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Abstract: This study investigates visual arts‟ contribution to the teaching of physical
concepts in pre-school age. The learning objectives set out compiled the forthcoming
activities in order to familiarize children with water as a solvent. In particular, our aim was to:
1. Study the behavior / effect of water on solid and liquid materials used as visual art media.
2. Approach contrasting concepts of color (transparent-opaque, fluid-dry, dark-light) using
different amounts of water as a solvent.
The present case study conducted at a public day kindergarten in Athens with 17
preschoolers.Our research tools were participatory observation and the portfolio of children.
In addition, significant supplementary material was provided by videotapes photographs
depicting children's behavior.
According to our findings, learning is promoted through adult-child interaction and
collaboration, and visual media can be used in science didactics. At the same time, it is
confirmed that arts‟ material can enhance and improve preschoolers‟ previous knowledge of
water as a solvent in solids and liquids.
Keywords: visual arts, natural sciences, preschool age, concepts, transformation
Πεπίλητη: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζπκβνιή ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε δηδαζθαιία θπζηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ο ζρεδηαζκφο
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζδηνξίζηεθε κε άμνλα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ εηέζεζαλ θαη
είραλ απψηεξν ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην λεξφ σο δηαιχηε. Δηδηθφηεξα,
θηλεζήθακε ζε δχν επίπεδα:
1. Να κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά/επίδξαζε ηνπ λεξνύ ζε ζηεξεά θαη πγξά πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ωο εηθαζηηθά κέζα.
2. Να γίλεη πξνζέγγηζε ζε αληηζεηηθέο έλλνηεο ηωλ ρξωκάηωλ (δηαθαλή-αδηαθαλή, ξεπζηόζηεγλό, ζθνύξν-αλνηρηό) ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο λεξνύ ωο δηαιπηηθό
κέζν.
Ζ έξεπλα αθνξά κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζε έλα δεκφζην βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ ηεο Αζήλαο. πκκεηείραλ 17 πξνλήπηα, ελψ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, σο
εξεπλεηηθά εξγαιεία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ην portfolio ησλ
παηδηψλ. πνπδαίν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πξνζέθεξαλ νη βηληενζθνπήζεηο θαη πνηθίιν
θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο εθδεισζείζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ πξνλεπίσλ πνπ κειεηήζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε κάζεζε πξνσζήζεθε
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ελειίθσλ-παηδηψλ θαη φηη ηα εηθαζηηθά κέζα
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Παξάιιεια,
επηβεβαηψζεθε φηη ην πινχζην πιηθφ ησλ Σερλψλ κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο
πξφηεξεο γλψζεηο ησλ λεπίσλ φζνλ αθνξά ην λεξφ σο δηαιπηφ κέζν ζε ζηεξεά θαη πγξά.
Λέξειρ κλειδιά: εηθαζηηθέο ηέρλεο, θπζηθέο επηζηήκεο, πξνζρνιηθή ειηθία, έλλνηεο,
κεηαζρεκαηηζκφο

Ειζαγυγή
Ζ καθξαίσλε πνξεία ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ηεο επηζηήκεο απνδεηθλχνπλ φηη απνηεινχλ
ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. Οη απφςεηο γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε
δηίζηαληαη. Ζ κεξίδα ηνπ ιένληνο επηβεβαηψλεη ηελ ηζρπξή επηθνηλσλία ηνπο, ή αλαγλσξίδεη
θάπνην είδνο επαθήο αλάκεζά ηνπο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη εθείλνη πνπ ακθηζβεηνχλ ηε
ζπκβαηφηεηά ηνπο.
Ωζηφζν, ε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηερλψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη
άξξεθηε θαη ακθίδξνκε, θαζψο ε δνκή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πξνζθέξεη ηελ πξψηε χιε θαη
ηα βαζηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία νη ηέρλεο αθελφο κεηαδίδνπλ ηα κελχκαηά ηνπο θαη αθεηέξνπ
ηα κεηαζρεκαηίδνπλ κε ηξφπν ψζηε λα παξαπέκπνπλ ζε λέα κελχκαηα (Νέν Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα, 2011).
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ εηθαζηηθή έθθξαζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη
επνκέλσο ε θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε
απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ο θπζηθφο θφζκνο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία
δηδαζθαιίαο θαη κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη ηελ εμάζθεζε ηα παηδηά λα
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αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην θάζε ζηνηρείν. Αθφκα θαη
κηα θειίδα ρξψκαηνο απνηειεί ζεκείν γηα ηελ εηθαζηηθή γιψζζα. Καζψο ν καζεηήο έξρεηαη
αληηκέησπνο κε έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ, δνθηκάδεη ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζήο ηνπ πάλσ
ζηα δηάθνξα πιηθά θαη δηαπηζηψλεη ηα πνηθίια απνηειέζκαηα (Βάνο, 2008). Ο πεηξακαηηζκφο
σζηφζν κε ηα πιηθά δελ αλαθέξεηαη ζε έλαλ ζπλερή απηνζρεδηαζκφ. Αλαθέξεηαη ζε κηα
δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξαηεξεί, δνθηκάδεη, πεηξακαηίδεηαη, δηνξζψλεη, επηιέγεη θαη
πινπνηεί, επηρεηξψληαο λα νπηηθνπνηήζεη κηα ηδέα ηνπ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο δξάζεο ηνπ
καζεηή είλαη αθελφο ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαη αθεηέξνπ ε
ζπγθξφηεζε κηαο εξεπλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην θπζηθφ θφζκν, ηα ρξψκαηα, ηα πιηθά θαη
ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.
Σα κηθξά παηδηά είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πεξίεξγα θαη έηνηκα γηα αλαδεηήζεηο. Οη
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ θφζκν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή
παηρληδηνχ. Να έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηα
θηλεηνπνηνχλ λα βξνπλ ηε ιχζε ζε θάηη πνπ ηα απαζρνιεί. ε έλα ηέηνην πιαίζην δξάζεο
ελεξγνπνηνχληαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη πξνζσπηθέο κλήκεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ
θφζκν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ γλψζε βηψλεηαη θαιχηεξα κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηελ
άκεζε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ δηακνξθψλνπλ
ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Σν παηδί εμνηθεηψλεηαη κε έλα αληηθείκελν, έλα θαηλφκελν, φηαλ ην
βηψζεη κε φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο θαη φηαλ δξάζεη επάλσ ζε απηφ, παξαηεξψληαο ηηο αιιαγέο
πνπ ζεκεηψλνληαη σο απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. Όπσο νη επηζηήκεο, έηζη θαη νη
ηέρλεο έρνπλ κία ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε κάζεζε.
Οη δηάθνξεο εθθάλζεηο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθά
εξγαιεία ζηηο ππφινηπεο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα ηε ζθαηξηθή
θαη εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ. Παξφηη ην ζεκείν εθθίλεζεο είλαη
δηαθνξεηηθφ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε, ε θάζε κία ζπκβάιιεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε
γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο επηζηήκνλαο παξαηεξεί, δηαηππψλεη ππνζέζεηο θαη
επηδηψθεη λα απνδείμεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεψλ ηνπ κέζα ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην
νπνίν έρεη νξηζηεί απφ ηελ απαξρή ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο αληίζηνηρα, απφ ηε δηθή ηνπ
νπηηθή δηακνξθψλεη ηελ θνζκναληίιεςή ηνπ θαη ηελ παξνπζηάδεη κέζα απφ ηα έξγα ηνπ ζηελ
θνηλσλία ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημή ηεο. Καη ηα δχν πεδία, άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηε
γλψζε, ζπλεηζθέξνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ
αηφκνπ.
Αλάινγε είλαη θαη ε θηινζνθία πνπ δηαπλέεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ην παηδί
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θαη απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο.
Δηδηθφηεξα, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη δηάρπηε ε αλάπηπμε
δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο απφ ηε ζχκπξαμε ησλ δχν πεδίσλ.
Γεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην κάζεζεο πξνζνδνθφξν, εηδηθά γηα ηα λήπηα, θαζψο
δεκηνπξγνχληαη δίνδνη επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε κε ηελ
εηθαζηηθή απφιαπζε. Οη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο Σέρλεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα λήπηα λα
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εμσηεξηθεχζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο λα απνηειέζνπλ
εθαιηήξην γηα θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο (Καδέια & Καθαλά, 2014). πγθεθξηκέλα, ε
ζπκβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ζεκαληηθή,
θαζψο πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο βνεζνχλ
ηα λήπηα λα κπεζνχλ ζην θπζηθφ θφζκν.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζπκβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε
δηδαζθαιία θπζηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δπηρεηξείηαη κέζσ εηθαζηηθψλ
εξγαιείσλ λα αληηιεθζνχλ ηα λήπηα ην λεξφ σο δηαιπηφ κέζν ζηα ζηεξεά θαη πγξά.

1. Θευπηηικό πλαίζιο
Ο θπζηθφο θφζκνο, πνπ απνηειεί αλεμάληιεηε πεγή νπηηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ εξεζηζκάησλ,
είλαη ηαπηνρξφλσο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο αιιά θαη εθθίλεζεο ηφζν γηα ηελ επηζηήκε φζν
θαη γηα ηελ ηέρλε (Βάνο, 2001). «Κη ελώ ηα πεξηζζόηεξα κηθξά παηδηά νύηε ελδηαθέξνληαη
νύηε είλαη έηνηκα γηα επίζεκε αθαδεκαϊθή εξγαζία, όπωο είλαη ε αλάγλωζε, ζρεδόλ όια ηα
παηδηά ελδηαθέξνληαη θαη είλαη έηνηκα γηα θαιιηηερληθή εξγαζία» (Schirrmacher,1998). Απηή ε
ζέζε ηζρπξνπνηεί ην επηρείξεκα φηη ηα εηθαζηηθά σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο κπνξεί λα
επλνήζεη ηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη δε θπζηθψλ. Γηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο Σέρλεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθά κέζα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ινγνηερλία, ε
δσγξαθηθή, ην ζέαηξν, ε κνπζηθή, ε γιππηηθή. Βαζηθνί αξκνί, ηφζν ζηελ Σέρλε φζν θαη ζηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο, είλαη ε αλαθάιπςε θαη ν πεηξακαηηζκφο. Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο
δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν κε εξσηήζεηο, φπσο: «Πξνζπάζεζε λα ζθεθηείο ..»
(Schirrmacher,1998).
Οη δηαδηθαζίεο παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο θαη δεκηνπξγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη ηα
ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Σέρλε θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Πνιινί επηζηήκνλεο θαη
θαιιηηέρλεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηέρλεο θαη επηζηήκεο λνεκαηνδνηεκέλε. Ο
Root-Bernstein (2000) επηζεκαίλεη παξαδείγκαηα θαιιηηερλψλ πνπ ηα έξγα ηνπο είραλ
αληίθηππν ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα, δσγξάθνη, φπσο ν Seraut, επηλφεζαλ
ηε δηαδηθαζία ζπαζίκαηνο κηαο εηθφλαο ζε δηαθξηηέο πεξηνρέο ηνπ ρξψκαηνο (pixel) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηερλνινγία (π.ρ. νζφλεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) (Poldberg,
Trainin&Andrzejczak, 2013).
Ο Gardner (1993) επηζεκαίλεη φηη ν ππξήλαο θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη σο
βάζε ηεο ηηο Σέρλεο πξέπεη λα είλαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ, ρξεζηκνπνίεζεο θαη
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζπκβφισλ, αληηθεηκέλσλ θαη αλαπαξαζηαηηθψλ
ζπζηεκάησλ. Σν παηδί, δειαδή πξέπεη λα ζθέθηεηαη θαη καδί θαη δηακέζνπ ησλ αληηθεηκέλσλ
κέζα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Όηαλ κάιηζηα νη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνιππξηζκαηηθή νπηηθή ηεο αηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη
ελζσκαηψλνπλ ηηο Σέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα
θίλεηξα εκπινθήο (Ξαλζάθνπ, 1998).
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Φπζηθή απφξξνηα ησλ πξνεγνχκελσλ αλαθνξψλ είλαη ε ζχλδεζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε
ηηο θπζηθέο επηζηήκεο σο γλσζηηθά πεδία ηνπ δηαζεκαηηθνχ πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν πεξηερφκελν ησλ ηειεπηαίσλ ελδείθλπηαη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ
ελλνηψλ θαη λνεκάησλ δηα κέζνπ ησλ εηθαζηηθψλ εξγαιείσλ (Καδέια & Καθαλά, 2014).
Καηφπηλ ζρεηηθήο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ έξεπλεο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο Σέρλεο σο δηδαθηηθά εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία
θπζηθψλ ελλνηψλ θπξίσο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
Οη Καδέια θαη Καθαλά (2014) αμηνπνίεζαλ ηηο Σέρλεο γηα λα κπήζνπλ ηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην θαηλφκελν ηεο δηαιπηφηεηαο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 25 λήπηα
ηεο 56εο πεξηθέξεηαο πξνζρνιηθήο αγσγήο Αηηηθήο. Ζ δηδαθηηθή πξαθηηθή αλαπηχρζεθε κε
βάζεη ηνπ κχζνπ ηνπ Αηζψπνπ «Ο γατδνπξάθνο θαη ην αιάηη». Ζ αθφξκεζε πεξηειάκβαλε
ρξήζε ηερληθψλ αθήγεζεο, θνπθινζέαηξνπ θαη εκςχρσζεο θνχθιαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα
αθνινχζεζαλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη
άιιεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Σέρλε, φπσο δξακαηνπνίεζε θαη ζεαηξηθφ παηρλίδη. Σα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο αλέδεημαλ ηελ επίηεπμε ησλ
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ
λεπίσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο δπλακηθνχ θαη επράξηζηνπ
πεξηβάιινληνο κε πινχην εξεζηζκάησλ, ηα νπνία ηξνθνδφηεζαλ ηε ζθέςε θαη έδσζαλ
έκπλεπζε ζηα παηδηά.
Οη Βαιαθψζηα θαη Χξεζηίδνπ (2010) παξνπζίαζαλ κία έξεπλα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ καγλεηηζκνχ ζε
25 παηδηά πξνζρνιηθή ειηθίαο. ηελ έξεπλα έγηλε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ
κέζσ κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ ελζσκάησλε δξαζηεξηφηεηεο
δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη δηήγεζεο ηζηνξηψλ. Αθνινχζεζε κεηα-έιεγρνο γηα λα
αμηνινγεζνχλ νη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά, θαζψο ππήξμε βειηίσζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζε
ζχγθξηζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε.
Οη Pantidos, Spathi θαη Vitoratos (2001) κειέηεζαλ ηε δνκή ηνπ «TheBlegdamsvejFaust» θαη
ηε ζρέζε ηνπ κε ην θιαζηθφ παηρλίδη Φάνπζη ηνπ Γθαίηε. O «BlegdamsvejFaust» είλαη έλα
ζεαηξηθφ έξγν πνπ γξάθηεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Bohr ην 1932,
εκπλεπζκέλν απφ ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο Φπζηθήο ζε απηά ηαξαρψδε ρξφληα.
Πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο βαξχηεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ. Ζ κειέηε απηή δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο
φηη νη λέεο ηδέεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γίλνληαη πην πξνζηηέο, θαηαλνεηέο θαη νηθείεο
κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε.
ε ζπλάξηεζε κε ηα πξνεγνχκελα, ε παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηάζεη κία δηδαθηηθή
παξέκβαζε ζρεδηαζκέλε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ην λεξφ σο
δηαιπηφ κέζν ζε ζηεξεά θαη πγξά. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εηθαζηηθά εξγαιεία θαη πιηθά, φπσο ηέκπεξεο
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πγξέο θαη ζε ζθφλε, θηκσιίεο, καξθαδφξνη, ραξηφληα, ραξηηά Α4, πηλέια, πειφο θαη αικπξφ
δπκάξη, άρξεζην πιηθφ, πιαζηηθά κηθξά δνρεία γηα ηελ αλάκεημε ξεπζηψλ ρξσκάησλ,
θαιακάθηα, θειινί, κπαηνλέηεο, ςαιίδηα, κηθξέο νδνληφβνπξηζεο θαη ξνιά βαςίκαηνο,
ζθνπγγάξηα, θφιιεο, θ.ά. Σα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία βξίζθνληαη ζηελ πξνελλνηνινγηθή
πεξίνδν ζθέςεο. Ζ ζθέςε ηνπο ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν ζηνηρείν κηαο θαηάζηαζεο θαη
αγλνεί άιινπο εμίζνπ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Όζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο δηαιπηφηεηαο
ηα λήπηα εζηηάδνπλ ζηε δηαιπκέλε νπζία εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη «θεχγεη»,
«εμαθαλίδεηαη» θαη ζπλδένπλ ην θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο κε ηελ ηήμε (Ραβάλεο, 1999). Σα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη:
1) Τα εηθαζηηθά εξγαιεία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο δηδαθηηθά κέζα ζηηο θπζηθέο
επηζηήκεο;
2) Τν πινύζην πιηθό ηωλ Τερλώλ κπνξεί λα εληζρύζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο πξόηεξεο γλώζεηο
ηωλ λεπίωλ όζνλ αθνξά ην λεξό ωο δηαιπηό κέζν ζε ζηεξεά θαη πγξά;

2. Μεθοδολογία
Καζψο ε θχζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο είρε πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαη βαζηθφ ξφιν θαηείρε ε
αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ειηθία ηνπο, ε κεζνδνινγία πνπ
επηιέρζεθε, θξίζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηεξεπλεηηθνχ καο
ζθνπνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπηωζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζε κία ηάμε πξνλεπίσλ,
φπνπ ζπκκεηείραλ 17 αγφξηα θαη θνξίηζηα απφ έλα δεκφζην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ηεο
Αζήλαο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ήηαλ 4 εηψλ.
Γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, σο εξεπλεηηθά εξγαιεία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε ηελ θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ θαη ην portfolio ησλ παηδηψλ.
πνπδαίν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνζέθεξαλ νη
βηληενζθνπήζεηο θαη πνηθίιν θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο εθδεισζείζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ
παηδηψλ. Σν έλαπζκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε (Δηθφλα 1) δφζεθε απφ θάπνηεο
παξαηεξήζεηο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα δσγξαθηθήο, φηαλ ηπραία ιίγεο
ζηαγφλεο λεξνχ ζην ραξηί πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζην έξγν ηνπο. Σα παηδηά αλ θαη έξρνληαη
πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αληηκέησπα κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ
ζπγθξνηεκέλε γλψζε γηα λα εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ.
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Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία, φπσο ζπλέβε θαη ζην „αηχρεκα‟, απηή ηε θνξά φκσο
θαηφπηλ ζρεδηαζκνχ.Εσγξαθίδνπλ ζε θίιηξα θαθέ κε καξθαδφξνπο θαη ηνπο δεηείηαη λα πξνβιέςνπλ
ηη ζα ζπκβεί, εάλ πέζεη λεξφ επάλσ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα ην λεξφ σο δηαιχηεο θαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα απηή κέζα ζηελ ηάμε.
Εικόνα 1. Το νεπό υρ διαλύηηρ………. Η αθοπμή

Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ
ησλ βησκαηηθψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε ζθέςε ηνπο, ζηηο
πξνυπάξρνπζεο δειαδή ηδέεο ηνπο. Οη ηδέεο απηέο δχζθνια εγθαηαιείπνληαη. Ζ απφξξηςε ηεο
πξψηκεο ηδέαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κεηά απφ γλσζηηθή ζχγθξνπζε, φηαλ δειαδή ην παηδί
αηζζαλζεί φηη ε άπνςή ηνπ είλαη αλεπαξθήο (Κνιηφπνπινο, 2002). ηελ παξνχζα κειέηε
αθνινπζήζεθε απηή ε ζηξαηεγηθή, θαζψο πξνζθέξζεθαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα ειέγμνπλ
ηηο ηδέεο ηνπο, λα ηηο επηβεβαηψζνπλ ή λα ηηο αλαδνκήζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ απφςεηο
πιεζηέζηεξεο ζην επηζηεκνληθφ πξφηππν.
Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζδηνξίζηεθε κε άμνλα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ
εηέζεζαλ θαη είραλ απψηεξν ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην λεξφ σο δηαιχηε.
Δηδηθφηεξα, θηλεζήθακε ζε δχν επίπεδα:
1) Να κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά/επίδξαζε ηνπ λεξνύ ζε ζηεξεά θαη πγξά πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ωο εηθαζηηθά κέζα.
2) Να γίλεη πξνζέγγηζε ζε αληηζεηηθέο έλλνηεο ηωλ ρξωκάηωλ (δηαθαλή-αδηαθαλή, ξεπζηόζηεγλό, ζθνύξν-αλνηρηό) ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο λεξνύ ωο δηαιπηηθό
κέζν.
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν θάζεηο κε ζεκείν εθθίλεζεο ηελ
αλίρλεπζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην αξρηθφ επίπεδν
ζπιινγηζκψλ ηνπο. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηνχληαλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ε θάζε
πεηξακαηηζκνχ ψζηε ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ, λα θάλνπλ ππνζέζεηο, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα
παξαηεξήζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ
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ζπδεηήζεηο. ηε δεχηεξε θάζε, νξγαλψζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νηθνδφκεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ
εθαξκνγήο ηνπο.
2.1. 1η Φάζη
Γηα λα αληρλεπζνχλ θάζε θνξά νη ηδέεο ησλ παηδηψλ εζηηάδακε ζε πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζην εηθαζηηθφ ηνπο εγρείξεκα θαη πξνζαλαηνιίζακε ηηο δξάζεηο πξνο
κηα αλάινγε θαηεχζπλζε. Δπηδηψθακε θάζε θνξά λα δνχκε πψο ζθέθηνληαη, ηα ελζαξξχλακε
λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη θαηφπηλ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα παξαηεξήζνπλ, λα πξνβνχλ ζε
εκπεηξηθή εμαθξίβσζή ησλ ηδεψλ ηνπο θαη λα νδεγεζνχλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ
θαηάιιειεο εξσηήζεηο. Οη εξεπλεηέο αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη αλάινγα
κε ηηο απαληήζεηο πνπ δέρνληαλ πξνζπαζνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο πξνο ηε θπζηθή
ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηε ρξήζε ηνπ σο δηαιχηε. Παξάιιεια, ζηηο ζπδεηήζεηο καο
αλαθεξφκαζηαλ ζηελ φιε δηαδηθαζία εηζάγνληαο λέεο έλλνηεο θαη ηελ αλάινγε νξνινγία.
Δπηρεηξήζακε κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα
νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε δξψληαο επάλσ ζηα αληηθείκελα θαη ηα πιηθά θαη λα αμηνπνηήζνπλ
ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. Σν επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε είρε σο ζηφρν
λα απνζηαζεξνπνηήζνπκε ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ θαη λα ηα σζήζνπκε ζε
κηα ελλνηνινγηθή αιιαγή.
2.2. 2η Φάζη
ηε θάζε απηή, αθνινπζήζεθε ε ίδηα πνξεία φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ρσξίο σζηφζν λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ίδηα πιηθά. ε έλα δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πιαίζην, ζρεδηάζηεθαλ
δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο
ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην εηθαζηηθφ ηνπο εγρείξεκα. Οη δξάζεηο εκπεξηείραλ
δεηήκαηα επηινγήο πιηθψλ θαη εηδηθφηεξα έπξεπε λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο
εθαξκνγέο ηνπ λεξνχ σο δηαιχηε ζηα ρξψκαηα, ζηεξεά θαη κε.

3. Παποςζίαζη και ανάλςζη ηυν αποηελεζμάηυν
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδσζαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ θαη
λα επηθνηλσλήζνπλ αλαθαιψληαο πξνεγνχκελεο ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπο. ηα πιαίζηα ησλ
ζπδεηήζεσλ ηα παηδηά πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο,
φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αηηηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ σο
δηαιχηε ήηαλ αλεπαξθείο. πγθεθξηκέλα, φηαλ δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα πξνβιέςνπλ ηη ζα
ζπλέβαηλε αλ ηνπνζεηνχζακε ηηο θηκσιίεο (Δηθφλα 2) θαη ηηο ηέκπεξεο ζε ζθφλε κέζα ζην
λεξφ, νξηζκέλα παηδηά θάλεθε πσο δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ πσο ην λεξφ κε θάπνην
ηξφπν ζα επηδξάζεη ζην άιιν πιηθφ, ελψ θάπνηα άιια ελδερνκέλσο λα αληηιακβάλνληαλ ζε
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θάπνην βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ σο δηαιχηε [απαληήζεηο γηα ηηο 1) θηκσιίεο:
«ηίπνηα», «ζα βξαρνύλ», «ζα γίλνπλ θνκκάηηα», 2) ηέκπεξεο ζε ζθφλε: «ζα ιηώζεη», «ζα
καιαθώζεη».
Εικόνα 3. Το νεπό υρ διαλύηηρ ζε ςγπά (ηέμπεπερ)

Εικόνα 2. Το νεπό υρ διαλύηηρ ζε ζηεπεέρ οςζίερ (κιμυλία)

ην αληίζηνηρν εξψηεκα γηα ηηο πγξέο ηέκπεξεο (Δηθφλα 3) ηα παηδηά έδσζαλ απαληήζεηο πην
επαξθείο [«ζα γίλεη όπωο ην λεξό», «πην λεξνπιή»], ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ βέβαηα ην
θαηάιιειν ιεμηιφγην, θαζψο απνπζίαδε απφ ην ιφγν ηνπο ε ρξήζε ελλνηψλ, φπσο πγξφ,
ζηεξεφ, ξεπζηφ, αξαηφ, θηι.
ηε θάζε πεηξακαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, δηαηππψζεθαλ παξφκνηεο εξσηήζεηο απφ ηνπο
εξεπλεηέο θάλνληαο ρξήζε φκσο λέσλ ελλνηψλ θαη φξσλ, φπνπ δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα
ηνπο πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξνχζαλ. ην ζεκείν απηφ, νη απαληήζεηο ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθέο, γεγνλφο πνπ κάιινλ νθείιεηαη ζηελ άκεζε παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ θαη
ζηελ επίδξαζε ηεο πξφζθαηεο ρξήζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. Σα παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο, θάηη πνπ
ζπλάδεη κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην. Ζ βειηίσζε ησλ ζπιινγηζκψλ ζε
απηή ηελ θάζε δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα πσο είλαη ε επηζπκεηή.
Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζέγγηζε αληηζεηηθψλ
ελλνηψλ ησλ ρξσκάησλ (Δηθφλα 4), ηα παηδηά ζηηο αξρηθέο ηνπο δηεξεπλήζεηο αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, θαζψο νη έλλνηεο απηέο δελ είραλ παξνπζηαζηεί μαλά ζηα
παηδηά σο δεχγε ζε αληηπαξάζεζε.
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Αμηνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηνπ Pollock&

Φπζάκε κε ην θαιακάθη

Εικόνα 4. Οι ανηίθεηερ έννοιερ σπυμάηυν ‘ζκούπο-ανοικηό’. Το νεπό υρ διαλύηηρ

Παξφηη είραλ αληηκεησπίζεη μαλά ζην παξειζφλ αλάινγα πξνβιήκαηα, δελ είραλ νξγαλσζεί
νη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα παξαηεξήζνπλ
ζπζηεκαηηθά ηε δξάζε ηνπο επάλσ ζηα πιηθά. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη
απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα παηδηά κεηά ηηο παξεκβάζεηο ησλ
εξεπλεηψλ (εηζαγσγή ελλνηψλ αλά πεξίπησζε) θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ησλ ίδησλ. Σα παηδηά
βαζηδφκελα ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ζε απηφ πνπ παξαηεξνχζαλ, κπνξνχζαλ λα
αηηηνινγήζνπλ επαξθψο ηελ αιιαγή θαηάζηαζεο ησλ ρξσκάησλ (Δηθφλεο 5, 6), θαζψο
δήισλαλ φηη ην λεξφ είλαη ην πιηθφ πνπ επηδξά θαη ηα θάλεη πην δηαθαλή, πην αλνηρηά θαη πην
ξεπζηά. Καη ζε απηή ηε θάζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε
αληηζεηηθψλ ελλνηψλ θάλεη ηα απνηειέζκαηα πην εκθαλή γηα ηα παηδηά, ελψ θαη ε άκεζε
ρξήζε ησλ φξσλ εληζρχεη ηηο ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ.

Χξήζε γθνθξέ γηα πην δηάθαλν
ρξψκα

Εικόνα 5. Οι ανηίθεηερ έννοιερ σπυμάηυν ‘διαθανή-αδιαθανή’. Το νεπό υρ διαλύηηρ
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………τέμπερεσ ςε
ςκόνη
&
με
το νερό παίρνουν
υγρή μορφή

Εικόνα 6. Οι ανηίθεηερ έννοιερ σπυμάηυν ‘πεςζηό-ζηεγνό’. Το νεπό υρ διαλύηηρ

Ζ γλσζηηθή πξφνδνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά ειέγρζεθε ζηε 2ε θάζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά απφ αξθεηέο εκέξεο, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά βξέζεθαλ
αληηκέησπα κε εηθαζηηθά δεηήκαηα ζηα νπνία έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ ηηο ιχζεηο. Όπσο
δηαπηζηψζεθε, ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ έδσζαλ απαληήζεηο πξνηείλνληαο ηδέεο θαη ιχζεηο
αλάινγεο κε απηέο πνπ είραλ εθθξαζηεί θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 1ε θάζε. Οη καζεηέο
έθαλαλ ρξήζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ πνπ είραλ εηζαγάγεη νη εξεπλεηέο, ρσξίο σζηφζν λα
αλαθέξνπλ ηνλ φξν δηαιύηεο, αιιά πξνηάζεηο φπσο: «γηα λα δηαιπζεί ην ρξώκα» (Δηθφλα 7),
«λα βάινπκε λεξό γηα λα ην θάλνπκε πην αλνηρηό» (Δηθφλα 8), «είλαη ζηεγλό», «κε ην λεξό
κπνξνύκε λα ην θάλνπκε αξαηό» (Δηθφλα 9).

Οη ηέκπεξεο ζηα θππειάθηα είραλ μεξαζεί απφ ηνλ αέξα…..
Εικόνα 7. Το νεπό υρ διαλύηηρ ζε ςγπέρ (ηέμπεπερ) & ζηεπεέρ οςζίερ
Οι ανηιθεηικέρ έννοιερ σπυμάηυν ‘πεςζηό-ζηεγνό’
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Εικόνα 8. Οι ανηιθεηικέρ έννοιερ σπυμάηυν ‘ζκούπο-ανοικηό’

Σερληθή κε νδνληφβνπξηζεο….. φηαλ
είλαη πην αξαηή ε κπνγηά κπνξνχκε λα
πηηζηιίζνπκε πην εχθνια

Εικόνα 9. Το νεπό υρ διαλύηηρ ζε ςγπά (ηέμπεπερ)

Γίλεηαη εκθαλέο απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκψλ ησλ πιηθψλ θαη ηηο γλψκεο πνπ δηαηχπσζαλ σο
ιχζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εηθαζηηθψλ ηνπο έξγσλ, φηη ηα παηδηά δελ ζπγρένπλ ηνπο
φξνπο θαη έρνπλ παξνπζηάζεη πξφνδν ζην ζπιινγηζκφ ηνπο θαη ζηελ θαηαλφεζε, σο έλα
βαζκφ, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λεξνχ σο δηαιχηε. Ζ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εηθαζηηθή πξάμε
έρεη πξνζθέξεη ακέηξεηεο επθαηξίεο γηα λα εξγαζηνχλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ην λεξφ σο
πιηθφ. Ζ ζπζηεκαηηθή φκσο ελαζρφιεζε θαη ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξήζεθε
ελίζρπζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπγθξφηεζε επαξθψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.

Σςμπεπάζμαηα
Σν αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ θαη ε γλσζηηθή ηνπο εηνηκφηεηα παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη έλλνηεο φπσο δηαιπηφηεηα θαη δηαιχηεο. ηελ
πεξίπησζε κάιηζηα ησλ πξνλεπίσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε
φηη ε κάζεζε πξνσζήζεθε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ελειίθσλπαηδηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ ηα εηθαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελεπιεθφκελα ζε θαηαζηάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λεπίσλ.
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Απαληάηαη επνκέλσο ην πξψην καο εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θαζψο ηα εηθαζηηθά κέζα κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Ζ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε νξγάλσζε θαηάιιεισλ
δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
ησλ παηδηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην επίθεληξν βξίζθεηαη ην παηδί κε ηα δηθά ηνπ
εξσηήκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θαηαζθεπέο γηα ηνλ θφζκν. Καηά ζπλέπεηα, απαληάηαη θαη
ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα. Σν πινχζην πιηθφ ησλ Σερλψλ κπνξεί λα εληζρχζεη θαη
λα βειηηψζεη ηηο πξφηεξεο γλψζεηο ησλ λεπίσλ φζνλ αθνξά ην λεξφ σο δηαιπηφ κέζν ζε
ζηεξεά θαη πγξά.
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