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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο κεζόδνπ (π.ρ. κνληεινπνίεζε) δίλεη ηελ
επθαηξία ζηα παηδηά λα είλαη ηθαλά λα θαηαζθεπάδνπλ λνεηηθά κνληέια γηα ηα θπζηθά
θαηλόκελα, όπσο ν θύθινο ηνπ λεξνύ, πνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαηλόκελν
γηα ηελ ύπαξμε δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σην εξεπλεηηθό θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο γίλεηαη
κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνύλ νη αξρηθέο απόςεηο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα
ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα θαλεί εάλ κεηά από κηα ζεηξά
δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά θαηαλννύλ ηα θαηλόκελα απηά θαη κπνξνύλ λα
αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ πδξνινγηθό θύθιν κνληεινπνηώληαο ηνλ. Τν εξεπλεηηθό εξγαιείν
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην δηδαθηηθό πείξακα, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε από πέληε
δηδαθηηθά επεηζόδηα, ελώ σο δηδαθηηθή αθόξκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθήγεζε.
Σπκκεηείραλ 22 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία θνηηνύζαλ ζε δύν ηκήκαηα
λεπηαγσγείνπ, θιαζηθό θαη νινήκεξν. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη ηα
παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία γλσξίδνπλ ιίγα πξάγκαηα γηα ην θαηλόκελν ηεο
εμάηκηζεο θαη πνιύ ιίγα γηα ην θαηλόκελν ηεο ζπκπύθλσζεο θαη δπζθνιεύνληαη
ηδηαίηεξα λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά απηά πνπ γλσξίδνπλ. Τα θαηαθέξλνπλ θαιά ζηελ
ηαμηλόκεζε ησλ εηθόλσλ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ θαη ηδηαίηεξα θαιά
ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ κε δσγξαθηθή.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Κύθινο ηνπ λεξνύ, Δμάηκηζε, Σπκπύθλσζε, Υγξνπνίεζε,
Γηδαθηηθό πείξακα, Μνληεινπνίεζε

ΔΗΑΓΧΓΖ
Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν κέζα από ηα βηώκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ
άκεζνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο/ηηο
εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο απνηεινύλ ηε βάζε θάζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Από ηελ
άιιε πιεπξά, νη ηδέεο ησλ παηδηώλ δελ είλαη πάληα ζπκβαηέο κε ηελ επηζηεκνληθή
ζθέςε. Έηζη εκθαλίδεηαη ζπρλά ε αλαγθαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ηδεώλ ησλ
παηδηώλ, ώζηε λα κεηώλεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ βησκαηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ
θόζκνπ. Απηή ε αλαγθαηόηεηα γίλεηαη επηηαθηηθή ζηηο πεξηπηώζεηο ζεκάησλ, πνπ
εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεύεη –κεηαμύ
άιισλ– ζηελ αλαζεώξεζε ησλ απόςεσλ θαη ζηελ νηθνδόκεζε ζηάζεσλ, πνπ
ππόζρνληαη θηινπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο.

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ
Σην λεπηαγσγείν θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ, εληόο θη εθηόο ζρνιηθήο
ηάμεο, πξνζεγγίδεηαη ζηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πξνπάλησλ πξνζαξκόδεηαη
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ηνπηθέο πεξηζηάζεηο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε «πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηώλ».
Γηα λα ππάξμνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξέπεη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηώλ λα
αληρλεπζνύλ θαη κε θαηάιιειε κεζνδνινγία λα κεηαζρεκαηηζηνύλ, εάλ ρξεηάδεηαη,
ώζηε λα απνδερζνύλ ηα παηδηά ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο. Σην πιαίζην απηό νη
καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη νη ηδέεο θαη ηα λνεηηθά ηνπο κνληέια είλαη πιένλ
ακθηζβεηήζηκα ή έρνπλ θελά θαη επηηειείηαη κηα ρξήζηκε γηα ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία γλσζηηθή ζύγθξνπζε, κε απώηεξν ζθνπό ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, ηελ
αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ αξρηθώλ ηδεώλ κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε.

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ

ΜΔΘΟΓΟΤ-

Σηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξνύλ όζα ππάξρνπλ γύξσ ηνπο κε όιεο (πνιιέο
θνξέο) ηηο αηζζήζεηο, ελεξγνπνηώληαο ηε ζθέςε ηνπο. Δλζαξξύλνληαη λα παξαηεξνύλ
ζπζηεκαηηθά, λα πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα, λα θαηαγξάθνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο
θαη κέζα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα κεηξνύλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα,
λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα πεηξακαηίδνληαη. Σην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
θαιιηεξγνύληαη ζηάζεηο θαη αλαπηύζζνληαη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ
δεκηνπξγνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο αθαηξεηηθήο
ζθέςεο (Γαθέξκνπ, Φ., Κνπινύξε, Π.,Μπαζαγηάλλε, Δ., 2008). Οη δεμηόηεηεο
ζπληζηνύλ ην βαζηθό κεραληζκό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα πξόζιεςε πιεξνθνξηώλ
από ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη κεηαηξνπή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζε
γλώζε.
Σηε δηδαζθαιία ηόζν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ όζν θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δηάζηαζε. Έηζη εξεπλώληαο ην θπζηθό
πεξηβάιινλ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, νη καζεηέο αζθνύληαη ζηηο
επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ελώ ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο, απνθηνύλ δειαδή επηζηεκνληθή λννηξνπία (Πιαθίηζε, 2008). Τα
παηδηά όηαλ εμνηθεηώλνληαη κε δεμηόηεηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, αλαπηύζζνπλ
εξεπλεηηθή δηάζεζε, θαιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη θαηαλννύλ θαιύηεξα
ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Έηζη εμειηθηηθά πηνζεηνύλ ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.
Ζ κνληεινπνίεζε είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ αθνξά ζηελ νηθνδόκεζε λνεηηθώλ
κνληέισλ ζε ζρέζε κε θπζηθά θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο. Σηηο Φπζηθέο επηζηήκεο
ην κνληέιν είλαη έλα αλζξώπηλν θαηαζθεύαζκα, κηα αλαπαξάζηαζε ή έλα
αληηθείκελν( θπζηθό, ζπκβνιηθό ή λνεηηθό) ην νπνίν θηηάρλεη θάπνηνο γηα λα
αλαπαξαζηήζεη έλα θνκκάηη ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ (Κσλζηαληίλνπ, Φεξσλύκνπ,
Νηθνιάνπ, Κπξηαθίδνπ, 2004). Σύκθσλα κε ηνλ Gilbert( 2004) κνληέια είλαη νη
αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηδεώλ, ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ γεγνλόησλ, ησλ δηαδηθαζηώλ ή
ζπζηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηνπο καζεηέο
ζηελ θαηαλόεζε δύζθνισλ ελλνηώλ θαη πνιύπινθσλ δηαδηθαζηώλ κέζα από ηηο

ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνδόκεζεο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο αλακόξθσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο
κνληέισλ πνπ είλαη θαηαλνεηά από ηνπο ίδηνπο.

ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ
Τα ηξέρνληα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θη επηζηεκνληθά ζέκαηα, όπσο ε
θιηκαηηθή αιιαγή, ε αεηθνξία, ε θπζηθή πνηθηινκνξθία ηεο θαη ε ξύπαλζε
ζρεηίδνληαη πνιύ έληνλα κε ηα δεηήκαηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ηηο επηπηώζεηο ηνπο
ζηελ ίδηα ηε δσή, ζηνλ θύθιν ηεο δσήο θαη ζηνλ άλζξσπν.
Ο θύθινο ηνπ λεξνύ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θαηλόκελν, ιόγσ ηεο δσηηθήο ηνπ
ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Αλ θαη ην λεξό είλαη από ηα ζέκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ παγθόζκηα, νη αληηιήςεηο
θαη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηώλ δελ έρνπλ κειεηεζεί επξέσο. Σύκθσλα κε έξεπλεο
πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ θαίλεηαη όηη ππάξρεη δπζθνιία ζηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο θαη λα εθθξάζνπλ
απηά πνπ γλσξίδνπλ γηα ηα παξαπάλσ θαηλόκελα. Γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο
πηζηεύνπλ όηη απιά ην λεξό εμαθαλίδεηαη, ζεσξνύλ όηη ηα ζύλλεθα είλαη θηηαγκέλα
από ην ζεό κε ζαθνύιεο λεξνύ κέζα θαη πηζηεύνπλ επίζεο όηη ηα ζύλλεθα είλαη
αλεμάξηεηα από ηε βξνρή. Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθώζεη ηα παηδηά πξηλ
έξζνπλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ‘λαη ε αθεηεξία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο
ησλ επηζηεκώλ ζηα ζρνιεία.
Σηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη αθνύ εμεηάζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ
παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ λα εμεηάζνπκε
κε πνηνλ ηξόπν ηα παηδηά ηνλ κνληεινπνηνύλ. Σπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηά καο ήηαλ:
α. Τη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα
θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο;
β. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ;
γ. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ κε έλα κνληέιν
θαη κε πνηνλ ηξόπν;

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν λεπηαγσγεία ηεο Έδεζζαο (θιαζζηθόνινήκεξν) θαη ζπκκεηείραλ 22 παηδηά, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε ηπραία. Από απηά
8 ήηαλ αγόξηα θαη 14 θνξίηζηα, 14 λήπηα θαη 8 πξνλήπηα. Μεηαμύ ησλ παηδηώλ
ππήξραλ θαη 6 δίγισζζα.
Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σο εξγαιείν έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηδαθηηθό
πείξακα, ηερληθή ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1980, θαη
πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηα καζεκαηηθά (Steffe & Thomson, 2000,) θαη ε νπνία
κπνξεί λα ξίμεη πεξηζζόηεξν θσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο
ησλ καζεηώλ θη επεξεάδνληαη από δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο.
Τν δηδαθηηθό πείξακα είλαη κηα παξαιιαγή ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο.
Πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπληζηώζεο: ηε κνληεινπνίεζε, ηα επεηζόδηα δηδαζθαιίαο θαη
αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο. Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε

κνληεινπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί
νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο πξνόδνπ ηνπ ζε κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν.

κηα

Γηα ηελ αλάγθε ηεο έξεπλαο καο δεκηνπξγήζεθε έλα ζελάξην κε πέληε δηδαθηηθά
επεηζόδηα. Ψο εηζαγσγή ζηα δηδαθηηθά επεηζόδηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθήγεζε κηαο
ηζηνξίαο κε ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη ε παξάιιειε επίδεημε εηθόλσλ
κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζακε ην δηδαθηηθό πείξακα ην
νπνίν νινθιεξώζεθε ζε πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα. Σηα δύν πξώηα δηδαθηηθά
επεηζόδηα κε βησκαηηθό θαη παηγληώδε ηξόπν αληρλεύζακε ηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα
ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο. Σπγθεθξηκέλα ζην πξώην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά
θαινύληαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε δηαδξνκή (θηηαγκέλε από λεξό) πνπ
εμαθαλίδεηαη. Σην δεύηεξν δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά επίζεο θάλνπλ ππνζέζεηο
γηα ην πνύ πάεη ην λεξό όηαλ ζηεγλώλεη ε δσγξαθηά θη έηζη αληρλεύεηαη εάλ ππάξρεη
πξνϋπάξρνπζα γλώζε γηα ηελ εμάηκηζε. Σην ηξίην επεηζόδην κέζα από ην πείξακα κε
ην θαηζαξνιάθη κε λεξό πνπ βξάδεη, αληρλεύνπκε εάλ ηα παηδηά έρνπλ ζπλαληήζεη θαη
θαηαλνήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Σην ηέηαξην
επεηζόδην ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα ηαμηλνκήζνπλ θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο
θάζεηο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα ηηο πεξηγξάςνπλ. Σην πέκπην δηδαθηηθό
επεηζόδην ηα λήπηα απεηθνλίδνπλ ζην ραξηί ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, όπσο ηνλ
αληηιακβάλνληαη.
Δμ αξρήο έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Τν γεγνλόο όηη
είρε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα καο αλάγθαζε λα πξνζαξκόζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξόλν θαη λα απνθύγνπκε ηελ επηινγή θάπνησλ όπσο ε καθξόρξνλε
παξαηήξεζε (π.ρ. ηνπνζέηεζε ιεθάλεο κε λεξό ζηνλ ήιην θαη παξαηήξεζε ηεο
αιιαγήο ζην ύςνο ηνπ λεξνύ θαζεκεξηλά γηα κηα εβδνκάδα). Δπίζεο νη άζρεκεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, απνπζία ήιηνπ) καο εκπόδηζε λα θάλνπκε ζην δεύηεξν
δηδαθηηθό επεηζόδην ζύγθξηζε αλάκεζα ζε δπν δσγξαθηέο ηνπ θάζε παηδηνύ, νη νπνίεο
ζα ηνπνζεηνύληαλ έμσ ζηνλ ήιην θαη κεο ζηελ ηάμε αληίζηνηρα, σο πξνο ην ρξόλν πνπ
ζα ζηέγλσλε ε θαζεκηά.
Τν δηδαθηηθό πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθά ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο ηνπ
λεπηαγσγείνπ θαη δηήξθεζε 30 ιεπηά πεξίπνπ γηα θάζε παηδί.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Τα παηδηά έδσζαλ πνηθίιεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θαη κάιηζηα ζε θάπνηεο από
απηέο έδσζαλ πεξηζζόηεξεο από κία. Σηα απνηειέζκαηα ιάβακε ππόςε ηηο πξώηεο
απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ.
Δπεηζόδην 1ν: Ο Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο ζα βξεη ην δξόκν λα επηζηξέςεη;
Δξσηήζεηο

Απαληήζεηο

Αξηζκόο
απαληήζεσλ

1.Θα βξεη ν Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο ην
δξόκν λα επηζηξέςεη;
2. Πνύ πήγε ην λεξό;

Ναη.
Όρη.
Σηα ζύλλεθα/ ζηνλ νπξαλό
Δμαηκίζηεθε
Γίπια- θάησ ή ην ξνύθεμε ην ηξαπέδη
Θα θπιήζεη ζην δξόκν
Δμαθαλίζηεθε /Έθπγε
Γελ απαληά
Σην πνηάκη, ζηηο ιίκλεο, ζηε ζάιαζζα
Κάησ ζην πάησκα, ζηε γε

11
11
3
2
5
1
2
1
5
3

3. Γηαηί;

4. Από ηη;

Σηεγλώλεη/ζα μεξαζεί
Γελ μέξσ/δελ απαληώ
Από ηα ζύλλεθα
Από ηε δέζηε
Κόιιεζε ζην ηξαπέδη/ Με καγηθό ηξόπν/ Δίλαη μύιηλν ζαλ ηε
ξίδα ηνπ δέληξνπ θαη ξνπθάεη λεξό, ζα ιηώζεη.
Δμαηκίζηεθε
Καηξαθπιάεη- θπιάεη
Από ηνλ ήιην
Από ηε δέζηε
Ο ήιηνο ην ζήθσζε ςειά ζηα ζύλλεθα κε ηηο αθηίλεο ηνπ/
Μαγηθά/ Τν ξνύθεμε ην θαζεηόθσλν ερνγξάθεζεο
Γελ μέξσ/ Γελ απαληά

5
3
1
2
7
2
2
5
8
3
6

Πίνακας 1: Απαληήζεηο όισλ ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1νπ επεηζνδίνπ.

Τα πεξηζζόηεξα παηδηά ζην πξώην δηδαθηηθό επεηζόδην πηζηεύνπλ όηη ην λεξό θπιά
θάησ από ην ηξαπέδη ή θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, ζε πνηάκηα ή ιίκλεο κε καγηθό ηξόπν
ή από ηε δέζηε (αληκηζηηθή εμήγεζε).

1.
2.

Δξσηήζεηο
Υπάξρεη λεξό κεο ζηε
λεξνκπνγηά;
Τη ζα ζπκβεί κεηά από ιίγε
ώξα;
3.
4.

Τη ζπκβαίλεη;
Πνύ πήγε ην λεξό;

5.

Πώο;

Δπεηζόδην 2ν: Εσγξαθηά κε λεξνκπνγηά
Απαληήζεηο
Ναη

20

Όρη
Θα παξακείλεη πγξή
Θα ζηεγλώζεη/ Θα μεξαζεί

2
6
15

Γελ μέξσ
Σηέγλσζε/ Σθιήξπλε Ξεξάζεθε /
Δμαηκίζηεθε
Μεο ζην ραξηί
Σηα ζύλλεθα
Σηε ζάιαζζα
Σηα ζύλλεθα θαη κεηά ζηε ζάιαζζα
Έθπγε
Χειά ζηνλ νπξαλό
Σ’ άιιε δσγξαθηά
Γε ζπκάκαη
Δμαηκίζηεθε
Από ηε δέζηε
Κύιεζε κέζα από ηνπο ζσιήλεο ,Θα γιηζηξήζεη θαη ζα
πάεη ζηνπο Καηαξξάρηεο,
Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ην ζήθσζαλ ςειά ζηα ζύλλεθα/
θξύθηεθε/πέηαμε
Γίλεηαη αηκόο θαη αλεβαίλεη ςειά
Από ην θσο/από ηνλ ήιην
Γε ζπκάκαη/ δελ μέξσ/δελ απαληώ

1
20
2
4
3
2
1
2
7
1
1
6
3
2
3
1
2
5

Πίνακας 2: Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 2νπ επεηζνδίνπ

Σην δεύηεξν επεηζόδην ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πξνβιέπνπλ όηη ην λεξό ζα
ζηεγλώζεη θαη όηαλ απηό ζπκβαίλεη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ιέλε όηη ην λεξό πήγε
ςειά ζηνλ νπξαλό, ζηα ζύλλεθα, εμαηκίζηεθε.
Δπεηζόδην 3ν : Ο θύθινο ηνπ λεξνύ
Δξσηήζεηο
Απαληήζεηο
Τη παξαηεξείο θαζώο ην λεξό δεζηαίλεηαη;
Βγαίλεη αηκόο/ θαπλόο
Γελ απαληά
Εεζηαίλεηαη θη αζπξίδεη
Έρεη θνύζθεο/βγαίλεη λεξό
Τν λεξό εμαηκίδεηαη
Εεζηαίλεηαη θαη ζηεγλώλεη
Τν λεξό κεηώλεηαη
Τν λεξό θνπληέηαη
Βγαίλεη ζηεγλό

7
5
2
3
1
1
1
1
1

Τη βγαίλεη από ην κπξίθη;

Τη ζπκβαίλεη ζην θαπάθη;

Τη αιιάδεη;

Αηκόο/ θαπλόο/νκίριε
Φνύζθεο/λεξό
Νεξό θη αέξαο
Σθνππηδάθηα
Γε ζπκάκαη
Αζπξίδεη/γθξη/γαιάδην
Γελ μέξσ/Γελ απαληά
Σθόλε θαη λεξό/λεξό
Γεκίδεη ηειίηζεο
Καπλόο θαη πδξαηκνί/αηκόο/νκίριε
Έρεη λεξό/θπινύλ ζηαγόλεο/βξνρή
Γελ απαληά
Γεκίδεη αηκό/πδξαηκνύο/θνύζθεο
Γίλεηαη καύξν, ζαλ ζύλλεθν/ άζπξν
Ληώλεη

15
4
1
1
1
12
3
2
1
4
13
2
3
3
1

Πίνακας 3: Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3νπ επεηζνδίνπ

Σην ηξίην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά παξαηεξνύλ όηη βγαίλεη αηκόο θαζώο ην
λεξό βξάδεη, ην θαπάθη αιιάδεη ρξώκα από ηνλ αηκό θαη πγξνπνηείηαη, όηαλ
κεηαθεξζεί ζε πην θξύν ζεκείν. Γπζθνιεύνληαη λα εθθξαζηνύλ, δε ρξεζηκνπνηνύλ
ηηο ιέμεηο ησλ θαηλνκέλσλ θαη δελ παξαιιειίδνπλ ην πείξακα κε ηα αληίζηνηρα
θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε θύζε
Δπεηζόδην 4ν: Ο Κύθινο ηνπ λεξνύ ζε θαξηέιεο
Δξσηήζεηο
Απαληήζεηο
Ταμηλόκεζε ηηο θαξηέιεο κε ηνλ θύθιν ηνπ
Φσξίο βνήζεηα
λεξνύ.
Με κηθξή βνήζεηα

8
7

Με κεγάιε βνήζεηα

7

Πίνακας 4: Ταμηλόκεζε εηθόλσλ κε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ.

Τα πεξηζζόηεξα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο εηθόλεο κε ηα θαηλόκελα
ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ κόλα ηνπο ή κε βνήζεηα. Γπζθνιία δεκηνύξγεζε ζηα παηδηά
ην γεγνλόο όηη ππήξραλ πέληε εηθόλεο, ελώ ζα ‘πξεπε λα ήηαλ ηξεηο.
Δπεηζόδην5ν : Εσγξαθίδσ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ
Εσγξαθίδσ ηνλ θύθιν
ηνπ λεξνύ

Εσγξάθηζε νινθιεξσκέλν κνληέιν
Εσγξάθηζε εκηηειέο κνληέιν

Δμάηκηζε
Σπκπύθλσζε
Υγξνπνίεζε
Σπκπύθλσζε
Υγξνπνίεζε
Υγξνπνίεζε
Δμάηκηζε

17

3
1
1

Πίνακας 5: Αξηζκόο παηδηώλ πνπ δσγξάθηζε νινθιεξσκέλν ή εκηηειέο κνληέιν.

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δσγξάθηζε νινθιεξσκέλν κνληέιν, δειαδή ην θαηλόκελν
ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο θαη βειάθηα πνπ δείρλνπλ ηελ
θίλεζε.

ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σπλνςίδνληαο ηελ έξεπλά καο κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα
παηδηά έδσζαλ απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ όηη έρνπλ κηα ζρεηηθή γλώζε γηα ην
θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο, αιιά κόλν δύν θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ην θαηλόκελν θαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιέμε «εμάηκηζε». Κάπνηα από απηά δε γλσξίδνπλ θαζόινπ ην
θαηλόκελν θαη κεξηθά δίλνπλ αληκηζηηθέο εμεγήζεηο.

Σε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Bar 1989, Bar & Galili 1994, Taiwo 1999, Tayler 2000)
πνπ έγηλαλ ζε παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, ηα παηδηά απάληεζαλ όηη απιά ην λεξό
εμαθαλίζηεθε, ελώ ζηε δηθή καο έξεπλα ππήξρε κεγάιε πνηθηιία ζηηο απαληήζεηο ησλ
παηδηώλ.
Σηελ εμήγεζε ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά απέδσζαλ ηελ
εμάηκηζε ζηε δέζηε, ηνλ ήιην θαη ην θσο.
Σην ηξίην δηδαθηηθό επεηζόδην, θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα κε ην
βξαζκό ηα πεξηζζόηεξα παηδηά παξαηήξεζαλ θαη θαηαλόεζαλ ην θαηλόκελν ηεο
εμαέξσζεο, ελώ δπζθνιεύηεθαλ πνιύ ζην θαηλόκελν ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο
πγξνπνίεζεο. Φξεηάζηεθαλ πνιιέο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο θαη επεμεγήζεηο γηα λα
πξνρσξήζνπκε θαη ίζσο έπξεπε λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζηα παηδηά λα
παξαηεξήζνπλ ην πείξακα. Διάρηζηα κπόξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ην πείξακα θαη λα ην
ζπζρεηίζνπλ κε ηα θαηλόκελα ζηε θύζε. Πηζαλόλ ε δπζθνιία έθθξαζεο πνπ είραλ
θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα άθνπγαλ γηα πξώηε θνξά ηηο ιέμεηο,
εμάηκηζε, ζπκπύθλσζε, πγξνπνίεζε, δεκηνύξγεζαλ απηό ην πξόβιεκα.
Σηελ ηαμηλόκεζε ησλ θαξηώλ ην 1/3 ησλ παηδηώλ θαηάθεξε λα ηαμηλνκήζεη ζσζηά
ηηο θάξηεο θαη λα πεξηγξάςεη ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ην 1/3 ρξεηάζηεθε κηθξή βνήζεηα
θαη ην 1/3 ρξεηάζηεθε κεγάιε βνήζεηα. Τα παηδηά πηζαλό λα δπζθνιεύηεθαλ γηαηί
είραλ πέληε θάξηεο. Δάλ ν αξηζκόο ήηαλ κηθξόηεξνο ζα ήηαλ πην εύθνιε θαη μεθάζαξε
ε ηαμηλόκεζή ηνπο.
Σην ηειεπηαίν δηδαθηηθό επεηζόδην δεθαεπηά παηδηά (πεξηζζόηεξα από 75%)
θαηαθέξλνπλ λα δσγξαθίζνπλ έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν, ζην πιαίζην ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο ειηθίαο ηνπο βέβαηα. Απηό δείρλεη από ηε κηα όηη έρνπλ ζε θάπνην
βαζκό ηε δεμηόηεηα ηεο κνληεινπνίεζεο θη από ηελ άιιε όηη ζην ηέινο ηνπ
δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο έρνπλ θαηαλνήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θύθιν
ηνπ λεξνύ, παξόιν πνπ δπζθνιεύνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
όξνπο ησλ θαηλνκέλσλ.
Σπκπεξαζκαηηθά ην δηδαθηηθό πείξακα απνηειεί κηα κέζνδν κε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, αθνύ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα νξγαλώλεη θαη λα αιιάδεη
ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ. Μέζα από έλα πείξακα
δηδαζθαιίαο κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη πνηα ηερληθή ζα παξάγεη κηα αιιαγή θαη
κπνξεί λα αθνινπζήζεη απηή ηελ αιιαγή. Δπίζεο όπσο πξναλαθέξζεθε αξθεηέο
θνξέο, ηα παηδηά έρνπλ θάπνηεο ηδέεο ζην κπαιό ηνπο γηα όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπο,
νη νπνίεο δελ εθθξάδνληαη απζόξκεηα. Οη ηδέεο απηέο ζρεκαηίδνληαη από ηελ άκεζε
εκπεηξία ησλ παηδηώλ κε ηνλ θόζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ζηεξίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα λα αληρλεπηνύλ νη ηδέεο απηέο
πξέπεη ηα παηδηά λα βηώζνπλ κηα θαηάζηαζε, λα ηελ αληηκεησπίζνπλ, λα
πξνβιεκαηηζηνύλ γη’ απηή θαη κέζα από κηα ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό λα εμειίμνπλ ή λα αιιάμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε
επηζηεκνληθέο έλλνηεο.
Τν γεγνλόο όηη ηα παηδηά δνπλ ζηηο πόιεηο, ζε δηακεξίζκαηα, ζε νηθνγέλεηεο πνπ
θαη νη δπν γνλείο εξγάδνληαη πνιιέο ώξεο έρεη κεηώζεη ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ λα
βηώλνπλ θαηαζηάζεηο κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ν

εθπαηδεπηηθόο από ηελ πιεπξά ηνπ λα θέξεη ηα παηδηά ζηε θύζε θαη λα ηνπο δώζεη
ηελ επθαηξία λα βηώζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θπζηθά θαηλόκελα, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζνπλ γλώζεηο, νη νπνίεο ζα ηα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν αιιά
θαη ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο.
Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
θύθινπ ηνπ λεξνύ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηνλ
πεξηβαιινληηθό γξακκαηηζκό αιιά θαη ζηε γισζζηθή εμέιημε ησλ παηδηώλ.
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