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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο
Δηεξεπλεηηθήο Δηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο –ζα αλαθέξεηαη ζην
εμήο ωο ΔηΔηΜαΦΕ- κέζα από ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηνπ ΥΠΑΙΠΘΑ (ηζρύνληα θαη
πηινηηθά) θαη ε ζπλάθεηά ηεο κε ηελ Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία –
ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ωο ΕΠΑ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηεο πξαθηηθήο
εθαξκνγήο ηνπ εγρεηξήκαηνο αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηνπ Greenwave, κηαο
δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηνπ Επξωπαϊθνύ Πξνγξάκκαηνο Fibonacci1 πνπ αθνινπζεί
ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο ΔηΔηΜαΦΕ, γηα θαηαγξαθή θαη παξαηήξεζε από
εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ζηνηρείωλ πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ άλνημε, ζε ζπγθεθξηκέλα
είδε θπηώλ θαη δώωλ αλά ηελ Επξώπε.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Δηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξνηάζεηο
ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δηεξεπλεηηθή Δηδαζθαιία θαη Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο
(ΔηΔηΜαΦΕ), Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία (ΕΠΑ), Επξωπαϊθό
Πξόγξακκα Fibonacci – δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα Greenwave

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ ΓηΓηΜαΦΔ είλαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, πνπ εκθαλίζηεθε ζην ρψξν ησλ
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ ελεξγεηηθή
1

Τν «Fibonacci project» είλαη έλα επξσπατθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηεξεπλεηηθήο
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Σην πξφγξακκα ην νπνίν ζα
δηαξθέζεη απφ ην 2010 έσο ην 2013, ζπκκεηέρνπλ 25 ηδξχκαηα (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη
αθαδεκίεο επηζηεκψλ) απφ 21 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη εθπξνζσπνχκελε απφ ην
«Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία» (Τ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην «Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ»
http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/. Τν πξφγξακκα "Fibonacci" ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 7ν
πξφγξακκα πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο έξγνπ – Σπληνλίζηξηα
ειιεληθήο νκάδαο: Καζεγήηξηα Β. Εφγθδα. Σπληνλίζηξηα γηα ην Greenwave: Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Μ.
Δξγαδάθε. Μέινο ηεο ειιεληθήο νκάδαο έξγνπ – Γηαρεηξηζηήο ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο
Greenwave: Α. Μηζηξιή.

εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ αλαδήηεζε θαη θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Σηεξίδεηαη
ζεσξεηηθά ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ηνπ κεγάινπ παηδαγσγνχ Dewey. Ο Dewey
ζεκειίσζε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ζηελ ςπρνινγία ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζηε
θηινζνθία ηεο εκπεηξίαο, πξνεξρφκελε απφ ηε κέζνδν ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο.
Σχκθσλα κε απηφλ ε γλψζε έρεη αμία κφλν αλ πξαθηηθά κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζηε
δσή ηνπ αηφκνπ, φηαλ ην βνεζά λα πξνζαξκνζηεί ζηε δσή θαη φηαλ γίλεηαη εξγαιείν
ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θη εκπνδίσλ. Υπνζηεξίδεη πσο ε θαηάθηεζε ηεο
γλψζεο επηηπγράλεηαη φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ θάζε
καζεηή θαη νξγαλψλεηαη κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο θαη αλαδεηήζεηο. Ζ
γλψζε δελ ππάξρεη γηα ηε γλψζε θαη δελ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά
νη καζεηέο είλαη απηνί πνπ ζέηνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζ΄απηήλ. Ο
εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηα εξσηήκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ
ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάθηεζή ηεο. Με
ηε ΓηΓηΜαΦΔ αμηνπνηείηαη κηα κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ην καζεηή ζην
«λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη». Ζ ΔΠΑ, απφ ηελ άιιε, είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο
ζεζκφο πνπ έθεξε κεγάιεο θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή εθαξκφδνληαο
κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ εηζήγαγαλ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε. Δίλαη ν ζεζκφο πνπ έθεξε ην καζεηή θαη
ηα βηψκαηά ηνπ ζην πξνζθήλην θαη ακθηζβήηεζε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. Ο
δάζθαινο θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ είλαη πηα νη κνλαδηθνί θνξείο ηεο γλψζεο,
αιιά ν καζεηήο, κε πνηθίια κέζα θαη ηερληθέο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν θαη ν
εθπαηδεπηηθφο, θαιείηαη λα αλαθαιχςεη, λα επηιέμεη, λα ακθηζβεηήζεη, λα βηψζεη θαη
λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε.

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σο πεπιεσόμενο ηηρ ΓιΓιΜαΦΔ
Σχκθσλα κε ηνπο Worth, Duque & Saltiel, (2009) ε ΓηΓηΜαΦΔ απνηειεί «κηα
πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ, απφ ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη απφ
ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ». Σθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο είλαη ε «νπζηαζηηθή κάζεζε» ησλ παηδηψλ. Τα παηδηά θαινχληαη κέζα
απφ ηερληθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο λα νδεγεζνχλ ζε
πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ, βηνινγηθνχ ή ινγηθνκαζεκαηηθνχ θφζκνπ. Σηε
ζπλέρεηα αλαπηχζζνπλ απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ησλ
επηκέξνπο γλψζεσλ ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ησλ αληίζηνηρσλ
επεμεγεκαηηθψλ κνληέισλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Γηα λα επηηεπρζεί φιε απηή ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
παξαθάησ αξρέο: α) ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζην πιαίζην
ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, β) αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη γ) απνδνρή ησλ
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ σο δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σπγθεθξηκέλα ν ζρεδηαζκφο
θαη ε εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζην πιαίζην ηνπ επνηθνδνκηζκνχ
ζπλεπάγεηαη απνδνρή ηεο παξαδνρήο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο
παξά κε ηε κεηαβίβαζε απηήο. Ζ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο δέρεηαη επηδξάζεηο
απφ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ απνηειεί θαη ηηο πξφηεξεο ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο
ησλ παηδηψλ. Απηέο νη γλψζεηο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθέο ζηε
δηδαζθαιία. Άξα κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ ζπληειείηαη
φηαλ νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε ηνπο ειέγρνληαο νη ίδηνη ηηο ηδέεο, ζπδεηψληαο
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη αιιειεπηδξψληαο κε ηα ππφ

κειέηε θαηλφκελα. Ζ ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ αλαθέξεηαη φηαλ ζηε
δηδαθηηθή εληάζζνληαη πξαθηηθέο φπσο ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη
αληίζηνηρα δηαηχπσζε θαη έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζσ ηεο ινγηθήο ζθέςεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ΓηΓηΜαΦΔ ηνπ νπνίνπ ηα επηκέξνπο ζηάδηα ή βήκαηα
αληηιακβάλνληαη σο άμνλεο νξγάλσζεο ηεο δηεξεπλεηηθήο δνπιεηάο ησλ παηδηψλ θαη
φρη απαξαίηεηα ηεο αθνινπζίαο κηαο γξακκηθήο πνξείαο. Σε απηφ ην πιαίζην δε ιείπεη
θαη ε ζπκβνιή απφ ηελ πιεπξά ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ ηνπ εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θξίλεηαη θαηάιιειε κηα
δηδαζθαιία ζρεηηθά κε έλλνηεο θαη θαηλφκελα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη ην
επίπεδν θαηαλφεζεο πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο, παξέρεηαη ην πιαίζην
δηδαζθαιίαο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο.
Όκσο απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί θαη απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ζηελ εθαξκνγή ηνπ
πιαηζίνπ ηεο ΓηΓηΜαΦΔ είλαη ε πξνζαξκνγή ζηηο εθάζηνηε εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.

Άξονερ ηηρ ΓιΓιΜαΦΔ
Σην πιαίζην ηεο ΓηΓηΜαΦΔ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα «ζεκεία θιεηδηά» πνπ
ζέηνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο: α) άκεζε εκπεηξία, β) θαηαλφεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ή εξσηήκαηνο, γ) αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, δ) αλάπηπμε
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε) ρξήζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ (The Fibonacci Project,
2010, ζει. 6).
Ζ άκεζε εκπεηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε επαθή θαη εκπεηξία κε έλλνηεο θαη
θαηλφκελα απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε κάζεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σηε
ζπλέρεηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ εκπεηξηθψλ ειέγρσλ απαηηείηαη απφ
ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο ή εξσηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο γηα ηελ επίιπζε
ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο ή απάληεζεο εξσηήκαηνο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ γλσζηηθνχ ραξαθηήξα φπσο ε παξαηήξεζε θαη ε θαηαγξαθή. Σηε
ζπλέρεηα θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε βξίζθνληαη νη δεμηφηεηεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
πνπ ζπγρξφλσο αλαπηχζζνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο φπσο
είλαη ε ζπλεξγαζία, ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ε ζπδήηεζε, ε
επηρεηξεκαηνινγία, ε αληαιιαγή απφςεσλ. Μέζα ζε φια απηά ππάξρεη θαη ε ρξήζε
δεπηεξνγελψλ πεγψλ φπσο βηβιίσλ, δηαδηθηχνπ, ηερλνινγηθψλ κέζσλ (θσηνγξαθηθή
κεραλή, θάκεξα) θ.α. ε νπνία ζπλάδεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ ησλ καζεηψλ.

Απσέρ και μεθοδολογία ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην
Αειθοπία
Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ΔΠΑ είλαη ε επίιπζε (πεξηβαιινληηθψλ) πξνβιεκάησλ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξεηνχληαη αξρέο- πνπ δελ παξνπζηάδνληαη φιεο ζηελ
παξνχζα εξγαζία- φπσο: ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε ρξήζε ελεξγεηηθψλ
κεζφδσλ, ε παξαηήξεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ε πξνβνιή ηεο ζην κέιινλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επίιπζε
πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ηηο ζπγθξνπζηαθέο
θαηαζηάζεηο πνπ απηά δεκηνπξγνχλ ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ, πνιηηηθφ
θαη αλζξσπηζηηθφ επίπεδν, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο,
αιιά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο Αεηθνξίαο, θαη ε αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο

ζπλεξγαζίαο. (Κνπζνπξήο & Αζαλαζάθε, 1994; Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 2007;
Γεκεηξίνπ, 2009; Φινγαΐηε, 2006).
Ζ δηεξεχλεζε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ε έξεπλα πεδίνπ απνηεινχλ
βαζηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κηαο νιφθιεξεο κεζνδνινγίαο πνπ νλνκάδεηαη
Γηεξεπλεηηθή Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε θαη νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ΔΠΑ
γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ην ζρέδην εξγαζίαο (project), κηα
αλνηθηή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο πξνηείλεη ην ζέκα αλάινγα κε ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ (Frey, 1986), ην δηακνξθψλεη ζπλεξγαηηθά, αλαδεηά ζηνηρεία,
ζπιιέγεη δεδνκέλα, ζέηεη ζηφρνπο, ζπλαπνθαζίδεη γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο, ε
δηεξεχλεζε, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο αλαδεηά αηηίεο θαη απνηειέζκαηα ηεο πξνο
κειέηε θαηάζηαζεο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, φπνπ ν καζεηήο εληνπίδεη
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ αθνξά ζην πεξηβάιινλ θαη δηεξεπλά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
(θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο), θαζνξίδεη ζηφρνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπ,
αλαδεηά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ιχζεο ή ιχζεσλ, αληηιακβάλεηαη ηε ζπζηεκηθή
θχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη καζαίλεη λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε δηηζηάκελεο απφςεηο
θαη ιχζεηο, ε κειέηε (έξεπλα) πεδίνπ, φπνπ ν καζεηήο -κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ εμαζθαιίδεη ν δάζθαινο- παξαηεξεί, θαηαγξάθεη,
ζπιιέγεη ζηνηρεία, θάλεη δεηγκαηνιεςίεο, πεηξακαηίδεηαη, επαιεζεχεη ή απνξξίπηεη
ππνζέζεηο, εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. Ζ κέζνδνο απηή πιαηζηψλεηαη απφ πνηθίιεο
ηερληθέο φπσο ε αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, νη εξσηήζεηο, ην πείξακα.
Οη παξαπάλσ αξρέο ηεο ΔΠΑ θαη νη αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ
αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλάδνπλ κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο
ΓηΓηΜαΦΔ, θαζψο αλαθέξνληαη ζηελ αμία ηεο εκπεηξίαο, ηεο αλάπηπμεο γλσζηηθψλ
θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο ζηε δηαηχπσζε,
θαηαλφεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δχινγα δηαθξίλνπκε πσο νη αξρέο θαη ε
θηινζνθία ηεο ΔΠΑ ζπλαληηνχληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ΓηΓηΜαΦΔ θαη ε
κεζνδνινγία ηεο πξψηεο παληξεχεηαη κε ηηο πξαθηηθέο ηεο δεχηεξεο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΠΟΤΓΧΝ
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ- ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ) ΚΑΙ
ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗ ΓιΓιΜαΦΔ
Ζ αλαζθφπεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη δεκνηηθή
εθπαίδεπζε παξέρεη ζηνηρεία πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
ΓηΓηΜαΦΔ. Σπγθεθξηκέλα ηφζν ζηελ πξνζρνιηθή φζν θαη ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε
ππάξρεη ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ
επνηθνδνκηζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Δπηπξφζζεηα νη
Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν θαηά
πεξίπησζε ππνζηεξίδεη θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ΔΠΑ.
Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ε ελεξγεηηθή, βησκαηηθή
θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Σπγθεθξηκέλα
ππνζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζα απφ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαδήηεζε, ηελ αλαθάιπςε, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ηελ
επίιπζε πξνβιήκαηνο κε θαηάιιειε αηηηνιφγεζε θαζψο θαη αμηνπνίεζε θαη
ελζσκάησζε πφξσλ φπσο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ
κέζα απφ θνηλσληθνεπνηθνδνκηζηηθέο δηαδηθαζίεο (ΓΔΠΠΣ, 2003α ζει. 587-588).
Υπάξρεη δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ
άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ – αλζξσπνγελέο) θαη ηε κεηαμχ ηνπο

αιιειεπίδξαζε. Αληίζηνηρα ζηα Νέν πηινηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ γηα ηελ
Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε (2011) ζηε καζεζηαθή πεξηνρή «Πεξηβάιινλ θαη
Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» ππάξρεη ζχλδεζε κε ηε καζεζηαθή πεξηνρή
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε αληίζηνηρε ιήςε δξάζεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ ζην πιαίζην ηνπ επνηθνδνκηζκνχ θαζψο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ
ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Ο
εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηε καζεζηαθή πεξηνρή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αληιεί
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γχξσ απφ ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηαη θαη
πινπνηείηαη κηα δηεξεχλεζε ή επίιπζε πξνβιήκαηνο κε ηνπο καζεηέο. Ωο
πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
αλαθέξνληαη ε δηεξεχλεζε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε έξεπλα πεδίνπ θαη ην ζρέδην
εξγαζίαο.
Αληίζηνηρα ζηνηρεία εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ΓηΓηΜαΦΔ εληνπίδνληαη θαη ζηα
ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά ζηηο αξρέο
πνπ δηέπνπλ ηε κεζνδνινγία αλαθέξνληαη σο παηδαγσγηθά απνδεθηέο θαη κε
δηδαθηηθφ απνηέιεζκα φζεο πξνσζνχλ θαη πξνάγνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
µέζα απφ ηελ αλαδήηεζε, ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο γηα ηελ
απφθηεζε θαηάιιεισλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ «πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηε
δπλαηόηεηα γηα αληηµεηώπηζε πξνβιεµάηωλ θαη ηε δηαµόξθωζε ζηάζεωλ θαη
ζπµπεξηθνξώλ ζεηηθώλ απέλαληη ζε ζέµαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ εαπηό ηνπ αιιά θαη ην
θνηλωληθό ηνπ πεξηβάιινλ» (ΓΔΠΠΣ, 2003β). Οη κεζνδνινγηθέο δε, πξνζεγγίζεηο πνπ
πξνηείλνληαη είλαη α) δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε (ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γλψζεο), β) επηζθέςεηο ζην πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο) θαη ζπδήηεζε δηάινγνο δαζθάινπ µε ηνπο µαζεηέο ή ζπδήηεζε ζε νµάδεο. Αιιά θαη ζην Νέν
πηινηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ γηα ην Γεκνηηθφ Σρνιείν (2011, ζει. 3-4), θαη
εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαπηχζεηαη ε θηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ε δηαζχλδεζε
ηεο γλψζεο ζην πιαίζην ηεο δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα δηεξεπλεηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη
ηε δηεξεχλεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηελ
αλαδήηεζε πξνηάζεσλ-ιχζεσλ ζηε ινγηθή ηνπ ηη πξέπεη λα γλσξίδεη γηα λα θάλεη ν
καζεηήο/ηξηα, ν πνιίηεο, ην θξάηνο θαη ε Δ.Δ. Σην λέν απηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ νη
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζίζηαληαη ζπλππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη ν ξφινο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθφο – ζπκβνπιεπηηθφο.
Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο βαζηθφ
ππιψλα απνηειεί αθελφο ε Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία φζν θαη
ε ρξήζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ΓηΓηΜαΦΔ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Σηελ παξνχζα κειέηε εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο κε νθηψ
λεπηαγσγεία ηεο Πάηξαο ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Fibonacci
(http://www.fibonacci-project.eu/). Σην πιαίζην απηφ επηκνξθψζεθαλ νη λεπηαγσγνί
ησλ λεπηαγσγείσλ θαη πινπνίεζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο ην πξφγξακκα Greenwave πνπ
απνηειεί ελφηεηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο. Σπγθεθξηκέλα ην Greenwave
(www.greenwave-europe.eu) αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε ελφο νκαδηθνχ
«πεηξάκαηνο» κε πξσηαγσληζηέο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ θαηαγξάθνπλ «ηα ζεκάδηα ηεο άλνημεο» ζηνλ ηφπν ηνπο. Οη
καζεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ λεπηαγσγψλ παξαηεξνχλ θαη θαηαγξάθνπλ ζηε
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηνπ Greenwave ηηο εκεξνκελίεο ηεο πξψηεο εκθάληζεο
κεξηθψλ ζπλεζηζκέλσλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηα

απνθαινχλ σο «ζεκάδηα ηεο άλνημεο». Μέζα ζηελ πιαηθφξκα ηα ζηνηρεία πνπ
ζπιιέγνπλ ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εζληθφ ράξηε θαη ε αλάιπζή ηνπο νδεγεί ζε
ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ε άλνημε «θηλείηαη» απφ ην λφην πξνο ην βνξξά ηεο ρψξαο ή
απφ ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο. Σηα πιαίζηα ηεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
πξαγκαηνπνηείηαη αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ πξηλ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, κέζα απφ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, ζρεηηθά κε ην αλ θαη πσο
αληηιακβάλνληαη ηελ άλνημε. Οη εξσηήζεηο ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο παξέρνληαη
ζηελ πιαηθφξκα. Σηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο
εξσηήζεηο: «Τη είλαη άλνημε;», «Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο ζηε
ρψξα ζαο;», «Πνηα είδε θπηψλ θαη δψσλ λνκίδεηε φηη ζεκαηνδνηνχλ ηελ άλνημε;»,
«Τη λνκίδεηε φηη ζπκβαίλεη ζηα δέληξα ηελ άλνημε;», «Τη πεξηκέλεηε φηη ζα δείηε ζηε
ρψξα ζαο ηελ άλνημε;», «Μήπσο θάπνηα ζεκάδηα ηεο άλνημεο θαζπζηεξνχλ εμαηηίαο
ηνπ δπλαηνχ αλέκνπ; Σθεθηείηε πνηα κπνξεί λα είλαη θαη θαηαγξάςηε ηα», «Πψο
κεηξάκε ηνλ άλεκν;» θαη «Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ ζαο
είλαη ίδηα ζε φια ηα ζεκεία ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή;».

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ νξγαλψζεθαλ πνηνηηθά θαη θαηαηάρηεθαλ
ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο (πέληε θαηεγνξίεο κε δέθα ηέζζεξηο επηκέξνπο ηηκέο). Ζ
παξαγνληηθή αλάιπζε πνιιαπιψλ αληηζηνηρηψλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1.
Παξαζέηνληαη ελδεηθηηθά ζηηγκηφηππα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ αιιαγή ζηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα ζεκάδηα ηεο άλνημεο ζε είδε ησλ θπηψλ
(ακπγδαιηά, ιεχθα, ςεπδναθαθία) θαη ησλ δψσλ (ρειηδφλη) θαζψο θαη ηεο κέηξεζεο
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο.
ΟΝΟΜΑ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ

Τη είλαη άλνημε
Δίδε θπηψλ πνπ
ζεκαηνδνηνχλ
ηελ άλνημε
Δίδε δψσλ πνπ
ζεκαηνδνηνχλ ηελ
άλνημε
Τη λνκίδεηε φηη
ζπκβαίλεη ζηα
δέληξα ηελ
άλνημε
Πψο κεηξάκε
ηνλ άλεκν

ΣΙΜΔ

Πιήξεο/
Μεξηθψο
πιήξεο/Με
πιήξεο
Πιήξεο/
Μεξηθψο
πιήξεο/Με
πιήξεο
Πιήξεο/
Μεξηθψο
πιήξεο/Με
πιήξεο
Πιήξεο/
Μεξηθψο
πιήξεο/Με
πιήξεο
Πιήξεο/
Με πιήξεο

ΑΝΑΠΑΡΑΣΆΔΙ
ΠΑΙΓΙΏΝ ΠΡΙΝ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΙ
ΠΑΙΓΙΧΝ ΜΔΣΑ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεξηθή (επνρή,
ινπινχδηα)

Πιήξεο (επνρή πνπ
ηα δέληξα βγάδνπλ
θχιια θαη κεηά
ινπινχδηα)

Μεξηθψο πιήξεο
(ινπινχδηα)

Πιήξεο (ακπγδαιηά,
ςεπδναθαθία)

Μεξηθψο πιήξεο
(αξλάθη, παζραιίηζα,
ρειψλα)

Πιήξεο (ρειηδφλη)

Μεξηθψο πιήξεο
(αλζίδνπλ ινπινχδηα,
πέθηνπλ ηα θχιια)
Με πιήξεο (φρη, δελ
μέξσ)

Πιήξεο (βγάδνπλ
θχιια ηα δέληξα)
Πιήξεο (κε ην
αλεκφκεηξν)

Πίνακας 1: Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1 εκθαλίδεηαη αιιαγή ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ
παηδηψλ ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Σπγθεθξηκέλα, νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη

κε ηελ πεξηγξαθή ηεο άλνημεο θαη ηα αληίζηνηρα είδε θπηψλ θαη δψσλ πνπ
ππνδειψλνπλ ηνλ εξρνκφ ηεο παξνπζηάδνπλ αξρηθά κεξηθή ζπγθξφηεζε ε νπνία
δείρλεη λα νινθιεξψλεηαη ζηηο ηειηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Παξνκνίσο, πξνθχπηεη εκθαλήο αιιαγή ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ φπνπ ζηηο ηειηθέο δειψλεηαη ξεηά
ην κέζν κέηξεζεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηε κεζνδνινγία
ηεο ΓηΓηΜαΦΔ σο κηα νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία γηα ηε δηδαθηηθή ηεο
ΔΠΑ. Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζε δηαθνξεηηθέο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Πξνηείλεηαη ξεηψο κέζα απφ ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Πξνζρνιηθή θαη Γεκνηηθφ) θαη ε ζπζηεκαηηθή
εθαξκνγή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ππνθείκελα απέθεξε αιιαγή ηεο
γλσζηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.

ΠΡΟΣΑΔΙ
Ζ εθαξκνγή ηεο ΓηΓηΜαΦΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ παηδηά ηθαλά γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ ΓηΓηΜαΦΔ φπσο δηαθαίλεηαη εθπαηδεχεη
ζηελ αλάπηπμε ηφζν γλσζηηθψλ φζν θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αλαγθαίσλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε κάζεζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, αιιά θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ δεηεκάησλ ηεο δσήο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο Greenwave απφ
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζα
κπνξνχζε λα έρεη αληίζηνηρα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν γλσζηηθά φζν θαη
θνηλσληθά, κέζα απφ ηελ παξνρή ζηνρεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηα είδε θπηψλ θαη δψσλ
ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σπκπιεξσκαηηθά παξέρνληαη νξγαλσκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο
βξνρφπησζεο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα ίδηα
ηα παηδηά. Πεξηιακβάλεηαη θαη ελφηεηα κε κεηαζρεκαηηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαη
πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
θαζψο θαη γηα ηελ αιιαγή ησλ επνρψλ. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ε ζπκκεηνρηθή θαη
ελεξγεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί δχλαηαη λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν ζ’
έλα ζρνιείν πνπ ζέβεηαη ηελ εκπεηξία, αμηνπνηεί ηελ επηινγή θαη πξνσζεί ηε
δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ ακθηζβήηεζε.

ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ
Θα ζέιακε λα παξαζέζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηε ζπληνλίζηξηα ηεο ειιεληθήο
νκάδαο έξγνπ θαζψο θαη ζηε ζπληνλίζηξηα γηα ην Greenwave νη νπνίεο ζπλαίλεζαλ
ζηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο
κειέηεο.
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