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Α. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Είναι δυνατόν να εισαχθούν οι φυσικές επιστήµες ως διακριτή οντότητα στο 

αναλυτικό πρόγραµµα της  προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα; Το ερώτηµα αυ-
τό γίνεται επίκαιρο όχι µόνο γιατί διανύουµε µια περίοδο αλλαγών στα αναλυτικά 
προγράµµατα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων αλλά και γιατί η εκπαιδευτική έ-
ρευνα στον τοµέα της προσχολικής εκπαίδευσης έχει συσσωρεύσει σειρά αποτελε-
σµάτων που νοµιµοποιούν την ανάδειξη και επεξεργασία ενός τέτοιου ερωτήµατος 
(Howe, 1993). Το ερώτηµα τίθεται και από τη µεριά της κοινότητας των ερευνητών 
της ∆ιδακτικής των φυσικών επιστηµών που διεξάγουν έρευνα στα διάφορα Παιδα-
γωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών, όπως φαίνεται από τις εργασίες των πρόσφατων συνε-
δρίων που διοργανώθηκαν µε θέµα τις φυσικές επιστήµες στην προσχολική εκπαί-
δευση (βλ. π.χ., Ραβάνης, 2001). Από αυτήν, κυρίως, τη σκοπιά θα προσπαθήσουµε 
να δώσουµε µια τεκµηριωµένη απάντηση στο ερώτηµά µας. Ειδικότερα, για ν’ απα-
ντήσουµε στο ερώτηµα θα πρέπει να εξετάσουµε αν η διδασκαλία των φυσικών επι-
στηµών είναι κοινωνικά αναγκαία, πότε είναι επιστηµολογικά έγκυρη, αν είναι γνω-
σιακά επιτρεπτή και τέλος, πότε καθίσταται διδακτικά εφικτή. 

 
Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
         Η κοινωνική αναγκαιότητα της εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην 

προσχολική εκπαίδευση µπορεί να προκύψει από αυτό που ονοµάζουµε συγκρότηση 
επιστηµονικής καλλιέργειας. Η θέση ότι η επιστηµονική γνώση αποτελεί πολιτισµικό 
αντικείµενο και, συνεπώς, αφορά στο σύνολο του πληθυσµού µιας κοινωνίας που ο-
φείλει να ζει ανθρώπινα σ’ ένα επιστηµονικο-τεχνικό περιβάλλον αλλά και να χειρί-
ζεται αποτελεσµατικά το περιβάλλον αυτό, υιοθετείται όλο και περισσότερο από ορι-
σµένα εκπαιδευτικά συστήµατα (Κολιόπουλος, 2001α). Στα πλαίσια αυτά, οι φυσικές 
επιστήµες και η τεχνολογία θεωρούνται όλο και περισσότερο βασικά αντικείµενα δι-
δασκαλίας κοντά στη γλώσσα και τα µαθηµατικά. Έτσι βλέπουµε ακόµη και διαπρε-
πείς φυσικοί όπως ο Lederman στις Ηνωµένες Πολιτείες (Fiolhais & Pessoa, 2002) 
και ο Charpac στη Γαλλία (BUP, 1998), αµφότεροι κάτοχοι βραβείων Nobel, να ε-
µπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στις βαθµίδες 
της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μια πρόσφατη συγκριτική ανάλυ-
ση των αναλυτικών προγραµµάτων της προσχολικής εκπαίδευσης στην Αγγλία, Γαλ-
λία και Κύπρο ανέδειξε τη διακριτή παρουσία των φυσικών επιστηµών στην προσχο-
λική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην ηλικία των 5-6 ετών (Γκρίτση, 2001). Σε κάθε ένα 
από τα συγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα η έννοια της διακριτότητας των φυσι-
κών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση εµφανίζεται µε διαφορετικό τρόπο. Στο 
αγγλικό πρόγραµµα οι φυσικές επιστήµες αποτελούν αυτόνοµο τοµέα από την ηλικία 
των 5 ετών ενώ στο γαλλικό πρόγραµµα αρχίζουν να υπάρχουν ως αυτόνοµος τοµέας 
από την ηλικία των 8 ετών αλλά υπάρχει µια προγραµµατισµένη σταδιακή προετοι-
µασία γι αυτό (Laugier & Dumon, 1998). Τέλος, στο κυπριακό αναλυτικό πρόγραµ-
µα, πάλι, οι φυσικές επιστήµες αντιµετωπίζονται ως αυτόνοµος τοµέας από την ηλι-
κία των 4 ετών (Κωνσταντίνου κα., 2002).    
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Γ. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
Η επιστηµολογική αντίληψη για την λειτουργία των φυσικών επιστηµών στην 

προσχολική εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι άλλη από την αντίληψη που είναι δυνα-
τόν να διαµορφώσει κάποιος για τη λειτουργία των φυσικών επιστηµών γενικότερα. 
Η δική µας αντίληψη για τη γνώση των φυσικών επιστηµών συµπυκνώνεται στις ε-
πόµενες θέσεις: 
(α) πρόκειται, κυρίως, για υποθετική γνώση η οποία παράγεται κατά τη µελέτη ενός 
προβλήµατος και όχι για γνώση που παράγεται από την παρατήρηση και την εµπειρί-
α, οι οποίες ενίοτε συνιστούν εµπόδια στη συγκρότησή της (Bachelard, 1980) και  
(β) είναι µια εννοιολογική κατασκευή που µας επιτρέπει να διαµορφώσουµε µια συ-
γκεκριµένη αντίληψη για τα φυσικά φαινόµενα (µετασχηµατισµός των φυσικών φαι-
νοµένων σε φαινόµενα φυσικών επιστηµών) (Baltas, 1990)  

Οι θέσεις αυτές αναδεικνύουν τον εποικοδοµητικό (constructivist) χαρακτήρα 
της γνώσης των φυσικών επιστηµών που έρχεται, πολλές φορές, σε αντίθεση µε την 
κρατούσα εµπειριστική προσέγγιση τόσο των δραστηριοτήτων φυσικών επιστηµών 
στην προσχολική εκπαίδευση (Ραβάνης, 1999) όσο και των παραδοσιακών αναλυτι-
κών προγραµµάτων φυσικών επιστηµών άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων (Κολιόπου-
λος, 2001β). Για την προσχολική εκπαίδευση, το πλαίσιο αυτό, θα µπορούσε να δια-
τυπωθεί ως εξής: Στόχος των φυσικών επιστηµών είναι να µάθουν τα παιδιά να αλλά-
ζουν την αντίληψή τους για τον κόσµο, δηλ. για τα φυσικά φαινόµενα και για τα α-
ντικείµενα, να µάθουν να αντιλαµβάνονται τον κόσµο από µια ειδική σκοπιά. Αυτό, 
για ένα παιδί 3-5 ετών, µπορεί να σηµαίνει απλώς τη συγκρότηση αιτιολογικών ανα-
παραστάσεων µέσα από καταστάσεις δράσης επί των φυσικών αντικειµένων ενώ, για 
ένα παιδί 5-7 ετών, τη συγκρότηση εννοιολογικών µοντέλων κατ’ αρχήν συµβατών 
µε την επιστηµονική γνώση αναφοράς.  

 
∆. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
Το «γνωσιακά επιτρεπτό» της εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην προ-

σχολική εκπαίδευση εµφανίζεται να έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη σχετίζεται µε το 
ερευνητικό ρεύµα περί σπονδυλωτής ανάπτυξης της νόησης το οποίο αµφισβητεί την 
πιαζετική θεώρηση σύµφωνα µε την οποία γενικές αλλαγές συντελούνται κατά το 
µάλλον ή ήττον ταυτοχρόνως σε διάφορα πεδία γνώσης και υποστηρίζει την ανάπτυ-
ξη στην προοπτική εξειδίκευσης κατά γνωστικό πεδίο όπως η γλώσσα, τα µαθηµατι-
κά, η φυσική κλπ (Karmiloff-Smith, 1998). Τα ευρήµατα του ερευνητικού αυτού 
ρεύµατος (όπως, π.χ., ότι τα παιδιά διαµορφώνουν θεωρίες, δηλαδή, κατασκευάζουν 
αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας τις οποίες υποστηρίζουν ακόµα και αν επρό-
κειτο να επινοήσουν ή αγνοήσουν παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά) νοµιµοποιούν α-
σφαλώς τη µελέτη της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών σε θέµατα που 
σχετίζονται άµεσα µε το πεδίο των φυσικών επιστηµών ενώ, παράλληλα, αποδυνα-
µώνουν τις αντιλήψεις περί ολιστικής µάθησης. Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται µε 
την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια της ∆ιδακτικής των φυσικών επιστηµών από 
την οποία προκύπτει ότι είναι δυνατή η εποικοδόµηση πρόδροµων εννοιολογικών µο-
ντέλων φυσικών επιστηµών από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Ραβάνης, 1999). 
Φαίνεται, µάλιστα, ότι τα πρόδροµα µοντέλα εννοιών των φυσικών επιστηµών δεν 
αποτελούν απλή οικειοποίηση των σκέψεων των ενηλίκων ή απλή αναπαράσταση της 
πραγµατικότητας αλλά δηλώνουν ακριβώς την ποιοτική ιδιοµορφία της παιδικής 
σκέψης η οποία όµως αναπτύσσεται κάτω από την επίδραση των ενηλίκων. Η αντί-
ληψη αυτή επιβεβαιώνει τις ιδέες του Vygotski (1993) ο οποίος ισχυρίζεται ότι η δια-
δικασία συγκρότησης των επιστηµονικών εννοιών διαφέρει απ’ αυτή των αυθόρµη-
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των εννοιών (σελ. 259). Για παράδειγµα, η ερευνητική εργασία που διεξάγεται στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Παν/µίου Πατρών δείχνει ότι τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας (κυρίως αυτά των 5-6 ετών) σηµειώνουν γνωστική πρόοδο σε 
τοµείς όπως η φύση του φωτός και ο σχηµατισµός σκιών, οι αλλαγές φυσικής κατά-
στασης του νερού, η επίδραση της τριβής στην κίνηση των αντικειµένων, η έννοια 
του µαγνήτη, οι λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού και η έννοια του «ζωντα-
νού» (Ραβάνης, 1999 ; Ραφτόπουλος κα., 2001 ; Ζόγκζα, 2001 ; Ζόγκζα & Εργαζάκη, 
2001), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σχετικές µε τους τοµείς της επίπλευσης 
των σωµάτων και της αποθήκευσης / µεταφοράς της ενέργειας.  

 
Ε. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ 
Ο όρος διδακτική εφικτότητα αναφέρεται, αφ’ ενός στις διδακτικές στρατηγι-

κές που επιτρέπουν την εποικοδόµηση γνώσεων φυσικών επιστηµών για τις οποίες 
µιλήσαµε στην προηγούµενη ενότητα και αφ’ ετέρου, στις πραγµατικές συνθήκες δι-
δασκαλίας οι οποίες καθιστούν εφικτό το µετασχηµατισµό των in vitro διδακτικών 
παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους σε πραγµατικές διδασκαλίες µέσα στην 
αίθουσα του νηπιαγωγείου. Όσον αφορά στις διδακτικές στρατηγικές, έχει αναπτυ-
χθεί µια σειρά τέτοιων στρατηγικών οι οποίες καθιστούν εφικτό τον διδακτικό µετα-
σχηµατισµό επιστηµονικών µοντέλων σε πρόδροµα εννοιολογικά µοντέλα φυσικών 
επιστηµών (Ravanis, 2000). Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν όχι µόνο εργαλεία χρή-
σης των νοητικών παραστάσεων που έχουν τα παιδιά για τα διάφορα φυσικά φαινό-
µενα πριν από τη διδακτική παρέµβαση (Κολιόπουλος, 2001γ) αλλά και περιβάλλο-
ντα που προκρίνουν την ιδέα της συστηµατικής συνεργασίας εκπαιδευτικών και παι-
διών (Ραβάνης κα., 2002). Ως παράδειγµα, αναφέρουµε µια στρατηγική που έχει σαν 
στόχο να δηµιουργήσει κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση ανάµεσα στην αντίληψη των 
παιδιών ότι το φως εντοπίζεται µόνο στις φωτεινές πηγές ή δέκτες και την επιστηµο-
νική αντίληψη ότι το φως είναι µια οντότητα που διαδίδεται στο χώρο (Ραβάνης, 
1999). Οι συνθήκες δηµιουργίας κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης επιτυγχάνονται 
µε διδακτικές παρεµβάσεις που περιλαµβάνουν συζητήσεις πάνω σε σχέδια τα οποία 
απεικονίζουν φωτεινές δέσµες τεχνητού και φυσικού φωτός. Μέσα από τέτοιες πα-
ρεµβάσεις αρκετά παιδιά φαίνεται να αλλάζουν την αρχική τους αντίληψη και να συ-
γκροτούν µια αντίληψη κατ’ αρχήν συµβατή µε το παραδεκτό επιστηµονικό µοντέλο 
αναφοράς.  

Η εφαρµογή διδακτικών στρατηγικών όπως αυτή που παρουσιάσαµε προη-
γούµενα σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας καθώς και η ένταξή τους στο αναλυ-
τικό πρόγραµµα είναι ένα από τα ζητούµενα της εκπαιδευτικής έρευνας. Προς το πα-
ρόν, µόνο υποθέσεις µπορούµε να διατυπώσουµε σχετικά µε το πώς µπορεί αυτό να 
επιτευχθεί. Κεντρικό στοιχείο των υποθέσεων αυτών οφείλει ν’ αποτελεί  η αρχική 
κατάρτιση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης οι 
οποίες (-οι) καλούνται να προσεγγίσουν διδακτικά ένα αντικείµενο για το οποίο δεν 
διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις (Μπαγάκης κα., 1997). Μια πρόσφατη έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε σε µετεκπαιδευόµενες νηπιαγωγούς στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο 
Αθηνών, έδειξε πως ένα σχετικά µικρό ποσοστό των µετεκπαιδευοµένων διετύπωσαν 
µια πρόθεση αλλαγής αντίληψης προς τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στο 
νηπιαγωγείο µε εµφανείς επιπτώσεις στην αλλαγή των καθηµερινών τους πρακτικών 
(Κολιόπουλος, 2001δ). Ήταν όµως ενθαρρυντικό το ποσοστό εκείνων που διετύπω-
σαν µια πρόθεση διαµόρφωσης θετικής στάσης προς τη διδασκαλία των φυσικών ε-
πιστηµών. Το διδακτικά εφικτό, λοιπόν, της εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην 
προσχολική εκπαίδευση ως διακριτής οντότητας φαίνεται να περνά µέσα από τη συ-
στηµατική αναδιάρθρωση της αρχικής µόρφωσης και της επιµόρφωσης των εκπαι-
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δευτικών αυτής της βαθµίδας. Ένα παράδειγµα επιµορφωτικού προγράµµατος το ο-
ποίο στοχεύει στη διάδοση γνώσεων των φυσικών επιστηµών, στην ανάπτυξη και 
διάδοση διδακτικών δραστηριοτήτων για την προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην 
ανάπτυξη επικοινωνίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς που εισάγουν τις προηγούµενες 
δραστηριότητες στη διδασκαλία τους είναι το πρόγραµµα «La main à la pâte» το οποίο 
αποτέλεσε και τον οδηγό στην ανάπτυξη ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος φυσικών επι-
στηµών για το νηπιαγωγείο στη Γαλλία  (Larcher & Saltiel, 1998). Τέλος, άλλες έρευνες 
δείχνουν ότι η µεθοδολογική στρατηγική της έρευνας-δράσης είναι δυνατόν να βοη-
θήσει σηµαντικά στη βελτίωση των στάσεων και των αντιλήψεων των νηπιαγωγών 
(Μπαγάκης, 2002). 

 
ΣΤ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα προσχολικής εκπαίδευσης οι φυσικές επι-

στήµες δεν έχουν διακριτό ρόλο. Το πρόγραµµα αυτό είναι διαρθρωµένο κατά τοµείς 
ανάπτυξης όπως ο ψυχοκινητικός, ο κοινωνικο-συναισθηµατικός, ο αισθητικός και ο 
νοητικός. Οι φυσικές επιστήµες υπονοούνται στον νοητικό τοµέα όπου επιδιώκεται 
(α) η γνωριµία των νηπίων µε τα αντικείµενα, όσον αφορά τις φυσικές ιδιότητες, τα 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα και την κοινωνική τους σηµασία, (β) η γνωριµία 
των νηπίων µε το φυσικό περιβάλλον, (γ) ν’ αποκτήσουν τα νήπια εµπειρίες από τη 
βίωση φυσικών και κοινωνικών καταστάσεων και φαινοµένων, και (δ) να συγκροτή-
σουν λογικο-µαθηµατικές συσχετίσεις γι αυτές τις καταστάσεις (ΥΠΕΠΘ, 1989). Μια 
πιο συστηµατική ανάλυση του προγράµµατος αναδεικνύει µια εµπειριστική προσέγ-
γιση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την οποία «οι φυσικές επιστήµες βρίσκονται 
παντού, το µόνο που χρειάζεται είναι να τις ψάξετε» (MacDonald, 2001). Έτσι, η ο-
ποιαδήποτε γνώση που σχετίζεται µε τις φυσικές επιστήµες φαίνεται να παράγεται 
από την αισθητηριακή αντίληψη και τη βιωµατική εµπειρία ενώ η επιστηµονική µέ-
θοδος εµφανίζεται ως κατάλογος δεξιοτήτων (παρατήρηση, ταξινόµηση, διατύπωση 
υποθέσεων κλπ) οι οποίες υποτίθεται ότι είναι δυνατόν να προσεγγισθούν ανεξαρτή-
τως του θεµατικού περιεχοµένου. 

Στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα (ΦΕΚ 1376, τ. Β’ / 18-2-2001), το οποίο πρό-
κειται να εφαρµοστεί, υποτίθεται ότι η θέση των φυσικών επιστηµών αναβαθµίζεται 
αφού εισάγεται ρητά ως θεµατικός τοµέας στο κείµενο που έχει τίτλο «∆ιαθεµατικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο». Στο κείµενο, όµως, 
µε τίτλο «Προγράµµατα Σπουδών Νηπιαγωγείου» ο τοµέας των φυσικών επιστηµών 
προσεγγίζεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου τοµέα: της Μελέτης του Περιβάλλοντος 
(Πίνακας 1). Στον ευρύτερο αυτό τοµέα εντάσσονται εκτός από τις φυσικές επιστή-
µες (στο κείµενο ο όρος «φυσικές επιστήµες» ταυτίζεται µε τον όρο «φυσική») οι θε-
µατικοί τοµείς της βιολογίας, της γεωγραφίας, της ιστορίας, των θρησκευτικών και 
των εννοιών κοινωνικής και πολιτικής αγωγής! Αυτό δεν είναι το µοναδικό στοιχείο 
που υποβαθµίζει την εισαγωγή των φυσικών επιστηµών ως διακριτής οντότητας στο 
νέο αναλυτικό πρόγραµµα. Η εισαγωγή διαθεµατικών δραστηριοτήτων µε τον τρόπο 
που υποδεικνύονται τείνουν να ευνοούν µια ολιστική γνώση για τον κόσµο και να 
ακυρώνουν τη βασική επιστηµολογική επιδίωξη των φυσικών επιστηµών (αλλά και 
άλλων επιστηµονικών πεδίων) που είναι ο µετασχηµατισµός του αδιαφοροποίητου 
τρόπου µε τον οποίο βλέπουν και ερµηνεύουν τα παιδιά τον κόσµο σε ένα σύνολο 
συγκροτηµένων ιδεών που θ’ αποτελεί µια συγκεκριµένη σκοπιά από την οποία θα 
βλέπουν και ερµηνεύουν τα φαινόµενα. Τέλος, οι αναντιστοιχίες και αντιφάσεις που 
παρατηρούνται ανάµεσα στις δεξιότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα νήπια και 
το περιεχόµενο ενδεικτικών δραστηριοτήτων (π.χ., η δεξιότητα «να γνωρίσουν» αντι-
στοιχεί σε παρόµοιες δραστηριότητες µε τη δεξιότητα «να κατανοήσουν» - 
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σελ.1681), η εµφάνιση της επιστηµονικής µεθοδολογίας ως καταλόγου αποσπασµα-
τικών δεξιοτήτων ο οποίος πάντοτε αρχίζει µε τη δεξιότητα της παρατήρησης (εµπει-
ριστική προσέγγιση) και η εισαγωγή θεµατικών ενοτήτων όπως αυτής της κίνησης 
των σωµάτων µε γνωστικά ακατάλληλο περιεχόµενο («Να κατανοούν την κίνηση και 
τις αρχές που την εξηγούν - σελ. 1681) αποτελούν ενδείξεις απουσίας τεκµηριωµένων 
επιστηµολογικών και κοινωνικο-γνωστικών θέσεων για µια αναβαθµισµένη λειτουρ-
γία των φυσικών επιστηµών σε σχέση µε το παλαιότερο αναλυτικό πρόγραµµα. 

 
Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η κοινωνική ανάγκη για επιστηµονικά καλλιεργηµένους πολίτες, η διεθνής 

εµπειρία και, ιδιαίτερα, η ευρωπαϊκή εµπειρία σχετικά µε τα αναλυτικά προγράµµατα 
προσχολικής / πρώτης σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τα πορίσµατα της έρευνας 
στους τοµείς της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλι-
κίας και της ∆ιδακτικής των φυσικών επιστηµών όχι µόνο νοµιµοποιούν το ερώτηµα 
περί εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση ως διακριτής 
οντότητας αλλά συνηγορούν υπέρ µιας θετικής απάντησης στο ερώτηµα αυτό. Αντί-
θετα, η πολιτεία είναι αυτή που, µέσω των αναχρονιστικών αναλυτικών προγραµµά-
των (παλαιού και νέου) που συντάσσει, της υποβαθµισµένης (επι)µόρφωσης που πα-
ρέχει στις(στους) εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης και της άρνησής της 
να συνεργαστεί µε κατάλληλους για την περίσταση φορείς έρευνας όπως είναι οι το-
µείς των παιδαγωγικών τµηµάτων νηπιαγωγών που ασχολούνται µε τις φυσικές επι-
στήµες, δεν συµβάλλει στη δηµιουργία συνθηκών για την προώθηση και ανάπτυξη 
του κοινωνικά ώριµου και ερευνητικά τεκµηριωµένου αιτήµατος της αναβάθµισης 
της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση.  
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