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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ππφ ηελ ελφηεηα «Μειέηε Πεξηβάιινληνο», δίλεηαη 

έκθαζε ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή 

πιηθψλ κε γλψκνλα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, 

ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ηε δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ, έιεγρν 

απηψλ, ηελ θαηαγξαθή επξεκάησλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Έρεη εληνπηζηεί 

αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη κεζφδσλ, ζηελ ηήξεζε ησλ λέσλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ ΑΠ, θαη πξνζθφιιεζε 

ζε δνθηκαζκέλεο πξαθηηθέο, κε πηνζέηεζε δαζθαινθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίασ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα θάλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε  ζέκαηα ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, φπσο ε Παηδαγσγηθή Γλψζε ηνπ 

Πεξηερνκέλνπ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ε ζεσξία ηεο επεθηαηηθήο κάζεζεο,  ε  

Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ε  δηδαζθαιία ηνπ ζεηζκνχ ζην Νεπηαγσγείν ππφ 

ην πξίζκα ηεο πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  Αλαδεηά ηε 

ζέζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ζηα Νέα Π.. γηα ην Νεπηαγσγείν  

θαη δηεξεπλά ηε ζεκαηηθήο ελφηεηα ηνπ ζεηζκνχ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη ην 

ξφιν ηνπ Ο.Α..Π. 

Αλαπηχζζεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο θαη επηρεηξνχκε λα απαληήζνπκε 

ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ. Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξνζρνιηθή 

Αγσγή ζε ζρέζε κε πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζεηζκνχ;Γλσξίδνπλ ζε βάζνο ην πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ θαη γηα απηφ θαη δηδάζθνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο;Οη εθπαηδεπηηθνί ζην λεπηαγσγείν πηνζεηνχλ ηελ πνξεία 

δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ, ηα λέα Π. θαη ηελ ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ή παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε παξαδνζηαθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ;Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή 

δηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

πνπ δίλνπλ ζε απηήλ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ πάλσ ζηε ζεκαηηθή ηνπ 
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ζεηζκνχ;Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή έρνπλ αλάγθε απφ επηκφξθσζε 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη ππνδείγκαηα δηδαζθαιίαο, βήκα βήκα πξνζνκνίσζε 

δηδαζθαιίαο θαη επνπηηθφ πιηθφ (πεηξάκαηα, εξγαιεία); 

Ζ έξεπλα νξγαλψζεθε ζε δχν θάζεηο, ζηελ ά θάζε έγηλε πνζνηηθή έξεπλα θαη 

ζηε β΄ θάζε πνηνηηθή. Καηά ηελ α΄ θάζε, ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ 30 

λεπηαγσγνχο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, κέζα απφ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, γηα λα 

δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη λεπηαγσγνί πξνζεγγίδνπληελ έλλνηα ηνπ 

ζεηζκνχ.Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πιηθνχ, βαζίδεηαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο αιιά θαη αλαδπφκελεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Καηά ηε 

ζεκαηηθή αλάιπζε, νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε πξνθαζνξηζκέλα Θέκαηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο β΄θάζεο, ζπιιέρζεθαλ 112 εξσηεκαηνιφγηα απφ λεπηαγσγνχο πνπ 

ππεξεηνχλ ζην Ννκφ Κνδάλεο. Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα. ην 

ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη 

κειινληηθέο πξνεθηάζεηο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, εηζκφο,Θεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

ABSTRACT 

 

In the  Greek Curriculum, Natural Sciences occupy an important place under the 

section "Environmental Studies", emphasis is placed on the stages of development of 

activities, which include the selection of materials based on the subject, the detection 

of children's ideas, experimentation with system, making forecasts, checking them, 

recording findings and drawing conclusions. Resistance of teachers has been 

identified in the adoption of modern teaching approaches and methods, in the 

observance of the new orientations of the CAs, and adherence to tried and tested 

practices, by adopting a teacher-centered teaching model. 
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 The present research makes a bibliographic review on subjects of Natural 

Sciences in Preschool Education, such as the Pedagogical Knowledge of the Content 

of Natural Sciences, the theory of expansive learning, the Theory of Activity and the 

teaching of the earthquake in the Kindergarten in the light of the cultural-historical 

theory of the activity. Seeks the position of Natural Sciences in the Department of 

Natural Sciences and in NewCurriculum for the Kindergarten and investigates the 

thematic unit of the earthquake in Preschool Education and the role of Seismic 

Planning and Protection Organization. 

 The problem of research is developed and we try to answer a series of 

questions. What is the attitude of the teachers in the Preschool Education in relation to 

the content of the Natural Sciences and especially the subject of the earthquake? Do 

they know in depth the content of the Natural Sciences and especially the subject of 

the earthquake and for that and do they teach the subject of the earthquake as Natural 

Sciences? Do the teachers in the kindergarten adopt the teaching course given by the 

DEPPS, the new PS and the theory of activity or do they remain attached to traditional 

teaching models due to lack of knowledge?Do pre-school teachers teach earthquake 

protection political protection because of the importance they give to it or because of 

the lack of knowledge on the subject of earthquake? Do teachers in pre-school 

education need training in Science and the subject of earthquake or due to the lack of 

knowledge they have in the direction of their curricula do they need teaching models, 

step by step teaching simulation and supervisory material (experiments, tools)? 

 The research was organized in two phases, in the first phase a quantitative 

research was done and in the second phase a qualitative one. During the first phase, 

data were collected from 30 kindergarten teachers in the Prefecture of Kozani, 

through semi-structured interviews, to investigate the way in which kindergarten 

teachers approach the concept of earthquake. The analysis of the content of the 

recorded material is based on predefined and emerging categories and subcategories. 

During the second phase, 112 questionnaires were collected from kindergarten 

teachers serving in the Prefecture of Kozani. The following is the process of statistical 

processing of the data collected from the quantitative research. The last chapter 

presents the conclusions of the research and future extensions. 

 

 

Keywords: Preschool Education, Natural Sciences, Earthquake, Activity Theory 
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Δηζαγσγή 

Θ παροφςα ζρευνα υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του διατμθματικοφμεταπτυχιακοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν, «Δπηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθνξία» θαη  διερευνά τθ διδαςκαλία του φαινομζνου του ςειςμοφ ςτθν 

Προςχολικι Εκπαίδευςθ. Αρχικά ανατρζξαμε ςτθ βιβλιογραφία μελετϊντασ  τισ 

κεωρίεσ και τα μοντζλα Αναλυτικϊν Προγραμμάτων ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ, 

τα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν για τθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ και το ιςχφον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν ςτθ χϊρα μασ. Ζπειτα διερευνιςαμε κεωρθτικά το 

κζμα Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ. Θ κεωρία τθσ Επεκτατικισ 

Μάκθςθσ και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ιταν ζνα κομμάτι που μασ απαςχόλθςε 

ιδιαίτερα, διαπιςτϊνοντασ πωσ θ Κεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και θ Επεκτατικι 

Μάκθςθ μποροφν να απαντιςουν ςτα ερωτιματα και τισ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ 

του 21ου αιϊνα.  Αςχολθκικαμε με το Δ.Ε.Π.Π.. και τα Νζα Προγράμματα 

πουδϊν ςτο Νθπιαγωγείο και το τι γίνεται γφρω από τθ κεματικι ενότθτα του 

ςειςμοφ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ.  Διερευνιςαμε τισ προτάςεισ του  Ο.Α..Π., 

του αρμόδιου φορζα για το ςχεδιαςμό τθσ αντιςειςμικισ πολιτικισ, για τθν 

Προςχολικι Εκπαίδευςθ. Πραγματοποιικθκε θ ςφνδεςθ με τθν προβλθματικι και 

τα ερωτιματα τθσ ζρευνασ μασ και οδθγθκικαμε ςε ποςοτικι και ποιοτικι ζρευνα. 

Σο δείγμα μασ ςτθν ποςοτικι ζρευνα ιταν 100 νθπιαγωγοί  εν ενζργεια του Νομοφ 

Κοηάνθσ οι οποίοι απάντθςαν ςε ερωτθματολόγιο και ςτθν ποιοτικι 30 νθπιαγωγοί 

εν  ενεργεία του Νομοφ Κοηάνθσ οι οποίοι μασ ζδωςαν ςυνζντευξθ. Οι ςυνεντεφξεισ 

αναλφκθκαν  με τθ βοικεια κεματικϊν δικτφων και ζγινε ςτατιςτικι ανάλυςθ ςτα 

δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από το  ερωτθματολόγιο με ςκοπό να ελεγχκοφν οι 

υποκζςεισ μασ ςχετικά με τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ειδικά για τθ 

διδαςκαλία τθσ κεματικισ του ςειςμοφ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ. 
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Θεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο  

 

1ν Κεθάιαην: Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

 

1.1 Θεσξίεο θαη κνληέια Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα αληηθαηνπηξίδεη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδενινγίεο, 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηε ζέζε  καο απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ζηε κάζεζε 

γεληθφηεξα θαη κε βάζε απηά έρεη γίλεη ε  θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ.  

Ο Schiro (1978) ηαμηλφκεζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε ηέζζεξηο  

θαηεγνξίεο α) Η ακαδημαϊκή θεωπία, φπνπ πξνηείλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΠ κε βάζε 

ηελ αλάιπζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ. Σα αληηθείκελα 

ζα αλαπηπρζνχλ ζε μερσξηζηνχο θιάδνπο γλψζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο κεηαδίδεη γλψζεηο 

θαη ν καζεηήο  δέρεηαη παζεηηθά αλαπηχζζνληαο ηε κλεκνληθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ζ 

κάζεζε ζρεηίδεηαη κε ηα κνξθσηηθά αγαζά θαη φρη κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο. Σν παηδί αληηκεησπίδεηαη φπσο πξέπεη λα γίλεη θαη φρη φπσο είλαη, β) Η 

θεωπία ηηρ κοινωνικήρ αποηελεζμαηικόηηηαρ. Σν  κέιεκα ηνπ Α.Π. είλαη ε επηβίσζε 

θαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο κεξηκλά 

γηα ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο θαη επνπηεχεη ην καζεηή θαζψο καζαίλεη κέζα ζ‟ απηέο. Ζ 

παηδηθή ειηθία είλαη ην πξνπαξαζθεπαζηήξην γηα ηελ ψξηκε δσή, γ) Η θεωπία ηηρ 

μελέηηρ ηος παιδιού. ην επίθεληξν βξίζθεηαη ν καζεηήο, νη αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ   αμηνπνίεζε ησλ έκθπησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο γηα απφθηεζε εκπεηξηψλ. Ζ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ γίλεηαη ζεβαζηή θαη ην  άηνκν κειεηάηαη ζπλνιηθά 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ ππφβαζξν, θαη δ) Η θεωπία 

ηηρ κοινωνικήρ αναδόμηζηρ. Τπνζηεξίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ αλαδφκεζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο, θαιήο θνηλσλίαο, φπνπ ν ηέιεηνο θφζκνο,  
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είλαη θηλνχκελνο ζηα φξηα ηεο νπηνπίαο. Ζγλσζηνθεληξηθήδηδαζθαιία ελψλεη ηελ 

απφζηαζε αλάκεζα ζε απηφ ην φξακα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ έκθαζε πνπ ηα Α.Π.δίλνπλ ζηνπο παξάγνληεο κάζεζεο είλαη θξηηήξην 

δηάθξηζεο θαη ηα θαηαηάζζεη ζε δαζκαλοκενηπικά ή γνωζιοκενηπικά, φηαλ εζηηάδνπλ 

ζην απνηέιεζκα, ζηε γλψζε θαη ηελ απνκλεκφλεπζε, ζε παιδοκενηπικά, φηαλ ην 

επίθεληξν απνηεινχλ νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ε αλάπηπμε γεληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

επξχηεξε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη ζε πποβλημαηοκενηπικά, φηαλ ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία δνκείηαη γχξσ απφ εξσηήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ (Υεηκαξηνχ, 1987). 

Η εξέλιξή  ηοςρ ηα διακπίνει ζε παπαδοζιακά και ζύγσπονα.  Σα παξαδνζηαθά 

Α.Π. αλαθέξνληαη ζην δηάγξακκα ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο θάζε καζήκαηνο, ηε δηδαθηέα χιε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο (Φινπξήο, 1983· Βξεηηφο& Καςάιεο, 1997). Σν 

παξαδνζηαθφ πξφγξακκα ζεσξείηαη πηεζηηθφ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη 

απνπζηάδνπλ νη κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο γηα ηε δηδαζθαιία. Αληίζεηα, ηα ζχγρξνλα 

παξέρνπλ ζηφρνπο θαη κεζνδνινγία (Βξεηηφο& Καςάιεο,1997)γηα ηεδηδαζθαιία 

ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ.  

 Όηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην Α.Π. ζπλαληήζεθε κε ην 

curriculumπξνέθπςε ην Α.Π. «λένπ ηχπνπ» Σν curriculum νξίδεηαη απφ ηνλ 

Westphalen σο «έλα παηδαγσγηθφ κέζν ζρεδηαζκνχ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ 

πεξηγξάθεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κηα κειινληηθή δηδαζθαιία» (1982, ζ. 83). Δίλαη έλαο 

πιήξεο νδεγφο δηδαζθαιίαο, έλα πξφγξακκα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη εκπεξηέρεη 4 

δνκηθά ζηνηρεία: ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο, ηα πεξηερφκελα κάζεζεο, ηε κεζφδεπζε 

δηδαζθαιίαο θαη ηνλ έιεγρν επίηεπμεο ζηφρσλ, φια κε ζπλνρή  κεηαμχ ηνπο θαη 

πξνζαξκνδφκελα ζηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπ. αλαθ. ζην Mclachlanetal. 

(2017), ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, απφ ην λεπηαγσγείν σο ην παλεπηζηήκην.  

Δπφκελε  δηάθξηζε αλάκεζα ζηα κνληέια Α.Π. γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ζέζε 

πνπ θαηέρνπλ ζε απηά νη δηδαθηηθνί ζηφρνη. ην ζηοσοθεηικόκνληέιν νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη είλαη ε  απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζην Α.Π. πνπ 

πεξηραξαθψλνληαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο επίηεπμήο ηνπο (γηα ην ζηνρνζεηηθφ κνληέιν βι. Bobbit, 

1918· Tyler, 1949· Bloom, 1954· Rowntree, 1974· Stenhouse, 1975·Skilbeck 1976· 

Bloom & Krathwohl, 1996· Pinar, Reynolds, Slattery, & Taubman, 2006· Tanner & 
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Tanner, 2007· Pinar &Grumet, 2014). ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ην μονηέλο 

διαδικαζίαρ, φπνπ ην Α.Π. ζρεδηάδεηαη νξζνινγηθά, θαζνξίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, πνπ πεξηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο (γηα ην κνληέιν 

δηαδηθαζίαο βι. Stenhouse, 1975· Kelly, 2009). Δδψ νη ζηφρνη είλαη  γεληθνί.Αθεηεξία 

απνηειεί ε εθπαίδεπζε σο κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο πνπ πξνσζεί ην Α.Π. 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ καζεηή θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Μνινλφηη ην 

ζηνρνζεηηθφ κνληέιν πεξηέρεη ειαηηψκαηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

βαζηθή εθπαίδεπζε, κπνξεί εληνχηνηο λα έρεη θάπνηα εθαξκνγή ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο. Απηά ηα κνληέια βαζίδνληαη ζηα δχν ζεκαληηθφηαηα «παξαδείγκαηα» 

ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ζην ζεηηθηζηηθφ θαη ζην εξκελεπηηθφ (βι. Gage, 1989· 

Ernest, 1994· Crotty, 2003· Grix, 2004· Lather, 2006· O'Donoghue, 2007).  

Άιιε δηάθξηζε ησλ Α.Π.είλαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ζέηνπλ ή ηελ 

ειεπζεξία πνπ παξέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαη δηαθξίλνληαη ζε κλειζηά 

ή ανοισηά Α.Π. (βι.ζρεηηθά Βξεηηφο& Καςάιεο, 1997·Υξπζαθίδεο, 2004· Βέηθνπ, 

Βαξέζε& Παηνχλα,2008). ηα πξψηα Α.Π. νη εηδηθνί ζηφρνη θαζνδεγνχλ ηε 

δηδαζθαιία θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη 

ην δεηνχκελν θαη φρη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, εκκέλνληαο ζε δαζθαινθεληξηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σα δεχηεξα έρνπλ απνθεληξσηηθή δηάζηαζε θαη νξηνζεηνχλ 

ην πιαίζην δξάζεο. Σα Α.Π. ηύπος curriculum, εθηφο απφ ηα 4 δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

αλαιχζακε, έρνπλ θαη επηπιένλ  βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νδεγίεο θαη 

ζρέδηα καζήκαηνο. Όκσο γηα λα απνδψζνπλ πξνυπφζεζε είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε ηνπο ψζηε λα γίλεηαη ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ 

(Banks, Leach&Moon,1999· Hedges,2007). 

 Πνιιέο θαηεγνξηνπνηήζεηο   ησλ Α.Π. έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηε 

δνκή θαη ηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο. Με ζεκείν αλαθνξάο απηφ ην ζηνηρείν 

πξνθχπηεη ε δηάθξηζε ζε Α.Π. πνπ πξνηείλνπλ κηα νξγάλσζε κε βάζε  γλσζηηθέο ή 

καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη ζε απηά πνπ ε νξγάλσζή ηνπο έρεη σο βάζεζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, ζηνρεχνληαο ζηε δηαζχλδεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνεξρφκελεο απφ 

δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη  νξίδνληαη σο δηαζεκαηηθά (Υαηδεγεσξγίνπ, 

2001).   

Αθφκε κία δηάθξηζε γηα ηα Α.Π.ζχκθσλα κε ηνλ McKerman (2008) 

πεξηιακβάλεη: α) ην επίζημο (formal) Α.Π. εκπεξηέρεη ηελ δηαηχπσζε ηεο πνιηηείαο 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, β) ην ανεπίζημο (informal) Α.Π. απαξηίδνπλ νη αλεπίζεκεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Α.Π. πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίζεκν Α.Π., γ) ην μηδενικό (null) 

Α.Π. ζπκπεξηιακβάλεη θνκκάηηα ηνπ Α.Π. πνπ δελ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, δ) ην 

ππαγμαηικό (actual) Α.Π. αληηθαηνπηξίδεη απηφ πνπ πινπνηείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ε) ην κπςθό (hidden) Α.Π. είλαη ην ιαλζάλνλ Α.Π. πνπ παξφια απηά ην 

ζπλαληάκε ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Ο  Jackson (1968), θαζηέξσζε ηελ νξνινγία 

θξπθφαπνδίδνληαο έηζη ηηο άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο παξάιιεια κε ην επίζεκν 

πξφγξακκα (π.ρ. λα κάζνπλ ηα παηδηά λα πεξηκέλνπλ ζηε γξακκή, λα ζεθψλνπλ ην 

ρέξη ηνπο γηα λα πάξνπλ άδεηα λα κηιήζνπλ). Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο (βι. McLaren, 1994· Apple,1996), ην θξπθφ πξφγξακκα ζπλδξάκεη ζηε 

δηδαζθαιία αληηιήςεσλ, ηδεψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ κε έλα ζησπειφ ηξφπν.  

Χο ηψξα επηρεηξήζεθε ε  πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ξεπκάησλ θαη 

ηαμηλνκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα Α.Π. γεληθά, δίρσο εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα ή βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, κέζα ζε έλα εληαίν πιαίζην γηα κηα 

εληαία εθπαίδεπζε πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηα βίνπ κάζεζε. Παξαθάησ αζρνινχκαζηε 

θαζαξά κε ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη ηηο ειηθίεο 4-6. 

 

 

1.2. Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε  

 

Ζ θαηάηαμε ηνπ Yang (2001) ησλ Α.Π. γηα ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη (α) ηελ ηδεαιηζηηθή ζρνιή κε βαζηθφ εθθξαζηή ηνλ Froebel, θαηά ηελ 

νπνία ην Α.Π. απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κε  ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα πςειψλ 

λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, (β) ηελ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε 

θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Α.Π. 

(Wilks, Nyland, Chancellor&Elliot, 2008), ρσξίο φκσο λα απνδπλακψλνπλ ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Α.Π. 

(Perrenout, 1993). Σνλίδεηαη ε έλλνηα ηεο επειημίαο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα 
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κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο θαη 

αλάγθεο (OECD, 2001, 2006, 2013, 2016, 2017). 

Λφγν έιιεηςεο ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, ην Α.Π. 

θαη ηα ζπλνδεπηηθά εγρεηξίδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη κφλεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ηνπο γηα ην Α.Π.θαη νη ίδηνη έρνπλ ηελ  επζχλε γηα ηελ εξκελεία θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη κνλάρα λα πξνπαξαζθεπάζεη 

έλα ζρεδηαζκέλν κάζεκα απφ θάπνην βηβιίν ή εγρεηξίδην, αιιά λα κεηνπζηψζεη ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε ζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα, ηελ 

ειεπζεξία,αιιά θαη ην θαζήθνλ λα δηαιέμεη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα 

πξνζεγγίζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ  θαη ζε ζπκθσλία κε ην ηζρχνλ Α.Π. Σα επηζηεκνληθά γλσζηηθά 

πεξηερφκελα κεηαηξέπνληαη ζε δηδαζθφκελε γλψζε θαη ν επηζηεκνληθφο ιφγνο 

κεηελζαξθψλεηαη ζε παηδαγσγηθφ ( Chevallard, 1989, 1991). 

Παξαηεξψληαο ηελ νινέλα θαη πην κεγάιε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζε δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  Α.Π. ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε παγθνζκίσο, αιιά θαη 

ζηελ επηθείκελε αλαδηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ε επφκελε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη 

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο αλαθνξηθά κε ην Α.Π. γηα ηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 

 

1.3.Σν ηζρύνλ ειιεληθό Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 

Γηα ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν ην επίζεκν Α.Π. είλαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ζην εμήο Γ.Δ.Π.Π..) θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ (ζην εμήο Α.Π..) γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Π.Η., 2002). 

Δίλαη ζε ηζρχ απφ ην 2003 σο θαη ζήκεξα ζεζπίδνληαο ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γλψζεο κέζσ  ελεξγεηηθψλ θαη νιηζηηθψλ κεζνδνινγηθψλδηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Αλαπξνζαξκφδνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

δηακνξθψλεηαη έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ απηνλνκία ησλ καζεκάησλ (Βέηθνπ θ. ζπλ., 2008). Σν Γ.Δ.Π.Π..παξέρεη 

επειημία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηηο  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
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καζεηψλ θαη ηεο εθάζηνηε ηάμεο, πεξηέρεη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο, 

ηνπο γεληθνχο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, 

ζπλνπηηθά πεξηερφκελα κάζεζεο θαη ελδεηθηηθέο θαη ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, κε βάζε  ηηο νπνίεο δηαξζξψλνληαη  νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζηα αληίζηνηρα Α.Π.., ελψ πξφθεηηαη  γηα έλα  αλνηθηφ Α.Π. Υαξαθηεξηζηηθά ζην 

ίδην ην Γ.Δ.Π.Π.. αλαθέξεηαη φηη γηα ην Νεπηαγσγείν νξίδνληαη  νη βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ  ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

Γιψζζαο, Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο καζεηέο  ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.Σα πξνγξάκκαηα 

αθνξνχλ ην πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ κε εληαίν ραξαθηήξα θαη λφεκα γηα 

ηνπο καζεηέο. Σα Α.Π.. πεξηέρνπλ ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο, ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνηάζεηο γηα ηε κεζφδεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο (ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Π.Η., 2002· www.pi-schools.gr, 2006). 

Δίλαη  Α.Π. πνπ θαηαηάζζεηαη ζηνλ ηχπν ηνπ  curriculum, θαζψο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο, ηα πεξηερφκελα κάζεζεο, ηε κεζφδεπζε 

δηδαζθαιίαο, ηνλ έιεγρνο επίηεπμεο ζηφρσλ, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, νδεγίεο θαη ζρέδηα δηδαζθαιίαο. Σν ππνζηεξηθηηθφ απηφ πιηθφ πνπ ην 

πιαηζηψλεη, ν «Οδεγφο Νεπηαγσγνχ» (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε &Μπαζαγηάλλε, 2006) 

ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ αλά καζεζηαθή πεξηνρή, ηελ 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηδέεο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηάθνξσλ 

παηρληδηψλ θαζψο θαη πηλάθσλ αλαθνξάο. 

Έλα θαηλνηφκν Α.Π. δεκηνπξγήζεθε  ην 2011 γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέν ρνιείν» πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ΤΠΔΠΘ, 

θαη ην νπνίν εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε  ζρνιεία ηεο ρψξαο (βι. www.pi-schools.gr). 

Γίλεηαη έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη 

ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα παηδηά. 

Γηαηεξνχληαη ε αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ, ηα ζρέδηα εξγαζίαο (project), ε αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ παηρληδηνχ, ε έκθαζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, ε ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, 

θαη ε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζην πξφγξακκα. Με βάζε ηελ 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ην πεξηερφκελν ζπκβαίλνπλ νη 
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φπνηεο αιιαγέο θαη ην πξφγξακκα αθνξά ηελ αλάπηπμε «βαζηθψλ ηθαλνηήησλ» φπσο 

απηέο νξίδνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο, ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο, ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ «Πξνζσπηθή θαη 

Κνηλσληθή Αλάπηπμε», ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηελ εζηία ηνπ ζην 

λεπηαγσγείν θαη απφ ην λεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Ζ ζεκαζία, ε ινγηθή 

αλάπηπμεο θαη ε ζχλζεζε θάζε καζεζηαθήο πεξηνρήο αλαιχνληαη  θαη δηεπθξηλίδεηαη 

ε ζχλδεζε ησλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ κεηαμχ ηνπο. ε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επεμεγνχληαη φξνη-θιεηδηά ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο κε μεθάζαξα παξαδείγκαηα, πξνηείλνληαη  ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο,  

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ  

ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ελψ εκπεξηέρεηαη θαη γισζζάξη φξσλ γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζε θάπνηα ειιεληθά ζρνιεία ην λέν Α.Π. «Νέν ρνιείν» 

εθαξκφζηεθε πηινηηθά θαη ηαπηφρξνλα έρεη μεζπάζεη κεγάιε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή- εκπινπηηζκφ ηνπ κε  λέα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο, ην επίζεκν Α.Π. ηνπ 

ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ παξακέλεη ην Γ.Δ.Π.Π.. Σα λέα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά, ρσξίο λα έρνπλ ηεζεί φκσο ζε  θαζνιηθή ηζρχ. Tνφηη ην  λέν Α.Π. 

δελ αλήθεη ζην επίζεκν πξφγξακκα σο ζήκεξααπνηειεί έλδεημε ηεο αληίθαζεο θαη 

ηεο αζπλέρεηαο πνπ ηαιαλίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο θαη επεξεάδεη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ (Παπαλδξένπ, 2017). Χζηφζν  θαηλνηνκία απνηειεί, ην 

γεγνλφο φηη φζνλ αθνξά ζηε ζχληαμε ησλ Α.Π, ε  ζχζηαζε ησλ νκάδσλ εκπεξηείρε 

εκπεηξνγλψκνλεο  φπσο αθαδεκατθνχο, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξάμεο, αιιά θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε ζρνιεία, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

επηκνξθσζεί θαηάιιεια (Γθιηάνπ, 2012· ΗΔΠ – ΤΠΘ, 2014). 

 

2
ν
 Κεθάιαην: Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε  
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2.1 Ζ  δηεξεύλεζε  ζεκάησλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε.  

 

Οη Φ.Δ γηα ηνλ Dewey (1916)  είλαη ηναπνηέιεζκα ησλ παξαηεξήζεσλ, ηνπ 

αλαζηνραζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ  ψζηε λα θηάζνπκε ζηελ γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.Όκσο, πεηπρεκέλε λνείηαη ε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. κέζα απφ νηθείεο 

εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά, φπνπ ε επηζηεκνληθή γλψζεαπνηειεί ην ζηφρν θαη φρη απιψο 

έλα ζεκείν εθθίλεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηνλ Bruner (1963),νη ηδέεο 

δηδάζθνληαη ζηα παηδηά ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην λνεηηθφ αιιά θαη ην 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη.  Σα παηδηά κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε έλα 

σθέιηκν επίπεδν γλψζεο νπνηαζδήπνηε βαζηθήο έλλνηαο Φ.Δ., αθφκα θαη θάπνησλ 

δχζθνισλ ελλνηψλ, φπσο ε ελέξγεηα θαη ε δηαηήξεζε ηεο, ε ζσκαηηδηαθή δνκή ηεο 

χιεο, αξθεί νη εθπαηδεπηηθνί λα πινπνηνχλ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Novak, 1990). 

Ο Eshach (2006) επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ κηθξψλ 

καζεηψλ κε ηηο Φ.Δ.: 

1. Σα παηδηά ελζηηθησδψο ηθαλνπνηνχληαη  κε ην λα παξαηεξνχλ ηε θχζε θαη λα 

ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

2.Ζ ίδηα ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ  κε ηηο Φ.Δ. ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ πξνο απηέο. 

3 Σν γεγνλφο ηεο εγγχηεηαο ησλ παηδηψλ κε θπζηθά θαηλφκελα απφ κηθξή ειηθία θαη 

ε κειέηε ηνπο πξννηθνλνκεί ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζα εμεηάζνπλ 

ζε κεγαιχηεξε ειηθία ζην πιαίζην ησλ επίζεκσλ καζεκάησλ. 

4. Ζ ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο απφ κηθξέο ειηθίεο ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ίδησλ ησλ ελλνηψλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ζπιινγηζκνχ. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ απνηειεί ηελ θνξπθαία ίζσο λνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξψπηλνπ λνπ θαη ην πξφβιεκα σο έλλνηα ηίζεηαη θαη απηφ ζηελ θνξπθή(Holyoak, 

1995, ζ. 267). Ο Lavoie(1995) ηνλίδεη ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

κέζα απφ εζηίαζε ζην πξφβιεκα θαη θαηάιιειε δηδαζθαιία. Ζ κάζεζε είλαη γηα ηα 

παηδηά κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε θαη κε λφεκα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά (Zohar&Nemet, 2002). Ζ επίιπζεπξνβιήκαηνο κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ, 
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λφεκα  είλαη έλα θαιφ ζεκείν αθεηεξίαο κάζεζεο, παξφηη ηα παηδηά κπνξεί λα 

ζεσξνχκε πσο δελ θαηέρνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

(Eshach, 2006).Αξθεηνί  εξεπλεηέο (Kolodner, 1993· Cohen, 1996· Kolodner&Leake, 

Eshach θαη Bitterman, 2003) θαηέδεημαλ πσο ε αλάθιεζε πεξηπηψζεσλ είλαη πην 

σθέιηκε απφ ηελ αλάθιεζε θαλφλσλ. Σν παξαπάλσ ζηεξίδεηαη ζην φηη  νη 

πεξηπηψζεηο εκπεξηέρνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο γλψζεο θαη απηφ έρεη λφεκα θαη 

σθειεί πεξηζζφηεξν ην ζπιινγηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ θαλφλα. 

Ζ  επίιπζε πξνβιεκάησλ ηαπηίδεηαη θαη  κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ 

πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αληίιεςε πσο φ,ηη αληηιακβάλεηαη ν εγθέθαινο  σο πιεξνθνξία 

πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ην άηνκν κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε(βι. Piaget&Inhelder, 1962· Bruner, 

1966). Ζ γλψζε επεθηείλεηαη κέζσ ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ λνήκαηνο ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ θαη έπεηηα ε νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην γεληθφ (Wheatly, 1991). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεη βήκα βήκα ην καζεηή ππφ ην πξίζκα ηεο κεζφδνπ 

ηεο ζθαισζηάο, φπνπ ε ζεσξία ηνπ Vygotsky γηα ηε Εψλε ηεο Δπηθείκελεο 

Αλάπηπμεο εθαξκφδεηαη ζε έλα δηεπξπκέλν θάζκα (ζην εμήο Ε.Δ.Α.) (Vygotsky, 

1978). Ζ Ε.Δ.Α. νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Vygotsky  σο ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ εμέιημεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην επίπεδν ηεο πηζαλήο εμέιημεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελειίθσλ ή ζε ζπλεξγαζία κε 

ηθαλφηεξνπο ζπλνκήιηθνπο. Ο εκαληηθφο άιινο, ελ πξνθεηκέλσ ν εθπαηδεπηηθφο, 

βνεζά ψζηε ηα παηδηά λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα θαη λα απνθηήζνπλ γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (Wood, Bruner&Ross, 1976).Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ ηελ  ελζσκάησζε ησλ ελδηαθεξφλησληνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ειαρηζηνπνηεί 

ηελ ειεπζεξία, παξέρεη πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζηφρν, ηνλίδεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία  

ηεο δηαδηθαζίαο, πξνβιέπεη ηε καηαίσζε,  θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο πξνο ηελ ηδαληθή 

πνξεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ζ Ε.Δ.Α πξνβάιεη ηε ζέζε  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Fleer, 1992). Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ηε 

ζχλζεηε απηή δηαδηθαζία  ελλνηνινγηθήο δηακφξθσζεο, κε απψηεξν  ζθνπφ ηε γλψζε  

θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ(Stone, 1998). 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εμεξεχλεζε ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, άζθεζε ζε 

δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, φπσο ε παξαηήξεζε, ε ηαμηλφκεζε, ε 
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επηθνηλσλία, αιιά θαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ βξίζθεηαη γχξσ καο. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ πξνσζεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε απφ 

ηηο πξψηεο ειηθίεο.  Ζ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε είλαη ην θαηάιιειν ρξνληθφ ζεκείν 

γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη δνκέο νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζα 

αληηιακβάλνληαη ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη ζα έρνπλ δηα βίνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επηζηήκε.  

Μέζα απφ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο πνπ πξνζεγγίδεηαη, λα 

εμαζθνχληαη ζηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, λα θαιιηεξγνχλ ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαη αμίεο θηινπεξηβαιινληηθέο, λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη 

λα δηακνξθψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ζχγρξνλνη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. ην ζρεδηαζκφ 

ησλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ε αλαγλψξηζε ησλ 

ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ, ψζηε φια απηά λα 

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

εθπαηδεπηηθφο, φκσο είλαη απηφο πνπ ζα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ψζηε λα γίλεη ε πξνζέγγηζε  ησλ  επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

νκάδαο ηνπο εληζρχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα λα αλαπηχμεη ηε δπλακηθή 

ηεο ηάμεο θαη λα παξέρνληαη ηα  θαηάιιεια πιηθά ψζηε ζην ηέινο λα κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ε  εθπαηδεπηηθή δξάζε(Maidou,Plakitsi, Polatoglou,2020). 

Ζ ηάζε πνπ επηθξάηεζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κεηά ηελ ηε δηακφξθσζε 

ζεκαηηθψλ ελλνηνινγηθψλ ελνηήησλ κε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ Φ.Δ., ήηαλ ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο αληίιεςεο ζηελ νπνία πξνηείλεηαη ε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο κε πνηθηιία δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαζψο θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Σν πεξηζψξην λα νξγαλψλεηαη ζε θεληξηθέο έλλνηεο, ηδέεο ελψ θεληξηθφ 

κνληέιν θαη επεμεξγαζία ηνπ γίλεηαη είηε ελδνθιαδηθά ζην ίδην ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, είηε δηαθιαδηθά  (Stamoulis&Plakitsi, 2013). 

Οη αθαδεκατθέο έλλνηεο γίλνληαη κέξνο κηαο ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. ε έλα ηέηνην πιαίζην κάζεζεο νη αθαδεκατθέο έλλνηεο 

νλνκάδνληαη επηζηεκνληθέο,φρη επεηδή ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη επηζηεκνληθφ, αιιά 

επεηδή καζαίλνληαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθή ηελ ηαθηηθή πξνζέγγηζε 

(Arievitch&Haenen, 2005,Haenen, Schrijnemakers, &Stufkens, 2003). Ο 

εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη πιεξνθνξίεο θαη νη καζεηέο ζπδεηνχλ ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο 



27 
 

πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρηεί ζρεηηθά κε ηελ θπξίαξρε ζεσξία θαη ζηε ζπλέρεηα 

ελζαξξχλνληαη λα αληηιεθζνχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Απηή ε πξνζέγγηζε 

απαηηεί επηδεμηφηεηα απφ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ θαη θαηλνηφκεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, 

επεηδή πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηηο αλαδπφκελεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ εζηηάδεηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ (Arievitch,2017). 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ινηπφλ, ε ζχλδεζε θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ 

κε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα λα αλαπηπρζεί έλα πιαίζην ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ νη δηαπηζηψζεηο ησλ εξεπλψλ γηα ηε κάζεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηδαζθαιία. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζήκεξα (Τamagata, Lynch&Haudenschild, 2009). Δπνκέλσο, ε  

πξννπηηθή ηεο ελεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα 

έλα ηνικεξφ φξακα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε βαζηζκέλε 

ζηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξαγκαηηθή γλψζε δελ είλαη απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη φηη ε εθπαίδεπζε δελ αθνξά ηε κεηάδνζε γλψζεο, αιιά ηελ 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Arievitch, 2017). Μέζα απφ απηφ ην πιαίζην πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ήδε νδεγεζεί ζηελ ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ελψ παξάιιεια ζεκαληηθή νξγαληζκνί 

επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ (European 

Commission, 2009,Koumara&Plakitsi, 2020). Έηζη, αλαπηχζζνπλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φζν θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε 

επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιεη ζηελ επηηπρή 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε παηδηά ειηθίαο 5 έσο 9 εηψλ. Δπηδηψθεη λα 

αλαηξέςεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ δελ θαηαλννχλ ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο 

δπζθνιεχνληαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Kolokouri, etal. , 

2011). Mε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην λεπηαγσγείν 

εληζρχνπκε θαη κειεηάκε πιήζνο δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ καο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Tα πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξνυπνζέηνπλ ην φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο, λα εηζαρζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, λα θαιιηεξγνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ην πεξηβάιινλ 
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θαη ηελ αεηθνξία θαη λα δηακνξθψλνπλ ζηάζε ζχγρξνλνπ πνιίηε, ελφο παγθφζκηνπ 

πνιίηε. Πξέπεη ινηπφλ, λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδέεο, νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ 

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

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε επηζηεκνληθή γλψζε (Πιαθίηζε, 2008, Ravanis, 2017, 

Koumara&Plakitsi, 2020).  

 

 

 

2.2 Ζ Παηδαγσγηθή Γλώζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ησλ Φπζηθώλ 

επηζηεκώλ 

 

Χο Παηδαγσγηθή Γλψζε ηνπ Πεξηερνκέλνπνξίδεηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο  «ν 

ζπλδπαζκφο πεξηερνκέλνπ θαη παηδαγσγηθήο κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε κίαο 

αληίιεςεο ηνπ πψο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πξνβιήκαηα, ή δεηήκαηα νξγαλψλνληαη, 

αλαπαξηζηψληαη θαη πξνζαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, θαη πψο παξνπζηάδνληαη γηα δηδαζθαιία» (Shulman, 

1987, ζ. 8). Καηά ηνπο Magnusson, Krajcik&Borko (1999) ππάξρνπλ 5 ζπληζηψζεο 

ηεο Π.Γ.Π.: 1) γλψζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο 

θαη ζηφρνπο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο δηδαζθαιίαο Φ.Δ. αλαιφγσο ηελ  ειηθία ησλ 

καζεηψλ, 2) γλψζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ησλ Φ.Δ. πνπ ζα δηδαρζνχλ ή 

δηδάρζεθαλ πξνγελέζηεξα, θαζψο θαη ησλ Α.Π. πνπ ήηαλ ζε ηζρχ, είλαη ή θαη 

πξφθεηηαη λα ηζρχζνπλ, 3) γλψζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη ησλ ελλνηψλ πνπ δπζρεξάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 4) γλψζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο, θαη 5) γλψζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. 

Σν 2006 ν Καξηψηνγινπ πεξηγξάθεη κία πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε Π.Γ.Π. 

ζηηο Φ.Δ. πνπ πεξηιακβάλεη 4 αξρέο νη νπνίεο είλαη: 1) O δηδαθηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ, 2) Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ 

καζεηψλ, 3) Ζ επηινγή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγψλ θαη 4) Ο ζπλδπαζκφο θαηάιιεισλ 

δηδαθηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

1) O δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ έλλνηα ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ (ζην εμήο ΓΜ) εηζήρζεθε πξψηα ζηε Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (Chevallard, 1991) σο εξγαιείν κνληεινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ 
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θαηλνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ηηο 

γλψζεηο πνπ επηιέγνπκε γηα λα δηδάμνπκε θαη ηηο γλψζεηο ζα δηδαρζνχλ ηειηθψο 

(Joshua, 1996,Astolfietal., 1997). ηε ζεσξία ηνπ Γηδαθηηθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν αελάσο κεηαηξέπεηαη, ηξνπνπνηείηαη θαη ελ ηέιεη 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γλψζε ηθαλή λα δηδαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ  

θαη ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά πιαίζηα (Joshua&Dupin, 1993· Ραβάλεο, 2003β· Ravanis, 

2010a). Ζ επεμεξγαζία απηή ζπληειείηαη ζε δχν επίπεδα: ην πξψην είλαη ν εμσηεξηθφο 

Γ.Μ., δειαδή ε  κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηα Π.. θαη ηα δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα θαη ην δεχηεξν επίπεδν είλαη ν εζσηεξηθφο ΓΜ, δειαδή ηε κεηνπζίσζε 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Chevallard, 1991). ηνλ 

εμσηεξηθφ Γ.Μ., νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ζέηνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε ζε παηδαγσγηθφ πιαίζην, ψζηε λα πεξηέρεηαη ζηα Α.Π. σο 

επίζεκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν (Chevallard, 1991). Χο  εζσηεξηθφο Γ.Μ.νξίδεηαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ Α.Π. απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ 

(Chevallard, 1991). 

2) Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

κεηά, βάζε ηεο έξεπλαο απνηειεί πιένλ γεληθή  παξαδνρή φηη νη καζεηέο θαηέρνπλ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα ηα θαηλφκελα απφ ηνλ θφζκν ησλ Φ.Δ. (βι. Gilbert, 

Osborne&Fensham, 1982· Carey, Evans, Honda, Jay&Unger, 1989· Pfundt&Duit, 

1994· Ραβάλεο, 1999· Vosniadou, Skopeliti&Ikospentaki, 2004· Eshach&Fried, 2005· 

Πιαθίηζε, 2008α· Trundle&Sackes, 2015). Οη πξνυπάξρνπζεο απηέο ηδέεο ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ κειεηήζεθαλ απφ πιεζψξα εξεπλεηψλ (Driver, Guesne, 

&Tiberghien, 1985· Driver, Squires, Rushworth, & Wood-Robinson, 

1994·Pfund&Duit, 1994· Υαηδεγεσξγίνπ, 1998·  Psillos&Kariotoglou, 1999· 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2001) θαη εληνπίζηεθε φηη άιινηε ελαξκνλίδνληαη κε ην 

επηζηεκνληθφ πιαίζην ησλ ελλνηψλ θαη άιινηε φρη. Οη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ 

παηδηψλ ζπληεινχληαη ζε λέα γλψζε εληαζζφκελεο ζηε γλσζηηθή δνκή θάζε παηδηνχ, 

κέζσ γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο (Driver, Asoko, Leach, Mortimer, &Scott, 1994· 

Akerson&Flick, 1999· Fleer, 1999· Fleer&Robbins, 2003· Wee, 2012).  

3) Ζ επηινγή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγψλ. Με ηνλ φξν πεδίν εθαξκνγψλ νξίδνληαη ηα 

πεηξάκαηα ή ηα εθάζηνηε θαηλφκελα πνπ ζα δηδαρζνχλ, κε  ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη επνκέλσο ε επηινγή ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη ηπραία (Καξηψηνγινπ, 

2006). 
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4) Ο ζπλδπαζκφο θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σα  κνληέια ηεο κεηαθνξάο (βι. ζρεηηθά Bigge, 1990· Μαηζαγγνχξαο, 

1997) θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο (βι. ζρεηηθά Bruner, 1966· Piaget, 1971· 

Bigge, 1990· Μαηζαγγνχξαο, 1997) δηαλζίζηεθαλ κε  ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ή 

ζρεκαηηζκνχ ελλνηψλ θαη ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, κε ηηο νπνίεο ε επνηθνδνκεηηθή 

πξνζέγγηζε εκπινχηηζε ηε κεζνδνινγία (Psillos&Kariotoglou, 1999). Πξφθεηηαη γηα 

έλα επξχ θάζκα δηδαθηηθψλ απφςεσλ πνπ πνιιέο θνξέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Απφ 

ηε κηα έρνπκε ηελ πηαδεηηθή παξάδνζε θαη ηελ πξνζσπηθή επνηθνδφκεζε θαη 

ελδνπξνζσπηθή ζχγθξνπζε θαη απφ ηελ άιιε ηηο θνηλσληνγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ηελ δηαπξνζσπηθή ζχγθξνπζε, πνπ εθθξάζηεθαλ θπξίσο απφ ηνλ Vygotsky 

(1978). Ζ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πξάμε απνδεηθλχεη φηη ε ζρνιηθή ηάμε 

αθξνβαηεί ζπρλά αλάκεζα ζηηο αθξαίεο απηέο ηνπνζεηήζεηο (Καξηψηνγινπ, 2002). 

Απηέο νη ηέζζεξηο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε Π.Γ.Π.  πνπ πεξηγξάθεθαλ δελ έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο θάπνηα  γξακκηθή ζχλδεζε, αιιά απαξηίδνπλ  έλα δπλακηθφ δίθηπν 

αιιειεπηδξάζεσλ (Eggen&Kauchak, 1991). 

 

2.3.Ζ πνιηηηζκηθή ηζηνξηθή ζεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο. 

Οη ξίδεο ηεο πνιηηηζκηθήοηζηνξηθήοζεσξίαοηεοδξαζηεξηφηεηαοεληνπίδνληαη θπξίσο 

ζηελθιαζζηθήγεξκαληθήθηινζνθίαησλImmanuelKant (1724-1804) 

θαηGeorgWilhelmFriedrichHegel (1770-1831), ηαγξαπηάησλKarlMarx (1818-1883) 

θαηFredrichEngels (1820-1895) 

θαηηνηλζηηηνχηνςπρνινγίαοηεοΜφζραοκεθχξηνποεξεπλεηέοηνποLevSemyonovichVyg

otsky (1896-1934), AlexanderRomanovichLuria (1902-1977) 

θαηAlexeiNikolaevichLeontyev (1903-1979)(Πιαθίηζε, etal., 2018). 

Ο Vygotsky κειέηεζε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ δηαπηζηψλνληαο φηη ε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ ζπλππάξρεη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη λνεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (Πιαθίηζε, etal.,2018).Ο ζνβηεηηθφο ςπρνιφγνο, S. L. 

Rubinstein, πξψηνο πξνζέγγηζε ηελ αλζξψπηλε δξάζε ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ 

παηδαγσγηθή θαη αξγφηεξα ν Leontyev επέθηεηλε  ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Rubinstein 

κέζα ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. 

Με ηελ είζνδν ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζην ρψξν εξγαζίαο 

πξνέθπςαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε αιιειεπίδξαζε κε 
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ηνλ ππνινγηζηή,θαη κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο πνπ παξεπξίζθνληαη ζηνλ ίδην 

ρψξν θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη θπξηφηεξνη κειεηεηέο  ηεο ζεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη νη 

Bodker (1991), Engeström (1999) θαη Nardi (1996) θαη εληνπίδνπλ πσο κέζσ ηεο  

Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεηαη  έλα πιαίζην κειέηεο φισλ  απηψλ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, αιιά θαη εξγαιεία ζρεδηαζκνχ απνδνηηθψλ πξαθηηθψλ 

εξγαζίαο(Πιαθίηζε, etal., 2018).  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηεβαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ηεο Πνιηηηζκηθήο 

Ηζηνξηθήο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο  σο κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη έλαλ ζηφρν. Ο 

ζηφρνο απηφο απνηειεί  ζπλάκα θαη θίλεηξν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, φπνπ  νη αλάγθεο  

ησλ αλζξψπσλ ππνθηλνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ. Όιεο νη 

αλζξψπηλεο πξάμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη αλήθνπλ ζε έλα πιαίζην, εθηφο  ηνπ 

νπνίνπ δε ζα είραλ θάπνην λφεκα. Απηφ αθξηβψο ην πιαίζην εληνπίδεη ε Θεσξία ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαη κειεηά ηα άηνκα ζην θπζηθφ, ζην πνιηηηζκηθφ, ζην θνηλσληθφ 

θαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Κφκεο Β. Η., 2004). Ζ κάζεζε πξαγκαηψλεηαη ζε 

έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην, ζπλεξγαηηθά θαη κε 

αιιειεπίδξαζε. Έηζη, ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ είλαη αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη. Ζ κεηάβαζε ινηπφλ, απφ ηελ θνπιηνχξα 

ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο ζε απηή ηεο ζρνιηθήο  ηάμεο είλαη κηα δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαηέρεη πνιπζήκαλην δηακεζνιαβεηηθφ ξφινθαζψο απηφο γλσξίδεη απφ πνηα 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ελδερνκέλσο πξνέξρεηαη ην παηδί θαη αλαιφγσο πξνζαξκφδεη  

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζα απφ πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο θαη 

ελίζρπζε(Πιαθίηζε,etal., 2018). 

 

2.3.1. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο. 

Ζ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο εμειίρζεθε κέζα απφ ηξεηο γεληέο.  ηελ πξψηε  γεληά  

αλαδεηθλχεηαη ν Vygotsky κε ηελ ηδέα ηεο δηακεζνιάβεζεο. Με βάζε ην ηξηγσληθφ 

ηνπ κνληέιν (Δηθφλα 1) ην εξγαιείν είλαη απηφ πνπ δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζην 

ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ εηζήρζεζαλ ηα πνιηηηζκηθά 

ζχκβνια ζηελ αλζξψπηλε δξάζε, θάηη πξσηνπφξν  γηα εθείλε  ηελ επνρή θαη ην 

άηνκν πηα δε καο απαζρνιεί μερσξηζηά απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε. Απηή ηε 

γεληά φκσο ηελ πεξηφξηδε ην φηη ε  κνλάδα αλάιπζεο παξέκελε ην άηνκν.  
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Έπεηηα νLeontyevπξνζάξκνζε ηελ εζηίαζε απφ ηελ αηνκηθή πξάμε ζηε 

ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ  κέζα απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

«ζπιινγηθφ θπλήγη ησλ πξσηφγνλσλ». Έηζη, ε Θεσξία  πιένλ είλαη ζηα ρέξηα ηεο  

δεχηεξε γεληάο  θαη ν βαζηθφο εθθξαζηήο ηεο φξηζε δηαθνξεηηθά ηηο έλλνηεο «δξάζε» 

(action) θαη «δξαζηεξηφηεηα» (activity). πγθεθξηκέλα,ε 

δξαζηεξηφηεηαελεξγνπνηείηαη απφ ην θίλεηξν, αλαιχεηαη ζε άιιεο δξάζεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά ζηφρνπο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ (Δηθφλα 

2)(Πιαθίηζε,etal., 2018). 

 

 

Εικόνα7 Θ Λεραρχικι δομι μιασ δραςτθριότθτασ 

Εικόνα  6. Σριγωνικό μοντζλο Vygotsky για τθ διαμεςολαβοφμενθ πράξθ 

Δραςτθριότθτα

Δράςεισ

Λειτουργίεσ

Κίνθτρο

τόχοι

υνκικεσ
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Σν 1987, ν Engeström κεηέθεξε ην ηξίγσλν ηνπ Vygotsky ζε έλα κνληέιν 

ζπζηήκαηνο κηαο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Δηθφλα  3). Με ηε λέα απηήλ 

πξννπηηθή εκπεξηέρνληαη πιένλ  ζην ζχζηεκα ηνπ Vygotsky νη έλλνηεο ησλ θαλφλσλ, 

ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ  ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα έλα 

ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο εκπεξηέρεη   ηα αθφινπζα κέξε: 

 Τπνθείκελν: πεξηιακβάλεη ηα άηνκα ηα νπνία ρεηξίδνληαη ηα εξγαιεία 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηνλ θάζε θνξά ζηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. 

 Δξγαιεία: εκπεξηέρεη φια ηα πξναπαηηνχκελα  κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ηα ππνθείκελα γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Σα 

εξγαιεία απνηεινχληαη απφ απηά πιηθά θαη ραξαθηεξίδνληαη  θπζηθά, φπσο 

γηα παξάδεηγκα έλαο καγλήηεο ή λνεηηθά-ελλνηνινγηθά, φπσο ε ίδηα  γιψζζα 

θαη ε ρξήζε ηνπο απνζθνπεί ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Αληηθείκελν: ελζσκαηψλεη  ηνπο ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ηα ππνθείκελα κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Ζ έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εκπεξηέρεη ην ζθνπφ, ηα  

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ, δίλνπλ πξννπηηθή θαη εμέιημε 

ζηελ ίδηα ηε  δξαζηεξηφηεηα. 

 Καλφλεο: εκπεξηέρεη  ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ 

θαη δηακνξθψλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηακνξθψλνληαη ηφζν 

απφ ηα ππνθείκελα φζν θαη απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα. 

 Κνηλφηεηεο: πεξηιακβάλεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη 

ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα. 

 Καηακεξηζκφο εξγαζία: πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή φισλ ησλ  αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα 

(Κφκεο Β. Η., 2004). 

 Γηα ηνλ Engeström ε κάζεζε απνηειεί κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα εληφο 

ηελ θνηλσλίαο  θαη δηακεζνιαβείηαη απφ εξγαιεία, ελψ ην άηνκν θαη ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηψλεηαη  ε δξαζηεξηφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κνλάδα αλάιπζεο. Σα εξγαιεία είλαη απηά πνπ δηακεζνιαβνχλ 

αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν, νη θαλφλεο δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην 
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ππνθείκελν θαη ηελ θνηλφηεηα θαη ν ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο δηακεζνιαβεί 

αλάκεζα ζηελ θνηλφηεηα θαη ην αληηθείκελν(Πιαθίηζε,etal., 2018). 

ηελπαξαθάησΔηθφλα 3 παξνπζηάδεηαηεαπνηχπσζεκηαοζρνιηθήοδξαζηεξηφηεηαο 

ζην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο(Engeström, 

Activitytheoryandindividualandsocialtransformation, 1999), (Barab, etal., 1999). 

 

Εικόνα 8 Μοντζλο ςυςτιματοσ ςυλλογικισ δραςτθριότθτασ του Engeström 

 

 Δξγαιεία: Γηδαθηηθφ ζελάξην, ππνινγηζηήο, πιηθά πεηξακάησλ γιψζζα, 

ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

 Τπνθείκελν: Γάζθαινο, καζεηέο. 

 Αληηθείκελν: Τινπνίεζε ζηφρνπ δξαζηεξηφηεηαο 

 Καλφλεο: Δξγαζία ζε νκάδεο θαη νινκέιεηα. 

 Κνηλφηεηα: ρνιείν, ζρνιηθή ηάμε, νκάδεο 

 Καηαλνκή εξγαζίαο: Δξγαζίεο ζε νκάδεο, ζπληνληζηήο νκάδαο, ππννκάδεο, 

ζπληνληζηήο ηάμεο. 

Ζ Σξίηε γεληά δεκηνχξγεζε δίθηπα απφ αιιεινεπηδξψληα ζπζηήκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ, επεθηείλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζεσξία ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

θνηλά αληηθείκελα,φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4. Σα αληηθείκελα (Αληηθείκελν 1) 

. 
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θάζε κηαο μερσξηζηήο δξαζηεξηφηεηαο απαξηίδνπλ θνκκάηη ζπιινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(Αληηθείκελν 2) πνπ απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλαπαξηίδνπλ έλα απφ θνηλνχ 

αληηθείκελν (Αληηθείκελν 3). 

Σα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ εμαξηψληαη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα θαη 

ζπλππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη  αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαζρεκαηίδνπλ ηφζν ηε 

δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ. Κάζε έλα απφ ηα 

ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή θαη νκάδεο. 

 

 

2.3.2.Ζ Δπεθηαηηθή Μάζεζε 

Οη θαηαηγηζηηθέο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ε ελζσκάησζε λέσλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ, φπσο ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ησλ εθαξκνγψλ ζπλ-δηακφξθσζεο 

(web2 θαη html5), κε ηε κνξθή δηαθξηηψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ εγείξνπλ ηελ 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9 Αλλθλοεπιδρϊντα ςυςτιματα δραςτθριοτιτων 
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αλάγθε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη επεθηαηηθή κάζεζε ζε απηφ ην 

θαίξην ζεκείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά. Αθφκε έλαο 

επηπιένλ παξάγνληαο πνπ ζπλαηλεί ζηελ θνηλσληθή αλάγθε γηα επεθηαηηθή κάζεζε 

απνηειεί ε παξνπζία ησλ παγθφζκησλ απεηιψλ θαη θηλδχλσλ (Engeström, 1987, 

Engeström, Miettinen&Punamaki, 1999). Σέηνηεο απεηιέο κπνξεί λα είλαηε 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε εκθάληζε παλδεκηψλ, ε αλζξσπνγελήο θιηκαηηθή 

αιιαγή, νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο θξίζεηο θ.α. (Πιαθίηζε,etal., 2018). Ζ 

επεθηαηηθή κάζεζε πεξηιακβάλεη επηά ζηάδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη«δξάζεηο 

κάζεζεο» θαη απνηεινχλ έλαλ επεθηαηηθφ θχθιν (ρήκα 5). Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ελλνηνινγηθήο απηήο δηαδηθαζίαο είλαη ε κεηαπήδεζε απφ θάηη αθεξεκέλν ζε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επεθηαηηθήο κάζεζεο είλαη: 

1. Δξψηεζε: θξηηηθή ηνπ ππφ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, απνδνρή ή 

απφξξηςε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη νξηζκέλσλ πηπρψλ απηνχ ηνχ ζέκαηνο. 

2. Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο: λνεηηθνί θαη ιεθηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί κε ζθνπφ 

λα βξεζνχλ ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εμεγεζνχλ νη κεραληζκνί πνπ ην 

απνηεινχλ. 

3. Μνληεινπνίεζε: κνληεινπνίεζε ηεο ηδέαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

4. Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ: εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο, λα αλαδεηρζνχλ  νη δπλαηφηεηεο θαη νη εθάζηνηε  πεξηνξηζκνί ηνπ 

θαη λα επέιζεη ε βειηίσζή ηνπ. 

5. Δλζσκάησζε ηνπ κνληέινπ: πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ψζηε λα 

εκπινπηηζηεί θαη λα επεθηαζεί ελλνηνινγηθά  

6. Αμηνιφγεζε θαη απνδνρή: αμηνιφγεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ζε κηα ζηαζεξή πξαθηηθή ε νπνία ζα 

είλαη θνηλψο απνδεθηή. 

Οη αληηθάζεηο εθιακβάλνληαη σο  πεγή αιιαγήο θαη αλάπηπμεο.  Ζ δηαδηθαζία 

ηεο επεθηαηηθήο κάζεζεο πξέπεη λα λνεζεί θαη σο ε δεκηνπξγία θαη επίιπζε ησλ 

αληηζηάζεσλ (Engeström,). Οη ζπζηεκηθέο αληηθάζεηο πνπ εθδειψλνληαη κέζα απφ 

δηαηαξαρέο θαη θαηλνηνκίεο είλαη κία επθαηξία γηα επεθηαηηθνχο αλαπηπμηαθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, νη νπνίνη ζηαδηαθά αλαπηχζζνπλ θχθινπο, αξρίδνληαο απφ 

δξάζεηο  θαη ελ ζπλερεία αληηθάζεηο. Σειεηνπνηνχλ ηε δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο, κεηεμειίζζνληαη ζε δξάζεηο γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 
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κνληέινπ. Ζ επεθηαηηθή κάζεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ νξηδφληηα δηεξεχλεζε ηεο 

ζπιινγηθήο εκπεηξίαο κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο λέσλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη ελλνηψλ( Engeström & Sannino,2010). 

Ο θχθινο ηεο επεθηαηηθήο κάζεζεο δελ απνηειεί κηα αδηάξξεθηε θαη 

ακεηάιιαθηε δνκή κε πξνθαζνξηζκέλα ζηάδηα θαη θάζεηο. Γε βξίζθεη θαλείο κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, πνπ ζα έρεη σο νδεγφ ην ηδαληθφ-

ηππηθφ κνληέιν(Πιαθίηζε, etal., 2018). 

 

 

Ζ επεθηαηηθή κάζεζε πξνζθέξεη κηα λέα κεζνδνινγία ζηελ νξγαλσκέλε 

κάζεζε θαη ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηα νθέιε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο. Καηά ηνλEngeström(2001), ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ νξίδνπλ ηε 

γλψζε θαη ηελ εμέιημεηεο  κάζεζεο είλαη: 

1. Πνηα είλαη ηα ππνθείκελα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη πσοέρεη γίλεη ε 

επηινγή ηνπο; 

2. Γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα είλαη απηά πνπ  καζαίλνπλ; Ση είλαη απηφ 

ηνπο θάλεη λα θαηαβάινπλ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα; 

1.Ερϊτθς
θ

2.Ανάλυς
θ

3.Μοντελ
ο-ποίθςθ

4.Εφαρμο
γι 

μοντζλου

5.Ενςωμάτω
ςθ μοντζλου

6.Αξιολόγθς
θ και 

αποδοχι

Εικόνα 10. Ο επεκτατικόσ κφκλοσ του Engeström 
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3. Ση αθξηβψο καζαίλνπλ; Πνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη ε έθβαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο; 

4. Με πνηνλ ηξφπν καζαίλνπλ; Πνηεο είλαη νη βαζηθέο  δξάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ ηα νδεγνχλ ζηελ παξαγφκελε κάζεζε; 

Ο Engeström επηζπκεί κε ηελ  αλάιπζε απηή λα αλαπηπρζνχλ νη ζηξαηεγηθέο, 

αλάινγα κε ηα θίλεηξα ησλ ππνθεηκέλσλ, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ππξνδνηεζνχλ 

νη  εζσηεξηθέο εληάζεηο θαη νη αληηθάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε  ησλ 

επηζπκεηψλ ζηφρσλ κάζεζεο.Ζ εηζαγσγή ηνπ επεθηαηηθνχ θχθινπ ηεο CHAT, 

κπνξεί λα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξφλν. Έηζη, νη εξεπλεηέο έρνπλ ζηξαθεί 

ζε επεθηαηηθνχο θχθινπο κε κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα, ιίγσλ εβδνκάδσλ, ιίγσλ 

σξψλ  ή αθφκα θαη ιεπηψλ γηα ηελ αλάιπζε κηαο κηθξήο θιίκαθαο θαηλνηφκσλ 

πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο (Engeström, 1999). Ζ χπαξμε ζχληνκσλ  θχθισλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ δελ εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ελφο επεθηαηηθνχ θχθινπ κάζεζεο 

ή φηη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ  σο δπλεηηθά επεθηαηηθνχο θαη αληίζεηα  λα απνηειεί  

έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο θαη ν θχθινο λα παξακείλεη ζηάζηκνο ή  λα εμαιεηθζεί. 

 

 

2.3.3. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ζεηζκνύ ζην λεπηαγσγείν ππό ην πξίζκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Δίλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα δεκηνπξγεζεί κία 

βάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηηο πξψηεο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο. Οη εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ ζην  φηη δελ είλαη απαξαίηεην φινη νη καζεηέο   λα 

απνθηήζνπλ  εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, αιιά είλαη βαζηθφ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο κέζα απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Kim&Roth, 2016).  Aπηέο 

νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ζα ζπλδξάκνπλ  ζηελ απφθηεζε ηεο πξαγκαηηθήο  

γλψζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά  αλαπηπγκέλν 

θφζκν (Πιαθίηζε,etal., 2018). 

 H εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη κνριφο αλάπηπμεο θαη 

ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ κειεηεηψλ, εξεπλεηψλ, πνιηηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ 

(OECD, 2015).  H δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ, πνπ έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο 

δσήο θαη επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά 

αλεπηπγκέλν θφζκν πξνηάζζεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε.  H πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 
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σο ππιψλαο ηεο εθπαίδεπζεο δίλεη ζπλερψο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ, φκσο πξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην κεηαβαιιφκελν, φπνπ νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηνπο ξφινπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη (Roth,Goulart, 

&Plakitsi,2013). 

ηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο  πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο , λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζρεδηάζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξόγραμμα λαμβάνοντασ υπόψθ ηηο 

αλαδπφκελεο δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο καζεηέο ζπλδπάδνληαο ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θάζε θνξά  θαη ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια 

δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ(Πιαθίηζε, etal., 2018).H ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνλ 21ν αηψλα. ηε ρψξα καο, έπεηηα απφ 

πνιιέο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ιηγνζηέο επηκνξθψζεηο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία  ελλνηψλ ησλ  Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζεηζκνχ, είλαη έλα εξψηεκα πνπ γελλάηαη εχινγα.  Οη λεπηαγσγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο; Έρεη βξεη ε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξφζθνξν έδαθνο;  Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ 

ηελ έξεπλά καο ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Μέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο νη λεπηαγσγνί 

αλαπηχζζνπλ ηα ελλνηνινγηθά ηνπο εξγαιεία, δεκηνπξγνχληαη αιιεινεπηδξψληα 

ζπζηήκαηα ζηε  δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηνπ ζεηζκνχ κε ηε 

ρξήζε πιηθψλ, ηα  ππνθείκελα δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν, ππάξρεη ην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο, ηα ππνθείκελα νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο γηα λα 

ιάβεη  ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα.Ζ πνιηηηζκηθή ηζηνξηθή ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη 

έλα κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

φρη ζην καζεηή σο ππνθείκελν θαη σο  κέινο ελφο ζηαζεξνχ θαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλν ζπζηήκαηνο.  Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

έλα καζεζηαθφ πιαίζην θαη κία δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο ζπλέπεηεο 

ζρεηηθά κε ην Γηαηί, Ση θαη Πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο. (Πιαθίηζε, etal., 2018). Απηφ 

είλαη πνπ καο ελδηαθέξεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ, ην  πσο  
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καζαίλνπλ νη καζεηέο θαη ην ηη, αλ βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ 

παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε ή ζε θάηη άιιν, φπσο ζα δηαηππψζνπκε παξαθάησ ζηε 

κεζνδνινγία καο. 

Θα δηεξεπλεζεί ινηπφλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, 

αλ νη εθπαηδεπηηθνί δξνπλ ζπιινγηθά, αλ νη καζεηέο δξνπλ ζπιινγηθά ζηα φξηα ηεο 

θνηλφηεηαο ηεο κάζεζεο, αλ αθνινπζνχλ θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαρεηξίδνληαη θνηλά 

εξγαιεία θαη πνηα είλαη απηά, αλ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ.  Ζ γλψζε απνθηά 

λφεκα εθφζνλ πξνθχπηεη κέζα απφ έλα ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ, καζεζηαθψλ 

εξγαιείσλ, κέζσλ, θαλφλσλ, ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο 

κάζεζεο  (Engeström,2009).  Ο δξφκνο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ελεξγνχ πνιίηε είλαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή πεξηνρή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

εηδηθφηεξα ησλ λεπίσλ, ζε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία, ηελ θνπιηνχξα 

ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο (Πιαθίηζε,etal., 2018). Θα κειεηεζνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ νη δξάζεηο πνπ ζα πεξηγξάςνπλ νη λεπηαγσγνί ζηηο ζπλεληεχμεηο, έηζη ζα 

θαλεί ν ξφινο ησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ αληηθεηκέλσλ, πνηνη είλαη νη θαλφλεο, πνηά ε 

θνηλφηεηα κάζεζεο, πψο  γίλεηαη ε θαηαλνκή έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηνπηθφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ λεπίσλ.  

 

2.4 Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην ΓΔΠΠ  θαη ζηα Νέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδώλ  γηα ην Νεπηαγσγείν. 

 

ην Α.Π πνπ είλαη ζε ηζρχ, ην ΓΔΠΠ φπσο αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

νη Φ.Δ. εληάζζνληαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Παηδί θαη πεξηβάιινλ», πξφθεηηαη γηα 

κηα ελφηεηα πνπ  είλαη θνκκάηη δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο βαζηζκέλν ζηα βηψκαηα 

ησλ καζεηψλ (ΤΠΔΠΘ –ΠΗ, 2002, ζ. 587) θαη αλαιχεηαη ζε δχν ελφηεηεο: 1) 

Γηεξεπλψληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 2) Γηεξεπλψληαο ην αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ. Οη Φ.Δ. αλήθνπλ  ζηελ 1ε ππνελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Εεηνχκελν είλαη ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ, ε αληίιεςε 

ελλνηψλ απφ ηνλ θφζκν ησλ Φ.Δ., ε θαηαλφεζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ηεο έξεπλαο, 

ε εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο, ε  αλάπηπμε ησλ  δεμηνηήησλ 



41 
 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. ην Γ.Δ.Π.Π.. πξνηείλεη ελδεηθηηθέο δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επηκέξνπο επηδηψμεηο. 

ηνλ «Οδεγφ λεπηαγσγνχ» θαη ζηελ ππνελφηεηα γηα ηηο Φ.Δ. γίλεηαη 

εθηελέζηεξε αλαθνξά, ζην θεθάιαην 10 «Μειέηε πεξηβάιινληνο: αμηνπνηψληαο ην 

πεξηβάιινλ θαη καζαίλνληαο γηα ηνλ θφζκν». Οη καζεηέο παξαθηλνχληαη λα πηνζεηνχλ 

ζηάζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα  

ζπλδξάκνπλ  ζηελ  ζπγθξφηεζε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (Ραβάλεο, 1999) θαη 

πξνσζείηαη ν επηζηεκνληθφο εγγξακαηηζκφο (Κσλζηαληίλνπ, Φεξσλχκνπ, Νηθνιάνπ, 

& Κπξηαθίδνπ, 2002)» (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε &Μπαζαγηάλλε, 2006,). Αλαιχνληαη 

νη βαζηθνί άμνλεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ θαη παξαηίζεληαη  

ελδεηθηηθέο ηδέεο εθαξκνγψλ. Οη εθαξκνγέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ ην ραξαθηήξα 

παξαδείγκαηνο θαη  νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ απηήλ 

ηε δηαδηθαζία παξαθηλνχληαη λα δξάηηνληαη ησλ επθαηξηψλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ  δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο ηεο νινκέιεηαο ησλ παηδηψλ ζχκθσλα  κε ηε ζηνρνζεζία πνπ 

έρεη νξηζηεί. 

 ηηο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, ζπγθαηαιέγνληαη  ε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε, ε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ,ε αλαδήηεζε απαληήζεσλ, ε δηαηχπσζε 

ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο έλλνηεο, 

ε ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα δηαηππψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ην ζέκα ππφ 

δηεξεχλεζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα παηδηά (Γαθέξκνπ, etal., 2006). 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηείηαη  ε ζπγθέληξσζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ν 

εληνπηζκφο  ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε δηαηχπσζε ησλ θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ, ν 

πεηξακαηηζκφο κε ηα πιηθά πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ε 

δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ θαηέπεηηα ν έιεγρνο απηψλ θαη ελ θαηαθιείδη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε  θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ (Ραβάλεο, 

2003α). 

Δκπεξηέρεηαη αλαιπηηθή  πεξηγξαθή κηαο ελδεηθηηθήο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

κε ζέκα «Σν Νεξφ», ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη θαη απφ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε. 

Αλαθέξεηαη αλαιπηηθά φινο ν ζρεδηαζκφο ηεο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πεξηέρεη 

ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, θάπνηεο πξνηεηλφκελεο ελφηεηεο, ηηο 

καζεζηαθέο επηδηψμεηο, ηε δηάξθεηα, ην θάθειν ελεκέξσζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, 
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νκαδηθέο θαη αηνκηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο νινθιήξσζεο 

ηνπ ζέκαηνο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα «ην λεξφ» 

θαη, ηέινο,  ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε θάπνηα ειιεληθά 

λεπηαγσγεία (βι. Γαθέξκνπ, etal., 2006). 

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

ησλ Φ.Δ. εληάζζεηαη ζηελ ζπλνιηθή γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ θαη ζπλδέεηαη 

άξξεθηα  κε ην ειεχζεξν θαη ην νξγαλσκέλν παηρλίδη, ηηο ξνπηίλεο, ηηο θαηαζηάζεηο 

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηηο δηεξεπλήζεηο θαη ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε ελζσκάησζε φισλ ησλ καζεηψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη δήηεκα ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

εθαξκνγέο θαη ζπλδέζεηο κε ηελ θνηλσλία(Cole,2006, Πιαθίηζε,2008), αθνχ ην παηδί 

απνθηά εκπεηξίεο σο θνηλσληθφ νλ κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δεη θαη 

αλαπηχζζεηαη.  

 

2.5.Ζ δηεξεύλεζε ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ηνπ ζεηζκνύ ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. 

 

Ο ζεηζκφο, σο θπζηθή θαηαζηξνθή, είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα θαζψο 

βξίζθεηαη ζε ζεηζκνγελή δψλε. Δίλαη γεγνλφο, φηη είλαη αδχλαηε ε απνθπγή ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ θαζψο θαη φηη δελ πξέπεη λα αγλνεζεί αθνχ ην εχξνο ησλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη είλαη αζχιιεπην ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, ινηπφλ λα πεξηιακβάλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ ζηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ψζηε νη πνιίηεο λα γλσξίδνπλ πψο λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα 

ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ ελδερφκελε δεκηά. Σν 

θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ απαληάηαη  κνλάρα ζην Α.Π.. Γεσγξαθίαο-Γεσινγίαο ζηελ 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε Γεκνηηθνχ θαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ (Π.Η., 2003). ηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε δελ γίλεηαη πνπζελά αλαθνξά ζην ζεηζκφ ζπγθεθξηκέλα, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή 

άιινπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ δηδάζθεηαη δηαζεκαηηθά, απιψο εδψ 

δηαπηζηψλνπκε ηελ απνπζία αλαθνξάο ηνπ.  

ην Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21νπ 

αηψλα) – Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ» κε θσδηθφ ΟΠ: 295450 Οξηδφληηα Πξάμε ζηηο 
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8 Π.., 3 Π.η. Δμ., 2 Π.η. Δηζ. Τπνέξγν 1 : «Δθπφλεζε Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο» αλαθέξεηαη: Απιά θπζηθά θαηλφκελα  ζρεηηθά κε:  ηελ 

θίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπο,  ηα ζεξκηθά θαηλφκελα,  

ηηο αλακίμεηο θαη ηε δηάιπζε,  ηελ πιεχζε/βχζηζε,  ην καγλεηηζκφ,  ηνλ ειεθηξηζκφ 

(απιά θπθιψκαηα),  ην θσο θαη ηηο ζθηέο,  ηνλ ήρν,  ηελ ελέξγεηα σο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο δηδαζθαιίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Όπσο ζεκεηψλνπλ νη ζπγγξαθείο νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ δηαηππψζεθαλ αθνξνχλ ηε κεζνδνινγηθή πηπρή πξνζέγγηζεο 

ζρεηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη φρη ηηο έλλνηεο, ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμνηθείσζε 

ησλ παηδηψλ κε ηε δηαδηθαζία θαη ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν σο θνηλσληθή πξαθηηθή. 

Σα πηζαλά πεξηερφκελα θαη νη αληίζηνηρνη ζηφρνη δελ παξνπζηάδνληαη αλά θπζηθφ 

θαηλφκελν θαζψο ε επηινγή θαη δηαηχπσζή ηνπο εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο 

ηηο νπνίεο κφλν ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη κφλν ην ΑΠ Γεσγξαθίαο Α΄ Γπκλαζίνπ γηα ην Νέν 

ρνιείν (Π.Η., 2011) ζηνρεχεη ζε κηα πην νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία γηα ην θαηλφκελν 

ηνπ ζεηζκνχ, ηνπο κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Simsek (2007), ιίγνη 

καζεηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά επηζηεκνληθέο θαη νινθιεξσκέλεο 

απαληήζεηο γηα ην ηη πξνθαιεί ηνπο ζεηζκνχο, ελψ έρεη δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο 

έρνπλ θάπνηα γλψζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο ζεηζκνχ ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Simsek, 2007). Οπφηε 

είλαη απαξαίηεην, ζην ΑΠ  γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ λα κελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζην αλζξσπνγελέο θνκκάηη πνπ αθνξά ηνπο ζεηζκνχο, αιιά θαη ζην επηζηεκνληθφ 

πνπ λα αθνξά ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.  

Σέινο, παξαηεξείηαη φηη ην ΑΠ δελ ελζαξξχλεη ηελ ρξήζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη 

δελ εκπεξηέρνπλ ςεθηαθέο πξνζνκνηψζεηο, αιιά πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ 

παξαηήξεζε ραξηψλ. Παξφια απηά ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε νπηηθνπνίεζε 

ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ κέζσ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαη 

πξνζνκνηψζεσλ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αληηιεπηηθφηεηα ηνπ καζεηή.  

 

3
ν
 Κεθάιαην: O O.A..Π. γηα ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 
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3.1Oαξκόδηνο θνξέαο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο αληηζεηζκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο. 

Ο ζεηζκφο είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη ζπρλά ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ,φπσο θαη ζηελ ρψξα καο. Ζ Διιάδα είλαη ε πξψηε ζε ζεηζκηθφηεηα ρψξα 

ζηελ Δπξψπε θαη ε έθηε ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη ηζρπξνί ζεηζκνί πνπ έπιεμαλ ηε 

Θεζζαινλίθε ην 1978, ην Βφιν ην 1980 θαη ηελ  Αζήλα ην 1981, αλέδεημαλ ηελ 

αλάγθε ίδξπζεο ελφο θνξέα αξκφδηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο αληηζεηζκηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ρψξαο. Ο Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.) 

ηδξχζεθε ην 1983. Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη επνπηεχεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. θνπφο ηνπ Ο.Α..Π. είλαη ε 

επεμεξγαζία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αληηζεηζκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζηνπιαίζην 

ησλ θπβεξλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ,θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίνπ 

θαη ηδησηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο (Φ.Δ.Κ. 52/Α΄/25-4-

1983) 

 

3.2. Οη πξνηάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κία απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Ο.Α..Π., ψζηε απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ο.Α..Π. κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ν Οξγαληζκφο: 

  Δπηθαηξνπνίεζε ην 2015 "ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηώλ γηα ηε Γηαρείξηζε 

ηνπ εηζκηθνύ Κηλδύλνπ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο - 2017" (PDF),  "ρέδην 

Μλεκνλίνπ Δλεξγεηώλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνύ Κηλδύλνπ ζηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο - 2015"(eBook) θαη ην έζηεηιε ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  ηφρνο ηνπ κλεκνλίνπ είλαη λα 

ππάξρεη έλα πξφηππν ζρέδην πάλσ ζην νπνίν λα κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ νη 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο γηα λα ζπληάμνπλ ην ζρέδην ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. Σν 2012 ν Ο.Α..Π. δεκηνχξγεζε ην πξψην πξφηππν «ρέδην 

https://www.oasp.gr/userfiles/FEK_OASP.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/FEK_OASP.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/%CE%9F%CE%91%CE%A3%CE%A0%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F_9_2017.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/%CE%9F%CE%91%CE%A3%CE%A0%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F_9_2017.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/%CE%9F%CE%91%CE%A3%CE%A0%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F_9_2017.pdf
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Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο - 2012», ην νπνίν ζηάιζεθε κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο ("ρέδην Μλεκνλίνπ 

Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο 

- 2012" (PDF), "ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ 

εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο - 2012"(eBook)  (έγγξαθν 

Ο.Α..Π. Αξ. Πξση. νηθ. 1610/6-9-2012), ελψ ην 2014 ην επηθαηξνπνίεζε γηα 

πξψηε θνξά: "ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ 

Κηλδχλνπ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο - 2014"(PDF),  "ρέδην Μλεκνλίνπ 

Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο 

- 2012"(eBook)  (έγγξαθν Ο.Α..Π. Αξ. Πξση. νηθ. 1580/4-9-2014), ψζηε λα 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Ο Ο.Α..Π έρεη εθπνλήζεη θαη απνζηείιεη ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην « ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε 

ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζε ρνιηθή Μνλάδα γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζεηζκψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί φηαλ νη πνιίηεο έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα κέηξα αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ έλαλ 

ζεηζκφ. ε φηη αθνξά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε 

αλάπηπμε αληηζεηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηνπο καζεηέο κε ηε δηαξθή επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο. 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθπφλεζεο ηνπ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο ζρνιηθήο 

καο κνλάδαο γηα ην παξφλ ζρνιηθφ έηνο ζα πινπνηεζνχλ ηα αθφινπζα: - ζχληαμε 

ή/θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο ηνπ 

ρνιείνπ - δηνξγάλσζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο γηα ζεηζκφ - ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

Ζ χληαμε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα εηζκφ πεξηιακβάλεη: 

1. Δλέξγεηεο Πξηλ ην εηζκφ  

2. Γεληθά ηνηρεία  

3. Αλάζεζε Αξκνδηνηήησλ ζην Πξνζσπηθφ ηνπ ρνιείνπ  

4. πκκεηνρή Μαζεηψλ  

5. Δπηζήκαλζε & Άξζε Δπηθηλδπλνηήησλ  

https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_1610_6-9_2012.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_1610_6-9_2012.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_1610_6-9_2012.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_1610_6-9_2012.pdf
https://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/greek/flipBook.html
https://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/greek/flipBook.html
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_8_2014%CF%84%CE%B5%CE%BBPL_%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_8_2014%CF%84%CE%B5%CE%BBPL_%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_8_2014%CF%84%CE%B5%CE%BBPL_%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1.pdf
https://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/greek/flipBook.html
https://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/greek/flipBook.html
https://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/greek/flipBook.html
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6. Δλέξγεηεο Καηά ηε Γηάξθεηα ηνπ εηζκνχ  

 Δλέξγεηεο Μαζεηψλ  

Δλέξγεηεο Δπηζθεπηψλ 

      7.Δλέξγεηεο Μεηά ην Σέινο ηνπ εηζκνχ  

 8. Δλέξγεηεο Γηεπζπληή  

     9.Δλέξγεηεο Δθπαηδεπηηθψλ  

   10. Δλέξγεηεο Μαζεηψλ  

   11.Δλέξγεηεο Δπηζθεπηψλ 

   12. Δλέξγεηεο Οκάδσλ Δξγαζίαο 

   13. Γηνξγάλσζε Αζθήζεσλ Δηνηκφηεηαο  

   14.Άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο  

   15.Άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

  16.Γηαδηθαζία Δθθέλσζεο ηνπ Κηηξίνπ  

  17. Απνηίκεζε Άζθεζεο Δηνηκφηεηαο 

 Γηνξγαλψλεη ζπλερψο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεχζπλνπο Αγσγήο Τγείαο 

θαη ηνπο Τπεχζπλνπο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζεκηλάξηα αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε ζέκα: 

«Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ρνιηθψλ Μνλάδσλ».  Σα ζεκηλάξηα απηά 

απεπζχλνληαη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρνιηθψλ 

ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο κε ζηφρν ηε δηαξθή επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. 

  Πξνηάζεθε απφ ηνλ Ο.Α..Π.  λα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε από ηηο ηξεηο 

πξνβιεπόκελεο αζθήζεηο εηνηκόηεηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο  

ελόςεη ηεο Γηεζλνύο Ζκέξαο Πξόιεςεο Δπηπηώζεσλ Καηαζηξνθώλ  (13ε 

Οθησβξίνπ). Ζ πξφηαζε απηή πηνζεηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ήδε απφ ην  2013. 
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 Γφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ζπκκεηνρήο 

γηα ηνπο Γηεπζπληέο όισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ππεύζπλνη γηα ηε ζύληαμε ηνπ 

ρνιηθνύ ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα εηζκό, ζε νπνηαδήπνηε εκεξίδα 

ή επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Ο.Α..Π. 

  Δγθξίζεθε σο παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηάιιειν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ηνπ Ο.Α..Π. γηα λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 Αλαξηήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ Ο.Α..Π. ζηε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή 

Πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Ο Οξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί θάπνηεο ελεκεξσηηθέο νκηιίεο πξνο καζεηέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ρνιείσλ ηεο Αηηηθήο 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ θαη ζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο, αληαπνθξηλφκελνο ζε ζρεηηθφ αίηεκα ησλ ζρνιείσλ. 

Σα θπιιάδηα θαη νη αθίζεο ηνπ Ο.Α..Π. πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 

δηαλέκνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελεκεξσηηθψλ νκηιηψλ ζε ζρνιεία, ελψ 

δηαηίζεληαη θαη ζε ζρνιεία κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 

 Σν πξναλαθεξφκελν πιηθφ είλαη δηαζέζηκν θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Οξγαληζκνχ (www.oasp.gr) θαη αθνξά ζε ζεηξά εηζεγήζεσλ θαη εθδφζεσλ 

γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 πρλά ν Οξγαληζκφο ζπκβάιιεη ζηελ εθπφλεζε ζρνιηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πινπνηνχληαη απφ 

καζεηέο ζην πιαίζην ηεο Αγσγήο Τγείαο, αληαπνθξηλφκελνο ζε ζρεηηθά 

αηηήκαηα ζρνιείσλ. 

4
ν
 Κεθάιαην:Πξνβιεκαηηθή θαη εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαπηχμνπκε ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξσηήκαηα 

ηεο έξεπλαο καο. Πξψηε δηαπίζησζε ήηαλ πσο ζηα ζρνιεία γίλεηαη άζθεζε ζεηζκνχ 

ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Ο.Α..Π.  Οη λεπηαγσγνί πξαγκαηνπνηνχλ 

αζθήζεηο ζεηζκνχ, έηζη  ηέζεθε ην εξψηεκα γηα ην ηη γίλεηαη  ζε ζρέζε κε ηε 

ζεκαηηθή ηνπ  ζεηζκνχ ζην λεπηαγσγείν.Θέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε  ην ηη γίλεηαη 

γχξσ απφ ην ζεηζκφ, αλ νη λεπηαγσγνί δειαδή κέλνπλ κφλν ζηελ άζθεζε ζεηζκνχ ή 

εθκεηαιιεχνληαη απηή ηελ επθαηξία γηα λα δηδάμνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο κέζα ζηελ 

ηάμε ηνπο. Καζψο απνηειεί κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα έλα θαηλφκελν θπζηθφ 

http://www.oasp.gr/
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πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

21νπ αηψλα. Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αλαδείρζεθε πψο νη Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο δελ έρνπλ ην ρψξν πνπ ηνπο αξκφδεη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ δελ έρνπλ ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηηο επηηαγέο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφδνπλ ηηο ζεκαηηθέο ηνπο θαη λα  δηδάζθνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο φηαλ απηνί 

ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ. Έηζη ινηπφλ, ηέζεθε ην εξψηεκα θαηά πφζν κπνξνχλ θαη ηη 

είλαη απηφ πνπ ππάξρεη πίζσ απφ ηελ δηδαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν. Πνηεο απφςεηο, πνηεο αληηιήςεηο θαη πνηά 

λνεκαηνδφηεζε δίλνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο επηινγέο ηνπο, ζηε δηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη εηδηθά ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ. Έηζη αλαξσηεζήθακε 

αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε  γλσξίδνπλ  ην πεξηερφκελν ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ. Γηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή 

ηνπ ζεηζκνχ Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή κέλνπλ κφλν ζηελ άζθεζε ζεηζκνχ ή αλ αθφκα 

δελ θάλνπλ νχηε απηφ. Όια ηέζεθαλ ππφ δηεξεχλεζε θαζψο δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ παξφκνηεο έξεπλεο. Αθνινχζσο αλαξσηεζήθακε αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε επηιέγνπλ λα δηδάζθνπλ πνιηηηθή 

πξνζηαζία ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ δίλνπλ ζε απηή ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

γλψζεσλ πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ, αλ δειαδή ε αλεπάξθεηα ηνπο 

νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο δηδαζθαιίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη φρη ε 

λνεκαηνδφηεζε. Σέινο αλαξσηεζήθακε αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε έρνπλ αλάγθε απφ επηκφξθσζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε ζεκαηηθή 

ηνπ ζεηζκνχ ή ιφγσ έιιεηςεο γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη θάηη πην ζπγθεθξηκέλν, 

ρξεηάδνληαη πιηθφ, επνπηηθφ, ινγηζκηθφ, πεηξάκαηα, βήκα-βήκα δηδαζθαιία θαη 

εξγαιεία ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εθαξκνγή δηδαζθαιηψλ. Όια απηά ηα εξσηήκαηα 

πξνζπαζήζακε λα απαληεζνχλ κέζα απφ ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ αξρηθά θαη 

πνηνηηθψλ ζηε ζπλέρεηα,  πνπ ζα έδηλαλ θσο ζηα πξψηα πνπ ζα αλαδείθλπαλ θαη ζα 

ηα εμεγνχζαλ. Με ηελ πνζνηηθή έξεπλα ζα θαηαγξάςνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη κε ηελ πνηνηηθή ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ εμεγήζνπκε, λα 

δνχκε ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε ηνπο. 

 

Σα  εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 
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 Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζεζε 

ζρέζε κε πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζεηζκνχ;Γλσξίδνπλ  ην πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ θαη γηα απηφ θαη δηδάζθνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ 

σο Φπζηθέο Δπηζηήκεο; 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζην λεπηαγσγείν πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ 

δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ, ηα λέα Π. θαη ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή 

αθνινπζνχλ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ; 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζεδηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζεηζκνχ πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ δίλνπλ ζε απηήλ ή 

ιφγν ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ πάλσ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ; 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε έρνπλ αλάγθε απφ 

επηκφξθσζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ή ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη ππνδείγκαηα 

δηδαζθαιίαο, βήκα βήκα πξνζνκνίσζε δηδαζθαιίαο θαη επνπηηθφ πιηθφ 

(πεηξάκαηα, εξγαιεία); 

 

 

Κεθάιαην 5ν: Μεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο 

 

5.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Μεζνδνινγία 

  Δπηιέρζεθε κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κηθηή πνπ εκπεξηέρεη πνζνηηθέο 

θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηδηψρζεθε ε θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

θσηίδνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηεο έξεπλαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηεξεπλεζεί ην ηη 

γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Νεπηαγσγείν. 

 Αξρηθά, ζρεδηάζζεθε θαη ρνξεγήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα εξσηεκαηνιφγην 

ζηηο εθπαηδεπηηθνχο δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. ε 50 λεπηαγσγνχο  ηνπ Ννκνχ 

Κνδάλεο θαη ζε 50 λεπηαγσγνχοκε ηπραία επηινγή (γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

εγθπξφηεηα), γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
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πνπ θαηέρνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ, απφ ην νπνίν πξνήιζαλ πνζνηηθά δεδνκέλα 

ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ θαη ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, θαη γηα ηηο 

απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε ε αηνκηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 30 

λεπηαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζην Ννκφ Κνδάλεο. ηελ  αηνκηθή, πξφζσπν-κε-

πξφζσπν ζπλέληεπμε εμεηάδεηαη ε βαζηά θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν μερσξηζηά. Δπηιέρζεθε ε εκη-

δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαζψο απηφ ην είδνο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζζαθαίξεζεο εξσηεκάησλ θαη επειημία ζηελ αιιεινπρία θαη ηε δηαηχπσζή ηνπο. 

Σέινο, ε ρξήζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο πξνηηκήζεθε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα 

παξαιεθζνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα ζρνιηαζηνχλ φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Έγηλε Αλάιπζε ζην SPSSv 23.0  θαη Αλάιπζεο 

πλεληεχμεσλ κε βάζε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

 Ο ζπλδπαζκφο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ ιεηηνχξγεζε 

ππνζηεξηθηηθά φρη κφλν ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ζηελ εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο. 

Σα 20 πξψηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ πεηξακαηηθά ην Γεθέκβξην ηνπ 2019 

θαη θαηφπηλ έγηλαλ δηνξζψζεηο. ηε ζπλέρεηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020 δφζεθαλ 112 εθ 

λένπ  ζε λεπηαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζην Ννκφ Κνδάλεο. 

  

5.1.1. Ζ Πνζνηηθή έξεπλα 

 

Έγηλε δεηγκαηνιεπηηθφο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, δηαδηθαζίεο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

θαηά ηηο νπνίεο έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα ππνθεηκέλσλ πξνζεγγίδεηαη κε έλα εξγαιείν 

έξεπλαο, φπσο ην εξσηεκαηνιφγην, γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηξέρνπζεο πξαθηηθέο, νη 

ζηάζεηο, νη γλψκεο, νη απφςεηο, νη πεπνηζήζεηο νη ζπκπεξηθνξέο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο πιεζπζκνχ. Οη εξεπλεηέο ζπγθεληξψλνπλ πνζνηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη ηα 

αλαιχνπλ ζηαηηζηηθά, ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηάζεηο, ζρεηηθά κε 

ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θαη λα ειέγμνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπίζεο, 

εξκελεχνπλ ηε ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζπζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηεζη κε πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο κειέηεο (Creswell, 2011). 

 

5.1.2.Σν δείγκα 
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Ο πιεζπζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα αηφκσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ ν εξεπλεηήο κειεηά (Creswell, 2011, ζ.179). Σν δείγκα είλαη κηα 

ππννκάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ν εξεπλεηήο πξνηίζεηαη λα κειεηήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζε  γεληθεχζεηο πνπ  αθνξνχλ ηνλ πιεζπζκφ(Creswell, 2011,ζ.179). 

Δπνκέλσο, ν πιεζπζκφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  λεπηαγσγνί πνπ 

ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηνπ Ν.Κνδάλεο, ελψ ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ 112 λεπηαγσγνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηνπ 

Ν.Κνδάλεο θαη ζπγθεθξηκέλα 110 γπλαίθεο (98,2%) θαη 2 άλδξεο (1,8%). Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ 33-42 εηψλ (54,5,%), είραλ 11-20 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο 

(52,7%), φζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπο ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ 51 (45,5%), ελψ 

επηκνξθψλνληαλ ζηηο Φ.Δ., θπξίσο απφ ζεκηλάξηα ή ζπλέδξηα  61 (54,5%) θαη ην 78,6 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο ζπνπδέο ηνπ. 

 

5.1.3. Σν εξγαιείν 

 

ην εξσηεκαηνιφγην ππήξρε έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πνπ θαηαηφπηδε ηηο 

λεπηαγσγνχο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζε απηήλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη βαζηζκέλν ζε πέληεβαζηθνχο άμνλεο. 

1.πνπδέο- έηε ππεξεζίαο 

2. Δπηκφξθσζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

3. Δλαζρφιεζε κε ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

4. Δλαζρφιεζε κε ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο πνιηηηθή πξνζηαζία 

5. Δλαζρφιεζε κε ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αξρή γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο, χζηεξα απφ ηε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ιφγσ έιιεηςεο 

αληίζηνηρνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζηελ Διιάδα. 

  

5.2. Ζ Πνηνηηθή έξεπλα 
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H πνηνηηθή έξεπλα εκπεξηέρεη θηινζνθηθέο βάζεηο, κεζνδνινγηθψλ ηερληθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ζε πνιιέο δηαζηάζεηο, φκσο δελ απαληνχλ πάληα κηα εληαία θηινζνθία. 

Παξά ηαχηα ππάξρνπλ   θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζχκθσλα κε ηελ Mason (2011): 

 Θεκειηψλεηαη ζε κηα θηινζνθηθή ζέζε ζε γεληθέο γξακκέο «εξκελεπηηθή», κε 

ηελ έλλνηα φηη ηελ απαζρνιεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαη, γίλεηαη 

θαηαλνεηφο, βηψλεηαη θαη παξάγεηαη ν θνηλσληθφο θφζκνο.  

 Βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο παξαγσγήο δεδνκέλσλ νη νπνίεο είλαη ειαζηηθέο θαη 

επαίζζεηεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξάγνληαη απηά 

ηα δεδνκέλα.  

 Βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο αλάιπζεο θαη επεμεγεκαηηθήο δφκεζεο νη νπνίεο 

πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ηνπ 

πιαηζίνπ.  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο απνζθνπεί ζηελ 

θαηαλφεζε κηαο επξείαο δηδαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αθνξά ηα κεζνδνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζέγγηζεο ελλνηψλ ησλ Φ.Δ. θαη εηδηθά ηνπ ζεηζκνχ. Ζ 

πνηνηηθή έξεπλα επηρεηξεί λα αλαδείμεη ζπλζήθεο θαη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ επηινγή κεζνδνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο λεπηαγσγνχο θαη λα ζπγθξνηήζεη 

κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ην δήηεκα. Να εξκελεχζεη ηα  δεδνκέλα ηεο πνζνηηθήο θαη 

λα πξνρσξήζεη ζε βάζνο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο θάζεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε αηνκηθή 

εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηε ρξήζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο. Ζ αηνκηθή, πξφζσπν-

κε-πξφζσπν ζπλέληεπμε ζεσξήζεθε σο θαηαιιειφηεξε δηφηη εμεηάδεηαη ε βαζηά 

θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν 

μερσξηζηά (Gillham, 2000· Ritchie&Lewis, 2003). Δπηιέρζεθε ε εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε θαζψο απηφ ην είδνο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο 

εξσηεκάησλ θαη επειημία ζηελ αιιεινπρία θαη ηε δηαηχπσζή ηνπο (Nils&Rimé, 

2003· Ησζεθίδεο, 2003). Σέινο, ε ρξήζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο πξνηηκήζεθε ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα παξαιεθζνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα ζρνιηαζηνχλ φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Patton, 2002). 
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5.2.1.α Οδεγόο θαη δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο 

Οδηγόρ και διαδικαζία ζςνένηεςξηρ 

 

Ζ ζπλέληεπμε μεθηλνχζε κε κηα ζχληνκε εηζαγσγή απφ ηελ εξεπλήηξηα 

ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηε ζπλέληεπμε, κε ηξφπν ψζηε ε 

εθάζηνηε ζπκκεηέρνπζα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ 

πιαηζίνπ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο (Hatch, 2002). ηε ζπλέρεηα, γηλφηαλ ε ζπιινγή 

ησλ απαξαίηεησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηεέξεπλα πνπ 

αθνξνχλ ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, ην ίδξπκα θαη ηε ρξνληά απνθνίηεζεο, ηα έηε θαη 

ηνπο ηνκείο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ηελ ηπρφλ πεξαηηέξσ 

επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ηνπο.  

 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο ήηαλ δνκεκέλνο ζε 2 κέξε. Οη εξσηήζεηο ηνπ 1νπ κέξνπο 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπηαγσγψλ πάλσ ζηε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ θαη κε 

ηε γεληθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ ΦΔ.  

 

 Έρεηε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηηο ΦΔ ζην παλεπηζηήκην;  

  Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε Γηδαθηηθή ΦΔ; Πφζα; 

Πφζσλ σξψλ;  

  Έρεηε θάπνηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΦΔ;  

 Πηζηεχεηε φηη απφ απηά απνθνκίζαηε θάηη ρξήζηκν;  

 Πξνζεγγίδεηε ζέκαηα απφ ηνλ θφζκν ησλ ΦΔ;  

  Αλαθέξεηε θάπνηεο έλλνηεο επηγξακκαηηθά. 

 

Σν 2ν κέξνο ηνπ νδεγνχ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 Έρεηε πξνζεγγίζεη ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ζηελ ηάμε ζαο;  

  Δίλαη έλλνηα πνπ πξνζεγγίδεηε θάζε ρξνληά;  
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 Σε ζεσξείηε δχζθνιε έλλνηα (γηα ζαο ή/θαη ηα παηδηά); Πνχ έγθεηηαη ε 

δπζθνιία;  

 Πψο μεθηλάηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζπλήζσο; (Με εξσηήζεηο; Ση είδνπο; Με 

παξνπζίαζε ησλ πιηθψλ;)  

 Μπνξείηε λα κνπ αλαθέξεηε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ απεπζχλεηε ζηα παηδηά 

θαηά ηελ έλαξμε;  

 Ση είδνπο πιηθά επηιέγεηε ζπλήζσο;  

  Πψο δηεμάγεηαη ζπλήζσο ε δξαζηεξηφηεηα; Πεηξακαηίδνληαη πξψηα ηα παηδηά 

κε ηα πιηθά ή πξνεγείηαη ζπδήηεζε;  

 Πεξηγξάςηε κνπ ην ξφιν ζαο ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

 Πεξηγξάςηε κνπ ην ξφιν ησλ καζεηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

  Ζ δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη σο κία μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα ή σο project;  

 Σε ζπλδέεηε κε ηε ζεκαηηθή ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο;  Αλ λαη, γηαηί; 

 Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε κηα δξαζηεξηφηεηα φπσο ηελ έρεηε 

πινπνηήζεη; (Έλα ζρέδην δξαζηεξηφηεηαο, πψο, πιηθά, ζε πνην ρψξν, ζε 

νινκέιεηα, θιπ.)  

 Όηαλ ζρεδηάδεηε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζεηζκφ δνπιεχεηε ζχκθσλα κε ην 

ΓΔΠΠ ή κε ην παιηφ αλαιπηηθφ; πκβνπιεχεζηε θάπνην βνήζεκα;  

 Θεσξείηαη φηη ρξεηάδεζηε πεξεηαίξσ βνήζεηα ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ; 

 

 Δμεγείζηε κνπ ηη είδνπο βνήζεηα ίζσο ρξεηάδεζηε 

 

  Σειεηψλνληαο ε ζπλέληεπμε, δηλφηαλ ζηηο λεπηαγσγνχο ε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο, ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ. Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο 

δηαηππψλνληαλ κε ζεηξά πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηε ξνή ηεο εθάζηνηε ζπλνκηιίαο, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάπνηεο εξσηήζεηο παξαιείπνληαλ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδηλε ε λεπηαγσγφο ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

γίλνληαλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο απνζαθήληζεο. 

5.2.1.β Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα – Γεηγκαηνιεπηηθή 

ζηξαηεγηθή 
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Σν δείγκα απνηέιεζαλ 30 λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηνπ 

λνκνχ Κνδάλεο, ην πξνθίι ησλ νπνίσλ δηαθέξεη. Γηαθέξνπλ νη κεηαπηπρηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο, ν ηξφπνο δηνξηζκνχ ηνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ην Α.Π. κε ην 

νπνίν έρνπλ εθπαηδεπηεί.  

Γεχηεξε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην ηξφπν δηνξηζκνχ. Οη απφθνηηνη ησλ 

ρνιψλ Νεπηαγσγψλ δηνξίδνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο επεηεξίδαο 

εθπαηδεπηηθψλ. Μεηά ηελ ίδξπζε ησλ Π.Σ.Ν., ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα, αξρηθά ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε φια ηα Π.Σ.Ν. ηεο 

ρψξαο, λα αλσηαηνπνηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηα 

πξνζφληα ηνπο κέζα απφ ην «Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο θαη Αθαδεκατθήο 

Αλαβάζκηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Δπηπξφζζεηα, ην 1998 

θαηαξγήζεθε ε επεηεξίδα κε βάζε ηελ νπνία δηνξίδνληαλ σο ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη πιένλ ν δηνξηζκφο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία ησλ απνθνίησλ ζε 

δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Α..Δ.Π. Ο δηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π. έγθεηηαη 

ζε εμέηαζε θαη κνξηνδφηεζε, ζε έλα πνζνζηφ εμεηάδνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα 

Παηδαγσγηθήο θαη ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο πνπ αθνξνχλ ην ηζρχνλ θάζε θνξά Α.Π. θαη 

ε κνξηνδφηεζεαθνξά πξνυπεξεζία θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. 

Σν ηξίην ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο αθνξά ην Α.Π. ηηο ρνιέο Νεπηαγσγψλ 

δηδάζθνληαλ ην Α.Π. ηνπ ‟80 θαη ηε κεζνδνινγία ηεο Δληαίαο πγθεληξσηηθήο 

Γηδαζθαιίαο. Έλα λέν ΑΠ. ίζρπζε απφ ην 1989, κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ γηα 

έλα ρξφλν ζε θάπνηα ζρνιεία, σο ην 2001 πεξίπνπ, ην νπνίν ήηαλ ζε απφιπηε 

αληίζεζε απφ ην παιαηφηεξν Α.Π, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηνπ, φζν 

θαη σο πξνο ηε κεζνδνινγία ηνπ. Χζηφζν, ην 1999, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζπλέβεζαλ 

ζε απηφ ην λέν Α.Π., θπξίσο ζηε δηάθξηζε ησλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε γιψζζα 

(πξνθνξηθή θαη γξαπηή) θαζψο θαη ζην πεξηερφκελν απηψλ, κε ζηξνθή ζηνλ 

αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ. Σν 2001 θαη ελψ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ήδε 

κεηξνχζαλ αξθεηά ρξφληα ιεηηνπξγίαο, είραλ εκπινπηίζεη ζεκαληηθά ην επηζηεκνληθφ 

ηνπο πξνζσπηθφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ζπληειέζηεθε άιιε κία ζεκαληηθή 

αιιαγή, κε ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ Α.Π., ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην νπνίν ηειηθά ίζρπζε επίζεκα απφ ην 2003 θαη ηζρχεη 

κέρξη ζήκεξα. 

Οη 30 λεπηαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα θάζε ηεο έξεπλαο έρνπλ 

απφ 2 σο 29 έηε πξνυπεξεζίαο (Μ.Ο. = 10 έηε), νη 29 έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ΠΣΠΔ, 
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θαη 1 είλαη απφθνηηε ρνιήο Νεπηαγσγψλ. Απφ ηηο 29 απφθνηηεο ΠΣΠΔ, νη 13 

δηδάρζεθαλ ζην παλεπηζηήκην ην παιηφ Α.Π. ηνπ‟89, ελψ νη 16 ην ΓΔΠΠ. 

Οη δέθα πξψηεο ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζε βνιηθφ δείγκα απνηεινχκελν απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ (Mutchnick&Berg, 1996· Babbie, 1998· Berg, 1998· 

Hatch, 2002), ηε ζπλέρεηα, εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο (Berg, 1998· 

Cohenetal., 2007) Παξάιιεια κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλνληαλ νη 

απνκαγλεηνθσλήζεηο θαη νη πξψηεο αλαιχζεηο ηνπ πιηθνχ πνπ είρε ζπγθεληξσζεί, 

ψζηε λα ππάξρεη άκεζε εκπινθή κε ηα δεδνκέλα. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο νινθιεξψζεθε κε ηνλ εξρνκφ  «ζεσξεηηθνχ θνξεζκνχ», φηαλ δειαδή 

ζηακάηεζαλ λα πξνθχπηνπλ λέα ή ζπλαθή ζηνηρεία απφ ηα δεδνκέλα 

(Strauss&Corbin, 1998). 

 

ηνλ πίλαθα Α δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο. 

 

Πίλαθαο 1 . Υαξαθηεξηζηηθά ησλ λεπηαγσγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  

 

Χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα  

Α/Α  Όλνκα  Έηε 

δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο  

Βαζηθέο 

ζπνπδέο  

 ΑΠ πνπ 

έρνπλ 

δηδαρζεί  

ΑΠ πνπ έρνπλ 

εθαξκόζεη  

1  Υξχζα  23  Π.Σ,Π.Δ   ΑΠ ηνπ ‟80  Όια  

2  Ησάλλα 

Κνπ. 

23  Π.Σ,Π.Δ ΑΠ ηνπ 

‟80  

Όια  

3  Δπδνμία 24  Π.Σ,Π.Δ ΑΠ ηνπ 

‟80  

Όια  

4  Λέλα  Κ. 29  Ν  ΑΠ ηνπ 

‟80  

Όια  

5   24  Π.Σ,Π.Δ ΑΠ ηνπ 

‟80  

Όια  
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6  Αιεμία 22  Π.Σ,Π.Δ ΑΠ ηνπ 

‟80  

Όια  

7  Αλησλία 21  Π.Σ,Π.Δ ΑΠ ηνπ 

‟80  

Όια  

8  Εσή 12  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

9  Φιψξα 9  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

10  Διέλε 13  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

11  Σάληα 14  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

12  ηέιια 7  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

13  Βίθπ 9  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

14  Νηθνιέηα 11  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

15  Αθξνδίηε 10  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΑΠ ηνπ ‟89 θαη 

ΓΔΠΠ  

16  Ησάλλα 

Κ. 

5 ΠΣΠΔ   ΑΠ ηνπ ‟89  ΓΔΠΠ  

17  Όιγα 2  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΓΔΠΠ  

18  Νηίλα 4  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΓΔΠΠ  

19  Αλαζηαζία 4  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΓΔΠΠ  

20  Μαξία 5  ΠΣΠΔ  ΑΠ ηνπ 

‟89  

ΓΔΠΠ  
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21      Γψξα 3 ΠΣΠΔ   ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

22  νχια 6  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

23  Βάγηα 4  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

24  Βνχια 5  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

25  Γηνχιε 5  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

26  Γηψηα 4  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

27  Παλαγηψηα 5  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

28  Φσηεηλή 5  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

29  Ράληα 4  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

30  Δχε 6  ΠΣΠΔ  ΓΔΠΠ  ΓΔΠΠ  

 

 

5.2.1.γ Μεζνδνινγία αλάιπζεο ζπλεληεύμεσλ 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

παξαζέηνληαο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κεηαγξαθή ησλ πξνθνξηθψλ αξρείσλ ζε 

γξαπηά θείκελα θαη ηε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζεκάησλ θαη ηα θξηηήξηα δηακφξθσζεο ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ 

αλάιπζεο. 

 

Μεηαγξαθή  

 Κχξην κέιεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ  ήηαλ ε  κεηαγξαθή 

ησλ πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε γξαπηά θείκελα ζηνλ ππνινγηζηή ψζηε λα είλαη 

πιεξέζηεξε ε  απνηχπσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πεξηζηαηηθνχ, θνληά ρξνληθά θαη λα 

κπνξέζνπλ λα απνδνζνχλ φια ηα δεδνκέλα (Seidman, 2013· Flick, 2002). 

Αλάιπζε 

Δπηιέρηεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα  κεηαηξέςεη ηα  

θαηαγεγξακκέλα θαηλφκελα ζε δεδνκέλα (Γέκηνο, 2004). Έγηλε  επηινγή ησλ 

κνλάδσλ αλάιπζεο,  δηακφξθσζε ησλ θαηεγνξηψλ,  εληνπηζκφο ησλ θαηάιιεισλ 

πεξηερνκέλσλ θαη  έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θσδηθνπνίεζεο (Stemplel, 1989). Ζ 
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θσδηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα πξσηνγελή δεδνκέλα 

κεηαηξέπνληαη ζε έλλνηεο, ε θεωπηηική εννοιολόγηζη, θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη 

θαη απνζαθελίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαη αλαδεηθλχνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο 

(Σζηψιεο, 2014). Καηά ηελ αλάιπζε αλαγλσξίζηεθαλ θαηλφκελα ζηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη έηζη γίλνληαλ νη θαηεγνξίεο. Σα θαηλφκελα είλαη νη θεληξηθέο ηδέεο πνπ 

απνηππψλνπλ ηηο έλλνηεο σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξεηηθήο καο πξνζέγγηζεο.  

Ζ έλλνηα πςειήο αθαίξεζεο πνπ κπνξεί λα ζηαζεί απηφλνκα θαη αληηζηνηρεί 

ζε έλα θαηλφκελν νλνκάδεηαη θαηεγνξία. Ζ απνζαθήληζε ησλ θαηεγνξηψλ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηδηνηήησλ θαη δηαζηάζεσλ. Ζ θαηεγνξία 

δηαζέηεη ηδηφηεηεο θαη δηαζηάζεηο. Οη ηδηφηεηεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ ηελ απνζαθελίδνπλ θαη ηεο δίλνπλ λφεκα, ελψ νη δηαζηάζεηο 

απνδίδνπλ ην θάζκα ησλ ηηκψλ εληφο ησλ νπνίσλ ε ηδηφηεηα κηαο θαηεγνξίαο κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη. Καηά ζπλέπεηα, εμεηδηθεχεηαη ε θαηεγνξία θαη δηαθνξνπνηείηαη ε 

ζεσξία. Με ηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη 

ησλ δηαζηάζεσλ ζπλίζηαηαη κηα ζεσξία, έλα ζχλνιν δειαδή απφ θαιά 

επεμεξγαζκέλεο έλλνηεο, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε πξνηάζεηο πνπ 

δειψλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο.  

 

Ζ αλάιπζε ζηεξίρζεθε ζε έλα ζπλδπαζκφ πξνθαζνξηζκέλσλ θαη 

αλαδπφκελσλ απφ ηα δεδνκέλα θαη ζπλερψο εκπινπηηδφκελσλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Σε κειέηε ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ηε κειέηε 

ηνπ ΓΔΠΠ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ.   

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε είλαη ε κέζνδνο εληνπηζκνχ, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα (Braun&Clarke,2006). 

 

Πποζδιοπιζμόρ θεμάηων και ενηοπιζμόρ αναθοπών 

Χο κνλάδα αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε  «κνλάδα ζπκθξαδνκέλσλ» (Κπξηαδή, 

1999,) πνπ είλαη ην θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ πνπ δίλεη λφεκα ζηα δεδνκέλα. 

Υξεζηκνπνηήζακε ηνλ φξν αλαθνξά γηα θάζε κνλάδα  ζπκθξαδνκέλσλ. Αξρηθά 

Δληνπίζακε ηηο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ  θαη ζηε ζπλέρεηα 

κέζα απφ ηελ δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

θαη ην ΓΔΠΠ δηακνξθψζεθαλ ηα νρηψ Θέκαηα.  
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Θ.1. Δθπαίδεπζε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Θ.2. ηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Θ.3. Ζ ζπρλφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

Θ.4. Ζ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

Θ.5. Ζ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο  Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

Θ.6. Ζ ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία 

Θ.7. Σν Γ.Δ.Π.Π., ην Α.Π.. ή άιιν βνήζεκα γηα ην ζεηζκφ 

Θ.8. Βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ 

 

Θ.1. Δθπαίδεπζε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηελ πξψηε ζεκαηηθή θαηαγξάθεθαλ αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

πνπ έρνπλ ιάβεη σο ηψξα νη ζπλεληεπμηαδφκελεο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ 

αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  Οη αλαθνξέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζην παλεπηζηήκην αιιά θαη κεηέπεηηα σο επηκφξθσζε 

απφ αθαδεκατθφ θνξέα ή άιιν.  

Θ.2. ηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Δδψ κέζα απφ ηηο αλαθνξέο δηαθαίλεηαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηε δηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κέζα απφ αλαθνξέο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα,  κέζα απφ 

ηελ επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο αιιά θαη ηελ ελαζρφιεζε ή φρη κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο.  

Θ.3. Ζ ζπρλφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

Ζ αλαθνξέο εδψ ππνδειψλνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ ή φρη. 

Θ.4. Ζ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

Όιεο νη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ππνδειψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ ζηελ ηάμε κε ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ, ηα πιηθά, ηα κέζα, ηε 

κέζνδν.  

Θ.5. Ζ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο  Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

ε απηή ηε ζεκαηηθή πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο πνπ δείρλνπλ θαηά πφζν 

εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκνχ.  

Θ.6. Ζ ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη αλαθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζχλδεζε ηεο 

ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκνχ κε ηε ζεκαηηθή ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Θ.7. Σν Γ.Δ.Π.Π., ην Α.Π.. ή άιιν βνήζεκα γηα ην ζεηζκφ 
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Οη ζπλεληεπμηαδφκελεο έδσζαλ αλαθνξέο γηα ην λα ρξεζηκνπνηνχλ Γ.Δ.Π.Π., ην 

Α.Π.. ή άιιν βνήζεκα γηα ην ζεηζκφ. 

 

Θ.8. Βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ 

Οη αλαθνξέο ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ην ηη ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκφ ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Οη αλαθνξέο πεξηραξαθψλνληαη απφ ηελ αλάγθε 

επηκφξθσζεο, επνπηηθνχ πιηθνχ, βηβιίνπ, παθέηνπ πιηθνχ θαη ππνδεηγκαηηθή 

δηδαζθαιία.  

Οη αλαθνξέο θαηεγνξηνπνηεζήθαλ, νκαδνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκάηηζαλ 

κηα θαηεγνξία. Πνιιέο ππνθαηεγνξίεο εληάρζεθαλ ζε κηα θαηεγνξία ππφ ην πξίζκα 

ηεο ζπλάθεηαο(Σζηψιεο, 2014). Έηζη έρνπκε ην παξαθάησ δίθηπν θαηεγνξηψλ θαη 

ππνθαηεγνξηψλ: 

Κ1.Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην παλεπηζηήκην 

Κ.2. Ζ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

Τ.Κ.2.1. Ζ κε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

Κ.3. Ζ πξνζέγγηζε ζεκάησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  

Τ.Κ.3.1. Σα ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ πξνζεγγίδνληαη  

Κ.4. Ο επθαηξηαθφο ραξαθηήξαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Κ.5. Ζ απφδνζε ηεο κε ελαζρφιεζεο κε ζέκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζπζηεκαηηθά θαη Σαθηηθά ζην επέιηθην πξφγξακκα θαη ζηελ κε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο φζσλ αθνξά ηελ ελαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο 

Κ.6. Ζ λνεκαηνδφηεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

Κ.7. Ζ ηαθηηθή ελαζρφιεζε θάζε ρξνληά κε ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ  

Κ.8. Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ 

Κ.9.  Ζ δπζθνιία ζηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

Κ.10.  Οη δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο 

Κ.11.  Σα πιηθά 

Κ.12.  Ζ ζπδήηεζε 

Κ.13. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα 

Κ.14  Σν πείξακα 

Κ.15. Ζ θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ  
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Κ.16. Σα ππνθείκελα ηεο κάζεζεο 

 Τ.Κ.16.1 Ο εθπαηδεπηηθφο 

 Τ.Κ.16.2. Οη καζεηέο 

Κ.17. Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο  

Κ.18.Οη Καλφλεο  

Κ.19 Ζ θνηλφηεηα 

Κ.20. Σν εξγαιείν 

Κ.21 Ο ζεηζκφο σο πνιηηηθή πξνζηαζία 

Κ.22. Ζ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο άζθεζεο ηνπ ζεηζκνχ σο αηηία  

Κ.23.Ζ έιιεηςε γλψζεσλ σο αηηία 

Κ.24. Ζ επθνιία ζηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Κ.25.  Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

Κ.26  Ζ  ρξήζε ηνπ ΓΔΠΠ , ηνπ Α.Π..  ή άιινπ βνεζήκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζεηζκνχ  

Κ.27.Βήκα-βήκα δηδαζθαιία  

Κ.28. Ζ αλάγθε γηα επηκφξθσζε  

Κ.29. Ζ αλάγθε γηα επνπηηθφ πιηθφ 

 

Κεθάιαην 6ν : Απνηειέζκαηα 

6. 1. Απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

1
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: 1. Φύιν 

 

Πίλαθαο 1.ΦΤΛΟ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΓΤΝΑΗΚΑ 110 98,2 98,2 98,2 

ΑΝΓΡΑ 2 1,8 1,8 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

         

ρήκα 1. Φχιν 
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  ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη πσο  νη 2 απφ ηνπο 112 εξσηεζέληεο είλαη άληξεο ζε 

πνζνζηφ 1,8 %, νη ππφινηπεο είλαη γπλαίθεο. Οη δχν άληξεο πνπ ππεξεηνχλ απηή ηε 

ζηηγκή ζην Ννκφ Κνδάλεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα καο.  

Ο κηθξφο αξηζκφο αληξψλ δε καο επηηξέπεη λα πξνβνχκε ζε θάπνηα ζπζρέηηζε κε 

βάζε ηα εξσηήκαηά καο πνπ λα καο νδεγήζεη ζε αζθαιέο ζπκπέξαζκα, άιισζηε σο 

ζήκεξα ηα πνζνζηά ησλ αληξψλ λεπηαγσγψλ είλαη ζπλήζσο ζε απηνχο ηνπο 

αξηζκνχο.  

 

2
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζιηθηαθή νκάδα 

 

Πίλαθαο 2.ΖΛΗΚΗΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 22-32 26 23,2 23,2 23,2 

33-42 61 54,5 54,5 77,7 

43-52 22 19,6 19,6 97,3 

53-62 2 1,8 1,8 99,1 

ΑΛΛΟ 1 ,9 ,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
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ρήκα 2. Ζιηθία 

 

Σε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε δηαπηζηψλνπκε ζηηο ειηθίεο 33-42 ζε πνζνζηφ 54,5%, 

δεχηεξε έξρεηαη ε επηινγή 22-32 κε πνζνζηφ 23,2% θαη ηξίηε ε επηινγή 43-52 κε 

πνζνζηφ 19,6%, Νεπηαγσγνί ειηθίαο 53-62 είλαη κφιηο 1,8%, ελψ κφιηο έλαο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο- ε δελ απάληεζαλ (πξνζσπηθά δεδνκέλα), φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 2. 

 

 

3
ε
 ΔΡΧΣΖΖ:Δθπαίδεπζε. 

Πίλαθαο 3.ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ/ΥΟΛΖ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

15 13,4 13,4 13,4 

ΠΑ/ Υ ΜΔ ΔΞΟΜΟΗΧΖ 2 1,8 1,8 15,2 

ΑΔΗ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
51 45,5 45,5 60,7 

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 7 6,3 6,3 67,0 
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ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

(MASTER) 
36 32,1 32,1 99,1 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

ΓΗΠΛΧΜΑ 
1 ,9 ,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

 

 

ρήκα 3.Δθπαίδεπζε. 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ λεπηαγσγψλ δήισζε πσο είλαη απφθνηηνη 

Α.Δ.Η. Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 45.5%. Σν 32,1% ηνπ δείγκαηνο είλαη 

θάηνρνη θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ρνιήο 

Νεπηαγσγψλ έρνπλ δειψζεη πσο είλαη απφθνηηνη 13,4%, Μεηεθπαίδεπζε θαηέρεη ην 

6,3% θαη δηδαθηνξηθφ ην 0,9%, δειαδή έρνπκε ιάβεη κία απάληεζε.  

 

4
ε
 ΔΡΧΣΖΖ:Γηδαθηηθή ππεξεζία 
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Πίλαθαο 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 0-4 24 21,4 21,4 21,4 

5-10 19 17,0 17,0 38,4 

11-20 59 52,7 52,7 91,1 

21-30 10 8,9 8,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

 

ρήκα 4. Γηδαθηηθή ππεξεζία 

 

Όπσο απνηππψλεηαη ζην ζρήκα 4., ην 52,7 % έρεη πξνυπεξεζία 11-20 ρξφληα θαη 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ, αθνινπζεί ε επηινγή 0-4 έηε 

φπνπ απάληεζε ην 21,4%, ην ακέζσο επφκελν πνζνζηφ, 17% ζπγθεληξψλεη ε επηινγή 

5-10 έηε θαη ηέινο 21-30 έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο έρεη ην 8,9% ηνπ δείγκαηνο. 

 

5
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Έρεηε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηηο ΦΔ ζην 

παλεπηζηήκην;” 
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Πίλαθαο 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΦΔ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΝΑΗ 88 78,6 78,6 78,6 

ΟΥΗ 23 20,5 20,5 99,1 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 
1 ,9 ,9 

100,0 

 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 5. Παξαθνινχζεζε Μαζεκάησλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην 

 

ε απηήλ ηελ εξψηεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ έρεη ζπζπεηξσζεί ζηελ 

απάληεζε “λαη” κε 78,6%, δειαδή 88 λεπηαγσγνί απφ ηνπο 112. Σν 20,5% , νη 23 

δήισζαλ “;φρη” Καη κία/ έλαο δελ απάληεζε (πξνζσπηθά δεδνκέλα).  

 

6
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε Γηδαθηηθή 

ΦΔ;” 

Πίλαθαο 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΦΔ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΝΑΗ 50 44,6 44,6 44,6 

ΟΥΗ 61 54,5 54,5 99,1 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 1 ,9 ,9 100,0 
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Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 6. Ζ παξαθνινχζεζε  ζεκηλαξίσλ  ζρεηηθά κε ηε Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

 

Σν 44,6% ησλ εξσηεζέλησλ λεπηαγσγψλ δήισζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε πσο έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Πνιχ 

θνληά θαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ πσο δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

54,5%.  Σηο  ζρεδφλ 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο δηαθνξά, ελ πξνθεηκέλσ κία απάληεζε 

δηθαηνινγεί ε απάληεζε δελ απαληψ.  

 

7
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Ση είδνπο δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηείηε ζρεηηθά κε ην 

ζεηζκό;” 

Πίλαθαο 7.ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ_ΥΔΣΗΚΑ_ΜΔ_ΔΗΜΟ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΤΕΖΣΖΖ-

ΔΝΖΜΔΡΧΖ-

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

26 23,2 23,2 23,2 
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ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΦΔ 

-ΠΔΗΡΑΜΑ -

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ 

ΥΖΜΑ 

22 19,6 19,6 42,9 

ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 57 50,9 50,9 93,8 

ΑΛΛΟ 7 6,3 6,3 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 7. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο λεπηαγσγνχο ζρεηηθά κε ην 

ζεηζκφ.  

 

Σν 50,9% ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή 57 άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία κέζσ ελεκέξσζεο θαη ζπδήηεζεο, αιιά θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε πείξακα θαη ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα. 26 Νεπηαγσγνί (23,2%) πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία κνλάρα. Δλψ, αληίζηνηρα ην 19,6%, 22 λεπηαγσγνί,  δειψλεη πσο 
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κε ελλνηνινγηθφ ζρήκα θαη πείξακα πξνζεγγίδεη ην ζεηζκφ απφ ηνλ θφζκν ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

 

8
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “ ε κηα δξαζηεξηόηεηα ζηε ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ κε ζέκα ην 

ζεηζκό πνηνο είλαη ν ζηόρνο ζαο;” 

 

Πίλαθαο 8. ΣΟΥΟ_ΣΧΝ_ΦΔ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜΟ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 

16 14,3 14,3 14,3 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 

ΔΗΜΟ 

56 50,0 50,0 64,3 

ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 40 35,7 35,7 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 8.  Ο ζηφρνο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηε ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ κε ζέκα ην ζεηζκφ. 
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ηελ εξψηεζε απηή ζρεηηθά κε ηε ζηνρνζεζία πνπ έρεη κηα  δξαζηεξηφηεηα Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε ζέκα ην ζεηζκφ, ηελ νπνία πινπνίεζαλ νη λεπηαγσγνί, απαληνχλ: ην 

14,3% ζηνρεχεη ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηη είλαη ζεηζκφο σο θπζηθφ 

θαηλφκελν, ην 35,7% ζηνρεχεη ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πσο κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ην ζεηζκφ θαη ην 50% πσο έρεη δηπιή ζηνρνζεζία, δειαδή ζηφρνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πινπνηεί είλαη ε πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ ην ζεηζκφ θαη 

παξάιιεια ε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ.  

 

9
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “9.Πνηνο είλαη ν δηθόο ζαο ξόινο ζηε δηάξθεηα δξαζηεξηόηεηαο 

ζηε ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ κε ζέκα ην ζεηζκό;” 

 

Πίλαθαο 9. : ΡΟΛΟ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜΟ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 40 35,7 35,7 35,7 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟ 65 58,0 58,0 93,8 

ΚΤΡΗΑΡΥΟ 6 5,4 5,4 99,1 

ΑΛΛΟ 1 ,9 ,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 9. Ο ξφινο ηεο/ ηνπ λεπηαγσγνχ ζηε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζεκαηηθή ησλ 

Φ.Δ. κε ζέκα ην ζεηζκφ 
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ε απηήλ ηε εξψηεζε ην 58% ησλ λεπηαγσγψλ απάληεζε πσο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

ζηε ζεκαηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζέκα ην ζεηζκφ ν ξφινο ηνπο είλαη 

ππνζηεξηθηηθφο. Σν 35,7% ζεσξεί πσο έρεη ελεξγεηηθφ ξφιν φηαλ πινπνηεί 

δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζέκα ην ζεηζκφ θαη ην 5,4% 

νξίδεη ην ξφιν ηνπ σο θπξίαξρν ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

 

 

 

10
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ καζεηή- εθπαηδεπόκελνπ ζηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο;” 

 

Πίλαθαο 10. :ΡΟΛΟ_ΜΑΘΖΣΖ_ΣΖ_ΓΗΑΡΚΔΗΑ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΑΚΡΟΑΣΖ 8 7,1 7,1 7,1 

ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ 103 92,0 92,0 99,1 

ΑΛΛΟ 1 ,9 ,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

 

ρήκα 10. Ο ξφινο ηνπ καζεηή ζηε δηάξθεηα  ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
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Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζε πνζνζηφ 92% είλαη πσο ν καζεηήο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ζεκαηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ην ζέκα ην ζεηζκφ έρεη 

ξφιν βησκαηηθφ. Μφλν ην 7,1% ησλ εξσηεζέλησλ λεπηαγσγψλ ηνπ λνκνχ Κνδάλεο 

απάληεζε πσο ν καζεηήο έρεη παζεηηθφ ξφιν. Τπάξρεη θαη κηα απάληεζε πνπ δφζεθε 

ζηελ επηινγή “άιιν”.  

 

11
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Πνηνο νξίδεη ηνπο θαλόλεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο;” 

 

Πίλαθαο 11. ΚΑΝΟΝΔ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ο/Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 48 42,9 42,9 42,9 

Ζ ΟΜΑΓΑ-ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 64 57,1 57,1 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 11. Καλφλεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δλ πξνθεηκέλσ καο ελδηαθέξεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην 

ζεηζκφ ζηε ζεκαηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ην πνηνο νξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ ηε 

δηέπνπλ θαη ην 57,1% απαληά πσο ηνπο θαλφλεο ηνπο νξίδεη ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο 
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θάζε θνξά. Σν 42,9% απαληά πσο ε/ν εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ηνπο θαλφλεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

12
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Πσο γίλεηαη ν θαηακεξηζκόο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο” 

Πίλαθαο 12. :ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ_ΔΡΓΑΗΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 
37 33,0 33,0 33,0 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 67 59,8 59,8 92,9 

ΑΛΛΟ 8 7,1 7,1 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

 

ρήκα 12. Πνηνο νξίδεη ηνπο θαλφλεο ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ππφ ην πξίζκα ηεο επεθηαηηθήο 

κάζεζεο ην πσο γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε έρνπλ σο εμήο: 59,8% απαληνχλ πσο ε 
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νινκέιεηα ηεο ηάμεο θάζε θνξά θάλεη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 33% πσο ε/ν 

εθπαηδεπηηθφο  θαη 7,1% απαληνχλ άιιν.  

 

13
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Όηαλ ζρεδηάδεηε κηα δξαζηεξηόηεηα γηα ην ζεηζκό δνπιεύεηε 

ζύκθσλα κε;” 

Πίλαθαο 13.ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΗΜΟ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΓΔΠΠ 64 57,1 57,1 57,1 

ΑΠ 4 3,6 3,6 60,7 

ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 27 24,1 24,1 84,8 

ΚΑΝΔΝΑ 9 8,0 8,0 92,9 

ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ, ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΧ 
2 1,8 1,8 94,6 

ΑΛΛΟ 6 5,4 5,4 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 13. χκθσλα κε πνην εγρεηξηδην-πξφηαζε δνπιεχνπλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ην 

ζεηζκφ νη λεπηαγσγνί.  
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ε απηήλ ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζεηζκφ ην 

57,1%, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δειψλεη πσο ιακβάλεη ππφςε ην ΓΔΠΠ, κφιηο ην 

3,6 ην ΑΠ, θαη ην 24,1 θαη ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ. Σν 8% δειψλεη πσο δε ιακβάλεη 

ππφςε θαλέλα , ην 1,8 επηιέγεη λα απαληήζεη πσο δελ επηζπκεί λα απαληήζεη ή δε 

γλσξίδεη θαη ην 5,4% καο απαληά πσο ιακβάλεη ππφςηλ θάηη άιιν πέξα απφ ηηο 

Πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Η.Δ.Π. 

 

14
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Θεσξείηε όηη γηα λα πινπνηήζεηε δξαζηεξηόηεηεο ζηε 

ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ. ζρεηηθά κε ην ζεηζκό ρξεηάδεζηε ;” 

  

 

 

 

Πίλαθαο 14. ΤΛΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΧΣΖΣΧΝ 

 

Responses Percent 

of Cases N Percent 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΧΣΖΣΧΝ
a
 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 56 31,8% 50,0% 

ΔΠΟΠΣΗΚΟ_ΤΛΗΚΟ 87 49,4% 77,7% 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΗΚΖ_ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 13 7,4% 11,6% 

ΟΓΖΓΟ_ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 15 8,5% 13,4% 

ΚΑΝΔΝΑ 3 1,7% 2,7% 

ΓΔΝ_ΓΝΧΡΗΕΧ 2 1,1% 1,8% 

Total 176 100,0% 157,1% 

 

Οη λεπηαγσγνί ζεσξνχλ πσο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

ζεκαηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ 

βνήζεηα. πγθεθξηκέλα ην 31.8% εθθξάδεη πσο έρεη αλάγθε απφ επηκφξθσζε 

ζρεηηθά. Σν 49,4%, ζρεδφλ νη κηζνί δειψλνπλ πσο έρνπλ αλάγθε επνπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ην ζεηζκφ, ην 8,5% επηζπκεί έλαλ νδεγφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην 7,4 κηα 

ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία πάλσ ζην ζέκα.  

 

15
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “15.Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν;”  
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Πίλαθαο.15. ΔΗΜΟ_ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΓΑΗΟΦΤΗΚΟ 95 84,8 85,6 85,6 

ΓΑΗΟΛΟΓΗΚΟ 13 11,6 11,7 97,3 

ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ, ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 3 2,7 2,7 100,0 

Total 111 99,1 100,0 
 

Missing System 1 ,9 
  

Total 112 100,0 
  

 

ρήκα 15: Ση θαηλφκελν είλαη ν ζεηζκφο. 

 

Σν 84,8 % γλσξίδεη πσο ν ζεηζκφο είλαηγεσθπζηθφ θαηλφκελν. ην 11,6% δειψλεη 

ιαλζαζκέλαγεσινγηθφ θαη κφλν ην 2,7% δελ γλσξίδεη, δειαδή 3 άηνκα. 

 

16
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “16. Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε ηη ζα γίλεη ζε πεξίπησζε θξνύζεο 

αληηθεηκέλσλ ζηελ ηάμε ζαο από ζεηζκό;” 

 

Πίλαθαο 16. ΠΡΟΒΛΔΦΖ_ΚΡΟΤΖ_ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ_ 
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Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 6 5,4 5,4 5,4 

ΑΡΚΔΣΑ 62 55,4 55,4 60,7 

ΠΟΛΤ 20 17,9 17,9 78,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 20 17,9 17,9 96,4 

ΔΝΣΔΛΧ 4 3,6 3,6 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 16: Πξφβιεςε θξνχζεο αληηθεηκέλσλ.  

 

Σν 55,4% έρεη απαληήζεη πσο κπνξεί λα πξνβιέςεη αξθεηά ηη ζα ζπκβεί ζηελ Σάμε 

ηνπ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ απφ θξνχζε αληηθεηκέλσλ. Σν 17,9% απαληά πνιχ θαη ην 

17,9% θαη πάιη πάξα πνιχ. κφλν 3,6 απαληά απφιπηα πσο γλσξίδεη εληειψο ηη ζα 

ζπκβεί ζε πεξίπησζε θξνχζεο αληηθεηκέλσλ απφ ζεηζκφ ζηελ ηάμε ηνπ.  

 

17
ε 

ΔΡΧΣΖΖ: “Νηώζεηε ηθαλόο/ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα 

δξαζηεξηόηεηα Φ.Δ. ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνύ;” 

 

Πίλαθαο 17. ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ_ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 4 3,6 3,6 3,6 
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ΑΡΚΔΣΑ 6 5,4 5,4 9,0 

ΠΟΛΤ 23 20,5 20,7 29,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 59 52,7 53,2 82,9 

ΔΝΣΔΛΧ 19 17,0 17,1 100,0 

Total 111 99,1 100,0 
 

Missing System 1 ,9 
  

Total 112 100,0 
  

 

 

ρήκα. 17: Νηψζεηε ηθαλφο/ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα δξαζηεξηφηεηα Φ.Δ. ζηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ 

 

ηελ εξψηεζε 17 αλ ληψζνπλ ηθαλνί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ην 52,7% απάληεζε πάξα πνιχ, ην 

20,5% απάληεζε πνιχ, ην 17% εληειψο ην 5,4 αξθεηά θαη κφλν ην 3,6% θαζφινπ.  

 

18
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Οη ζεηζκνί δεκηνπξγνύληαη όηαλ;” 

 

Πίλαθαο 18. ΑΗΣΗΑ_ΔΗΜΟΤ  

 

Response

s 

Perce

nt of 
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N 

Perce

nt 

Cases 

ΑΗΣΗΑ_ΔΗΜ

ΟΤ
a
 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ_ΘΔΡΜΟ_ΚΑΗ_ΞΖΡΟ_ΚΑΗΡΟ 8 5,7% 7,1% 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ_ΑΛΛΑΓΔ_ΣΖΝ_ΒΑΡΤΣΖΣΑ_

ΠΔΓΗΟΤ 
13 9,2% 11,6% 

ΤΠΑΡΥΔΗ_ΑΠΟΣΟΜΖ_ΘΡΑΤΖ_ΠΔΣΡΧΜΑΣ

ΧΝ 
20 14,2% 17,9% 

ΚΗΝΟΤΝΣΑΗ_ΟΗ_ΣΔΚΣΟΝΗΚΔ_ΠΛΑΚΔ 97 68,8% 86,6% 

ΓΔΝ_ΓΝΧΡΗΕΧ 3 2,1% 2,7% 

Total 14

1 

100,0

% 

125,9

% 

 

ηελ εξψηεζε καο πφηε δεκηνπξγνχληαη νη ζεηζκνί ην 68,8%, έλα κεγάιν πνζνζηφ 

απαληά ζσζηά πσο νη ζεηζκνί δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη ηεθηνληθέο πιάθεο θηλνχληαη. 

ην επφκελν πνζνζηφ 14,2% απαληά φηαλ ππάξρεη απφηνκε ζξαχζε πεηξσκάησλ, ην 

9,2% φηαλ ππάξρνπλ αιιαγεο ζηε βαξχηεηα πεδίνπ θαη ην 5,7% φηαλ επηθξαηεί 

ζεξκφο θαη μεξφο αέξαο.  

 

 

 

19
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “ Πνηα από ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

από ην ζεηζκό εθαξκόδεηε;” 

Πίλαθαο 19.ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ_ΜΔΣΡΑ_ΠΡΟΣΑΗΑ  

 

Responses Perce

nt of 

Case

s N 

Perce

nt 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ_ΜΔΣΡΑ_ΠΡΟ

ΣΑΗΑa 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ_ΣΔΡΔΧΖ

_ΔΠΗΠΛΧΝ 
85 

13,9

% 

75,9

% 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ_ΒΑΡΔΧΝ_

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
79 

12,9

% 

70,5

% 
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ΦΤΛΑΞΖ_ΔΤΦΛΔΚΣΧΝ_

ΟΤΗΧΝ 
40 6,5% 

35,7

% 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ_ΔΦΟΓΗΧΝ_

ΔΚΣΑΚΣΖ_ΑΝΑΓΚΖ 
83 

13,5

% 

74,1

% 

ΤΠΑΡΞΖ_ΦΧΣΗΜΟΤ_Α

ΦΑΛΔΗΑ 
40 6,5% 

35,7

% 

ΑΝΑΡΣΖΖ_ΥΔΓΗΟΤ_Κ

ΣΗΡΗΟΤ 
77 

12,6

% 

68,8

% 

ΤΠΑΡΞΖ_ΜΔΧΝ_ΠΤΡΑ

ΦΑΛΔΗΑ 
53 8,6% 

47,3

% 

ΔΠΗΛΟΓΖ_ΥΧΡΟΤ_ΚΑΣΑ

ΦΤΓΖ 
63 

10,3

% 

56,3

% 

ΤΠΑΡΞΖ_ΣΔΥΝΗΚΟΤ_Α

ΦΑΛΔΗΑ 
6 1,0% 5,4% 

ΓΝΧΖ_ΥΡΖΖ_ΠΤΡΟ

ΒΔΣΖΡΑ 
29 4,7% 

25,9

% 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ_ΔΡΓΑΕΟΜΔ

ΝΧΝ_ΓΗΑ_ΔΗΜΟ 
36 5,9% 

32,1

% 

ΜΔΡΗΜΝΑ_ΓΗΑ_ΤΝΣΖΡ

ΖΖ 
22 3,6% 

19,6

% 

Total 
613 

100,0

% 

547,3

% 

 

 

ηελ 19ε εξψηεζε ζέινπκε λα κάζνπκε πνηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

απφ ην ζεηζκφ εθαξκφδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηελ ζρνιηθή ηνπο ηάμε. Σν 13,9% ηνπ 

δείγκαηνο καο απαληά πσο ζηεξεψλεη ηελ επίπισζε θαηάιιεια, Σν 12,9% πσο 

κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βαξηψλ αληηθεηκέλσλ ζε θαηάιιειε ηνπνζεζία. Σν 

6,5% κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ εχθιεθησλ νπζηψλ θαη ην 13,5 γηα ηελ πξνκήζεηα 

εθνδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Έλα άιιν 6,5% ελδηαθέξεηαη γηα ηελ χπαξμε θσηηζκνχ 

αζθαιείαο, ην 12,6% θξνληίδεη γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θηηξίνπ, ην 8,6% 

πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηελ ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ, ην 10,3% λα εμαζθαιίζεη 

ηνλ θαηάιιειν ρψξν γηα θαηαθπγή κεηά ην θαηλφκελν, κφλν ην 1% κεξηκλά γηα ηελ 
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χπαξμε ηερληθνχ αζθαιείαο. Μηθξφ είλαη θαη ην πνζνζηφ, 4,7%, φζσλ επηρείξεζαλ λα 

κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ππξνζβεζηήξα. ηα ίδηα ρακειά πνζνζηά, 5,9% ε κέξηκλα 

γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ θαη ζην 3,6% ε κέξηκλα 

γηα ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

20
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Ζ Διιάδα είλαη κηα πεξηνρή κε κεγάιε ζεηζκηθόηεηα;” 

 

Πίλαθαο 20. ΔΛΛΑΓΑ_ΠΔΡΗΟΥΖ_ΜΔΓΑΛΖ_ΔΗΜΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΧΣΟ 108 96,4 96,4 96,4 

ΛΑΘΟ 2 1,8 1,8 98,2 

ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ, ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΧ 
2 1,8 1,8 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα20. Ζ Διιάδα είλαη πεξηνρή κε κεγάιε ζεηζκηθφηεηα.  

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ην 96,4% δειαδή 108 λεπηαγσγνί ηνπ 

λνκνχ Κνδάλεο δειψλνπλ ζσζηά πσο ε ρψξα καο είλαη πεξηνρή κε κεγάιε 
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ζεηζκηθφηεηα. Σν 1,8% επηιέγεη λα κελ δψζεη απάληεζε θαη πάιη 1,8% απαληά 

ιαλζαζκέλα πσο ε ρψξα καο δελ είλαη πεξηνρή κε κεγάιε ζεηζκηθφηεηα.  

 

21
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Έλαο ζεηζκόο ζπλνδεύεηαη από απόηνκε έθιπζε ελέξγεηαο.” 

 

Πίλαθαο 21. ΑΠΟΣΟΜΖ_ΔΚΛΤΖ_ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΧΣΟ 88 78,6 78,6 78,6 

ΛΑΘΟ 7 6,3 6,3 84,8 

ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ, ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΧ 
17 15,2 15,2 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα 21. Έλαο ζεηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ απφηνκε έθιπζε ελέξγεηαο.  

 

Ζ εξψηεζε απηή έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ην αλ γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ν 

ζεηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έθιπζε ελέξγεηαο. πξάγκαηη ινηπφλ ην 78,6% ησλ 

λεπηαγσγψλ πνπ απαξηίδνπλ ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο απαληά ζσζηά. ην 15,2% 

απαληά πσο δε γλσξίδεη θαη ην 6,3% απαληά ιαλζαζκέλα.  

 

22
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Γηαηί ε Διιάδα έρεη έληνλε ζεηζκηθή  δξάζε;” 



84 
 

  

Πίλαθαο 22. ΛΟΓΟ_ΔΝΣΟΝΖ_ΔΗΜΗΚΖ_ΓΡΑΖ_ΔΛΛΑΓΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΟΡΗΟ ΤΓΚΛΗΖ ΣΧΝ 

ΠΛΑΚΧΝ 

ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ - 

ΔΤΡΑΗΑΣΗΚΖ 

92 82,1 82,1 82,1 

ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΥΧΡΑ 4 3,6 3,6 85,7 

ΚΛΗΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟ 

ΦΗΑΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 

4 3,6 3,6 89,3 

ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ, ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΧ 
12 10,7 10,7 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
 

 

ρήκα  22.Γηαηί ε Διιάδα έρεη έληνλε ζεηζκηθή  δξάζε.  
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Με ηελ εξψηεζε απηή ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο γλψζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ  ε Διιάδα έρεη έληνλε ζεηζκηθή  δξάζε. Σν 82,1 % 

απάληεζε γηαηί ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζην φξην ηεο αθξηθαληθήο θαη ηεο επξαζηαηηθήο 

πιάθαο, πνπ είλαη θαη ε απνδεθηή απάληεζε.Σν 3,6% απαληά γηαηί είλαη λεζησηηθή 

ρψξα θαη ην ίδην πνζνζηφ απαληά ιφγσ ηνπ θιίκαηνο. Σν 10,7% δελ γλσξίδεη ηελ 

απάληεζε  ή δελ απαληά φπσο δειψλεη.  

 

23
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “Ση είλαη ην ζεηζκηθό ξήγκα; ” 

 

Πίλαθαο 23. ΣΗ_ΔΗΝΑΗ_ΣΟ_ΔΗΜΗΚΟ_ΡΖΓΜΑ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΚΗΝΖΖ 

2 ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ 

ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΤΦΔΗ ΑΠΟ 

ΜΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΧΣΔ 

ΝΑ ΗΟΡΡΟΠΖΟΤΝ 

61 54,5 54,5 54,5 

Ζ ΚΗΝΖΖ 2 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΣΟ 

ΥΡΟΝΟ 

9 8,0 8,0 62,5 

ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ, ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΧ 
42 37,5 37,5 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
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ρήκα 23. Ση είλαη ην ζεηζκηθφ ξήγκα. 

 

Ζ εξψηεζε 23 έρεη ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηηο γλψζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηφο 

καο γηα ην ζεηζκηθφ ξήγκα . Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο είλαη ζσζηέο, ην 54,5% 

απαληά πσο ην ζεηζκηθφ ξήγκα είλαη ε ηαπηφρξνλε θίλεζε δχν ηκεκάησλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ κηα επηθάλεηα ψζηε λα ηζνξξνπήζνπλ, ην 8% απαληά πσο είλαη ε 

θίλεζε δχν επηθαλεηψλ παξάιιεια ζην ρξφλν, ην 37,5% αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ δελ 

γλσξίδεη ή επηιέγεη λα κελ απαληήζεη.  

 

24
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “ Πόζν ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο "ε γλώζε ζε ζέκαηα 

ζεηζκνύ ζώδεη"” 

 

Πίλαθαο 24. Ζ_ΓΝΧΖ_Δ_ΘΔΜΑΣΑ_ΔΗΜΟΤ_ΧΕΔΗ 

 

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid ΠΟΛΤ 12 10,7 10,7 10,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 37 33,0 33,0 43,8 

ΣΔΛΔΗΧ 63 56,3 56,3 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
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ρήκα 24. "Ζ γλψζε ζε ζέκαηα ζεηζκνχ ζψδεη" 

 

Οη 56,3% λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο καο δήισζαλ πσο ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε 

εληειψο. Σν 33% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο ζπκθσλεί πάξα πνιχ κε ηε δήισζε. Σν 

10,7% δειψλεη πσο ζπκθσλεί πνιχ.  

 

25
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: “ε πεξίπησζε ζεηζκνύ είζηε ζε ζέζε λα πξνβιέςεηε ηη ζα 

ζπκβεί ζηελ ηάμε ζαο” 

 

Πίλαθαο 25. ΠΡΟΒΛΔΦΖ_ΤΜΒΑΝΣΧΝ_ΣΖΝ_ΣΑΞΖ  

 

Response

s Perce

nt of 

Cases N 

Perce

nt 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ_ΤΜΒΑΝΣΧΝ_ΣΖΝ_

ΣΑΞΖ
a
 

ΚΡΟΤΖ_ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 61 28,5% 54,5% 

ΠΣΧΖ_ΤΛΗΚΟΤ 57 26,6% 50,9% 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ_ΔΓΚΑΣΑΣ

ΑΔΗ 
39 18,2% 34,8% 

ΚΡΟΤΖ_ΔΠΗΠΛΧΝ 42 19,6% 37,5% 
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ΓΔΝ_ΓΝΧΡΗΕΧ 15 7,0% 13,4% 

Total 21

4 

100,0

% 

191,1

% 

Οη πεξηζζφηεξνη  λεπηαγσγνί ην 28,5% κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί απφ 

θξνχζε βηβιηνζήθεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Σν 26,6% δήισζε πσο κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηη ζα γίλεη απφ πηψζε πιηθνχ απφ χςνο, ην 18,2% ζηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ην 19,6% απφ θξνχζε επίπισλ θαη ην 7% δελ γλσξίδεη ή δελ απαληά.  

 

 

 

 

6.1.1. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα δεδνκέλα ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο 

 

Γηα λα απαληήζνπκε ζην πξψην εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο, δειαδή αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε δελ γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζεηζκνχ θαη γηα απηφ δελ δηδάζθνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε 

ιέγεηαη Έιεγρνο Τπνζέζεσλ κε ηε δνθηκαζία ηνπ x
2
 

  H0: Δίλαη ε θχξηα ππφζεζή καο, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ ζε 

βάζνο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεηζκνχ θαη γηα απηφ δελ δηδάζθνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζεηζκνχ σο θπζηθέο επηζηήκεο (αλεμάξηεηα) 

H1: Δίλαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ζε 

βάζνο ην πεξηερφκελν ηνπ ζεηζκνχ θαη γηα απηφ δηδάζθνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ 

σο θπζηθέο επηζηήκεο (εμαξηεκέλα) 

 

Πίλαθαο 26. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΦΔ * ΣΟΥΟ_ΣΧΝ_ΦΔ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜΟ 

 

ΣΟΥΟ_ΣΧΝ_ΦΔ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜ

Ο 

Tota

l 
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ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 

ΣΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΗ 

ΣΑ 

ΓΤΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_Φ

Δ 

ΝΑΗ 15 41 32 88 

ΟΥΗ 0 15 8 23 

ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣ

Χ 

1 0 0 1 

Total 16 56 40 112 

 

Πίλαθαο 27. Chi-SquareTests 

 

Value df AsymptoticSignificance (2-sided) 

PearsonChi-Square 11,041
a
 4 ,026 

LikelihoodRatio 12,101 4 ,017 

Linear-by-Linear Association ,042 1 ,837 

N of ValidCases 112 
  

a. 4 cells (,14%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 

 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0.  

 

Τπάξρεη ινηπφλ, ζπζρέηηζε ζηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε δηδαζθαιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζέκα ην ζεηζκφ. 

Γηαθαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα δηδάμνπλ πξνζηαζία απφ ην ζεηζκφ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φηη ην ζεηζκφ σο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θάηη πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη ίδηνη ζηηο 

πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο.  
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Πίλαθαο 28. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΦΔ * 

ΡΟΛΟ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜΟ 

 

ΡΟΛΟ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_Δ

ΗΜΟ 

Tot

al 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚ

Ο 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗ

ΚΟ 

ΚΤΡΗΑΡΥ

Ο 

ΑΛΛ

Ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ

Ζ_ΦΔ 

ΝΑΗ 30 54 4 0 88 

ΟΥΗ 9 11 2 1 23 

ΓΔΝ 

ΑΠΑΝ

ΣΧ 

1 0 0 0 1 

Total 40 65 6 1 112 

 

Πίλαθαο 29. Chi-SquareTests 

 

Value df AsymptoticSignificance (2-sided) 

PearsonChi-Square 6,969
a
 6 ,324 

LikelihoodRatio 6,467 6 ,373 

Linear-by-Linear Association ,094 1 ,759 

N of ValidCases 112 
  

a. 8 cells (,17%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0 

 

Τπάξρεη ζπλάθεηα κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ 

θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ νη ίδηνη ζηελ δξαζηεξηφηεηα.  

 

Πίλαθαο 30. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΦΔ * 

ΡΟΛΟ_ΜΑΘΖΣΖ_ΣΖ_ΓΗΑΡΚΔΗΑ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΡΟΛΟ_ΜΑΘΖΣΖ_ΣΖ_ΓΗΑΡΚΔΗΑ_ΓΡΑΣΖ

ΡΗΟΣΖΣΑ Tot

al ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΑΛΛΟ 
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ΑΚΡΟΑΣΖ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ

Ζ_ΦΔ 

ΝΑΗ 5 82 1 88 

ΟΥΗ 3 20 0 23 

ΓΔΝ 

ΑΠΑΝ

ΣΧ 

0 1 0 1 

Total 8 103 1 112 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 31. Chi-SquareTests 

 

Value df AsymptoticSignificance (2-sided) 

PearsonChi-Square 1,812
a
 4 ,770 

LikelihoodRatio 1,892 4 ,756 

Linear-by-Linear Association 1,224 1 ,269 

N of ValidCases 112 
  

a. 6 cells (,17%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην αλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη νη εθπαηδεπηηθνί καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζην ξφιν πνπ 

έρεη ν καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Πίλαθαο 32. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ_ΦΔ * 

ΣΟΥΟ_ΣΧΝ_ΦΔ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜΟ 

 

ΣΟΥΟ_ΣΧΝ_ΦΔ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_Δ

ΗΜΟ Total 
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ΚΑΣΑΝΟ

ΖΖ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧ

Ν ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 

ΚΑΣΑΝΟ

ΖΖ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧ

Ν ΣΖ 

ΠΡΟΣΑ

ΗΑ ΑΠΟ 

ΔΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_

ΔΜΖΝΑΡΗΧΝ_ΦΔ 

ΝΑΗ 7 21 22 50 

ΟΥΗ 9 34 18 61 

ΓΔΝ 

ΑΠΑ

ΝΣΧ 

0 1 0 1 

Total 16 56 40 112 

 

 

 

 

Πίλαθαο 33.Chi-Square Tests 

   

 

Value df 

AsymptoticSignifi

cance (2-sided) 

   

PearsonChi-Square 3,673

a
 

4 ,452 
   

LikelihoodRatio 4,057 4 ,398 
   

Linear-by-Linear 

Association 
1,495 1 ,221 

   

N of ValidCases 112 
     

a. 3 cells (,13%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,14.    

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0 



93 
 

 

Καη πάιη ε ππφζεζε καο εληζρχεηαη κε ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηε ζηνρνζεζία.  

 

Πίλαθαο 34. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ_ΦΔ * 

ΡΟΛΟ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗΜΟ 

 

ΡΟΛΟ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ_ΜΔ_ΘΔΜΑ_ΔΗ

ΜΟ 

Tota

l 

ΔΝΔΡΓΖΣ

ΗΚΟ 

ΤΠΟΣΖ

ΡΗΚΣΗΚΟ

 ΚΤΡΗΑΡΥΟ ΑΛΛΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘ

ΖΖ_ΔΜΖΝΑ

ΡΗΧΝ_ΦΔ 

ΝΑΗ 17 32 1 0 50 

ΟΥΗ 23 32 5 1 61 

ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣ

Χ 

0 1 0 0 1 

Total 40 65 6 1 112 

 

Πίλαθαο 35. Chi-SquareTests     

 

Va

lu

e df 

AsymptoticSigni

ficance (2-

sided) 
    

PearsonChi-Square 4,2

62

a
 

6 ,641 
    

LikelihoodRatio 5,2

04 
6 ,518 

    

Linear-by-Linear 

Association 

,48

1 
1 ,488 

    

N of ValidCases 11
      



94 
 

2 

a. 8 cells (,17%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,01.     

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0. 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο θαίλεηαη ε χπαξμε ζπζρέηηζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ 

γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δξαζηεξηφηεηα αιιά 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπ καζεηή φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 36 θαη 37.  

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 36. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΔΜΖΝΑΡΗΧΝ_ΦΔ * 

ΡΟΛΟ_ΜΑΘΖΣΖ_ΣΖ_ΓΗΑΡΚΔΗΑ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Crosstab 

Count   

 

ΡΟΛΟ_ΜΑΘΖΣΖ_ΣΖ_ΓΗΑΡΚΔΗΑ_ΓΡΑΣΖΡΗΟ

ΣΖΣΑ 

T

ot

al 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

ΑΚΡΟΑΣΖ 

ΒΗΧΜ

ΑΣΗΚ

Ο ΑΛΛΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ

Ζ_ΔΜΖΝΑΡΗΧΝ_

ΦΔ 

ΝΑΗ 3 46 1 50 

ΟΥΗ 5 56 0 61 

ΓΔΝ 

ΑΠ

ΑΝ

ΣΧ 

0 1 0 1 

Total 
8 103 1 

11

2 
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Πίλαθαο 37.Chi-Square Tests 
   

 

Valu

e df 

Asymptotic

Significanc

e (2-sided) 
   

PearsonChi-Square 1,50

5
a
 

4 ,826 
   

LikelihoodRatio 1,95

0 
4 ,745 

   

Linear-by-Linear 

Association 
,849 1 ,357 

   

N of ValidCases 112 
     

a. 7 cells (,18%) have expected count less 

than 5. The minimum expected count is ,01.    

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0. 

 

Γηα λα απαληήζνπκε ζην δεχηεξν εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο,  δειαδή αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ θαη ηε 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή κέλνπλ ζε παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ 

έιιεηςεο γλψζεσλ, ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ιέγεηαη Έιεγρνο 

Τπνζέζεσλ κε ηε δνθηκαζία ηνπ x
2
 

H0: Δίλαη ε θχξηα ππφζεζή καο, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηνζεηνχλ ηελ πνξεία 

δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ θαη ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(αλεμάξηεηα) 

H1: Δίλαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ηελ πνξεία 

δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ αιιά δελ κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε 

παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ (εμαξηεκέλα) 

Πίλαθαο 38. ΥΔΓΗΑΜΟ_ΠΡΟΣΑΗΑ_ΔΗΜΟΤ * 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ_ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Crosstabulation 

Count   

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ_ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑ To



96 
 

ΣΖΡΗΟΣΖΣΑ tal 

ΚΑΘΟ

ΛΟΤ ΑΡΚΔΣΑ 

ΠΟ

ΛΤ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ ΔΝΣΔΛΧ 

ΥΔΓΗΑΜΟ_ΠΡΟΣ

ΑΗΑ_ΔΗΜΟΤ 

ΓΔΠΠ

 
3 4 14 35 8 64 

ΑΠ 0 0 1 3 0 4 

ΚΑΗ 

ΣΑ 

ΓΤΟ 

0 1 5 12 8 26 

ΚΑΝ

ΔΝΑ 
1 1 3 1 3 9 

ΓΔΝ 

ΓΝΧ

ΡΗΕΧ

, ΓΔΝ 

ΑΠΑ

ΝΣΧ 

0 0 0 2 0 2 

ΑΛΛ

Ο 
0 0 0 6 0 6 

Total 
4 6 23 59 19 

11

1 

Πίλαθαο 39. Chi-SquareTests 
    

 

Value df 

AsymptoticSi

gnificance (2-

sided) 
    

PearsonChi-Square 20,81

9
a
 

20 ,408 
    

LikelihoodRatio 25,75

4 
20 ,174 

    

Linear-by-Linear 

Association 
1,323 1 ,250 
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N of ValidCases 111 
      

a. 25 cells (,13%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,07.     

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0. 

 

 Ζ ζπζρέηηζε απνδεηθλχεη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο 

πνπ δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ θαη ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέλνπλ 

πξνζθνιιεκέλνη ζε παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ, δελ 

ληψζνπλ ηθαλνί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ αθνινπζνχλ ην 

ΓΔΠΠ θαη ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηα λα απαληήζνπκε ζην ηξίην εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο,  δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή δηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ πνιηηηθή πξνζηαζία 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ δίλνπλ ζε απηήλ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ πάλσ 

ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ, ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ιέγεηαη Έιεγρνο 

Τπνζέζεσλ κε ηε δνθηκαζία ηνπ x
2
. 

H0: Δίλαη ε θχξηα ππφζεζή καο, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή 

δηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

πνπ δίλνπλ ζε απηήλ(αλεμάξηεηα) 

H1: Δίλαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή 

δηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγν ηεο έιιεηςεο 

γλψζεσλ πάλσ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ(εμαξηεκέλα). 

Πίλαθαο 40.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΦΔ * ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ_ΥΔΣΗΚΑ_ΜΔ_ΔΗΜΟ 

Crosstab 

Count   

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ_ΥΔΣΗΚΑ_ΜΔ_ΔΗ

ΜΟ 

Tota

l 

ΤΕΖΣΖΖ-

ΔΝΖΜΔΡΧ

Ζ-

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣ

Α ΦΔ -

ΠΔΗΡΑΜΑ -

ΚΑΗ 

ΣΑ 

ΓΤ

ΑΛΛ

Ο 
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ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚ

Ο ΥΖΜΑ 

Ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_

ΦΔ 

ΝΑΗ 21 20 41 6 88 

ΟΥΗ 5 2 15 1 23 

ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣ

Χ 

0 0 1 0 1 

Total 26 22 57 7 112 

 

Πίλαθαο 41. Chi-SquareTests 

 

Value df AsymptoticSignificance (2-sided) 

PearsonChi-Square 4,258
a
 6 ,642 

LikelihoodRatio 4,944 6 ,551 

Linear-by-Linear Association ,490 1 ,484 

N of ValidCases 112 
  

a. 6 cells (,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0. 

 

Πίλαθαο 42. Chi-Square Tests Crosstabulation 

Count   

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ_ΥΔΣΗΚΑ_ΜΔ_ΔΗΜΟ 

To

ta

l 

ΤΕΖΣΖΖ-

ΔΝΖΜΔΡΧΖ

-ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΓΡΑΣΖ

ΡΗΟΣΖΣ

Α ΦΔ -

ΠΔΗΡΑΜ

Α -

ΔΝΝΟΗΟ

ΛΟΓΗΚΟ 

ΥΖΜΑ 

ΚΑΗ ΣΑ 

ΓΤΟ ΑΛΛΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΝΑΗ 8 11 30 1 50 
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_ΔΜΖΝΑΡΗΧΝ_ΦΔ ΟΥΗ 18 11 26 6 61 

ΓΔΝ 

ΑΠ

ΑΝΣ

Χ 

0 0 1 0 1 

Total 
26 22 57 7 

11

2 

 

 

 

Πίλαθαο 43.Chi-Square Tests 

    

 

Valu

e Df 

Asymptotic

Significanc

e (2-sided) 
    

PearsonChi-Square 7,68

3
a
 

6 ,262 
    

LikelihoodRatio 8,46

3 
6 ,206 

    

Linear-by-Linear 

Association 
,048 1 ,826 

    

N of ValidCases 112 
      

a. 6 cells (,20%) have expected count less than 

5. The minimum expected count is ,06.     

 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0. 

 

Ζ κε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπσο 

απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάμνπλ πνιηηηθή πξνζηαζία ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ θαη φρη 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έρεη δερζεί 
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εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο δηδάζθεη πνιηηηθή πξνζηαζία ζηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζεηζκνχ.  

 

Γηα λα απαληήζνπκε ζην ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο,  δειαδή νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή έρνπλ αλάγθε απφ επηκφξθσζε ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλσζηηθνχ πεδίνπ απφ 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη 

ππνδείγκαηα δηδαζθαιίαο, ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ιέγεηαη Έιεγρνο 

Τπνζέζεσλ κε ηε δνθηκαζία ηνπ x
2
 

H0: Δίλαη ε θχξηα ππφζεζή καο, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή 

έρνπλ αλάγθε απφ επηκφξθσζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζεηζκνχ(αλεμάξηεηα) 

H1: Δίλαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλσζηηθνχ πεδίνπ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη ππνδείγκαηα δηδαζθαιίαο (εμαξηεκέλα) 

 

Πίλαθαο 44.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΦΔ * ΤΛΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ_ΔΗΜΟΤ  

 

 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ_ΔΗΜΟΤ 

To

tal 

ΔΠΗΜΟ

ΡΦΧΖ 

ΔΠΟΠΣΗ

ΚΟ 

ΤΛΗΚΟ, 

ΤΛΗΚΟ 

ΠΔΗΡΑ

ΜΑΣΧ

Ν 

ΤΠΟΓΔΗΓ

ΜΑΣΗΚΖ 

ΓΗΓΑΚΑ

ΛΗΑ 

ΟΓΖΓΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔ

ΤΣΗΚΟΤ 

ΚΑΝ

ΔΝΑ 

ΓΔΝ 

ΓΝΧ

ΡΗΕΧ

, 

ΓΔΝ 

ΑΠΑ

ΝΣΧ 

ΑΛ

Λ

Ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟ

ΤΘΖΖ_ΦΔ 

ΝΑΗ 41 29 15 0 1 1 1 88 

ΟΥΗ 6 12 4 1 0 0 0 23 

ΓΔΝ 

ΑΠ

ΑΝΣ

1 0 0 0 0 0 0 1 
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Χ 

Total 
48 41 19 1 1 1 1 

11

2 

 

Πίλαθαο 45.Chi-Square Tests 

 

Value df AsymptoticSignificance (2-sided) 

PearsonChi-Square 9,627
a
 12 ,649 

LikelihoodRatio 9,950 12 ,620 

Linear-by-Linear Association ,079 1 ,778 

N of ValidCases 112 
  

a. 16 cells (,12%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,01. 

 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0 

 

Πίλαθαο 46. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ_ΔΜΖΝΑΡΗΧΝ_ΦΔ * 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ_ΔΗΜΟΤ 

 

 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ_ΔΗΜΟΤ 

To

ta

l 

ΔΠΗΜΟ

ΡΦΧ

Ζ 

ΔΠΟΠ

ΣΗΚΟ 

ΤΛΗΚ

Ο, 

ΤΛΗΚ

Ο 

ΠΔΗΡΑ

ΜΑΣΧ

Ν 

ΤΠΟΓΔΗ

ΓΜΑΣΗΚ

Ζ 

ΓΗΓΑΚ

ΑΛΗΑ 

ΟΓΖΓ

Ο 

ΔΚΠ

ΑΗΓΔ

ΤΣΗΚ

ΟΤ 

ΚΑΝΔ

ΝΑ 

ΓΔΝ 

ΓΝΧ

ΡΗΕ

Χ, 

ΓΔΝ 

ΑΠ

ΑΝ

ΣΧ 

ΑΛ

Λ

Ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΝΑΗ 26 16 6 0 1 0 1 50 
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_ΔΜΖΝΑΡΗΧΝ_Φ

Δ 

ΟΥΗ 22 24 13 1 0 1 0 61 

ΓΔΝ 

ΑΠ

ΑΝ

ΣΧ 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 
48 41 19 1 1 1 1 

11

2 

 

 

 

Πίλαθαο 47.Chi-Square Tests 

 

Value df AsymptoticSignificance (2-sided) 

PearsonChi-Square 9,301
a
 12 ,677 

LikelihoodRatio 11,064 12 ,523 

Linear-by-Linear Association ,933 1 ,334 

N of ValidCases 112 
  

a. 15 cells (,14%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,01. 

 

Σν asymptoticsignificance είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε ην p. Δπεηδή ην p>0,05, δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0 

Ζ ζπζρέηηζε θαη ηα πςειά πνζνζηά απηψλ πνπ δελ έρνπλ ζρεηηθή θαηάξηηζε θαη 

δειψλνπλ πσο επηζπκνχλ θάηη επηπιένλ, δείρλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο γλσζηηθνχ πεδίνπ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη ππνδείγκαηα δηδαζθαιίαο, επνπηηθφ πιηθφ, πεηξάκαηα, 

ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Ζ  κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζεπαξαηεξείηαη ζηα 

πεηξάκαηα.  

 

6.2.  Απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 
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Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 30 ζπλεληεχμεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο. 

 

6.2.1 Ζ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνύ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

από ηηο ζπλεληεύμεηο κε ηηο λεπηαγσγνύο 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο ζα παξνπζηαζηνχλ γηα ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη γηα ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ εηδηθφηεξα,  ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ε πξνζέγγηζή ηνπο απφ ηηο 

λεπηαγσγνχο θαη λα εληνπηζηνχλ ηφζν ηα θνηλά ζεκεία φζν θαη ηα ζεκεία 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη  κε 

άμνλα ηα 8 ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

 

6.2.1.1.Αλάιπζε ζεκάησλ 

 

Θ.1. Δθπαίδεπζε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ αξρηθά αλαδεηήζεθαλ 

θαη εληνπίζηεθαλ αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκνχ. Δληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 130 αλαθνξέο νη 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθαλ ζηα 8 πξνθαζνξηζκέλα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαη ηα νπνία πεξηγξάθεθαλ κε ιεπηνκέξεηαζην 

ηέηαξην θεθάιαην. 

Σν πξψην ζέκα κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ» πεξηιακβάλεη 46 αλαθνξέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

λεπηαγσγψλ.  Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα  αλαθνξψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζέκα απηφ 

είλαη: “Ναη, απφ φηη ζπκάκαη έρσ παξαθνινπζήζεη έλα ή δχν”, “Ναη, έρσ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα, ηξίην έηνο πξέπεη λα ήηαλε.”, ”Ναη, έρσ παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα γηα ηηο θπζηθέο Δπηζηήκεο ζην παλεπηζηήκην, ή ηξία ή ηέζζεξα, ηψξα 

αθξηβψο... Γελ ζπκάκαη ζπγθεθξηκέλα. είρα θαη ηελ θπξία Πιαθίηζε γηα ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο ζηηο ζπνπδέο ζηα Γηάλλελα. Ναη.”, “Ναη,  Έρσ παξαθνινπζήζεη ζε έλα ή 

δχν εμάκελα. Αλ ζπκάκαη θαιά.”, “Έρσ παξαθνινπζήζεη έλα κάζεκα ππνρξεσηηθφ, 
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κφλν απηφ.”, “Απφ φπνπ θαη απνθνίηεζα είρακε ην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά εμάκελα.”, ”Ναη, έρσ παξαθνινπζήζεη κε ηίηιν “βαζηθέο 

έλλνηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ” πεξηιάκβαλε ηε γλσξηκία κε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο 

θαη πψο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζην λεπηαγσγείν ζέκαηα απφ ηνλ ρψξν ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, νη πιαλήηεο, ην θσο, ελαιιαγή κέξαο-λχρηαο, καγλεηηζκφο απηά 

ζπκάκαη.”  

 

Θ.2. ηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Σν δεχηεξν ζέκα έρεη ηίηιν «ηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ» θαη πεξηιακβάλεη 50 αλαθνξέο. Υαξαθηεξηζηηθέο αλαθνξέο 

ηνπο γηα ην ζέκα απηφ είλαη: “Ναη, ελλνείηαη φηη πξνζεγγίδνπκε ζέκαηα, είλαη θαη ηα 

αλαδπφκελα, λαη. Πνιιέο θνξέο απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ αιιά είλαη θαη 

πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη.”,  “Ναη. Πξνζεγγίδσ θάπνηα ζέκαηα.”, “Ζ αιήζεηα είλαη 

φηη δελ πξνζεγγίδσ. Όρη, δελ... Μάιινλ δελ έρσ θάλεη θαη πφηε.”,”πάληα θαη αλ θαη 

αλαιφγσο, αλ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πεξίζηαζε.”, ”Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο κέζα απφ δηάθνξεο αθνξκέο πξνζεγγίδνπκε ζέκαηα απφ ηνλ θφζκν ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ.” 

 

Θ.3. Ζ ζπρλφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

Σν ηξίην ζέκα έρεη ηίηιν «Ζ ζπρλφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

ζεηζκνχ» θαη πεξηιακβάλεη 50 αλαθνξέο. Μεξηθά απνζπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

ηέηνηεο αλαθνξέο είλαη: “Να ζαο πσ, θάλνπκε ηελ άζθεζε γηα ην ζεηζκφ, ηψξα αλ 

βιέπσ φηη ηξαβάεη νκάδα λαη, κηιάκε θαη γηα ην ζεηζκφ γεληθφηεξα θαη ζαλ θπζηθέο 

Δπηζηήκεο.”,  “Ναη. Μέρξη ζηηγκήο φρη, αιιά άιιεο ρξνληέο, πξνεγνχκελεο ρξνληέο 

βέβαηα, θάζε ρξφλν.”, “Ναη, λαη θάζε ρξφλν ην θάλνπκε, ίζσο επεηδή είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη απφ ηελ πνιηηεία. Απφ ην φιν ζρέδην θαη ην φιν απηφ πνπ γίλεηαη, θαη 

ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία.”, “Ναη, βέβαηα θάζε ρξνληά κηιάκε γηα ην ζεηζκφ.”, “Θα 

ππάξρνπλ ρξνληέο πνπ δελ ζα έρσ θάλεη θάηη γηα ην ζεηζκφ, δε ζα αζρνιεζψ θαζφινπ 

κα θαζφινπ κε ην ζεηζκφ.”, “Ναη, ηελ έρσ πξνζεγγίζεη.”, “Ναη, αξθεηέο θνξέο έρσ 

πξνζεγγίζεη θαη ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ.” 

 

Θ.4. Ζ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ 

ην ηέηαξην ζέκα πνπ έρεη ηίηιν «Ζ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ» 

εληνπίζηεθαλ 34 αλαθνξέο. Σέηνηεο αλαθνξέο είλαη: “Ναη, θαη ζεσξψ γεληθά νη 
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Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη ζέκα „ηδηδ‟. Γειαδή, επεηδή εκείο ήκαζηαλ θαη απφ κία άιιε 

θαηεχζπλζε ζεσξεηηθή, θαινί καζεηέο, ε ζε φια, φηαλ κπήθακε, αιιά είρακε κία 

ηέηνηα θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ καο θαη δελ δίλακε βάζε, δελ είραλε πάξα πνιιά ηα 

αλαιπηηθά, δελ μέξσ αθξηβψο ηη είλαη απηά ηα πξάγκαηα θαη δελ ληψζνπκε έηνηκνη.”, 

“Νηψζσ αλεπάξθεηα, κία έιιεηςε ζην γλσζηηθφ καο θνκκάηη θαη ίζσο θαη απηφ δελ 

θάλνπκε, δειαδή. Δίλαη πξάγκαηα πνπ δελ ηα αγγίδνπκε.”, “Όρη, φηαλ γίλεηαη κε 

παηγληψδε ηξφπν δελ είλαη δχζθνιε.”, “Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη πάξα πνιιά ζηνηρεία 

πνπ νξγάλσζα κφλε κνπ γηα ηε δηδαζθαιίααπηή θαη πνιχρξφλνθπζηθά. Αλ 

πεξηκέλακε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα καο δψζεη πιηθφ γηα ην ζεηζκφ…. Σξέρα 

γχξεπε γηα απηφ απφ κφλνη καο θάλνπκε φηη θάλνπκε...φζνη κπνξνχκε νη άιινη απιά 

δελ θάλνπλ.” , “Θεσξψ φηη είλαη δχζθνιν γηα ηα παηδηά, γηαηί είλαη δχζθνιν λα 

θαηαλνήζνπλ γηα πνην ιφγν γίλεηαη ζεηζκφο, ηη γίλεηαη ζηε γε θαη μαθληθά θηλείηαη. 

Γεληθψο είλαη κία δχζθνιε έλλνηα.”, “Γελ είλαη θάηη ηφζν απιφ, πηζηεχσ φηη ζέιεη 

δνπιεηά. Γειαδή, δελ είλαη θαη λα πεγαίλεη εχθνια, ζέιεη ηνπιάρηζηνλ ίζσο θαη 

παξαπάλσ απφ κία εβδνκάδα γηα λα ην θαηαιάβνπλ ηα παηδηά.”, “Έρεη θάπνην βαζκφ 

δπζθνιίαο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζνπ, απαηηεί λα ηα έρεηο βάιεη πξψηα φια 

εζχ θάησ θαη λα μέξεηο θαιά πνπ παο.”, “Ναη, είλαη κία πάξα πνιχ δχζθνιε έλλνηα, 

γηαηί δε ζα κπνξνχζα έηζη απιά λα ην θάλσ, λα ηα εμεγήζσ ζηα παηδηά, δειαδή είλαη 

δπζλφεηα θαη γηα καο είλαη δπζλφεηα, δειαδή δελ είλαη θάηζε λα δηαβάζεηο, λα ην 

θαηαιάβεηο.” 

 

Θ.5. Ο θχθινο κάζεζεο ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο  Θεσξίαο ηεο Δπεθηαηηθήο 

Μάζεζεο 

Σν πέκπην ζέκα έρεη ηίηιν «Ζ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο  

Θεσξίαο ηεο Δπεθηαηηθήο Μάζεζεο» θαη πεξηιακβάλεη αλαθνξέο φπσο: “Δ, 

πεηξακαηίδνληαη πξψηα ηα παηδηά κε ηα πιηθά.”, “Όηαλ παξνπζηάδσ κία δξάζε πνπ 

ιέγεηαη “ν ζεηζκφο ζήκεξα” παξνπζηάδνπλ θαξηέιεο ηηο νπνίεο δείρλνπλ ηα παηδηά ην 

ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ. Οη αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο, 

μερσξίδνπκε θαη νκαδνπνηνχκε κε ηηο ζεηηθέο θαξηέιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεηζκνχ, φηαλ αξλεηηθέο θαξηέιεο, φηαλ δειαδή ιεηηνπξγνχλ ηα παηδηά αξλεηηθά 

δειαδή ηξέρνπλ ζε θαηάζηαζε παληθνχ, ηζηξίδνπλ, θσλάδνπλ. Οη θαξηέιεο πνπ 

κπαίλνπλ κε ηε ζεηξά θξπβφκαζηε θάησ απφ ηα ηξαπέδηα, πξνζηαηεπφκαζηε θάησ 

απφ ηξαπέδηα, θξνληίδνπκε λα έρνπκε καδί καο ηα απαξαίηεηα θαη λα βγαίλνπκε έμσ 

ζε έλα ρψξν πνπ λα πξνζηαηεπηνχκε.”, “Οπζηαζηηθά θαη κεηά εγψ θάλσ έλα πείξακα 
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κε κία ιεθάλε πνπ βάδσ κέζα λεξφ. Πάλσ ηνπνζεηψ θειηδφι, ζπαζκέλα ηα θνκκάηηα 

ζαλ πιάθεο πνπ ζπλήζσο πάλσ βάδνπλ θαη ζπίηηα θαη πξάγκαηα γηα λα δείμεη φηη απηή 

είλαη ε γε θαη φηαλ θηλείηαη ην λεξφ δειαδή θηλείηαη ην λεξφ θνπληνχληαη απηά θαη 

θάπνηα ζπίηηα κπνξεί θαη λα πέζνπλ απφ ηελ θίλεζε, έπηπια... Θέισ λα ηνπο δείμσ 

φηη φηαλ γίλεηαη ζεηζκφο, νη πιάθεο ηεο γεο θνπληνχληαη θαη κπνξεί λα πέζεη θαη έλα 

ζπίηη. Θα γθξεκηζηνχλ ηα πξάγκαηα, έηζη.”, “Όρη, πάληα πξψηα ζπδήηεζε, γηαηί είλαη 

έλα ζέκα πνπ ην ζεσξψ δχζθνιν γηα λα ην αθήζσ κφλν ηνπ. Πξέπεη λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη κεηά λα βγεη δξαζηεξηφηεηα.”, “Δλλνείηαη θαη πξέπεη λα ην 

πξνζεγγίζνπκε πάληα ηε δξαζηεξηφηεηά καο ην λεπηαγσγείν ην ζέκα καο κάιινλ κε 

κία δξαζηεξηφηεηα ε νπνία λα έρεη βησκαηηθφ ραξαθηήξα πάληα.”, “ηε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πάληα βνεζεηηθφο θαη θάπνηεο θνξέο, βέβαηα λαη θαη θάπνηεο 

θνξέο δελ ζα γίλεηαη, θαηεπζχλνπκε πξνο θάπνηα, πξνο θάπνηνλ άμνλα ηε 

δξαζηεξηφηεηά καο.”, “Όπσο πάληα είλαη θαζνδεγεηηθφο, σο έλα ζεκείν έρεη ζηελ 

επίβιεςε, έρεηο ηελ επίβιεςε είλαη θαζνδεγεηηθφο.”, “Θα πνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζα 

παξαθνινπζήζνπλ, ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα ην βηψζνπλ, ζα πεξηγξάςνπλ, ζα 

παξαηεξήζνπλ, ζα θάλνπκε ππνζέζεηο.” 

 

Θ.6. Ζ ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία 

ηελ έθηε ζεκαηηθή καο κε ηίηιν “Ζ ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ κε ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία”  ζπλαληάκε 38 αλαθνξέο φπσο: “Μφλν ζπδήηεζε. Γειαδή, δελ 

ιέλε φηη θάλνπκε Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ζηελ νπζία δελ θάλσ Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Δμεγνχκε ην θαηλφκελν εκείο, γηαηί ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ. 

Βέβαηα, θαη εκείο δελ γλσξίδνπκε πάξα πνιιά γηα απηφ ίζσο λα είλαη θαη ζε απηφ ην 

θνκκάηη, γηαηί φηαλ θάηη ην μέξεηο αλαιπηηθά ην πεξλάο πάξα πνιχ, ζηάδην ζηάδην θαη 

ην πεξλάο πάξα πνιχ βησκαηηθά ζηα παηδηά.”, “ Δδψ ηψξα παηδί κνπ, ηα παηδηά δελ 

κπνξνχλ λα πηάζνπλ ηελ έλλνηα γηαηί θαη εζχ δελ ηελ γλσξίδεηο. ηελ νπζία πάιη 

γιψζζα θαλείο, δελ είλαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, θάλεηο θάηη άιιν, έηζη απηφ πνπ ιεο θαη 

εζχ φηη πνιηηηθή πξνζηαζία πψο λα πξνζηαηεχζσ ηνλ πνιίηε απφ ην θαηλφκελν, έηζη 

απηφ πην πνιχ δνπιεχεηαη.”, “ηα πιαίζηα πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ 

ζε απηέο ηηο ειηθίεο θαη ζε απηφ ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο 

απιήο, πψο ζα βγνχκε, πψο ζα κπνχκε ππάξρεη κία ζχλδεζε ζα έιεγα ππάξρεη έλαο 

ζχλδεζκνο.”, “Ναη, θπζηθά. Φπζηθά θαη ηε ζπλδένπκε κε ηελ πνιηηηθή ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, γηαηί λνκίδσ πσο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη απηφ ην θνκκάηη, πψο 

ζα πξνιάβνπκε, πψο ζα είκαζηε ελήκεξνη, λα γλσξίδνπκε, ηα παηδηά πξέπεη λα 
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γλσξίδνπλ θαη λα ην αληηκεησπίδνπλ ζαλ θάηη πάξα πνιχ θπζηθφ. Άιισζηε ζηελ 

Διιάδα δνχκε θαη θνπλάεη! Ζ αιήζεηα είλαη φηη θνπλάεη!”, “Γηα ηα παηδηά είλαη, αιιά 

αλ ηα παηδηά κέλνπλ ζε έλα κέξνο ην νπνίν είλαη ζεηζκνγελέο, ππάξρεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, νπφηε ιίγν-πνιχ θαηαιαβαίλνπλ. Πνπ έγθεηηαη ε δπζθνιία, λα 

ην αληηιεθζνχλ ζαλ θαηλφκελν θαη πψο πξνθαιείηαη, φπσο θαη νη πνιινί ελήιηθεο 

ζεσξψ φηη δελ ην γλσξίδνπκε, φκσο απηφ πνπ εκείο πξέπεη λα αζρνιεζνχκε ζην 

λεπηαγσγείν είλαη ηη θάλνπκε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ θαη φρη ηη αθξηβψο 

είλαη ν ζεηζκφο θαη γηαηί ππάξρεη ν ζεηζκφο.”, “Σε ζπλδέσ. Ναη, επεηδή ε πνιηηηθή 

πξνζηαζία καο βνεζάεη λα πάξνπκε θάπνηα πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα είκαζηε 

έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε έθηαθηα θαηλφκελα, νη θξίζεηο .” 

 

Θ.7. Σν Γ.Δ.Π.Π., ην Α.Π.. ή άιιν βνήζεκα γηα ην ζεηζκφ 

ε απηφ ην ζέκα θαηαγξάθεθαλ 40 αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ: “Όρη, ηίπνηα 

δελ αθνινπζψ θαη πνηέ, δελ ππάξρεη ηίπνηα.”, “Σνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν, γηαηί κε 

βνεζάεη πάξα πάξαπάξα πνιχ απηφ λα εκπλεπζηψ θαη λα πάξσ ηα θαιά ζηνηρεία θαη 

απφ ην έλα θαη ην άιιν.”, “Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ αλνίγσ, ζθέθηνκαη κφλε κνπ ηη 

κπνξψ λα θάλσ γηα έλα ζέκα θαη κεηά αλνίγνπλ θαη λα δσ αο πνχκε παηάσ ζεηζκφο 

ζην δηαδίθηπν, ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιά ζπλήζσο θάλσ απηφ, δελ θάλσ 

θάηη άιιν δηαθνξεηηθφ.”, “Σα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ε, λαη ζπλήζσο δνπιεχνπκε 

πάληα κε ην ΓΔΠΠ, πξαγκαηηθά ην λέν Πιαίζην είλαη ν ηξφπνο δνπιεηάο καο.”, 

“χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ δνπιεχνπκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε.  Βέβαηα, θαη ηελ εκπεηξία 

καο ε εκπεηξία καο πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε βηβιίν, απφ 

νπνηαδήπνηε εκπεηξία απφ νπνηνδήπνηε, γλψζεηο, ζπδήηεζε φηη ζεσξνχκε θαη είδακε 

θαη ζηελ πξάμε.”, “Βνήζεκα πην πνιχ ην ίληεξλεη, δελ ππάξρεη θάηη έηζη θη αιιηψο, 

δειαδή νχηε ζην ΓΔΠΠ, νχηε θαιά ην παιηφ αλαιπηηθφ εληάμεη ηψξα δελ ππάξρεη 

θάηη... Γεληθά δελ ππάξρεη γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηη καο βνεζάεη; Κάηη ; Σίπνηα. 

Αθνινπζψ κφλν θαηά ηελ άζθεζε ζεηζκνχ βάζε νδεγίεο πνπ πξνβιέπνληαη ηίπνηα 

παξαπάλσ.”, “Όζνλ αθνξά ηνλ ζεηζκφ ...ε αιήζεηα είλαη φηη δελ έρσ ζπκβνπιεπηεί 

θάπνην βνήζεκα, γηαηί είλαη θαη πάξα πνιχ ην πιηθφ ζην δηαδίθηπν.”, “Γνπιεχσ 

ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ, ζπκβνπιεχνκαη δηάθνξα ζρεηηθά βνεζήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζην λεπηαγσγείν.” 

 

Θ.8. Βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ 
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ην ηειεπηαίν καο ζέκα ζπγθεληξψζεθαλ 48 αλαθνξέο φπσο: “Όηαλ 

δηνξηζηήθακε ηα Πεθ θαη καο έδεηρλαλ ηφηε νη ζχκβνπινη, πψο λα θάλνπκε γιψζζα, 

γηαηί θαη απηνί ηε γιψζζα καο έδεηρλαλ, ηίπνηα άιιν δε λα καο έδεηρλαλ, δελ μέξσ αλ 

θαη απηνί, απηφ είλαη ε έιιεηςε. Γειαδή πξψηε δξαζηεξηφηεηα απηφ, δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα απηφ Φπζηθέο Δπηζηήκεο, φρη γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, απηφ 

εληάμεη, δειαδή ππάξρνπλ ηφζα θπιιάδηα πνπ κπνξείο λα βξεηο θαη λα θάλεηο, δελ 

είλαη απηφ Φπζηθέο Δπηζηήκεο.”, “Πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηα ζεκηλάξηα θξίλσ. 

Δπηκνξθψζεηο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έηζη ψζηε λα είλαη πην θαιά πξνεηνηκαζκέλνη. 

Αθφκε θαη νη ίδηνη γηα λα δηδάμνπλ ην αληηθείκελν ζηα παηδηά θαη εηδηθά ζηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο αγσγήο.”, “Πξέπεη λα έξζνπλ θάπνηνη εηδηθνί πνπ ιέγνληαη νη 

ζεηζκνιφγνη, γεσιφγνη,θπζηθνί, κεραληθνί λα θάλνπλ κία επηκφξθσζε, έλα ζεκηλάξην 

ζε κηθξνχο θαη ζε κεγάινπο, φζν κπνξνχκε λα θαζνδεγεζνχκε. Να έρνπκε έλα 

ζεκείν εθθίλεζεο. Όπνηνο ζέιεη λα δνπιέςεη ην ζεηζκφ, λα κπνξεί λα βξεη πιηθφ ην 

νπνίν ην ςάρλσ εγψ θάζε θνξά θαη γηα απηφ θαη αλαγθάδνκαη θαη αλεβάδσ ζην ην 

κπινγθ κνπ, γηα λα βνεζάσ ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηαηί απαηηεί ρξφλν θαη πνιχθφπν, 

γηαηί φ,ηη είλαη γηα ην ζεηζκφ ην έρσ δεκηνπξγήζεη εγψ ε ίδηα απφ κφλε κνπ, γηαηί 

απηφ δηεπθφιπλε. Πην πνιχ ζηελ νξγάλσζε ηνπ project θαη απηφ ην πιηθφ ην 

ρξεζηκνπνηψ ζρεδφλ 15 ρξφληα ζηε δνπιεηά κνπ. Αλ πεξηκέλακε απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο λα καο δψζεη πιηθφ γηα ην ζεηζκφ…. Σξέρα γχξεπε γηα απηφ απφ κφλνη καο 

θάλνπκε φηη θάλνπκε...φζνη κπνξνχκε νη άιινη απιά δελ θάλνπλ.”, “Έηζη, έηζη, φρη 

γεληθφινγα, ζπγθεθξηκέλα ζθνπγγάξη θαη θφθθηλν θαη καχξν ηέιεηα, Κνίηα εδψ ηη ζα 

θάλνπκε, λα έρσ ην δηθφ κνπ, ξε παηδί κνπ, λα αλνίμσ, λα βγάισ, λα δείμσ, λα πσ, λα 

θάλνπλ ηα παηδηά κνπ θαη επεηδή είλαη πείξακα, πείξακα λα θάλνπκε Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο, λα ηνπ ην πσ εγψ φπσο πξέπεη, φρη λα ηαιαληεχνκαη αλ είλαη ζσζηφ, αλ 

δελ είλαη, λα μέξσ γηα λα κάζνπλ θαη απηά θαη κεηά λα πεξάζσ θαη ζηελ πνιηηηθή 

πξνζηαζία θαη φηη άιιν ζέιεη.”, “Ναη, αλ γηλφηαλ θάπνηα επηκνξθσηηθή δξάζε ή έλα 

ζεκηλάξην ή ηέινο πάλησλ δελ μέξσ, αλ εξρφηαλ θάπνηνο εηδηθφο ζην ζρνιείν λα καο 

έθαλε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ζα ήηαλ πην θαιά πην σξαία. Γειαδή ζα ήηαλ πην θαιά, 

ζα ήηαλ πην σξαίν γηα ηα παηδηά ζα καζαίλακε θαη εκείο πξάγκαηα, πψο κπνξνχκε λα 

ηνλ θάλνπκε δηαθνξεηηθά.” , “Κάζε ρξφλν ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, είλαη έλα ζέκα πνπ δελ 

ην έρσ δεη πάξα πνιχ λα αλαιχεηαη, νχηε ζην ίληεξλεη λα παηήζεηο λα έρεη πάξα 

πνιιά γηα ην ζεηζκφ, νχηε θαη εκείο κεηαμχ καο, δειαδή φινη ηα ίδηα θαη ηα ίδηα 

θάλνπλ θπξίσο κε βάζε ζε απηφ πνπ είπακε ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απηφ 

ππάξρεη κφλν.”, “Δληάμεη δελ πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα έξζεη έλαο θπζηθφο λα καο 



109 
 

θάλεη έλα ζεκηλάξην γηα ην ιφγν φηη εκείο έρνπκε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο πνπ είκαζηε 

εκείο ζην λεπηαγσγείν, είλαη κηθξά. Ίζσο ήηαλ ζπλάδειθνο κε κία επηκφξθσζε, έλα 

κεηαπηπρηαθφ ή έλαο θπζηθφο πνπ έρεη θαη δεχηεξν πηπρίν λεπηαγσγνχ, δειαδή θάηη 

πνπ λα ζθεπάδεη θαη ηα δχν ίζσο. Κάπσο έηζη λα ήηαλ θαιχηεξα λα γίλεη έλα project 

θαη λα έξζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, λα παο, λα έξζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα καο 

θάλεη, απφ εκάο πνπ κπνξεί λα καο θάλεη κία επίδεημε, λα έξζεη ζην ζρνιείν θαη λα 

καο θάλεη κία δξαζηεξηφηεηα ελδεηθηηθή. Δθείλνο κε ηα παηδηά θαη ζε εκάο 

μερσξηζηά., “Θα ήζεια πεξαηηέξσ επηκφξθσζε θαη ζην ζεηζκφ εηδηθφηεξα, πνπ είλαη 

θάηη πνπ ηξέρνπκε θάζε ρξφλν ιφγσ ησλ αζθήζεσλ ζεηζκνχ, αιιά θαη ζε άιια 

πξάγκαηα ηα νπνία ελδηαθέξνπλ άκεζα ηα παηδηά θαη πξέπεη λα ζεκεηψζσ εδψ πέξα 

φηη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη θάηη πνπ αθνξνχλ θαη ελδηαθέξνπλ πάξα πνιχ ηα 

παηδηά., “Δπηκφξθσζε ζίγνπξα.” 

 

6.2.2.Σα πνξίζκαηα 

 

 ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν “Δθπαίδεπζε ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ”  ζηελ ππνθαηεγνξία “παξαθνινχζεζε καζεκάησλ γηα ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο ζην παλεπηζηήκην” 24 λεπηαγσγνί δήισζαλ πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  6 ζηελ 

ππνθαηεγνξία “κε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο” ζην 

παλεπηζηήκην απάληεζαλ πσο δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο ζην παλεπηζηήκην. ηελ ππνθαηεγνξία γηα ηελ “παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο” ηξεηο απάληεζαλ πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ ιφγσ αλαζθάιεηαο πνπ έλησζαλ ζηε δηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  Οη ππφινηπεο 27 πψο δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηε κέρξη ηψξα ζεηεία ηνπο.  

 

 ηε δεχηεξε ζεκαηηθή πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε “δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ” νη 24 λεπηαγσγνί δήισζαλ πψο πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, νη έμη φηη δελ πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα απφ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

θαη νη ππφινηπεο πσο είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπάληα, αλαιφγσο ηεο επηθαηξφηεηαο 

πνπ θπξηαξρεί θαη αλ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πεξίζηαζε. 
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  Όηαλ δεηήζεθε απφ ηηο λεπηαγσγνχο λα αλαθέξνπλ ζέκαηα Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πνπ πξνζεγγίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αλέθεξαλ  

ζαλ  ζέκαηα: ην λεξφ, ην ρηφλη,  ηελ εμαέξσζε, δπλάκεηο, ην ζεηζκφ, πιεκκχξεο, 

ρηνλνζχειιεο, πήμε, ηήμε, ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, βξνρή, ην θσο, ην ζθνηάδη, ηε κέξα 

λχρηα, άλσζε, βχζηζε, πιεχζε αληηθεηκέλσλ. Οη 24 ζπλεληεπμηαδφκελεο αλέθεξαλ 

έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη είλαη πιεζπζκφο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ, αιιά έλα 

κέξνο ηνπ έρεη ιάβεη θαη πεξαηηέξσ επηκφξθσζε απφ ζεκηλάξηα. Δδψ, βιέπνπκε κία 

ζπζρέηηζε ησλ ζπνπδψλ κε ηε  ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.   Σν παξάδνμν είλαη, πσο νη λεπηαγσγνί απνδίδνπλ ηε κε 

ελαζρφιεζε κε ζέκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζπζηεκαηηθά θαη ηαθηηθά ζην 

επέιηθην πξφγξακκα θαη ζηε κε ππνρξεσηηθφηεηα απηνχ, αλ θαη θάπνηεο απφ απηέο 

έρνπλ δειψζεη πψο αζρνινχληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Γειψλνπλ ινηπφλ, πψο 

ιεηηνπξγνχλ επθαηξηαθά θαη πξαγκαηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηα βαζηθά ζέκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ιφγσ ηνπ φηη νη ίδηεο δελ έιαβαλ θάπνηα επηκφξθσζε θαη 

δελ δέρνληαη βνήζεηα ζηνλ ηξφπν θαη ζηε δηδαθηηθή.  Οη ηξεηο πξνζδίδνπλ δπζθνιία 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο, ζεσξνχλ πσο δελ 

γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηηο έλλνηεο θαη ληψζνπλ αλαζθάιεηα κέζα ζηελ ηάμε φπσο ιέλε. 

Αλαθέξνπλ πσο δελ επηιέγνπλ λα θάλνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο, γηαηί φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέλε δελ ηνπο δίλνπλ έλαλ “αέξα” κέζα ζηελ ηάμε, ζέινληαο λα 

εμεγήζνπλ πσο δελ έρνπλ ηε ζρεηηθή άλεζε γηα λα δηδάμνπλ απηφ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν.  Οη  εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηηο επηινγέο ηνπο δίλνπλ λφεκα ζε απηά πνπ 

θάλνπλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ.. Σξεηο αλαθέξνπλ πψο κε ην λα 

κελ θάλνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε νδεγνχλ ηηο ζπνπδέο 

ησλ παηδηψλ, θξίλνληαο απφ ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά θαη αλαθέξνπλ πσο, φηαλ ζε κηθξή 

ειηθία δελ ηνπο έρνπλ δψζεη φια φζα πξέπεη νιφπιεπξα νδεγνχλ ζε πην ζεσξεηηθή 

θαηεχζπλζε ηηο ζπνπδέο ησλ καζεηψλ θαη θαηαιήγνπλ πσο ζα έπξεπε λα θάλνπλε 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Άιιεο ηξεηο αλαθέξνπλ ην ζέκα ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο. Νηψζνπλ 

κία καηαίσζε νη ίδηεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 12 λεπηαγσγνί 

πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ην απνδίδνπλ ζην φηη δελ γλσξίδνπλ θαη 

άξα, φπσο θαηαιήγνπλ  νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη αληηθείκελν πνπ δελ ην αγγίδνπλ. 

Αζρνινχληαη κε ηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη αθήλνπλ απηφ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν εθηφο, φπσο ξεηψο αλαθέξνπλ θαη  θξίλνπλ. 
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  ηε ζεκαηηθή κε ηίηιν “ε ζπρλφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

ζεηζκνχ” ζηελ ππνθαηεγνξία κε ηίηιν “ηαθηηθή ελαζρφιεζε θάζε ρξνληά κε ην ζέκα 

ηνπ ζεηζκνχ” 21 λεπηαγσγνί   δειψλνπλ πψο αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ 

εηεζίσο θαη ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάπνηα ρξφληα.  Οη 9 αλαθέξνπλ  πσο δελ έρνπλ 

αζρνιεζεί πνηέ κέρξη ηψξα, κέρξη ζήκεξα. Καη πάιη νη 21 λεπηαγσγνί πνπ 

αζρνινχληαη εηεζίσο θαη ηαθηηθά κε ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε 

ζηε ζεκαηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηηο Παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ζπνπδέο θαη 

δχν έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ζεκηλάξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φληαο 

λενδηνξηζζέληεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαιχςνπλ ηελ αλαζθάιεηα πνπ έλησζαλ 

ζην λα δηδάμνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην λεπηαγσγείν.  ηελ ππνθαηεγνξία απηήο ηεο 

ζεκαηηθήο κε ζέκα “ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζεηζκφ” 24 λεπηαγσγνί δειψλνπλ πσο 

πξνζεγγίδνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ είηε επθαηξηαθά, είηε επεηδή έρεη πξνθχςεη 

ζέκα ιφγσ ηεο επηθαηξφηεηαο, είηε επηιέγνληαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ project, είηε 

γηαηί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηα  θπζηθά θαηλφκελα θαη θξίζεηο. Θέηνπλ 

σο  πξψηηζην ηελ πξνζηαζία   ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα, επεηδή ε πεξηνρή είλαη 

ζεηζκνγελήο, ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, ζεσξνχλ ρξένο ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ζην πξφγξακκά ηνπο ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ. Έμη φκσο δειψλνπλ πσο 

πξαγκαηνπνηνχλ κφλν ηελ άζθεζε ζεηζκνχ κνλάρα απφ ππνρξέσζε  πξνο ην 

ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα (εγθχθιην) πνπ ζηέιλεηαη απφ ην ππνπξγείν θαη ηνλ 

Ο.Α..Π. 

  Γχξσ απφ ην ηέηαξην ζέκα κε ηίηιν “Ζ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ” 

ζπζπεηξψλνληαη θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ζηε  δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο 

ηνπ ζεηζκνχ.  4 λεπηαγσγνί δηαηππψλνπλ  πσο γεληθά νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ελέρνπλ   

κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο, αθνχ νη ίδηνη  απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Λπθείνπ πξνέξρνληαη απφ ζεσξεηηθέο ζπνπδέο θαη κεηέπεηηα απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία εηζήρζεζαλ, φπνπ δελ δηλφηαλ βάζε.  Όια απηά 

θαίλεηαη πσο πξνζδίδνπλ ζηηο ίδηεο αίζζεκα αλεηνηκφηεηαο θαη αλεπάξθεηαο ιφγσ 

έιιεηςεο ζην γλσζηηθφ θνκκάηη θαη γηα απηφ αλαθέξνπλ πψο δελ αζρνινχληαη θαη ζε 

βάζνο κε ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ. Απηφ ην ζηνηρείν βέβαηα, έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ην φηη νη ίδηεο νη λεπηαγσγνί έρνπλ δειψζεη πψο αζρνινχληαη κε Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη κε ην ζεηζκφ παξαθάησ, φκσο ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

εληνπίδεηαη ε δπζθνιία ησλ ίδησλ γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

Σξεηο απφ απηέο αλαθέξνπλ πσο ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ εληνπίδνπλ δπζθνιίεο ζηα 

ίδηα ηα παηδηά, λα κεηαπεδήζνπλ ην λνεηηθφ εκπφδην πνπ δεκηνπξγεί ε ειηθία ηνπο. 
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Δδψ πξφθεηηαη γηα ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηα  λνεηηθά εκπφδηα ησλ καζεηψλ θαη ην ηη κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ή φρη.  

Καη εδψ νη έμη αλαθέξνπλ πψο είλαη θάηη πνπ απαηηεί ρξφλν θαη πξνεηνηκαζία απφ ηηο 

ίδηεο.  

ηελ πέκπηε ζεκαηηθή κε ηίηιν “ε έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο 

ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο” 27 λεπηαγσγνί αλαθέξνπλ πψο ηα παηδηά 

πεηξακαηίδνληαη κε ηα πιηθά, ελψ νη ίδηεο έρνπλ ξφιν ζπληνληζηή. Οη 10 απφ απηέο 

νξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ζπληνληζηέο ζηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκνχ, 

φκσο πεξηγξάθνπλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία νη ίδηεο ελεξγνχλ θαη ηα παηδηά είλαη 

απινί δέθηεο(ζεαηέο). Σν πεξηγξάθνπλ θαη ην αλαθέξνπλ ξεηά, αλαθέξνπλ πσο ζηελ 

νπζία απηέο πξαγκαηνπνηνχλ ην πείξακα. Αλαθέξεηαη πσο ν ξφινο ησλ παηδηψλ είλαη 

αλάινγνο κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, κπνξεί θάπνηνο λα είλαη αξρεγφο ελφο παηρληδηνχ, 

θάπνηνο άιινο κε ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή λα αλαιάβεη έλαλ αλάινγν ξφιν θαη κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο λα θηάζνπλ ζηελ αλαθάιπςε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

Όκσο, απηά πνπ αλαθέξνπλ αλαηξνχλ ηε δήισζε. ε πνζνζηφ 90% πεξηγξάθνληαο 

θαηά κέησπν δηδαζθαιία κε ζέκα θπξίσο πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ζπλδπαζκφ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

 ηελ ππνθαηεγνξία  “θαηακεξηζκφο εξγαζίαο” αλαθέξνπλ πψο είλαη θάηη πνπ 

γίλεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ε πνζνζηφ πελήληα ηηο εθαηφ θάηη πνπ φκσο νη  

ππφινηπεο, δειαδή 27 δειψλνπλ πσο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο είλαη κία δηαδηθαζία 

πνχ αλήθεη ζηηο ίδηεο.  Αληηζηνηρία ππάξρεη θαη ζηελ ππνθαηεγνξία “θαλφλεο” θαη 

εδψ 27 λεπηαγσγνί δειψλνπλ πσο ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο ηεο νξίδνπλ νη ίδηεο. 

  Οη 27 λεπηαγσγνί ζηελ ππνθαηεγνξία “δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο” αλαθέξνπλ 

πσο μεθηλνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ ζεηζκνχ κε δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο 

καζεηέο, “Ση είλαη ν ζεηζκφο, “ αλ έρνπλ δήζεη νη καζεηέο ζεηζκφ”,  “πψο ληψζνπλ, “ 

ηη λνκίδνπλ φηη ζπκβαίλεη ζηε γε φηαλ γίλεηαη ζεηζκφο,”, “ ηη είλαη ηα ξίρηεξ”.  Απηέο 

νη λεπηαγσγνί ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η., έρνπλ ππεξεζία 10 κε 

20 ρξφληα ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε απφ ηα ηδξχκαηα ζηα 

νπνία θνίηεζαλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  Οη ίδηεο λεπηαγσγνί ζηελ ππνθαηεγνξία 

πιηθά αλαθέξνπλ πιηθά φπσο: λεξφ, ιεθάλε, αληηθείκελα, ζπηηάθηα, παηδάθηα, 

θειηδφι, δέληξα, βηβιία, βηληεάθηα, πεηξάκαηα κε ζφδα θαη μχδη (ε ζπγθεθξηκέλε 

βέβαηα, εδψ αλαθνξά είλαη ιαλζαζκέλε, γηαηί αθνξά ηα εθαίζηεηα), θαθνχο, είδε 

πξψηεο αλάγθεο.  Καη πάιη νη λεπηαγσγνί εδψ, είλαη λεπηαγσγνί πνπ έρνπλ ιάβεη 

εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 6 
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λεπηαγσγνί αλαθέξνπλ πσο πξνεγείηαη  ε ζπδήηεζε γηα ην ηη θαη κε παηγληψδε ηξφπν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Όκσο θακία απφ απηέο δελ πεξηγξάθνπλ ζηε 

ζπδήηεζε Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αιιά πεξηγξάθνπλ πνιηηηθή πξνζηαζία. 

 ηελ ππνθαηεγνξία “δηαζεκαηηθφηεηα” 12 λεπηαγσγνί εληάζζνπλ ηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ κέζα ζε project θαη ηελ πξαγκαηνπνηνχλ καδί κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σξεηο ζεσξνχλ πσο δελ πξέπεη λα εληάζζεηαη κέζα ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζε project, είλαη θνκκάηη ησλ εγθπθιίσλ  θαη ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη σο κία μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα (απηφ βέβαηα δε θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη κε εγθχθιην θαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά πξφθεηηαη γηα άιιε κηα 

ιαλζαζκέλε εληχπσζε). 

ηελ ππνθαηεγνξία “πείξακα” 9 εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ πείξακα, ζην 

νπνίν φκσο κφλν νη έμη πεξηγξάθνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

νινκέιεηα  ηεο ηάμεο θαη αλαθέξνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.  Οη άιιεο ηξεηο 

πεξηγξάθνπλ πείξακα ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ νη ίδηεο ζηα λήπηα. 

  ην 6ν ζέκα καο πνχ είλαη “ε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ κε ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία” ζηελ ππνθαηεγνξία “ζεηζκφο σο πνιηηηθή πξνζηαζία”, νη 12 

λεπηαγσγνί αλαθέξνπλ φηη ζπλδένπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή 

πξνζηαζία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηα θαηλφκελα θαη θξίζεηο. 24 

λεπηαγσγνί αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο άζθεζεο ηνπ ζεηζκνχ. Με ηελ 

αλαθνξά ηνπο δηθαηνινγνχλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ηελ επηινγή ηνπο γηα ελαζρφιεζε κε 

ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ. Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ ηξεηο 

θνξέο ην ρξφλν άζθεζε ζεηζκνχ θαη πξέπεη λα γίλεηαη σο κία μερσξηζηή 

δξαζηεξηφηεηα. Γηαπηζηψλνπλ θαη νη ίδηεο πψο ζα έπξεπε λα δηδάζθνπλ Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο κέζα απφ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ, αιιά ηειηθά θάλνπλ κφλν ην ηππηθφ 

θνκκάηη, πξάγκα πνπ ην απνδίδνπλ ζην φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο λα ηνπο ππνδείμεη 

αθξηβψο ηη πξέπεη λα δηδαρηεί. Αθφκα απνπζηάδεη πιηθφ, δξαζηεξηφηεηεο, κία ζεηξά 

έλαο κπνχζνπιαο πάλσ ζην ζέκα, φπσο αλαθέξνπλ θαη γηα απηφ αζρνινχληαη κε ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία πνπ ληψζνπλ πην εχθνιε θαη πξνζηηή ζηε δηδαζθαιία.  9 

λεπηαγσγνί αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε γλψζεσλ σο αηηία γηα ηε  κε  ελαζρφιεζε κε ην 

ζεηζκφ. Ζ  πνιηηηθή πξνζηαζία ραξαθηεξηζηηθά είλαη πην πξνζηηή.  Αλαθέξεηαη 

ινηπφλ, πσο νη λεπηαγσγνί δελ έρνπλ ηφζεο γλψζεηο γηα ην θπζηθφ θαηλφκελν γηα λα 

ην πξνζεγγίζνπλ δηαθνξεηηθά απφ ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία. Γίλνπλ έηζη ινηπφλ, βάζε 

ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία. Δπηπξνζζέησο ζηελ ππνθαηεγνξία “επθνιία ζηε 
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δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο” ηξεηο λεπηαγσγνί αλαθέξνπλ πψο νη 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο απαηηνχλ γηα ηηο ίδηεο θφπν,  γηαηί φπσο ιέλε  απαηηείηαη λα βξνπλ 

νη ίδηεο πιηθφ, λα ζηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, λα ζθεθηνχλ πσο ζα εθθξαζηνχλ 

έλαληη ηεο δηδαζθαιίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Αληί ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ 

θαηαιήγνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγσ επθνιίαο θαη 

αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ ζηε δηδαζθαιία.  

  20 απφ ηηο λεπηαγσγνχο αλαθέξνπλ πσο αθνινπζνχλ ην ΓΔΠΠ πξνθεηκέλνπ 

λα δηδάμνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ζην λεπηαγσγείν. 7 Αλαθέξνπλ πψο 

αθνινπζνχλ θαη ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ, θαη παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν 

ή απφ άιιν βηβιίν. Δλψ ηξεηο δειψλνπλ πσο δελ αθνινπζνχλ ηίπνηα γηαηί δελ 

ππάξρεη θαη θάηη ζπγθεθξηκέλν.  

ην ηειεπηαίν καο ζέκα ηε “βνήζεηα πνπ ληψζνπλ νη λεπηαγσγνί πσο 

ρξεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ” ζηελ ππνθαηεγνξία “βήκα-βήκα 

δηδαζθαιία” 18 λεπηαγσγνί νξίδνπλ πψο ζα πξνηηκνχζαλ κία ππφδεημε κε θπζηθή 

παξνπζία ζην θπζηθφ θαηλφκελν, κία ππφδεημε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πέξα απφ ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία. Κάπνηεο γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο αλαθέξνληαη ζε ζεσξεηηθή 

βνήζεηα αιιά θαη βησκαηηθή.  Αλαθέξνληαη ζε έλα ζρέδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

ηελ ππνθαηεγνξία “επηκφξθσζε” δψδεθα λεπηαγσγνί ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ 

επηκφξθσζε ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ, κάιηζηα ηελ νξίδνπλ σο ζεσξεηηθή θαη 

βησκαηηθή παξάιιεια θαη γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηηο ίδηεο. Σξεηο λεπηαγσγνί 

πξνρσξνχλ ζε πξφηαζε.  Αλαθέξνπλ πσο ζα ήηαλ θαιφ  λα επηκνξθσζνχλ απφ 

θάπνην θπζηθφ κε ζπνπδέο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε ή απφ θάπνην λεπηαγσγφ κε 

κεηεθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ψζηε λα ζπλδπάδνληαη νη γλψζεηο πάλσ ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αιιά θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

εηδηθά. Πξνρσξάλε ηελ πξφηαζε ηνπο πξνηείλνληαο λα γίλνληαη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηα παηδηά, αιιά θαη κε ηηο ίδηεο θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπ 

βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο επηκφξθσζεο. ηελ ππνθαηεγνξία “πιηθά”, νη λεπηαγσγνί 

αλαθέξνπλ εθαηφ ηηο εθαηφ  ηνπ πνζνζηνχ πψο έρνπλ αλάγθε απφ πιηθφ, φπσο 

βηληεάθηα, project πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλέβνπλ ζε πιαηθφξκεο, ςεθηαθφ πιηθφ, 

εγρεηξίδην γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σνλίδνληαο πσο αλ είραλ θάηη απφ απηά δελ 

ζα έλησζαλ “μεθξέκαζηέο” θαη παξαιιειίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ εγρεηξίδηα θαη πιηθά. 
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Κεθάιαην 7ν : πκπεξάζκαηα 

7.1. πκπεξάζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο 

 

Μέζα απφ ηε κηθξήο εκβέιεηαο απηή έξεπλα, ζην λνκφ Κνδάλεο, 

δηαπηζηψλνπκε πσο ε πξψηε ππφζεζε καο επαιεζεχεηαη, αθνχ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηνρνζεζίαο ζηε 

δηδαζθαιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζέκα ην ζεηζκφ απφ κεξηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ ζηνρνζεζία αθνξά ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζεηζκνχ σο θαηλνκέλνπ 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηξφπσλ πξνζηαζίαο απφ απηφ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε δελ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζεηζκνχ θαη γηα απηφ δελ δηδάζθνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, πξάγκα πνπ θάλεθε κέζσ ηεο επαγσγηθήο  ζηαηηζηηθήο, απφ ηε 

κηθξήο θιίκαθαο έξεπλά καο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηα πνξίζκαηα 

ηεο ζπζρέηηζεο ηεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηνπ ξφινπ 

πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ην ζεηζκφ. Παξνκνίσο, κε 

βαζκφ ζπζρέηηζεο κεγαιχηεξν ηνπ 0,05 ην ζπκπέξαζκά καο εληζρχεηαη θαη απφ ηε 

ζπζρέηηζε ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ 

έρεη ν καζεηήο ζηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζεηζκνχ. Καη ε 

ζπζρέηηζε ησλ εξσηήζεσλ ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

θαη ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο  δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε ζέκα ην ζεηζκφ εληζρχνπλ θαη πάιη ηελ ππφζεζε καο θαη βιέπνπκε ζπζρέηηζε. 

 ε επφκελν βήκα, ζρεηηθά κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ νη ίδηνη ζε δξαζηεξηφηεηα κε 

ζέκα ην ζεηζκφ θαη πάιη βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, νπφηε δερφκαζηε ηελ 

ππφζεζε. Καη ε ζπζρέηηζε ηεο  παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε 

ηνλ ξφιν πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην καζεηή ζηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζεηζκνχ εληζρχεη ηελ ππφζεζε καο, αθνχ βξέζεθε ζπζρέηηζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 0,05, νπφηε ε ππφζεζε θαη πάιη επαιεζεχεηαη. ε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθε θαη ε έξεπλα ηεο Βειινπνχινπ (2011), φπνπ ηα 

πξνηεηλφκελα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη γλσζηηθά πεξηερφκελα πξνο δηδαζθαιία απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο γλψζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έλλνηεο απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κία γεληθφηεξε παξακέιεζε ή ππνβάζκηζε ησλ εηδηθψλ 

γλψζεσλ πεξηερνκέλνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο παξαιείπνπλ 
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ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζε έλλνηεο 

θαη θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ σο απνηέιεζκα δηαθφξσλ αιιειέλδεησλ 

παξαγφλησλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη 

κε ηηο γλψζεηο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ ήδε δηαζέηνπλ, ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηε 

δηδαζθαιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, γηα ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά, 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηεο απνθηνχλ, γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην λφεκα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

(Βειινπνχινπ, 2011). 

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο, δειαδή αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη 

ηελ ζεσξία ηεο επεθηαηηθήο κάζεζεο ή κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε παξαδνζηαθά 

κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ, αθνινπζήζακε έιεγρν ππνζέζεσλ 

κε ηε δνθηκαζία ρ ηεηξάγσλν. Ζ θχξηα ππφζεζε καο ήηαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηε ζεσξία ηεο 

επεθηαηηθήο κάζεζεο αλεμάξηεηα θαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε είρακε ην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.., 

αιιά δε κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ 

έιιεηςεο γλψζεσλ εμαξηεκέλα. Φάλεθε ινηπφλ, πσο ε ππφζεζε καο ηζρχεη θαη 

επνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην 

Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηε ζεσξία ηεο επεθηαηηθήο κάζεζεο θαη κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε 

παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο ιφγσ αθξηβψο ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ. 

Παξνκνίσο, ε Βειινπνχινπ (2011) εληνπίδεη ηελ πεξηνξηζκέλε γλψζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζε πεξηερφκελα πνπ άπηνληαη ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ θπξηαξρία ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ κε ζπκβαηψλ κε ην 

επηζηεκνληθφ κνληέιν. Άιιεο έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζνξίδνληαη απφ κία 

παξαδνζηαθή νπηηθή. ε απηήλ ηελ νπηηθή ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ελφο απζεληηθνχ ζψκαηνο γλψζεο ην νπνίν νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ψζηε λα ην κεηαθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ απεπζχλνληαη ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε ληψζνπλ αλεπαξθείο 

λα δηδάμνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Πέξα απφ έξεπλεο πνπ εληνπίδνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε 

γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξηερφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Φ.Δ. θαη ηελ 

θπξηαξρία ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ κε ζπκβαηψλ κε ην επηζηεκνληθφ κνληέιν (βι. 

Kallery, 2004, Kallery&Psilos, 2001), άιιεο έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία Φ.Δ. ζηα κηθξά παηδηά θαζνξίδνληαη απφ κηα 

παξαδνζηαθή νπηηθή. χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή ε δηδαζθαιία Φ.Δ. αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ελφο απζεληηθνχ ζψκαηνο γλψζεο, ην νπνίν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ψζηε λα ην κεηαθέξνπλ ζηνπο καζεηέο (Βαξζάκνπ Α., θ.ά., 

2009,ζ. 229-230). Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απεπζχλνληαη ζηα κηθξά παηδηά έρνπλ 

ηελ αίζζεζε φηη δελ είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ ζρεηηθά αληηθείκελα 

(Yoon&Onchwari, 2006), ή κε άιια ιφγηα, δείρλνπλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ζρεηηθέο γλψζεηο  θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Σζηηνπξίδνπ, 2003, ζ. 774).  

Σν ηξίην εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο ήηαλ αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε δηδάζθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ δίλνπλ ζε απηήλ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ πάλσ ζηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ. Καη πάιη έγηλε έιεγρνο ππνζέζεσλ κε ηε δνθηκαζία ρ 

ηεηξάγσλν θαη απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε νπφηε ε ππφζεζε καο 

γίλεηαη δεθηή.  Φαίλεηαη φηη έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ νδεγεί ζπρλά ζηνλ 

εμνβειηζκφ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Φ.Δ. απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, αιιά αθφκε θαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα εληάμνπλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε έλλνηεο θαη θαηλφκελα απφ ην θπζηθφ θφζκν, νη ίδηνη απηνί 

παξάγνληεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε αθαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ (Πιαθίηζε,2008).  

Οκνίσο, ε έκθαζε πνπ ηνπνζεηεί ε παξαδνζηαθή νπηηθή ζηελ θαηάθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεξηερνκέλσλ (Barker, 2004), ηξνθνδνηεί ηελ 

αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηε «ζρνιεηνπνίεζε» ηνπ λεπηαγσγείνπ (OECD, 

2006, ζ. 138) θαη πξνηάζζεη αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο πνπ ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ 

αμία ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

(Eshach&Fried, 2005), κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο αληηθείκελν 

κε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο (Σζηηνπξίδνπ, 2003, ζ. 774). 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο έξεπλαο, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε έρνπλ αλάγθε απφ επηκφξθσζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηε ζεκαηηθή 

ηνπ ζεηζκνχ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη ππνδείγκαηα δηδαζθαιίαο 

ειέγρζεθε θαη πάιη κε ηε δνθηκαζία ρ ηεηξάγσλν θαη απνδείρζεθε σο ππφζεζε ζηέθεη 

θαη γίλεηαη δεθηή. Σν ηειεπηαίν απηφ ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη θαη κε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα απφ άιιεο έξεπλεο, φπνπ δηαπηζηψλεηε φηη ε επαθή ησλ κηθξψλ 
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παηδηψλ κε αληηθείκελα απφ ηηο Φ.Δ. εμαξηάηαη θπξίσο απφ επηινγέο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

εθδειψλνπλ απηή ηελ επηξξνή ζην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ ή αληηιήςεσλ 

«θαη ηηο αληαλαθινχλ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο» (Πιαθίηζε, 2008β, ζ. 206). Οη 

αιιαγέο, φκσο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο ε εηζαγσγή λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, λέσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνπζία ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ λεπηαγσγψλ θαζηζηνχλ αλαγθαία κία εθ 

λένπ θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ λεπηαγσγψλ (σο πξνο ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα, ηε ζεκαηνινγία θαη ηηο κνξθέο ηεο επηκφξθσζεο), έηζη φπσο 

απηέο δηακνξθψλνληαη ζήκεξα(Σζαιαγηψξγνπ&Απγηηίδνπ ,2017). 

 

7.2. πκπεξάζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα θαηέδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε δελ 

γλσξίδνπλ ζε βάζνο ην πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ηε ζεκαηηθή 

ηνπ ζεηζκνχ θαη γηα απηφ θαη δελ δηδάζθνπλ θαη ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ σο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. Δλψ, ζε κεγάιν πνζνζηφ αλαθέξνπλ πσο ζηηο πξνπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, δειψλνπλ πσο δελ είλαη 

έηνηκνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη πσο δελ έρνπλ ηε ζρεηηθή άλεζε 

γηα ηε δηδαζθαιία δξαζηεξηνηήησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε 

ζεκαηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά γηα ην ζεηζκφ, αλαθέξνπλ ζην ζέκα 

ζπρλφηεηα πψο αζρνινχληαη επθαηξηαθά, είηε απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ θαη ηελ άζθεζε ζεηζκνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο.Ζ  εθπαηδεπηηθή ηδενινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

κάζεζε αληηκεησπίδεηαη θπξίσο σο δηαπφηηζε, δειαδή σο απζφξκεηε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ζπρλά καζαίλεη ρσξίο λα γλσξίδεη φηη καζαίλεη, νδεγεί ζε 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο παηδαγσγηθνχ απζνξκεηηζκνχ (βι. Ραβάλεο, 1999, ζ. 58-

59), αθπξψλνληαο θάζε αλαγθαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο. 

 Δπηπξνζζέησο, λνεκαηνδνηνχλ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο απνδίδνληαο ζηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ζηα λνεηηθά εκπφδηα ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ. ε παξφκνηα 
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ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ θαη άιιεο έξεπλεο. Ζ Βειινπνχινπ (2011) αλαθέξεη πσο 

νη εθπαηδεπηηθνί δεζκεχνληαη επίζεο θαη απφ ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηνξηζκέλεο 

λνεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Watters&Diezmann, 1998, ζ. 74). Ζ επηξξνή ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Piaget πεξί εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα 

παηδηά λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα αληηθείκελα, παξάιιεια κε ηελ πξννπηηθή φηη ν 

ζπιινγηζκφο ηνπο αθφκε δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη αθεξεκέλεο έλλνηεο, παγίσζε 

ηελ αληίιεςε φηη ε κνλαδηθή θαη θαηαιιειφηεξε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ρεηξηζκφ πνηθηιίαο αληηθεηκέλσλ απφ ηα 

παηδηά. 

Παξνκνίσο, φπσο έρεη δείμεη ε έξεπλα ζηε Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη ζηε 

∆ηδαθηηθή ησλ Φ.Δ., ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ αληηιήςεηο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα 

ήδε απφ πνιχ κηθξή  ειηθία (βι.ελδεηθηηθάDriver, 1989, Ραβάλεο, 1999, 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2004, Πιαθίηζε, 2008α). Απηέο νη πξψηεο ή ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ 

παηδηψλ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην επηζηεκνληθφ κνληέιν πεξηγξαθήο θαη εμήγεζεο 

ησλ θαηλνκέλσλ, αληηζηέθνληαη ζηελ σξίκαλζε θαη ζηε ζπκβαηηθή ζρνιηθή 

δηδαζθαιία, θαη ζπρλά ζεσξνχληαη εκπφδην ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηα παηδηά (Eshach&Fried, 2005, ζ. 318). Κάπνηεο έξεπλεο 

έρνπλ εληνπίζεη φηη ε απξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάμνπλ αληηθείκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θπζηθφ θφζκν ζηα παηδηά 4-6 εηψλ νθείιεηαη ζηελ αλεζπρία ηνπο 

κήπσο ζπκβάιινπλ κε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ζηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ηδεψλ – 

εκπνδίσλ ζηα κηθξά παηδηά (Βαξζάκνπ, θ.ά, 2009, ζ. 229-230, Σζηηνπξίδνπ, 2003, ζ. 

779, Eshach&Fried, 2005, ζ. 320). 

Απφ απηή, ηελ κηθξήο εκβέιεηαο έξεπλα, θάλεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

πηνζεηνχλ ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ θαη ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηα αιιά, κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο, 

επεηδή αθξηβψο ληψζνπλ αλαζθάιεηα ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δειψλνπλ πσο έρνπλ αλάγθε απφ γλσζηηθή ππνζηήξημε θαη απφ θαζνδήγεζε. Οη 

καζεηέο  θαίλνληαη σο  απινί δέθηεο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

ζεηζκνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, απιή 

επίδεημε θαη κεηάδνζε γλψζεο. Δπηιέγεηαη πνιιέο θνξέο αληί ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ε δηδαζθαιία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. Γειαδή νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ηξφπνπο πξνθχιαμεο απφ ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ. Απηή ηε ζηηγκή πνπ ζπγγξάθνπκε απηή ηε κηθξή έξεπλα, 

Απξίιηνο 2020, ζηε ρψξα καο αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 
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Σε δεδνκέλε ζηηγκή, παγθνζκίσο ζε επίπεδν θξαηψλ, εζλψλ αλαδεηθλχεηαη ε 

πξνζηαζία φισλ ησλ πνιηηψλ σο κέγηζηε έλαληη αθφκα θαη ηηο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, αςεθψληαο ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ επέξρεηαη γηα φιν ηνλ πιαλήηε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δηθαηνινγνχλ ηελ ηάζε ηνπο απηή πξνο ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη 

ιφγσ ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ησλ αζθήζεσλ ζεηζκνχ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ηνπ φηη ηε 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη ηελ θαηαηάζζνπλ σο πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα. Όκσο, νη 

επηινγέο ηνπο θαη ε ζπζρέηηζε ηεο δηδαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθνπλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε γλψζεσλ. 

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε έρνπλ αλάγθε απφ 

επηκφξθσζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ θαη ιφγσ 

έιιεηςεο γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ρξεηάδνληαη ππνδείγκαηα δηδαζθαιίαο, βήκα-βήκα 

πξνζνκνίσζε δηδαζθαιίαο, επνπηηθφ πιηθφ, πεηξάκαηα θαη εξγαιεία. Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη πσο είλαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε. Αλαγθαία γηα ηνπο 

λεπηαγσγνχο είλαη θαη ηα πιηθά. Δπηζπκνχλ εγρεηξίδην, πξνζνκνίσζε δηδαζθαιηψλ 

θαη παξεκβάζεηο, δηαθνξεηηθά ληψζνπλ «μεθξέκαζηνη» θαη παξαιιειίδνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο κε άιιεο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ εγρεηξίδηα θαη πιηθά. ηελ 

πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. ε δηακεζνιάβεζε θαηά ηνλ Vygotsky κπνξεί λα 

είλαη ππφ ηε κνξθή εγρεηξηδίνπ, πεηξακαηηθήο δηάηαμεο, πξνζνκνηψζεσλ θ.α 

(Πιαθίηζε,etal., 2018). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ κία ππφδεημε κε θπζηθή παξνπζία ζην θπζηθφ 

θαηλφκελν, κία ππφδεημε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πέξα απφ ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πψο ππνβηβάδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Οη αιιαγέο, φκσο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηεο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο ε εηζαγσγή λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνπζία ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ λεπηαγσγψλ θαζηζηνχλ αλαγθαία κία εθ 

λένπ θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ λεπηαγσγψλ (σο πξνο ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ηε ζεκαηνινγία θαη ηηο κνξθέο ηεο επηκφξθσζεο), έηζη φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη ζήκεξα (Σζαιαγηψξγνπ&Απγηηίδνπ ,2017). 

Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ λεπηαγσγψλ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ζηελ επηκνξθσηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηιέγνληαο δεηήκαηα πνπ 

πξνηηκνχλ νη ίδηεο φπσο ε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 
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ηεο εθπαίδεπζεο, ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, ε κνπζηθή, νη 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ην Θέαηξν θαη νη ΣΠΔ. Οη πξνηηκήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηνλ 

ηξφπν επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ νξγάλσζε ζπζηεκαηηθψλ 

κνξθψλ επηκφξθσζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θαη εληζρχνπλ ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (έξεπλα-δξάζε, 

βησκαηηθά εξγαζηήξηα). (Σζαιαγηψξγνπ&Απγηηίδνπ ,2017) 

 

7.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο λεπηαγσγνχο ηνπ Ννκνχ 

Κνδάλεο, εθ ησλ πξαγκάησλ ηα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ην δείγκα θαη δε κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ, φκσο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ίζσο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ζηα πιαίζηα κηαο πην εθηεηακέλεο έξεπλαο ζε θιίκαθα. 

 

7.4 Πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δίλνπλ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

θαη ζα παξνπζίαδε κεγάιν ελδηαθέξνλ ε δηελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε 

ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ 

λεπηαγσγψλ απφ νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα.  

Ζ παξνχζα έξεπλα θαηαδεηθλχεη πσο ε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκνχ 

ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε είλαη ζε ιαλζάλνπζα θάζε θαη ζαθψο δελ 

γεληθεχνπκε, απιά δηαπηζηψλνπκε ηελ αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ. Όπσο 

δηαθάλεθε απφ ηελ  έξεπλα καο  ε ζπκβνιή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθή θαη απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ. Παξφια απηά παξαηεξείηαη φηη κία 

ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη έηνηκνη, αιιά παξάιιεια δελ είλαη θαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ λέα κνληέια ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο πξνγξακκάησλ 

θαηαιιειφηεξσλ γηα ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα θαη ηηο παλαλζξψπηλεο 

αλάγθεο(Πιαθίηζε,etal., 2018). 

πκπεξαζκαηηθά, ηα πνξίζκαηα καο ζπλάδνπλ κε ηηο απφςεηο εξεπλεηψλ θαη 

κε ηελ αλαζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ ρσξψλ 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ζεκαληηθνί νξγαληζκνί επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ (European Commission, 2009). Έηζη, αλαπηχζζνπλ 

ζπλερψο πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φζν θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. 

Ζ αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηζεκαίλεη φηη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

ζεσξείηαη ζεκειηψδεο αξρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα θαιχπηεη θάζε είδνπο κάζεζε, ηππηθή, κε ηππηθή θαη 

άηππε απφ ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κέρξη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Μέζα ζε 

απηφ ην Πιαίζην δελ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε έλλνηεο απφ ηα 

αληίζηνηρα γλσζηηθά πεδία, αιιά ζπλεξγαζία ησλ επηζηεκφλσλ απφ απηέο ηηο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο, ελψ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ΑΔΗ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ  STEAM ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεξεπλεηηθή κάζεζε, κέζσ θαηλνηφκσλ παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ(Πιαθίηζε, etal.,2018).  

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε δξάζεηο αεηθνξίαο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο παξνηξχλζεηο λα 

απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο επηξξνήο πνπ έρεη ε επηζηήκε ζηε δσή είλαη θάηη πνπ 

ζπλάδεη θαη κε ηα πνξίζκαηα ηεο κηθξήο καο έξεπλαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηζρπξψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

κεζφδσλ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

 Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην ν καζεηήο, ν κειινληηθφο πνιίηεο ηνπ πιαλήηε, 

νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληη ζηηο εμειίμεηο θαη λα 

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

πγεία, αζθάιεηα, ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ κάζεζε 

πνπ ζπλδέεηαη κε εξγαιεία θαη κέζα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ιακβάλνπλ πνιιαπιά εξεζίζκαηα θαη λα δηακνξθψλνπλ 

θαη ηα ίδηα ηα δηθά ηνπο εξγαιεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, θάηη πνπ έρεη απφιπηε ηζρχ ζε κία ρψξα ζαλ ηε δηθή καο, ζεηζκνγελείο 

θαη ζεηζκφπιεθηε παξάιιεια. Ζ αλάγθε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο απηήο, ίζσο 

ηψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία ιφγσ 

ηνπ θνξσλατνχ θαη ηεο παγθφζκηαο θξίζεο λα αλαδεηθλχεηαη σο πξνηεξαηφηεηα γηα 
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φιν ηνλ πιαλήηε, καο επηηξέπεη λα αλάγνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πψο θαη κέζα απφ ηε κηθξή καο έξεπλα 

πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ γηα θπζηθά θαηλφκελα απφ ηηο 

κηθξέο ειηθίεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη Πξψηε ρνιηθή 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 Απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξσηφηππνπ πιηθνχ γηα ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο επηζηήκεο 

κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ κε ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε πνπ πξνθχπηεη θαη 

αλαβιχδεη ζπλερψο γηα πνιηηηθή πξνζηαζία γηα πξνζηαζία ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε. 

Γελ παξαβιέπνπκε φκσο, πψο έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πξέπεη λα δίλεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο έλλνηαο πνπ πξνζεγγίδεηαη, ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχ, λα εληζρχεη ηελ εμάζθεζε 

ζηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ κέζα απφ πεηξάκαηα θαη πξνζνκνίσζε λα 

θαιιηεξγεζνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ Πνιίηε γεληθφηεξα, ηνπ παγθφζκηνπ 

Πνιίηε. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδέεο θαη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ θαη 

αλαδεηνχληαη ηξφπνη γηα ην πψο νη πξσηαξρηθέο ηδέεο ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε 

επηζηεκνληθή γλψζε (Πιαθίηζε 2008, Ravanis 2017). 

Πξνηείλεηαη κε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο: 

1. Ζ δηεμαγσγή παξφκνηαο παλειιήληαο έξεπλαο κε ηπραία δεηγκαηνιεςία 

2. Ζ δηεμαγσγή παξφκνηαο έξεπλαο ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο                               

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

3.Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ. 

4. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. 
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Παξάξηεκα 

1.Δξσηεκαηνιόγην 

 

1.Φχιιν 

o Γπλαίθα 
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o Άληξαο 

o Άιιν 

2.Ζιηθηαθή νκάδα 

o 22-32 

o 32-42 

o 42-52 

o Άλλο… 

 

3.Δθπαίδεπζε. Δπηιέμηε απφ ηα παξαθάησ. 

o Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ή ρνιή Νεπηαγσγψλ 

o Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ή ρνιή Νεπηαγσγψλ κε 

εμνκνίσζε 

o Α.Δ.Η. Πξνζρνιηθήο Δθπαηδεπζεο 

o Α.Σ.Δ.Η 

o Μεηεθπαίδεπζε 

o Πηζηνπνηεκέλε μέλε γιψζζα 

o Γίπισκα εηδίθεπζεο (Master) 

o Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

o Άλλο… 

 

4.Γηδαθηηθή ππεξεζία Δπηιέμηε κία απφ ηηο παξαθάησ απαληήζεηο 

o 0-4 έηε 

o 5-10 έηε 

o 11-20 έηε 

o 21-30 έηε 

o Άλλο… 

 

 

5.Έρεηε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηηο ΦΔ ζην παλεπηζηήκην; 

o Ναη 

o Όρη 

o Γελ απαληψ 

6.Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε Γηδαθηηθή ΦΔ; 
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o Ναη 

o Όρη 

o Γελ απαληψ 

7.Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηείηε ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ; Δπηιέμηε 

o πδήηεζε-ελεκέξσζε - πνιηηηθή πξνζηαζία 

o Γξαζηεξηφηεηα Φ.Δ. -πείξακα-ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

o θαη ηα δχν 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

8.ε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηε ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ κε ζέκα ην ζεηζκφ πνηνο είλαη ν 

ζηφρνο ζαο; 

o Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ 

o Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ην ζεηζκφ 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

9.Πνηνο είλαη ν δηθφο ζαο ξφινο ζηε δηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ 

κε ζέκα ην ζεηζκφ; 

o Δλεξγεηηθφο 

o Τπνζηεξηθηηθφο 

o Κπξίαξρνο 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

10.Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ καζεηή- εθπαηδεπφκελνπ ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο; 

o Παζεηηθνχ αθξναηή 

o Βησκαηηθφο 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

11. Πνηνο νξίδεη ηνπο θαλφλεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο; 

o Ο /ε εθπαηδεπηηθφο 

o Ζ νκάδα-νινκέιεηα 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 
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12. Πσο γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

o Απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

o Απφ ηελ νινκέιεηα 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

13.Όηαλ ζρεδηάδεηε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζεηζκφ δνπιεχεηε ζχκθσλα κε; 

o ην ΓΔΠΠ 

o ην ΑΠ 

o θαλέλα 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

14.ζεσξείηε φηη γηα λα πινπνηήζεηε δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζεκαηηθή ησλ Φ.Δ. ζρεηηθά 

κε ην ζεηζκφ ρξεηάδεζηε ...νξίζηε 

o Δπηκφξθσζε 

o επνπηηθφ πιηθφ, πιηθφ πεηξακάησλ 

o ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία 

o νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ 

o θαλέλα 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

15.Ο ζεηζκφο είλαη θαηλφκελν; 

o Φπζηθφ 

o Γεσπνιηηηθφ 

o Υεκηθφ 

o δελ μέξσ/ δελ απαληψ 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

o Άιιν 

16. Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε ηη ζα γίλεη ζε πεξίπησζε θξνχζεο αληηθεηκέλσλ ζηελ 

ηάμε ζαο απφ ζεηζκφ; 

o Καζφινπ 

o Αξθεηά 

o Πνιχ 
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o Πάξα πνιχ 

o Δληειψο 

 

17. Νηψζεηε ηθαλφο/ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα δξαζηεξηφηεηα Φ.Δ. ζηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ; 

o 1. Καζφινπ 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 εληειψο 

18.Οη ζεηζκνί δεκηνπξγνχληαη φηαλ (Ζ απάληεζε ζαο κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ 

κηα) 

o Δπηθξαηεί ζεξκφο θαη μεξφο θαηξφο 

o Τπάξρνπλ  αιιαγέο ζηελ βαξχηεηα πεδίνπ 

o Τπάξμεη απφηνκε ζξαχζε πεηξσκάησλ 

o Κηλνχληαη νη ηεθηνληθέο πιάθεο 

o Γελ γλσξίδσ 

19. Πνηα απφ ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ην ζεηζκφ 

εθαξκφδεηε; Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζφηεξα. 

o 1 Καηάιιειε ζηεξέσζε ησλ επίπισλ θαη ζπζθεπψλ 

o 2 Σνπνζέηεζε βαξηψλ αληηθεηκέλσλ ζε ρακειά ξάθηα 

o 3 Φχιαμε εχθιεθησλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε θιεηζηά ρακειά εξκάξηα 

o 4 Πξνκήζεηα εθνδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο (θαξκαθείν θ.ά.) 

o 5 Ύπαξμε θσηηζκνχ Αζθαιείαο 

o 6 Αλάξηεζε ηνπ ρεδίνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ 

o 7 Ύπαξμε πξνβιεπφκελσλ κέζσλ ππξαζθάιεηαο 

o 8 Δπηινγή ρψξνπ θαηαθπγήο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

o 9 Ύπαξμε Σερληθνχ Αζθαιείαο 

o 10 Γλψζε ρξήζεο ππξνζβεζηήξα θαη πξψησλ βνεζεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ 

o 11 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ 

o 12 Μέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ 

o Άιιν 

20. Ζ Διιάδα είλαη κηα πεξηνρή κε κεγάιε ζεηζκηθφηεηα. Υαξαθηεξίζηε ηε δήισζε. 
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o σζηφ 

o Λάζνο 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

21. Έλαο ζεηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ απφηνκε έθιπζε ελέξγεηαο. Υαξαθηεξίζηε ηε 

δήισζε.   

o σζηφ 

o Λάζνο 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

 

22.Γηαηί ε Διιάδα έρεη έληνλε ζεηζκηθή  δξάζε; Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

o Γηαηί είλαη πάλσ ζην φξην ζχγθιηζεο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ηεο 

Αθξηθαληθήο θαη Δπξαζηαηηθήο. 

o Δπεηδή είλαη λεζησηηθή ρψξα 

o Λφγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεηζκνχ 

o Γελ μέξσ, δελ απάλησ 

23.Ση είλαη ην ζεηζκηθφ ξήγκα; Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

o Ζ ηαπηφρξνλε θίλεζε δχν ηκεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ κηα επηθάλεηα 

ψζηε λα ηζνξξνπήζνπλ 

o Ζ θίλεζε δπν επηθαλεηψλ παξάιιεια ζην ρξφλν 

o Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

24. Πφζν ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο "ε γλψζε ζε ζέκαηα ζεηζκνχ ζψδεη"  

Δπηιέμηε έλα βαζκφ 

o 1.Καζφινπ 

o 2. 

o 3. 

o 4. 

o 5. Σειείσο 

25. ε πεξίπησζε ζεηζκνχ είζηε ζε ζέζε λα πξνβιέςεηε ηη ζα ζπκβεί ζηελ ηάμε ζαο 

(επηιέμηε πεξηζζφηεξα απφ έλα) 

o απφ θξνχζε βηβηνζήθεο 

o απφ πηψζε πιηθνχ απφ πςνο 



148 
 

o ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

o απφ θξνχζε επίπισλ 

o δελ μέξσ/ δελ απαληψ 

 

 

1. ρέδην ζπλέληεπμεο 

 

Οδηγόρ και διαδικαζία ζςνένηεςξηρ  

 

Ζ ζπλέληεπμε μεθηλνχζε κε κηα ζχληνκε εηζαγσγή απφ ηελ εξεπλήηξηα ζρεηηθά κε ηα 

δεδνκέλα πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηε ζπλέληεπμε, κε ηξφπν ψζηε ε εθάζηνηε 

ζπκκεηέρνπζα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ 

πιαηζίνπ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο (Hatch, 2002). ηε ζπλέρεηα, γηλφηαλ ε ζπιινγή 

ησλ απαξαίηεησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηε 

έξεπλα πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, ην ίδξπκα θαη ηε ρξνληά απνθνίηεζεο, 

ηα έηε θαη ηνπο ηνκείο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ηελ ηπρφλ 

πεξαηηέξσ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ηνπο.  

 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο ήηαλ δνκεκέλνο ζε 2 κέξε. Οη εξσηήζεηο ηνπ 1νπ κέξνπο 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπηαγσγψλ πάλσ ζηε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ θαη κε 

ηε γεληθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ ΦΔ.  

 

 Έρεηε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηηο ΦΔ ζην παλεπηζηήκην;  

  Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε Γηδαθηηθή ΦΔ; Πφζα; 

Πφζσλ σξψλ;  

  Έρεηε θάπνηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΦΔ;  

 Πηζηεχεηε φηη απφ απηά απνθνκίζαηε θάηη ρξήζηκν;  

 Πξνζεγγίδεηε ζέκαηα απφ ηνλ θφζκν ησλ ΦΔ;  

  Αλαθέξεηε θάπνηεο έλλνηεο επηγξακκαηηθά. 

 

Σν 2ν κέξνο ηνπ νδεγνχ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ ζεηζκνχππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο επεθηαηηθή κάζεζεο.  

 

 Έρεηε πξνζεγγίζεη ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ ζηελ ηάμε ζαο;  

  Δίλαη έλλνηα πνπ πξνζεγγίδεηε θάζε ρξνληά;  

 Σε ζεσξείηε δχζθνιε έλλνηα (γηα ζαο ή/θαη ηα παηδηά); Πνχ έγθεηηαη ε 

δπζθνιία;  

 Πψο μεθηλάηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζπλήζσο; (Με εξσηήζεηο; Ση είδνπο; Με 

παξνπζίαζε ησλ πιηθψλ;)  

 Μπνξείηε λα κνπ αλαθέξεηε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ απεπζχλεηε ζηα παηδηά 

θαηά ηελ έλαξμε;  
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 Ση είδνπο πιηθά επηιέγεηε ζπλήζσο;  

  Πψο δηεμάγεηαη ζπλήζσο ε δξαζηεξηφηεηα; Πεηξακαηίδνληαη πξψηα ηα 

παηδηά κε ηα πιηθά ή πξνεγείηαη ζπδήηεζε;  

 Πεξηγξάςηε κνπ ην ξφιν ζαο ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

 Πεξηγξάςηε κνπ ην ξφιν ησλ καζεηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

  Ζ δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη σο κία μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα ή σο project;  

 Σε ζπλδέεηε κε ηε ζεκαηηθή ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο;  Αλ λαη, γηαηί; 
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 Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε κηα δξαζηεξηφηεηα φπσο ηελ έρεηε 

πινπνηήζεη; (Έλα ζρέδην δξαζηεξηφηεηαο, πψο, πιηθά, ζε πνην ρψξν, ζε 

νινκέιεηα, θιπ.)  

 Όηαλ ζρεδηάδεηε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζεηζκφ δνπιεχεηε ζχκθσλα κε ην 

ΓΔΠΠ ή κε ην παιηφ αλαιπηηθφ; πκβνπιεχεζηε θάπνην βνήζεκα;  

 Θεσξείηαη φηη ρξεηάδεζηε πεξεηαίξσ βνήζεηα ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζεηζκνχ; 

 

 Δμεγείζηε κνπ ηη είδνπο βνήζεηα ίζσο ρξεηάδεζηε 

 

 

Σειεηψλνληαο ε ζπλέληεπμε, δηλφηαλ ζηηο λεπηαγσγνχο ε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο, ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

ΦΔ θαη ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζεηζκνχ. Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο 

δηαηππψλνληαλ κε ζεηξά πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηε ξνή ηεο εθάζηνηε 

ζπλνκηιίαο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάπνηεο εξσηήζεηο παξαιείπνληαλ 

αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλε ε λεπηαγσγφο ζε πξνεγνχκελεο 

εξσηήζεηο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο γίλνληαλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο 

απνζαθήληζεο. 

 

 

 


