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„… είπαλ πσο εθεί ζηε ρψξα θάλεθε έπεηηα απφ ρξφληα έλαο δάζθαινο πνπ άθεζε 

φλνκα. Έπαηξλε ηα παηδηά θαη ηα δίδαζθε θάησ απφ ηα δέληξα. ηαλ δελ ήηαλ 

βαξπρεηκσληά, είραλ γηα ζρνιείν πφηε έλα πεχθν, πφηε έλαλ πιάηαλν. Έπαηξλαλ ην 

βηβιίν ηνπο θαη δηάβαδαλ καδί ηνπ απάλσ ζηνπο ιφθνπο, ζηνλ ήιην θαη ζηνλ αέξα. 

Απφ θεη ηνπο έδεηρλε ηνπο γχξσ ηφπνπο, ηε γε, ηνλ νπξαλφ, ηα πιάζκαηα φια. Σνπο 

κάζαηλε ηε δσή ησλ δέληξσλ, ησλ πνπιηψλ θαη ησλ εληφκσλ. ηαλ ήηαλ θαζαξή 

αζηξνθεγγηά, ηνπο έδεηρλε απφ έλα χςσκα θαη ηνπο νλφκαδε η‟ άζηξα. Σνπο κάζαηλε 

λα γξάθνπλ φζα έβιεπαλ ζηνλ θφζκν θη φζα είραλ ζην λνπ θαη ζηελ ςπρή ηνπο.‟  

Ζαραξίαο Παπαλησλίνπ  
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Δπραξηζηίεο 

Ζ εθπφλεζε κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί κηα επίπνλε αιιά 

ηαπηφρξνλα επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία κε αξσγνχο ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή, ηελ 

αλακέηξεζε κε ην ρξφλν θαη ηα ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν απηφ. 

Πεξηιακβάλεη ηελ εμαηξεηηθή αθνζίσζε ζηελ νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

ηε δεκηνπξγηθή αλαδήηεζε γηα εξεπλεηηθά άξζξα, εξγαζίεο θαη βηβιία πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ έξεπλα κε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ 

πνπ δηαξθψο απαζρνινχλ ηε ζθέςε ηνπ εξεπλεηή αλεμάξηεηα κε ηνλ ηφπν θαη ην 

ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη. Δίλαη έλα εγρείξεκα ην νπνίν, φπσο θάζε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, είλαη απφ ηε θχζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή πνιιψλ αηφκσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ εξεπλεηή. 

Ζ πξνζσπηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ηελ έξεπλα μεθίλεζε φηαλ σο απνζπαζκέλε 

Νεπηαγσγφο ζην Π. Σ. Ν. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ δίδαζθα επί ζεηξά εηψλ ζηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Γηδαθηηθήο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ππνζηήξηδα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα 

Νεπηαγσγεία. Ζ αγάπε θαη ε πεξηέξγεηα γηα εκβάζπλζε ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε έθεξαλ ζην δξφκν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα έλα 

ηαμίδη γεκάην εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη πεξηπέηεηεο. 

Σν ηαμίδη μεθίλεζε κε ζπλνδνηπφξνπο ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο, απφ ην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηεο Γηδαθηηθήο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο νη νπνίνη σο κέληνξεο θαη ππνζηεξηθηέο 

κνπ πξνζέθεξαλ θίλεηξα, γλψζε θαη ηερληθέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ πξψηε ηελ επηβιέπνπζα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ 

δηαηξηβήο, ηελ Καηεξίλα Πιαθίηζε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Π. Σ. Ν. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηεο νπνίαο ηε 

ζπλεηζθνξά κνπ είλαη αδχλαην λα απνηηκήζσ ζε ιίγεο ζειίδεο. Σελ κχεζε ζηνλ 

θφζκν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν θαη ην 

πέξαζκα ζηε βαζηά γλψζε ηα νθείισ ζηελ αδηάθνπε ζπλεξγαζία καο θαη ζηελ 
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αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζθνιηψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ απηνβειηίσζε. 

Δπραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ ππνζηήξημε ζε φιε κνπ ηελ πνξεία, ηηο εκεξίδεο, ηα 

ζπλέδξηα, ηηο δηαθξίζεηο, ηε ζπλεξγαζία κε δηαθξηκέλνπο επηζηήκνλεο ηεο παγθφζκηαο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηε ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

@fisegroup θαη ηηο ακέηξεηεο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπδήηεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε νδεγνχζε πάληνηε ζε δηαδηθαζίεο άθξσο δεκηνπξγηθέο. 

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Μαξία Καιδξπκίδνπ, Καζεγήηξηα 

ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Π. Σ. Ν. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα 

ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Π. Σ. Ν. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Με ηε ζπζηεκαηηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηεο, ηε βαζηά 

γλψζε γηα ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

καζεκαηηθήο γλψζεο κέζα ζηελ ηάμε απνηέιεζε γηα κέλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο θαη παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ Βαζίιε Κφκε, Καζεγεηή ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

πνπ έρνληαο σο εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηελ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαζψο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, κε βνήζεζε λα 

επηιέμσ ηα εξγαιεία αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ην Παηδαγσγηθφ ηκήκα 

Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ γηα ηηο εξγαζηαθέο θαη αθαδεκατθέο ζπλζήθεο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαη φζνπο ζπλεξγάζηεθα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ 

Γηαηξηβήο (κέιε ΓΔΠ, κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο @fise group, ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο, θνηηεηέο) επεηδή φινη ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δηεπηζηεκνληθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππήξμε εξεπλεηηθή αλαδήηεζε, νπζηαζηηθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεηζθνξά ζηε γλψζε.  

Γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ 

επραξηζηψ ζεξκά ηνλ Κσλζηαληίλν Κνινθνχξε, Καζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δφζεθε λα εθαξκφζσ ηηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο έξεπλαο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηηο πξντζηακέλεο θαη ηηο 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
8 

λεπηαγσγνχο ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ 2
νπ 

Νεπηαγσγείνπ, 7
νπ 

Νεπηαγσγείνπ, 13
νπ 

Νεπηαγσγείνπ Ησαλλίλσλ θαη ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ιγαο Νηφηε-Οηθνλφκνπ.  

Δπραξηζηψ επίζεο απφ θαξδηάο ηε Γηάλλα Κνχια, Νεπηαγσγφ θαη Παηδαγσγφ 

Θεάηξνπ, ε καθξφρξνλε ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ νπνία απνηέιεζε 

πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο δηαηξηβήο. Μέζα 

απφ ηα καζήκαηα ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη ζεάηξνπ ήξζα ζε επαθή κε ζεκαληηθέο 

ζεαηξηθέο ηερληθέο ηηο νπνίεο αμηνπνίεζα ηφζν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ νκάδσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

ιε απηή ε πξνζπάζεηα δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ 

ππνκνλή, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. 

Δπραξηζηψ νιφςπρα ηνπο γνλείο κνπ, ηνλ αδειθφ κνπ, ην ζχδπγφ κνπ θαη ηα παηδηά 

κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ζηα ηαμίδηα γηα ηα ζπλέδξηα, ζηηο αηέιεησηεο ψξεο κειέηεο 

θαη απνπζίαο απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο κε ζθνπφ λα νινθιεξψζσ ηε 

δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή.  

Χο εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο έρσ ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζπλεηζθνξά θαη ε 

ππνζηήξημε φισλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο 

ζπλνςίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ Eric Ericson: „ηαλ νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί έλα εκείο πνπ έρεη ην ίδην βάξνο κε ην εγώ θαη νξγαλψλεη ηελ θνηλή 

εκπεηξία. ε κηα νκάδα απηφ ην εκείο είλαη ν ζπιινγηθφο εαπηφο‟. 

Διέλε Κνινθνχξε 

Ησάλληλα, 2015 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αθνινπζεί ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

πινπνίεζή ηεο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο-δξάζεο. Σν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην απνηέιεζε ε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Cultural Historical 

Activity Theory-CHAT) ε νπνία εθαξκφζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο αλάιπζεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία ζε πιαίζην θνηλσληθν -

πνιηηηζκηθφ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο.  

Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φρη σο επηκέξνπο γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά ζηελ επίηεπμε 

κηαο επξχηεξεο έλλνηαο, πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε θαη ζα νδεγήζεη ζε κηα δεκφζηα 

θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο. Μέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπλεθηηθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ην νπνίν παξέρεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ηδεψλ γχξσ απφ ηελ επηζηήκε, ζέηεη ζαθείο θαη 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη ελζσκαηψλεη λέεο πηπρέο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο επηζηήκεο, δηακνξθψλεηαη ν ελεξγφο πνιίηεο απφ ηε κηθξή 

ειηθία. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δηακνξθψζεθε έλα πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά θαη ζπνλδπισηά θαη δηαηεξήζεθαλ 

νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. 

Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη 

έλλνηεο φπσο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ, ην θσο, νη ζθηέο θαη 

ηα ρξψκαηα. ρεδηάζηεθαλ δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε ηίηινπο „Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο θαη επίπιεπζε-βχζηζε‟ θαη „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ θαη νη 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή κηαο 

ηζηνξίαο γηα ην θσο θαη ηα ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ησλ ρξσκάησλ ηνπ 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
27 

Νεχησλα. Αθνινχζεζε ε εμέιημε ηνπ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

θαηαζθεπή κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο (animation) κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ scratch.  

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 ηάμεηο 

Νεπηαγσγείσλ θαη είρε δηάξθεηα 10 εβδνκάδεο (Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 2012). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 20 καζήκαηα ζε θάζε ηάμε δηάξθεηαο 30-55 min ην θαζέλα. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ην ινγηζκηθφ αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ QDA (Qualitative Data 

Analysis) Nvivo 9. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ αξρεηνζεηήζεθε ζηαδηαθά θαη 

αλαιχζεθε είλαη: 236 αξρεία βίληεν ηχπνπ AVCHD, 179 ζρέδηα παηδηψλ ζε 

κνξθή PDF, 2 θείκελα, έλα γηα θάζε ελφηεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη 

195 θσηνγξαθίεο ζε κνξθή JPEG. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο αξρεηνζέηεζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξσηνγελψλ εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην 

ινγηζκηθφ Nvivo 9 είλαη ε ιεπηνκεξήο δηεξεχλεζε θαη αλάιπζή ηνπο θαζψο θαη 

ε ζχλδεζε κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ε ζεσξία ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεη έλα επέιηθην πεδίν ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε εμέιημεο ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

πξνζθέξεη αθφκε πξννπηηθέο γηα επέθηαζε θαη ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ ζην επξχηεξν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ σο πνιηηηζκηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ. 

Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηε 

Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

εζηηάδεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε ην νπνίν πξνζθέξεη έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο ελφηεηεο 

„Δπίπιεπζε θαη βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ‟ θαη „Φσο-ζθηέο-ρξψκαηα‟ θαη κπνξεί 

λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη πεδίν επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
28 

 

SUMMARY 

This dissertation follows the basic principles and characteristics of Action 

Research Study in the domain of designing, organizing and implementing. It was 

based on the theoretical framework of Cultural Historical Activity Theory 

(CHAT) which was used as a tool for designing and analyzing science activities 

from the early grades. More specifically, the study focuses on the connection  of 

the sociocultural frame of CHAT with formal and informal teaching of Science 

Education.  

The main purpose of this dissertation is to reinforce Science Teaching 

with educational material that will achieve meaningful learning and scientific 

literacy development. Scientific knowledge is considered as a process of 

internalization from the society to the individual and production of it comes as a 

result of various factors. It is our conviction that a science curriculum which 

offers pupils the opportunity to explore and comprehend basic ideas about 

scientific concepts, is connected to their sociocultural background and combines 

technology with education leads to the development of scientifically literate 

citizens. 

Within the frame of this dissertation an Innovative Science Curriculum for 

the early grades was developed in order to introduce teaching scientific concepts 

by using cartoons. Two didactical interventions were designed entitled «Floating 

and sinking with Sponbebob Squarepants» and «Color visions from the past». At 

the beginning, a popular cartoon, Spongebob Squarepants, was used in order to 

design floating and sinking activities. Then, elements from History of Science 

were incorporated in a narrative about light and colors. Finally, the narrative was 

turned to a 20 minute animation about light, colors and shadows in the program 

scratch. 

The Curriculum was implemented in 4 pre-primary school classrooms for 

ten weeks (October-December, 2012) and included 20 lessons of about 30-55 

min. in each classroom. Research data were analyzed through the creation of 
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different projects in the QDA (Qualitative Data Analysis) Nvivo9 research 

software. The collection of data included 236 video files (AVCHD), 179 pupils‟ 

drawings (PDF files), 2 word files of the didactical interventions and 195 photos 

(JPEG files). All data were articulated and connected with the methodology and 

the research questions of the dissertation.  

The analysis of the results of this study has shown that CHAT offers a 

fruitful framework of designing, conducting and analyzing Science Education 

curricula that can support the evolution of an activity system. Furthermore, the 

use of cartoons as cultural and mediative tools connected with pupils‟ interest 

engage them in exploring a variety of scientific concepts. Under the prism of 

CHAT pupils participate in meaningful cultural activities and receive scaffolding 

for improving of actions towards an inspiring object into the whole activity 

system. 

The contribution of this dissertation in the Didactics of Science Education 

in the early grades focuses on the fact that it provides a science curriculum based 

on CHAT that can become a substantial paradigm in science teaching. In this 

sense it can support the development of a variety of thematic unions in science 

teaching and furthermore it can contribute to teachers‟ training.  
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1 Α΄ ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Ειςαγωγή 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αθνινπζεί ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

πινπνίεζή ηεο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο-δξάζεο. 

πλδέζεθε άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζηηο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο 

ηεο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη ε 

ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

ζε πιαίζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. ην 

πιαίζην απηφ, ε δηαηξηβή έρεη ζπλέξγεηα κε ζπλέδξηα, πξνγξάκκαηα, θαηλνηνκίεο θαη 

επηκνξθψζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ έξεπλα απνζθνπεί ζην λα παξέκβεη θαη λα βειηηψζεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο εξγαζίαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κέζα απφ εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε θνξείο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν 

θαζψο ε δξάζε απηή κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

Δζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κε βαζηθφ εξγαιείν ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ην 

νπνίν κπνξεί λα εληαρζεί ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη λα 

απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη άιισλ ζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην Τπνθείκελν θαη ηα Δξγαιεία 

θαη αλάκεζα ζην Τπνθείκελν θαη ζην Αληηθείκελν θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ησλ 
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Δξγαιείσλ ζε φιε ηελ πνξεία ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

Χο βαζηθφ δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην θηλνχκελν ζρέδην κέζα απφ ην νπνίν δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε, λα αιιειεπηδξνχλ ζε επίπεδν νκάδαο θαη 

λα εμειίζζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ε επθαηξία λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο δεκηνπξγψληαο νηθεία πεξηβάιινληα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη λα ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκαηηθά πεδία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

ην πξώην θεθάιαην κε ηίηιν ‘Θεσξεηηθό κέξνο’, παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη 

ε πνξεία ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο ζε κία εηζαγσγή, ε αλαγθαηφηεηα θαη ην πιαίζην 

ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη κία αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη κία αλαζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζηελ 

πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία κε έκθαζε ζηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. 

Παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή ηεο εμέιημε, ην βαζηθφ πιαίζην, νη ηξεηο γεληέο θαη νη αξρέο 

ηεο ζεσξίαο κε έκθαζε ζην ηξηγσληθφ κνληέιν ηνπ Engeström ην νπνίν απνηέιεζε ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

έξεπλαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ σο 

δηακεζνιαβεηηθνχ εξγαιείνπ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην κε ηίηιν ‘Σύπνο Έξεπλαο θαη Δξεπλεηηθνί ηόρνη’, 

πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα 

δηαηππψλνληαη νη ππνζέζεηο, νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο κε 

ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σέινο παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κε βαζηθφ εξγαιείν ηε 

ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζην Νεπηαγσγείν. 

ην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν ‘Μεζνδνινγηθό Πιαίζην’, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα ζηάδηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δξάζεο ζε έλαλ θχθιν ελεξγεηψλ θαη 
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αθνινπζεί ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ηα ηερληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ scratch, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νπηηθνπνίεζε θαη δεκηνπξγία animation ηεο ηζηνξίαο 

„Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνηνηηθήο αλάιπζεο nvivo κε 

βάζε ην νπνίν έγηλε ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δχν δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο έξεπλαο: 1. Μπνκπ θνπγγαξάθεο θαη επίπιεπζε-βχζηζε 

(Δλφηεηα: Δπίπιεπζε-Βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ) θαη 2. Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ 

(Δλφηεηα: Φσο - Υξψκαηα -θηέο). Σέινο, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε νξγάλσζε θαη ε 

πνξεία εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε νξγάλσζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν ‘Απνηειέζκαηα’, παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. 

Αξρηθά αλαιχνληαη ηα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ απφ ηα βίληεν ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ nvivo. ε δεχηεξν επίπεδν 

θαηαγξάθνληαη ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ 

πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

ην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν ‘πδήηεζε’, απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο κέζα απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Δμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ζπδεηνχληαη ηα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε ζπκβνιή ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη νη εξεπλεηηθέο πξνεθηάζεηο. 

Σέινο, αθνινπζεί ε Βηβιηνγξαθία ηεο δηαηξηβήο θαη ην Παξάξηεκα ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζρέδηα ησλ 

παηδηψλ κε ηελ αλάιπζή ηνπο θαη θσηνγξαθίεο κε ηελ αλάιπζή ηνπο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δχν δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο δηαηξηβήο.  

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο δείρλεη φηη ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ νηθείσλ κε ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο ησλ παηδηψλ (θηλνχκελα ζρέδηα, εθπαηδεπηηθφ δξάκα) 
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αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη παξέρεηαη έλα 

επξχ πεδίν ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Ζ δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ γίλεηαη κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία δελ επηηειείηαη κφλν ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αιιά 

επεθηείλεηαη ζην εξγαζηήξην, ζηε θχζε θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

πξνηείλεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ Engeström θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηξηγσληθφ 

κνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε 

βαζηθφ εξγαιείν ηε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεη έλα επέιηθην πεδίν ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε εμέιημεο ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνζθέξεη 

πξννπηηθέο γηα επέθηαζε θαη ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζην επξχηεξν 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο ηελ επθαηξία λα ζρεδηάζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο ηνπνζεηψληαο ηα εξγαιεία ζηελ θνξπθή θαη 

αλαδεηψληαο ηε γλψζε καδί κε ηνλ καζεηή. Ζ αμηνιφγεζε επέξρεηαη σο κηα θπζηθή 

θαη ινγηθή δηαδηθαζία, ζηε κνξθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ νδεγνχλ ζηνλ αλαζηνραζκφ.  

ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ε κάζεζε επεθηείλεηαη πέξα απφ ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ εμέιημε ησλ λνεηηθψλ δνκψλ θαη εζηηάδεη ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο ιακβάλεη κέξνο θαη είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εληζρχεηαη ε πξνζσπηθή 

δηεξεχλεζε, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη ε αλακφξθσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ κεηαδφηε πιεξνθνξηψλ ζε ζπληνληζηή θαη δηακεζνιαβεηή ηεο 

κάζεζεο. Απφ ηε κέρξη ζηηγκήο πνξεία ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο κε βάζε ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο είλαη δπλαηή ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο 

ζεσξεηηθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πξάμε. Ο ζρεδηαζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 
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ραξηνγξαθεί ηελ πνιππινθφηεηα ησλ κεηαβνιψλ κέρξη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ην 

νπνίν επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά ζηαδίσλ θαη είλαη θαηεμνρήλ αλαδπφκελν 

εθφζνλ είλαη πξντφλ αιιαγψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κέζα ζην ζχζηεκα κε βαζηθνχο 

άμνλεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππνηξηγψλσλ φπσο είλαη ε παξαγσγή, ε δηαλνκή, ε 

αληαιιαγή, θαη ε θαηαλάισζε. 

Ζ κεηαθνξά ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πεξηιακβάλεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία θαη ζέηεη έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ελφο ζπζηήκαηνο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηε 

Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

εζηηάδεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε ην νπνίν πξνζθέξεη έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο ελφηεηεο 

„Δπίπιεπζε θαη βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ‟ θαη „Φσο-ζθηέο-ρξψκαηα‟ θαη κπνξεί λα 

απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη πεδίν επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ην πιαίζην απηφ, ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ηφζν ησλ 

πξνπηπρηαθψλ φζν θαη ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζχλδεζεο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο αιιά θαη δηακφξθσζεο εγρεηξηδίνπ πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ησλ 

ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζε κία 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ηα παλεπηζηήκηα 

αιιά θαη ηνπο θνξείο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο.  
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1.2 Σο πλαίςιο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη επηθεληξσζεί ζηε 

δηακφξθσζε θαη αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (2011) 

ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

θνπφο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ είλαη ε ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θνηλσλία, 

ζηελ ηερλνινγία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Ζ πξνζαξκνγή απηψλ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ δελ επηηπγράλεηαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

δπζρεξαίλεη ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε παγθφζκην επίπεδν ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2007∙American Association for the Advancement of Science, 1989 

Osborne et al., 2008). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε έθδνζε ηεο κειέηεο „Ζ Δπξψπε 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο επηζηήκνλεο‟, 2004. ην πιαίζην απηφ ε UNESCO έρεη 

δηαθεξχμεη ηε δεθαεηία 2003-2012 σο δεθαεηία εγγξακκαηηζκνχ, αλαπηχζζνληαο ην 

πξφγξακκα „Δθπαίδεπζε γηα ινπο‟, ζην νπνίν ε ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε 

ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο (UNESCO, 2008). ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη ε 

αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κέζσ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ γηα φινπο. Ζ άπνςε απηή ζπλάδεη κε 

ηηο πξνζπάζεηεο θαη πξνζδνθίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο ζην Project 2061.  

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζηηο κηθξέο ειηθίεο (5-9 εηψλ). Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί πιεζψξα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, κηα 

θαηεμνρήλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία, πξνζθέξεη έλα επξχ πεδίν ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο 

είλαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα (activity) ζηελ νπνία νη θεληξηθνί ξφινη είλαη ε 
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ζπλεξγαζία θαη ε γιψζζα σο εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Vygotsky, 1981, Leontiev, 1978, Nardi, 1996). 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο σο 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ε κάζεζε επηηειείηαη κέζα ζε έλα 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην. Ο καζεηήο κεηαβαίλεη απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ζρνιηθή επηζηήκε ε νπνία απνηειεί κηα άιιε 

θνπιηνχξα κε ηηο δηθέο ηεο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο (Πιαθίηζε, 2008). Γηα ηελ 

νκαιή κεηάβαζε θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη ε ρξήζε νηθείσλ εξγαιείσλ φπσο ην 

θηλνχκελν ζρέδην.  

Σα θηλνχκελα ζρέδηα απνηεινχλ κία νπηηθή γιψζζα ε νπνία κπνξεί λα 

κεηαδίδεη κελχκαηα κέζα απφ ζχκβνια θαη εηθφλεο θαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα 

αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθηελείο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο δηεπθνιχλεη θαη 

εληζρχεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Horn 1980, Keogh & 

Naylor 1999, Bongco 2000, Chin & Teou 2008 θ. α.). Οη Keogh and Naylor (1999) 

ππνζηήξημαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ απνηειεί κία ελαιιαθηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο παξνρήο 

θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο έπεηηα απφ ηνλ 

θαηάιιειν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, πιηθφ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα θαίλεηαη φηη πξνζθέξνπλ έλα 

επξχ πεδίν κειέηεο, πξαθηηθήο εθαξκνγήο αιιά θαη έξεπλαο θαζψο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην πψο ηα παηδηά εξκελεχνπλ ηα θπζηθά 

θαηλφκελα θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη πνηθίιεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη 

ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ φρη σο επηκέξνπο γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά ζηελ επίηεπμε κηαο 

επξχηεξεο έλλνηαο, πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη ηηο 
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αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε θαη ζα νδεγήζεη ζε κηα δεκφζηα θαηαλφεζε ηεο 

επηζηήκεο. Μέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπλεθηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ην νπνίν παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ηδεψλ 

γχξσ απφ ηελ επηζηήκε, ζέηεη ζαθείο θαη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη ελζσκαηψλεη 

λέεο πηπρέο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο επηζηήκεο, δηακνξθψλεηαη ν 

ελεξγφο πνιίηεο απφ ηε κηθξή ειηθία. ην πιαίζην απηφ, ν καζεηήο, ν κειινληηθφο 

πνιίηεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληη ζηηο εμειίμεηο θαη λα 

απνθαίλεηαη γηα ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

πγεία, ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ε κάζεζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε εξγαιεία θαη κέζα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ, φπσο είλαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ιακβάλνπλ πνιιαπιά 

εξεζίζκαηα γηα λα δηακνξθψζνπλ θαη ηα ίδηα ηα δηθά ηνπο εξγαιεία ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
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1.3 Η Ιςτορία τησ Επιςτήμησ ςτισ πρώτεσ βαθμίδεσ εκπαίδευςησ 

Οη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζηε δηδαθηηθή 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έρνπλ καθξά παξάδνζε θαη θαηά θαηξνχο δεκηνπξγήζεθαλ 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ 

ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Matthews, 2007). 

Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ηελ 

ηζηνξία ηεο επηζηήκεο. Ζ αθήγεζε θαη κφλν ηζηνξηψλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο 

θαίλεηαη λα θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα δίλεη ζηε δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε κηα αλζξψπηλε  δηάζηαζε ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν εμειίζζεηαη (Matthews, 1994, Seroglou & Koumaras, 

2001).  

Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Μέζα 

απφ ηα δηαθνξεηηθά επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο θαη ηα πξφζσπα πνπ δξνπλ 

ζε απηή νη καζεηέο απνθηνχλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην θάλεη ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πην απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο (Matthews, 2007). Ζ επηζηήκε απνθηά πην αλζξψπηλν πξφζσπν φηαλ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία θαη αιιειεπηδξά κε ηελ θνηλσλία. Ζ 

ηζηνξία ζπλδέεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο γλψζεο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο 

καζεηέο θαη εληζρχεη ηε δηακφξθσζε ζπλνιηθήο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο θαη ηα 

θπζηθά θαηλφκελα.  

ηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ε αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

επηζηήκεο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

απφθηεζε εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη 

παξνπζηάδεη ηελ επηζηήκε σο πξντφλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο 

πνπ έδεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επηζηεκνληθή γλψζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ αλαθάιπςαλ θαη 
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ηε δηεξεχλεζαλ. Ζ δηακφξθσζε θαη αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ 

ηζηνξία ηεο επηζηήκεο έπεηηα απφ θαηάιιειν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη λα εληζρχζεη ηε κάζεζε κέζα 

απφ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ νη καζεηέο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία ηνπο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky 

(2003), ε θαληαζία αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά μεθηλψληαο απφ απιέο κνξθέο θαη 

εμειίζζεηαη κε αξγφ ξπζκφ ζε πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο εθφζνλ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

εξεζίζκαηα γηα λα αλαπηπρζεί. Δπηπιένλ, ε ςπρνινγηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ εληζρχεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο αθεγήζεηο ηζηνξηψλ (Bettelheim, 1977). 

Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ζην καζεζηαθφ πεδίν ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο (Matthews, 2007) 

απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν κάζεζεο θαζψο:  

- Μέζσ ηεο ηζηνξίαο επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηεο θχζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

- Ζ αηνκηθή ζθέςε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ 

ηδεψλ ζε έλα επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην. 

- Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη αλαθαιχςεηο 

ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ φινη νη πνιίηεο. 

- Ζ ηζηνξία δίλεη αλζξψπηλν ραξαθηήξα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη θάλεη ηε 

γλψζε πην ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο θαζψο απηή επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

ηελ επαθή κε ηζηνξηθά πξφζσπα θαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

- Ζ ρξήζε ηεο ηζηνξίαο επηηξέπεη ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζε δηαθνξεηηθά πεδία κάζεζεο. 

Απηή ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα 

ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο θαη ηα επηηεχγκαηα θαη 

λα ηα ζεσξήζνπλ σο πξντφληα πνιηηηζκνχ.  
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Ζ ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηψλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ επηδηψθεη λα αλαδείμεη ζηνηρεία απφ ηε θχζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζηε δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ (έξνγινπ, 2006). χκθσλα κε ηνπο Stevenson & 

Byerly (2000), νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ζηελ επηζηήκε αλζξψπηλεο αμίεο φπσο ε 

πεξηέξγεηα, ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ε πλεπκαηηθφηεηα, ε πξνζθνξά ζηνλ άλζξσπν 

νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Ο Matthew (2007), ππνγξακκίδεη ηελ άπνςε ηνπ 

θπζηθνχ θαη θηιφζνθνπ Ernst Mach φηη κέζσ ηεο ηζηνξίαο ην άηνκν απνθηά κηα λέα 

νπηηθή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ ζην ζχλνιν ηεο 

δηαλφεζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αληηιεθζεί ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ησλ δηθψλ 

ηνπ ηδεψλ. Σν επφκελν βήκα κπνξεί λα είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ. 

Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο επηηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν επεηδή κειεηά ηηο 

επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη ηελ εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

επηζηεκνληθή γλψζε είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηζηνξηθή γλψζε (Bevilacqua & Bordoni 

1998). ηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο αλαπηχρζεθαλ 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο απφ ηνπο επηζηήκνλεο θάζε επνρήο γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη 

ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε κηα ξνή ζηνλ ρξφλν εθφζνλ δελ είλαη ζηαηηθφ θαηλφκελν 

αιιά απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ θαη θαλφλσλ πνπ κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν: 

ζεσξίεο, αξρέο, εξγαιεία, ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θ. α. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ην ίδην θπζηθφ θαηλφκελν λα εξκελεχεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα εκπινπηίδεη 

ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. χκθσλα κε ηνπο (Bevilacqua & Bordoni 1998), ε ηζηνξία 

ηεο επηζηήκεο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θπζηθήο θαη δελ κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί. ην πιαίζην απηφ, ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζα πξέπεη λα 

πξνρσξά πέξα απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη λα αληηκεησπίδεη ηελ επηζηήκε σο 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσλία (Nielsen and Thomsen, 

1990). 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο γηα ην 

θσο θαη ηα ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ησλ ρξσκάησλ ηνπ Νεχησλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ εκπλεπζκέλν απφ ηνλ θφζκν 
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ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο. ην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, 

δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ελψ ηαπηφρξνλα έξρνληαη ζε επαθή κε ζεκαληηθά 

πξφζσπα απφ ην ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη δηαπηζηψλνπλ ζηελ πξάμε φηη ηα θπζηθά 

θαηλφκελα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. 
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1.4 Οι Υυςικέσ Επιςτήμεσ ςτην προςχολική και πρωτοςχολική 

ηλικία 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμεξεχλεζε ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, ηελ άζθεζε ζε δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ φπσο ε παξαηήξεζε, ε 

ηαμηλφκεζε, ε επηθνηλσλία θ. α. θαζψο θαη κε ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ 

θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη. Ζ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζπληειεί 

ζηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηηο 

πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ο Roth (2011), ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη ηνλίδεη φηη ε πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ην 

θαηάιιειν ρξνληθφ ζεκείν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα παηδηά νη δνκέο νη νπνίεο ζα 

δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζα αληηιακβάλνληαη ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο 

θαη ζα έρνπλ δηα βίνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηήκε.  

Έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζα πξέπεη λα δίλεη ζηα 

παηδηά ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο πνπ πξνζεγγίδεηαη, 

λα εληζρχεη ηελ εμάζθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, λα θαιιηεξγεί 

ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία θαη ηέινο, λα ζπκβάιιεη 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδέεο θαη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη λα αλαδεηνχληαη ηξφπνη γηα ην πψο νη πξσηαξρηθέο ηδέεο ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε επηζηεκνληθή γλψζε (Ραβάλεο, 2003, Πιαθίηζε 2008). Ο 

εθπαηδεπηηθφο, ηέινο είλαη ππεχζπλνο λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ κε ην νπνίν ζα πξνζεγγίζεη ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο, λα πξνζαξκφζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ηάμεο, λα εληζρχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα αλαπηχμεη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, λα ηνπο παξέρεη 

ηα θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα θαη λα αμηνινγήζεη νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν (2011), ε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ δελ απνηειεί αλεμάξηεηε ελφηεηα αιιά 

εληάζζεηαη ζηε ζπλνιηθή γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηα 5 καζεζηαθά πιαίζηα (παηρλίδη, ξνπηίλεο, θαηαζηάζεηο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, δηεξεπλήζεηο, νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο) ζηα νπνία, ζχκθσλα 
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κε ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα 

λήπηα. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην γεγνλφο φηη ην παηδί απνθηά εκπεηξίεο κέζα ζε κηα 

νξγαλσκέλε θνηλσληθά δσή εθφζνλ δεη θαη αλαπηχζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ πιαίζην. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επεηδή αθφκε θαη ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο σο 

δήηεκα ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε εθαξκνγέο θαη ζπλδέζεηο κε ηελ θνηλσλία 

(Cole, 2006, Plakitsi, 2008). 

ην πιαίζην ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ιακβάλεη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

παξακχζη ή κηα παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα λα 

αξρίζεη ε επεμεξγαζία κηαο έλλνηαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σα παηδηά κέζα απφ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ ή ηνπ θνπθινζεάηξνπ, εθθξάδνπλ 

πξνβιεκαηηζκνχο ή θάλνπλ ππνζέζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ν θξηηηθφο 

γξακκαηηζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο θαηαλννχλ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο 

γιψζζαο. Μέζα απφ ηελ θίλεζε ζην ρψξν εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο αιιά 

θαη αλαγλσξίδνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη θάλνπλ ζπγθξίζεηο. Υνξεχνληαο, 

αλαπαξηζηνχλ ηα κφξηα ηεο δάραξεο πνπ κπνξεί λα δηαιχζεη ην λεξφ. Δθθξάδνληαη 

εηθαζηηθά θηηάρλνληαο ην δηθφ ηνπο νπξάλην ηφμν κε θισζηέο θαη ην αλζξψπηλν ζψκα 

κε πιαζηειίλε. Δκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα αθήγεζεο θαζψο 

ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ελφο θχιινπ πνπ βξέζεθε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Αλαθαιχπηνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ παίδνληαο κνπζηθή θαη παξάγνληαο ήρνπο κε ην 

ζψκα ηνπο θαη κε δηάθνξα αληηθείκελα. Παίδνληαο κε ηνπο θαθνχο ζρεκαηίδνπλ ηηο 

ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη δίλνπλ νδεγίεο γηα ην πψο ζρεκαηίδεηαη ε ζθηά. Σέινο, 

κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ αληηιακβάλνληαη ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηελ 

ελαιιαγή κέξαο-λχρηαο, θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή (Κνινθνχξε, Θενδσξάθε, 2010).  

Μέζα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηάζεσλ ν καζεηήο γίλεηαη ηθαλφο λα εξκελεχεη ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν σο πξντφλ 

αιιεινζπζρεηηζκψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Αθνινπζψληαο έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 
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δηδαζθαιίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπζηεκαηνπνηεί ηηο ηπραίεο θαζεκεξηλέο παξαηεξήζεηο κέζα απφ ηελ 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία. ην πιαίζην απηφ, ν καζεηήο απνθηά ζθαηξηθή αληίιεςε 

γηα ηε δσή θαη εληζρχεηαη ε ζέζε ηνπ σο καζεηή - εξεπλεηή. Ζ αμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί αθνξά φρη κφλν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά θαη 

ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ κέζα απφ 

παξαηεξήζεηο, θαηαγξαθέο, ζρέδηα δηαηππψζεηο ππνζέζεσλ ή αθφκε αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ ζε λέν πιαίζην θαζψο θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ καζεηή. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο, φηη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ 

επίηεπμε κηαο επξχηεξεο αληίιεςεο, πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε, ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη θάζε επηζηεκνληθή αλαθάιπςε πιαηζηψλεηαη απφ έλα ζχλνιν 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηφπν, ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζαλ. Ζ ζχλδεζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηα ζηνηρεία απηά, ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο απφ ηηο πξψηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 
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1.5 Αναςκόπηςη θεωριών μάθηςησ των Υυςικών Επιςτημών ςτην 

προςχολική και πρωτοςχολική ηλικία 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα, νη επηζηεκνληθέο κειέηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζηνρεχνπλ ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηε κάζεζε θαη λα δηακνξθψζνπλ ηα ελλνηνινγηθά πιαίζηα γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Οη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηξξνέο, ην πεξηβάιινλ, ν 

θχθινο εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είηε πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζρέδην δηδαζθαιίαο αμηνπνηεί ηηο ζεσξίεο κάζεζεο. Σαπηφρξνλα, 

ν εθπαηδεπηηθφο κε ηε ζεσξία πνπ πηνζεηεί εξκελεχεη ην θαηλφκελν ηεο ηθαλφηεηαο 

γηα κάζεζε θαη, κε βάζε απηή, δηακνξθψλεη ηε δηδαθηηθή κέζνδν θαη ηηο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα εμέιημεο ησλ 

επηζηεκψλ (ςπρνινγία, παηδαγσγηθή, θνηλσληνινγία), αλαπηχρζεθαλ θαη 

επηθξάηεζαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο, ζπρλά 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο ή αληηθξνπφκελεο (Κνινθνχξε et al 2012, Πιαθίηζε, 2008). 

Tα θχξηα ξεχκαηα πνπ επεξέαζαλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλεπαθφινπζα ην ζρεδηαζκφ 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη o 

πκπεξηθνξηζκφο, ε Γλσζηαθή Θεσξία, ε Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο, ε 

Αλαθαιππηηθή Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε, ν Κνλζηξνπθηηβηζκφο (ζεσξία ηεο 

επνηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο) θαη νη Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Οη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ηε 

δηαθνξεηηθή θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλνπλ, επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο κε βάζε απηέο 

δηακνξθψλεηαη θάζε πιαίζην κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην 

πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. 

Βαζηθφ αμίσκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ είλαη φηη ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα 

ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ. Δμεγψληαο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδεηαη απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο ε αληίδξαζή ηνπ ζε απηά. Χο επαθφινπζν, 
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ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ελψ νη 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο δελ 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Καηά ζπλέπεηα, ην άηνκν δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο αιιά γίλεηαη παζεηηθφο δέθηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

εξεζηζκάησλ, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζσ ηεο ελίζρπζεο.  

Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλα πξφηππα, 

φηαλ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα αληίζηνηρα εξεζίζκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ θαη ηελ απνζάξξπλζε ησλ αξλεηηθψλ, ελψ ε αλάπηπμε ζεσξείηαη 

απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο (Bodrova & Leong, 1996).  

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, φπσο δηακνξθψζεθαλ 

απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζεσξίαο (Pavlov, Watson, Thorndike, θαη 

Skinner), ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, έρνληαο ζεκαληηθέο επηξξνέο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπλεηξκνχ 

εξέζηζκα-αληίδξαζε. 

2. Βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ν δάζθαινο, ν 

νπνίνο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κεηαδφηε γλψζεσλ, εληζρχεη ηελ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά θαη δηακνξθψλεη ν ίδηνο ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα κάζεζε. 

3. Οη ζηφρνη δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή ζπκπεξηθνξψλ, ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ελψ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη 

ζπγθεθξηκέλν θαη δελ επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεηο. 

4. Ο καζεηήο είλαη παζεηηθφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ελζπλείδεησλ δηεξγαζηψλ, αιιά βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη ηεο πιάλεο. 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο θπξηάξρεζε ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ 

πξνεγκέλσλ ρσξψλ θαη ππνζηήξημε ηε ζηαδηαθή θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλε παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηε δηδαζθαιία κε ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο, ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

ελζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα.  

Ζ γλσζηαθή ζεσξία ζηξέθεηαη ζηελ εξκελεία ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο. Οη κειέηεο ησλ εξεπλεηψλ ςπρνιφγσλ 

πξνρσξνχλ πην πέξα απφ ζπλεηξκηθέο ζπλεμαξηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηε 
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δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη επηθεληξψλνληαη ζηηο γλσζηηθέο 

δνκέο θαη ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί ηηο αιιεινπρίεο ησλ πξαγκάησλ θαη γεγνλφησλ, αληηδξά ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο θαη απνθηά γλψζεηο (Κνιηάδεο, 1997). Καηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ην άηνκν απνθνκίδεη γλψζεηο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη ζηε κλήκε θαη 

δηαζπλδένληαη θάζε θνξά κε λέεο εηζεξρφκελεο απφ ην πεξηβάιινλ πιεξνθνξίεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο γλσζηαθήο ζεσξίαο ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ: 

1. Ζ γλσζηηθή δηεξγαζία είλαη κία ζπλερήο ιεηηνπξγία ε νπνία κεηαβάιιεηαη 

απφ ηηο εζσηεξηθέο δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δνκείηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

2. Ζ γλψζε ζπλδέεηαη κε ηε δξάζε θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή θαζψο ην άηνκν δελ 

είλαη παζεηηθφο δέθηεο ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά 

δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. 

3. Ζ λέα πιεξνθνξία αθνκνηψλεηαη φηαλ ζπλδέεηαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπ αηφκνπ. 

4. Σν άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη ηε κάζεζή ηνπ (απηνξξχζκηζε).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε κάζεζε επηηειείηαη κέζα 

ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ αηφκνπ θπξίσο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ άιισλ κε βάζε νξηζκέλα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο. Σν άηνκν παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, κηκείηαη ζπλεηδεηά 

ή αζπλείδεηα ην πξφηππν θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία καζαίλεη κηα λέα 

ζπκπεξηθνξά. Τπάξρεη επνκέλσο κία ζπλερήο αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ 

εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά, ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ επηξξνή πνπ δέρεηαη ην 

άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Ζ γλσζηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηά ην άηνκν κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο θαη κίκεζεο πξνηχπνπ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απηνελίζρπζε θαη απηνέιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Κνπιατδήο, 2007). Ζ ζεσξία 

ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, φπσο άιισζηε θαη ε γλσζηαθή ζεσξία έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 

ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, κε ηε δηαθνξά φηη ηα δχν πξνεγνχκελα ξεχκαηα δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επηξξνή πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(Πιαθίηζε, 2008). 
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Οη αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

1. Σν άηνκν καζαίλεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία παξαηήξεζεο ησλ άιισλ. 

2. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα απνηειεί ν ίδηνο πξφηππν πξνο κίκεζε γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, αιιά θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο κηα πνηθηιία πξνηχπσλ. 

3. Ζ ζσζηή νξγάλσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο πξφηππεο ζπκπεξηθνξάο νδεγεί ζε 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

ηελ αλαθαιππηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, κε βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπο 

Bruner, Ausubel, Gagne θ. α., ην ίδην ην άηνκν θαηαθηά ηε γλψζε κέζσ ηεο έθζεζεο 

ζε θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ, ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη θαη λα ειέγμεη 

ππνζέζεηο, λα δηεξεπλήζεη θαη λα δηαηππψζεη θαλφλεο έλλνηεο θαη αξρέο πνπ ζα ην 

νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε γλψζε. Ο ηξφπνο 

απηφο εξγαζίαο, κε ηηο αλαθαιππηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, βξήθε εθαξκνγή ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

Βαζηθή αξρή ηεο αλαλαιππηηθήο κεζφδνπ είλαη φηη ην άηνκν νδεγείηαη ζηε 

κάζεζε θαζψο αλαθαιχπηεη αξρέο θαη αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο δάζθαινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, νξγαλψλεη ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν ζε ζπεηξνεηδή κνξθή θαη θαιιηεξγεί ηελ αλαιπηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. 

Ο καζεηήο κε ηε ζεηξά ηνπ νηθνδνκεί κία ζεηξά αλαπαξαζηάζεσλ κέζα απφ ηηο 

νπνίεο θαηαλνεί ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη αλαπηχζζεηαη γλσζηηθά. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθηά λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ φπσο ε δηαηχπσζε 

θαλφλσλ, ν έιεγρνο ππνζέζεσλ θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Bruner, 1996). 

Ζ αλαθαιππηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 

αλακφξθσζε Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Παξφιαπηα, ακθηζβεηήζεθε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Blumenfeldetal, 

1991, Harlen, 2005), επεηδή ε κέζνδνο απηή δελ ιάκβαλε ππφςε ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο κάζεζεο θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

ηε ζεσξία ηεο επνηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο δίλεηαη πνιχ κεγάιε ζεκαζία 

ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππάξρνπζεο ηδέεο, αληηιήςεηο 

θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ ηα άηνκα ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ 
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δηαπξαγκαηεχνληαη. Ζ γλψζε δνκείηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη θάζε θνξά κε ηηο λέεο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ θαη 

δηαθέξνπλ ζε θάζε άηνκν. Ζ πξνζαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηηο 

ππάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ αλαδηάηαμε θαη ηελ 

αλαδφκεζε ησλ λνεηηθψλ δνκψλ ηνπ αηφκνπ (Shunk, 2010). Ο επνηθνδνκηζκφο είρε 

επξχ πεδίν εθαξκνγήο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αιιά θαη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο κε βαζηθνχο 

εθπξνζψπνπο ηνπο J. Dewey, R. Gagne, A. Newell, J. Piaget, L. S. Vygotsky θ. α.  

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επνηθνδφκεζεο 

(Driver, 1999) ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. Ο καζεηήο εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζψο νηθνδνκεί ηε 

λέα γλψζε ζηηο πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο θαη απφςεηο ηνπ κέζα απφ 

πξνζσπηθή δηαπξαγκάηεπζε. 

2. Ο δάζθαινο αιιειεπηδξά κε ηνπο καζεηέο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε απηή ζπλππάξρνπλ νη γλψζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη γηα ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη νη πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε. 

3. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ 

νξγαλσκέλεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

εξγαιεία θαη πεγέο γλψζεο. 

4. Ζ δξάζε θαη ε εκπεηξία είλαη έλλνηεο αιιειέλδεηεο κε ηε γλψζε ε νπνία δελ 

ζα πξέπεη λα θαηαθεξκαηίδεηαη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή αιιά λα 

εληάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

5. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή πξαγκαηνπνηείηαη νιηζηηθά θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ιάζνπο αλαγλσξίδεηαη σο δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν καζεηήο καζαίλεη 

θαη εμειίζζεηαη.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ ην 

πιένλ ζχγρξνλν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο, ε ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο θαη ε κάζεζε βαζίδνληαη ζε δξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ, ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ (Lave, 1993). Ζ 

επηζηεκνληθή γλψζε νηθνδνκείηαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Κφκεο, 2004) θαη ε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη κφλν κέζα ζην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη. Κπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ 
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Κνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ Θεσξηψλ είλαη ν L. Vygotsky, κε ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο, θαη νη A. Leontiev, A. Luria, θαη Νardi, νη νπνίνη 

καδί κε ηνλ Vygotsky ζπλέβαιιαλ ζηελ εξκελεία θαη εμέιημε ηεο Θεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο. 

Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε 

ζπληειείηαη ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κε βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ελψ νη ίδηεο νη γλψζεηο θαζνξίδνληαη 

ζε θνηλσληθφ επίπεδν κέζα απφ θψδηθεο (Κφκεο, 2004). Οη καζεηέο εκπιέθνληαη 

άκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εκπεηξηψλ απφ 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε πθίζηαληαη κηα 

δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο (Πιαθίηζε 2008, Driveretal1998, 

1994, Wolcott 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
51 

1.6 Η Θεωρία τησ Δραςτηριότητασ 

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη κηα θνηλσληθν-ηζηνξηθή ζεσξία, ε νπνία 

πηνζεηήζεθε θαη εξεπλήζεθε απφ ηνπο Ρψζνπο ςπρνιφγνπο S.L. Rubinstein and A.N. 

Leontiev, (1978) ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Βαζηθή ηεο επηδίσμε είλαη λα αλαιχζεη 

ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εξγαζίεο κέζα ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν απηέο ιακβάλνπλ ρψξα. Ο βαζηθφο ηνκέαο απηήο ηεο 

ζεσξίαο είλαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα (activity). Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ θνηλσληθή κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη κπνξεί λα παξέρεη 

ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ 

θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο. Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη, 

εμειίζζνληαη θαη ζπλεπψο εληάζζνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ  εθηφο ηνπ νπνίνπ είλαη αδχλαην λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Ζ 

ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεη φηη ην ειάρηζην θαηάιιειν πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν εληάζζνληαη νη αηνκηθέο ή νκαδηθέο πξάμεηο ζπληζηά ηε κνλάδα αλάιπζεο 

(Engestrom, 1999). Ζ κνλάδα απηή θαιείηαη δξαζηεξηφηεηα (activity). Ζ ηζηνξηθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάιπζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη ζε έλα 

ζχζηεκα δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ην ζπλεξγαηηθφ πιαίζην δξάζεο δείρλνπλ φηη ε 

ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ε κάζεζε, ε 

γλψζε θαη ε εμεηδίθεπζε δηαλέκνληαη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα. Ο Davydov (1999), ζεσξεί ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα απεηθνλίδεη κηα ηδηαίηεξε πιεπξά ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη επηθέξεη κηα ζθφπηκε αιιαγή ζηε θπζηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. εκαληηθή επίζεο παξάκεηξνο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη 

ακθηζβεηείηαη  ε έλλνηα ηεο απζεληίαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, θαζψο απηέο 

εληνπίδνληαη κέζα ζην άηνκν. Αληίζεηα δείρλεη κε πνην ηξφπν ε απζεληία 

κνξθνπνηείηαη θαη εμειίζζεηαη κέζα ζε κηα νκάδα αλάκεζα ζηα άηνκα. Έλα ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο κειεηά ην ελδνπξνζσπηθφ, ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα (Engeström, 1987, Leontiev, 1981). ην πιαίζην απηφ, ε ζεσξία 

ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κειέηε αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμειίζζνληαη ηζηνξηθά ζην ρξφλν κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη είλαη απφ ηε θχζε ηνπο θαηλνηφκα.  
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Ζ κάζεζε επηηειείηαη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ 

πιαίζην θαη είλαη απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Γελ 

ππάξρεη καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη. Σν άηνκν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε άιια 

άηνκα αλαπηχζζεη ζπλεηδεηά ηθαλφηεηεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα βξίζθνληαλ ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα 

δηαδηθαζία αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη. Ο καζεηήο κεηαβαίλεη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε ζρνιηθή επηζηήκε ε νπνία απνηειεί κηα άιιε θνπιηνχξα κε ηηο δηθέο 

ηεο γλψζεηο, ζηάζεηο, αμίεο (Πιαθίηζε, 2008). πσο ππνζηεξίδεη ε Hedegaard 

(2008), ε θνηλσλία θαη νη δνκέο ηεο (π. ρ. νηθνγέλεηα, ζρνιείν) εμειίζζνληαη δηαξθψο 

ζην ρξφλν θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ, ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζηηο θνηλσληθέο παξαδφζεηο.  

ηαλ ινηπφλ ν καζεηήο κπαίλεη γηα πξψηε θνξά ζηελ θνηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, εηζάγεηαη ζε κηα λέα θνπιηνχξα ζηελ νπνία πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηακεζνιαβεηηθφο θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο θάζε καζεηή θαη εληζρχεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ν καζεηήο 

απνθηά γλψζεηο θαη αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο γηα λα θαηαλνεί ην ζχζηεκα 

αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

θηλείηαη.  

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο πξαγκαηνπνηείηαη επνκέλσο κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα (νκάδα, ηάμε, ζρνιείν, νηθνγέλεηα) θαη κε ηε 

δηακεζνιάβεζε εξγαιείσλ (mediation). Κεληξηθνί είλαη νη ξφινη: α) ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη β) ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ (Vygotsky, 1981, Leontiev, 1978, Nardi, 1996). Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζχλζεηεο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη αιιεινδηδαθηηθή. Απφ ηελ 

άπνςε απηή ε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζε έλα δπλακηθφ ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πνιιά ππνθείκελα (δάζθαινο, καζεηέο, εξεπλεηήο θ. ι. π.) πνπ εξγάδνληαη γηα έλαλ 

θνηλφ ζθνπφ. Υξεζηκνπνηνχλ θπζηθά θαη λνεηηθά εξγαιεία θαη αθνινπζνχλ ηνπο 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
53 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ζέζεη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο. Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

ζεσξίαο εληζρχνπλ ηελ άκεζε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ καζεηψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζχλζεηεο νκαδηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη κε ζηνηρεία απφ ηε θχζε ηεο 

επηζηήκεο.  

ιε απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ θνληά ζηε θχζε ηεο επηζηήκεο θαζψο 

επίζεο θαη ζηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηηο πξψηεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ πξνο ηνλ επηζηεκνληθφ 

εγγξακκαηηζκφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

αλαζχληαμε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζεκαληηθνί 

νξγαληζκνί έρνπλ επηζεκάλεη ηελ αλάγθε ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη 

αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. (Programme for International Student Assessment -PISA) φζν 

θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο Δπηζηήκεο (Project 2061) (Κνινθνχξε, Νάλλε, Κνιηφο, 

2011).  

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε δξαζηεξηφηεηα 

ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη φρη απαξαίηεηα ζε αθνινπζία (Bertelsen 

and Bodkaer, 2003). Κάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεηαη 

θαη εμειίζζεηαη (historicity) ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαη ε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηεο πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαλνεζεί πιήξσο νιφθιεξν ην 

πιαίζηφ ηεο. 
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1.7 Ιςτορική αναδρομή 

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζεσξία πνπ εζηηάδεη ζηε κειέηε ηνπ 

αηφκνπ ην νπνίν δξα θαη εμειίζζεηαη ζε έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ 

πιαίζην. Ζ ζεσξία απηή αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 απφ ηνπο 

ςπρνιφγνπο εξεπλεηέο L. Vygotsky (1896-1934), A. R. Luria (1902-1977) θαη A. N. 

Leontyev (1903-1973) πξνεξρφκελνη απφ ην ηλζηηηνχην ςπρνινγίαο ηεο Μφζραο θαη 

κε ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ηε θηινζνθία ηνπ Μαξμηζκνχ. Ο Vygotsky κέζσ ηεο 

ζεσξίαο απηήο έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, ε αλζξψπηλε ζπλείδεζε δελ δηαρσξίδεηαη 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα αιιά ελππάξρεη θαη απνθηά λφεκα κέζα απφ ηελ θνηλσληθά 

θαζνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(Vygotsky, 2000). 

Ο ζνβηεηηθφο ςπρνιφγνο S. L. Rubinstein (1889-1960) επηθεληξψζεθε ζηε 

λεπξνθπζηνινγηθή βάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη έξεπλέο ηνπ ζπλδέζεθαλ κε 

επηζηήκνλεο φπσο ν P. K. Anokhin (1898-1974) θαη ν N. A. Bernstein (1896-1966). Ο 

S. L. Rubinstein ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ηελ ηδέα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο σο 

ελφηεηα ςπρνινγηθήο αλάιπζεο ελψ αξγφηεξα ν Leontiev κεηέθεξε ηελ εζηίαζε απφ 

ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Barab, 

2003).  

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κεηέθεξε ηελ εζηίαζε 

απφ ηελ ςπρνινγία ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Δπηπιένλ, ε ζεσξία θέξδηζε έδαθνο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer Interaction) θαζψο 

πξνζέθεξε ην πιαίζην κηαο ελνπνηεηηθήο ζεσξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιιε ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πξαθηηθή εξγαζία θαη ιακβάλεη ζεκαληηθά ππφςε παξάγνληεο 

φπσο ην πνιηηηζηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε εξγαζία ζα 

εθηειεζηεί. εκαληηθνί εξεπλεηέο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηε 

ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ –ππνινγηζηή (HCI) θαη 

ελίζρπζαλ ηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη νη Bodker (1991), 

Engestrom (1999) θαη Nardi (1996).  



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
55 

Ο Engestrom (1999) επέθηεηλε ηε ζεσξία πξνζδηνξίδνληαο ηηο βαζηθέο ζρέζεηο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη γηα λα κεηαζρεκαηίζεη θάπνην αληηθείκελν 

(απνηειέζκαηα ή ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο) κε ηε δηακεζνιάβεζε πνιηηηζηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη πξφζζεζε ηελ θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηνπο θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ην θάζε κέινο ηεο 

θνηλφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ εηζβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζία ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ελφο ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

ρξήζηεο, ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Δπίζεο κε ηε ρξήζε 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή πξνέθπςαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη 

ην ξφιν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο παξείρε έλα 

επξχηεξν λνεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηά ηα δεηήκαηα κπνξνχζαλ λα 

κειεηεζνχλ θαζψο θαη εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξαθηηθψλ 

εξγαζίαο, πξάγκα ην νπνίν δελ ζπλέβαηλε ζηηο πξνεγνχκελεο γλσζηηθέο ζεσξίεο. 

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ηελ 

ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα. Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο θαζνξίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζθνπψλ. Ζ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα δηακεζνιαβείηαη απφ εξγαιεία θαη απηή ε ηδέα 

ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ- ηερλνπξγεκάησλ 

είλαη έλα θεληξηθφ δήηεκα απηήο ηεο ζεσξίαο. Ο ξφινο ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεκνλσκέλσλ πξάμεσλ είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

θαζψο ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δηακνξθψλεηαη απφ θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

ηζηνξηθφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θαη εμειίζζεηαη. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

θαηαλνεζεί πιήξσο νιφθιεξν ην πιαίζηφ ηεο ζηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ. 
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1.8 Οι τρεισ γενιέσ τησ Θεωρίασ τησ Δραςτηριότητασ 

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμειίρηεθε απφ ηξεηο θπξίσο γεληέο. Ζ πξψηε 

γεληά επηθεληξψλεηαη ζηνλ Vygotsky, κε ηελ ηδέα φηη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 

δηακεζνιαβνχληαη απφ πνιηηηζκηθά εξγαιεία. Ζ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο 

(mediation) απνηππψλεηαη ζην ηξηγσληθφ κνληέιν ηνπ Vygotsky (1978, p. 40) κε 

πφινπο ην ππνθείκελν, ην αληηθείκελν θαη ην εξγαιείν πνπ δηακεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηα δχν πξνεγνχκελα (Πιαθίηζε, 2008). ην πιαίζην απηφ ηα αληηθείκελα 

κεηαηξέπνληαη ζε πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο ελψ κέζσ ηεο δξάζεο ηεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα αληηθείκελα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλψηεξεο 

λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ δεχηεξε γεληά, ε νπνία είρε αξθεηέο επηξξνέο απφ ηε δνπιεηά ηνπ Leontiev, 

μεπέξαζε ηα φξηα ηεο πξψηεο γεληάο θαηά ηελ νπνία ε κνλάδα αλάιπζεο παξέκελε ην 

άηνκν. Ο ίδηνο δηαηήξεζε ην ηξηγσληθφ κνληέιν ηνπ Vygotsky αιιά αλέδεημε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο αηνκηθήο απφ ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηνλ 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ζην δηάζεκν παξάδεηγκά ηνπ γηα ην «ζπιινγηθφ θπλήγη ησλ 

πξσηφγνλσλ» (Leontiev, 1981, p. 210-213).  

Ζ ηξίηε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχζζεη ελλνηνινγηθά 

εξγαιεία γηα λα θαηαλνήζεη ηνπο δηάινγνπο, αλαπηχζζεη πνιιαπιέο πξννπηηθέο, 

θαζψο επίζεο θαη δίθηπα απφ αιιειεπηδξψληα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

(Πιαθίηζε, 2008).  

Ο Engeström (1993, 1999) αμηνπνίεζε φιεο ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ 

απφ ηηο δχν πξψηεο γεληέο θαη πξφηεηλε ηελ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο παξαθάησ ζηνηρεία: 

Τπνθείκελν: πεξηιακβάλεη ηα άηνκα ή ηνλ νξγαληζκφ ηα νπνία  κέζσ ηνπ 

ρεηξηζκνχ ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θηλνχληαη πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ.  

Δξγαιείν: πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα κέζα ηα νπνία έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ηα ππνθείκελα γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έλα 

εξγαιείν κπνξεί λα είλαη θάηη απιφ π.ρ. έλαο καγλήηεο, ή θάηη αθεξεκέλν φπσο ε 

γιψζζα. Υσξίδνληαη επνκέλσο ζε θπζηθά εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
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ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζε ελλνηνινγηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Αληηθείκελν: είλαη ν ζηφρνο ή νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνο ηνπο 

νπνίνπο θηλνχληαη ηα ππνθείκελα γηα λα ηνπο εθπιεξψζνπλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ 

κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ. Ο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηίζεηαη απφ ηελ αξρή θαη 

παξνηξχλεη ηα ππνθείκελα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά κέζα-εξγαιεία γηα λα 

πινπνηεζεί ν ζηφρνο. 

Καλόλεο: δηακνξθψλνληαη απφ ηα ππνθείκελα ζην πιαίζην κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πνξεία εμέιημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

θαλφλεο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο ή λα ππνλννχληαη ελψ γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο 

ιακβάλεηαη ππφςε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. 

Κνηλόηεηα: είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα 

κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ εξγαιείσλ. Ζ θνηλφηεηα ζηα φξηα ηεο νπνίαο ηα 

ππνθείκελα δξνπλ απνηειεί ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Καηακεξηζκόο εξγαζίαο: αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ππνθείκελα-κέιε ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ θαηαλείκεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Κφκεο, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Engeström ε κάζεζε είλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπνζεηεκέλε ζηελ θνηλσλία θαη δηακεζνιαβείηαη απφ εξγαιεία ελψ ην άηνκν θαη ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν επηηειείηαη ε δξαζηεξηφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κνλάδα αλάιπζεο. Σα εξγαιεία δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην 

ππνθείκελν θαη ζην αληηθείκελν, νη θαλφλεο δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην ππνθείκελν 

θαη ζηελ θνηλφηεηα θαη ν ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο δηακεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηελ θνηλφηεηα θαη ζην αληηθείκελν.  

ην παξαθάησ ζρήκα (Δηθφλα Α1). παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξεηηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κία δξαζηεξηφηεηα (Engestrom, 1999, Barab et al, 1999, 

Mwanza, 2001).         
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Δηθόλα Α1: Σν ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ Engeström (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαιεία 
Γηδαθηηθφ ζελάξην, ππνινγηζηήο, πιηθά πεηξακάησλ, γιψζζα. 

 

Τπνθείκελν 

Γάζθαινο, καζεηέο, 

νκάδα 

Αληηθείκελν 

Τινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

Έθβαζε 

                            Απνηειέζκαηα          

Καλόλεο 
Δξγαζία ζε νκάδεο: 

1. καζεηήο-καζεηήο  

2. καζεηήο-δάζθαινο  

3. νκάδα-νκάδα  

4. νκάδα-δάζθαινο  

5. δάζθαινο-νκάδα 

 

 

Κνηλόηεηα 

Οκάδα, ζρνιηθή ηάμε, 

ζρνιείν, νηθνγέλεηα 

Καηαλνκή εξγαζίαο 
Γηαρείξηζε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, 

εξγαζία ζε νκάδεο  
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1.9 Οι βαςικέσ αρχέσ τησ Θεωρίασ τησ Δραςτηριότητασ 

ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ηφζν ην άηνκν φζν 

θαη νη καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο δελ δηαρσξίδνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν απηφ γελληέηαη θαη δξα. χκθσλα κε ηνπο Kaptelinini et al (1997) ν αλζξψπηλνο 

λνπο γίλεηαη θαηαλνεηφο κέζα ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ, ελψ ε αιιειεπίδξαζε απηή είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε. Ζ άπνςε απηή 

εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πέληε βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην αληηθείκελν–

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εζσηεξηθνπνίεζε/εμσηεξηθνπνίεζε, ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε:  

Η ηεξαξρηθή δνκή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ ηεξαξρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο δνκείηαη ζε ηξία επίπεδα: ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε δξάζε θαη ηε δηαδηθαζία. Ζ κνλάδα αλάιπζεο νξίδεηαη σο κία 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη θαηεχζπλζε πξνο έλα αληηθείκελν ην νπνίν παξαθηλεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ηξία απηά 

επίπεδα ελψ ηα ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ δπλακηθά θαζψο 

νη φξνη αιιάδνπλ. 

Αληηθείκελν - Πξνζαλαηνιηζκόο 

Ζ αξρή απηή δειψλεη φηη νη αλζξψπηλεο νληφηεηεο δνπλ ζε κία αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο 

ηδηφηεηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Σν ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απηή 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ επίζεο θαζνξηζκέλεο θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ηδηφηεηεο. 

Καηά ζπλέπεηα ην αληηθείκελν δελ κπνξεί λα είλαη κφλν κηα θπζηθή νληφηεηα αιιά 

κπνξεί λα είλαη κηα ηδηφηεηα ή αθφκα θαη έλα γλσζηηθφ πεξηερφκελν. 

Εζσηεξηθνπνίεζε/εμσηεξηθνπνίεζε  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

είλαη είηε εζσηεξηθέο είηε εμσηεξηθέο αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

λα αλαιπζνχλ καδί. Ζ εζσηεξηθνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

λα εθηειεί δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο γηα παξάδεηγκα λα πξνζεγγίδεη ελαιιαθηηθά 
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έλα πξφβιεκα. Ζ εμσηεξηθνπνίεζε κεηαζρεκαηίδεη κηα εζσηεξηθνπνηεκέλε δξάζε ζε 

κηα εμσηεξηθή.  

Σα γλσζηηθά ζρήκαηα πθίζηαληαη απφ ηελ αξρή ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 

ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο πνιηηηζκηθήο εμέιημεο (Vygotsky, 1978). Μέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα εζσηεξηθνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζθέςεο (Blanton, 

et al., 2007), ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνηππψλεηαη ζηνλ αλζξψπηλν λνπ 

έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Με ηε 

δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο ηα άηνκα νηθνδνκνχλ ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ εζσηεξηθέο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο (Cole 1996, Vygotsky, 1978) ελψ εμσηεξηθεχνπλ ηε ζθέςε ηνπο κε ηε 

ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο, ηεο γξαθήο, ηεο αθνήο θαη ησλ λνεκάησλ.  

Δηακεζνιάβεζε 

Ζ αξρή ηεο δηακεζνιάβεζεο νξίδεη φηη ε κάζεζε θαη ε εμέιημε ηνπ αηφκνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα 

ηνπ (Cole 1996) θαζψο απηφ δελ αιιειεπηδξά απεπζείαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ιεο 

νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν δηακεζνιαβνχληαη απφ 

εξγαιεία ηα νπνία θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα 

πξνθαινχλ αιιαγέο θαη επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο. Σα εξγαιεία κπνξεί λα 

είλαη ρεηξαπηηθά θαη λνεηηθά. Σα ρεηξαπηηθά εξγαιεία (π. ρ. βηβιία, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, ραξηηά, παηρλίδηα-αληηθείκελα ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ελψ 

ηα λνεηηθά (ζθέςε, γιψζζα) πεξηιακβάλνπλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηελ επαθή κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ γιψζζα απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν θαζψο δηακεζνιαβεί ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαζψο θαη ζε βαζηθέο 

δηαλνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε (Radzikhovskii, 1991). Ζ 

ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζκηθά δηακεζνιαβεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κεηαζρεκαηίδεη ηηο 

βαζηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ ζε 

νξγαλσκέλα λνεηηθά ζπζηήκαηα θαζψο ην άηνκν εκπιέθεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη δξάζεο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαη 

θαζψο ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε πην πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη δξάζεο ηα 

λνεηηθά ζπζηήκαηα επαλαδνκνχληαη θαη αλαζπληάζζνληαη ηεξαξρηθά. 
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Αλάπηπμε 

Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ αλαιχεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, κέζα ζην πιαίζην ηεο 

αλάπηπμεο. Δπνκέλσο, ε εξεπλεηηθή κέζνδνο δελ πεξηνξίδεηαη ζε πεηξακαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κέζα ζην εξγαζηήξην αιιά πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε ηνλ έιεγρν ηεο αλαπηπμηαθήο αιιαγήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά κειέηε.Απηέο νη βαζηθέο αξρέο είλαη κεηαμχ ηνπο 

αιιειέλδεηεο θαη απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ε αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ-πξνζαλαηνιηζκνχ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο αλάπηπμεο, θαη απηνί πάιη εμαξηψληαη απφ ηα εξγαιεία δηακεζνιάβεζεο 

(Kaptelinin et al, 1997).  
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1.10 Σα επίπεδα τησ δραςτηριότητασ 

Βαζηθή ζέζε ζηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαηέρεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ εθφζνλ δηαδξακαηίδεηαη ζε 

έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα θίλεηξν θαη 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δξάζεσλ ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη πινπνηνχληαη κέζα απφ 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Ο Leontiev (1978), πξνζδηφξηζε ηξία επίπεδα ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα: ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο, ην επίπεδν δξάζεο θαη ην επίπεδν 

δηαδηθαζίαο. 

1. ε πξψην επίπεδν νη δξαζηεξηφηεηεο (Activities) δηακνξθψλνληαη απφ 

θίλεηξα ηα νπνία νδεγνχλ ζε κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά 

ηνπο απνηεινχληαη απφ ιεηηνπξγίεο. Ζ χπαξμε θηλήηξσλ ζε κηα αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα απνθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ή ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ή ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ ζε απηφ ην επίπεδν νδεγεί ζε ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο κέζα 

ζην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο ή αθφκε θαη ζε ηξνπνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ. 

2. ην επφκελν επίπεδν θαηαηάζζνληαη νη δξάζεηο (Actions), νη νπνίεο 

θαζνδεγνχληαη απφ ζπλεηδεηνχο ζηφρνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη ζα 

νδεγεζνχλ πξνο ηελ πινπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιεςε ησλ αληίζηνηρσλ 

ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ ζηφρν. 

3. Οη δηαδηθαζίεο (Operations) είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη νη 

δξάζεηο. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο κεζφδνπο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θάζε 

δξάζεο. ε πξψην ζηάδην νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεηδεηά ελψ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε ξνπηίλεο νη νπνίεο 

επαλαιακβάλνληαη αζπλείδεηα. 

ηα επίπεδα απηά ε ηεξαξρηθή δνκή δελ είλαη απφιπηε θαζψο κπνξεί λα ππάξμεη 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε απηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Τπάξρεη 

ινηπφλ κία θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηα επίπεδα κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο ε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε δξάζε, ηα θίλεηξα κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ 

ζε ζηφρνπο θαη αληίζηξνθα ελψ νη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε 

αζπλαίζζεηεο ελέξγεηεο (Jaworski & Goodchild, 2006). Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεηδεηέο δξάζεηο νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
63 

απφ έλαλ ζηφρν. Οη επηκέξνπο δξάζεηο γίλνληαη θαηαλνεηέο κφλν κέζα ζην πιαίζην 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ εθδειψζεθαλ, ελψ πινπνηνχληαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Κφκεο θ. ά., 2001). 
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1.11 Η μεταφορά τησ θεωρίασ τησ Δραςτηριότητασ ςτη Διδακτική 

των Υυςικών Επιςτημών και η χρήςη τησ ςτο ςχεδιαςμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Ζ κεηαθνξά ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πεξηιακβάλεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία θαη ζέηεη έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ελφο ζπζηήκαηνο 

δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ηα Τπνθείκελα εθθξάδνπλ πνιιαπιέο γλψκεο θαη 

βξίζθνληαη ζε ζπρλή, αλνηρηή επηθνηλσλία γηα λα επηιχζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχλ φζεο ζπλαληήζεηο ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ. Σα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο δξάζεηο 

θαζψο θαη εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη εληζρχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη φρη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ίδην ην απνηέιεζκα. Ακθηζβεηείηαη ε απζεληία θαη ε 

άθακπηε ηεξαξρία δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε έλα θαηακεξηζκφ εξγαζίαο πνπ νδεγεί ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο κειέηεο: Activity Theory in 

Formal and Informal Science Education (ATFISE project), ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηελ νκάδα @fise group ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη έρεη σο ζηφρν ηε κεηαθνξά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Cultural Historical Activity Theory)  ζηε 

Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία ζε πιαίζην 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Ζ νκάδα @fise 

group ηδξχζεθε απφ ηελ Καηεξίλα Πιαθίηζε, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηεο 

Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη αξηζκεί πεξίπνπ 15 κέιε απφ δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (θαζεγεηέο, δάζθαινη, λεπηαγσγνί, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

ππεχζπλνη Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ θ. ι. π.). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

πξνηείλεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ Engeström θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηξηγσληθφ 

κνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε 
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βαζηθφ εξγαιείν ηε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. χκθσλα κε ηνλ Engeström 

(1999), ε ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα (νκάδα, ηάμε, ζρνιείν, νηθνγέλεηα) θαη κε ηε δηακεζνιάβεζε 

εξγαιείσλ. ηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε πξνζεγγίδνληαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ζ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλσληθή θχζε ηεο κάζεζεο (Vygotsky, 2000, 

Dillenbourg, 1999, Cole, 1999, Engestrom, 1999) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

πξνζέγγηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο νηθνδνκείηαη ζε έλα πιαίζην 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ.  

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο θπζηθήο ή 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ. Ζ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πνιηηηζκφ, γεγνλφο ην 

νπνίν έρεη ηζρπξή απήρεζε ζηε κάζεζε. Σα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο αλάιπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηηο απφςεηο 

ηνπ Engeström (2005) νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηε γλψζε θαη ηελ 

έθβαζε ηεο πνξείαο ηεο κάζεζεο:  

- Ζ επηινγή θαη ν θαζνξηζκφο ησλ Τπνθεηκέλσλ γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

- Οη παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηα Τπνθείκελα λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα 

λα κάζνπλ 

- Σν πεξηερφκελν θαη ε έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο 

- Οη δξάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα Τπνθείκελα νδεγνχληαη ζηε 

κάζεζε 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηξηγσληθφ κνληέιν ηνπ Engeström 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δχν δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. Γηα θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε κία δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ε νπνία πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ηελ επίπιεπζε- βχζηζε 

ησλ ζηεξεψλ ζην λεξφ γηα ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηελ ελφηεηα θσο-

ζθηέο-ρξψκαηα γηα ηε δεχηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 
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ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο σο δηδαθηηθή ελφηεηα ζπγθξνηνχλ 

ηελ έλλνηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ πξνζεγγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη γηα 

θάζε επηκέξνπο καζεζηαθφ ζηφρν πνπ ηίζεηαη ζρεδηάδεηαη θαη κία νκάδα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ κία δηδαζθαιία ή δηδαθηηθή ελφηεηα. Καηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο γηα 

αιιειεπίδξαζε πνπ πξνζθέξεη ε δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ησλ Τπνθεηκέλσλ. Σελ 

έθβαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ αληηιακβαλφκαζηε κε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

Τπνθεηκέλσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηελ έλλνηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαζψο θαη κε ηηο δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηηο νπνίεο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ππνζηεξίδεη.  

Σν βαζηθφ εξγαιείν πνπ δηακεζνιαβεί ηα Τπνθείκελα είλαη ην θηλνχκελν 

ζρέδην, πξψηα κε ηε κνξθή ελφο δεκνθηινχο ραξαθηήξα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ζε 

δεχηεξε θάζε ελφο θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζηνηρεία απφ ηελ 

ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Δπηπιένλ εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε 

αθήγεζε, ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ. Οη θαλφλεο 

δηακνξθψλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη απφ ηα Τπνθείκελα θαη ξπζκίδνπλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θνηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο 

απφ ηα Τπνθείκελα ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε σο αηνκηθέο είηε σο ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο. 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην 

Τπνθείκελν θαη ηα Δξγαιεία θαη αλάκεζα ζην Τπνθείκελν θαη ζην Αληηθείκελν θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ησλ Δξγαιείσλ ζε φιε ηελ πνξεία ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 
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1.12 Σα κινούμενα ςχέδια ωσ εργαλείο ςτο ςχεδιαςμό 

εκπαιδευτικού υλικού 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ηφζν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν φζν 

θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ζε ληνθηκαληέξ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη απνηεινχλ πιηθφ ηδηαίηεξα νηθείν ζηα παηδηά 

απφ ηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά θαη απφ ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο πνπ 

δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εθφζνλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθσζνχλ ζχγρξνλα πξφηππα δηδαζθαιίαο.  

Σα πξφηππα απηά ζα εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή δηεξεχλεζε, ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ 

κεηαδφηε πιεξνθνξηψλ ζε ζπληνληζηή θαη δηακεζνιαβεηή ηεο κάζεζεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ 

λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ καζεηή, λα πξνσζήζεη δεκηνπξγηθέο δξάζεηο, λα δηακνξθψζεη 

ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ.  

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα παγθφζκηα πξνηείλεη ηε ρξήζε πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηα πνιπκέζα κέζσ ησλ νπνίσλ ν καζεηήο αιιειεπηδξά κε ην 

ζχζηεκα. ην πιαίζην απηφ ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε κέζσλ φπσο ην ρξψκα, ε εηθφλα 

θαη ν ήρνο απμάλνπλ ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη δηεγείξνπλ ηελ 

θξηηηθή ηνπο ζθέςε (Κέθθεξεο & Σζίθαιαο, 2006).  

Ο Gene Yang (2003) ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ‘Comics in Education’ 

(http://www.geneyang.com/comicsedu/strengths.html), παξνπζηάδεη ηηο δπλακηθέο 

επηδξάζεηο ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε σο παξνρή θηλήηξσλ, νπηηθή αλαπαξάζηαζε, 

κφληκε, δηακεζνιαβεηηθή θαη δεκνθηιήο. Ο Scott Mc Cloud (1993) παξνπζηάδεη κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή: „ηαλ καζαίλνπκε λα δηαβάδνπκε θφκηθο καζαίλνπκε λα 

αληηιακβαλφκαζηε ην ρξφλν ρσξηθά θαζψο ζηνλ θφζκν ησλ θφκηθο ν ρξφλνο θαη ν 

ρψξνο είλαη έλλνηεο ηαπηφζεκεο‟ (ζ. 100).  
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Αξθεηνί δηθηπαθνί ηφπνη πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζηελ έξεπλα θαη ζηε ρξήζε 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Γηα παξάδεηγκα ην British Cartoon 

Archive (ζην British Cartoon Archive  http://www.cartoons.ac.uk/teaching-aids) 

ελζαξξχλεη ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη θφκηθο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη παξέρεη πεδίν έκπλεπζεο θαη λέσλ ηδεψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε. 

Με παξφκνην ηξφπν ε ηζηνζειίδα ηνπ Comic Life (ζην Comic Life http://plasq.com), 

ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη λα βξνπλ πιηθφ γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη ζελάξηα δηδαζθαιίαο.  

Σν Μνπζείν Βηβιίνπ Κφκηθ ηεο Νέαο Τφξθεο ζην δηθηπαθφ ηφπν 

(http://www.nyccomicbookmuseum.org/education.htm), πξνζθέξεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βηβιία θφκηθο ζηελ ηάμε ηνπο. 

Παξέρεη επίζεο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θφκηθο, ηελ ηζηνξία 

ηνπο θαζψο θαη ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία βηβιίσλ θφκηθο. 
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1.13 Η χρήςη των κινουμένων ςχεδίων ωσ εργαλείο για την 

ενίςχυςη τησ διδαςκαλίασ ςτισ πρώτεσ βαθμίδεσ εκπαίδευςησ 

Απφ ηνλ Dewey (1934), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη θάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηε 

κάζεζε θαη έθθξαζε θαη κέζα απφ ηηο ηέρλεο κέρξη ηνλ Gardner (1983) ν νπνίνο 

πξνσζεί ηελ αλάπηπμε κέζσ ησλ πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο έρεη δνζεί ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα θηλνχκελα ζρέδηα 

απνηεινχλ κία νπηηθή γιψζζα ε νπνία κπνξεί λα κεηαδίδεη κελχκαηα κέζα απφ 

ζχκβνια θαη εηθφλεο θαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα. Σν 

ρηνχκνξ, ε ππεξβνιή, ηα ζχκβνια, ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα 

θηλνχκελα ζρέδηα ζηα παηδηά απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ δπλακηθά ηε γλψζε 

ησλ καζεηψλ εθφζνλ απηή επηηειείηαη κέζα ζε νηθείν πεξηβάιινλ θαη ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο θαη είλαη ζπλήζσο 

ζρεδηαζκέλα απιά θαζψο εζηηάδνπλ ζηελ παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε κηαο 

θαηάζηαζεο ή κηαο ηδέαο. ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε νπηηθή απηή 

γιψζζα εληζρχεη ηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη ζε ζρέζε κε ην 

ππφ επεμεξγαζία ζέκα (Peeck, 1993), δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ κε ηε λέα γλψζε (Roth, 

Bowen & Mc Ginn, 1999). Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζε εηθνλνγξαθηθφ θαη ζε 

ιεθηηθφ θψδηθα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο κλήκεο ζρεηηθά κε ηε λέα 

γλψζε αιιά θαη βνεζά ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαζηζηνχλ ην αληηθείκελν κάζεζεο πην ζαθέο κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο 

εηθφλαο, δεκηνπξγνχλ ζπλεηξκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

αλαδνκνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε λέα γλψζε θαζψο ηε ζπζρεηίδνπλ κε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο.  

χκθσλα κε ηνλ Peeck (1993), ε κάζεζε κε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

δηεπθνιχλεηαη εθφζνλ παξέρνληαη ηζρπξφηεξα θίλεηξα ζηνλ καζεηή, ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη επηπιένλ ππάξρεη εκβάζπλζε ζηελ επεμεξγαζία 

θαη ηελ ελλνηνινγηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Medina (1993), ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ εληζρχεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε 

πξνζνρή, ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο, ε 

αηζζεηηθή ελψ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ 
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καζεηψλ. Δπηπιένλ ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ ζηα θηλνχκελα ζρέδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ιφγν ζπλζέηνπλ έλα έξγν πνπ είλαη νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη 

θαηαλνεηφ θαη λα απνηππψλεηαη εχθνια ζηε κλήκε. 

Πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ θηλνχκελα γξαθηθά ζρέδηα θαη 

αληηθείκελα φισλ ζρεδφλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φπσο, Φπζηθή, 

Υεκεία, Αλζξσπνινγία, Γεσγξαθία θ.ι.π.  

Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε ζεηξά θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ „Έλα γξάκκα κηα 

ηζηνξία‟ (Μαληνχβαινπ, 2013), κέζα απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε γλσξηκία 

ηνπ παηδηνχ κε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο ηεο γιψζζαο κέζα απφ 24 έκκεηξεο 

ρηνπκνξηζηηθέο, ζνπξεαιηζηηθέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ παηδαγσγηθή κε 

ηελ παξακπζηθή θαη ηελ ηειενπηηθή γιψζζα. Σν θάζε επεηζφδην πξνζεγγίδεη 

δηαζεκαηηθά ηε γλψζε θαη ζρεηίδεηαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε κία θαηλνηφκν, 

πξσηφηππε θαη ειθπζηηθή δηάζηαζε. 

Μέζα απφ ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε δίλεηαη ε επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε, λα αιιειεπηδξνχλ ζε επίπεδν 

νκάδαο θαη λα εμειίζζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο κέζα απφ δεκηνπξγηθνχο 

απηνζρεδηαζκνχο. ην πιαίζην απηφ δηαθαίλεηαη ε δπλακηθή ηεο ρξήζεο θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ ε νπνία πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Dale, 2007). 
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1.14 Η ςυμβολή των κινουμένων ςχεδίων ςτο ςχεδιαςμό 

εκπαιδευτικού υλικού 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ εξεπλεηέο γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ελλνηψλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν εθφζνλ 

ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(Madden et al 2009, Tsou Wang & Tzeng 2006, Peacock 1995).  

χκθσλα κε ηνπο Heitzmann θαη Ellman (1982), ηα θηλνχκελα ζρέδηα 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαζψο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πςειέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Καζψο νη 

ήξσεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ βξίζθνληαη πςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ θαη 

ζπλδένληαη κε ηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

επθαηξία λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο δεκηνπξγψληαο νηθεία πεξηβάιινληα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη λα ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκαηηθά πεδία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ην πιαίζην απηφ νη εθπαηδεπηηθνί 

δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο θηλνχκελα ζρέδηα κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ήδε ππάξρνληα θηλνχκελα ζρέδηα γηα λα ζρεδηάζνπλ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη λα ην πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπο.  

Ο Medina (1992), πξνηείλεη κηα ζεηξά ζηαδίσλ πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

θαηά ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. ην 

πξψην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο θαη ηηο επηξξνέο απφ ηνλ θχθιν εκπεηξηψλ ηνπο γηα λα επηιέμνπλ ηνλ ηχπν 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. ην δεχηεξν ζηάδην εμεηάδεη αλ ηα 

κελχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ είλαη απιά θαη 

θαηαλνεηά. ηε ζπλέρεηα ζην ηξίην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο πξνρσξά ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο νξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ζε ζρέζε κε απηνχο. Σν ηέηαξην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ πιηθνχ, ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε. ην 

πέκπην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ην βαζκφ πνπ πινπνηήζεθαλ νη ζηφρνη πνπ 

είρε ζέζεη θαη εληνπίδεη ζεκεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεηάδνληαη 

ηξνπνπνίεζε ή βειηίσζε. ην έθην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο αξρεηνζεηεί 

ην πιηθφ ηνπ καδί κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα βειηίσζε έηζη ψζηε λα 

είλαη έηνηκν γηα κειινληηθή ρξήζε. 
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Κάπνηα βαζηθά δεηήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα επηθεληξσζεί ν εθπαηδεπηηθφο 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ή ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Πνηεο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ αλαπηχρζεθαλ πεξηζζφηεξν 

θαηά ηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ; 

2. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο; 

3. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο αχμεζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ; 

4. ε πνηα άιια πεδία ζρεδηαζκνχ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θηλνχκελα ζρέδηα; 
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1.15 Σα κινούμενα ςχέδια ςτη διδαςκαλία εννοιών των Υυςικών 

Επιςτημών ςτισ πρώτεσ βαθμίδεσ εκπαίδευςησ 

Δθηελείο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

δηεπθνιχλεη θαη εληζρχεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο 

πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Horn 1980, Keogh & Naylor 1999, Bongco 2000, 

Chin & Teou 2008 θ. α.). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε Γηδαθηηθή 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πνιινί εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

θηλνχκελα ζρέδηα απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζέγγηζε 

θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηφζν κε ην γλσζηηθφ φζν 

θαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. Ο Bongco (2000), ζεσξεί ηε ρξήζε 

ησλ θφκηθ θαη ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κία θαηλνηφκν κέζνδν γηα ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ε νπνία κπνξεί λα 

ιάβεη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. χκθσλα κε ηνλ Horn (1980), „ηα θηλνχκελα ζρέδηα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνδίδνπλ ηα λνήκαηα ρσξίο ηε δηθνξνχκελε ζεκαζία πνπ 

κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε ζην γξαπηφ ιφγν‟. Υαξαθηεξίδεη επίζεο ηα θηλνχκελα 

ζρέδηα σο κηα δηεζλή γιψζζα ε νπνία αλαπηχζζεη θαη εμειίζζεη ηε θαληαζία. 

Οη Keogh & Naylor (1999) ππνζηήξημαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ απνηειεί κία 

ελαιιαθηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο δηεξεχλεζεο, 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά σο κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο έπεηηα απφ ηνλ θαηάιιειν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ γηα λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο, πιηθφ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. ηα θηλνχκελα ζρέδηα πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη παξνπζηάδνληαη 

θαηαζηάζεηο θαη θπζηθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, φπσο ν 

ήρνο, ην θσο, ε ζθηά, ηα έκβηα φληα, νη θαηαζηάζεηο ηεο χιεο θ. α. ε απηά νη ήξσεο 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γχξσ απφ ην ίδην 

ζέκα, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη επηζηεκνληθά νξζή ελψ νη άιιεο ζρεηίδνληαη κε 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.  
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Ζ επίδξαζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηελ δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηψλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γίλεηαη εκθαλήο ζχκθσλα κε ηνπο 

Naylor and Keogh (2010) θαζψο απνηεινχλ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζχληνκνπο θαη πεξηεθηηθνχο δηαιφγνπο ζε νηθείεο θαηαζηάζεηο. 

Πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο απφςεηο θαη πξννπηηθέο ζε θάζε θαηάζηαζε ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηζηεκνληθά νξζή άπνςε. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

ησλ γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ ιάζνπο.  

Ζ ηειεπηαία πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηνπο ήξσεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ 

θάλνπλ ην ιάζνο θαη ηειηθά νδεγνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε απφ ηνπο 

καζεηέο. πληεινχλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο κέζα απφ ηεο ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο κε 

βαζηθφ εξέζηζκα ηνπο ήξσεο θαη ηε δηαηχπσζε επηζηεκνληθψλ εξσηεκάησλ. 

Αλαπηχζζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ φπσο ε 

παξαηήξεζε, πξαγκαηνπνηνχλ δηεξεπλήζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

αιιά θαη πέξα απφ απηφ θαη θαιιηεξγνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο νη 

καζεηέο αλαινγίδνληαη ζε βάζνο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζην θηλνχκελν ζρέδην.  

Οη καζεηέο δηαζθεδάδνπλ θαη ηαπηφρξνλα απνθηνχλ γλψζεηο κέζα απφ ηηο 

ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο θαη ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαιεί ε ελαζρφιεζε κε ηα θηλνχκελα ζρέδηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ηφζν ηα 

θφκηθο φζν θαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε έλα ζέκα, κε απνηέιεζκα ε λέα 

γλψζε λα απνθηά λφεκα θαη λα ζπλδέεηαη κε νηθείεο θαηαζηάζεηο (Mayer, 1996). Σα 

θηλνχκελα ζρέδηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην καζεηή λα πξνζεγγίζεη έλλνηεο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ, δεκηνπξγηθήο 

αλαδήηεζεο θαη ζθέςεο θαζψο θαη θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Γηα παξάδεηγκα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα „Dora the explorer΄‟ νη κηθξνί 

καζεηέο πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο απφ ηε γεσγξαθία, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

αλαπηχζζνπλ Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα 

επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ήξσα (Carter, 2008). Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα θαίλεηαη φηη πξνζθέξνπλ έλα επξχ πεδίν 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
75 

κειέηεο, πξαθηηθήο εθαξκνγήο αιιά θαη έξεπλαο θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην πψο ηα παηδηά εξκελεχνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη πνηθίιεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη ζχλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δξνπλ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο επηζηήκεο κέζα ζην νπνίν εμεηάδνληαη επίζεο νη 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ νη καζεηέο έρνπλ γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα θαη 

ελζαξξχλεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία θαη νη ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θηλνχκελα ζρέδηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ηνπ καζεηή ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε κε ηξφπν πνπ έρεη λφεκα γηα ηνλ 

καζεηή, ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη κε ηηο γλψζεηο πνπ ήδε έρεη 

θαηαθηήζεη. 

Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο Noesis ζπκβάιιεη 

ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κέζσ κηαο ζεηξάο ηαηληψλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο ηζηνξίεο ζε απηνηειή επεηζφδηα, 

ζρεηηθέο κε ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σα ζέκαηα ηα νπνία 

δηαπξαγκαηεχεηαη πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε 

πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Δπηζηήκεο, Δθεπξέζεηο, Γηάζηεκα, Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. 

ηα 50 επεηζφδηα ηεο ζεηξάο κε βαζηθνχο ήξσεο δχν παηδηά, ηε Εσή θαη ηνλ Οδπζζέα 

θαη ηνλ Dr Noesis, έλαλ λεαξφ επηζηήκνλα, ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο θαη αλαθαιχπηνπλ βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο κέζα απφ εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (http://www.noesis.edu.gr/noesis).  

ε παξφκνην πιαίζην θηλείηαη ε ρηνπκνξηζηηθή ζεηξά θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

„Eureka!‟ (https://www.youtube.com/view_play_list?p=306EAF0DEB58FEE2) ε 

νπνία είλαη θαλαδηθήο παξαγσγήο (TV Ontario, 1980) θαη παξνπζηάδεη ζε 30 

επεηζφδηα βαζηθέο έλλνηεο ηεο Φπζηθήο κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Μέζα απφ ηε 

κε ζπλερή επαλάιεςε θαη ηα απιά παξαδείγκαηα νη έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη απνθηνχλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ελψ πξνζθέξεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε επθαηξία γηα ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ηάμε 

ηνπο.  

http://www.noesis.edu.gr/noesis
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Οη Perales-Palacios & Vilchez-González (2006) ρξεζηκνπνίεζαλ νξηζκέλα 

επεηζφδηα απφ ηηο ζεηξέο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ „The Simpsons‟ θαη „Pokémon‟ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηελ επεμεξγαζία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο κειεηήζεθε αλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχηεθαλ. Δπίζεο εξεπλήζεθε αλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο λα αλαιχζνπλ νη ίδηνη ηα θπζηθά θαηλφκελα.  

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα αληηθείκελα κειέηεο ηεο έξεπλαο ήηαλ αλ νη ίδηνη 

κπνξνχλ κέζσ ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ λα εληνπίζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο ζε νξηζκέλεο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε γλσζηηθή εμέιημε ησλ ππφ εμέηαζε ελλνηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Ζ έξεπλα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο απέδεημε φηη 

πξάγκαηη ηα θηλνχκελα ζρέδηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ, λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ ηε γλσζηηθή επίδνζε θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ηα θηλνχκελα ζρέδηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηφζν ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Μπνξνχλ επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

κε απζεληηθφ ηξφπν θαζψο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 

θαιιηεξγνχλ πνιιαπιέο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ θαη εληζρχνπλ ηε 

κεηαγλψζε. 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
77 

2 Β΄ ΣΤΠΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

2.1 Φαρακτηριςτικά τησ Έρευνασ Δράςησ 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε, νξγαλψζεθε θαη 

πινπνηήζεθε ε παξνχζα έξεπλα είλαη ε έξεπλα δξάζε. ην πιαίζην απηφ, ε έξεπλα 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαηλνηνκία θαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζην ήδε ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο.  

Καηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηελ έξεπλα δξάζεο 

αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

χκθσλα κε ηνλ Mc Niff (1995:3), „Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο λα 

εμεηάζεη θάπνηνο ηελ πξαθηηθή ηνπ κε ζηφρν λα ειέγμεη αλ είλαη φπσο ζα ήζειε θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ηε βειηηψζεη‟. Ο Lomax (1990: 10) πξνζδηνξίδεη ηελ αθεηεξία ηεο 

έξεπλαο δξάζεο ζε „κηθξή θιίκαθα κε έλα πξφζσπν πνπ επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζηελ πξαθηηθή ηνπ. Κεξδίδεη νξκή κέζσ ηεο εκπινθήο άιισλ αηφκσλ σο 

ζπλεξγαηψλ. Δμαπιψλεηαη θαζψο ηα άηνκα ζηνράδνληαη πάλσ ζηε θχζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο νξίδνληαο σο βαζηθή αξρή λα κνηξάδνληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν θαζέλαο‟. χκθσλα κε ηνλ Patton (1990), ε έξεπλα 

δξάζεο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο αιιαγήο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη άλζξσπνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα ή έλαλ νξγαληζκφ θαη κειεηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο 

ψζηε λα ηα ιχζνπλ. 

Ο νξηζκφο πνπ ζπλάδεη κε ηελ παξνχζα έξεπλα θαη αηηηνινγεί κε ζαθήλεηα 

ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη απηφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ John 

Elliot (1991: 69): „ε έξεπλα δξάζεο είλαη ε κειέηε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δξάζεο ζην πιαίζην απηήο ηεο θαηάζηαζεο‟. Ο 

βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ινηπφλ είλαη λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζε 

έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη. ην πιαίζην απηφ, ε 

παξνχζα έξεπλα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ ή αθφκε θαη 

ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ζηελ 

πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 
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Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη κηα αλνηρηή δηαδηθαζία, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο θαηαζηάζεσλ ή βειηίσζεο πξαθηηθψλ άκεζα ή βξαρππξφζεζκα κέζα 

απφ ζπλερή αλαζηνραζκφ θαη απηναμηνιφγεζε. Ζ δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη νη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνηθίινπλ ελψ 

ππάξρνπλ ζπλερψο ηξνπνπνηήζεηο, αιιαγέο θαηεχζπλζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνί 

έηζη ψζηε ηειηθά λα επέιζεη βειηίσζε ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία.  

Ζ ηδέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηή πξνήιζε απφ ηνλ Lawrence Stenhouse 

(Stenhouse 1975 and 1979a) ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην πξφγξακκα Humanities 

Curriculum Project (1967-72). Δίρε ηελ πεπνίζεζε φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη κε ηξφπν ψζηε λα έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, λα 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηειηθά λα δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο έλαλ βαζκφ ππεπζπλφηεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπξχλεηαη ε θνηλφηεηα κάζεζεο ζηελ νπνία απνθηνχλ 

πξφζβαζε θαη ζπκκεηέρνπλ ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη δάζθαινη. 

Ζ αλαδήηεζε ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο δξάζεο (Cohen et al 2008, 

Mertens 2005) ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε 

βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην πξφγξακκα απηφ ζεσξία 

θαη πξάμε απνηεινχλ κία ελφηεηα ην νπνίν είλαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

ζπκβνιή παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη 

θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζπκκεηέρεη ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ σο ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ζε κηα ζπλερή πνξεία. ην πιαίζην απηφ, ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά παξνχζαο ηεο έξεπλαο – δξάζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Δηζάγεη κία θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην 

ήδε ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

2. Έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο ην 

πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα ζηελ ηάμε θαη λα 
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απνηειέζεη πξφηππν γηα ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ ελλνηψλ κε ηε ρξήζε 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

3. Δίλαη ζπκκεηνρηθή θαζψο ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο έιαβαλ κέξνο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

4. Δίλαη ζπλεξγαηηθή θαζψο ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγάζηεθαλ ζε πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

5. Γίλεη έκθαζε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο νκάδαο νη νπνίεο επηθέξνπλ αιιαγέο 

θαη βειηηψζεηο ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο.  

6. Δίλαη απην-αμηνινγηθή θαζψο ζε φια ηα ζηάδηα ππήξρε δηαξθήο αμηνιφγεζε 

ελψ νη ηξνπνπνηήζεηο ζηφρν είραλ ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο σο πξνο ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. 
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2.2 Σο ερευνητικό πρόβλημα 

Παξά ηελ πξφζθαηε αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(2011) γηα ην λεπηαγσγείν ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο παηδαγσγηθήο 

θαη ηεο ςπρνινγίαο παξαηεξείηαη κία αληίθαζε αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθαξκνγή. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ζε φια ηα καζεζηαθά πεδία, θαη ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο κε ζθνπφ ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ παηδηψλ ζην 

λέν καζεζηαθφ πιαίζην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αδπλαηνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηε ρξήζε ησλ παιαηφηεξσλ αιιά πην νηθείσλ πξαθηηθψλ 

δηδαζθαιίαο. Ζ αηηία θαίλεηαη λα είλαη ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο βαζηθέο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ. 

 

2.3 Αναγκαιότητα και ςκοπιμότητα τησ έρευνασ 

Οη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο θαη αλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην πιαίζην απηφ, 

είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

βάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηηο πξψηεο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο. Οη επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ φινη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζθεπάδνπκε έλα απηνθίλεην, 

ρηίδνπκε έλα ζπίηη ή δηαηεξνχκε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, αιιά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ απφ ηνλ 

θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Roth & Lee, 2004).Οη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ζα απνηειέζνπλ πνιχηηκν νδεγφ γηα ηελ 

ππεχζπλε ζηάζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά 

αλαπηπγκέλν θφζκν. Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εμεξεχλεζε ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, 

ηελ άζθεζε ζε Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ φπσο ε παξαηήξεζε, ε 

ηαμηλφκεζε, ε επηθνηλσλία θ. α. θαη ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ καο 

πεξηβάιιεη. Ζ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία 
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κηαο βάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηηο πξψηεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. χκθσλα κε ηνλ Roth, “Ζ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη δελ κπνξεί λα κελ μεθηλά ζηηο πξψηεο 

βαζκίδεο θαζψο απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν είλαη θαηάιιειν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

δνκέο νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφηεηεο κε δηα βίνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επηζηήκε” (Roth, 2011, ζ. 21, ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην λα επηιχζεη ην 

ζχλζεην πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδεη έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, κέζα απφ ηνλ νπνίν φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

απνηεινχλ κία θνηλφηεηα ε νπνία αιιειεπηδξά θαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ζπκβάιιεη 

ζηε δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αμηνπνίεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ κία επξεία θνηλφηεηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ καζεηή, αμηνινγείηαη κέζα 

απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή νδεγεί ζε θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 

απνηειεζκαηηθέο γηα φινπο. 

Ζ εκπεηξία απφ ηελ θαζεκεξηλή πξάμε δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζην λεπηαγσγείν θαζψο θαη ε κειέηε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νδεγνχλ 

ζηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

ε πξαθηηθφ επίπεδν πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα λα εηζαρζεί κία θαηλνηνκία ζην 

θαζηεξσκέλν πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη λα ζπλδεζεί κε ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα (Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν, 2011). 

ην πιαίζην απηφ, ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

ζεσξία θαη πξάμε ζα απνηεινχλ κία ελφηεηα ην νπνίν ζα είλαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο.  
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2.4 κοποί τησ έρευνασ δράςησ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηεζλείο κειεηεηέο, εξεπλεηέο, πνιηηηθνί θαη θνηλφηεηεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ 

πνιηηψλ γηα ηνλ 21ν αηψλα κε κνριφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(http://www.nextgenscience.org/, Organization for Economic Co-operation and 

Development 2010, Osborne et al. 2008). Ζ δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο δσήο θαη επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ 

επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλν θφζκν πξνηάζζεηαη σο επηηαθηηθή 

αλάγθε. ε απηφ ην πιαίζην, δίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Δπηπιένλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη γλψζεηο ηνπ αληαλαθιψληαη 

ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξαθηηθέο θαη επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηνπο 

ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη (Roth, 

Goulart, Plakitsi, 2013). 

Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο, θαιείηαη λα είλαη 

ελήκεξνο γηα ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, λα 

ζρεδηάδεη ην πξφγξακκά ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ίδηα ηα παηδηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν ίδηνο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζε 

φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπκβάιιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κέζα απφ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο νη νπνίνη αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Ζ έξεπλα απνζθνπεί ζην λα παξέκβεη θαη λα βειηηψζεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. Αληηκεησπίδεη ηε ζρνιηθή ηάμε σο έλαλ κηθξφθνζκν θνηλσληθφ κε 

δπλακηθφηεηα εμέιημεο θαη πξνζέγγηζεο κε πνηνηηθά κέζα πνπ αλαδεηθλχνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο. 

2. Πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο έλα παξάδεηγκα 

δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηνπο παξέρεη ηελ επθαηξία λα 

ζρεδηάζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο 
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κάζεζεο. Ζ αμηνιφγεζε επέξρεηαη σο κηα θπζηθή θαη ινγηθή δηαδηθαζία, ζηε 

κνξθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

νδεγνχλ ζηνλ αλαζηνραζκφ. 

3. Απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο εξγαζίαο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηφζν αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο, 

φζν θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή αιιά θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

νκάδσλ κεηαμχ ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο ζε φιε ηελ 

θνηλφηεηα κάζεζεο. 

4. Δπαλαπξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο κέζα απφ εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ζπλδπάδεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηελ πξάμε κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε 

ην πψο καζαίλνπλ ηα παηδηά. Δπηπιένλ, έρεη ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζεη ηηο 

πξννπηηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

θαζψο ζπλεξγάδεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη δηαξθψο 

αλαπξνζαξκφδεη ην πιαίζην κάζεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 

5. Απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε θνξείο π. ρ. 

Νεπηαγσγείν- Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν 

θαζψο ε δξάζε απηή κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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2.5 Τποθέςεισ τησ έρευνασ 

χκθσλα κε ηηο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο 

δηακνξθψζεθαλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

1. Ζ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο παξέρεη ην θαηάιιειν 

πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο. 

2. Οη έλλνηεο „επίπιεπζε-βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ‟ θαη „θσο-ζθηέο-ρξψκαηα‟ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ νξγάλσζε ζηε δηδαζθαιία θαη 

άιισλ ελλνηψλ κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ εθφζνλ είλαη δχν κεγάιεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην Νεπηαγσγείν. 

 

2.6 Οι ερευνητικοί ςτόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί: 

1.  Αλ βνεζνχλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο ζρεηηθά κε έλλνηεο ησλ Φ. Δ. φπσο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε ησλ 

ζηεξεψλ ζην λεξφ, ην θσο, ηα ρξψκαηα θαη νη ζθηέο. 

2. Πνηεο δηαδηθαζίεο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ θαιιηεξγνχληαη θαηά 

ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ. 

3. Πψο αμηνπνηνχλ ηα παηδηά ηα εξγαιεία πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Πνηεο αιιειεπηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζην ζχζηεκα ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

5.  Αλ κπνξνχλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
85 

2.7 Σα ςτάδια τησ εκπαιδευτικήσ έρευνασ δράςησ (Cohen, Manion, 

Morisson 2008) 

1. Αλαγλώξηζε θαη δηαηύπσζε ελόο πξνβιήκαηνο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθό ζε κηα 

θαζεκεξηλή θαηάζηαζε δηδαζθαιίαο 

Ζ εκπεηξία απφ ηελ θαζεκεξηλή πξάμε δηδαζθαιίαο ησλ Φ. Δ. ζην 

λεπηαγσγείν θαζψο θαη ε κειέηε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νδεγνχλ 

ζηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ελ ελεξγεία Νεπηαγσγψλ κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ζην 

πιαίζην πξαθηηθήο άζθεζεο ζην κάζεκα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνλίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα λα εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην 

Νεπηαγσγείν, λα εηζαρζεί κία θαηλνηνκία ζην θαζηεξσκέλν πξφγξακκα θαη λα 

ζπλδεζεί κε ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα.  

ην ζεκείν απηφ πξνέθπςε ν πξνβιεκαηηζκφο αλ ην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ είλαη θαηάιιειν πεδίν ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη επίζεο αλ ε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ είλαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν θαηαλφεζεο ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ.  

2. Σπδεηήζεηο-δηαπξαγκαηεύζεηο ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο θαη 

δηακόξθσζε κηαο πξώηεο πξόηαζεο 

3. Επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο, ε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά ζπλδένληαη κε ηηο ππάξρνπζεο ζεσξήζεηο 

ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ελφο αξρηθνχ 

ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ ελλνηψλ.  

Οξγαλψζεθαλ ελλέα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ θαη αθνινχζεζε πξαθηηθή άζθεζε 

ζηα λεπηαγσγεία ηεο πφιεο. Αλαπηχρζεθαλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζηηο νπνίεο ε πξνζέγγηζε έγηλε κέζα απφ εξγαιεία φπσο αθήγεζε 

ηζηνξηψλ, ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ζεαηξηθνχ 
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παηρληδηνχ. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία επηηειέζηεθε κέζα απφ ηηο πνιιαπιέο 

αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηε ρξήζε 

πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ (θηλνχκελα ζρέδηα, εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ζηνηρεία απφ ηελ 

ηζηνξία ηεο επηζηήκεο παηγλίδηα ξφισλ) κε πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ.  

Βαζηθφο παξάγνληαο ζηηο δηδαζθαιίεο πνπ νξγαλψζεθαλ ήηαλ λα ηνληζηεί ε 

δηαιεθηηθή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. 

4. Τξνπνπνίεζε θαη επαλαθαζνξηζκόο ηεο αξρηθήο δηαηύπσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ έγηλε ζην πξώην ζηάδην 

5. Επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο 

6. Επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο 

ην ζηάδην απηφ ζρεδηάζηεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ απνηεινχληαλ 

απφ δχν δηδαθηηθά ζελάξηα. ρεδηάζηεθε αξρηθά ε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ 

επίπιεπζε-βχζηζε ησλ ζηεξεψλ ζην λεξφ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζθηινχο ζηα παηδηά 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε έλα 

πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ εκπλεπζκέλν απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο θσο-ζθηέο-

ρξψκαηα. Αλαπηχρηεθε κία πνιπκεζηθή εθαξκνγή κεηά ηελ ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο 

γηα ην θσο θαη ηα ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ησλ ρξσκάησλ ηνπ Νεχησλα.  

Γηαηππψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

7. Εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο - Σπιινγή θαη ηαμηλόκεζε 

δεδνκέλσλ 

Οη δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 θαη ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα 

ήηαλ 10 εβδνκάδεο. Σν πεδίν πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ απνηέιεζαλ 

4 ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζην 
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ζπλεξγαδφκελν δίθηπν ζρνιείσλ κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα @fisegroup. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 20 καζήκαηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή δηάξθεηαο 30΄-55΄, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο αιιά θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο ήηαλ 

πξναηξεηηθή. 

ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη κηα πξψηε 

θαηεγνξηνπνίεζε κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε 

ζθνπφ ηε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο 

θαη ηηο πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζε άιιεο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

8. Εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηειηθή αμηνιόγεζε 

ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε νξγάλσζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ QDA (Qualitative Data Analysis) nvivo 9. Αξρεηνζεηήζεθαλ θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ηα πξσηνγελή έγγξαθα ηεο έξεπλαο κε ζθνπφ ηε ιεπηνκεξή 

δηεξεχλεζε θαη αλάιπζή ηνπο θαζψο θαη ηε ζχλδεζε κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ nvivo 9 πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχζεθαλ ηα θείκελα, ηα βίληεν, νη 

θσηνγξαθίεο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα, 

κεηά ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, δηαηππψζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνέθπςαλ, ε ζπκβνιή ηεο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

θαζψο θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή αμηνπνίεζή ηεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

(Δηθφλα Β1) απνηππψλνληαη φιεο νη θάζεηο ηνπ θχθινπ ελεξγεηψλ ηεο έξεπλαο. 



 

88 

 

Δηθόλα Β1: Ο θχθινο ελεξγεηψλ ηεο έξεπλαο δξάζεο ηεο δηαηξηβήο 
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2.8 τόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματοσ τησ έρευνασ 

Οη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο έξεπλαο δηακνξθψζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν ζεσξεί ηε δηαδηθαζία κάζεζεο έλα 

δπλακηθφ ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο, νη κέζνδνη, ηα εξγαιεία 

θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζα ζην πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ 

θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν επηηεινχληαη. Ζ γλψζε είλαη κηα ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

θνηλσλία. Δπνκέλσο, νη ζηφρνη δελ είλαη πάληνηε πξνθαζνξηζκέλνη αιιά 

ζπλδηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηνρεχνπκε λα:  

-ζρεδηάζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο, 

-αμηνπνηήζνπκε δηδαθηηθά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

Σα παηδηά κέζα απφ έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζα έρνπλ επθαηξίεο έηζη 

ψζηε λα: 

-απνθηήζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε έλλνηεο θαη θπζηθά θαηλφκελα 

φπσο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ ην θσο, νη ζθηέο θαη ηα 

ρξψκαηα, 

-ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

-αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα νδεγεζνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ελδπλάκσζε, 

-αληηιακβάλνληαη ηε κάζεζε σο ελεξγή δηαδηθαζία πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία. 
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2.9 Καινοτομία τησ έρευνασ 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο 

ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Ζ θαηλνηνκία εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κε βαζηθφ εξγαιείν ηε 

ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ην νπνίν κπνξεί λα εληαρζεί ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη άιισλ 

ζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Engeström (1987) 

επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απνθηά παξεκβαηηθή δξάζε 

ζε έλα ζχζηεκα. Ο Engeström ππνζηεξίδεη φηη ε κνλάδα αλάιπζεο κέζα ζε έλα 

ζχζηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ θαη ησλ δνκψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν απηφ δξα. Παξφιν πνπ νη αλψηεξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο 

πξνυπάξρνπλ ηεο γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ, θαη ηεο ζεψξεζήο ηνπ σο κέινο ηεο 

θνηλφηεηαο, ην άηνκν ζπκβάιιεη θαη ην ίδην ζηε δφκεζε ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ηεο 

δξάζεο ηνπ ζε απηή (Holt & Morris, 1993). ην πιαίζην απηφ ε δηακφξθσζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ζρεδηαζηή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ.  

Σν παξαθάησ ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν απεηθνλίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεηαη απφ ηνλ Engeström 

σο νιφηεηα θαζψο ηνλίδεη φηη „είλαη βαζηθφ ζε θάζε πεξίπησζε λα αληηιακβαλφκαζηε 

ην ζχζηεκα σο νιφηεηα θαη φρη σο μερσξηζηά κέξε πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο‟ 

(Engeström, 1987: 78). Παξφια απηά ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ κεξψλ δίλεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα 

κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην ζχζηεκα θαηά ηελ εμέιημή ηνπ.  
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Δηθόλα Β2: Σν ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ Engeström 1993 

Σν βαζηθφ ηξίγσλν ρσξίδεηαη ζε 4 ππνηξίγσλα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο 

ππνηξίγσλα παξαγσγήο, θαηαλάισζεο, δηαλνκήο θαη αληαιιαγήο (Holt & Morris, 

1993). Οη φξνη απηνί πξνζδηνξίδνπλ αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέξε 

ηνπ βαζηθνχ ηξηγψλνπ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο γίλνληαη θαηαλνεηέο σο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ηξηγψλνπ: 

1. Παξαγσγή (Δξγαιεία, Τπνθείκελν, Αληηθείκελν): δεκηνπξγεί ηα αληηθείκελα- 

αγαζά πνπ θαιχπηνπλ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 

2. Γηαλνκή (Τπνθείκελν, Καλφλεο, Κνηλφηεηα): δηαρσξίδεη ηα αγαζά ζχκθσλα 

κε ηνπο θνηλσληθνχο λφκνπο. 

3. Αληαιιαγή (Αληηθείκελν, Κνηλφηεηα, Καηακεξηζκφο εξγαζίαο): πξνζαξκφδεη 

ηα αγαζά ηα νπνία ήδε έρνπλ δηαλεκεζεί ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο. 

4. Καηαλάισζε (Τπνθείκελν, Κνηλφηεηα, Αληηθείκελν): παξάγεη ην ηειηθφ 

πξντφλ ην νπνίν είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

Μέζα ζε έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο πνπ εμειίζζεηαη κε βάζε ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία ην ππνηξίγσλν ηεο παξαγσγήο εκπεξηέρεη ζηνηρεία θαηαλάισζεο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαηαλάισζε ε νπνία θηλεηνπνηεί ηελ 

αλάγθε γηα λέα παξαγσγή. 

ηαλ γηα παξάδεηγκα κία νκάδα εθπαηδεπηηθψλ (Τπνθείκελα) ζέηεη σο ζηφρν 

ην ζρεδηαζκφ κίαο ελφηεηαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα λα εληαρζεί ηειηθά ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Αληηθείκελν) ζα πξέπεη πξηλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ε εθαξκνγή θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

(Καηαλάισζε) ζα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (Παξαγσγή). 

 

 

Δηθόλα Β3: Σν ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ Engeström 1993 

Ζ δπλακηθή απηή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηα 

κέξε ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ ινηπφλ κία αλάγθε πνπ πξνθχπηεη κέζα 

ζην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί, ηφηε ην ζχζηεκα πξνβάιιεη ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο. Γεκηνπξγείηαη, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ 

Engeström κία θαηάζηαζε αλάγθεο ε νπνία πξνθαιεί αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν θιεηδί γηα ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Engeström, ε παξαδνρή φηη απηέο νη 

θαηαζηάζεηο αλάγθεο είλαη αλαπφθεπθηεο θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηε δπλακηθή 
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αιιειεπίδξαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθαινχληαη κέζα ζε έλα ζχζηεκα. Οη 

ζπγθξνχζεηο απηέο, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αλαπφθεπθηεο νδεγνχλ ζηελ επέθηαζε 

θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεη έλα επέιηθην πεδίν ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε εμέιημεο ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνζθέξεη 

πξννπηηθέο γηα επέθηαζε θαη ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζην επξχηεξν 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δηακεζνιαβεηηθά εξγαιεία ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ηα αληηιακβαλφκαζηε σο εξγαιεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

εξγαζία ελφο νξγαληζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. Σα εξγαιεία απηά εληζρχνπλ ηε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ εκπεηξία 

θαη γλψζε ηνπ παξειζφληνο κε ηε λέα γλψζε πνπ πξφθεηηαη λα απνθηεζεί θαζψο θαη 

ηελ έθβαζε ηεο λέαο γλψζεο ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξνπλ 

νη καζεηέο. Ζ εζηίαζε ζην δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν (Holt & Morris, 1993) ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κία δπλακηθή ηζνξξνπία γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, εξκελεχεηαη ζηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο σο 

αλάγθε λα παξαθνινπζήζνπκε ηε κειινληηθή θαηάζηαζε εμέιημεο ζε έλα ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηνλ πηζαλφ ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ην 

δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν ζε απηή ηε κειινληηθή θαηάζηαζε. 
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3 Γ΄ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

3.1 Η πορεία τησ Μεθοδολογίασ τησ έρευνασ 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε 

ε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Cultural Historical Activity Theory-CHAT). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πιεπξάο ηεο 

Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

αλάιπζεο γηα ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ Yrjö Engeström (2005) θαη ε 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο Marilyn 

Fleer θαη Marianne Hedegaard (2008, 2010). Ζ κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κε έκθαζε ζηε ζεσξία ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο (CHAT), ε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά ζπλδένληαη κε ηηο ππάξρνπζεο ζεσξήζεηο ζηε 

Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ζην νπνίν ζεσξία θαη πξάμε απνηεινχλ κία ελφηεηα 

θαη ην νπνίν ζα είλαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηψλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Σν πξφγξακκα αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά θαη ζπνλδπισηά θαη δηαηεξήζεθαλ 

νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. 

Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη 

έλλνηεο φπσο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ, ην θσο, νη ζθηέο θαη 

ηα ρξψκαηα. Οη έλλνηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

γηα ην Νεπηαγσγείν (2011) ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο έλα ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο θαη 

ηζνξξνπίεο κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ελεξγψλ πνιηηψλ. Οη ελφηεηεο λεξφ θαη θσο 

απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο ζην ζχγρξνλν θφζκν, επνκέλσο ε απφθηεζε απφ ηα παηδηά εκπεηξηψλ 

κέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ επηινγή έγηλε κε 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ εξεπλεηή θαη ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζην ATFISE Project 

ζην πιαίζην ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. ηα εξγαζηεξηαθά απηά καζήκαηα εηζάγεηαη κηα 

πνηθηιία ζεκάησλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα, ηα νπνία 

ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Roth, Goulard & Plakitsi, 

2013).  

ην πξφγξακκα απηφ, ην θηλνχκελν ζρέδην, είηε πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ήξσα-ραξαθηήξα Μπνκπ θνπγγαξάθε, είηε γηα ηνπο ήξσεο ηεο 

πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, απνηειεί έλα πνιηηηζκηθφ εξγαιείν ην νπνίν ηίζεηαη 

ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ζθνπφ έρεη ηελ εμέιημε ησλ καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Μέζα απφ έλα δηαξθέο παηρλίδη αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα παηδηά αλαδηνξγαλψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνζεγγίδνπλ 

ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ηνλ ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. 

ην πξφγξακκα δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ 

εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ δηθηχσλ 

αιιειεπηδξψλησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην ζρεδηάζηεθε 

κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο, βαζηθέο αξρέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαη ην Νέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν (2011). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πινπνηνχληαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αιιειεπηδξάζεσλ, 

ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ θαη δίλνπλ 

αθνξκή γηα ζρεδηαζκφ λένπ πιηθνχ γηα ην Νεπηαγσγείν. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζρεδηάζηεθε αξρηθά ε δηδαζθαιία ησλ 

ελλνηψλ επίπιεπζε-βχζηζε ησλ ζηεξεψλ ζην λεξφ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζθηινχο 

ζηα παηδηά θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε.  

ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ εκπλεπζκέλν 

απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ηζηνξία ηεο 

Δπηζηήκεο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο γηα ην θσο θαη ηα ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ησλ 

ρξσκάησλ ηνπ Νεχησλα. Αθνινχζεζε ε εμέιημε ηνπ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ε θαηαζθεπή κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, animation κε ην εθπαηδεπηηθφ 
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ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ scratch (ζην 

http://scratch.mit.edu/). Αλαπηχρζεθε έλα δηδαθηηθφ ζελάξην ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη νη 

έλλνηεο θσο, ρξψκαηα θαη ζθηέο. Ζ πνξεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Φάζε Πεξηγξαθή 

 

1
ε
 θάζε 

Δπηινγή ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

σο πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. 

 

2
ε
 θάζε 

Δπηινγή ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ σο 

πνιηηηζκηθφ εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. 

 

3
ε
 θάζε 

Μειέηε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

 

4
ε
 θάζε 

Υξήζε ηνπ ήξσα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

Μπνκπ θνπγγαξάθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο γηα ηελ 

επίπιεπζε θαη βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ. 

 

5
ε
 θάζε 

πγγξαθή κηαο ηζηνξίαο γηα ην θσο θαη ηα 

ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ησλ 

ρξσκάησλ ηνπ Νεχησλα. 

Καηαζθεπή κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, 

animation κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

scratch. 

 

 

6
ε
 θάζε 

Αλάπηπμε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο έλλνηεο θσο, 

ζθηέο θαη ρξψκαηα. 

http://scratch.mit.edu/
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Φάζε Πεξηγξαθή 

 

7
ε
 θάζε 

Πξαθηηθή εθαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

8
ε
 θάζε 

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. πλνιηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πίλαθαο Γ1: Ζ πνξεία ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 

3.2 Σο δείγμα τησ έρευνασ και τα τεχνικά μέςα που 

χρηςιμοποιήθηκαν 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε ηίηιν: 

1. Μπνκπ θνπγγαξάθεο θαη επίπιεπζε βχζηζε θαη 

2. Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ 

Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2012-2013 θαη ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα ήηαλ 10 εβδνκάδεο. Σν πεδίν 

πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ απνηέιεζαλ 4 ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ 

Ησαλλίλσλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζην ζπλεξγαδφκελν δίθηπν 

ζρνιείσλ κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα @fisegroup. Σα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία θάζε 

ρξφλν ππνδέρνληαη θνηηεηέο ηνπ Π. Σ. Ν. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηφζν 

γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε φζν θαη γηα επηπιένλ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθφξν αλάπηπμε ζην Νεπηαγσγείν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 20 καζήκαηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή 

δηάξθεηαο 30΄-55΄, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο αιιά θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο ήηαλ πξναηξεηηθή. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ην πεδίν πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο: 
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Νεπηαγσγείν 
Αξηζκόο 

καζεηώλ 
Αγόξηα Κνξίηζηα 

Δθπαηδεπηηθνί 

ηάμεο 

7
ν
 Νεπηαγσγείν 

Ησαλλίλσλ 

 

25 

 

14 

 

11 

 

1 

2
ν
 Νεπηαγσγείν 

Ησαλλίλσλ 

 

20 

 

8 

 

12 

 

1 

13
ν
 Νεπηαγσγείν 

Ησαλλίλσλ 

 

23 

 

13 

 

10 

 

1 

Δθπαηδεπηήξηα 

ιγαο Νηφηε-

Οηθνλφκνπ 

 

25 

 

12 

 

13 

 

2 

ύλνιν 93 47 46 5 

Πίλαθαο Γ2: Σα ζρνιεία πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ην δείγκα 

ηεο έξεπλαο 
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3.3 Σο λογιςμικό επεξεργαςίασ ποιοτικών δεδομένων nvivo 

Σν Nvivo είλαη έλα ινγηζκηθφ/παθέην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνβνεζήζεη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε πνηνηηθή έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε 

επηζηεκνληθφ πεδίν. Δίλαη δειαδή έλα ινγηζκηθφ αλάιπζεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα εξεπλεηηθέο ή εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε αλαιπηέο νη νπνίνη εξγάδνληαη πάλσ ζε κηθξνχο ή 

κεγάινπο φγθνπο δεδνκέλσλ νη νπνίνη, φκσο, απαηηνχλ πνιπεπίπεδε πνηνηηθή 

αλάιπζε, ζην πιαίζην κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ην 

θαηάιιειν είδνο έξεπλαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρέζεσλ κέζα 

ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη παξαηεξνχληαη ηα θαηλφκελα, απνθαιχπηνληαο ηηο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη ησλ εθδειψζεσλ ή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ε πνηνηηθή έξεπλα δελ 

απνζθνπεί λα κεηξήζεη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ή λα εθηηκήζεη παξακέηξνπο θαη 

λα γεληθεχζεη ζπκπεξάζκαηα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ κε εθαιηήξην έλα δείγκα. 

Αλ θαη ηζηνξηθά ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή έξεπλα ζεσξνχληαη δχν δηαθξηηέο θαη 

ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο κέζνδνη έξεπλαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηνπο εξεπλεηέο (Ragin 1999; Sofaer 1999; Creswell 2003 ; 

Skocpol 2003) φηη απηή ε απζηεξή δηάθξηζε είλαη ζπρλά αληηπαξαγσγηθή, 

δίλνληαο έηζη πεδίν χπαξμεο ζε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν κεζνδνινγίεο νξίδνληαο έηζη ηελ «κηθηή 

κέζνδν έξεπλαο» ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαηά πεξίπησζε θαη απφ ηηο δχν 

κεζνδνινγίεο. Με βάζε απηή ηελ νπηηθή, ην Nvivo είλαη έλα ινγηζκηθφ κηθηήο 

αλάιπζεο ή πην ζπγθεθξηκέλα έλα ινγηζκηθφ πνηνηηθήο αλάιπζεο πνπ πέξα απφ 

ηελ βαζηθή ηερληθή ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, ηελ θσδηθνπνίεζε (coding), 

ελζσκαηψλεη θαη ηερληθέο ηεο πνζνηηθήο/ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλεο γηα ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχεη. Σα δεδνκέλα πνπ 

κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κε ην nvivo είλαη αξρεία θεηκέλνπ (Txt, doc, pdf, rtf) θαη 

αξρεία πνιπκέζσλ (multimedia: βίληεν, εηθφλεο, ήρνο). ε ηειεπηαίεο εθδφζεηο 

(απφ ηελ έθδνζε 10.0 θαη χζηεξα) κπνξεί λα πξνζπειάζεη θαη λα αλαιχζεη, κε 

εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία πνπ ελζσκαηψλεη, ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

θνηλσληθά δίθηπα. Υξεζηκνπνηψληαο ην Nvivo ν αλαιπηήο κπνξεί λα ζπλζέζεη 

ζεσξίεο, λα δνθηκάζεη ζεσξίεο, λα αληρλεχζεη ηάζεηο, λα ζπλδέζεη έλλνηεο, λα 

ζρεκαηνπνηήζεη ελλνηνινγηθά ζρήκαηα ηα νπνία δελ είλαη αξθνχλησο δνκεκέλα,  
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λα δηαζηαπξψζεη πιεξνθνξίεο θαη βέβαηα λα ελνπνηήζεη φια ηα παξαπάλσ θάησ 

απφ ηελ νκπξέια ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε – κνληέινπ (conceptual mapping 

modeling). Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλνληαη ή 

ππνζηεξίδνληαη εξεπλεηηθέο ηερληθέο φπσο ε δηθηπσηή θαη νξγαλσζηαθή 

αλάιπζε, ε αλάιπζε ιφγνπ, αλάιπζε ζπλνκηιίαο, εζλνγξαθηθή αλάιπζε, 

θαηλνκελνινγία, κηθηή αλάιπζε, βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε θιπ. Χο ινγηζκηθφ 

είλαη ζπκβαηφ κε αξθεηά ινγηζκηθά φπσο: Microsoft Excel, Microsoft Word, 

IBM SPSS Statistics, EndNote, Microsoft OneNote, Survey Monkey, Evernote 

θιπ. 

Σν Nvivo είλαη εκπνξηθφ πξντφλ ηεο εηαηξίαο QSR International ε νπνία 

εδξεχεη ζηελ Απζηξαιία. Ζ αξρηθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε απφ ηνλ 

TomRichards ην 1981 κε ηελ νλνκαζία NUDIST. Μεηά απφ αξθεηέο εθδφζεηο 

ηνπ ινγηζκηθνχ NUDIST, ην 2002 αγνξάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

απφ ηελ εηαηξία QSR θαη εθδίδεηαη ε πξψηε έθδνζε ηνπ Nvivo. ήκεξα (2015) 

είλαη δηαζέζηκε ε έθδνζε Nvivo.10.0, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε έμη δηεζλείο 

γιψζζεο. Σελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε πην πιήξεο άδεηα ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θνζηίδεη πεξίπνπ 1100 επξψ, ελψ ε πην θζελή θνηηεηηθή έθδνζε γηα 

έλα εμάκελν θνζηίδεη 45 επξψ.  

 

3.4 Ερμηνεία των αποτελεςμάτων του Nvivo 

Σν ινγηζκηθφ Nvivo έρεη έλα ηεξάζηην πιήζνο αλαιχζεσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξζεθαλ θαη πην πάλσ. Δπηπιένλ, 

ππνζηεξίδεη θαη θάπνηεο πην εμεδεηεκέλεο ζηαηηζηηθέο ή πνζνηηθέο ηερληθέο νη 

νπνίεο εμάγνπλ ζαλ απνηέιεζκα νξηζκέλα εμεηδηθεπκέλα γξαθήκαηα 

(visualizations). ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ θαη εξκελεχνληαη ηα πην ζεκαληηθά απφ απηά ηα 

γξαθήκαηα. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί πσο ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα γξαθήκαηα ηνπ δελ είλαη ζηαηηθά αιιά έρνπλ πςειφ βαζκφ 

δηαδξαζηηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηθφλα δελ είλαη απαξαίηεηα φπσο 

πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί, αιιά κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαη λα πεξακεηξνπνηεζεί 

αλά πάζα ζηηγκή αθφκα θαη αθνχ έρεη εμαρζεί ην γξάθεκα.  
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3.4.1 Σο γράφημα αναζήτηςησ ςυχνότητασ λέξεων «Word 

frequency tag cloud» 

Σν γξάθεκα «Word frequency tag cloud» είλαη ίζσο ην πην αλαγλσξίζηκν 

γξάθεκα πνπ εμάγεηαη απφ ινγηζκηθά πνηνηηθήο αλάιπζεο θεηκέλνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηακέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ κέζα ζε θάπνην θείκελν. Σν θείκελν απηφ κπνξεί λα είλαη 

είηε έλα εμσηεξηθφ έγγξαθν ην νπνίν εηζήρζεθε ζην ινγηζκηθφ είηε κπνξεί λα 

είλαη νη ζεκεηψζεηο πνπ θάλεη ν αλαιπηήο επί δηαθφξσλ άιισλ πεγψλ φπσο 

εηθφλεο, βίληεν, θείκελα, θιπ. Καηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ γξαθήκαηνο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη πάλσ ζε πνηα πεγή θεηκέλνπ ζέιεη λα εξγαζηεί, αλ 

ζα εκθαλίδνληαη φιεο νη ιέμεηο ή κφλν νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη 

πφζεο απφ απηέο, αλ ζα εκθαλίδνληαη ιέμεηο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο ή κφλν απφ 

θάπνην πιήζνο γξακκάησλ θαη πάλσ, αλ ζα γίλεη ρξήζε ιεμηθψλ-ζεζαπξψλ (ηα 

ιεμηθά ζεζαπξνί δελ είλαη δηαζέζηκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα) ψζηε λα γίλεη 

ζχκπηπμε παξφκνησλ ελλνηψλ θιπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Γ1: Γξάθεκα ηχπνπ Word Frequency Tag Cloud 
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ην γξάθεκα απηφ εκθαλίδνληαη νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο 

ζηελ επηιεγκέλε πεγή θεηκέλνπ. ζν πην ζπρλά ζπλαληάηαη κηα ιέμε ηφζν πην 

κεγάιν είλαη ην κέγεζφο ηεο ζην γξάθεκα. Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ιέμεηο εκθαλίδνληαη ζηνηρηζκέλεο αιθαβεηηθά. Απφ ην γξάθεκα απηφ κπνξεί λα 

πξνθχςεη πνηνο είλαη ν θεληξηθφο πξνβιεκαηηζκφο κηαο πεγήο, δειαδή πνηεο 

είλαη νη θπξίαξρεο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο θαηαπηάλεηαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

θεηκέλνπ. 

ηελ εηθφλα πνπ παξαηίζεηαη σο παξάδεηγκα, έρεη δεηεζεί απφ ην 

ινγηζκηθφ λα εκθαλίζεη ηηο 50 πην ζπρλέο ιέμεηο κε ειάρηζην κέγεζνο έμη 

γξάκκαηα (γηα λα απνθιεηζηνχλ άξζξα, αλησλπκίεο θιπ). Πξνθχπηεη απφ ην 

γξάθεκα απηφ φηη νη θεληξηθέο έλλνηεο είλαη ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε σο 

ξήκαηα-ελέξγεηεο θαη αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δχν απηέο έλλνηεο (δειαδή βπζίδνληαη ή επηπιένπλ). 
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3.4.2 Σο διςδιάςτατο εκτατικό γράφημα ςυχνότητασ λέξεων 

Σν γξάθεκα απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί: 

          

Δηθόλα Γ2: Σν δηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 

 

Σν γξάθεκα απηφ έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, πάιη ηελ 

θαηακέηξεζε ιέμεσλ αιιά θαη ηελ κέηξεζε ηεο κέζεο απφζηαζεο πνπ έρνπλ νη 

ιέμεηο κέζα ζην θείκελν κεηαμχ ηνπο. Οη πην ζπρλέο ιέμεηο ηνπνζεηνχληαη φιεο 

καδί κέζα ζε έλα κεγάιν παξαιιειφγξακκν πιαίζην. Οη θαλφλεο ηνπνζέηεζεο-

εξκελείαο έρνπλ σο εμήο: 

 ζν πην κεγάιν ην εκβαδφ ηνπ θνπηηνχ κηαο ιέμεο ηφζν πην κεγάιε ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο θαη άξα ηφζν πην θεληξηθή έλλνηα είλαη  

 Απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά νη ζπρλφηεηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα κηθξαίλνπλ  

 Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ νη ζπρλφηεηεο έρνπλ ηελ ηάζε κηθξαίλνπλ  

 Απφ δχν ιέμεηο πνπ είλαη ηεο ίδηαο πεξίπνπ ζπρλφηεηαο κε κία ηξίηε ιέμε, 

ζα ηνπνζεηεζνχλ πιεζηέζηεξα ζην γξάθεκα εθείλεο νη δχν πνπ θαη ζην 

θείκελν είλαη πιεζηέζηεξα εκθαληδφκελεο. 
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Απφ ην γξάθεκα απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη – φπσο αθξηβψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ tag-cloud - πνηνο είλαη ν θεληξηθφο πξνβιεκαηηζκφο κηαο πεγήο, 

δειαδή πνηεο είλαη νη θπξίαξρεο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο θαηαπηάλεηαη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, είλαη εθηθηφ - πάληα κε ηελ θαηάζεζε 

γλψκεο θαη επζχλεο ηνπ εξεπλεηή, γεγνλφο πνπ είλαη απηνλφεην ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα – λα πξνθχςνπλ ζπλδέζεηο κνλνπάηηα ελλνηψλ ηα νπνία έρνπλ κηα ινγηθή 

ζπλνρή θαη βγάδνπλ έλα ζπκπέξαζκα. Σα κνλνπάηηα απηά κπνξνχλ λα 

ζεκεησζνχλ επάλσ ζην γξάθεκα κε θάπνην ρξψκα. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

γξάθεκα πνπ δίλεηαη πην πάλσ ζεκεηψλνληαη νη ελλνηνινγηθνί ζπζρεηηζκνί (ην 

γξάθεκα πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ηκεκάησλ ΑΔΗ
1
) νη νπνίνη 

είλαη ζεκεησκέλνη κε κπιε ρξψκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://modip.uoa.gr/fileadmin/modip.uoa.gr/uploads/imerides/Apologistiki_Imerida_MODIP_EKPA/Poiotiki-

Posotiki_Analysi_kai_Ennoiologiki_Montelopoiisi_sto_synolo_ton_Ektheseon_Exoterikis_Axiologisis_ton_AEI_kai_TEI__poy_yp
oblithikan_stin_ADIP.ppt 
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3.4.3 Σο γράφημα αναζήτηςησ κειμένου «Text search» 

Σν γξάθεκα “Text Search” ε „Tree Text Search‟ είλαη ην απνηέιεζκα (φρη 

κνλαδηθφ) ελφο εξσηήκαηνο (query) πνπ ππνβάιιεηαη ζην ινγηζκηθφ Nvivo. Σν 

εξψηεκα πνπ ππνβάιιεηαη αθνξά ζε κία ε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο 

κπνξεί θαλείο λα ζπλδπάζεη κε ινγηθέο ζπλαξηήζεηο (AND, OR, NOT θιπ.), 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, ή ζε έλα 

ππνζχλνιφ ηνπο, ηελ επηζπκεηή ιέμε ή έθθξαζε.   

Σν ςάμηκν γηα απηή ηελ ιέμε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ρξήζε ζπλσλχκσλ 

(thesaurus) γηα απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε. Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζε 

πνιιέο κνξθέο. Γίλεηαη κηα κνξθή φπνπ ζε ξένλ θείκελν παξαηίζεληαη 

απνζπάζκαηα θεηκέλνπ απφ νπνπδήπνηε βξέζεθε ε έθθξαζε ε νπνία 

αλαδεηήζεθε, αιιά δίλνληαη θαη κε ηελ πνιχ ρξήζηκε θαη επνπηηθή κνξθή ελφο 

γξαθήκαηνο ηχπνπ δέληξνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα ζηελ νπνία αθνινπζεί.  

ην δέληξν απηφ είλαη ηνπνζεηεκέλε ε αλαδεηνχκελε έθθξαζε ζην 

θέληξν ηνπ γξαθήκαηνο θαη αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο παξαζέηνληαη φιεο νη 

θξάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ζπλαληάηαη ε αλαδεηνχκελε ιέμε ή θξάζε. Ο ρξήζηεο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζηνίρηζε ησλ θξάζεσλ αλάινγα κε ηελ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε θάπνηεο ιέμεηο 

ζεκεηψλνληαη κε ηφζν κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά φζν πην ζπρλά ζπλαληψληαη 

ζην θείκελν. 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη κία κία ηηο θξάζεηο 

απφ δεμηά ή αξηζηεξά παηψληαο πάλσ ζε θάζε κία θαη βξίζθνληαο ην αληίζηνηρν 

ηκήκα ηεο απφ ηελ άιιε πιεπξά. 

Σν γξάθεκα απηφ είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκν θαη ζπληζηάηαη λα εθηειείηαη 

σο ζπλέρεηα ηνπ tag cloud σο αλαδήηεζε επί ησλ ζπρλφηεξα επξηζθφκελσλ 

ιέμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί κηα θαζαξή αληίιεςε γηα ην πνηα είλαη ε 

νξγαληθή θαη ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε θάζε θξάζεο ή ιέμεο θιεηδί κέζα ζην 

επξχηεξν ελλνηνινγηθφ ζρήκα ηεο εξγαζίαο. 
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Δηθόλα Γ3: Σν γξάθεκα “Text Search” 
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3.4.4 Σο επίπεδο (2-Δ) ή το ςτερεοςκοπικό (3-Δ) γράφημα τησ 

ανάλυςησ ςυςτάδων (Cluster Analysis) 

Μηα αξθεηά εμεδεηεκέλε (sophisticated) αλάιπζε ηελ νπνία ελζσκαηψλεη 

ην ινγηζκηθφ Nvivo είλαη ε “cluster analysis” ή αλάιπζε ζπζηάδσλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Nvivo ε αλάιπζε απηή ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο σο πξνρσξεκέλε 

αλάιπζε ή κεηά αλάιπζε (In deep analysis). Ζ αλάιπζε ζπζηάδσλ είλαη κηα 

θαηά βάζε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία ε νπνία ζην επηζηεηφ ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη 

αξθεηά ζπλεζηζκέλε. Έλαο ηεηξηκκέλνο νξηζκφο ηεο cluster analysis είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ κεζνδνινγία ε νπνία ζηφρν έρεη λα εληνπίδεη αλ ππάξρνπλ 

θπζηθέο νκαδνπνηήζεηο, κε θξηηήξην ηελ νκνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, εληφο 

ελφο δείγκαηνο αληηθεηκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Nvivo ν νξηζκφο κπνξεί λα 

παξακείλεη πεξίπνπ ν ίδηνο: Πξφθεηηαη γηα ηελ κεζνδνινγία ε νπνία έρεη ζηφρν 

λα εληνπίζεη νκαδνπνηήζεηο ιέμεσλ εληφο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αλαιχεηαη.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ ρξήζε ηεο αλάιπζεο απηήο ν εξεπλεηήο 

έρεη πηα δηαβεί ζην πεδίν ηεο πηζαλνθξαηίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο θαη άξα ζηελ ελ 

γέλεη αβεβαηφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ εξεπλεηή 

πξνζηίζεηαη θαη κία αθφκα αβεβαηφηεηα ιφγσ ηεο εθ ησλ πξαγκάησλ 

ζηνραζηηθήο θχζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Τπάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά γξαθήκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζηάδσλ, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην ινγηζκηθφ nvivo. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε 

ηαμηλφκεζε κε ηελ πξσηφηππε εξκελεία πνπ δίλεη ε εηαηξεία αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ
2
: 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://help-nv10.qsrinternational.com/desktop/concepts/about_cluster_analysis.htm 
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Type Description Example 

2D Cluster Map A  two-dimensional diagram where similar items are 

clustered together and different items are further apart. 

 

3D Cluster Map A  three-dimensional diagram where similar items are 

clustered together and different items are further apart. 

The diagram can be rotated in three dimensions. 
 

Horizontal 

Dendrogram 

A horizontal branching diagram where similar items are 

clustered together on the same branch and different items 

are further apart. 

Dendrograms can be useful for comparing pairs of items. 

 

Vertical 

Dendrogram 

A vertical branching diagram where similar items are 

clustered together on the same branch and different items 

are further apart. 

Dendrograms can be useful for comparing pairs of items. 

 

Circle Graph A circle where all the items are represented as points on 

the perimeter. Similarity between items is indicated by 

connecting lines of varying thickness and color. 

Similarity is indicated by blue lines—thicker lines indicate 

stronger similarity. Dissimilarity is indicated by red lines—

thicker lines indicate stronger dissimilarity. 

 

  

Πίλαθαο Γ3: Ζ ηαμηλφκεζε κε ηελ πξσηφηππε εξκελεία ηεο εηαηξείαο αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

 

Γηα εθηελέζηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, σο πξνο ηελ ηερληθή 

εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί θαλείο λα βξεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλα βηβιία πνπ θπθινθνξνχλ 

ζρεηηθά. 

Αθνινπζνχλ δχν εηθφλεο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη έλα δηζδηάζηαην θαη έλα 

ηξηζδηάζηαην γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ: 
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Δηθόλα Γ4: Σν δηζδηάζηαην (επίπεδν) γξάθεκα ηεο αλάιπζεο ζπζηάδσλ 
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Δηθόλα Γ5: Σν ηξηζδηάζηαην (ζηεξενζθνπηθφ) γξάθεκα ηεο αλάιπζεο 

ζπζηάδσλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ησλ δηζδηάζηαησλ ή ηξηζδηάζηαησλ 

γξαθεκάησλ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηνπο εμήο θαλφλεο:  

 κνην ρξψκα ζθαίξαο ζεκαίλεη πεξίπνπ ίδηαο ηάμεο ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο θαη άξα ίδηαο ζεκαληηθφηεηαο έλλνηα (ζην βαζκφ πνπ ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζεκαληηθφηεηα),  

 ζν πην κεγάιε ζθαίξα ηφζν πην κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη άξα 

ηφζν πην θεληξηθή έλλνηα ζηνλ ιφγν ηνπ θεηκέλνπ, 

 ζν πην θνληά είλαη δχν έλλνηεο ζηνλ ράξηε ηφζν πην θνληά είλαη θαη ζην 

θείκελν (κε φξνπο ζηαηηζηηθήο εγγχηεηαο δειαδή κε κέζε ζπζρεηηδφκελε 

απφζηαζε). Ζ εγγχηεηα δχν ελλνηψλ ζην γξάθεκα απηφ είλαη κηα ηζρπξή 

έλδεημε φηη ζηελ πξάμε απηέο νη δχν έλλνηεο είλαη θαη ελλνηνινγηθά  

ζπζρεηηζκέλεο θαη απνκέλεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαδείμεη αθξηβψο κε 

πνην ηξφπν θαη κε πνηα δηαδηθαζία ζπζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ 

απηέο νη έλλνηεο. 
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3.4.5 Εννοιολογικόσ χάρτησ – μοντέλο 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη έλα γξάθεκα ην νπνίν έρεη ζηφρν λα 

αλαπαξαζηήζεη γξαθηθά ηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθφξσλ 

ελλνηψλ αιιά θαη νληνηήησλ κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάινγα κε ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ ράξηε. Παξά ηελ  

πνηθηινκνξθία ζρεδηαζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ρξήζεσλ θαη νλνκαηνινγίαο 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

πεξηέρεη θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο. Γχν θφκβνη καδί κε ην ζχλδεζκν πνπ ηνπο 

ζπλδέεη απνηεινχλ έλα ζηηγκηφηππν. Οη θφκβνη  αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο, νη 

νπνίεο ζπλήζσο πεξηθιείνληαη ζε έλαλ θχθιν ή έλα ηεηξάπιεπξν. Οη ζχλδεζκνη 

απνηεινχληαη απφ κηα γξακκή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη θαη ηε κχηε ηνπ βέινπο αλ 

ζέινπκε λα δείμνπκε ηε κνλφδξνκε ή ακθίδξνκε πνξεία ηεο ζρέζεο. Πάλσ ζηε 

γξακκή γξάθνπκε ηε ζρέζε ηεο κίαο έλλνηαο κε ηελ άιιε. Με ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε είηε κε ραξηί θαη 

κνιχβη είηε κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ.  

Έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα είλαη απιφο, δειαδή , λα ζπλδέεη ηηο 

έλλνηεο ζ' έλα πξψην επίπεδν ή πην αλεπηπγκέλνο ψζηε λα ζπλδέεη νηθνγέλεηεο 

ελλνηψλ κε άιιεο έλλνηεο. Να απιψλεηαη δειαδή ζε κεγάιν πιάηνο θαη βάζνο. 

Μνηάδεη έηζη ζαλ έλα κεγάιν δίθηπν πνπ δελ έρεη πξνθαλή αξρή θαη ηέινο. Αλ 

έλαο ράξηεο έρεη κηα πξνθαλή αξρή ε νπνία είλαη είζνδνο θαη έλα πξνθαλέο 

ηέινο ην νπνίν είλαη έμνδνο, ηφηε πηζαλά πεξηγξάθεη έλα ζχζηεκα. Μηα άιιε 

ζπρλή κνξθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα απαληεζεί έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη 

ην δηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ (entity relationship diagram), κνξθή ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πιεξνθνξηθή. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη 

αληί ηεο ιέμεο «ράξηεο (mapping)» ε ιέμε «κνληέιν (modeling)», αιιά απηφ 

αθνξά πεξηζζφηεξν ζε πνζνηηθέο κεζνδνινγίεο φπνπ δηάθνξα κνληέια 

δνθηκάδνληαη γηα ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα 

πεξηγξαθήο ελφο ζπλφινπ πνζνηηθψλ ή κηθηψλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ κε 

απνδέθηε ηνλ καζεηή θαη ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαηαλφεζεο, αλάγεηαη 

αξρηθά ζηνλ Joseph D. Novak ην 1972. Ζ πην ζπζηεκαηηθή ζπιινγή εξγαιείσλ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_D._Novak&action=edit&redlink=1
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γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη ρξήζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε είλαη ε γιψζζα UML 

(Unified Modeling Language). Σε ρξήζε ηεο γιψζζαο uml έρεη πηνζεηήζεη θαη 

ην ινγηζκηθφ NVIVO ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ 

κνληέισλ. ην ινγηζκηθφ Nvivo ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζεη 

εκηαπηφκαηα, κνληέια ηα νπνία λα αλαπαξηζηνχλ ηφζν ηηο έλλνηεο φζν θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, φπσο απηά (έλλνηεο θαη ζρέζεηο) έρνπλ πξνθχςεη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηελ νπνία έρεη θάλεη κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ηππηθή πεξίπησζε ελφο 

δηαγξάκκαηνο κνληέινπ ρηηζκέλν κε ην nvivo modeling tool: 

 

Δηθόλα Γ6: Παξάδεηγκα ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ ζην nvivo 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε δπλαηφηεηα θαη ζα 

νηθνδνκεζνχλ ελλνηνινγηθά κνληέια ηα νπνία ζθνπφ ζα έρνπλ λα 

νπηηθνπνηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο αλαπαξηζηψληαο έλλνηεο θαη 

ζρέζεηο νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάιπζε.  
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3.5 Η χρήςη του λογιςμικού ανάλυςησ δεδομένων nvivo 9 ςτην 

έρευνα 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ην ινγηζκηθφ αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ QDA (Qualitative Data 

Analysis) nvivo 9. Σν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ nvivo 9 δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία QSR International 

(http://www.qsrinternational.com/) θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εξεπλεηέο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη πνιιά ζε φγθν, κνξθή θαη πνιππινθφηεηα πνηνηηθά δεδνκέλα. Σν 

ππνινγηζηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ πξνζθέξεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξεπλεηή, ηε δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ (nodes) γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζή ηνπο, ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ (classifications) θαη ηε 

δεκηνπξγία ραξαθηεξηζηηθψλ (attributes), ηελ αλαδήηεζε κέζα ζηα δεδνκέλα 

(queries) θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κνληέισλ (models). Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο θαη λα εξκελεχζεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ θαζψο επίζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλδέζεηο κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπ. Σν ινγηζκηθφ nvivo 9 παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηα 

εξγαιεία γηα λα επεμεξγαζηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρεη ζπιιέμεη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη 

απνδνηηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πγεία, ηελ πνιηηηθή, ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ζ δηάδνζή ηνπ 

είλαη επξεία θαζψο αλαπηχζζεηαη έλα δίθηπν εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ κε on-

line ππνζηήξημε θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

θαη απεπζχλεηαη ηφζν ζε επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο φζν θαη  ζε θνηηεηέο. Ζ 

λεφηεξε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ην nvivo 10, έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

αθφκε κεγαιχηεξνπ φγθνπ δεδνκέλσλ απφ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαζψο θαη 

ηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αλάιπζεο γεγνλφο πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ επηινγή ηνπ nvivo 9 έγηλε έπεηηα απφ πξφηαζε θαη 

ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο @fisegroup θαη ε εθπαίδεπζε ζε 

απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κε online ππνζηήξημε απφ ηελ εηαηξία QSR 

International θαη κε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

http://www.qsrinternational.com/
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3.6 χεδιαςμόσ Διδακτικών Παρεμβάςεων 

3.6.1 Η επίπλευςη και βύθιςη ςτερεών ςτο νερό μέςα από τη χρήςη 

του κινουμένου ςχεδίου ‘Μπομπ φουγγαράκησ’. 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 1
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζέκα κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (γξάκκα, θηλνχκελν ζρέδην), 

-λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη δηαιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

ζην λεπηαγσγείν θαη λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο, 

-λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ θαληαζηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν εθηπιίζζεηαη κία θαηάζηαζε θαη 

λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ πηνζέηεζε ξφισλ. 

 

Τιηθά: Φάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη ην γξάκκα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

θαη άιια ζηνηρεία (εηθφλεο, πεξηνδηθφ, απηνθφιιεηα), ζθνπγγάξη Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο, θίηξηλν χθαζκα, ραξηί ηνπ κέηξνπ, καξθαδφξνη  

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

1. Σν Γξάκκα 

Ζ Νεπηαγσγφο κπαίλεη ζηελ ηάμε θξαηψληαο έλαλ θάθειν κε γξακκαηφζεκν ν 

νπνίνο πεξηέρεη έλα γξάκκα απφ ηελ πνιηηεία ηνπ Μπηθίλη Μπφηνκ θαη κεξηθέο 

θσηνγξαθίεο ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε. Σν γξάκκα απεπζχλεηαη ζηα παηδηά ηεο 

ηάμεο θαη έηζη ε Νεπηαγσγφο ην δηαβάδεη: 

„Αγαπεηνί θίινη, 

ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο, πνιχ καθξηά ζηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ, βξίζθεηαη ε 

ζαιαζζνπνιηηεία ηνπ Μπηθίλη Μπφηνκ. Παξφιν πνπ ε πνιηηεία είλαη ρηηζκέλε κέζα 

ζην λεξφ, δηαζέηεη φιεο ηηο αλέζεηο κηαο γήηλεο πφιεο φπσο δξφκνπο, αεξνδξφκην, 

ζπίηηα, ζρνιεία, θηλεκαηνγξάθνπο, πάξθα ςπραγσγίαο θ. ά. Ο βπζφο κνηάδεη πνιχ κε 

ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη έηζη νη θάηνηθνη ηνπ Μπηθίλη Μπφηνκ κπνξνχλ λα 
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αλαπλένπλ, λα θηλνχληαη θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπο φπσο 

αθξηβψο νη θάηνηθνη ηεο γεο. 

ε απηή ηελ πνιηηεία, κέζα ζε έλα ζπίηη ζε ζρήκα αλαλά, δσ εγψ ν Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο, έλα ηεηξάγσλν ζαιάζζην ζθνπγγάξη καδί κε ηνπο θίινπο θαη γείηνλεο 

κνπ, ηνλ Καιακάξε, ηε άληπ θαη ηνλ Πάηξηθ ηνλ αζηεξία θ. ά. Κάζε πξσί ν Παη ν 

πεηξαηήο κε ηε βνήζεηά κνπ δίλεη ην ζχλζεκα θαη ε κέξα ζηελ πφιε μεθηλά. 

„Μέζα ζηε ζάιαζζα ζε αλαλά Μπνκπ θνπγγαξάθεο!  

Κίηξηλνο είλαη θαη είλαη κπειάο Μπνκπ θνπγγαξάθεο! 

Πάξε έλα ςάξη θαη πάκε θνληά Μπνκπ θνπγγαξάθεο! 

Θα δεηο έλα ζπφγγν κεο ζηα λεξά. 

Μπνκπ θνπγγαξάθεο, Μπνκπ θνπγγαξάθεο, ηεηξάγσλνο παληεινλήο!‟ 

Δξγάδνκαη σο κάγεηξαο ζην εζηηαηφξην ηνπ θ. Καβνχξε θαη θηηάρλσ ηηο θαιχηεξεο 

λνζηηκηέο βαζηζκέλεο ζε έλα βηβιίν ζπληαγψλ ηεο πξνγηαγηάο κνπ, ηνπ νπνίνπ ηα 

κπζηηθά δελ έρσ απνθαιχςεη πνηέ ζε θαλέλαλ. ε απηέο ηηο ζπληαγέο άιισζηε 

βαζίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην εζηηαηφξην ηνπ θ. Καβνχξε έρεη ηελ θαιχηεξε πειαηεία 

θαη είλαη πάληα γεκάην ζε αληίζεζε κε ην εζηηαηφξην ηνπ θ. Πιάλθηνλ ζην νπνίν δελ 

πιεζηάδεη θαλείο. Ο θ. Πιάλθηνλ πεξλά ηε κέξα ηνπ θαζηζκέλνο, καδί κε ηε γπλαίθα 

ηνπ Κάξελ, ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα βξεη ηξφπνπο λα 

θιέςεη θάπνηα κπζηηθή ζπληαγή γηαηί κφλν έηζη πηζηεχεη φηη ζα πεηχρεη ζην καγαδί 

ηνπ. 

Όζηεξα απφ πνιιέο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο θαηέζηξσζε έλα θαηλνχξην ζρέδην ην 

νπνίν δπζηπρψο πέηπρε! Καηάθεξε λα πείζεη ηνλ Παη ηνλ πεηξαηή λα πάξεη ιίγεο 

κέξεο άδεηα γηα λα μεθνπξαζηεί θαη λα πάεη δηαθνπέο θαη ζηε ζέζε ηνπ έθεξε ηε 

Λαβίληα Λαβχξηλζνπ γηα λα ιέεη εθείλε ην ζχλζεκα πνπ μεθηλά ηε κέξα ζην Μπηθίλη 

Μπφηνκ. Ζ Λαβίληα φκσο είλαη κάγηζζα θαη άιιαμε ην ζχλζεκα ηνπ πεηξαηή κε 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο! Λέεη ινηπφλ: 

„Ση θάλεη ζηε ζάιαζζα ν αλαλάο Μπνκπ Πεηξαδάθεο! 

Κίλδπλνο είλαη θαη είλαη κπειάο Μπνκπ Πεηξαδάθεο! 

ήθσζε άγθπξα θαη θχγε καθξηά Μπνκπ Πεηξαδάθεο! 

Θα δεηο κηα πφιε πνπ αλεβνθαηεβαίλεη κεο ζηα λεξά Μπνκπ Πεηξαδάθεο! 

Μπνκπ Πεηξαδάθεο, Μπνκπ Πεηξαδάθεο, θνιπκβεηήο θαη βνπηερηήο!‟ 
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Μφιηο μεζηνκίδεη ηα καγηθά ιφγηα ν βπζφο παχεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ ηε γε, ην λεξφ 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ πξαγκαηηθφ λεξφ θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νξηζκέλα κέξε 

ηεο πφιεο  λα αξρίδνπλ λα αλεβαίλνπλ πξνο ηελ επηθάλεηα θαη λα επηπιένπλ ελψ άιια 

λα βπζίδνληαη! Κάζε κέξα πνπ αξρίδεη κε ηα ιφγηα ηεο κάγηζζαο θάλεη αθφκε πην 

δχζθνιε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ θαη ε πφιε ζηγά ζηγά θαηαζηξέθεηαη.  Αλέιαβα 

ακέζσο δξάζε αλαδεηψληαο ηε ιχζε ζηα βηβιία πνπ κνπ είρε αθήζεη ε πξνγηαγηά 

κνπθαη πηζηεχσ φηη αλαθάιπςα έλα ζρέδην δηάζσζεο: γηα λα μαλαγίλεη ε πφιε φπσο 

ήηαλ πξηλ ζα πξέπεη νη θάηνηθνη λα αλαθαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

λεξνχ. Γειαδή λα βξνπλ πνηα πξάγκαηα επηπιένπλ θαη πνηα βπζίδνληαη ζην λεξφ θαη 

λα θαηαζθεπάζνπλ κηα πφιε ζε καθέηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα πιηθά. 

πγθέληξσζα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο γηα λα ζέζνπκε ην ζρέδην ζε εθαξκνγή. Ζ 

κάγηζζα φκσο, κε ηε βνήζεηα ηεο Κάξελ θαη ηνπ ππνινγηζηή ηεο παξαπιαλά ηε 

ζθέςε ησλ θαηνίθσλ ζέηνληαο εκπφδηα θαη έρνληαο σο ζηφρν λα θξαηήζνπλ θαιά 

θξπκκέλε ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα. Θα θαηαθέξνπκε άξαγε λα θηάζνπκε ζηελ 

αιήζεηα, λα βξνχκε πνηα αληηθείκελα επηπιένπλ θαη πνηα βπζίδνληαη θαη λα ζψζνπκε 

ηελ πφιε καο; 

Ζ βνήζεηά ζαο αγαπεηά κνπ παηδηά είλαη πνιχηηκε. 

αο θηιψ, 

Μπνκπ θνπγγαξάθεο‟. 

 

2. Γάζθαινο ζε ξόιν – Σα παηδηά γίλνληαη ζπνπδαίνη βνεζνί 

Ζ Νεπηαγσγφο ζην ξφιν ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε ζπλαληά ηα παηδηά θαη ζπδεηνχλ 

ζρεηηθά κε ην γξάκκα κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ 

ην πξφβιεκα. 

Πηζαλέο εξσηήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

-Πψο ήξζεο εδψ; 

-Ση ζπκβαίλεη ζηελ πφιε ζνπ ηψξα πνπ ήξζε ε κάγηζζα; 

-ε μέξνπκε, ζε έρνπκε δεη θαη ζέλα θαη ηνπο θίινπο ζνπ. 

-Πνην είλαη ην πξφβιεκά ζνπ; 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
117 

-Θέινπκε λα βνεζήζνπκε, αλ βξνχκε πνηα πξάγκαηα επηπιένπλ θαη πνηα βπζίδνληαη 

ζην λεξφ ζα ηα θαηαθέξνπκε! 

 

3. πιινγηθή δσγξαθηά 

Σα λήπηα ζε κεγάιν θνκκάηη ραξηηνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ζρεδηάδνπλ ηελ 

πφιε ηνπ Μπηθίλη Μπφηνκ φπνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Με πνην ηξφπν ζπλέδεζαλ ηα παηδηά ην γξάκκα θαη ην θηλνχκελν ζρέδην κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο; 

-Μπφξεζαλ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ ην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεπηήθακε; 

-Με πνην ηξφπν δηαηχπσζαλ εξσηήζεηο; 

-Μπφξεζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ ζε επίπεδν νκάδαο κε ηα άιια παηδηά θαη κε ηε 

Νεπηαγσγφ;  

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 2
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα θαιιηεξγήζνπλ ην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο 

κέζα απφ ηελ ηερληθή „ξφινο ζηνλ ηνίρν‟, 

-λα αλαθαιχπηνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε δνκή θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, 

-λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπκβνιηθψλ κέζσλ έθθξαζεο, 

-λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο, 

-λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο δηαιφγνπ θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ.  

 

Τιηθά: ραξηί ηνπ κέηξνπ, καξθαδφξνη, θεξνκπνγηέο, πιαζηηθή ιεθάλε, παηάηεο, 

ληνκάηεο, πηπεξηέο, θνινθχζα ή θαξπνχδη, κήιν θι.π., θηζηίθηα, sprite, πεηξαδάθηα, 

μχιηλα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά αληηθείκελα, πιαζηειίλε, ζθνπγγάξηα, ζθνπγγάξη 

Μπνκπ θνπγγαξάθεο, θίηξηλν χθαζκα 
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Γξαζηεξηόηεηεο: 

4. Ρόινο ζηνλ ηνίρν 

ρεδηάδνπκε ζε έλα κεγάιν ραξηί ην πεξίγξακκα ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε. Σα 

παηδηά πξνζζέηνπλ πάλσ ζην ραξηί πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηαδηαθά ζηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε κε ιέμεηο είηε κε δσγξαθηέο ζε κηθξφηεξα ραξηάθηα. 

Σνπνζεηνχκε ην πεξίγξακκα ζηνλ ηνίρν, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

παξνπζία ηνπ ραξαθηήξα θαη λα εκπινπηίδεηαη κε λέεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5. Δπαθή κε ηα πιηθά 

Παξνπζηάδεη έλα έλα ηα πιηθά θαη δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ ππνβάιινληαο εξσηήζεηο φπσο 

- Πνην είλαη ην πιηθφ πνπ θξαηάο; 

- Πψο δηαθέξεη απφ…; 

- Πψο κνηάδεη κε…; 

- Ση ζρήκα έρεη; 

- Πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί αλ ην βάινπκε κέζα ζην λεξφ; 

- Γηαηί πηζηεχεηο φηη επηπιέεη/βπζίδεηαη;  

Σν θάζε παηδί εθθξάδεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ άπνςή ηνπ, θάλεη ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ θαη επηρεηξεκαηνινγεί. 

 

6. Γηάδξνκνο ζπλείδεζεο 

Ζ ηάμε δεκηνπξγεί δχν παξάιιειεο ζεηξέο, ε κία απέλαληη ζηελ άιιε. Κάζε πιεπξά 

ηνπ δηαδξφκνπ έρεη ηε δηθή ηεο άπνςε, αληηθξνπφκελε κε ηελ άιιε πιεπξά. ηε κηα 

πιεπξά ππάξρεη ζε ραξηφλη ην ζήκα βπζίδεηαη θαη ζηελ άιιε ην ζήκα επηπιέεη. Ο 

Μπνκπ θνπγγαξάθεο πεξπαηά αλάκεζα ζηηο ζεηξέο πξνζπαζψληαο λα θαηαιήμεη ζε 

κηα απφθαζε ελψ θάζε παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ επεξεάζεη. Αλ θάπνηνο δελ 

κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ην πιηθφ ηνπ, νη δχν ζεηξέο ηνπ δηαδξφκνπ πξνζπαζνχλ λα 

ηνλ πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο παξαζέηνληαο ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα. 
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Αμηνιόγεζε: 

- Πνηεο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο; 

- Με πνην ηξφπν ρεηξίδνληαη ηα παηδηά ηα πιηθά; (θάλνπλ ζπγθξίζεηο, αληηπαξαζέζεηο, 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε λένπο ηξφπνπο;) 

- Πψο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην θηλνχκελν ζρέδην; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 3
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα θαιιηεξγήζνπλ δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο, 

επαιεζεχζεηο, ηαμηλνκήζεηο, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ),  

-λα παξαηεξνχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε θάπνηα πιηθά θάησ 

απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο π.ρ. φηαλ βπζίδνληαη ζην λεξφ, 

-λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε ζπκπεξηθνξά θάζε αληηθεηκέλνπ φζνλ αθνξά ζην θαηλφκελν επίπιεπζε-

βχζηζε. 

 

Τιηθά: πιηθά πεηξακάησλ, καγλεηηθφο πίλαθαο, καγλεηάθηα, εηθφλεο κε ηα πιηθά, 2 

θαξηέιεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε (ΒΤΘΗΕΔΣΑΗ-ΔΠΗΠΛΔΔΗ) 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

7. Πίλαθαο πξνβιέςεσλ θαη θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ  

Τιηθά Θα βπζηζηεί  Θα επηπιεύζεη 

Πέηξα   

Καξθί   

Κνπκπηά    

Φειιφο   

Καπάθη απφ ζηπιφ   
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θνπγγάξη   

Νηνκάηα   

Πηπεξηά   

Αγγνχξη   

Μαξνχιη   

Μειηηδάλα   

Παηάηα   

………….   

Πίλαθαο Γ4: Πίλαθαο πξνβιέςεσλ 

Σα παηδηά θαινχληαη, αθνχ παξαηεξήζνπλ ηα πιηθά θαη ηα επεμεξγαζηνχλ κε 

ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί, αλ βάινπλ ην θάζε πιηθφ απφ απηά 

ζην λεξφ. 

 

8. Πείξακα 

Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ζηαδηαθά ηα δηαθνξεηηθά πιηθά ζε κεγάιε δηάθαλε 

ιεθάλε κε ην λεξφ θαη παξαηεξνχλ ην θαηλφκελν. Υσξίδνπλ ηα αληηθείκελα ζε δπν 

θαηεγνξίεο (απηά πνπ βπζίδνληαη θαη απηά πνπ επηπιένπλ). Σα ηαμηλνκνχλ δειαδή 

αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα επαιεζεχνπλ ηηο πξνβιέςεηο πνπ έθαλαλ 

ζηνλ πίλαθα θαη πξνζπαζνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ην θαηλφκελν. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πνηεο ηδέεο εθθξάδνπλ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ 

πξηλ βπζηζηνχλ ζην λεξφ αιιά θαη κεηά ηα πεηξάκαηα θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ; 

-Tη είδνπο επεμεγήζεηο δίλνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο; 
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-Πψο πεξηγξάθνπλ ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη αλ έλα αληηθείκελν 

ζα επηπιεχζεη ή ζα βπζηζηεί; 

-Mε πνην ηξφπν επαιεζεχνπλ θαη δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο;  

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 4
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα ιάβνπλ λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πινθή ηνπ δξάκαηνο θαη λα δνζεί 

έληαζε, 

-λα νξγαλψλνπλ ζπζηεκαηηθά λέα πεηξάκαηα επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πιηθά, 

-λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη λα είλαη ηθαλά λα ειέγρνπλ αιιά θαη λα πεξηγξάθνπλ 

ηα πεηξάκαηά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην. 

 

Τιηθά: πιαζηηθή ιεθάλε, θηζηίθηα, sprite, πιαζηηθά πνηήξηα, παηάηεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

9. Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, πεηξάκαηα  

Σα λήπηα αθνχλ ηε κία πιεπξά κηαο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο. Ζ Νεπηαγσγφο ζε 

ξφιν Μπνκπ θνπγγαξάθε δέρεηαη έλα ηειεθψλεκα απφ ηνλ Πάηξηθ ηνλ θαιχηεξν 

θίιν ηνπ Μπνκπ. Ο Πάηξηθ θαηάθεξε λα κπεη ζηα αξρεία ηνπ ππνινγηζηή ηεο Κάξελ 

θαη κεηαθέξεη ζηνλ Μπνκπ 3 θξάζεηο θιεηδηά νη νπνίεο πηζηεχεη φηη ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ. Σηο ίδηεο θξάζεηο είρε αθνχζεη ην πξνεγνχκελν βξάδπ λα κνπξκνπξίδεη ε 

κάγηζζα Λαβίληα θαζψο παξαζθεχαδε έλα θαηλνχξην καγηθφ θίιηξν. 

Φξάζε 1: Σν θηζηίθη νιφθιεξν θαη κηζφ επηπιέεη ή βπζίδεηαη ζαξξψ! 

Φξάζε 2: ηαλ βάιεηο ην θηζηίθη ζην αλζξαθηθφ, θάλεη θφιπα αιιηψηηθα απφ φ,ηη 

ζην λεξφ! 

Φξάζε 3: Κφςε ηελ παηάηα, θφςε ηελ παηάηα! 

Ζ Νεπηαγσγφο ζεκεηψλεη ηηο θξάζεηο θαη ζπδεηνχλ ηη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ θαη 

θαηαιήγνπλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα παξαθάησ πεηξάκαηα: 

-Βάδνπλ θηζηίθηα ζην λεξφ θαη παξαηεξνχλ φηη έλα θηζηίθη πνπ βξίζθεηαη νιφθιεξν 

κέζα ζην λεξφ επηπιέεη. Σα παξνηξχλνπκε λα ρσξίζνπλ έλα θηζηίθη ζε δχν κέξε θαη 
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λα ηα ξίμνπλ κέζα ζην λεξφ. Παξαηεξνχλ φηη απηά βπζίδνληαη. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ζην νιφθιεξν θηζηίθη ππάξρεη θνηιφηεηα ζηε κέζε ε νπνία ζπγθξαηεί αέξα 

θαη ην ζπξψρλεη πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν κηζφ θηζηίθη βπζίδεηαη επεηδή ε 

επηθάλεηά ηνπ είλαη ζπκπαγήο.  

-Σνπο πξνηείλνπκε λα δνθηκάζνπλ λα ξίμνπλ θηζηίθηα (νιφθιεξα θαη κηζά) κέζα ζε 

sprite θαη παξαηεξνχλ φηη νη θπζαιίδεο ηνπ αλζξαθηθνχ ηα θξαηνχλ ζηελ επηθάλεηα. 

-Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα θφςνπλ ηελ παηάηα ζε κηθξφηεξα κέξε γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ φηη πάληα βπζίδεηαη. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Με πνην ηξφπν νξγαλψλνπλ ηα παηδηά ηα λέα πεηξάκαηα; 

-Tη είδνπο επεμεγήζεηο δίλνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο; 

-Mε πνην ηξφπν επαιεζεχνπλ θαη δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο;  

-Πνηα είλαη ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία πνπ έκαζαλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεηξακάησλ; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 5
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο,  

-λα ςπραγσγεζνχλ. 

 

Τιηθά: κνπζηθή, ζθνπγγάξη Μπνκπ θνπγγαξάθεο, θίηξηλν χθαζκα 
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Γξαζηεξηόηεηεο: 

10. Παηρλίδη: ν ρνξόο ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε 

Σα παηδηά πηάλνληαη απφ έλα κεγάιν θνκκάηη χθαζκα κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ν 

Μπνκπ θνπγγαξάθεο. πλνδεία κνπζηθήο κεηαθηλνχλ ην παλί θαη πξνζπαζνχλ λα 

κελ πέζεη ν Μπνκπ. ηαλ ε κνπζηθή ζηακαηά, κέλνπλ αθίλεηα.  

 

11. Παγσκέλεο εηθόλεο 

Σξεηο νκάδεο αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκά ηνπο ηξεηο ζθελέο απφ ηελ πφιε ηνπ Μπηθίλη 

Μπφηνκ. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πνηεο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 6
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα αλαζηνραζηνχλ ηελ πνξεία ηνπο ζε επίπεδν νκάδαο, 

-λα αλαζπλζέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβαλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Τιηθά: αηνκηθά ραξηηά, καξθαδφξνη, ζθνπγγάξη Μπνκπ θνπγγαξάθεο, θίηξηλν 

χθαζκα 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

12. Αμηνιόγεζε  

ε ιεπθφ ραξηί ην θάζε παηδί δσγξαθίδεη ζε δχν ζηήιεο αληηθείκελα πνπ επηπιένπλ 

θαη αληηθείκελα πνπ βπζίδνληαη. Θα είλαη νη γξαπηέο νδεγίεο πνπ ζα δψζνπλ ζηνλ 
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Μπνκπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ζην λεξφ κε ζθνπφ λα ηνλ βνεζήζνπλ 

λα ζψζεη ηελ πφιε ηνπ. 

 

13. Αλαζθόπεζε (ζε θύθιν) 

πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Μπνκπ, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεηξακάησλ θαη κε ηελ πξννπηηθή λα ζσζεί ε πφιε. Απνραηξεηηζκφο. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Μπφξεζε λα ζπκκεηάζρεη φιε ε νκάδα ησλ λεπίσλ; 

-Πέηπρε ε νκάδα ηνπο ζηφρνπο ηεο; 

-Έκαζαλ ηα παηδηά θαηλνχξηα ζηνηρεία γηα ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο 

βχζηζεο; 

 

3.6.2 Σο πρόγραμμα δημιουργίασ κινουμένων ςχεδίων scratch 

Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ scratch δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Lifelong 

Kindergarten Group ηεο MIT Media Lab ε νπνία έρεη θαηαζθεπάζεη έλα ζχλνιν 

69 πξνγξακκάησλ κε πην δεκνθηιή ην scratch θαη ην computer club house. Σν 

scratch δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, 

Linux) θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζηνλ ΖΤ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.dwrean.net/2012/11/scratch-14.html. Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλν 

θαζψο ε ηζηνζειίδα ηνπ scratch (http://scratch.mit.edu/) αξηζκεί πεξίπνπ 

700.000 κέιε. Σν scratch δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξσηφηππνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ φπσο δηαδξαζηηθέο ηζηνξίεο, ςπραγσγηθά 

παηρλίδηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν θαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζε άιια άηνκα ζηε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα 

(Monroy-Hernadez, A. & Resnick, M., 2008). Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

κία δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

αιιειεπίδξαζεο θαη ππνζηήξημεο θαη επίζεο παξέρνληαη πεγέο εθκάζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη εθπαηδεπηηθνί νδεγνί ηφζν γηα αξράξηνπο φζν θαη γηα 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. 

ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ scratch ηα πξνγξάκκαηα 

http://www.dwrean.net/2012/11/scratch-14.html
http://scratch.mit.edu/
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δεκηνπξγνχληαη ζηελ θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο ε νπνία κνηάδεη κε ζθελή 

ζεάηξνπ. Δθεί ν πξνγξακκαηηζηήο δεκηνπξγεί αληηθείκελα (πξφζσπα θαη 

ζθεληθά) επηιέγνληαο απνζεθεπκέλεο εηθφλεο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ηνπ, απφ ηε ζπιινγή πνπ ππάξρεη κέζα ζην πξφγξακκα ή δσγξαθίδεη ηηο δηθέο 

ηνπ εηθφλεο. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ scratch απνηειείηαη απφ δνκηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία νξίδνπλ ηηο εληνιέο γηα ηηο ελέξγεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ. Σν 

πξφγξακκα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ζαλ έλα παδι, κε απνζπψκελα θνκκάηηα , ελψ 

νη εληνιέο αθνξνχλ ζηελ θίλεζε, ηηο φςεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηνλ ήρν, ηνπο 

αξηζκνχο θαη ηηο κεηαβιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο.  

 

 

Δηθόλα Γ7: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ scratch 

  

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα δεκηνπξγήζεθε κία εθαξκνγή πνπ βαζίζηεθε 

ζηελ ηζηνξία „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ ε ζπγγξαθή ηεο νπνίαο έγηλε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή. Γηα ην ηερληθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν 

εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο θ. 

Κσλζηαληίλν Κνινθνχξε. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθαλ 34 

εηθφλεο-ππφβαζξα θαη 7 αληηθείκελα-κνξθέο ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ θαη 

ρξσκαηίζηεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζθελέο ηεο ηζηνξίαο. Έπεηηα ζαξψζεθαλ θαη πέξαζαλ ζηνλ Ζ /Τ σο 

έηνηκα γηα ρξήζε αξρεία ζην πξφγξακκα scratch. Σα ππφβαζξα απνηέιεζαλ ηα 

δηαθνξεηηθά ζθεληθά ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, ελψ ηα αληηθείκελα εκθαλίδνληαλ 

θαη δξνχζαλ πάλσ ζηα ζθεληθά αλάινγα κε ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο. 

Γεκηνπξγήζεθαλ επίζεο 39 αξρεία ήρνπ, ε εγγξαθή ησλ νπνίσλ έγηλε απφ ηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ κηθξνθψλνπ ηχπνπ USB 

LOGITECH.  

Ζ κνπζηθή πνπ ζπλνδεχεη ηηο ζθελέο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ζηα 39 

δηαθνξεηηθά ππφβαζξα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απφ ηε ζπιινγή „Café de I‟ Art‟ 

ησλ Νφηε Μαπξνπδή θαη Παλαγηψηε Μάξγαξε.  

πγθεθξηκέλα, αθνχγνληαη ηα παξαθάησ κνπζηθά θνκκάηηα ζηα 

δηαθνξεηηθά αξρεία ήρνπ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο:  

1. Struggle for pleasure (The Belly of an architect - Café de I’ art IV) 

2. La valse d’Amelie (Soundtrack Amelie - Café de I’ art IV) 

3. Hijo de la luna (Nina Lotsari - Café de I’ art I) 

4. Canteen Rock (The Beekeeper soundtrack - Café de I’ art IV) 

5. Milonga (Café de I’ art I) 

6. O’ Pastor (Café de I’ art II) 

7. If I were a rich man (Fiddle on the roof soundtrack - Café de I’ art IV) 

8. Hasta siempre comandante (Café de I’ art II)  

9. Recuerdos de la Alhabra (Café de I’ art II) 

10. VIII Intro (Tango- Café de I’ art I) 

Ζ δξάζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα δηαθνξεηηθά ζθεληθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζνξίζηεθε κε βάζε κηαο ζεηξάο εληνιψλ θίλεζεο θαη ήρνπ νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη ζε θάζε αληηθείκελν μερσξηζηά.  

Ζ παξαθάησ εηθφλα πεξηιακβάλεη ηα δνκηθά ζηνηρεία - εληνιέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα φια ηα ζθεληθά ηεο εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα Γ8: Ζ ζεηξά εληνιψλ ηεο εθαξκνγήο „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ γηα ηε 

κνξθή Φνίβνο 
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3.6.3 Σο πρόγραμμα για την προςέγγιςη των εννοιών Υωσ – 

Φρώματα - κιέσ 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 1
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζέκα κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (θηλνχκελν ζρέδην), 

-λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ην θσο, 

-λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θσηεηλέο πεγέο. 

 

Τιηθά: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πξνβνιέαο, αληηθείκελα ηα νπνία δελ απνηεινχλ 

θσηεηλέο πεγέο, θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο πεγέο θαη άιιεο πνπ δελ 

απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο πεγέο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

 1. Υξώκαηα από ην παξειζόλ: Μέξνο Πξώην (Ο Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα…ζηνλ μάδεξθό ηνπο) 

 Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην πξψην κέξνο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη 

ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε απηφ. 

„Ο Φνίβνο θαη ε Ίξηδα γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηη ζπλέβαηλε ηνπο ηειεπηαίνπο 

ηξεηο κήλεο ζηελ πφιε ηνπο. 
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Σα ρξψκαηα έκνηαδαλ θάζε κέξα ιηγφηεξν δσληαλά, ζαλ λα έθεπγαλ ιίγν -

ιίγν απφ ηα αληηθείκελα, ηα νπνία είραλ κείλεη ζρεδφλ αζπξφκαπξα. ινη έιεγαλ 

πσο αηηία ήηαλ νη θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο πνπ έπεθηαλ εδψ θαη πνιχ θαηξφ , 

ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ζηελ πφιε. 

 

 

 

 

 

 

 

Mφιηο ν ήιηνο έβγαηλε μαλά ζηνλ νπξαλφ, φια ζα γίλνληαλ φπσο πξηλ: ηα 

ρξψκαηα ζα γχξηδαλ ζηε ζέζε ηνπο θαη φινη ζα έβιεπαλ μαλά ην νπξάλην ηφμν 

αλάκεζα ζηα ςειά, γθξίδα θηίξηα.  

Μφιηο εθείλε ε κέξα εξρφηαλ, νη θάηνηθνη ζα πεηάγνληαλ κνλνκηάο ζηνπο 

δξφκνπο θαη ζα πξνζπαζνχζαλ λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα απφ ηα θηίξηα ην νπξάλην 

ηφμν, λα ην θσηνγξαθήζνπλ, θαη λα ζθεθηνχλ κε λνζηαιγία ηνλ παιηφ κχζν πνπ 

έιεγαλ νη γηαγηάδεο γηα ην νπξάλην ηφμν, φηη δειαδή έλα ηζνπθάιη κε ρξπζφ 

πεξίκελε φπνηνλ ζα θαηάθεξλε λα θηάζεη ζηε βάζε ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

Ο Φνίβνο θαη ε Ίξηδα γλψξηδαλ φηη ην νπξάλην ηφμν είρε θχγεη καθξηά θαη 

έπαηξλε καδί ηνπ ζηγά-ζηγά ηα ρξψκαηα. Δίραλ πηα πεηζηεί πσο αθφκε θαη φηαλ ε 
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βξνρή ζα ζηακαηνχζε δε ζα έκελε θαλέλα ίρλνο ρξψκαηνο ζηελ πφιε.  

Δθείλν ην θπξηαθάηηθν απφγεπκα είραλ απνθαζίζεη λα επηζθεθηνχλ ην 

ζείν Άικπεξη, ν νπνίνο έκελε καδί κε ην γην ηνπ ηνλ Νφα ζε έλα απφ ηα 

ηειεπηαία ζπίηηα ηεο πφιεο, έλα παιηφ δηψξνθν εμνρηθφ κε πνιιά ζθνηεηλά 

δσκάηηα θαη ζηνέο. Ο ζείνο Άικπεξη ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζπνπδαίν 

επηζηήκνλα θαη έκελε ζπλερψο θιεηζκέλνο ζην εμνρηθφ ηνπ ην νπνίν είρε 

κεηαηξέςεη ζε εξγαζηήξην γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

Γνχιεπε αηέιεησηεο ψξεο θαη κηινχζε ειάρηζηα ζαλ λα ήζειε λα θξχςεη 

ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ κέζα ζηα ζθνηεηλά δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ. Ζ δηάζεζή ηνπ 

πάληα άιιαδε πξνο ην θαιχηεξν φηαλ έβιεπε ην Φνίβν θαη ηελ Ίξηδα γηαηί απηφ 

ζήκαηλε φηη ηα παηδηά ζα έπαηδαλ γηα ψξεο θαη εθείλνο ζα κπνξνχζε αλελφριεηνο 

λα βπζηζηεί ζηνπο πεηξακαηηζκνχο θαη ζηηο αλαθαιχςεηο ηνπ.  

Σν θξπθηφ κέζα ζηηο ζθνηεηλέο γσληέο ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ απφ ηα 

αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ θαη έηζη δελ έραζαλ θαζφινπ ρξφλν .  
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Παηψληαο ζηηο κχηεο ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα έζπεπζαλ λα θξπθηνχλ ζηε 

ζνθίηα αγλνψληαο ην πεξίεξγν ζρέδην πνπ ήηαλ απισκέλν ζε νιφθιεξε ηελ 

πφξηα θαη ηελ επηγξαθή πνπ έιεγε φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο. Ζ πφξηα έηξημε 

θαη φηαλ ηελ έθιεηζαλ πίζσ ηνπο έκνηαδε ζαλ λα ζθξάγηζε. ην δσκάηην φια 

ήηαλ ήζπρα θαη ζθνηεηλά, ππήξραλ ειάρηζηα αληηθείκελα εθηφο απφ κηα παιηά 

κεγάιε μχιηλε ληνπιάπα αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ πφξηα θαη πνξηξέηα θάπνησλ 

αλζξψπσλ πνπ έκνηαδαλ επηζηήκνλεο κηαο άιιεο επνρήο .  

 

 

 

 

 

 

 

Ήηαλ πνιχ ζθνηεηλά γηα λα δηαβάζνπλ ηηο επηγξαθέο κε ηα νλφκαηά ηνπο, 

φκσο ηα βιέκκαηά ηνπο ήηαλ ηφζν έληνλα πνπ είρεο ηελ αίζζεζε φηη ζε 

δηαπεξλνχζαλ. Ζ θαιχηεξε θξπςψλα κέζα ζην δσκάηην ήηαλ ε ληνπιάπα θαη 

έηζη ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα ρσξίο λα ράζνπλ θαηξφ ηξχπσζαλ κέζα ζε απηή θαη 

πεξίκελαλ ζησπειά. Γελ είρε απφιπην ζθνηάδη θαζψο νη ραξακάδεο άθελαλ 

θάπνηεο δέζκεο θσηφο λα κπαίλνπλ ζηε ληνπιάπα. Γελ γλψξηδαλ πφζε ψξα 

βξίζθνληαλ εθεί φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ήηαλ αδχλαηνλ λα ηνπο βξνπλ θαη 

απνθάζηζαλ λα βγνπλ απφ ηελ θξπςψλα ηνπο θαη λα παξαδνζνχλ ζηνλ μάδεξθφ 

ηνπο.  

 

2. Οη ηδέεο ησλ παηδηώλ 

Δθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο: „Ση καο θσηίδεη; Πνηεο 

θσηεηλέο πεγέο μέξεηε; Ση είλαη ην θσο;‟ 
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Αμηνιόγεζε: 

-Πνηεο είλαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην θσο; Μπνξνχλ λα ηηο εθθξάζνπλ; 

-Αλαθέξνληαη ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην θσο; 

-Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ηνπ θσηφο; 

-Πνηα ε αληίδξαζή ηνπο απέλαληη ζην θηλνχκελν ζρέδην; 

-Κάλνπλ ζχλδεζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ κε ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 2
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζέκα κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (θηλνχκελν ζρέδην), 

-λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ην θσο, 

-λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θσηεηλέο πεγέο. 

 

Τιηθά: θεξηά ξεζφ, θαθνί, θαζξεθηάθηα, κνπζηθά CD, ιάκπα, αλαπηήξεο, ζπίξηα , 

αληηθείκελα ηα νπνία δελ απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο, θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ 

θσηεηλέο πεγέο θαη άιιεο πνπ δελ απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο πεγέο, ραξηφλη γηα πίλαθα  

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

3. Φσηεηλέο πεγέο 

Παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θσο (θεξηά ξεζφ, 

θαθνί, θαζξεθηάθηα, κνπζηθά CD, ιάκπα, αλαπηήξεο, ζπίξηα) θαη άιια αληηθείκελα 

ηα νπνία δελ απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο.  

Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα ρσξίζνπλ ηα αληηθείκελα ζε δχν θαηεγνξίεο: εθείλα πνπ 

«θσηίδνπλ» θαη εθείλα πνπ δε «θσηίδνπλ». Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά θάξηεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο πεγέο θαη άιιεο πνπ δελ απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο πεγέο θαη ηηο 

ρσξίδνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο (Πίλαθαο Γ5):  
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ΦΩΣΗΕΔΗ ΓΔΝ ΦΩΣΗΕΔΗ 

  

  

Πίλαθαο Γ5: Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο θσηεηλψλ πεγψλ 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πνηεο είλαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην θσο; Μπνξνχλ λα ηηο εθθξάζνπλ; 

-Αλαθέξνληαη ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην θσο; 

-Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ηνπ θσηφο; 

-Πνηα ε αληίδξαζή ηνπο απέλαληη ζην θηλνχκελν ζρέδην; 

-Κάλνπλ ζχλδεζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ κε ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 3
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θπζηθέο θαη ηηο ηερλεηέο πεγέο θσηφο, 

-λα εμεγνχλ πψο κπνξνχλ λα δνπλ έλα αληηθείκελν,  

-λα πεξηγξάθνπλ πψο αιιειεπηδξά ην θσο κε ηα αληηθείκελα θαη ηνπο αλζξψπνπο.  

 

Τιηθά: 3 θνπηηά γηα ην καγηθφ θνπηί, 3 εηθφλεο γηα ην καγηθφ θνπηί, θαζξεθηάθηα, 

ιεπθφ ζεληφλη, θσηεηλή πεγή (πξνβνιέαο, ιάκπα θ. ι. π.), θαθνί ηζέπεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

4. Φσηεηλέο δέζκεο - Ζ παξνπζία ηνπ θσηόο ζην ρώξν 

Ρσηάκε ηα παηδηά πψο βιέπνπλ ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα κέζα απφ ηηο ραξακάδεο ηεο 

ληνπιάπαο.  

πδεηάκε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν. Αλ έρνπλ δεη πνηέ θσηεηλέο 

δέζκεο ζηνλ αέξα, πψο κπνξνχκε λα δνχκε ηηο θσηεηλέο δέζκεο (π. ρ. λα 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
134 

δεκηνπξγήζνπκε κία ραξακάδα απφ ηελ νπνία λα πεξλάεη ην θσο), αλ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηελ πνξεία κηαο θσηεηλήο αθηίλαο. Αληαιιάζζνπκε 

απφςεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ θσηεηλψλ αθηίλσλ θαη γηα ην ηαμίδη πνπ θάλνπλ γηα 

λα θηάζνπλ απφ ηνλ ήιην ζε καο, κέζα απφ ην δηάζηεκα, ηνλ αέξα, ηα ζχλλεθα θαη ηα 

παξάζπξα. 

Έπεηηα, παξνπζηάδνπκε έλα „καγηθφ θνπηί‟ κε ηξχπα φπνπ ηνπνζεηείηαη ην κάηη. ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη κηα εηθφλα θαη ξσηάκε ηα παηδηά πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε ηη 

ππάξρεη κέζα ζην θνπηί ρσξίο λα ην αλνίμνπκε. Πξνζέγγηζε δηαθαλψλ θαη 

αδηαθαλψλ πιηθψλ θαη πεηξακαηηζκνί ζην ρψξν ηεο ηάμεο κε δηαθνξεηηθά πιηθά. 

 

5. Φσηεηλέο δέζκεο ζην ζθνηάδη 

Πψο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε θσηεηλέο δέζκεο ρσξίο ην θσο ηνπ ήιηνπ; 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά θαθνχο θαη ηνπο δεηάκε λα ζηείινπλ ην θσο ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία θαη θάλνπλ απηνζρέδηα παηρλίδηα. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πψο πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θσηεηλψλ πεγψλ; 

-Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ θσηφο; 

-Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ πψο 

κπνξνχκε λα δνχκε κέζα ζην καγηθφ θνπηί; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 4
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ  πνξεία ηνπ θσηφο, 

-λα απνθηήζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο απφ ην ηαμίδη ηνπ θσηφο ζηε γε 

 

Τιηθά: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πξνβνιέαο, πδξφγεηνο ζθαίξα, θαθνί, ραξηφληα 

θαη δειαηίλεο γηα δηαθαλή-αδηαθαλή ζψκαηα, θαξηέιεο κε ην ζήκα „βιέπσ‟ θαη „δελ 
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βιέπσ, θάξηεο δσκαηίσλ κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, ζσιήλεο απφ ιάζηηρν, 

θσηεηλή πεγή (πξνβνιέαο, ιάκπα θ.ι.π.), θαθνί ηζέπεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

7. Υξώκαηα από ην παξειζόλ: Μέξνο Γεύηεξν (Σόηε ζπλεηδεηνπνίεζαλ…κηαο 

κεγάιεο αλαθάιπςεο) 

Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη 

ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε απηφ. 

„Σφηε ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε πφξηα ηεο ληνπιάπαο είρε ζθξαγίζεη θαη ηα δπν 

παηδηά είραλ ηελ αίζζεζε φηη φια άξρηζαλ λα ζηξνβηιίδνληαη κε πνιχ κεγάιε 

ηαρχηεηα. 

Όζηεξα απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα, φια ζηακάηεζαλ λα γπξίδνπλ, έλαο 

δπλαηφο ρηχπνο αθνχζηεθε θαη ε πφξηα ηεο ληνπιάπαο άλνημε. Ο Φνίβνο θαη ε Ίξηδα, 

πηαζκέλνη ζθηρηά απφ ην ρέξη θαη ηξέκνληαο απφ ην θφβν βγήθαλ απφ ηε ληνπιάπα.  

Παηνχζαλ πάλσ ζε θάηη πνπ έκνηαδε κε μεξά θχιια. ρη βέβαηα, δελ 

βξίζθνληαλ ζην απαγνξεπκέλν δσκάηην ηεο ζνθίηαο ηνπ ζείνπ Άικπεξη, φκσο, απηφ 

ην κέξνο δελ ζχκηδε ζε ηίπνηα νχηε ηνλ ρνξηαξηαζκέλν θήπν ηνπ παιηνχ εμνρηθνχ 

αιιά νχηε θαη θαλέλα άιιν κέξνο πνπ είραλ μαλαδεί. Ζ λχρηα ήηαλ μάζηεξε, ην θξχν 

ηζνπρηεξφ θαη γχξσ ηνπο έβιεπαλ κφλν κηα πεδηάδα κε μεξά θχιια. Σα δχν παηδηά 

ζεψξεζαλ θαιφ λα θηλεζνχλ ήζπρα θαη πξνζεθηηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

θαηαιάβνπλ πνχ βξίζθνληαη.  

 

 

 

 

 

 

Ξαθληθά δηέθξηλαλ έλα θσο ζε θνληηλή απφζηαζε, θαη πιεζηάδνληαο πξνο 
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ηελ θαηεχζπλζε απηή θαηάιαβαλ φηη επξφθεηην γηα έλα παξάζπξν ζπηηηνχ, ην 

νπνίν εθηφο απφ θσηηζκέλν ήηαλ θαη κηζάλνηρην.  

ηάζεθαλ ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπο πξνζπαζψληαο λα παξακείλνπλ ζε 

ζθνηεηλφ ζεκείν θαη θνίηαμαλ κέζα ζην δσκάηην.  

 

 

 

 

 

 

Ήηαλ αξθεηά ζθνηεηλφ, κε παιηά μχιηλε επίπισζε θαη ζηε κέζε ζηεθφηαλ 

έλαο άληξαο κε καθξηά καιιηά θαη ξνχρα παιηάο επνρήο, κπξνζηά ζε θάηη πνπ 

έκνηαδε κε θαζξέθηε. Κξαηνχζε ζηα ρέξηα ηνπ έλαλ θαθφ θαη έδηλε ηελ 

εληχπσζε φηη κηινχζε ζε θάπνην θνηλφ θαζψο ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα ηνλ άθνπζαλ 

πνιχ θαζαξά λα ιέεη: "Κχξηνη, 

Πξνκεζεχηεθα έλα ηξηγσληθφ γπάιηλν πξίζκα γηα λα πξνζπαζήζσ λα 

εμεηάζσ κε απηφ ηα πεξίθεκα θαηλφκελα ησλ ρξσκάησλ (Gillispie, 1994). Καη, 

γηα ην ζθνπφ απηφ, ζθνηείληαζα ην δσκάηηφ κνπ θαη άλνημα κηα κηθξή ηξχπα ζην 

παξαζπξφθπιιφ κνπ, ψζηε λα αθήζσ λα κπαίλεη ε θαηάιιειε πνζφηεηα απφ ην 

θσο ηνπ ήιηνπ.  

Σνπνζέηεζα ινηπφλ ην πξίζκα κνπ ζηελ είζνδν ηεο θσηεηλήο δέζκεο, έηζη 

ψζηε ην θσο πνπ κπαίλεη λα κπνξεί λα δηαζιάηαη θαη λα ην βιέπσ ζηνλ απέλαληη 

ηνίρν. ηελ αξρή ήηαλ κηα πνιχ επράξηζηε δηαζθέδαζε λα βιέπσ ηα δσεξά θαη 

έληνλα ρξψκαηα πνπ παξάρζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πάλσ ζηνλ ηνίρν. Αιιά 

ζηε ζπλέρεηα, θαζψο ηα εμέηαδα πην πξνζεθηηθά, έλησζα κεγάιε έθπιεμε γηαηί 

ηα είδα λα δηαηάζζνληαη ζε ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο 

ήδε απνδεθηνχο λφκνπο ηεο δηάζιαζεο ζα πεξίκελα λα ήηαλ θχθινο . " 
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ζνη βξίζθνληαλ κέζα ζην δσκάηην πεξίκελαλ κε αγσλία λα αθνχζνπλ ηε 

ζπλέρεηα. Δπηθξαηνχζε ηφζε εζπρία πνπ ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα κπνξνχζαλ λα 

αθνχζνπλ θαζαξά ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο ηνπο πνπ έηξεκε απφ ην θφβν αιιά 

θαη απφ ηελ εκπεηξία κηαο κεγάιεο αλαθάιπςεο‟. 

 

8. Πώο θαληάδεζηε ηε δσή ελόο επηζηήκνλα;  

-Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ην πψο θαληάδνληαη έλαλ επηζηήκνλα.  

-πδεηνχκε κε ηα παηδηά ζρεηηθά ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ππάξρνπλ ζην θηλνχκελν 

ζρέδην (ζείνο Άικπεξη, Νεχησλαο).  

 

9. Ζ πνξεία ηνπ θσηόο 

Σελ επζχγξακκε πνξεία ηνπ θσηφο κπνξνχκε λα ηε δηαπηζηψζνπκε αλ 

θνηηάμνπκε θαηά κήθνο ελφο ιαζηηρέληνπ ζσιήλα απφ ηνλ νπνίν ζα κπνξέζνπκε 

λα δνχκε ζηελ άιιε άθξε ηνπ κφλν αλ ηνλ θξαηήζνπκε ζε επζεία γξακκή.  

 

10. Μέξα θαη λύρηα ε γε θηλείηαη 

Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Τδξφγεην ζθαίξα ηεο ηάμεο ηνπο θαη 

ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  
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11. Γεκηνπξγία γλσζηηθώλ ζπγθξνύζεσλ 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά απφ δχν θάξηεο κε ηα ζχκβνια „βιέπσ‟ θαη „δελ 

βιέπσ‟. Γηεγνχκαζηε κηα ηζηνξία θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηακαηάκε. Κάζε 

θνξά πνπ νη ήξσεο κπνξνχλ λα δνπλ, ηα παηδηά ζεθψλνπλ ςειά ηελ θάξηα κε ην 

ζήκα „βιέπσ‟. Αληίζεηα, φηαλ δελ κπνξνχλ λα δνπλ, ζεθψλνπλ ηελ θάξηα κε ην 

ζήκα „δελ βιέπσ‟. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πψο πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηελ πνξεία (ηαμίδη) ηνπ θσηφο; 

-Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ; 

-Πψο επηιχνληαη νη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο;  

-Πνηεο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αλαθέξνπλ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηε 

δσή ελφο επηζηήκνλα; 

-Με πνην ηξφπν απεηθνλίδνπλ έλαλ επηζηήκνλα; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 5
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

- λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα, 

- λα δηαθξίλνπλ ηα ρξψκαηα κε έκθαζε ζηα βαζηθά. 

 

Τιηθά: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πξνβνιέαο, καιαθή κπάια, αληηθείκελα κε ηα 4 

ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηα (θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε), 4 ζηεθάληα (θφθθηλν, 

θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε)  

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

12. Υξώκαηα από ην παξειζόλ: Μέξνο Σξίην (Ση είλαη ηα θαηλόκελα ησλ 

ρξσκάησλ; …θάηη ζπνπδαίν λα ζπκβεί). 

Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην ηξίην κέξνο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη ζπδεηνχλ 

ζρεηηθά κε απηφ. 
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„- Ση είλαη ηα θαηλφκελα ησλ ρξσκάησλ; ηφικεζε λα ςπζηξίζεη ν Φνίβνο. 

- Γελ έρσ ηδέα, εγψ μέξσ φηη ην ρξψκα ππάξρεη κέζα ζηα ινπινχδηα, ζηα θηεξά ησλ 

πνπιηψλ, ζηα νπξάληα ηφμα, ζε πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη ρξσκαηηζηά, απάληεζε 

κεκηάο ε Ίξηδα. 

- Καη ηη είλαη φια απηά κε ηηο θσηεηλέο δέζκεο, ην θσο θαη ηα ζρήκαηα; Καη γηαηί 

ζθνηείληαζε ην δσκάηην γηα λα βιέπεη ρξψκαηα;  

- Πνχ ζέιεηο λα μέξσ, Φνίβν; Δίκαη 7 ρξνλψλ, κπνξεί απηά ηα πξάγκαηα λα ηα 

καζαίλνπλ ζε κεγαιχηεξε ηάμε. Δμάιινπ, αλ ξίμεηο κηα πξνζεθηηθή καηηά ζην 

δσκάηην, ζα θαηαιάβεηο φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ παηδηά θαη…..  

- Πζειά ηα ρέξγηα θαη γπξγίζηε ζηγά-ζηγά κπγνζηά! 

Σα δπν παηδηά, απνξξνθεκέλα απφ ηε ζπδήηεζε δελ είραλ αθνχζεη βήκαηα θαη 

αθνινπζψληαο πηζηά ηελ εληνιή κφιηο πνπ κπφξεζαλ λα δηαθξίλνπλ ζην 

κηζνζθφηαδν ην πην αιιφθνην πιάζκα πνπ είραλ δεη ζηε δσή ηνπο. Δίρε κεγάια θαη 

πεξίεξγα απηηά, έλα παξάμελν πξφζσπν, θαη ήηαλ πάξα πνιχ θνληφ. Φνξνχζε 

πεξίεξγα ξνχρα, ςειέο κπφηεο θαη θξαηνχζε έλα θαλάξη κε έληνλν θίηξηλν θσο. 

 

 

 

 

 

 

-Έλα ςεπδφ μσηηθφ! Πξέπεη λα νλεηξεχνκαη, δελ κπφξεζε λα ζπγθξαηήζεη ηελ 

έθπιεμή ηεο ε Ίξηδα. 

-Μελ θάλεηε βήκα! Πνηνη είζηε θαη ηη ζέιεηε; Α, θαη γηα λα ην βάιεηε θαιά ζην κπαιφ 

ζαο δελ είκαη θζσηηθφ, φζν γηα ην πζεπδφ ζα ην ζπδεηήζνπκε αγφηεγα, είπε ην 

αιιφθνην πιάζκα θαη έβγαιε απφ ηελ ηζέπε ηνπ έλα γπάιηλν ξαβδί πνπ αλ ην 
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θνηηνχζεο πνιχ ψξα έβιεπεο πνιιά ρξψκαηα λα θηλνχληαη πξνο δηάθνξεο 

θαηεπζχλζεηο θαη ππλσηηδφζνπλ. 

-Δκείο είκαζηε, εεε παηδηά, άξρηζε λα ιέεη ν Φνίβνο, παίδακε θξπθηφ ζην ζπίηη ηνπ 

ζείνπ Άικπεξη, κπήθακε ζηε ληνπιάπα θαη λα….. 

-Ση αλνεζίεο είλαη απηά πνπ ιεζ; Μήπσο είζηε θαηάζθνπνη, θιέθηεζ ηδεψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, κάγνη, απεζηαικέλνη  ηνπ Υνπθ θαη ζέιεηε λα αλαηξέπζεηε ηηο 

θαηλνχξγηεζ αλαθαιχπζεηζ; 

- ρη, φρη, βξήθε ην ζάξξνο λα κηιήζεη ε Ίξηδα, είκαζηε απιά καζεηέο πνπ ήξζακε λα 

βνεζήζνπκε ζε απηά πνπ γίλνληαη κε ηα ρξψκαηα. 

-Κγπθνθνηηνχζαηε φκσζ απφ ην παγάζπγν! Ννκίδσ φηη ιέηε πζέκαηα, δει. είκαη 

ζρεδφλ βέβαηνζ! 

- ρη θχξηε, κπνξνχκε λα ην απνδείμνπκε, πήξε ζάξξνο θαη ν Φνίβνο. ιε απηή ε 

ηζηνξία κε ηα ρξψκαηα θαη απφ πνχ πξνέξρνληαη είλαη ηφζν ελδηαθέξνπζα πνπ 

ήξζακε λα ζαο πνχκε απφ θνληά, ηηο απφςεηο καο θαη λα βνεζήζνπκε ζηα πεηξάκαηα 

πνπ γίλνληαη, αιιά ήηαλ ηφζν ζθνηεηλά πνπ δε βξίζθακε ηελ είζνδν θαη… 

-Δληάθζεη, εληάθζεη κε δαιίζαηε, αθνινπζήζηε κε ζα ζαζ νδεγήζσ ακέζσζ ζην 

εγαζηήγην ηνπ Νεχησλα λα θζεθηλήζεηε ακέζσζ δνπιεηά. Αιίκνλφ ζαζ αλ ιέηε 

πζέκαηα… 

Σν αιιφθνην πιάζκα ζπλέρηδε λα εθηνμεχεη απεηιέο, φκσο ν Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα κελ έρνληαο άιιε επηινγή ην αθνινχζεζαλ θαη βξέζεθαλ κέζα ζην ζπίηη πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ φηη θαηλφηαλ απέμσ. 
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Ήηαλ ρσξηζκέλν ζε πνιιά, κηθξά θαη ζθνηεηλά δσκάηηα θαη ζχκηδε πάξα πνιχ 

ην εξγαζηήξην ηνπ ζείνπ Άικπεξη, κφλν πνπ εδψ φια ήηαλ ηαθηνπνηεκέλα ζηε ζέζε 

ηνπο ζαλ λα πεξίκελαλ θάηη ζπνπδαίν λα ζπκβεί‟.  

 

13. Οη ηδέεο ησλ παηδηώλ 

Δθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο: „Πνχ βξίζθνπκε ηα ρξψκαηα; 

Έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ην θσο; Ση έθαλε ν Νεχησλαο;‟ 

 

14. Παηρλίδηα ζηνλ θύθιν- Αλαγλώξηζε ρξσκάησλ 

-ε θχθιν πεηάκε ζηνλ αέξα κηα καιαθή κπάια θαη φπνηνο ηελ πηάζεη ζα πξέπεη λα 

πεη ην φλνκά ηνπ θαη έλα ρξψκα πνπ θνξά. 

-Παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά 4 αληηθείκελα κε ηα 4 ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηα 

(θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε). Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε 4 ηζάξηζκεο νκάδεο θαη 

πξνηείλνπκε ζε θάζε νκάδα λα καδέςεη ζε έλα θαιάζη αληηθείκελα κέζα ζηελ ηάμε 

πνπ λα έρνπλ ην ρξψκα ηεο νκάδαο ηνπο. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πνηεο είλαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα; Μπνξνχλ λα ηηο 

εθθξάζνπλ; 

-Αλαθέξνληαη ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ρξψκαηα; 

-Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο; 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 6
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-Να απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλάιπζεο ηνπ θσηφο. 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
142 

Τιηθά: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θσηεηλή πεγή (πξνβνιέαο, ιάκπα θ. ι. π.), θαθνί 

ηζέπεο, θξχζηαιιν ή πξίζκα, cd 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

15. Υξώκαηα από ην παξειζόλ: Μέξνο Σέηαξην (‘ην πξώην δσκάηην…ζην 

εξγαζηήξην’). 

Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην ηέηαξην κέξνο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη 

ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε απηφ. 

„ην πξψην δσκάηην, ππήξραλ ζε δηάθαλα βάδα φια ηα ρξψκαηα, άιια 

δηάθαλα βάδα κε λεξφ θαη κεξηθά άδεηα. Τπήξραλ επίζεο ζε έλα θνπηί επηγξαθέο κε 

ηηο νλνκαζίεο ησλ ρξσκάησλ ζε κηα γιψζζα άγλσζηε ζην Φνίβν θαη ζηελ Ίξηδα, 

ραξηηά άζπξα θαη ρξσκαηηζηέο δειαηίλεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 

 

 

 

 

ην δεχηεξν δσκάηην ππήξραλ πξίζκαηα, ζαλ απηφ πνπ είραλ δεη απφ ην 

παξάζπξν λα θξαηά ν άληξαο θαη άιια θνκκάηηα γπαιηνχ κε δηαθνξεηηθφ πάρνο ην 

θαζέλα. Σν ηξίην δσκάηην ζχκηδε εξγαζηήξη δσγξαθηθήο θαζψο ππήξρε ζε απηφ κηα 

κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, κπινθ κε ρξσκαηηζηά ραξηάθηα, ιεπθά ραξηηά 

ηνπνζεηεκέλα ζε θνχηεο θαη ρξσκαηηζηέο δειαηίλεο.  
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Σέινο, ζε έλα πνιχ κηθξφ, ζθνηεηλφ δσκάηην ππήξραλ δηάθνξα ζθίηζα πνπ 

απεηθφληδαλ ηνλ ήιην, ην θεγγάξη, θεξηά ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη 

αληηθείκελα δσγξαθηζκέλα κε ηε ζθηά ηνπο.  

 

 

Σα δχν παηδηά, αθνινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο είρε δψζεη ην 

αιιφθνην πιάζκα, θαηέγξαθαλ πξνζεθηηθά ζε κία ιίζηα φια ηα πιηθά πνπ 

ππήξραλ ζην θάζε δσκάηην, ψζπνπ έθηαζαλ ζην ρψξν πνπ γηλφηαλ ε δηάιεμε .  

 

 

Γιίζηξεζαλ κέζα, ζηάζεθαλ ζην πην ζθνηεηλφ ζεκείν γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα φζα ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπο. Ο άλδξαο πνπ απφ φηη έκαζαλ 

νλνκαδφηαλ Νεχησλαο, ζηεθφηαλ πάιη ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ θαη ζπλέρηδε λα 

κηιά: „Καηέιεμα ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ιεπθφ θσο είλαη ζχλζεην, έλα 

κπεξδεκέλν ζχλνιν απφ αθηίλεο εθνδηαζκέλεο κε φια ηα είδε ησλ ρξσκάησλ , 
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θαζψο εθπέκπνληαη θχξδελ-κίγδελ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ θσηεηλψλ 

ζσκάησλ. Έπεηηα απφ ηα πεηξάκαηά κνπ, δε ρσξάεη πηα ζπδήηεζε γηα ην αλ ηα 

ρξψκαηα είλαη νη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βιέπνπκε, νχηε ίζσο γηα ην αλ 

ην θσο είλαη ζψκα. Σν λα πξνζδηνξίζνπκε πην απφιπηα ηη είλαη ην θσο, θαη κε 

πνηεο δηαδηθαζίεο παξάγεη ζην κπαιφ καο ηα θαληάζκαηα ησλ ρξσκάησλ δελ 

είλαη θαη ηφζν εχθνιν‟.  

Απφιπηε ζησπή επηθξάηεζε ζην δσκάηην θαη ν Φνίβνο κε ηελ Ίξηδα 

πεξίκελαλ λα δνπλ ηη ζα ζπκβεί φηαλ μαθληθά έλησζαλ έλα ειαθξχ ρηχπεκα ζηελ 

πιάηε πνπ ηνπο έθαλε λα ηξνκάμνπλ. Ήηαλ ην παξάμελν πιάζκα πνπ ηνπο 

αλαδεηνχζε ηφζε ψξα θαη ηνπο νδήγεζε ζηνλ θήπν γηα λα ηνπο επηπιήμεη:  

-Α πψο εθζαθαληζήθαηε ηφζεζ ψγεο θ ζαζ πζάρλσ παληνχ;  

-Να εκείο… 

-Μελ πείηε θνπβέληα! Πζάμηε ακέζσζ ζηνλ θήπν θαη καδέπζηε 

αληηθείκελα κε δηάθνγα ργψκαηα, ηα ργεηάδνληαη επεηγφλησο ζην εγαζηήγην‟. 

 

16. Αλάιπζε ρξσκάησλ ηνπ ειηαθνύ θσηόο 

-Κξαηάκε cd ζε ζεκείν πνπ πέθηεη ήιηνο θαη παξαηεξνχκε φηη κέζα ζε απηά 

βιέπνπκε ην νπξάλην ηφμν. 

-Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ πξίζκαηα θαη θαθνχο θαη πεηξακαηίδνληαη φπσο ν 

Νεχησλαο ζε ζθνηεηλφ δσκάηην. Παξαηεξνχκε ηα ρξψκαηα ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ 

απνηππσκέλα ζηνλ απέλαληη ηνίρν. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πψο πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηα παξαπάλσ θαηλφκελα;  

-Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ; 

-Πνηεο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αλαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα νπξάληα 

ηφμα θαη πψο απηά ζρεκαηίδνληαη; 
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Γηδαθηηθή Δλόηεηα 7
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα πεηξακαηηζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ζθηψλ, 

-λα παξαηεξήζνπλ ηηο ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο ζέζεηο 

θσηεηλψλ πεγψλ, εκπνδίσλ θαη ζθηψλ. 

 

Τιηθά: ιάκπα ή πξνβνιέαο, ζεληφλη ιεπθφ, δηάθνξα αληηθείκελα γηα ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο (θνχθια, πεηαινχδα, ινπινχδη, κεραλάθη, ζηπιφ θ. ι. π.), κνπζηθή, θαθνί 

ηζέπεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

17. Γξάκκα 

Σα παηδηά ιακβάλνπλ έλα γξάκκα απφ ην Φνίβν θαη ηελ Ίξηδα κε ηίηιν „Σν δσκάηην 

ησλ ζθηψλ'. Ζ λεπηαγσγφο ην δηαβάδεη, ζπδεηά κε ηα παηδηά ην πεξηερφκελν θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο δχν ήξσεο.  

 

Γξάκκα: Σν δσκάηην ησλ ζθηώλ  

Αγαπεηά καο παηδηά! 

αο ζηέιλνπκε απηφ ην γξάκκα γηαηί πηζηεχνπκε πσο έρεηε κάζεη γηα ηηο πεξηπέηεηέο 

καο θαη πψο πξνζπαζνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηη ζπκβαίλεη κε ην θσο θαη ηα ρξψκαηα. 

Διπίδνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα καο βνεζήζνπλ λα θχγνπκε απφ απηφ ην 

παξάμελν κέξνο. Απηή ηε ζηηγκή είκαζηε θιεηζκέλνη ζε έλα ζθνηεηλφ δσκάηην. Σν 

μσηηθφ ζα καο αθήζεη λα βγνχκε απφ δσ κφλν αλ ηνπ πνχκε πψο γίλνληαη νη ζθηέο. 

Μήπσο κπνξείηε λα καο βνεζήζεηε; Βηαζηείηε φκσο γηαηί ζε ιίγν ηειεηψλεη ε νκηιία 

ηνπ Νεχησλα θαη πξέπεη λα αθνχζνπκε ην ηέινο ηεο γηα λα θχγνπκε απφ εδψ. 

Με αγάπε,  

Φνίβνο θαη Ίξηδα 
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18. Μάληεςε ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπεηο  

Γχν ή ηξία παηδηά δεκηνπξγνχλ ζθηέο απφ δηάθνξα αληηθείκελα (θνχθια, πεηαινχδα, 

ινπινχδη, κεραλάθη, ζηπιφ θ. ι. π.) κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο θαη νη ππφινηπνη 

καληεχνπλ ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπνπλ θάζε θνξά. 

 

19. Γεκηνπξγνύκε ζθηέο 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά δηάθνξα αληηθείκελα θαη ηζρπξνχο θαθνχο ηζέπεο θαη 

παξνηξχλνπκε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζθηέο ηνπο. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πψο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην θηλνχκελν ζρέδην; 

-Tη είδνπο επεμεγήζεηο δίλνπλ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ζθηάο;  

-Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο;  

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 8
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά: 

-λα πεηξακαηηζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ζθηψλ, 

-λα παξαηεξήζνπλ ηηο ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο ζέζεηο 

θσηεηλψλ πεγψλ, εκπνδίσλ θαη ζθηψλ. 

 

Τιηθά: ιάκπα ή πξνβνιέαο, ζεληφλη ιεπθφ, δηάθνξα αληηθείκελα γηα ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο (θνχθια, πεηαινχδα, ινπινχδη, κεραλάθη, ζηπιφ θ. ι. π.), κνπζηθή, θαθνί 

ηζέπεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

20. πδήηεζε 

πδήηεζε ζρεηηθά κε ην πνχ ππάξρνπλ ζθηέο, πφηε θηλνχληαη, ηη ζρήκα έρνπλ 

θαη ηη ρξψκα, πψο δεκηνπξγνχληαη θαη κε ην αλ φια ηα αληηθείκελα έρνπλ ζθηά. 
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Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο πξνζδηνξίζνπλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα 

λα δεκηνπξγήζνπκε κία ζθηά. Παξνπζηάδνπκε φια ηα αληηθείκελα (θσηεηλή πεγή, 

αληηθείκελν, νζφλε) θαη ηα παηδηά καο δίλνπλ νδεγίεο γηα λα θηηάμνπκε κία ζθηά. Οη 

νδεγίεο θαηαγξάθνληαη ζε ραξηφλη θαη απνηεινχλ έλαλ πίλαθα νδεγηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζθηάο. 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πψο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην θηλνχκελν ζρέδην; 

-Tη είδνπο επεμεγήζεηο δίλνπλ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ζθηάο;  

-Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο;  

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 9
ε
 (Γηάξθεηα: 30΄-35΄) 

ηόρνη: Σα παηδηά:  

-λα αληηζηνηρίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θσηεηλψλ πεγψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζρεκαηηδφκελσλ ζθηψλ, 

-λα θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ην ζρήκα ηεο 

ζθηάο. 

 

Τιηθά: ιάκπα ή πξνβνιέαο, ζεληφλη ιεπθφ, δηάθνξα αληηθείκελα γηα ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο (θνχθια, πεηαινχδα, ινπινχδη, κεραλάθη, ζηπιφ θ. ι. π.), κνπζηθή, θαθνί 

ηζέπεο, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

21. Αληηζηνηρία ηνπ αξηζκνύ θσηεηλώλ πεγώλ θαη ζθηώλ- 

-Δθζέηνπκε ζε εκθαλέο ζεκείν κηα ζεηξά απφ θαθνχο θαη δεηάκε απφ έλα παηδί λα 

θηηάμεη ηε ζθηά ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ακέζσο κεηά λα θηηάμεη θαη κηα δεχηεξε ζθηά 

ψζηε λα θαίλνληαη θαη νη δχν ζθηέο ηαπηφρξνλα. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πψο ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ηε δεχηεξε ζθηά. Πξνζπαζνχκε λα νδεγήζνπκε ηε ζθέςε ηνπο ζηελ 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
148 

αληηζηνηρία θαθψλ θαη ζθηψλ ψζηε ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ηε ρξήζε δεχηεξνπ 

θαθνχ.  

-Ακέζσο κεηά πξνηείλνπκε ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξνπο θαθνχο γηα λα θηηάμνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζθηέο. Αλάβνληαο θαη ζβήλνληαο δηαδνρηθά ηνπο θαθνχο θαη 

ζπδεηψληαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγνχκε ηε ζθέςε ησλ 

παηδηψλ ζηελ αληηζηνηρία αξηζκνχ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ζθηψλ. 

 

22. Μεηαβνιή ηεο ζθηάο κε ηε κεηαηόπηζε θσηεηλώλ πεγώλ θαη αληηθεηκέλσλ-

εκπνδίσλ 

-Μέζα ζηελ αίζνπζα δεηάκε απφ έλα παηδί λα κπεη κεηαμχ ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ 

ηνίρνπ θαη παξαηεξνχκε ηε ζθηά ηνπ ζηνλ ηνίρν. Σα παηδηά θάλνπλ πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα κεγαιψζεη ή λα κηθξχλεη ε ζθηά ηνπ παηδηνχ 

ζην ηνίρν (κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ ηνίρν ή κεηαβνιή ηεο 

απφζηαζεο ηνπ πξνβνιέα). 

-Πεηξακαηίδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κηθξά θαη κεγάια 

αληηθείκελα. Κάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πνηα αληηθείκελα ζα καο δψζνπλ ηελ 

πην κεγάιε ζθηά, δεκηνπξγνχλ κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο ηηο ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

-Υξεζηκνπνηνχλ θηγνχξεο ίδηνπ κεγέζνπο γηα λα θηηάμνπλ έλα ζθεληθφ κε ζθηέο 

(δάζνο κε δέληξα, θήπνο κε ινπινχδηα). 

 

23. Υξώκαηα από ην παξειζόλ: Μέξνο Πέκπην (‘Σελ απόιπηε εζπρία ην νπξάλην 

ηόμν’). 

Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην πέκπην κέξνο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη ζπδεηνχλ 

ζρεηηθά κε απηφ. 

„Σελ απφιπηε εζπρία ε νπνία επηθξαηνχζε ζην δσκάηην δηέθνςε έλαο κηθξφζσκνο 

θακπνχξεο άληξαο ν νπνίνο εκθαλίζηεθε μαθληθά θάλνληαο θάπνηνπο απφ ην θνηλφ 

λα θσλάμνπλ κε ελζνπζηαζκφ: „Καισζήξζαηε θ. Υνπθ!‟ 
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Υσξίο λα ράζεη θαηξφ, ν κηθξφζσκνο άληξαο άξρηζε λα ιέεη: „Αγαπεηέ θ. 

Νεχησλα, νη ππνζέζεηο θαη νη πεηξακαηηζκνί δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά 

δηθή ζαο ππφζεζε! χκθσλα κε ηνπο δηθά κνπ ζπκπεξάζκαηα ινηπφλ, ην θσο 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα απιή θαη νκαιή θίλεζε ελφο δηαθαλνχο κέζνπ πνπ 

δηαδίδεηαη απφ ην θσηεηλφ ζψκα θπθιηθά πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή (Gillispie, 1994). Ζ θίλεζε απηή πξνθαιείηαη απφ άιιεο θηλήζεηο 

ζην θσηεηλφ ζψκα, φπσο απφ ηε δηάιπζε ζεηνχρσλ ζσκάησλ ζηνλ αέξα, ηε 

δξάζε ηνπ αέξα ή απφ έλα εμσηεξηθφ ρηχπεκα φπσο ζηε δάραξε, ζην ζαιαζζηλφ 

λεξφ ή ζε θξπζηάιινπο πνπ ηξίβνληαη ν έλαο  κε ηνλ άιιν θαη αλαθαηεχεηαη κε 

άιιεο θηλήζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηε ινμφηεηα ηνπ ρηππήκαηνο πάλσ ζε έλα 

δηαζιαζηηθφ ζψκα. Πηζηεχσ φηη ν θ. Νεχησλαο δε ζα ην ζεσξήζεη δχζθνιν λα 

επηιχζεη κε ηελ ππφζεζή κνπ ηα θαηλφκελα ηεο δηάζιαζεο θαη ησλ ρξσκάησλ‟.  

Σν αιιφθνην πιάζκα εμαθαλίζηεθε ζηε ζηηγκή θαη ηα δπν παηδηά άξρηζαλ 

λα ζπγθεληξψλνπλ φ,ηη ρξσκαηηζηφ έβξηζθαλ ζηνλ θήπν. Καζψο έςαρλαλ πίζσ 

απφ κηα κεγάιε ζηνίβα κε μεξά θχιια βξήθαλ έλα πέξαζκα ζην νπνίν ίζα-ίζα 

ρσξνχζαλ θαη κπήθαλ κέζα. Έλησζαλ πάιη ην ίδην θελφ φπσο φηαλ βξίζθνληαλ 

ζηε ληνπιάπα ηνπ ζείνπ ηνπο.  
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Πηάζηεθαλ ζθηρηά απφ ην ρέξη θαη έλησζαλ λα ζηξνβηιίδνληαη μαλά ζην 

θελφ. ηαλ φια ζηακάηεζαλ, βξέζεθαλ μαλά ζηελ ίδηα ληνπιάπα ηνπ ζείνπ 

Άικπεξη, ζην ίδην δσκάηην πνπ έπαηδαλ θξπθηφ. Απηή ηε θνξά άθνπγαλ έλαλ 

δπλαηφ ρηχπν απφ ηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ. Ήηαλ ν μάδεξθφο ηνπο πνπ θψλαδε 

αζηακάηεηα: 

-Δπηηέινπο, αλ είζηε εδψ αλνίμηε ηελ πφξηα! Ση θάλεηε ηφζεο ψξεο;  

Ο Φνίβνο θαη ε Ίξηδα πνπ δελ είραλ θαηαιάβεη πφζνο ρξφλνο είρε πεξάζεη 

απφ φηαλ είραλ μεθηλήζεη ην παηρλίδη ηνπο, αθνχκπεζαλ ην ρεξνχιη ηεο πφξηαο 

θαη απηή άλνημε ακέζσο. Αθνινχζεζαλ ηνλ μάδεξθφ ηνπο ν νπνίνο 

εμαθνινπζνχζε λα θσλάδεη θαη λα δεηά εμεγήζεηο κέρξη ην εξγαζηήξην ηνπ ζείνπ 

Άικπεξη. 

 

 

 

 

 

-Ση ζπκβαίλεη παηδηά; ια θαιά; Σέινο ην παηρλίδη γηα ζήκεξα; 

Ο Φνίβνο αγλνψληαο ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ μάδεξθνχ ηνπ έβγαιε έλα ραξηί 

πνπ ηφζε ψξα θξαηνχζε ζθηρηά απφ ηελ ηζέπε ηνπ θαη ην έδσζε ζην ζείν 

Άικπεξη ιέγνληαο κφλν: 

-Ννκίδσ φηη απηφ ζα ζαο θαλεί πνιχ ρξήζηκν ζηα πεηξάκαηά ζαο ζείε . 
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Ο ζείνο Άικπεξη πήξε ην ραξηί θαη κφιηο είδε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

πιηθψλ, ηηο ιαηηληθέο νλνκαζίεο ησλ ρξσκάησλ, ηα νλφκαηα ηνπ Νεχησλα θαη 

ηνπ Υνπθ, έλησζε κεγάιε έθπιεμε. 

-Μα πψο; Πνχ ηα βξήθαηε απηά παηδηά; 

-Δίλαη κεγάιε ηζηνξία, είπε λπζηαγκέλα ε Ίξηδα. 

-Δληάμεη, απάληεζε ν ζείνο Άικπεξη, ζα έρνπκε φιν ην ρξφλν κπξνζηά 

καο. ια απηά πνπ βξήθαηε έρνπλ εμαηξεηηθά κεγάιε αμία. Ση ζα ιέγαηε ινηπφλ 

λα έξζεηε πάιη αχξην γηα λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε ηα πεηξάκαηά 

καο; Ζ έξεπλα είλαη θαη δηθή ζαο ππφζεζε ηψξα. 

Σα δχν παηδηά ζπκθψλεζαλ λα επηζθεθηνχλ ην ζείν Άικπεξη ηελ επφκελε 

κέξα θαη λα μεθηλήζνπλ ακέζσο δνπιεηά. 

Δίρε πηα λπρηψζεη φηαλ επέζηξεςαλ ζην ζπίηη ηνπο θαη ε βξνρή θαηλφηαλ 

λα είρε ζηακαηήζεη απφ ψξα. Ήηαλ θαη νη δχν βέβαηνη φηη ν ήιηνο ζα έιακπε θαη 

πάιη ηελ επφκελε κέξα πάλσ απφ ηελ πφιε θαη φια ηα ρξψκαηα ζα μαλαγχξηδαλ 

ζηε ζέζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

Ίζσο, αλ ήηαλ θαιά παηδηά θαη βνεζνχζαλ αξθεηά ην ζείν Άικπεξη, λα 

ηνπο άθελε λα πάλε ζην κπζηηθφ κέξνο πίζσ απφ ηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ 

ζείνπ, ζηνλ θαηαξξάθηε φπνπ κφληκα μεθνπξάδεηαη ην νπξάλην ηφμν . 
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Σέινο 

 

Αμηνιόγεζε: 

-Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ; 

-Πνηα είλαη ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία πνπ έκαζαλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ; 

-Πνηεο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαιιηεξγνχληαη; 
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Αλαιπηηθή πνξεία εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο 

Πξώηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: Ζ επίπιεπζε θαη βύζηζε ζηεξεώλ ζην λεξό κέζα 

από ηε ρξήζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ‘Μπνκπ θνπγγαξάθεο’. 

1
ε
 Δβδνκάδα: 15 Οθησβξίνπ – 19 Οθησβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 35΄-40΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

 Παηρλίδηα γλσξηκίαο 

 Δηζαγσγή ζηελ ελφηεηα επίπιεπζεο- βχζηζεο  

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

 Παηρλίδηα γλσξηκίαο 

 Δηζαγσγή ζηελ ελφηεηα επίπιεπζεο- βχζηζεο 
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ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

 Παηρλίδηα γλσξηκίαο 

 Δηζαγσγή ζηελ ελφηεηα επίπιεπζεο- βχζηζεο  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην λεξφ θαη 

ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

 Παηρλίδηα γλσξηκίαο 

 Δηζαγσγή ζηελ ελφηεηα επίπιεπζεο- βχζηζεο  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην λεξφ θαη 

ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 
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2
ε
 Δβδνκάδα: 22 Οθησβξίνπ - 26 Οθησβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 35΄-40΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Αθήγεζε (έπεηηα απφ αίηεκα ησλ παηδηψλ) ηεο ηζηνξίαο „Σν κπξκήγθη πνπ 

ήζειε λα ηαμηδέςεη‟ πνπ ήδε γλψξηδαλ 

 Δξγαζία ζε νκάδεο θαη δσγξαθηέο αληηθεηκέλσλ πνπ επηπιένπλ θαη 

αληηθεηκέλσλ πνπ βπζίδνληαη 

 Σν γξάκκα απφ ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην λεξφ θαη 

ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην λεξφ θαη 

ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 Εσγξαθηά ηεο ηζηνξίαο „Σν κπξκήγθη πνπ ήζειε λα ηαμηδέςεη‟ πνπ είραλ 

επεμεξγαζηεί κε ηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο. Δξγαζία ζε 3 νκάδεο  

 Σν γξάκκα απφ ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 

 Σν γξάκκα απφ ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε 
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 πιινγηθή δσγξαθηά 

 Παηρλίδηα ξφισλ 

 Μνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Σν γξάκκα απφ ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε 

 πιινγηθή δσγξαθηά 

 Παηρλίδηα ξφισλ 

 Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ γηα ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε 

 

 

3
ε
 Δβδνκάδα: 29 Οθησβξίνπ - 2 Ννεκβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 35΄-40΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Δπαθή κε ηα πιηθά θαη δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 

 Πείξακα επίπιεπζεο-βχζηζεο θαη επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ 

 Σαμηλφκεζε πιηθψλ 

 Μνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαπαξάζηαζε κε ην ζψκα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 
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 πιινγηθή δσγξαθηά 

 Παηρλίδηα ξφισλ 

 Δπαθή κε ηα πιηθά θαη δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 

 Πείξακα επίπιεπζεο-βχζηζεο θαη επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ 

 Σαμηλφκεζε πιηθψλ 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 

 Δπαθή κε ηα πιηθά θαη δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 

 Πείξακα επίπιεπζεο-βχζηζεο θαη επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ 

 Σαμηλφκεζε πιηθψλ 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν θαη αλαπαξάζηαζε κε ην ζψκα ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Δπαθή κε ηα πιηθά θαη δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 

 Πείξακα επίπιεπζεο-βχζηζεο θαη επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ 

 Σαμηλφκεζε πιηθψλ 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν θαη αλαπαξάζηαζε κε ην ζψκα ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 

4
ε
 Δβδνκάδα: 5 Ννεκβξίνπ - 9 Ννεκβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 35΄-40΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  
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ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Οξγάλσζε πεηξακάησλ απφ ηα παηδηά κε βάζε νδεγίεο πνπ έιαβαλ απφ έλα 

ηειεθψλεκα 

 Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ ζε νκάδεο 

 Αλαζθφπεζε-αμηνιφγεζε 

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν θαη αλαπαξάζηαζε κε ην ζψκα ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο 

 Οξγάλσζε πεηξακάησλ απφ ηα παηδηά κε βάζε νδεγίεο πνπ έιαβαλ απφ έλα 

ηειεθψλεκα 

 Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ ζε νκάδεο 

 Αλαζθφπεζε ζηνλ θχθιν-αμηνιφγεζε 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν 

 Οξγάλσζε πεηξακάησλ απφ ηα παηδηά κε βάζε νδεγίεο πνπ έιαβαλ απφ έλα 

ηειεθψλεκα 

 Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ ζε νκάδεο 

 Αλαζθφπεζε ζηνλ θχθιν-αμηνιφγεζε 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 Οξγάλσζε πεηξακάησλ απφ ηα παηδηά κε βάζε νδεγίεο πνπ έιαβαλ απφ έλα 

ηειεθψλεκα 

 Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ ζε νκάδεο 

 Αλαζθφπεζε ζηνλ θχθιν-αμηνιφγεζε 
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Γεύηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

Σν πξόγξακκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ Φσο - Υξώκαηα - θηέο 

 

1
ε
 Δβδνκάδα: 12 Ννεκβξίνπ – 16 Ννεκβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 35΄-40΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Α΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν θαη ηηο θσηεηλέο 

δέζκεο 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν, ζηα νπνία ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θσηφο 

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Α΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν θαη ηηο θσηεηλέο 

δέζκεο 

 Αλαθνξά ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε ζρέζε κε ην θσο 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν, ζηα νπνία ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ 
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δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θσηφο 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Α΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν θαη ηηο θσηεηλέο 

δέζκεο 

 Αλαθνξά ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε ζρέζε κε ην θσο 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν, ζηα νπνία ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θσηφο 

 Παηρλίδη εκπηζηνζχλεο: θίλεζε ζην ρψξν ζε δεπγάξηα κε ηε ζπλνδεία 

κνπζηθήο. Ο έλαο δελ βιέπεη θαη ν άιινο ηνλ νδεγεί. Αλάινγα κε ηε κνπζηθή 

πεξλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο θάζεηο: πεξπαηνχλ αξγά, βηάδνληαη κπαίλνπλ ζε 

πεδίν κε νκίριε, ηνπο ηπθιψλεη ην θσο 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Αλαθνξά ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε ζρέζε κε ην θσο 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζην ρψξν, ζηα νπνία ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θσηφο 

 Παηρλίδη εκπηζηνζχλεο: θίλεζε ζην ρψξν ζε δεπγάξηα κε ηε ζπλνδεία 

κνπζηθήο. Ο έλαο δελ βιέπεη θαη ν άιινο ηνλ νδεγεί. Αλάινγα κε ηε κνπζηθή 

πεξλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο θάζεηο: πεξπαηνχλ αξγά, βηάδνληαη κπαίλνπλ ζε 

πεδίν κε νκίριε, ηνπο ηπθιψλεη ην θσο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Α΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν θαη ηηο θσηεηλέο 

δέζκεο 
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2
ε
 Δβδνκάδα: 19 Ννεκβξίνπ – 23 Ννεκβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 45΄-50΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Αλαγλψξηζε θσηεηλψλ πεγψλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εηθφλσλ, δηαρσξηζκφο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ απφ ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο θαη ηαμηλφκεζε ζε πίλαθα  

 Απηνζρέδηα παηρλίδηα κε θαθνχο θαη δεκηνπξγία θσηεηλψλ δεζκψλ ζην 

ζθνηάδη 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Τδξφγεην ζθαίξα ηεο ηάμεο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Β΄) 

 Δπεμεξγαζία δηαθαλψλ θαη αδηαθαλψλ πιηθψλ, δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ θαη 

πεηξακαηηζκνί ζρεηηθά γηα ην αλ κπνξνχλ λα δνπλ κέζα απφ απηά. Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ  

 Γηαπίζησζε ηεο επζχγξακκεο πνξείαο ηνπ θσηφο κε ηε ρξήζε ιαζηηρέληνπ 

ζσιήλα πνηίζκαηνο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα 

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 

 Αλαγλψξηζε θσηεηλψλ πεγψλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εηθφλσλ, δηαρσξηζκφο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ απφ ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο θαη ηαμηλφκεζε ζε πίλαθα  
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 Απηνζρέδηα παηρλίδηα κε θαθνχο θαη δεκηνπξγία θσηεηλψλ δεζκψλ ζην 

ζθνηάδη 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Β΄) 

 Γηαπίζησζε ηεο επζχγξακκεο πνξείαο ηνπ θσηφο κε ηε ρξήζε ιαζηηρέληνπ 

ζσιήλα πνηίζκαηνο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα 

  πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Τδξφγεην ζθαίξα ηεο ηάμεο 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 

 Αλαγλψξηζε θσηεηλψλ πεγψλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εηθφλσλ, δηαρσξηζκφο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ απφ ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο θαη ηαμηλφκεζε ζε πίλαθα  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Τδξφγεην ζθαίξα ηεο ηάμεο 

 Απηνζρέδηα παηρλίδηα κε θαθνχο θαη δεκηνπξγία θσηεηλψλ δεζκψλ ζην 

ζθνηάδη 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Β΄) 

 Δπεμεξγαζία δηαθαλψλ θαη αδηαθαλψλ πιηθψλ, δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ θαη 

πεηξακαηηζκνί ζρεηηθά γηα ην αλ κπνξνχλ λα δνπλ κέζα απφ απηά. Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ  

 Γηαπίζησζε ηεο επζχγξακκεο πνξείαο ηνπ θσηφο κε ηε ρξήζε ιαζηηρέληνπ 

ζσιήλα πνηίζκαηνο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Αλαγλψξηζε θσηεηλψλ πεγψλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εηθφλσλ, δηαρσξηζκφο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ απφ ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο θαη ηαμηλφκεζε ζε πίλαθα  
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 Απηνζρέδηα παηρλίδηα κε θαθνχο θαη δεκηνπξγία θσηεηλψλ δεζκψλ ζην 

ζθνηάδη 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Β΄) 

 Γηαπίζησζε ηεο επζχγξακκεο πνξείαο ηνπ θσηφο κε ηε ρξήζε ιαζηηρέληνπ 

ζσιήλα πνηίζκαηνο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Τδξφγεην ζθαίξα ηεο ηάμεο 

 

 

3
ε
 Δβδνκάδα: 26 Ννεκβξίνπ – 29 Ννεκβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 45΄-50΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη νη ήξσεο 

  Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε κηα ζεηξά απφ θάξηεο δσκαηίσλ ζηα 

νπνία απεηθνλίδνληαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο  

 Αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ επεηζνδίσλ ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ζε θάξηεο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα αληηθείκελα 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θσο  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εξγαζηψλ ηνπ Νεχησλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
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ρξσκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία νπξάληνπ ηφμνπ 

 Παηρλίδηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξσκάησλ ζηα αληηθείκελα θαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν 

 Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ρξψκαηα 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 Αλάιπζε ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηφο κε cd θαη πξίζκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ήιηνπ 

 Αλαπαξάζηαζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα ζε ζθνηεηλφ ρψξν κε πξίζκαηα 

θαη θαθνχο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα  

 Απεηθφληζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα 

 

ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη νη ήξσεο 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε κηα ζεηξά απφ θάξηεο δσκαηίσλ ζηα 

νπνία απεηθνλίδνληαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο  

 Αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ επεηζνδίσλ  ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ζε θάξηεο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα αληηθείκελα 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θσο  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εξγαζηψλ ηνπ Νεχησλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία νπξάληνπ ηφμνπ 

 Παηρλίδηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξσκάησλ ζηα αληηθείκελα θαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν 

 Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ρξψκαηα 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 
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Γ΄) 

 Αλάιπζε ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηφο κε cd θαη πξίζκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ήιηνπ 

 Αλαπαξάζηαζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα ζε ζθνηεηλφ ρψξν κε πξίζκαηα 

θαη θαθνχο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα  

 Απεηθφληζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη νη ήξσεο 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε κηα ζεηξά απφ θάξηεο δσκαηίσλ ζηα 

νπνία απεηθνλίδνληαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο  

 Αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ επεηζνδίσλ  ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ζε θάξηεο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα αληηθείκελα 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θσο  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εξγαζηψλ ηνπ Νεχησλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία νπξάληνπ ηφμνπ 

 Παηρλίδηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξσκάησλ ζηα αληηθείκελα θαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν 

 Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ρξψκαηα 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 Αλάιπζε ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηφο κε cd θαη πξίζκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ήιηνπ 

 Αλαπαξάζηαζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα ζε ζθνηεηλφ ρψξν κε πξίζκαηα 

θαη θαθνχο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα  

 Απεηθφληζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα 
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ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη νη ήξσεο 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε κηα ζεηξά απφ θάξηεο δσκαηίσλ ζηα 

νπνία απεηθνλίδνληαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θσο  

 Αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ επεηζνδίσλ  ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ζε θάξηεο    

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα αληηθείκελα 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θσο  

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εξγαζηψλ ηνπ Νεχησλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία νπξάληνπ ηφμνπ 

 Παηρλίδηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξσκάησλ ζηα αληηθείκελα θαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν 

 Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ρξψκαηα 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Γ΄) 

 Αλάιπζε ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηφο κε cd θαη πξίζκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ήιηνπ 

 Αλαπαξάζηαζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα ζε ζθνηεηλφ ρψξν κε πξίζκαηα 

θαη θαθνχο. Δξγαζία ζε δεπγάξηα 

 Απεηθφληζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Νεχησλα 
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4
ε
 Δβδνκάδα: 3 Γεθεκβξίνπ – 7 Γεθεκβξίνπ 2012 

 

Ζκεξήζηα δηάξθεηα καζήκαηνο: 50΄-55΄ 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: εξγαζία ζε νκάδεο 

 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ: δηακεζνιαβεηήο-δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο  

 

ρνιείν: 7
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Γξάκκα απφ ην Φνίβν θαη ηελ Ίξηδα κε ηίηιν „Σν δσκάηην ησλ ζθηψλ' θαη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πψο ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο νη ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο.  

 Πεηξακαηηζκνί γηα ηε δεκηνπξγία ζθηψλ κε ην ζψκα ηνπο θαη πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο  

 Γεκηνπξγία ζθηψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο 

πνπ απηά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή θαη ην ιεπθφ 

παλί γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο 

 Παηρλίδη: ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπεηο ζην ιεπθφ παλί 

 Γεκηνπξγία ζθηψλ απφ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε θαθνχ ηζέπεο 

θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο θαθνχ θαη αληηθεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γηαηχπσζε ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γεκηνπξγία ζθηάο πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη αληηζηνηρία 

ζρεκαηηδφκελσλ ζθηψλ θαη θσηεηλψλ πεγψλ 

 Μεηαβνιή ηεο ζθηάο ησλ αληηθεηκέλσλ πίζσ απφ ην ιεπθφ παλί. Γηαηχπσζε 

πξνβιέςεσλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαβνιήο ηνπο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Δ΄) 

 πδήηεζε ζηνλ θχθιν-αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο 
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ρνιείν: 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

 

 Πεηξακαηηζκνί γηα ηε δεκηνπξγία ζθηψλ κε ην ζψκα ηνπο θαη πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο  

 Γεκηνπξγία ζθηψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο 

πνπ απηά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή θαη ην ιεπθφ 

παλί γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο 

 Παηρλίδη: ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπεηο ζην ιεπθφ παλί 

 Γεκηνπξγία ζθηψλ απφ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε θαθνχ ηζέπεο 

θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο θαθνχ θαη αληηθεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γηαηχπσζε ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γεκηνπξγία ζθηάο πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη αληηζηνηρία 

ζρεκαηηδφκελσλ ζθηψλ θαη θσηεηλψλ πεγψλ 

 Μεηαβνιή ηεο ζθηάο ησλ αληηθεηκέλσλ πίζσ απφ ην ιεπθφ παλί. Γηαηχπσζε 

πξνβιέςεσλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαβνιήο ηνπο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Δ΄) 

 πδήηεζε ζηνλ θχθιν-αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο 

 

ρνιείν: 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (Κηάθα) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 23 

 Γξάκκα απφ ην Φνίβν θαη ηελ Ίξηδα κε ηίηιν „Σν δσκάηην ησλ ζθηψλ' θαη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πψο ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο νη ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο.  

 Πεηξακαηηζκνί γηα ηε δεκηνπξγία ζθηψλ κε ην ζψκα ηνπο θαη πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο  

 Γεκηνπξγία ζθηψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο 

πνπ απηά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή θαη ην ιεπθφ 

παλί γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο 

 Παηρλίδη: ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπεηο ζην ιεπθφ παλί 
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 Γεκηνπξγία ζθηψλ απφ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε θαθνχ ηζέπεο 

θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο θαθνχ θαη αληηθεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γηαηχπσζε ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γεκηνπξγία ζθηάο πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη αληηζηνηρία 

ζρεκαηηδφκελσλ ζθηψλ θαη θσηεηλψλ πεγψλ 

 Μεηαβνιή ηεο ζθηάο ησλ αληηθεηκέλσλ πίζσ απφ ην ιεπθφ παλί. Γηαηχπσζε 

πξνβιέςεσλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαβνιήο ηνπο 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Δ΄) 

 πδήηεζε ζηνλ θχθιν-αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο 

 

ρνιείν: Δθπαηδεπηήξηα Όιγαο Νηόηε-Οηθνλόκνπ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

 

 Πεηξακαηηζκνί γηα ηε δεκηνπξγία ζθηψλ κε ην ζψκα ηνπο θαη πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο  

 Γεκηνπξγία ζθηψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο 

πνπ απηά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε θσηεηλή πεγή θαη ην ιεπθφ 

παλί γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά ηνπο 

 Παηρλίδη: ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπεηο ζην ιεπθφ παλί 

 Γεκηνπξγία ζθηψλ απφ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε θαθνχ ηζέπεο 

θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο θαθνχ θαη αληηθεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γηαηχπσζε ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Γεκηνπξγία ζθηάο πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη αληηζηνηρία 

ζρεκαηηδφκελσλ ζθηψλ θαη θσηεηλψλ πεγψλ 

 Παξαθνινχζεζε θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ (Μέξνο 

Δ΄) 

 πδήηεζε ζηνλ θχθιν-αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο 
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4 Δ΄ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

4.1 Περιγραφή ςυνολικών αποτελεςμάτων 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Σα δεδνκέλα 

πεξηιακβάλνπλ αξρεία βίληεν, ζρέδηα παηδηψλ, θσηνγξαθίεο θαη θείκελα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθε θαη αλαιχζεθε. 

ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε Μπνκπ θνπγγαξάθεο θαη επίπιεπζε-βύζηζε 

(ελφηεηα: επίπιεπζε θαη βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ) πεξηιακβάλνληαη: 

- 90 απνζπάζκαηα βίληεν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10,7 h  

- 168 θσηνγξαθίεο απφ ηηο νπνίεο αλαιχζεθαλ νη 98 

- 110 ζρέδηα παηδηψλ απφ ηα νπνία αλαιχζεθαλ ηα 68. 

ηε δεχηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε Υξώκαηα από ην παξειζόλ (ελφηεηα: θσο-

ζθηέο-ρξψκαηα) πεξηιακβάλνληαη: 

- 146 απνζπάζκαηα βίληεν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9,2h 

- 154 θσηνγξαθίεο απφ ηηο νπνίεο αλαιχζεθαλ νη 97 

- 158 ζρέδηα παηδηψλ απφ ηα νπνία αλαιχζεθαλ ηα 111. 

ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ ζπζρέηηζε θαη 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θεθάιαην ζπδήηεζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ VIDEO 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ ΥΔΓΗΑ  

ΛΖΦΔΗ ΑΝΑΛΤΔΗ 

 

ΛΖΦΔΗ ΑΝΑΛΤΔΗ 

 

1.Μπνκπ θνπγγαξάθεο θαη 

επίπιεπζε-βύζηζε 

90 (10,7 h) 168 98 110 68 

2.Υξώκαηα από ην παξειζόλ 146 (9,2h) 154 97 158 111 

      

ΤΝΟΛΟ 236 (19,9h) 322 195 268 179 

Πίλαθαο Γ1: απεηθφληζε ζπλφινπ απνηειεζκάησλ 
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4.2 Ποιοτικά αποτελέςματα 

ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη νη 

αλαιχζεηο απφ ηα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ, ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ. Σα απνζπάζκαηα 

δηαιφγσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δίλνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία θαηά ηελ εμέιημε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Μέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχνληαη 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ζπλδέζεηο κε ηηο ζεκαηηθέο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ε 

επίδξαζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ζηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη δηαδηθαζίεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ πνπ θαιιηεξγνχληαη θαηά ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε 

ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

αιιά θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή θαη ηέινο νη παξάγνληεο απφ ην ηξίγσλν ηνπ 

Engeström πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε απφζπαζκα δηαιφγνπ.Σα απνηειέζκαηα απφ ηα 

ζρέδηα ησλ παηδηψλ θαη απφ ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηηγκηφηππα ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ αλαιχνληαη ζην παξφλ θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. Σν ζχλνιν 

ησλ απνζπαζκάησλ ησλ δηαιφγσλ, ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ βξίζθνληαη 

ζην Παξάξηεκα ηεο δηαηξηβήο. 

 

4.3 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Word Frequency Query) 

ηελ θαηεγνξία ηεο αλαδήηεζεο ζπρλφηεηαο ιέμεσλ αλήθεη ην γξάθεκα „word 

frequency tag cloud‟ ην νπνίν εκθαλίδεη ηηο ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε έλλνηεο θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαζψο εκβαζχλνπλ ζηα εξσηήκαηα θαη ζηηο βαζχηεξεο αλαδεηήζεηο 

ηεο έξεπλαο. Ζ ρξήζε ηνπ Word Frequency Query πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ, απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ 

βίληεν θαη απφ ηνπο δηαιφγνπο αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηε λεπηαγσγφ-εξεπλήηξηα. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ 

ζηηο αλαιχζεηο απηέο απνηππψλνπλ βαζηθέο έλλνηεο απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο φπσο είλαη νη έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ε επίδξαζε 

ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ νκάδσλ, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ζηα φξηα ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο. 
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4.4 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) 

Σν γξάθεκα „Text Search‟ ή „Tree text search‟ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

αλίρλεπζεο θαη ζπζρέηηζεο ησλ ελλνηψλ πνπ απνηππψλνληαη κέζα ζε έλα εξψηεκα ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή καο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε ιέμεηο ή εθθξάζεηο κέζα ζε έλα θείκελν ηηο 

νπνίεο ν εξεπλεηήο ζεσξεί ζεκαληηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαδεηήζνπκε φιεο ηηο 

θξάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ζπλαληψληαη νη ιέμεηο απηέο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εληνπηζηεί ε ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε θάζε ιέμεο θιεηδί ή θξάζεο 

κέζα ζην επξχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ. Μέζα απφ ηα εξσηήκαηα 

αλαδήηεζεο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εληνπίζεη ηε ρξήζε, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη 

ηε ζπζρέηηζε ησλ ιέμεσλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πην ζπρλά απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Σέινο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εληνπίζεη πνηεο έλλνηεο είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο θαη πνηεο ζπζρεηίζεηο παξνπζηάδνπλ 

ζηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο. 
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4.5 ΠΡΨΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ: ΜΠΟΜΠ ΥΟΤΓΓΑΡΑΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΛΕΤΗ - ΒΤΘΙΗ 

Απφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ηίηιν „Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο θαη επίπιεπζε-βχζηζε‟ παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη δηάινγνη απφ ηηο 

αλαιχζεηο ησλ βίληεν (90 βίληεν ζπλνιηθά δηάξθεηαο 10,7 h). Οη δηάινγνη εηζήρζεζαλ 

θαη αλαιχζεθαλ ζην ινγηζκηθφ Nvivo 9 ελψ νη ζεκαηηθέο ηνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 

ζπκθσλία κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Σα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ (video transcripts) πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο δηαηξηβήο ρσξίδνληαη ζε ελλέα ζηήιεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: έλαλ 

αχμνληα αξηζκφ γηα θάζε βίληεν ζηελ πξψηε ζηήιε,ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ βίληεν 

(timespan) ζηε δεχηεξε ζηήιε, κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη 

αλαιπζεί (content) ζηελ ηξίηε ζηήιε, ηνπο νκηιεηέο (speaker) πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζε θάζε απφζπαζκα δηαιφγνπ ζηελ ηέηαξηε ζηήιε, ην απφζπαζκα δηαιφγνπ 

(dialogue) αλάκεζα ζηα πξφζσπα ζηελ πέκπηε ζηήιε, ηνλ ξφιν θαη ηε ζπρλφηεηα 

εκάληζεο ηνπ ήξσα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (cartoon) 

ζηελ έθηε ζηήιε, ηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (skills) πνπ παξαηεξνχληαη 

ζην θάζε απφζπαζκα δηαιφγνπ ζηελ έβδνκε ζηήιε, ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη (interactions) ζηελ φγδνε ζηήιε θαη ηε ζχλδεζε πνπ εκθαλίδεη θάζε 

απφζπαζκα δηαιφγνπ κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (triangle of Engeström) ζηελ 

ηειεπηαία ζηήιε. 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
174 

4.6 ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΔΙΑΛΟΓΨΝ (VIDEO 

TRANSCRIPTS) ΣΗ ΠΡΨΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

4.6.1 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Word Frequency Query) 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νξηζκέλα βαζηθά γξαθήκαηα ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε επί ησλ transcripts ησλ βίληεν. Οη αλαιχζεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη μερσξηζηά ζε θάζε ζηήιε ησλ transcripts ψζηε λα πξνθχςνπλ 

εμεηδηθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα γίλνληαη αλαιχζεηο ζηηο εμήο ζηήιεο: 

Αλάιπζε (Content), Γηάινγνο (Dialogue), Αιιειεπηδξάζεηο (Interactions), 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Skills), Triangle of Engeström. 

 

4.6.2 Ανάλυςη (Content) 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ ζηελ Δηθφλα Γ1 φπσο „παηδηά, κπνκπ, 

λεπηαγσγφο, εξεπλήηξηα, νκάδεο, πείξακα, πξνβιέςεηο, πιηθά‟ καο βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο, ηε κεγάιε επίδξαζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη ηε ρξήζε 

δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο κεζφδνπ κε ζθνπφ ηελ έθβαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

 

Δηθόλα Γ1: Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ιέμεσλ (Word frequency query content analysis) 
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ην δηζδηάζηαην (εθηαηηθφ) γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ παξαηεξνχκε ηελ 

θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ ελλνηψλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Οη ιέμεηο „παηδηά, κπνκπ, λεπηαγσγφο, πιηθά‟ 

ζπζρεηίδνληαη άκεζα θαζψο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ζέκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Δπηπιένλ νη ιέμεηο „παηδηά, πξνβιέςεηο, 

πιεξνθνξίεο, εξεπλεηήο, κπαιφ, δσγξαθηά, παηρλίδη, αλαπαξάζηαζε‟ βξίζθνληαη ζε 

θνληηλή απφζηαζε, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο. Οη ιέμεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην γξάθεκα κε φκνην ρξψκα ζθαίξαο φπσο „πξνβιέςεηο, 

παξαηεξήζεηο, πιηθά, λεπηαγσγφο, πξνβιέςεηο, ζρεηηθά‟ θαζψο θαη „νκάδα, 

δηαδηθαζία, ζπκπεξηθνξά, παηδηά‟ έρνπλ πεξίπνπ ίδηαο ηάμεο εκθάληζε ζπρλφηεηαο 

θαη επνκέλσο ίδηαο ζεκαληηθφηεηαο έλλνηα. 

 

 

Δηθόλα Γ2: Γηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ 
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ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα (Δηθφλα Γ3) εκθαλίδνληαη πεξηκεηξηθά νη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο ζπλδέζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην γξάθεκα είλαη γηα παξάδεηγκα νη νκάδεο ιέμεσλ „παξαηεξνχλ, 

γξάκκα, πξνβιέςεσλ, πξνβιέςεηο‟, „πίλαθαο, δηαδηθαζία, Πάηξηθ‟, „παηδηά, θάλνπλ‟. 

ην ζχλνιφ ηνπο παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο 

ζπλδένληαη άκεζα ηφζν κε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη κε ηελ αλάιπζε 

ησλ δηαιφγσλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο έλλνηεο θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο καο βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Αλαθέξνληαη επίζεο ζε 

δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζή ηνπο, ζηα πιηθά-

εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαη ζηηο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κε 

ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζε.  
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Δηθόλα Γ3: Κπθιηθφ γξάθεκα αλάιπζεο ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξνχκε κία φςε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ε νπνία ζθνπφ έρεη ηελ 

νκαδνπνίεζε ιέμεσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζην nvivo. Παξαηεξνχκε φηη πξνθχπηνπλ δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ιέμεσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα φπσο „αριάδη, κειηηδάλα, 

θνπκπηά, ζθνπγγάξη, πιαζηειίλε, θειιφο θ. α.‟ θαη ελέξγεηεο φπσο „επηπιένπλ, 

θάλνπλ, βνχιηαμε, βπζίδνληαη‟.  
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Δηθόλα Γ4: Γηαδηθαζία ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε 

 

4.6.3 Διάλογοσ (Dialogue) 

ην word frequency query πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δηαιφγσλ απνηππψλνληαη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο ηα νπνία θαη δηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα. Οη δηάινγνη 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θαη ζηε λεπηαγσγφ-

εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα 
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παξαηεξνχκε ηε κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ „επηπιέεη, επηπιένπλ, 

βπζίδεηαη, βπζίδνληαη, πξάγκαηα, Πάηξηθ, παηδηά, κάγηζζα‟ ε νπνία καο βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πξνο ηελ 

ηειηθή έθβαζε θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απφ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο. Οη 

ιέμεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηψζεηο π. ρ. επηπιέεη, επηπιένπλ, 

βπζίδεηαη, βπζίδνληαη, νκαδνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ην άζξνηζκα ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ ελλνηψλ.  

 

Δηθόλα Γ5: Αλάιπζε δηαιφγσλ (Word frequency query) 

ηελ Δηθφλα Γ6, ζην ηξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο απφ ηα 

ζρέδηα ησλ παηδηψλ παξαηεξνχκε φηη νη ιέμεηο „παηδηά, κπνκπ, λεπηαγσγφο, 

εξεπλήηξηα‟ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο επίπιεπζεο 

θαη ηεο βχζηζεο. Δπηζεκαίλνπκε αθφκε φηη ζρεκαηίδνπλ ζπζηάδεο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη ελλνηνινγηθά θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο θαζψο 

θαη ηζρπξνχο δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

ζπζηάδα κε ηηο ιέμεηο φκνηνπ ρξψκαηνο „παηδηά, δηαδηθαζία, ζπλέρεηα, εξεπλήηξηα, 

λεπηαγσγφο, κπνκπ, ζθνπγγάξη, γξάκκα‟. 
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Δηθόλα Γ6: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο (αλάιπζε δηαιφγσλ) 

ην δηζδηάζηαην γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ πνπ αθνινπζεί ζηελ Δηθφλα 

Γ7 νη έλλνηεο ησλ δηαιφγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε θαη ζρεκαηίδνπλ 

ζπζηάδεο ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ελλνηνινγηθνχο ζπζρεηηζκνχο νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Οη ζπζηάδεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε φπσο „γξάκκα, 

γξάκκαηνο, αλαπαξάζηαζε‟, „βάδνπλ, παξαηεξήζεηο, πξνβιέςεηο‟, „εξεπλήηξηα, 

ζπδεηνχλ, βπζίδεηαη‟, „δσγξαθηά, δξάζεο, εξσηήζεηο‟ πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο νη 

νπνίεο ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Γ7: Γηζδηάζηαην γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ 
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4.6.4 Αλληλεπιδράςεισ (Interactions) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ  αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

ε κηθξν-επίπεδν ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ νη πξφζσπν κε πξφζσπν 

αιιειεπηδξάζεηο κε θεληξηθή έλλνηα ηνλ καζεηή. Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο αιιά θαη κε ηε λεπηαγσγφ-εξεπλήηξηαθαη αλαιακβάλνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο έλλνηαο „καζεηήο‟ απνθαιχπηεη ην θεληξηθφ ξφιν πνπ έρεη ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαζψο είλαη εθείλνο πνπ δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηεξεχλεζεο 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο. 

 

Δηθόλα Γ8: Word frequency query (αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ) 

 

ηε ζηεξενζθνπηθή απεηθφληζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ Δηθφλα Γ9 

παξαηεξνχκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη απμεκέλν θαη 

εζηηάδεηαη ηφζν ζηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο φζν θαη κε ηε λεπηαγσγφ 

εξεπλήηξηα. Απηφ εληνπίδεηαη ζηε κεγάιε εγγχηεηα ησλ ελλνηψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο ζπζηάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο ιέμεηο „κνηξάδνληαη, 

λεπηαγσγνχ, παξεκβαίλεη, καζεηήο‟ θαη „παξέκβαζε, λεπηαγσγνί, γλσξίδεη, 

παξαθνινπζνχλ, δσγξαθίδνπλ, ζθνπγγάξη‟. 
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Δηθόλα Γ9: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο (αλάιπζε 

αιιειεπηδξάζεσλ) 

 

ηελ Δηθφλα Γ10 ην δηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα καο δείρλεη ηελ άκεζε 

ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (παηδηά) θαη ζην 

θηλνχκελν ζρέδην (κπνκπ) ην νπνίν αμηνπνηείηαη σο βαζηθφ εξγαιείν γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ λνεκαηηθή αιπζίδα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηηο ιέμεηο „παηδηά, πιηθά, είλαη, πξνβιέςεηο, πίλαθα, νκάδα, πξνβιέςεσλ, θξνχηα, 

αλαπαξάζηαζε, κπξκήγθη‟ καο δείρλεη ηελ πνξεία εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, ηε κέζνδν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο ζπλδέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε νηθείεο θαηαζηάζεηο. 
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Δηθόλα Γ10: Γηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 

 

4.6.5 Διαδικαςίεσ Επιςτημονικήσ Μεθόδου (Skills) 

ην word frequency query πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Δηθφλα: Γ11) παξαηεξνχκε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο κεζφδνπ πνπ θαιιηέξγεζαλ νη καζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Ζ επηθνηλσλία 

είλαη ε δεμηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ε νπνία ήηαλ εκθαλήο ζε 

φια ηα ζηηγκηφηππα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Οη καζεηέο επηθνηλσλνχζαλ κε 

ιεθηηθφ αιιά θαη κε ιεθηηθφ ηξφπν θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. Μέζσ ηεο επηθνηλσλίαο νξγάλσλαλ ηε δξάζε ηνπο, πξαγκαηνπνηνχζαλ 

ππνζέζεηο, ζπγθέληξσλαλ ηα πιηθά γηα ηα πεηξάκαηά ηνπο, απνθάζηδαλ γηα ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ εξγαιείσλ θαη δηακφξθσλαλ ηνπο θαλφλεο ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο 

κάζεζεο. εκεηψλνπκε επίζεο φηη νη Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνπλ δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο κε ηα 

εξγαιεία πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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Δηθόλα Γ11: Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Word frequency 

query) 
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4.6.6 Σρίγωνο του Engeström 

ηελ Δηθφλα Γ12, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ Engeström 

απνηππψλνληαη νη ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο έλλνηεο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηα 

βαζηθά ζεκεία ηνπ ηξηγψλνπ. Ζ ιέμε παηδηά (Τπνθείκελα) απνηειεί ην βαζηθφ ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο ηεο έξεπλαο θαη είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε δξάζε. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο θαη εληζρχνπλ ηελ εμέιημε θαζψο θαη νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα 

Τπνθείκελα ζην πιαίζην δξάζεο ηνπο. Οη θαλφλεο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά ζην 

ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαπξνζαξκφδνληαη φηαλ πξνθχςεη αλάγθε. Σα 

εξγαιεία αμηνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε ελψ παξάιιεια 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

 

Δηθόλα Γ12: Αλάιπζε απφ ην ηξίγσλν ηνπ Engeström (Word frequency query) 

 

ηε ζηεξενζθνπηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ Engeström (Δηθφλα 

Γ13) βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε νη έλλνηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο (ζπζηάδα ιέμεσλ „θάλνπλ, απνθαζίδνπλ, δπζθνιία, νκάδεο, 

εξεπλήηξηα, δηαδηθαζία, εξγαιεία‟). Γηα παξάδεηγκα, νη νκάδεο ησλ καζεηψλ 

ζπλαπνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ηνπο δηαζέηεη ε 

λεπηαγσγφο-εξεπλήηξηα θαη αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ζηελ 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο. ε άιιε πεξίπησζε, ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ γισζζηθά 

εξγαιεία γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηελ 

παξαηήξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 
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δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχληαη (ζπζηάδα 

ιέμεσλ „δηάζεζή ηνπο, πιηθψλ, ζρεηηθά, ιεθάλε, επηπιέεη, εξγαζίεο, πεηξάκαηνο 

πεηξακάησλ , απηελεξγνχλ, ππνθείκελα, θαινχλ, ζχλδεζε, παηδηψλ, αλαθέξνπλ‟) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Γ13: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο (αλάιπζε απφ ην 

ηξίγσλν ηνπ Engeström) 
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4.7 ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΦΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΖΨΓΡΑΥΙΕ ΣΗ ΠΡΨΣΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

4.7.1 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Word Frequency Query) από τα ςχέδια 

των παιδιών 

ηελ Δηθφλα Γ14 απνηππψλνληαη νη θεληξηθέο έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε θαη ζηε ζπλέρεηα φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηέο. Σν γεγνλφο φηη νη βαζηθέο έλλνηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ξήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ελέξγεηεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δξάζε πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ήξσα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ λα δψζεη 

ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπ, λα βξεη δειαδή πνηα αληηθείκελα βπζίδνληαη θαη πνηα 

επηπιένπλ. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ θεληξηθψλ ελλνηψλ θαζψο θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηέο πεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αλάιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

 

Δηθόλα Γ14: Γξάθεκα word frequency tag cloud απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

„Μπνκπ θνπγγαξάθεο θαη επίπιεπζε-βχζηζε‟ 
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Μέζσ ηεο αλάιπζεο ζπζηάδσλ (cluster analysis) ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

πξαγκαηνπνηείηαη κία ζε βάζνο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζηφρνο ηεο 

νπνίαο είλαη λα εληνπηζηνχλ νη νκαδνπνηήζεηο κε θξηηήξην ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ππάξρνπλ ζε έλα δείγκα αληηθεηκέλσλ. ηα παξαθάησ γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη ηα 

αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο 

απεηθνλίδνληαη κε ην ίδην ρξψκα („πέηξεο, βπζίδεηαη, ζηδεξέλην, παηάηα, ληνκάηα, 

θνινθπζάθη, ιεκφλη, κειηηδάλα, θαξφην, θνπκπηά‟), ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη 

ζπζηάδεο αληηθεηκέλσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζπλδέζκνπο αιιειεμάξηεζεο 

(„βπζίδνληαη, βπζίδεηαη, πέηξεο, βξεγκέλν‟ ή „ζίδεξν, πιαζηηθφ, θνπηάιη‟). 

 

 

Δηθόλα Γ15: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο 
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Δηθόλα Γ16: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο 

 

Σν παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ απφ ην 

θείκελν ηεο αλάιπζεο ησλ ζρεδίσλ ησλ παηδηψλ θαη παξνπζηάδεη ηηο θεληξηθέο 

έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ (επίπιεπζε-βχζηζε) ζην κεγαιχηεξν εκβαδφλ ηνπ θνπηηνχ. Σα 

πιηθά πνπ εκθαλίδνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν ζηα δηαδνρηθά θνπηηά ζπζρεηίδνληαη 

ελλνηνινγηθά θαζψο απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία ησλ πεηξακαηηζκψλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ θεληξηθψλ ελλνηψλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απνηππψζεθαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνπο καζεηέο.  
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Δηθόλα Γ17:Γηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 
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4.7.2 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Word Frequency Query) από τισ 

φωτογραφίεσ 

Σν Word Frequency Query ησλ θσηνγξαθηψλ απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ζηηγκηφηππα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηψζνπκε 

θαη λα εληζρχζνπκε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαιχζεηο 

ησλ βίληεν θαη ησλ ζρεδίσλ ησλ καζεηψλ. πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Γ18, νη ιέμεηο 

„παηδηά, κπνκπ, νκάδα, νκάδαο, νκάδεο‟ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξαηεξνχκε 

ινπφλ ηελ εκθαλή επίδξαζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ πνπ θαζνξίδεη ηηο δξάζεηο ησλ 

καζεηψλ θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Γ18: Αλάιπζε απφ ηηο θσηνγξαθίεο (Word frequency query) 
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Ζ ηκεκαηνπνίεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάιπζε ησλ θσηνγξαθηψλ (Δηθφλα Γ19) ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο ζπλδεφκελεο έλλνηεο θαη ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο ηνπ ηξηγψλνπ απφ 

ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Παξαδείγκαηα ζπλδέζεσλ: „νκάδαο, αληηθεηκέλνπ, 

παηδηά‟, „ππνθείκελα, πείξακα, ππνζέζεηο‟, „επίπεδν, εξεπλήηξηα, θηλνχκελν, ζρέδην‟, 

„εξγαιείν, παηδηψλ, επίηεπμεο, λεπηαγσγφο‟, „επεμεξγάδνληαη, νκάδα, εξγαιεία, 

ζχλδεζε, εξγαζίαο, αληηθείκελα, δηαδηθαζίαο, επηρεηξεκαηνινγίαο‟. 
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Δηθόλα Γ19: Γηαδηθαζία ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ην ηξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 

Γ20) παξαηεξνχκε ζε θνληηλή απφζηαζε ηηο αιιειέλδεηεο έλλνηεο νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαιχζεηο ησλ βίληεν θαη ησλ 

ζρεδίσλ ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ε δπλακηθή ησλ ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε 

φκνην ρξψκα ζθαίξαο φπσο „παηδηά, νκάδα, νκάδαο, πιηθά‟ θαζψο θαη „επίπεδν, 

ππνζέζεηο, ζχλδεζε, θαζεκεξηλφηεηα‟ εληζρχεηαη θαη ζηα Word Frequency Query ησλ 

θσηνγξαθηψλ. 

 

Δηθόλα Γ20: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο 
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4.7.3 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) από τα αποςπάςματα 

διαλόγων 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νξηζκέλα βαζηθά γξαθήκαηα tree text 

search query ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε επί ησλ transcripts ησλ βίληεν. 

ε απηά εληνπίδνληαη νη πην ζεκαληηθέο ιέμεηο ή εθθξάζεηο νη νπνίεο είλαη 

ζεκαληηθέο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θξάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ζπλαληψληαη νη 

ιέμεηο απηέο. Οη αλαιχζεηο απηέο εθαξκφδνληαη απφ ηηο ζηήιεο ησλ transcripts ψζηε 

λα πξνθχςνπλ εμεηδηθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηηο αλαιχζεηο ιακβάλνληαη ππφςε 

νη παξαθάησ ζηήιεο: Αλάιπζε (Content), Γηάινγνο (Dialogue), Αιιειεπηδξάζεηο 

(Interactions), Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Skills), Triangle of Engeström. 

ηελ Δηθφλα Γ21 απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην text search query 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε „λεπηαγσγφο‟.  

Νεπηαγσγόο: ε λεπηαγσγφο εξεπλήηξηα ζε ξφιν Μπνκπ, εκθαλίδεηαη ν 

Μπνκπ, αθήλεη ζηε δηάζεζή ηνπο ηα πιηθά, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αληηδξνχλ, κηινχλ 

κε ηελ εκθάληζε ηνπ Μπνκπ, λέεο ππνζέζεηο θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ, δηαβάδεη ην 

γξάκκα ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε, ξσηά ηα παηδηά, θάλεη κηα ζπκθσλία, δηαβάδεη θαη 

ηα παηδηά παξεκβαίλνπλ, εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, κνξθή δηαιφγνπ, δελ 

παξεκβαίλεη ζην ζεκείν απηφ, ηνπνζεηεί ηελ θνχθια, ζπλνκηιεί κε ηα παηδηά. 

Ζ αλίρλεπζε έγηλε ζηα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε 

ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο, 

ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη ηε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο.  

Ζ ιέμε „λεπηαγσγφο‟ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ιέμε „εξεπλήηξηα‟ θαη έηζη 

δηαθαίλεηαη ζηελ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ν δηπιφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη 

ν εθπαηδεπηηθφο φπσο θαίλεηαη ζηηο θξάζεηο „αθήλεη ζηε δηάζεζή ηνπο πιηθά, ξσηά, 

θάλεη κηα ζπκθσλία κε ηα παηδηά, παξνηξχλεη, δηαβάδεη θαη ηα παηδηά παξεκβαίλνπλ)‟. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο λέαο γλψζεο 

πξνζθέξνληαο ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο δηαιφγνπ νη νπνίεο 

επεθηείλνπλ ηε ζθέςε ηνπο. 
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Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζην γξάθεκα, ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν ραξαθηήξαο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Μέζα απφ ηνπο 

ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ε λεπηαγσγφο θαη ηα παηδηά νη νπνίνη εληζρχνπλ ηε κάζεζε 

θαη ηε ζχλδεζε απηήο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή απνδεηθλχεηαη φηη ην θηλνχκελν ζρέδην 

απνηειεί έλα πνιηηηζκηθφ εξγαιείν ην νπνίν πξνζθέξεη πνηθίιεο επθαηξίεο γηα 

κάζεζε κέζα απφ δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ, δεκηνπξγηθήο αλαδήηεζεο θαη ζθέςεο 

θαζψο θαη θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 

Δηθόλα Γ21: Tree text search γηα ηε ιέμε „λεπηαγσγφο‟ 

ε δεχηεξν επίπεδν πξνρσξήζακε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε text search query γηα 

ηε ιέμε „εξεπλήηξηα‟. 

Εξεπλήηξηα: ηηο εκπεηξίεο, ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ηηο ζεκεηψλεη 

ζην κπαιφ ηνπ Μπνκπ (πεξίγξακκα ξφινπ) ηνπο παξνηξχλεη λα βξνπλ έλαλ ηξφπν‟.  

ην παξαθάησ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη εληζρχνληαη ζεκαληηθά νη 

δηεξεπλήζεηο ησλ καζεηψλ κέζα ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο. Οη θξάζεηο „ζε κνξθή δηαιφγνπ, ηα παηδηά θάλνπλ λέεο ππνζέζεηο 

θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ, δχν νκάδεο ζπδεηνχλ κε ηε λεπηαγσγφ, αθνχλ ηε 
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ζπλδηάιεμε, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ηα παηδηά αλαθνηλψλνπλ, ζπδεηά κε ηα 

παηδηά‟ καο δείρλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα δηεξεχλεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

νξγαλψλνπλ νη ίδηνη ην πιαίζην κάζεζεο, λα δεηνχλ βνήζεηα φηαλ ρξεηάδεηαη, λα 

δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο θαη λα αλαδεηνχλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

ιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο κάζεζεο κε ζπζηεκαηηθφ θαη 

νξγαλσκέλν ηξφπν γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ εκπέδσζε αμηνπνίεζή ηεο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο.  

 

 

Δηθόλα Γ22: Tree text search γηα ηε ιέμε „εξεπλήηξηα‟ 

 

ηελ παξαθάησ Δηθφλα Γ23 απνδεηθλχεηαη ν ελεξγφο ξφινο πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά, νη καζεηέο θαζψο απνηεινχλ ηα θχξηα πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο.  

Τα παηδηά: έλαλ ηξφπν λα έξρνληαη πην ιίγα ζην πείξακα, κεηξνχλ έλα - έλα 

κέρξη ην νθηψ, ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, απνραηξεηνχλ ηελ θνχθια Μπνκπ θαη 

εθθξάδνπλ, κηινχλ, παίδνπλ, πξνζπαζνχλ αξρηθά λα εμνηθεησζνχλ, παξαηεξνχλ 
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πξνζεθηηθά ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ, φζν ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα 

πξνβιέςεσλ ζπλνκηινχλ κε ηνλ Μπνκπ, επαιήζεπζε ηνπ πίλαθα πξνβιέςεσλ, 

αλαξσηηνχληαη γηα ην πνηνο κπνξεί, επηρεηξεκαηνινγνχλ, ζπγθεληξψλνπλ αληηθείκελα 

απφ ηελ ηάμε ηνπο, αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο, αθεγνχληαη ηελ ηζηνξία, 

αλαθέξνπλ θαη άιια, καδί φκσο δηαπηζηψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ ζρεκαηίδνπλ 

απζφξκεηα κηθξέο νκάδεο 2-3, επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ γξάκκαηνο, 

ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε, πείξακα, ηαμηλνκνχλ ηα πιηθά κεηά ην πείξακα, 

αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηα, αλαπαξηζηνχλ ζθελέο, αλαδηεγνχληαη φζα 

ζπλέβεζαλ, πξνηείλνπλ ηα πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην Tree text search πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε 

„παηδηά‟ ηηο πνιιαπιέο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηα άιια κέιε θαζψο θαη κε ηε λεπηαγσγφ- εξεπλήηξηα γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ, ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ, ηε δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ, ηελ 

εξγαζία ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

Αθνινπζψληαο απηή ηελ πνξεία εξγαζηψλ ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζηελ 

θαηάθηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηψληαο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα λέα ζηνηρεία 

πνπ πξνζζέηνπλ θαη ζηε γλψζε πνπ ήδε δηαζέηνπλ θαη νξγαλψλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά ην καζεζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
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Δηθόλα Γ23: Tree text search γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ 
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 ηελ Δηθφλα Γ24 ε νπνία πεξηγξάθεη ην Tree text search πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε „νκάδεο‟ παξαηεξνχκε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ησλ 

νκάδσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ε θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη. Αλαπφζπαζην κέινο ησλ νκάδσλ είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ν νπνίνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζνδεγεί ηε δξάζε θαη νξίδεη 

ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ νη νπνίεο „ρσξίδνληαη, 

δσγξαθίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο, επηρεηξεκαηνινγνχλ, ζπδεηνχλ ηελ πνξεία, 

ζπγθεληξψλνπλ ηα πιηθά, ζπδεηνχλ γηα λα απνθαζίζνπλ ηη ζέινπλ‟ νδεγνχλ ζε 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ζε αληαιιαγή ηδεψλ, δηαδηθαζίεο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ κάζεζεο. 

 

 

Δηθόλα Γ24: Tree text search γηα ηε ιέμε „νκάδεο‟ 

ην Tree text search πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε „θαλφλεο‟ (Δηθφλα 

Γ25) απνηππψλνληαη νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη νη θαλφλεο 

απφ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο. 

Καλόλεο: ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία, λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζσζεί ε πφιε, ζπκκεηνρή, ηξίγσλν ηνπ 

Engeström, ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο, ηνπνζεηνχλ ζηηο θαξηέιεο, δε 
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κηιάκε φινη καδί, εξρφκαζηε έλαο – έλαο θαη ηνπνζεηνχκε ηα πιηθά, ζεθψλνπκε ην 

ρέξη, ζηαδηαθά νη θαλφλεο θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, λα βνεζήζνπλ ηνλ Μπνκπ, 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα παηδηά, 3 νκάδεο παηδηψλ 3 θχιια ραξηηνχ, ηα παηδηά 

δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκκεηνρήο ηνπο, πξνηείλνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

νδεγίεο.  

Οη θαλφλεο απηνί ξπζκίδνπλ ηφζν ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ, φζν θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο δηακνξθψλνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα 

κάζεζεο. Πξνζδηνξίδεηαη επίζεο θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ 

δξάζεσλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηή είλαη δηακεζνιαβεηηθφο θαη 

αλαπξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά πνπ είλαη απαξαίηεην απφ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο ελψ 

δηαθαίλνληαη θαη νη ζπλδέζεηο πνπ νη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 

 

Δηθόλα Γ25: Tree text search γηα ηε ιέμε „θαλφλεο‟ 

 Ζ αλάιπζε ηεο Δηθφλαο Γ26, ε νπνία πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Μπνκπ‟ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζπλδέεηαη 
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άκεζα θαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο κε φιεο ηηο ζηήιεο ησλ video transcripts. Ο 

ραξαθηήξαο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ Μπνκπ θνπγγαξάθεο, θαίλεηαη φηη απνηειεί 

βαζηθφ πνιηηηζκηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ νξγαλψλνληαη νη δξάζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη δηακνξθψλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκάδσλ.  

 Μπνκπ: φηαλ ζα θνξά ην ζθνπγγάξη, ηα παηδηά θάλνπλ εξσηήζεηο, 

αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ην πείξακα, πνπ ζπλέιεμαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηε κάγηζζα, λα ζπκκεηέρεη θαη 

αλαξσηηνχληαη πψο κπνξνχλ λα, απνθαζίδνπλ ηη ζέινπλ λα κάζνπλ, πψο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ, ζπλερίδεηαη ην πείξακα κε ηελ εκθάληζε, ηα παηδηά πξνηείλνπλ λα 

γξάςνπκε, πεξηγξάθνπλ ηελ ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε. 

 Δπηπιένλ, ε άκεζε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ ηνπο βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη λα εξγαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Οη 

καζεηέο νξγαλψλνπλ δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ, δεκηνπξγηθήο αλαδήηεζεο θαη 

ζθέςεο θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ ζχλδεζε 

ηεο κάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, νη ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαίλεηαη λα εληζρχνληαη ζεκαληηθά. 
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Δηθόλα Γ26: Tree text search γηα ηε ιέμε „Μπνκπ‟ 

 

 ην Tree text search query πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε 

„ζπγθξνχζεηο‟ (Δηθφλα Γ27) εληνπίδνληαη ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ ζην ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ επηηπρή πνξεία πξνο ηελ έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Σπγθξνύζεηο: δπζθνιία κε ηνλ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, θαη ε άιιε (νκάδα) 

αιιάδεη ηα απηνθφιιεηα ζηνλ πίλαθα, απφ ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα 

απνηππψζνπλ, φινη καδί ζεθψλνπκε ην ρέξη καο, θαηάζηαζε ξνπηίλαο, κε βάζε ηηο 

εηθφλεο θαη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ, ηξίγσλν ηνπ  

Engeström, κηθξή δπζθνιία ζην ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ, ζηελ θαηαλνκή ησλ 
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πιηθψλ, ζην ραξηί ηνπο ήξσεο φπσο αθξηβψο είλαη, εγψ φρη εζχ, ε Δξηάλε δηαθσλεί κε 

ηνλ Κσλζηαληίλν, αλάγθε ησλ παηδηψλ λα πξνζσπνπνηνχλ αληηθείκελα, 

πξνβιεκαηίδνληαη θαη πξνζπαζνχλ, δελ πηζηεχνπλ φηη κία παηάηα ελζαξξχλνληαη απφ 

ηε Νεπηαγσγφ, δηαπηζηψλνπλ, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, εξσηήζεηο κε κεγάιε δηάζεζε ζπκκεηνρήο, ηερληθή: Γάζθαινο ζε 

ξφιν, πξνζθέξεη πεδίν δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην παξαθάησ γξάθεκα, φηη νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ ζπγθξνχζεηο ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ, ε 

νπνία πξνζθέξεη επξχ πεδίν δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο γίλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο αλαιακβάλεη ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ.  

 

 

Δηθόλα Γ27: Tree text search γηα ηε ιέμε „ζπγθξνχζεηο‟ 
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4.8 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) από τα 

ςχέδια των παιδιών 

ηηο Δηθφλεο Γ28 θαη Γ29 δηεξεπλψληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο „βπζίδεηαη‟ θαη „επηπιέεη‟ νη νπνίεο απνηεινχλ ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε φιε ηελ αλάιπζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σα 

παξαθάησ γξαθήκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεδίσλ ησλ καζεηψλ σο 

κνξθή αμηνιφγεζεο. Σα ζρέδηα δηακνξθψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο σο αλαθνξέο γηα 

ην πνηα πιηθά επηπιένπλ θαη πνηα βπζίδνληαη θαη απνηέιεζαλ ηηο γξαπηέο πξνο ηνλ 

Μπνκπ θνπγγαξάθε ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ζην λεξφ κε ζθνπφ λα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα ζψζεη ηελ πφιε ηνπ. 

Παξαηεξνχκε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ γξαθεκάησλ φηη νη δχν έλλνηεο έρνπλ 

άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ πεηξακάησλ. ε νξηζκέλα ζεκεία γίλεηαη αλαθνξά ζην πιηθφ 

απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα αληηθείκελα π. ρ. „πιαζηηθφ πνηήξη, ζηδεξέλην 

απηνθίλεην, μχιηλν παηρλίδη‟ κέζσ ηεο νπνίαο ζπζρεηίδεηαη ην πιηθφ απφ ην νπνίν 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην αληηθείκελν κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην λεξφ. Ζ αλαθνξά 

απηή καο επηηξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ελλνηψλ „επίπιεπζε‟ 

θαη „βχζηζε‟ κε ηελ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ. 
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Δηθόλα Γ28: Tree text search γηα ηε ιέμε „βπζίδεηαη‟ 
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Δηθόλα Γ29: Tree text search γηα ηε ιέμε „επηπιέεη‟ 
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4.9 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) από τισ 

φωτογραφίεσ 

Σν Tree text search γηα ηε ιέμε „νκάδα‟ (Δηθφλα 30) ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο αλαιχζεηο ησλ βίληεν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

Οκάδα: λέεο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε νκάδα, αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο 

νκάδεο, απφθαζε, δηακφξθσζε θαλφλσλ, πνπ κφιηο πινπνίεζε, θνηλφηεηα κάζεζεο, 

αλαιακβάλεη ε ίδηα, ζπδεηά κε ηνλ Μπνκπ, αλαιακβάλεη δξάζε, απνηππψλεη ζην 

ραξηί, θάλεη ηηο δηθέο ηεο ππνζέζεηο, ζπκπιεξψλεη ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο, ζηελ 

νινκέιεηα παξαηεξεί ηα πεξηερφκελα, ζπλεξγάδεηαη, πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα, 

ηνπο παξάγνληεο, νξγαλψλεη ηα πεηξάκαηα, πεηξακαηίδεηαη θαη παξαηεξεί, πινπνηεί ην 

πείξακα. 

ην παξαθάησ γξάθεκα, παξαηεξνχκε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ ζε ζρέζε 

κε ηε δηαρείξηζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο απνθηνχλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

ζηελ πνξεία πξνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ νκάδα ινηπφλ θάζε θνξά αμηνπνηεί ηα λέα 

ζηνηρεία γηα λα νξγαλψζεη ηηο δξάζεηο ηεο, λα δηαηππψζεη ηνπο θαλφλεο, λα 

αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία-πιηθά πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη λα δηακνξθψζεη ην 

επίπεδν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Δηθόλα Γ30: Tree text search γηα ηε ιέμε „νκάδα‟ 
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 ην Tree text search πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε „κπνκπ‟ (Δηθφλα 

Γ31) απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο απνηππψλνληαη νη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη επηδξάζεηο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Παξαηεξνχκε φηη απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ ησλ καζεηψλ ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο θαη θαζνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ νκάδσλ, ηε δηακφξθσζε ησλ 

θαλφλσλ, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ζηηο νκάδεο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ-εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ. 

 

Δηθόλα Γ31: Tree text search γηα ηε ιέμε „κπνκπ‟ 

 

ην παξαθάησ Tree text search γηα ηε ιέμε „αιιειεπίδξαζε‟ (Δηθφλα 32) 

απνηππψλνληαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο.  

Αιιειεπίδξαζε: αμηνπνηψληαο ην γξάκκα πνπ έιαβαλ, αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, απφςεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ, κε ηα ππφινηπα κέιε, 

έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ, επηθνηλσλία κε ηηο άιιεο νκάδεο, κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κέιε ζπκπιεξψλνπλ ή θάλνπλ εξσηήζεηο, βαζηθνχ 
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εξγαιείνπ, αλαζηνραζκφο, ππνζηήξημε, λα είλαη θαηαλνεηέο ζηνλ Μπνκπ, παξαηεξεί 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ζπδεηά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζεκεξηλφηεηα, 

κε ην θηλνχκελν ζρέδην. 

Σν επίπεδν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ινηπφλ δηαθνξνπνηείηαη θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ επίδξαζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, ηηο ζπλδέζεηο κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 

αιιά θαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Δίλαη εκθαλέο φηη ε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ, ε 

δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ, ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ν αλαζηνραζκφο, ε 

πνξεία πξνο ην ζηφρν, ε πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. 

 

Δηθόλα Γ32: Tree text search γηα ηε ιέμε „αιιειεπίδξαζε‟ 
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4.10  ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ: ΦΡΨΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Απφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ηίηιν 

„Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη δηάινγνη απφ ηηο αλαιχζεηο 

ησλ βίληεν (146 απνζπάζκαηα βίληεν δηάξθεηαο 9,2h). Οη δηάινγνη εηζήρζεζαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ζην ινγηζκηθφ Nvivo 9 ελψ νη ζεκαηηθέο ηνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 

ζπκθσλία κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Σα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ (video transcripts) πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο δηαηξηβήο ρσξίδνληαη ζε ελλέα ζηήιεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: έλαλ 

αχμνληα αξηζκφ γηα θάζε βίληεν ζηελ πξψηε ζηήιε,ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ βίληεν 

(timespan) ζηε δεχηεξε ζηήιε, κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη 

αλαιπζεί (content) ζηελ ηξίηε ζηήιε, ηνπο νκηιεηέο (speaker) πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζε θάζε απφζπαζκα δηαιφγνπ ζηελ ηέηαξηε ζηήιε, ην απφζπαζκα δηαιφγνπ 

(dialogue) αλάκεζα ζηα πξφζσπα ζηελ πέκπηε ζηήιε, ηνλ ξφιν θαη ηε ζπρλφηεηα 

εκάληζεο ηνπ ήξσα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (cartoon) 

ζηελ έθηε ζηήιε, ηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (skills) πνπ παξαηεξνχληαη 

ζην θάζε απφζπαζκα δηαιφγνπ ζηελ έβδνκε ζηήιε, ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη (interactions) ζηελ φγδνε ζηήιε θαη ηε ζχλδεζε πνπ εκθαλίδεη θάζε 

απφζπαζκα δηαιφγνπ κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (triangle of Engeström) ζηελ 

ηειεπηαία ζηήιε. 
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4.11 ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΔΙΑΛΟΓΨΝ (VIDEO 

TRANSCRIPTS) ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

4.11.1 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Ανάλυςη Word Frequency Query) 

 ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ ζηφρνο ήηαλ λα 

εληνπηζηνχλ νη ιέμεηο-έλλνηεο νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ „θσο, ζθηέο, ρξψκαηα‟. Οη έλλνηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απνηππψλνπλ ηελ ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε 

ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο ιέμεηο-

έλλνηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε 

ιέμε „παηδηά‟ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελψ αθνινπζνχλ νη ιέμεηο 

„ζπδεηνχλ, αληηθείκελα, ηζηνξίαο, θαθνχο, θσηηζκέλν, ρξψκαηα‟. Οη έλλνηεο απηέο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαζψο απνηεινχλ ηε βάζε θαη αθεηεξία γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Δηθόλα Γ33: Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ιέμεσλ (Word frequency query content analysis) 
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 ην παξαθάησ γξάθεκα (Δηθφλα Γ34) παξαηεξνχκε φηη νη θεληξηθέο έλλνηεο 

είλαη νη ιέμεηο „παηδηά‟ θαη „ζρεηηθά‟. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη καζεηέο είλαη νη ίδηνη 

νξγαλσηέο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξνπλ θαη πξνρσξνχλ νη 

ίδηνη ζε ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο.  

Δηθόλα Γ34: Γηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 

 

 ην παξαθάησ εθηαηηθφ γξάθεκα (Δηθφλα Γ35) παξαηεξνχκε ηελ εγγχηεηα 

πνπ εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο νκάδεο ιέμεσλ-ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη ιέμεηο „παηδηά, 

θαθνχο, ζθηέο, εξεπλήηξηα, πνξεία, ηζηνξίαο, θηλνχκελν, θσηίδνπλ‟ θαίλεηαη λα είλαη 

ελλνηνινγηθά ζπζρεηηζκέλεο θαη λα αιιειεπηδξνχλ ζηελ πνξεία πξνο ηελ έθβαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  
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Δηθόλα Γ35: Γηζδηάζηαην γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ 
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4.11.2 Διάλογοσ (Dialogue) 

ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο δηαιφγνπο ησλ καζεηψλ απνηππψλνληαη νη 

έλλνηεο πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νξηζκέλεο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πηψζεηο απνηεινχλ κηα νκάδα, κε απνηέιεζκα ε ζπρλφηεηά ηνπο λα 

παξνπζηάδεηαη αζξνηζηηθά.  

Γηα παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Γ36 νη ιέμεηο „βιέπεηο, 

βιέπνπκε, βιέπνπλ, βιέπσ‟ εκθαλίδνληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε, επνκέλσο ε 

ζπρλφηεηά ηνπο παξνπζηάδεηαη αζξνηζηηθά. Δπηπιένλ, ε ζπρλφηεηα ησλ ιέμεσλ 

„ρξψκαηα, ιάκπα, δσκάηην, ήιηνο, βξάδπ, ληνπιάπα, νπξάλην, παξάζπξν‟ 

θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηηο βαζηθέο έλλνηεο απηήο. 

 

Δηθόλα Γ36: Αλάιπζε δηαιφγσλ (Word frequency query) 
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ην παξαθάησ ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο (Δηθφλα Γ37) 

απνηππψλνληαη νκάδεο ελλνηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο νη νπνίνη βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ε ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ ιέμεσλ 

„Νεχησλαο, Άικπεξη, Φνίβνο, αζηέξηα‟ απνδεηθλχεη ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

πνπ έρνπλ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο ζηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δηθόλα Γ37: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο (αλάιπζε δηαιφγσλ) 
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4.11.3 Κινούμενο ςχέδιο (cartoon) 

ην παξαθάησ Word frequency query (Δηθφλα Γ38) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηε κεγάιε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ιέμεο „ παηδηά‟ ν ελεξγφο ξφινο ησλ καζεηψλ ζε απηή. Ζ 

πινθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, νη πξσηαγσληζηέο, ηα ζεκαληηθά 

αληηθείκελα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ εμέιημε αλαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή ηεο ρξήζεο 

ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ πεξηζζφηεξν ζπρλά εκθαληδφκελσλ ιέμεσλ „παηδηά, 

ηζηνξία, ηζηνξίαο, ήξσεο, Φνίβν, Ίξηδα, λνπιάπα, θηλνχκελν, θηλνπκέλνπ‟. 

Δηθόλα Γ38: Word frequency query (ν ξφινο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ) 

 

Ζ ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ απνηππψλεηαη ζην ζηεξενζθνπηθφ 

γξάθεκα αλάιπζεο (Δηθφλα Γ39) απφ ηελ εγγχηεηα ησλ ελλνηψλ νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ νκάδεο ζπζρεηηδφκελεο άκεζα θαη κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ζπζηάδεο ιέμεσλ „επίδξαζε, 

Φνίβνο, παηδηψλ, αληηθείκελα‟, „εληνπίδνπλ, πξφζσπα, ραξαθηεξηζηηθά, ζρέδην, 

παηδηά‟, „βιέπνπλ, ζεκαληηθφο ξφινο, επηζεκαίλνπλ, ζθηέο‟. 

Οη έλλνηεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ην ίδην ρξψκα ζθαίξαο θαη επνκέλσο κε ηελ 

ίδηα ηάμε ζπρλφηεηαο ζεκαηνδνηνχλ ηηο πνηθίιεο επηδξάζεηο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 

 

 

Δηθόλα Γ39: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο 
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4.11.4 Διαδικαςίεσ Επιςτημονικήσ Μεθόδου 

ην Word frequency query πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Δηθφλα: Γ40) παξαηεξνχκε φηη νη ζπρλφηεξα 

εκθαληδφκελεο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ είλαη ε επηθνηλσλία, νη 

ππνζέζεηο, ε παξαηήξεζε, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε εξκελεία, νη πεηξακαηηζκνί, 

νη πξνβιεςεηο θαη νη κεηξήζεηο. Καηαλννχκε ινηπφλ φηη νη καζεηέο εξγάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, γεγνλφο πνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

Δηθόλα Γ40: Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Word frequency 

query) 

 

ην δηζδηάζηαην γξάθεκα ηεο αλάιπζεο ζπζηάδσλ (Δηθφλα: Γ41) 

παξαηεξνχκε ηελ θαηαλνκή ζην ρψξν ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ. 

Τπάξρεη κία ιεηηνπξγηθή ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ απηψλ θαζψο ε απφζηαζε πνπ 

εκθαλίδνληαη νη έλλνηεο ζην γξάθεκα είλαη αλάινγε ηεο απφζηαζεο κε ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη νη έλλνηεο απηέο ζην θείκελν. 
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Δηθόλα Γ41: Γηζδηάζηαην γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ 

 

4.11.5 Αλληλεπιδράςεισ (Interactions) 

ηα Word frequency query πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ (Δηθφλεο Γ42 θαη Γ43) παξαηεξνχκε ηφζν ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο ιέμεηο „καζεηήο, νκάδα, λεπηαγσγφο-

εξεπλήηξηα‟ φζν θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο. Ζ ηκεκαηνπνίεζε απηή καο βνεζά λα εμάγνπκε κε κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα Γ42: Αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ (Word frequency query) 
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Δηθόλα Γ43: Αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ (Word frequency query) 

 

4.11.6 Σρίγωνο του Engeström 

Σα Word frequency queries πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ Engeström απνηππψλνπλ ηηο ζπλδέζεηο θαη 

αιιεινζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ηξηγψλνπ ην νπνίν απνηειεί θαη 

ην βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

ην πξψην Word frequency query (Δηθφλα Γ44) γηα ηελ αλάιπζε απφ ην 

ηξίγσλν ηνπ Engeström, παξαηεξνχκε φηη νη ιέμεηο „παηδηά, αληηθείκελν, θαλφλεο, 

ππνθείκελα, θνηλφηεηα κάζεζεο, εξγαιεία, έθβαζε, νκάδα, ζπγθξνχζεηο‟ 

απνηππψλνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ηξηγψλνπ θαη θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ιέμεηο „αιιειεπηδξνχλ, 

αληαιιάζζνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ, γλσξίδνπλ, πεηξακαηίδνληαη, αλαθαιχπηνπλ‟ 

εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ ελεγεηηθφ ξφιν ησλ καζεηψλ θαζψο πεξηγξάθνπλ 
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κε ζαθήλεηα φιεο ηηο δξάζεηο πνπ νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ζηελ πνξεία πξνο ηε 

γλψζε. 

 

Δηθόλα Γ44: Αλάιπζε απφ ην ηξίγσλν ηνπ Engeström (Word frequency query) 

 

 ην παξαθάησ εθηαηηθφ γξάθεκα (Δηθφλα Γ45) δεκηνπξγνχληαη 

λνεκαηηθέο αιπζίδεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηαλννχκε θαιχηεξα ηφζν ηηο δξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο, φζν 

θαη ην αληηθείκελν-έθβαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. 
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Δηθόλα Γ45: Γηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
223 

4.12 ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΦΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΖΨΓΡΑΥΙΕ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

4.12.1 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Word Frequency Query) 

απόταςχέδια των παιδιών 

Σα ζρέδηα ησλ παηδηψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο αλαιχζεθαλ θαη απνηέιεζαλ εληζρπηηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ Δηθφλα Γ46 παξαηεξνχκε κηα φςε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ 

κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάιπζή ηνπο.  

Οη πην βαζηθέο ιέμεηο απφ ηηο ελφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε είλαη νη αθφινπζεο: „εξγαζηήξην, πεηξάκαηα, αληηθείκελν, 

βξίζθνληαη, Άικπεξη, βηβιηνζήθε, ζπηηηνχ, δνπιεηά, Φνίβνο, δνπιεηά, ρξψκαηα, 

νπξάλην ηφμν‟. 

 

Δηθόλα Γ46: Σκεκαηνπνίεζε θεηκέλνπ απφ ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ 
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ην παξαθάησ γξάθεκα (Δηθφλα Γ47) παξαηεξνχκε φηη νη θεληξηθέο έλλνηεο 

ζηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ είλαη ε έλλνηα ηνπ επηζηήκνλα αιιά θαη ηα θεληξηθά 

πξφζσπα ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ε επίδξαζε 

ζηνπο καζεηέο ηφζν ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο 

θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

 

Δηθόλα Γ47: Γηζδηάζηαην εθηαηηθφ γξάθεκα ζπρλφηεηαο ιέμεσλ 

 

ηελ Δηθφλα Γ48 παξαηεξνχκε ηελ αλάιπζε ζπζηάδσλ ηνπ Word frequency 

query απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζρεδίσλ ησλ παηδηψλ. εκεηψλνπκε φηη νη έλλνηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηζρπξνχο 

ελλνηνινγηθνχο δεζκνχο. Οη έλλνηεο απηέο αιιειεπηδξνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ζηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ έθβαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 
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Δηθόλα Γ48: Γηζδηάζηαην γξάθεκα αλάιπζεο ζπζηάδσλ 

 

ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα (Δηθφλα Γ49) εκθαλίδνληαη πεξηκεηξηθά νη 

βαζηθέο έλλνηεο ηηο νπνίεο επεμεξγάζηεθαλ ηα παηδηά θαζψο ηηο απεηθφληδαλ ζηα 

ζρέδηά ηνπο. Οη έλλνηεο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο.  

Οη πην βαζηθέο έλλνηεο πνπ απεηθφληζαλ νη καζεηέο ζηα ζρέδηα ηνπο 

απνηππψλνληαη ζηηο ιέμεηο: „Νεχησλαο, ληνπιάπα, μχιηλν, επηζηήκνλαο, πεηξάκαηα, 

ζθνηεηλφ, εξγαζηήξην, θσηίδεη, δσκάηην, βηβιηνζήθε‟. 

Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο έλλνηεο θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο καο βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
226 

 

 

Δηθόλα Γ49: Κπθιηθφ γξάθεκα αλάιπζεο ζπρλφηεηαο ιέμεσλ (απφ ηα ζρέδηα ησλ 

παηδηψλ) 
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4.12.2 Αναζήτηςη ςυχνότητασ λέξεων (Word Frequency Query) από τισ 

φωτογραφίεσ 

Σα Word frequency queries πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο θσηνγξαθίεο θαη 

απεηθνλίδνπλ ηα πην ζεκαληηθά ζηηγκηφηππα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

ζπλδπάζηεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ βίληεν αιιά θαη ησλ 

ζρεδίσλ ησλ παηδηψλ. 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην Word frequency query ηεο Δηθφλαο 

Γ50 επηζεκαίλνπκε φηη νη έλλνηεο πνπ θαηαγξάθνληαη αθνξνχλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο, ηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ 

θαιιηεξγήζεθαλ, ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απφ ηνπο καζεηέο-ππνθείκελα θαη ηελ 

πνξεία πξνο ην αληηθείκελν πνπ απνηειεί θαη ηνλ ηειηθφ ζηφρν. 

Δηθόλα Γ50: Αλάιπζε απφ ηηο θσηνγξαθίεο (Word frequency query) 
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ην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο ησλ θσηνγξαθηψλ (Δηθφλα Γ51), 

παξαηεξνχκε φηη νη έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνπλ εγγχηεηα κεηαμχ ηνπο εκθαλίδνπλ 

πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο θαη δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο. Οη έλλνηεο κε ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο εληνπίδνληαη κε ην ίδην ρξψκα ζθαίξαο θαη ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

πζηάδεο ιέμεσλ ζε ζεκαληηθή εγγχηεηα: „εξγαιεία, ππνθείκελα, 

επηρεηξήκαηα‟, „ηαμηλφκεζε, θαξηέιεο, πξφζσπα, πιηθψλ‟, „επηθνηλσλία, επίπεδν, 

αλαθαιχπηνπλ, νκάδεο, δεκηνπξγία‟. 

Δηθόλα Γ51: Σξηζδηάζηαην ζηεξενζθνπηθφ γξάθεκα αλάιπζεο (απφ ηηο 

θσηνγξαθίεο) 

 

ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα (Δηθφλα Γ52) εκθαλίδνληαη πεξηκεηξηθά νη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ θσηνγξαθηψλ. ην 

ζχλνιφ ηνπο παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο 

ζπλδένληαη άκεζα ηφζν κε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο.  
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Οη βαζηθέο ζπλδέζεηο απνηππψλνληαη ζηα παξαθάησ δεχγε ιέμεσλ: θσηίδνπλ 

– ηζηνξίαο, θσηεηλήο – θαξηέιεο, πνξεία – επηρεηξεκαηνινγίαο, πνξεία – ηαμηλφκεζε, 

δεκηνπξγία – αιιειεπίδξαζε. 

 

Δηθόλα Γ52: Κπθιηθφ γξάθεκα αλάιπζεο ζπρλφηεηαο ιέμεσλ (απφ ηηο θσηνγξαθίεο) 

 

Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο έλλνηεο θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο καο βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  
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4.12.3 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) από τα 

αποςπάςματα διαλόγων 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο δεχηεξεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν 

αλίρλεπζεο θαη απνηχπσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ελλνηψλ ην tree text search query. ε 

απηά εληνπίδνληαη νη πην ζεκαληηθέο ιέμεηο ή εθθξάζεηο ζην θέληξν ησλ γξαθεκάησλ 

θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θξάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ζπλαληψληαη νη ιέμεηο απηέο. Οη 

αλαιχζεηο απηέο εθαξκφδνληαη απφ ηηο ζηήιεο ησλ transcripts ψζηε λα πξνθχςνπλ 

εμεηδηθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηηο αλαιχζεηο ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ 

ζηήιεο: Αλάιπζε (Content), Γηάινγνο (Dialogue), Αιιειεπηδξάζεηο (Interactions), 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ (Skills), Triangle of Engeström. 

ην Tree text search πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ (Δηθφλα Γ53) παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο απνηεινχλ ηα 

θεληξηθά πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζψο είλαη ηα Τπνθείκελα πνπ επεμεξγάδνληαη ηα εξγαιεία θαη ηηο 

έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, επηρεηξεκαηνινγνχλ, δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο, 

ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη νξηνζεηνχλ ηε δξάζε ηνπο. 

Παηδηά: θηλνχληαη ζην ρψξν, παξαηεξνχλ εηθφλεο θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο 

θσηεηλέο πεγέο, αλ κπνξνχλ λα δνπλ ηη έρεη κέζα ζε έλα ράξηηλν θνπηί, ηζηνξίαο 

ρξψκαηα απφ ην παξειζφλ, πείξακα κε ηνλ ηξφπν ηνπ Νεχησλα, πηζηεχνπλ φηη είλαη 

έλαο επηζηήκνλαο, επεμεξγάδνληαη ζε νκάδεο ηηο θάξηεο, ζπδεηνχλ, λα καληέςνπλ 

πνην αληηθείκελν είλαη, λα δεκηνπξγήζνπλ ζθηέο, εμεξεπλνχλ ην ζθνηεηλφ ρψξν, 

αλαδηεγνχληαη ηελ ηζηνξία, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, πεηξακαηίδνληαη, 

παξαθνινπζνχλ, επζχγξακκε πνξεία ηνπ θσηφο, ηα παηδηά (Τπνθείκελα) πνπ 

ελεξγνχλ, ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο ηεο γεο. 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
231 

 

Δηθόλα Γ53: Tree text search γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ 

 

 ην παξαθάησ Tree text search (Δηθφλα Γ54) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνπο 

νκηιεηέο απφ ηα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο απεηθνλίδεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηεο λεπηαγσγνχ-εξεπλήηξηαο κε ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ην επίπεδν 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ππάξρεη έλα επξχ πεδίν 

ζπκκεηνρήο θαη ελεξγεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζην 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο λέεο 

θαηαζηάζεηο αιιά θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 
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Δηθόλα Γ54: Tree text search γηα ηε ιέμε „λεπηαγσγφο-εξεπλήηξηα‟ 

 

 Απφ ηα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο Tree text search 

γηα ηε ιέμε „είλαη‟ (Δηθφλα Γ55) ε νπνία εκπεξηέρεη θαη εθθξάδεη φιεο ηηο έλλνηεο ηεο 

χπαξμεο θαη σο ξήκα απνδίδεη νπζία ή δειψλεη ππφζηαζε.  

Είλαη: ν Νεχησλαο, θαζεγεηήο, επηζηήκνλαο, κπνξεί λα έρεη καγαδί, ν 

κπακπάο κνπ είλαη Φπζηθφο, Μαζεκαηηθφο, κπιε, εδψ είλαη φιν λεξφ, πδξφγεηνο, 

δείρλεη πνχ είκαζηε, ε γηαγηά κνπ κέλεη ζηελ Αζήλα, ν Βφξεηνο πφινο είλαη εδψ, πψο 

γίλεηαη ε ζθηά, απφ ην cd βγαίλνπλ ρξψκαηα, ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ, δελ βιέπνπλ ζην 

δσκάηην, πφηε θσηίδεη ν ήιηνο, αλακκέλε ιάκπα, πεηξάκαηα, είλαη θάξνο γηα λα 

βιέπνπλ ηα πινία ηε λχρηα. 
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 Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ζηνπο δηαιφγνπο καο επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ ζε ζρέζε κε ην θείκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Οη ζπλδέζεηο απηέο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ.  

 Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλδέζεηο κε ηηο ιέμεηο „Μαζεκαηηθφο, Νεχησλαο, 

επηζηήκνλαο‟ απνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο 

θαζψο κέζσ απηήο νη καζεηέο θαηαλννχλ φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ αλαθάιπςαλ θαη ηε δηεξεχλεζαλ. 

 

 

Δηθόλα Γ55: Tree text search γηα ηε ιέμε „είλαη‟ 

 

 ην Tree text search πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε „ρξψκαηα‟ (Δηθφλα 

Γ56) απφ ηα απνζπάζκαηα δηαιφγσλ, εληνπίδνπκε ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

εξκελείαο ηεο έλλνηαο ησλ ρξσκάησλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη ηε 
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ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

ρξσκάησλ κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηφο. Οη καζεηέο 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλδέζεηο κε ην θηλνχκελν ζρέδην θαη θηλνχληαη κε βάζε ηηο δξάζεηο 

ησλ εξψσλ πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ 

κε ην θσο. Δπηπιένλ, πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ρξσκάησλ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

 Φξώκαηα: κπνξνχκε θη εκείο λα θηηάμνπκε θφθθηλν, κπιε, θίηξηλν, κσβ, 

βγαίλνπλ απφ ηνλ ήιην, απφ ηε βξνρή, απφ ην cd βγαίλεη θσο κε ρξψκαηα, νπξάλην 

ηφμν, φπσο ηνπο δήηεζε ην μσηηθφ, λα θηηάμνπλ ρξψκαηα, έλαλ θαζξέθηε γηα λα 

βγάιεη πνιιά ρξψκαηα, ήηαλ επηζηήκνλαο, ζηα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ είρε κπνπθάιηα 

κε ρξψκαηα. 

 

Δηθόλα Γ56: Tree text search γηα ηε ιέμε „ρξψκαηα‟ 

 ην Tree text search γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ (Δηθφλα Γ57), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θηλνχκελν 

ζρέδην παξαηεξνχκε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ βαζηθνχ πνιηηηζκηθνχ εξγαιείνπ απφ 

ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Οη καζεηέο 

πξνζεγγίδνπλ ηηο έλλνηεο θσο-ζθηέο-ρξψκαηα κέζα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ 

ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ. Δπηζεκαίλνπκε επίζεο ηε ζχλδεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ επηζηήκε κε 

πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα. 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
235 

 

Δηθόλα Γ57: Tree text search γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ 

 

 Γηα λα επηβεβαηψζνπκε ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην 

θηλνχκελν ζρέδην θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή απηνχ εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηήζακε Tree text search γηα ηηο ιέμεηο, „Φνίβνο‟ θαη 

„Ίξηδα‟ (Δηθφλεο Γ58 θαη Γ59). Παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ 

αλαδεηήζεηο θαη δηεξεπλήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο θσο-ζθηέο-ρξψκαηα νη νπνίεο 

απνθηνχλ ηδηαίηεξν λφεκα θαζψο ζπλδένληαη κε ηηο δξάζεηο ησλ εξψσλ ηνπ 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηελ πξνζέγγηζε θαη 

θαηαλφεζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πξνρσξνχλ ζε ζπλδέζεηο ηφζν κε ην 

γλσζηηθφ φζν θαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. 
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Δηθόλα Γ58: Tree text search γηα ηε ιέμε „Ίξηδα‟ 

 

 

Δηθόλα Γ59: Tree text search γηα ηε ιέμε „Φνίβνο‟ 

 

 ην παξαθάησ Tree text search (Δηθφλα Γ60) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζρέζε κε ηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ παξαηεξνχκε ηελ θεληξηθή ζέζε 
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ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη ε επηθνηλσλία θαηέρεη ηελ πην ζεκαληηθή ζέζε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

φιεο ηηο άιιεο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ θαιιηεξγνχληαη θαηά ηηο 

δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο.  

 

 

Δηθόλα Γ60: Tree text search γηα ηε ιέμε „επηθνηλσλία‟ 

 

 Γηα λα δηαπηζησζεί ε δπλακηθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε Tree text search γηα ηε ιέμε „νκάδα‟ 

(Δηθφλα Γ61). Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, ηα επίπεδα αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο 

θαίλεηαη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 
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Δηθόλα Γ61: Tree text search γηα ηε ιέμε „νκάδα‟ 

 

 ε ζρέζε κε ην ηξίγσλν ηνπ Engeström πξαγκαηνπνηήζεθαλ Tree text search 

γηα ηηο ιέμεηο „αληηθείκελν‟ θαη „θνηλφηεηα κάζεζεο‟ (Δηθφλεο Γ62 θαη Γ63). Ζ ιέμε 

„αληηθείκελν‟ πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην ζηφρν θάζε δξάζεο πνπ αλαιακβάλεη ε 

θνηλφηεηα κάζεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηαηξηβήο.  
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 Αληηθείκελν: ζρεκαηίδνληαη νη θσηεηλέο δέζκεο, λα αλαθαιχςνπλ ηελ 

πνξεία, ηζηνξία κέζα απφ θάξηεο-εξγαιεία, λέα γλψζε κέζα απφ ηνπο θαλφλεο, ε 

νκάδα δηακνξθψλεη ηνπο θαλφλεο, ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαθνχο, 

πεηξακαηίδνληαη θαη αλαθαιχπηνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα 

ην ίδην ζέκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην, ζηε ζπλέρεηα αιιειεπηδξνχλ 

θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηηο νκάδεο, εξγαιεία, πξνο 

ηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

 Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε πνξεία πξνο ηνλ ηειηθφ ζηφρν είλαη κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ καζεηψλ κέρξη ηελ έθβαζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. ηελ πνξεία απηή ηα Τπνθείκελα (καζεηέο) αμηνπνηνχλ 

ρεηξαπηηθά θαη λνεηηθά εξγαιεία θαη δηακνξθψλνπλ θαλφλεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αιιά θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ. πλδένπλ ηε λέα 

γλψζε κε ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

επηζηεκνληθή κέζνδν. Απνηππψλνληαη επηπιένλ νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο ελψ θάζε θαηάζηαζε αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη δίλεη ην εξέζηζκα 

γηα νξγάλσζε λέσλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ 

ζηφρνπ φζν θαη ζηελ εμέιημε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δηθόλα Γ62: Tree text search γηα ηε ιέμε „αληηθείκελν‟ 
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Δηθόλα Γ63: Tree text search γηα ηε ιέμε „θνηλφηεηα κάζεζεο‟ 

 

Σν παξαθάησ γξάθεκα (Δηθφλα Γ64) απφ ην Tree text search γηα ηε ιέμε 

„ζπγθξνχζεηο‟ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ζε πξψην επίπεδν ηα 

πηζαλά πεδία ζπγθξνχζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ηξηγψλνπ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη 

αμηνπνίεζήο ηνπο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο αθνξνχλ 

θπξίσο δεηήκαηα θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νκάδαο. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο, νδεγνχλ ζηε 

δεκηνπξγηθή δηεξεχλεζε θαη αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη ηειηθά ζηελ επέθηαζε θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δηθόλα Γ64: Tree text search γηα ηε ιέμε „ζπγθξνχζεηο‟ 
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4.12.4 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) από τα ςχέδια 

των παιδιών 

 Σα Text Search Query πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα ζρέδηα ησλ 

παηδηψλ καο δίλνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζεκεία ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ζπλδπάδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηφζν κε ηα video transcripts φζν θαη κε ηηο θσηνγξαθίεο. Σν παξαθάησ Tree text 

search πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ιέμε „Νεχησλαο‟ (Δηθφλα Γ65) καο δείρλεη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο απεηθνλίδνπλ έλα πξφζσπν ηεο επηζηήκεο θαη 

καο νδεγεί ζηε ζχλδεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο πεηξακαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο θσο-ζθηέο-

ρξψκαηα. Οη έλλνηεο απηέο ζπλδένληαη άκεζα ζηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

Νεχησλα θαη κάιηζηα πξνζδηνξίδεηαη ε δηαθνξεηηθή επνρή ζηελ νπνία ν Νεχησλαο 

έδεζε. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ ζην ζεκείν απηφ φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ αλαθάιπςαλ θαη ηε δηεξεχλεζαλ. 

 

Δηθόλα Γ65: Tree text search γηα ηε ιέμε „Νεχησλαο‟ 
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 Σν Tree text search γηα ηε ιέμε „επηζηήκνλαο‟ (εηθφλα Γ66) καο 

πξνζδηνξίδεη ηελ επηζηήκε σο πξντφλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο 

πνπ δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

 Επηζηήκνλαο: ν κπακπάο ηνπ Γηψξγνπ είλαη επηζηήκνλαο, ν θαθφο 

επηζηήκνλαο, θξχβεη έλα καγηθφ ξνιφη, έλα δαρηπιίδη, δέρεηαη επίζεζε απφ έλα 

ππξνζβεζηηθφ φρεκα, θάζε κέξα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ, θάλεη πεηξάκαηα ζην 

εξγαζηήξην, ζηέθεηαη κπξνζηά ζηε βηβιηνζήθε, θάλεη βφιηα ζηνλ θήπν κεηά ηε 

δνπιεηά, έρεη πνιιά καθξηά καιιηά φπσο ν Νεχησλαο, είλαη έλαο θαζεγεηήο θαη βάδεη 

ηα πιηθά ηνπ, είλαη γηαηξφο. Οη καζεηέο ζπζρεηίδνπλ ηνλ επηζηήκνλα ηφζν κε ηηο 

έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο φζν θαη κε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο απεηθνλίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ επηζηήκνλα λα 

νξγαλψλεη πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ αιιά θαη ζε ζηηγκηφηππα ηεο θαζεκεξηλήο 

ηνπ δσήο. Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη ε ιέμε „επηζηήκνλαο‟ θαη κε επαγγέικαηα πξνζψπσλ 

απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. 

 

 

Δηθόλα Γ66: Tree text search γηα ηε ιέμε „επηζηήκνλαο‟ 
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 Απφ ηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ ε ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε απεηθφληζε ήηαλ ην 

νπξάλην ηφμν θαη γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζακε Tree text search γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιέμε (Δηθφλα Γ67). ην παξαθάησ γξάθεκα ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη 

ην νπξάλην ηφμν εκθαλίδεηαη σο ην ηειηθφ απνηέιεζκα (αληηθείκελν) ησλ 

πεηξακαηηζκψλ ησλ καζεηψλ αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

(θαθφ, πξίζκα) θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ θσηφο. 

 

Δηθόλα Γ67: Tree text search γηα ηε ιέμε „νπξάλην ηφμν‟ 
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4.12.5 Γράφημα αναζήτηςησ κειμένου (Text Search Query) από τισ 

φωτογραφίεσ 

 ην παξαθάησ Tree text search (Δηθφλα Γ68) παξαηεξνχκε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο ιέμεο „ππνζέζεηο‟ αξρηθά κε ηνπο πεηξακαηηζκνχο θαη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. ηε 

ζπλέρεηα δηαπηζηψλνπκε φηη αλάκεζα ζηε ιέμε „ππνζέζεηο‟ θαη ζηηο άιιεο έλλνηεο ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο θαη ζπλδέζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Υπνζέζεηο: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο θάλνπλ, ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, 

δεκηνπξγία ζθηάο, θσο ζην ηαβάλη, απφ πνχ έξρεηαη ην θσο, πξνβιέςεηο, αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηνινγίαο, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, λένο ηξφπνο ρξήζεο ησλ πιηθψλ, ρξήζε κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, 

αιιειεπίδξαζε ζε επίπεδν νκάδαο. 

 

Δηθόλα Γ68: Tree text search γηα ηε ιέμε „ππνζέζεηο‟ 

 

 Σν Tree text search γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ (Δηθφλα Γ69) απφ ηηο θσηνγξαθίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ δξάζεσλ ησλ 

καζεηψλ (ππνθεηκέλσλ) ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. Παξαηεξνχκε θαη εδψ 

φηη νη καζεηέο νξγαλψλνπλ ηηο νκάδεο, θαηαλέκνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο, ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηα εξγαιεία θαη εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Δπεμεξγάδνληαη ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε 
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ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ (αληηθεηκέλνπ) θαη πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλδέζεηο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Δηθόλα Γ69: Tree text search γηα ηε ιέμε „παηδηά‟ 
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4.13 ΠΟΟΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 ηηο δχν ηειεπηαίεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ απνηειεζκάησλ, 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ ην ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο Nvivo 9. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνξά θπξίσο ζηελ 

θαηαλνκή ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ ζηηο δχν δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ηεο δηαηξηβήο. ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη νη 

αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

 Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ tree clustering (δέληξα ηαμηλφκεζεο) 

 ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ 

ε θάζε ππνελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηα αληίζηνηρα 

δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. 
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4.13.1 Εφαρμογή του αλγόριθμου tree clustering 

Σα δέληξα ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε ζπκκεηνρήο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ή ππνθεηκέλσλ ζε θιάζεηο ή επίπεδα, κηαο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο κε ρξήζε κηαο ζεηξάο άιισλ πξνβιεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ηερληθέο ηεο αλαθάιπςεο γλψζεο 

απφ ηα δεδνκέλα. Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δέληξσλ 

ηαμηλφκεζεο είλαη λα επηηεπρζεί ε πξφβιεςε αιιά θαη ε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ζε κηα θαηεγνξεκαηηθή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, θαη σο εθ ηνχηνπ, 

νη δηαζέζηκεο ηερληθέο, έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε άιιεο κεζφδνπο φπσο ε δηαθξηηηθή αλάιπζε, αλάιπζε ζπζηάδσλ, κε 

παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή, θαη Με Γξακκηθή Δθηηκεηηθή. Ζ επειημία ηεο κεζφδνπ 

ησλ δέληξσλ ηαμηλφκεζεο ηελ θαζηζηά κηα ζεκαληηθή επηινγή γηα ηελ αλάιπζε, 

αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο κε απνθιεηζκφ ησλ άιισλ 

κεζφδσλ αιιά σο κηα δηεξεπλεηηθή ηερληθή, επηπξφζζεηε ησλ ππνινίπσλ 

ηερληθψλ.  

Ζ κειέηε θαη ε ρξήζε ησλ δέληξσλ ηαμηλφκεζεο είλαη δηαδεδνκέλε ζηνπο 

ηνκείο ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ (πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζην κάξθεηηλγθ), αιιά ηα δέληξα ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο ζε ηνκείο φπσο ε ηαηξηθή (δηάγλσζε), 

ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ (δνκέο δεδνκέλσλ), ε βνηαληθή (ηαμηλφκεζε), θαη 

ηεο ζεσξίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ηαμηλφκεζε κε δέληξα απνθάζεσλ είλαη 

αξθεηά ζχλζεηε δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε γξαθηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ απινπνίεζε θαη εξκελεία, αθφκε θαη γηα 

πνιχπινθα δέληξα θάλεη ζρεηηθά εχθνιε ηελ ρξήζε ηνπο. Αλ ην ελδηαθέξνλ 

θάπνηνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ζπλζήθεο πνπ παξάγνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηάιεμε ή νκαδνπνίεζε ηφηε ην δέληξν απφθαζεο είλαη κηα ρξήζηκε ηερληθή. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ε ηερληθή απηή εθαξκφζζεθε κε ρξήζε ηνπ παθέηνπ 

S.P.S.S. 20 κε ην πξφζζεην Clementine. Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαβιεηή „εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ‟  θαη σο 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο επηιέρηεθαλ φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο. ηφρνο 

ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη λα θαλνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ή φρη ην 
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παηδί νδεγείηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Ζ εξκελεία ησλ δέληξσλ ηαμηλφκεζεο βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο 

δηαδηθαζίεο. Αξρηθά εξκελεχεηαη ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ σο έλα απιφ 

clustering φπνπ ζε θάζε επίπεδν αλαδεηθλχεηαη κηα νκαδνπνίεζε κε ηελ 

αλαγξαθφκελε κεηαβιεηή δηαρσξηζκνχ θαη ην πιήζνο ησλ νκάδσλ. ε θάζε 

επφκελν επίπεδν θαίλεηαη ε δηάζπαζε ζε ππννκάδεο ηεο κεηξηθήο νκάδαο θαη κε 

βάζε πνηα κεηαβιεηή πξνθχπηεη απηή ε δηάζπαζε. Ζ κνξθή ηνπ δέληξνπ πνπ 

πξνθχπηεη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θξηηήξηα-θίιηξα ηα νπνία ζέηεη 

θαλείο ζηνλ αιγφξηζκν. Ο ιφγνο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ κηα θιάζε πξνο ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην επίπεδν είλαη εθηηκεηήο ηεο πηζαλφηεηαο 

λα θαηαιήμεη θάπνηνο ζε απηή ηελ επηινγή δεδνκέλεο ηεο κεηξηθήο νκάδαο. Αλ 

ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ ζπληζηνχλ κηα νκάδα είλαη αξθεηά κεγάιν (απηφ 

αθνξά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ) ηφηε ν ιφγνο απηφο ζπγθιίλεη 

ζηελ πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα θαη δίλεη ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο θαη εθηέιεζεο 

ρξήζηκσλ. Ζ πηζαλφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο είλαη ην γηλφκελν ησλ 

πηζαλνηήησλ θάζε θφκβνπ απφ ηνλ νπνίν πεξλά ε δηαδξνκή απηή.  

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ ην ινγηζκηθφ επέζηξεςε ην 

επφκελν απνηέιεζκα ζε γξαθηθή κνξθή (Δηθφλα Γ70): 
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Δηθόλα Γ70: Ζ γξαθηθή κνξθή ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ απφ 

ηνλ αιγφξηζκν tree clustering 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ 

γξαθήκαηνο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

1. Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, σο δεμηφηεηα, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 44% 

ησλ παξαηεξήζεσλ. 
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2. Ζ επίηεπμε ηεο δεμηφηεηαο «εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ» εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηελ εκθάληζε ή φρη ηεο δεμηφηεηαο «εξκελεία» θαη έκκεζα απφ ηελ 

δεμηφηεηα «επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ» . 

3. Αλ δελ ππάξρεη ε δεμηφηεηα «εξκελεία» ηφηε απνηπγράλεη λα ππάξμεη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε πηζαλφηεηα 92%. 

4. Αλ ππάξμεη ε δεμηφηεηα εξκελεία ηφηε, αλεμαξηήησο νπνηνπδήπνηε άιινπ 

παξάγνληα, ππάξρεη εκθάληζε ηεο δεμηφηεηαο «εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ» 

ζε πνζνζηφ (πηζαλφηεηα) 87%. Άξα ε εξκελεία είλαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ζπκπεξαζκαηνινγίαο. 

5. Υσξίο επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ θαη ρσξίο εξκελεία ζρεδφλ θαλέλαο δελ 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. 

6. Υσξίο εξκελεία αιιά κε επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ ηφηε πεξίπνπ ζε 

πνζνζηφ 40% εκθαλίδεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

7. Παξνπζία εξκελείαο θαη απνπζία επαιήζεπζεο πξνβιέςεσλ 

νδεγνχκαζηε ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε πνζνζηφ 60%.  

8. Παξνπζία εξκελείαο θαη επαιήζεπζεο πξνβιέςεσλ νδεγνχκαζηε ζε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε πνζνζηφ 100%. 

9. πκπεξαζκαηηθά, ε αιπζίδα είλαη: επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ + εξκελεία = 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

4.13.2 τατιςτική ανάλυςη των δεδομένων που αφορούν Διαδικαςίεσ 

Επιςτημονικήσ Μεθόδου 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  πνπ 

εμήρζεζαλ απφ ην ινγηζκηθφ Nvivo. Σα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ ζε 

αμηνινγήζεηο ηεο εκθάληζεο ή φρη ζπγθεθξηκέλσλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ/ηδηνηήησλ ζε θάζε παξέκβαζε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηνλ 

εξεπλεηή κεηά απφ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ πιηθνχ  πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη κηα δίηηκε κεηαβιεηή (Booleanvariable) ε 

νπνία ιακβάλεη ηελ ηηκή κεδέλ (0) ή έλα (1) αλάινγα κε ην αλ ε ζπγθεθξηκέλε 

δεμηφηεηα ζεσξεί ν εξεπλεηήο φηη αλαπηχζζεηαη ή φρη ζηελ εθάζηνηε 

παξέκβαζε. Ζ θαηαρψξεζε ηεο ηηκήο απηήο (0/1) γίλεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ Nvivo. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε θαηαρψξεζε ησλ ηηκψλ απηψλ 

(νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ πηα ηελ εθάζηνηε πεγή είηε είλαη θσηνγξαθία είηε είλαη 
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θείκελν είηε είλαη βίληεν) ν εξεπλεηήο πξέπεη πξψηα λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο 

αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο ζην ινγηζκηθφ. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ (Δηθφλα Γ71). 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαηήξεζε ε κειέηε, ε 

αμηνιφγεζε θαη ε θαηαρψξεζε φινπ ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ εξεπλεηή ηα δεδνκέλα 

ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί εμάγνληαη απφ ην ινγηζκηθφ Nvivo πξνο πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία απφ ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS. εκεηψλεηαη φηη ην Nvivo είλαη 

πιήξσο δηαιεηηνπξγηθφ κε ην SPSS θαη εμάγεη ηα δεδνκέλα απεπζείαο ζε κνξθή 

.SAV ε νπνία είλαη επεμεξγάζηκε απφ ην SPSS.  

 

Δηθόλα Γ71: Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ  

 

ηηο Δηθφλεο Γ72 θαη Γ73 πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε δνκή ηνπ αξρείνπ 

SPSSπνπ δεκηνπξγήζεθε ακέζσο κεηά ηε δηαδηθαζία extract. 
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Δηθόλεο Γ72 θαη Γ73: Ζ δνκή ηνπ αξρείνπ SPSS πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηε 

δηαδηθαζία extract 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Γηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSSv.20 . Ζ 

αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή θαη παξάζεζε πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κέηξσλ αιιά θαη ηελ εθηέιεζε ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο.  

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο κέζεο ηηκέο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο γηα θάζε 

δεμηφηεηα. εκεηψλεηαη φηη νη Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
253 

βαζκνινγνχληαη κε κεδέλ ή έλα, αλάινγα κε ην αλ ν εξεπλεηήο θξίλεη φηη 

εκθαλίδεηαη ε εθάζηνηε δεμηφηεηα ή φρη. πλεπψο αλακέλεηαη νη κέζεο ηηκέο λα 

βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα 0,1. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα φιεο νη 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ ππνινγίζηεθαλ επί 184 ην πιήζνο πεγψλ.  

 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

επικοινυνία 184 0 ,93 ,257 

ςποθέζειρ 184 0 ,85 ,360 

συποσπονικέρ ζσέζειρ 184 0 ,65 ,478 

πποβλέτειρ 184 0 ,57 ,496 

εξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν 184 0 ,44 ,498 

επμηνεία 184 0 ,46 ,500 

λειηοςπγικοί οπιζμοί 184 0 ,26 ,437 

ηαξινόμηζη 184 0 ,27 ,443 

παπαηήπηζη 184 0 ,82 ,385 

διεξαγυγή πειπαμάηυν 184 0 ,45 ,498 

επαλήθεςζη πποβλέτευν 184 0 ,38 ,487 

έλεγσορ πποβλέτευν 184 0 ,38 ,487 

 

Πίλαθαο Γ2: Οη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα θάζε δεμηφηεηα  
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ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα πίηαο (Δηθφλεο: Γ74-Γ85) γίλεηαη θαιχηεξε 

επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά κεηαβιεηή/δεμηφηεηα. 

 

 

Δηθόλα Γ74: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο 

 

 

Δηθόλα Γ75: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ησλ 

ππνζέζεσλ 
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Δηθόλα Γ76: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ησλ 

ρσξνρξνληθψλ ζρέζεσλ 

 

 

Δηθόλα Γ77: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ 
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Δηθόλα Γ78: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

 

 

Δηθόλα Γ79: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

εξκελείαο 
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Δηθόλα Γ80: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ 

 

 

Δηθόλα Γ81: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

ηαμηλφκεζεο 
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Δηθόλα Γ82: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

παξαηήξεζεο 

 

 

Δηθόλα Γ83: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

δηεμαγσγήο πεηξακάησλ 
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Δηθόλα Γ84: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηεο 

επαιήζεπζεο ησλ πξνβιέςεσλ 

 

 

Δηθόλα Γ85: Γηάγξακκα γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δεμηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ πξνβιέςεσλ 
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ηελ Δηθφλα Γ86 πνπ αθνινπζεί δίλεηαη έλα ξαβδφγξακκα ζην νπνίν 

είλαη ζηνηρηζκέλεο νη Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ απφ ηελ ζπρλφηεξε 

πξνο ηελ ιηγφηεξν ζπρλή. Απφ ηελ εηθφλα απηή πξνθχπηεη φηη νη ζπρλφηεξεο 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ είλαη ε επηθνηλσλία, νη ππνζέζεηο θαη ε 

παξαηήξεζε ελψ ε ιηγφηεξν ζπρλή είλαη ηαμηλφκεζε θαη νη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

(θαη θπζηθά ε κνληεινπνίεζε κε ζρεδφλ κεδεληθή ζπρλφηεηα).  

 

Δηθόλα Γ86: Οη Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ απφ ηελ ζπρλφηεξε πξνο 

ηελ ιηγφηεξν ζπρλή 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αξαρλνεηδή αλαπαξάζηαζε 

(spidergraph, radargraph) ησλ παξαπάλσ ηηκψλ εθθξαζκέλσλ ζην δηάζηεκα 0-

100%, φπνπ κεδέλ ζεκαίλεη φηη ε αλαθεξφκελε δεμηφηεηα δελ εθηηκήζεθε φηη 

αλαπηχζζεηαη ζε θακία πεξίπησζε ελψ αληίζηνηρα 100 ζεκαίλεη φηη ε 
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αλαθεξφκελε δεμηφηεηα αλαπηχζζεηαη ζε θάζε πεξίπησζε (Δηθφλα Γ87).  

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο απηήο πξνθχπηεη επηπιένλ ην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έληνλε αζπκκεηξία αλάκεζα ζηηο απνθηνχκελεο 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ. Γειαδή δελ αλαπηχζζνληαη φιεο νη 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

Αξαρλνεηδήο αλαπαξάζηαζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Γ87: Spidergraph ησλ ηηκψλ ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ  

 

ηε ζπλέρεηα πινπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη, αλάινγα 

κε ηηο δηαζέζηκεο κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ θάπνηεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. Οη έιεγρνη πνπ πινπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο:  

1. Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ φισλ ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ θάπνηεο 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο  

2. Έιεγρνο αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ κε ηνλ ρξφλν παξέκβαζεο , κε ηελ κνλάδα παξέκβαζεο θιπ.  
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο Γ3) δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ζπζρέηηζεο. Ο έιεγρνο έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Spearman (πξνηηκήζεθε έλαληη ηνπ ειέγρνπ Pearson γηαηί ηα 

δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή). Ο ζπληειεζηήο αμηνινγείηαη σο 

εμήο: πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο έρεη δχν αζηεξάθηα θαη επηζεκαίλεηαη 

κε έληνλν ρξψκα (bold), αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε, 

ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε, ηηκέο ζπζρέηηζεο άλσ ηνπ 0,6 

ζεσξνχληαη ηζρπξή ζπζρέηηζε, ηηκέο κεηαμχ 0,4 θαη 0,6 κέηξηα ζπζρέηηζε θαη 

θάησ απφ 0,4 αζζελήο ζπζρέηηζε.  

 επηθ

νηλ

σλί

α 

ππνζ

έζεηο 

ρσξνρξ

νληθέο 

ζρέζεηο 

πξνβι

έςεηο 

εμαγσγ

ή 

ζπκπεξ

αζκά- 

ησλ 

εξκε

λεία 

Λεηη

νπξγη

-θνί 

νξηζ

κνί 

ηαμηλφ

κεζε 

παξαη

ήξεζε 

δηεμαγ

σγή 

πεηξακ

άησλ 

επαιή

ζεπζε 

πξνβι

έςεσλ 

επηθνηλσλία 1,00

0 
-,058 -,023 -,196** -,140 -,127 ,161* ,166* -,074 -,137 -,177* 

ππνζέζεηο  1,000 ,135 ,458** ,132 ,089 ,040 ,153* ,630** ,380** ,270** 

ρσξνρξνληθ

έο ζρέζεηο 
  1,000 ,173* ,119 

,242*

* 
-,017 

-

,205** 
-,014 ,196** ,079 

πξνβιέςεηο 
   1,000 ,415** 

,319*

* 

,357*

* 
,001 ,424** ,402** ,499** 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκ

ά-ησλ 

    1,000 
,803*

* 

,535*

* 
,085 ,329** ,593** ,703** 

εξκελεία 
     1,000 

,407*

* 
,058 ,320** ,529** ,554** 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 
      1,000 ,324** ,176* ,377** ,516** 

ηαμηλφκεζε        1,000 ,282** ,128 ,186* 

παξαηήξεζε         1,000 ,419** ,366** 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 
         1,000 ,829** 

επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ 
          1,000 

Πίλαθαο Γ3: Ο έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ  
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Με βάζε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο θαη ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

θαη ηελ επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ππφζεζε θαη ηελ 

παξαηήξεζε 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εξκελεία θαη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

Παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο αιιά κέηξηαο έληαζεο 

ζπζρεηίζεηο σο εμήο: 

 Τπάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ θαη ηελ εξκελεία 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο 

 Τπάξρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ππνζέζεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο 

Σέινο, εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο t-test γηα ηπρφλ επηδξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ή 

ηεο παξέκβαζεο ζηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ  θαη δελ βξέζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ απνηέιεζκα.  

Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα νκαδνπνηεκέλα ξαβδνγξάκκαηα (Δηθφλεο Γ88-92) 

γηα ηηο πνιχ ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ: 
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Δηθόλα Γ88: Ραβδφγξακκα γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

 

Δηθόλα Γ89: Ραβδφγξακκα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
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Δηθόλα Γ 90: Ραβδφγξακκα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 

Δηθόλα Γ91: Ραβδφγξακκα γηα ηηο ππνζέζεηο 
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Δηθόλα Γ92: Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ 
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5 Ε΄ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ 

5.1 Η χρήςη τησ θεωρίασ τησ Δραςτηριότητασ για το ςχεδιαςμό 

και την ανάλυςη δραςτηριοτήτων των Υυςικών Επιςτημών 

 

Ζ ζπλνιηθή πνξεία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαζψο θαη ε αλαζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ καο δείρλνπλ φηη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 

θαζψο θαη πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα εμέιημε θαη αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ καζεηψλ.  

Ζ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

απνηέιεζε πεδίν ζπδεηήζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ γηα πνιινχο κειεηεηέο θαη 

εξεπλεηέο (Roth, Tobin & Ritchie, 2001). ζνλ αθνξά ζην γλσζηηθφ πεδίν, ε άπνςε 

φηη ηα παηδηά ζε κηθξή ειηθία δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηηο γλσζηηθέο δνκέο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ βξίζθεη ζχκθσλνπο ηνπο 

κειεηεηέο πνπ επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο θαη λφεζεο 

ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα ηνπ Piaget. Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηζηεκνληθνχο φξνπο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα. Παξφια απηά, ηα παηδηά 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθνχο φξνπο γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη κηινχλ θαη ζπλδηαιέγνληαη ζρεηηθά κε ηε γε, ηνπο 

πιαλήηεο, ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε ηνπ ειίνπ κε ην ιεμηιφγην πνπ νξίδνπλ νη 

πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξνπλ. ην πιαίζην απηφ 

πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα απφ 

ηηο κηθξέο ειηθίεο (Roth, 2011).  

Σν Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία 

πξνηάζζεη ηε ζχλδεζε ηεο επηζηήκεο κε ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο πξέπεη λα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά 

απφ ην Νεπηαγσγείν σο ην Λχθεην θαη λα απνηειεί ηξφπν αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ 

(Πξφγξακκα πνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ γηα ην „Νέν ρνιείν‟, 2011). 
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πλνιηθά ζε φια ηα καζεζηαθά πεδία ππνζηεξίδεηαη ε ηδέα ηεο νιηζηηθήο αληίιεςεο 

ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ καζεηή, αλαγλσξίδεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο 

θαη ε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, ε 

ζεκαζία ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο επαλαπξνζδηνξίζηεθε 

κέζα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δφζεθε έκθαζε 

ζηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο πςειήο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο κε θεληξηθφ άμνλα ηνλ καζεηή. 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζηεξίδνπλ κηα πξνζπάζεηα επαλαηνπνζέηεζεο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ ηνκή ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξννπηηθψλ (Roth 

& Tobin, 2010). Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εληάζζεηαη ζε έλα 

δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ην νπνίν ζηνρεχεη ζε κία επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηνλ πνιίηε 

ζην ζχγρξνλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη φρη κφλν ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε κειινληηθψλ επηζηεκφλσλ.  

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νθείινπλ λα 

εθπιεξψζνπλ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηνπο παξαθάησ δχν ζηφρνπο: α) λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηε κειινληηθή γεληά ησλ επηζηεκφλσλ θαη β) λα παξέρνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ πξνσζνχλ ηελ πξνζσπηθή 

θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ καζεηψλ, ην ζεβαζκφ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ ησλ καζεηψλ ζε δεκνθξαηηθέο θαη πνιηηεηαθέο δηαδηθαζίεο. Σα 

Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (2011) εηζάγνπλ γηα 

ηνλ ηνκέα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαηλνηνκηθά ζηνηρεία φπσο ε δηθηχσζε ελλνηψλ, 

ε ελζσκάησζε ζηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ηεο θχζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηα 

απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. 

ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εθαξκφδνληαη ζε 

ηππηθά θαη άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ζε δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά πιαίζηα. 

Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε κνπζεία θαη επηζηεκνληθά θέληξα, 

εληζρχνληαη ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ γηα ηνλ θφζκν ησλ 
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Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ε κάζεζε πξνθχπηεη αβίαζηα, σο κία ινγηθή θαη θπζηθή 

δηαδηθαζία (Plakitsi, 2013). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξσηφηππνπ 

πιηθνχ γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

επηζηήκεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

ην πνιπδηάζηαην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θαη 

αλαπηχζζνληαη ηα παηδηά πξνζθέξνληαη πνηθίια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ζχλζεησλ θαη εκπινπηηζκέλσλ ηδεψλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα. Οη νηθνγελεηαθέο θαη 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απνηεινχλ άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο (Kolokouri, Plakitsi, 2013). Αθφκε θαη 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο σο δήηεκα ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε εθαξκνγέο θαη 

ζπλδέζεηο κε ηελ θνηλσλία (Cole, 2006, Plakitsi, 2008) .  

χκθσλα κε ηνλ Roth, ε κάζεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ καζεηή θαη 

δελ είλαη κφλν κηα δηαδηθαζία ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. Δπνκέλσο, νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί επηηπγράλνληαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη 

κεηάβαζε απφ ην αηνκηθφ επίπεδν ζην ζπιινγηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δσήο 

(Eijck& Roth, 2010). Αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη νη ηδέεο, νη εκπεηξίεο θαη νη 

γλψζεηο ησλ παηδηψλ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο καζεηέο θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ηδέεο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη νηθείεο ζε απηνχο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν 

εκπεηξηψλ ηνπο (Robbins, 2005). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ Vygotsky (2000), είλαη δηακεζνιαβεηηθφο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο αιιά θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Δπηπιένλ, δίλεηαη 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ν επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα άιια άηνκα πνπ δνπλ ζε απηφ θαη φρη απνθιεηζηηθά σο 

απνηέιεζκα κεηξήζεσλ θαη εμεηάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο θαη ζην εξγαζηήξην (Eijck& Roth, 2010). Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 
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απηνχ ηνπ είδνπο απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνπ πνιίηε, 

πνπ δξα ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη 

εξγάδεηαη γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ αεηθνξία. 

ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπιινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο κνλάδα ε νπνία θαζνξίδεη ηηο κεκνλσκέλεο δξάζεηο. Δπηπιένλ, ην 

αληηθείκελν δελ είλαη απιά έλαο ζηφρνο αιιά κία θηλεηήξηα δχλακε ε νπνία 

καθξνπξφζεζκα δίλεη λφεκα ζε φιν ην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κάζεζε γίλεηαη 

πην απνηειεζκαηηθή φηαλ εληζρχεηαη απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. Ο καζεηήο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, 

π. ρ. επηζθέπηεηαη έλα πεξηβαιινληηθφ θέληξν ή έλα κνπζείν κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ εθεί, είηε αθνξά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζηα αληηθείκελα είηε ζηα 

πξφζσπα πνπ δξνπλ κέζα ζε απηφλ. ην πιαίζην απηφ, ε κάζεζε έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα εζηηαζκέλεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρψξν, ηα πξφζσπα θαη ηα 

αληηθείκελα θαη φρη κφλν κε απιή παξαηήξεζε ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζε απηά. 

ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ε κάζεζε επεθηείλεηαη πέξα 

απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ εμέιημε ησλ λνεηηθψλ δνκψλ θαη εζηηάδεη ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο ιακβάλεη κέξνο θαη είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ ππάξρεη θαηψηεξν φξην ειηθίαο γηα λα 

μεθηλήζεη ν καζεηήο ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Roth, 2010).  

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηιέρζεθε ε 

έξεπλα δξάζεο ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Βαζηθφο ζηφρνο ζην πεδίν ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

εξεπλψλ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ 

αλζξψπηλε δξάζε θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ε δξάζε ιακβάλεη ρψξα 

(Wertsch et al, 1996). Ζ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ  

Vygotsky, ε εμέιημή ηεο ζην πεδίν ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ 

Leont‟ev θαη κεηέπεηηα απφ ηνλ Engeström θαζψο θαη ε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο σο 

δηακεζνιάβεζε ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο ζπλδένληαη κε ην πεδίν ηεο έξεπλαο δξάζεο 

(Edwards, 2000). ηελ παξνχζα δηαηξηβή δίλεηαη κέζσ ηεο έξεπλαο δξάζεο ε 

δπλαηφηεηα λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη έλα ζχζηεκα 
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δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη πψο εμειίζζεηαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 

Δπηπιένλ, πξνζθέξεηαη έλα επξχ πεδίν κειινληηθψλ δηεξεπλήζεσλ ζην νπνίν ε 

ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαζίζηαηαη δπλακηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζχλδεζε 

γλψζεο θαη πξάμεο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηεο έξεπλαο δξάζεο.  

χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο αλαθνξάο ηνπ PISA (2012), ππάξρεη αλαγθαηφηεηα 

αλαζεψξεζεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Οη καζεηέο κέζσ ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζα πξέπεη λα 

εμνηθεηψλνληαη κε ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, κε ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ γηα ηελ εξκελεία ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζεσξία 

ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαζψο εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ ελζσκάησζε ησλ δνκψλ, ησλ αξρψλ 

θαη ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο. Μέζσ ηνπ επηζηεκνινγηθνχ πινπξαιηζκνχ νη 

εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε 

κηθξνεπίπεδν λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο ηα αιιειεπηδξψληα ζπζηήκαηα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ελλνηνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαιφγσλ. Ζ 

πξννπηηθή απηή γηα ηνλ ηνκέα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κπνξεί λα ζεκειηψζεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχγρξνλν παξάδεηγκα εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(Θενδσξάθε, Πιαθίηζε, Καιδξπκίδνπ, 2009).  
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5.2 Βοηθούν τα κινούμενα ςχέδια τουσ μαθητέσ να αποκτήςουν 

μαθηςιακέσ εμπειρίεσ ςχετικά με έννοιεσ των Υ. Ε. όπωσ η 

επίπλευςη και η βύθιςη των ςτερεών ςτο νερό, το φωσ, τα 

χρώματα και οι ςκιέσ; 

 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ηα θηλνχκελα ζρέδηα απνηεινχλ ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ 

ηφζν κε ην γλσζηηθφ φζν θαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. Ζ ζεσξία 

ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ εμεχξεζε θαη 

αμηνπνίεζε λέσλ εξγαιείσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

Τπνθεηκέλσλ ζην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ, 

πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εμειίζζνληαη ηα εξγαιεία. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή δηαπηζηψζεθε φηη ηα θηλνχκελα ζρέδηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηφζν ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

γηα ηελ πνξεία ηνπ ήξσα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ήηαλ πνιχ κεγάιν θαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ νξγάλσζε δξάζεσλ γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ζ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία επηηειέζηεθε κέζα απφ ηηο πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηε ρξήζε πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ (θηλνχκελα 

ζρέδηα, εθπαηδεπηηθφ δξάκα, παηγλίδηα ξφισλ) κε πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ε επηζηεκνληθή γλψζε πξνζεγγίδεηαη σο απνηέιεζκα θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη δηακφξθσζεο θαλφλσλ απφ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο. Σα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο θαζνξίδνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη δηακνξθψλνπλ 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πνξεία πξνο ηε 

γλψζε, εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέα δεδνκέλα ηα νπνία πξνθαινχλ αιιαγέο θαη 

δεκηνπξγνχλ λέεο θαηαζηάζεηο θαη επθαηξίεο γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη 

αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο.  

Ζ πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ κέζα απφ έλαλ 

δεκνθηιή ραξαθηήξα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ηνπ 
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ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο 

θαη ζηε ζχλδεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη γλψζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ αιιειεπηδξαζηηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ κε λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην αληηθείκελν-ζηφρν ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο θαη νδεγνχληαη ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηα απνζπάζκαηα 

δηαιφγσλ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη εληζρχζεθε ζεκαληηθά ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο θαζψο νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη γλψζεηο γηα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ην δηάινγν. ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, νη καζεηέο ζπλέδεζαλ ην 

γξάκκα θαη ην θηλνχκελν ζρέδην κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη πεξηέγξαςαλ ην 

θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηνινγία. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δηαηχπσζαλ ηηο δηθέο ηνπο 

εξσηήζεηο ζηνλ δάζθαιν ζε ξφιν Μπνκπ θνπγγαξάθε. ηε δεχηεξε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο κέζα απφ ηελ 

επαθή ηνπο κε ηα δηαθνξεηηθά επεηζφδηα ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ. Οξγάλσζαλ ηα 

πεηξάκαηά ηνπο, έζεζαλ ζηφρνπο θαη εξγάζηεθαλ ζε επίπεδν νκάδαο γηα λα ηα 

πινπνηήζνπλ. Έδσζαλ ηελ εξκελεία ηνπο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ θσηφο, ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηεο ζθηάο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην θαη αλαπηχζζνληαο 

ηε δηθή ηνπο επηζηεκνινγία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίδξαζε ηεο ρξήζεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ απνθξπζηαιιψλεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Μέζσ ελφο γξάκκαηνο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο πξαγκαηνπνηείηαη ζχλδεζε 

κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ: 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν ιακβάλνπλ ζπλερψο γξάκκαηα γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. ε άιιν ζεκείν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε 

Υξπζάλζε επηβεβαηψλεη φηη ηα ζθνπγγάξηα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί (έρεη 

δεη πνιιά ζην λεζί ηνπ κπακπά ηεο ην θαινθαίξη) θαη κάιηζηα θέξλεη ζηελ 

ηάμε θσηνγξαθίεο ηνπο γηα λα ηα ζπγθξίλεη κε ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε. 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
274 

  Οη καζεηέο δίλνπλ παξαδείγκαηα αληηθεηκέλσλ πνπ επηπιένπλ: πινίν, 

θνπβάο, ζσζίβην, κπξαηζάθηα, ξνχρα θνρχιηα ή βπζίδνληαη: πέηξεο, άκκνο, 

θιεηδηά, θηλεηφ ηειέθσλν, θαξπνχδη, ν Σηηαληθφο. Υξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή 

ηνπο επηζηεκνινγία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. Ζ κάζεζε 

μεπεξλά ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία. 

 Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ε δξάζε ηνπο ιακβάλεη ρψξα ζε κηα 

νξγαλσκέλε θνηλφηεηα κε πνιινχο ζπκκεηέρνληεο. Μέζα απφ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

θπζηθά θαηλφκελα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε κάζεζε είλαη κηα ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα εξγαζηνχλ γηα λα 

θαηαθηήζνπλ ην ζηφρν. 

 ηε ζπιινγηθή δσγξαθηά νη καζεηέο απνηππψλνπλ ηα αληηθείκελα πνπ 

επηπιένπλ ή βπζίδνληαη ζηελ πφιε ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε αμηνπνηψληαο ηα 

φζα ήδε γλσξίδνπλ θαη πξνζζέηνληαο ζηνηρεία απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

 ηελ ηερληθή „Γάζθαινο ζε ξφιν‟ νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο γηα 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Αιιειεπηδξνχλ ζε 

επίπεδν νκάδαο αιιά θαη κε ην δάζθαιν. Σειηθά θάλνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο ζε δχν νκάδεο κία γηα θάζε ξφιν.  

 ηνλ δηάδξνκν ζπλείδεζεο νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Αιιειεπηδξνχλ ζε 

επίπεδν νκάδαο  αιιά θαη κε ην δάζθαιν. Σειηθά θάλνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο ζε δχν νκάδεο κία γηα θάζε ξφιν. 

 Οη καζεηέο ξψηεζαλ ηνλ Μπνκπ πψο ζα επηζηξέςεη ζηελ πφιε ηνπ θαη ζε 

πνην ζεκείν ηεο γεο βξίζθεηαη απηή. ην ζεκείν απηφ επέθηεηλαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο θαη πξφηεηλαλ ηε ρξήζε λέσλ εξγαιείσλ (ράξηεο γηα λα βξνχκε ηελ 

πφιε, δηαδίθηπν λα βξνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Μπνκπ θαη ηα άιια 

ζθνπγγάξηα θαη λα παίμνπκε παηγλίδηα). 

 Με αθνξκή ην παηρλίδη γηα ηελ ελαιιαγή κέξαο-λχρηαο, νη καζεηέο αλαδεηνχλ 

ζηελ πδξφγεην ζθαίξα ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ ζηνλ νπνίν κέλεη ν Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο. Γηαπηζηψλνπλ φηη φηαλ εκείο Ξππλάκε (κέξα) ζηελ άιιε 

πιεπξά ηεο γεο ν Μπνκπ θνηκάηαη (λχρηα). 
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 Οη καζεηέο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ απνθαζίδνπλ 

λα νξγαλψζνπλ έλα εξγαζηήξην πεηξακάησλ ζηελ ηάμε ζην νπνίν ζα 

εξγάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο „θσο-ζθηέο-ρξψκαηα‟. 

 Σα πεηξάκαηα ζε ζρέζε κε ην θσο, ηα ρξψκαηα θαη ηηο ζθηέο νξγαλψλνληαη 

απφ ηνπο καζεηέο αθνινπζψληαο ηε κέζνδν ηνπ Νεχησλα. Οη καζεηέο 

εμνηθεηψλνληαη κε ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαη καζαίλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα 

ππαξθηά πξφζσπα θαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Υξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ 

ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν γηα λα νξγαλψζνπλ ηα δηθά ηνπο πεηξάκαηα. 

 Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ ηα πιηθά θαη νξγαλψλνπλ ηα πεηξάκαηα ζην 

εξγαζηήξην πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ ηάμε. Αιιειεπηδξνχλ ζε επίπεδν 

νκάδαο θαη ζέηνπλ θαλφλεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ. 

 ε νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ, νη καζεηέο αλαπαξηζηνχλ ην πείξακα ηνπ 

Νεχησλα κε ηα ρξψκαηα κε αθνξκή ην επεηζφδην απφ ην θηλνχκελν ζρέδην 

πνπ παξαθνινχζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο γπάιηλν πξίζκα θαη θαθφ. 

 Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηηο ζπλδένπλ 

κε γεγνλφηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (π.ρ. επίζθεςε ζην γηαηξφ). 

Δληνπίδνπλ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζπλάληεζαλ ζην θηλνχκελν ζρέδην 

„Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ θαη ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηα 

πεηξάκαηα ησλ ρξσκάησλ. 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ επίδξαζε ησλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηελ νξγάλσζε θαη εμέιημε ησλ πεηξακάησλ θαη ζηηο δχν 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο δηαηξηβήο. Οη καζεηέο εθδήισζαλ έληνλν ελδηαθέξνλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ήξσεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ λα επηιχζνπλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαηάθεξαλ θαη νη ίδηνη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο. Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πεηξακάησλ, νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία-πιηθά, δηακφξθσζαλ θαλφλεο ζε ζρέζε κε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, πξαγκαηνπνίεζαλ ηα πεηξάκαηα θαη ηέινο δηαηχπσζαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Οη θσηνγξαθίεο απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηα 

ζρέδηα ησλ καζεηψλ απνηππψλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεζηζκάησλ απφ ηα 

θηλνχκελα ζρέδηα γηα ηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο. 
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Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Δηθφλεο Δ1 θαη Δ2, νη καζεηέο κεηά ηελ αλαζθφπεζε 

ησλ δξάζεψλ ηνπο ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεηηθά κε ηελ επίπιεπζε θαη βχζηζε 

δσγξαθίδνπλ ηα πιηθά πνπ επηπιένπλ θαη ηα πιηθά πνπ βπζίδνληαη. Σα ζηνηρεία απηά 

απνηεινχλ ηηο γξαπηέο νδεγίεο πνπ ζα δψζνπλ ζηνλ Μπνκπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ζην λεξφ κε ζθνπφ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα ζψζεη ηελ πφιε 

ηνπ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία εληείλεηαη ζεκαληηθά ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ 

λα αλαθαιέζνπλ θαη λα απνηππψζνπλ νξζά ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη. 

 

Δηθόλεο Δ1 θαη Δ2: Φχιιν Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επίπιεπζε θαη βχζηζε ζηεξεψλ ζην 

λεξφ 

 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεηξάκαηα 

επίπιεπζεο θαη βχζηζεο (Δηθφλεο Δ3 θαη Δ4) κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβαλ 

απφ ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε. Σαθηνπνηνχληαη ζηα ηξαπεδάθηα, ζπγθεληξψλνπλ ηα 

πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα πεηξάκαηα θαη δεηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή 

λα κπεη ζην ξφιν ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε θάζε θνξά πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. 
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Δηθόλεο Δ3 θαη Δ4: Πεηξάκαηα γηα ηελ επίπιεπζε θαη βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ 

Οη καζεηέο δσγξάθηζαλ νκαδηθά ηελ πφιε ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε φπσο 

ήηαλ πξηλ αιιά θαη φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο κάγηζζαο (Δηθφλεο 

Δ5 θαη Δ6) θαη έπεηηα ζπδεηνχλ γηα ην πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ Μπνκπ 

αμηνπνηψληαο ην γξάκκα πνπ έιαβαλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή, αιιειεπηδξνχλ ζε 

επίπεδν νκάδαο, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη κέζα απφ ην 

δηάινγν δηαηππψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο. 

 

 

Δηθόλα Δ5: πιινγηθή δσγξαθηά πξηλ ηελ παξέκβαζε ηεο κάγηζζαο 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
278 

 

Δηθόλα Δ6: πιινγηθή δσγξαθηά κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο κάγηζζαο 

 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην θσο, νη καζεηέο έρνληαο 

παξαθνινπζήζεη ηα δηαθνξεηηθά επεηζφδηα ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην 

παξειζφλ‟, νξγάλσζαλ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπο θαη θαηφξζσζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ιεπθφ παλί θαη ηε θσηεηλή πεγή θαη λα εθθξάζνπλ ηνπο 

δηαπηζηψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο δεκηνπξγείηαη ε ζθηά (Δηθφλα Δ7). 

 

 

Δηθόλα Δ7: Πείξακα γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο. Tν θνξίηζη θξαηά ην θαθφ πάλσ απφ 

ην μχιηλν ηνπβιάθη θαη ζρεκαηίδεη ηε ζθηά ηνπ ζην ηξαπέδη 
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Οη πεηξακαηηζκνί γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο επεθηάζεθαλ ζε νηθεία γηα ην 

καζεηή πιηθά-εξγαιεία φπσο ζε έλα παηρλίδη gormiti. Ο Νηθφιαο, ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα (Δηθφλα Δ8) δσγξάθηζε ην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα λα αλαθαιχςεη 

αλ ην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη gormiti έρεη θαη απηφ ζθηά.  

 

Δηθόλα Δ8: Πείξακα γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο. Ο θαθφο θσηίδεη ηνλ gormiti θαη ε 

ζθηά ηνπ βγαίλεη αθξηβψο απφ θάησ 

Ζ γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνλ Νεχησλα κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ ζπλεηέιεζε ζην λα νξγαλψζνπλ ην 

πείξακα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θσηφο αθνινπζψληαο ηε κέζνδν πνπ πξνηάζεθε ζηελ 

ηζηνξία. Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζηα παξαθάησ ζρέδηα (Δηθφλεο Δ9 θαη Δ10) ηελ 

απνηχπσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα Δ9: Ο Νεχησλαο θξαηάεη ην πξίζκα (είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ) θαη 

έρεη ηνπνζεηήζεη ην θαθφ ζην πάησκα. Σν θσο ηνπ πέθηεη ζην πξίζκα θαη θηηάρλεη ην 

νπξάλην ηφμν ζηνλ ηνίρν 

 

Δηθόλα Δ10: Ο Νεχησλαο καδί κε ηα παηδηά θηηάρλνπλ ην νπξάλην ηφμν κε ηα 

ρξψκαηα 

ηελ Δηθφλα Δ11 ε επίδξαζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ είλαη εκθαλήο θαζψο 

παξαηεξνχκε ζην ζρέδην ηε δηαθνξεηηθή απνηχπσζε ηνπ πεηξάκαηνο ηεο αλάιπζεο 

ησλ ρξσκάησλ. Αληί γηα ην δηάθαλν πξίζκα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ θσηφο ην λεξφ ηνπ θαηαξξάθηε, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

ηειεπηαίν επεηζφδην ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Δ11: Ζ Ίξηδα, ν Φνίβνο θαη ην νπξάλην ηφμν πνπ βγαίλεη κέζα απφ ηνλ 

θαηαξξάθηε 
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5.3 Ποιεσ Διαδικαςίεσ Επιςτημονικήσ Μεθόδου καλλιεργούνται 

κατά τη διδαςκαλία εννοιών των Υυςικών Επιςτημών με τη 

χρήςη κινουμένων ςχεδίων; 

 

Ο ηξφπνο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο ζπλέβαιιε ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο, ηελ 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη πεηξακαηηθφ 

έιεγρν, ζπγθέληξσζε-αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) θαζψο θαη κε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη καζεηέο 

απέθηεζαλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ σο κέξνο 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ – ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο πιαηζίνπ θαη εξγάζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν.  

Μέζα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία θαίλεηαη φηη πξνζεγγίδνληαη θαη νη ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη ν Miller ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ: 

1. Καηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη πξνζέγγηζε κέζα απφ απηή ηεο 

θχζεο ηεο επηζηήκεο. 

2. Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. 

3. πλεηδεηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θνηλσλία (Miller, 1983).  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζπλέβαιιε απνηειεζκαηηθά 

ζηελ πξνζέγγηζε θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηελ εμέιημε επηζηεκνληθά εγγξάκκαησλ πνιηηψλ νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο Γηαδηθαζίεο 

Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ έρνπλ απνθηήζεη. 

Ο Facione (2007), ππνζηεξίδεη φηη ε θξηηηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη θπξίσο κέζα 

απφ ηελ εξκελεία, ηελ αλάιπζε, ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο νη 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ζπλδέζεθαλ άκεζα κε ηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ 

εμέηαζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ε αλαδήηεζε επηρεηξεκάησλ 
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νδήγεζαλ ζε δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πνπ εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπκπεξηέιαβαλ ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε 

απφςεσλ ε εμέιημε ησλ νπνίσλ θαηέιεμε ζηα ζπκπεξάζκαηα. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ παξαηεξνχκε φηη ε επηθνηλσλία είλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ε νπνία ήηαλ εκθαλήο ζε φια ηα 

ζηηγκηφηππα θαη ησλ δχν δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ επηθνηλσλία είλαη κία απφ ηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξνσζεί ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν 

(2011) φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ παηδεία. 

Μαδί κε ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη απηνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη καζεηέο επηθνηλσλνχζαλ κε ιεθηηθφ αιιά θαη κε ιεθηηθφ ηξφπν θαηά ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο θαη ζηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Γεδνκέλεο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

θχζεο ηεο ε επηθνηλσλία ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ. Μέζσ ηεο επηθνηλσλίαο νξγάλσλαλ ηε δξάζε ηνπο, πξαγκαηνπνηνχζαλ 

ππνζέζεηο, ζπγθέληξσλαλ ηα πιηθά γηα ηα πεηξάκαηά ηνπο, απνθάζηδαλ γηα ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ εξγαιείσλ θαη δηακφξθσλαλ ηνπο θαλφλεο ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο 

κάζεζεο. ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο ήξσεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ε επηθνηλσλία 

ήηαλ εκθαλήο ζηα παηρλίδηα ξφισλ θαη ζηηο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ 

ηελ πνξεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ.  

Ζ δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ελίζρπζε 

ζεκαληηθά ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε 

δεχηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην θσο, ηηο ζθηέο θαη ηα ρξψκαηα, κέζα 

απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπο νη καζεηέο θαηφξζσζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην ιεπθφ παλί θαη ηε θσηεηλή πεγή θαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

δηαπηζηψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο δεκηνπξγείηαη ε ζθηά. ε άιιε πεξίπησζε, 

πξνζδηφξηζαλ ηε ζέζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβνιέα θαη ην ιεπθφ 

πίλαθα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζθηά ηνπ ρεξηνχ ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε πνπ πξέπεη λα ζηαζνχλ ζε ζρέζε κε ην παλί 
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θαη ηε θσηεηλή πεγή γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζθηά, νη καζεηέο θάλνπλ ππνζέζεηο, 

πξνρσξνχλ ζε πεηξακαηηζκνχο θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία είλαη εκθαλήο νη δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ: 

 Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ ζθηέο θηλψληαο δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο 

κπξνζηά απφ ηε θσηεηλή πεγή (ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπίδξαζε). 

 Σα παηδηά ζεθψλνπλ ηηο θάξηεο κε ην ζήκα 'βιέπσ' θάζε θνξά πνπ ν ήξσαο 

ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνχλ κπνξεί λα δεη (δεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

ππνζέζεηο, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ). 

 Σα παηδηά πεηξακαηίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ 

εαπηφ ηεο θαη γχξσ απφ ηνλ ήιην (ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, επηθνηλσλία) 

 Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ ηα παηδηά ηαμηλνκνχλ ζε απηά πνπ 

θσηίδνπλ θαη ζε απηά πνπ δελ θσηίδνπλ ηνπνζεηψληαο ηα ζηηο αληίζηνηρεο 

θαξηέιεο (παξαηήξεζε, αλάπηπμε δηαιφγνπ, ηαμηλφκεζε, επηθνηλσλία). 

 Σα παηδηά (Τπνθείκελα) ρξεζηκνπνηνχλ cd (Δξγαιεία) θαη παξαηεξνχλ φηη αλ 

ηα θξαηήζνπλ πξνο ην θσο ζρεκαηίδεηαη ην νπξάλην ηφμν κέζα ζε απηά 

(ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αιιειεπίδξαζε ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο). 

 Σα παηδηά, ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ, αλαπαξηζηνχλ ην πείξακα ηνπ Νεχησλα 

κε ηα ρξψκαηα κε αθνξκή ην επεηζφδην απφ ην θηλνχκελν ζρέδην πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο γπάιηλν πξίζκα θαη θαθφ (επηθνηλσλία, 

ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί). 

 Σα παηδηά αλαπαξηζηνχλ ην πείξακα ηνπ Νεχησλα ρξεζηκνπνηψληαο ζε 

ζθνηεηλφ ρψξν έλα πξίζκα θαη θαθφ (ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, 

αιιειεπίδξαζε κειψλ ηεο νκάδαο, πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ). 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 

Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο δχν παξεκβάζεηο ηεο 

δηαηξηβήο καο έδεημε φηη ε αλάπηπμε Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ εκθαλίδεη 

πνζνζηφ αζπκκεηξίαο κεηαμχ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ αλαπηχζζνληαη φιεο νη 
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Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά αλάινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Παξαηεξήζεθαλ επίζεο 

ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε νξηζκέλεο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ νη 

νπνίεο δείρλνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο αιιειεμάξηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη 

έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη ηελ επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ, αλάκεζα ζηελ επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, αλάκεζα ζηελ ππφζεζε θαη ηελ παξαηήξεζε θαη αλάκεζα ζηελ 

εξκελεία θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σφζν νη έληνλεο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο φζν 

θαη νη ζπζρεηίζεηο κέηξηαο έληαζεο πνπ ζεκεηψλνληαη αλάκεζα ζηηο Γηαδηθαζίεο 

Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ δείρλνπλ ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο δηαηξηβήο ζηελ αλάπηπμε ησλ Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ απφ ηνπο καζεηέο.  

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ αιγνξίζκνπ tree clustering κε ρξήζε ηνπ παθέηνπ 

S.P.S.S. 20 κε ην πξφζζεην Clementine εληνπίζηεθαλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ. Δίλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο βαζκφο αιιειεμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ, ηεο επαιήζεπζεο πξνβιέςεσλ θαη ηεο εξκελείαο. Ζ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εκθάληζε ή φρη ηεο δεμηφηεηαο εξκελεία 

θαη έκκεζα απφ ηελ δεμηφηεηα επαιήζεπζε πξνβιέςεσλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη 

κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο Γηαδηθαζίεο Δπηζηεκνληθήο 

Μεζφδνπ επηηπγράλνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ εξκελεία απηψλ κε ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν. 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Διδακτορικι Διατριβι –Ελζνθ Κολοκοφρθ -2015 

 
285 

5.4 Πώσ αξιοποιούν τα παιδιά τα εργαλεία που τίθενται ςτη 

διάθεςή τουσ κατά τη διάρκεια των δραςτηριοτήτων; 

 

Σα παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια κέζα θαη 

θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηε 

δηαλνεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ (Rogoff, 2003). ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

ην πεξηβάιινλ κάζεζεο εκπινπηίδεηαη κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαζψο θαη κε 

ηζρπξνχο πνιηηηζκηθνχο εληζρπηέο φπσο ηα θηλνχκελα ζρέδηα. Οη επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ, κε ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη χζηεξα απφ θαηάιιειν 

δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαηαζθεπάδνληαο ηζηνξίεο θαη δηδαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ηνπ παξφληνο 

θαη ηνπ παξειζφληνο, σο απνηέιεζκα ζπλεξγαηηθήο δξάζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο.  

Ζ πινθή ηεο ηζηνξίαο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ 

πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο έλα ζελάξην ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κε λφεκα θαη 

ζεκαζία κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζέγγηζαλ ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ θσηφο θαη 

δεκηνχξγεζαλ ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο. χκθσλα κε ηελ Fleer (1997), φηαλ ην 

πιαίζην κάζεζεο δελ είλαη αθεξεκέλν νη καζεηέο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηα 

θπζηθά θαηλφκελα, κνηξάδνληαη θνηλά λνήκαηα θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο. Ζ 

αιπζηδσηή δνκή ηεο ηζηνξίαο κε ηηο ελδηάκεζεο ελφηεηεο πξνζέθεξε έλα πεδίν 

δξάζεο θαη έθθξαζεο κέζα απφ ην νπνίν νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ηα θπζηθά 

θαηλφκελα θάζε ελφηεηαο, δηαηχπσζαλ ηδέεο θαη αλαδήηεζαλ ηξφπνπο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαλ. ην ζχλνιφ ηεο ε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηνπο 

καζεηέο απνηέιεζε έλα πνιηηηζκηθφ δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε 

θαη αλάιπζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

Ζ ρξήζε πνηθίισλ θαη ελαιιαθηηθψλ κέζσλ έθθξαζεο θαη εξγαιείσλ θαη ε 

δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ θαη νηθείσλ πιαηζίσλ επηθνηλσλίαο εληζρχνπλ ηε 

ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ ηελ αληαιιαγή 

ηδεψλ θαη ηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ θαη εξκελεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί 
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φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα λα ζπλδέζεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε ζηε δηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Roth, Goulard & Plakitsi, 2013). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο θαη ζηηο δχν 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο δηαηξηβήο, νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθά είδε 

γιψζζαο θαζψο θαη έλλνηεο θνληά ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ 

ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη λα γίλνπλ ακνηβαία θαηαλνεηνί. Δπηπιένλ ε εηζαγσγή θαη ε 

ρξήζε εξγαιείσλ φπσο ηα θηλνχκελα ζρέδηα επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ 

ζε λέεο απζεληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επεξέαζε ζεηηθά ηελ αληίιεςε 

θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο πξνθχπηεη φηη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ έλλνηεο θαη βαζηθέο αξρέο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο αεηθφξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο είλαη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ θνηλνηήησλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, νη αιιειεμαξηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε αμία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε άκεζε 

ζχλδεζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηφ θαη ε εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαη εηθφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ απφ ηνπο καζεηέο ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο 

δηαηξηβήο: 

 Ο Κσλζηαληίλνο ζε ξφιν Μπνκπ θνπγγαξάθε βνεζά ζηελ επηινγή ησλ 

εξγαιείσλ ζηελ νκάδα ηνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ πεηξακάησλ κε ηα 

θηζηίθηα, ην λεξφ θαη ην αλζξαθηθφ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 Σν γξάκκα απφ ηνλ Μπνκπ, ην άικπνπκ κε ηηο θσηνγξαθίεο, ην παλί γηα ην 

βπζφ ηνπ Μπηθίλη Μπφηνκ θαη ε θνχθια γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ 

Μπνκπ απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία ζε φιε ηελ πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ Αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

απφ ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο-βχζηζεο. 

 Αθνχ ηα παηδηά επεμεξγάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηε θξάζε 'θφςε ηελ παηάηα, 

θφςε ηελ παηάηα' απφ ηελ ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε θαη ζπγθέληξσζαλ ηα 

απαξαίηεηα πιηθά, πξνρσξνχλ ζηνλ πεηξακαηηζκφ (νξγάλσζε πεηξάκαηνο, 

πξνβιέςεηο, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο). 
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 Σα κέιε ηεο νκάδαο (Τπνθείκελα) αιιειεπηδξνχλ θαη πεηξακαηίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιηθά (Δξγαιεία) γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε 

αληηθεηκέλνπ-θσηεηλήο πεγήο γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο (Αληηθείκελν). 

 Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιηθά (Δξγαιεία) πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Μέζα απφ 

ηνπο πεηξακαηηζκνχο αλαθαιχπηνπλ φηη ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηνλ 

αξηζκφ ηελ ζθηψλ πνπ παξάγνληαη απφ έλα αληηθείκελν θαη ησλ θσηεηλψλ 

πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ (πεηξακαηηζκνί, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, επίηεπμε ηνπ Αληηθεηκέλνπ). 

 Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηξφπνπο γηα λα δνπλ κέζα 

ζην θνπηί ρσξίο λα ην αλνίμνπλ (ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, επηθνηλσλία). 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαθφ (ρξήζε λένπ 

εξγαιείνπ) γηα λα κπνξέζνπλ λα δνπλ κέζα ζην θνπηί (Αληηθείκελν). 

 Ζ Αληηγφλε κεηαθηλεί ην cd ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο έηζη ψζηε λα επηηχρεη ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ (δεκηνπξγηθή ρξήζε, εξγαιείσλ). 

 Έπεηηα απφ ην γξάκκα πνπ έιαβαλ απφ ηνλ Φνίβν θαη ηελ Ίξηδα, νη νκάδεο 

ησλ παηδηψλ (Τπνθείκελα) είλαη έηνηκεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά 

(Δξγαιεία) πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο γηα λα αλαθαιχςνπλ πψο δεκηνπξγνχληαη 

νη ζθηέο (αιιειεπίδξαζε πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ζε επίπεδν νκάδαο, 

δηαηχπσζε θαλφλσλ, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο). 

 Ζ νκάδα παηδηψλ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην παλί ρξεζηκνπνηεί πιηθά-

εξγαιεία θαη πεηξακαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο ζθηάο δηαθνξεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη 

επηρεηξεκαηνινγίαο). 

 Σα παηδηά (Τπνθείκελα) ρξεζηκνπνηνχλ θαθνχο (Δξγαιεία) θαη θάλνπλ 

απηνζρέδηα παηρλίδηα δεκηνπξγψληαο θσηεηλέο δέζκεο (Αληηθείκελν). 

 Ο Μελάο πξνρσξεί ζε λένπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ πιηθψλ-εξγαιείσλ, θαζψο 

πεξλά ην θσο απφ ηνλ αλακκέλν θαθφ κέζα απφ έλα πιαζηηθφ απγφ γηα λα δεη 

αλ θσηίδεη απφ ηελ άιιε πιεπξά (ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο, λένη ηξφπνη ρξήζεο 

ησλ πιηθψλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) Μελάο αμηνπνηεί ηα πιηθά πνπ έρεη 

επηιέμεη θαη ηα ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ δηθφ ηνπ δεκηνπξγηθφ ηξφπν (ππνζέζεηο, 

πξνβιέςεηο, λένη ηξφπνη ρξήζεο ησλ πιηθψλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ). 
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Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη απφ ην πιαζηηθφ απγφ πεξλά ην θσο αλ ππάξρεη 

ηξχπα ν Μελάο ζέιεη λα δεη αλ ηζρχεη ην ίδην θαη κε ην μχιηλν παηρλίδη 

(ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο, λένη ηξφπνη ρξήζεο ησλ πιηθψλ, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ). 

Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ αλαθαιχπηεη ηελ αληηζηνηρία ηνπ αξηζκνχ θσηεηλψλ πεγψλ 

θαη ζθηψλ ελφο αληηθεηκέλνπ (Δηθφλεο Δ12, θαη Δ13). Υξεζηκνπνηεί 4 θαθνχο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη 4 ζθηέο απφ ην θαβνχθη ηεο ρειψλαο (ππνζέζεηο, πεηξακαηηζκνί, 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπίδξαζε). 

 

 

Δηθόλεο Δ12, Δ13: Πεηξακαηηζκνί γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απφ κία ζθηά γηα 

έλα αληηθείκελν 
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Ο Μελάο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ θαθφ (Δηθφλα Δ14) γηα λα 

κπνξέζεη λα δεη ην κάηη ηνπ κέζα απφ ην ιάζηηρν (λένο ηξφπνο ρξήζεο ησλ πιηθψλ, 

ππνζέζεηο, πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ Αληηθεηκέλνπ). 

 

 

Δηθόλα Δ14: Γεκηνπξγηθή ρξήζε εξγαιείσλ 

 

Έπεηηα απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπο νη καζεηέο απνηππψλνπλ ζηα ζρέδηά ηνπο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ ρξσκάησλ. 

 

 

Δηθόλα Δ15: ρέδην καζεηή. Ο θαθφο (απφ δεμηά), ην πξίζκα θαη ην νπξάλην ηφμν. 
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Οη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ επεηδή ν ρψξνο ηεο ηάμεο ηνπο ήηαλ αξθεηά 

θσηεηλφο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ παηρλίδηα κε ηνπο θαθνχο. Έζβεζαλ αξρηθά ηα 

θψηα, αιιά πάιη δελ κπνξνχζαλ λα δνπλ ηηο δέζκεο θσηφο απφ ηνπο θαθνχο ηνπο θαη 

απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ζθνηεηλφ ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηξαπεδάθηα 

θαη ηηο θφδξεο απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη (Δηθφλα Δ16). 

 

Δηθόλα Δ16: Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ έλαλ ζθνηεηλφ ρψξν γηα λα παίμνπλ κε ηνπο 

θαθνχο 

 

ην παξαθάησ ζρέδην (Δηθφλα Δ17) απνηππψλεηαη ην πείξακα ηεο αλάιπζεο ησλ 

ρξσκάησλ δσγξαθίδνληαο αληί γηα δηάθαλν πξίζκα ηνλ θαηαξξάθηε, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ. 

 

Δηθόλα Δ17: Ο θαηαξξάθηεο θαη ην νπξάλην ηφμν (αλάιπζε ρξσκάησλ) 
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5.5 Ποιεσ αλληλεπιδράςεισ λαμβάνουν χώρα μέςα ςτο ςύςτημα τησ 

Δραςτηριότητασ κατά τη διάρκεια τησ διδαςκαλίασ; 

 

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (2000), φιεο νη αλψηεξεο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο 

είλαη απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο άιινπο, επνκέλσο επεξεάδνληαη απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Κάζε εμσηεξηθή δηεξγαζία είλαη θαηά ζπλέπεηα θνηλσληθή. 

Ζ αηνκηθή ζθέςε επίζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κε ηα άιια άηνκα κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ κάζεζε 

είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε 

ηνλ καζεηή θαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα 

παηδηά γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ ηνλ θφζκν φηαλ δηαπξαγκαηεχνληαη λνήκαηα θαη 

φηαλ αληαιιάζζνπλ επηρεηξήκαηα κε άιινπο (Bodrova & Leong, 2007).  

Ζ ζεκαζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνλίδεηαη θαη ζε έξεπλα ηεο Καιδξπκίδνπ 

ζηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο νη καζεηέο 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαη δνκνχλ λνήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο 

επεμεξγάδνληαη ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

(Kaldrimidou et al, 2007). ε άιιε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

δαζθάινπ-καζεηή πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ζθνπφ λα 

εθηηκεζεί ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο σο απνηέιεζκα 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Kaldrimidou et al, 2011). 

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζε 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία δνκψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ (Roth, 2011). 

Μέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο νη καζεηέο δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία θαη καζαίλνπλ ην θαηάιιειν ιεμηιφγην 

γηα λα πεξηγξάθνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. Ζ κάζεζε ζπλδνκείηαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ηνπο άιινπο καζεηέο (Φζελάθεο & 

Βξπληψηε, 2014). ην πιαίζην απηφ, νη καζεηέο θαηαλννχλ φηη ηα θπζηθά θαηλφκελα 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο, ε γλψζε κνηξάδεηαη θαη 

κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, έλα πξφβιεκα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ 
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κία ιχζεηο, ε αληαιιαγή ηδεψλ νδεγεί ζηε δηεχξπλζή ηνπο ελψ ε ζπιινγηθή 

δηεξεχλεζε λνεκάησλ παξέρεη λέα εξεζίζκαηα θαη εκπινπηίδεη ηε γλψζε. 

 χκθσλα κε ηε Rogoff (1998), ε παηδηθή ζθέςε ελζσκαηψλεη ηε λέα γλψζε κε 

ηε δηακεζνιάβεζε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη αλαιχεηαη ζε 3 επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ:  

α) ην πξνζσπηθφ επίπεδν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αηνκηθά εξγαιεία ζθέςεο 

θαη δξάζεο ηνπ θάζε καζεηή. Ζ εζηίαζε ζην πξνζσπηθφ επίπεδν επηηξέπεη ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο.  

β) ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο αληαιιαγήο, αληρλεχεη ζπκθσλίεο ή δηαθσλίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηηο ελδερφκελεο πξννπηηθέο αιιαγήο.  

γ) ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν αλαδεηθλχνληαη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ν ρεηξηζκφο ησλ εξγαιείσλ θαη νη ζπλδέζεηο κε 

ηελ πξνυπάξρνπζα θαη νηθεία γλψζε.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ε αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ  επηθεληξψζεθε ζην 

πξψην επίπεδν ζηηο αηνκηθέο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ, ην ιφγν, ηε ζσκαηηθή έθθξαζε 

θαη ην ηρλνγξάθεκα. ε ζρέζε κε ην δεχηεξν επίπεδν έκθαζε δφζεθε ζηελ 

αηκφζθαηξα ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζην ιεμηιφγην θαη ζηελ επηθνηλσλία ελψ ζην 

επξχηεξν πιαίζην κειεηήζεθε ε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ, ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ν ξφινο ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ ρξήζε ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ Engeström (1987) γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ 

αλάδεημε ησλ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα φξηα ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη ζπλέβαιιαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε φιν ην 

ζχζηεκα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ήηαλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαζψο 

βνήζεζαλ ηφζν ζηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηε 

δηακφξθσζε θαη αθνινπζία θαλφλσλ κέζα ζηελ νκάδα. Οη καζεηέο βξίζθνληαλ ζε 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο είρε ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ θαη 

αλαιάκβαλε δξάζε κφλν εάλ ηνπ δεηνχληαλ. Ζ ρξήζε θαη ε αληαιιαγή εξγαιείσλ 
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ελίζρπζε ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ 

ησλ καζεηψλ θαη επέηξεςε ζπλδέζεηο ηεο πξνυπάξρνπζαο κε ηε λέα γλψζε. ην 

ζεκείν απηφ παξαηεξείηαη  φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εξγαζίαο παξάγεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία ν Vygotsky (2000), ραξαθηήξηζε σο „δηακεζνιάβεζε‟ 

εθφζνλ φπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη ην άηνκν κεηαβάιιεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζε απηή. 

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αηνκηθή ζπκκεηνρή θαη πξφνδν κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ Stetsenko 

(2005), αλαγλσξίδεη ηξεηο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη εμέιημεο  νη 

νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο: ηελ πιηθή παξαγσγή ησλ εξγαιείσλ, ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ 

ξπζκίδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή ησλ εξγαιείσλ θαη νη ζπλαιιαγέο. Καη 

νη ηξεηο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ έλα δνκεκέλν ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ ζην νπνίν 

ππάξρεη δηαιεθηηθή ζρέζε. ην πιαίζην απηφ ν εθπαηδεπηηθφο δξα ζε έλα πεδίν 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν ν ίδηνο έρεη ηελ επθαηξία λα 

αλαδηακνξθψζεη, ζπλεξγάδεηαη κε άιια άηνκα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο, αλαπηχζζεη 

θαη ρξεζηκνπνηεί λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη παξάγεη λέν πιηθφ.  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή αληηιακβαλφκαζηε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο φηη ηελ πην 

ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ νη πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο κε θεληξηθή 

έλλνηα ηνλ καζεηή. Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο αιιά θαη 

κε ηε λεπηαγσγφ-εξεπλήηξηα θαη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε. Καηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαζψο 

είλαη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηεξεχλεζεο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο. 

ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δηαπηζηψζεθε επίζεο ε 

δπλακηθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ νκάδσλ πνπ δηακνξθψλνληαλ απφ ηελ 

θνηλφηεηα κάζεζεο. Σα επίπεδα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ ηφζν κεηαμχ 

ηνπο φζν θαη ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ ηξνπνπνηνχληαλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. πσο είλαη εκθαλέο απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ νη αιιειεπηδξάζεηο δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ  απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, ηηο ζπλδέζεηο κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αιιά θαη 

κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ, ε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ, ε 
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αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ν αλαζηνραζκφο, ε πνξεία πξνο ην ζηφρν, ε 

πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο. 

Ζ νκάδα ινηπφλ ησλ καζεηψλ θάζε θνξά αμηνπνηεί ηα λέα ζηνηρεία γηα λα 

νξγαλψζεη ηηο δξάζεηο ηεο, λα δηαηππψζεη ηνπο θαλφλεο, λα αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία-

πιηθά πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη λα δηακνξθψζεη ην επίπεδν ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο.  
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5.6 Μπορούν τα κινούμενα ςχέδια να χρηςιμοποιηθούν ωσ 

ςυμπληρωματικό διδακτικό εργαλείο ςτισ πρώτεσ βαθμίδεσ 

εκπαίδευςησ; 

 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλέβαιιαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Οη καζεηέο 

ζπλεξγάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηακέξηζαλ ηελ εξγαζία 

(δχν καζεηέο ζπγθέληξσλαλ ηα πιηθά γηα ηα πεηξάκαηα, έλαο άιινο εηνίκαδε ηνπο 

πίλαθεο πξνβιέςεσλ, άιινη δχν βνεζνχζαλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θ. ν. θ.). 

Γηαηχπσλαλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξάζε νη νπνίεο ζπκπιήξσλαλ θαη δηεχξπλαλ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηή θαη έζεηαλ εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο νξγαλψλνληαλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Καηέγξαςαλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο, έθαλαλ ηαμηλνκήζεηο θαη ηέινο αλαδηακφξθσζαλ ηνπο θαλφλεο 

κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο δείρλεη φηη ε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ επηηειείηαη κφλν ζηα φξηα 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αιιά επεθηείλεηαη ζην εξγαζηήξην, ζηε θχζε θαη ζην πεξηβάιινλ 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ δηεμαγσγή έξεπλαο ζην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζπλεηέιεζε ζην λα 

εμεηάζνπκε ζε βάζνο ηε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη κε ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θάζε ζρνιείνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Σα θίλεηξα, ηα πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα θαη νη ζηφρνη πνπ έζεηαλ θάζε θνξά νη καζεηέο, βξίζθνληαλ ζε 

δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε φια ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πεδίν δξάζεο 

ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία κέζα ζην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή 

θαζψο ππήξρε ζπλερήο αληαιιαγή απφςεσλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ ήηαλ απνηέιεζκα ιεθηηθήο ή κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ήηαλ 

απνηέιεζκα ζπιινγηθήο δξάζεο ελψ νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε νκάδαο ήηαλ απνδεθηέο 

θαη αληηκεησπίδνληαλ ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο.  
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Μέζα ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη 

κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ νηθείσλ κε ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη παξέρεηαη έλα 

επξχ πεδίν ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Οη ζεσξεηηθνί ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Cole, 1995; Engeström, 

1987; Kaptelinin & Nardi, 2009; Nardi, 1996) ζεσξνχλ φηη ηα εξγαιεία 

δηακεζνιάβεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο ζην πιαίζην 

εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νδεγνχλ ζε αιιαγέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζε 

απνηειέζκαηα ηθαλά λα επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. Οη ιεηηνπξγίεο 

ελφο ζπζηήκαηνο Γξαζηεξηφηεηαο (παξαγσγή, θαηαλάισζε, δηαλνκή θαη αληαιιαγή) 

νξηνζεηνχλ ηηο ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα βαζηθά κέξε ηνπ 

ηξηγψλνπ ηνπ Engeström θαη νδεγνχλ ηειηθά ζηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηελ παξαγσγή λένπ πιηθνχ. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ε ρξήζε (θαηαλάισζε) ηνπ ραξαθηήξα θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ Μπνκπ θνπγγαξάθε γηα ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

κέζα ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ 

αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο (Παξαγσγήο) ελφο λένπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή, ην νπνίν απνηέιεζε βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην 

πιαίζην απηφ, ε αληαιιαγή θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ηξίγσλν ηεο 

Παξαγσγήο θαη ζην ηξίγσλν ηεο Καηαλάισζεο νδήγεζε ζηελ παξαγσγή ελφο λένπ 

εξγαιείνπ κέζα απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ ππάξρνληνο. Καη ζηα δχν ηξίγσλα θνηλά 

ζεκεία είλαη νη ζπκκεηέρνληεο (Τπνθείκελα) θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο (Αληηθείκελν). ηελ θνξπθή ηνπ ηξηγψλνπ ηεο Παξαγσγήο βξίζθνληαη 

ηα Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία Παξαγσγήο αιιά θαη ηα λέα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηή ελψ ζηελ θνξπθή ηνπ ηξηγψλνπ ηεο Καηαλάισζεο 

βξίζθεηαη ε θνηλφηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ελέξγεηεο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ εξγαιείνπ.  
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Δηθόλα Δ18: Σν ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1993) 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αλαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο κε ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα γεγνλφο ην νπνίν εληζρχεη ην πεδίν 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηε ρξήζε πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ φπσο ηα θηλνχκελα 

ζρέδηα. ηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνηππψλνληαη νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επηδξάζεηο ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Παξαηεξνχκε φηη απνηειεί ρξήζηκν δηδαθηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ ησλ καζεηψλ ζε φιε ηελ πνξεία ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη θαζνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ νκάδσλ, ηε 

δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ζηηο νκάδεο αιιά θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ-εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεηξακαηηζκψλ. 

ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ηεο δηαηξηβήο θαη 

κέζσ ηεο ζχλδεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο καο 

δφζεθαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ „επηζηήκνλα‟ θαη ηελ απεηθνλίδνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο. 

Με αθνξκή ηνπο επηζηήκνλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλνπκέλνπ 
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ζρεδίνπ „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟ νη καζεηέο ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηε δσή, ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηελ εξγαζία ησλ επηζηεκφλσλ θαη έπεηηα απνηππψλνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά ζηηο δσγξαθηέο ηνπο. Μέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηα πξφζσπα απφ ηελ 

επηζηήκε νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Απηή ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ιάβεη 

δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα 

ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο θαη ηα επηηεχγκαηα θαη λα ηα 

ζεσξήζνπλ σο πξντφληα πνιηηηζκνχ. 

Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο αμίδεη λα 

παξαζέζνπκε νξηζκέλα απφ ηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ κε ηα αληίζηνηρα ζρφιηα ζρεηηθά 

κε ην πψο απεηθνλίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ επηζηήκνλα. Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζηελ 

Δηθφλα Δ19 ηελ επηζηήκνλα ε νπνία ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο. Σα 

βηβιία πεξηιακβάλνπλ πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ςάρλεη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην θσο 

θαη ζην νπξάλην ηφμν. Αληίζηνηρα ζηελ Δηθφλα Δ20 ε επηζηήκνλαο βξίζθεηαη ζην 

εξγαζηήξηφ ηεο θαη πεγαίλεη ζηε ληνπιάπα κε ηα πιηθά γηα λα πάξεη ηα απαξαίηεηα 

γηα ην πείξακά ηεο. 

 

 

Δηθόλεο Δ19 θαη Δ20: Εσγξαθίδνπκε έλαλ επηζηήκνλα 

 

ηελ Δηθφλα Δ21 „ν επηζηήκνλαο είλαη πνιχ ραξνχκελνο επεηδή θαηάθεξε κε ην 

θαθφ ηνπ λα ζρεκαηίζεη ην νπξάλην ηφμν ζηνλ ηνίρν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ. Ο 

επηζηήκνλαο έρεη πνιιά καιιηά θαη καθξηά, φπσο ν Νεχησλαο. Έρεη επίζεο πνιιά 
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ρέξηα γηα λα πηάλεη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηα πεηξάκαηα. Απηή ηε ζηηγκή θάλεη 

γπκλαζηηθή κε βαξάθηα γηα λα δπλακψζεη‟. Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρεδίσλ πνπ 

έδσζαλ νη καζεηέο αληηιακβαλφκαζηε ηελ επηξξνή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνλ επηζηήκνλα 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην θηλνχκελν ζρέδην αιιά θαη ηε ζχλδεζε κε ην ζχγρξνλν ηξφπν 

δσήο, ε νπνία καο δείρλεη φηη νη επηζηήκνλεο έρνπλ πξνζσπηθή δσή θαη ζπλήζεηεο. 

Παξνκνίσο, ε Δηθφλα Δ22 απεηθνλίδεη ηνλ Νεχησλα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ θαη 

αλαπαξηζηά ηελ εηθφλα ηεο ηζηνξίαο κε ηνλ Νεχησλα θαη ην πείξακα κε ην θσο ζην 

ζθνηεηλφ δσκάηην. 

 

 

Δηθόλα Δ21: ν Νεχησλαο ζην εξγαζηήξηφ ηνπ 

 

 

Δηθόλα Δ22: „Ο Νεχησλαο πνπ θξαηά ην θαθφ ηνπ. Απέλαληί ηνπ βξίζθεηαη ν 

θαζξέθηεο, πάλσ απφ ηνλ θαζξέθηε έλα πξίζκα θαη ην νπξάλην ηφμν ζηνλ ηνίρν‟. 
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5.7 υμβολή τησ παρούςασ διατριβήσ και ερευνητικέσ προεκτάςεισ 

 

Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία ζπλνςίδεηαη ζηα 

παξαθάησ: 

• Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο ελφηεηεο „Δπίπιεπζε θαη βχζηζε 

ζηεξεψλ ζην λεξφ‟ θαη „Φσο-ζθηέο-ρξψκαηα‟ ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη 

παξάδεηγκα γηα ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα απηφ: 

- Δληζρχεη ηελ αλάδπζε δξάζεσλ θαη Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ ζε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηε ρξήζε 

πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ φπσο είλαη ην θηλνχκελν ζρέδην. 

- Τπνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ζε νκάδεο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη 

ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε κία θαηάζηαζε επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

- Δκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο κέζσ αλαδήηεζεο 

ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο. 

- Πξνηείλεη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα 

θαη ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ.  

- πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε κηαο επξχηεξεο έλλνηαο ηεο γλψζεο κε ηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε νξηζκέλα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν θάζε θνηλφηεηαο-ζρνιηθήο 

ηάμεο θαη ζα πινπνηνχληαη κέζα απφ κηα επξχηεηα ζεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. 
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- Αλαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο απνηέιεζκα κηαο βησκαηηθήο, 

ζπλεξγαηηθήο θαη αιιειεπηδξαζηηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

- Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο θαη ηνπ ζηαδηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ηεο σο 

απνηέιεζκα παξέκβαζεο απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξεπλεηή αιιά θαη 

αλαηξνθνδνηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο καζεηέο-κέιε ηεο νκάδαο. 

- Δληζρχεη ηε κεηάβαζε απφ κηα ηζρπξή πεξηράξαμε ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξνο κηα επαλαζπγθξφηεζή ηεο σο έλα 

εθηθηφ παξάδεηγκα ζηελ ηνκή ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο κε έκθαζε 

ζηε ζπιινγηθφηεηα. 

- Αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κέζσ 

ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ αιιειεπίδξαζεο ηφζν γηα ηνπο 

καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο αλαιακβάλνπλ ην 

έξγν λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά έλα δίθηπν πνιιψλ παξαγφλησλ θαη κε 

πνιιαπιέο εθθάλζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλαγθαία ε αιιειεπίδξαζε κε ην έξγν 

θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ησλ επηζηεκφλσλ. Οη ηειεπηαίνη 

νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηα παλεπηζηήκηα σο ζε αλνηρηά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 

λα αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε φινη λα ελεξγνχλ πξνο ηηο 

αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

(Πιαθίηζε, 2008).  

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ αθνινπζψληαο εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή ην πεξηβάιινλ 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο θνηλσληθφο κηθξφθνζκνο απνθηά δπλακηθφηεηα εμέιημεο θαη 

δπλαηφηεηα πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ζηνρεπκέλα 

επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, ηξνπνπνηεί ηηο δξάζεηο ηνπ θαη επηθέξεη 

βειηηψζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε. ηελ παξνχζα έξεπλα ν εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο ήξζε 

αληηκέησπνο κε κία ζεηξά πξνθιήζεσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 
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έξεπλαο, ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ: 

 Σελ άξηηα θαη αλαιπηηθή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο- 

εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

 Σελ αλάιεςε πνιιαπιψλ ξφισλ θαη ηε δηάζεζε ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο (δηαπξνζσπηθέο, παηδαγσγηθέο, 

δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο). 

 Σελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο 

επξχηεξεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (@fise group ζηελ παξνχζα έξεπλα) έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπληνληζκφο πεξαηηέξσ 

εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη δεκηνπξγία πξσηφηππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ζ 

ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ επξχηεξε εξεπλεηηθή νκάδα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε κεηαδηδαθηηθφ επίπεδν λα ζπδεηεζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο 

παξέκβαζεο θαη λα ζπδεηεζνχλ νη θαηάιιειεο ιχζεηο. 

 Σελ εμέιημε ηνπ ξφινπ ηνπ πξνο πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο έηζη 

ψζηε ν ίδηνο λα κελ πξνζθέξεη ηε γλψζε αιιά λα ιεηηνπξγεί σο δηεπθνιπληήο 

θα δηακεζνιαβεηήο θαη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ηελ αλαθαιχςνπλ. 

πσο ηνλίδεη ε Hedegaard (2008) θαζψο πεξηγξάθεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

„δελ είλαη φηη ζα κάζεηο απηφ πνπ ζα ζνπ δηδάμσ αιιά κέζα απφ ηελ θνηλή δξάζε, ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θηάλνπκε ζην πην 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο‟ (p.79). Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ , φρη 

κφλν λα ιάβνπκε ππφςε ηε γλψζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο κεηαδίδεη ζηνλ καζεηή ηελ 

ψξα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηελ θνηλή δξάζε ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ θαη 

νδεγνχληαη ζε λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη λέεο ηδέεο. ην πιαίζην απηφ, ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη έλαλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα πξνζεγγίζεη ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

λνεκαηνδνηεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα πξνζεγγίζεη ηε λέα γλψζε θαη 

ηαπηφρξνλα απνκαθξχλεη ηα εκπφδηα πνπ αλαραηηίδνπλ ηελ πξφνδν θαη εμέιημε.  

ην πιαίζην απηφ, πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ηφζν ησλ 

πξνπηπρηαθψλ φζν θαη ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζχλδεζεο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο αιιά θαη δηακφξθσζεο εγρεηξηδίνπ πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ησλ 

ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζε κία 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ηα παλεπηζηήκηα 

αιιά θαη ηνπο θνξείο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο φπσο ηα επηζηεκνληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά θέληξα, ηα κνπζεία θ. α. Μέζα απφ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε επηζηήκεο 

θαη θνηλσλίαο δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

πιαηζίνπ κάζεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο θνξείο. Βαζηθή 

επηδίσμε απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ε ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν κεηαμχ θνξέσλ 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε βειηίσζε κηαο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο κέζα ζηελ νπνία δνπλ θαη εξγάδνληαη ηα κέιε ηνπο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ρψξαο λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε δηεζλή θηλεηηθφηεηα. ιεο νη ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ, ε 

αλάπηπμε Γηαδηθαζηψλ Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

(AAAS 1993, 2009, Project 2061, UNESCO: Natural Sciences).  

ε πξαθηηθφ επίπεδν ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αξρηθά ζε 

εζληθφ επίπεδν ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηηο λέεο θαηλνηνκίεο θαζψο 

θαη ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ παξνρή έκπλεπζεο θαη θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πξσηφηππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ζ πξννπηηθή απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ 

κε δίθηπα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλερή 

ελεκέξσζε θαη αιιειεπίδξαζε. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα ζα δεκηνπξγήζεη έλα πεδίν έξεπλαο, 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αμηνιφγεζεο. 

ε ζρέζε κε ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά επηκνξθψζεσλ 

γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηηο νπνίεο αλέιαβε ε εξεπλεηηθή 

νκάδα @fise group κέινο ηεο νπνίαο είλαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο εξεπλεηήο ζε 
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ζπλεξγαζία κε έλα ζχλνιν θνξέσλ απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο: ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ θαη ηεξεάο 

Διιάδαο, ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Σηο επηκνξθψζεηο 

παξαθνινχζεζαλ ελ ελεξγεία λεπηαγσγνί θαη δάζθαινη Α΄ Γεκνηηθνχ ζηνπο λνκνχο 

Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο θαη Βνησηίαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2014-

2015. Ζ ζεκαηηθή αθνξνχζε ζηελ Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία θαη πεξηειάκβαλε ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο 

θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα @fise group.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηήξηα ζρεηηθά κε 

ηηο δχν έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ηεο δηαηξηβήο κε ηίηιν: Δξγαζηήξηα 

Γηδαθηηθήο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε cartoon animation: „Μπνκπ θνπγγαξάθεο θαη 

επίπιεπζε-βχζηζε‟ θαη „Υξψκαηα απφ ην παξειζφλ‟. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, πξαγκαηνπνίεζαλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο έλλνηεο επίπιεπζε- 

βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ θαη θσο-ζθηέο-ρξψκαηα θαη ζρεδίαζαλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ ήξζαλ ζε επαθή κε ην 

ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ scratch θαη εξγάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ζπλεξγαηηθήο ζπλαξκνιφγεζεο (jigsaw) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα.  

Ζ ζεκαηηθή ησλ ζεσξεηηθψλ εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ θαη ηε δηαιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηα ΓΔΠΠ-ΑΠ θαζψο θαη κε ηελ εζηηαζκέλε ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο δηθηχσζε λεπηαγσγψλ θαη λεπηαγσγείσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη 

εμέιημε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ λεπηαγσγψλ ζε ζέκαηα 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ζηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην θσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαπηχρζεθε έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην λνκφ 

Ησαλλίλσλ θαη Βνησηίαο κε ηε ζπκβνιή ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο @fise group θαη 

πινπνηείηαη έλα δηαδηθηπαθφ ζεκηλάξην αξρηθά κέζσ πιαηθφξκαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ ελφηεηα θσο-ζθηέο-

ρξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο (αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε 

κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 
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ρξήζε stop-motion, ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηελ Ηζηνξία 

ηεο Δπηζηήκεο θαη αλάπηπμε αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαξηάηαη ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηελ νπνία δηέζεζε 

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη κέζσ απηήο νη εθπαηδεπηηθνί αιιειεπηδξνχλ, 

αληαιιάζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζπδεηνχλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα εθαξκφζνπλ ην πιηθφ πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη ζα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο νξγαλσηέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ. Σέινο, νη καζεηέο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα θεζηηβάι επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηελ ελφηεηα θσο ζην νπνίν ζα 

εθζέζνπλ ηηο αθίζεο θαη ηα άιια έξγα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θνηλφ κέζα απφ απιά πεηξάκαηα πνπ ζα νξγαλψζνπλ ηα ίδηα.  

ιε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απνηειεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο 

ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ε νπνία επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ην πεδίν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαη απνδεηθλχεη φηη ε ζεσξία απηή 

απνηειεί θαηάιιειν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο αιιά θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ δηακνξθψζεθαλ ζπλεξγαηηθέο δηεξεπλεηηθέο ζπλζήθεο 

θαη πεδίν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα. ια ηα Τπνθείκελα (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, εξεπλεηηθή νκάδα) 

κνηξάδνληαλ ην ίδην Αληηθείκελν-ζηφρν (ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  θαη 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή γηα ηηο έλλνηεο θσο-ζθηέο-ρξψκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) 

θαη θηλνχληαλ ζην δηθφ ηνπο θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, ε 

κάζεζε απνηειεί κέξνο ελφο ζπλφινπ ζην νπνίν ηα εξγαιεία, νη δξαζηεξηφηεηεο , ηα 

καζεζηαθά πιαίζηα θαη ηα άηνκα είλαη θαηαλεκεκέλα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζην 

ρψξν θαη ζην ρξφλν. ηε δπλακηθή απηή εμειηθηηθή δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο βάδνληαο ηε δηθή ηνπο 

ζθξαγίδα. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνηθίιεη εθφζνλ θάζε 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη δηαθνξεηηθφ κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο. Οη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αθνινπζνχλ ηελ ηξίηε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ε 

νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε δχν 
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δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ (Δηθφλα Δ23), γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζην 

ζρνιείν θαη ζην Παλεπηζηήκην (Murphy and Manzanares, 2008; Sannino and Nocon, 

2008). 
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Ζ πξννπηηθή απηή πξνζθέξεη επξχ πεδίν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ησλ ζπζηεκάησλ δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Απφ ηελ πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο θαη ησλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα @fisegroup, θαίλεηαη φηη ε ζεσξία ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ζ πξνζπάζεηα 

αιιαγήο ηνπ παξαδνζηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο δελ είλαη εχθνιε επεηδή ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνζθξνχεη ζηελ έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

θχζε ηεο κάζεζεο, πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο γλψζεσλ κέζα ζηελ 

ηάμε. Οη δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα αιιά 

απαηηνχλ ζπλερή επηκφξθσζε θαη πξνζπάζεηα. Σν πην ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο κε ζθνπφ 

ηε δηακφξθσζε πην ζπλεξγαηηθψλ θαη δηεξεπλεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζην 

ζχγρξνλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

Ζ πξνζπάζεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ @fise group εληείλεηαη κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο λα εμειηρζεί σο ην 

θπξίαξρν παξάδεηγκα ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αξρίδνληαο 

απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε 

επηζηήκεο, ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο ελψ ε επηζηήκε ζεσξείηαη πνιηηηζκηθφ πξντφλ 

πνπ εμειίζζεηαη δηαξθψο. Απφ ηε κέρξη ζηηγκήο πνξεία ησλ εξεπλψλ καο έρνπκε ηελ 

πεπνίζεζε πσο κε βάζε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο είλαη δπλαηή ε 

ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε 

ηελ πξάμε. Παξάιιεια, ε δηεζλήο αλαδπφκελε αηδέληα 

(http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__Engin

eering_and_Mathematics_Education.) θαη θαιέο πξαθηηθέο ππνζηεξίδνπλ απηφ ην 

εγρείξεκα. ην πιαίζην απηφ, αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη πξνσζείηαη ν επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. 
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Ο Engeström (2015) ζηελ θεληξηθή ηνπ νκηιία ζην ζπλέδξην ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ Esera 2015, αλέδεημε ηξεηο παηδαγσγηθέο αξρέο νη νπνίεο έρνπλ ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ζηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο: 

1. Ο κεηαζρεκαηηζκφο εληζρχεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ έθβαζε απηψλ. 

2. Ζ κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηζρπξψλ 

ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ. 

3. Ζ κάζεζε πεξηιακβάλεη ηε δηάβαζε ησλ νξίσλ θαη ηελ επέθηαζε ζε 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη πεδία δξάζεο. 

Ζ ζεψξεζε ηεο κάζεζεο ζην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ε 

επέθηαζή ηεο ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία ζε έλα 

ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο. Απηφ είλαη θαλεξφ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαζψο ε 

αληαιιαγή απφςεσλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ε 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ απνηέιεζκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο 

νκάδαο. Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ήηαλ απνηέιεζκα ζπιινγηθήο δξάζεο ελψ νη 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε νκάδαο ήηαλ απνδεθηέο θαη νη ζπγθξνχζεηο ιχλνληαλ ζε επίπεδν 

νκάδαο. Δπηπιένλ, ηα θίλεηξα, ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη νη ζηφρνη πνπ έζεηαλ 

νη καζεηέο βξίζθνληαλ ζε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε φια ηα άηνκα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην πεδίν δξάζεο ηνπο. 

ηνλ παξαθάησ ελλνηνινγηθφ ράξηε - κνληέιν (Δηθφλα Δ24) απεηθνλίδεηαη 

γξαθηθά ε εζσηεξηθή δνκή θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ελλνηψλ θαη νληνηήησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ παξνχζα δηαηξηβή. Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα δίθηπν 

ζρέζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο ζρέζεηο θαη ζπλδέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε έλα ζχζηεκα Γξαζηεξηφηεηαο. ην θέληξν βξίζθνληαη ηα παηδηά, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο δηαηξηβήο νη νπνίνη αλέπηπμαλ 

ζπλδέζκνπο κε έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, δξάζεηο, Γηαδηθαζίεο 

Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ, πξφζσπα σο βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο κάζεζεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο εκθαλίδεηαη σο δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο θαζψο δελ κεηαδίδεη ν ίδηνο 

ηε γλψζε πνπ θαηέρεη αιιά ηελ αλαδεηά καδί κε ηνλ καζεηή κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αιιειεπίδξαζεο. Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ εξγαιείσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο έλλνηεο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο ζπκβάιιεη 
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απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (π. ρ. πείξακα). 

Σν κνληέιν απηφ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξνζέγγηζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη 

αλάιπζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο πξψηεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 
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Δηθόλα Δ24: Δλλνηνινγηθφο ράξηεο- κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ελλνηψλ θαη 

νληνηήησλ 
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ην πιαίζην απηφ ηνλίδεηαη ε δπλακηθή ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ελψ ε 

ζχλδεζή ηεο κε ην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εληζρχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ δεκηνπξγία ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ε έληαμή ηνπο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο βνήζεζε απνηειεζκαηηθά 

ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ ρξήζε λέσλ εξγαιείσλ 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ηα νπνία ζα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ζα ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν απηνί αλαπηχζζνληαη. 
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Πύνακασ περιεχομϋνων 
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1.1 2ο Νηπιαγωγεύο / 001 Ειςαγωγικό δραςτηριότητα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

3 0:00,0 - 

2:38,0 

Παηρλίδη γλσξηκίαο 

ζε θύθιν: 'κε 

ιέλε.... θαη 

πνηνο/πνηα είζαη 

ζπ;΄' 

    Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- 

καζεηέο 

παξέκβαζε 

Νεπηαγσγνύ ηεο 

ηάμεο 

 

4 2:39,0 - 

7:23,6 

Αθήγεζε ηζηνξίαο: 

ην κπξκήγθη πνπ 

ήζειε λα ηαμηδέςεη 

(γίλεηαη ζε κνξθή 

δηαιόγνπ κε ηα 

1. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Θεκηζηνθιήο 

3. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. ηη έβιεπε ην 

κπξκήγθη θάζε 

κέξα πνπ 

έθηαλε ζηελ 

παξαιία; 

 πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα -

καζεηέο 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα: 

εκπεηξίεο από ηε 

ζάιαζζα- 

θαηξόο. 
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παηδηά). Ζ 

λεπηαγσγόο- 

εξεπλήηξηα 

αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία 'ην 

κπξκήγθη πνπ 

ήζειε λα ηαμηδέςεη' 

θαη αθνινπζεί 

ζπδήηεζε κε ηα 

λήπηα. 

4. Δξηάλε 

5. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6. Οπξαλία 

2. ηε ζάιαζζα, 

ηα θαξάβηα 

3. ηη παηνύζε 

κέρξη λα 

θηάζεη ζηελ 

άθξε θαη λα 

δεη; 

4. ην ρώκα, 

ηελ άκκν 

5. Ν: γηαηί 

βπζίζηεθε ε 

πέηξα πνπ 

έξημε ζηε 

ιηκλνύια; 

6. γηαηί ήηαλ 

βαξηά 

 

5 7:23,7 - 

10:13,8 

θνπόο είλαη λα 

δνύκε θαη εκείο 

από πνηα πξάγκαηα 

1. Κσλζηαληίλνο 

2. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. κπνξεί λα. 

ηε θηηάμεη κε 

μύια ή 

 επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα-νκάδα   

καζεηήο -καζεηήο 

ηαδηαθά ε 

αιιειεπίδξαζε 

πεξλά ζε επίπεδν: 
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κπνξεί ην 

κπξκήγθη λα 

θηηάμεη ηε βάξθα 

ηνπ γηα λα κε 

βνπιηάμεη. Σα 

λήπηα πξνηείλνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο θαη 

ηηο γλώζεηο ηνπο 

θπξίσο από ηνλ 

θύθιν εκπεηξηώλ 

ηνπο. 

3. Θεκηζηνθιήο 

4. Κσλζηαληίλνο 

5. Μηιηηάδεο 

κε βίδεο 

2. από ηη ζα 

είλαη 

θηηαγκέλεο νη 

βίδεο; 

3. από 

θξεβάηη, από 

ζίδεξν 

4. από 

εθεκεξίδα 

5 ε εθεκεξίδα 

ζα βξαρεί θαη 

ζα ζρηζηεί 

καζεηήο- νκάδα καζεηήο-καζεηήο 

θαη 

καζεηήο -καζεηέο 

θαζώο πξνρσξά ε 

ζπδήηεζε θαη ν 

πξνβιεκαηηζκόο γηα 

ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γηα λα θηηάμνπλ ηε 

βάξθα. 

Έθβαζε: Ο 

Θεκηζηνθιήο θαη ν 

Μηιηηάδεο ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην ηη ζα 

γίλεη αλ θπζάεη πνιύ 

δπλαηά ν αέξαο θαη 

θαηαιήγνπλ όηη 

κπνξεί λα πάεη 

απέλαληη ζην λεζάθη 

(ηεο ιίκλεο ησλ 
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Iσαλλίλσλ). Ο 

Μηιηηάδεο πξνηείλεη 

ζην ζύλνιν ηεο 

νκάδαο λα θηηάμνπλ 

ζην κπξκήγθη ‘έλα 

κεγάιν ράξηηλν 

θαξάβη από ζίδεξν 

γηα λα κε ραιάεη’. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

5:25,7 

Μηα θνξά θη έλαλ 

θαηξό ήηαλ κηα 

δσγξαθηά: ηα 

παηδηά 

δηακνξθώλνπλ 

νκάδεο θαη 

δσγξαθίδνπλ ηελ 

ηζηνξία κε ην 

κπξκήγθη. 

1. Πεηξήο 1. απηή ε 

δσγξαθηά κνπ 

ζπκίδεη ζαλ 

παξακύζη 

 επηθνηλσλία 

κεηξήζεηο 

(πόζα ραξηηά, 

πόζνη 

καξθαδόξνη 

είλαη 

απαξαίηεηα 

γηα θάζε 

νκάδα) 

καζεηήο-καζεηήο 

νη νκάδεο 

κνηξάδνληαη ηα 

πιηθά θαη 

ζπδεηνύλ ζρεηηθά 

κε ην πώο ζα 

δσγξαθίζνπλ. 

Πξνηείλνπλ λα 

δσγξαθίζεη ε θάζε 

Καλόλεο: 3 νκάδεο 

παηδηώλ, 3 θύιια 

ραξηηνύ θαη όηαλ 

ζηακαηά ε κνπζηθή 

ν θαζέλαο δίλεη ην 

ραξηί ζηνλ δηπιαλό 

ηνπ. 

Δξγαιεία: κνπζηθή 

πνπ ιεηηνπξγεί σο 
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ρξνληθέο 

ζρέζεηο: 

πξνζπαζνύλ 

λα 

πξνζδηνξίζνπλ 

πόζν δηαξθεί ε 

κνπζηθή θαη ηη 

ζα πξνιάβνπλ 

λα 

δσγξαθίζνπλ 

ζην δηάζηεκα 

απηό 

νκάδα ηνλ δηθό 

ηεο ήιην θαη λα 

βάινπλ ρακόγειν 

επεηδή ν ήιηνο 

είλαη ραξνύκελνο 

θαη όηαλ έρεη ήιην 

είκαζηε 

ραξνύκελνη. 

ζύλζεκα λα μεθηλά ν 

επόκελνο θάζε 

θνξά. Τπάξρεη 

θάκεξα από ηελ 

αξρή ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, όκσο ν 

Αιέμαλδξνο εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ 

όηαλ δσγξαθίδεη 

ιέγνληαο 'καο βιέπεη 

ε ηειεόξαζε'. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Θεκηζηνθιήο: δελ 

είλαη έηζη ην 

κπξκήγθη 

Αιέμαλδξνο:  

ζα θάλσ ηε γηαγηά 

ηνπ κπξκεγθηνύ 

καύξε 
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Θεκηζηνθιήο:  

θάλε ό,ηη ζεο 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:08,1 

Μηα θνξά θη έλαλ 

θαηξό ήηαλ κηα 

δσγξαθηά. 

1. Μηιηηάδεο 1. ν άζπξνο 

καξθαδόξνο δε 

βάθεη ζην 

ραξηί 

 επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

νκάδα-νκάδα Οη αιιειεπηδξάζεηο 

ζηελ νκάδα 

ζπλερίδνληαη  

θαζώο  

απνθαζίδνπλ από 

θνηλνύ λα 

δσγξαθίζνπλ ηε 

ζάιαζζα θαη λα 

βάινπλ θύκαηα ζε 

απηή. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions):  

ηα παηδηά 

δηαπηζηώλνπλ όηη ην 

άζπξν δελ βάθεη ζε 
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άζπξν ραξηί  

θαη απνθαζίδνπλ  

λα δνθηκάζνπλ  

αλ απηό  

ζπκβαίλεη  

θαη κε άιια 

ρξώκαηα.  

Παίξλνπλ ραξηάθηα 

θαη δνθηκάδνπλ. 

Απηό αιιάδεη ηε ξνή 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο, 

νδεγεί όκσο  

ζηε ζπιινγή  

λέσλ πιεξνθνξηώλ  

από ηα παηδηά. 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Μηα θνξά θη έλαλ    επηθνηλσλία καζεηήο-καζεηήο Καλόλεο: ζηαδηαθά 
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2:24,0 θαηξό ήηαλ κηα 

δσγξαθηά... 

καζεηήο-νκάδα νη θαλόλεο θαη ν 

θαηακεξηζκόο ηεο 

εξγαζίαο πεξλά ζηα 

παηδηά θαζώο 

ξπζκίδνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

(καξθαδόξνπο) θαη 

ην πώο ζα θηηάμνπλ 

ηε δσγξαθηά ηνπο. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

-εγώ ζέισ ηνλ 

καξθαδόξν ηνλ θαθέ 

γηα ηελ άκκν  

- λα ηειεηώζσ θαη λα 

ζνπ ηνλ δώζσ  

- θάλε θαη ηηο πέηξεο 

-όρη ηώξα. 
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1.2 2ο Νηπιαγωγεύο / 01 Σο γρϊμμα /02 Δϊςκαλοσ ςε ρόλο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1         

2 0:00,0 - 8:54,2 Ζ λεπηαγσγόο -

εξεπλήηξηα κπαίλεη 

ζηελ ηάμε 

θξαηώληαο ην 

θάθειν κε ην 

γξάκκα. Γηαβάδεη 

καδί κε ηα παηδηά 

ην γξάκκα ηνπ 

Μπνκπ 

θνπγγαξάθε θαη 

ζηακαηά ζε θάπνηα 

ζεκεία γηα λα 

1. Σάζνο 

2. Υξηζηίλα 

1. ε γε έρεη 

ζπίηηα, ρώκα, 

δέληξα, 

καγαδηά, 

ινπινύδηα  

2. ν πεηξαηήο 

έγηλε ξνκπόη 

Σνλ 

αλαγλσξίδνπλ 

ακέζσο, 

γλσξίδνπλ 

ηνλ Μπνκπ 

θνπγγαξάθε 

από ηελ 

ηειεόξαζε,  

ηηο ηαηλίεο, ηα 

dvd, ζην 

video club 

γλσξίδνπλ 

επηθνηλσλία δάζθαινο-

καζεηέο: 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ κε 

ελδηαθέξνλ ην 

γξάκκα θαη 

παξεκβαίλνπλ 

δίλνληαο 

πιεξνθνξίεο πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ. 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα. 
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δώζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ 

εθείλα γλσξίδνπλ.          

όηη ην ζπίηη 

ηνπ έρεη 

ζρήκα 

αλαλά, 

αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο θίινπο 

ηνπ από ηηο 

εηθόλεο θαη 

ηξαγνπδνύλ 

ην ηξαγνύδη 

ηνπ. 

3 8:54,3 - 12:09,1 Βιέπνπκε ηα 

πεξηερόκελα ηνπ 

θαθέινπ κε 

ελδηαθέξνλ θαη 

γεινύλ κε ηηο 

δσγξαθηέο πνπ δελ 

πξόιαβαλ νη ήξσεο 

λα νινθιεξώζνπλ. 

3. Οπξαλία 3. έρεη θη άιια 

εθεί πέξα! 

Πιήξεο 

ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηώλ 

ζηελ 

επεμεξγαζία 

ησλ 

πεξηερνκέλσλ 

ηνπ θαθέινπ. 
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4 12:09,2 - 

14:05,1 

πδεηνύκε ζρεηηθά 

κε ην αλ ηα παηδηά 

παίξλνπλ ή 

ζηέιλνπλ 

γξάκκαηα. 

4. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5. Σάζνο 

6. Πεηξήο 

7. Μηιηηάδεο 

4. εζείο 

παίξλεηε 

γξάκκαηα; 

5. όρη 

6. ε λεξάηδα 

ησλ δνληηώλ 

όηαλ έβγαια 

ηα δόληηα κνπ 

έζηεηιε έλα 

ζαθνπιάθη κε 

θέξκαηα θαη 

έλα γξάκκα 

7. άκα ζέιεη 

θάπνηνο λα 

ζηείιεη έλα 

γξάκκα ην 

γξάθεη θαη ην 

βάδεη θάησ 

από ηελ πόξηα 

Γελ απνξνύλ 

πνπ ν Μπνκπ 

ηνπο έζηεηιε 

γξάκκα, 

ζπκθσλνύλ 

όηη έγηλε 

όπσο κε ηα 

γξάκκαηα 

πνπ ζηέιλεη 

ζηα παηδηά 

από ην 

πεξηνδηθό. 

   

5 12:09,2 - 

15:27,0 

πδεηνύκε ζρεηηθά 

κε ην αλ ζα 

βνεζήζνπκε ηνλ 

  Πξνζπκία λα 

βνεζήζνπλ 

ηνλ Μπνκπ, 

επηθνηλσλία 

πξνζπάζεηα 

εξκελείαο γηα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Καλόλεο: ηα παηδηά 

πξνηείλνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο 
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Μπνκπ. 

Αλαπαξάζηαζε 

θαηλνκέλνπ 

επίπιεπζεο-

βύζηζεο κε ην 

ζώκα. 

πξνηείλνπλ 

λα βξνύκε 

'πνηα 

πξάγκαηα 

πάλε πάλσ 

ζην λεξό θαη 

πνηα πάλε 

θάησ' 

ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο 

ηνπ 

γξάκκαηνο. 

ηελ έλλνηα ηεο 

επίπιεπζεο -

βύζηζεο 

νδεγίεο ηνπ 

γξάκκαηνο.  

ηελ αλαπαξάζηαζε 

ζπδεηνύλ θαη 

απνθαζίδνπλ από 

θνηλνύ πνηεο 

θηλήζεηο ζα θάλνπλ 

θάζε θνξά. 

6 15:27,2 - 

21:01,9 

Νεπηαγσγόο ζε 

ξόιν Μπνκπ 

θνπγγαξάθε: ε 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα θάλεη 

κηα ζπκθσλία κε 

ηα παηδηά.  

Όηαλ ζα θνξά ην 

8.Κσλζηαληίλνο 

9.Θεκηζηνθιήο 

10.Οπξαλία 

11.Θεκηζηνθιήο 

12.Μηιηηάδεο 

13.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

8. δελ είλαη 

αιεζηλό, είλαη 

κηα θνύθια 

9. θνξάεη κόλν 

βξαθί 

10. καγηώ 

είλαη! 

11. Καιύηεξα 

Δλζνπζηαζκόο

γέιηα κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ 

Μπνκπ 

ηα παηδηά 

θάλνπλ 

πξνζπάζεηεο 

λα 

επηθνηλσλία 

ρξνληθέο 

ζρέζεηο θαζώο 

πξνζπαζνύλ 

λα εληνπίζνπλ 

πνηνο ξόινο 

δηαξθεί 

πεξηζζόηεξν ή 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

ην ζεκείν απηό νη 

θαλόλεο 

θαζνξίδνληαη από 

πξηλ ζύκθσλα κε 

ηελ ηερληθή 

Γάζθαινο ζε ξόιν. 
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ζθνπγγάξη ηνπ 

Μπνκπ 

θνπγγαξάθε ζα 

είλαη ν Μπνκπ θαη 

όηαλ ζα ην βγάδεη, 

μαλά ε 

λεπηαγσγόο.  

Σα παηδηά ζα 

πξέπεη λα 

αληηδξνύλ αλάινγα 

κε ην ξόιν πνπ 

παίξλεη. 

Μπνκπ λα 

έξζεηο ζηα 

Γηάλλελα πνπ 

δελ είλαη 

ραιαζκέλα ηα 

λεξά. 

12. Γηαηί δελ 

παο ζην γηαηξό 

λα γίλεηο πην 

θαιά; 

13. Μα δελ 

είκαη 

άξξσζηνο! 

αληαπνθξηζνύλ 

ζηνπο 

ξόινπο. 

Πξνηείλνπλ 

λα θάλνπκε 

πξόβα: νη 

κηζνί λα 

απαληνύλ 

ζην ξόιν 

λεπηαγσγόο 

θαη νη 

ππόινηπνη 

ζην ξόιν 

Μπνκπ θαη 

κεηά λα 

αιιάδνπλ. 

ιηγόηεξν θαη 

δεηνύλ 

ζηαδηαθά ν 

ξόινο ηνπ 

Μπνκπ λα έρεη 

κεγαιύηεξε 

δηάξθεηα. 
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1.3 2ο Νηπιαγωγεύο / 03 υλλογικό Ζωγραφιϊ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:12,3 πιινγηθή δσγξαθηά: 

ηα παηδηά 

δσγξαθίδνπλ ηελ 

πόιε ηνπ Μπηθίλη 

Μπόηνκ όπνπ 

εθηπιίζζεηαη ε 

ηζηνξία ηνπ Μπνκπ. 

  Εσγξαθίδνπλ 

ηελ πόιε ηνπ 

Μπηθίλη 

Μπόηνκ, ηνλ 

Μπνκπ, 

θνρύιηα, 

θύθηα, ήιην, 

νπξαλό.  

Ζ ηδηαίηεξε 

έκθαζε 

δίλεηαη ζηε 

κάγηζζα. 

επηθνηλσλία 

θαηαζθεπή 

κνληέισλ: ζηε 

δσγξαθηά ηα 

παηδηά 

πξνζπαζνύλ 

λα 

απνηππώζνπλ 

ην πώο 

θαίλεηαη έλα 

αληηθείκελν 

πνπ επηπιέεη 

θαη πώο έλα 

πνπ βπζίδεηαη 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

καζεηήο- νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Βαζηιηθή: εγώ 

έθαλα ηε κάγηζζα, 

όρη εζύ 

Δξηάλε: όρη εγώ ηελ 

έθαλα 

Νεπ.: κπνξείηε λα 

δσγξαθίζεηε 

πνιιέο θνξέο ηε 

κάγηζζα 

Δξηάλε: λαη γηαηί 

θάζε κέξα θνξάεη 

άιια ξνύρα. 
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 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1  πιινγηθή δσγξαθηά 

(ζπλέρεηα) 

      

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:40,0 πιινγηθή δσγξαθηά 

(ζπλέρεηα): ν Σάζνο 

θαη ε Οπξαλία 

δηαθσλνύλ γηα ην 

ζεκείν πνπ ζα 

θηηάμνπλ ηνλ ήιην. Ζ 

Οπξαλία ιέεη λα ηνλ 

θηηάμνπλ ςειά γηαηί 

δελ είλαη άλζξσπνο 

γηα λα παηά ζηε γε. Ο 

Σάζνο ζπκθσλεί αιιά 

ιέεη λα ηνπ βάινπλ 

   επηθνηλσλία 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο πγθξνύζεηο 

(contradictions): ε 

αλάγθε ησλ 

παηδηώλ λα 

πξνζσπνπνηνύλ 

αληηθείκελα θαη 

ζπγθεθξηκέλα εδώ 

ηνλ ήιην πξνζθέξεη 

πεδίν δηαιόγνπ θαη 

επηρεηξεκαηνινγίαο. 
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θαη ρακόγειν γηα λα 

ηνπο βιέπεη από ςειά 

θαη λα ρακνγειά. 

 

1.4 2
ο
 Νηπιαγωγεύο / 04 Αναδιόγηςη, ρόλοσ ςτον τούχο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:23,5 Σα παηδηά 

αλαδηεγνύληαη ηελ 

πεξηπέηεηα ηνπ Μπνκπ 

κε έκθαζε μαλά ζηε 

κάγηζζα θαη ζην 

ηξαγνύδη πνπ άιιαμε. 

Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη 

κέζα από εξσηήζεηο. 

Γηα άιιε κηα θνξά ε 

πξνζνρή 

  Ζ αλεζπρία 

γηα ηνλ 

Μπνκπ 

απμάλεη 

θαζώο ηα 

παηδηά 

ππνζηεξίδνπλ 

όηη ε 

κάγηζζα ζα 

θπξηεύζεη 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο- 

ππνζέζεηο (ηη 

ζα ζπκβεί αλ ε 

κάγηζζα 

θπξηεύζεη ην 

βπζό γηα 

πάληα;) 

καζεηήο -νκάδα  
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επηθεληξώλεηαη ζηε 

κάγηζζα θαη πώο ζα 

ηελ εμνληώζνπλ.   

ζην βπζό θαη 

ζα δηώμεη ηνλ 

Μπνκπ. Έηζη 

πξνβάιινπλ 

έληνλα ηελ 

αλάγθε λα 

ιπζεί ην 

πξόβιεκα 

ηνπ Μπνκπ. 

2 2:24,0 - 4:26,8 ρεδηάδνπκε ην 

πεξίγξακκα- κπαιό 

ηνπ Μπνκπ γηα λα 

γξάθνπκε ηηο ζθέςεηο 

καο. 

1. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2. Δξηάλε 

3. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4. Πεηξήο 

1. Μέζα ζην 

θεθάιη καο ηη 

έρνπκε; 

2.Μάηηα, κύηε, 

καιιηά 

3.Ση άιιν; 

4. Δγθέθαιν, 

γηα λα 

ζθεθηόκαζηε 

  Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): Σα 

παηδηά 

επηθεληξώλνληαη 

θπξίσο ζηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Μπνκπ, ηη θνξάεη, 

ιέλε όηη δελ έρεη 

καιιηά γηαηί είλαη 

ζθνπγγάξη θαη 

ιηγόηεξν ζηηο ζθέςεηο 
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πνπ απηόο κπνξεί λα 

θάλεη θαη ζηα 

επηρεηξήκαηα πνπ 

κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

ζσζεί ε πόιε. 

3 4:27,0 - 

11:36,0 

Σα παηδηά εθθξάδνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα 

λα ηηο ζεκεηώζνπκε 

ζην κπαιό ηνπ  

Μπνκπ. 

5. Δξηάλε 

6. Υξηζηίλα 

5. Θα ζε 

βνεζήζνπκε 

λα βξεηο ηα 

πξάγκαηα πνπ 

πάλε πάλσ ζην 

λεξό θαη απηά 

πνπ πάλε 

θάησ. 

6. Θα ζε 

βνεζήζνπκε 

λα βξεηο πάιη 

ην ζσζηό 

ηξαγνύδη ηνπ 

πεηξαηή 

Ξαθληθά 

βγαίλεη ν 

Μπνκπ. 

Δξηάλε: ν 

θνπγγαξάθεο 

είλαη! Σν 

μέξσ 

Βήρεη ν 

Μπνκπ θαη 

θηαξλίδεηαη 

θαη ηα παηδηά 

ην ίδην 

(κίκεζε). 

Πξνηείλνπλ 

επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα  καζεηήο-

νκάδα 

Καλόλεο: Μηιάεη έλαο-

έλαο θαη ε 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζεκεηώλεη 

ηηο ζθέςεηο ησλ 

παηδηώλ ζην κπαιό-

πεξίγξακκα ηνπ 

Μπνκπ. Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

γισζζηθά εξγαιεία θαη 

επηρεηξεκαηνινγνύλ 

γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ 

Μπνκπ. 
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θαη πάιη ηε 

βνήζεηά ηνπο 

ζηνλ Μπνκπ. 

Ο Μπνκπ 

θεύγεη αιιά 

ηα παηδηά ηνλ 

θσλάδνπλ 

θαη ηνπ 

δεηνύλ λα 

μαλαβγεί. 

Σειηθά ηνλ 

ηπιίγνπλ ζην 

θίηξηλν 

ζεληόλη ηνπ 

θαη ηνλ 

βάδνπλ λα 

θνηκεζεί. 
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1.5 2ο Νηπιαγωγεύο / 05 Επαφό με τα υλικϊ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 5:49,3 Δπαθή κε ηα πιηθά 

κέζα από εξσηήζεηο 

όπσο: Πνην είλαη ην 

πιηθό πνπ θξαηάο; 

Από ηη είλαη 

θηηαγκέλν; Ση λνκίδεηο 

όηη ζα θάλεη αλ ην 

βάινπκε κέζα ζην 

λεξό;                                                                                    

Γίλνπλ επίζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην 

ρξώκα, ην ζρήκα θαη 

ηελ πθή ησλ πιηθώλ. 

1.Δξηάλε 

2.Μηιηηάδεο 

3.Θεκηζηνθιήο 

4.Υξηζηίλα 

5.Βαζηιηθή 

1. (ειαθξόπε-

ηξα) είλαη απηό 

πνπ βάδνπκε 

γηα λα μύζνπκε 

ηα πόδηα θαη 

ηα λύρηα καο 

2. ε κειηηδάλα 

είλαη κσβ θαη 

καθξηά, κνπ 

θαίλεηαη ιίγν 

βαξηά 

3. θαξόηα 

ηξώσ πνιιά 

έρνπλ 

Σα παηδηά 

πξνηείλνπλ 

λα γξάςνπκε 

ζην κπαιό 

ηνπ Μπνκπ 

ηηο 

παξαηεξήζεηο 

ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα 

πιηθά αιιά 

θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο 

πνπ 

αληάιιαμαλ 

παξαηεξνύλ, 

πηάλνπλ, 

κπξίδνπλ θαη 

αλαγλσξίδνπλ 

ηα θξνύηα θαη 

ηα ιαραληθά. 

παξαηήξεζε 

κέηξεζε 

(κεηξάλε πόζα 

θξνύηα θαη 

ιαραληθά 

έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο 

θαη ηα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

καζεηήο- καζεηήο 

Καλόλεο: δύν -δύν 

ηα παηδηά έξρνληαη 

θαη επεμεξγάδνληαη 

ηα πιηθά κε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο. 

παξάπιεπξε 

κάζεζε: 

αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ειαθξόπεηξα σο 

πιηθό πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

ζπίηη ηνπο. 

Αλαθέξνπλ θαη ηα 

θξνύηα θαη 
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βηηακίλεο, 

είλαη πνιύ 

ζθιεξά θαη 

θακηά θνξά ε 

κακά κνπ ηα 

θάλεη βξαζηά 

4. θαη ε πέηξα 

είλαη ζθιεξή 

αιιά δελ 

ηξώγεηαη 

5. ην κήιν 

είλαη θόθθηλν 

θαη ζηξνγγπιό, 

ππάξρνπλ θαη 

πξάζηλα θαη 

θίηξηλα 

κε ηε 

λεπηαγσγό 

ηεο ηάμεο ην 

πξσί πνπ 

κίιεζαλ γηα 

ηα θξνύηα 

θαη ιαραληθά 

ηνπ 

θζηλνπώξνπ. 

ζπγθξίλνπλ κε 

απηά πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ 

κε ηε 

λεπηαγσγό ηεο 

ηάμεο ην 

πξσί). 

ιαραληθά ηνπ 

θζηλνπώξνπ πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ κε 

ηε λεπηαγσγό ην 

πξσί. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:41,1 Μεηά ηελ επαθή κε ηα 1. Μπνκπ 1. Δίζηε Ξεθίλεκα κε επηθνηλσλία Μπνκπ Σν θηλνύκελν ζρέδην 
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πιηθά εκθαλίδεηαη ν 

Μπνκπ (λεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα ζε ξόιν) 

θαη ζπδεηά κε ηα 

παηδηά ζρεηηθά κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο. 

(Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν) 

2.Θεκηζηνθιήο 

3.Μπνκπ 

(Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν) 

4. Υξηζηίλα 

έηνηκνη παηδηά; 

Ση ζα θάλνπκε; 

2. Θα δνύκε ηη 

βπζίδεηαη θαη 

ηη πάεη πάλσ 

ζην λεξό 

3. Πώο ζα κε 

βνεζήζεηε; 

4. Βξήθακε 

ηελ ηδέα θαη ηε 

ζθέςε γηα λα 

θύγεη ε 

κάγηζζα, ηε 

γξάςακε ζην 

κπαιό ζνπ. 

ηελ επίζθεςε 

ηνπ Μπνκπ 

θαη ηελ 

αλαθνίλσζε 

από ηα 

παηδηά όηη ζα 

ηνλ 

βνεζήζνπλ 

ζην 

πξόβιεκά 

ηνπ θαη 

έκθαζε ζην 

όηη ζα 

εμνληώζνπλ 

ηε κάγηζζα 

-Μπνκπ, 

είζαη ζηελ 

ηειεόξαζε; 

-Παίδσ θαη 

ζηελ 

(Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν) - καζεηέο 

σο εξγαιείν 

αμηνπνηείηαη από ηα 

παηδηά γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο 

πξνβιέςεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ 

επίπιεπζε-βύζηζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζην λεξό θαη 

ιεηηνπξγεί σο 

θίλεηξν απόθηεζεο 

λέσλ πιεξνθνξηώλ. 

Δπίζεο γίλεηαη θάζε 

θνξά ε ζύλδεζε κε 

ηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 
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ηειεόξαζε, 

βέβαηα 

-Δγώ ζε έρσ 

ζε ηαηλία 

-Καη εγώ ην 

ίδην 

-Καη εγώ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1  Δπαθή κε ηα πιηθά       

2 0:00,0 - 0:56,1 Μνπζηθνθηλεηηθό 

παηρλίδη: βησκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο 

επίπιεπζεο-βύζηζεο. 

Όηαλ παίδεη ε 

κνπζηθή ηα παηδηά 

επηπιένπλ ζην λεξό 

ελώ όηαλ ζηακαηά 

  εκεηώλνπλ 

όηη πξέπεη κε 

ην ζώκα ηνπο 

λα 

πεξηγξάςνπλ 

ζσζηά ην 

θαηλόκελν 

γηα λα 

θαηαιάβεη ν 

 καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Σα παηδηά 

δηακνξθώλνπλ ηνπο 

θαλόλεο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ κε ην 

ζώκα ηνπο πόηε έλα 

αληηθείκελν επηπιέεη 

θαη πόηε βπζίδεηαη. 

Όηαλ παίδεη ε 

κνπζηθή βξίζθνληαη 
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βπζίδνληαη. Μπνκπ ηη 

πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη 

ζηελ πόιε 

ηνπ. 

ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο θαη όηαλ 

ζηακαηά πέθηνπλ 

ζην βπζό. 

 

1.6 2ο Νηπιαγωγεύο / 07 Πύνακασ προβλϋψεων 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 8:25,0 πκπιεξώλνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο ζηνλ 

πίλαθα δηπιήο 

εηζόδνπ. 

Αλαγλσξίδνπλ ηα 

πιηθά πνπ βιέπνπλ 

ζηνλ πίλαθα θαη 

πεξηγξάθνπλ ην πιηθό 

   παξαηήξεζε 

πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- νκάδα 

καζεηήο-νκάδα 

Δξγαιεία 

πιαζηηθό κπνπθάιη: 

ζύλδεζε κε ηα 

πιαζηηθά πνπ 

επηπιένπλ ην 

θαινθαίξη ζηε 

ζάιαζζα Φειιόο: ην 

βιέπνπκε ζηα 
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από ην νπνίν είλαη 

θηηαγκέλα.                                                                     

Δξσηήζεηο 

λεπηαγσγνύ-

εξεπλήηξηαο: απηό ηη 

είλαη; Από ηη είλαη 

θηηαγκέλν; Ση ζα 

θάλεη αλ ην βάινπκε 

κέζα ζην λεξό;                                                                                                  

θξαζηά, ην ιέλε 

θαπάθη, ηάπα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): Ζ 

Δξηάλε δηαθσλεί κε 

ηνλ Κσλζηαληίλν 

γηα ηε ζέζε: -Φύγε, 

δελ είλαη εδώ ε ζέζε 

ζνπ (ηνλ ζπξώρλεη). 

Σελ ζπξώρλεη θαη ν 

Κσλζηαληίλνο θαη 

θάζεηαη πην καθξηά. 

 

1.7 2ο Νηπιαγωγεύο / 08 Πειρϊματα επύπλευςησ βύθιςησ, ταξινόμηςη υλικών, ανακούνωςη 

αποτελεςμϊτων, επιχειρηματολογύα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 2:30,0 Πείξακα: βάδνπλ ηα 

πιηθά έλα-έλα κέζα 

ζην λεξό, παξαηεξνύλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαη επαιεζεύνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο ζηνλ 

πίλαθα. 

   πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επηθνηλσλία 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- νκάδα 

καζεηήο -νκάδα 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο: ε 

δηαδηθαζία ηνπ 

πεηξάκαηνο 

γίλεηαη κε εξεκία 

θαη ζπγθέληξσζε.  

Σα παηδηά κε ηε 

ζεηξά βάδνπλ ηα 

πιηθά ζην λεξό 

θαη εθθξάδνπλ ηελ 

επηζπκία λα 

ηειεηώζνπλ 

γξήγνξα κε ηα 

πιηθά γηα λα πνπλ 

ηα απνηειέζκαηα 

ζηνλ Μπνκπ. 

2 2:30,2 - 8:20,0 πλερίδεηαη ην 

πείξακα κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ Μπνκπ  

1. Μπνκπ 

(Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν) 

1. Ση γίλεηαη 

παηδηά; 

2. ΄Δια 

Μπνκπ ηα 

Με ηελ 

εκθάληζε ηνπ 

Μπνκπ ηα 

παηδηά 
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2. Οπξαλία 

3. Μπνκπ 

(Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν) 

4. Βαζηιηθή 

5. Μπνκπ 

(λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν) 

6.Κσλζηαληί-

λνο 

7. Δξηάλε 

βξήθακε 

3. Ση βξήθαηε; 

4. Βάιακε ζην 

λεξό πιαζηηθό 

πνηήξη, μύιν, 

θειιό θαη 

επηπιένπλ! 

4. Σν θνπηάιη; 

5. Σν θνπηάιη 

βνύιηαμε. 

6. Σώξα 

πξέπεη λα 

ζεθώζνπκε ηα 

καλίθηα γηα λα 

ην πηάζνπκε 

7. Βάιακε θαη 

ηελ 

ειαθξόπεηξα, 

Μπνκπ είλαη 

απηό πνπ 

αλαθνηλώλνπλ 

ακέζσο ηα 

κέρξη ζηηγκήο 

απνηειέζκαηα 

από ην 

πείξακα. 
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αιείθνπκε ηα 

πόδηα 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:55,0 Σαμηλόκεζε πιηθώλ 

κεηά ην πείξακα: ηα 

παηδηά ηαμηλνκνύλ ηα 

πιηθά κεηά ην πείξα 

κα ζε δύν θαηεγνξίεο, 

ζε απηά πνπ 

επηπιένπλ θαη ζε απηά 

πνπ βπζίδνληαη. ηε 

ζπλέρεηα ηα 

ηνπνζεηνύλ ζηελ 

αληίζηνηρε θαξηέια. 

      

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 4:14,2 Σαμηλόκεζε πιηθώλ 

κεηά ην πείξακα 

(ζπλέρεηα). 

   παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

δηεμαγσγή 

πεηξάκαηνο γηα 

δεύηεξε θνξά 

ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 

Καλόλεο: γηα όζα 

αληηθείκελα δελ 

είλαη ζίγνπξα ηα 

παηδηά αλ 

επηπιένπλ ή 

βπζίδνληαη ηα 

βάδνπλ μαλά ζην 

λεξό. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Σα παηδηά 

ελζαξξύλνληαη 

από ηε Νεπηαγσγό 

ηεο ηάμεο λα 

κηιήζνπλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηαμηλόκεζε 

πνπ θάλνπλ . 

Σαμηλνκνύλ 

ζσζηά αιιά 

κηινύλ ειάρηζηα 
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γη’ απηό, ζαλ λα 

ην ζεσξνύλ 

απηνλόεην. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:20,0 Σα παηδηά 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα θξνύηα 

θαη ηα ιαραληθά αλ ηα 

βάινπλ κέζα ζην 

λεξό. Ζ δηαδηθαζία 

γίλεηαη όπσο κε ηα 

άιια πιηθά. Σν ξόιν 

ηνπ ζπληνληζηή 

αλαιακβάλνπλ ηώξα ν 

Θεκηζηνθιήο θαη ν 

Αιέμαλδξνο. 

  Οη 

πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα 

πξνθύςνπλ ζα 

δνζνύλ ζηνλ 

Μπνκπ. 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

Ζ Οπξαλία δελ 

αλαγλσξίδεη 

ακέζσο ην θαξόην. 

Ο Κσλζηαληίλνο 

παξεκβαίλεη  

γηα λα ηε 

βνεζήζεη:  

έια είλαη θάηη 

πνξηνθαιί, 

καθξνπιό πνπ 

θπηξώλεη ζηε γε. 

Θεκηζηνθιήο: 

θάλεη πνιύ θαιό 

Δξγαιεία: ηα 

παηδηά ζπλδένπλ 

ηα πιηθά ησλ 

πεηξακάησλ κε 

ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δηαηξνθή θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο θαζώο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ζηα 

νπνία ηα 

βξίζθνπκε. 
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ζηα κάηηα  

όηαλ ην ηξώκε 

Οπξαλία: ην 

θαξόην! 

καζεηήο -καζεηήο 

καζεηέο -νκάδα 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:20,0 πκπιεξώλνπκε ηνλ 

πίλαθα θξνύηα-

ιαραληθά. 

  Παξαηεξνύκε 

όηη όηαλ δελ 

είλαη παξώλ ν 

Μπνκπ δελ 

κηινύλ πνιύ 

γηα ηα πιηθά 

ηνπο, απιά 

ζπκπιεξώλνπλ 

ηνλ πίλαθα. 

 καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

 

2 1:20,1 - 3:52,5 Σα παηδηά παίδνπλ κε 

ηνλ Μπνκπ. Ο Μπνκπ 

1. Οπξαλία 

2. Πεηξήο 

2. είλαη πνιύ 

καιαθόο 

 παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο- νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 
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πεξλά ζηνλ θύθιν θαη 

ν θαζέλαο ηνπ ιέεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ. 

3. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Θεκηζηνθιήο 

5. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Θεκηζηνθιήο 

7. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

8. Μηιηηάδεο 

εηδηθά ε θνηιηά 

ηνπ 

2. θπξία ζα 

βάιεηο λεξό; 

3. λαη 

4. αιεζηλό 

λεξό; 

5. λαη 

6. καγηθό; 

7. δελ μέξσ ζα 

δνύκε 

8. Ρε 

Θεκηζηνθιή, 

άκα είρε 

ςεύηηθν λεξό 

ζα κπαίλακε 

κέζα θαη δε ζα 

θνιπκπάγακε, 

νύηε θαη ηα 

θξνύηα θαη ηα 

ππνζέζεηο 

πείξακα 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο -

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 
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ιαραληθά 

3 3:53,0 - 7:49,0 Πείξακα επίπιεπζεο-

βύζηζεο κε ηα θξνύηα 

θαη ηα ιαραληθά (ίδηα 

δηαδηθαζία κε ηα 

πξνεγνύκελα πιηθά). 

9. Οπξαλία 

10.Κσλζηαληί-

λνο 

11. Οπξαλία 

12. Σάζνο 

13.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

14. Σάζνο 

15.λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

16. Σάζνο 

17. Υξηζηίλα 

9. ε κειηηδάλα 

είλαη ρνληξή! 

10. κεγάιε 

είλαη 

11. επηπιέεη 

(κε απνξία) 

12. πήξα 

ληνκάηα. 

Βνπιηάδεη 

13. βπζίζηεθε; 

14. λαη, ηελ 

έβαια κέζα 

θαη βνύιηαμε 

15. (ζεθώλεη 

ηε ιεθάλε λα 

βιέπνπλ όινη) 

ηώξα είλαη 

ζηνλ πάην ηεο 

ιεθάλεο; 

Θεκηζηνθιήο: 

‘είκαη ν 

ηεηξαγσλνπα-

ληεινλήο!!!’ 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πείξακα 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο- νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο -

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 
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16. όρη, όηαλ 

ηελ έβαια 

κέζα βνύιηαμε 

θαη ηώξα 

επηπιέεη 

17. πήξα 

παηάηα, 

βνύιηαμε 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:31,0 Σα παηδηά ζπδεηνύλ 

γηα ηηο αηηίεο πνπ 

θάπνηα ιαραληθά 

βπζίδνληαη ελώ άιια 

όρη. Οη παξαηεξήζεηο 

ηνπο ζπλδένληαη 

θπξίσο κε ην ζρήκα, 

ην κέγεζνο ησλ 

1. Βαζηιηθή 

2. Μηιηηάδεο 

3. Υξηζηίλα 

4. Οπξαλία 

1. ε θνινθύζα 

αλεβαίλεη ζην 

λεξό γηαηί δελ 

έρεη ηξύπεο 

2. ε θνινθύζα 

δε βνπιηάδεη 

γηαηί δελ έρεη 

ηξύπεο 

Ζ Δξηάλε 

επηζεκαίλεη 

όηη θαη ην 

ζώκα ηνπ 

Μπνκπ έρεη 

πνιιέο ηξύπεο 

γηαηί είλαη 

ζθνπγγάξη. Αλ 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Σα παηδηά 

πξνβιεκαηίδν-

ληαη θαη 

πξνζπαζνύλ λα 

επηρεηξεκαηνιν-

γήζνπλ γηα ηε 
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πιηθώλ θαη κε ην 

γεγνλόο όηη θάπνηα 

έρνπλ ηξύπεο. Ζ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα δελ 

παξεκβαίλεη ζην 

ζεκείν απηό, αθήλεη 

ηα παηδηά λα 

επηρεηξεκαηνινγή-

ζνπλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιηθώλ κε ηνλ δηθό 

ηνπο ηξόπν. 

3. ην θαξόην 

έρεη πνιιέο 

ηξύπεο 

4. ην θαξόην 

βνπιηάδεη γηαηί 

είλαη ζε άιιν 

ζρήκα θαη 

είλαη ιεπηό 

κπεη ζε απηέο 

κέζα πνιύ 

λεξό 

βνπιηάδεη. 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζην λεξό 

όκσο θαίλεηαη όηη 

επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκό από 

ηελ άπνςε ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο 

θαη παξακέλνπλ 

ζε απηή 

πξνζπαζώληαο λα 

ηελ εκπινπηίζνπλ. 

2 2:31,1 - 3:50,9 Ζ Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

πεξηγξάθεη ην ζώκα 

ηεο παηάηαο θαη ην 

ζώκα ηεο θνινθύζαο 

θαη ηα παηδηά θάλνπλ 

βησκαηηθή 

   επηθνηλσλία 

εξκελεία 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 
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αλαπαξάζηαζε. ώκα 

παηάηαο: απνηειείηαη 

από πνιύ -πνιύ κηθξά 

θνκκάηηα πνπ είλαη 

ηόζν ζθηρηά δεκέλα 

κεηαμύ ηνπο θαη δελ 

αθήλνπλ θαζόινπ 

αέξα λα πεξάζεη κέζα 

ζε απηή. Αθνύ δελ 

έρεη θαζόινπ αέξα 

κόιηο πέθηεη ζην λεξό 

βνπιηάδεη. 

ώκα θνινθύζαο: ην 

ζώκα ηεο απνηειείηαη 

από πνιύ -πνιύ κηθξά 

θνκκάηηα πνπ 

αθήλνπλ ηνλ αέξα λα 

πεξάζεη κέζα. Ο 

αέξαο θξαηάεη ηελ 

θνινθύζα πάλσ ζηελ 
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επηθάλεηα θαη δε 

βνπιηάδεη. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:18,6  Σα παηδηά 

αλαθνηλώλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα από ην 

πείξακα ζηνλ Μπνκπ 

θαη πεξηγξάθνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

ηαμηλόκεζεο. 

1. Μπνκπ 

(λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα) 

2. Σάζνο 

3. Μπνκπ 

(λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα) 

4. Υξηζηίλα 

5.Μπνκπ 

(λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα) 

6. Υξηζηίλα 

7. Πεηξήο 

8. Μπνκπ 

1. ηη θάλεηε 

παηδηά; 

2. είκαζηε 

πνιύ θαιά. 

3. θαη ηη 

θάλεηε κε όια 

απηά ηα 

πξάγκαηα; 

4. θάλακε 

πείξακα 

5. ηη είλαη 

απηό; 

6. βάιακε 

πξάγκαηα 

 επηθνηλσλία 

εξκελεία 

απνηειεζκά-

ησλ από ην 

πείξακα θαη ηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ 

πιηθώλ 

καζεηήο- καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν - νκάδα 

Δξγαιείν: Σα 

παηδηά 

αιιειεπηδξνύλ κε 

ην θηλνύκελν 

ζρέδην θάζε θνξά 

πνπ εκθαλίδεηαη 

θαη κηινύλ καδί 

ηνπ απαληώληαο 

ζε όιεο ηηο 

εξσηήζεηο κε 

κεγάιε δηάζεζε 

ζπκκεηνρήο. 
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(Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα) 

9.Θεκηζηνθιήο 

10.Δξηάλε 

κέζα ζην λεξό 

γηα λα δνύκε 

πνηα επηπιένπλ 

θαη πνηα 

βπζίδνληαη 

7. κεηά 

βάιακε ην 

θαζέλα ζηελ 

θαξηέια ηνπ, 

από ηε κηα 

απηά πνπ πάλε 

πάλσ ζην λεξό 

θαη από ηελ 

άιιε απηά πνπ 

πάλε θάησ 

8. ζπκάζηε 

πνηα είλαη 

απηά; 

9. λαη, απηά 

πνπ επηπιένπλ 
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είλαη: ην 

πνηήξη ην 

πιαζηηθό, ην 

μύιν, ε 

ειαθξόπεηξα 

πνπ ηξίβνπκε 

ηα πόδηα καο 

10. βπζίδνληαη 

ε πέηξα, ε 

πιαζηειίλε, ην 

θνπηάιη.... 

 

1.8 2ο Νηπιαγωγεύο / Σηλεφωνικό ςυνδιϊλεξη, πειρϊματα με πατϊτα και φιςτύκι 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:29,3 Σειεθσληθή 

ζπλδηάιεμε: ηα 

1. Βαζηιηθή 

2. Δξηάλε 

1. ηη είλαη 

ηώξα; 

 επηθνηλσλία καζεηήο- 

καζεηήο 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 
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παηδηά αθνύλ ηε 

λεπηαγσγό-

εξεπλήηξηα λα 

ζπλνκηιεί κε ηνλ 

Πάηξηθ πνπ ηελ 

θάιεζε από ην 

Μπηθίλη Μπόηνκ 

γηα λα δώζεη 

θάπνηεο λέεο 

πιεξνθνξίεο. 

3. Οπξαλία 2. δελ είλαη ν 

Πάηξηθ 

3. άιινο είλαη, 

θάπνηνο από 

ηελ ηειεόξαζε 

πνπ θάλεη ηνλ 

Πάηξηθ 

Γέιηα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

ελώ όινη αθνύλ ηελ 

ηειεθσληθή 

ζπλνκηιία, γεινύλ 

θαη παξαμελεύνληαη 

κε ηηο θξάζεηο νη 

Δξηάλε κε ηνλ 

Κσλζηαληίλν 

δηαθσλνύλ μαλά γηα 

ηε ζέζε. 

-Γηθηά κνπ είλαη, 

θύγε κνπ έπηαζεο 

ηε ζέζε. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 8:22,8 Δκθαλίδεηαη ν 

Μπνκπ θαη ηα 

παηδηά ηνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ 

ηειεθσληθή 

1. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 

2. Πεηξήο 

3. Νεπηαγσγόο 

1. ηη έγηλε 

παηδηά πνύ 

βξίζθνκαη; 

2. πήξε ν 

θίινο ζνπ 

Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

ηειεθσληθήο 

ζπλδηάιεμεο 

ήηαλ βέβαηνη 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

καζεηήο -

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα  

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο. Οκάδεο: 

ηα παηδηά ςάρλνπλ 

ηε ζαθνύια θαη 

ζπγθεληξώλνπλ ηα 
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ζπλνκηιία ηεο 

λεπηαγσγνύ κε ηνλ 

Πάηξηθ. Ζ 

λεπηαγσγόο 

δηαβάδεη κία-κία 

ηηο θξάζεηο θαη 

ζπδεηνύλ ηη 

ζεκαίλνπλ θαη ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ 

κε απηέο. Παηάηα: 

ηα παηδηά 

απνθσδηθνπνηνύλ 

ηε θξάζε από ηελ 

ηειεθσληθή 

ζπλνκηιία κε ηνλ 

Πάηξηθ 'θόςε ηελ 

παηάηα, θόςε ηελ 

παηάηα'. Γίλνπλ ηε 

δηθή ηνπο εξκελεία 

γηα ην ηη ζεκαίλεη 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 

4. Αιέμαλδξνο 

5. Οπξαλία 

6. Δξηάλε 

7.Κσλζηαληί-

λνο 

8. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 

9. Σάζνο 

10.Υξηζηίλα 

11.Δξηάλε 

12. Οπξαλία 

13.Αιέμαλδξνο 

14.Θεκηζηνθιήο 

15. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 

16. Σάζνο 

ηειέθσλν 

3. Πνηνο; 

4. Ο Πάηξηθ 

5. Καη ηη είπε; 

6. Φηζηίθη θαη 

παηάηα 

7. Καη ε γηαγηά 

κνπ έρεη ηέηνην 

καραίξη 

8. Καη ε κακά 

κνπ έρεη 

9. όινη έρνπλ 

καραίξηα ζηα 

ζπίηηα ηνπο. 

10. Ση ιέηε λα 

θάλνπκε κε 

ηελ παηάηα; 

Πξνηάζεηο: -

11. Να ηελ 

θόςνπκε ζηε 

πσο δελ ήηαλ ν 

Πάηξηθ ζην 

ηειέθσλν, 

απηό όκσο 

θαζόινπ δελ 

θαίλεηαη ζηε 

ζπλνκηιία ηνπο 

κε ηνλ Μπνκπ. 

Παξνπζηάδνπλ 

ην γεγνλόο 

ζηνλ Μπνκπ 

σο πνιύ 

ζεκαληηθό θαη 

πξνρσξνύλ κε 

ηηο 

πιεξνθνξίεο 

πνπ πξόθεηηαη 

λα 

επεμεξγαζηνύλ 

εξκελεία 

εμαγσγή 

ζπκπεξα-

ζκάησλ 

(ζε ξόιν 

Μπνκπ)-καζεηήο 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

νκάδα 

πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη ζε θάζε 

θξάζε-πείξακα. 

Ολνκάδνπλ ηα 

πιηθά θαη 

αλαθέξνπλ ζε πνηεο 

πεξηπηώζεηο ηα 

έρνπλ μαλαδεί ή 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

-όηαλ ε 

Νεπηαγσγόο βάδεη 

ην λεξό όινη 

ηξαγνπδνύλ ην 

ηξαγνύδη ηνπ 

Μπνκπ θξαηώληαο 

ην ξπζκό κηα 

δπλαηά θαη κία 

θνξά ρσξίο 

θαζόινπ θσλή. Ζ 

ζπλεξγαζία 
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θαη αθνύ 

θαηαιήγνπλ όηη 

πξέπεη λα 

πεηξακαηηζηνύλ γηα 

λα δνπλ ηη θάλεη 

ζην λεξό 

ρσξίδνληαη ζε 2 

νκάδεο θαη 

ζπγθεληξώλνπλ ηα 

πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ην 

πείξακα .                                                                                                                                    

Αθνύ βάδνπλ θη 

άιιν λεξό ζηε 

ιεθάλε ηα παηδηά 

πξνηείλνπλ λα 

θόςνπκε ηελ 

παηάηα ζε 

πεξηζζόηεξα 

θνκκάηηα θαη θάζε 

17.Θεκηζηνθιήο κέζε 

12. Να ηε 

βάινπκε ζην 

λεξό λα γίλεη 

πην θαζαξή 

13. Να 

βγάινπκε ηε 

θινύδα 

14. Να ηε 

βάινπκε ζην 

λεξό λα δνύκε 

αλ ζα βπζηζηεί 

Σειηθά ηε 

βάδνπλ ζην 

λεξό 

15. βπζίζηεθε 

γηαηί έρεη ιίγν 

λεξό 

16. λα 

βάινπκε θη 

πεηπραίλεη απόιπηα 

θαζώο απεπζύλνπλ 

ην ηξαγνύδη ζηνλ 

ίδην ηνλ Μπνκπ. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions) :ηα 

παηδηά δελ 

πηζηεύνπλ όηη κία 

παηάηα βπζίδεηαη, 

ππνζηεξίδνπλ όηη 

κπνξεί αλ ηελ 

θόςνπκε λα 

επηπιέεη θαη γηα λα 

γίλεη απηό ε ιεθάλε 

πξέπεη λα έρεη 

πεξηζζόηεξν λεξό. 

Έηζη ζηαδηαθά 

ξίρλνπλ ζηε ιεθάλε 

όιν θαη 

πεξηζζόηεξν λεξό 
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θνξά παξαηεξνύλ 

όηη βπζίδεηαη. Σελ 

θόβνπκε ζε 2, 4, 6 

θαη ηέινο ην θάζε 

παηδί δεηά λα ξίμεη 

ην δηθό ηνπ πνιύ 

κηθξό θνκκάηη. 

Γηαπηζηώλνπλ όηη 

όζν θαη λα 

θόςνπκε ηελ 

παηάηα βπζίδεηαη.                                                                    

άιιν; 

17. λαη, είλαη 

ιίγν 

παξαηεξνύλ ηη 

ζπκβαίλεη θαη 

δηαπηζηώλνπλ όηη ε 

παηάηα πάληα 

βπζίδεηαη. 

2 8:23,0 - 15:00,0 Φηζηίθη: Σα παηδηά 

απνθσδηθνπνηνύλ 

ηηο επόκελεο 

θξάζεηο θαη 

ζπγθεληξώλνπλ 

μαλά ηα πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηα 

πεηξάκαηα.  

Ζ Νεπηαγσγόο 

1. Δξηάλε 

2.Μηιηηάδεο 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Οπξαλία 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Κσλζηαληίλνο 

 

1. Σν θηζηίθη 

αλ ην θόςνπκε 

βπζίδεηαη κέζα 

2. ην θηζηίθη 

έρεη ηξύπεο 

3. ηη έρνπλ 

κέζα νη 

ηξύπεο; αλ ηα 

κπξαηζάθηα 

Καηά ηε 

δηάξθεηα όισλ 

ησλ 

πεηξακάησλ ηα 

παηδηά έρνπλ 

ηνπνζεηήζεη 

ηελ θνύθια 

Μπνκπ ζε 

εκθαλέο 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

εξκελεία 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ από ηηο 

καζεηήο -

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

καζεηήο 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

Σν επίπεδν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο 

πεξλά ζηελ νκάδα 

ησλ παηδηώλ: 

πγθεληξώλνπλ ηα 

πιηθά, 

ζπλεξγάδνληαη γηα 

λα βάινπλ λεξό ή 

sprite ζηα πνηήξηα, 
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εξεπλήηξηα ζην 

ηέινο ησλ 

πεηξακάησλ δίλεη 

θάπνηεο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε 

δύλακε ηεο 

άλσζεο: είλαη ε 

δύλακε ε νπνία 

όηαλ βξηζθόκαζηε 

κέζα ζην λεξό καο 

ζπξώρλεη πξνο ηα 

πάλσ. Σα ζώκαηα 

πνπ έρνπλ κέζα 

αέξα ηα ζπξώρλεη 

πεξηζζόηεξν. 

Αλαπαξάζηαζε ηεο 

άλσζεο κε ην 

ζώκα καο: είκαζηε 

κέζα ζην λεξό θαη 

ζαο; 

4. Έρεη αέξα 

5. ην κηζό έρεη 

αέξα; 

6. όρη, έθπγε ν 

αέξαο από 

κέζα όηαλ ην 

αλνίμακε 

ζεκείν ηεο 

ηάμεο θαη θάζε 

θνξά πνπ 

ηειεηώλνπλ 

έλα πείξακα 

ηνπ 

αλαθνηλώλνπλ 

ηα 

απνηειέζκαηα. 

πξνβιέςεηο θαη 

ην πείξακα ηα 

παηδηά 

πξνρσξνύλ 

ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

- Νεπ.: Ση 

έρνπλ κέζα ηα 

αλαςπθηηθά; 

- Εάραξε θαη 

θάηη πνπ θαίεη, 

πηπέξη! 

- Νεπ.: θαίεη 

απηό πνπ έρνπλ 

κέζα αιιά δελ 

είλαη πηπέξη, 

θαίεη κε έλαλ 

άιιν ηξόπν 

-Αλζξαθηθό 

ππνινγίδνπλ ηελ 

πνζόηεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη. -

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα 

(έθβαζε): Σα 

παηδηά πεξηγξάθνπλ 

ηη είλαη ην 

αλζξαθηθό πνύ ην 

βξίζθνπκε 

(ιεκνλάδα, 

πνξηνθαιάδα, 

Sprire..), πνηνη 

πίλνπλ, αλ είλαη 

πγεηλό. 

Page 50 of 691



 (51) 

ζπξώρλνπκε πξνο 

ηα πάλσ. 

-Σώξα 

επηπιένπλ όια 

ηα θηζηίθηα 

-Νεπ.: Γηαηί; 

-Γηαηί άιιν 

είλαη ην sprite 

θαη άιιν ην 

λεξό 

-Νεπ.: Ση άιιν 

έρεη; 

-Εάραξε, 

ιεκόλη 

-Μπνπξ-

κπνπιήζξεο 

κε αέξα 

-αλ ηα 

κπξαηζάθηα 

-Ο αέξαο ηα 

θξαηάεη όια 

πάλσ 
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1.9 2ο Νηπιαγωγεύο / 10 Σο παιχνύδι του Μπομπ φουγγαρϊκη 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:00,0 Παηρλίδη ζπλεξγαζίαο: 

όιε ε νκάδα 

πξνζπαζεί θηλώληαο 

ην παλί κε ηε κνπζηθή 

λα θξαηήζνπλ ηνλ 

Μπνκπ κέζα ζε απηό 

λα κελ πέζεη. Όηαλ ε 

κνπζηθή ζηακαηά 

κέλνπλ αθίλεηνη. 

  Σα παηδηά 

δηαζθεδάδνπλ 

ζην παηρλίδη 

απηό θαη 

αλαθέξνπλ όηη 

είλαη ην 

παηρλίδη ηνπ 

Μπνκπ. Λέλε 

ζηνλ Μπνκπ 

λα ζπκάηαη ην 

παηρλίδη απηό 

γηα λα ην 

παίμεη κε ηνπο 

επηθνηλσλία καζεηήο -

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Καλόλεο: είλαη 

γλσζηνί από ηελ 

αξρή θαζώο 

πξόθεηηαη γηα έλα 

γλσζηό ζηα παηδηά 

παηρλίδη (ην έρνπλ 

παίμεη κε κπάια), 

όηαλ θάπνηνο δελ 

ηνπο ηεξεί ηα ίδηα ηα 

παηδηά ηνλ 

επαλαθέξνπλ γηα λα 

ζπλερίζνπλ. 
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θίινπο ηνπ 

όηαλ ζα 

επηζηξέςεη ζην 

Μπηθίλη 

Μπόηνκ. 

 

1.10 2ο Νηπιαγωγεύο / 11 Παγωμϋνεσ εικόνεσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:04,7 Παγσκέλεο εηθόλεο 

από ηελ πόιε ηνπ 

Μπηθίλη Μπόηνκ: ηα 

παηδηά αλαπαξηζηνύλ 

ζθελέο από ηελ πόιε 

αηνκηθά ή ζε νκάδεο 

ησλ 2 ή 3 αηόκσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ κόλα 

  Σα παηδηά 

ζεσξνύλ πνιύ 

ζεκαληηθό ην 

γεγνλόο όηη 

αλαπαξηζηνύλ 

γεγνλόηα από 

ηελ πόιε ηνπ 

Μπνκπ θαη 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο - νκάδα 
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ηνπο. δεηνύλ από ηε 

λεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα λα 

θνξέζεη ην 

ζθνπγγάξη γηα 

λα κπεη ζην 

ξόιν ηνπ 

Μπνκπ θαη λα 

κηιήζεη καδί 

ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:28,3 Παγσκέλεο εηθόλεο 

(ζπλέρεηα) 

1. Υξηζηίλα 

2. Πεηξήο 

3. Οπξαλία 

4.Θεκηζηνθιήο 

1. Δίκαη ε 

Πόιπ 

2. Δγώ ν 

Γθάξπ 

3. Δίκαη κία 

κέδνπζα 

4. Ο Πάηξηθ 

Σα παηδηά ιέλε 

ζηνλ Μπνκπ ηη 

παξηζηάλνπλ 

ζηελ πόιε ηνπ 

Μπηθίλη 

Μπόηνκ θαη 

θάπνηα 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηέο-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 
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είκαη θαη 

πεγαίλσ ζηε 

δνπιεηά κνπ 

ηαπηίδνληαη κε 

απηόλ. 

Παξηζηάλνπλ 

ηνπο θίινπο 

ηνπ θαη 

αιιάδνπλ ηηο 

θσλέο ηνπο 

αλάινγα κε ην 

ξόιν. 

 

1.11 7ο Νηπιαγωγεύο / 01 Ειςαγωγικό δραςτηριότητα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 5:46,4 Παηρλίδη γλσξηκίαο: 

ηα παηδηά 

πξνηείλνπλ λα 

παίμνπκε ην παηρλίδη 

1. Παλαγηώηεο 

2. Γηώξγνο 

3. Δύα 

4.Λνπθία 

1. ε ζάιαζζα 

είρε κέζα λεξό 

αικπξό, 

θνρύιηα 

 επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- 

νκάδα 

καζεηήο-
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θαιεκέξαο πνπ 

παίδνπλ κε ηε 

λεπηαγσγό ηνπο: 

θαηάζηαζε ξνπηίλαο 

αθήγεζε ηζηνξίαο: 

ην κπξκήγθη πνπ 

ήζειε λα ηαμηδέςεη. 

Σα παηδηά 

παξεκβαίλνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 

αθήγεζεο θαη 

παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ 

αλαπαξάζηαζε 

βξνρήο ζε ζρέζε κε 

ηελ ηζηνξία: ζήκεξα 

ην πξσί έβξερε 

δπλαηά, πνιύ δπλαηά 

θαη κεηά ζηγαλά θαη 

5.Αληηγόλε 2. είρε 

θώθαηλεο, 

ςάξηα, θά-

ιαηλεο 

3. θαξάβηα 

4. είρε αθόκε 

λεξόθηδα θαη 

ρειώλεο 

5. δελ κπνξεί 

ην κπξκεγθάθη 

λα πάξεη ην 

πινίν, γηαηί 

είλαη πνιύ 

κηθξό θαη νη 

άλζξσπνη δε 

ζα ην βιέπνπλ 

θαη ζα ην 

παηήζνπλ 

καζεηήο 
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ιίγν-ιίγν ζηακάηεζε 

(αλαπαξάζηαζε κε 

ην ζώκα). 

2 5:46,8 - 9:20,2 Γηαηί δελ κπόξεζε 

λα ηαμηδέςεη ην 

κπξκήγθη; 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2. Βαζίιεο 

3. Αληηγόλε 

4. Απόζηνινο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Δπαλζία 

7.Παλαγηώηεο 

8. Δύα 

1. γηαηί ην 

κπξκήγθη δελ 

κπόξεζε λα 

ηαμηδέςεη; 

2. γηαηί πήξε 

βαξηά 

πξάγκαηα 

3. ε πέηξα, ην 

θαξθί από 

ζίδεξν, ε 

θαξθίηζα είλαη 

πνιύ βαξηά 

4. έπξεπε λα 

πάξεη ραξηί ή 

έλα ζθνπγγάξη 

ή κηα βάξθα 

5. από ηη λα 

 επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

καζεηήο- 

καζεηήο 

Σα παηδηά 

κνηξάδνληαη 

πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ζε ζρέζε 

κε επηζθέςεηο ηνπο 

ζηε ζάιαζζα κε 

αθνξκή ηελ ηζηνξία. 
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είλαη 

θηηαγκέλε ε 

βάξθα; 

6. λα πάξεη 

αιεζηλή 

βάξθα, 

ζηδεξέληα 

7. ή κηα 

βαξθνύια από 

κηθξά μύια κε 

κηθξό ηηκόλη 

8. ή λα πάξεη 

έλα μύιν θαη 

λα αλέβεη 

πάλσ 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:10,6 Σξαγνύδη: ηα 3    επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο  
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κπξκεγθάθηα.                              

Σα παηδηά 

ηξαγνπδνύλ ην 

ηξαγνύδη, 

αλαθέξνπλ θαη άιια 

ζρεηηθά ηξαγνύδηα 

πνπ ην θαζέλα 

γλσξίδεη θαη ζην 

ηέινο κεηξνύλ πόζα 

κπξκήγθηα πέξαζαλ 

ην πνηάκη. Σέινο 

ζπδεηνύλ γηαηί ην 

κπξκήγθη είπε όηη 7 

πέξαζαλ ην πνηάκη 

ελώ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα 

ήηαλ 3. 

κεηξήζεηο εξεπλήηξηα-

νκάδα νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 
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1.12 7ο Νηπιαγωγεύο / 04 Αναδιόγηςη ιςτορύασ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 14:30,0 ηα παηδηά 

αθεγνύληαη ηελ 

ηζηνξία, ιέλε ηη 

έθαλε ην κπξκήγθη, 

πνηα άιια 

αληηθείκελα πήξαλ 

θαη ηη ζπλέβε κεηά 

θαξηέιεο κε 

ζύκβνια: επηπιέεη, 

βπζίδεηαη θαη 

ηαμηλόκεζε ησλ 

πιηθώλ ζύκθσλα κε 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπο 

εξσηήζεηο: ηη είλαη; 

1.Αληηγόλε 

2.Γηώξγνο 

3.Παλαγηώηεο 

4.Αληηγόλε 

5.Άγγεινο 

6.Αληηγόλε 

1. ζα ην 

θάλνπκε θη 

εκείο ζα 

βάινπκε ζην 

λεξό πξάγκαηα 

λα δνύκε αλ 

βπζίδνληαη ή 

όρη 

2. είλαη απηό 

πνπ θιείλνπλ 

ηα θξαζηά: 

θαπάθη 

3. θειιόο, έρσ 

ζην ζπίηη κνπ 

 παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί: ηα 

παηδηά 

πξνζπαζνύλ λα 

δηαηππώζνπλ 

έλαλ πξώην 

νξηζκό γηα ην 

θαηλόκελν ηεο 

επίπιεπζεο θαη 

ηεο βύζηζεο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Καλόλεο: ηα παηδηά 

ζεθώλνληαη δύν-

δύν, παίξλνπλ όπνην 

πιηθό ζέινπλ από ηε 

ζαθνύια θάλνπλ ηελ 

πξόβιεςή ηνπο θαη 

ην ηνπνζεηνύλ ζηηο 

θαξηέιεο. 
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από ηη είλαη 

θηηαγκέλν; ηη ζα 

θάλεη αλ ην βάινπκε 

κέζα ζην λεξό. 

4. (θξαηάεη ηελ 

ειαθξόπεηξα) 

κνπ κνηάδεη κε 

ζθνπγγάξη πνπ 

ζθιήξπλε 

5. θαη ηα 

κπξαηζάθηα 

κνπ πνπ 

θνιπκπάσ ζηε 

ζάιαζζα δε 

βνπιηάδνπλ 

6. έρνπλ κέζα 

αέξα γη' απηό 

θνηηώληαο ηηο 

θαξηέιεο κε ηα 

αληίζηνηρα 

ζύκβνια 
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1.13 7ο Νηπιαγωγεύο / 05 Επαφό με τα υλικϊ, αναπαρϊςταςη φαινομϋνου επύπλευςησ- 

βύθιςησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 12:58,4 Σα παηδηά 

ζπγθεληξώλνπλ 

αληηθείκελα από ηελ  

ηάμε ηνπο θαη ηα 

θέξλνπλ ζηνλ 

θύθιν. Ζ δηαδηθαζία 

γίλεηαη είηε αηνκηθά 

ή ζε νκάδεο ησλ 2 ή 

3 αηόκσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ κόλα 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

θάλνπλ πξνβιέςεηο 

γηα ην ηη ζα ζπκβεί 

1. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2. Αγγειηθή 

3. Γηώξγνο 

4. Εσή 

1. κε πνηα από 

ηα πξάγκαηα 

πνπ θέξαηε 

ζηνλ θύθιν 

πηζηεύεηε όηη 

κπνξεί ην 

κπξκήγθη λα 

θηηάμεη ηε 

βάξθα ηνπ; 

2. μύιηλν, 

πιαζηηθό ζα 

βπζηζηνύλ 

3. από ζίδεξν 

 πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο -καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

Καλόλεο: δε κηιάκε 

όινη καδί, 

ζεθώλνπκε ην ρέξη 

καο-θαηάζηαζε 

ξνπηίλαο. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): ν 

αξηζκόο ησλ παηδηώλ 

ηα θάλεη λα κελ 

κπνξνύλ λα 

πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά 

ηνπο, ε εξγαζία ζε 

νκάδεο θαίλεηαη λα 
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αλ ηα βάινπκε ζην 

λεξό. 

Πξνβιέπνπλ όηη ηα 

πεξηζζόηεξα ζα 

βπζηζηνύλ ζην ηέινο 

βάδνπλ ηα πιηθά ζηε 

ζέζε ηνπο πάιη ζε 

νκάδεο κε ηε 

ζπλνδεία κνπζηθήο. 

λα θηηάμεη ηε 

βάξθα ηνπ 

4. ζα θάλνπκε 

πείξακα κε 

απηά; 

(ζύλδεζε κε 

πξνεγνύκελε 

γλώζε θαη 

εκπεηξία) 

είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή 

έζησ θαη αλ θάπνηεο 

θνξέο νη 

εθπξόζσπνη ησλ 

νκάδσλ κηινύλ 

ηαπηόρξνλα. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:28,0 Αλαπαξάζηαζε ζε 2 

νκάδεο (ε νκάδα 

πνπ επηπιέεη πάλσ 

ζην λεξό θαη ε 

νκάδα πνπ βπζίδεηαη 

ζην πάησκα) κε ην 

ζώκα. 

   επηθνηλσλία καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 
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1.14 7ο Νηπιαγωγεύο / 07 Προβλϋψεισ, πύνακασ προβλϋψεων 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:40,0 Σα παηδηά 

δσγξαθίδνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο ζε 

2 νκάδεο: ακέζσο 

κεηά ηελ επαθή κε 

ηα πιηθά ηα παηδηά 

δήηεζαλ λα ηα 

δσγξαθίζνπλ κέζα 

ζην λεξό. 

Απζόξκεηα 

ρσξίζηεθαλ ζε 2 

νκάδεο, πήξαλ ηα 

πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαλ θαη 

   επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-

καζεηήο 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): ε 

ξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

δηαθόπεθε όηαλ ηα 

παηδηά δήηεζαλ λα 

δσγξαθίζνπλ επεηδή 

ήηαλ κηα θαηάζηαζε 

ξνπηίλαο (ζρεδόλ 

θαζεκεξηλά 

δσγξαθίδνπλ θάηη 

πξηλ ηελ ώξα ηνπ 

θαγεηνύ). Με ηελ 

παξέκβαζε απηή 
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δσγξάθηζαλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο.  

ησλ παηδηώλ 

απνηππώζεθαλ νη 

πξνβιέςεηο ηνπο ζην 

ραξηί αθνύ 

απνθάζηζαλ από 

θνηλνύ λα 

δσγξαθίζνπλ ηα 

πιηθά πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 10:13,2 πίλαθαο 

πξνβιέςεσλ κε ηα 

πιηθά: ηα παηδηά 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

1. Γηώξγνο 

2.Αληηγόλε 

3. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4. Παλαγηώηεο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. ν κπακπάο 

κνπ είπε όηη ην 

ζθνπγγάξη 

ηξαβάεη πνιύ 

λεξό κέζα 

2. εγώ πήξα ην 

ζθνπγγάξη, ην 

 Γελ αληηκεησπί-

δνπλ δπζθνιία 

κε ηνλ πίλαθα 

δηπιήο εηζόδνπ, 

ζπγθξίλνπλ ηα 

ζύκβνια ηνπ 

πίλαθα κε ηηο 

Ο Γηώξγνο δίλεη 

θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο γηα 

ην ζθνπγγάξη 

θαη ε Αληηγόλε 

ζπκπιεξώλεη κε 

ό,ηη γλσξίδεη 
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πιηθώλ κέζα ζην 

λεξό ζε πίλαθα 

δηπιήο εηζόδνπ 

6. Απόζηνινο έβαια ζην 

λεξό θαη απηό 

πήξε κέζα 

πνιύ λεξό θαη 

βνύιηαμε 

3. από ηα 

πιηθά ζηνλ 

πίλαθα πνηα 

είλαη πην 

πνιιά; 

4. απηά πνπ 

βπζίδνληαη 

5. πόζα είλαη 

απηά πνπ 

είπαηε όηη 

επηπιένπλ; 

6. έλα, κόλν ν 

θειιόο 

θαξηέιεο 

ηαμηλόκεζεο 

παξαηήξεζε 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

κεηξήζεηο. 

Σα παηδηά 

παξαηεξνύλ όηη 

ζηνλ πίλαθα γηα 

ηα πην πνιιά 

πιηθά έρνπλ πεη 

όηη βπζίδνληαη 

κεηξνύλ ηα 

πιηθά ηεο άιιεο 

ζηήιεο θαη 

θάλνπλ 

ζπγθξίζεηο. 

καζεηήο -

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 
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1.15 7ο Νηπιαγωγεύο / 08 Πειρϊματα επύπλευςησ-βύθιςησ, ταξινόμηςη υλικών, 

επιχειρηματολογύα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 13:25,8 Πείξακα: βάδνπλ 

έλα-έλα ηα πιηθά 

κέζα ζην λεξό, 

παξαηεξνύλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θαη ειέγρνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο 

ζηνλ πίλαθα, ηα 

βγάδνπλ από ηε 

ιεθάλε θαη ηα 

ηαμηλνκνύλ. Αλ 

θάπνηνο δελ είλαη 

βέβαηνο γηα ηελ 

1.Απόζηνινο 

2.Βεαηξίθε 

3.Αληηγόλε 

4.Παλαγηώηεο 

1. ην 

απηνθηλεηάθη 

βπζίζηεθε 

γηαηί έρεη κέζα 

πνιύ πιαζηηθό 

θαη ζίδεξν πνπ 

είλαη βαξύ 

2. ν θειιόο 

επηπιέεη γηαηί 

είλαη ειαθξύο 

θαη κηθξόο 

3. ε πέηξα πάεη 

ζηνλ πάην 

 πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

ππνζέζεσλ 

ηαμηλόκεζε 

εξκελεία 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Έθβαζε: ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ 

παηδηώλ σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιηθώλ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνλ θύθιν 

ησλ εκπεηξηώλ ηνπο 

θαζώο αλαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ γηα ην 

πιηθό πνπ θάζε 

θνξά 

επεμεξγάδνληαη 
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ηαμηλόκεζε βάδεη 

μαλά ην πιηθό ηνπ 

κέζα ζην λεξό θαη 

παξαηεξεί ηη 

ζπκβαίλεη. 

όπσο απηέο 

πνπ ξίρλνπκε 

ζηε ζάιαζζα 

4. θαη ην μύιν 

επηπιέεη 

αιιά θαη γηα ηε 

ρξήζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζην λεξό. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions) : 

παξόιν πνπ 

ππάξρνπλ 2 νκάδεο, 

ε κία βάδεη ηα πιηθά 

ζην λεξό θαη ε άιιε 

ηαμηλνκεί ππάξρεη 

δπζθνιία ζηελ 

αλακνλή. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:13,4 Σα παηδηά 

πξνηείλνπλ ηα πιηθά 

πνπ είλαη θαηάιιεια 

γηα λα θηηάμεη ηε 

   επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 
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βάξθα ηνπ ην 

κπξκήγθη: πιαζηηθό, 

μύιν, θειιόο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 14:23,2 Πίλαθαο δηπιήο 

εηζόδνπ ζηνλ νπνίν 

ηα παηδηά 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο γηα 

ηα θξνύηα θαη ηα 

ιαραληθά πνπ έρεη 

θέξεη ε λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα. Με δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία 

έξρνληαη αλά 2, ν 

έλαο παίξλεη ην 

πιηθό από ηε 

ζαθνύια, αθνινπζεί 

1.Βαζίιεο 

2.Δύα 

3.Παλαγηώηεο 

4.Δύα 

5.λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Γήκεηξα 

7.λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

8.Γήκεηξα 

1. ηα ζέινπκε 

θη απηά γηα λα 

θηηάμεη ην 

κπξκήγθη 

βάξθα 

2. πνιύ ρνληξό 

είλαη ην κήιν 

πνπ πήξεο 

3, δελ είλαη 

κήιν, ληνκάηα 

είλαη 

4. ε ληνκάηα 

πάεη ιίγν θάησ 

αιιά όρη 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο νκάδα 

Τπνθείκελα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

εξγαιείσλ - πιηθώλ: 

ηα παηδηά 

αλαγλσξίδνπλ ηα 

θξνύηα θαη ηα 

ιαραληθά θαη 

πεξηγξάθνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο αλαπηύζζνληαο 

ηα δηθά ηνπο 

επηρεηξήκαηα: είλαη 

κεγάιν, βαξύ, 

ζθιεξό, θίηξηλν 
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ζπδήηεζε θαη ν 

άιινο ζπκπιεξώλεη 

ηελ πξόβιεςε 

δηεμαγσγή 

πεηξάκαηνο κε 

θξνύηα θαη 

ιαραληθά: 

επεμήγεζε ηεο 

δύλακεο ηεο 

άλσζεο. 

ηειείσο, 

επηπιέεη 

5. πόηε είπακε 

όηη έλα πξάγκα 

επηπιέεη; 

6. όηαλ πηάλεη 

πάην 

7. ε ληνκάηα 

αθνπκπάεη 

ζηνλ πάην; 

8. όρη, επηπιέεη 

 θ. ι. π. 

Ο Άγγεινο πηέδεη ηα 

ιαραληθά θαη εηδηθά 

ηελ θνινθύζα γηα λα 

βπζηζηεί. 

2 14:23,6 - 

19:58,1 

Σαμηλόκεζε ζηηο 

θαξηέιεο. Γηαθνξά 

ζώκαηνο παηάηαο 

θνινθύζαο-θαξόηνπ-

κειηηδάλαο. 

Βησκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε 

ζώκαηνο παηάηαο 

θαη θνινθύζαο. 

1. Παλαγηώηεο 1. είκαη ν 

Μπαγθο 

Μπάλπ θαη ζα 

θάσ ηα 

θαξόηα! 

-είκαη ν 

Μπαγθο 

Μπάλπ θαη 

ζα θάσ ηα 

θαξόηα! 

αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη 

ελώ δελ έρεη 

γίλεη θακηά 

επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο νκάδα 
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πξνεγνύκελε 

αλαθνξά ή 

ζύλδεζε κε 

θάπνην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

πξνθύπηεη ε 

ζπγθεθξηκέ-

λε αλαθνξά 

ζηνλ Μπάθο 

Μπάλπ θαη 

ζε άιια 

θηλνύκελα 

ζρέδηα πνπ 

αξέζνπλ ζηα 

παηδηά 

(Νηόξα, 

Μπνκπ, Μπελ 

Σελ). 
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1.16 7ο Νηπιαγωγεύο / 09 Πειρϊματα με φιςτύκια 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:14,4 Πείξακα κε θηζηίθηα: 

Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

γλώζεηο ηνπο, ηηο 

παξαηεξήζεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιηθώλ ζην λεξό από 

ηα πξνεγνύκελα 

πεηξάκαηα θάλνπλ 

λέεο ππνζέζεηο θαη 

επηρεηξεκαηνινγνύλ. 

Ζ εξεπλήηξηα 

Νεπηαγσγόο αθήλεη 

ζηε δηάζεζή ηνπο ηα 

1.Αληηγόλε 

2.Κνξλειία 

1. γηα λα 

δνύκε ηη ζα 

θάλνπλ 

2. ηα 

νιόθιεξα ζην 

λεξό δε 

βπζίδνληαη 

 παξαηήξεζε 

κεηξήζεηο 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

Δξγαιεία: ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

πιηθά πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα λα 

νξγαλώζνπλ λέα 

πεηξάκαηα. 

Απηελεξγνύλ γηα λα 

ρσξηζηνύλ ζε 

νκάδεο δξάζεο θαη 

θαινύλ ηε 

Νεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα κόλν γηα 

λα παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία εμέιημεο 
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πιηθά θαη ηα παηδηά 

κεηξώληαο ηα 

πιαζηηθά πνηήξηα 

ρσξίδνληαη ζε 4 

νκάδεο δξάζεο 

 

Οκάδα δξάζεο 1 

ησλ πεηξακάησλ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:08,6 Οκάδα δξάζεο 2 1.Παλαγηώηεο 

2.Γηώξγνο 

1. ηα κηζά 

βπζίζηεθαλ, 

ηα νιόθιεξα 

πήγαλ πάλσ 

2. έρνπλ ζηε 

κέζε αέξα, 

ζαλ ηα 

κπξαηζάθηα 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Δξγαιεία: ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

πιηθά πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα λα 

νξγαλώζνπλ λέα 

πεηξάκαηα. 

Απηελεξγνύλ γηα λα 

ρσξηζηνύλ ζε 

νκάδεο δξάζεο θαη 

θαινύλ ηε 
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εξκελεία λεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα κόλν γηα 

λα παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία εμέιημεο 

ησλ πεηξακάησλ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:39,8 Οκάδα δξάζεο 3 1.Αληηγόλε 

2.Κνξλειία 

1. ην κεγάιν 

θηζηίθη 

επηπιέεη γηαηί 

έρεη δύλακε 

2. κέλεη 

ζπλέρεηα 

πάλσ ζην 

λεξό 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο νκάδα 

Δξγαιεία: ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

πιηθά πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα λα 

νξγαλώζνπλ λέα 

πεηξάκαηα. 

Απηελεξγνύλ γηα λα 

ρσξηζηνύλ ζε 

νκάδεο δξάζεο θαη 

θαινύλ ηε 

Νεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα κόλν γηα 
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λα παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία εμέιημεο 

ησλ πεηξακάησλ 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:32,6 Οκάδα δξάζεο 4 1.Αγγειηθή 

2.Απόζηνινο 

1. ζην 

αλζξαθηθό 

επηπιένπλ 

γηαηί 

παίξλνπλ 

αέξα 

2. ν αέξαο ηα 

βνεζάεη λα κε 

βνπιηάδνπλ 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Δξγαιεία: ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

πιηθά πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα λα 

νξγαλώζνπλ λέα 

πεηξάκαηα. 

Απηελεξγνύλ γηα λα 

ρσξηζηνύλ ζε 

νκάδεο δξάζεο θαη 

θαινύλ ηε Νεπ. 

εξεπλήηξηα κόλν γηα 

λα παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία εμέιημεο 

ησλ πεηξακάησλ 
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1.17 13ο Νηπιαγωγεύο / 01 Σο Γρϊμμα, 02 Δϊςκαλοσ ςε ρόλο  

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:59,1 Σν γξάκκα ηνπ 

Μπνκπ 

θνπγγαξάθε 

Σα παηδηά 

επηβεβαηώλνπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ 

γξάκκαηνο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ 

θάθειν (δηεύζπλζε 

ζρνιείνπ, 

απνζηνιέαο, 

παξαιήπηεο). 

1.Φώηεο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Ζξαθιήο 

1. ηα Γηάλλελα, 

εδώ είλαη θαη 

κέζα ζηελ πόιε 

2. 13ν λεπ. 

Κηάθαο 

3. εκείο είκαζηε 

θαη απέλαληη 

είλαη ην 

δεκνηηθό 

  δάζθαινο -

καζεηέο 

 

2 0:59,2 - 4:00,0 Δπεμεξγαδόκαζηε ηα 

πεξηερόκελα ηνπ 

1.Αζελά 

2.Υξήζηνο 

1. λα δνύκε 

κέζα; 

Ολνκάδνπλ 

ηνπο θίινπο 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 
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γξάκκαηνο. Ζ 

λεπηαγσγόο δηαβάδεη 

ην γξάκκα θαη ηα 

παηδηά παξεκβαίλνπλ 

θαη παξέρνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ. 

3.Μελάο 

4.Αζελά 

5.Ζξαθιήο 

6.Υξήζηνο 

7.Λάδαξνο 

2. Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο; 

3. ηη ιέεη; 4. 

Σεηξαγσλνπα-

ληεινλήο 

5. δελ ππάξρεη! 

6. ππάξρεη αιιά 

είλαη εζνπνηόο 

7. ζηελ 

ηειεόξαζε 

ηνπ Μπνκπ 

θαη δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο 

γηα ηε δσή 

ηνπο ζην 

Μπηθίλη 

Μπόηνκ: 

 -ν θ. 

Καβνύξεο, ν 

Καιακάξεο, 

ν Πιαθηόλ 

1.Ζξαθιήο: 

απηόο είλαη 

έλα κηθξό 

θύθη κε έλα 

κάηη 

2.Υξήζηνο: 

όινη απηνί 

άκα βγνπλ 

από ην λεξό 

ρσξνρξνληθέο 

ζρέζεηο 

καζεηέο 

καζεηέο-καζεηέο 
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δε ζ' 

αλαπλένπλ 

αθνύ 

αλαπλένπλ 

κέζα ζην 

λεξό 

3.Λάδαξνο: 

Κπξία, απηό 

ην ιέεη θαη 

απηόο πνπ 

είλαη ζηελ 

ηειεόξαζε 

ληπκέλνο 

Μπνκπ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:05,2 πλέρεηα ηνπ 

γξάκκαηνο 

  Σα παηδηά 

γλσξίδνπλ 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο 

Page 78 of 691



 (79) 

ηνλ Μπνκπ 

από ηα dvd, 

ηα παηρλίδηα 

ζηνλ 

ππνινγηζηή, 

ηελ 

ηειεόξαζε, 

ηξαγνπδνύλ 

όια ην 

ηξαγνύδη ηνπ. 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

δσή: ππάξρεη ν 

πξνβιεκαηηζκόο αλ 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην ζρνιείν 

ιακβάλνπλ ζπλερώο 

γξάκκαηα γηα 

δηαθνξεηηθνύο 

ιόγνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 4:40,0 Γξάκκα: ε 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα καδί κε 

ηα παηδηά 

επεμεξγάδνληαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ 

1. Υξήζηνο 

2.Αζελά 

3.Μαξίλα 

4.Λάδαξνο 

5.Μελάο 

1. εγώ δελ είκαη 

κε ηε κάγηζζα, 

ηνλ πεηξαηή 

βιέπσ 

2. σξαία 

απηνθόιιεηα, 

Μπνκπ 

Πεηξαδάθεο: 

(γέιηα). 

Αλαγλσξί-

δνπλ ηνπο 

θίινπο ηνπ 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 
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θαθέινπ θαη 

ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε 

απηό. 

Τιηθά πνπ έρεη κέζα 

ν θάθεινο: 

απηνθόιιεηα, 

εθηππσκέλεο εηθόλεο 

(θσηνγξαθίεο) ησλ 

θίισλ ηνπ Μπνκπ, 

άικπνπκ, πεξηνδηθό, 

βηβιίν κε δσγξαθηέο. 

έρσ θη εγώ αιιά 

όρη ίδηα 

3. ην πεξηνδηθό 

απηό ην έρεη θαη 

ζην πεξίπηεξν 

4. λαη, έρεη θαη 

πεξηνδηθό 

πάηληεξκαλ θαη 

Μπάηκαλ 

5. απηέο νη 

εηθόλεο είλαη 

από ην Μπηθίλη 

Μπόηνκ 

Μπνκπ ζην 

πεξηνδηθό θαη 

δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ 

γηα ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ 

πάξεη 

γξάκκαηα 

από ηνλ 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θε. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:18,2 Σα παηδηά ζε νκάδεο 

πνπ ζρεκαηίδνπλ 

κόλα ηνπο θάζνληαη 

1.Μελάο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. λα δώζεηο 

ζηνλ Πάηξηθ 

πίζσ ηα 

Λάδαξνο-

Υξήζηνο: 

ην 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο: νκάδεο 4-

5 αηόκσλ πνπ 
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ζηα ηξαπέδηα θαη 

επεμεξγάδνληαη ηα 

πιηθά ηνπ θαθέινπ. 

απηνθόιιεηα λα 

ηα ζπκπιεξώζεη 

2. εληάμεη Μελά 

πεξηνδηθό 

αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο ήξσεο 

θαη ηνπο 

αλαπαξηζηά-

λνπλ κε ην 

ζώκα ηνπο. 

εξεπλήηξηα-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

ζρεκαηίδνπλ κόλα 

ηνπο κνηξάδνληαη ηα 

πιηθά πνπ ππάξρνπλ 

κέζα ζηνλ θάθειν. 

Σν ελδηαθέξνλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηα πεξηερόκελα ηνπ 

θαθέινπ θαη όρη 

ηόζν ζηελ νκάδα. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): -

κηθξή δπζθνιία 

ζηελ θαηαλνκή ησλ 

πιηθώλ: -έια δηθό 

κνπ είλαη, ηειείσλε 

λα ην δσ εγώ ηώξα; 

-Αζελά: ζα ηα 

πάξνπκε ζπίηη καο; 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:45,0 Παίξλεηε ή ζηέιλεηε 

γξάκκαηα; ε 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζπδεηά 

κε ηα παηδηά ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. 

1.Ζξαθιήο 

2.Αζελά 

3.Φώηεο 

4.Διηζάβεη 

1. εγώ παίξλσ 

πνιιά 

γξάκκαηα ζην 

ζπίηη κνπ από 

ηελ εθνξία 

2. εκείο 

παίξλνπκε από 

ηε ΓΔΖ 

3. εκείο 

πιεξώλνπκε ην 

λεξό ζην 

ΓΖΜΟ 

4. εκάο δελ καο 

έρεη ζηείιεη 

γξάκκα ν 

Μπνκπ 

Άιια 

θηλνύκελα 

ζρέδηα: 

-έρσ δεη ηε 

Νηόξα 

-ηνλ 

Παπνπηζσ-

κέλν Γάην 

ζην ζέαηξν 

-εγώ έζσ δεη 

ηελ επνρή 

ησλ 

παγεηώλσλ 

ζηνλ 

θηλεκαηνγξά-

θν, έρεη πην 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

ην ζεκείν απηό 

γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα 

ζπλδεζεί ε κάζεζε 

κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

παηδηώλ. Σα παηδηά 

αλαθέξνπλ ηηο 

πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο ιακβάλνπλ 

γξάκκαηα ζην ζπίηη 

ηνπο θαη πνηεο 

αλάγθεο ηα 

γξάκκαηα 

εμππεξεηνύλ ελώ 

πξνθύπηεη όηη ηα 
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πνιιά 

(ελλνεί όηη 

έρεη 

πεξηζζόηεξεο 

ελαιιαγέο 

ζθεληθώλ, 

ερεηηθά εθέ). 

γξάκκαηα δελ 

απνηεινύλ ηξόπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

νηθείσλ πξνζώπσλ 

αιιά αθνξνύλ 

θπξίσο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο γηα ηηο 

νπνίεο ηα παηδηά 

είλαη ελεκεξσκέλα. 

2 1:45,2 - 3:18,2 Αλαζθόπεζε 

γξάκκαηνο: ηα παηδηά 

αλαδηεγνύληαη κε 

δηθά ηνπο ιόγηα ην 

πεξηερόκελν ηνπ 

γξάκκαηνο. 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Γηώξγνο 

3.Φώηεο 

4.Υξήζηνο 

1. γηαηί καο 

έζηεηιε γξάκκα 

ν Μπνκπ; 

2. είλαη 

ζηελνρσξεκέ-

λνο από ηε 

κάγηζζα 

3. πνηα κάγηζζα 

κσξέ, δελ 

ππάξρνπλ 

κάγηζζεο 

Σνλ Μπνκπ 

ηνλ βιέπνπκε 

ζηελ 

ηειεόξαζε. 

επηθνηλσλία καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-

καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο: Σα παηδηά 

ζε ηξεηο νκάδεο 

ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε 

ην γξάκκα θαη ηα 

πιηθά ηνπ θαθέινπ 

θαη έλαο 

εθπξόζσπνο από 

θάζε νκάδα 

αλαθνηλώλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηελ 
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4. ε κάγηζζα 

ηνλ έθαλε 

ηειείσο πέηξα, 

έηζη ζαλ άγαικα 

(δείρλεη κε ην 

ζώκα ηνπ) 

νινκέιεηα. 

3 1:45,2 - 3:18,2 Αλαζθόπεζε 

γξάκκαηνο.  

1.Υξήζηνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Αζελά 

4.Λάδαξνο 

5.Υξήζηνο 

6.Λάδαξνο 

7.Υξήζηνο 

1. ζε πνην 

επεηζόδην 

γίλνληαη απηά 

πνπ ιέκε; 

2. απηά 

ζπκβαίλνπλ 

ηώξα, δελ 

ππάξρεη απηό ην 

επεηζόδην 

3. δελ ππάξρεη; 

4. όηαλ γίλεη ζα 

καο ην δείμεη ε 

ηειεόξαζε 

5. λα ην 

 επηθνηλσλία καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-

καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 
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θηηάμνπκε εκείο 

6. ηη λα θάλεη 

ηώξα ν Μπνκπ; 

Από ηα 

πξάγκαηα πνπ 

πήγαλ θάησ λα 

πάξεη ηα 

θνκκάηηα ηνπο 

θαη λα ηα 

θηηάμεη πάιη. 

7. αθνύ έγηλαλ 

πέηξα πώο λα 

βξεη κηα ιύζε; 

4 3:18,3 - 9:41,3 Δκθαλίδεηαη ν 

Μπνκπ λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε ξόιν) 

θαη ηα παηδηά θάλνπλ 

εξσηήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζην 

1.Αζελά 

2.Μελάο 

3.Υξήζηνο 

4.Μαξίλα 

5.Λάδαξνο 

6.Φώηεο 

7. Αζελά 

1. ηη θνξάο 

βξαθί ή καγηώ; 

2. δελ έρεηο 

κύηε, ζνπ 

θόπεθε; 

3. ηώξα έγηλεο 

Μπνκπ 

ηα παηδηά 

θάλνπλ 

εξσηήζεηο 

ζηνλ Μπνκπ: 

-ηη θνξάο 

βξαθί ή 

καγηώ; 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-

καζεηήο νκάδα-

καζεηήο 

νκάδα-

(Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 
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Μπηθίλη Μπόηνκ. 

Μόιηο ηειεηώλνπλ νη 

πξνηάζεηο πξνο ηνλ 

Μπνκπ ε πξνζνρή 

επηθεληξώλεηαη ζηε 

κάγηζζα θαη πώο ζα 

ηελ εμνληώζνπλ  

Πεηξαδάθεο 

4. λα βξεηο πνηα 

επηπιένπλ θαη 

πνηα βπζίδνληαη 

5. ζα θέξνπκε 

ηνλ πεηξαηή 

6. ζα 

αλαθαιύςνπλ 

πνηα πξάγκαηα 

πάλε θάησ θαη 

πνηα πάλε πάλσ 

ζην λεξό 

7. ηα θνρύιηα 

θαη νη πέηξεο 

πάλε θάησ 

-δελ έρεηο 

κύηε, ζνπ 

θόπεθε; 

-Υξήζηνο: 

ηώξα έγηλεο 

Μπνκπ 

Πεηξαδάθεο 

-Να βξεηο 

πνηα 

επηπιένπλ 

θαη πνηα 

βπζίδνληαη 

-Θα θέξνπκε 

ηνλ πεηξαηή 

-Θα 

αλαθαιύςνπ-

κε πνηα 

πξάγκαηα 

πάλε θάησ 

θαη πνηα πάλε 

ξόιν Μπνκπ) 
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πάλσ ζην 

λεξό 

-Φώηεο: ηα 

θνρύιηα θαη 

νη πέηξεο 

πάλε θάησ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:28,3 πλέρεηα από ην 

πξνεγνύκελν: ν 

Ζξαθιήο θαη ν 

Νηθόιαο πξνζπαζνύλ 

λα δηαβάζνπλ ην 

πεξηνδηθό. 

1.Ζξαθιήο 

2.Νηθόιαο 

3.Ζξαθιήο 

4.Νηθόιαο 

5.Ζξαθιήο 

1. ήξζαλ νη 

πειάηεο 

2. ζέινπλ λα 

παξαγγείινπλ 

3. έλα 

θαβνπξνπάηη 

παξαθαιώ 

4. έθηαζε 

5. α, λα θαη ν 

Καιακάξεο 

Ζ εμνηθείσζε 

ησλ παηδηώλ 

κε ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

εληείλεη ην 

ελδηαθέξνλ 

ηνπο λα 

απνθσδηθν-

πνηήζνπλ ην 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

καζεηήο-

καζεηήο 

Σα Τπνθείκελα 

(λήπηα) γηα λα 

νδεγεζνύλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ηα 

ίδηα έρνπλ ζέζεη (λα 

δηαβάζνπλ ην 

πεξηνδηθό) 

απνθσδηθνπνηνύλ ηα 

γξαπηά ζύκβνια 
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γξαπηό ιόγν 

θαη λα 

δηαβάζνπλ ην 

πεξηνδηθό. 

ρσξίο λα γλσξίδνπλ 

αλάγλσζε αιιά κε 

βάζε ηηο εηθόλεο θαη 

ηηο πξνεγνύκελεο 

εκπεηξίεο ηνπο. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): ην 

γεγνλόο όηη ηα 

παηδηά δελ 

γλσξίδνπλ αθόκε λα 

δηαβάδνπλ δελ 

απνηειεί εκπόδην 

θαζώο απνθαζίδνπλ 

λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ 

ην γξαπηό θείκελν 

κε ην δηθό ηνπο 

ηξόπν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 88 of 691



 (89) 

Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:12,0 Έξρεηαη ν Μπνκπ 

(λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε ξόιν) 

θαη ζπλνκηιεί κε ηα 

παηδηά ζρεηηθά κε 

ηελ πνξεία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνλ ηξόπν πνπ 

εξγάδνληαη. 

Πεξηγξάθνπλ πώο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ 

πίλαθα γηα λα 

ζεκεηώζνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

 (ζε ξόιν 

Μπνκπ) 

2.Φώηεο 

3.Υξήζηνο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

(ζε ξόιν 

Μπνκπ) 

5.Λάδαξνο 

6.Αζελά 

1. Γεηα ζαο 

παηδηά! 

2. έια Μπνκπ, 

θηηάμακε ηα 

θξνύηα ζνπ θαη 

ηα άιια 

πξάγκαηά ζνπ 

3. εγώ ζα 

ζθνηώζσ ηε 

κάγηζζα 

4. ηη έγηλε κε ηα 

πξάγκαηα, 

βξήθαηε ηη 

θάλνπλ κέζα 

ζην λεξό; 

5. όρη αθόκα, 

Ζ ζπκκεηνρή 

θαη ε 

επηθνηλσλία 

ησλ παηδηώλ 

είλαη 

εκθαλώο 

κεγαιύηεξε 

όηαλ 

εκθαλίδεηαη 

ν Μπνκπ. Ο 

βαζκόο 

ζπγθέληξσζεο 

είλαη 

κεγαιύηεξνο 

θαζώο 

πξνζπαζνύλ 

λα 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

καζεηήο -νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

νκάδα 

καζεηήο-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

Σα παηδηά 

πεξηγξάθνπλ κε 

ζαθήλεηα ηελ πνξεία 

πξνο ην ηειηθό 

αληηθείκελν (λα 

βξνπλ ηη επηπιέεη 

θαη ηη βπζίδεηαη) θαη 

ηηο θάζεηο πνπ 

πεξλνύλ γηα λα 

θηάζνπλ ζε απηή. 
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πιηθώλ ζην λεξό. αύξην ζα ηα 

βάινπκε ζην 

λεξό 

6. ζήκεξα 

θηηάμακε έλαλ 

πίλαθα γηα λα 

πνύκε ηη 

λνκίδνπκε εκείο 

θαη ηνπ βάιακε 

απηνθόιιεηα 

πεξηγξάςνπλ 

ζηνλ Μπνκπ 

ηελ πνξεία 

ησλ 

εξγαζηώλ 

ηνπο. 

 

1.18 13ο Νηπιαγωγεύο / 04 Ρόλοσ ςτον τούχο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:45,9 Ρόινο ζηνλ ηνίρν: Σα 

παηδηά εθθξάδνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη ε 

1.Αγάζε 

2.Φώηεο 

3.Αζελά 

1. Θα ζνπ πσ 

ην ηξαγνύδη ζνπ 

λα ην έρεηο ζην 

Σα παηδηά 

εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα 

επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Δλώ ηα παηδηά 
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Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ηηο 

ζεκεηώλεη ζην κπαιό 

ηνπ Μπνκπ 

(πεξίγξακκα ζε 

ραξηόλη). 

4.Βαζηιηθή 

5.Μαξίλα 

κπαιό ζνπ λα 

ζε βνεζάεη 

2. Θα ηε 

δηνξζώζνπκε ηε 

δεκηά, λα κε 

ζηελαρσξηέζαη 

3. Να κε θιαηο 

θαη λα κε 

ιππεζείο 

4. Με θαιή 

αγάπε όια ηα 

παηδηά ηνπ 

ζρνιείνπ καο 

ζα ζε 

βνεζήζνπκε  

5. ε αγαπάκε 

Μπνκπ λα 

έξζεηο ζην 

ζρνιείν καο 

ζπκπάζεηαο 

πξνο ηνλ 

Μπνκπ θαη 

ζέηνπλ 

πξνηεξαηόηεηα 

ζηε 

ζπλαηζζεκα- 

ηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 

Σνλ 

ζπκβνπιεύνπλ 

όηη πξέπεη λα 

είλαη θαιά θαη 

κε ηε βνήζεηά 

ηνπο ζα βξεζεί 

ιύζε ζην 

πξόβιεκά ηνπ. 

καζεηήο-

καζεηήο 

ρσξίζηεθαλ κόλα 

ηνπο ζε κηθξέο 

νκάδεο 2-3 αηόκσλ 

γηα λα ζπδεηήζνπλ 

ηη ζα ζεκεηώζνπλ 

ζην κπαιό ηνπ 

Μπνκπ, νη νκάδεο 

έγηλαλ ην επίθεληξν 

ηεο πξνζνρήο ηνπο 

θαη κε πνηνλ θίιν 

ηνπ ζα είλαη ν 

θαζέλαο. 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 3:11,4 Ρόινο ζηνλ ηνίρν 

(ζπλέρεηα): ηα παηδηά 

πξνηείλνπλ λα 

γξάςνπκε ζην κπαιό 

ηνπ Μπνκπ θάπνηα 

από ηα πιηθά πνπ 

βπζίδνληαη θαη 

θάπνηα πνπ 

επηπιένπλ γηα λα ηα 

ζπκάηαη. 

1.Φώηεο 

2.Γηώξγνο 

3.Λάδαξνο 

4.Διηζάβεη 

5.Μπξηώ 

1. ε κάγηζζα 

άκα ηελ 

πεηάμεηο ζηα 

βαζηά λεξά ζα 

πληγεί θαη ζα 

βπζηζηεί 

2. νη πέηξεο θαη 

ηα ζίδεξα 

βπζίδνληαη, 

ηόζν βαξηά πνπ 

είλαη 

3. ηα πιαζηηθά 

επηπιένπλ 

4. ηα θνπηάιηα 

βπζίδνληαη 

5. ηα θνπκπηά 

βπζίδνληαη 

 επηθνηλσλία 

εμαγσγή 

ζπκπεξα-

ζκάησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

καζεηέο 
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1.19 13ο Νηπιαγωγεύο / 05 Επαφό με τα υλικϊ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:33,1 Σα παηδηά εθθξάδνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο, 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

ζε ζρέζε κε ηα πιηθά 

θαη ε λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ηηο 

ζεκεηώλεη ζην 

πεξίγξακκα- ζην 

κπαιό ηνπ Μπνκπ.  

  ε ηξεηο 

νκάδεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ 

ηπραία 

ζπδεηνύλ ηη 

πιεξνθνξίεο 

ρξεηάδεηαη ν 

Μπνκπ κέρξη 

ζηηγκήο. 

επηθνηλσλία 

πξνζπάζεηα 

δηαηύπσζεο 

ιεηηνπξγηθώλ 

νξηζκώλ γηα ην 

θαηλόκελν ηεο 

επίπιεπζεο-

βύζηζεο 

καζεηήο-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

καζεηέο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:14,9 Δπεμεξγαζία πιηθώλ- 1.Υξήζηνο 1. απηό είλαη  πξνβιέςεηο καζεηήο- Σα παηδηά 
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πξνβιέςεηο πηάλνπλ 

ηα πιηθά, ηα 

αλαγλσξίδνπλ ιέλε 

από ηη είλαη θηηαγκέλα 

θαη ηη πηζηεύνπλ όηη 

ζα γίλεη αλ ηα 

βάινπκε κέζα ζην 

λεξό. 

2.Μελάο 

3.Υξήζηνο 

4.Λάδαξνο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Μελάο 

7.Βαζηιηθή 

8.Ζξαθιήο 

έλα 

απηνθηλεηάθη 

2. αλ ην 

βάινπκε κέζα 

ζην λεξό 

ραιάεη 

3. βνπιηάδεη 

ζηγά-ζηγά 

βαζηά 

4. ζα ηα 

βάινπκε 

αιήζεηα κέζα 

ζην λεξό; 

5. λαη 

6. θη άιιε κηα 

θνξά ην 

θάλακε απηό 

αιιά βάδακε 

ηα πξάγκαηα 

θαηεπζείαλ 

ππνζέζεηο 

πξνζπάζεηα 

εξκελείαο 

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

επεμεξγάδνληαη ηα 

εξγαιεία-πιηθά γηα 

ην πείξακα ηεο 

επίπιεπζεο-βύζηζεο 

κε ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο θαη θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κε 

πξνεγνύκελεο 

εκπεηξίεο: πνύ ηα 

έρνπλ μαλαδεί, αλ 

έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηα από απηά. 

Αλαθαινύλ αθόκε 

θαη παξόκνηεο 

καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο 

(πεηξάκαηα πνπ 

είραλ θάλεη κε ηε 

Νεπηαγσγό ηεο 
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κέζα ζην λεξό 

7. ην 

ζθνπγγάξη 

γεκίδεη λεξό αλ 

ην βάινπκε 

ζηε ιεθάλε 

8. ην πιαζηηθό 

πνηήξη θαη ην 

θνπηάιη 

κάιινλ ζα 

πάλε πάλσ ζην 

λεξό 

ηάμεο ηελ πεξζηλή 

ρξνληά). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:30,0 Ο Μπνκπ θεύγεη ζην 

ηέινο ηεο κέξαο. 

1.Ζξαθιήο 

2.Αζελά 

3.Έιιε 

4.Φώηεο 

5.Βαζηιηθή 

1. Γεηα ζνπ 

Μπνκπ, 

παιηνκπνκπ! 

2. Θα έξζεηο 

ηελ άιιε 

Σα παηδηά 

απνραηξεηνύλ 

ηνλ Μπνκπ 

θαη δίλνπλ 

ξαληεβνύ γηα 

επηθνηλσλία καζεηήο-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 
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θνξά; 

3. ζε 

πεξηκέλνπκε 

4. δε ζ' 

αγαπάσ 

(γέιηα) 

5. εγώ ζ' 

αγαπάσ 

ηελ επόκελε 

θνξά. ην 

ηέινο νξκνύλ 

όια πάλσ ηνπ 

θαη ηνλ 

αγθαιηάδνπλ. 

 

1.20 13ο Νηπιαγωγεύο / 06 Διϊδρομοσ ςυνεύδηςησ 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 4:54,7 Γηάδξνκνο 

ζπλείδεζεο. Σα 

παηδηά θάζνληαη πάλσ 

ζε ραξηηά πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε 

ζρήκα δηαδξόκνπ ην 

1.Φώηεο 

2.Μαξίλα 

3.Έιιε 

4.Λάδαξνο 

1. Οκάδα 1: ην 

πιαζηηθό 

πνηήξη 

επηπιέεη 

2. Οκάδα 2: 

όρη ηα πνηήξηα 

Σν θηλνύκελν 

ζρέδην είλαη 

θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο 

θαζώο είλαη 

παξώλ ζε όιε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

πξνζπάζεηα 

εξκελείαο θαη 

δηαηύπσζεο 

καζεηήο -

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

νκάδα 

Τπνθείκελα: Σα 

παηδηά 

ζπλεξγάδνληαη 

δεκηνπξγώληαο 

νκάδεο δξάζεο γηα 

λα θηάζνπλ ζηελ 
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έλα απέλαληη ζην 

άιιν. Ζ λεπηαγσγόο 

ζε ξόιν Μπνκπ πεξλά 

αλάκεζα θξαηώληαο 

έλα θάζε θνξά πιηθό 

θαη νη 2 νκάδεο-ζεηξέο 

ηνπ δηαδξόκνπ 

επηρεηξεκαηνινγνύλ 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ κέζα ζην λεξό. 

Πιαζηηθό 

καδεκέλα ην 

έλα κέζα ζην 

άιιν ζα 

πάξνπλ λεξό 

θαη ζα 

βπζίζνπλ 

3. Οκάδα 1: ην 

πιαζηηθό 

επηπιέεη γηαηί 

είλαη ειαθξύ, 

εζύ γηαηί ιεο 

όηη ζα 

βπζηζηεί; 

4. Οκάδα 2: 

γηαηί απηό ην 

πιαζηηθό δελ 

κπνξεί λα 

είλαη ςειά. 

ηελ αξρή 

είλαη ςειά θαη 

ηε δηάξθεηα 

ηεο 

δξαζηεξηόηε-

ηαο θαη 

απνηειεί 

ζεκείν 

αλαθνξάο ησλ 

παηδηώλ θάζε 

θνξά πνπ 

εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο 

θαη 

δηαηππώλνπλ 

ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά 

ησλ πιηθώλ 

ζην λεξό. 

ιεηηνπξγηθώλ 

νξηζκώλ 

ηαμηλόκεζε 

επίηεπμε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ε 

νπνία ζπζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ην 

θηλνύκελν ζρέδην κε 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιηθώλ ζην λεξό. 
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κεηά ζηγά-ζηγά 

βπζίδεηαη 

2 0:00,0 - 4:54,7 Πέηξα 

Ξύιν 

5.Ζξαθιήο 

6.Νηθόιαο 

7.Βαζηιηθή 

8.Γηώξγνο 

5. Οκάδα 1: 

είλαη πνιύ 

ζθιεξή θαη 

βπζίδεηαη 

6. Οκάδα 2: 

λαη νη πέηξεο 

πάλε θάησ  

7. Οκάδα 1: ηα 

μύια 

βπζίδνληαη 

γηαηί είλαη 

πάξα πνιύ 

βαξηά θαη ε 

ζάιαζζα δελ 

κπνξεί λα ηα 

ζεθώζεη πνιύ 

πάλσ 

8. Οκάδα 2: 
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απηά ζα 

αλεβαίλνπλ 

πάλσ δε 

βπζίδνληαη. 

Γηαηί ηα πεύθα 

πνπ έρνπλ 

μύιν δε 

βπζίδνληαη ηα 

έρσ δεη πάλσ 

ζην λεξό 

3 0:00,0 - 4:54,7 θνπγγάξη 9.Ζξαθιήο 

10.Αγάζε 

9. Οκάδα 1: 

γηα λα 

θαζαξηδόκα-

ζηε.  

Δπηπιέεη γηαηί 

είλαη πνιύ 

ειαθξύ θαη 

βαξαίλεη κε ην 

λεξό, ην 

ξνπθάεη ζηγά-
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ζηγά 

10.Οκάδα 2: 

βξέρεηαη θαη 

δε βπζίδεηαη 

γηαηί είλαη 

πνιύ καιαθό 

4 4:54,8 - 7:13,9 Νηνκάηα                                                                    

Αλαλάο 

11.Υξήζηνο 

12.Μελάο 

13.Φώηεο 

11. Οκάδα 1: 

Βπζίδεηαη γηαηί 

είλαη βαξηά. 

Σε βάδνπκε 

ζηα γεκηζηά 

θαη κέζα 

βάδνπκε ξύδη 

12. Οκάδα 2: 

λαη, γηαηί είλαη 

πάξα πνιύ 

βαξηά  

θαη άκα κπεη 

κέζα ζην λεξό 

απηό δελ 

Ο αλαλάο 

ζπζρεηίδεηαη 

απεπζείαο κε 

ην ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ. Οη 

δύν νκάδεο 

θαηαιήγνπλ 

ζηελ άπνςε 

όηη βπζίδεηαη 

γηα ηί είλαη 

πνιύ βαξύο 

θαη επηθεληξώ-

λνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο 
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κπνξεί λα ηελ 

θξαηήζεη. 

13. γηα ηνπο 

αλζξώπνπο 

όκσο  

δελ είλαη 

θαζόινπ  

βαξηά 

ζηα 

ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ 

θπξίσο ζηελ 

πθή θαη 

ηξαγνπδνύλ ην 

ηξαγνύδη ηνπ 

Μπνκπ. 

 

1.21 13ο Νηπιαγωγεύο / Πύνακασ προβλϋψεων 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 7:12,7 Πίλαθαο πξνβιέςεσλ:  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη 

ζε δύν νκάδεο, ηελ 

νκάδα ησλ 

‘πξαγκάησλ’ θαη ηελ 

νκάδα ησλ ‘θξνύησλ-

  Σα παηδηά 

αλαγλσξίδνπλ 

ηα ζύκβνια 

ζηνλ πίλαθα 

(επηπιέεη-

βπζίδεηαη) γηα 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

Καλόλεο: ηα παηδηά 

δηακνξθώλνπλ ηνπο 

θαλόλεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο: 

- ζα ζεθσλόκαζηε 

έλαο -έλαο 
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ιαραληθώλ’ θαη 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο 

ζηνπο πίλαθεο δηπιήο 

εηζόδνπ. Πξηλ από 

απηό, θάζε νκάδα 

παξαηεξεί θαη 

επεμεξγάδεηαη ηα 

πιηθά ηεο θαη 

δηαηππώλεη ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

έρνπλ ζην λεξό. Οη 

ππνζέζεηο πνπ θάλνπλ 

ηα παηδηά, βαζίδνληαη 

ζην πιηθό από ην 

νπνίν είλαη 

θηηαγκέλα, ζην ζρήκα 

θαη ζην βάξνο.                                                                                    

λα ηα πνύλε 

ζηνλ Μπνκπ 

θαη λα ηνλ 

βνεζήζνπλ κε 

ην πξόβιεκά 

ηνπ. Δπεηδή ηα 

ίδηα 

πξνζπαζνύλ 

λα 

ζπληνληζηνύλ 

ζηηο νκάδεο 

ηνπο, 

ζπληζηνύλ 

ζηνλ Μπνκπ 

λα κε 

βηάδεηαη, λα 

θάλεη ππνκνλή 

γηα λα 

νξγαλσζνύλ 

θαη λα δνπλ ηη 

καζεηέο - ζα πάξνπκε όινη 

πξάγκαηα γηα λα 

πνύκε ηη θάλνπλ 

κέζα ζην λεξό 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ζπλδπάδνπλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο 

πνπ δηαηύπσζαλ ζην 

δηάδξνκν 

ζπλείδεζεο θαη 

δηαηππώλνπλ 

παξόκνηεο 

πξνβιέςεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιηθώλ κέζα ζην 

λεξό. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Σα κηθξά λήπηα 
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θάλνπλ όια 

απηά ηα πιηθά 

ζην λεξό. 

έρνπλ κία δπζθνιία, 

νπνία δηθαηνινγείηαη 

εθόζνλ είκαζηε 

ζρεδόλ ζηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο 

πεξηόδνπ ζην λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο 

ζηνλ πίλαθα δηπιήο 

εηζόδνπ θαη 

ρξεηάζηεθε θάπνηεο 

θνξέο ε παξέκβαζε 

ηεο Νεπηαγσγνύ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 5:47,0 Πίλαθαο πξνβιέςεσλ 

θξνύηα-ιαραληθά           

όζν ζπκπιεξώλνπλ 

ηνλ πίλαθα 

1.Υξήζηνο 

2.Διηζάβεη 

3.Ζξαθιήο 

4.Υξήζηνο 

1. όια ηα 

θξνύηα 

επηπιένπλ 

2. όηαλ είλαη 

 παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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πξνβιέςεσλ ηα παηδηά 

ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

θξνύησλ θαη ησλ 

ιαραληθώλ ζην λεξό. 

Ζ λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα δελ 

παξεκβαίλεη, 

ηνπνζεηεί ηελ θνύθια 

Μπνκπ ζε ζεκείν πνπ 

λα παξαθνινπζεί ηηο 

νκάδεο.  

5.Φώηεο βαξηά δε 

γίλεηαη απηό 

3. όια 

επηπιένπλ 

εθηόο από ηελ 

θνινθύζα 

4. ε θνινθύζα 

είλαη κεγάιε 

θαη βαξηά ζαλ 

πέηξα πνύ λα 

επηπιέεη! 

5. δελ είλαη 

ζαλ ην θαξάβη 

ή ην ηζηηνθόξν 

πνπ είλαη 

κεγάιν αιιά 

επηπιέεη 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 5:47,0 Πίλαθαο πξνβιέςεσλ 

(ζπλέρεηα): ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

νκάδσλ ζπκκεηέρνπλ 

δύν θνηηήηξηεο από ην 

Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Νεπηαγσγώλ πνπ 

παξαθνινπζνύλ ην 

εκεξήζην πξόγξακκα 

ζην πιαίζην ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο 

άζθεζεο. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηώλ 

επηθεληξώλεηαη ζε κία 

κεγάιε απνμεξακέλε 

θνινθύζα πνπ έρνπλ 

θέξεη καδί ηνπο, ηελ 

παξαηεξνύλ θαη 

αθνινπζεί ζπδήηεζε 

1.Μελάο 

2.Υξήζηνο 

3.Φνηηήηξηα 

4.Ζξαθιήο 

5.Φνηηήηξηα 

6.Φώηεο 

7. Φνηηήηξηα 

8.Φώηεο 

 

1. λα ηε 

βάινπκε ζην 

θεθάιη! 

2. πνηνο ηελ 

έθεξε; 

3. εγώ 

4. απηό είλαη 

θαξπνύδη 

5. είλαη κεγάιε 

θαη ην ρξώκα 

ηεο κνηάδεη κε 

θαξπνύδη αιιά 

είλαη 

θνινθύζα. Σηο 

θξαηνύλ ηα 

παηδηά, 

πεγαίλνπλ ζηα 

ζπίηηα θαη 

ιέλε: 

6. Φάξζα ή 

-λα ηελ πάκε 

ζην ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ ηελ 

θνινθύζα, λα 

δνύκε ηη ζα 

θάλεη 

- ν ηεηξαγσλν-

παληεινλήο 

θνβάηαη ηηο 

θνινθύζεο. 

Ο ξόινο ηνπ 

Μπνκπ είλαη 

θπξίαξρνο 

θαζώο ηα 

παηδηά ηνλ 

παξνπζηάδνπλ 

ζηηο 

θνηηήηξηεο θαη 

ηνπο 

πεξηγξάθνπλ 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

πξνζπάζεηα 

εξκελείαο 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

νκάδα-

θνηηήηξηεο 

λεπηαγσγνί 

ηελ θνηλόηεηα 

κάζεζεο 

πξνζηίζεληαη δύν 

θνηηήηξηεο-

λεπηαγσγνί νη νπνίεο 

έρνπλ θέξεη ζηελ 

ηάμε κία κεγάιε 

θνινθύζα ηελ νπνία 

έρνπλ αδεηάζεη θαη 

έρνπλ ραξάμεη πάλσ 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζώπνπ. Ρσηνύλ 

ηα παηδηά αλ έρνπλ 

μαλαδεί ηέηνηνπ 

είδνπο θαηαζθεπή 

θαη ηνπο 

πεξηγξάθνπλ πώο 

ενξηάδεηαη ε γηνξηή 

ησλ Δπραξηζηηώλ ζε 

θάπνηεο ρώξεο. Σα 
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κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο 

θνηηήηξηεο. ε όιε ηε 

δηαδηθαζία θαινύλ 

θαη ηνλ Μπνκπ λα 

ζπκκεηέρεη θαη 

αλαξσηηνύληαη πώο 

κπνξνύλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ην 

θαηλνύξην πιηθό-

εξγαιείν γηα λα ηνλ 

βνεζήζνπλ. 

θέξαζκα, ην 

μέξσ απηό, ην 

έρσ δεη ζε 

ηαηλία 

7. λαη θαη νη 

άλζξσπνη ηνπο 

πξνζθέξνπλ 

γιπθά  

8. Αιιηώο ηα 

παηδηά ηνπο 

θάλνπλ θάξζεο 

θαη ηνπο 

ηξνκάδνπλ 

πνιύ, 

κπνπνπνπνύ! 

όιε ηελ 

πνξεία πνπ 

αθνινπζνύλ 

γηα λα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα 

βξεη πνηα 

πξάγκαηα 

επηπιένπλ θαη 

πνηα 

βπζίδνληαη θαη 

λα ζώζνπλ ηελ 

πόιε ηνπ. 

παηδηά ζπλδένπλ ηε 

κεηακθίεζε κε ηε 

δηθηά καο γηνξηή ηεο 

Απνθξηάο θαη κηινύλ 

γηα ηηο δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 
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1.22 13ο Νηπιαγωγεύο / Πεύραμα επύπλευςησ- βύθιςη 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 7:27,6 Πείξακα κε ηα πιηθά 

επαιήζεπζε ηνπ 

πίλαθα πξνβιέςεσλ 

ηα παηδηά ζε δύν 

νκάδεο ξίρλνπλ έλα-

έλα ηα πιηθά ζηηο 

ιεθάλεο θαη αλ 

ρξεηάδεηαη αιιάδνπλ 

ην απηνθόιιεην ζηνλ 

πίλαθα πξόβιεςεο. 

Από ηε ζπδήηεζε ησλ 

νκάδσλ γηα ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο θαη 

1. Μελάο 

2.Ζξαθιήο 

3.Μαξίλα 

1. ζθνπγγάξη, 

έρεη ηξύπεο θαη 

επηπιέεη. Αλ 

γεκίζεη όιν 

λεξό ζα 

βπζηζηεί 

2. θειιόο: 

επηπιέεη γηαηί 

είλαη ειαθξύο 

3. θνπηάιη: 

είλαη βαξύ, 

είλαη από 

ζίδεξν 

 πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σν λέν ζηνηρείν πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηα 

παηδηά είλαη όηη 

κπνξνύλ λα δνπλ θαη 

από ην πιάη ηεο 

ιεθάλεο, ηελ 

πεξηγξάθνπλ σο 

‘δηάθαλε, θαίλεηαη 

από κέζα’. 
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ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεηξακάησλ βιέπνπκε 

ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία 

ησλ παηδηώλ ζρεηηθά 

κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πιηθώλ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:47,0 Νηνκάηα :ηα παηδηά 

ηεο νκάδαο ‘θξνύηα-

ιαραληθά’ παξαηεξεί 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πιηθνύ κέζα ζην λεξό 

θαη 

επηρεηξεκαηνινγεί. 

1.Μαξίλα 

2.Βαζηιηθή 

3.Αζελά 

4.Μαξίλα 

1. βπζίδεηαη 

2. θάλεη 

θύθινπο, ζα 

βπζηζηεί 

3. δελ πάεη 

ζηνλ πάην 

4. πήγε πάλσ, 

επηπιέεη 

 παξαηήξεζε 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 3:50,4 Πείξακα κε ηα πιηθά 

(θξνύηα-ιαραληθά) 

επαιήζεπζε ηνπ 

πίλαθα πξνβιέςεσλ 

ηα παηδηά ζε δύν 

νκάδεο ξίρλνπλ έλα-

έλα ηα πιηθά ζηηο 

ιεθάλεο θαη αλ 

ρξεηάδεηαη αιιάδνπλ 

ην απηνθόιιεην ζηνλ 

πίλαθα πξόβιεςεο ε 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα εμεγεί ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

ζώκαηα πνπ έρνπλ 

αέξα, ζπόξνπο, είλαη 

1.Ζξαθιήο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Ζξαθιήο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Φώηεο 

6. Υξήζηνο 

1. ην θαξόην 

βπζίδεηαη θαη 

αο είλαη κηθξό 

2. θαη ε 

ληνκάηα; 

3 δελ έρεη 

πνιύ βάξνο 

4. ε ληνκάηα 

μέξεηε ηη έρεη 

κέζα; 

5 έρεη θάηη 

ζπνξάθηα πνπ 

ηα παίξλνπλ νη 

αγξόηεο θαη ηα 

βάδνπλ ζην 

ρώκα γηα λα 

 πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

πξνβιέςεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο νκάδα 

ύλδεζε ησλ 

πιηθώλ-εξγαιείσλ 

κε γλώζε από 

πξνεγνύκελεο 

θαηαζηάζεηο θαη 

εκπεηξίεο. Σα παηδηά 

πξνζπαζνύλ λα 

εθθξάζνπλ ζην 

επίπεδν πνπ 

κπνξνύλ ηα δηθά 

ηνπο επηρεηξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιηθώλ θαη λα 

κνηξαζηνύλ ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο 
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θνύθηα θαη απηά πνπ 

είλαη ζπκπαγή θαη ηα 

παηδηά 

αλαπαξηζηάλνπλ κε ην 

ζώκα ηνπο ην ζώκα 

ηνπ θαξόηνπ, ηεο 

ληνκάηαο θαη ηεο 

κειηηδάλαο όηαλ 

βάδνπλ ηελ θνινθύζα 

ζην λεξό ζεθώλνληαη 

όινη λα δνπλ από πην 

θνληά όηη επηπιέεη θαη 

ηελ πηέδνπλ κέζα ζην 

λεξό γηαηί πηζηεύνπλ 

όηη κπνξεί λα 

βπζηζηεί. 

θπηξώζνπλ, 

όπσο θαη ην 

αθηηλίδην 

6. εγώ βιέπσ 

όηη όια ηα 

κεγάια πνπ 

έρνπλ αέξα 

επηπιένπλ θαη 

όια ηα κηθξά 

βπζίδνληαη 

εκπεηξίεο ηνπο κε ηα 

ππόινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 2:16,3 πλέρεηα πεηξακάησλ 

κε ηα θξνύηα θαη ηα 

ιαραληθά (αλαλάο, 

πηπεξηά).  

ην ηέινο πηέδνπλ ηα 

θξνύηα θαη ηα 

ιαραληθά κέζα ζην 

λεξό γηα λα 

βεβαησζνύλ όηη απηά 

πνπ επηπιένπλ δελ 

πξόθεηηαη λα 

βπζηζηνύλ. 

1.Φώηεο 

2.Γηώξγνο 

3.Ζξαθιήο 

4.Λάδαξνο 

5.Φώηεο 

6.Βαζηιηθή 

1. εγώ έρσ δεη 

αλαλά 

2. πάεη θάησ 

3. όρη επηπιέεη 

4. έια Μπνκπ 

λα δεηο ην 

ζπίηη ζνπ πνπ 

θνιπκπάεη 

5. ε πηπεξηά 

θαίεη πνιύ 

δεκαηάεη 

6. επηπιέεη θαη 

απηή 

Σα παηδηά 

θαινύλ ηνλ 

Μπνκπ λα 

δώζεη 

ηδηαίηεξε 

πξνζνρή 

ζηνλ αλαλά 

πνπ είλαη ην 

ζπίηη ηνπ. 

Λέλε επίζεο 

όηη θαη ηα 

άιια ζπίηηα 

ζην Μπηθίλη 

Μπόηνκ ζα 

επηπιένπλ 

όπσο ν 

αλαλάο. 

πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

έιεγρνο 

πξνβιέςεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο νκάδα 
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1.23 13ο Νηπιαγωγεύο / 09 Σηλεφωνικό ςυνδιϊλεξη, πειρϊματα, ανακούνωςη  

αποτελεςμϊτων, επιχειρηματολογύα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 3:11,0 Σειεθσληθή 

ζπλδηάιεμε (κε ηνλ 

Πάηξηθ): ηα λήπηα 

αθνύλ ηε λεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα λα 

ζπλνκηιεί κε ηνλ 

Πάηξηθ πνπ θάιεζε 

γηα λα δώζεη θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ 

βξήθε ςάρλνληαο 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

1.Υξήζηνο 

2.Μελάο 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Γηώξγνο 

5.Φώηεο 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

(γέιηα) 

1. ζζο, λα 

αθνύζνπκε 

2. ζε πνηνλ 

κηιάο θπξία; 

3. ζηνλ Πάηξηθ 

4. ζηνλ 

αζηεξία; 

5. είλαη έλαο 

άλζξσπνο 

ληπκέλνο 

Μπνκπ πνπ ζε 

πήξε 

ν Μελάο 

πεγαίλεη 

ζηελ νκάδα 

ησλ παηδηώλ 

πνπ θάζνληαη 

πην καθξηά 

θαη ηνπο 

εηδνπνηεί όηη 

πήξε ηει. ν 

Πάηξηθ 

ηα παηδηά 

απνδέρνληαη 

ην 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

 

Page 112 of 691



 (113) 

ηειέθσλν. 

6. κνπ είπε 

θάπνηεο 

θξάζεηο θαη ηηο 

ζεκείσζα ζε 

απηό ην ραξηί 

ηειεθώλεκα 

ηνπ Πάηξηθ 

ζαλ κέξνο 

ηνπ 

παηρληδηνύ 

θαη 

πηζηεύνπλ όηη 

θάπνηνο πνπ 

ζπκκεηέρεη 

ζην παηρλίδη 

καο 

ηειεθσλεί 

θαη καο δίλεη 

πιεξνθνξίεο 

γηα λα 

ζπλερίζνπκε. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 1:20,0 Πείξακα κε ηελ 

παηάηα: ηα παηδηά 

πξνηείλνπλ ηξόπνπο 

λα ηελ θόςνπκε. 

Παξαηεξνύλ ην ζώκα 

ηεο θαη ην 

παξνκνηάδνπλ κε ην 

ζώκα ηνπ θαξόηνπ.  

1.Φώηεο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Νηθόιαο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Ζξαθιήο 

6.Βαζηιηθή 

7.Υξήζηνο 

1. λα ηε 

βάινπκε ζην 

λεξό λα δνύκε 

αλ βπζίδεηαη 

2. νιόθιεξε; 

3. λα ηελ 

θόςεηο 

4. πώο λα ηελ 

θόςσ; 

5. κε καραίξη 

6. ζηε κέζε 

7. ην ζώκα ηεο 

είλαη ζαλ 

θαξόην 

Σξαγνπδνύλ 

ην ηξαγνύδη 

ηνπ Μπνκπ 

θαζώο 

βάδνπλ ηελ 

παηάηα ζην 

λεξό. 

επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

καζεηήο-

καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:53,0 Πείξακα κε ηελ 

παηάηα (ζπλέρεηα). 

1.Γηώξγνο 

2.Φώηεο 

1. λα ηελ 

θόςεηο κε 

 επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

καζεηήο-

καζεηήο 
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Ζ λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα θόβεη ηα 

θνκκάηηα θαη ηα 

παηδηά κεηξνύλ έλα- 

έλα κέρξη ην 8. 

Βάδνπλ ηα θνκκάηηα 

ζην λεξό θαη 

δηαπηζηώλνπλ όηη ε 

παηάηα βπζίδεηαη. 

καραίξη 

2. νρηώ 

θνκκάηηα όζα 

ε νκάδα καο 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:46,1 Σα παηδηά αθνύ 

εμέθξαζαλ ηηο ηδέεο 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπο γηα λα ηηο 

γξάςνπκε ζην κπαιό 

ηνπ Μπνκπ 

δσγξαθίδνπλ 

   επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): ν 

Γηώξγνο πξνζπαζεί 

λα κνπληδνπξώζεη 

ηε δσγξαθηά ηεο 

Αζελάο αθνύ ην 

πξσί είραλ 
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ειεύζεξα ζην πίζσ 

κέξνο από ην 

πεξίγξακκα.  

δηαθσλήζεη γηα 

θάπνηα παηρλίδηα. Σα 

άιια παηδηά 

παξαπνλνύληαη: 

'θπξία 

κνπληδνπξώλεη ηα 

θνξηηζίζηηθα!' 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 3:51,3 πδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηελ ηειεθσληθή 

ζπλδηάιεμε. Σα παηδηά 

αλαξσηηνύληαη γηα ην 

πνηνο κπνξεί λα πήξε 

ηειέθσλν. 

Πξνζπαζνύλ λα 

εληνπίζνπλ ζην ράξηε 

ηεο ηάμεο ηνπο ηνλ 

1.Ζξαθιήο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Υξήζηνο 

4.Φώηεο 

5. Αζελά 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Αγάζε 

1. έθαλεο 

ςέκαηα όηη 

κηινύζεο κε 

ηνλ Πάηξηθ; 

2. όρη, κάιηζηα 

έρσ ζεκεηώζεη 

θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο 

πνπ βξήθε 

Μεηαβαίλνπλ 

ζπλερώο από 

ην 

πξαγκαηηθό 

ζην 

θαληαζηηθό 

θαη 

αληίζηξνθα 

ελώ 

επηθνηλσλία 

εξκελεία 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

επεθηείλνπλ ηηο 

γλώζεηο ηνπο θαη 

πξνηείλνπλ ηε ρξήζε 

λέσλ εξγαιείσλ 

(ράξηεο γηα λα 

βξνύκε ηελ πόιε, 

δηαδίθηπν λα βξνύκε 
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Δηξεληθό Χθεαλό θαη 

παξέρνπλ όζεο 

πιεξνθνξίεο 

γλσξίδνπλ γη' απηόλ 

(είλαη πνιύ καθξηά 

από ηελ Διιάδα, έρεη 

θάιαηλεο θαη όξθεο, 

παο κε αεξνπιάλν, 

θαξάβη, ππνβξύρην, 

πύξαπιν, 

ειηθόπηεξν). 

Αλαθέξνπλ 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

γηα ηαμίδηα πνπ έρνπλ 

θάλεη. 

8.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

9.Αζελά 

10.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

11.Φώηεο 

ζηνλ 

ππνινγηζηή 

ηνπ 

3. αθνύ δελ 

ππάξρνπλ 

απηνί ζη' 

αιήζεηα 

4. θάπνηνο 

άιινο κπνξεί 

λα ήηαλ από 

ηελ ηειεόξαζε 

πνπ έθαλε ηνλ 

Πάηξηθ 

5. θπξία μέξεηο 

ην ηειέθσλό 

ηνπ; 

6. όρη δελ ην 

μέξσ 

7. λα παο ζην 

ζπίηη ηνπ 

πξνζπαζνύλ 

λα 

εξκελεύζνπλ 

ηα όζα 

ζπκβαίλνπλ 

θαη λα ηα 

ζπλδέζνπλ 

κε ηελ 

πξαγκαηηθό-

ηεηα ηηο 

γλώζεηο θαη 

ηηο 

πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο 

ηνπο. 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

Μπνκπ θαη ηα άιια 

ζθνπγγάξηα θαη λα 

παίμνπκε παηγλίδηα). 

Page 117 of 691



 (118) 

Μπνκπ θαη λα 

ηνπ πεηο λα 

ζνπ ην γξάςεη 

8. πώο λα πάσ 

ηόζν καθξηά; 

9. πνύ δεη ν 

Μπνκπ; 

10. καθξηά 

ζηνλ Δηξεληθό 

Χθεαλό 

11. πάκε ζην 

ράξηε λα ην 

βξνύκε πνύ 

είλαη; 

2 3:51,5 - 7:45,5 Πείξακα κε θηζηίθηα. 

Ζ λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα δηαβάδεη 

ηε θξάζε θαη ηα 

παηδηά ηελ 

απνθσδηθνπνηνύλ. 

  Σα παηδηά 

ιέλε όηη 

ρξεηάδνληαη 

ηε κάγηζζα 

θαη έλα ξαβδί 

λα δώζεη 

παξαηήξεζε 

πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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Φάρλνπλ ζηε 

ζαθνύια θαη 

βξίζθνπλ ηα πιηθά 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα νξγαλώζνπλ ην 

πείξακα.  

Ο Νηθόιαο πξνηείλεη 

λα πάξνπκε θαη 

κεγεζπληηθό θαθό γηα 

λα βιέπνπκε 

θαιύηεξα. 

πίζσ ην 

ηξαγνύδη 

ζηνλ Μπνκπ. 

Αλ ε 

κάγηζζα 

θύγεη, ν 

Μπνκπ ζα 

ράζεη ην 

ηξαγνύδη ηνπ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:20,0 Σα παηδηά ζπλνκηινύλ 

κε ηνλ Μπνκπ θαη ηνπ 

αλαθνηλώλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 

1.Φώηεο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

3.Φώηεο 

1. Μπνκπ 

κπνξείο λα 

ζεθώζεηο ηε 

κάγηζζα θαη 

λα ηελ 

Σα παηδηά 

ελεκεξώλνπλ 

ηνλ Μπνκπ 

γηα ηα 

ηειεθώλεκα 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε 

δηθή ηνπο 

επηζηεκνινγία γηα 
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πεηξακάησλ. 4.Ζξαθιήο 

5.Λάδαξνο 

6. Αζελά 

πεηάμεηο ζηα 

βαζηά λεξά; 

2. δπζηπρώο 

όρη 

3. ζα ζε 

βνεζήζσ. νπ 

έρνπκε λέα γηα 

ηα θηζηίθηα. 

4. αιήζεηα; 

5. ην 

νιόθιεξν 

θηζηίθη ζην 

λεξό επηπιέεη 

θαη ην κηζό 

βπζίδεηαη 

6. ζην 

αλζξαθηθό 

επηπιένπλ όια 

ηνπ Πάηξηθ 

θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνπο 

έδσζε θαη 

ηνπ ιέλε λα 

ζεκεηώζεη ηα 

θαηλνύξηα 

ζηνηρεία πνπ 

ηνπ ιέλε από 

ηα πεηξάκαηα 

γηα λα κελ ηα 

μεράζεη. 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

λα πεξηγξάςνπλ ηα 

θπζηθά θαηλόκελα. 

Ζ κάζεζε μεπεξλά 

ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ 

επξύηεξε θνηλσλία. 

Μεηά ηελ επίηεπμε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηα 

απνηειέζκαηα 

αμηνπνηνύληαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνλ 

Μπνκπ λα δώζεη 

ιύζε ζην πξόβιεκά 

ηνπ θαη λα ζώζεη 

ηελ πόιε ηνπ. Σν 

γεγνλόο απηό 

ζπκβάιιεη ζηε 

δηακόξθσζε ηεο 

ινγηθήο ζθέςεο ησλ 
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παηδηώλ θαζώο 

καζαίλνπλ όηη ε 

επηζηήκε ζπλδέεηαη 

κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:44,0 Σα παηδηά δίλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλέιεμαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

Μπνκπ γηα λα ηηο 

αμηνπνηήζεη θαη λα 

ζώζεη ηελ πόιε ηνπ. 

1.Ζξαθιήο πξόζερε 

Μπνκπ κελ 

μεράζεηο απηά 

πνπ ζνπ 

είπακε!!! 

 επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

νκάδα-

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 2:35,4 Πείξακα: θηζηίθη ζην 

λεξό. 

Αλαπαξάζηαζε κε ην 

ζώκα: παηάηα-θαξόην 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ζην 

λεξό ησλ ζσκάησλ 

πνπ ζπγθξαηνύλ αέξα. 

1.Υξήζηνο 

2.Ζξαθιήο 

3.Μαξίλα 

4.Νηθόιαο 

5.Φώηεο 

6.Υξήζηνο 

1. ην πην ιεπηό 

θηζηίθη 

βπζίδεηαη θαη 

ην πην κεγάιν 

επηπιέεη 

2. ηε βξήθακε 

ηε ιύζε: ην 

νιόθιεξν 

επηπιέεη, ην 

κηζό βπζίδεηαη 

3. λα ην πνύκε 

απηό ζηνλ 

Πάηξηθ 

4. λαη γη' απηό 

ηα θάλνπκε 

όια απηά 

5. ην 

νιόθιεξν έρεη 

αέξα ζην 

ζώκα ηνπ 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επαιήζεπζε 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά 

νδεγνύληαη ζηελ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη 

ζε λέα γλώζε κέζα 

από ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε 

ηε λεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα θαη ηε 

ζύλδεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πιηθώλ κε 

παξόκνηεο 

θαηαζηάζεηο. 
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6. ην κηζό ηνπ 

έθπγε ν αέξαο 

θαη είλαη 

καδεκέλν ζαλ 

ηελ παηάηα γη' 

απηό βπζίδεηαη 

2 2:35,6 - 

10:45,5 

Πείξακα: θηζηίθη ζην 

αλζξαθηθό. 

Με βάζε ηηο νδεγίεο 

ηνπ Πάηξηθ ε κηα 

νκάδα ζπγθεληξώλεη 

ηα απαξαίηεηα πιηθά 

θαη ε άιιε εθηειεί ην 

πείξακα. Γύλακε ηεο 

άλσζεο: επεμήγεζε 

κε απιά ιόγηα λεξό 

ζάιαζζαο –πηζίλαο 

παξάπιεπξε γλώζε-

επέθηαζε: 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

1.Αζελά 

2.Βαζηιηθή 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Αζελά 

5.Φώηεο 

6.Μελάο 

7.Ζξαθιήο 

8.Λάδαξνο 

9.Φώηεο 

10.Διηζάβεη 

11.Υξήζηνο 

12.Ζξαθιήο 

1. ε sprite έρεη 

αλζξαθηθό 

2. όπσο ε 

πνξηνθαιάδα 

θαη ε 

ιεκνλάδα 

3. Ση έρεη κέζα 

ην 

αλζξαθηθό ; 

4. Γξνζνζηα-

ιίδεο θαη 

κπνπξκπνπ-

ιήζξεο 

5. Φπζαιίδεο! 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επαιήζεπζε 

ππνζέζεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 
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από ηε ζάιαζζα θαη 

ηελ πηζίλα (ην λεξό 

ηεο ζάιαζζαο έρεη 

αιάηη θαη ην παίξλνπλ 

νη εξγάηεο, ην 

θαζαξίδνπλ θαη ην 

δίλνπλ ζην 

εξγνζηάζην. Σν λεξό 

ηεο πηζίλαο έρεη 

ριώξην πνπ είλαη 

θάξκαθν γηα ηα 

κηθξόβηα). 

απηέο θάλνπλ 

ην λεξό λα 

θαίεη 

6. αλ ην 

πηπέξη ην 

καύξν πνπ 

θαίεη πνιύ 

7. Σν 

νιόθιεξν 

θηζηίθη 

επηπιέεη 

8. Καη ην κηζό 

επηπιέεη. 

Ηζνπαιία! 

9. όια 

επηπιένπλ ζην 

αλζξαθηθό 

10. ην 

αλζξαθηθό 

είλαη δπλαηό 
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θαη ηα βνεζάεη 

όια λα κέλνπλ 

πάλσ 

11. ην 

αλζξαθηθό ηα 

ζεθώλεη πάλσ 

γηαηί έρεη 

κπνπξκπνπ-

ιήζξεο 

 

1.24 13ο Νηπιαγωγεύο / 11 Παγωμϋνεσ εικόνεσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:40,0 Παγσκέλεο εηθόλεο 

ζην Μπηθίλη Μπόηνκ: 

ηα παηδηά 

αλαπαξηζηνύλ ζε 

1.Φώηεο 

2.Λάδαξνο 

3.Αζελά 

1. πεξηκέλνπκε 

ηνλ Μπνκπ 

2. ζα 

βνεζήζνπκε 

Σα παηδηά 

πεξηκέλνπλ 

ηελ εκθάληζε 

ηνπ Μπνκπ 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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νκάδεο ζθελέο από 

ηελ πόιε ηνπ Μπηθίλη 

Μπόηνκ 

νξηνζεηώληαο ην ρώξν 

πάλσ ζε έλα παλί πνπ 

απεηθνλίδεη ηνλ 

Μπνκπ θνπγγαξάθε. 

κε ηε κάγηζζα 

3. ζα βξνύκε 

πνηα πξάγκαηα 

βνπιηάδνπλ 

θαη πνηα όρη 

γηα λα ηνλ 

ελεκεξώζνπλ 

γηα ηελ 

πνξεία ησλ 

πεηξακάησλ 

θαη ηνλ 

ηξόπν πνπ 

εξγάζηεθαλ 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:10,0 Παγσκέλεο εηθόλεο 

(ζπλέρεηα). 

1.Αζελά 

2. Έιιε 

3. Βάζηα 

4.Φώηεο 

1. θέξε ηνλ 

Μπνκπ λα ηνπ 

πνύκε 

2. κνπ αξέζεη 

πνιύ ην ζπίηη 

ζνπ πνπ είλαη 

αλαλάο 

3. ν Γθάξη ην 

Μηινύλ γηα 

ηνπο ήξσεο 

ηεο πόιεο θαη 

ηηο 

δξαζηεξηόηε-

ηέο ηνπο, ηνλ 

Καιακάξε, 

ηνλ Πάηξηθ 

επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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ζαιηγθάξη έρεη 

κηα πέηξα καδί 

ηνπ  

4. κπνξεί ν 

Μπνκπ λα ηε 

δνθηκάζεη λα 

δεη αλ θαη απηή 

ε πέηξα 

βνπιηάδεη 

όπσο νη δηθέο 

καο 

θαη ηνλ  

Γθάξη. 

 

1.25 13ο Νηπιαγωγεύο / 12 Αποχαιρετιςμόσ ςτον Μπομπ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:55,0 Απνραηξεηηζκόο ζηνλ 1. Φώηεο 1. ηα ιέκε Σα παηδηά επηθνηλσλία καζεηήο- Έθβαζε : ηα παηδηά 
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Μπνκπ: ηα παηδηά 

απνραηξεηνύλ ηελ 

θνύθια Μπνκπ θαη 

εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε 

ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. 

Σνλ επραξηζηνύλ πνπ 

πήγε ζην ζρνιείν ηνπο 

θαη ηνπ ιέλε λα πάξεη 

όιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα λα ζώζεη ηελ πόιε 

ηνπ. 

2.Αγάζε 

3.Αζελά 

4.Ζξαθιήο 

5. Μελάο 

2. θαιό ηαμίδη 

3. λα 

μαλάξζεηο 

4. έρσ ηε 

θσηνγξαθία 

ζνπ, λα ζε 

ζπκάκαη 

5. ραηξεηίζκαηα 

ζηνλ Πάηξηθ 

θαη ζε όινπο 

ηνπο θίινπο 

ζνπ 

δεηνύλ από 

ηε λεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα 

λα θέξεη 

μαλά ηνλ 

Μπνκπ ζην 

ζρνιείν ηνπο 

θαη όζνπο 

από ηνπο 

θίινπο ηνπο 

κπνξεί. 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

καζεηήο-νκάδα 

βηώλνπλ κία 

δηαδηθαζία 

αλαζηνραζκνύ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαζώο 

απνραηξεηώληαο ηνλ 

Μπνκπ ηνπ δίλνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

ην πιηθό πνπ 

ζπλέιεμαλ (θύιια 

αμηνιόγεζεο, 

ζθέςεηο πνπ 

έγξαςαλ ζην 

πεξίγξακκα-κπαιό 

ηνπ Μπνκπ, 

ζπιινγηθή 

δσγξαθηά). 
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1.26 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 01 Σο Γρϊμμα, 02 Δϊςκαλοσ ςε ρόλο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 7:22,5 Ζ Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

δηαβάδεη ην γξάκκα 

ηνπ Μπνκπ 

θνπγγαξάθε θαη 

ηα παηδηά 

παξεκβαίλνπλ θαη 

δίλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ. 

1. Υξήζηνο 

2. Άξηα 

3.Μάμηκνο 

1. εγώ μέξσ 

ηελ θ. Παθ 

2. θη εγώ ηνλ 

Καβνύξε θαη 

ηνλ Καιακάξε 

3. ν Πιαθηόλ 

είλαη έλαο 

κηθξόο καύξνο 

-ηνλ 

γλσξίδνπλ 

από ηα dvd, 

ηελ 

ηειεόξαζε, 

ηα ινύηξηλα 

παηρλίδηα ή 

καμηιάξηα, 

ηνλ 

ππνινγηζηή 

-γλσξίδνπλ 

ην ηξαγνύδη 

ηνπ θαη ην 

ηξαγνπδνύλ. 

επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα  

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο- νκάδα 
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2 7:22,7 - 8:03,8 Σα παηδηά 

παξαηεξνύλ 

πξνζεθηηθά ηα 

πεξηερόκελα ηνπ 

θαθέινπ θαη 

εθθξάδνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο γηα ην 

πώο κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ηνλ 

Μπνκπ. 

1.Γεκήηξεο 

2.Βεζζαξίσλαο 

1. λα 

καληέςνπκε 

πνηα πξάγκαηα 

βπζίδνληαη θαη 

πνηα επηπιένπλ 

ζην λεξό 

2. ζηε 

ζάιαζζα 

ππάξρνπλ 

θάιαηλεο, 

θώθηεο 

ρειώλεο θαη 

όια 

θνιπκπάλε, 

δει. επηπιένπλ 

 επηθνηλσλία 

πξώηεο 

ππνζέζεηο 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο- νκάδα 

Σα παηδηά αθνύλ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ην γξάκκα θαη 

ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε 

ηε ιύζε πνπ ζα 

δώζνπλ ζην 

πξόβιεκα ηνπ 

Μπνκπ. Υσξίδνληαη 

απζόξκεηα ζε δύν 

νκάδεο ε κία 

πξνηείλεη λα 

καληέςνπλ πνηα 

πξάγκαηα 

βπζίδνληαη θαη πνηα 

επηπιένπλ ζην λεξό 

ελώ ε άιιε ζπλδέεη 

ην θαηλόκελν κε ηηο 

εκπεηξίεο ηεο θαη κε 

ηα πξάγκαηα πνπ 

γλσξίδεη γηα ηε 
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ζάιαζζα. 

3 8:03,8 - 12:26,0 Δπεμεξγαζία 

πιηθνύ ηνπ 

θαθέινπ: ηα παηδηά 

επεμεξγάδνληαη ηα 

πεξηερόκελα ηνπ 

θαθέινπ θαη 

αλαθέξνπλ πνύ 

έρνπλ μαλαδεί 

παξόκνηα π.ρ. 

πεξηνδηθά 

απηνθόιιεηα. 

  Αλαγλσξί-

δνπλ όινπο 

ηνπο ήξσεο 

από ην 

πεξηνδηθό θαη 

ηηο 

εθηππσκέλεο 

εηθόλεο. 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

 

4 12:26,0 - 

15:06,0 

Γάζθαινο ζε ξόιν 

Μπνκπ: ηα παηδηά 

πξνζπαζνύλ 

αξρηθά λα 

εμνηθεησζνύλ κε 

ηηο ελαιιαγέο ησλ 

ξόισλ θαη 

  ηα παηδηά 

ππνδέρνληαη 

ηνλ Μπνκπ 

κε 

ελζνπζηαζκό 

θαη ηνπ 

ηνλίδνπλ όηη 

επηθνηλσλία νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

καζεηήο- νκάδα 
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πξνηείλνπλ ζην 

δηάιεηκκα λα 

παίμνπλ απηό ην 

παηρλίδη κε ηε 

λεπηαγσγό ηεο 

ηάμεο. 

πξέπεη λα 

πνιεκήζνπλ 

ηε κάγηζζα 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:50,0 Σα παηδηά θάλνπλ 

εξσηήζεηο ζηνλ 

Μπνκπ (δάζθαινο 

ζε ξόιν).                                           

Υσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη 

ζπδεηνύλ γηα λα 

απνθαζίζνπλ ηη 

ζέινπλ λα κάζνπλ 

από ηνλ Μπνκπ θαη 

1. Αιέμαλδξνο 

2. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

3. Καηεξίλα 

4. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 

5. Αιέμαλδξνο 

1. πνύ είλαη νη 

θίινη ζνπ; 

2. είλαη αθόκε 

ζην Μπηθίλη 

Μπνηνκ 

3. ηη ζα θάλεηο 

ηώξα; 

4. δελ έρσ 

απνθαζίζεη 

αθόκε 

Σα παηδηά 

κεηαβαίλνπλ 

πνιύ εύθνια 

από ην 

πξαγκαηηθό 

ζην 

θαληαζηηθό 

θαη ζηελ 

ελαιιαγή 

ησλ ξόισλ. 

επηθνηλσλία νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 

καζεηήο- 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν Μπνκπ 
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πώο κπνξνύλ λα 

ηνλ βνεζήζνπλ. 

5. μέξνπκε ηη 

έγηλε, ήξζε κηα 

κάγηζζα θαη 

ζαο βνύιηαμε 

ηα πξάγκαηα 

Παξόιν πνπ 

αλαγλσξί-

δνπλ όηη 

πξόθεηηαη γηα 

παηρλίδη ην 

ελδηαθέξνλ 

ηνπο είλαη 

πνιύ κεγάιν 

όηαλ 

πξόθεηηαη λα 

βνεζήζνπλ 

ηνλ Μπνκπ, 

ελώ ε 

επηρεηξεκα-

ηνινγία θαη ε 

πξνζπάζεηα 

εύξεζεο 

ιύζεο 

απμάλεηαη 

δηαξθώο. 
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1.27 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 03 υλλογικό ζωγραφιϊ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:24,5 πιινγηθή 

δσγξαθηά: ηα 

παηδηά 

δσγξαθίδνπλ ηελ 

πόιε ηνπ Μπηθίλη 

Μπόηνκ, ην 

ζθεληθό όπνπ 

εθηπιιίζζνληαη ηα 

γεγνλόηα. 

Εσγξαθίδνπλ: 

ζάιαζζα, ήιην, 

νπξαλό, ηνλ 

Μπνκπ, ηε 

   επηθνηλσλία καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): Σα 

παηδηά 

πξνβιεκαηίδνληαη 

από ην γεγνλόο όηη 

δελ κπνξνύλ λα 

απνηππώζνπλ. ζην 

ραξηί ηνπο ήξσεο 

όπσο αθξηβώο είλαη 

θαη δπζθνιεύνληαη 

λα δσγξαθίζνπλ 

όπσο απηά ζέινπλ. 

Ζ Νεπηαγσγόο 
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κάγηζζα, άιια 

πιάζκαηα ηεο 

ζάιαζζαο, πέηξεο, 

βξάρηα, ηνλ 

Πάηξηθ, ηνλ 

Καιακάξε θαη 

άιινπο ήξσεο ηεο 

πόιεο. 

εξεπλήηξηα ηα 

ελζαξξύλεη λα 

δσγξαθίζνπλ όπσο 

κπνξνύλ ιέγνληαο 

όηη θάζε δσγξαθηά 

είλαη κνλαδηθή. Σα 

παηδηά 

εθπιήζζνληαη όηαλ 

ε λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ηνπο ιέεη 

όηη νύηε θαη ε ίδηα 

κπνξεί λα ηνπο 

δσγξαθίζεη όπσο 

είλαη αιιά ηνπο 

θηηάρλεη όπσο 

κπνξεί. 
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1.28 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 04 Αναδιόγηςη, ρόλοσ ςτον τούχο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 6:22,5 Αλαζθόπεζε: ηα 

παηδηά 

αλαδηεγνύληαη όζα 

ζπλέβεζαλ από όηαλ 

πήξαλ ην γξάκκα 

ηνπ Μπνκπ, 

ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε 

ην πεξηερόκελν ηνπ 

γξάκκαηνο θαη 

ζρεηηθά κε ην ηη 

κπνξνύλ λα θάλνπλ 

γηα λα βνεζήζνπλ 

ηνλ αγαπεκέλν ηνπο 

ήξσα. Ζ 

1.Μάμηκνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Αιεμάλδξα 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

5.Μάμηκνο 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

7.Μάμηκνο 

8.Άξηα 

1. έθεξεο πάιη 

ηνλ Μπνκπ; 

2. ηη πήξαηε; 

3. κήλπκα από 

ηνλ Μπνκπ; 

4. έρσ θαη ην 

πξόβιεκά κνπ 

5. απηό κε ηε 

κάγηζζα; 

6. λαη, απηό 

7. κελ 

αλεζπρείο, 

άκα βξεηο πνηα 

πξάγκαηα 

Σα παηδηά 

πξνηείλνπλ 

ζηνλ Μπνκπ 

λα κείλεη 

καδί ηνπο θαη 

λα βξνπλ ην 

θαλνληθό 

ηξαγνύδη. 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα  

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

καζεηέο 

Σα παηδηά ζπλδένπλ 

ην γξάκκα κε ηηο 

δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

θαη κηινύλ γηα ηνλ 

ηαρπδξόκν πνπ 

θέξλεη ηα γξάκκαηα 

θαη ην ηαρπδξνκηθό 

θνπηί. Δληνπίδνπλ 

ζην θάθειν ηε 

δηεύζπλζε 

απνζηνιέα θαη 

παξαιήπηε θαζώο 

θαη ηε ζέζε πνπ 

κπαίλεη ην 
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Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ξσηά ηα 

παηδηά αλ ηα ίδηα 

παίξλνπλ ή ζηέιλνπλ 

γξάκκαηα θαη απηά 

κε ηε ζεηξά ηνπο 

εθθξάδνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο ζε ζρέζε 

κε ην ζέκα. 

επηπιένπλ ζην 

λεξό θαη πνηα 

βνπιηάδνπλ ζα 

ην ιύζεηο 

8. είκαζηε καδί 

ζνπ 

γξακκαηόζεκν. 

Αλαθέξνπλ επίζεο 

όηη παίξλνπλ 

κελύκαηα ζην 

θηλεηό ηνπ κπακπά ή 

ηνπ ζείνπ. 

2 6:22,5 - 12:27,8 Ρόινο ζηνλ ηνίρν: 

θηηάρλνπκε ην 

πεξίγξακκα - κπαιό 

ηνπ Μπνκπ. Σα 

παηδηά πξνηείλνπλ: 

 -λα βάινπκε 

ρεηξνπέδεο ζηε 

κάγηζζα 

-λα ιύζεη ην 

κπζηήξην. 

  Σα παηδηά 

δίλνπλ 

νδεγίεο: λα 

ηνλ θηηάμεηο 

όκνξθν 

βάιε ην 

καγηώ ή ην 

παληειόλη. 

επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα  

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-

καζεηήο 
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1.29 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 05 Επαφό με τα υλικϊ, μουςικοκινητικό παιχνύδι 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:55,7 Δπεμεξγαζία ησλ 

πιηθώλ θαη 

πξνβιέςεηο: ε 

δηαδηθαζία απηή 

γίλεηαη ζε νκάδεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα 

παηδηά από κόλα ηνπο. 

Πιεζηάδνπλ ηα πιηθά 

αλά 3 ή 4 άηνκα ηα 

επεμεξγάδνληαη κε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο θαη 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

σο πξνο ην ρξώκα, ην 

1.Αιέμαλδξνο 

2.Μάμηκνο 

3.Καηεξίλα 

4.Κπξηάθνο 

5.Υξήζηνο 

1. ηάπα -

θειιόο 

2. είλαη απηό 

πνπ θιείλνπκε 

ηα θξαζηά 

3. ε κειηηδάλα 

είλαη κεγάιε 

θαη έρεη ρξώκα 

κσβ 

4. σξαίν κήιν, 

πόηε ζα ην 

θάκε; 

5. ηέηνην 

Αλαξσηηνύ-

ληαη αλ ν 

Μπνκπ ηα 

μέξεη απηά ηα 

πιηθά θαη 

πόηε ζα ηνπ 

ηα δείμνπλ. 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

επηθνηλσλία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο-

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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ζρήκα, ην κέγεζνο, 

ηελ πθή θαη ην αλ ην 

έρνπλ μαλαδεί. 

απηνθηλεηάθη 

έρσ θη εγώ ζην 

ζπίηη κνπ, 

είλαη θαη 

ζηδεξέλην θαη 

πιαζηηθό 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:17,3 Δπαθή κε ηα πιηθά 

(ζπλέρεηα). 

1.Καηεξίλα 1 παηάηα! 

είλαη αιεζηλά! 

Σα παηδηά 

ιέλε ζηε 

λεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα 

λα πνπλ ζηνλ 

Μπνκπ όηη 

έρνπλ 

αιεζηλά 

θξνύηα θαη 

ιαραληθά γηα 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο-

πξνβιέςεηο 

επηθνηλσλία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο -

καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά 

δηαπηζηώλνπλ όηη ηα 

θξνύηα θαη ηα 

ιαραληθά είλαη 

αιεζηλά θαη ηα 

νλνκάδνπλ ελώ 

ηαπηόρξνλα 

αλαθέξνπλ θαη πνύ 

κπνξνύκε λα ηα 

βξνύκε. 
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λα 

δνθηκάζνπλ 

πνηα 

επηπιένπλ 

θαη πνηα 

βπζίδνληαη. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:10,0 Μνπζηθνθηλεηηθό 

παηρλίδη: 

αλαπαξάζηαζε 

θαηλνκέλνπ 

επίπιεπζεο -βύζηζεο. 

όηαλ παίδεη ε κνπζηθή 

πάλσ ζην λεξό όηαλ 

ζηακαηά πέθηνπκε 

θάησ. 

  Σν 

ελδηαθέξνλ 

απμάλεη όηαλ 

ζην παηρλίδη 

ζπκκεηέρεη 

θαη ν Μπνκπ 

(δάζθαινο ζε 

ξόιν). Όηαλ 

ζηακαηά ε 

κνπζηθή ηνπ 
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ιέλε πνηα 

πξάγκαηα 

κέλνπλ ζηελ 

επηθάλεηα 

ηνπ λεξνύ 

θαη πνηα πάλε 

θάησ. 

 

1.30 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 06 Διϊδρομοσ ςυνεύδηςησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:50,4 Γηάδξνκνο 

ζπλείδεζεο: ν ρώξνο 

δξάζεο ρσξίδεηαη ζε 

δύν κέξε κε δύν 

ζηελόκαθξα ιεπθά 

ραξηηά πνπ 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Αιεμάλδξα 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. ηώξα παηδηά 

ζα θαζίζνπκε 

ζηηο δύν 

πιεπξέο ηνπ 

δηαδξόκνπ ηεο 

ζθέςεο. Θα 

Ζ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

πεξηγξάθεη 

πώο ζα γίλεη 

ε δηαδηθαζία 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 
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αληηπξνζσπεύνπλ ην 

δηάδξνκν. ηε κία 

άθξε ηνπ ελόο 

ραξηηνύ ηνπνζεηείηαη 

ε θαξηέια κε ην 

ζύκβνιν επηπιέεη θαη 

ζηελ άιιε άθξε ε 

θαξηέια κε ην 

ζύκβνιν βπζίδεηαη. 

Σα παηδηά θάζνληαη 

ζηα δύν κέξε ηνπ 

δηαδξόκνπ θαη 

απηόκαηα ρσξίδνληαη 

ζε δύν νκάδεο. 

πδεηνύλ κε ηε 

Νεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα ηελ 

πνξεία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. 

έξζεη θαη ν 

Μπνκπ 

κεηαθέξνληαο 

έλα-έλα ηα 

πιηθά ηνπ θαη 

εζείο ζα ηνπ 

κηιήζεηε γηα 

ην θαζέλα από 

απηά 

2. ζα πνύκε αλ 

επηπιένπλ ζην 

λεξό ή πάλε 

θάησ;  

3. λαη θαη ζα 

ηα βάδεη ν 

Μπνκπ ζηηο 

θαξηέιεο. Αλ 

γηα θάπνην 

πιηθό δελ 

είζηε ζίγνπξνη 

γηα λα 

βνεζήζνπκε 

ηνλ Μπνκπ. 
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ηη θάλεη κέζα 

ζην λεξό ζα ην 

αθήλεη ζηε 

κέζε 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 8:35,5 Οη 2 νκάδεο ηνπ 

δηαδξόκνπ θάζνληαη 

απέλαληη 

ηξαγνπδώληαο ην 

ηξαγνύδη ηνπ Μπνκπ. 

Μόιηο ν Μπνκπ 

(Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε ξόιν) 

παξνπζηάδεη έλα-έλα 

ηα πιηθά δίλνπλ ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

1. Βεζζα-

ξίσλαο 

2.ηαύξνο 

3.Νεθέιε 

4.Άξηα 

5. Αιέμαλδξνο 

6.Μάμηκνο 

7.Γεκήηξεο 

8.Υξήζηνο 

9.Γήκεηξα 

1. Οκάδα 1: ζα 

επηπιέεη γηαηί 

είλαη 

θηηαγκέλν από 

πιαζηηθό 

2. Οκάδα 2: δε 

ζα επηπιέεη ζα 

κπεη λεξό κέζα 

ζε όιν ην 

πνηήξη, ζα 

γίλεη βαξύ θαη 

ζα βνπιηάμεη 

Αλαλάο: ην 

ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ. Σα 

παηδηά 

ηνλίδνπλ όηη 

είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό γη' 

απηόλ θαη 

πξέπεη λα 

βξνπλ 

γξήγνξα ηη 

θάλεη κέζα 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

πξνβιέςεηο 

ρσξνρξνληθέο 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) -

νκάδα 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα: ηα 

παηδηά 

επεμεξγάδνληαη κε 

ηηο αηζζήζεηο ηνπο 

ηνλ αλαλά, 

αλαθέξνπλ πνύ 

έρνπλ δεη απηό ην 

θξνύην θαη 

απνθαζίδνπλ όηη 

επηπιέεη επεηδή 

είλαη ζπίηη, ιέλε 
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πιηθώλ θαη ηα 

αηηηνινγνύλ. 

Δζηηάδνπλ θπξίσο ζην 

κέγεζνο θαη ζην 

βάξνο ησλ πιηθώλ. Ζ 

θάζε νκάδα ζπδεηά 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πιηθώλ ζην λεξό 

θαη έλαο εθπξόζσπνο 

αλαθνηλώλεη ηα 

απνηειέζκαηα ζηνλ 

Μπνκπ.  

Πιαζηηθό πνηήξη, 

ζθνπγγάξη, μύιν,                                                                                                                                    

πέηξα, παηάηα, 

θνινθύζα, ληνκάηα. 

3. Οκάδα 1: 

ζαλ ηνλ 

Μπνκπ, ζα 

επηπιέεη μέξεη 

κπάλην 

4. Οκάδα 2: ζα 

βνπιηάμεη 

επεηδή είλαη 

βαξύ 

5. Οκάδα 1: ηα 

ζθνπγγάξηα 

δελ ηα 

ζηύβνπλ; ε, 

άκα ην 

ζηύςεηο θαη 

θύγεη ην λεξό 

ζα γίλεη 

ειαθξύ 

6. Οκάδα 1: 

επηπιέεη γηαηί 

ζην λεξό. ραξαθηεξηζηηθά 'ην 

ζπίηη ηνπ Μπνκπ 

επηπιέεη γηαηί ηα 

ζπίηηα δε 

βνπιηάδνπλ'. 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα: 

'έρσ κία πέηξα ζαλ 

απηή, άιιν ρξώκα, 

ηε δσγξάθηζα θαη 

ηε ράξηζα ζηελ 

αδεξθή κνπ. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

κηθξή δπζθνιία ζην 

ζπληνληζκό ησλ 

νκάδσλ θαζώο ηα 

παηδηά από ηηο 2 

νκάδεο κηινύλ 

πνιιέο θνξέο 
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είλαη μύιν 

7. Οκάδα 2: 

βνπιηάδεη 

επεηδή είλαη 

βαξύ 

8. Οκάδα 1: 

επηπιέεη γηαηί 

είλαη ζηε 

ζάιαζζα 

9. Οκάδα 2: 

βνπιηάδεη 

επεηδή είλαη 

βαξύ 

ηαπηόρξνλα. 

1.31 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 07 Πύνακασ προβλϋψεων 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 4:11,4 Πίλαθαο πξνβιέςεσλ: 

παίξλνπλ έλα -έλα ηα 

  Ο Μπνκπ 

είλαη 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

πγθξνύζεηο 

(contradictions: 
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πιηθά, απαληνύλ ζηηο 

εξσηήζεηο:- ηη είλαη;- 

από ηη είλαη 

θηηαγκέλν;- ηη ζα 

θάλεη αλ ην βάιεηο 

κέζα ζην λεξό; 

ηνπνζεηεκέ-

λνο ζε 

θνληηλό 

ζεκείν ζηνλ 

πίλαθα θαη 

παξαθνινπ-

ζεί ηελ 

εμέιημε ηεο 

δξαζηεξηόηε-

ηαο. 

πξνβιέςεηο-

ππνζέζεηο 

εξεπλήηξηα- 

νκάδα 

δπζθνιία κε ηνλ 

πίλαθα δηπιήο 

εηζόδνπ, 

ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα γηα λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηηο 

ζηήιεο. Γηα 

βνήζεηα 

αλαηξέρνπλ ζηηο 

θαξηέιεο κε ηα 

ζύκβνια επηπιέεη 

βπζίδεηαη 

- νη νκάδεο κηινύλ 

ηαπηόρξνλα. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 2:40,3 Πίλαθαο πξνβιέςεσλ 

(ζπλέρεηα). 

1. Αιεμάλδξα 1. ζθνπγγάξη, 

θαζαξίδεη! 
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1.32 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 08 Πεύραμα επύπλευςησ-βύθιςησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

10:20,0 

Πείξακα κε ηα πιηθά 

θαη επαιήζεπζε ηνπ 

πίλαθα πξνβιέςεσλ: 

ηα παηδηά 

ζρεκαηίδνπλ 

απζόξκεηα κηθξέο 

νκάδεο 2-3 αηόκσλ 

γηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην πείξακα. ηελ 

αξρή έξρνληαη πνιιά 

παηδηά καδί όκσο 

δηαπηζηώλνπλ όηη δελ 

κπνξνύλ λα 

1. Υξήζηνο 

2. Αιέμαλδξνο 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Βεζζα-

ξίσλαο 

5.Μάμηκνο 

6. Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. εκείο ζα 

δηαιέμνπκε ηα 

πξάγκαηα πνπ 

ζα βάινπκε 

ζην λεξό 

2. πξέπεη λα 

δνύκε αλ 

επηπιένπλ ή αλ 

βπζίδνληαη, 

ειάηε παηδηά 

3. ζθεθηείηε 

πώο κπνξείηε 

λα θάλεηε ην 

Μεησκέλν 

ελδηαθέξνλ 

όηαλ δελ 

εκθαλίδεηαη ν 

Μπνκπ. Σα 

παηδηά 

πεξηνξίδνληαη 

κόλν ζηα 

πιηθά ρσξίο 

λα ηα 

ζπζρεηίδνπλ 

κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο 

επηθνηλσλία 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ 

ηαμηλόκεζε 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Καλόλεο: νη 

θαλόλεο 

δηακνξθώλνληαη 

ζηαδηαθά κέζα από 

ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Νεπηαγσγνύ 

εξεπλήηξηαο κε ηα 

παηδηά θαη από ηελ 

αλαθνξά ησλ 

παηδηώλ ζε 

πξνεγνύκελεο 

θαηαζηάζεηο. Σν 

θηλνύκελν ζρέδην 
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εξγαζηνύλ θαη ε 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ηνπο 

παξνηξύλεη λα βξνπλ 

έλαλ ηξόπν λα 

έξρνληαη πην ιίγα 

παηδηά ζηε ιεθάλε.  

πείξακα έηζη 

ώζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ 

όινη ρσξίο λα 

ελνριεί ν έλαο 

ηνλ άιινλ 

4. λα 

εξρόκαζηε 

δύν- δύν όπσο 

κε ηελ θ. 

Φσηεηλή 

5. ή θαη ηξία 

παηδηά καδί 

6. απηέο νη 

ηδέεο ζαο είλαη 

πνιύ θαιέο 

θαη κε ην 

πξόβιεκα ηνπ 

Μπνκπ. 

ζηελ πεξίπησζε 

απηή ιεηηνπξγεί 

παξάγνληαο 

ελίζρπζεο ηεο 

νκάδαο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 1:30,0 Δκθάληζε Μπνκπ 

(Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε ξόιν 

Μπνκπ). 

Σα παηδηά 

αλαθνηλώλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

1. Καηεξίλα 1. εγώ όηαλ 

πήγα γηα 

ςώληα ζην 

ζνύπεξ κάξθεη 

είδα ην ζπίηη 

ζνπ 

Μηινύλ κε 

ηνλ Μπνκπ 

θαη 

πεξηγξάθνπλ 

ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν 

εξγάζηεθαλ 

θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο 

θαη ηη 

απνηειέζκαηα 

βξήθαλ. 

επηθνηλσλία 

εμαγσγή 

ζπκπεξα-

ζκάησλ 

εξκελεία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

καζεηήο 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 7:09,0 Πίλαθαο πξνβιέςεσλ: 

θξνύηα-ιαραληθά. 

1.Μάμηκνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. απηή ε 

ληνκάηα είλαη 

πνιύ θξύα, 

Δθθξάδνπλ 

αλεζπρία: ν 

Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο 

επηθνηλσλία 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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3.Μάμηκνο ζην ςπγείν 

ήηαλ; 

2. λαη 

3. θαη ε κακά 

κνπ ηα βάδεη 

ζην ςπγείν γηα 

λα κε ραιάλε 

πνύ είλαη; επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ 

ηαμηλόκεζε 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 7:55,0 Πείξακα κε θξνύηα 

θαη ιαραληθά θαη 

επαιήζεπζε ηνπ 

πίλαθα πξνβιέςεσλ. 

Γηαθνξά παηάηαο 

θνινθύζαο θαη 

αλαπαξάζηαζε κε ην 

ζώκα καο. 

1.Υξήζηνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3. Κπξηάθνο 

4. Αιέμαλδξνο 

1. ην θαξόην 

βπζίδεηαη 

2. λα δνύκε ηη 

θάλνπλ θαη ηα 

άιια; 

3. ην κήιν 

επηπιέεη 

4. απηό ην 

θαξόην όκσο 

- πνύ είλαη ν 

Μπνκπ, 

θνηκάηαη 

αθόκα; 

επηθνηλσλία 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ 

ηαμηλόκεζε 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο -νκάδα 

Καλόλεο: 

εξρόκαζηε έλαο-

έλαο θαη 

ηνπνζεηνύκε πιηθά 

ζηε ιεθάλε. 

Τπάξρεη  

δπζθνιία ζην λα 

έξρνληαη κε ηε 

ζεηξά. Υσξίδνληαη 
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βπζίδεηαη θαη 

αο είλαη πην 

κηθξό από 

απηό πνπ είρε 

ν Υξήζηνο 

ζε 2 νκάδεο, ε κία 

βάδεη ηα πιηθά ζηε 

ιεθάλε θαη ε άιιε 

αιιάδεη ηα 

απηνθόιιεηα ζηνλ 

πίλαθα. 

πγθξνύζεηο: όηαλ 

γίλεηαη ε 

αλαπαξάζηαζε ν 

Μάμηκνο βάδεη 

μαλά ηα ιαραληθά 

(κειηηδάλα, 

θνινθύζα) κέζα 

ζην λεξό θαη ηα 

πηέδεη γηα λα 

βνπιηάμνπλ, έπεηηα 

καο ιέεη γηαηί 

ζπκβαίλεη απηό 

'έρνπλ κέζα ζπόξηα 

θαη αέξα'. 
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1.33 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 09 Σηλεφωνικό ςυνδιϊλεξη, πειρϊματα, 

επιχειρηματολογύα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:20,0 Σειεθσληθή 

ζπλδηάιεμε: ηα παηδηά 

αθνύλ ηε Νεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα λα 

ζπλνκηιεί κε ηνλ 

Πάηξηθ θαη ηεο 

επηζεκαίλνπλ λα ηνπ 

πεη όηη παίδνπλ έλα 

παηρλίδη γηα ηνλ 

Μπνκπ θνπγγαξάθε. 

Έπεηηα από ιίγν 

αλαξσηηνύληαη πνηνο 

1. Μάμηκνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Μάμηκνο 

4.Δξηέηηα 

5.Νεθέιε 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Μάμηκνο 

1. κίιεζεο κε 

ηνλ Πάηξηθ; 

2. λαη κε πήξε 

ηειέθσλν 

3. λα ηνπ πεηο 

όηη παίμακε κε 

ην πάπισκα 

γηα ηνλ Μπνκπ 

θνπγγαξάθε 

4. ήηαλ 

θάπνηνο πνπ 

έθαλε ηε θσλή 

Παξόιν πνπ 

αληηκεησπίδν

πλ ην 

ηειεθώλεκα 

κε γέιηα θαη 

δπζπηζηία 

ηα παηδηά 

ηξέρνπλ 

ακέζσο λα 

θέξνπλ ραξηί 

θαη κνιύβη 

γηα λα 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

ρσξνρξνληθέο 

ζρέζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 
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κπνξεί λα έθαλε ηε 

θσλή ηνπ Πάηξηθ ζην 

ηειέθσλν. 

ηνπ Πάηξηθ 

5. απηό ην έρσ 

δεη ζηελ 

ηειεόξαζε 

6. κνπ είπε 

θάπνηεο ιέμεηο 

αιιά πξέπεη λα 

ηηο ζεκεηώζσ 

γηα λα ηηο 

ζπκάκαη  

7. πάκε λα 

θέξνπκε 

κπινθ θαη 

κνιύβη λα ηα 

γξάςεηο 

ζεκεηώζνπκε 

ηηο 

πιεξνθνξίεο 

πνπ καο δίλεη 

ν Πάηξηθ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 3:43,0 Πείξακα παηάηα   Σα παηδηά πξνβιέςεηο- καζεηήο-καζεηήο ύλδεζε κε ηηο 
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Σα παηδηά πξνηείλνπλ 

ηξόπνπο λα ηελ 

θόςνπκε: ζε δύν 

κέξε, ζε έμη. 

Άιιεο πξνηάζεηο: λα 

ηελ πιύλνπκε, λα ηελ 

θαζαξίζνπκε θαη λα 

ηε καγεηξέςνπκε 

όπσο όηαλ ςήζακε 

ςσκί. 

δεηνύλ από 

ηε 

Νεπηαγσγό 

εξεπλήηξηα 

λα θέξεη ηνλ 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θε γηα λα δεη 

ηη έπαζε ε 

παηάηα. 

ππνζέζεηο 

δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ 

επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

εκπεηξίεο ηνπο: ηα 

παηδηά κεηαθέξνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο 

από έλα ζρέδην 

εξγαζίαο γηα ην 

ςσκί πνπ 

πξνεγήζεθε θαη 

πεξηγξάθνπλ πώο 

εξγάζηεθαλ ζε 

απηό θαη πώο 

έςεζαλ ην ςσκί 

ζηελ ειεθηξηθή 

θνπδίλα ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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1.34 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 10 Σο παιχνύδι του Μπομπ φουγγαρϊκη 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 0:16,0 Παηρλίδη κε ζεληόλη. 

ηόρνο: λα θηλνύλ ηνλ 

Μπνκπ όζν παίδεη ε 

κνπζηθή 

πξνζπαζώληαο λα κελ 

πέζεη θάησ. 

  Σα παηδηά 

δηαζθεδάδνπλ 

θαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα 

πηάλνπλ ηελ 

θνύθια 

Μπνκπ θαη 

ηεο κηιάλε 

πεξηγξάθνληαο 

ην παηρλίδη 

πνπ παίδνπλ. 

επηθνηλσλία καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 
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1.35 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / Παγωμϋνεσ εικόνεσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:55,2 Παγσκέλεο εηθόλεο 

από ηελ πόιε ηνπ 

Μπηθίλη Μπόηνκ: ηα 

παηδηά κηινύλ κε ηνλ 

Μπνκπ (Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε ξόιν) 

θαη ηνπ ιέλε ηη 

αλαπαξηζηνύλ θαη ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ πόιε 

ηνπ. 

1.Αιεμάλδξα 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν 

3. Μάμηκνο 

1. είκαζηε εδώ 

γηα λα 

βνεζήζνπκε 

ηνλ Μπνκπ 

2. πώο ζα ηνλ 

βνεζήζεηε; 

3. ζα βξνύκε 

πνηα πξάγκαηα 

επηπιένπλ θαη 

πνηα 

βνπιηάδνπλ 

ζην λεξό. 

 επηθνηλσλία καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

καζεηέο 

Σα παηδηά 

παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πόιε ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηνπο 

ήξσα νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη από 

ηελ ηειεόξαζε ζε 

ζπλδπαζκό κε 

ζηνηρεία από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα 

πνπ βηώλνπλ ζηε 

δηθή ηνπο πόιε. 
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1.36 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / Αποχαιρετιςμόσ, ζωγραφιϊ ςε ομϊδεσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 3:21,4 Σξαγνπδνύλ ην 

ηξαγνύδη ηνπ Μπνκπ 

θαη απηόο εκθαλίδεηαη 

(δάζθαινο ζε ξόιν). 

Δίλαη ε ηειεπηαία 

κέξα ηνπ Μπνκπ ζην 

ζρνιείν. 

1.Υξήζηνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ) 

3.Άξηα 

4.Γεκήηξεο 

1. Μπνκπ 

θνπγγαξάθε, 

ν Πάηξηθ ζε 

βνήζεζε; 

2. λαη ηη έθαλε 

ν Πάηξηθ; 

3. καο πήξε 

ηειέθσλν θαη 

καο είπε γηα 

ηελ παηάηα 

4. λαη θαη απηή 

όζν θαη λα ηελ 

θόβακε 

 επηθνηλσλία καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

νκάδα 

Αληηθείκελν-

έθβαζε: κέζα από 

ηε ζπλνκηιία ηνπο 

κε ηνλ Μπνκπ ηα 

παηδηά αλαθαινύλ 

θαη πεξηγξάθνπλ 

όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα 

θαηλνύξηα ζηνηρεία 

πνπ έκαζαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο εθθξάδνπλ 
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βνύιηαδε ηελ επηζπκία λα 

έξζεη μαλά ν 

Μπνκπ ζην 

ζρνιείν ηνπο γηα λα 

κάζνπλ θαη άιια 

πξάγκαηα. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:00,4 ε 3 νκάδεο (1 ραξηί 

ε θαζεκηά) 

δσγξαθίδνπλ ό,ηη 

ζέινπλ από ην 

πξόγξακκα κε ηνλ 

Μπνκπ. Εσγξαθίδεη ν 

θαζέλαο όζν παίδεη ε 

κνπζηθή θαη όηαλ 

απηή ζηακαηά δίλεη ην 

ραξηί ζηνλ δηπιαλό 

  Κάζε νκάδα 

αθηεξώλεη ηε 

δσγξαθηά ηεο 

ζηνλ Μπνκπ 

θαη ηε δίλεη 

γηα λα ηελ 

πάξεη καδί 

ηνπ θαη λα 

ζώζεη ηελ 

πόιε ηνπ. 

επηθνηλσλία καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ-

καζεηέο 

Ο ζπγρξνληζκόο κε 

ηε κνπζηθή είλαη 

πνιύ θαιόο. 

Όπνηα παηδηά δελ 

δσγξαθίδνπλ 

θηλνύληαη ζην 

ξπζκό ηεο 

κνπζηθήο θαη όηαλ 

απηή ζηακαηά 

παγώλνπλ ηελ 
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ηνπ. έθθξαζε ζην 

πξόζσπό ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηήρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 1:30,0 Απνραηξεηηζκόο 

Μπνκπ ζε θύθιν: ν 

Μπνκπ (δάζθαινο ζε 

ξόιν) πεξλά θαη 

ραηξεηά έλα-έλα ηα 

παηδηά ηνπ θύθινπ. 

   επηθνηλσλία Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε 

ξόιν Μπνκπ)-

νκάδα 
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2 Εξαγόμενα αποςπϊςματα διαλόγων (video transcripts) από τη δεύτερη διδακτικό παρϋμβαςη 

 

 

2.1 2ο Νηπιαγωγεύο / 01 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Α, παιχνύδια, ςυζότηςη: από πού ϋρχεται το φωσ; 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:50,0 

Σα παηδηά αθνύλ 

ην πξώην κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο θαη 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε απηό. 

ε νκάδεο 3-4 

αηόκσλ 

ζπδεηνύλ αξρηθά 

1.Κσλζηαληίλνο 

2.Σάζνο 

3.Οπξαλία 

4.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

5.Θεκηζηνθιήο 

6.Δξηάλε 

7.Αιέμαλδξνο 

1. εκέλα κνπ 

άξεζε όηαλ έθπγε 

ην νπξάλην ηόμν 

θαη πήξε καδί ηνπ 

ηα ρξώκαηα 

2. εκέλα όηαλ ν 

Φνίβνο θαη ε 

άιιε θξύθηεθαλ 

Σα παηδηά 

επηζεκαίλνπλ 

όηη ηώξα νη 

ήξσεο είλαη 

παηδηά θαη 

όρη θάπνην 

θηλνύκελν 

ζρέδην πνπ 

επηθνηλσλία νκάδα-

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα 

θαη κε ηηο δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο: 

-ηα παηδηά κε 

αθνξκή ηνπο 

ήξσεο ζην 

θηλνύκελν 
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γηα ηνπο ήξσεο 

θαη ιέλε ηη ηνπο 

άξεζε από ηελ 

ηζηνξία θαη 

έπεηηα 

αλαθνηλώλνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα.  

8.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

9.Αιέμαλδξνο 

10.Υξηζηίλα 

ζηε ληνπιάπα 

3. όηαλ πήγαλ 

ζηε ζνθίηα λα 

θξπθηνύλ 

4. πνηνη είλαη νη 

ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο, 

ζπκάζηε ηα 

νλόκαηά ηνπο; 

5. λαη, ήηαλ ν 

Φνίβνο θαη εεε 

Φνίβα 

6. όρη, Ίξηδα ηε 

ιέλε 

7. ύζηεξα ήηαλ ν 

ζείνο θαη έλα 

άιιν παηδί 

8. πώο ηνλ ιέλε; 

δε ζπκάκαη 

9. Νόα 

ήδε 

γλσξίδνπλ, 

όπσο ν 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θεο. 

ζρέδην κηινύλ 

γηα ην ρξώκα 

ησλ καηηώλ ησλ 

εξώσλ ηεο 

ηζηνξίαο αιιά 

θαη ην δηθό ηνπο 

θαη πώο θάπνηεο 

θνξέο ην ρξώκα 

κπνξεί λα 

θαίλεηαη 

δηαθνξεηηθό 

(απνρξώζεηο). 

- ην όλνκα Νόα 

ηνπο ζπκίδεη ηνλ 

Νώε θαη ηελ 

θηβσηό γηα ηα 

νπνία είραλ 

κηιήζεη κε ηε 

Νεπηαγσγό ηεο 

ηάμεο. 
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10. είλαη θαη 

θάπνηνο άγηνο 

πνπ ηνλ ιέλε Νόα 

κε ηελ θηβσηό 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1         

2 0:00,0 - 

0:20,0 

Παηρλίδη 

εκπηζηνζύλεο: ηα 

παηδηά 

πεξπαηνύλ ζην 

ρώξν ζε 

δεπγάξηα κε ηε 

ζπλνδεία 

κνπζηθήο. Ο έλαο 

δελ βιέπεη θαη ν 

άιινο ηνλ 

νδεγεί. Αλάινγα 

κε ηε κνπζηθή 

   παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-

καζεηήο: ν 

ζπληνληζκόο ησλ 

θηλήζεσλ είλαη 

πνιύ θαιόο 

θαζώο θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο 

ζην ρώξν κε ηελ 

αιιαγή ηεο 

κνπζηθήο 

Καλόλεο: ε 

νκάδα 

δηακνξθώλεη 

ηνπο θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

έηζη ώζηε λα 

ζπλεξγαζηνύλ 

όια ηα κέιε 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνύ. 
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πεξλνύλ από 

δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο: 

πεξπαηνύλ αξγά, 

βηάδνληαη 

κπαίλνπλ ζε 

πεδίν κε νκίριε, 

ηνπο ηπθιώλεη ην 

θσο θ. ι. π. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:36,3 

πδήηεζε κεηά 

ην πξώην κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο 

εξσηήζεηο: 

1. ν Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα έβιεπαλ 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα; 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Δξηάλε 

3.Οπξαλία 

4.Θεκηζηνθιήο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Αιέμαλδξνο 

1. ν Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα έβιεπαλ 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα; 

2. κέζα ζηε 

ληνπιάπα δελ 

έβιεπαλ ηίπνηα 

3. έβιεπαλ ηα 

Σν ζηνηρείν 

πνπ 

πξνθαιεί 

εληύπσζε 

ζηα παηδηά 

είλαη ε 

ληνπιάπα 

ζηελ νπνία 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο -

εξεπλήηξηα- 

νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

Ζ Κνηλόηεηα 

κάζεζεο (παηδηά) 

αληαιιάζζεη 

απόςεηο θαη 

αλαπηύζζεη 

επηρεηξήκαηα 

(Γισζζηθά 

Δξγαιεία) 
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2. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

Μέζα από ηε 

ζπδήηεζε 

πξνζδηνξίδνπλ 

όηη ην θσο 

βγαίλεη από ηε 

ιάκπα, ην 

ειεθηξηθό ξεύκα 

θαη ηνλ ήιην. 

7.Υξηζηίλα 

8.Μηιηηάδεο 

9. Δξηάλε 

ξνύρα πνπ είρε 

κέζα 

4. όρη δελ 

έβιεπαλ ηα ξνύρα 

γηαηί έθιεηζαλ 

ηελ πόξηα θαη δελ 

είρε θσο λα δνπλ 

5. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

6. από ηε ιάκπα, 

ηνλ ήιην 

7. από ηε ΓΔΖ 

πνπ καο δίλεη 

ξεύκα 

8. από ηνπο 

θαθνύο, ηε 

θσηηά, ην θεξί 

9. από ηηο 

ππγνιακπίδεο, 

έρσ έλα βηβιίν κε 

κπήθαλ νη 

ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο λα 

παίμνπλ 

θξπθηό. 

ζρεηηθά κε ηελ 

ύπαξμε θσηόο 

(Αληηθείκελν). 
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ππγνιακπίδεο 

2 1:36,5 - 

5:34,5 

Σα παηδηά 

αλαγλσξίδνπλ ηηο 

θσηεηλέο πεγέο 

από ηηο εηθόλεο 

πνπ βιέπνπλ.  

1.Μηιηηάδεο 

2.Κσλζηαληίλνο 

3.Οπξαλία 

4.Υξηζηίλα 

5.Δξηάλε 

6.Οπξαλία 

1. ήιηνο από ην 

δηάζηεκα (ην έρσ 

δεη ζην 

θνκπηνύηεξ) 

2. θνιώλεο ΓΔΖ, 

ηα βιέπσ θάζε 

κέξα πνπ πάσ 

ζην ρσξηό κνπ 

3. δίλνπλ ξεύκα 

από ηα θαιώδηα 

ζηα ζπίηηα 

4. ην θεγγάξη πνπ 

καο θσηίδεη όηαλ 

βγαίλεη ν ήιηνο 

5. ιάκπα, έρεη ε 

γηαγηά κνπ ζην 

ζπίηη 

6. θάξνο γηα λα 

βιέπνπλ ηα πινία 

 επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο -

εξεπλήηξηα- 

νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Αληηθείκελν 

(έθβαζε): Σα 

παηδηά 

αλαγλσξίδνπλ 

όιεο ηηο θσηεηλέο 

πεγέο πνπ 

βιέπνπλ θαη ηηο 

ζπζρεηίδνπλ κε 

ην πεξηβάιινλ 

ηνπο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. 
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θαη λα κε 

πέθηνπλ πάλσ 

ζηα βξάρηα 

 

2.2 2ο Νηπιαγωγεύο / Σαξινόμηςη φωτεινών πηγών 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:40,0 

Σαμηλόκεζε 

θσηεηλώλ πεγώλ 

ζηηο θάξηεο: 

θσηίδεη- δε 

θσηίδεη. Ζ 

λεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

δείρλεη δηαδνρηθά 

θάξηεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ 

  Ζ Υξηζηίλα 

αλαθέξεη 

όηη ν 

Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα δελ 

είραλ ηίπνηα 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα 

γηα λα 

βιέπνπλ. 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηή 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο ζηηο 

νκάδεο: 

ζπδεηνύλ γηα ηα 

πιηθά θαη 

απνθαζίδνπλ 

από θνηλνύ γηα 

ηελ θαηάηαμή 

ηνπο ζηηο θάξηεο. 
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δηάθνξα 

αληηθείκελα, 

κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη 

θάπνηεο θσηεηλέο 

πεγέο (Αλακκέλν 

θεξί, αλακκέλν 

ηδάθη, θσηηζκέλν 

θαλάξη 

δηαζηαπξώζεσο, 

αλακκέλν ζπίξην 

δίπια ζε ζβεζηά, 

αλακκέλε ιάκπα, 

αλακκέλνο 

αλαπηήξαο, 

ήιηνο, θεγγάξη, 

απηνθίλεην κε 

ηνπο πξνβνιείο 

ζε ιεηηνπξγία θαη  

ηξαπέδη, 
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θαξέθια, 

κπνπθάιη, 

κνιύβηα, 

βηβιίν).Σα παηδηά 

επεμεξγάδνληαη 

ζε νκάδεο ηηο 

θάξηεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ 

θσηεηλέο πεγέο 

θαη εθείλεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ 

άιια αληηθείκελα 

θαη ηηο 

ηαμηλνκνύλ. 

 

2.3 2ο Νηπιαγωγεύο / Αναδιόγηςη ιςτορύασ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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Μεθόδος 

1 0:00,0 - 

2:49,9 

Σα παηδηά 

βιέπνπλ κηα 

ζεηξά από θάξηεο 

πνπ απεηθνλίδνπλ 

ζθελέο από ην 

θηλνύκελν ζρέδην 

θαη 

αλαδηεγνύληαη ην 

πξώην κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο κε ηε 

βνήζεηα ηεο 

Νεπηαγσγνύ-

εξεπλήηξηαο. 

  -Θπκνύληαη 

θπξίσο ην 

όλνκα ηνπ 

Φνίβνπ 

-ην ζηνηρείν 

πνπ ηνπο 

εληππσζίαζε 

πεξηζζόηεξν 

είλαη ε 

ληνπιάπα 

θαη ην 

θξπθηό 

κέζα ζε 

απηή 

- αλαθέξνπλ 

όηη ν ζείνο 

Άικπεξη, 

έθαλε 

πεηξάκαηα 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Ζ Κνηλόηεηα 

κάζεζεο (παηδηά) 

θαζνξίδεη ηνπο 

Καλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο γηα ηελ 

αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

(Αληηθείκελν). 
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θαη όηη 

κπνξεί λα 

βνεζήζεη 

θαη ηνλ 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θε αλ έρεη 

πάιη θάπνην 

πξόβιεκα. 

 

2.4  2ο Νηπιαγωγεύο / 04 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Β, ςυζότηςη 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:22,1 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ 

κε πνιύ 

ελδηαθέξνλ ην 

  Δληνπίδνπλ 

ηνπο ήξσεο 

ηεο ηζηνξίαο 

θαη 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

νκάδα-νκάδα  
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δεύηεξν κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο 

θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ. 

παξαηεξνύλ 

όηη 

πξόθεηηαη 

γηα παηδηά 

θαη όρη γηα 

γλσζηή 

θηγνύξα ηεο 

ηειεόξαζεο 

όπσο ν 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θεο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:10,0 

Σα παηδηά 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

δεύηεξν κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο, ηα 

1.Αιέμαλδξνο 

2.Κσλζηαληίλνο 

3. Βαζηιηθή 

4.Μηιηηάδεο 

5. Οπξαλία 

1. ηα παηδηά 

βξέζεθαλ ζε έλα 

κέξνο κε μεξά 

θύιια πνπ δελ 

ήμεξαλ πνύ ήηαλ 

Σα παηδηά 

αλαξσηηνύ-

ληαη πώο 

κπνξεί λα 

γύξηδε ε 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Ζ Κνηλόηεηα 

κάζεζεο (παηδηά) 

θαζνξίδεη ηνπο 

Καλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 
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πξόζσπα θαη ην 

ρώξν ζηνλ νπνίν 

απηή 

εμειίζζεηαη. 

6. Δξηάλε 

7. Οπξαλία 

2. είδαλ έλαλ 

άληξα κε παιηά 

ξνύρα θαη καθξηά 

καιιηά 

3. είρε πνιύ 

ζθνηάδη κέζα ζηε 

ληνπιάπα 

4. ν άληξαο κε ηα 

καθξηά καιιηά 

θνξνύζε παιηά 

ξνύρα θαη 

θξαηνύζε θάηη 

ζαλ θαθό 

5. ε ληνπιάπα 

ζθήλσζε θαη 

ζηξηθνγύξηδε 

6. πώο; 

7. δελ μέξσ, κε 

πνιιή δύλακε 

ληνπιάπα 

θαη λα 

κηθξαίλεη 

ζπλερώο. 

νκάδαο γηα 

ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

(Αληηθείκελν). 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:02,4 

Σα παηδηά 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

δεύηεξν κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο, ηα 

πξόζσπα θαη ην 

ρώξν ζηνλ νπνίν 

απηή εμειίζζεηαη 

ηα παηδηά 

πεξηγξάθνπλ ηνλ 

Νεύησλα θαη ζην 

ηέινο 

επαλαιακβάλνπλ 

ην όλνκά ηνπ 

πνιιέο θνξέο θαη 

ηνλίδνπλ όηη δελ 

ην έρνπλ αθνύζεη 

1.Σάζνο 

2.Μηιηηάδεο 

3.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

4.Κσλζηαληίλνο 

5.Οπξαλία 

6.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

7.Δξηάλε 

8.Όινη 

1. κνηάδεη ιίγν κε 

ηνλ ζείν Άικπεξη 

2. έρεη έλαλ 

θαζξέθηε κε 

νπξάλην ηόμν 

κέζα 

3. κήπσο μέξεηε 

ηη δνπιεηά θάλεη 

απηόο ν 

άλζξσπνο; 

4. θάλεη 

πεηξάκαηα, -είλαη 

επηζηήκνλαο 

5. ην όλνκά ηνπ 

είλαη Νεύησλαο 

6. πεξίεξγν 

όλνκα! 

Σα παηδηά 

επηθεληξώ-

λνπλ ην 

ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζηνπο 

ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

ζε νξηζκέλα 

βαζηθά 

ραξαθηεξη- 

ζηηθά ηνπο 

(εμσηεξηθή 

εκθάληζε, 

εξγαζία). 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα- 

νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο 

ζπζρεηίδνπλ ην 

θηλνύκελν ζρέδην 

κε εκπεηξίεο από 

ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο θαη κε 

πξόζσπα πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ 

(Έθβαζε: 

ζύλδεζε κε ηνλ 

θύθιν εκπεηξηώλ 

ηνπο). 
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μαλά. 7. Νεύησλαο 

8. Νεύησλαο, 

Νεύησλαο... 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:33,6 

Σα παηδηά ζε 

επίπεδν νκάδαο 

επηθεληξώλνπλ 

ηε ζπδήηεζε ζην 

μσηηθό πνπ 

εκθαλίζηεθε 

μαθληθά πίζσ 

από ηα παηδηά ζε 

έλα ζεκείν ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

θάλνπλ 

ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ην ηη 

κπνξεί λα 

1Κσλζηαληίλνο 

2.Μηιηηάδεο 

3.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

4.Δξηάλε 

5.Βαζηιηθή 

1. απηό ην αγόξη 

κε ηα καθξηά 

καιιηά, ν 

Νεύησλαο, έθεξε 

ην μσηηθό; 

2. ήηαλ θίινο 

ηνπ; 

3. εκθαλίζηεθε 

μαθληθά όηαλ ν 

Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα θνηηνύζαλ 

από ην παξάζπξν 

4. θαη ηη ζέιεη 

ηώξα ην μσηηθό; 

ηα παηδηά 

εθδειώλνπλ 

ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ 

γηα ην 

ραξαθηήξα 

θαη ηνλ 

ξόιν ηνπ 

θάζε ήξσα 

θαζώο απηνί 

εκθαλίδνληαη 

ζηαδηαθά 

ζηελ 

ηζηνξία. 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα 

Ζ θνηλόηεηα 

κάζεζεο 

ζπλεξγάδεηαη γηα 

λα θαηαλνήζεη 

βήκα-βήκα ηελ 

πνξεία ησλ 

εξώσλ ζηελ 

εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. 

Αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

αλαθαινύλ 

πξάγκαηα πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ 
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ζπκβαίλεη. 5. λα ην 

βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά κε ηα 

ρξώκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ 

ελδπκαζία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ 

εξώσλ. 

 

2.5 2ο Νηπιαγωγεύο / 05 Γνωςτικϋσ ςυγκρούςεισ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ cartoon Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1         

2 0:00,0 - 

4:54,0 

Παηρλίδη 'βιέπσ', 

'δε βιέπσ'. 

Ζ Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

κνηξάδεη ζηα 

παηδηά έλα 

παθέην θαξηώλ 

1.Θεκηζηνθιήο 

2.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

3.Θεκηζηνθιήο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Θεκηζηνθιήο 

1. ν Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα δελ 

βιέπνπλ ζην 

δσκάηην γηαηί δελ 

είλαη αλακκέλε ε 

ιάκπα. 

2. αλ ζβήζσ ηε 

Ο ξόινο ηνπ 

Φνίβνπ θαη 

ηεο Ίξηδαο 

είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο 

θαζώο 

βξίζθνληαη ζε 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-

νκάδα καζεηήο-

νκάδα 

Καλόλεο: ε 

Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

θξνληίδεη λα 

είλαη μεθάζαξν 

ην κήλπκα ησλ 

εηθόλσλ θαη 
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κε ην ζήκα 

«βιέπσ-δε 

βιέπσ» κε 

ηπραία ζεηξά. 

Έπεηηα αθεγείηαη 

κία ηζηνξία ζηελ 

νπνία νη ήξσεο 

ηνπ θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

αληηκεησπίδνπλ 

θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ή 

δελ ππάξρεη θσο 

θαη ηα παηδηά 

θαινύληαη λα 

ζεθώζνπλ θάζε 

θνξά ηελ 

αληίζηνηρε 

θάξηα. Σν 

επόκελν παθέην 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Θεκηζηνθιήο 

8. Υξηζηίλα 

ιάκπα ζηελ ηάμε 

καο ζα βιέπεηο; 

3. όρη, θαζόινπ 

4. Βιέπεηο 

ηώξα;(ζβήλεη ηε 

ιάκπα) 

5. Ναη 

6. Από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

7. Από ην 

παξάζπξν 

8. Ναη από ηνλ 

ήιην έξρεηαη ην 

θσο θαη κπαίλεη 

από ην παξάζπξν, 

ην ίδην γίλεηαη θαη 

ζην ζπίηη κνπ. 

θαηαζηάζεηο 

πνπ 

ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε 

από ηα παηδηά. 

ην ηέινο 

δηαπηζηώλνπλ 

όηη νη ήξσεο 

είδαλ έλα 

όλεηξν θαη ην 

ζπζρεηίδνπλ 

κε 

παξόκνηεο 

δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

απνθεύγεη ηε 

ρξήζε εηθόλσλ 

κε ζβεζηέο ή 

αλελεξγέο ή 

άιιεο πηζαλέο 

πεγέο θσηόο 

όπσο ε 

ηειεόξαζε ή ην 

ςπγείν. Σα 

παηδηά ζεθώλνπλ 

ηελ αλάινγε 

θάξηα «βιέπσ» 

ή «δε βιέπσ» γηα 

θάζε εηθόλα. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Ο Θεκηζηνθιήο 

αληηκεηώπηζε 

πξόβιεκα ζην 

λα θαηαλνήζεη  
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θαξηώλ δείρλεη 

ην ίδην δσκάηην 

ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο 

θσηηζκνύ: ππό 

πιήξε 

ζπζθόηηζε, 

θσηηζκέλν κόλν 

από ηερλεηό θσο, 

θσηηζκέλν κόλν 

από θπζηθό θσο, 

θσηηζκέλν από 

ην θσο ηεο 

ιάκπαο θαη ην 

θσο ηνπ ήιηνπ 

(παξάζπξν) 

ηαπηόρξνλα. 

ηελ ηξίηε θάξηα, 

όπνπ ζην 

δσκάηην κπαίλεη 

θσο κόλν από ην 

παξάζπξν, 

ιέγνληαο πσο 

«αλ δελ έρσ 

αλνηρηή ηε 

ιάκπα, δε 

βιέπσ». 

Κιείζακε ηόηε 

ηα θώηα ηεο 

ηάμεο θαη 

ξσηήζακε αλ 

βιέπεη. Δληόπηζε 

ην θσο πνπ 

έκπαηλε ζηελ 

ηάμε από ην 

παξάζπξν. 
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2.6 2ο Νηπιαγωγεύο / 06 Σο μαγικό κουτύ, διαφανό – αδιαφανό υλικϊ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:58,4 

Ζ Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

παξνπζηάδεη ζηα 

παηδηά έλα θνπηί 

θιεηζηό κε κία 

ηξύπα ζηελ άθξε 

θαη ξσηά ηα 

παηδηά αλ 

κπνξνύλ λα δνπλ 

ηη έρεη κέζα 

ρσξίο λα ην 

αλνίμνπλ. Σα 

παηδηά 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Υξηζηίλα 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Υξηζηίλα 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Σάζνο 

7. Οπξαλία 

1. έρσ έλα 

καγηθό θνπηί: 

κπνξείηε λα 

δείηε ηη έρεη 

κέζα ρσξίο λα 

ην αλνίμνπκε; 

2. έρεη κέζα 

ζαιηγθάξηα 

3. πώο ην 

μέξεηο; 

4. κπνξνύκε λα 

καληέςνπκε 

5. λαη αιιά πώο 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηέο 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-καζεηέο 

Οη Καλόλεο θαη ν 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο 

δηακνξθώλνληαη 

ζηαδηαθά από ηα 

παηδηά. Καζώο 

πξνζπαζνύλ λα 

αλαθαιύςνπλ 

ηξόπνπο γηα λα 

δνπλ κέζα ζην 

θνπηί 

δηαπηζηώλνπλ όηη 

δελ κπνξεί όιε ε 
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πεηξακαηίδνληαη 

θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

ηξόπνπο γηα λα 

δνπλ κέζα ζην 

θνπηί.  

ζα μέξνπκε όηη 

καληέςακε 

ζσζηά; 

6. πξέπεη λα 

δνύκε κέζα 

7. έρεη κηα 

κηθξή ηξύπα, λα 

δνύκε από θεη 

νκάδα λα δεη 

ηαπηόρξνλα. 

Δπίζεο 

νδεγνύληαη ζηε 

ρξήζε λένπ 

εξγαιείνπ 

(θαθόο) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύλ 

κε δεκηνπξγηθό 

ηξόπν γηα λα 

θσηίζνπλ ην 

εζσηεξηθό ηνπ 

θνπηηνύ. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

όηαλ 

αλαθαιύπηνπλ 

όηη κπνξνύλ λα 

δνπλ από ηελ 

ηξύπα πέθηνπλ 
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όινη καδί πάλσ 

ζην θνπηί γηα λα 

δνπλ. Λύλεηαη 

όηαλ ε Οπξαλία 

ιέεη όηη 'πξέπεη 

έλαο-έλαο λα 

βιέπνπκε, όινη 

καδί δε γίλεηαη'. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:11,5 

(πλέρεηα από ην 

πξνεγνύκελν): 

ηα παηδηά 

αλαθαιύπηνπλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ 

λένπ εξγαιείνπ 

(θαθνύ) πνπ 

απνθάζηζαλ λα 

  Σα παηδηά 

επηζεκαίλνπλ 

όηη ν Φνίβνο 

θαη ε Ίξηδα 

ζα 

κπνξνύζαλ 

λα 

ρξεζηκνπνηή-

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηέο 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-καζεηέο 

Αληηθείκελν: νη 

νκάδεο ησλ 

παηδηώλ 

θαηαθέξλνπλ λα 

θηάζνπλ ζηνλ 

ηειηθό ζηόρν 

κέζα από ηνπο 

Καλόλεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ 

όηη κέζα έρεη κία 

θσηνγξαθία. 

ζνπλ έλαλ 

θαθό γηα λα 

βιέπνπλ 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα 

θαηά ηνλ ίδην 

ηξόπν πνπ 

θαη εθείλα 

ηνλ 

ρξεζηκνπνίε-

ζαλ γηα λα 

δνπλ κέζα 

ζην θνπηί. 

έρνπλ ζέζεη θαη 

κε ην 

δεκηνπξγηθό 

ηξόπν ρξήζεο 

ησλ Δξγαιείσλ 

πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:52,3 

Γίλεηαη κία 

πξνζέγγηζε ζηα 

δηαθαλή-

1.Κσλζηαληίλνο 

2.Δξηάλε 

3.Νεπηαγσγόο 

1. δελ έρεη 

κεγάιε ηξύπα 

γηα λα δνύκε 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

καζεηήο-νκάδα 

Αληηθείκελν- 

έθβαζε. ύλδεζε 

κε άιιεο 
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αδηαθαλή πιηθά 

κέζα από ην 

εξώηεκα: γηαηί 

δε βιέπνπκε 

κέζα ζην θνπηί; 

εξεπλήηξηα 

4.Θεκηζηνθιήο 

5.Κσλζηαληίλνο 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Κσλζηαληίλνο 

2. δελ πεξλάεη 

κέζα ην θσο 

θαζόινπ 

3. από πνηα 

άιια πξάγκαηα 

δελ πεξλάεη 

θσο; 

4. από ην μύιν, 

ηνλ ηνίρν 

5. από ην 

παξάζπξν 

πεξλάεη, αιιά 

ζπάεη θηόιαο 

6. από ηη είλαη 

θηηαγκέλν; 

7. από γπαιί 

ζπκπεξαζκάησλ νκάδα-νκάδα θαηαζηάζεηο: 

κέζα από ηε 

ζπδήηεζε γηα ηα 

δηαθαλή θαη 

αδηαθαλή πιηθά 

ηα παηδηά 

αλαθέξνπλ θαη 

άιιεο ηδηόηεηεο 

ησλ πιηθώλ π. ρ. 

ην γπαιί ζπάεη 

θαζώο θαη 

εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ βηώζεη. 

Αθεγνύληαη πσο 

ν κάζηνξαο 

ρξεηάζηεθε λα 

αλνίμεη κηα 

ηξύπα ζηνλ ηνίρν 

θαη ηόηε κέζα 

από απηή 
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κπνξνύζαλ λα 

δνπλ ηε δηπιαλή 

ηάμε θαη όηη 

θάπνηα παηδηά 

θνβήζεθαλ από 

ην ζόξπβν πνπ 

έθαλε ην 

ηξππάλη. 

2.7 2ο Νηπιαγωγεύο / 07 Αυτοςχϋδια παιχνύδια με φακούσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:24,0 

Σα παηδηά έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο 

θαθνύο θαη 

θάλνπλ κε 

απηνύο 

απηνζρέδηα 

  Αλαξσηηνύληαη 

αλ ν Φνίβνο 

θαη ε Ίξηδα 

κπνξνύζαλ 

λα βξνπλ 

ηέηνηνπο 

παξαηήξεζε 

πεηξακαηηζκνί 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Αληηθείκελν: ηα 

παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο θαθνύο κε 

ην δηθό ηνπο 

ηξόπν, 
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παηρλίδηα ζην 

ρώξν. 

θαθνύο θαη 

λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηή-

ζνπλ γηα λα 

βιέπνπλ 

θαιύηεξα ζην 

παξάμελν 

κέξνο πνπ 

βξέζεθαλ. 

πεηξακαηίδνληαη 

θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:13,7 

Απηνζρέδηα 

παηρλίδηα κε 

θαθνύο: 

θσηίδνπλ 

δηάθνξα 

αληηθείκελα ζε 

ζθνηεηλό ρώξν 

1.Βαζηιηθή 

2.Θεκηζηνθιήο 

3.Υξηζηίλα 

1. θνίηα, κηα 

ρειώλα! 

2. θέιπθνο 

ρειώλαο είλαη 

3. λα ηε 

θσηίζνπκε κε 

ηνλ θαθό 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 
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(βηβιηνζήθε) ηνπ 

ζρνιείνπ θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

έλα θαβνύθη 

ρειώλαο 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:30,5 

Απηνζρέδηα 

παηρλίδηα κε 

θαθνύο: 

νλνκάδνπλ απηά 

πνπ βιέπνπλ: 

ζθάια, 

θσηνηππηθό, 

βηβιία, ηζάληεο 

πεηξακαηίδνληαη 

θάλνληαο ζρέδηα 

ζην ηαβάλη. 

  Παξνκνηάδνπλ 

ηνλ ζθνηεηλό 

ρώξν ηεο 

απνζήθεο κε 

ην δσκάηην 

ηνπ Νεύησλα 

πνπ είδαλ ζην 

θηλνύκελν 

ζρέδην. 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Αληηθείκελν: ηα 

παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο θαθνύο κε 

ην δηθό ηνπο 

ηξόπν, 

πεηξακαηίδνληαη 

θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. 
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2.8 2ο Νηπιαγωγεύο / 08 Η πορεύα του φωτόσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:24,5 

Σα παηδηά 

εμεηάδνπλ έλα 

θέιπθνο ρειώλαο 

πνπ βξήθαλ ζηελ 

απνζήθε θαη 

απνθαζίδνπλ λα 

ην θσηίζνπλ κε 

ηνπο θαθνύο πνπ 

έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο. 

Κάπνηα ζηηγκή 

παξαηεξνύλ ην 

θσο από ηνλ 

1.Πεηξήο 

2.Σάζνο 

3.Κσλζηαληίλνο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Υξηζηίλα 

1. ηη έρεη κέζα ην 

θαβνύθη; 

2. λα δνύκε κε 

ηνπο θαθνύο 

θαιύηεξα 

3. κελ ηνπο 

θάλεηε γύξσ-

γύξσ ηνπο 

θαθνύο, δε βιέπσ 

ηίπνηα 

4.πώο πξέπεη λα 

θξαηάηε ην θαθό 

ζαο γηα λα 

Σα παηδηά 

αλαθέξνπλ 

όηη ηέηνηεο 

ρειώλεο 

κπνξεί λα 

ππήξραλ θαη 

ζην 

παξάμελν 

κέξνο πνπ 

βξέζεθαλ ν 

Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα, ηα 

παηδηά ηεο 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

νκάδα-Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηα εξγαιεία πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο γηα λα 

επεμεξγαζηνύλ 

λέα πιηθά 

(θέιπθνο 

ρειώλαο) θαη λα 

θηάζνπλ ζην 

αληηθείκελν πνπ 

είλαη λα 
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θαθό λα βγαίλεη 

από ηε κία ζηελ 

άιιε πιεπξά θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

βιέπεηε 

θαιύηεξα κέζα 

ζην θαβνύθη; 

5. ίζηα, όρη κε 

θύθιν γύξσ-

γύξσ (θνπλάεη 

θπθιηθά ην θαθό 

θαη ύζηεξα ηνλ 

θξαηά ζε επζεία 

ζέζε) 

ηζηνξίαο ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ πνπ 

παξαθνινύ- 

ζεζαλ. 

αλαθαιύςνπλ 

ηελ πνξεία ηνπ 

θσηόο γηα λα 

θηάζεη από ην 

έλα ζεκείν ζην 

άιιν. Όηαλ 

αλαθαιύπηνπλ 

ηελ πνξεία ηε 

ζρεδηάδνπλ ζηνλ 

αέξα κε ην ρέξη 

ηνπο. Δίλαη κία 

επζεία γξακκή. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:09,1 

Πείξακα γηα ηελ 

επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

1.Κσλζηαληίλνο 

2.Σάζνο 

3.Κσλζηαληίλνο 

4.Σάζνο 

1. δε βιέπσ θαιά 

2. θξάηα ην πην 

ίζηα 

3. ηώξα ζε βιέπσ 

 ππνζέζεηο 

πείξακα 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

καζεηήο -καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- 

καζεηήο 

Αληηθείκελν: Σα 

παηδηά 

θαηαθέξλνπλ 

κέζα από κηα 
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Σα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε 

δπάδεο θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ιάζηηρα 

πνηίζκαηνο γηα 

λα δνπλ ην έλα ην 

άιιν κέζα από 

ην ζσιήλα. Απηό 

ζα ην επηηύρνπλ 

κόλν αλ 

θξαηήζνπλ ην 

ιάζηηρν από ηε 

κηα άθξε ζηελ 

άιιε ζε επζεία 

ζέζε.  

5.Υξηζηίλα 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Υξηζηίλα 

4. θη εγώ 

5. δελ κπνξώ λα 

ην ηεληώζσ, κε 

βνεζάο; 

6. λαη, βέβαηα, 

βιέπεηο ηώξα; 

7. βιέπσ ην κάηη 

ζνπ 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

δηαδηθαζία 

ππνζέζεσλ θαη 

δνθηκώλ λα 

επηηύρνπλ ην 

ζηόρν πνπ είλαη 

λα δηαπηζηώζνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

ηα παηδηά 

δπζθνιεύνληαη 

λα ηεληώζνπλ 

θαιά ηα ιάζηηρα 

Γελ κπνξνύζαλ 

λα θαηαιάβνπλ 

όηη ε 

επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 
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θσηόο δελ 

αλαηξεί ηε 

δηάρπζή ηνπ ζην 

ρώξν (γλσζηηθό 

εκπόδην). 

 

2.9 2ο Νηπιαγωγεύο / 09 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Γ, Δ, Ε 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:25,2 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ 

ην ηειεπηαίν 

κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

εζηηάδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζην λέν πξόζσπν 

1.Κσλζηαληίλνο 

2.Θεκηζηνθιήο 

3.Δξηάλε 

4.Θεκηζηνθιήο 

1. άληξαο ήηαλ 

ή γπλαίθα; 

2. άληξαο κε 

καθξηά καιιηά 

γηαηί δελ ηα 

θνύξεπε 

3. δεη ηα παιηά 

ηα ρξόληα όπσο 

Σα παηδηά 

εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζηελ 

εκθάληζε 

ηνπ λένπ 

πξνζώπνπ 

πνπ 

εκθαλίδεηαη 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

Έθβαζε: ηα 

παηδηά 

δηαπηζηώλνπλ 

κέζα από ην 

πξόζσπν ηνπ 

Υνπθ όηη νη 

άλζξσπνη κπνξεί 

λα έρνπλ 

Page 189 of 691



 (190) 

ηεο ηζηνξίαο, ηνλ 

Υνπθ, ν νπνίνο 

εθθξάδεη έληνλα 

ηελ αληίζεζή ηνπ 

πξνο ηηο απόςεηο 

ηνπ Νεύησλα. 

θαη ν άιινο 

άληξαο κε ηα 

καθξηά καιιηά 

4. λαη, αιιά δελ 

ηνλ έρεη θίιν 

εθείλνλ 

ζε απηό ην 

επεηζόδην 

θαη ζηε 

ζρέζε ηνπ 

κε ηα άιια 

πξόζσπα 

(αλ είλαη 

θηιηθή ή 

όρη). 

δηαθνξεηηθέο 

απόςεηο γηα ην 

ίδην ζέκα. 

 

2.10 2ο Νηπιαγωγεύο / 10 υζότηςη, αναςκόπηςη 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:53,8 

Σα παηδηά 

πεξηγξάθνπλ ηηο 

εληππώζεηο ηνπο 

από ηελ ηζηνξία 

1.Δξηάλε 

2.Μηιηηάδεο 

3.Οπξαλία 

4.Σάζνο 

1. νη άλζξσπνη 

δνύζαλ ζε παιηά 

επνρή θαη ηόηε ηα 

αγόξηα θαη ηα 

Οη ήξσεο 

ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

επηθνηλσλία 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

Αληηθείκελν: ηα 

παηδηά θάλνπλ 

κία αλαζθόπεζε 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ 
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θαη θάλνπλ κία 

αλαζθόπεζε 

ζηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηώλ ηνπο. 

5.Βαζηιηθή 

6.Υξηζηίλα 

7.Πεηξήο 

θνξίηζηα είραλ 

καθξηά καιιηά 

κνπ άξεζε: 

2. όηαλ βγήθε ην 

νπξάλην ηόμν 

3. ην ηζνπθάιη 

4. όηαλ κπήθαλ 

ζηε ληνπιάπα 

5. ην μσηηθό όηαλ 

γύξηζαλ μαλά ζην 

ζπίηη ηνπο ην 

βξάδπ 

6. όηαλ γύξηζαλ 

ζην ζπίηη ηνπ 

ζείνπ γηα λα 

ζπλερίζνπλ ηα 

πεηξάκαηα 

7. ην νπξάλην 

ηόμν ζηνλ 

θαηαξξάθηε 

απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθό 

ζηνηρείν 

ζηελ πνξεία 

ησλ 

εξγαζηώλ 

ησλ παηδηώλ 

ζηηο λέεο 

γλώζεηο πνπ 

απνθόκηζαλ 

θαη ζηηο 

Γηαδηθαζίεο 

Δπηζηεκνλη-

θήο 

Μεζόδνπ 

πνπ 

αλέπηπμαλ. 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ, ηεο 

πνξείαο ησλ 

εξγαζηώλ ηνπο 

θαη ησλ λέσλ 

ζηνηρείσλ πνπ 

έκαζαλ κέζα από 

απηή. 
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2.11 7ο Νηπιαγωγεύο / 01 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Α, ςυζότηςη: από πού ϋρχεται το φωσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:20,0 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ 

ην πξώην κέξνο 

ηνπ θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

Υξώκαηα από ην 

παξειζόλ. Ζ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

πξνζθέξεη ζηα 

παηδηά έλα λέν 

εξγαιείν κέζα 

από ην νπνίν ζα 

1. Άγγεινο 

2. Βεαηξίθε 

1. σξαίν πνπ 

είλαη! 

2. λα ην δνύκε 

όιν 

Μέζα από 

ηελ ηζηνξία 

θαη ηνπο 

ήξσεο ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

εηζάγνληαη 

βαζηθά 

ζηνηρεία γηα 

ηηο έλλνηεο  

θσο, ζθηέο 

ρξώκαηα ηηο 

νπνίεο ζα 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

δάζθαινο-καζεηέο 

καζεηέο-θηλνύκελν 

ζρέδην 

Καλόλεο: πξηλ 

ηελ πξνβνιή ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ γίλεηαη 

ζπδήηεζε κε ηα 

παηδηά θαη 

πξνηείλνπλ 

ηξόπνπο γηα λα 

θαζίζνπλ θαη λα 

δνπλ ηελ 

πξνβνιή. 

Πξνηείλνπλ λα 

θαζίζνπλ όπσο 
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πξνζεγγίζνπλ ηηο 

έλλνηεο θσο-

ρξώκαηα-ζθηέο.  

πξνζεγγίζνπλ 

ηα παηδηά κε 

αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, 

θάπνηνη ζε 

ςειόηεξν ζεκείν 

έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα 

βιέπνπλ όινη θαη 

λα κελ κηιάλε 

γηα λα κπνξνύλ 

λα 

παξαθνινπζήζνπλ 

ηελ πξνβνιή. Οη 

θαλόλεο 

δηακνξθώλνληαη 

από ην ζύλνιν 

ηεο ηάμεο θαη δελ 

ηίζεληαη από ηελ 

αξρή από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:09,3 - 

1:53,8 

Μεηά ην ηέινο 

ηνπ πξώηνπ 

επεηζνδίνπ ηα 

παηδηά ζπδεηνύλ 

ζηελ νινκέιεηα 

ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

1.Αληηγόλε 

2.Απνζηόιεο 

3.Δύα 

4.Δπαλζία 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Γηώξγνο 

7.Βαζίιεο 

8.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

9.Αληηγόλε 

1. ηα παηδηά 

έπαηδαλ θξπθηό 

θαη πήγαλ ζηε 

ζνθίηα 

2. κέζα ζηε 

ληνπιάπα 

θξύθηεθαλ 

3. κπήθαλ εθεί 

γηα λα κελ ηνπο 

βξεη θαλέλαο 

4. έπαηδαλ 

θξπθηό 

5. πώο ηα 

έιεγαλ ηα 

παηδηά; 

6. Φνίβν θαη... 

Σν 

ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηώλ 

επηθεληξώζεθε 

θπξίσο ζην 

παηρλίδη πνπ 

έπαηδαλ ηα 

βαζηθά 

πξόζσπα ηεο 

ηζηνξίαο. 

επηθνηλσλία νκάδα-Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα: 

ε έκθαζε δίλεηαη 

ζην παηρλίδη ησλ 

παηδηώλ ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

ζπλδέεηαη κε έλα 

δεκνθηιέο 

παηρλίδη πνπ 

παίδνπλ θαη ηα 

παηδηά ζην ζπίηη 

θαη ζην ζρνιείν. 
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7. Ίξηδα 

8. πνύ έπαηδαλ 

θξπθηό; 

9. ζην ζπίηη ηνπ 

θαζεγεηή πνπ 

έθαλε 

πεηξάκαηα θαη 

είρε θαη απηόο 

έλα παηδί, ηνλ 

μάδεξθό ηνπο 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενα 

ζσέδια 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:07,5 

πδήηεζε κεηά 

ην πξώην κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο. 

Δξσηήζεηο: 

1. ν Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα έβιεπαλ 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Υξήζηνο, Απνζηόιεο, 

Δύα, Λνπθία 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. ν Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα έβιεπαλ 

κέζα ζηελ 

θξπςώλα ηνπο, 

ηε ληνπιάπα; 

2. όνννρη, 

Με βάζε ηελ 

θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη ηα 

δύν πξόζσπα 

ηεο ηζηνξίαο 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

νκάδα-Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Κνηλόηεηα 

κάζεζεο: ηα 

παηδηά 

κνηξάδνληαη ηηο 

εκπεηξίεο από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο 
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κέζα ζηε 

ληνπιάπα; 

2. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο;  

Μέζα από ηε 

ζπδήηεζε 

πξνζδηνξίδνπλ 

όηη ην θσο 

βγαίλεη από ηε 

ιάκπα, ην 

ειεθηξηθό ξεύκα, 

ην θαθό, ην 

ηειέθσλν, ηνλ 

ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή, ηνλ 

ήιην θαη ην 

θεγγάξη. 

4.Απνζηόιεο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Αληηγόλε 

7.Βεαηξίθε 

8.Υξήζηνο 

9.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

10.Βαζίιεο 

11.Υξήζηνο 

12.Αληηγόλε 

θαζόινπ 

3. γηαηί 

πηζηεύεηε όηη 

δελ κπνξνύζαλ 

λα δνπλ; 

4. δελ είρε 

ιάκπα, νύηε 

άιιε πόξηα 

αλνηρηή γηα λα 

βιέπνπλ εθεί 

κέζα 

5. ηη 

ρξεηαδόκαζηε 

γηα λα 

βιέπνπκε; 

6. θαθό, ιάκπα, 

ππνινγηζηή 

7. ηειέθσλν κε 

ιακπάθη γηα ηε 

λύρηα 

(θξπκκέλα 

ζηε ληνπιάπα 

ρσξίο θσο) 

μεθηλά ε 

ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ην 

ηη πηζηεύνπλ 

ηα παηδηά γηα 

ηελ 

πξνέιεπζε 

ηνπ θσηόο. 

θαη ηηο ηδέεο πνπ 

έρνπλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξνέιεπζε 

ηνπ θσηόο ζηα 

όξηα ηεο 

θνηλόηεηαο θαη 

ηηο ζπζρεηίδνπλ 

κε ην βαζηθό 

Δξγαιείν ηεο 

παξέκβαζεο, 

ηνπο ήξσεο ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ. 
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8. έμσ ζηελ 

απιή βιέπνπκε 

πνιύ από ηνλ 

ήιην 

9. θαη ην βξάδπ 

πνπ δελ έρεη 

ήιην; 

10. έρεη θεγγάξη 

11. βιέπνπκε 

από ην θσο ηνπ 

θεγγαξηνύ 

12. θαη από ηα 

θώηα πνπ έρνπλ 

ηα απηνθίλεηα 

θαη ηηο ιάκπεο 

πνπ ππάξρνπλ 

ζην δξόκν γηα 

ηε λύρηα όηαλ 

δελ είλαη 

ραιαζκέλεο 
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 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:41,0 

Σα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη ζην 

πιαίζην ηεο 

νκάδαο ηνπο 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

πνύ ππάξρεη θσο. 

1.Παλαγηώηεο 

2.Γηώξγνο 

3.Λνπθία 

4.Αληηγόλε 

5.Υξπζνύια 

1. θσο ππάξρεη 

εθεί πάλσ 

(δείρλεη ηε 

ιάκπα) 

2. ζηνλ νπξαλό 

ππάξρεη θσο 

από ηνλ ήιην 

3. ζηα αζηέξηα 

4. θαη από ην 

νπξάλην ηόμν 

βγαίλεη θσο 

5. ππάξρεη θσο 

θαη ζηα 

πεθηαζηέξηα! 

 ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

Ζ Κνηλόηεηα 

κάζεζεο (παηδηά) 

αληαιιάζζεη 

απόςεηο θαη 

αλαπηύζζεη 

επηρεηξήκαηα 

(Γισζζηθά 

Δξγαιεία) 

ζρεηηθά κε ηελ 

ύπαξμε θσηόο 

(Αληηθείκελν). 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:23,3 

Σα παηδηά ζηελ 

νκάδα ηνπο 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

πνύ ππάξρεη θσο. 

1.Απνζηόιεο 

2.Βεαηξίθε 

3.Εσή 

4.Αληηγόλε 

1. ζηα αζηέξηα 

2. από ηνλ ήιην 

3. από ην 

ηαβάλη, ηε 

ιάκπα 

4. από έμσ 

 ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

Ζ Κνηλόηεηα 

κάζεζεο (παηδηά) 

αληαιιάζζεη 

απόςεηο θαη 

αλαπηύζζεη 

επηρεηξήκαηα 

(Γισζζηθά 

Δξγαιεία) 

ζρεηηθά κε ηελ 

ύπαξμε θσηόο 

(Αληηθείκελν). 
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2.12 7ο Νηπιαγωγεύο / 02 Κινητικϊ παιχνύδια, ταξινόμηςη φωτεινών πηγών, κύνηςη τησ γησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:55,7 

Σα παηδηά 

θηλνύληαη ζην 

ρώξν θαη 

βξίζθνληαη ζην 

ζεκείν όπνπ ν 

Φνίβνο θαη Ίξηδα 

(νη ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο) 

βξέζεθαλ όηαλ 

βγήθαλ από ηε 

ληνπιάπα θαη 

εμεξεπλνύλ ην 

ρώξν θάλνληαο 

παξάιιεια 

  ύλδεζε κε 

ηνπο ήξσεο 

θαη ηελ πινθή 

ηεο ηζηνξίαο 

θαζώο 

αλαιακβάλνπλ 

ξόινπο, 

βξίζθνληαη ζε 

θαηαζηάζεηο 

πξνβιεκαηη-

ζκνύ θαη 

πξνηείλνπλ 

ιύζεηο. 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο: ηα 

κέιε ησλ 

νκάδσλ 

νξηνζεηνύλ ην 

πιαίζην εξγαζίαο 

ηνπο θαηά ηελ 

αλάιεςε ξόισλ. 
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ππνζέζεηο γηα ην 

πνύ βξίζθνληαη. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:20,0 

Σα παηδηά κεηά 

ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πιηθώλ 

(αληηθείκελα πνπ 

είλαη θσηεηλέο 

πεγέο θαη άιια 

πνπ δελ είλαη ηα 

ηαμηλνκνύλ ζε 

δύν θαηεγνξίεο: 

ζε εθείλα πνπ 

θσηίδνπλ θαη ζε 

εθείλα πνπ δελ 

θσηίδνπλ θαη ηα 

ηνπνζεηνύλ ζηηο 

  Σα παηδηά 

επηζεκαίλνπλ 

όηη ν Φνίβνο 

θαη ε Ίξηδα 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην ζα 

έβιεπαλ πνιύ 

θαιά κέζα 

ζηε ληνπιάπα 

αλ ηνπο 

έδηλαλ έλαλ 

θαθό ή έλα 

θεξί. 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο ζηηο 

νκάδεο: 

ζπδεηνύλ γηα ηα 

πιηθά θαη 

απνθαζίδνπλ 

από θνηλνύ γηα 

ηελ θαηάηαμή 

ηνπο ζηηο θάξηεο 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

ε αλππνκνλεζία 

νξηζκέλσλ 

κειώλ  
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αληίζηνηρεο 

θαξηέιεο.  

ηεο νκάδαο  

λα δηαρεηξηζηνύλ  

ηα πιηθά  

νδεγεί  

ζε έληαζε  

θαη 

πξνβιεκαηηζκό 

κε απνηέιεζκα 

ηε δηακόξθσζε 

λέσλ θαλόλσλ 

από  

ηελ νκάδα. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:21,3 

Παηρλίδη 

εκπηζηνζύλεο: 

ηα παηδηά 

πεξπαηνύλ ζην 

   επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

καζεηήο-καζεηήο Καλόλεο: ε 

νκάδα 

δηακνξθώλεη 

ηνπο θαλόλεο 
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ρώξν ζε 

δεπγάξηα κε ηε 

ζπλνδεία 

κνπζηθήο. Ο 

έλαο δελ βιέπεη 

θαη ν άιινο ηνλ 

νδεγεί. Αλάινγα 

κε ηε κνπζηθή 

πεξλνύλ από 

δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο: 

πεξπαηνύλ αξγά, 

βηάδνληαη 

κπαίλνπλ ζε 

πεδίν κε νκίριε, 

ηνπο ηπθιώλεη 

ην θσο θ.ι.π. 

Έπεηηα, 

θηλνύληαη ζην 

ρώξν κε θιεηζηά 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

έηζη ώζηε λα 

ζπλεξγαζηνύλ 

όια ηα κέιε 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνύ. 
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κάηηα, ζε 

δεπγάξηα θαη 

πεξηγξάθνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:20,1 

Σα παηδηά ζηελ 

νινκέιεηα 

βιέπνπλ εηθόλεο 

δηαθνξεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ, ηηο 

αλαγλσξίδνπλ, 

δηαρσξίδνπλ ηηο 

θσηεηλέο πεγέο 

από ηα άιια 

αληηθείκελα θαη 

αλαθέξνπλ ό,ηη 

γλσξίδνπλ 

1.Βεαηξίθε 

2.Αληηγόλε 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Παλαγηώηεο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Λνπθία 

7.Γηώξγνο 

1. απηά είλαη 

θεξηά γηα λα 

βιέπνπκε ην 

βξάδπ 

2. ην έρσ δεη 

απηό, είλαη 

θάξνο 

3. πνύ ηνλ 

ζπλαληάκε ην 

θάξν; 

4. ζηα ιηκάληα 

5. ζε ηη 

Ο Γηώξγνο 

αλαθέξεη όηη 

ηα παηδηά ηεο 

ηζηνξίαο ζα 

έπξεπε λα 

έρνπλ καδί 

ηνπο θάπνην 

αληηθείκελν 

πνπ λα βγάδεη 

θσο γηα λα 

βιέπνπλ κέζα 

ζηε 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 
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ζρεηηθά κε απηά. 

 

ρξεζηκεύεη; 

6. γηα λα 

βιέπνπκε ην 

βξάδπ ζηε 

ζάιαζζα 

7. γηα λα 

βιέπνπλ ηα 

πινία 

ληνπιάπα. 

2 3:20,1 - 

5:00,0 

Σα παηδηά 

βιέπνπλ 

θσηνγξαθίεο ηεο 

γεο θαη ηνπ 

ήιηνπ από ην 

δηάζηεκα θαη 

αλαθνηλώλνπλ 

όζα γλσξίδνπλ 

γηα ηελ θίλεζε 

ηεο γεο. 

1.Απόζηνινο 

2.Αγγειηθή 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Αληηγόλε 

5.Λνπθία 

1. είλαη έλαο 

πιαλήηεο, ην 

θεγγάξη 

2. ζηελ άιιε 

θσηνγξαθία 

είλαη ν ήιηνο 

3. πόηε θσηίδεη 

ν ήιηνο θαη πόηε 

ην θεγγάξη; 

4. ν ήιηνο ηε 

κέξα θαη ην 

βξάδπ ην 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 
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θεγγάξη πνπ 

θεύγεη ν ήιηνο 

5. ν ήιηνο 

πεγαίλεη πίζσ 

από ην βνπλό ην 

βξάδπ 

3 5:00,1 - 

8:37,0 

Αλαπαξάζηαζε 

ηεο θίλεζεο ηεο 

γεο. Σα παηδηά 

ζπδεηνύλ γηα ηε 

ζέζε πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ν 

ήιηνο θαζώο θαη 

ε γε ζην παηρλίδη 

θαη θαηαλέκνπλ 

ηνπο ξόινπο ηνπ 

παηρληδηνύ. Ζ 

παξνπζία ηεο 

Νεπηαγσγνύ-

εξεπλήηξηαο 

  Ο Απόζηνινο 

δεηά λα 

εληνπίζνπκε 

ην ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ 

θνπγγαξάθε 

θαη 

δηαπηζηώλεη 

όηη βξίζθεηαη 

ζηελ άιιε 

πιεπξά ηεο 

γεο ζε ζρέζε 

κε ηελ 

Διιάδα. 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Σα κέιε ηεο 

νκάδαο 

(Τπνθείκελν) 

αιιειεπηδξνύλ 

ζπλερώο κεηαμύ 

ηνπο θαη κε ηε 

λεπηαγσγό-

εξεπλήηξηα γηα 

λα 

δηακνξθώζνπλ 

ηνπο θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε 
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είλαη δηαθξηηή, 

αθνύ ζπκκεηέρεη 

θαη ζπλνκηιεί κε 

ηα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

πνπ ελεξγνύλ. 

λέα γλώζε 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:19,0 

Σα παηδηά 

παξαηεξνύλ 

εηθόλεο θαη 

αλαγλσξίδνπλ 

ηηο θσηεηλέο 

πεγέο (ιάκπα 

πεηξειαίνπ, 

ζπίξηα). 

1.Αγγειηθή 

2.Γήκεηξα 

3.Αληηγόλε 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Άγγεινο 

1. είλαη θαληήιη 

πνπ βάδνπκε 

ιάδη 

2. όρη είλαη ζαλ 

ιάκπα πνπ 

αλάβεη θσο 

3. ηη έρεη κέζα; 

4. πεηξέιαην 

5. έρεη θαη ε 

γηαγηά κνπ 

Ζ Αληηγόλε 

όηη ιάκπα κε 

πεηξέιαην 

κπνξεί λα 

είραλ θαη ζην 

εξγαζηήξην 

ηνπ Νεύησλα 

πνπ δνύζε ηα 

παιηά ρξόληα. 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Έθβαζε: 

ζύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα 

θαη ηηο εκπεηξίεο 

από ην 

πεξηβάιινλ ησλ 

παηδηώλ. 
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 Timespan Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:33,0 

Σα παηδηά 

αλαγλσξίδνπλ 

ηηο θσηεηλέο 

πεγέο από ηηο 

εηθόλεο πνπ 

βιέπνπλ θαη 

αθνινπζεί 

ζπδήηεζε γηα 

ηνλ ειεθηξηζκό 

θαη ην ειεθηξηθό 

ξεύκα. 

1.πύξνο 

2.Δπαλζία 

3.Αληηγόλε 

4.Δύα 

5.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

6.Αληηγόλε 

1. είλαη 

θνιώλεο, πνπ 

έρνπλ θαιώδηα 

ηεο ΓΔΖ 

2. βγάδνπλ 

ειεθηξηζκό 

3. ν 

ειεθηξηζκόο 

από ηα θαιώδηα 

πάεη ζηηο 

ιάκπεο θαη όηαλ 

ηηο αλάβνπκε 

έρεη θσο 

4. κηα θνξά ζην 

ζπίηη καο 

θόπεθε ην 

 παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα κέιε ηεο 

νκάδαο 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

κεηαμύ ηνπο θαη 

κνηξάδνληαη 

πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο κε 

ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ. 
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ξεύκα θαη ν 

αδεξθόο κνπ 

θνβήζεθε 

5. θαη ηη έγηλε 

κεηά; 

6. ήξζε ν 

κάζηνξαο θαη 

ην έθηηαμε 

ειεθηξνιόγν 

ηνλ ιέλε 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ cartoon Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

4:03,0 

Σα παηδηά 

ζπκπιεξώλνπλ 

ζηνλ πίλαθα 

‘θσηίδεη- δε 

θσηίδεη’ ζε δύν 

ζηήιεο εηθόλεο 

  Σα παηδηά 

αλαθέξνπλ 

θάπνηα 

αληηθείκελα 

πνπ 

ζπλάληεζαλ 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο-νκάδα Ζ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ε εξκελεία 

γηα ην 

δηαρσξηζκό ησλ 

θσηεηλώλ πεγώλ 
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από αληηθείκελα 

ηα νπνία 

επεμεξγαζηήθα-

κε ζε 

πξνεγνύκελε 

θάζε θαη 

αλαγλσξίζακε 

αλ απνηεινύλ 

θσηεηλέο πεγέο ή 

όρη.  

ζηελ ηζηνξία 

ηνπ Φνίβνπ 

θαη ηεο Ίξηδαο 

θαη ηα 

ζπζρεηίδνπλ 

κε ηηο δηθέο 

καο 

δξαζηεξηόηεηεο 

από ηα άιια 

αληηθείκελα είλαη 

δηαδηθαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύ-

ληαη ζην πιαίζην 

ηεο Κνηλόηεηαο 

κάζεζεο θαη κε 

ηε ρξήζε 

Δξγαιείσλ κε 

ηνλ ηξόπν πνπ ε 

νκάδα 

απνθαζίδεη από 

θνηλνύ. 

 

2.13 7ο Νηπιαγωγεύο / 03 Αυτοςχϋδια παιχνύδια με φακούσ, φωτεινϋσ δϋςμεσ, η πορεύα του φωτόσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 

0:36,2 

Σα παηδηά 

εμεξεπλνύλ ην 

ζθνηεηλό ρώξν 

ηνπ γξαθείνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο 

θαθνύο. 

Γεκηνπξγνύλ 

θσηεηλέο δέζκεο 

γηα λα θσηίζνπλ 

δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηνπ 

ρώξνπ.  

  Σα παηδηά 

αλαθέξνπλ 

όηη θαη ν 

Φνίβνο κε 

ηελ Ίξηδα 

παίδνπλ 

ηέηνηα 

παηρλίδηα κε 

ηνλ μάδεξθό 

ηνπο, ζαλ λα 

ςάρλνπλ 

ζεζαπξό. 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθνύο (λέα 

Δξγαιεία) γηα λα 

αλαθαιύςνπλ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν 

δεκηνπξγνύληαη 

νη θσηεηλέο 

δέζκεο 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:26,0 

Σα παηδηά 

αλαθαιύπηνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ θσηόο 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Αληηγόλε 

3.Άγγεινο 

1. πώο ζα πάεη ην 

θσο ζην ζεκείν 

κέζα ζην ραξηόλη 

πνπ ζέιεηε λα 

 ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-καζεηήο 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθνύο (λέα 
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θσηίδνληαο κε ην 

θαθό ηνπο κέζα 

ζε έλα ράξηηλν 

θνπηί. 

θσηίζεηε; 

2. ζε κηα θσηεηλή 

γξακκή 

3. ζα πάεη έηζη 

από ην θαθό, ζα 

κπεη κέζα ζην 

θνπηί θαη ζα 

θηηάμεη κία 

θσηεηλή γξακκή 

(ζρεκαηίδεη κε ην 

ρέξη ηνπ κηα 

επζεία γξακκή 

ζηνλ αέξα) 

εξκελεία 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Δξγαιεία) γηα λα 

αλαθαιύςνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο 

(Αληηθείκελν) 

θαη δηαηππώλνπλ 

κε ην δηθό ηνπο 

ιεμηιόγην ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν 

ζρεκαηίδνληαη νη 

θσηεηλέο δέζκεο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:31,0 

Σα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε 

δπάδεο θαη 

1.Γηώξγνο 

2.Απνζηόιεο 

3.Γηώξγνο 

1. δε βιέπσ θαιά 

2. θξάηα ην πην 

ίζηα 

 ππνζέζεηο 

πείξακα 

εμαγσγή 

καζεηήο -καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- 

Αληηθείκελν: Σα 

παηδηά 

θαηαθέξλνπλ 
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ρξεζηκνπνηνύλ 

ιάζηηρα 

πνηίζκαηνο γηα 

λα δνπλ ην έλα ην 

άιιν κέζα από 

ην ζσιήλα. Απηό 

ζα ην επηηύρνπλ 

κόλν αλ 

θξαηήζνπλ ην 

ιάζηηρν από ηε 

κηα άθξε ζηελ 

άιιε ζε επζεία 

ζέζε.  

4.Απνζηόιεο 

5.Γήκεηξα 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Γήκεηξα 

3. ηώξα ζε βιέπσ 

4. θη εγώ 

5. δελ κπνξώ λα 

ην ηεληώζσ, κε 

βνεζάο; 

6. λαη, βέβαηα, 

βιέπεηο ηώξα; 

7. λαη 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

καζεηήο κέζα από κηα 

δηαδηθαζία 

ππνζέζεσλ θαη 

δνθηκώλ λα 

επηηύρνπλ ην 

ζηόρν πνπ είλαη 

λα δηαπηζηώζνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

ηα παηδηά 

δπζθνιεύνληαη 

λα ηεληώζνπλ 

θαιά ηα ιάζηηρα 

Γελ κπνξνύζαλ 

λα θαηαιάβνπλ 

όηη ε 

επζύγξακκε 
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πνξεία ηνπ 

θσηόο δελ 

αλαηξεί ηε 

δηάρπζή ηνπ ζην 

ρώξν (γλσζηηθό 

εκπόδην). 

 

2.14 7ο Νηπιαγωγεύο / 04 Σο μαγικό κουτύ, διαφανό - αδιαφανό υλικϊ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:44,3 

Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ 

πξνζπαζεί λα 

βξεη ηξόπνπο λα 

δεη ηη έρεη κέζα 

ην θνπηί ρσξίο λα 

αλνίμεη ην 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.πύξνο 

3.Αληηγόλε 

1. πώο ζα δνύκε 

κέζα ζην θνπηί 

ρσξίο λα ην 

αλνίμνπκε; 

2. λα δνύκε από 

ηελ ηξύπα 

3. λα βάινπκε 

Ζ Αληηγόλε 

επηζεκαίλεη 

όηη κέζα 

ζην θνπηί 

είλαη ηόζν 

ζθνηεηλά 

όζν θαη ζηε 

επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Οη Καλόλεο θαη ν 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο 

δηακνξθώλνληαη 

ζηαδηαθά από ηα 

παηδηά. Καζώο 

πξνζπαζνύλ λα 
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θαπάθη. θαη θαθό γηα λα 

θαίλεηαη 

θαιύηεξα 

ληνπιάπα 

πνπ 

θξύθηεθαλ 

ν Φνίβνο 

θαη ε Ίξηδα 

αλαθαιύςνπλ 

ηξόπνπο γηα λα 

δνπλ κέζα ζην 

θνπηί 

δηαπηζηώλνπλ όηη 

δελ κπνξεί όιε ε 

νκάδα λα δεη 

ηαπηόρξνλα. 

Δπίζεο 

νδεγνύληαη ζηε 

ρξήζε λένπ 

εξγαιείνπ 

(θαθόο) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύλ 

κε δεκηνπξγηθό 

ηξόπν γηα λα 

θσηίζνπλ ην 

εζσηεξηθό ηνπ 

θνπηηνύ. 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:40,0 

πδήηεζε ηεο 

νκάδαο ζρεηηθά 

κε ην πώο 

εξγάζηεθαλ γηα 

λα κπνξέζνπλ λα 

δνπλ κέζα ζε έλα 

θνπηί ρσξίο λα ην 

αλνίμνπλ. 

Πξνζέγγηζε 

πιηθώλ πνπ είλαη 

αδηαθαλή.  

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Βεαηξίθε 

3.Λνπθία 

4.Γηώξγνο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Αληηγόλε 

1. πώο κπνξέζαηε 

λα δείηε κέζα ζε 

απηό ην θνπηί 

ρσξίο λα ην 

αλνίμεηε; 

2. θνηηάμακε από 

κηα ηξύπα 

αλνηρηή πνπ έρεη 

ζην πιάη 

3. βάιακε εθεί 

θαη έλαλ θαθό 

4.έρεη κέζα κηα 

ρξηζηνπγελληάηη-

θε εηθόλα 

5. αλ θνηηάμνπκε 

από ηηο άιιεο 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ 

(Τπνθείκελα) 

θηάλεη ζην 

Αληηθείκελν (λέα 

γλώζε) κέζα από 

ηνπο Καλόλεο 

πνπ ε ίδηα ζέηεη. 

Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη θαζαξά 

δηακεζνιαβεηηθόο. 
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πιεπξέο ηνπ 

θνπηηνύ 

βιέπνπκε ηη έρεη 

κέζα; 

6. όρη, πξέπεη λα 

αλνίμνπκε ηξύπα 

γηα λα δνύκε 

2 1:40,2 - 

3:26,2 

3 κέιε ηεο 

νκάδαο 

εμεηάδνπλ αλ 

κπνξνύλ λα δνπλ 

κέζα από ηελ 

πόξηα θαη ηνλ 

ηνίρν θαη 

αλαθνηλώλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά 

ηνπο. 

1.Γηώξγνο 

2.Δύα 

3.Λνπθία 

1. από ηελ πόξηα 

δε βιέπνπκε 

ηίπνηα κόλν από 

ηελ 

θιεηδαξόηξππα 

2. ζα δνύκε θαη 

από ην ηδάκη ηεο 

πόξηαο αιιά 

είλαη πνιύ ςειά 

θαη δε θηάλνπκε 

3. από ηνλ ηνίρν 

δε βιέπνπκε 

ηίπνηα, δε κπαίλεη 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά ζηα 

όξηα ηεο 

Κνηλόηεηαο 

κάζεζεο 

θηλνύληαη 

ζπλεξγαηηθά 

ρσξίο ηελ άκεζε 

παξέκβαζε ηεο 

Νεπηαγσγνύ 

εξεπλήηξηαο, 

αλαπηύζζνπλ 

ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία 
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θαζόινπ θσο ηνπο θαη 

δηαηππώλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά 

ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:50,0 

3 κέιε ηεο 

νκάδαο 

εμεηάδνπλ αλ 

κπνξνύλ λα δνπλ 

κέζα από ην 

ηδάκη θαη 

αλαθνηλώλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά 

ηνπο. 

1.Κνξλειία 

2.Παλαγηώηεο 

3.Αγγειηθή 

1. βιέπσ ηα 

θάγθεια από ην 

παξάζπξν 

2. βιέπσ ην 

ρνξηάξη, ηελ 

απιή 

3. από ην 

παξάζπξν κπνξώ 

λα δσ έμσ γηαηί 

είλαη από ηδάκη 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά ζηα 

όξηα ηεο 

Κνηλόηεηαο 

κάζεζεο 

θηλνύληαη 

ζπλεξγαηηθά 

ρσξίο ηελ άκεζε 

παξέκβαζε ηεο 

Νεπηαγσγνύ 

εξεπλήηξηαο, 

αλαπηύζζνπλ 

ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία 
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ηνπο θαη 

δηαηππώλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά 

ηνπο. 

 

2.15 7ο Νηπιαγωγεύο / 05 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Β, αναδιόγηςη ιςτορύασ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:34,0 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ 

κε πνιύ 

ελδηαθέξνλ ην 

δεύηεξν κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο 

θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ 

'Υξώκαηα από ην 

  Δληνπίδνπλ 

ηνπο ήξσεο 

ηεο ηζηνξίαο 

θαη 

εζηηάδνπλ 

ηελ 

πξνζνρή 

ηνπο θπξίσο 

ζηα παηδηά 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

νκάδα-νκάδα Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ 

ιεηηνπξγεί σο 

Κνηλόηεηα 

κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαηηθά 

ζέηεη ηνπο δηθνύο 

ηεο Καλόλεο. 
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παξειζόλ'. ηεο 

ηζηνξίαο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:49,0 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ 

κε πνιύ 

ελδηαθέξνλ ην 

δεύηεξν κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο 

θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ 

'Υξώκαηα από ην 

παξειζόλ'. 

   παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

νκάδα-νκάδα Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ 

ιεηηνπξγεί σο 

Κνηλόηεηα 

κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαηηθά 

ζέηεη ηνπο δηθνύο 

ηεο Καλόλεο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά ζε 1.Άγγεινο 1. ηέιεησζε Μέζα από παξαηήξεζε νκάδα-νκάδα Σα παηδηά 
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1:41,5 επίπεδν νκάδαο 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

δεύηεξν κέξνο 

ηεο ηζηνξίαο 

'Υξώκαηα από ην 

παξειζόλ' πνπ 

παξαθνινύζεζαλ

. 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Αληηγόλε 

4.Δύα 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Αγγειηθή 

7.Γηώξγνο 

8.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

9.Κνξλειία 

10.πύξνο 

11.Παλαγηώηεο 

ηώξα; 

2. ηέιεησζε γηα 

ζήκεξα, ηελ 

άιιε θνξά ζα 

ζπλερίζνπκε 

3. ζθξάγηζε ε 

πόξηα από ηε 

ληνπιάπα θαη 

γύξηδε γύξσ-

γύξσ 

4. πήγαλ ζε έλα 

κέξνο κε μεξά 

θύιια θαη ιίγν 

ρηόλη 

5. πνηνλ 

ζπλάληεζαλ 

εθεί; 

6. έλαλ 

άλζξσπν κε 

καθξηά καιιηά, 

ηελ 

αλαδηήγεζε 

ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηνπο 

ξόινπο ησλ 

εξώσλ ηα 

παηδηά 

πεξηγξάθνπλ 

ιεπηνκεξώο 

ηηο ζθελέο 

πνπ ηνπο 

έθαλαλ 

εληύπσζε 

θαη έξρνληαη 

ζε επαθή κε 

ηελ έλλνηα 

'επηζηήκνλαο'

. 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

εξκελεία 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

θαη 

αληαιιάζζνπλ 

ηδέεο θαη 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε 

ξνή ηεο ηζηνξίαο 

θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ 

(Δξγαιείν). 

Μέζα από ηε 

δηαδηθαζία απηή 

αλαπηύζζνπλ 

ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία 

ηνπο, 

ζηξαηεγηθέο 

δηαιόγνπ θαη 

ζπζρεηίδνπλ ηηο 
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πεξίεξγα ξνύρα 

πνπ θξαηνύζε 

έλαλ θαθό 

7. κε ην θαθό 

έξηρλε θσο 

πάλσ ζε πνιιά 

ρξώκαηα  

8. ηη δνπιεηά 

πηζηεύεηε όηη 

έθαλε απηόο ν 

άλζξσπνο; 

9. κπνξεί λα 

είλαη θαζεγεηήο 

10. επηζηήκνλαο 

11. κπνξεί λα 

έρεη καγαδί πνπ 

θηηάρλεη 

θαθνύο 

λέεο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ηα όζα 

ήδε γλσξίδνπλ. 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:56,5 

Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ 

ρξεζηκνπνηεί κηα 

ζεηξά από θάξηεο 

γηα λα βάιεη ζηε 

ζεηξά ηηο ζθελέο 

από ην επεηζόδην 

πνπ είδαλ θαη 

αλαδηεγείηαη ηελ 

ηζηνξία. 

1.Γήκεηξα 

2.Αγγειηθή 

3.Βεαηξίθε 

4.Γηώξγνο 

1. ν Νεύησλαο 

δνύζε ηα παιηά 

ρξόληα 

2. ν Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα παίδνπλ 

παηρλίδηα όπσο 

εκείο 

3. ν ζείνο 

Άικπεξη είλαη 

επηζηήκνλαο 

4. όπσο ν 

κπακπάο κνπ 

πνπ είλαη 

Φπζηθόο 

Ζ νκάδα 

έξρεηαη ζε 

άκεζε 

επαθή κε 

ηνπο ήξσεο 

ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ θαη 

ζπδεηά 

ζρεηηθά κε 

ηα 

ραξαθηεξη- 

ζηηθά 

γλσξίζκαηα 

θαη ην ξόιν 

ηνπο ζηελ 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα κέιε ηεο 

Κνηλόηεηαο 

κάζεζεο 

αιιειεπηδξνύλ 

γηα ηελ 

αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο κέζα 

από θάξηεο-

Δξγαιεία. 
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εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. 

 

2.16 7ο Νηπιαγωγεύο / 06 Αναγνώριςη χρωμϊτων 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:45,9 

Σα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο, 

νλνκάδνπλ ηα 

ρξώκαηα θαη 

αλαδεηνύλ 

αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ηα 

ρξώκαηα απηά 

κέζα ζηελ ηάμε. 

Έπεηηα ηα 

  Σα παηδηά 

εληνπίδνπλ 

ηα βαζηθά 

ρξώκαηα 

από θάπνηα 

αληηθείκελα 

ηεο ηζηνξίαο 

πνπ ηνπο 

έθαλαλ 

εληύπσζε  

π. ρ. ε θαθέ 

παξαηήξεζε 

κεηξήζεηο 

ηαμηλόκεζε 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

θαη ζπκβάιινπλ 

ζηνλ 

Καηακεξηζκό 

εξγαζίαο γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα 

βαζηθά ρξώκαηα 

θαη λα 

ζπγθεληξώζνπλ 
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ζπλδένπλ κε 

αληηθείκελα από 

ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. Πξάζηλν: 

καξνύιη, 

ρνξηάξη, 

κπξόθνιν, 

αριάδη. Κόθθηλν: 

ληνκάηα, κήιν, 

αίκα 

Μπιε: νπξαλόο, 

θαξέθια, 

ζάιαζζα  

Κίηξηλν: ήιηνο, 

ζηαθύιηα, θύιια, 

ιάκπα.  

ληνπιάπα 

ζηελ νπνία 

θιεηδώζεθαλ 

ν Φνίβνο 

θαη ε Ίξηδα 

θαη 

ηαμίδεςαλ 

ζην 

παξειζόλ. 

αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ηα 

ρξώκαηα απηά. 
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2.17 7ο Νηπιαγωγεύο / Γνωςτικϋσ ςυγκρούςεισ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:46,8 

Παηρλίδη 'βιέπσ', 

'δε βιέπσ. 'Ζ 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

κνηξάδεη ζηα 

παηδηά έλα 

παθέην θαξηώλ 

κε ην ζήκα 

«βιέπσ-δε 

βιέπσ» κε 

ηπραία ζεηξά. 

Έπεηηα αθεγείηαη 

κία ηζηνξία ζηελ 

νπνία νη ήξσεο 

1.Αληηγόλε 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Απόζηνινο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Παλαγηώηεο 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Λνπθία 

8.Δύα 

1. ν Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα δελ 

βιέπνπλ ζην 

δσκάηην γηαηί 

δελ είλαη 

αλακκέλε ε 

ιάκπα. 

2. αλ ζβήζσ ηε 

ιάκπα ζηελ 

ηάμε καο ζα 

βιέπεηο; 

3. όρη, θαζόινπ 

4. βιέπεηο 

ηώξα; (ζβήλεη 

Ο ξόινο ηνπ 

Φνίβνπ θαη 

ηεο Ίξηδαο 

είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο 

θαζώο 

βξίζθνληαη 

ζε 

θαηαζηάζεηο 

πνπ 

ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε 

από ηα 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα  

καζεηήο-νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

θάπνηα παηδηά 

αληηκεηώπηζαλ 

πξόβιεκα ζην 

λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ ηξίηε θάξηα, 

όπνπ ζην 

δσκάηην κπαίλεη 

θσο κόλν από ην 

παξάζπξν, 

ιέγνληαο πσο 

«αλ δελ έρσ 

αλνηρηή ηε 
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ηνπ θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

αληηκεησπίδνπλ 

θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ή 

δελ ππάξρεη θσο 

θαη ηα παηδηά 

θαινύληαη λα 

ζεθώζνπλ θάζε 

θνξά ηελ 

αληίζηνηρε 

θάξηα. Σν 

επόκελν παθέην 

θαξηώλ δείρλεη 

ην ίδην δσκάηην 

ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο 

θσηηζκνύ: ππό 

πιήξε 

ζπζθόηηζε, 

ηε ιάκπα) 

5. λαη 

6. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

7. από ην 

παξάζπξν  

8. λαη από ηνλ 

ήιην έξρεηαη ην 

θσο θαη κπαίλεη 

από ην 

παξάζπξν, ην 

ίδην γίλεηαη θαη 

ζην ζπίηη κνπ 

παηδηά. 

ην ηέινο 

δηαπηζηώ-

λνπλ όηη νη 

ήξσεο είδαλ 

έλα όλεηξν 

θαη ην 

ζπζρεηίδνπλ 

κε 

παξόκνηεο 

δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

ιάκπα, δε 

βιέπσ». 

Κιείζακε ηόηε 

ηα θώηα ηεο 

ηάμεο θαη 

ξσηήζακε αλ 

βιέπνπλ. 

Δληόπηζαλ ην 

θσο πνπ έκπαηλε 

ζηελ ηάμε από ην 

παξάζπξν. 
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θσηηζκέλν κόλν 

από ηερλεηό θσο, 

θσηηζκέλν κόλν 

από θπζηθό θσο, 

θσηηζκέλν από 

ην θσο ηεο 

ιάκπαο θαη ην 

θσο ηνπ ήιηνπ 

(παξάζπξν) 

ηαπηόρξνλα. 

 

2.18 7ο Νηπιαγωγεύο / 08 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Γ, ςυζότηςη, το πεύραμα  

του Νεύτωνα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:34,2 

Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύλ 

  ην ηέινο 

εθθξάδνπλ 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

νκάδα-νκάδα Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ 
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κε ελδηαθέξνλ ην 

Γ κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο 

‘Υξώκαηα από ην 

παξειζόλ’. 

ηηο απόςεηο 

ηνπο 

ζρεηηθά κε 

ην πνηα 

ζεκεία ηεο 

ηζηνξίαο 

ηνπο άξεζαλ 

θαη 

εζηηάδνπλ 

ζην ξόιν 

ηνπ λένπ 

πξνζώπνπ 

απηνύ ηνπ 

επεηζνδίνπ, 

ην μσηηθό. 

(Τπνθείκελα) 

πνπ 

παξαθνινπζεί ην 

επεηζόδην ζηελ 

νινκέιεηα έρεη 

ζέζεη ηνπο 

Καλόλεο ζρεηηθά 

κε ηελ 

παξαθνινύζεζε 

θαη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ζα 

εξγαζηνύλ κεηά 

από απηή. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά 1.πύξνο 1. αθνύζακε Σα παηδηά παξαηήξεζε καζεηήο-καζεηήο Ζ θνηλόηεηα 
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6:42,7 ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο πνπ 

κόιηο άθνπζαλ, 

ηα πξόζσπα θαη 

ην ρώξν ζηνλ 

νπνίν απηή 

εμειίζζεηαη. 

Δζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο 

ζηνλ Νεύησλα 

θαη ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ηα 

ρξώκαηα. 

Καηαζέηνπλ ζηελ 

νκάδα γλώζεηο 

θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ 

θαηαθηήζεη θαη 

2.Γηώξγνο 

3.Βεαηξίθε 

4.Αληηγόλε 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Γηώξγνο 

7.Αληηγόλε 

πάιη ηνλ 

Νεύησλα λα 

κηιάεη 

2. αθνύζακε λα 

ιέεη θαη γηα ηα 

ρξώκαηα 

3. κέζα ζηα 

δσκάηηα ηνπ 

ζπηηηνύ είρε 

κπνπθάιηα θαη 

κέζα ρξώκαηα 

4. ην δσκάηην 

έκνηαδε κε ην 

ζπίηη ηνπ ζείνπ 

Άικπεξη πνπ 

ήηαλ θη απηόο 

επηζηήκνλαο 

5. από πνπ 

βγαίλνπλ ηα 

ρξώκαηα; 

επηθεληξώ-

λνπλ ην 

ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζηνπο 

ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

ζε νξηζκέλα 

βαζηθά 

ραξαθηεξη- 

ζηηθά ηνπο 

(εμσηεξηθή 

εκθάληζε, 

εξγαζία) 

θαζώο 

επίζεο ζηελ 

εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

ζηηο 

δηάθνξεο 

απνζηνιέο 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

κάζεζεο 

ζπλεξγάδεηαη θαη 

αιιειεπηδξά γηα 

λα θαηαλνήζεη 

βήκα-βήκα ηελ 

πνξεία ησλ 

εξώσλ ζηελ 

εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. 

Αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

αλαθαινύλ 

πξάγκαηα πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ 

ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ 

εξώσλ θαζώο 

επίζεο θαη κε ηα 

ρξώκαηα θαη ηελ 
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ηηο ζπλδπάδνπλ 

κε ηηο λέεο πνπ 

παίξλνπλ από ηελ 

ηζηνξία. 

6. από ην 

νπξάλην ηόμν 

θαη ηε βξνρή 

7. ηώξα ηα 

παηδηά ζα 

πξέπεη λα 

καδέςνπλ από 

ηνλ θήπν 

πνιύρξσκα 

πξάγκαηα θαη 

λα ηα πάλε ζην 

εξγαζηήξην ηνπ 

Νεύησλα όπσο 

ηνπο δήηεζε ην 

μσηηθό 

πνπ 

αλαζέηεη ην 

μσηηθό ζηα 

παηδηά. 

πξνέιεπζή ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά 1.Γηώξγνο 1. ηα ρξώκαηα  παξαηήξεζε καζεηήο-καζεηήο Ζ θνηλόηεηα 
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0:53,2 ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο πνπ 

κόιηο άθνπζαλ, 

ηα πξόζσπα θαη 

ην ρώξν ζηνλ 

νπνίν απηή 

εμειίζζεηαη. 

Δζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο 

ζηνλ Νεύησλα 

θαη ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ηα 

ρξώκαηα. 

Καηαζέηνπλ ζηελ 

νκάδα γλώζεηο 

θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ 

θαηαθηήζεη θαη 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Απνζηόιεο 

4.Γήκεηξα 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

6.Γήκεηξα 

7.Αληηγόλε 

8.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

9.Κνξλειία 

βγαίλνπλ από 

ηνλ ήιην, ηε 

βξνρή θαη ην 

νπξάλην ηόμν 

2. ρξεηάδεηαη ην 

θσο γηα λα 

θηηάμνπκε ηα 

ρξώκαηα; 

3. λαη, ην θσο 

από ηνλ ήιην 

4. κπνξνύκε θη 

εκείο λα 

θηηάμνπκε 

ρξώκαηα 

5. κε πνην 

ηξόπν; 

6. αλ βάινπκε 

ρξώκα θίηξηλν 

θαη κπιε θαη ηα 

αλαθαηέςνπκε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

κάζεζεο 

ζπλεξγάδεηαη θαη 

αιιειεπηδξά. 

Αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

αλαθαινύλ 

πξάγκαηα πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ 

ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ 

εξώσλ θαζώο 

επίζεο θαη κε ηα 

ρξώκαηα θαη ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο. 
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ηηο ζπλδπάδνπλ 

κε ηηο λέεο πνπ 

παίξλνπλ από ηελ 

ηζηνξία. 

βγαίλεη πξάζηλν 

7. λαη θαη 

θόθθηλν κε 

άζπξν βγαίλεη 

ξνδ 

8. θαη ην 

πνξηνθαιί; 

9. γίλεηαη, 

αλαθαηεύνπκε 

θόθθηλν κε 

θίηξηλν 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:32,5 

Σα παηδηά 

αλαδηεγνύληαη ην 

επεηζόδην ηεο 

ηζηνξίαο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

1.Δύα 

2.Γήκεηξα 

3.Απόζηνινο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. ν Νεύησλαο 

θξαηάεη έλαλ 

θαθό 

2. έρεη θαη έλαλ 

θαζξέθηε 

Σα παηδηά 

επηθεληξώ-

λνπλ ην 

ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζηνλ 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα- νκάδα 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

ζην πιαίζην ηεο 

Κνηλόηεηαο 
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κε ηε βνήζεηα 

κηαο ζεηξάο από 

θάξηεο θαη 

πεξηγξάθνπλ κε 

ην δηθό ηνπο 

ηξόπν ην πείξακα 

ηνπ Νεύησλα. 

5.Αληηγόλε 3. γηα λα βγάιεη 

ηα ρξώκαηα 

4. ζην δσκάηην 

ππάξρεη θσο; 

5. όρη, ν 

Νεύησλαο ην 

έθαλε ζθνηεηλό, 

έθιεηζε ην μύιν 

ζην παξάζπξν 

Νεύησλα 

θαη θπξίσο 

ζε νξηζκέλα 

βαζηθά 

ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπο 

(εμσηεξηθή 

εκθάληζε, 

εξγαζία). 

κάζεζεο κε 

ζηόρν λα 

πεξηγξάςνπλ ην 

πείξακα ηνπ 

Νεύησλα 

ρξεζηκνπνηώληαο 

ην δηθό ηνπο 

ιεμηιόγην 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:23,0 

Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

cd ηα 

παξαηεξνύλ θαη 

ηα ζηξέθνπλ 

πξνο ην θσο γηα 

λα δνπλ ηα 

1.Παλαγηώηεο 

2.Γήκεηξα 

3.πύξνο 

4.Αληηγόλε 

5.Βεαηξίθε 

1. θνίηα, πάλσ 

ζην ηαβάλη 

βγαίλεη θσο κε 

ρξώκαηα 

2. πνιιά 

ρξώκαηα, 

θόθθηλν, κπιε, 

Ζ επίδξαζε 

ηνπ 

Νεύησλα 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

θαίλεηαη λα 

Ζ επίδξαζε ηνπ 

Νεύησλα από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην θαίλεηαη 

λα είλαη κεγάιε 

θαζώο ηα παηδηά 

αθνινπζνύλ ηα 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

νκάδα-νκάδα 

Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη θαζαξά 

δηακεζνιαβεηηθόο 

ζηε κάζεζε. 

Θέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ 

παηδηώλ λέα 

Page 234 of 691



 (235) 

ρξώκαηα ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ. 

ε επόκελε θάζε 

ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθνύο γηα ην 

ζθνπό απηό. 

θίηξηλν, κσβ... 

3. κέζα από ην 

cd βγαίλνπλ 

ρξώκαηα πνπ 

είλαη ζαλ 

θσηεηλή κπάια 

4. λα 

θσηίζνπκε θαη 

κε ην θαθό πνπ 

άθεζε εδώ ε 

θπξία 

5. λα βάινπκε 

ην θαθό θνληά 

ζην cd γηα λα 

βγεη ην νπξάλην 

ηόμν 

είλαη 

κεγάιε 

θαζώο ηα 

παηδηά 

αθνινπζνύλ 

ηα βήκαηα 

πνπ είδαλ 

ζηελ 

ηζηνξία γηα 

ηελ 

εκθάληζε 

ησλ 

ρξσκάησλ. 

βήκαηα πνπ 

είδαλ ζηελ 

ηζηνξία γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ 

ρξσκάησλ 

Δξγαιεία γηα λα 

ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνο ηελ 

θαηάθηεζε ηεο 

λέαο γλώζεο 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 

0:48,0 

Σα παηδηά ζε 

νκάδεο ησλ 2 

αηόκσλ 

αλαπαξηζηνύλ ην 

πείξακα ηνπ 

Νεύησλα κε ηα 

ρξώκαηα κε 

αθνξκή ην 

επεηζόδην από ην 

θηλνύκελν ζρέδην 

πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

ρξεζηκνπνηώληαο 

γπάιηλν πξίζκα 

θαη θαθό. 

1.Παλαγηώηεο 

2.Γήκεηξα 

1. ην βιέπσ 

2. ην νπξάλην 

ηόμν ζηε 

ληνπιάπα κε ηα 

ρξώκαηα 

Ζ επίδξαζε 

ηνπ 

Νεύησλα 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

θαίλεηαη λα 

είλαη 

κεγάιε 

θαζώο ηα 

παηδηά 

αθνινπζνύλ 

ηα βήκαηα 

πνπ είδαλ 

ζηελ 

ηζηνξία γηα 

ηελ 

εκθάληζε 

ησλ 

ρξσκάησλ. 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

νκάδα-νκάδα 

Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη θαζαξά 

δηακεζνιαβεηηθόο 

ζηε κάζεζε. 

Θέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ 

παηδηώλ λέα 

Δξγαιεία γηα λα 

ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνο ηελ 

θαηάθηεζε ηεο 

λέαο γλώζεο 

(Αληηθείκελν). 
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2.19 7ο Νηπιαγωγεύο / Δημιουργύα ςκιϊσ, πειρϊματα, παιχνύδια με τη ςκιϊ, ςυζότηςη 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:33,0 

Σα παηδηά 

ιακβάλνπλ έλα 

γξάκκα από ην 

Φνίβν θαη ηελ 

Ίξηδα κε ηίηιν 

‘Σν δσκάηην ησλ 

ζθηώλ'. Ζ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ην 

δηαβάδεη, ζπδεηά 

κε ηα παηδηά 

ζρεηηθά κε ην 

πεξηερόκελν θαη 

1.πύξνο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.πύξνο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Γήκεηξα 

6.Αληηγόλε 

7.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

8.Αληηγόλε 

9.Παλαγηώηεο 

10.Νεπηαγσγόο 

1. ν Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα έρνπλ 

έλα πξόβιεκα 

2. ηη ηνπο 

ζπκβαίλεη; 

3. θιείζηεθαλ 

ζε έλα δσκάηην 

θαη δελ 

κπνξνύλ λα 

βγνπλ αθνύ 

κόλν ην μσηηθό 

έρεη ην θιεηδί 

4. θαη ηη πξέπεη 

Ο ξόινο ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

είλαη 

ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο 

ζην ζεκείν 

απηό θαζώο 

ζέηεη ζηα 

παηδηά κία 

θαηάζηαζε 

πξνβιεκα- 

ηηζκνύ θαηά 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

παξαηήξεζε 

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο -καζεηήο  

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Σα παηδηά ηεο 

νκάδαο 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

θαη αθνινπζνύλ 

ηα ζηάδηα 

επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο γηα 

λα αλαθαιύςνπλ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν 

δεκηνπξγνύληαη 

νη ζθηέο 
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ηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο 

κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο 

δύν ήξσεο.  

εξεπλήηξηα 

11.Κνξλειία 

12.Αληηγόλε 

λα θάλνπλ; 

5. λα βξνπλ πώο 

γίλνληαη νη 

ζθηέο 

6. εκείο 

μέξνπκε πώο, 

ζα ηνπο 

βνεζήζνπκε 

7. μέξεηε πώο 

γίλνληαη νη 

ζθηέο; 

8. λαη από ηνλ 

ήιην, όηαλ κε 

ρηππάεη βιέπσ 

ηε ζθηά κνπ 

9. νη ζθηέο ησλ 

δέληξσλ 

10. εδώ ζηελ 

ηάμε κπνξνύκε 

λα θηηάμνπκε 

ηελ νπνία 

ζα 

βνεζήζνπλ 

ηνπο ήξσεο 

αλ 

αλαθαιύςνπλ 

πώο 

δεκηνπξγνύ-

ληαη νη 

ζθηέο. 

(Αληηθείκελν). 

ηε ζπλέρεηα 

αιιειεπηδξνύλ 

θαη αληαιιάζνπλ 

πιεξνθνξίεο κε 

ηηο άιιεο νκάδεο 

θαη 

πξαγκαηνπνηνύλ 

ζπλδέζεηο κε 

θαηαζηάζεηο από 

ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο (Έθβαζε). 
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ζθηέο; 

11. λαη, αθνύ 

έρνπκε πνιιέο 

ιάκπεο ζην 

ηαβάλη 

12. ηώξα πνπ ν 

Εώεο θνπλάεη 

ηε γαιόηζα ηνπ 

βιέπσ ηε ζθηά 

ηεο ζην ραιί 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:56,0 

Μηα νκάδα 

παηδηώλ 

δεκηνπξγεί ζθηέο 

από αληηθείκελα 

πίζσ από έλα 

ιεπθό παλί θαη ε 

  Σα παηδηά 

αληηζηνηρνύλ 

ηα 

αληηθείκελα 

κε ηηο ζθηέο 

ηνπο 

ζύκθσλα κε 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

κεηξήζεηο 

νκάδα-νκάδα Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη 

αιιειεπηδξνύλ 

γηα λα 
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άιιε 

πξνζπαζνύλ λα 

καληέςνπλ πνην 

αληηθείκελν 

είλαη. 

ην γξάκκα 

πνπ έιαβαλ 

από ηνπο 

ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο. 

ζπγθεληξώζνπλ 

όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο 

(Αληηθείκελν). 

 Timespa

n 

Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:37,0 

Μηα νκάδα 

παηδηώλ 

δεκηνπξγεί ζθηέο 

από αληηθείκελα 

πίζσ από έλα 

ιεπθό παλί θαη ε 

άιιε 

πξνζπαζνύλ λα 

καληέςνπλ πνην 

  Σα παηδηά 

αληηζηνηρνύλ 

ηα 

αληηθείκελα 

κε ηηο ζθηέο 

ηνπο 

ζύκθσλα κε 

ην γξάκκα 

πνπ έιαβαλ 

από ηνπο 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

κεηξήζεηο 

νκάδα-νκάδα Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη 

αιιειεπηδξνύλ 

γηα λα 

ζπγθεληξώζνπλ 

όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξεο 
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αληηθείκελν είλαη ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο. 

πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δεκηνπξγία 

ζθηάο 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:37,0 

Σα παηδηά ζηηο 

νκάδεο ηνπο 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ηα 

βήκαηα πνπ 

αθνινύζεζαλ  

γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ 

ζθηέο. 

1.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

2.Αληηγόλε 

3.Δπαλζία 

4.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

5.Γηώξγνο 

1. πνύ 

θξαηνύζαηε ην 

αληηθείκελν γηα 

λα θαίλεηαη ε 

ζθηά ηνπ ζην 

άζπξν παλί; 

2. ζηε κέζε από 

ην θσο θαη ην 

παλί 

3. ζηα ρέξηα 

καο θαη ην θσο 

λα είλαη πίζσ 

Ο 

Παλαγηώηεο 

πξνηείλεη λα 

θαηαγξάςνπ-

κε ηα όζα 

κάζακε γηα 

ηηο ζθηέο θαη 

λα ηα 

δώζνπκε 

ζηνλ Φνίβν 

θαη ζηελ 

Ίξηδα γηα λα 

κπνξέζνπλ 

επηθνηλσλία 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

καζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

πεξηγξάθνπλ 

ζηηο νκάδεο ηνπο 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν 

εξγάζηεθαλ γηα 

λα 

δεκηνπξγήζνπλ 

ζθηέο 

(Αληηθείκελν) 

θαη δηαηππώλνπλ 

Page 241 of 691



 (242) 

4. πώο γίλεηαη ε 

ζθηά; 

5. ζέινπκε θσο 

θαη άκα θάηη ην 

βάινπκε 

κπξνζηά από ην 

θσο βιέπνπκε 

ηε ζθηά ηνπ 

λα βγνπλ 

από ην 

δσκάηην 

πνπ ηνπο 

έθιεηζε ην 

μσηηθό. 

ιεηηνπξγηθνύο 

νξηζκνύο. 

Δπίζεο 

αλαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ θαη 

θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο (Έθβαζε). 

 

2.20 13ο Νηπιαγωγεύο / 01 Χρώματα από το παρελθόν Μϋροσ Α, ςυζότηςη: από πού ϋρχεται το φωσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:51,6 

Σα παηδηά κεηά 

ηελ 

παξαθνινύζεζε 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Αζελά 

1. πώο ηα 

έιεγαλ ηα 

παηδηά ηεο 

Σν 

ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηώλ 

επηθνηλσλία νκάδα-Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-καζεηήο 

Σα παηδηά 

αιιειεπηδξνύλ 

θαη νξίδνπλ ηνπο 
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ηνπ πξώηνπ 

κέξνπο ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

'Υξώκαηα από ην 

παξειζόλ' θαη 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ηα 

πξόζσπα θαη ηελ 

εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο.  

3.Γηώξγνο 

4.Αγάζε 

5.Φώηεο 

6.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

7.Λάδαξνο 

ηζηνξίαο καο; 

2. Φνίβνο 

3. Δηξήλε 

4. όρη Δηξήλε, 

Ίξηδα 

5. θξύθηεθαλ 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα θαη 

απηή γύξηδε 

γύξσ-γύξσ 

6. έβιεπαλ ηα 

παηδηά κέζα ζηε 

ληνπιάπα; 

7. όρη, γηαηί δελ 

είρε θαζόινπ 

θσο 

επηθεληξώ-

ζεθε θπξίσο 

ζην παηρλίδη 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα 

πνπ 

θξύθηεθαλ 

ηα βαζηθά 

πξόζσπα 

ηεο 

ηζηνξίαο. 

καζεηήο-νκάδα Καλόλεο ηεο 

ζπδήηεζεο. 

ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα: 

ε έκθαζε δίλεηαη 

ζην παηρλίδη ησλ 

παηδηώλ ηεο 

ηζηνξίαο θαη 

ζπλδέεηαη κε έλα 

δεκνθηιέο 

παηρλίδη πνπ 

παίδνπλ θαη ηα 

παηδηά ζην ζπίηη 

θαη ζην ζρνιείν. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 

2:41,7 

Σα παηδηά 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

πνύ ππάξρεη θσο. 

1.Έιιε 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

3.Μπξηώ 

4.Αζελά 

5.Ζξαθιήο 

6.Φώηεο 

7.Ζξαθιήο 

8.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

9.Βαζηιηθή 

10.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

11.Νηθόιαο 

12.Υξήζηνο 

13.Αγάζε 

14.Λάδαξνο 

15.Νηθόιαο 

16.Ζξαθιήο 

17.Βάζηα 

1. κέζα ζηε 

ληνπιάπα πνπ 

θξύθηεθαλ ηα 

παηδηά δελ είρε 

θαζόινπ θσο 

2. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

3. κέζα ζην 

δσκάηην 

4. έμσ ζην 

δξόκν 

5. ζηελ θνπδίλα 

θαη ζην κπάλην 

6. ην θσο 

έξρεηαη από ηε 

ΓΔΖ 

7. πάεη ζην 

δηαθόπηε ην 

ξεύκα θαη αλ ην 

παηήζνπκε 

Σν 

ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηώλ 

επηθεληξώ- 

ζεθε θπξίσο 

ζην γεγνλόο 

όηη κέζα 

ζηε 

ληνπιάπα 

πνπ 

θξύθηεθαλ  

ηα βαζηθά 

πξόζσπα  

ηεο ηζηνξίαο 

δελ 

κπνξνύζαλ 

λα δνπλ κε 

επθνιία ηη 

ππήξρε 

κέζα ζε 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

καζεηήο-νκάδα 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

θαηαζέηνπλ ζηελ 

νκάδα ηνπο 

(Κνηλόηεηα 

κάζεζεο) ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο 

γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ 

θσηόο θαη 

αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο. 
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έξρεηαη ην θσο 

8. αλ ζβήζνπκε 

ην δηαθόπηε ζα 

έρνπκε θσο; 

9. όρη, δελ 

έρνπκε θσο 

10. βιέπεηε 

ηώξα; (θιείλεη 

ην δηαθόπηε) 

11. λαη, ηώξα 

πνπ θιείζακε 

ην θσο κπαίλεη 

ην θσο από ηνλ 

ήιην πνπ έρεη 

έμσ 

12. μέξεηε άιια 

πξάγκαηα πνπ 

βγάδνπλ θσο; 

23. ν θαθόο, ην 

θεξί θαη ε 

απηή. 

Page 245 of 691



 (246) 

ιάκπα 

14. ηα αζηέξηα 

15. ην 

πνξηαηηθάθη 

πνπ έρσ ζην 

θνκνδίλν κνπ 

γηα ην βξάδπ 

16. ην θσο από 

ηα θαλάξηα 

17. ην θσο από 

ηα θώηα ησλ 

απηνθηλήησλ 

 

 

2.21 13
ο
 Νηπιαγωγείο / 02 Σαξινόμηζη θωηεινών πηγών 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά κεηά   Σα παηδηά ππνζέζεηο καζεηήο-νκάδα Καηακεξηζκόο 
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0:31,2 ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πιηθώλ 

(αληηθείκελα πνπ 

είλαη θσηεηλέο 

πεγέο θαη άιια 

πνπ δελ είλαη) ηα 

ηαμηλνκνύλ ζε 

δύν θαηεγνξίεο: 

ζε εθείλα πνπ 

θσηίδνπλ θαη ζε 

εθείλα πνπ δελ 

θσηίδνπλ θαη ηα 

ηνπνζεηνύλ ζηηο 

αληίζηνηρεο 

θαξηέιεο. 

επηζεκαίλνπλ 

όηη ν 

Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα από 

ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην δελ 

έβιεπαλ 

πνιύ θαιά 

κέζα ζηε 

ληνπιάπα 

επεηδή δελ 

είραλ 

θαλέλα 

πξάγκα πνπ 

λα βγάδεη 

θσο. 

πξνβιέςεηο 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

εξγαζίαο ζηηο 

νκάδεο: 

ζπδεηνύλ γηα ηα 

πιηθά θαη 

απνθαζίδνπλ 

από θνηλνύ γηα 

ηελ θαηάηαμή 

ηνπο ζηηο θάξηεο 

πγθξνύζεηο: ε 

αλππνκνλεζία 

νξηζκέλσλ 

κειώλ ηεο 

νκάδαο λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηα 

πιηθά νδεγεί ζε 

έληαζε θαη 

πξνβιεκαηηζκό 

κε απνηέιεζκα 

ηε δηακόξθσζε 

λέσλ θαλόλσλ.  
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2.22 13ο Νηπιαγωγεύο / Αναδιόγηςη ιςτορύασ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:13,3 

Ζ νκάδα ησλ 

παηδηώλ βιέπεη 

κηα ζεηξά από 

θάξηεο, βάδεη ζηε 

ζεηξά ηηο ζθελέο 

από ην επεηζόδην 

πνπ είδαλ θαη 

αλαδηεγείηαη ηελ 

ηζηνξία. 

1.Λάδαξνο 

2.Αγάζε 

3.Μελάο 

4.Νηθόιαο 

1. ν Νεύησλαο 

δνύζε ηα παιηά 

ρξόληα 

2. ν Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα είραλ 

νκπξέιεο γηα ηε 

βξνρή θαη πάλσ 

ηνπο έπεθηαλ ηα 

ρξώκαηα πνπ 

μεπιέλνληαλ 

από ηε βξνρή 

3. ν ζείνο 

Άικπεξη είλαη 

Σα παηδηά 

έξρνληαη ζε 

άκεζε 

επαθή κε 

ηνπο ήξσεο 

ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ θαη 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε 

ηα 

ραξαθηεξη- 

ζηηθά 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα κέιε ηεο 

Κνηλόηεηαο 

κάζεζεο 

αιιειεπηδξνύλ 

γηα ηελ 

αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο κέζα 

από θάξηεο-

Δξγαιεία. 
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επηζηήκνλαο 

4. ε ζνθίηα είρε 

κέζα ληνπιάπηα 

κε ηα πιηθά γηα 

ηα πεηξάκαηα 

γλσξίζκαηά 

θαη ην ξόιν 

ηνπο ζηελ 

εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. 

 

2.23 13ο Νηπιαγωγεύο / 04 Αυτοςχϋδια παιχνύδια με φακούσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:56,0 

Απηνζρέδηα 

παηρλίδηα κε 

θαθνύο: Σα 

παηδηά 

νλνκάδνπλ απηά 

πνπ βιέπνπλ: 

θνπθινζέαηξν, 

ηξαπέδη, 

   παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Αληηθείκελν: ηα 

παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο θαθνύο κε 

ην δηθό ηνπο 

ηξόπν, 

πεηξακαηίδνληαη 

θαη 
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απηνθίλεην, 

θάξηεο θ. ι. π. 

πεηξακαηίδνληαη 

θάλνληαο ζρέδηα 

ζην ηαβάλη. 

αλαθαιύπηνπλ 

ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. 

 

2.24 13ο Νηπιαγωγεύο / 05 Η πορεύα του φωτόσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:51,8 

Σα παηδηά 

πεηξακαηίδνληαη 

κε θαθνύο γηα λα 

αλαθαιύςνπλ 

ηελ πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Ζξαθιήο 

3.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

4.Φώηεο 

1. από πνύ 

βγαίλεη ην θσο; 

2. από ην θαθό 

θαη θσηίδεη ηα 

πξάγκαηα 

3. πώο 

ηαμηδεύεη, πώο 

θηάλεη ην θσο 

Ζ Αγάζε 

επηζεκαίλεη 

όηη κέζα 

ζηε 

ληνπιάπα 

πνπ ήηαλ 

θξπκκέλνη ν 

Φνίβνο θαη 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

νκάδα- Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθνύο 

Δξγαιεία) γηα λα 

αλαθαιύςνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

Page 250 of 691



 (251) 

από ην θαθό 

ζην ζεκείν πνπ 

θσηίδεη; 

4. έηζη, θάλεη 

κηα γξακκνύια 

από πάλσ σο 

θάησ (δείρλεη 

κε ην ρέξη ηνπ) 

ε Ίξηδα 

κπνξεί λα 

έκπαηλε θσο 

από ηηο 

ηξύπεο 

(ραξακάδεο)

. 

θσηόο 

(Αληηθείκελν) 

θαη δηαηππώλνπλ 

κε ην δηθό ηνπο 

ιεμηιόγην γηα ηελ 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

 

2.25 13ο Νηπιαγωγεύο / 06 Η κύνηςη τησ γησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:12,5 

Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ Τδξόγεην 

ζθαίξα ηεο ηάμεο 

ηνπο θαη 

1.Φώηεο 

2.Αγάζε 

3. Λάδαξνο 

4. Ζξαθιήο 

5. Διηζάβεη 

1.θνίηα, βξήθα 

θάηη πνπ θάλεη 

γύξσ-γύξσ θαη 

δείρλεη πνύ 

είκαζηε 

Σα παηδηά 

ζηε 

ζπδήηεζή 

ηνπο 

εληνπίδνπλ 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

ζηελ νκάδα ηνπο 

θαη 
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ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ηελ 

θίλεζε ηεο γεο 

θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο. 

6. Ζξαθιήο 

7. Υξήζηνο 

8. Φώηεο 

9. Λάδαξνο 

10. Υξήζηνο 

2. ην κπιε εδώ 

είλαη όιν λεξό 

3. Τδξόγεηνο 

είλαη, έρσ θη 

εγώ ζην ζπίηη 

κνπ 

4. εδώ είλαη ν 

Βόξεηνο Πόινο 

θαη εδώ ν 

Νόηηνο (δείρλεη) 

5. ππάξρνπλ 

ζάιαζζεο θαη 

σθεαλνί 

6.ζε έλαλ από 

απηνύο κέλεη 

θαη ν Μπνκπ 

7. ν Νεύησλαο 

πνύ έκελε; 

8. ζα ςάμνπκε 

λα ην βξνύκε 

ηα κέξε ζηα 

νπνία 

κέλνπλ νη 

ήξσεο ησλ 

θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ, ν 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θεο, ν 

Νεύησλαο 

θαζώο θαη 

πξόζσπα 

πνπ 

γλσξίδνπλ 

από ηελ 

ηειεόξαζε 

θαη ην 

νηθείν 

πεξηβάιινλ 

ηνπο. 

αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

θίλεζε ηεο γεο 

θαη πεξηνρέο πνπ 

γλσξίδνπλ 

(έθβαζε: 

παξάπιεπξε 

κάζεζε). 
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9. ηώξα ζα βξσ 

πνύ είλαη ε 

Αζήλα πνπ 

κέλεη ε γηαγηά 

κνπ 

10. ζηελ Αζήλα 

κέλεη θαη ν θ. 

Υξήζηνο από ην 

νπξάλην ηόμν 

(εθπνκπή ζηελ 

ηειεόξαζε). 

Σνπ έρσ ζηείιεη 

γξάκκα 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:22,2 

Αλαπαξάζηαζε 

ηεο θίλεζεο ηεο 

γεο. Σα παηδηά 

  Σα παηδηά 

δεηνύλ λα 

εληνπίζνπκε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

εμαγσγή 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

Σα κέιε ηεο 

νκάδαο 

(Τπνθείκελα) 
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ζπδεηνύλ γηα ηε 

ζέζε πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ν 

ήιηνο θαζώο θαη 

ε γε ζην παηρλίδη 

θαη θαηαλέκνπλ 

ηνπο ξόινπο ηνπ 

παηρληδηνύ. Ζ 

παξνπζία ηεο 

λεπηαγσγνύ-

εξεπλήηξηαο είλαη 

δηαθξηηή, αθνύ 

ζπκκεηέρεη θαη 

ζπλνκηιεί κε ηα 

παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

πνπ ελεξγνύλ. 

ην ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θε θαη 

δηαπηζηώ-

λνπλ όηη 

βξίζθεηαη 

ζηελ άιιε 

πιεπξά ηεο 

γεο ζε 

ζρέζε κε 

ηελ Διιάδα. 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

εξεπλήηξηα-νκάδα αιιειεπηδξνύλ 

ζπλερώο κεηαμύ 

ηνπο θαη κε ηε 

λεπηαγσγό-

εξεπλήηξηα  

γηα λα 

δηακνξθώζνπλ 

ηνπο θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε 

λέα γλώζε 

(Αληηθείκελν). 
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2.26 13ο Νηπιαγωγεύο / 07 Η ζωό ενόσ επιςτόμονα 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμεν

ο ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

4:52,3 

πδήηεζε κε ηελ 

θνύθια 'Κίκσλαο 

ν επηζηήκνλαο' 

θαηά ηελ νπνία 

ηα παηδηά 

εθθξάδνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γηα 

ην πώο πηζηεύνπλ 

όηη είλαη έλαο 

επηζηήκνλαο. 

1.Μελάο 

2.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε ξόιν) 

3.Υξήζηνο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε ξόιν) 

5.Ζξαθιήο 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε ξόιν) 

7.Λάδαξνο 

8.Φώηεο 

1. πνηνο είζαη; 

2. είκαη ν 

Κίκσλαο ν 

επηζηήκνλαο 

3. έρεηο 

δηαζηεκόπινην; 

4. όρη κόλν 

απηνθίλεην 

5. είζαη ζαλ ηνλ 

Άικπεξη θαη ηνλ 

Νεύησλα; 

6. λαη, δνπιεύσ 

Σα παηδηά 

παξνκνηά-

δνπλ ηελ 

θνύθια κε 

ηνπο 

επηζηήκν-

λεο από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

'Υξώκαηα 

από ην 

παξειζόλ' 

επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε 

ξόιν- νκάδα 

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 

Ζ θνηλόηεηα 

κάζεζεο 

ζπλεξγάδεηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ηηο 

εκπεηξίεο ηεο 

ζρεηηθά κε ην 

πώο είλαη έλαο 

επηζηήκνλαο. 

Αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

αλαθαινύλ 

πξάγκαηα πνπ 
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ζε εξγαζηήξην 

7. θάλεηο 

πεηξάκαηα όπσο 

θαη ν Νεύησλαο; 

8. απηόο όκσο 

έδεζε ηα παιηά 

ηα ρξόληα 

θαη 

επηζεκαί- 

λνπλ ηα 

θνηλά 

ζεκεία 

ηνπο. 

ήδε γλσξίδνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

θαη ηηο ζπλήζεηεο 

ελόο επηζηήκνλα 

(Έθβαζε). 

 

2.27 13ο Νηπιαγωγεύο / 08 Γνωςτικϋσ ςυγκρούςεισ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

3:20,4 

Παηρλίδη 'βιέπσ', 

'δε βιέπσ'. 

Ζ λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

κνηξάδεη ζηα 

παηδηά έλα 

  Ο ξόινο ηνπ 

Φνίβνπ θαη 

ηεο Ίξηδαο 

είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο 

θαζώο 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

καζεηήο-νκάδα 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

θάπνηα παηδηά 

αληηκεηώπηζαλ 

πξόβιεκα ζην 

λα θαηαλνήζνπλ 
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παθέην θαξηώλ 

κε ην ζήκα 

«βιέπσ-δε 

βιέπσ» κε 

ηπραία ζεηξά. 

Έπεηηα αθεγείηαη 

κία ηζηνξία ζηελ 

νπνία νη ήξσεο 

ηνπ θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

αληηκεησπίδνπλ 

θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ή 

δελ ππάξρεη θσο 

θαη ηα παηδηά 

θαινύληαη λα 

ζεθώζνπλ θάζε 

θνξά ηελ 

αληίζηνηρε 

θάξηα. Σν 

βξίζθνληαη 

ζε 

θαηαζηάζεηο 

πνπ 

ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε 

από ηα 

παηδηά. 

ην ηέινο 

δηαπηζηώ- 

λνπλ όηη νη 

ήξσεο είδαλ 

έλα όλεηξν 

θαη ην 

ζπζρεηίδνπλ 

κε 

παξόκνηεο 

δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

ηελ ηξίηε θάξηα, 

όπνπ ζην 

δσκάηην κπαίλεη 

θσο κόλν από ην 

παξάζπξν, 

ιέγνληαο πσο 

«αλ δελ έρσ 

αλνηρηή ηε 

ιάκπα, δε 

βιέπσ». 

Κιείζακε ηόηε 

ηα θώηα ηεο 

ηάμεο θαη 

ξσηήζακε αλ 

βιέπνπλ. 

Δληόπηζαλ ην 

θσο πνπ έκπαηλε 

ζηελ ηάμε από ην 

παξάζπξν. 
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επόκελν παθέην 

θαξηώλ δείρλεη 

ην ίδην δσκάηην 

ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο 

θσηηζκνύ: ππό 

πιήξε 

ζπζθόηηζε, 

θσηηζκέλν κόλν 

από ηερλεηό θσο, 

θσηηζκέλν κόλν 

από θπζηθό θσο, 

θσηηζκέλν από 

ην θσο ηεο 

ιάκπαο θαη ην 

θσο ηνπ ήιηνπ 

(παξάζπξν) 

ηαπηόρξνλα. 
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2.28 13ο Νηπιαγωγεύο / 09 Πεύραμα του Νεύτωνα, κύνηςη τησ γησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:37,0 

Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

cd ηα 

παξαηεξνύλ θαη 

ηα ζηξέθνπλ 

πξνο ην θσο γηα 

λα δνπλ ηα 

ρξώκαηα ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ. 

ε επόκελε θάζε 

ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθνύο γηα ην 

ζθνπό απηό. 

1.Αζελά 

2.Βάζηα 

3.Ζξαθιήο 

4.Γηώξγνο 

5.Διηζάβεη 

1. από ην cd 

βγαίλεη θσο κε 

ρξώκαηα 

2. κέζα από ην 

cd βγαίλνπλ 

ρξώκαηα πνπ 

είλαη ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ 

3. όπσο έθαλε 

θαη εθείλνο ν 

άλζξσπνο πνπ 

έβγαιε ην 

νπξάλην ηόμν 

κέζα από ηνλ 

Ζ επίδξαζε 

ηνπ 

Νεύησλα 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

θαίλεηαη λα 

είλαη 

κεγάιε 

θαζώο ηα 

παηδηά 

αθνινπζνύλ 

ηα βήκαηα 

πνπ είδαλ 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

νκάδα-νκάδα 

Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη θαζαξά 

δηακεζνιαβεηηθόο 

ζηε κάζεζε. 

Θέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ 

παηδηώλ λέα 

Δξγαιεία γηα λα 

ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνο ηελ 

θαηάθηεζε ηεο 

λέαο γλώζεο 
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θαζξέθηε 

4. λαη, εθείλνο ν 

επηζηήκνλαο 

από ηα παιηά 

ρξόληα 

5. λα βάινπκε 

ην θαθό θνληά 

ζην cd γηα λα 

βγεη ην νπξάλην 

ηόμν 

ζηελ 

ηζηνξία γηα 

ηελ 

εκθάληζε 

ησλ 

ρξσκάησλ. 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:37,0 

Σα παηδηά ζε 

νκάδεο ησλ 2 

αηόκσλ 

αλαπαξηζηνύλ ην 

πείξακα ηνπ 

Νεύησλα κε ηα 

1.Φώηεο 

2.Λάδαξνο 

3.Φώηεο 

1. ην βιέπσ, 

λάην 

2. ηώξα έθπγε, 

γύξηζεο ην 

πξίζκα 

3. λάην, λάην ην 

Ζ επίδξαζε 

ηνπ 

Νεύησλα 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

καζεηήο-καζεηήο 

νκάδα-καζεηήο 

νκάδα-νκάδα 

Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη θαζαξά 

δηακεζνιαβεηηθόο 

ζηε κάζεζε. 

Θέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ 
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ρξώκαηα κε 

αθνξκή ην 

επεηζόδην από ην 

θηλνύκελν ζρέδην 

πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

ρξεζηκνπνηώληαο 

γπάιηλν πξίζκα 

θαη θαθό. 

νπξάλην ηόμν ην 

βιέπσ πάλσ 

ζηνλ ηνίρν 

θαίλεηαη λα 

είλαη 

κεγάιε 

θαζώο ηα 

παηδηά 

αθνινπζνύλ 

ηα βήκαηα 

πνπ είδαλ 

ζηελ 

ηζηνξία γηα 

ηελ 

εκθάληζε 

ησλ 

ρξσκάησλ 

εξκελεία 

ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

παηδηώλ λέα 

Δξγαιεία γηα λα 

ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνο ηελ 

θαηάθηεζε ηεο 

λέαο γλώζεο 

(Αληηθείκελν). 
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2.29 13ο Νηπιαγωγεύο / 10 Αναδιόγηςη ιςτορύασ 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:40,0 

Σα παηδηά 

αλαδηεγνύληαη 

ηελ ηζηνξία 

'Υξώκαηα από ην 

παξειζόλ' 

βιέπνληαο κία 

ζεηξά από θάξηεο 

κε εηθόλεο από 

ηελ ηζηνξία. 

  -Θπκνύληαη 

ηε ξνή ησλ 

γεγνλόησλ 

κε ηε ζεηξά 

θαη 

αλαθέξνπλ 

ιεπηνκέξεηεο 

από ηα 

ραξαθηεξη-

ζηηθά 

γλσξίζκαηα 

ησλ εξώσλ 

-ην ζηνηρείν 

πνπ ηνπο 

εληππσζίαζε 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Ζ Κνηλόηεηα 

κάζεζεο (παηδηά) 

θαζνξίδεη ηνπο 

Καλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο γηα ηελ 

αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

(Αληηθείκελν). 
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πεξηζζόηεξν 

είλαη ε 

ληνπιάπα 

θαη ην 

θξπθηό 

κέζα ζε 

απηή 

- αλαθέξνπλ 

όηη ν ζείνο 

Άικπεξη, 

έθαλε 

πεηξάκαηα. 

 

2.30 13ο Νηπιαγωγεύο / 11. Δημιουργύα ςκιϊσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά ζε 1.Νεπηαγσγόο 1. πώο θηηάμαηε Σα παηδηά παξαηήξεζε καζεηήο-καζεηήο Σα παηδηά 
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0:26,4 νκάδεο 2-3 

αηόκσλ 

ζρεκαηίδνπλ 

ζθηέο κε ην ζώκα 

ηνπο. 

Γεκηνπξγνύλ 

δηάθνξα ζρήκαηα 

κε ην ζώκα ηνπο 

κπξνζηά από 

έλαλ πξνβνιέα 

θαη παξαηεξνύλ 

ηηο ζθηέο ηνπο. 

εξεπλήηξηα 

2.Φώηεο 

3.Αγάζε 

4.Φώηεο 

5.Αγάζε 

ζθηέο; 

2. κε ηα ρέξηα, 

ην θεθάιη θαη 

ηηο θνηιηέο καο 

3. κε όιν καο ην 

ζώκα 

4. κε ην θσο 

από ηνλ 

πξνβνιέα ηηο 

θηηάμακε 

5. θαζίζακε λα 

καο ρηππάεη ην 

θσο θαη ε ζθηά 

βγήθε πίζσ 

ζηελ πόξηα 

αλαθέξνπλ 

όηη ζην 

εξγαζηήξην 

ηνπ 

Νεύησλα 

ππήξραλ 

πξάγκαηα 

γηα λα 

δεκηνπξγή-

ζεηο ζθηέο 

(ιεπθά 

παληά, 

ραξηηά, 

θεξηά, 

ιάκπεο 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

(Τπνθείκελα) 

ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη 

αιιειεπηδξνύλ 

γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ 

ηε ζέζε ζηελ 

νπνία πξέπεη λα 

ζηέθνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ζθηάο 

(Αληηθείκελν). 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά ζε 1.Έιιε 1. έβαια ην  παξαηήξεζε καζεηήο-καζεηήο Σα κέιε ηεο 
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0:23,5 νκάδεο 

ρξεζηκνπνηνύλ 

αληηθείκελα θαη 

θαθνύο ηζέπεο 

θαη 

πεηξακαηίδνληαη 

ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία 

ζθηάο. 

2.Γηώξγνο θαθό πάλσ θαη 

θνηηάμηε, ε 

ζθηά βγήθε ζην 

ηξαπέδη 

2. έβαια ην 

δέληξν ζην 

ηξαπέδη, ην 

θαθό πάλσ θαη 

κνπ βγήθε ε 

ζθηά 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

εξκελεία 

κεηξήζεηο 

καζεηήο-νκάδα νκάδαο 

(Τπνθείκελα) 

πεηξακαηίδνληαη 

ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα πιηθά 

(Δξγαιεία) γηα 

λα 

πξνζδηνξίζνπλ 

ηε ζέζε 

αληηθεηκέλνπ-

θσηεηλήο πεγήο 

γηα ηε 

δεκηνπξγία ζθηάο 

(Αληηθείκελν). 

 

2.31 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 01 Κινητικϊ παιχνύδια, ςυζότηςη: από πού ϋρχεται το φωσ 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 
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1 0:00,0 - 

0:38,4 

Παηρλίδη 

εκπηζηνζύλεο: ηα 

παηδηά πεξπαηνύλ 

ζην ρώξν ζε 

δεπγάξηα κε ηε 

ζπλνδεία 

κνπζηθήο. Ο έλαο 

δελ βιέπεη θαη ν 

άιινο ηνλ νδεγεί. 

Αλάινγα κε ηε 

κνπζηθή πεξλνύλ 

από δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο: 

πεξπαηνύλ αξγά, 

βηάδνληαη 

κπαίλνπλ ζε 

πεδίν κε νκίριε, 

ηνπο ηπθιώλεη ην 

θσο 

θ. ι. π. 

   επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Καλόλεο: ε 

νκάδα 

δηακνξθώλεη 

ηνπο θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

έηζη ώζηε λα 

ζπλεξγαζηνύλ 

όια ηα κέιε 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνύ. 
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 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:20,0 

Σα παηδηά 

ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά κε ην 

πνύ ππάξρεη θσο. 

1.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

2.Μάμηκνο 

3.Δξηέηηα 

4.Κσλζηαληίλνο 

5.Άξηα 

6.Καηεξίλα 

1. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

2. από ηε ιάκπα 

θαη ην θσο ζην 

δσκάηην 

3. από ηα 

αζηέξηα θαη ην 

θεγγάξη 

4. από ηνλ ήιην 

5. από ηε θσηηά 

6. από ηηο 

ππγνιακπίδεο 

Σν 

ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηώλ 

επηθεληξώ-

ζεθε ζην 

γεγνλόο όηη 

ηα παηδηά 

ηεο ηζηνξίαο 

έπαηδαλ 

θξπθηό ζε 

ζεκεία πνπ 

ήηαλ 

ζθνηεηλά 

όπσο 

θάλνπλ θαη 

ηα ίδηα. 

παξαηήξεζε 

επηθνηλσλία 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

καζεηήο-νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Ζ ζπδήηεζε 

νξηνζεηείηαη από 

ηα παηδηά 

(Τπνθείκελα) ηα 

νπνία 

αληαιιάζζνπλ 

ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ 

θσηόο 

(Αληηθείκελν). 
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2.32 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 02 Σαξινόμηςη φωτεινών πηγών 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:24,0 

Σα παηδηά ζε 

νκάδεο 

επεμεξγάδνληαη 

ηα πιηθά 

(αληηθείκελα πνπ 

είλαη θσηεηλέο 

πεγέο θαη άιια 

πνπ δελ είλαη) 

θαη 

αληαιιάζζνπλ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζρεηηθά κε απηά. 

  Μία νκάδα 

πξνηείλεη λα 

μερσξίζνπλ 

ηα πιηθά ηα 

νπνία αλ 

έρνπλ ν 

Φνίβνο θαη 

ε Ίξηδα από 

ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην ζα 

βιέπνπλ 

πνιύ θαιά 

ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο ζηηο 

νκάδεο: 

ζπδεηνύλ γηα ηα 

πιηθά θαη 

απνθαζίδνπλ 

από θνηλνύ γηα 

ηελ επεμεξγαζία 

ηνπο 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

ε αλππνκνλεζία 

νξηζκέλσλ 
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κέζα ζηε 

ληνπιάπα. 

κειώλ ηεο 

νκάδαο λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηα 

πιηθά νδεγεί ζε 

έληαζε θαη 

πξνβιεκαηηζκό 

κε απνηέιεζκα 

ηε δηακόξθσζε 

λέσλ θαλόλσλ 

από ηελ νκάδα. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:32,2 

Σα παηδηά κεηά 

ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πιηθώλ 

(αληηθείκελα πνπ 

είλαη θσηεηλέο 

πεγέο θαη άιια 

   ππνζέζεηο 

πξνβιέςεηο 

παξαηήξεζε 

ηαμηλόκεζε 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Έθβαζε: 

ζύλδεζε ησλ 

θσηεηλώλ πεγώλ 

κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα 

θαη ηηο εκπεηξίεο 
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πνπ δελ είλαη) ηα 

ηαμηλνκνύλ ζε 

δύν θαηεγνξίεο: 

ζε εθείλα πνπ 

θσηίδνπλ θαη ζε 

εθείλα πνπ δελ 

θσηίδνπλ θαη ηα 

ηνπνζεηνύλ ζηηο 

αληίζηνηρεο 

θαξηέιεο. 

από ην 

πεξηβάιινλ ησλ 

παηδηώλ. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

5:17,3 

Σα παηδηά ζηελ 

νινκέιεηα 

βιέπνπλ εηθόλεο 

δηαθνξεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ, ηηο 

αλαγλσξίδνπλ, 

1.Κπξηάθνο 

2.Άξηα 

3.Αιεμάλδξα 

4.Κσλζηαληίλνο 

5.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

1. απηά είλαη 

θεξηά γηα λα 

βιέπνπκε ην 

βξάδπ 

2. ην έρσ δεη 

απηό, είλαη 

 παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Σα κέιε ηεο 

νκάδαο 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

ζπλερώο κεηαμύ 

ηνπο θαη κε ηε 
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δηαρσξίδνπλ ηηο 

θσηεηλέο πεγέο 

από ηα άιια 

αληηθείκελα θαη 

αλαθέξνπλ ό,ηη 

γλσξίδνπλ 

ζρεηηθά κε απηά. 

 

6.Βεζζαξίσλαο 

7.Δξηέηηα 

θάξνο 

3. είλαη γηα λα 

βιέπνπκε ην 

βξάδπ ζηε 

ζάιαζζα 

4. ζηελ άιιε 

θσηνγξαθία 

είλαη ν ήιηνο 

5. πόηε θσηίδεη 

ν ήιηνο θαη πόηε 

ην θεγγάξη; 

6. ν ήιηνο ηε 

κέξα θαη ην 

βξάδπ ην 

θεγγάξη πνπ 

θεύγεη ν ήιηνο 

7. ν ήιηνο 

πεγαίλεη πίζσ 

από ην βνπλό ην 

βξάδπ 

Νεπηαγσγό-

εξεπλήηξηα γηα 

λα 

δηακνξθώζνπλ 

ηνπο θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε 

λέα γλώζε 

(Αληηθείκελν). 
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2.33 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 03 Κύνηςη τησ γησ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

4:00,0 

Αλαπαξάζηαζε 

ηεο θίλεζεο ηεο 

γεο. Σα παηδηά 

ζπδεηνύλ γηα ηε 

ζέζε πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ν 

ήιηνο θαζώο θαη 

ε γε ζην παηρλίδη 

θαη θαηαλέκνπλ 

ηνπο ξόινπο ηνπ 

παηρληδηνύ. Ζ 

παξνπζία ηεο 

Νεπηαγσγνύ-

1.Παλαγηώηεο 

2.Μάμηκνο 

3.Βεζζαξίσλαο 

4.Αιέμαλδξνο 

1. ν ήιηνο 

θξύβεηαη πίζσ 

από ηα βνπλά 

2. ύζηεξα 

βγαίλεη ην 

θεγγάξη 

3. ε γε γπξίδεη 

γύξσ από ηνλ 

ήιην, ην έρσ δεη 

ζην θνκπηνύηεξ 

4. όηαλ εκείο 

θνηκόκαζηε, 

μππλάεη ν 

Σα παηδηά 

αλαξσηηνύ-

ληαη πνύ 

βξίζθεηαη 

ην ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ 

θνπγγαξά-

θε θαη 

δηαπηζηώ-

λνπλ όηη 

βξίζθεηαη 

ζηελ άιιε 

πιεπξά ηεο 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο- νκάδα 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

ζηελ νκάδα ηνπο 

θαη 

αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

θίλεζε ηεο γεο 

θαη πεξηνρέο πνπ 

γλσξίδνπλ 

(έθβαζε: 
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εξεπλήηξηαο είλαη 

δηαθξηηή, αθνύ 

ζπκκεηέρεη θαη 

ζπλνκηιεί κε ηα 

παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

πνπ ελεξγνύλ. 

Μπνκπ 

θνπγγαξάθεο 

γεο ζε 

ζρέζε κε 

ηελ Διιάδα. 

παξάπιεπξε 

κάζεζε). 

 

2.34 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 04 Αυτοςχϋδια παιχνύδια με φακούσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

0:18,7 

Σα παηδηά έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο 

θαθνύο θαη 

θάλνπλ κε 

απηνύο 

απηνζρέδηα 

  Σα παηδηά 

επηζεκαίλνπλ 

όηη κέζα 

ζηε 

ληνπιάπα 

πνπ 

παξαηήξεζε 

πεηξακαηηζκνί 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

νκάδα-νκάδα 

Αληηθείκελν: ηα 

παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο θαθνύο κε 

ην δηθό ηνπο 

ηξόπν, 
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παηρλίδηα ζην 

ρώξν. 

θξύθηεθαλ 

ν Φνίβνο 

θαη ε Ίξηδα 

ήηαλ ηόζν 

ζθνηεηλά 

όζν θαη ζην 

ζρνιείν 

ηνπο αιιά 

εθείλνη δελ 

είραλ θαθό 

γηα λα 

κπνξέζνπλ 

λα δνπλ ηη 

ππήξρε 

γύξσ ηνπο. 

πεηξακαηίδνληαη 

θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - Σα παηδηά   Σα παηδηά παξαηήξεζε καζεηήο-καζεηήο Σα παηδηά 
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0:12,5 εμεξεπλνύλ ην 

ζθνηεηλό ρώξν 

ηνπ δηαδξόκνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο 

θαθνύο. 

Γεκηνπξγνύλ 

θσηεηλέο δέζκεο 

γηα λα θσηίζνπλ 

δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηνπ 

ρώξνπ. 

παξνκνηά-

δνπλ ηνλ 

ζθνηεηλό 

δηάδξνκν κε 

ην 

εξγαζηήξην 

ηνπ 

Νεύησλα 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

'Υξώκαηα 

από ην 

παξειζόλ' 

θαη 

επηζεκαίλνπλ 

ηα θνηλά 

ζεκεία 

ηνπο. 

ππνζέζεηο 

επηθνηλσλία 

(Τπνθείκελα) 

ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθνύο (λέα 

Δξγαιεία) γηα λα 

αλαθαιύςνπλ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν 

δεκηνπξγνύληαη 

νη θσηεηλέο 

δέζκεο 

(Αληηθείκελν). 
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Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

1:07,2 

Απηνζρέδηα 

παηρλίδηα κε 

θαθνύο: Σα 

παηδηά 

νλνκάδνπλ απηά 

πνπ βιέπνπλ: 

θξεκάζηξα, 

πεηαινύδα, 

θνύθια, 

κπνπθάλ, πόξηα 

θ. ι. π. 

πεηξακαηίδνληαη 

θάλνληαο ζρέδηα 

ζην ηαβάλη. 

   παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

πεηξακαηηζκνί 

επηθνηλσλία 

νκάδα-καζεηήο 

καζεηήο-καζεηήο 

Αληηθείκελν: ηα 

παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο θαθνύο κε 

ην δηθό ηνπο 

ηξόπν, 

πεηξακαηίδνληαη 

θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. 
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2.35 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 05 Η πορεύα του φωτόσ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

4:15,2 

Πείξακα γηα ηελ 

επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

Σα παηδηά 

ρσξίδνληαη  ζε 

δπάδεο θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ιάζηηρα 

πνηίζκαηνο γηα 

λα δνπλ ην έλα ην 

άιιν κέζα από 

ην ζσιήλα. Απηό 

ζα ην επηηύρνπλ 

1.Άξηα 

2.Δξηέηηα 

3.Άξηα 

4.Δξηέηηα 

5.Άξηα 

6.Δξηέηηα 

1. δε βιέπσ 

ηίπνηα 

2. θξάηα 

αιιηώο, ίζηα 

3. ηώξα ζε 

βιέπσ θη εγώ 

4.δελ κπνξώ λα 

ην ηεληώζσ 

θαιά, 

5. βιέπεηο 

ηώξα; 

6. βιέπσ ην 

κάηη ζνπ 

 ππνζέζεηο 

πείξακα 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

εξκελεία 

επηθνηλσλία 

καζεηήο-καζεηήο 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα- 

καζεηήο 

Αληηθείκελν: Σα 

παηδηά 

θαηαθέξλνπλ 

κέζα από κηα 

δηαδηθαζία 

ππνζέζεσλ θαη 

δνθηκώλ λα 

επηηύρνπλ ην 

ζηόρν πνπ είλαη 

λα δηαπηζηώζνπλ 

ηελ επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο. 

πγθξνύζεηο 
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κόλν αλ 

θξαηήζνπλ ην 

ιάζηηρν από ηε 

κηα άθξε ζηελ 

άιιε ζε επζεία 

ζέζε. 

(contradictions): 

ηα παηδηά 

δπζθνιεύνληαη 

λα ηεληώζνπλ 

θαιά ηα ιάζηηρα 

Γελ κπνξνύζαλ 

λα θαηαιάβνπλ 

όηη ε 

επζύγξακκε 

πνξεία ηνπ 

θσηόο δελ 

αλαηξεί ηε 

δηάρπζή ηνπ ζην 

ρώξν (γλσζηηθό 

εκπόδην). 
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2.36 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 06 Γνωςτικϋσ ςυγκρούςεισ 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

4:00,0 

Παηρλίδη 'βιέπσ', 

'δε βιέπσ. 'Ζ 

λεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

κνηξάδεη ζηα 

παηδηά έλα 

παθέην θαξηώλ 

κε ην ζήκα 

«βιέπσ-δε 

βιέπσ» κε 

ηπραία ζεηξά. 

Έπεηηα αθεγείηαη 

κία ηζηνξία ζηελ 

νπνία νη ήξσεο 

1.Βεζζαξίσλαο 

2.Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

3Βεζζαξίσλαο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

5.Βεζζαξίσλαο 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα 

7.Μάμηκνο 

8.Αιεμάλδξα 

1. ηα παηδηά δελ 

βιέπνπλ ζην 

δσκάηην γηαηί 

δελ είλαη 

αλακκέλε ε 

ιάκπα. 

2. αλ ζβήζσ ηε 

ιάκπα ζηελ 

ηάμε καο ζα 

βιέπεηο; 

3.όρη, θαζόινπ 

4. βιέπεηο 

ηώξα; (ζβήλεη 

ηε ιάκπα) 

ν ξόινο ησλ 

εξώσλ ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ 

θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο 

θαζώο 

βξίζθνληαη 

ζε 

θαηαζηάζεηο 

πνπ 

ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα θαη 

παξαηήξεζε 

ππνζέζεηο 

εμαγσγή 

ζπκπεξαζκά-

ησλ 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα-νκάδα 

καζεηήο-νκάδα 

Καλόλεο: ε 

Νεπηαγσγόο-

εξεπλήηξηα 

θξνληίδεη λα 

είλαη μεθάζαξν 

ην κήλπκα ησλ 

εηθόλσλ θαη 

απνθεύγεη ηε 

ρξήζε εηθόλσλ 

κε ζβεζηέο ή 

αλελεξγέο ή 

άιιεο πηζαλέο 

πεγέο θσηόο 

όπσο ε 
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ηνπ θηλνπκέλνπ 

ζρεδίνπ 

αληηκεησπίδνπλ 

θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ή 

δελ ππάξρεη θσο 

θαη ηα παηδηά 

θαινύληαη λα 

ζεθώζνπλ θάζε 

θνξά ηελ 

αληίζηνηρε 

θάξηα. Σν 

επόκελν παθέην 

θαξηώλ δείρλεη 

ην ίδην δσκάηην 

ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο 

θσηηζκνύ: ππό 

πιήξε 

ζπζθόηηζε, 

5. λαη 

6. από πνύ 

έξρεηαη ην θσο; 

7. από ην 

παξάζπξν 

8. λαη από ηνλ 

ήιην έξρεηαη ην 

θσο θαη κπαίλεη 

από ην 

παξάζπξν. 

θαζνδήγεζε 

από ηα 

παηδηά. 

ηειεόξαζε ή ην 

ςπγείν. Σα 

παηδηά ζεθώλνπλ 

ηελ αλάινγε 

θάξηα «βιέπσ» 

ή «δε βιέπσ» γηα 

θάζε εηθόλα. 

πγθξνύζεηο 

(contradictions): 

Ο Αιέμαλδξνο 

αληηκεηώπηζε 

πξόβιεκα ζην 

λα θαηαλνήζεη 

ηελ ηξίηε θάξηα, 

όπνπ ζην 

δσκάηην κπαίλεη 

θσο κόλν από ην 

παξάζπξν, 

ιέγνληαο πσο 

«αλ δελ έρσ 
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θσηηζκέλν κόλν 

από ηερλεηό θσο, 

θσηηζκέλν κόλν 

από θπζηθό θσο, 

θσηηζκέλν από 

ην θσο ηεο 

ιάκπαο θαη ην 

θσο ηνπ ήιηνπ 

(παξάζπξν) 

ηαπηόρξνλα. 

αλνηρηή ηε 

ιάκπα, δε 

βιέπσ». 

Κιείζακε ηόηε 

ηα θώηα ηεο 

ηάμεο θαη 

ξσηήζακε αλ 

βιέπεη. Δληόπηζε 

ην θσο πνπ 

έκπαηλε ζηελ 

ηάμε από ην 

παξάζπξν. 

 

2.37 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 07 Η ζωό ενόσ επιςτόμονα 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

5:15,7 

πδήηεζε κε ηελ 

θνύθια 'Κίκσλαο 

1.Μάμηκνο 

2.Νεπηαγσγόο 

1. πνηνο είζαη; 

2. είκαη ν 

Σα παηδηά 

παξνκνηά-

επηθνηλσλία 

παξαηήξεζε 

Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα ζε ξόιν- 

Ζ θνηλόηεηα 

κάζεζεο 
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ν επηζηήκνλαο' 

θαηά ηελ νπνία 

ηα παηδηά 

εθθξάδνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γηα 

ην πώο πηζηεύνπλ 

όηη είλαη έλαο 

επηζηήκνλαο. 

εξεπλήηξηα (ζε ξόιν) 

3.Αιέμαλδξνο 

4.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε ξόιν) 

5.Άξηα; 

6.Νεπηαγσγόο 

εξεπλήηξηα (ζε ξόιν) 

7.Νεθέιε 

8.Παλαγηώηεο 

Κίκσλαο ν 

επηζηήκνλαο 

3. ηη θάλεηο εδώ; 

4. ήξζα λα ζαο 

γλσξίζσ 

5. είζαη ζαλ ηνλ 

Άικπεξη θαη 

ηνλ Νεύησλα; 

6. λαη, δνπιεύσ 

ζε εξγαζηήξην 

7. θάλεηο 

πεηξάκαηα όπσο 

θαη ν 

Νεύησλαο; 

8. θαη ν 

κπακπάο κνπ 

είλαη 

επηζηήκνλαο, 

είλαη 

καζεκαηηθόο 

δνπλ ηνλ 

Κίκσλα κε 

ηνπο 

επηζηήκνλεο 

από ην 

θηλνύκελν 

ζρέδην 

'Υξώκαηα 

από ην 

παξειζόλ' 

θαη 

επηζεκαίλνπλ 

ηα θνηλά 

ζεκεία 

ηνπο. 

πξνβιέςεηο 

ππνζέζεηο 

νκάδα 

καζεηήο-νκάδα 

καζεηήο-καζεηήο 

ζπλεξγάδεηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ηηο 

εκπεηξίεο ηεο 

ζρεηηθά κε ην 

πώο είλαη έλαο 

επηζηήκνλαο. 

Αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο θαη 

αλαθαινύλ 

πξάγκαηα πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

θαη ηηο ζπλήζεηεο 

ελόο επηζηήκνλα 

(Έθβαζε). 
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2.38 Νηπιαγωγεύο Ο. Ν. Οικονόμου / 08 Αναγνώριςη χρωμϊτων 

 

 Υπόνορ Ανάλςζη Ομιληηέρ Γιάλογορ Κινούμενο 

ζσέδιο 

Γιαδικαζίερ 

Δπιζηημονικήρ 

Μεθόδος 

Αλληλεπιδπάζειρ Σπίγωνο ηος 

Engeström 

1 0:00,0 - 

2:09,6 

Σα παηδηά ζε 

θύθιν παίδνπλ κε 

ηε κπάια θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηα 

ρξώκαηα ζηα 

ξνύρα πνπ 

θνξάλε θαη 

αλαδεηνύλ 

αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ηα 

ρξώκαηα απηά 

κέζα ζηελ ηάμε. 

Έπεηηα ηα 

  Σα παηδηά 

εληνπίδνπλ 

ηα βαζηθά 

ρξώκαηα 

από θάπνηα 

αληηθείκελα 

ηεο ηζηνξίαο 

πνπ ηνπο 

έθαλαλ 

εληύπσζε  

π. ρ. ηα 

ρξώκαηα 

από ηηο 

παξαηήξεζε 

κεηξήζεηο 

ηαμηλόκεζε 

καζεηήο-καζεηήο 

καζεηήο-νκάδα 

Σα παηδηά 

(Τπνθείκελα) 

αιιειεπηδξνύλ 

θαη ζπκβάιινπλ 

ζηνλ 

Καηακεξηζκό 

εξγαζίαο γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα 

βαζηθά ρξώκαηα 

θαη λα βξνπλ 

ζηελ ηάμε 

αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ηα 
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ζπλδένπλ κε 

αληηθείκελα από 

ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο.  

νκπξέιεο 

ησλ 

αλζξώπσλ 

πνπ έκελαλ 

ζηελ πόιε 

θαζώο θαη 

ηα ρξώκαηα 

πνπ μέπιελε 

ε βξνρή. 

ρξώκαηα απηά. 
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[ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ: TRANSCRIPTS 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ] 
 ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, μπανάνα, 

κολοκυθάκι. ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο (μύτη του Μίκη), σπιτάκι που 

βούλιαξε, όπλο σιδερένιο, καρότο, κομμάτι πλαστελίνης  
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1 Επίπλευση Ζωγραφιές Παιδιών 
1.1 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

1.1.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο, φυστίκι μισό, πατάτα, 

καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, μπανάνα, σφουγγάρι 

με πολύ νερό, κόκκινη πιπεριά 

1.2 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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1.2.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, αχλάδι, ντομάτα, σφουγγάρι  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: φυστίκι μισό, πατάτα, πέτρα, κουτάλι 

1.3 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΕΡΙΑΝΗ 
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1.3.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: ποτήρι πλαστικό, σφουγγάρι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο, φυστίκι μισό, κουμπί, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.4 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

1.4.1 Ζωγραφιά 

  

Page 298 of 691



Ελένη Κολοκούρη,  Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2015 

14 
 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, 

μελιτζάνα, μπανάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο (μύτη του Μίκη), 

σπιτάκι που βούλιαξε, όπλο σιδερένιο, καρότο, κομμάτι 

πλαστελίνης  

1.5 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1.5.1 Ζωγραφιά 
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1.5.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, μπανάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, πιπεριά, φυστίκι μισό, καρότο, κουτάλι, 

κομμάτι πλαστελίνης  

1.6 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

1.6.1 Ζωγραφιά 
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1.6.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: μελιτζάνα, ανανάς, μπανάνα, σφουγγάρι,μήλα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: καρότο, πλαστελίνη, κουτάλι, πατάτα, μισό 

φυστίκι 

1.7 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΟΥΡΑΝΙΑ 

1.7.1 Ζωγραφιά 
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1.7.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, 

μελιτζάνα, μπανάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο, φυστίκι μισό, πατάτα, 

καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.8 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΠΕΤΡΗΣ 

1.8.1 Ζωγραφιά 
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1.8.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: αγγούρι, ντομάτα, μήλο, φυστίκι ολόκληρο, 

μελιτζάνα  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο, φυστίκι μισό, πατάτα, 

καρότο  

1.9 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΤΑΣΟΣ 

1.9.1 Ζωγραφιά 
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1.9.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, μήλο, μελιτζάνα, φυστίκι ολόκληρο 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο, ποτήρι με νερό μέσα, 

φυστίκι μισό, πατάτα, καρότο  

1.10 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\2ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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1.10.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: μήλο, μπανάνα, ποτήρι πλαστικό 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: φυστίκι μισό, πατάτα, καρότο, ντομάτα που 

κολυμπάει, κομμάτι πλαστελίνης  

1.11 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

1.11.1 Ζωγραφιά 
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1.11.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, 

λεμόνι, σφουγγάρι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, μείτζάνα, πιπεριά, άνθρωπος 

που βλέπει τα πράγματα που βούλιαξαν 

1.12 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΓΓΕΛΟΣ 

1.12.1 Ζωγραφιά 
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1.12.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, πιπεριά, ξύλο, σφουγγάρι, 

μελιτζάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, ανανάς με νερό μέσα, πατάτα, κουτάλι, 

κομμάτι πλαστελίνης  

1.13 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1.13.1 Ζωγραφιά 
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1.13.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, ντομάτα, μήλο, ανανάς, λεμόνι, 

πιπεριά, σφουγγάρι, μελιτζάνα, κουμπί  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: φυστίκι μισό, , καρότο, κουτάλι, κομμάτι 

πλαστελίνης, κολοκυθάκι  

1.14 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

1.14.1 Ζωγραφιά 
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1.14.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ξύλινο παιχνίδι, μήλο, 

σφουγγάρι, μελιτζάνα,  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, ντομάτα, πιπεριά, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, σφουγγάρι με νερό  

1.15 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΒΑΣΙΛΗΣ 

1.15.1 Ζωγραφιά 
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1.15.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: φελλός, πλαστικό ποτήρι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: σιδερένιο αυτοκίνητο, φυστίκι μισό, πατάτα, 

καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, σφουγγάρι με πολύ 

νερό, μήλο, αχλάδι, βρεγμένο ξύλο 

1.16 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΒΕΑΤΡΙΚΗ 

1.16.1 Ζωγραφιά 
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1.16.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ξύλο, ανανάς, κολοκύθα, 

αχλάδι, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, λεμόνι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, φελλός, πατάτα, καρότο, κουτάλι, 

κομμάτι πλαστελίνης , πιπεριά 

1.17 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

1.17.1 Ζωγραφιά 
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1.17.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, μήλο, ξύλο, σφουγγάρι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, κουμπί, μελιτζάνα, ανανάς με 

νερό 

1.18 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΓΙΩΡΓΟΣ 

1.18.1 Ζωγραφιά 
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1.18.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, σφουγγάρι, παλστικό κουτάλι, 

φελλός , κουμπί, πιπεριά  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, μήλο, φελλός, πατάτα, καρότο, κουτάλι, 

κομμάτι πλαστελίνης, ξύλο 

1.19 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΔΗΜΗΤΡΑ 

1.19.1 Ζωγραφιά 
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1.19.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, φελλός, ξύλινο παιχνίδι, 

ανανάς, κολοκύθα, αχλάδι, πιπεριά, μήλο, σφουγγάρι, 

μελιτζάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, παιχνίδι, πατάτα, καρότο, κουτάλι, 

κομμάτι πλαστελίνης, κουμπί, λεμόνι  

1.20 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΕΥΑ 

1.20.1 Ζωγραφιά 
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1.20.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ξύλινο παιχνίδι, ανανάς, 

κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, πατάτα, κολοκυθάκι, αχλάδι, κομμάτι 

πλαστελίνης, ανθρωπάκι που δεν ξέρει μπάνιο 

1.21 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΕΥΑΝΘΙΑ 

1.21.1 Ζωγραφιά 
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1.21.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό κουτάλι, ανανάς, κολοκύθα, αχλάδι, 

μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, πιπεριά 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, ξύλα πολλά , μήλο, ντομάτα που 

κολυμπάει, καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.22 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΖΩΗ 

1.22.1 Ζωγραφιά 
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1.22.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, 

μήλο, πιπεριά, λεμόνι, σφουγγάρι, μελιτζάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.23 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΛΟΥΚΙΑ 

1.23.1 Ζωγραφιά 
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1.23.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ξύλο, φελλός, ανανάς, 

κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, σφουγγάρι, μελιτζάνα, πιπεριά 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, μήλο που κολυμπάει, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, κουμπί, λεμόνι  

1.24 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΜΑΡΙΝΑ 

1.24.1 Ζωγραφιά 
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1.24.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, ντομάτα, μήλο, 

πιπεριά, ξύλο, καρότο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.25 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

1.25.1 Ζωγραφιά 
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1.25.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ξύλινο παιχνίδι, κουτάλι 

πλαστικό, αχλάδι, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, 

κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, κολοκύθα, πατάτα, καρότο 

1.26 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΣΠΥΡΟΣ 

1.26.1 Ζωγραφιά 
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1.26.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ξύλινο παιχνίδι, ανανάς, 

κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, μήλο, σφουγγάρι, μελιτζάνα, 

κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, , μήλο, φελλός, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.27 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

ΒΥΘΙΣΗ\\ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

1.27.1 Ζωγραφιά 
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1.27.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, αχλάδι, λεμόνι, 

σφουγγάρι, μελιτζάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, μήλο, 

καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.28 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

1.28.1 Ζωγραφιά 
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1.29 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1.29.1 Ζωγραφιά 
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1.30 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

1.30.1 Ζωγραφιά 
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1.31 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΒΑΣΙΛΗΣ 

1.31.1 Ζωγραφιά 
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1.32 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΒΕΑΤΡΙΚΗ 

1.32.1 Ζωγραφιά 
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1.33 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

1.33.1 Ζωγραφιά 
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1.34 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΓΙΩΡΓΟΣ 

1.34.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

Page 328 of 691



Ελένη Κολοκούρη,  Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2015 

44 
 

  

 

1.35 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΔΗΜΗΤΡΑ 

1.35.1 Ζωγραφιά 
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1.36 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΕΥΑΝΘΙΑ 

1.36.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

Page 330 of 691



Ελένη Κολοκούρη,  Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2015 

46 
 

  

 

1.37 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΚΟΡΝΗΛΙΑ 

1.37.1 Ζωγραφιά 
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1.38 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΛΟΥΚΙΑ 

1.38.1 Ζωγραφιά 
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1.39 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΜΑΡΙΝΑ 

1.39.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

Page 333 of 691



Ελένη Κολοκούρη,  Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2015 

49 
 

  

 

1.40 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

1.40.1 Ζωγραφιά 
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1.41 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΣΠΥΡΟΣ 

1.41.1 Ζωγραφιά 
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1.42 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\7ο ΝΗΠ. ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ\\ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

1.42.1 Ζωγραφιά 
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1.43 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΓΑΘΗ 

1.43.1 Ζωγραφιά 
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1.43.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, 

μήλο, πιπεριά, λεμόνι, σφουγγάρι, αγγούρι, μελιτζάνα, 

κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: καρότο 

1.44 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΘΗΝΑ 

1.44.1 Ζωγραφιά 
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1.44.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, 

μελιτζάνα, ξύλινο τραπέζι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, καρέκλα σιδερένια, ντομάτα που 

βούλιαξε, πατάτα, καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.45 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΒΑΣΙΑ 

1.45.1 Ζωγραφιά 
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1.45.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: ανανάς, μήλο  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: καρότο 

1.46 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

1.46.1 Ζωγραφιά 
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1.46.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: αχλάδι, ντομάτα, ανανάς 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, ποτήρι σιδερένιο, κουμπιά  

1.47 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΓΙΩΡΓΟΣ 

1.47.1 Ζωγραφιά 
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1.47.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, φυστίκι ολόκληρο, τουβλάκι 

πλαστικό  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, μισή πατάτα, καρότο, κουτάλι, κομμάτι 

πλαστελίνης, μισό φυστίκι, καρχαρίας που κολυμπάει  

1.48 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

1.48.1 Ζωγραφιά 
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1.48.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: ανανάς, μήλο 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: καρότο 

1.49 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΗΡΑΚΛΗΣ 

1.49.1 Ζωγραφιά 
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1.49.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, ντομάτα, μήλο, μελιτζάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πατάτα, καρότο, κουτάλι, φυστίκι μισό 

1.50 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1.50.1 Ζωγραφιά 
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1.51 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΛΑΖΑΡΟΣ 

1.51.1 Ζωγραφιά 
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1.51.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, καρότο, κολοκύθα, αχλάδι, 

ντομάτα, μελιτζάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, ανανάς με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.52 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΜΑΡΙΝΑ 

1.52.1 Ζωγραφιά 
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1.52.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, ανανάς, αχλάδι, 

ντομάτα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, κουμπιά, πατάτα, καρότο, κουτάλι, 

κομμάτι πλαστελίνης, μπουκάλι σιδερένιο  

1.53 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΝΙΚΟΛΑΣ 

1.53.1 Ζωγραφιά 
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1.54 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΦΩΤΗΣ 

1.54.1 Ζωγραφιά 
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1.54.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, αγγούρι, μελιτζάνα μικρή, μελιτζάνα 

γιγαντιαία, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρες, τούβλα σιδερένια, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι  

1.55 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\13ο ΝΗΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ -

ΒΥΘΙΣΗ\\ΧΡΗΣΤΟΣ 

1.55.1 Ζωγραφιά 
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1.55.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, σκουπίδι, ήλιος  

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: βόμβα από σίδερο, ξιφίας, καρχαρίας, 

καρχαριομάχος  

1.56 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

1.56.1 Ζωγραφιά 
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1.56.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, λεμόνι, σφουγγάρι, μελιτζάνα, 

κολοκυθάκι, Μπομπ Σφουγγαράκης 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης , κεράσια, μπριζόλα 

1.57 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ 

1.57.1 Ζωγραφιά 
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1.57.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: ανανάς, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, μελιτζάνα, 

πατάτα, καρότο 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: ο Μπομπ που κοιτάει τι κάνουν τα αντικείμενα 

μέσα στο νερό 

1.58 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΕΡΙΕΤΤΑ 

1.58.1 Ζωγραφιά 
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1.58.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, , ντομάτα, μήλο, 

πιπεριά, λεμόνι, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, τουβλάκι, σιδερένιο  

1.59 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΟΜΠ 3 

1.59.1 Ζωγραφιά 
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1.60 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΟΜΠ 4 

1.60.1 Ζωγραφιά 
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1.61 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΟΜΠ ΔΗΜΗΤΡΑ 

1.61.1 Ζωγραφιά 
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1.61.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,220 - 

2280,1660 

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης τρέχει να ζητήσει τη βοήθεια των 

παιδιών για να βρει ποια υλικά επιπλέουν και ποια 

βυθίζονται 

1.62 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΟΠΜ 

1.62.1 Ζωγραφιά 
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1.63 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

1.63.1 Ζωγραφιά 
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1.63.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό τουβλάκι, ντομάτα, σφουγγάρι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: μελιτζάνα, αχλάδι, καρότα 

1.64 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1.64.1 Ζωγραφιά 
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1.64.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: μπανάνα, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, μήλο, 

πιπεριά, λεμόνι, σφουγγάρι, μελιτζάνα, κολοκυθάκι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σίδερο, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, 

καρότο, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.65 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΜΑΞΙΜΟΣ 
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1.65.1 Ζωγραφιά 

  

 

 

 

 

 

 

1.65.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, σφουγγάρι 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, πατάτα, κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης  

1.66 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΝΕΦΕΛΗ 

1.66.1 Ζωγραφιά 
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1.66.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: σφουγγάρια 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρες, τουβλάκια σιδερένια 

1.67 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ_Page_07 

1.67.1 Ζωγραφιά 
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1.67.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: πλαστικό ποτήρι, κολοκύθα, αχλάδι, ντομάτα, 

μήλο, πιπεριά, λεμόνι, σφουγγάρι, μελιτζάνα, σταφύλι, ο 

Μπομπ Σφουγγαράκης 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, σφουγγάρι με νερό, πατάτα, καρότο, 

κουτάλι, κομμάτι πλαστελίνης, τούβλο, σιδερένιο παιχνίδι, 

ανανάς με νερό 

1.68 Επίπλευση \ Ζωγραφιές Παιδιών\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ-

ΒΥΘΙΣΗ\\ΣΤΑΥΡΟΣ 

1.68.1 Ζωγραφιά 
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1.68.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1   ΕΠΙΠΛΕΕΙ: κολοκύθα, μελιτζάνα 

ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ: πέτρα, πατάτα, καρότο, κουτάλι, κομμάτι 

πλαστελίνης, κουμπιά  
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Ελζνθ Κολοκοφρθ 
 

[ΕΠΙΠΛΕΤΗ: TRANSCRIPTS 
ΑΠΟ ΣΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ] 
 Σα κέιε ηεο νκάδαο επηιέγνπλ ηα πιηθά πνπ ζα επεμεξγαζηνύλ, θάλνπλ ππνζέζεηο θαη αληαιιάζζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήδε γλσξίδνπλ (αιιειεπίδξαζε ζε επίπεδν νκάδαο).  Σα παηδηά (θνηλόηεηα 

κάζεζεο) επεμεξγάδνληαη ηα πιηθά κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο, θάλνπλ ππνζέζεηο θαη αλαθνξέο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο (ζύλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα) 
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1 Επίπλευση: Transcripts από τις 

φωτογραφίες των παιδιών. 
 

1.1 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Αναπαράσταση επίπλευσης- βύθισης 

1.1.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,0 - 

310,170 

Τα παιδιά αναπαριστούν το φαινόμενο της επίπλευσης-βύθισης με το δικό τους 

τρόπο  

1.2 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 1 

1.2.1 Φωτογραφία 
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1.2.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,30 - 

260,180 

Τα παιδιά (κοινότητα μάθησης) επεξεργάζονται τα υλικά με τις αισθήσεις τους, 

κάνουν υποθέσεις και αναφορές στην καθημερινότητά τους (σύνδεση με την 

καθημερινότητα) 

1.3 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 2 

1.3.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 110,60 - 

260,190 

Τα μέλη της ομάδας επιλέγουν τα υλικά που θα επεξεργαστούν, κάνουν 

υποθέσεις και ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που ήδη γνωρίζουν 

(αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας) 
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1.4 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 3 

1.4.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,60 - 

280,180 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες επεξεργάζονται τα υλικά που θα χρηασιμοποιήσουν 

για το πείραμα της επίπλευσης-βύθισης και διαμορφώνουν τους κανόνες για το 

πώς θα τα χρησιμοποιήσουν (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας) 

2 70,0 - 

160,170 

Η Εριάνη εξετάζει το βάρος της κολοκύθας και κάνει συγκρίσεις με άλλα υλικά 

που επεξεργάστηκε πριν (διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου) 

1.5 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 4 

1.5.1 Φωτογραφία 
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1.5.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,0 - 

160,180 

Η Εριάνη κάνει την υπόθεση ότι η κολοκύθα θα βυθιστεί και συζητά με την 

ομάδα τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η συμπεριφορά της στο 

νερό. Πιστεύει ότι θα βυθιστεί επειδή είναι πολύ βαριά (διαδικασίες 

επιστημονικής μεθόδου, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας) 

1.6 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ζωγραφιά ιστορίας 1 

1.6.1 Φωτογραφία 
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1.6.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,80 - 

720,580 

Τα μέλη της ομάδας ζωγραφίζουν σε κοινό χαρτί και συζητούν σχετικά με το 

ποια στοιχεία θα συμπεριλάβουν από το γράμμα του Μπομπ Σφουγγαράκη 

(ανάπτυξη διαλόγου, σύνδεση με το κινούμενο σχέδιο) 

1.7 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ζωγραφιά ιστορίας 2 

1.7.1 Φωτογραφία 
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1.7.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,60 - 

720,580 

Οι ομάδες ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη ζωγραφιά για τις 

περιπέτειες του Μπομπ Σφουγγαράκη (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας) 

1.8 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ζωγραφιά ιστορίας 3 

1.8.1 Φωτογραφία 
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1.8.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,80 - 

680,580 

Η ομάδα αναλαμβάνει δράση και αποτυπώνει στο χαρτί ότι έχει αποφασίσει 

(Καταμερισμός Εργασίας, επικοινωνία) 

1.9 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παγωμένες εικόνες 1 

1.9.1 Φωτογραφία 
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1.9.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

300,190 

Τα παιδιά σε ομάδες αναπαριστούν εικόνες από την πόλη του Μπομπ 

Σφουγγαράκη (συσχέτιση με τα πειράματα που προηγήθηκαν, επικοινωνία) 

1.10 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παγωμένες εικόνες 2 

1.10.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,10 - Ο Μπομπ Σφουγγαράκης (νηπιαγωγός-ερευνήτρια σε ρόλο) συναντά τις ομάδες 

και συζητά για την πορεία της δράσης τους (αναστοχασμός σε επίπεδο ομάδας)  
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250,190 

1.11 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παιχνίδια με τον Μπομπ 1 

1.11.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.11.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,10 - 

260,180 

Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από το 

παχνίδι με τον Μπομπ Σφουγγαράκη (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 

πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου) 

1.12 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παιχνίδια με τον Μπομπ 2 

1.12.1 Φωτογραφία 
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1.12.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

290,180 

Η ομάδα συνεργάζεται στην προσπάθειά της να ισορροπήσει την κούκλα πάνω 

στο πανί (επικοινωνία) 

1.13 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης -βύθισης 1 

1.13.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.13.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

270,190 

Τα παιδιά επιλέγουν τα υλικά, τα τοποθετούν στο νερό και παρατηρούν τη 

συμπεριφορά τους μέσα στο νερό  
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1.14 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 2 

1.14.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.14.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,30 - 

210,180 

Η επιλογή των υλικών (Εργαλείων) για τη διεξαγωγή του πειράματος γίνεται 

από τα ίδια τα παιδιά 

1.15 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με πατάτα 

1.15.1 Φωτογραφία 
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1.15.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 110,0 - 

300,190 

Αφού τα παιδιά επεξεργάστηκαν στην ολομέλεια τη φράση 'κόψε την πατάτα, 

κόψε την πατάτα' από την τηλεφωνική συνδιάλεξη και συγκέντρωσαν τα 

απαραίτητα υλικά, προχωρούν στον πειραματισμό (οργάνωση πειράματος, 

προβλέψεις, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας)  

1.16 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φιστίκια 

1.16.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.16.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,0 - Η ομάδα των παιδιών παρατηρεί τη συμπεριφορά των υλικών (φιστίκια) σε 

νερό με ανθρακικό και δίνει τη δική της ερμηνεία (προσέγγιση της δύναμης της 
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290,180 άνωσης) 

1.17 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Περίγραμμα Μπομπ-ρόλος στον τοίχο 

1.17.1 Φωτογραφία 
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1.17.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

1980,2680 

Αρχικά οι προτάσεις των παιδιών επικεντρώθηκαν στη μάγισσα που προκάλεσε 

το πρόβλημα στην πόλη του Μπομπ και σταδιακά μέσα από τις δραστηριότητες 

με το κινούμενο σχέδιο προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο της 

επίπλευσης -βύθισης (αναστοχασμός δράσης, σύνδεση με το κινούμενο σχέδιο) 

1.18 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πίνακας προβλέψεων 2 

1.18.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.18.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,0 - 

260,180 

Τα παιδιά σημειώνουν τις προβλέψεις τους σε πίνακα διπλής εισόδου 

(διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου) 

1.19 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πίνακας προβλέψεων1 

1.19.1 Φωτογραφία 
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1.19.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 100,0 - 

310,180 

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης (νηπιαγωγός-ερευνήτρια σε ρόλο) ενημερώνεται για 

την πορεία των εργασιών και παρακολουθεί τηνκαταγραφή των προβλέψεων 

των παιδιών στον πίνακα (σύνδεση με το κινούμενο σχέδιο) 

1.20 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ρόλος Μπομπ Σφουγγαράκη 

1.20.1 Φωτογραφία 
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1.20.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 440,0 - 

1810,2050 

Ο Κωνσταντίνος σε ρόλο Μπομπ Σφουγγαράκη βοηθά στην οργάνωση των 

πειραμάτων με τα φιστίκια, το νερό και το ανθρακικό από τα ίδια τα παιδιά. 

1.21 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Συζήτηση με τον Μπομπ 

1.21.1 Φωτογραφία 
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1.21.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,20 - 

260,180 

Η ομάδα (κονότητα μάθησης) συζητά με τον Μπομπ (βασικό Εργαλείο) την 

πορεία των εργασιών τους και τον επιβεβαιώνουν ότι θα βρεθεί λύση στο 

πρόβλημά του (σύνδεση με το κινούμενο σχέδιο) 

1.22 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Συλλογική ζωγραφιά 1 

1.22.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.22.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 
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1 0,0 - 

240,190 

Στη ζωγραφιά της πόλης του Μπικίνι Μπότομ κυριαρχούν πλάσματα της 

θάλασσας καθώς και η μάγισσα που ανέτρεψε τα δεδομένα στο βυθό (σύνδεση 

με τι κινούμενο σχέδιο) 

1.23 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Συλλογική ζωγραφιά 2 

1.23.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.23.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,0 - 

320,160 

Τα μέλη της ομάδας (κοινότητα μάθησης) συζητούν σχετικά με το πώς θα 

απεικονίσουν την πόλη του Μπικίνι Μπότομ και διαμορφώνουν τους κανόνες 

λειτουργίας της ομάδας (καταμερισμός εργασίας) 

1.24 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Συλλογική ζωγραφιά 3 

1.24.1 Φωτογραφία 
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1.24.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 100,20 - 

320,190 

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης συζητά με τον Πάτρικ για το πρόβλημα που υπάρχει 

στην πόλη και πώς θα το επιλύσουν (σύνδεση με το κινούμενο σχέδιο) 

1.25 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ταξινόμηση υλικών 

1.25.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.25.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

260,180 

Μετά το πείραμα γίνεται η ταξινόμηση των υλικών στις αντίστοιχες κατηγορίες: 

επιπλέει-βυθίζεται (διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου) 
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1.26 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Υλικά Μπομπ Σφουγγαράκη 

1.26.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.26.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,40 - 

2820,1880 

Το γράμμα από τον Μπομ, το άλμπουμ με τις Φωτογραφίες, το πανί για το βυθό 

του Μπικίνι Μπότομ και η κούκλα για την ανάληψη του ρόλου του Μπομπ 

αποτελούν τα βασικά εργαλεία σεόλη την πορεία προς την επίτευξη του 

Αντικειμένου που είναι να αποκτήσουν τα παιδιά μαθησιακές εμπειρίες από το 

φαινόμενο της επίπλευσης-βύθισης  

1.27 Φωτογραφίες\\2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Υλικά πειραμάτων 
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1.27.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.27.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,40 - 

300,180 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικές κατηγορίες 

υλικών (Εργαλεία) τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσουν στον τελικό τους 

στόχο (Αντικείμενο) 

1.28 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Αναπαράσταση επίπλευσης-βύθισης 1 

1.28.1 Φωτογραφία 
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1.28.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

210,190 

Τα παιδιά αναπαριστάνουν κινητικά το φαινόμενο της επίπλευσης-βύθισης 

αφού προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά του φαινομένου 

(αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας) 

1.29 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Αναπαράσταση επίπλευσης-βύθισης 2 

1.29.1 Φωτογραφία 
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1.29.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

3080,2530 

Τα σώματα που έχουν αραιή μάζα και αφήνουν τον αέρα να περάσει μέσα από 

αυτά και επιπλέουν στο νερό (π. χ. πιπεριά) αναπαριστάνονται από τα παιδιά με 

τα χέρια τους ανοιχτά ('για να περνά ο αέρας', όπως λένε τα ίδια). 

2 1050,1380 

- 

2080,2530 

Τα σώματα που έχουν πολύ πυκνή μάζα (π. χ. πατάτα, καρότο) 

αναπαριστάνονται από τα παιδιά μαζεμένα, σφιχτά ('για να μην περνά ο αέρας', 

όπως λένε τα ίδια).  

1.30 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 

1.30.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

Page 398 of 691



Ελένη Κολοκούρη,   Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2015 

36 
 

 

 

 

1.30.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 130,50 - 

2110,1480 

Τα παιδιά σε ομάδες (Υποκείμενα) επεξεργάζονται τα υλικά (εργαλεία) με τις 

αισθήσεις τους πριν το πείραμα 

1.31 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 

1.31.1 Φωτογραφία 
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1.31.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

310,180 

Τα παιδιά τοποθετούν τα υλικά στο νερό και παρατηρούν τη συμπεριφορά τους 

μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια θα ελέγξουν τις προβλέψεις τους.  

1.32 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με πατάτα 

1.32.1 Φωτογραφία 
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1.32.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,0 - 

1550,1100 

Τα παιδιά βυθίζουν τα διαφορετικά κομμάτια της πατάτας και διαπιστώνουν ότι 

όσο μικρά και αν είναι πάντα βυθίζονται 

1.33 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 1 

1.33.1 Φωτογραφία 
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1.33.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

270,180 

Η ομάδα των παιδιών οργανώνει το πείραμα σύμφωνα με τη φράση που έδωσε 

ο Πάτρικ στο τηλέφωνο ΄το φιστίκι ολόκληρο ή μισό, επιπλέει ή βυθίζεται 

θαρρώ', το υλοποιεί και επιβεβαιώνει τις υποθέσεις της (οργάνωση 

απειραμάτων από τα ίδια ταπαιδιά, διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου) 

1.34 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 2 

1.34.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.34.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,0 - 

310,180 

Τα παιδιά έχουν συγκεντρώσει τα υλικά που χρειάζονται για να υλοποιήσουν το 

πείραμα (οργάνωση από τα ίδια τα παιδιά-Καταμερισμός Εργασίας, διαδικασίες 

επιστημονικής μεθόδου, πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου) 
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1.35 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 3 

1.35.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.35.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

240,180 

Ο Παναγιώτης περιγράφει το πείραμα που μόλις υλοποίησε με την ομάδα του 

και περιγράφει τα αποτελέσματα αναπτύσσοντας τη δική του επιχειρηματολογία 

1.36 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 4 

1.36.1 Φωτογραφία 
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1.36.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 30,0 - 

320,180 

Η ομάδα των παιδιών υλοποιεί το πείραμα που έχει οργανώσει, κάνει υποθέσεις 

και παρατηρεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν (αλληλεπίδραση σε επίπεδο 

ομάδας, διαμόρφωση κανόνων από τα ίδια τα παιδιά, καταμερισμός εργασίας, 

σύνδεση με το κινούμενο σχέδιο) 

1.37 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 5 

1.37.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.37.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

310,180 

Η ομάδα των παιδιών περιγράφει τα αποτελέσματα από το πείραμα που μόλις 

υλοποίησε σύωνα με τη φράση του Πάτρικ 'το φιστίκι ατο ανθρακικό κάνει 

κόλπα αλλιώτικα από ότι στο νερό' (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 
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ανάπτυξη επιχειρηματολογίας)  

1.38 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πίνακας προβλέψεων 

1.38.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.38.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

300,180 

Τα παιδιά συμπληρώνουν τις προβλέψεις τους σχετικά με τη συμπεριφορά των 

υλικών μέσα στο νερό σε πίνακα διπλής ειαόδου πριν το πείραμα της 

επίπλευσης-βύθισης 

1.39 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ταξινόμηση υλικών 1 

1.39.1 Φωτογραφία 
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1.39.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,10 - 

320,170 

Μετά το πείραμα της επίπλευσης βύθισης τα παιδιά προχωρούν στην 

ταξινόμηση των υλικών σε αυτά που επιπλέουν και σε αυτά που δεν επιπλέουν 

στις αντίστοιχες κάρτες και περιγράφουν με το δικό τους τρόπο τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των υλικών στο νερό (ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας, διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου) 

1.40 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ταξινόμηση υλικών 2 

1.40.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.41 Φωτογραφίες\\7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Υλικά πειραμάτων 
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1.41.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.41.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 150,50 - 

2690,2040 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικές κατηγορίες 

υλικών (Εργαλεία) τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσουν στον τελικό τους 

στόχο (Αντικείμενο) 

1.42 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Αποχαιρετισμός στον Μπομπ 1 

1.42.1 Φωτογραφία 
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1.42.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

310,170 

Τα παιδιά αποχαιρετούν τον Μπομπ και του λένε να θυμάται τις πληροφορίες 

που του έδωσαν από τα πειράματα 

1.43 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δάσκαλος σε ρόλο 

1.43.1 Φωτογραφία 
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1.43.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

3120,2100 

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης (δάσκαλος σε ρόλο) συζητά με τις ομάδες των 

παιδιών το πρόβλημά του και απαντά στις ερωτήσεις τους 

1.44 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Διάδρομος συνείδησης 1 

1.44.1 Φωτογραφία 
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1.44.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,0 - 

320,180 

Τα μέλη των δύο ομάδων (Υποκείμενα) κάνουν υποθέσεις και 

επιχειρηματολογούν σχετικά με τη συμπεριφορά των υλικών (Εργαλεία) μέσα 

στο νερό (κριτική σκέψη, σύνδεση με την καθημερινότητα, ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας). Η νηπιαγωγός ερευνήτρια σε ρόλο Μπομπ Σφουγγαράκη 

καταγράφει τις απόψεις και των δύο ομάδων (αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο 

ομάδες και με τη νηπιαγωγό-ερευνήτρια) 

1.45 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Διάδρομος συνείδησης 2 

1.45.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.45.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 
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1 70,0 - 

320,180 

Οι ομάδες κάνουν υποθέσεις και επιχειρηματολογούν σχετικά με τη 

συμπεριφορά του ανανά μέσα στο νερό. Είναι πολύ σημαντικό υλικό (Εργαλείο) 

εφόσον πρόκειται για το σπίτι του Μπομπ Σφουγγαράκη (σύνδεση με την 

καθημερινότητα, με το κινούμενο σχέδιο, αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο 

ομάδες και με τη νηπιαγωγό-ερευνήτρια)  

1.46 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 1 

1.46.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.46.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,0 - 

290,180 

Ο Χρήστος (Υποκείμενο) επιλέγει το υλικό (Εργαλείο) που επιθυμεί και το 

επεξεργάζεται  

1.47 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 2 

1.47.1 Φωτογραφία 
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1.47.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

260,180 

Η ομάδα των παιδιών (Υποκείμενα) παρατηρεί τα υλικά και κάνει υποθέσεις για 

τη συμπεριφορά τους όταν τοποθετηθούν στο νερό (πορεία προς την έκβαση 

του αντικειμένου) και αλληλεπιδρά ανταλλάσσοντας απόψεις 

1.48 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επαφή με τα υλικά 3 

1.48.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.48.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

310,180 

Τα παιδιά σε ομάδες επεξεργάζονται τα υλικά που έχουν επιλέξει, συζητούν για 

τα χαρακτηριστικά τους (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας) και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες (σύνδεση με την καθημερινότητα) 
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1.49 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία περιεχομένων 1 

1.49.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.49.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,0 - 

320,180 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες επεξεργάζονται το περιεχόμενο του φακέλου που 

τους έστειλε ο Μπομπ Σφουγγαράκης, συζητούν στο πλαίσιο της ομάδας τους 

και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις άλλες ομάδες (διάλογος, πορεία προς 

επίλυση προβλήματος, επικοινωνία). Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει την 

επικοινωνία με τις άλλες ομάδες. (αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα, 

αλληλεπίδραση με τις άλλες ομάδες) 

2    

1.50 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία περιεχομένων 2 

1.50.1 Φωτογραφία 
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1.50.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,10 - 

300,190 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες επεξεργάζονται το περιεχόμενο του φακέλου που 

τους έστειλε ο Μπομπ Σφουγγαράκης, συζητούν στο πλαίσιο της ομάδας τους 

και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις άλλες ομάδες (διάλογος, πορεία προς 

επίλυση προβλήματος, επικοινωνία). 

1.51 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παιχνίδια με τον Μπομπ Σφουγγαράκη 

1.51.1 Φωτογραφία 
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1.51.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 120,30 - 

490,580 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες παίζουν παιχνίδια στην πόλη του Μπομπ 

Σφουγγαράκη (σύνδεση με την καθημερινότητα, με το κινούμενο σχέδιο, 

επικοινωνία) 

1.52 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης -βύθισης 2 

1.52.1 Φωτογραφία 
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1.52.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,10 - 

220,180 

Ο Λάζαρος υποθέτειπως το ξύλο θα επιπλεύσει, όπως κάνουν τα ξύλινα 

καραβάκια στη λεκάνη που παίζει (σύνδεση με την καθημερινότητα, πορεία 

προς την επίτευξη του Αντικειμένου) 

1.53 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης -βύθισης 3 

1.53.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.53.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,0 - 

310,170 

Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος τα παιδιά αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της 

ομάδας τους, επιλέγουν τα υλικά, ελέχγουν τις υποθέσεις τους και εξάγουν τα 

συμπεράσματά τους (πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου)  
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1.54 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 1 

1.54.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.54.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

200,180 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) επιλέγουν τα υλικά (Εργαλεία) που θα 

χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων και εξάγουν τα 

συμπεράσματά τους (επίτευξη του Αντικειμένου)  

1.55 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 4 

1.55.1 Φωτογραφία 
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1.55.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

220,180 

Ο Ηρακλής πιέζει την κολοκύθα γιατί, όπως λέει, είναι πολύ μεγάλη και θα 

βουλιάξει (δοκιμή υποθέσεων, πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου) 

1.56 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 5 

1.56.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.56.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,10 - 

250,140 

Η Βασιλική παρατηρεί τα διαφορετικά υλικά μέσα στο νερό και διαπιστώνει ότι 

η συμπεριφορά τους παραμένει η ίδια (εξαγωγή συμπερασμάτων) 
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1.57 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 1 

1.57.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.57.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,10 - 

280,180 

Η ομάδα των παιδιών οργανώνει τα πειράματα, επιλέγοντας τα υλικά και 

χρησιμοποιώντας τα με νέους τρόπους (διατύπωση υποθέσεων, επίλυση 

προβλήματος, πορεία προε την επίτευξη του Αντικειμένου)  

1.58 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα με φυστίκια 2 

1.58.1 Φωτογραφία 
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1.58.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,0 - 

270,180 

Τα παιδιά παρατηρούν τη συμπεριφορά του υλικού (φιστίκι) μέσα στο νερό με 

ανθρακικό, διατυπώνουν υποθέσεις και εξάγουν τα συμπεράσματά τους 

1.59 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Περίγραμμα Μπομπ-ρόλος στον τοίχο 

1.59.1 Φωτογραφία 
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1.59.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 150,260 - 

1780,2440 

Στο περίγραμμα του μυαλού του Μπομπ που υπάρχει στην τάξη σε όλη την 

πορεία της παρέμβασης τα παιδιά προσθέτουν κάθε φορά τις νέες πληροφορίες 

που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθώς και τα 

συναισθήματά τους για τον ήρωα (αναστοχασμός δράσης, πορεία προς την 

επίτευξη του Αντικειμένου) 

1.60 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Περιεχόμενα φακέλου γράμματος 
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1.60.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.60.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

320,180 

Η ομάδα στην ολομέλεια παρατηρεί τα περιεχόμενα του φακέλου του 

γράμματος, διατυπώνει ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω 

επεξεργασία τους (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας και με τη νηπιαγωγό 

ερευνήτρια, ανάπτυξη διαλόγου, υποθέσεις) 

1.61 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πίνακας προβλέψεων 1 

1.61.1 Φωτογραφία 
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1.61.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,0 - 

310,190 

Μετά το διάδρομο συνείδησης τα παιδιά απεικονίζουν τις προβλέψεις τους σε 

πίνακα διπλής εισόδου 

1.62 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πίνακας προβλέψεων 2 

1.62.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.62.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,0 - Ο πίνακας προβλέψεων σχετικά με τη συμπεριφορά των υλικών όπως έχει 

διαμορφωθεί από τα παιδιά (κοινότητα μάθησης) πριν από τη διεξαγωγή των 
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240,190 πειραμάτων (πορεία προς το Αντικείμενο) 

1.63 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ρόλος στον τοίχο 1 

1.63.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.63.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - 

310,180 

Τα παιδιά δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών 

τους και η νηπιαγωγός-ερευνήτρια της καταγράφει στο περίγραμμα (μυαλό) του 

Μπομπ Σφουγγαράκη 

1.64 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ρόλος στον τοίχο 2 

1.64.1 Φωτογραφία 
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1.64.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,10 - 

290,180 

Μέσα από τη χρήση του κινουμένου σχεδίου οι ομάδες προχωρούν στον 

αναστοχασμό των πληροφοριών και των μαθησιακών εμπειριών που έχουν 

αποκτήσει (πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου) 

1.65 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ρόλος στον τοίχο 3 

1.65.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.65.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

310,170 

Η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών αναλαμβάνει η ίδια να καταγράψει τις νέες 

πληροφορίες στο περίγραμμα (μυαλό του Μπομπ) και συζητά σχετικά με τον 

τρόπο που θα τις απεικονίσει για να είναι κατανοητές στον Μπομπ 

(αλληλεπίδραση μελών της ομάδας, αναστοχασμός μαθησιακών εμπειριών, 
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ανάπτυξη διαλόγου)  

2    

3    

1.66 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Συζήτηση με τον Μπομπ 

1.66.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.66.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

240,180 

Η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών συζητά με τον Μπομπ την μέχρι τώρα πορεία 

των εργασιών τους που θα οδηγήσει στην έκβαση του Αντικειμένου 

1.67 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Συλλογική ζωγραφιά 

1.67.1 Φωτογραφία 
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1.67.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 200,60 - 

1440,2820 

Τα παιδιά ζωγραφίσαν ομαδικά την πόλη του Μπομπ Σφουγγαράκη όπως 

διαμορφώθηκε μετά την παρέμβαση της μάγισσας και έπειτα συζητούν για το 

πώς μπορούν να βοηθήσουν τον Μπομπ αξιοποιώντας το γράμμα που έλαβαν 

(αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, προσπάθεια επίλυσης προβλήματος, 

ανάπτυξη διαλόγου) 

1.68 Φωτογραφίες\\13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Το γράμμα 1 
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1.68.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.68.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

300,170 

Συζήτηση της ομάδας των παιδιών στην ολομέλεια σχετικά με το γράμμα που 

μόλις διάβασε η νηπιαγωγός-ερευνήτρια και τις περιπτώσεις που τα ίδια 

λαμβάνουν γράμματα (σύνδεση με την καθημερινότητα) 

1.69 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Αναπαράσταση επίπλευσης-βύθισης 1 

1.69.1 Φωτογραφία 
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1.69.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

300,180 

η ομάδα των παιδιών (κοινότητα μάθησης) αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο 

τα αντικείμενα επιπλέουν στο νερό. Μέσα από τη χρήση του ήρωα κινουμένων 

σχεδίων, τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διαμόρφωση κανόνων από την 

ομάδα) αποφασίστηκε ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα επιπλέουν 

1.70 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Αναπαράσταση επίπλευσης-βύθισης 2 

1.70.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.70.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,90 - 

310,180 

η ομάδα των παιδιών (κοινότητα μάθησης) αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο 

τα αντικείμενα βυθίζονται στο νερό. Μέσα από τη χρήση του ήρωα κινουμένων 

σχεδίων, τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διαμόρφωση κανόνων από την 

ομάδα) αποφασίστηκε ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα βυθίζονται και έτσι 

έγινε ολοκληρωμένη αναπαράσταση του φαινομένου επίπλευσης-βύθισης. 

Μετά από αίτημα των παιδιών (ανάληψη ρόλων), στην αναπαράσταση 

συμμετέχουν και νηπιαγωγός-ερευνήτρια μαζί με τον Μπομπ Σφουγγαράκη  

2    

1.71 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Αποχαιρετισμός στον Μπομπ 1 
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1.71.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.71.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,10 - 

320,190 

Τα παιδιά σε ομάδες αποχαιρετούν τον Μπομπ Σφουγγαράκη (νηπιαγωγός 

ερευνήτρια σε ρόλο) και του δίνουν τις τελευταίες οδηγίες για να σώσει την 

πόλη του (αλληεπίδραση Υποκειμένου με το εργαλείο μάθησης) 

1.72 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Αποχαιρετισμός στον Μπομπ 2 

1.72.1 Φωτογραφία 
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1.72.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

170,110 

Το μυαλό του Μπομπ (τεχνική ρόλος στον τοίχο) περιλαμβάνει την πορεία προς 

την επίτευξη του Αντικειμένου (να αποκτήσουν τα παιδιά μαθησιακές εμπειρίες 

σχετικά με το φαινόμενο επίπλευση-βύθιση) 

2 30,0 - 

320,180 

Μία ομάδα παιδιών συμπληρώνει τις τελευταίες πληροφορίες λίγο πριν 

αποχαιρετίσουν τον Μπομπ Σφουγγαράκη (αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών 

της ομάδας). Ο ρόλος της νηπιαγωγού-ερευνήτριας είναι καθαρά καθώς απλά 

γράφει τις νέες πληροφορίες που δίνει η ομάδα.  

1.73 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Διάδρομος συνείδησης 1 

1.73.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.73.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,40 - 

310,180 

Οι ομάδες είναι έτοιμες να πάρουν τη θέση τους στις δύο άκρες του διαδρόμου 

όπου θα κάνουν υποθέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των διαφορετικών 

υλικών στο νερό 

1.74 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Διάδρομος συνείδησης 2 
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1.74.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.74.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,0 - 

300,180 

Οι ομάδες στις δύο άκρες του διαδρόμου υποδέχονται τον Μπομπ Σφουγγαράκη 

(νηπιαγωγός ερευνήτρια σε ρόλο)  

1.75 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Διάδρομος συνείδησης 3 

1.75.1 Φωτογραφία 
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1.75.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

140,180 

Τα παιδιά επιχειρηματολογούν για τη συμπεριφορά του ανανά (το σπίτι του 

Μπομπ, όπως αναφέρουν) και η κάθε ομάδα κάνει τις δικές της 

υποθέσεις(ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, συγκρούσεις απόψεων για την 

επίτευξη του ααντικειμένου που είναι η κάθε ομάδα να πάρει τον Μπομπ με το 

μέρος της) 

1.76 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Διάδρομος συνείδησης 4 

1.76.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.76.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

240,180 

Τα παιδιά επιχειρηματολογούν για τη συμπεριφορά του ανανά (το σπίτι του 

Μπομπ, όπως αναφέρουν) και η κάθε ομάδα κάνει τις δικές της 

υποθέσεις(ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, συγκρούσεις απόψεων για την 

επίτευξη του ααντικειμένου που είναι η κάθε ομάδα να πάρει τον Μπομπ με το 

μέρος της) 

1.77 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Επαφή με τα υλικά 1 

1.77.1 Φωτογραφία 
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1.77.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

160,190 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) επεξεργάζονται τα υλικά με τις 

αισθήσεις τους και τα περιγράφουν. Τα υπόλοιπα μέλη συμπληρώνουν ή 

κάνουν ερωτήσεις (αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και του 

συνόλου της κοινότητας μάθησης)  

1.78 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Επαφή με τα υλικά 2 

1.78.1 Φωτογραφία 
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1.78.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

240,190 

Στο σημείο αυτό παρατηρούν ότι τα φρούτα και τα λαχανικά (υλικά) είναι 

αληθινά και διαφέρουν από τα πλαστικά που χρησιμοποιούν στο παιχνίδι 

(σύνδεση με την καθημερινότητα) 

1.79 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Επαφή με τα υλικά 3 

1.79.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.79.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,40 - 

320,180 

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επεξεργάζονται τα υλικά για να δουν ποια από 

αυτά είναι αληθινά 

1.80 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Επεξεργασία περιεχομένων 2 

1.80.1 Φωτογραφία 
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1.80.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,0 - 

300,180 

Δύο παιδιά μελετούν τις φωτογραφίας της πόλης που έστειλε ο Μπομπ και 

συζητούν για το πώς μπορούν να τρην ξαναφτιάξουν (ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας, προτάσεις για επίλυση του προβλήματος) 

1.81 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Επεξεργασία περιεχομένων φακέλου 1 

1.81.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.81.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,10 - 

320,160 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) αλληλεπιδρούν με τον Μπομπ Σφουγγαράκη (βασικό 

εργαλείο) καθώς επεξεργάζονται τα περιεχόμενα του φακέλου και συζητούν για 

το πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν στη συνέχεια (κανόνες-καταμερισμός 

εργασίας). 
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1.82 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Ζωγραφιές για τον Μπομπ 1 

1.82.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.82.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - 

280,180 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα αντικείμενα που επιπλέουν και αυτά που βυθίζονται 

για να βοηθήσουν τον Μπομπ να σώσει την πόλη του (αξιολόγηση) 

1.83 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Ζωγραφιές για τον Μπομπ 2 

1.83.1 Φωτογραφία 
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1.83.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

290,180 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα αντικείμενα που επιπλέουν και αυτά που βυθίζονται 

για να βοηθήσουν τον Μπομπ να σώσει την πόλη του. Συζητούν με τον Μπομπ 

(νηπιαγωγός-ερευνήτρια) τη μέχρι τώρα πορεία τους (αναστοχασμός) 

2    

1.84 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Παγωμένες εικόνες 1 

1.84.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.84.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 
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1 10,20 - 

320,180 

Τα παιδιά αναπαριστάνουν σκηνές από την πόλη του Μπομπ Σφουγγαράκη 

και αναλαμβάνουν ρόλους από τους ήρωες του κινουμένου σχεδίου 

1.85 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Παγωμένες εικόνες 2 

1.85.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.85.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 30,0 - 

230,190 

Η ομάδα αυτή ανακοινώνει στη μάγισσα Λαβίνια ότι τώρα που γνωρίζουν ποια 

αντικείμενα επιπλέουν και ποια βυθίζονται στο νερό θα σωθεί η πόλη του 

Μπομπ (ανασύνθεση πληροφοριών και μαθησιακών εμπειριών) 

1.86 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Παιχνίδια με τον Μπομπ 1 

1.86.1 Φωτογραφία 
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1.87 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Παιχνίδια με τον Μπομπ 2 

1.87.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.88 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 3 

1.88.1 Φωτογραφία 
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1.88.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,0 - 

250,190 

Μέσα από το πείραμα θα γίνει ο έλεγχος των προβλέψεων και θα διατυπωθούν 

τα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των αντικειμένων στο νερό. Το 

συγκεκριμένο υλικό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά εφόσον πρόκειται για 

το σπίτι του Μπομπ Σφουγγαράκη (σύνδεση με το βασικό εργαλείο, τον ήρωα 

κινουμένων σχεδίων)  

1.89 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 1 

1.89.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.89.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

Page 441 of 691

SamsungUser
Oval

SamsungUser
Oval



Ελένη Κολοκούρη,   Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2015 

79 
 

1 20,0 - 

180,180 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) σε μικρές ομάδες πειραματίζονται με τα διαφορετικά 

υλικά (Εργαλεία) για να πετύχουν τη έκβαση του Αντικειμένου(να αποκτήσουν 

μαθησιακές εμπειρίες σχετικά με το φαινόμενο της επίπλευσης-βύθισης)  

1.90 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 2 

1.90.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.90.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 180,0 - 

320,180 

Η ομάδα των παιδιών πειραματίζεται και παρατηρεί τη συμπεριφορά των 

υλικών στο νερό με την υποστήριξη του Μπομπ Σφουγγαράκη (αλληλεπίδραση 

ομάδας- βασικού εργαλείου)  

1.91 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 4 

1.91.1 Φωτογραφία 
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1.91.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

270,180 

Ο Μάξιμος πιέζει τα αντικείμενα που επιπλέουν πάλι στο νερό και 

πειραματίζεται με τη δύναμη της άνωσης. Τα άλλα μέλη της ομάδας 

διατυπώνουν τις απόψεις τους και προτείνουν νέους τρόπους χρήσης των 

υλικών  

1.92 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πείραμα επίπλευσης-βύθισης 5 

1.92.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.92.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο υλικό που θα επιλέξει το κάθε παιδί για τη 

διεξαγωγή του πειράματος. Στη συνέχεια υπάρχει η αλληλεπίδραση με τα 
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180,190 υπόλοιπα μέλη της ομάδας μέσα από τις παρατηρήσεις και την ανταλλαγή 

απόψεων 

1.93 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πίνακας προβλέψεων 1 

1.93.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.93.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,10 - 

240,190 

Αφού επεξεργαστούν τα υλικά τα παιδιά συμπληρώνουν τις προβλέψεις τους 

στον πίνακα διπλής εισόδου. Ο Βησσαρίωνας εδώ αιτιολογεί την πρόβλεψή του 

για το πλαστικό λέγοντας ότι έχει δει πλαστικά μπουκάλια που επιπλέουν στη 

θάλασσα (σύνδεση με την καθημερινότητα) 

1.94 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Πίνακας προβλέψεων 2 

1.94.1 Φωτογραφία 
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1.94.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,0 - 

280,180 

Η Νεφέλη πριν κάνει την πρόβλεψή της ταυτοποιεί την εικόνα στον πίνακα με 

το πραγματικό αντικείμενο, σφουγγάρι 

1.95 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Συλλογική ζωγραφιά 1 

1.95.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.95.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - 

280,180 

Τα παιδιά αλληλεπιδρούν σε επίπεδο ομάδας και αποφασίζουν ποια από τα 

σημεία της πόλης του Μπικίνι Μπότομ θα ζωγραφίσουν 
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2    

3    

1.96 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Συλλογική ζωγραφιά 2 

1.96.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.96.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

240,180 

Η ομάδα αυτή αποτυπώνει στο χαρτί τα προβλήματα του Μπομπ από τότε που η 

μάγισσα εμφανίστηκε στην πόλη τους (αναστοχασμός, επικοινωνία) 

1.97 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Το γράμμα 1 

1.97.1 Φωτογραφία 
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1.97.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - 

320,170 

Το σύνολο της ομάδας των παιδιών υποδέχεται τον Μπομπ Σφουγγαράκη 

(νηπιαγωγός-ερευνήτρια σε ρόλο) και διαμορφώνει κανόνες για το πώς θα 

αξιοποιήσουν το γράμμα που μόλις έλαβαν (σύνδεση με την καθημερινή ζωή) 

και ποιους ρόλους θα αναλάβει ο καθένας (καταμερισμός εργασίας) 

1.98 Φωτογραφίες\\ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ\\Το γράμμα 2 

1.98.1 Φωτογραφία 

  

 

 

 

 

 

 

1.98.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,0 - Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει δράση και πηγαίνει να επεξεργαστεί τα 

περιεχόμενα του φακέλου που ήρθε στο σχολείο μαζί με το γράμμα.  
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320,190 
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Φως Χρώματα Σκιές 

Transcripts από τις Ζωγραφιές των 
παιδιών 
 

 Ο επιστήμονας (αριστερά) και το παιδί του ξεκουράζονται και 

συζητούν. (ο μπαμπάς του Γιώργου είναι φυσικός και ο Γιώργος 

αναφέρει συχνά ότι ο μπαμπάς του είναι επιστήμονας) 
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1 Φως – Χρώματα – Σκιές: Transcripts από τις 

ζωγραφιές των παιδιών. 
 

1.1  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Αλέξανδρος 

1.2  
1.2.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Ανάλυση 

1 560,0 - 

1330,1660 

Ο θείος Άλμπερτ στο σπίτι του. Ανεβαίνει τη σκάλα για να πάει στο 

εργαστήριο που είναι στη σοφίτα. 

2 1090,1160 Σε αυτό το ντουλάπι έχει μπουκαλάκια με υλικά που ο θείος Άλμπερτ 

χρησιμοποιεί στα πειράματά του 
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- 

1200,1660 

1.3  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Βασιλική 

1.3.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Ανάλυση 

1 810,200 - 

1510,1510 

Ο θείος Άλμπερτ μεσα στο εργαστήριό του δείχνει στον Φοίβο και την 

Ίριδα τα υλικά του 

2 1490,640 

- 

Το ουράνιο τόξο στο πίσω μέρος από το σπίτι του θείου Άλμπερτ  
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1920,1020 

1.4  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Εριάνη 

1.4.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Ανάλυση 

1 530,260 - 

1880,1660 

Ο θείος Άλμπερτ και το εργαστήριο μέσα στο σπίτι. Το εργαστήριο έχει 

πολλά νουλάπια με υλικά 

1.5  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Θεμιστοκλής 
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1.5.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Ανάλυση 

1 1410,360 

- 

1870,970 

Ο θείος Άλμπερτ μέσα στο εξοχικό του 

2 280,290 - 

1470,1520 

Ο Νεύτωνας με τα πολύ μακριά μαλλιά 

1.6  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Κωνσταντίνος 
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1.6.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Ανάλυση 

1 1010,400 

- 

1990,1650 

Ο θείος Άλμπερτ που κρατά ένα μεγάλο μαύρο φακό για να κάνει το 

πείραμα του Νεύτωνα (με το φακό και το πρίσμα) 

2 490,710 - 

1150,1600 

Ο Φοίβος (στο κάτω μέρος) και η Ίριδα (πάνω) πηγαίνουν στο σπίτι του 

θείου Άλμπερτ κρατώντας τα πράγματα από το εργαστήριο του Νεύτωνα 

3 0,0 - 

2340,1540 

Η γειτονιά του θείου Άλμπερτ έχει 5 σπίτια 

Page 466 of 691



19 
 

1.7  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Ουρανία 

1.7.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 Ανάλυση 

1 680,300 - 

2080,1660 

Ο θείος Άλμπερτ έξω από το εργαστήριο ατο σπίτι του 

2 0,40 - 

2340,400 

ο ήλιος και το ουράνιο τόξο 

1.8  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Πετρής 
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1.8.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 Ανάλυση 

1 110,0 - 

1480,1660 

ο θείος Άλμπερτ μέσα στο εργαστήριο ετοιμάζεται για να κάνει ένα 

πείραμα. Έχει φορέσει τα γυαλιά του για να βλέπει καλά τα υλικά που θα 

χρησιμοποιήσει 

1.9  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Τάσος 

1.9.1 Εικόνα 
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1.9.2 Ανάλυση 

1 720,240 - 

2110,1650 

Οι ντουλάπες με τα υλικά που χρησιμοποιεί ο θείος Άλμπερτ όταν 

δουλεύει στο εργαστήριο 

2 340,830 - 

770,1560 

Ο θείος Άλμπερτ και το τραπέζι που χρησιμοποιεί για να κάνει τα 

πειράματά του 

1.10  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ\\Χριστίνα 

1.10.1 Εικόνα 
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1.10.2 Ανάλυση 

1 1050,550 

- 

2120,1560 

Ο θείος Άλμπερτ και το ντουλάπι στο οποίο βάζει τα υλικά του. Μεσα 

έχει και ένα μικρό ψυγείο για όσα υλικά πρέπει να είναι κρύα  

2 280,600 - 

930,1470 

Το παράθυρο έξω από το εργαστήριο του Νεύτωνα από το οποίο 

παρακολουθούσαν τη διάλεξη ο Φοίβος και η Ίριδα 

1.11  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Αγγελική 

1.11.1 Εικόνα 
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1.11.2 Ανάλυση 

1 80,220 - 

980,1490 

ο φακός η σκιά και ο άνθρωπος που φτιάχνει σκιές  

1.12  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Αντιγόνη 

1.12.1 Εικόνα 
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1.12.2 Ανάλυση 

1 1190,90 - 

1660,1110 

ο φακός, η μπάλα και η σκιά της 

1.13  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Απόστολος 

1.13.1 Εικόνα 
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1.13.2 Ανάλυση 

1 890,420 - 

1710,1270 

ο φακός, το αντικείμενο, οι γραμμές από το φως του φακού και η σκιά 

1.14  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Βασίλης 

1.14.1 Εικόνα 
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1.14.2 Ανάλυση 

1 0,20 - 

1060,1100 

ο φακός και ο ήλιος φωτίζουν τα αντικείμενα και δημιουργείται η σκιά 

τους 

1.15  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Βεατρίκη 

1.15.1 Εικόνα 
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1.15.2 Ανάλυση 

1 940,110 - 

1960,1650 

το κορίτσι κρατά το φακό πάνω από το ξύλινο τουβλάκι και σχηματίζει 

τη σκιά του στο τραπέζι 

1.16  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Γιώργος Ιωάννου 

1.16.1 Εικόνα 
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1.16.2 Ανάλυση 

1 500,600 

- 

850,1300 

ο φακός φωτίζει το καραβάκι και θα βγει η σκιά του 

1.17  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Γιώργος 

1.17.1 Εικόνα 
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1.17.2 Ανάλυση 

1 630,220 - 

1300,1110 

ο ήλιος, ο φακός, το τουβλάκι και η σκιά του 

2 1450,440 

- 

2340,1650 

άλλα πράγματα με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε σκιές 

1.18  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Δήμητρα 

1.18.1 Εικόνα 
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1.18.2 Ανάλυση 

1 850,510 

- 

1610,840 

ο φακός, το αντικείμενο και η σκιά του 

2 0,30 - 

350,360 

με το φως του ήλιου σχηματίζονται σκιές 

1.19  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Εύα 

1.19.1 Εικόνα 
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1.19.2 Ανάλυση 

1 1440,50 

- 

2150,890 

Με το φακό ή με το φως του ήλιου βγαίνει η σκιά στον τοίχο 

1.20  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Ευανθία 

1.20.1 Εικόνα 
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1.20.2 Ανάλυση 

1 940,230 - 

1510,1050 

ο φακός και η σκιά 

1.21  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Ζωή 

1.21.1 Εικόνα 
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1.21.2 Ανάλυση 

1 690,690 - 

1940,1160 

ο φακός φωτίζει το αντικείμενο και βγαίνει η σκιά του στον τοίχο 

2 1700,1010 

- 

2080,1400 

χρωματιστή σκιά 

1.22  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Ζώης 

1.22.1 Εικόνα 
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1.22.2 Ανάλυση 

1 910,380 - 

1570,1230 

ο άνθρωπος και η σκιά του 

2 1790,140 

- 

2220,680 

ο ήλιος (σε ευθύγραμμη θέση με τον άνθρωπο και τη σκιά του) 

1.23  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Λουκία 

1.23.1 Εικόνα 
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1.23.2 Ανάλυση 

1 1110,580 

- 

2220,1200 

ο φακός, το μπαλόνι και η σκιά του 

1.24  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Παναγιώτης 

1.24.1 Εικόνα 
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1.24.2 Ανάλυση 

1 0,0 - 

1780,1040 

Για να σχηματίσουμε σκιές χρειαζόμαστε φακό ή το φως από τον ήλιο  

1.25  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Σπύρος 

1.25.1 Εικόνα 
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1.25.2 Ανάλυση 

1 170,710 - 

1940,1360 

ο φακός φωτίζει το αντικείμενο και σχηματίζεται η σκιά στον τοίχο 

1.26  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Χρυσούλα 

1.26.1 Εικόνα 
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1.26.2 Ανάλυση 

1 220,540 

- 

950,1190 

ο φακός φωτίζει το αντικείμενο και δημιουργείται η σκιά του 

1.27  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Αγγελική 

1.27.1 Εικόνα 
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1.28  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Άγγελος 

1.28.1 Εικόνα 
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1.29  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Αντιγόνη 

1.29.1 Εικόνα 
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1.29.2 Ανάλυση 

1 910,150 - 

2050,1420 

Η επιστήμονας στέκεται μπροστά από τη βιβλιοθήκη της. Τα βιβλία 

περιλαμβάνουν πειράματα φυσικής και ψάχνει αυτά που αναφέρονται στο 

φως και στο ουράνιο τόξο. 

1.30  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Απόστολος 

1.30.1 Εικόνα 
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1.30.2 Ανάλυση 

1 50,980 - 

2280,1660 

Ο επιστήμονας κρατά εναν φακό και κάνει πειράματα με το φως. Δεξιά 

κάθονται κάποια παιδάκια και παρακολουθούν. Αριστερά είναι η 

βιβλιοθήκη με τα υλικά.  

1.31  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Βεατρίκη 

1.31.1 Εικόνα 
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1.31.2 Ανάλυση 

1 650,420 - 

1950,1650 

Η επιστήμονας κρατά το φακό και ετοιμάζεται να σκοτεινιάσει το 

δωμάτιο για να κάνει το πείραμα με τα χρώματα 

1.32  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Γιώργος 

1.32.1 Εικόνα 
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1.32.2 Ανάλυση 

1 850,290 - 

1870,1000 

Ο επιστήμονας (αριστερά) και το παιδί του ξεκουράζονται και συζητούν. 

(ο μπαμπάς του Γιώργου είναι φυσικός και ο Γιώργος αναφέρει συχνά ότι 

ο μπαμπάς του είναι επιστήμονας) 

1.33  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Δήμητρα 

1.33.1 Εικόνα 
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1.33.2 Ανάλυση 

1 360,110 - 

1760,1660 

Η επιστήμονας πηγαίνει το πρωί στη δουλειά της. Στο δεξί της χέρι κρατά 

το φακό ενώ τα υπόλοιπα υλικά για το πείραμα βρίσκονται στο 

εργαστήριο. 

1.34  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Εύα 

1.34.1 Εικόνα 
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1.34.2 Ανάλυση 

1 1140,520 

- 

2050,1440 

Η επιστήμονας πηγαίνει στη δουλειά της το πρωί 

1.35  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Ευανθία 

1.35.1 Εικόνα 
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1.35.2 Ανάλυση 

1 310,300 - 

2120,1430 

Η επιστήμονας πηγαίνει στη ντουλάπα με τα υλικά για να πάρει τα 

απαραίτητα για το πείραμά της. 

1.36  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Ζωή 

1.36.1 Εικόνα 
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1.37  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Ζώης 

1.37.1 Εικόνα 
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1.38  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Κορνηλία 

1.38.1 Εικόνα 
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1.38.2 Ανάλυση 

1 1360,570 

- 

1970,920 

το πρίσμα και το κίτρινο μπουκαλάκι του επιστήμονα 

2 310,420 - 

1360,1660 

ο επιστήμονας κάνει βόλτα στον κήπο του μετά τη δουλειά 

1.39  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Λουκία 

1.39.1 Εικόνα 
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1.39.2 Ανάλυση 

1 420,1040 

- 

1040,1660 

Ο επιστήμονας είναι πολύ χαρούμενος επειδή κατάφερε με το φακό του 

να σχηματίσει το ουράνιο τόξο στον τοίχο του εργαστηρίου του  

1.40  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Μαρίνα 

1.40.1 Εικόνα 
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1.41  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Χρυσούλα 

1.41.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 500 of 691



53 
 

 

 

 

1.42  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Αγγελική 

1.42.1 Εικόνα 
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1.42.2 Ανάλυση 

1 420,770 - 

1430,1390 

Ο Νεύτωνας στέλνει το φως από το φακό μέσα από το μεγάλο άσπρο 

γυαλί (πρίσμα) για να φτιάξει το ουράνιο τόξο. 

1.43  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Αντιγόνη 

1.43.1 Εικόνα 
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1.43.2 Ανάλυση 

1 280,370 - 

2070,1660 

Ο Νεύτωνας που κρατά το φακό του και το ουράνιο τόξο στον τοίχο 

2 280,370 - 

2070,1660 

 

1.44  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Απόστολος 

1.44.1 Εικόνα 
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1.44.2 Ανάλυση 

1 1010,470 

- 

1770,1420 

Ο Νεύτωνας και τα χρώματα του ουράνιου τόξου 

1.45  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Βεατρίκη 

1.45.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 504 of 691



57 
 

 

 

 

1.45.2 Ανάλυση 

1 0,330 - 

1840,1070 

Ο Νεύτωνας φωτίζει με το φακό του το γυάλινο πρίσμα για να βγει σε 

λίγο το ουράνιο τόξο στον τοίχο 

1.46  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Γιώργος Ιωάννου 

1.46.1 Εικόνα 
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1.46.2 Ανάλυση 

1 60,570 - 

2120,1640 

Ο Νεύτωνας κατάει το φακό του και μέσα από το πρίσμα (κίτρινο 

τρίγωνο) σχηματίζεται το ουράνιο τόξο στον τοίχο. Ακριβώς πίσω του 

βρίσκεται το ντουλάπι με τα υλικά που χρησιμοποιεί για τα πειράματα. 

1.47  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Γιώργος 

1.47.1 Εικόνα 
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1.47.2 Ανάλυση 

1 580,270 - 

1370,1250 

Ο Νεύτωνας κρατά ψηλά το μεγάλο φακό του 

1.48  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Δήμητρα 

1.48.1 Εικόνα 
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1.48.2 Ανάλυση 

1 750,120 - 

2100,1660 

Ο Νεύτωνας κρατά έναν φακό και με το φως που περνά από το μωβ 

καθρέφτη απέναντι σχηματίζεται το ουράνιο τόξο 

1.49  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Ευαγγελία 

1.49.1 Εικόνα 
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1.49.2 Ανάλυση 

1 430,350 - 

1610,1660 

Ο Νεύτωνας με το φακό του. Θέλει να φτιάξει ένα ουράνιο τόξο σαν 

αυτό που ζωγράφισε η Ίριδα στο καβαλέτο. 

1.50  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Ευανθία 

1.50.1 Εικόνα 
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1.50.2 Ανάλυση 

1 270,60 - 

2270,1260 

Ο Νεύτωνας κρατάει το φακό του. Το ουράνιο τόξο σχηματίζεται από το 

φως που μπαίνει από το πράσινο παράθυρο που είναι ανοιχτό  

1.51  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Ζωή 

1.51.1 Εικόνα 
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1.51.2 Ανάλυση 

1 80,770 - 

2100,1660 

Η Ίριδα, ο Νεύτωνας και το ουράνιο τόξο 

1.52  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Ζώης 

1.52.1 Εικόνα 
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1.52.2 Ανάλυση 

1 400,320 - 

2340,1660 

Ο Νεύτωνας μπορεί να περπατάει πάνω στο ουράνιο τόξο 

1.53  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Κορνηλία 

1.53.1 Εικόνα 
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1.53.2 Ανάλυση 

1 400,500 - 

2010,1530 

Ο Νεύτωνας κρατάει το πρίσμα (είναι η προέκταση του χεριού του) και 

έχει τοποθετήσει το φακό στο πάτωμα. Το φως του πέφτει στο πρίσμα και 

φτιάχνει το ουράνιο τόξο στον τοίχο.  

1.54  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Λουκία 

1.54.1 Εικόνα 
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1.54.2 Ανάλυση 

1 380,740 - 

2090,1630 

Ο Νεύτωνας με το φακό του δημιουργεί το ουράνιο τόξο στον τοίχο 

1.55  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Μαρίνα 

1.55.1 Εικόνα 
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1.55.2 Ανάλυση 

1 200,110 - 

2270,1650 

Ο Νεύτωνας με το φακό του φτιάχνει το ουράνιο τόξο  

1.56  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Παναγιώτης 

1.56.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 515 of 691



68 
 

 

 

 

1.56.2 Ανάλυση 

1 1060,570 

- 

1450,1160 

Ο Νεύτωνας 

1.57  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Σπύρος 

1.57.1 Εικόνα 
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1.57.2 Ανάλυση 

1 270,370 - 

1560,1310 

Ο Νεύτωνας κρατά το φακό του και φτιάχνει με το φως το ουράνιο τόξο 

στο πάτωμα 

1.58  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Χρυσούλα 

1.58.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 517 of 691



70 
 

 

 

 

1.58.2 Ανάλυση 

1 330,660 - 

1430,1600 

Ο Νεύτωνας με τοφακό του φτιάχνει το ουράνιο τόξο στον τοίχο 

1.59  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Αγγελική 

1.59.1 Εικόνα 
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1.59.2 Ανάλυση 

1 460,100 - 

2310,1660 

Ο Νεύτωνας μαζί με τα παιδιά φτιάχνουν το ουράνιο τόξο με τα χρώματα 

2 460,380 - 

1350,680 

Το αγαπημένο χρώμα της Αγγελικής είναι το μπλε 

1.60  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Αντιγόνη 

1.60.1 Εικόνα 
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1.60.2 Ανάλυση 

1 60,350 - 

2090,1460 

ο Νεύτωνας, ο Φοίβος και η Ίριδα πηγαίνουν στο εργαστήριο 

1.61  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Απόστολος 

1.61.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 520 of 691



73 
 

 

 

 

1.61.2 Ανάλυση 

1 0,210 - 

2300,1230 

ο Φοίβος, η Ίριδα, το ουράνιο τόξο και η θάλασσα 

1.62  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Βασίλης 

1.62.1 Εικόνα 
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1.62.2 Ανάλυση 

1 1300,200 

- 

2210,1550 

Ο Φοίβος και η Ίριδα βρήκαν έναν φακό  

2 500,1070 

- 

1230,1660 

Τα παιδιά παίζουν κρυφτό μέσα στη ντουλάπα 

3 170,760 - 

750,1270 

Ο Νεύτωνας κρατάει ένα φανάρι για να βλέπει στο σκοτεινό δωμάτιο 

1.63  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Βεατρίκη 

1.63.1 Εικόνα 
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1.63.2 Ανάλυση 

1 140,40 - 

2340,1570 

Ο Φοίβος και η Ίριδα παίζουν με το ουράνιο τόξο στο καταρράκτη πίσω 

από το σπίτι του θείου Άλμπερτ 

1.64  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Γιώργος Ιωάννου 

1.64.1 Εικόνα 
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1.64.2 Ανάλυση 

1 1120,1230 

- 

2130,1660 

Ο Φοίβος και η Ίριδα παίζουν στον ήλιο 

2 150,130 - 

1540,1540 

Το σπίτι του θείου Άλμπερτ με καμινάδα πουβγάζει καπνό και το ουράνιο 

τόξο που φαίνεται από το πίσω μέρος του σπιτιού στον καταράκτη 

1.65  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Δήμητρα 

1.65.1 Εικόνα 
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1.65.2 Ανάλυση 

1 0,800 - 

2340,1650 

Η Ίριδα, ο Φοίβος και το ουράνιο τόξο που βγαίνει μέσα από τον 

καταρράκτη 

1.66  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Εύα 

1.66.1 Εικόνα 
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1.66.2 Ανάλυση 

1 10,100 - 

2330,1640 

Ο Νεύτωνας, τα παιδιά (Ίριδα, Φοίβος, Νόα) που παίζουν και το σπίτι 

τους 

1.67  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Ευανθία 

1.67.1 Εικόνα 
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1.67.2 Ανάλυση 

1 90,460 - 

840,1210 

Ο Φοίβος και η Ίριδα πηγαίνουν στο σπίτι του Νεύτωνα  

2 1050,270 

- 

2330,1490 

Ο Νεύτωνας και το έξω μέρος του σπιτιού του με το δέντρο και 

καρδούλες από τα χρώματα που έβγαιναν στον τοίχο (μετά το πείραμα με 

το πρίσμα) 

1.68  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Ζωή 

1.68.1 Εικόνα 
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1.68.2 Ανάλυση 

1 0,0 - 

1890,1440 

Ο Νεύτωνας, ο Φοίβος και η Ίριδα 

1.69  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Ζώης 

1.69.1 Εικόνα 
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1.69.2 Ανάλυση 

1 940,400 - 

1790,1050 

Ο Νεύτωνας και τα παιδιά 

2 130,40 - 

2320,1570 

Ο Νεύτωνας και τα παιδιά κάνουν πειράματα 

1.70  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Κορνηλία 

1.70.1 Εικόνα 
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1.70.2 Ανάλυση 

1 480,550 - 

1810,1610 

ο Νεύτωνας που περπατά ανάμεσα στα λουλούδια και το ουράνιο τόξο 

1.71  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Λουκία 

1.71.1 Εικόνα 
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1.71.2 Ανάλυση 

1 0,40 - 

2340,1660 

Η Ίριδα, ο Φοίβος, ο Νόα και ο Νεύτωνας έκαναν το πείραμα όπως εμείς 

(σε σκοτεινό χώρο με φακό και πρίσμα) και βγήκε το ουράνιο τόξο πάνω 

από τη ντουλάπα 

1.72  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Μαρίνα 

1.72.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 531 of 691



84 
 

 

 

 

1.72.2 Ανάλυση 

1 460,50 - 

2300,1630 

Το ουράνιο τόξο και ο καταρράκτης στο πίσω μέρος του σπιτιού του 

θείου Άλμπερτ 

1.73  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Παναγιώτης 

1.73.1 Εικόνα 
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1.73.2 Ανάλυση 

1 850,810 - 

1720,1600 

Ο θείος Άλμπερτ και ο Νεύτωνας δουλεύουν μαζί για τα χρώματα 

2 1570,1020 

- 

2340,1660 

Τα παιδιά (Ίριδα, Φοίβος, Νόα) παίζουν κρυφτό. Ο Φοίβος κρύφτηκε 

μέσα στη ντουλάπα 

1.74  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Σπύρος 

1.74.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 533 of 691



86 
 

 

 

 

1.74.2 Ανάλυση 

1 400,410 - 

760,1660 

Ο Νεύτωνας 

2 700,430 - 

2210,1660 

Τα τρία παιδιά (Ίριδα, Φοίβος, Νόα) πηγαίνουν στο σπίτι του Νεύτωνα 

1.75  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ\\Χρυσούλα 

1.75.1 Εικόνα 
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1.75.2 Ανάλυση 

1 280,720 - 

2340,1660 

Ο Νεύτωνας, ο Φοίβος, η ίριδα και η ντουλάπα που έπαιζαν κρυφτό 

2 560,110 - 

1950,920 

Το ουράνιο τόξο βγήκε πάνω από τη ντουλάπα (όπως στο πείραμα που 

κάναμε στην τάξη με το φακό κια τοπρίσμα για να φανεί το ουράνιο τόξο 

στον τοίχο) 

1.76  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Αγάθη 

1.76.1 Εικόνα 
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1.76.2 Ανάλυση 

1 630,1100 

- 

1490,1570 

ο φακός φωτίζει το ξύλινο τουβλάκι, το φως του περνά από την τρύπα 

στη μέση και σχηματίζεται η σκιά γύρω από το τουβλάκι 

1.77  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Αθηνά 

1.77.1 Εικόνα 
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1.77.2 Ανάλυση 

1 0,20 - 

2200,1660 

ο ήλιος, το σπίτι και η σκιά του 

1.78  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Βασιλική 

1.78.1 Εικόνα 
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1.78.2 Ανάλυση 

1 210,1350 

- 

1590,2340 

για να σχηματιστεί η σκιά πρέπει να κρατήσουμε το φακό δίπλα από το 

δέντρο 

1.79  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Ελισάβετ 

1.79.1 Εικόνα 
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1.79.2 Ανάλυση 

1 930,690 - 

1070,1660 

ο φακός φωτίζει το αντικείμενο και δημιουργείται η σκιά του 

απεικονίζεται εδώ η θέση φωτεινής πηγής και αντικειμένου για τη 

δημιουργία σκιάς 

1.80  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Έλλη 

1.80.1 Εικόνα 
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1.80.2 Ανάλυση 

1 1400,50 - 

1660,420 

ο ήλιος φωτίζει το σπίτι 

2 140,760 - 

1290,2320 

το σπίτι και η σκιά του 

3 1380,1610 

- 

1530,1930 

το κοριτσάκι παίζει στη σκιά του σπιτιού για να μην καεί από τον ήλιο 
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1.81  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Ηρακλής 

1.81.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.81.2 Ανάλυση 

1 750,520 - 

2180,1310 

οι δύο φακοί φωτίζουν τις γαλάζιες μπάλες και δημιουργείται η σκιά τους 

στην ίδια ευθεία 

1.82  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Μαρίνα 

1.82.1 Εικόνα 
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1.82.2 Ανάλυση 

1 310,670 - 

1630,2340 

για να φτιάξουμε τη σκιά κρατάμε το φακό πάνω από το αντικείμενο 

1.83  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Μηνάς 
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1.83.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.83.2 Ανάλυση 

1 350,60 - 

1430,1660 

το φως που πέφτει κατευθείαν πάνω στον gormiti και η μαύρη σκιά του 

που σχηματίζεται γύρω-γύρω  

1.84  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Νικόλας 

1.84.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 543 of 691



96 
 

 

 

 

1.84.2 Ανάλυση 

1 650,200 - 

1450,1660 

ο φακός φωτίζει τον gormiti και η σκιά του βγαίνει ακριβώς από κάτω 

1.85  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Φώτης 

1.85.1 Εικόνα 
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1.85.2 Ανάλυση 

1 510,990 - 

1140,1250 

το φως του φακού περνά από την τρύπα από το ξύλινο τουβλάκι, η σκιά 

του σχηματίζεται γύρω-γύρω από αυτό  

1.86  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΑΣ\\Χρήστος 

1.86.1 Εικόνα 
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1.86.2 Ανάλυση 

1 1360,130 

- 

2180,1660 

ο ήλιος φωτίζει τον gormiti και δημιουργείται η σκιά του 

1.87  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Αγάθη 

1.87.1 Εικόνα 
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1.87.2 Ανάλυση 

1 480,10 - 

1750,1380 

Ο επιστήμονας κρατάει στο τετράγωνο κεφάλι του ένα δοχείο με νερό. 

Όταν αυτό γίνει ατμός θα βρέξει και θα πέσουν κεραυνοί από τον ουρανό 

(έχουν γίνει πρόσφατα δραστηριότητες για τον κύκλο του νερού από τη 

νηπιαγωγό της τάξης). 

2 1660,300 

- 

2160,1410 

Ένα μαγικό ρολόι που κρύβει ο επιστήμονας στο εργαστήριό του για να 

μετράει το χρόνο. 

1.88  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Αθηνά 

1.88.1 Εικόνα 
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1.88.2 Ανάλυση 

1 0,130 - 

1330,1610 

Η επιστήμονας παρατηρεί τα αεροπλάνα στον ουρανό 

1.89  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Βασιλική 

1.89.1 Εικόνα 
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1.89.2 Ανάλυση 

1 110,10 - 

2260,1660 

Η επιστήμονας ετοιμάζεται να κάνει πειράματα στο εργαστήριο. Μεσα 

στα μπουκαλάκια έχει τα υλικά που χρειάζεται 

1.90  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Ελισάβετ 

1.90.1 Εικόνα 
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1.90.2 Ανάλυση 

1 410,840 - 

1250,2300 

Ο επιστήμονας πηγαίνει στη δουλειά του. Είναι γιατρός. 

1.91  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Έλλη 

1.91.1 Εικόνα 
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1.91.2 Ανάλυση 

1    

2 560,450 - 

1530,1550 

Η επιστήμονας παρατηρεί τα αεροπλάνα στον ουρανό 

1.92  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Ηρακλής 

1.92.1 Εικόνα 
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1.92.2 Ανάλυση 

1 150,280 - 

1700,1580 

Ο επιστήμονας πηγαίνει στο εργαστήριό του για να δουλέψει και να κάνει 

πειράματα. Διατηρεί τα υλικά του που είναι χρωματιστά υγρά σε μικρά 

γυάλινα μπουκάλια. Κάποια από αυτά μοιάζουν με χυμό φράουλα ή 

κεράσι, αλλά δεν πίνονται είναι επικίνδυνα.  

1.93  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Λάζαρος 

1.93.1 Εικόνα 
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1.93.2 Ανάλυση 

1 210,0 - 

1620,940 

Ο επιστήμονας κρατάει στο τετράγωνο κεφάλι του ένα δοχείο με νερό. 

Όταν αυτό γίνει ατμός θα βρέξει και θα πέσουν κεραυνοί από τον ουρανό 

(έχουν γίνει πρόσφατα δραστηριότητες για τον κύκλο του νερού από τη 

νηπιαγωγό της τάξης)  

2 1540,170 

- 

1970,1130 

Ένα μαγικό δαχτυλίδι που κρύβει ο επιστήμονας στο εργαστήριό του 

1.94  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Μαρίνα 

1.94.1 Εικόνα 
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1.94.2 Ανάλυση 

1 160,430 - 

1320,2330 

Ο επιστήμονας είναι μέσα στο εργαστήριό του και ακριβώς από πάνω, 

στα πράσινα ράφια, βρίσκονται όλοα τα υλικά που χρειάζεται για τη 

δουλειά του. 

1.95  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Μηνάς 

1.95.1 Εικόνα 
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1.95.2 Ανάλυση 

1 230,790 - 

1470,1610 

Ο κακός επιστήμονας δέχεται επίθεση από ένα πυροσβεστικό όχημα 

(επιρροές από την ταινία κινουνένων σχεδίων cars) 

1.96  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Νικόλας 

1.96.1 Εικόνα 
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1.96.2 Ανάλυση 

1 360,840 - 

1330,1570 

Ο επιστήμονας είναι ένας καθηγητής και βάζει τα υλικά του μέσα σε ένα 

βαρέλι που έχει και όπλα.  

2 1310,520 

- 

2100,1150 

Ο επιστήμονας κάθε μέρα πηγαίνει στη δουλειά του με αυτή τη μηχανή 

1.97  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Φώτης 

1.97.1 Εικόνα 
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1.97.2 Ανάλυση 

1 380,190 - 

1720,1150 

Ο επιστήμονας έχει πολλά μαλλιά και μακριά, όπως ο Νεύτωνας. Έχει 

επίσης πολλά χέρια για να πιάνει τα υλικά που χρειάζεται για τα 

πειράματα. Αυτή τη στιγμή κάνει γυμναστικά με βαράκια για να 

δυναμώσει. 

1.98  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΦΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ\\Χρήστος 

1.98.1 Εικόνα 
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1.98.2 Ανάλυση 

1 130,1390 

- 

1550,2280 

Ο επιστήμονας είναι ο πράκτορας Φιλμακσφαίρα που τρέχει στο 

εργαστήριό του να εξοντώσει τον κακό (ήρωας κινουμένων σχεδίων)  

1.99  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Αγάθη 

1.99.1 Εικόνα 
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1.99.2 Ανάλυση 

1 180,110 - 

2000,1660 

Ο φακός φωτίζει το πρίσμα και το ουράνιο τόξο βγαίνει στο ταβάνι 

1.100  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Αθηνά 

1.100.1 Εικόνα 
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1.100.2 Ανάλυση 

1 240,690 - 

1330,2340 

Ο φακός (κάτω αριστερά), το πρίσμα και το ουράνιο τόξο ακριβώς από 

πάνω. 

1.101  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Βασιλική 

1.101.1 Εικόνα 
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1.101.2 Ανάλυση 

1 130,950 - 

1950,1640 

Ο φακός (από δεξιά), το πρίσμα και το ουράνιο τόξο. 

1.102  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Γιώργος 

1.102.1 Εικόνα 
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1.102.2 Ανάλυση 

1 610,1290 

- 

1320,1660 

Ο φακός στέλνει το φως του στο γυαλί (πρίσμα) 

2 590,160 - 

1690,790 

Το ουράνιο τόξο σχηματίζεται στο ταβάνι 

3 90,710 - 

1800,1310 

Το σπίτι και οι επιστήμονες που κάνουν τα πειράματα με το φως 

1.103  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Ελισάβετ 

1.103.1 Εικόνα 
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1.103.2 Ανάλυση 

1 0,900 - 

1650,2340 

(από πάνω προς τα κάτω): Ο φακός, το πρίσμα και το ουράνιο τόξο 

1.104  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Έλλη 
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1.104.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.104.2 Ανάλυση 

1 140,600 - 

1070,2340 

Ο Νεύτωνας, απέναντί του βρίσκεται ο καθρέφτης, πάνω από τον 

καθρέφτη ένα πρίσμα και το ουράνιο τόξο στον τοίχο (αναπαράσταση 

από την εικόνα της ιστορίας με τον Νεύτωνα και το πείραμα με το φως 

στο σκοτεινό δωμάτιο). 

1.105  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Ηρακλής 
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1.105.1 Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

1.105.2 Ανάλυση 

1 80,80 - 

1040,730 

Το ουράνιο τόξο βγήκε στον τοίχο μέσα από το γυαλί και το φακό 

1.106  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Κωνσταντίνος 

1.106.1 Εικόνα 
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1.106.2 Ανάλυση 

1 940,40 - 

2270,1660 

Ο φακός (το μωβ σχήμα δεξιά κάτω), φωτίζει το γυαλί (ακριβώς από από 

πάνω) και βγαίνουν τα χρώματα στον τοίχο. 

1.107  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Μαρίνα 

1.107.1 Εικόνα 
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1.107.2 Ανάλυση 

1 90,910 - 

2220,1660 

Ο φακός (από δεξιά), το πρίσμα και το ουράνιο τόξο. 

1.108  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Μηνάς 

1.108.1 Εικόνα 
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1.108.2 Ανάλυση 

1 20,680 - 

1590,2340 

Το ουράνιο τόξο που χαμογελά 

1.109  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Μυρτώ 

1.109.1 Εικόνα 
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1.109.2 Ανάλυση 

1.110  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Νικόλας 

1.110.1 Εικόνα 
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1.110.2 Ανάλυση 

1 830,610 - 

2000,1650 

Το πρίσμα και το ουράνιο τόξο που σηματίζεται στον τοίχο από το φως 

του ήλιου που μπαίνει στο δωμάτιο 

1.111  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Φώτης 

1.111.1 Εικόνα 
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1.111.2 Ανάλυση 

1 160,80 - 

1650,1660 

Ο φακός φωτίζει το πρίσμα με την κόκκινη λαβή και το ουράνιο τόξο 

σχηματίζεται στο ταβάνι 

1.112  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΥΤΩΝΑ\\Χρήστος 

1.112.1 Εικόνα 
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1.112.2 Ανάλυση 

1 0,90 - 

2340,1660 

Το φως του ήλιου πέφτει στο πρίσμα (κάτω δεξιά) και από εκεί βγαίνει το 

ουράνιο τόξο 
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Φως Χρώματα Σκιές 
Transcripts από τις Φωτογραφίες 
 
 Τα παιδιά προσπαθούν να προσδιορίσουν τη θέση αντικειμένου και 

φωτεινής πηγής για τη δημιουργία σκιάς (αλληλεπίδραση σε επίπεδο 

ομάδας, υποθέσεις, πειραματισμοί, διατύπωση λειτουργικού ορισμού  
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1.1.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.1.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 150,220 - 

2600,1320 

Η Ουρανία προσπαθεί να προσδιορίσει τη θέση του σώματός της σε σχέση με 

τον προβολέα και το λευκό πίνακα για να δημιουργήσει τη σκιά της (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων).  

1.2  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 2 
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1.2.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.2.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,300 - 

2600,1810 

Ο Πετρής προσδιορίζει τη θέση του σώματός του σε σχέση με τον προβολέα και 

το λευκό πίνακα για να δημιουργήσει τη σκιά του χεριού του (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων).  

1.3  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 3 
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1.3.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.3.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

2100,1840 

Τα παιδιά δημιουργούν σκιές κινώντας διαφορετικά μέλη του σώματός τους 

μπροστά από τη φωτεινή πηγή (υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση). 

1.4  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 4 
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1.4.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.4.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

2060,1950 

Τα μέλη της ομάδας (Υποκείμενα) αλληλεπιδρούν και πειραματίζονται 

χρησιμοποιώντας τα υλικά (Εργαλεία) για να προσδιορίσουν τη θέση 

αντικειμένου-φωτεινής πηγής για τη δημιουργία σκιάς (Αντικείμενο).  

1.5  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 5 
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1.5.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.5.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 920,0 - 

2600,1520 

Τα παιδιά προσπαθούν να προσδιορίσουν τη θέση αντικειμένου και φωτεινής 

πηγής για τη δημιουργία σκιάς (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, υποθέσεις, 

πειραματισμοί, διατύπωση λειτουργικού ορισμού). 

1.6  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 7 
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1.6.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.6.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 940,0 - 

2600,1660 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες κάνουν υποθέσεις για τη δημιουργία σκιάς 

χρησιμοποιώντας τα υλικά (Εργαλεία) που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσα από 

τους πειραματισμούς ανακαλύπτουν ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στον 

αριθμό την σκιών που παράγονται από ένα αντικείμενο κια των φωτεινών πηγών 

που χρηαιμοποιούνται για το σκοπό αυτό (πειραματισμοί, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.7  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 8 
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1.7.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.7.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

2530,1730 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) συνεργάζονται για να δημιουργήσουν περισσότερες 

σκιές από ένα αντικείμενο με τη χρήση διαφορετικών φωτεινών πηγών 

(πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση, υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, διατύπωση λειτουργικών ορισμών, επικοινωνία).  

1.8  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 9 
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1.8.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.8.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,50 - 

2510,1810 

Τα παιδιά συνεργάζονται με σκοπό να ανακαλύψουν πώς ένα αντικείμενο 

μπορεί να έχει περισσότερες από μία σκιές (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 

υποθέσεις, πειραματισμοί, διατύπωση κανόνων, καταμερισμός εργασίας). 

1.9  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 
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1.9.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.9.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,10 - 
Μετά την επεξεργασία των υλικών που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά τα 

ταξινομούν σε εκείνα που είναι φωτεινές πηγές και σε εκείνα που δεν είναι 

ταξινομώντας τα στις αντίστοιχες καρτέλες (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, ταξινόμηση). 
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440,570 

1.10  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Κινητικά παιχνίδια 

1.10.1 Εικόνα 
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1.10.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,40 - 

670,540 

Τα παιδιά σε ζευγάρια προσπαθούν να κινηθούν στο χώρο με κλειστά μάτια και 

έπειτα περιγράφουν την εμπειρία τους (επικοινωνία, σύνδεση με την 

καθημερινότητα)  

1.11  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Μαγικό κουτί 1 

1.11.1 Εικόνα 
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1.11.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,10 - 

710,580 

Η ομάδα των παιδιών προσπαθεί να ανακαλύψει τρόπους για να δουν μέσα στο 

κουτί χωρίς να το ανοίξουν (υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

επικοινωνία). 

1.12  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Μαγικό κουτί 2 

1.12.1 Εικόνα 
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1.12.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,0 - 

670,500 

Τα μέλη της ομάδας αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν φακό (χρήση νέου 

εργαλείου) για να μπορέσουν να δουν μέσα στο κουτί (Αντικείμενο). 

1.13  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παρακολούθηση κινουμένου σχεδίου 1 
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1.13.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.13.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,170 - 

710,560 

Τα παιδιά παρακολουθούν το κινούμενο σχέδιο με βάση το οποίο θα εργαστούν 

για να προσεγγίσουν τις έννοιες φως-σκιές-χρώματα. 

1.14  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παρακολούθηση κινουμένου σχεδίου 2 
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1.14.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.14.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,20 - 
Μετά την προβολή του κινουμένου σχεδίου τα παιδιά συζητούν σχετικά με τους 

πρωταγωνιστές της ιστορίας. (παρατήρηση, επικοινωνία, υποθέσεις).  
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660,520 

1.15  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 

1.15.1 Εικόνα 
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1.15.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 110,0 - 

690,540 

Η νηπιαγωγός ερευνήτρια βοηθά τη Βασιλική να κρατήσει καλά τεντωμένο το 

λάστιχο για να διαπιστώσει ότι μόνο έτσι μπορεί να δει το μάτι του άλλου-

ευθύγραμμη πορεία του φωτός (αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, υποθέσεις, 

πορεία προς την επίτευξη του αντικειμένου, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

1.16  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ύπαρξη φωτός 

1.16.1 Εικόνα 
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1.16.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,20 - 

680,460 

Τα παιδιά σηκώνουν τις κάρτες με το σήμα 'βλέπω' κάθε φορά που ο ήρωας της 

ιστορίας που ακούν μπορεί να δει (δημιουργία γνωστικών συγκρούσεων, 

υποθέσεις, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

1.17  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 1 

1.17.1 Εικόνα 
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1.17.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,20 - 

700,550 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν τους φακούς (Εργαλεία) και 

πειραματίζονται δημιουργώντας φωτεινές δέσμες (Αντικείμενο). 

1.18  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 2 
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1.18.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.18.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,20 - 

630,550 

Η ομάδα των παιδιών ανακαλύπτει την αντιστοιχία του αριθμού φωτεινών πηγών 

και σκιών ενός αντικειμένου. Χρησιμοποιεί 4 φακούς για να δημιουργήσει 4 σκιές 

από το καβούκι της χελώνας (υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση).  

1.19  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ανάλυση φωτός 1 
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1.19.1 Εικόνα 

 

 

 
 

 

 

1.19.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,80 - 
Τα παιδιά (Υποκείμενα) κρατούν τα cd (Εργαλεία) και τα στρέφουν προς το φως 

για να σχηματίσουν το ουράνιο τόξο (επίτευξη αντικειμένου, χρήση εργαλείων με 

δημιουργικό τρόπο). 
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710,560 

1.20  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ανάλυση φωτός 2 

1.20.1 Εικόνα 
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1.20.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 100,150 

- 

660,580 

Η Αντιγόνη μετακινεί το cd σε διαφορετικές θέσεις έτσι ώστε να επιτύχει το 

σχηματισμό του ουράνιου τόξου (δημιουργική χρήση, εργαλείων). 

1.21  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 1 

1.21.1 Εικόνα 
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1.21.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 140,60 - 

640,400 

Το παιδί προσδιορίζει τη θέση που πρέπει να σταθεί σε σχέση με το πανί και τη 

φωτεινή πηγή για να δημιουργηθεί η σκιά του (υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή 

συμπερασμάτων). 

1.22  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 2 

1.22.1 Εικόνα 
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1.22.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 190,130 

- 

680,580 

Τα παιδιά σε ομάδες χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν φακούς για να 

δημιουργήσουν περισσότερες σκιές από το ίδιο αντικείμενο (αντιστοιχία αριθμού 

φωτεινών πηγών και σκιών, υποθέσεις, πειραματισμοί, αλληλεπίδραση σε επίπεδο 

ομάδας).  

1.23  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 3 
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1.23.1 Εικόνα 

 

 

 
 

 

 

1.23.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,20 - 
Τα παιδιά προσπαθούν να προσδιορίσουν τη θέση αντικειμένου και φωτεινής 

πηγής για τη δημιουργία σκιάς (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, υποθέσεις, 

πειραματισμοί, διατύπωση λειτουργικού ορισμού). 
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690,540 

1.24  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 4 

1.24.1 Εικόνα 
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1.24.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 110,30 - 

680,530 

Τα παιδιά προσπαθούν να προσδιορίσουν τη θέση αντικειμένου και φωτεινής 

πηγής για τη δημιουργία σκιάς (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, υποθέσεις, 

πειραματισμοί, διατύπωση λειτουργικού ορισμού). 

1.25  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 5 

1.25.1 Εικόνα 
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1.25.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - 

710,560 

Έπειτα από το γράμμα που έλαβαν από τον Φοίβο κια την Ίριδα,οι ομάδες των 

παιδιών (Υποκείμενα) είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τα υλικά (Εργαλεία) που 

έχουν μπροστά τους για να ανακαλύψουν πώς δημιουργούνται οι σκιές 

(αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο κια σε επίπεδο ομάδας, διατύπωση 

κανόνων, καταμερισμός εργασίας). 

1.26  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 6 

1.26.1 Εικόνα 
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1.26.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,0 - 

410,520 

Τα παιδιά συνεργάζονται με σκοπό να ανακαλύψουν πώς ένα αντικείμενο μπορεί 

να έχει περισσότερες από μία σκιές (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 

υποθέσεις, πειραματισμοί, διατύπωση κανόνων, καταμερισμός εργασίας). 

1.27  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 7 
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1.27.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.27.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,30 - 

380,570 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες κάνουν υποθέσεις για τη δημιουργία σκιάς 

χρησιμοποιώντας τα υλικά (Εργαλεία) που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσα από 

τους πειραματισμούς ανακαλύπτουν ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στον αριθμό 

την σκιών που παράγονται από ένα αντικείμενο κια των φωτεινών πηγών που 

χρηαιμοποιούνται για το σκοπό αυτό (πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.28  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Διαφανή-αδιαφανή υλικά 1 
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1.28.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.28.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,50 - 
Τα παιδιά πειραματίζονται σχετικά με τη δυνατότητα του φωτός να διαπερνά ή όχι 

τα διαφορετικά υλικά (υποθέσεις, πειραματισμοί) 
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450,550 

1.29  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Διαφανή-αδιαφανή υλικά 2 

1.29.1 Εικόνα 
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1.29.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 250,50 - 

700,530 

Η συγκεκριμένη ομάδα συγκρίνει το τζάμι (διαφανές υλικό) με τον τοίχο 

(αδιαφανές υλικό) και κατονομάζει αυτά που βλέπει μέσα από το τζάμι 

(συγκρίσεις, ανάπτυξη διαλόγου, εξαγωγή συμπερασμάτων, επικοινωνία). 

1.30  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Διαφανή-αδιαφανή υλικά 3 

1.30.1 Εικόνα 
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1.30.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

680,460 

Η Αντιγόνη και η Φρειδερίκη ανακοινώνουν στην ομάδα τα αποτελέσματα από 

τους πειραματισμούς τους σχετικά με τα διαφανή και τα αδιαφανή υλικά 

(αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, εξαγωγή συμπερασμάτων , επικοινωνία).  

1.31  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εναλλαγή μέρας νύχτας 

1.31.1 Εικόνα 
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1.31.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 110,20 - 

530,580 

Τα παιδιά πειραματίζονται σε σχέση με την περιστροφή της γης γύρω από τον 

εαυτό της και γύρω από τον ήλιο (υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, επικοινωνία) 

1.32  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 
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1.32.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.32.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,40 - 

610,510 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες επεξεργάζονται τα υλικά με τις αισθήσεις τους.  

1.33  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Κινητικά παιχνίδια 
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1.33.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.33.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,50 - 
Τα παιδιά κινούνται στο χώρο με κλειστά μάτια και έπειτα περιγράφουν την 

εμπειρία τους (επικοινωνία, σύνδεση με την καθημερινότητα)  
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670,580 

1.34  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Μαγικό κουτί 

1.34.1 Εικόνα 
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1.34.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 230,290 

- 

720,580 

Τα παιδια΄προσπαθούν να ανακαλύψουντρόπους για να δουν μέσα στο κουτί 

χωρίς να το ανοίξουν (υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

επικοινωνία). 

1.35  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Μεταβολή σκιάς 

1.35.1 Εικόνα 
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1.35.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 270,30 - 

630,470 

Η ομάδα παιδιών που βρίσκεται πίσω από το πανί χρησιμοποιεί υλικά-εργαλεία 

και πειραματίζεται σχετικά με τη μεταολή της σκιάς διαφορετικών αντικειμένων 

(υποθέσεις, πειραματισμοί, ανάπυξη διαλόγου και επιχειρηματολογίας). 

1.36  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παρακολούθηση κινουμένου σχεδίου 

1.36.1 Εικόνα 
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1.36.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,30 - 

700,550 

Η ομάδα στην ολομέλεια παρακολουθεί το κινούμενο σχέδιο και στη συνέχεια 

συζητά για τους ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους. 

1.37  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα Νεύτωνα 1 
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1.37.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.37.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,110 - 

690,550 

Τα παιδιά αναπαριστούν το πείραμα του Νεύτωνα με τα χρώματα με αφορμή το 

επεισόδιο από το κινούμενο σχέδιο που παρακολούθησαν χρησιμοποιώντας 

γυάλινο πρίσμα και φακό (επικοινωνία ,υποθέσεις, πειραματισμοί).  

1.38  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα Νεύτωνα 2 
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1.38.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.38.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,30 - 
Τα παιδιά (Υποκείμενα) προσδιορίζουν τη θέση στην οποία θα πρέπει να 

κρατήσουν το φακό και το πρίσμα (Εργαλεία) για να δουν το ουράνιο τόξο στον 

απέναντι τοίχο (Αντικείμενο). 
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660,520 

1.39  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 

1.39.1 Εικόνα 
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1.39.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 30,0 - 

700,530 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) ανακαλύπουν την ευθύγραμμη πορεία του φωτός 

(Αντικείμενο) χρησιμοποιώντας λαστιχένιους σωλήνες (Εργαλεία).  

1.40  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ταξινόμηση υλικών 

1.40.1 Εικόνα 
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1.40.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 90,20 - 

690,580 

Μετά την επεξεργασία των υλικών τα παιδιά τα ξινομούν σε αυτά που φωτίζουν 

και σε αυτά που δεν φωτίζουν τοποθετώντας τα στις αντίστοιχες καρτέλες 

(παρατήρηση, ανάπτυξη διαλόγου, ταξινόμηση, επικοινωνία). 

1.41  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ύπαρξη φωτός 

1.41.1 Εικόνα 
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1.41.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,20 - 

710,460 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις καταστάσεις στις οποίες ο Φοίβος και η Ίριδα (οι 

ήρωες της ιστορίας) μπορούν να δουν και σηκώνουν τις αντίστοιχες καρτέλες 

(αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, επικοινωνία, υποθέσεις).  

1.42  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 1 
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1.42.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.42.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,70 - 

510,450 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν φακούς (Εργαλεία) και κάνουν 

αυτοσχέδια παιχνίδια δημιουργώντας φωτεινές δέσμες (Αντικείμενο). 

1.43  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 2 
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1.43.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.43.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,120 - 
Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν φακούς (Εργαλεία) και κάνουν 

αυτοσχέδια παιχνίδια δημιουργώντας φωτεινές δέσμες (Αντικείμενο). 
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640,560 

1.44  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές πηγές 1 

1.44.1 Εικόνα 
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1.44.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 300,90 - 

720,580 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες παρατηρούν εικόνες αντικειιμένων και εντοπίζουν τις 

φωτεινές πηγές (υποθέσεις, παρατήρηση, ταξινόμηση, αλληλεπίδραση σε επίπεδο 

ομάδας). 

1.45  7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές πηγές 2 

1.45.1 Εικόνα 
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1.45.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,0 - 

640,570 

Ο πίνακας ταξινόμησης των αντικειμένων σε δύο στήλες: αυτά που φωτίζουν και 

αυτά που δεν φωτίζουν. 

1.46  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ανάλυση φωτός 

1.46.1 Εικόνα 
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1.46.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 120,60 - 

710,560 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν cd (Εργαλεία) και παρατηρούν ότι αν τα 

κρατήσουν προς το φως σχηματίζεται το ουράνιο τόξο μέσα σε αυτά (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας).  

1.47  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 1 
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1.47.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.47.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,30 - 

650,560 

Τα παιδιά σε ομάδες των 2-3 ατόμων δημιουργούν σκιές κινώντας διαφορετικά 

μέλη του σώματός τους μπροστά από τη φωτεινή πηγή (υποθέσεις, 

πειοραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, πρόσωπο με πρόσωπο 

αλληλεπίδραση). 

1.48  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 2 
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1.48.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.48.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 140,30 - 
Το μέλος της ομάδας (Υποκείμενο) πειραματίζεται χρησιμοποιώντας τα υλικά 

(Εργαλεία) για να προσδιορίσει τη θέση αντικειμένου-φωτεινής πηγής για τη 

δημιουργία σκιάς (Αντικείμενο).  
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510,430 

1.49  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 3 

1.49.1 Εικόνα 
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1.49.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 30,20 - 

680,550 

Τα μέλη της ομάδας (Υποκείμενα) αλληλεπιδρούν και πειραματίζονται 

χρησιμοποιώντας τα υλικά (Εργαλεία) για να προσδιορίσουν τη θέση 

αντικειμένου-φωτεινής πηγής για τη δημιουργία σκιάς (Αντικείμενο).  

1.50  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 4 

1.50.1 Εικόνα 
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1.50.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,10 - 

620,480 

Ο Μηνάς και ο Χρήστος δημιουργούν με το σώμα τους ''τρομακτικά σχέδια'' 

μπροστά από τη φωτεινή πηγή (πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση, υποθέσεις, 

πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, επικοινωνία).  

1.51  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 5 

1.51.1 Εικόνα 
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1.51.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,10 - 

670,520 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) συνεργάζονται για να δημιουργήσουν περισσότερες σκιές 

από ένα αντικείμενο με τη χρήση διαφορετικών φωτεινών πηγών (πρόσωπο με 

πρόσωπο αλληλεπίδραση, υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

διατύπωση λειτουργικών ορισμών, επικοινωνία).  

1.52  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εναλλαγή μέρας-νύχτας 1 
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1.52.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.52.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,110 - 

680,540 

Ο Λάζαρος και η Αγάθη παρατηρούν την υδρόγειο σφαίρα και προσπαθούν να 

εντοπίσουν πού βρίσκεται η Ελλάδα (σύνδεση με την καθημερινότητα). 

1.53  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εναλλαγή μέρας-νύχτας 2 
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1.53.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.53.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 
Τα παιδιά, μετά το παιχνίδι για την εναλλαγή μέρας-νύχτας, αναζητούν στην 

υδρόγειο σφαίρα τον Ειρηνικό Ωκεανό στον οποίο μένει ο Μπομπ Σφουγγαράκης. 

Διαπιστώνουν ότι όταν εμείς Ξυπνάμε (μέρα) στην άλλη πλευρά της γης ο Μπομπ 

κοιμάται (νύχτα). (Αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας επικοινωνία, 

παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας). 
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620,540 

1.54  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εναλλαγή μέρας-νύχτας 3 

1.54.1 Εικόνα 
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1.54.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 70,0 - 

470,550 

Παιχνίδι για την εναλλαγή μέρας και νύχτας και την περιστροφή της γης γύρω από 

τον εαυτό της και τον ήλιο (αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο και με την 

ομάδα, επικοινωνία, ανάπτυξη διαλόγου). 

1.55  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εναλλαγή μέρας-νύχτας 4 

1.55.1 Εικόνα 
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1.55.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,10 - 

700,550 

Τα παιδιά συζητούν για τη θέση που θα πρέπει να έχει ο ήλιος καθώς και η γη στο 

παιχνίδι και κατανέμουν τους ρόλους του παιχνιδιού (ανάπτυξη διαλόγου και 

επιχειρηματολογίας, καταμερισμός εργασίας, διατύπωση κανόνων, 

αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας). 

1.56  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 1 

1.56.1 Εικόνα 
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1.56.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,30 - 

700,560 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) σε ομάδες επεξεργάζονται τα υλικά (εργαλεία) κια 

συζητούν σχετικά με αυτά (αλληλεπίδραση μαθητής με μαθητή αλλά και σε 

επίπεδο ομάδας, ανάπτυξη διαλόγου, επικοινωνία). 

1.57  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 2 
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1.57.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.57.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 30,40 - 

660,530 

Η ομάδα των παιδιών, έπειτα από συζήτηση, ταξινομεί τα υλικά σε αυτά που 

φωτίζουν και σε αυτά που δεν φωτίζουν. (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, ταξινόμηση). 

1.58  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 3 
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1.58.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.58.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,60 - 
Ο Μηνάς προχωρεί σε νέους τρόπους χρήσης των υλικών-εργαλείων, καθώς 

περνά το φως από τον αναμμένο φακό μέσα από ένα πλαστικό αυγό για να δει αν 

φωτίζει από την άλλη πλευρά (υποθέσεις, προβλέψεις, νέοι τρόποι χρήσης των 

υλικών, εξαγωγή συμπερασμάτων). 
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670,580 

1.59  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 4 

1.59.1 Εικόνα 
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1.59.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 160,30 - 

600,580 

Ο Μηνάς αξιοποιεί τα υλικά που έχει επιλέξει και τα χρησιμοποιεί με τον δικό του 

δημιουργικό τρόπο (υποθέσεις, προβλέψεις, νέοι τρόποι χρήσης των υλικών, 

εξαγωγή συμπερασμάτων). 

1.60  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 5 

1.60.1 Εικόνα 
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1.60.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 290,50 - 

720,580 

Μετά τη διαπίστωση ότι ότι από το πλαστικό αυγό περνά το φως αν υπάρχει 

τρύπα ο Μηνάς θέλει να δει αν ισχύει το ίδιο και με το ξύλινο παιχνίδι (υποθέσεις, 

προβλέψεις, νέοι τρόποι χρήσης των υλικών, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

1.61  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παρακολούθηση κινουμένου σχεδίου 1 

1.61.1 Εικόνα 
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1.61.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,50 - 

690,560 

Τα παιδιά παρακολουθούν το κινούμενο σχέδιο και προσπαθούν να εντοπίσουν 

τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. (παρατήρηση, επικοινωνία, υποθέσεις). 

1.62  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Παρακολούθηση κινουμένου σχεδίου 2 
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1.62.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.62.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,20 - 

710,560 

Τα παιδιά παρακολουθούν ένα ακόμη επεισόδιο του κινουμένου σχεδίου και 

έπειτα συζητούν και κάνουν τη σύνδεση με το προηγούμενο (παρατήρηση, 

επικοινωνία, ανάπτυξη διαλόγου). 

1.63  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα Νεύτωνα 1 
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1.63.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.63.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 80,60 - 
Τα παιδιά σε ομάδες των 2-3 ατόμων αναπαριστούν το πείραμα του Νεύτωνα 

χρησιμοποιώντας σε σκοτεινό χώρο ένα πρίσμα και φακό (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, αλληλεπίδραση μελών της ομάδας, πορεία προς την επίτευξη του 

Αντικειμένου). 

Page 657 of 691



86 
 

670,550 

1.64  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα Νεύτωνα 2 

1.64.1 Εικόνα 
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1.64.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,20 - 

680,530 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) προσδιορίζουν τη θέση στην οποία θα πρέπει να 

κρατήσουν το φακό και το πρίσμα (Εργαλεία) για να δουν το ουράνιο τόξο στον 

απέναντι τοίχο (Αντικείμενο). 

1.65  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 1 

1.65.1 Εικόνα 
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1.65.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,90 - 

710,550 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) σε ομάδες ανά δύο ατόμων χρησιμοποιούν λάστιχα 

(Εργαλεία) για να διαπιστώσουν την ευθύγραμμη πορεία τουφωτός(πορεία προς 

την επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.66  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 2 

1.66.1 Εικόνα 
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1.66.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,40 - 

700,500 

Ο Φώτης και η Αγάθη διαπιστώνουν ότι μόνο αν κρατήσουν καλά τεντωμένο το 

λάστιχο μπορούν να δουν το μάτι του άλλου-ευθύγραμμη πορεία του φωτός 

(αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, υποθέσεις, πορεία προς την επίτευξη του 

αντικειμένου, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

1.67  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 3 
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1.67.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.67.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 120,0 - 

670,580 

Ο Μηνάς επιλέγει να χρησιμοποιήσει έναν φακό για να μπορέσει να δει το μάτι 

του μέσα από το λάστιχο (νέος τρόπος χρήσης των υλικών, υποθέσεις, πορεία 

προς την επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.68  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 4 

Page 662 of 691

SamsungUser
Oval



91 
 

1.68.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.68.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 40,20 - 
Ο Μηνάς ζητά τη βοήθεια του Γιώργου για να ''περάσουν το φως μέσα από το 

λάστιχο και να βλέπουν'' (αλληεπίδραση μαθητή-μαθητή, νέος τρόπος χρήσης των 

υλικών, υποθέσεις, πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου).  
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700,570 

1.69  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ύπαρξη φωτός 

1.69.1 Εικόνα 
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1.69.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,10 - 

710,530 

Τα παιδιά σηκώνουν τις κάρτες με το σήμα 'βλέπω' κάθε φορά που ο ήρωας της 

ιστορίας που ακούν μπορεί να δει (δημιουργία γνωστικών συγκρούσεων, 

υποθέσεις, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

1.70  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 1 

1.70.1 Εικόνα 
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1.70.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 100,0 - 

470,570 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν τους φακούς (Εργαλεία) και 

πειραματίζονται δημιουργώντας φωτεινές δέσμες (Αντικείμενο). 

1.71  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 2 

1.71.1 Εικόνα 
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1.71.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,100 - 

720,540 

Τα παιδιά ακολουθώντας με τα χέρια τους τις φωτεινές δέσμες πουδημιουργούν 

διαπιστώνουν ότι το φως καταλήγει στο ταβάνι της τάξης (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, επικοινωνία πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.72  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 3 
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1.72.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.72.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 130,150 

- 

460,290 

Τα παιδιά ακολουθώντας με τα χέρια τους τις φωτεινές δέσμες πουδημιουργούν 

διαπιστώνουν ότι το φως καταλήγει στο ταβάνι της τάξης (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, επικοινωνία πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.73  13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Χρώματα 
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1.73.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.74  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 1 

1.74.1 Εικόνα 
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1.74.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,10 - 

700,560 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες πειραματίζονται για να ανακαλύψουν πώς 

δημιουργείται η σκιά από τα διαφορετικά αντικείμενα που έχουν στη διάθεσή τους 

(υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, πρόσωπο με πρόσωπο 

αλληλεπίδραση).  

1.75  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Δημιουργία σκιάς 2 
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1.75.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.75.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,20 - 

680,560 

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες πειραματίζονται για να ανακαλύψουν τη θέση 

φωτεινής πηγής και αντικειμένου έτσι ώστε να δημιουργηθεί η σκιά του 

(υποθέσεις, πειραματισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων, πρόσωπο με πρόσωπο 

αλληλεπίδραση).  

1.76  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εισαγωγή 
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1.76.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.76.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 330,60 - 
Παιχνίδι γνωριμίας στον κύκλο που βοηθά στη γνωριμία των παιδιών με τη 

Νηπιαγωγό ερευνήτρια και συμβάλλει στο δέσιμο της ομάδας (αλληλεπίδραση σε 

επίπεδο ομάδας, επικοινωνία) 
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560,410 

1.77  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Εναλλαγή μέρας-νύχτας 

1.77.1 Εικόνα 
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1.77.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,0 - 

590,560 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) αποκτούν εμπειρίες (Αντικείμενο) από την περιστροφή 

της γης γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο. 

1.78  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 1 

1.78.1 Εικόνα 
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1.78.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,90 - 

300,320 

Τα μέλη των ομάδων (Υποκείμενα) επιλέγουν τα υλικά (Εργαλεία) για να τα 

επεξεργαστούν (Αντικείμενο) 

1.79  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 2 

1.79.1 Εικόνα 
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1.79.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 140,10 - 

540,530 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) σε ομάδες επεξεργάζονται τα υλικά (εργαλεία) κια 

συζητούν σχετικά με αυτά (αλληλεπίδραση μαθητής με μαθητή αλλά και σε 

επίπεδο ομάδας, ανάπτυξη διαλόγου, επικοινωνία). 

1.80  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Επεξεργασία υλικών 3 
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1.80.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.80.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,20 - 

660,550 

Η ομάδα των παιδιών, έπειτα από συζήτηση, ταξινομεί τα υλικά σε αυτά που 

φωτίζουν και σε αυτά που δεν φωτίζουν. (αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, ταξινόμηση). 

1.81  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Κινητικά παιχνίδια 1 
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1.81.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.81.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 50,20 - 
Τα παιδιά κινούνται στο χώρο σε διαφορετικές καταστάσεις και έπειτα 

περιγράφουν την εμπειρία τους (επικοινωνία, σύνδεση με την καθημερινότητα)  
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580,580 

1.82  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Κινητικά παιχνίδια 2 

1.82.1 Εικόνα 
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1.82.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 10,60 - 

720,580 

Τα παιδιά σε κύκλο αναφέρουν το αγαπημένο τους χρώμα καθώς και αντικείμενα 

που έχουν το χρώμα αυτό (ανάπτυξη διαλόγου, επικοινωνία, αλληλεπίδραση σε 

επίπεδο ομάδας). 

1.83  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πείραμα Νεύτωνα 

1.83.1 Εικόνα 

 

 

 

Page 680 of 691



109 
 

  

 

1.83.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,30 - 

610,570 

Τα παιδιά αναπαριστούν το πείραμα του Νεύτωνα χρησιμοποιώντας σε σκοτεινό 

χώρο ένα πρίσμα και φακό (υποθέσεις, πειραματισμοί, αλληλεπίδραση μελών της 

ομάδας, πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.84  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Πορεία φωτός 

1.84.1 Εικόνα 
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1.84.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

480,520 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν λάστιχα ποτίσματος (Εργαλεία) για να 

αποκτήσουν εμπειρίες από την ευθύγραμμαη πορεία του φωτός στο χώρο 

(Αντικείμενο). 

1.85  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Ύπαρξη φωτός 
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1.85.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.85.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,20 - 

710,530 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις καταστάσεις στις οποίες ο Φοίβος και η Ίριδα (οι 

ήρωες της ιστορίας) μπορούν να δουν και σηκώνουν τις αντίστοιχες καρτέλες 

(αλληλεπίδραση σε επίπεδο ομάδας, επικοινωνία, υποθέσεις). 

1.86  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 1 
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1.86.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.86.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,10 - 
Τα παιδιά χρησιμοποιούν φακούς για να κάνουν αυτοσχέδια παιχνίδια και 

δημιουργούν δέσμες φωτός στο χώρο (υποθέσεις, πειραματισμοί, επικοινωνία 

πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου). 
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610,530 

1.87  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 2 

1.87.1 Εικόνα 
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1.87.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,20 - 

430,460 

Τα παιδιά ακολουθώντας με τα χέρια τους τις φωτεινές δέσμες πουδημιουργούν 

διαπιστώνουν ότι το φως καταλήγει στο ταβάνι της τάξης (υποθέσεις, 

πειραματισμοί, επικοινωνία πορεία προς την επίτευξη του Αντικειμένου). 

1.88  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 3 

1.88.1 Εικόνα 
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1.88.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 60,60 - 

710,570 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) χρησιμοποιούν τους φακούς (Εργαλεία) και 

πειραματίζονται δημιουργώντας φωτεινές δέσμες (Αντικείμενο). 

1.89  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές δέσμες 4 

1.89.1 Εικόνα 
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1.90  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές πηγές 1 

1.90.1 Εικόνα 
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1.90.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 20,20 - 

670,560 

Τα παιδιά (Υποκείμενα) στις ομάδες τους επεξεργάζονται τα υλικά (Εργαλεία) 

που έχουν στη διάθεσή τους και αναγνωρίζουν τις φωτεινές πηγές (Αντικείμενο) 

1.91  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές πηγές 2 

1.91.1 Εικόνα 
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1.91.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,10 - 

650,580 

Μετά την επεξεργασία των υλικών προχωρούν στην ταξινόμηση σε αυτά που 

φωτίζουν και σε αυτά που δεν φωτίζουν και τα τοποθετούν στις αντίστοιχες 

καρτέλες (αλληλεπίδραση μαθητής με μαθητή αλλά και σε επίπεδο ομάδας, 

ανάπτυξη διαλόγου, επικοινωνία). 

1.92  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ\\Φωτεινές πηγές 3 
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1.92.1 Εικόνα 

 

 

  

 

 

1.92.2 Ανάλυση 

ID REGION CONTENT 

1 0,0 - 

560,560 

Μετά την επεξεργασία των υλικών προχωρούν στην ταξινόμηση σε αυτά που 

φωτίζουν και σε αυτά που δεν φωτίζουν και τα τοποθετούν στις αντίστοιχες 

καρτέλες (αλληλεπίδραση μαθητής με μαθητή αλλά και σε επίπεδο ομάδας, 

ανάπτυξη διαλόγου, επικοινωνία). 
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