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Εικονικό μουσείο και προσχολική εκπαίδευση
στις φυσικές επιστήμες: μια μελέτη περίπτωσης
Γεωργούτσου Μαρία, Παναγιωτάκη Μαρία-Αντωνία
& Κολιόπουλος Δημήτριος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία πρόκειται να αναλυθεί η έννοια του εικονικού µουσείου και
να δοθούν παραδείγµατα συσχέτισής του µε την τυπική εκπαίδευση. Στη συνέχεια
θα περιγραφούν οι αρχές σχεδιασµού, το περιεχόµενο και οι συνθήκες διεξαγωγής
ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ειδικά σχεδιασµένου για παιδιά προσχολικής
ηλικίας το οποίο πραγµατεύεται την έννοια της σκιάς µε τη χρήση εκπαιδευτικών
προσοµοιώσεων του µουσείου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας «Cité des
Sciences et de l’Industrie». Τέλος, θα δοθούν ορισµένα στοιχεία αξιολόγησης της
γνωστικής και συναισθηµατικής προόδου που σηµείωσαν τα παιδιά που έλαβαν
µέρος στο πρόγραµµα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Πρόδροµο µοντέλο, σκιά, εικονικό µουσείο, προσοµοιώσεις, εκπαιδευτικό πρόγραµµα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πεδίο των Φυσικών Επιστηµών (ΦΕ) στην Προσχολική Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο έχει αναδειχθεί ότι τα παιδιά αυτής της
ηλικίας εισέρχονται στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα µε ήδη διαµορφωµένες
αναπαραστάσεις και εξηγήσεις για έννοιες και φαινόµενα του φυσικού κόσµου
(Driver et al., 1993, Driver et al., 2000, Ραβάνης, 1999, Ραβάνης, 2003). Οι αναπαραστάσεις αυτές είτε απέχουν από την ορθή επιστηµονική γνώση και εποµένως
χρειάζονται αναδιοργάνωση µε τον σχεδιασµό κατάλληλων διδακτικών παρεµβάσεων, είτε διαθέτουν στοιχεία ενός πρόδροµου µοντέλου της επιστηµονικής γνώσης και χρειάζεται να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Προκειµένου να σχεδιαστούν κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις ο εκπαιδευτικός οφείλει να τις πλαισιώσει µε µία ή περισσότερες διδακτικές στρατηγικές. Στο
επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης, οι κυριότερες διδακτικές προσεγγίσεις για
τις Φυσικές Επιστήµες είναι αποκρυσταλλώµατα των κυρίαρχων παιδαγωγικών
ρευµάτων:
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- Οι εµπειριστικού χαρακτήρα διδακτικές προσεγγίσεις έχουν ως βασικό υποστηρικτή τους τον Herbart, σύµφωνα µε τον οποίο υπάρχουν πέντε στάδια µάθησης: η προετοιµασία ή προπαρασκευή, η προσφορά ή παρουσίαση, η σύγκριση, η
σύλληψη ή γενίκευση και η εφαρµογή ή άσκηση. Κύρια χαρακτηριστικά των προσεγγίσεων αυτού του είδους είναι ότι δηµιουργούνται περιορισµένα εκπαιδευτικά
πλαίσια, οι εκπαιδευτικοί προκαθορίζουν µε ακρίβεια το εύρος των ενοτήτων, το
σχέδιο και την πορεία της διδακτικής διαδικασίας, σχεδιάζουν και διατυπώνουν
συγκεκριµένου τύπου ερωτήσεις αλλά και προκαθορίζουν τις πιθανές ορθές απαντήσεις. Επιπλέον, οι συγκεκριµένες προσεγγίσεις υποστηρίζουν την κατάτµηση
της ύλης σε µικρότερες ενότητες, την ανάπτυξη της κάθε ενότητας από τον εκπαιδευτικό και εν συνεχεία την αναδιήγησή τους από τους µαθητές. Ακόµη, υποστηρίζουν τον διάλογο µεταξύ των µαθητών και του εκπαιδευτικού έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι πρώτοι να θέτουν ερωτήσεις και έτσι να παρέχεται η αναγκαία πληροφορία από τον εκπαιδευτικό (Ραβάνης, 1999).
- Αξιοσηµείωτες θεωρούνται οι εποικοδοµιστικού τύπου προσεγγίσεις οι οποίες
βασίζονται στη θεωρία του Piaget. Για το πλαίσιο Kamii-De Vries, σε ό, τι αφορά
στις δραστηριότητες για τις Φυσικές Επιστήµες, οι στόχοι πρέπει να είναι κοινωνικοσυναισθηµατικοί και γνωστικοί. Άλλοτε δίνεται βαρύτητα στις ενέργειες των
παιδιών και άλλοτε στα παρατηρήσιµα αποτελέσµατα. Το πλαίσιο των Chahay –
Delhaxhe τονίζει ιδιαίτερα την ελεύθερη βούληση και πρωτοβουλία των παιδιών.
Από τη στιγµή που τα παιδιά θέτουν έναν στόχο, ακολουθείται η διαδικασία «στόχος-δράση-αποτέλεσµα». Κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου αυτού είναι η οργάνωση των δραστηριοτήτων µε παιγνιώδη µορφή, η ενθάρρυνση και αποδοχή όσων
απαντήσεων των παιδιών θεωρούνται «λανθασµένες» από τους ενηλίκους, πρόβλεψη της σκέψης του παιδιού και ειδική διδακτική παρέµβαση για τη φυσική
γνώση (Ραβάνης, 1999).
- Η προσέγγιση των στόχων-εµποδίων προβλέπει τέσσερις διακριτές φάσεις. Η
πρώτη αφορά στην ανίχνευση των µαθησιακών εµποδίων των παιδιών. Η δεύτερη
στον προσδιορισµό των διδακτικών στόχων – εµποδίων. Η τρίτη αναφέρεται στις
διδακτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των εµποδίων. Η τελευταία φάση
αποτελεί την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Η στρατηγική αυτή προσφέρει ένα
ανοιχτό πλαίσιο τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον ερευνητή, αφού τους επιτρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε ορισµένα στοιχεία της διαδικασίας και να
προσαρµόσουν την προσέγγισή τους σε ό, τι κάθε φορά κρίνουν και θεωρούν αναγκαίο, επιθυµητό και υλοποιήσιµο (Ραβάνης, 1999).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται, ειδικά για τη διδασκαλία των ΦΕ, σε χώρους
µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα µουσεία Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Στα µουσεία λαµβάνουν χώρα διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα που σχεδιάζονται είτε από εκπαιδευτικούς, είτε από µουσειοπαιδαγωγούς. Οι µορφές προσέγγισης του µουσείου φυσικών επιστηµών από το σχολείο, όπως αυτή αναδεικνύεται από την ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία έχοντας ως κριτήριο κατηγοριοποίησής τους τον χώρο εξέλιξης της διδακτικής πράξης, είναι οι εξής: Η πρώτη
κατηγορία αναφέρεται σε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εντός του µου-
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σείου φυσικών επιστηµών, η δεύτερη σε δραστηριότητες που υλοποιούνται εν µέρει στο µουσείο και εν µέρει στο σχολείο και τέλος, η τρίτη κατηγορία σε δραστηριότητες που εκτυλίσσονται στο χώρο του σχολείου (Κολιόπουλος, 2005).
Εκτός από το παραδοσιακό µουσείο- ίδρυµα, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ένας νέος τύπος µουσείου, το εικονικό µουσείο. Αντιλαµβανόµαστε
το εικονικό µουσείο ως ένα εναλλακτικό τρόπο ύπαρξης και λειτουργίας του µουσείου σε σχέση µε το µουσείο-ίδρυµα (Deloche, 2001, 2005, Malraux, 2007, Κολιόπουλος, 2005) και, βεβαίως, ως ανεξάρτητο αντικείµενο µελέτης της σύγχρονης
µουσειολογίας (Mairesse & Desvallées, 2005). Το εικονικό µουσείο µπορεί να σχετίζεται µε το µουσείο-ίδρυµα και τις συλλογές του (ή τη συµβολή του στη διατήρηση της άυλης επιστηµονικής κληρονοµιάς όπως συµβαίνει µε τα περισσότερα µουσεία φυσικών επιστηµών), αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι συνδέεται
µε την ανάδειξη και επεξεργασία της εικόνας ως υποκατάστατου πραγµατικών αντικειµένων, καταστάσεων ή διαδικασιών (Deloche, 2001). Η ψηφιοποίηση συλλογών αντικειµένων ή εκθέσεων των µουσείων-ιδρυµάτων αποτελεί, εκτός των άλλων, ένα εργαλείο για την επίτευξη των ερµηνευτικών ή εκπαιδευτικών στόχων
αυτών των µουσείων (Μπούνια, 2004 , Paquin, 2003, Howes, 2007). Ένας τρόπος υλοποίησης της εν λόγω ψηφιοποίησης των συλλογών του µουσείου- ιδρύµατος είναι µέσω της χρήσης προσοµοιώσεων.
Οι προσοµοιώσεις, ως λογισµικά ανοιχτού τύπου, θεωρούνται αναπτυξιακά κατάλληλα για την προσχολική εκπαίδευση, τα οποία ευνοούν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών, την αυτενέργεια, τον πειραµατισµό, την ανακαλυπτική και διερευνητική µάθηση αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήµατος. Μία σηµαντική κατηγορία τέτοιων λογισµικών αποτελεί η εκπαιδευτική προσοµοίωση, η
οποία σύµφωνα µε τους Alessi & Trollip «ορίζεται ως ένα µοντέλο κάποιου φαινοµέ-

νου ή µιας δραστηριότητας το οποίο οι χρήστες χρησιµοποιούν και µαθαίνουν µέσω
της αλληλεπίδρασης µε την προσοµοίωση» (Κόµης, 2004, σελ. 273). Με βάση τις
παρατηρήσεις και τους χειρισµούς που πραγµατώνει ο χρήστης είναι δυνατόν να
ανακαλύψει το µοντέλο το οποίο προσοµοιώνει το λογισµικό (Κόµης, 2004). ∆ιακρίνονται τρεις διαφορετικοί τρόποι εκπαιδευτικής χρήσης της προσοµοίωσης. Τον
πρώτο τρόπο συνιστά η υποστήριξη του µαθήµατος µε τη βοήθεια αλληλεπιδραστικής προσοµοίωσης (διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό). Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται µε την επαλήθευση ενός µοντέλου (χρήση προσοµοίωσης και αλληλεπίδραση µε
τον εκπαιδευτικό). Ο τελευταίος τρόπος αφορά την κλασσική αλληλεπιδραστική προσοµοίωση (ατοµική ή συλλογική χρήση από µαθητές) (Κόµης, 2004).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της συµβολής του εκπαιδευτικού µας προγράµµατος και ιδιαίτερα µέσω της χρήσης των προσοµοιώσεων του
δικτυακού τόπου του µουσείου «Cité des Sciences et de l’Industrie» στην οικοδόµηση ενός πρόδροµου µοντέλου για την έννοια της σκιάς. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι βασικές αρχές, η δοµή και το στοιχεία του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος και, τέλος, παρουσιάζονται το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και ορισµένα αποτελέσµατα από µια πρώτη αξιολόγηση της γνωστικής και συναισθηµατικής προόδου των παιδιών που επετεύχθη.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικές αρχές και στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Το εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα σχετίζεται άµεσα και στενά µε την έννοια του
εικονικού µουσείου, αφού αυτό εµπλέκεται στο κύριο σώµα του προγράµµατος
(δραστηριότητες διδασκαλίας) µέσω της εικονικής µας επίσκεψης στην ψηφιοποιηµένη έκθεση του µουσείου Cité des Sciences et de l’Industrie. Σχετικά µε τον σχεδιασµό του προγράµµατος, η θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηριχθήκαµε
είναι αυτή των διδακτικών στόχων-εµποδίων. Πιο συγκεκριµένα, υιοθετήθηκε η
στρατηγική του Ραβάνη (1999) σύµφωνα µε την οποία παιδιά της προσχολικής
ηλικίας δεν αντιλαµβάνονται το φως ως οντότητα στο χώρο και συνεπώς δεν µπορούν να εξηγήσουν το φαινόµενο της σκιάς ως αποτέλεσµα της παρεµπόδισης µιας
δέσµης φωτός από κάποιο αντικείµενο-εµπόδιο. Για την άρση αυτού του εννοιολογικού εµποδίου προτείνει, λοιπόν, µια διδακτική παρέµβαση όπου οι δραστηριότητες βασίζονται ακριβώς στην υπέρβαση αυτού του εµποδίου. Το βασικό χαρακτηριστικό του υλικού αυτού είναι ότι, αντίθετα µε τις κρατούσες απόψεις, δεν βασίζεται
σε πειραµατικές δραστηριότητες αλλά στην επίδειξη και επεξεργασία µιας σειράς
σχεδίων όπου παρουσιάζονται φωτεινές δέσµες. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης
της γνωστικής εξέλιξης των παιδιών που παρακολούθησαν διδακτικές παρεµβάσεις
αυτού του τύπου κατέδειξαν ότι αρκετά παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν το φως
ως ανεξάρτητη οντότητα και να εξηγήσουν επαρκώς διάφορες φυσικές καταστάσεις
όπου εµφανίζεται η σκιά. Το πρόγραµµα που παρουσιάζουµε στην παρούσα εργασία διατηρεί τον σκληρό πυρήνα της στρατηγικής στην οποία αναφερθήκαµε, προσαρµόζοντάς τη στη φόρµα και το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής προσοµοίωσης
του µουσείου Cité des Sciences et de l’Industrie. Η επιλογή της συγκεκριµένης
προσοµοίωσης, δεν είναι συνεπώς τυχαία, αλλά προϊόν της συµβατότητας της
στρατηγικής διδασκαλίας που υιοθετήθηκε µε το περιεχόµενο της προσοµοίωσης.
Ο βασικός, λοιπόν, διδακτικός στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος ήταν
να οικοδοµήσουν τα παιδιά ένα ‘πρόδροµο µοντέλο’ σχετικό µε τη δηµιουργία των
σκιών. Τα χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού συµπυκνώνονται στα εξής:
• Σύνδεση της καθηµερινής εµπειρίας µε το φαινόµενο της σκιάς
• Σύνδεση της εµφάνισης της σκιάς µε τη θέση της φωτεινής πηγής και του
εµποδίου
• Σύνδεση του αριθµού των φωτεινών πηγών µε τον αριθµό των σχηµατιζόµενων σκιών
• Σύνδεση της µεγέθυνσης ή της σµίκρυνσης της σκιάς µε τις αλλαγές που
υφίσταται η απόσταση φωτεινής πηγής – εµποδίου

∆ραστηριότητες του προγράµµατος
Αναφορικά µε τη δοµή του προγράµµατος, αυτό απαρτίζεται από τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση αποτελείται από τρεις δραστηριότητες πριν την εικονική επίσκεψη
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στο µουσείο. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο τους την ανίχνευση των
αρχικών αντιλήψεων των παιδιών για την έννοια της σκιάς. Η δεύτερη φάση αποτελεί το κύριο σώµα του προγράµµατός µας και απαρτίζεται από τρεις δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου, µέσα από προσοµοιώσεις του δικτυακού τόπου του µουσείου. Στόχος τους είναι ο µετασχηµατισµός των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών. Η τρίτη φάση περιλαµβάνει τρεις δραστηριότητες µε σκοπό
να αξιολογηθούν οι νέες γνώσεις των παιδιών και να εντοπίσουµε τυχόν δυσκολίες
που αντιµετώπισαν τα νήπια.

∆ραστηριότητες ανίχνευσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Η πρώτη φάση αποτελεί την ανίχνευση των αναπαραστάσεων των νηπίων σχετικά µε την έννοια της σκιάς. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην ανάγνωση ενός
αυτοσχέδιου παραµυθιού: «Οι περιπέτειες της Σκιούλας και του Φακούλη». Κατά τη
διάρκεια του παραµυθιού τίθενται ερωτήσεις στους µαθητές σχετικές µε τους στόχους του προγράµµατος, µε τις οποίες προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τις ιδέες
των παιδιών για τη σκιά.
Η δεύτερη δραστηριότητα πραγµατοποιείται στην αυλή του σχολείου καθώς τα
παιδιά έπρεπε να χωριστούν σε οµάδες των τριών ατόµων και να βρουν τη σκιά του
κάθε µέλους. Έγινε προσπάθεια να υπάρξουν κλιµακωτά «δυσκολότερες δοκιµασίες»
όπως για παράδειγµα ζητήθηκε από τα παιδιά να ενώσουν τα σώµατά τους και καλούνταν και πάλι να βρουν τη σκιά του παιδιού που κάθε φορά υποδεικνύαµε.
Στην τρίτη και τελευταία δραστηριότητα δίνονται σε κάθε οµάδα κάρτες µε τις
σκιές ορισµένων αντικειµένων και κάρτες που απεικονίζουν µόνο τα αντικείµενα
(χωρίς τις σκιές τους), έτσι ώστε τα παιδιά να αντιστοιχίσουν κάθε κάρτα αντικειµένου µε την αντίστοιχη κάρτα µε τη σωστή σκιά του εκάστοτε αντικειµένου. Σηµαντική είναι η ύπαρξη καρτών επαλήθευσης που απεικονίζουν τα αντικείµενα µαζί
µε τις σκιές τους έτσι ώστε να ελέγχουν οι µαθητές αν η αντιστοίχισή τους ήταν
ορθή ή λανθασµένη. Οι δραστηριότητες αυτές µας βοήθησαν τόσο στο να ανιχνεύσουµε τις αναπαραστάσεις των νηπίων όσο και να ελέγξουµε την συνέπειά τους µε
τα αποτελέσµατα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που είχε προηγηθεί στην αρχή του προγράµµατος (Driver et al., 1993, Driver et al., 2000, Ραβάνης, 2003, Ραβάνης, 2005).

∆ραστηριότητες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε τις τρεις βασικές δραστηριότητες του προγράµµατος οι οποίες σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση των παιδιών µε την εκπαιδευτική
προσοµοίωση1 και για τις οποίες υποθέτουµε ότι συνέβαλλαν καθοριστικά στην τροποποίηση των αρχικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών του δείγµατός µας.

1.http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/index_fexposition- enfant.htm
1
http://www.cite-ciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/visite/pan1.html
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Αρχικά τα παιδιά αλληλεπίδρασαν µε την προσοµοίωση ‘Η σκιά των χεριών’, η
οποία παριστάνει µία φωτεινή πηγή, µία µπάρα επιλογών µε διάφορες χειρονοµίες
και µια λευκή επιφάνεια στην οποία σχηµατίζεται η ανάλογη µε την επιλογή µας
σκιά, που έχει τη µορφή ζώου. Τίθενται καθοδηγητικά ερωτήµατα και υποδείξεις,
όπως: «Από πού ξεκινάει το φως;», «Πού πάει;», «Το φως βρίσκει κάποιο εµπόδιο
στο δρόµο του;», «Αν έσβηνε ο προβολέας θα φαινόταν η σκιά;». Η συζήτηση που
επακολουθεί καταλήγει στην εξήγηση του ‘ταξιδιού του φωτός’ µε χρήση κατάλληλων όρων, δηλαδή πώς δηµιουργείται η σκιά (φως – εµπόδιο - σκιά).
Η δεύτερη δραστηριότητα διδασκαλίας αφορούσε στην αλληλεπίδραση των
παιδιών µε την προσοµοίωση ‘Η θεωρία του Archibald’, η οποία αναπαριστά τη
µεταβολή του µεγέθους της σκιάς µίας σφαίρας ανάλογα µε την απόστασή της από
τη φωτεινή πηγή. Τα παιδιά ελέγχουν ακριβώς αυτή την απόσταση και παρατηρούν
τις αλλαγές στο µέγεθος της σκιάς. Παροτρύνονται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις, να κάνουν τις δικές τους προβλέψεις, να προβούν σε επαλήθευση ή διάψευσή τους και, στη συνέχεια, τους τίθενται σχετικές ερωτήσεις για το πώς µπορούµε να µικρύνουµε ή να µεγαλώσουµε το µέγεθος της σκιάς. Τίθενται και πάλι τα
βοηθητικά ερωτήµατα σχετικά µε την προέλευση του φωτός, την κατεύθυνσή του
και το εµπόδιο–σφαίρα. Τέλος, καλούνται να περιγράψουν το ‘ταξίδι του φωτός’
προς τη σφαίρα.
Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα διδασκαλίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση
των παιδιών µε την προσοµοίωση ‘Η σκιά που φωτίζεται’, στην οποία παριστάνεται ένα εικονικό δωµάτιο µε τρεις προβολείς (τοποθετηµένοι κάθετα), οι οποίοι
έχουν επιλογή ρύθµισης του φωτισµού τους, µία λευκή επιφάνεια και ένα καράβι
ανάµεσα στην επιφάνεια και τους προβολείς. Αρχικά, ζητείται από τα παιδιά να
περιγράψουν το ‘ταξίδι του φωτός’ προς το καράβι. Στη συνέχεια, επιδιώκεται µέσα
από κατάλληλα ερωτήµατα να προσελκύσουµε την προσοχή των παιδιών στην αναλογία του αριθµού των σχηµατιζόµενων σκιών µε τον αριθµό των αναµµένων προβολέων. Ενθαρρύνονται να κάνουν υποθέσεις σχετικές µε αυτό και να προβούν
στην αντίστοιχη δράση για την επαλήθευση ή διάψευση της υπόθεσής τους. Σε ένα
δεύτερο επίπεδο ζητείται από τα παιδιά να προβλέψουν τη θέση της σκιάς σε σχέση µε όποιον προβολέα έχουµε αναµµένο. Ακολουθεί ξανά η επαλήθευση ή διάψευση της υπόθεσής τους.
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Εικόνα 1. Οθόνη από την προσομοίωση ‘Η σκιά των χεριών’

Εικόνα 2. Οθόνη από την προσομοίωση ‘Η θεωρία του Archibald’

Εικόνα 3. Οθόνη από την προσομοίωση ‘Η σκιά που φωτίζεται’
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∆ραστηριότητες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Οι δραστηριότητες αξιολόγησης συνιστούν την τελευταία φάση του προγράµµατος. Στην πρώτη δραστηριότητα παρείχαµε όλα τα κατάλληλα υλικά ώστε να κατασκευάσουν τα παιδιά κάθε οµάδας ξεχωριστά το σκηνικό ενός θεάτρου σκιών στην
τάξη και να υλοποιήσουν µία σύντοµη δική τους αυτοσχέδια παράσταση. Οι επιλογές των παιδιών σχετικά µε τη θέση των φιγούρων και της φωτεινής πηγής (φακός) αποτελούν ενδείξεις για το αν τα παιδιά κατάφεραν να κατανοήσουν τον τρόπο
δηµιουργίας της σκιάς µετά την ενασχόλησή τους µε τις προσοµοιώσεις.
Στη δεύτερη δραστηριότητα αξιολόγησης δίνονται στα παιδιά κάρτες που απεικονίζουν διαφορετικό αριθµό προβολέων η καθεµία και σε διάφορες καταστάσεις
(αναµµένοι- σβηστοί). Επίσης, δίνονται και κάρτες που απεικονίζουν σε διαφορετικό αριθµό τις σκιές ενός αντικειµένου. Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν τις
κάρτες µε τους προβολείς µε τις αντίστοιχες κάρτες µε το σωστό αριθµό σκιών του
αντικειµένου.
Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα αφορά σε ένα αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες. Ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονται στο επιτραπέζιο καλούνται να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις («Με ποιο
τρόπο µπορείς να κάνεις τη σκιά σου να φαίνεται στον τοίχο δύο φορές;») ή και
κάποιου είδους δοκιµασίες που καλούνται να πραγµατοποιήσουν («Κάνε τη σκιά
σου να φαίνεται στον τοίχο τεράστια!») σχετικά πάντα µε την έννοια της σκιάς.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα εµφανίζει χαρακτηριστικά µελέτης περίπτωσης (Cohen &
Manion, 1997), διότι, παρ’ όλο που τα βασικά της δεδοµένα προέρχονται από τη
διαδικασία ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων οι οποίες ελήφθησαν πριν και µετά τη
διδακτική παρέµβαση (pre-post test), περιλαµβάνει και στοιχεία συµµετοχικής παρατήρησης, κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης σε µικρό δείγµα µαθητών. Το δείγµα αποτέλεσαν 9 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 ήταν κορίτσια και τα 4
αγόρια. Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 5,2 ετών. Η επιλογή του δείγµατος έγινε
µέσω της τυχαίας επιλογής ονοµάτων από έναν κατάλογο που µας έδωσαν οι νηπιαγωγοί του σχολείου στο οποίο διεξήχθη η έρευνα. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε
ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν διδαχθεί προηγουµένως, ούτε για την έννοια του φωτός, ούτε για την έννοια της σκιάς.
Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν ατοµικά σε κάθε παιδί και οι ερωτήσεις
που περιελάµβαναν ήταν δύο ειδών, γνωστικού τύπου και κοινωνικο-συναισθηµατικού τύπου. Οι γνωστικού τύπου ερωτήσεις ήταν οι ίδιες και στο pre-test
και στο post-test προκειµένου να γίνει πιο εύκολη η σύγκριση, και κατά συνέπεια,
η αξιολόγηση των απαντήσεων των παιδιών. Οι πέντε γνωστικού τύπου ερωτήσεις
αφορούσαν την πρόβλεψη σχηµατισµού της σκιάς ενός αντικειµένου (δελφίνι) σε
διαφορετικές καταστάσεις. Οι απαντήσεις των παιδιών ταξινοµήθηκαν σε τρεις
κατηγορίες. Στην κατηγορία ‘επαρκείς’, όταν τα παιδιά απαντούσαν σωστά και έδιναν αιτιολογήσεις κοντά στην επιστηµονική γνώση, σε ‘ενδιάµεσες’, όταν τα παιδιά
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απαντούσαν σωστά, χωρίς, όµως, να δίνουν κάποια αιτιολόγηση και σε ‘ανεπαρκείς’, όταν οι απαντήσεις των παιδιών ήταν εσφαλµένες. Οι συναισθηµατικού τύπου ερωτήσεις, µετά τη διδακτική παρέµβαση, ήταν οι εξής: (α) «Τι σου άρεσε πιο
πολύ από όλα αυτά που κάναµε;» (β) «Τι θα ήθελες να µην είχαµε κάνει καθόλου;»,
«Τι σε κούρασε;» (γ) «Σου άρεσε που επισκεφθήκαµε το µουσείο από το διαδίκτυο;». Παράλληλα µε τη διαδικασία των συνεντεύξεων, ελήφθησαν δεδοµένα και κατά
τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης από τις δύο ερευνήτριες οι οποίες έπαιξαν
το ρόλο του εκπαιδευτικού (ερευνήτριες- εκπαιδευτικοί).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των παιδιών
σε ‘επαρκείς’, ‘ενδιάµεσες’ και ‘ανεπαρκείς’ στη φάση του pre-test. Στον Πίνακα 2
παρατίθεται η ίδια κατηγοριοποίηση στη φάση του post-test.

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση απαντήσεων στο pre-test
Κατηγορία απαντήσεων
Επαρκείς
Ενδιάµεσες
Ανεπαρκείς
Σύνολο

Συχνότητα απαντήσεων
5
13
27
45

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση απαντήσεων στο post-test
Κατηγορία απαντήσεων
Επαρκείς
Ενδιάµεσες
Ανεπαρκείς
Σύνολο

Συχνότητα απαντήσεων
30
8
7
45

Από τη µελέτη των Πινάκων 1 και 2 παρατηρούµε σηµαντική αύξηση της συχνότητας των επαρκών απαντήσεων, αλλά και της συχνότητας των ενδιάµεσων
απαντήσεων στο post-test. Μέσα από την ανάλυση των αποµαγνητοφωνήσεων θεωρούµε αξιοσηµείωτη την παρατήρησή µας ότι στις απαντήσεις των παιδιών γίνεται ιδιαίτερα χρήση του σχήµατος ‘φως-εµπόδιο-σκιά’ («Γιατί βρίσκει εµπόδιο το
φως και φαίνεται η σκιά του από πίσω», Εµµανουέλλα - 5 ετών). Επίσης, παρατηρήσαµε ότι οι αιτιολογήσεις των παιδιών στο post - test σχετικά µε την αντιστοιχία
του αριθµού φωτεινών πηγών και του αριθµού σχηµατιζόµενων σκιών είναι κατά
πολύ περισσότερο επιστηµονικά αποδεκτές από τις αιτιολογήσεις τους στο pre-test.
Αναφορικά µε τις κοινωνικοσυναισθηµατικού τύπου απαντήσεις, µετά την ανάλυση των πρωτογενών δεδοµένων µας, είµαστε σε θέση να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Από τα 9 παιδιά του δείγµατος τα 7 παιδιά έχουν χρησιµοποιήσει υπολογιστή, κυρίως στο σπίτι τους (µόλις 1 παιδί έχει χρησιµοποιήσει υπολογιστή στο
σχολείο). Μία άλλη άξια προσοχής παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι όλα τα
παιδιά δήλωσαν ότι έχουν επισκεφθεί έστω και ένα µουσείο, είτε µε το σχολείο,
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είτε µε τους γονείς τους. Επίσης, τόσο από τη συνέντευξη, όσο και από τις συζητήσεις των παιδιών µε τις ερευνήτριες κατά τη διάρκεια της παρέµβασης, φάνηκε η
µεγάλη ανταπόκρισή τους στο πρόγραµµα και δεχθήκαµε θετικές κριτικές από αυτά.
Αξιοσηµείωτο θεωρούµε το µεγάλο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό που επέδειξαν τα παιδιά κατά τη διαδικασία της εικονικής επίσκεψης στο µουσείο, καθώς και το
γεγονός ότι τους άρεσε να αισθάνονται ότι οι δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν βρίσκονται σε κάποιο πραγµατικό µέρος το οποίο επισκέπτονται µέσω του υπολογιστή τους. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται και από τις απορίες που εξέφρασαν τα
παιδιά σχετικά µε το πώς γίνεται να επισκεφθούµε ένα µουσείο από απόσταση, αλλά
και από την επιθυµία τους να επαναλάβουν την εικονική επίσκεψη («Θα ξαναπάµε σε
αυτό το µουσείο;»). Τέλος, για µια ακόµη φορά επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον των
παιδιών αυτής της ηλικίας για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη δυνατότητά τους
να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά µε αναπτυξιακά κατάλληλα λογισµικά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από µια πρώτη ανάλυση των διαφόρων δεδοµένων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας µπορούµε να συνάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε το
σχεδιασµό και την αποτελεσµατική εφαρµογή του προτεινόµενου εκπαιδευτικού
προγράµµατος, τη γνωστική και συναισθηµατική πρόοδο των παιδιών που έλαβαν
µέρος στο πρόγραµµα και την επίδραση της εκπαιδευτικής προσοµοίωσης του
µουσείου φυσικών επιστηµών στα παραπάνω.
Όσον αφορά στο σχεδιασµό και την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος φαίνεται ότι η στρατηγική σχεδιασµού, η οποία συµπεριελάµβανε τα επίπεδα
(α) του εννοιολογικού περιεχοµένου (πραγµάτευση του σχήµατος ‘πηγή-εµπόδιοσκιά’), (β) της στρατηγικής διδασκαλίας (αντιµετώπιση στόχων-εµποδίων) και (γ)
των δραστηριοτήτων εικονικού µουσείου ως µέσου διδασκαλίας, λειτούργησε αποδοτικά αφού παρατηρήθηκαν αφ’ ενός γνωστική και συναισθηµατική πρόοδος πολλών παιδιών και αφ’ ετέρου οµαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων χωρίς ουσιαστικά προβλήµατα επικοινωνίας µε τα παιδιά. Η πρωτοτυπία της συγκεκριµένης
έρευνας συνίσταται, κατά τη γνώµη µας, στο ότι προσφέρει δεδοµένα τα οποία συνηγορούν, κατ’ αρχάς, µε την άποψη ότι υπήρξε µια αρµονική προσαρµογή των
δραστηριοτήτων εικονικού µουσείου σε ένα ήδη επιτυχηµένο διδακτικό περιβάλλον σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της δηµιουργίας σκιάς.
Όσον αφορά στη γνωστική και συναισθηµατική πρόοδο των παιδιών που έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα, φαίνεται ότι ο συνδυασµός των παραγόντων που αναφέρθηκαν προηγούµενα συνέβαλε θετικά στην οικοδόµηση ενός πρόδροµου µοντέλου για την έννοια της σκιάς. Τα γνωστικά αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν
µε αυτά των αντιστοίχων ερευνών όπου εφαρµόσθηκε η ίδια στρατηγική σχεδιασµού διδακτικών δραστηριοτήτων (Ραβάνης, 1999; Ακτύπη κ.ά., 2001). Τα παιδιά
αυτής της ηλικίας φαίνεται να είναι σε θέση να κατασκευάσουν την ιδέα της διάδοσης του φωτός βασιζόµενα σε δεδοµένα εικονικά και όχι πειραµατικά, αφ’ ενός
διότι η έννοια της διάδοσης του φωτός δεν είναι δυνατόν να προκύψει από εµπει-
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ρικά δεδοµένα εξ αιτίας της πολύ µεγάλης ταχύτητας µε την οποία διαδίδεται το
φως και αφ’ ετέρου διότι φαίνεται να µπορούν να χειρισθούν εννοιολογικά όχι
µόνο την εµπειρία αλλά και συµβολικά δεδοµένα όπως είναι οι εικόνες φωτεινών
δεσµών. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα παιδιά
µπόρεσαν να χειρισθούν εννοιολογικά τις τρεις εικονικές προσοµοιώσεις που επελέγησαν ως κατάλληλες από το σύνολο των προσοµοιώσεων που περιείχε η εικονική έκθεση. Ασφαλώς χρειάζεται περαιτέρω ποιοτική έρευνα ώστε να διερευνηθεί
λεπτοµερώς πως ακριβώς χειρίζονται τα παιδιά αυτής της ηλικίας αυτού του τύπου
τις προσοµοιώσεις κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης.
Με κάθε επιφύλαξη, λοιπόν, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος οφείλεται, κατά µεγάλο µέρος της, στις δραστηριότητες διδασκαλίας µέσω των προσοµοιώσεων. Ο ισχυρισµός µας αυτός βασίζεται (α) στο
γεγονός ότι οι διδακτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ‘εικονικής επίσκεψης’ αποτελούν την ουσιαστική διδακτική παρέµβαση αφού οι µεν δραστηριότητες
πριν από τις δραστηριότητες προσοµοίωσης αποτελούν εργαλεία ανίχνευσης των
νοητικών παραστάσεων των παιδιών πριν τη διδασκαλία, οι δε δραστηριότητες
µετά από τις δραστηριότητες προσοµοίωσης αποτελούν δραστηριότητες αξιολόγησης, (β) στη φύση και τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου των επιλεγµένων προσοµοιώσεων το οποίο είναι συµβατό µε ανάλογες παραδοσιακές εικονιστικές αναπαραστάσεις διάδοσης του φωτός που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό
και, µάλιστα, έχοντας το πρόσθετο πλεονέκτηµα της αλληλεπιδραστικότητας σε
σχέση µε το στατικό χαρακτήρα των παραδοσιακών αναπαραστάσεων και (γ) στην
πεποίθηση ότι ο αφηγηµατικός χαρακτήρας των προσοµοιώσεων ως µέρους µιας
εικονικής επίσκεψης πραγµατικών χώρων ενός µουσείου προσδίδει το απαραίτητο
κίνητρο στα παιδιά ώστε να εµπλακούν µε ενδιαφέρον και περιέργεια στις διάφορες δραστηριότητες. Ο µετασχηµατισµός αυτής της πεποίθησης σε υπόθεση εργασίας αποτελεί µια από τις προτεραιότητές µας στη συνέχεια αυτής της µελέτης.
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