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Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στην προσχολική 
ηλικία: Μία προ-ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας 
της ανεμογεννήτριας 

Παρθενία Τζαμαρία & Δημήτρης Κολιόπουλος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στη διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων παι-

διών της προσχολικής εκπαίδευσης πριν και µετά από µια διδακτική παρέµβαση η 

οποία αφορούσε στην προσέγγιση της περιγραφής, της λειτουργίας και της χρήσης 

ενός µοντέλου ανεµογεννήτριας. Από την ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν 

τα παιδιά που έλαβαν µέρος στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κατά τη 

διάρκεια συνεντεύξεων πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση, φαίνεται ότι η 

πλειονότητα των νηπίων άλλαξε τις αρχικές νοητικές παραστάσεις, οικοδοµώντας 

έναν προ-ενεργειακό συλλογισµό µε τον οποίον εξηγούν τα διάφορα φαινόµενα ως 

αλυσίδα αντικειµένων από την άποψη της λειτουργίας τους ή της µεταφοράς µιας 

δράσης. Τα αποτελέσµατα αυτά οδηγούν στη διατύπωση της υπόθεσης ότι είναι 

δυνατόν να σχεδιασθεί ένα ευρύτερο πρόγραµµα διδασκαλίας στο επίπεδο της 

προσχολικής εκπαίδευσης στο οποίο θα τεθούν ζητήµατα ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και των πλεονεκτηµάτων τους. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Προσχολική εκπαίδευση, ανεµογεννήτρια, πρόδροµο εξηγητικό µοντέλο 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Τα παιδιά καθώς αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν τόσο µε το φυσικό όσο και µε 

το κοινωνικό τους περιβάλλον, διαµορφώνουν, όπως εξηγεί και ο Ραβάνης (2003), 

νοητικές παραστάσεις για τις ιδιότητες των αντικειµένων και των υλικών, για τα 

φαινόµενα του φυσικού κόσµου και τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Στο επί-

πεδο της προσχολικής ηλικίας, όταν αυτές οι παραστάσεις αποκτούν, κάτω από 

ορισµένες συνθήκες, οργανωµένη δοµή και περιεχόµενο εµφανίζονται ως πρόδρο-

µα εξηγητικά πρότυπα τα οποία οδηγούν τα παιδιά να εγκαταλείψουν την τελεολο-

γική αιτιότητα που είναι συνήθης σε αυτές τις ηλικίες (Πιαζέ, 2001) και να διατυ-

πώσουν φυσικές αιτιακές εξηγήσεις οι οποίες παρουσιάζουν συµβατότητα µε πρό-

τυπα που χρησιµοποιούνται στις φυσικές επιστήµες (Lemeignan & Weil- Barais, 

1997, Ravanis, 2000, Κολιόπουλος, 2002, Eshach and Freid, 2005; Χρηστίδου, 

2008, Fleer, 2009). 

 



ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 184 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες και προγράµµατα διδα-

σκαλίας για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία που αφορούν στην αειφόρο 

ανάπτυξη και τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας ως αποτέλεσµα του µεγάλου ενδι-

αφέροντος που δείχνουν εκπαιδευτικοί φορείς και εκπαιδευτικά συστήµατα (Intel-

ligent Energy, 2009, Κολιόπουλος και Αργυροπούλου, 2011). Αυτό, όµως, που 

δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς είναι αν και πως παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας προσλαµβάνουν τις ενεργειακές ιδέες που εισάγονται σε αυτά τα 

προγράµµατα και αν είναι σε θέση να κατασκευάσουν περιγραφικά ενεργειακά πρό-

τυπα, δεδοµένων των δυσκολιών που προκύπτουν από την αφηρηµένη και ποσοτι-

κή φύση της έννοιας της ενέργειας. 

Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται µια προσπάθεια διερεύνησης της αλ-

λαγής των νοητικών παραστάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά τη διάρκεια 

µιας διδακτικής παρέµβασης σχετικά µε την περιγραφή, τη λειτουργία και τη χρήση 

της ανεµογεννήτριας. Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε µια σειρά ανάλογων διερευνή-

σεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο Εργαστήριο ∆ιδακτικής των Θετικών Επι-

στηµών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/µου Πατρών (http://energyineducation. blogspot. 

com/), και έχουν ως αντικείµενο τον προσδιορισµό των γνωστικών δυνατοτήτων 

που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας όταν προ-

σεγγίσουν θέµατα σχετικά µε µοντέλα τεχνολογικών συστηµάτων, όπως το φωτο-

βολταϊκό στοιχείο και η ανεµογεννήτρια, τα οποία εντάσσονται στα λεγόµενα συ-

στήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Συµιδαλά κ.ά, 2006, Κοντογιαννάτου, 

2009, Κολιόπουλος και Αργυροπούλου, 2011). Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι 

παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι σε θέση, στα πλαίσια 

µιας κατάλληλης διδακτικής παρέµβασης, να ενεργοποιήσουν ένα συλλογισµό 

γραµµικής αιτιότητας και να οικοδοµήσουν ένα πρόδροµο ‘ενεργειακό’ πρότυπο µε 

το οποίο να περιγράφουν φυσικά φαινόµενα όπως τη λάµψη µιας λάµπας ή την 

περιστροφή ενός µικρού κινητήρα µε τη βοήθεια µπαταρίας ή φωτοβολταϊκού στοι-

χείου. Το ερώτηµα που τίθεται στη συγκεκριµένη εργασία είναι αν παιδιά της προ-

σχολικής ηλικίας µπορούν να οικοδοµήσουν ένα αντίστοιχο πρότυπο για ένα µο-

ντέλο ανεµογεννήτριας. Στη συνέχεια, πρόκειται να περιγραφούν οι µεθοδολογικές 

επιλογές και ορισµένα αποτελέσµατα που καταδεικνύουν ότι επιβεβαιώνεται, σε 

γενικές γραµµές, η βασική υπόθεση ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι σε 

θέση να οικοδοµήσουν έναν προ-ενεργειακό συλλογισµό µε τον οποίον να εξηγούν 

τη λειτουργία ενός µοντέλου ανεµογεννήτριας ως αλυσίδα αντικειµένων από την 

άποψη της λειτουργίας τους ή/και από την άποψη της µεταφοράς µιας δράσης από 

ένα αντικείµενο σε ένα άλλο αντικείµενο. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να οδηγή-

σουν στη διατύπωση µιας άλλης υπόθεσης, ότι δηλαδή είναι δυνατόν να σχεδια-

σθεί ένα ευρύτερο πρόγραµµα διδασκαλίας στο επίπεδο της προσχολικής εκπαί-

δευσης στο οποίο θα τεθούν ζητήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των 

πλεονεκτηµάτων τους.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Υποθέσεις έρευνας 

∆ιερευνήθηκαν οι εξής λειτουργικές υποθέσεις: Τα παιδιά µετά τη διδακτική πα-

ρέµβαση (α) µπορούν να αναγνωρίσουν τη δοµή και τη λειτουργία ενός µοντέλου 

ανεµογεννήτριας, (β) µπορούν να δίνουν εξηγήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του 

µοντέλου ανεµογεννήτριας χρησιµοποιώντας µια αναπαράσταση µε την οποία να 

εξηγούν τη λειτουργία του µοντέλου ανεµογεννήτριας ως αλυσίδα αντικειµένων όχι 

µόνο από την άποψη της λειτουργίας τους (‘φυσάει’ → ‘γυρνάει’ → ‘ανάβει’) αλλά 

και από την άποψη της µεταφοράς µιας δράσης από ένα αντικείµενο σε ένα άλλο 

(‘άνεµος’ → ‘δράση’ → ‘φτερωτή’ → ‘δράση’ → ‘δυναµό’ (ηλεκτρογεννήτρια) → ‘λά-

µπα’) και (γ) µπορούν να εφαρµόσουν την γνώση αυτή και σε νέο φαινοµενολογι-

κό πεδίο, π.χ. εκτός από την χρήση του µοντέλου ανεµογεννήτριας στο άναµµα 

µιας λάµπας, να κατανοούν και τη χρήση στην ενεργοποίηση οποιασδήποτε ηλε-

κτρικής συσκευής. 

∆είγµα 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε 2 νηπιαγωγεία (17
ο
 Νηπιαγωγείο Πατρών και Νη-

πιαγωγείο Κ. Βελιτσών) του νοµού Αχαΐας τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία και πήραν 

µέρος σε αυτή συνολικά 9 νήπια. 

Η διδακτική παρέµβαση 

Η διδακτική παρέµβαση περιελάµβανε 4 δραστηριότητες (Τζαµαρία, 2010). Η 1
η
 

δραστηριότητα αποτέλεσε το κύριο µέρος της διδασκαλίας και βασίστηκε στην αφή-

γηση ενός αυτοσχέδιου παραµυθιού. Η κεντρική ιδέα του παραµυθιού ήταν η κα-

τασκευή ενός φάρου στο λιµάνι ενός νησιού και πιο συγκεκριµένα η µετατροπή 

ενός ανεµόµυλου σε ανεµογεννήτρια. Η αφήγηση διακόπτεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα προκειµένου τα νήπια να συµµετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες 

περιλαµβάνουν βασικά στάδια της λεγόµενης ‘διερευνητικής προσέγγισης της δι-

δασκαλίας και µάθησης των φυσικών επιστηµών’ όπως διατύπωση ερωτηµάτων, 

έλεγχο υποθέσεων, προσανατολισµένων παρατηρήσεων και πειραµατισµών µε τις 

διάφορες συσκευές που συναποτελούν το µοντέλο ανεµογεννήτριας. Χαρακτηριστι-

κές περιπτώσεις δραστηριοτήτων είναι, για παράδειγµα, αυτή όπου τα παιδιά κά-

νουν υποθέσεις σχετικά µε το αν ανάβει µια λάµπα µε ή χωρίς την σύνδεση ενός 

δυναµό ή αν ανάβει περισσότερο όταν φυσάµε µε µεγαλύτερη δύναµη την φτερωτή. 

Στην 2
η
 δραστηριότητα, µοιράστηκαν στα νήπια οι ίδιες κάρτες που τους δόθηκαν 

κατά τη διάρκεια του pre-test (δείτε την ενότητα ‘Οι τεχνικές λήψης και επεξεργα-

σίας δεδοµένων’) και τους ζητήθηκε να συνεργαστούν και να αποφασίσουν µε ποια 

σειρά θα τοποθετήσουν τις κάρτες και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Στην 

3
η
 δραστηριότητα, παρουσιάστηκε στα νήπια µια µακέτα που αναπαριστούσε ένα 

αιολικό πάρκο πάνω σε ένα βουνό, τρία σπίτια στους πρόποδές του και λαµπάκια 

σε κάθε σπίτι που συνδεόταν µε τις ανεµογεννήτριες. Τα παιδιά κλήθηκαν αρχικά 

να περιγράψουν την µακέτα και να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το γιατί βρίσκο-
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νται εκεί οι ανεµογεννήτριες, ποιος είναι ο ρόλος τους και τι πιστεύουν ότι θα 

συµβεί αν θα φυσήξει αέρας. Στην συνέχεια, τα παιδιά πειραµατίστηκαν θέτοντας 

τις ανεµογεννήτριες σε κίνηση και παρατήρησαν τι συµβαίνει κάθε φορά και, τέλος, 

κλήθηκαν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις σχετικά µε το πως ανάβουν οι λά-

µπες στα σπίτια της µακέτας, να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το αν θα µπορούσα-

µε να χρησιµοποιήσουµε ανεµογεννήτριες προκειµένου να ανάψουµε και τις λά-

µπες στα σπίτια µας ή στο σχολείο και, ακόµη, να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το 

σε τι άλλο είναι χρήσιµες οι ανεµογεννήτριες εκτός από το να ανάβουν λάµπες 

(π.χ. να θέτουν σε λειτουργία άλλες ηλεκτρικές συσκευές). 

Στην 4
η
 δραστηριότητα, συµφωνήθηκε µε τα παιδιά να κατασκευαστεί ένα βι-

βλίο, το οποίο θα περιείχε τα διάφορα τµήµατα που απαρτίζουν µια ανεµογεννή-

τρια, τοποθετηµένα σύµφωνα µε την λογική της αλυσίδας λειτουργίας της συγκε-

κριµένης συνδεσµολογίας και να τοποθετηθεί στην βιβλιοθήκη του σχολείου. Τα 

νήπια αποφάσισαν ποιο τµήµα θα ζωγραφίσει το καθένα (σεσουάρ, φτερωτή, δυ-

ναµό, λάµπα) και στη συνέχεια τα τοποθέτησαν στην σωστή σειρά.  

Οι τεχνικές λήψης και επεξεργασίας δεδοµένων 

Pre-test: Πριν από τη διδακτική παρέµβαση, επιχειρήθηκε η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των παιδιών γύρω από τη δοµή, τη λειτουργία και τη χρήση ενός µο-

ντέλου ανεµογεννήτριας µε τη µορφή ατοµικών ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων. Οι 

συνεντεύξεις αποτελούνταν από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος, παρουσιάστηκαν στα 

παιδιά οι βασικές συσκευές από τις οποίες αποτελείται ένα µοντέλο ανεµογεννή-

τριας (ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό και µια λάµπα) και τους ζητήθηκε 

(α) να τις κατονοµάσουν και (β) να προσπαθήσουν να τις συνδέσουν µεταξύ τους 

προκειµένου να κάνουν την λάµπα να ανάψει. Στο δεύτερο µέρος, δόθηκαν στα 

παιδιά καρτέλες που απεικόνιζαν τα αντικείµενα που χρησιµοποίησαν στην προη-

γούµενη δραστηριότητα και τους ζητήθηκε να τις τοποθετήσουν σε µια σειρά και 

να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Τέλος, στο τρίτο µέρος, παρουσιάστηκε στα 

νήπια µια φωτογραφία που απεικόνιζε ένα αιολικό πάρκο και αυτά κλήθηκαν να 

περιγράψουν την εικόνα και να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε την χρήση και την 

λειτουργία των ανεµογεννητριών.  

Post-test: Μετά τη διδακτική παρέµβαση, επιχειρήθηκε, πάλι µε τη µορφή ατο-

µικών ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων, η εκ νέου διερεύνηση των αντιλήψεων των 

νηπίων γύρω από τη δοµή, τη λειτουργία και τη χρήση ενός µοντέλου ανεµογεννή-

τριας προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόοδος στην σκέψη τους µετά από 

την συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Οι συνεντεύξεις 

ήταν πανοµοιότυπες µε αυτές του pre-test. 

Όλες οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν προκειµένου να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν τα δεδοµένα, ενώ, τόσο τα παιδιά όσο και η εκπαιδευτικός –ερευνήτρια, 

καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος είχαν κρεµασµένο στο λαιµό από ένα δη-

µοσιογραφικό µαγνητόφωνο. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν δεδοµένα 

τα οποία ελήφθησαν από τα δύο πρώτα µέρη της συνέντευξης 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα ανάµεσα στα 

δεδοµένα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του pre-test και του post-test ώστε να 

δοθεί µια εικόνα της προόδου που πραγµατοποίησαν (ή δεν πραγµατοποίησαν) τα 

νήπια που έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα. Οι απαντήσεις των παιδιών σε κάθε µέρος 

της συνέντευξης συγκροτούνται σε κατηγορίες a-priori ή a-posteriori ανάλογα µε το 

είδος της ερώτησης. Για παράδειγµα, στο πρώτο µέρος της συνέντευξης που αφορά 

στη σύνδεση των διαφόρων αντικειµένων που συναποτελούν το µοντέλο ανεµογεν-

νήτριας, η κατηγοριοποίηση έχει γίνει a-posteriori, δηλαδή µε βάση τις απαντήσεις 

των παιδιών. Αντίθετα, η ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στις εξηγήσεις των 

παιδιών για τη λειτουργία του µοντέλου ανεµογεννήτριας, στηρίχθηκε σε παλαιότερο 

εργαλείο ανάλυσης των τύπων εξηγήσεων των που δίδουν τα παιδιά σε παρόµοιες 

φυσικές καταστάσεις (Συµιδαλά κ.ά, 2006, Koliopoulos et al, 2009).  

Ονοµατοδοσία και συνδέσεις αντικειµένων 

Κανένα παιδί δεν γνώριζε τα ονόµατα της φτερωτής και του δυναµό πριν από τη 

διδακτική παρέµβαση. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούσαν να τα περιγράψουν σε σχέση 

µε αντικείµενα που γνωρίζουν από τη καθηµερινή τους εµπειρία (‘αυτό µοιάζει µε 

ανεµιστήρα’ για τη φτερωτή, ‘µοιάζει µε αυτό που βάζουµε το γάλα µέσα’ για το δυ-

ναµό). Το Σχήµα 1, αναφέρεται στην ικανότητα των νηπίων να συνδέσουν τα αντι-

κείµενα φτερωτή – δυναµό - λάµπα και µε την χρήση του σεσουάρ να καταφέρουν να 

ανάψουν την λάµπα. Τα στάδια που προέκυψαν από την οµαδοποίηση των δεδοµέ-

νων είναι τα ακόλουθα: (α) στάδιο 0: το παιδί συνδέει τα αντικείµενα ανά 2 κάθε 

φορά, αγνοώντας τα υπόλοιπα αντικείµενα, (β) στάδιο 2: το παιδί συνδέει τη φτερω-

τή µε το δυναµό και αφήνει τη λάµπα στην άκρη εντάσσοντάς την στην συνδεσµολο-

γία, χωρίς όµως να την συνδέει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι περιµένει η λάµπα να 

ανάψει εάν κινηθεί η φτερωτή, (γ) στάδιο 2: το παιδί συνδέει τη φτερωτή µε το δυ-

ναµό αρχικά και αφήνει την λάµπα στην άκρη όπως και στο προηγούµενο στάδιο, 

στην συνέχεια, όµως, προσπαθεί να ενώσει και την λάµπα µε την υπόλοιπη συνδε-

σµολογία χωρίς να την τοποθετεί στο σωστό σηµείο και (δ) στάδιο 3: το παιδί συν-

δέει σωστά και τα τρία αντικείµενα και καταφέρνει να ανάψει τη λάµπα. 

Σειροθέτηση καρτών και εξήγηση λειτουργίας του µοντέλου ανεµογεννήτριας 

Αναφορικά µε την χρήση και την λειτουργία του µοντέλου ανεµογεννήτριας, οι 

εξηγήσεις που δίνουν τα νήπια πριν από τη διδακτική παρέµβαση, εστιάζονται 

στην κίνηση της φτερωτής του µοντέλου ανεµογεννήτριας από τον φύσηµα / άνε-

µο. Στο Σχήµα 2 φαίνονται ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη των απα-

ντήσεων των µαθητών όταν καλούνται να σειροθετήσουν κάρτες οι οποίες περιέ-

χουν αναπαραστάσεις των διαφόρων αντικειµένων που συναποτελούν το µοντέλο 

ανεµογεννήτριας. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι καµία απάντηση των παιδιών 

µετά τη διδακτική παρέµβαση δεν δίδεται τυχαία ή χωρίς αιτιολόγηση. 
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Σχήμα 1. Συγκριτικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων 
αντικειμένων που συναποτελούν το μοντέλο ανεμογεννήτριας  

Σχήμα 2: Συγκριτικά δεδομένα σχετικά με την αιτιολόγηση σχηματικών ανα-
παραστάσεων για τη λειτουργία του μοντέλου ανεμογεννήτριας που κατα-
σκεύασαν τα παιδιά 

Στο ποιοτικό επίπεδο, µετά την παρέµβαση, φαίνεται η προσοχή των νηπίων να 

έχει µετατοπιστεί στο άναµµα της λάµπας που είναι και το πρώτο πράγµα που ανα-

φέρουν (όχι µόνο της λάµπας που χρησιµοποιήθηκε στην συνδεσµολογία, αλλά 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οποιασδήποτε λάµπας στα σπίτια, στο σχολείο και αλ-

λού) και, στη συνέχεια, στη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών. Κάποια από τα νή-

πια αναφέρουν τις λέξεις ‘ηλεκτρισµός’ και ‘ενέργεια’ και δίνουν προσοχή στην 

ύπαρξη των καλωδίων επισηµαίνοντας ότι από εκεί περνάει ηλεκτρισµός, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι κάποια από τα νήπια εξηγούν τη λειτουργία του µοντέλου ανε-

µογεννήτριας ως αλυσίδα αντικειµένων όχι µόνο από την άποψη της λειτουργίας 

τους αλλά και από την πιο εξελιγµένη άποψη της µεταφοράς µιας δράσης από ένα 

αντικείµενο σε ένα άλλο. Ο Πίνακας 1 περιέχει ορισµένες από τις απαντήσεις των 

παιδιών σχετικά µε τις εξηγήσεις που δίνουν γύρω από την λειτουργία και την 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

PRE

POST

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

PRE

POST



∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 189 

χρήση του µοντέλου ανεµογεννήτριας πριν και µετά την συµµετοχή τους στο συ-

γκεκριµένο πρόγραµµα. 

Πίνακας 1: Ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις εξηγήσεις που δίδουν τα παιδιά 
για τη λειτουργία του μοντέλου ανεμογεννήτριας ή πραγματικής ανεμογεννή-
τριας  
 
 Pre-test Post-test 

Νήπιο 1 ‘Γυρίζουν και βγάζουν τα χιόνια  ‘Γυρίζουν και ανάβουν οι λάµπες’  

Νήπιο 2 ‘Φυσάει και κάνουν αέρα για να έχει 

δροσιά’  

‘Για να δουλεύουν τα ηλεκτρικά’  

Νήπιο 3 ‘Γυρίζουν µε τον αέρα’ ‘Φυσάει ο αέρας, γυρίζουν και ανά-

βει φως σε ένα σπίτι’  

Νήπιο 4 ‘Είναι εκεί για τον αέρα, µόλις φυσάει 

γυρίζουν’  

‘Το δυναµό δίνει ενέργεια στη φτε-

ρωτή για να γυρίσει και µετά η φτε-

ρωτή δίνει ενέργεια πίσω στο δυνα-

µό και αυτό τη δίνει στα καλώδια’  

Νήπιο 5 ‘Γυρίζουν µε τον αέρα και βγάζουν η-

λεκτρισµό και γυρίζουν για το Χρι-

στούλη’  

‘Γυρνάνε και έχουν ηλεκτρισµό’  

Νήπιο 6 ‘Γυρίζουν από τον αέρα’ ‘Γυρίζουν και ανάβουν οι λάµπες’  

Νήπιο 7 ‘Φυσάει και γυρίζουν και µετά σταµα-

τάει ο αέρας και σταµατάνε να γυρί-

ζουν’ 

‘Φυσάει ο αέρας και γυρίζουν και 

ανάβουν οι λάµπες και η τηλεόραση 

στο σπίτι’ 

Νήπιο 8 ‘Γυρνάνε γύρω- γύρω για να κάνουν 

αέρα’ 

‘Με τον αέρα γυρίζουν και ανάβουν 

οι λάµπες και τα ηλεκτρικά’ 

Νήπιο 9 ‘Όταν γυρίζει γύρω – γύρω η λάµπα 

θα ανάψει, οποιαδήποτε λάµπα’ 

‘Ανάβουν οι λάµπες όταν γυρίζουν 

και η τηλεόραση’ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η συγκεκριµένη έρευνα επέχει θέση µελέτης περίπτωσης και συνεπώς κανένα από 

τα αποτελέσµατα που περιγράφηκαν πιο πάνω δεν µπορεί να γενικευθεί. Σε γενι-

κές γραµµές θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι τρεις υποθέσεις της έρευνας 

επιβεβαιώθηκαν και ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που έλαβαν µέρος σε αυτήν 

(α) αντιλαµβάνονται τα αντικείµενα που συναποτελούν ένα απλό µοντέλο ανεµο-

γεννήτριας καθώς και τον τρόπο σύνδεσης µεταξύ τους ώστε να λειτουργεί το σύ-

στηµα, (β) εξηγούν τη λειτουργία του συστήµατος µε όρους µιας γραµµικής αλυσί-

δας αντικειµένων όπου το ένα δρα πάνω στο άλλο µέσω ενός διαµεσολαβητή µε 

αφηρηµένες ιδιότητες (‘η φτερωτή δίνει ενέργεια πίσω στο δυναµό και αυτό τη 

δίνει στα καλώδια’) και (γ) διευρύνουν τις εξηγήσεις τους σε φαινοµενολογικά πε-

δία που δεν είναι παρόντα (‘όταν φυσάει και γυρίζουν οι φτερωτές στο σπίτι ανά-

βουν οι λάµπες και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές’). Τα αποτελέσµατα που περιγρά-

φονται εδώ επιβεβαιώνουν, επίσης, ανάλογα συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί 
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κατά τη διάρκεια διδακτικής παρέµβασης µε παιδιά της προσχολικής ηλικίας σχετι-

κής µε τη περιγραφή και λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων (http://www. 

ecedu.upatras.gr/fibonacci/). Ασφαλώς απαιτείται συστηµατικότερη µελέτη της 

γνωστικής προόδου των µαθητών µε µεγαλύτερα δείγµατα και λεπτοµερέστερες 

τεχνικές παρατήρησης τάξης ώστε να είµαστε σε θέση να γενικεύσουµε τα συγκε-

κριµένα αποτελέσµατα.  

Παράλληλα, υποθέτουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά είναι δυνατόν να οδηγήσουν 

στο σχεδιασµό ευρύτερων προγραµµάτων διδασκαλίας τα οποία θα περιλαµβάνουν 

ως πολιτισµική διάσταση της σχολικής επιστηµονικής γνώσης ζητήµατα αειφόρου 

ανάπτυξης και ιδιαίτερα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπου τα παιδιά θα είναι σε 

θέση να συζητούν και ως ένα βαθµό να αποδίδουν κάποιο ‘επιστηµονικό’ νόηµα σε 

τέτοια ζητήµατα.  
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