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Πρόλογος-Ευχαριστίες 

Οι εκπαιδευτικοί του 21ου αιώνα, σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, έχουν να αντιμε-

τωπίσουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτιστικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλ-

λον. Μία πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούν, είναι ο τρόπος διδασκαλίας 

που δεν είναι πλέον απλή μετάδοση της γνώσης στην επόμενη γενιά με τους ίδιους ως 

επίκεντρο, αλλά μια επιστήμη σχεδιασμού με μαθητοκεντρική προσέγγιση.  

Καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί δοκιμάζουν νέες μεθόδους και πρακτικές εκμάθησης για 

να βοηθήσουν τους μαθητές τους, αλλά δυστυχώς οι ανακαλύψεις και οι εμπειρίες τους 

παραμένουν προσωπικές και δε διαμοιράζονται. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει και 

οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν ότι αξίζει να επικοινωνήσουν με συναδέλφους  

τις ιδέες τους ή να βασιστούν ο ένας στις ιδέες του άλλου. Ένα  σύγχρονο εκπαιδευτικό 

σύστημα χρειάζεται επαγγελματίες εκπαιδευτικούς που εργάζονται συλλογικά για να σχε-

διάσουν μια αποτελεσματική και καινοτόμο διδασκαλία που έχει στο επίκεντρο το μαθητή 

και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς. 

Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής μας εργασίας προήλθε από την επιθυμία μας να 

συνεισφέρουμε και εμείς στην αλλαγή αυτής της κουλτούρας και να σχεδιάσουμε δραστη-

ριότητες που τα παιδιά ενθαρρύνονται  να ανακαλύψουν και να καταγράψουν τη γνώση, 

ενώ ταυτόχρονα αυτό το  σχέδιο μάθησης να είναι διαθέσιμο και στους συναδέλφους μας 

μέσα από την πλατφόρμα του Learning Designer. 

Αυτή η διπλωματική εργασία ολοκληρώνει και ένα όμορφο ταξίδι στη μάθηση που ξεκί-

νησε το φθινόπωρο του 2020 με την έναρξη των μεταπτυχιακών μας σπουδών στη «Διοί-

κηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ και 

τελειώνει την άνοιξη του 2022 έχοντας ανοίξει νέους γνωστικούς, επαγγελματικούς αλλά 

και κοινωνικούς ορίζοντες στη ζωή μας. Ένα ταξίδι που έγινε εφικτό χάρη στην επιμονή, 

υπομονή και τις προσπάθειες όλων μας, καθηγητών και φοιτητών, αν και ζούσαμε μέσα 

σε κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και περιορισμών λόγω της πανδημίας. 

Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού  για την άψογη συνεργασία, τη  

βοήθεια και τις επιστημονικές γνώσεις που μας μετέδωσαν και τους συμφοιτητές-συντα-

ξιδιώτες μας και όλους μαζί γιατί έκαναν το ταξίδι μας ευχάριστο, εποικοδομητικό και 

δημιουργικό. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον επιβλέποντα καθηγητή μας, κ. Ιωάννη 
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Ψαρομήλιγκο Διευθυντή του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Απο-

φάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  όχι 

μόνο για τις γνώσεις, τις συμβουλές και την επιστημονική καθοδήγηση που μας παρείχε 

κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, αλλά και για το ότι μας ενέπνευσε να 

εξελιχτούμε σε σχεδιαστές μάθησης χρησιμοποιώντας σύγχρονα Συστήματα Μαθησιακής 

Τεχνολογίας. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της τριμερούς 

επιτροπής: τον κ. Κυτάγια Χρήστο για όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία 

που μας δίδαξε και χρησιμοποιήσαμε στο σχεδιασμό του σεναρίου μας για το ΦΩΣ, κα-

θώς και τον κ. Σπυριδάκο Αθανάσιο, Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 

& Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τόσο για την επιστημο-

νική του καθοδήγηση, όσο και για την τεράστια συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση 

του μεταπτυχιακού μας μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο διασποράς του covid-19.   

Φυσικά δε θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε ολόψυχα τις οικογένειες και τους φί-

λους μας που μας στήριξαν συναισθηματικά με την αγάπη τους και πίστεψαν σε μας και 

τις δυνατότητες μας. Μα πιο πολύ ευχαριστούμε αυτούς που μας γέννησαν, ανέθρεψαν 

και διαπαιδαγώγησαν και δεν είναι σήμερα κοντά μας για να μοιραστούν τη χαρά μας 

και να μας καμαρώσουν.  

 

Αιγάλεω, Μάιος 2022 

 

                                     Κατσώνη Ελένη           Σκουρλή Βασιλική 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

«Οι κάτωθι υπογεγραμμένες Κατσώνη Ελένη του Αθανασίου, με αριθμό μητρώου dem 

2014 και η Σκουρλή Βασιλική του Αλέξανδρου, με αριθμό μητρώου dem2042 φοιτή-

τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δηλώνουμε υπεύ-

θυνα ότι: «Είμαστε συγγραφείς αυτής της διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια 

την οποία είχαμε για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρε-

ται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες κάναμε χρήση δεδομένων, 

ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με 

πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβα-

νομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επί-

σης, βεβαιώνουμε ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από εμάς αποκλειστικά και απο-

τελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μας, όσο και του Ιδρύματος.  

Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μας ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την α-

νάκληση του πτυχίου μας». 

 

Οι Δηλούσες 

                                                                                

                                                                                                                                                                                       

                  Κατσώνη Ελένη                            Σκουρλή Βασιλική 

                      (dem2014)                                       (dem2042) 
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Επιτελική Σύνοψη 

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι οι 12 ικανότητες που στις μέρες μας χρειάζονται οι 

μαθητές για να επιτύχουν στις σπουδές, στην καριέρα και στις ζωές τους και διακρίνο-

νται σε: 1) Μαθησιακές Δεξιότητες: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, ε-

πικοινωνία, 2) Δεξιότητες Αλφαβητισμού: πληροφοριακός, μέσων επικοινωνίας και 

τεχνολογικός γραμματισμός, και 3) Δεξιότητες Ζωής: ευελιξία, ηγεσία, πρωτοβουλία, 

παραγωγικότητα, κοινωνικές δεξιότητες. Κάθε δεξιότητα είναι μοναδική, αλλά όλες 

έχουν κάτι κοινό: είναι απαραίτητο συστατικό επιτυχίας και όλες είναι ουσιώδεις στην 

εποχή της Πληροφορίας και του Διαδικτύου. 

Όπως περιγράφει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτι-

κών (DigCompEdu) «τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα αντιμετωπίζουν ραγδαία μεταβαλλό-

μενες απαιτήσεις οι οποίες απαιτούν ένα νέο, ευρύτερο και πιο εξελιγμένο σύνολο δεξιο-

τήτων και ικανοτήτων από πριν. Ειδικότερα, η παρουσία παντού ψηφιακών συσκευών 

και εφαρμογών και το καθήκον των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν 

ψηφιακά ικανοί και επαρκείς, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δικές 

τους ψηφιακές ικανότητες και επάρκεια». Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο επίσης σκοπεύει να 

«περιγράψει λεπτομερώς πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες για 

την ενίσχυση και καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» 

Ακόμη περισσότερο, οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή διδασκα-

λίας που δεν είναι πια μετάδοση γνώσης στους μαθητές, αλλά μια επιστήμη σχεδια-

σμού. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να επεξεργάζονται μεθόδους και τεχνικές 

για την βελτίωση όσων κάνουν στην τάξη  με δημιουργικούς και βασισμένους σε απο-

δείξεις τρόπους. 

Άλλωστε κάθε μέρα οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και δοκιμάζουν νέες μεθόδους και 

πρακτικές διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία εκμάθησης, αλλά δυστυχώς 

οι ανακαλύψεις τους συχνά παραμένουν μόνο για τους ίδιους ή τους κοντινούς συνα-

δέλφους τους. «Η επαγγελματική τους εξέλιξη δεν έχει ενσωματώσει στον καθημερινό 

ρόλο του δασκάλου την ιδέα ότι θα μπορούσαν να ανακαλύψουν κάτι που αξίζει να επι-

κοινωνήσουν με άλλους δασκάλους ή να βασιστούν ο ένας στις ιδέες του άλλου». 

Σε αυτή την μεταπτυχιακή εργασία σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε ένα εκπαιδευτικό 

σχέδιο για το φως και τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του που απευθύνεται σε 
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παιδιά προσχολικής ηλικίας. Χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία (ψηφιακός μετασχημα-

τισμός) και μια προσέγγιση μάθησης που βασίζεται στην έρευνα γιατί οι παιδαγωγικές 

πρακτικές που βασίζονται σε διερευνητικές μεθόδους είναι πιο αποτελεσματικές, αυ-

ξάνουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών και ενθαρρύνουν τις σχέσεις 

μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.  

Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων επιλέξαμε το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης 

μαθησιακών δραστηριοτήτων Learning Designer, ως ένα τρόπο αποτύπωσης και δια-

μοιρασμού της παιδαγωγικής φόρμας που έχουμε σχεδιάσει. 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακός μετασχηματισμός, φυσικές επι-

στήμες, διερευνητική μέθοδος,  Learning Designer 
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«Digital skills and Inquiry-Based Learning in 21st Century:                                          

Case study in Preschool Education» 

Abstract 

Twenty First Century skills are the 12 abilities that in our days students need to succeed 

in their studies, careers and lives and they are divided into 1) Learning Skills: critical 

thinking, creativity, collaboration, communication, 2) Literacy Skills: information, me-

dia and technology literacy and 3) Life Skills: flexibility, leadership, initiative, produc-

tivity and the social skills. Each skill is unique, but all have something in common: they 

are necessary component of success, and all are essential in the age of Information and 

Internet.  

As the European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) 

is describing «the teaching professions face rapidly changing demands, which require 

a new, broader and more sophisticated set of competences than before. In particular, 

the ubiquity of digital devices and applications and the duty to help students become 

digitally competent, requires educators to develop their digital competence». The 

framework, also, aims to «detail how digital technologies can be used to enhance and 

innovate education and training». 

Even more, teachers have to cope with the change of teaching that it isn’t transfer of 

knowledge to students anymore, but a design science. Today’s teachers ought to work 

out methods and techniques of improving what they do in their classes in creative and 

evidence-based ways.  

After all, every day teachers design and test new methods and practices of teaching, 

using learning technology, but sadly, their discovers often remain for themselves or for 

their close colleagues. «Their professional development has not embedded in the 

teacher’s everyday role the idea that they could discover something worth communi-

cating to other teachers or build on each other’s ideas». 

In this postgraduate work, we intend to present a learning design about light and its 

characteristics and properties that aimed at preschool school children. We’ve used 

learning technology (digital transformation) and an inquiry-based learning approach 
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because pedagogical practices based on inquiry-based methods are more effective, in-

crease children’s interest and encourage relationships between all the stakeholders.  

For the activities’ designing, we’ve chosen the online learning activity management 

system of Learning Designer as a way of capturing and sharing our pedagogic form we 

have designed. 

Keys words: digital skills, digital transformation, science, inquiry-based learning, Learn-

ing Designer 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 

Εκπόνηση Κατσώνη Ελένη (dem2014) 
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Εικόνα 1: National Science Education Standards, 1996, σ.10 

 

«By building on the best of current practice, standards aim to take us beyond the                 

constraints present structures of schooling toward a shared vision of excellence» 
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Εισαγωγή 

 

Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει επηρεάσει 

και θα εξακολουθήσει να επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνικής και της πολιτι-

σμικής καθημερινότητας, το χώρο της εργασίας, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν 

και μαθαίνουν οι άνθρωποι.  

 

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας εστιάζει στο ότι ο 21ος αιώνας έχει ανάγκη από πο-

λίτες που είναι ικανοί να διαχειρίζονται με κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες, να συνερ-

γάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να επιλύνουν προβλήματα  και να μπο-

ρούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να  παράγουν νέα γνώση (OECD,  2019).   

 

Το σχολείο πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, να επανα-

προσδιοριστεί μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 

του την κυριαρχία της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, συμβάλλοντας στην καλ-

λιέργεια της ψηφιακής ικανότητας ώστε ο μαθητής να μπορεί να χρησιμοποιεί  κριτικά 

την ψηφιακή τεχνολογία για να αναλύει και να επεξεργάζεται πληροφορίες, να επικοι-

νωνεί και να επιλύνει  με αυτοπεποίθηση τα προβλήματα (Saavedra & Opfer,2012). 

 

Στο πλαίσιο αυτό ο σχολικός ηγέτης είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσει και αυτός 

το ρόλο του και να αξιοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία σε θέματα διοίκησης, εκπαί-

δευσης και συνεργασίας με άτομα εντός του σχολικού αλλά και του ευρύτερου κοινω-

νικού πλαισίου. Θα πρέπει να συντελέσει ώστε το περιβάλλον μάθησης και η διδασκα-

λία που θα ακολουθείται στο σχολείο να προάγουν γνώσεις και δεξιότητες που θα α-

νταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, ώστε να καλλιεργηθεί η αυτονομία και η δη-

μιουργικότητα των μαθητών για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην απαιτητική και α-

νταγωνιστική αγορά του μέλλοντος (Rusnati & Gaffar, 2020). 

 

Είναι αναμενόμενο ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων στο 

χώρο της εκπαίδευσης δημιουργεί  νέες ανάγκες, νέες προκλήσεις και συζητήσεις γύρω 

από το πώς οι Τ.Π.Ε. θα συντελέσουν ώστε να αποκτήσει ο μαθητής τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες του 21ου αιώνα (Βοσνιάδου, 

2006).Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας που αξιοποιούν την τεχνολογία, όπως το STE(A)M, τη διερευνητική 
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μέθοδο η οποία συμβάλλει  στη δημιουργία ενός ενεργού και σκεπτόμενου πολίτη, ι-

κανού να αξιολογεί την πληροφορία και τη γνώση ώστε να ανταποκρίνεται ευέλικτα 

στα προβλήματα (Pedaste & Sarapuu, 2006). 
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Κεφάλαιο 1: Προετοιμάζοντας τον πολίτη του 21ου αιώνα  

1.1 Βασικές δεξιότητες 

Οι δεξιότητες αποτελούν ένα σύνολο από ικανότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητο 

να έχει ένα άτομο για να μπορέσει να επιτύχει σε διάφορους τομείς. Οι δεξιότητες του 

21ου αναφέρονται σε δεξιότητες και ικανότητες βάση των οποίων θα μπορέσουμε να 

επιτύχουμε σε έναν τεχνολογικό κόσμο (Dede,2009).Αυτές οι δεξιότητες δε θα πρέπει 

να αναπτυχθούν μόνο στο χώρο του σχολείου αλλά θα πρέπει να καλλιεργούνται δια 

βίου ώστε οι πολίτες να μπορούν να  προσαρμόζονται με ευκολία στις αλλαγές και να 

είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του μέλλοντος (OECD, 

2019).   

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2006, καθόρισε μαζί με τις κυβερνήσεις των κρατών -μελών 

της  ποιες είναι αυτές οι βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τη δια βίου μάθηση 

των πολιτών της. Κατόπιν καθόρισε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς όπου επισημαί-

νονται οκτώ βασικές δεξιότητες καθώς και ο συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων πάνω σε εγκάρσια θέματα που είναι σημαντικές για να ολοκληρωθεί και να 

εξελιχθεί το άτομο,  να απασχοληθεί, να συμμετέχει στα κοινά και να ενταχθεί κοινω-

νικά. Τέτοιες οι δεξιότητες  είναι  η επικοινωνία στη μητρική αλλά και σε ξένες γλώσ-

σες, η ικανότητα στην επιστήμη, την τεχνολογία, στα μαθηματικά, η ικανότητα του να 

μαθαίνω πώς να μαθαίνω, της επιχειρηματικότητας, της πρωτοβουλίας, η κοινωνική 

και πολιτική ικανότητα, η πολιτιστική έκφραση και η ψηφιακή ικανότητα (European 

Comission, 2007). 

 

Οι δεξιότητες λόγω της διαθεματικής τους φύσης, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες 

τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο σχολείο και σε όλα τα διδακτικά αντι-

κείμενα. Αξίζει να αναφερθεί ότι  πολλές χώρες προσπάθησαν να τις προάγουν μέσω 

αλλαγών στο αναλυτικό τους πρόγραμμα ή και στο νομικό τους πλαίσιο. Το 2018 δό-

θηκε σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές δεξιότητες στον 

21ο αιώνα οι οποίες είναι 12 και χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες, τις δεξιότητες 

μάθησης, αλφαβητισμού και τις δεξιότητες ζωής (Σύσταση του συμβουλίου της Ευρώ-

πης, 2018). 
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Σύμφωνα με τους Ananiadou and Claro (2009) οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, που  

συμπεριλήφθηκαν σε έρευνα του OECD, είναι: 

Δεξιότητες 

Μάθησης 

Δεξιότητες  

Αλφαβητισμού 

Δεξιότητες  

Ζωής 

Κριτική Σκέψη Ψηφιακός 

Αλφαβητισμός 
Ευελιξία 

Δημιουργικότητα Αλφαβητισμός στα 

Μέσα Ενημέρωσης 

Ηγεσία 

Συνεργασία Τεχνολογικός 

Αλφαβητισμός 

Πρωτοβουλία 

Επικοινωνία 
 

Παραγωγικότητα 

  
Κοινωνικές                    

Δεξιότητες 

Πίνακας 1: Δεξιότητες 21ου αιώνα 

 

i. Δεξιότητες μάθησης 

Τις δεξιότητες μάθησης αποτελούν τα 4 C από τα αρχικά των δεξιοτήτων Critical 

Thinking, Creativity, Collaboration and Communication, τα οποία είναι αντίστοιχα η 

κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα. Αυτές  οι δεξιότητες 

του 21ου αιώνα, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να προσαρμοστούμε στον κό-

σμο που μας περιβάλλει αλλά να προβάλλουμε τις δικές μας καινοτόμες ιδέες στο πε-

ριβάλλον και στους ανθρώπους. 

 

Η κριτική σκέψη μας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε 

τον κόσμο γύρω μας, αλλά και που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συμβάλλει στη δημιουργία συνειδητοποιημένων μα-

θητών και πολιτών που αναλύουν, ερμηνεύουν και συνθέτουν πληροφορίες με στόχο 

την επίλυση ενός προβλήματος και την ανακάλυψη της αλήθειας (Trilling & Fadel, 

2009).  

 

Με τη δημιουργικότητα μπορεί να μετατραπεί η φαντασία σε πραγματικότητα και έτσι 

να εισαχθεί η καινοτομία. Συνδέεται με την αποκλίνουσα σκέψη και είναι πολύ σημα-

ντική δεξιότητα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή του ατόμου, καθώς τα 

άτομα που τη διαθέτουν έχουν περισσότερα κίνητρα στη ζωή τους και απολαμβάνουν 
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αυτά με τα οποία  ασχολούνται. Η δημιουργικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από 

περιβάλλοντα που καλλιεργούν την αμφισβήτηση, την ενθάρρυνση για μάθηση μέσα 

από τα λάθη (Sanchez & Ruiz, 2008). 

 

 Μέσα από τη συνεργασία οι εμπλεκόμενοι επωφελούνται από το διαμοιρασμό  των 

γνώσεων ενώ τη βάση της συνεργασίας αποτελεί η επικοινωνία με την οποία δίνεται η 

δυνατότητα να εκφράσουν τις ικανότητες που διαθέτουν, την κριτική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα. Παράλληλα οι εμπλεκόμενοι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μέσα 

από τη συνεργασία τις δυσκολίες που πιθανόν θα συναντήσουν στην επίλυση προβλη-

μάτων (Pacific Policy Research Center, 2010). 

 

ii. Δεξιότητες αλφαβητισμού 

Τις  δεξιότητες  αλφαβητισμού του 21ου αιώνα αποτελούν οι Information Literacy, που 

είναι  ο ψηφιακός αλφαβητισμός, ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και ο αλφαβητισμός 

στα μέσα ενημέρωσης. Αυτές οι δεξιότητες δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνούμε  και 

να αλληλοεπιδρούμε στο διαδίκτυο, να ερχόμαστε σε επαφή με διάφορες μορφές πλη-

ροφόρησης και γνώσης. 

 

Ο ψηφιακός αλφαβητισμός δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τα ψηφιακά δεδο-

μένα και να είμαστε σε θέση να τα αναλύσουμε, να ψάξουμε στο διαδίκτυο και να κα-

ταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ο αλφαβητισμός στα μέσα ενημέρωσης αναφέρεται στην 

ικανότητα, μέσα από ένα κορεσμένο σε γνώσεις ψηφιακό περιβάλλον με έκδηλη την 

παραπληροφόρηση, να μπορούμε να απομονώσουμε εκείνες τις πληροφορίες που είναι 

σημαντικές. Ο τεχνολογικός  αλφαβητισμός μας βοηθά να κατανοήσουμε τη χρήση και 

το σκοπό της τεχνολογίας, τις καινοτομίες που εισάγει στην καθημερινότητά μας και 

πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της ανθρωπότητας. Αποτελέσματα ερευνών 

δείχνουν ότι η γνώση των δεξιοτήτων του αλφαβητισμού αυξάνουν την κριτική σκέψη 

και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Trilling & Fadel, 2009). 

 

iii)Δεξιότητες ζωής 

Δεξιότητες ζωής θεωρούνται οι δεξιότητες FLIP (Flexibility, Leadership, Initiative, 

Productivity). Η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινω-

νικές Δεξιότητες αφορούν σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα που μας βοηθάν να 

ανταπεξέλθουμε σε ρόλους σε προσωπικό και επαγγελματικό πλαίσιο. Αποτελούν πολύ 
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σημαντικό μέρος των ικανοτήτων που πρέπει να έχει αναπτύξει το άτομο και ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας τις ορίζει ως ικανότητες θετικής και προσαρμοστικής συμπε-

ριφοράς για την επιτυχή αντιμετώπιση προκλήσεων της καθημερινότητας. Είναι προ-

φανές ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να συντελεί στην δημιουργία  ενεργών 

ατόμων με ψυχική και σωματική υγεία (Javrh & Mozina, 2018). 

 

Η ευελιξία  αναφέρεται σε μια ανεκτίμητη για τον 21ο αιώνα δεξιότητα που είναι η 

προσαρμοστικότητα και η ετοιμότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις ραγδαίες εξελί-

ξεις, στις αλλαγές και στην ικανότητα να διορθώνουμε τον τρόπο σκέψης μας. Η προ-

σαρμοστικότητα και η ευελιξία προβάλλονται μέσω της αυτορρύθμισης. Στον 21ο  

αιώνα οι εργαζόμενοι προβλέπεται να είναι αυτόνομοι κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους και του ελέγχου της ποιότητας της δουλειάς τους. Αυτό συνεπάγεται ιεραρχία στό-

χων και αναγκών, συνεργασία, διαχείριση χρόνου και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από 

το χώρο του σχολείου μαθαίνοντας να θέτουν προτεραιότητες, να είναι τίμιοι και  υπεύ-

θυνοι για την εργασία τους καθώς συνεργάζονται  αρμονικά και ομαδικά με τους συμ-

μαθητές τους (Pacific Policy Research Center, 2010). 

 

Η ηγεσία συντελεί ώστε ένα άτομο ένα άτομο να καθορίσει στόχους και να καθοδηγή-

σει τα άτομα ώστε αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν. Η πρωτοβουλία μας βοηθά να λει-

τουργούμε αυτόνομα ενώ η παραγωγικότητα σχετίζεται με τη διαχείριση του χρόνου 

και τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Τέλος, οι κοινωνικές  και συναισθηματικές 

δεξιότητες σχετίζονται με τη δικτύωση και τη  συνεργασία προς την επίτευξη των στό-

χων που έχουν τεθεί. Η κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών και η 

ικανότητα να συνεργάζονται, να σέβονται και να δημιουργούν δημιουργικές λύσεις 

είναι σημαντική δεξιότητα του 21ου αιώνα (Trilling & Fadel, 2009). 

 

1.2  Ψηφιακές δεξιότητες 

Σύμφωνα  με τον Perrenoud (1995), η ικανότητα σαν έννοια αφορά την επιτυχή εκτέ-

λεση των καθηκόντων και την επιτυχή έκβαση σύνθετων καταστάσεων η οποία προ-

ϋποθέτει τεχνογνωσία υψηλού επίπεδου. Η ικανότητα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο ό-

ταν υπάρχει ενεργός συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές πρακτικές που πραγματοποι-

ούνται τόσο σε άτυπα και ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης, όσο και στο επίσημο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η 
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ψηφιακή ικανότητα συνδέεται με την ασφαλή και δημιουργική χρήση της τεχνολογίας 

και στηρίζεται στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ όπως η αποθήκευση, η ανάκτηση, η αξιο-

λόγηση, η ανταλλαγή πληροφοριών και στην επικοινωνία μέσω του διαδικτύου σε συ-

νεργατικά δίκτυα επικοινωνίας. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι μια σύνθετη έννοια και 

συμπεριλαμβάνουν την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, την αυτοπεποίθηση, την κρι-

τική ικανότητα, τη θέληση για μάθηση, τη συνεργασία, την ικανότητα δημιουργίας 

ψηφιακού περιεχομένου, την παιδεία στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου και διαχείρι-

σης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ακόμα περιλαμβάνουν τη γνώση του πώς να χρη-

σιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι τεχνολογικοί πόροι για την επίλυση προβλημάτων αλλά 

και πώς να γίνει η επιλογή και η αξιολόγηση των νέων ψηφιακών πόρων και καινοτο-

μιών της τεχνολογίας  μέσα από μια κριτική αντιμετώπισή τους πάνω σε έναν κώδικα 

δεοντολογίας (Σύσταση του συμβουλίου της Ευρώπης, 2018). 

 

Αυτές οι  δεξιότητες θεωρούνται τόσο σημαντικές όσο η ανάγνωση, η γραφή, η αριθ-

μητική και συντελούν στη δια βίου μάθηση των πολιτών, στην αξιοποίηση της ψηφια-

κής τεχνολογίας. Παράλληλα βοηθούν στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου. Η γνώση τους είναι δυνατόν να συντελέσει στη μείωση  της 

κοινωνικής ανισότητας και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Οι ψηφιακές δεξιό-

τητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

(European Commission, 2015). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξει αυτή την ικανότητα στους πολίτες ανέπτυξε 

μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα θεωρητικό 

πλαίσιο για τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών, το Dig Comp, που πρέπει να διαθέ-

τουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι μαθητές, αλλά και οι πολίτες κατά τη δια 

βίου μάθηση. Δημιούργησε πλαίσια αναφοράς που αποτελούν μια κοινή γλώσσα για 

την ερμηνεία της ψηφιακής ικανότητας και την μάθηση πάνω στην ψηφιακή τεχνολο-

γία στην Ευρώπη. Για το κάθε ευρωπαϊκό  πλαίσιο αναφοράς ακολουθήθηκε μια μεθο-

δολογία που εμπεριέχει βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση παρόμοιων πρακτικών 

και διαβούλευση με επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και μαθητές πανευρωπαϊκά. Ήδη 

αυτά τα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες για τη δημιουργία αναλυτικών 

προγραμμάτων, την επιμόρφωση ενηλίκων, την αξιολόγηση μαθητών (Kluzer S., Pujol 

Priego L. 2018). 



 

 
23 

1.3 Dig Comp- Ψηφιακές δεξιότητες 

Το  Dig Comp δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ,  και το JRC) 

της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας και 

Πολιτισμού. Το ΚΚΕρ, έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη  δεξιοτήτων  που αφορά τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και αναφέρεται στο ψηφιακό πλαίσιο ικα-

νοτήτων για τους  εκπαιδευτικούς (Dig Comp Edu),εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Dig 

Comp Org) και τους καταναλωτές (Dig Comp Consumers) 

(KluzerS.,PujolPriegoL.2018).  

 

 Το Dig Comp   οριοθετεί και περιγράφει  τι σημαίνει να είναι κάποιος ψηφιακά ικανός 

και χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς από συστήματα και κλάδους που σχετίζο-

νται με την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους πολίτες. Αυτό το πλαίσιο αναφο-

ράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί  αλλά και να τροποποιηθεί. 

Το 2013 δημοσιεύτηκε πρώτο Dig Comp Framework  και κατόπιν κυκλοφόρησαν και 

άλλες εκδόσεις. Της διαδικασίας ανάπτυξης του Dig Comp προηγήθηκε εκτενής έ-

ρευνα, μελέτη, βιβλιογραφική ανασκόπηση και διαδικασία διαβούλευσης στην οποία 

συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εμπειρογνώμονες, φορείς της  Ευρωπαϊκής Ένω-

σης  και κράτη μέλη. Το Dig Comp  καθορίζει ότι η ψηφιακή ικανότητα αφορά τη 

χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κριτικά και συνεργατικά και ορίζει ότι ένα ψηφιακά 

ικανό άτομο πρέπει να διαθέτει 22 ικανότητες. Θεωρείται ότι  αποσαφηνίζει τη ψη-

φιακή ικανότητα, τη ψηφιακή επάρκεια αλλά και άλλες έννοιες όπως η ψηφιακή ταυ-

τότητα, η αποθήκευση, η αρμόζουσα συμπεριφορά στο διαδίκτυο, στην καθημερινό-

τητα, στην εργασία Αποτελεί ένα εργαλείο για να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες 

των πολιτών. Σήμερα για να χαρακτηριστεί κάποιος ψηφιακά ικανός είναι απαραίτητο 

να έχει αναπτύξει δεξιότητες στο σύνολο των τομέων του 

(KluzerS.,PujolPriegoL.2018). 

 

Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων που αναφέρονται στο  Dig Comp   

περιγράφονται  οι τομείς ικανοτήτων και οι επιμέρους  ικανότητες που περιλαμβά-

νονται  σε αυτούς και αφορούν: 

✓ Γνώσεις σχετικές με την πληροφόρηση και τα δεδομένα: Αυτές οι ικανότητες 

αφορούν τη δυνατότητα των ατόμων για  περιήγηση, αναζήτηση αλλά και την 

ικανότητα  φιλτραρίσματος των δεδομένων, των πληροφοριών και του ψηφια-

κού περιεχομένου. Επίσης αφορούν την  αξιολόγηση  και τη διαχείριση των 
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δεδομένων, των πληροφοριών και του ψηφιακού περιεχομένου. 

✓ Επικοινωνία και συνεργασία: Αυτές οι ικανότητες αναφέρονται στην  δυνατό-

τητα αλληλεπίδρασης και κοινής χρήσης  διαμέσου της  ψηφιακής  τεχνολο-

γίας. Επίσης  αφορούν τη συμμετοχή στην ιθαγένεια, την εθιμοτυπία μέσω της 

ψηφιακής τεχνολογίας και τη  διαχείριση της  ψηφιακής ταυτότητας. 

✓ Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Αφορά ικανότητες  που σχετίζονται  με 

την ανάπτυξη  και την ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης α-

ναφέρεται στα πνευματικά δικαιώματα τις άδειες και  στον προγραμματισμό. 

✓ Ασφάλεια: Αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιω-

τικής ζωής και στις συσκευές προστασίας αλλά και στην προστασία της υγείας, 

της ευημερίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

✓ Επίλυση προβλημάτων: Αναφέρεται στην επίλυση  των τεχνικών προβλημάτων 

και  στον προσδιορισμό  των αναγκών που υπάρχουν και στη δυνατότητα να 

δοθούν τεχνολογικές απαντήσεις. Ακόμα αφορά ικανότητες για  δημιουργική 

χρήστη  της ψηφιακής  τεχνολογίας και προσδιορισμό των κενών ψηφιακών ι-

κανοτήτων (Kluzer S., Pujol Priego L. 2018). 

 

Το Dig Comp 2.1(2018), καθορίζει την  ψηφιακή επάρκεια χοντρικά σε 4 επί-

πεδα που είναι το βασικό, το ενδιάμεσο και το προχωρημένο και τέλος το εξειδικευ-

μένο. Ωστόσο αυτά τα επίπεδα μπορούν να γίνουν 8 αν γίνει μια πιο λεπτομερή περι-

γραφή των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων που απαιτούνται στην ανάπτυξη  του μα-

θησιακού υλικού, στην αναγνώριση και αξιολόγηση της μαθησιακής εξέλιξης αλλά 

και στην λεπτομερή καταγραφή των καθηκόντων και των ικανοτήτων. Οι τομείς που 

αναφέρονται στα 8 αυτά επίπεδα αφορούν την απόκτηση γνώσεων, τον χειρισμό πο-

λύπλοκων καθηκόντων και το βαθμό αυτονομίας κατά την ολοκλήρωση ενός έργου. 

Σε κάθε περιγραφή υπάρχουν δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις, και το επίπεδο επάρκειας 

έχει εμπνευστεί ως λεξιλόγιο από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) όπου χρη-

σιμοποιείται για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα ένα ρήμα δράσης (Carretero et al, 

2017)). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται η απεικόνιση του επιπέδου επάρκειας. 
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ΚΟΜΒΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

 

 

1.4 Dig Comp Edu-Ψηφιακές Δεξιότητες 

Στην εκπαίδευση τα τελευταία  χρόνια πραγματοποιούνται ραγδαίες εξελίξεις που α-

παιτούν ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς για να μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις που πραγματοποιούνται 

με την παρουσία ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών. Ενώ όμως οι εκπαιδευτικοί εί-

ναι πρόθυμοι να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να ενσωματώσουν τεχνολογικά ερ-

γαλεία στο μάθημά τους φαίνεται ότι  δεν έχουν την τεχνογνωσία να το κάνουν (Burns, 

2002). 

 

Το Dig Comp Edu είναι το  ευρωπαϊκό πλαίσιο της ψηφιακής ικανότητας των εκπαι-

δευτικών. Περιγράφει επιστημονικά ορθά τι σημαίνει να είναι οι εκπαιδευτικοί ψη-

φιακά ικανοί και παράλληλα υποστηρίζει και την ανάπτυξη των ψηφιακών  ικανοτήτων 

των ευρωπαίων εκπαιδευτικών μέσα από ένα πλαίσιο αναφοράς. Απευθύνεται στους 

ΚΟΜΒΙΚΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

1 Απλή εργασία Καθοδήγηση Υπενθύμιση 

2 Απλή εργασία Αυτονομία και καθοδή-

γηση μόνο αν είναι απα-

ραίτητο 

Υπενθύμιση 

3 Συγκεκριμένες απλές ερ-

γασίες και προβλήματα 

Αυτονομία  Κατανόηση  

4 Καθορισμένες απλές εργα-

σίες και προβλήματα 

Ανεξαρτησία αλλά σύμ-

φωνα με τις ανάγκες του 

ατόμου 

Κατανόηση  

5 Μη καθορισμένες εργα-

σίες 

Καθοδήγηση άλλων ατό-

μων 

Εφαρμογή  

6 Κατάλληλες εργασίες Ικανότητα προσαρμογής 

σε άλλα άτομα ένα πολύ-

πλοκο σχέδιο 

Αξιολόγηση  

7 Επίλυση σύνθετων προ-

βλημάτων με περιορισμέ-

νες 

Επαγγελματική πρακτική 

και καθοδήγηση άλλων 

ατόμων 

Δημιουργία  

8 Επίλυση προβλημάτων με 

αλληλεπιδραστικούς πα-

ράγοντες 

Ικανότητα να προτείνει 

νέες ιδέες 

Δημιουργία 

Πίνακας 2: Dig Comp Kluzer S., Pujol Priego L. 2018 
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εκπαιδευτικούς όλων των  βαθμίδων γενικής, ειδικής αγωγής και επαγγελματικής εκ-

παίδευσης. 

Στο  Dig Com Edu ορίζονται 22 ικανότητες που ταξινομούνται σε έξι τομείς οι οποίοι 

είναι η επαγγελματική δέσμευση, οι ψηφιακοί πόροι, η διδασκαλία και μάθηση, η α-

ξιολόγηση, η ενίσχυση των μαθητών, η διευκόλυνση των ψηφιακών μαθητών – επάρ-

κεια. Αυτοί οι έξι τομείς  εντάσσονται σε τρείς βασικές κατηγορίες, που είναι οι επαγ-

γελματικές και οι παιδαγωγικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και οι ικανότητες των 

μαθητών. Σύμφωνα με τη Φώτη (2021), οι έξι τομείς με τις ικανότητες που αντιστοι-

χούν σε αυτές είναι:  

1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Στον τομέα αυτόν ανήκει: 

▪ Α. Η οργανωτική   επικοινωνία: Ενισχύεται η οργανωτική τεχνολογία των μα-

θητών και  των γονέων μέσω της ψηφιακής  τεχνολογίας ώστε να αναπτυχθούν 

οι στρατηγικές οργανωτικής  τεχνολογίας  και συνεργασίας. 

▪ Β. Επαγγελματική συνεργασία: Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας προωθεί 

όχι μόνο τη συνεργασία αλλά και τη δημιουργία καινοτόμων συνεργατικών παι-

δαγωγικών πρακτικών και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με άλλους 

εκπαιδευτικούς. 

▪ Γ. Πρακτική ανακλαστική: Υπάρχουν προβληματισμοί ατομικοί και συλλογι-

κοί στην εκπαιδευτική κοινότητα, κριτική και ανάπτυξη ενεργούς ψηφιακής 

παιδαγωγικής πρακτικής. 

▪ Δ. Επαγγελματική  ψηφιακή  ανάπτυξη: Οι ψηφιακοί πόροι και οι πηγές συντε-

λούν στην επαγγελματική ανάπτυξη.  

2. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: Ο τομέας αυτός τομέα αφορά:  

▪ Α. Επιλογή των πόρων: Η διδασκαλία και η μάθηση πραγματοποιείται με την 

επιλογή και την αξιολόγηση των διδακτικών πόρων. Κατά την επιλογή και τον 

προγραμματισμό των ψηφιακών πόρων αξιολογείται το παιδαγωγικό πλαίσιο η 

ομάδα των μαθητών και η παιδαγωγική προσέγγιση. 

▪ Β. Τροποποίηση και δημιουργία των πόρων: Οι υφιστάμενοι ανοιχτής άδειας 

πόροι, αξιοποιούνται και τροποποιούνται όπου είναι δυνατό, ώστε να δημιουρ-

γηθούν νέοι εκπαιδευτικοί πόροι. Κατά την επιλογή και τον προγραμματισμό 

αυτών των πόρων λαμβάνεται υπόψη ο μαθησιακός στόχος, η παιδαγωγική 

προσέγγιση που ακολουθεί η ομάδα στόχος. 

▪ Γ. Προστασία, διαχείριση, κοινή χρήση ψηφιακών πόρων: Το ψηφιακό περιε-

χόμενο οργανώνεται και διατίθεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους 
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μαθητές. Δίνεται βαρύτητα στην προστασία του ψηφιακού περιεχομένου και 

στα πνευματικά  δικαιώματα. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί και αποδίδει σωστά 

ανοιχτές  εκπαιδευτικές άδειες και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. 

3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: Στον τομέα αυτόν ανήκουν:                           

▪ Α.Η διδασκαλία: Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ψηφιακές συσκευές και πόροι 

και  νέες μορφές παιδαγωγικών μεθόδων ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικό-

τητα των διδακτικών παρεμβάσεων της ψηφιακής διδασκαλίας.  

▪ Β. Καθοδήγηση: Η ψηφιακή  τεχνολογία ενισχύει την αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές σε ατομικό και συλλογικά όχι μόνο  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

αλλά και στον ελεύθερο χρόνο τους. Οι μαθητές υποστηρίζονται  μέσα από την 

τεχνολογία και αναπτύσσονται νέες μορφές  καθοδήγησης τους. 

▪ Γ. Συνεργατική  μάθηση: Μέσα από την τεχνολογία ενθαρρύνεται η συνεργα-

σία των μαθητών, ενισχύεται η επικοινωνία, και η συνεργατική δημιουργία 

γνώσεων.   

▪ Δ. Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση: Η ψηφιακή τεχνολογία υποστηρίζει την αυτορ-

ρυθμιζόμενη μάθηση και οι μαθητές προτρέπονται να σχεδιάσουν, να  παρακο-

λουθήσουν και να βρουν  δημιουργικές λύσεις. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στον τομέα αυτόν παρατηρούνται: 

▪ Α. Στρατηγικές αξιολόγησης: Με την ψηφιακή τεχνολογία επιτυγχάνεται η ποι-

κιλομορφία των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της αξιολόγησης τόσο της 

διαμορφωτικής όσο και της τελικής. 

▪ Β. Ανάλυση των  αποδεικτικών στοιχείων: Η πρόοδος των μαθητών, η διδα-

σκαλία  και η μάθηση αναλύονται και επικαιροποιούνται μέσα από την επιλογή, 

την ερμηνεία και την ανάλυση των ψηφιακών στοιχείων.  

▪ Γ. Ανατροφοδότηση: Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των    

διδακτικών στρατηγικών που ακολουθούνται, την στοχευμένη υποστήριξη και 

την έγκαιρη ανατροφοδότηση των μαθητών. Οι γονείς και οι μαθητές εμπλέκο-

νται και αξιοποιούν την τεχνολογία στη λήψη αποφάσεων.                                            

5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Στον τομέα αυτόν ανήκουν:                   

▪ Α. Προσβασιμότητα – Συμπερίληψη: Όλοι οι  μαθητές του σχολείου συμμετέ-

χουν στους  σχολικούς πόρους και τις δραστηριότητες. Διερευνάται η ψηφιακή 

ικανότητα των μαθητών και οι φυσικοί ή γνωστικοί περιορισμοί που πιθανόν 

υπάρχουν όσο αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. 

▪ Β. Διαφοροποίηση: Οι  ψηφιακές τεχνολογίες απευθύνονται εξατομικευμένα 
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στους μαθητές αξιοποιώντας τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης όλων των 

μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό επίπεδο αλλά και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους.  

▪ 3. Εμπλοκή των  μαθητών: Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται έτσι 

ώστε να εμπλακούν ενεργά και δημιουργικά οι μαθητές στην εκπαιδευτική δια-

δικασία, αποκτώντας εγκάρσιες δεξιότητες και δημιουργική σκέψη και έκ-

φραση. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε θέματα πολύπλοκα και μαθαίνουν 

μέσα σε πραγματικά περιβάλλοντα με πρακτικές δραστηριότητες, στην επί-

λυση σύνθετων προβλημάτων, μέσα από επιστημονική έρευνα. 

6. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Στον τομέα αυτόν  

ανήκουν: 

▪ Α. Πληροφορίες: Οι μαθητές καλούνται μέσα από τις μαθητικές δραστηριότη-

τες  τους να βρουν πληροφορίες σε ψηφιακά περιβάλλοντα, να τις οργανώσουν, 

να τις επεξεργαστούν, να τις αναλύσουν και να τις ερμηνεύσουν. Επίσης απο-

κτούν κριτική στάση απέναντι στην αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών όπως 

και των πηγών τους. 

▪ Β. Επικοινωνία σε ψηφιακό πλαίσιο και συνεργασία: Οι μαθητές χρησιμοποι-

ούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για συνεργασία και ουσιαστική επικοινωνία κα-

θώς πραγματοποιούν τις μαθησιακές δραστηριότητές τους. 

▪ Γ. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Οι μαθητές εξασκούνται να εκφρα-

στούν μέσα από τα ψηφιακά μέσα, να  δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν το 

ψηφιακό υλικό. Δίνεται βαρύτητα στο να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τον 

κώδικα δεοντολογίας πάνω στον τρόπο αναφοράς των πηγών που χρησιμοποι-

ήθηκαν, στις άδειες και τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν το ψηφιακό 

περιεχόμενο.   

▪ Δ. Σωστή χρήση τεχνολογίας: Η  σωστή χρήση της τεχνολογίας συμβάλει στην 

ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των μαθητών. Η λήψη μέτρων βοηθά τους μα-

θητές στην αντιμετώπιση των κινδύνων του διαδικτύου με ασφάλεια και υπευ-

θυνότητα. 

▪ Ε. Ψηφιακή επίλυση προβλημάτων: Μέσα από αναθέσεις, μαθησιακές  δραστη-

ριότητες και αξιολογήσεις οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν τεχνικά προβλή-

ματα και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε  νέες καταστάσεις (Φώτη,2021). 
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Εικόνα 2: Πως κολυμπάμε στον ψηφιακό ωκεανό, πηγή DigComp 2.1 
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Κεφάλαιο 2: Ψηφιακός μετασχηματισμός σε ένα σχολείο που μαθαί-

νει 

2.1 Ψηφιακός μετασχηματισμός  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει την καθημερινότητα και το εργασιακό μέλ-

λον των πολιτών και η κατάκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί μονόδρομο να 

ανταπεξέλθει κάποιος στις νέες προκλήσεις και στον ανταγωνισμό. Ωστόσο αν και η 

απόκτηση ψηφιακών  ικανοτήτων είναι βασικό εφόδιο για την επαγγελματική αποκα-

τάσταση, οι Ευρωπαίοι νέοι δεν είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν δημιουργικά και 

κριτικά, καθώς σύμφωνα με έρευνες οι φοιτητές  στην Ευρώπη σε ποσοστό  περίπου 

30 % διαθέτουν επαρκής ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ένα ποσοστό των νέων της τάξης 

του 28% δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε υπολογιστές (European Commission, 2014).  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018  επισήμανε τη μη ικανοποιητική  χρήση της τεχνολο-

γίας κι προτείνει να υπάρξει ουσιαστική ενσωμάτωση της στη διδασκαλία έτσι ώστε 

να αναπτυχθούν οι ψηφιακές  δεξιότητες. Το 2020 η πανδημία ανάγκασε την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση να προωθήσει δύο προτεραιότητες που αφορούν την  αύξηση των επενδύ-

σεων με στόχο την προώθηση μιας υψηλών απαιτήσεων ψηφιακής εκπαίδευσης αλλά 

και του ψηφιακού μετασχηματισμού με την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων ( Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή,2020). 

 

 Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί για να ανταπο-

κριθεί στην ψηφιακή εποχή μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, κατά τον οποίο  η 

ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για να βελτιωθούν οι πρακτικές ενός οργανισμού, 

η κουλτούρα και οι εμπειρίες των εργαζομένων του. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί καθί-

στανται ικανοί  να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής τους και  πα-

ράλληλα αποκτούν τα  απαραίτητα προσόντα ώστε να γίνουν πολίτες ικανοί να επικοι-

νωνούν τις ιδέες τους, να σχεδιάζουν και να  βρίσκουν λύση σε πραγματικά προβλή-

ματα (Levy&Murnane, 2013). 

 

Ήδη ο ψηφιακός μετασχηματισμός αρχίζει να ενσωματώνεται δυναμικά στην εκπαί-

δευση καθώς αξιοποιείται η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες,  και γίνεται 

επαναπροσδιορισμός μεθόδων, προτεραιοτήτων και στρατηγικών που υιοθετούνται για 

να επιτευχθεί η διδασκαλία και η μάθηση(European Commission,  2020). 
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Στο σχολείο είναι συνδεδεμένος με την αλλαγή σε διοικητικές και διδακτικές πρακτικές 

ώστε να μπορεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις της εποχής. Αρχικά επαναπροσδιορίζει 

στον τεχνολογικό τομέα τις διοικητικές  πρακτικές συντελώντας στην εξέλιξή της διοι-

κητικής υποστήριξης μέσα από σύγχρονες πλατφόρμες, όπως το ΙΕΠ σε θέματα οργά-

νωσης, αξιολόγησης μαθητών και επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών (Τσακιρίδου, 

2016). 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός  μέσα από διάφορα καινοτόμα εργαλεία, όπως τα  wikis,  

συντελεί  στην παιδαγωγική  αλλαγή και στην καινοτομία στον τρόπο που προσεγγίζε-

ται η μάθηση. Μέσω αυτού προβάλλεται και ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή, η συλ-

λογική εργασία αλλά και η αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά 

και των εκπαιδευτικών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα με εύκολο και ελκυστικό  τρόπο να 

αναζητηθεί από τους μαθητές η γνώση, και καθώς αυτοί αλληλεπιδρούν μπορούν να 

συνδιαμορφώσουν τη νέα γνώση(Τσέλιος, Γεωργούτσου, & Παναγιωτάκη, 2011). 

 

Παράλληλα η διδασκαλία και η μάθηση  μέσα από παιχνίδια και εικονικούς κόσμους 

συντελεί στο να μαθαίνουν οι μαθητές ευέλικτα με σχετική αυτονομία χωρίς να εξαρ-

τώνται από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης. Ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες, και μπορούν να προσεγγίσουν τη μάθηση σύμφωνα με τους ατομικούς 

τους ρυθμούς ανάπτυξης, τις ικανότητές τους (Roblyer & Doering, 2014). 

 

 Ακόμα ο ψηφιακός μετασχηματισμός συντελεί  στο  να επηρεάζεται και να   αποκτά 

το ανθρώπινο δυναμικό  καινούριες δεξιότητες μέσα από την ορθή χρήση της τεχνολο-

γίας επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του.  Σύμφωνα με την (UNESCO, 2012) η ψη-

φιακή τεχνολογία μπορεί βοηθήσει το σχολείο να  επικοινωνεί  αποτελεσματικά γρή-

γορα και άμεσα με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και με φορείς που ε-

μπλέκονται με αυτήν όπως οι γονείς. Μέσα από  διάφορα τεχνολογικά εργαλεία όπως 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα  ιστολόγια, τα διαδικτυακά  ημερολόγια και  τα περιο-

δικά μπορούν να γίνονται  εκπαιδευτικές αναρτήσεις και σχολιασμοί για διάφορα θέ-

ματα από εκπαιδευτικούς και μαθητές.   

 

 Παράλληλα είναι σε θέση να οδηγήσει την εκπαιδευτική διαδικασία πέρα από τα στενά 

χρονικά και τοπικά όρια της τάξης. Η  εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, 

προσφέρει ποιοτική διδασκαλία  χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτικού και 
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εκπαιδευομένου. Αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό σε μαθητές με ειδικές ανάγκες όπως 

κινητικά προβλήματα, όπως και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλή-

ματα όρασης και ακοής καθώς μπορούν να εκμεταλλευτούν διάφορα εργαλεία (οθόνη 

Braille, χρήση πολυμέσων) προς όφελός τους (Ταϊλαχίδης, 2013). 

 

Ο Τζιμογιάννης 2019 θεωρεί ότι o ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα είναι κάτι παρο-

δικό, καθώς  οι ΤΠΕ ενσωματώνονται στα αναλυτικά προγράμματα  και έτσι οι μελλο-

ντικοί πολίτες μπορούν να  αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ανακα-

λύπτουν και να αξιολογούν τη νέα γνώση. Επίσης μέσω των χρήσεων της τεχνολογίας, 

ασκούνται  να μπορούν να επιλύουν προβλήματα και να χρησιμοποιούν την κατακτη-

μένη γνώση  σε νέες καταστάσεις καθώς έχουν εξασκηθεί στη σύνθεση, στην ανάλυση 

και  στη  μοντελοποίηση. 

 

Μια πολλή σημαντική παράμετρος να πετύχει ο  ψηφιακός μετασχηματισμός στο σχο-

λείο είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες ώστε να  εμπλου-

τίσουν το μάθημά τους με  καινοτόμους τεχνολογικές πρακτικές. Με  αυτό τον τρόπο 

να δίνουν κίνητρα μάθησης και αξιοποιούν τις δυνατότητες των μαθητών συμβάλλο-

ντας στην βελτίωση της γνωστικής ικανότητας  τους(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). 

 

2.2 Η ψηφιακή ηγεσία στην εκπαίδευση 

Στην εκπαίδευση  ο συνδυασμός της τεχνολογίας και της ηγεσίας έχει  δημιουργήσει 

μια νέα μορφή ηγεσίας την ψηφιακή, η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο παρόλη την  

ανάπτυξη που παρατηρείται στα ψηφιακά συστήματα, στα μέσα δικτύωσης και στην  

ηλεκτρονική μάθηση (Jameson, 2013). Η ψηφιακή ηγεσία είναι ένα στυλ μετασχημα-

τιστικής ηγεσίας που απομακρύνεται από την παραδοσιακή ηγεσία. Θεωρείται  ευέλι-

κτη  καθώς αντιμετωπίζει τις εξελίξεις στην τεχνολογία προάγοντας σύγχρονες μορφές 

μέσω των ΤΠΕ και είναι ικανή να επηρεάσει το εκπαιδευτικό προσωπικό και να επι-

κοινωνήσει με τις ενέργειές της το όραμα που έχει για την  εκπαίδευση (Afshari et al., 

2009). 

 

Στις μέρες μας που οι ΤΠΕ   χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση 

τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο καλείται ο ψηφιακός ηγέτης να 

αξιοποιήσει και να προάγει  την τεχνολογία  για να  βελτιώσει όχι μόνο την λειτουργία 
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της διοίκησης σε τομείς όπως η οικονομική διαχείριση, οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες, 

τη δημιουργία ωρολόγιων προγραμμάτων, αλλά και για να προάγει την ποιότητα της 

παρεχόμενης διδασκαλίας, τη συνεργασία και κατά συνέπεια των μαθησιακών  αποτε-

λεσμάτων (Ανδρεαδάκης, 2010). 

 

Ωστόσο υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πώς θα πρέπει να είναι ο αποτελεσματικός 

ηγέτης, τι χαρακτηριστικά  θα πρέπει να διαθέτει και ποιες θα πρέπει να είναι οι αξίες 

που τον διακατέχουν και πώς θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει το όραμα  που τον 

διακατέχει  στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι  αποτε-

λεσματική ψηφιακή-ηγεσία πρέπει να είναι σε  θέση  να εντοπίσει και να διορθώνει 

άμεσα τα τυχόν προβλήματα  που παρουσιάζονται (Κατσαρός, 2008). 

 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2017) ο ηγέτης πρέπει να μπορεί να επηρεάσει τους 

εκπαιδευτικούς  ενθαρρύνοντάς τους, καθοδηγώντας τους και εμπνέοντάς τους το ό-

ραμά του. Ακόμα πρέπει να μπορεί  να υιοθετεί καταστάσεις που οδηγούν στη μάθηση  

και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο χώρο του σχολείου (Anderson & Dexter, 

2000). 

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ψηφιακών ηγετών είναι οι γνώσεις πάνω στις τεχνο-

λογικές εξελίξεις, το ότι είναι υποστηρικτές της τεχνολογίας και μπορούν να προσφέ-

ρουν την τεχνολογική αλλά και την συναισθηματική υποστήριξη στους εκπαιδευτι-

κούς. Θεωρείται ότι η υιοθέτηση ή όχι της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας  και  της 

τεχνολογικής εξέλιξης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς ε-

ξαρτάται σε μεγάλο  βαθμό από τον ηγέτη του σχολείου. Ακόμα ο ψηφιακός ηγέτης 

πρέπει να συμμετέχει ενεργά από κοινού με τους εκπαιδευτικούς  στη δημιουργία στό-

χων και στο σχεδιασμό  υλοποίησής τους ώστε να προκύψει η βελτίωση της σχολικής 

μονάδας (Anderson & Dexter, 2000). 

 

Ο σχολικός- ψηφιακός ηγέτης θα πρέπει να  είναι αυτός που εμπνέει τους εκπαιδευτι-

κούς  στη δημιουργία κοινού οράματος, που οδηγεί στην προώθηση της τεχνολογίας 

μέσα από ένα σύνολο σκόπιμων αλλαγών στο σύνολο των επιπέδων οργάνωσης  το 

οποίο οδηγεί  στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίσης θα πρέπει να διαμορφώνει ένα  

επαγγελματικό περιβάλλον μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο οποίο οι εκ-

παιδευτικοί διαρκώς  θα μαθαίνουν και  θα  αναπτύσσονται επαγγελματικά, το οποίο 
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όμως συντελεί παράλληλα στο να  υπάρχουν στο σχολείο καλύτερα μαθησιακά αποτε-

λέσματα (Hauge & Norenes, 2015). 

 

Παράλληλα  είναι σημαντικό  να προάγει  και να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος 

της ηγεσίας και της διοίκησης του σχολείου, ενσωματώνοντάς την στην σχολική μο-

νάδα και συμβάλλοντας στην κατανόηση διάφορων ζητημάτων δεοντολογικού  και νο-

μικού χαρακτήρα που συνδέονται με  την ψηφιακή κουλτούρα. Θα πρέπει μέσω της 

κατάλληλης  διαχείρισης των τεχνολογικών πόρων να  συντελεί στην διευκόλυνση της 

μάθησης και στη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών. Οι ηγέτες των σχολείων επιβάλ-

λεται να  αξιοποιήσουν και να επενδύσουν στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 

με το να  στηρίζουν όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση με υλικοτεχνική υπο-

δομή, οικονομικούς πόρους και ηθική υποστήριξη(Chua & Chua, 2017). 

 

Σύμφωνα με έρευνες τα τεχνολογικά αποτελέσματα ενός σχολείου δείχνουν ότι εξαρ-

τώνται περισσότερο από τη στάση  του ηγέτη και το πόσο θα ανταποκριθεί στους ανα-

μενόμενους ρόλους  παρά στην ίδια την υλικοτεχνική υποδομή, γεγονός που φανερώ-

νει τη σπουδαιότητα του ρόλου του ψηφιακού ηγέτη(Anderson & Dexter,2000). 

 

2.3 Δεξιότητες του ψηφιακού ηγέτη και σχολικό όραμα 

Ο ψηφιακός ηγέτης διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σε θέματα  διοίκησης και οργά-

νωσης και είναι σε θέση  μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας να αλλάξει όλη την 

κουλτούρα του σχολείου. Είναι σημαντικό να διαμορφώσει το όραμά του  για το σχο-

λείο, να καθορίσει στόχους σχετικούς με την τεχνολογία, να αυξήσει τους τεχνολογι-

κούς πόρους,  να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς  και να υλοποιήσει το όραμά του για 

το σχολείο. Ακόμα να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να προάγει τη 

μάθηση μέσα από την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρακτικών, να χρησιμοποιήσει τα 

ψηφιακά μέσα για να καταστρώσει στρατηγικά σχέδια μέσα σε ένα κατάλληλο περι-

βάλλον που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να θέτουν τους στόχους τους, να οργανώ-

νουν τη μάθηση και να την αξιολογούν(Grady, 2011). 

 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι πρέπει ο ψηφιακός ηγέτης να διαθέτει κάποια 

χαρακτηριστικά, όπως να μπορεί να είναι δεκτικός σε καινοτόμες ιδέες, να είναι σε θέση 

επικοινωνήσει  το ψηφιακό του  όραμά με σαφείς στόχους, συνθήκες και στρατηγικές 



 

 
35 

αλλά να  μπορεί να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησής του, να ε-

μπνεύσει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βελτιώσουν το 

εκπαιδευτικό έργο τους, να αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στα θε-

τικά μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα είναι σημαντικό  να καλλιεργεί ένα  κλίμα 

συνεργασίας στο σχολείο, και να έχει κάποιες ικανότητες ώστε να αξιοποιεί την τεχνο-

λογία για διοικητικές αρμοδιότητες αλλά και για επικοινωνία. Ακόμα  να προάγει τη 

σωστή χρήση της τεχνολογίας μέσα από την εκμάθηση και την  τήρηση των δεοντολο-

γικών κανόνων, σωστής συμπεριφοράς αλλά και χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας 

της τεχνολογίας, την επονομαζόμενη δηλαδή ψηφιακή πολιτειότητα  (Grady, 2011). 

 

 Ένας ψηφιακός ηγέτης θα πρέπει να ανοίγει το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία, συ-

μπεριλαμβανομένων και των γονέων και να δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το 

σχολείο διαδικτυακά (Anderson & Dexter, 2000). 

 

Συμπερασματικά, ο ψηφιακός ηγέτης θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, καθώς όπως αναλύθηκε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εν-

σωμάτωση και την προώθηση της τεχνολογίας στο χώρο του σχολείου, τόσο σε θέματα 

διοίκησης όσο και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.  
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Κεφάλαιο 3: Μαθαίνοντας με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους 

3.1 Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Η ανάπτυξη των υπολογιστών και του διαδικτύου έχει προωθήσει την παιδαγωγική α-

ξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη μαθησιακή  διαδικασία. Ο όρος ΤΠΕ  στην 

εκπαίδευση, αναφέρεται στη διαθέσιμη  ψηφιακή τεχνολογία, στα προϊόντα και στα 

τεχνολογικά εργαλεία που αφορούν τη σχεδίαση, την παραγωγή, την  αξιολόγηση, τη 

διαχείριση και τη μετάδοση  της ψηφιακής τεχνολογίας  με τη βοήθεια του διαδικτύου. 

Οι ΤΠΕ  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικα-

σία ως εργαλεία μάθησης αλλά και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες  συνθήκες  μάθη-

σης, μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών(Lemov, 2010). 

Τα λογισμικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί να υποστηρίζουν μαθησιακούς και εκπαιδευ-

τικούς στόχους θεωρούνται εκπαιδευτικά λογισμικά. Το εκπαιδευτικό λογισμικό στο-

χεύει στο να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες των ΤΠΕ (αναπαράσταση της πληρο-

φορίας, πειραματισμός κ.τ.λ.)ώστε το μάθημα να συντελεστεί μέσα σε ένα περιβάλλον 

με πολλά ερεθίσματα, ελκυστικό, ωθώντας έτσι  τους μαθητές να μαθαίνουν συμμετέ-

χοντας ενεργά και με δημιουργικό τρόπο(Ι.Ε.Π.,2017). Το σωστό ανά περίσταση εκπαι-

δευτικό λογισμικό, μπορεί να επιτύχει μια ποιοτική μάθηση που  αξιοποιεί οπτικοακου-

στικά μέσα, που ενισχύει την ενεργό και βιωματική συμμετοχή, ατομικά και συνεργα-

τικά και που μειώνει δραστικά τον χρόνο και τον κόπο που καταβάλλει ο μαθητής για 

να αφομοιώσει την ύλη (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 

 

 Η  εισαγωγή των  ΤΠΕ  στην εκπαίδευση μετέβαλε την εκπαιδευτική διαδικασία, τον 

τρόπο μάθησης αλλά και τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 

στο μαθητή και το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο. Ο εκπαιδευτικός γίνεται πλέον ο δια-

μεσολαβητής στη γνώση. Ο ρόλος του ενδυναμώνεται, καθώς τα υπολογιστικά εργα-

λεία διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης, στηρίζουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και οδηγούν στην κατανόηση γνωστικών αντικειμένων μέσα από διε-

ρευνητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες  

και χρειάζεται να αναδιοργανώσει το χρόνο αλλά και την όλη προετοιμασία  της διδα-

σκαλίας  καθώς και  τη διδακτική του προσέγγιση  (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

 

Όμως και  το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ο τρόπος που μαθαίνει ο μαθητής τρο-

ποποιούνται. Η χρήση των ΤΠΕ συστηματικά  στην εκπαιδευτική διαδικασία  βελτιώ-

νει την ποιότητα μάθησης καθιστώντας την ουσιαστική και βαθύτερη, καθώς   
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εμπλέκονται οι μαθητές  σε διαδικασίες που απαιτούν ανώτερου επιπέδου γνωστικές 

λειτουργίες όπως είναι της ανάλυσης, της σύνθεσης, και της αξιολόγησης. Επιτυγχά-

νονται μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν την ανάπτυξη οριζοντίων δεξιοτήτων 

όπως είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλήματος, παράλληλα 

με την ταχύτερη κατάκτηση γνωστικών στόχων και την ενεργό συμμετοχή περισσότε-

ρων  μαθητών, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους καθώς επιτυγχάνουν όχι μόνο  να 

ανακαλύπτουν αλλά και να κατανοούν καλύτερα τη νέα γνώση (Δημητριάδης, 2015). 

 

 Έρευνες δείχνουν ότι με τη χρήση ΤΠΕ αυξάνεται η προσοχή και η αντίληψη των 

μαθητών, η δυνατότητα ανάκλησης πληροφοριών, η κατανόηση εννοιών, η καλλιέρ-

γεια ανώτατων γνωστικών δεξιοτήτων(Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πιερρακέας, Χ. & 

Πιντέλας. Π, 2005). Παράλληλα κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών για κάποιο 

θέμα, τους ωθούν να  αναζητούν την πληροφορία και  να μαθαίνουν μέσω της πρό-

σβασης σε πολλές και διαφορετικές πηγές. Οι μαθητές διευκολύνονται να οπτικοποι-

ούν τα προβλήματα και τις λύσεις τους  με μαθησιακά εργαλεία, αυτόνομα σύμφωνα 

με τους ατομικούς τους ρυθμούς μάθησης, με ευελιξία στο χρόνο και στον τόπο. Τα 

παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να δημιουργούν αρχεία, να μεταδίδουν την πλη-

ροφορία στους συμμαθητές τους, να αξιολογούν αναπτύσσοντας έτσι τον απαραίτητο 

για την εποχή ψηφιακό αλφαβητισμό(Ράπτη & Ράπτη, 2006). 

 

Ακόμα  με τις ΤΠΕ εισάγονται νέες μαθησιακές καταστάσεις, ενθαρρύνεται η συνερ-

γατική μάθηση, η διαθεματικότητα, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσω των 

διάφορων δικτύων μάθησης με διάφορες τάξεις ανά τον κόσμο αναπτύσσεται η διαπο-

λιτισμική μάθηση και αναπτύσσονται κι άλλες δεξιότητες όπως οι κοινωνικές, η δε-

ξιότητα της γραφής και ανάγνωσης (Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου, 2004).   

 

Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η διερευνητική μά-

θηση, όπου ο ρόλος του μαθητή είναι ενεργός μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα μά-

θησης σε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Παράλληλα αξιοποιούν μέσα που σέβο-

νται το διαφορετικό ρυθμό μάθησης, τα ενδιαφέροντα και τα ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή ευνοώντας παράλληλα τη συσχέτιση ανάμεσα στην νέα και την προηγού-

μενη γνώση του μαθητή (Βοσνιάδου, 2006). 

 

Μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο που οργανώνεται και διοικείται η εκπαίδευση 
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συνεισφέροντας στη βελτίωση όλου του εκπαιδευτικού μηχανισμού και  μπορούν να 

βοηθήσουν στο να  συνδεθεί  το σχολείο   με φορείς της ευρύτερης κοινωνίας σε επί-

πεδο τοπικό αλλά και εθνικό (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Βοηθούν την εκπαίδευση παι-

διών με ειδικές ανάγκες μέσω λογισμικών και τεχνικών που αξιοποιούνται στην εκπαι-

δευτική διαδικασία (Down Syndrome Ireland, 2016). 

 

Ο βασικότερος ρόλος των ΤΠΕ είναι ότι μπορούν να εισάγουν νέες μορφές διδασκαλίας 

όπως το STEAM τη διερευνητική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τη 

νέα γνώση οδηγώντας τους παράλληλα σε μεταγνωστικές δεξιότητες, συνδέοντας  τις 

δραστηριότητες που διεξάγονται στο χώρο του σχολείου με την πραγματική ζωή. Έτσι 

τα παιδιά πετυχαίνουν να εξοικειωθούν με την τεχνολογία ώστε να μπορέσουν να απο-

κτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας στο 

μέλλον αλλά και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης βελτιώνεται μέσα από την 

τεχνολογία (Βοσνιάδου, 1998).   

 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στη χρήση των ΤΠΕ, που αναφέρονται  

στους ατομικούς στόχους των μαθητών, στις δεξιότητες που απαιτούνται αλλά  και 

στις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για να αποκτηθούν οι νέες γνώσεις και δεξιό-

τητες. Κατά τον Wicklein(2004),προβλήματα που παρουσιάζονται για στην εφαρμογή 

των ΤΠΕ στα σχολεία είναι η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η αδυναμία κα-

τανόησης της σημαντικότητας της  εκπαίδευσης με τη βοήθεια  των ΤΠΕ από το εκ-

παιδευτικό προσωπικό  αλλά και από τον γενικότερο πληθυσμό. Ακόμα η ανεπαρκής 

οικονομική στήριξη από το κράτος που συνεπάγεται την έλλειψη εφοδιασμού με τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων και η μειωμένη  ενίσχυση των ΤΠΕ  

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.  

 

Έτσι, αν και οι αναγνωρίζεται η αξία των Τ.Π.Ε. στα σχολεία,  παρατηρούνται δυσκο-

λίες να υιοθετηθούν αυτές οι τεχνολογίες. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να συνδέονται με  

ατομικά χαρακτηριστικά που αφορούν δεξιότητες, την έλλειψη εμπειρίας στη χρήση 

ΤΠΕ και έλλειψη αυτοπεποίθησης, την μειωμένη ενασχόληση με ΤΠΕ, την  έλλειψη 

χρόνου και επιθυμίας  να εμπλέξει τον υπολογιστή στη διδασκαλία,  διάφορες παρανο-

ήσεις για τη χρήση  της τεχνολογίας στη διδασκαλία(Mumtaz, 2000). Ακόμα  μπορεί 

να συνδέονται με επαγγελματικούς παράγοντες που αφορούν ένα πιεστικό αναλυτικό 

ωρολόγιο πρόγραμμα με σαφές χρονοδιάγραμμα, την έλλειψη λογισμικών και πόρων, 
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τα μειωμένα κίνητρα ψηφιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών(Νικολάου & Μπαρμπα-

ρούση, 2017). 

 

Τέλος οι δυσκολίες σχετίζονται με  θεσμικούς παράγοντες όπως την ύπαρξη ενός δυ-

σάρεστου σχολικού  κλίματος, τις διαφορετικές αξίες  που επικρατούν στο χώρο του 

σχολείου, τις συγκρουόμενες πεποιθήσεις, τις άσχημες σχέσεις με τους άλλους εκπαι-

δευτικούς και τη διοίκηση, την έλλειψη υποστήριξης στη χρήση ΤΠΕ, την έλλειψη συμ-

μετοχής στη λήψη αποφάσεων του σχολείου και τη μειωμένη συνεργασία των εκπαι-

δευτικών (Eickelmann, 2011). 

 

Αυτές οι δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με  υποστήριξη από τη διοίκηση του 

σχολείου- ψηφιακού ηγέτη και τη συμμετοχή σε επιμορφώσεις από το υπουργείο Παι-

δείας (Τζιμογιάννης, 2001). 

 

3.2 STE(A)M  

Οι ΤΠΕ  συνδέονται με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους. Μια από αυτές είναι το 

STEM που αποτελεί ακρωνύμιο της Science(Επιστήμη),Technology (Τεχνολογία), 

Engineering (Μηχανική), και Mathematics (Μαθηματικά).Ο όρος επιστήμη αναφέρε-

ται στη μελέτη  του κόσμου που μας περιβάλλει, το κοινωνικό και το οικονομικό σύ-

στημα, το πώς συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι. Συμπεριλαμβάνει 

νόμους που σχετίζονται με τη χημεία, τη βιολογία, τη φυσική, αρχές και έννοιες που 

αφορούν αυτούς τους κλάδους. Στον όρο τεχνολογία συμπεριλαμβάνονται οι άνθρω-

ποι, οι οργανισμοί, η γνώση, οι διαδικασίες, οι συσκευές που συντελούν στο να δη-

μιουργηθούν και να λειτουργήσουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και τα αντικεί-

μενα(Sanders, 2009). 

 

 Ο όρος Μηχανική αφορά τη γνώση που σχετίζεται με τη δημιουργία αλλά και το σχε-

διασμό προϊόντων όπως και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων κάτω όμως από πε-

ριορισμούς. Τέτοιοι περιορισμοί είναι οι νόμοι των φυσικών επιστημών και του φυσι-

κού περιβάλλοντος αλλά και ο χρόνος, τα διαθέσιμα υλικά κ.α. Στη Μηχανική χρησι-

μοποιούνται τεχνολογικά εργαλεία αλλά και έννοιες από τα Μαθηματικά και την Επι-

στήμη. Τα Μαθηματικά αφορούν μοτίβα και σχέσεις  ποσοτήτων, αριθμών, σχημάτων 

και συμπεριλαμβάνουν εφαρμοσμένα και θεωρητικά Μαθηματικά (NRC, 2010). 
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Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια τάση για να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση  STEM, 

ως πρόσθετο στοιχείο η τέχνη ART(STEAM) έτσι ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικό-

τητα, η καινοτομία, η πρωτοβουλία και η συνεργασία.  Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιό-

τητα των τεχνών χρησιμοποιούνται δεξιότητες από τις τέχνες ως επιστημονικά εργα-

λεία. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την περιέργεια, την ακριβή παρατήρηση, την 

αντιληπτική ικανότητα, την ικανότητα έκφρασης διάφορων αντικειμένων με ακρίβεια, 

τη συνεργασία, την κιναισθητική αντίληψη, την χωρική αντίληψη των αντικειμέ-

νων(Sousa & Pilecki, 2015). 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός  STEAM ακολουθεί κάποια βήματα: 

➢ 1.Αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί ποιο είναι το πρόβλημα. 

➢ 2. Κατόπιν θα  εξεταστεί το πρόβλημα και θα ερευνηθούν οι πιθανές λύσεις 

του μέσα διάφορες πηγές όπως οι συνεντεύξεις, το Internet κ.ά. και θα αναπτυ-

χθούν από τα παιδιά ποιες θα μπορούσαν αν είναι οι πιθανές λύσεις μέσα από 

διάφορες στρατηγικές όπως  καταιγισμός ιδεών, η ανάλυση αλλά και η επανε-

ξέταση των πιθανών λύσεων. 

➢ 3. Θα  επιλεχθεί  η καλύτερη δυνατή λύση. Θα ακολουθήσει η μοντελοποίηση 

των πιθανών λύσεων θα υπάρξει δοκιμή των λύσεων, αξιολόγησή τους και μη-

χανική παρουσίαση και συζήτηση  σχετικά ανταλλαγή των λύσεων και με κοι-

νωνικές επιπτώσεις αυτών.  

➢ 4.Τέλος θα γίνει επανασχεδίαση των λύσεων κατόπιν των πληροφοριών που 

προέκυψαν κατά την παρουσίαση τους(Massachusetts Department of 

Education,2006).  

 

3.3 Δεξιότητες  21ου αιώνα και STE(A)M 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση εκτός από την ανάπτυξη  δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα, όπως αυτή  της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, της συστηματικής σκέψης, 

της προσαρμοστικότητας, της επικοινωνίας, του τεχνολογικού γραμματισμού  χαρακτη-

ρίζεται και από την ανάπτυξη ικανοτήτων STE(Α)M. Αυτές  χαρακτηρίζονται από ένα 

πλήθος γνώσεων, την  ανάπτυξη της εφευρετικότητας, της δημιουργικότητας, της και-

νοτομίας, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών. 

Αυτές οι δεξιότητες συνδέονται με την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων αλλά 

και νέων μορφών εργασίας(NRC, 2010). 
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Η διδασκαλία μαθηματικών και φυσικών επιστημών έχει θετική επίδραση στην ανά-

πτυξη  κινήτρου μάθησης, της επίτευξης των στόχων  και του γενικότερου  ενδιαφέρο-

ντος  για το σχολείο. Μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος 

με την εισαγωγή δραστηριοτήτων STE(Α)M στο αναλυτικό πρόγραμμα οι μαθητές έρ-

χονται σε επαφή με τη  «Μηχανική»  και τις  πρακτικές της  (NGSS, 2013). 

 

Η μηχανική αποτελεί ένα άγνωστο κλάδο για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς δεν 

προσφέρεται ως μάθημα αλλά ούτε  οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συνηθίζουν να εμπλέκουν 

την μηχανική στην εκπαίδευση ενώ ελάχιστα σχολεία παρέχουν δραστηριότητες που 

στηρίζονται στη μηχανική. Η ένταξη  της μηχανικής σύμφωνα με το  National Academy 

of Engineering και το National  Research Council  αυξάνει την ικανότητα να επιτευ-

χθούν στόχοι στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, να αυξηθεί η ευαισθητοποί-

ηση για τη μηχανική, να κατανοηθεί  και να επιτευχθεί επιτυχώς ο σχεδιασμός. Με την 

ενσωμάτωση της μηχανικής και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα μα-

θηματικά και τη φυσική συνδέεται το αναλυτικό πρόγραμμα και το σχολείο με τον 

πραγματικό κόσμο με αυθεντικούς στόχους και παρατηρείται βελτίωση της επίδοσης 

των μαθητών στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες (Rockland et al., 2010). 

 

 Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται και που αποτελεί το μέσο εκμάθησης  μαθηματικών 

και επιστημονικών εννοιών είναι ο σχεδιασμός. Αυτός είναι συστηματικός, ανοιχτός στη 

μοντελοποίηση και θεωρεί πιθανό να υπάρχουν πολλές λύσεις για κάποιο πρόβλημα. 

Αποτελεί μια συνεργατική προσέγγιση καθώς οι δραστηριότητες έχουν έναν ομαδικό 

χαρακτήρα, με  σαφή στόχο αλλά και κάποιους περιορισμούς(π.χ. χρόνος). Παράλληλα 

προωθεί δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η δημιουργία, η συστημική σκέψη αλλά και 

δεξιότητες όπως η  αναλυτική αλλά  και η  συνθετική σκέψη, η σχεδίαση, η διαδικαστική 

γνώση, η  αναλυτική  κατανόηση, η ολιστική κατανόηση και η δηλωτική γνώση. Ο σχε-

διασμός ακολουθεί μια σειρά σταδίων όπου τα παιδιά σκέφτονται πώς θα λυθεί το πρό-

βλημα και προωθείται η έρευνα, η δημιουργία, η επανεξέταση, η συζήτηση. Αποτελεί 

ένα εργαλείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται την απογοήτευσή τους αλλά 

και να ολοκληρώνουν την εργασία τους (NRC, 2009).  

 

Μέσω της προσέγγισης STE(Α)M  βελτιώνεται και ο τεχνολογικός γραμματισμός που 

αναφέρεται  στην απόκτηση  μηχανικής, επιστημονικής, μαθηματικής και επιστημονι-

κής γνώσης. Αυτός περιλαμβάνει έννοιες, δεξιότητες και ικανότητες  που είναι 
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απαραίτητες για τους μαθητές  ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα σε προσωπικό, κοι-

νωνικό και παγκόσμιο επίπεδο που άπτονται σε θέματα STE(Α)M. Τα παιδιά με τέτοιου 

είδους δραστηριότητες κατανοούν ότι μπορούν να κατακτήσουν τη γνώση ενεργά μέσα 

από τις αρχές που διέπουν το STEM διερευνώντας, σχεδιάζοντας και αναλύοντας  ως 

ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες (Stohlman et al., 2012).  

 

Το πόσο  επιτυχημένη θα είναι η ενσωμάτωση των μαθηματικών και των φυσικών επι-

στημών κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων STE(Α)M εξαρτάται από το βαθμό κατα-

νόησης τους από τους εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό να ακολουθηθούν αποτελεσμα-

τικές πρακτικές όπως είναι α)να εφαρμοστεί απλή και χειροπιαστή μάθηση, β)να προ-

ωθηθεί η συνεργασία, γ)να ακολουθηθεί η συζήτηση και η διερεύνηση, δ) να ενθαρρύ-

νεται η διατύπωση υποθέσεων αλλά  και ερωτημάτων, ε)να επιζητηθεί η αιτιολόγηση 

του τρόπου σκέψης στ)να καταγραφούν τυχόν  προβληματισμοί  σχετικοί με την επί-

λυση  προβλημάτων, ζ)να γίνει επίλυση προβλήματος, η) γίνει να  χρήση  της τεχνολο-

γίας, θ) ο εκπαιδευτικός να βρίσκεται σε ρόλο συντονιστή και διευκολυντή και ι)η αξιο-

λόγηση να είναι μέρος της  διδασκαλίας. Επίσης βοηθητικό θα ήταν για τους εκπαιδευ-

τικούς να εστιάσουν στις παρανοήσεις και στις αναπαραστάσεις των μαθητών 

(Zemelman et al,. 2005).  

 

Η εκπαίδευση STE(Α)M   προσεγγίζει   ολιστικά  την επιστήμη, τη μηχανική, τα μαθη-

ματικά και την τεχνολογία και συντελεί στη δημιουργία καινοτόμων ατόμων διεγείρο-

ντας τη δημιουργικότητα, την  συλλογική εργασία, την περιέργεια. Μέσα από δραστη-

ριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά η εμπειρία των μαθητών αξιοποιείται  και οι 

γνώσεις τους μεταφέρονται σε νέες καταστάσεις κυρίως μέσα από στρατηγικές μάθη-

σης  που ενισχύουν τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον, την επίδοση των μαθητών και προ-

σφέροντας  χαρά και ικανοποίηση(Sanders, 2009). Το  STE(Α)M στηρίζεται στη διε-

ρευνητική μάθηση όπου οι μαθητές συνεργάζονται για να λύσουν κάποιο πρόβλημα 

συνδυάζοντας  την τεχνική των ερωταπαντήσεων με την έρευνα. Έτσι μέσω ενός ελκυ-

στικό μαθήματος  οι μαθητές  αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες(soft skills) 

και οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ικανοποίηση ως διαμεσολαβητές και ως εκπαιδευτές 

(Roberts, 2012).  
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3.4 Διερευνητική μάθηση – Inquiry Based Learning 

 Η  μάθηση  αυτή, η οποία βασίζεται στην έρευνα ονομάζεται διερευνητική και  είναι 

μια παιδαγωγική μέθοδος  που στηρίζεται στην εποικοδομητική  θεωρία. Θεωρείται 

κατάλληλη  μέθοδος  της εκπαίδευσης STE(Α)M, γιατί οι μαθητές αναζητούν λύσεις 

για κάποιο πρόβλημα-ερώτημα  που έχει νόημα για αυτούς  και σχετίζεται με την κα-

θημερινότητά τους. Αναπτύχθηκε μέσω του κινήματος της ανακαλυπτικής  μάθησης 

τη δεκαετία του 1960. Η γνώση προκύπτει  μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών και 

τη διεξαγωγή διερευνητικών ερωτήσεων από τους μαθητές, και όχι από τον ίδιο τον  

εκπαιδευτικό κατά την διδασκαλία (Pedaste & Sarapuu, 2006). Ο  εκπαιδευτικός σε 

ρόλο καθοδηγητή  βοηθά τα παιδιά  να μην αναζητούν μόνο τη σωστή απάντηση, αλλά 

μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες να εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική δια-

δικασία, να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», να ψάχνουν πληροφορίες για το υπό δια-

πραγμάτευση θέμα, να κάνουν υποθέσεις, να ρωτάν, να αξιολογούν ποιες πληροφορίες 

τους είναι χρήσιμες. Στόχος είναι η νέα γνώση που προκύπτει  σταδιακά και ομαδικά, 

να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για  την επίλυση του θέματος που εξετάζεται αλλά να ε-

φαρμοστεί και νέες καταστάσεις που θα προκύψουν στο μέλλον (Pedaste, Mäeots, 

Leijen, & Sarapuu, 2012). 

 

Σύμφωνα με τον John Dewey (1933) το σχολείο δε θα πρέπει να είναι ξεκομμένο από 

την πραγματική  ζωή, τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών. Η  εκπαιδευτική 

Εικόνα 3: Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα και η σύνδεση τους με το STEM(NC STEM, n.d. ) 



 

 
44 

διαδικασία,  θα πρέπει να  έχει ως κέντρο το μαθητή   και ως στόχο την οικοδόμηση 

της γνώσης αξιοποιώντας τη δημιουργική σκέψη, τη διερεύνηση, τον αναστοχασμό. Οι 

μαθητές ακολουθούν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας  και αφού  αρχικά προσ-

διορίσουν το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν,  διατυπώνουν υποθέσεις  την ισχύ 

των οποίων  εξετάζουν   μέσα από δοκιμές.  

 

Η διερευνητική μάθηση  θα μπορούσε να οριστεί ως μια  στρατηγική που εφαρμόζεται 

στην εκπαίδευση η οποία ωθεί τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβά-

νουν ευθύνες οδηγώντας τους έτσι στην ανακάλυψη της νέας γνώσης, αξιοποιώντας τις 

δεξιότητές τους. Μέσα από τη διερευνητική μάθηση οι μαθητές σκέφτονται με τρόπους 

παρόμοιους με αυτές των επιστημόνων και ανακαλύπτουν σχέσεις αιτιατές, ενθαρρύνο-

νται να κάνουν υποθέσεις και παρατηρώντας  καταλήγουν σε συμπεράσματα. Προκαλεί  

το ενδιαφέρον των μαθητών και συνδέεται η  τυπική με την άτυπη μάθηση. Οι τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται  στην διερευνητική μάθηση ξεφεύγουν από την παραδοσιακή δι-

δασκαλία και μπορεί να είναι το παιχνίδι ρόλων, η συνέντευξη, η παρατήρηση, ο εν-

νοιολογικός χάρτης, η επίδειξη, ο ημιδομημένος διάλογος, η κλίμακα διαβαθμισμένων 

κριτηρίων, η προσομοίωση, ο καταιγισμός ιδεών(Χαλκιά, 2014). 

 

3.5 Διαφοροποιημένα διερευνητικά μοντέλα   

Σύμφωνα με τους Pedaste & Tsourlidaki (2015) υπάρχουν διάφορα μοντέλα έρευνας 

με παρόμοιες φάσεις  από τα οποία επιλέγεται το κατάλληλο κάθε φορά σύμφωνα με  

το εκπαιδευτικό  πλαίσιο μάθησης που υπάρχει  με   στόχο την κατάκτηση της γνώσης. 

 

Το διερευνητικό μοντέλο 

Το μοντέλο  αυτό προτάθηκε από τον Suchmann(1962) και χαρακτηρίζεται από τέσσε-

ρις φάσεις: 

• 1.Πρόβλημα: Επιλέγεται με ποιο πρόβλημα θα ασχοληθούν το οποίο εναπόκει-

ται σε διάφορες γνωστικές περιοχές. 

• 2. Υπόθεση: Κατόπιν διατυπώνονται  κάποιες υποθέσεις από τους μαθητές και 

αρχίζουν να  συλλέγουν διάφορα δεδομένα. 

• 3 Θεωρία: Οι μαθητές διατυπώνουν μια θεωρία και ξεκινάνε έναν εποικοδομη-

τικό διάλογο για να  καταλήξουν ποιες θέσεις  θα υιοθετήσουν και ποιες όχι 

• 4.Κατόπιν βάση των δεδομένων και των υποθέσεων τους οι μαθητές 
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καταλήγουν στη διατύπωση κανόνων. 

• 5.Οι μαθητές αναλύουν τη διαδικασία που ακολούθησαν και εξετάζουν αν η 

στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η αποτελεσματικότερη. 

 

 Ο κύκλος διερεύνησης 

Αυτό το μοντέλο προτάθηκε από τους White et al. (1999) και ακολουθεί τα εξής βή-

ματα. 

• Ερώτηση: Αρχικά γίνεται μια ερευνητική ερώτηση σχετικά με το θέμα που πρό-

κειται να αναλυθεί. 

• 2. Υπόθεση: Διατυπώνονται   και καταγράφονται οι υποθέσεις και  οι απαντή-

σεις που προτείνονται. 

• Έρευνα: Σχεδιάζεται η έρευνα από τους μαθητές, συλλέγονται  οι πληροφορίες 

και αναλύονται οι μεταβλητές που θα εξεταστούν. 

• 4.Ανάλυση:Αναλύονται  και οργανώνονται τα  αποτελέσματα σε γραφικές α-

ναπαραστάσεις. 

• 5.Μοντελοποίηση: Διαμορφώνεται  ή τροποποιείται από τα παιδιά το επιστη-

μονικό μοντέλο.  

• 6.Αξιολόγηση: Αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν και συζη-

τιούνται πιθανές μελλοντικές έρευνες. 

Παρατηρείται  μια σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας με τελικό στάδιο τα παιδιά  

να είναι σε θέση να αναλύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

 

Το  διδακτικό μοντέλο των 5 Ε 

Το  διδακτικό μοντέλο των 5 Ε προτάθηκε από τους  Bybee et al. (2006). Θεωρείται 

ένας κύκλος μάθησης με πέντε φάσεις που εκτελούν μια ορισμένη παιδαγωγική λει-

τουργία. Οι φάσεις αυτές είναι: 

• 1.Engagement: Ανιχνεύονται οι πρότερες  γνώσεις των μαθητών και ο εκπαι-

δευτικός τους βοηθά να  έρθουν σε επαφή με την νέα γνώση και οργανώνει την  

σκέψη  τους,  μέσα από την παρακίνηση, από την έξαψη περιέργειας. Κάθε 

λάθος απάντηση των μαθητών πάνω στο θέμα που  εξετάζεται, είτε καταγρά-

φεται να εξηγηθεί αργότερα από τον εκπαιδευτικό, είτε είναι μια πρόκληση για 

τους μαθητές να βρουν την απάντηση της. 

• 2.Exploration: Οι μαθητές με την καθοδήγηση και τα ερεθίσματα που δέχονται 
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από τον εκπαιδευτικό κατανοούν τις παρανοήσεις τους  για το θέμα που εξετά-

ζεται, αναζητούν μόνοι τους πληροφορίες μέσα από έρευνα και  έτσι ενσωμα-

τώνουν τη νέα γνώση  και οδηγούνται στη λύση του εκάστοτε προβλήμα-

τος(Ahmed & Parsons, 2013). 

• 3. Explanation: Οι πληροφορίες που συλλέχθησαν από τα παιδιά, ανταλλάσο-

νται με τους συμμαθητές τους, αναλύονται  και επεξηγούνται  με τη μορφή ση-

μειώσεων αλλά και εννοιολογικών χαρτών. Αυτό το είδος μετάδοσης της γνώ-

σης βοηθά στην αποτελεσματική μάθηση. Ο εκπαιδευτικός σε βοηθητικό ρόλο 

κατευθύνει την προσοχή των παιδιών και ενθαρρύνει τα παιδιά να συνεχίσουν 

να ερευνούν. 

• 4.Elaboration: Οι μαθητές μπορούν  διαρκώς να καταλαβαίνουν καλύτερα το 

υπό εξέταση θέμα, να προσλαμβάνουν καινούριες πληροφορίες να αποκτούν 

δεξιότητες και να είναι σε θέση να μεταφέρουν την αποκτηθείσα γνώση σε νέες 

καταστάσεις. Στη φάση αυτή ενθαρρύνονται να μεταδίδουν και να γενικεύουν 

έννοιες και να αποκτούν δεξιότητες. Ακόμα τους ζητείται να παρατηρούν και 

να ανακαλύπτουν διάφορα φαινόμενα που αφορούν επιστημονικές αρχές τα ο-

ποία μπορούν να τα επεξηγήσουν στους υπόλοιπους μαθητές. Έτσι ο εκπαιδευ-

τικός διευκολύνεται να εξηγήσει με επιστημονικούς όρους πάνω σε  θέματα που 

οι μαθητές έχουν αποκτήσει  βιώματα. 

• 5.Evaluation: Γίνεται αξιολόγηση των  γνώσεων από τους μαθητές  και 

παρουσίαση των σημαντικότερων ενοτήτων που εξετάστηκαν στους 

συμμαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές  μπορούν να κατανοήσουν 

πώς διεξάγεται μια έρευνα. Ο εκπαιδευτικός εξετάζει αν επιτεύχθηκαν οι 

διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν και ανατροφοδοτεί τους μαθητές ώστε να 

βελτιωθούν περεταίρω. 

 

Το διερευνητικό μοντέλο POE 

Ένα διερευνητικό μοντέλο τριών φάσεων πρότειναν οι  Hong, J.C & Chen, Y.L. 

(2014).Στην αρχή ο μαθητής καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα σύμφωνα με αυτά που 

πιστεύει ή με βάση τα βιώματά του (Prediction). Κατόπιν   εξετάζει το θέμα σφαιρικά 

(Observation) και βάση των νέων δεδομένων που συνέλεξε καταλήγει σε κάποια νέα 

συμπεράσματα (Explanation), (Pedaste & Tsourlidaki,2015) 
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3.6 Φάσεις έρευνας στη διερευνητική μάθηση 

Υπάρχουν πέντε φάσεις στη διερευνητική μάθηση. Αυτές είναι:  

❖ 1.Προσανατολισμός:  

Το θέμα που θα ερευνηθεί είναι δυνατόν  να προταθεί από τα παιδιά ή από τον 

εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να προτρέψει τα παιδιά να  εκφράσουν την 

άποψή τους. Παράλληλα όμως είναι σημαντικό να προκαλέσει το ενδιαφέρον 

των παιδιών καθώς και να συνδέσει το εξεταζόμενο θέμα με τις πρότερες γνώ-

σεις τους. Στόχος είναι σε αυτή τη φάση τα παιδιά να μιλήσουν για το θέμα, να 

το ερευνήσουν, να εντοπίσουν προβλήματα, να βρουν λύσεις. 

❖ 2.Διαμόρφωση Εννοιών: 

Οι μαθητές αποφασίζουν ποια βασική έννοια θα ερευνήσουν και ο εκπαιδευτι-

κός  τους ενθαρρύνει να διατυπώσουν ερωτήσεις εισάγοντας τους έτσι  στη 

δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων. Ακόμα τους προτρέπει να κάνουν υπο-

θέσεις, να τις εφαρμόζουν, και να δίνουν έτσι απαντήσεις στους προβληματι-

σμούς της έρευνάς τους. 

❖ 3.Έρευνα: 

Στη φάση αυτή οι μαθητές  αφού συλλέξουν πληροφορίες  τις επεξεργάζονται, 

τις     οργανώνουν, τις αναλύουν και  καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία 

συγκρίνονται με  εκείνα των συμμαθητών τους  απαντώντας έτσι στα ερωτή-

ματα που τέθηκαν στην έρευνα. Ο εκπαιδευτικός εστιάζει στην κατανόηση του 

θέματος και οι  μαθητές ενθαρρύνονται  να θέτουν ερωτήσεις, να δημιουργούν 

γραφήματα για την οργάνωση των δεδομένων, να ελέγχουν την ποσότητα και 

την ποιότητα ων πληροφοριών τους.  

❖ 4. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας αποτελούν 

τα κύρια ευρήματα της έρευνας. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να ερ-

μηνεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους βοηθώντας τους να  ελέγχουν 

τον τρόπο που σκέφτηκαν αλλά και το κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα αποτελέ-

σματά τους.                     

❖ 5. Συζήτηση: Οι μαθητές αναστοχάζονται όλη την διαδικασία που ακολουθήθηκε  

και  δίνουν ανατροφοδότηση στην τάξη. Συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις με 

τους συμμαθητές τους για τις συνέπειες κα την ηθική των όσων προέκυψαν από 

την έρευνα  τις αντιλήψεις  που διαμόρφωσαν, τις καταστάσεις που τους προβλη-

μάτισαν (Wenning, C. J. (2005). 
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3.7 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διερευνητική μάθηση 

Όταν οι εκπαιδευτικοί  καθοδηγούν, ανατροφοδοτούν, δίνουν σαφείς οδηγίες και  εν-

θαρρύνουν τα παιδιά να αναζητήσουν τη γνώση σε ποικίλες πηγές  μετατοπίζοντας 

σταδιακά ένα κομμάτι  της ευθύνης της μαθησιακής διαδικασίας (scaffolding),τότε 

παρατηρούνται  καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Όμως και οι ίδιοι οι εκπαιδευτι-

κοί γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι κι επαγγελματίες καθώς εισαγάγουν καινοτομίες 

στην εκπαίδευση, καλλιεργούν τον αναστοχασμό και την κριτική αντιμετώπιση του 

έργου τους. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις, τους 

υποστηρίζουν σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, δίνουν πολλές εμπειρίες, σχεδιάζουν με 

προσοχή τα ερωτήματα, απαντούν σε απορίες των μαθητών, αξιολογούν τα ατομικά 

μαθησιακά αποτελέσματα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Erbas & Yenmez, 2011). 

 

 Κάποιοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν μεθόδους όπου παρατηρείται καθοδηγούμενη έ-

ρευνα και άλλοι προτιμούν να δίνουν ελάχιστες οδηγίες στους μαθητές προτιμώντας 

να μάθουν εμπειρικά.  Ανάλογα με το βαθμό επέμβασης των εκπαιδευτικών και αυτε-

νέργειας των μαθητών υπάρχουν διάφορες κατηγορίες.  

✓ 1.Η  ελεύθερη-ανοιχτή διερευνητική μέθοδος, όπου ο σχεδιασμός της διδακτι-

κής ενότητας γίνεται κατά κύριο λόγο από τους μαθητές ενώ ο εκπαιδευτικός 

αν και συνεργάζεται μαζί τους, έχει έναν πιο  παθητικό ρόλο. Οι μαθητές  έχουν  

την αυτονομία να επιλέξουν τα μέσα, να κατανέμουν τους ρόλους, να επιλέξουν 

τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν (Fenton,1966). 

✓ 2. Η  δομημένη διερευνητική προσέγγιση όπου ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που 

θέτει ένα πρόβλημα προς λύση,  τα κατάλληλα υλικά και την καλύτερη μέθοδο. 

✓ 3. Η  καθοδηγούμενη διερευνητική προσέγγιση όπου ο εκπαιδευτικός καθοδη-

γεί, θέτει το προς διερεύνηση θέμα,  διατυπώνει τα σχετικά ερωτήματα σε συν-

δυασμό με τους μαθητές του. Παράλληλα, δίνει το απαραίτητο υλικό και οι 

μαθητές σχεδιάζουν μεθόδους και στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος α-

ποκτώντας  έτσι γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες στην έρευνα (Kremer & 

Schlüter, 2006).  

✓ 4.Η διερεύνηση επιβεβαίωσης όπου το προς διερεύνηση θέμα τίθεται από τον 

εκπαιδευτικό ενώ  η απάντηση  και η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για να 

επιβεβαιωθεί  είναι ήδη γνωστή (Banchi & Bell, 2008). 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις  
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προαναφερθείσες μορφές  διερευνητικής μάθησης, καθώς  ο  μαθητής βρίσκεται στο 

κέντρο της μαθησιακής   διαδικασίας  και η μάθηση προσεγγίζεται υπεύθυνα και αυ-

τόνομα από αυτόν με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο σκέψης του. Είναι ρεαλιστικά τα 

υπό διερεύνηση προβλήματα στα οποία οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά καθώς  υπάρχει 

σύνδεση της προηγούμενης με τη νέα πληροφορία.  Παρατηρείται βελτίωση της αντί-

ληψης των μαθητών και μεταφορά της γνώσης σε νέες καταστάσεις  καθώς ο σχεδια-

σμός και η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. 

Προωθείται η  συνεργατική και η ενεργός μάθηση μέσα από ένα υποστηρικτικό περι-

βάλλον που παρέχει από τους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες, ενθάρρυνση, ανατροφοδό-

τηση ώστε να συνεχίσουν να μαθαίνουν ανακαλύπτοντας (Pedaste, Mäeots, Leijen, & 

Sarapuu, 2012). 

 

3.8 Η σπουδαιότητα της διερευνητικής μάθησης  

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την διερευνητική μάθηση. Θεωρείται από μια μερίδα 

ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η άμεση διδασκαλία στην περίπτωση που ε-

φαρμόζεται μικρή εποπτεία από τους εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση αυτή το μαθη-

σιακό αποτέλεσμα θεωρείται φτωχότερο σε σχέση με την καθοδηγούμενη διδασκαλία. 

Υπάρχει και η εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη που θεωρεί αποτελεσματικότερη τη διε-

ρευνητική σε σχέση με την παραδοσιακή καθώς συμβάλλει  στην ανάπτυξη κινήτρων, 

στη γνωστική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού, στη θετική στάση 

απέναντι στην επιστήμη, στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν εις βάθος 

ένα θέμα αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες σε  όλους τους  τομείς  οι οποίες θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στο μέλλον σε άλλους τομείς. Παράλληλα τα παιδιά 

συμμετέχοντας ενεργά αποκτούν αυτοπεποίθηση,   κίνητρα μάθησης, αναπτύσσουν 

το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια ομάδα και επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτήν, 

βελτιώνονται οι συνεργατικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες (Maxwell, 

Lambeth & Cox, 2015). 

 

3.9 Διερευνητική μάθηση και τεχνολογία 

Οι Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με τη διερευνητική μάθηση έχουν αξιόλογα μαθησιακά απο-

τελέσματα. Οι μαθητές  ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και να ερευνήσουν επιστημο-

νικά προβλήματα  της πραγματικής ζωής και αποκτούν τη δεξιότητα για να λύσουν 
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αυτά τα προβλήματα να μπορούν να βρίσκουν από διάφορες πηγές υλικό το οποίο να 

το χρησιμοποιήσουν. Αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους καθώς τους δίνεται η  δυ-

νατότητα να αναπαραστήσουν τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους να αποθηκεύ-

σουν και να αναλύσουν τα δεδομένα που θα προκύψουν. Παράλληλα  μπορούν να ε-

ντοπίζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους μέσα από ατομική καθοδήγηση αλλά και να 

ενισχύουν τη συνεργατικότητά τους. Καθώς έρχονται σε επαφή με επιστημονικές κοι-

νότητες, μπορούν να εντοπίζουν και να βελτιώνουν τα λάθη τους (Fielding-Wells & 

Makar, 2012). 

 

3.10 Δυσκολίες στην εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης  

Η διερευνητική μάθηση  βοηθά τους μαθητές να επιδεικνύουν αξιόλογα μαθησιακά 

αποτελέσματα όμως υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες   κατά την εφαρμογή της που 

σχετίζονται με την πολιτική, την τεχνική και την πολιτιστική διάσταση.  

 

Η πολιτική διάσταση συμπεριλαμβάνει την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 

την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, τη δημιουργία πολυπληθών τάξεων, τις διενέ-

ξεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η τεχνική διάσταση αναφέρεται έλλειψη επιθυμίας 

να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο του εκπαιδευτικού, στην έλλειψη της διδακτικής ικα-

νότητας για διδακτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στον κουνστρουκτιβισμό, στην 

δυσκολία ομαδικής εργασίας, στην πρόκληση  της αξιολόγησης. Τέλος, η πολιτιστική 

διάσταση αναφέρεται στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών να ακολουθήσουν ένα ο-

ρισμένο χρονοδιάγραμμα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και η αναμενόμενη 

γνωστική ικανότητα των μαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς ώστε να είναι σε 

θέση να φοιτήσουν στην επόμενη(Anderson, Piazza 1996). 

 

3.11 Προϋποθέσεις εφαρμογής της διερευνητικής διδακτικής προσέγγισης  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι γνώστης της διερευνητικής μεθόδου όσο και του 

γνωστικού αντικειμένου που καλείται να διδάξει. Είναι σημαντικό οι  διερευνητικές 

τεχνικές που ακολουθεί να είναι εύκολες και ξεκάθαρες ώστε να  χρησιμοποιηθούν  με 

ευκολία και να υπάρχουν και οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα διερεύνησης και εκτέλεσης των εργασιών ανεμπόδιστα με την απαιτού-

μενη τεχνολογία.  Επίσης οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη διερευνη-

τική μέθοδο  και ώστε να αναπτύξουν διερευνητικές ικανότητες και να είναι σε θέση 
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να παίρνουν αποφάσεις σχετικές με τις ενέργειες  που θα ακολουθήσουν, τον τρόπο 

που θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας σταδιακά τον τρόπο σκέψης της 

διερευνητικής μεθόδου. Αυτό συνεπάγεται ότι θα μπορούν να εντοπίζουν προβλήματα, 

να σχεδιάζουν έρευνες, να κάνουν υποθέσεις, να λένε τις απόψεις τους, να τις υποστη-

ρίζουν να τις συγκρίνουν και να τις αντιπαραβάλλουν με εκείνες των συμμαθητών τους, 

με κριτικό πνεύμα, και επιλέγοντας τα ουσιώδη και επιχειρηματολογώντας. Ακόμα να 

εισάγονται σταδιακά οι μαθητές  σε τεχνικές  διερεύνησης αλλά και σε  κατάλληλες 

δραστηριότητες που θα  τους  να ακολουθούν μια  εξελικτική σειρά  στην έρευνά τους 

με προσιτά εργαλεία έρευνας μέσα σε δημοκρατικό και  συνεργατικό κλίμα, το οποίο 

οφείλει να έχει καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός ενισχύοντας την ενεργό μάθηση, τον ε-

ποικοδομητικό διάλογο και την κριτική αξιολόγηση των θέσεων πάνω στο εξεταζόμενο 

θέμα.  

 

Επίσης, τα κίνητρα για να ασχοληθούν τα  παιδιά  θα πρέπει να είναι ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους αλλά  και το  επιστημονικό περιεχόμενο του θέματος που διερευ-

νάται θα  πρέπει να είναι αντίστοιχο του γνωστικού επιπέδου των παιδιών  και του 

παιδαγωγικού υπόβαθρου τους. Για την επιτυχή έκβαση της διερευνητικής μάθησης  

και την κινητοποίηση είναι σημαντικό τα προβλήματα που θα διερευνηθούν να είναι 

καίρια και να άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών (Erbas & Yenmez, 2011). 
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Κεφάλαιο 1: Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση (Αθήνα 2021) «διαμορφώ-

νει το κοινό πλαίσιο για την οργάνωση της μάθησης στο νηπιαγωγείο και μία από τις 

βασικές του αρχές είναι η εκμετάλλευση της φυσικής περιέργειας των παιδιών να ανα-

καλύψουν και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και το παιχνίδι ως βάσεις για την 

οργάνωση μαθησιακών καταστάσεων στο πλαίσιο διερευνήσεων που προάγουν την α-

νάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκ-

παίδευση, 2021, σ.5). 

Στο Γ΄ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Θετικές Επιστήμες, τονίζεται ότι «τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας έχουν ήδη αναπτύξει φυσική περιέργεια για τον κόσμο που τα 

περιβάλλει, ενώ παράλληλα δομούν την αντίληψη και την κατανόησή τους για το πε-

ριβάλλον αξιοποιώντας ιδέες και πρακτικές που αφορούν την παρατήρηση και ερμη-

νεία του φυσικού, τεχνητού και κοινωνικού κόσμου. Οι πρώιμες αυτές ιδέες και ανα-

παραστάσεις που σχηματίζουν τα παιδιά βιωματικά είναι αυτές που θα αποτελέσουν τη 

βάση για τη μελέτη και τη σταδιακή ανάπτυξη των εννοιών και των διαδικασιών στο 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για τις θετικές επιστήμες. Μέσα από αυθεντικές και α-

ναπτυξιακά κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες που βασίζονται στη διερευνητική μά-

θηση και αξιοποιούν το παιχνίδι, επιδιώκεται η υιοθέτηση ορθής στάσης απέναντι στον 

επιστημονικό τρόπο σκέψης» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση, 

2021, σ. 11). 

Σύμφωνα πάντα με το Πρόγραμμα Σπουδών, «οι διερευνήσεις αποτελούν μαθησιακές 

δράσεις που φέρουν σε επαφή τα παιδιά με τα στάδια μιας ερευνητικής διαδικασίας και 

δίνουν έμφαση στην ενεργό εμπλοκή τους και στην ανακάλυψη νέων γνώσεων. Οι διε-

ρευνήσεις μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τους στόχους που τί-

θενται στη μαθησιακή διαδικασία, το πλήθος των παρεχόμενων πληροφοριών και τη 

μεθοδολογία που κάθε φορά επιλέγεται. Προτείνονται τρεις (3) τύποι διερευνητικών 

προσεγγίσεων, στους οποίους υιοθετείται η παιδοκεντρική προσέγγιση: 

-Οι διερευνήσεις για την επίλυση προβλήματος, που στοχεύουν στην επίλυση πραγματι-

κών προβλημάτων που πηγάζουν από το πλαίσιο της άμεσης εμπειρίας και δραστηριο-

ποίησης των παιδιών. Ακολουθούν μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων: i. ανάδυση προ-

βλήματος και προσδιορισμός βασικών του διαστάσεων, ii. Συλλογή πληροφοριών και 
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διατύπωση υποθέσεων,iii. οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος για τη σταδιακή 

δόμηση των υποθέσεων και αξιολόγηση του αποτελέσματος και  iv. διαμόρφωση συ-

μπεράσματος για την πιο κατάλληλη λύση του προβλήματος. 

-Οι θεματικές προσεγγίσεις, όπου η μαθησιακή διαδικασία οργανώνεται γύρω από ένα 

θέμα που είτε έχει επιλέξει η/ο νηπιαγωγός με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και 

έχει συναποφασιστεί με τα παιδιά, είτε προκύπτει από τις δικές τους ιδέες και προτά-

σεις. Η ανάλυση του θέματος, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας εκπαιδευτικού και παι-

διών, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό των επιμέρους θεματικών 

κατηγοριών, τον σχεδιασμό των κατάλληλων διεπιστημονικών δραστηριοτήτων για τη 

μελέτη του θέματος και την παρουσίαση και αξιολόγηση των ευρημάτων. Η αποτύ-

πωση της ανάλυσης του θέματος σε ένα ιστόγραμμα αποτελεί βασική παράμετρο για 

την παρακολούθηση και την οργάνωση της πορείας της μαθησιακής διαδικασίας από 

τα ίδια τα παιδιά, τις/τους νηπιαγωγούς, αλλά και τους γονείς. Η συμμετοχή των παι-

διών σε κάθε φάση οργάνωσης και εξέλιξης του προγράμματος είναι σημαντική. 

-Τα σχέδια εργασίας αποτελούν επίσης ένα από τα βασικά μοντέλα της διαθεματικής 

προσέγγισης της διδασκαλίας και της διερευνητικής μάθησης. Σημαντικό χαρακτηρι-

στικό γνώρισμα αποτελεί το ερώτημα/ζήτημα προς διερεύνηση, ως σημείο εκκίνησης 

ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο καθοδηγεί στην ανάπτυξη του τελικού παράγω-

γου/προϊόντος της διαδικασίας. Προκύπτει από την άμεση εμπειρία των παιδιών, στο 

πλαίσιο των καταστάσεων που βιώνουν και των ζητημάτων που χρήζουν για αυτά ά-

μεσης διερεύνησης, επίλυσης ή επενέργειας. Η υλοποίηση των επιδιώξεων του Προ-

γράμματος Σπουδών επιτυγχάνεται, χωρίς όμως να αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο 

που καθορίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Δύναται να οδηγήσει σε μια εξειδι-

κευμένη και εις βάθος μελέτη ενός ζητήματος, με την προϋπόθεση της διατήρησης του 

αυθεντικού ενδιαφέροντος των παιδιών. Τα παιδιά έχουν υψηλό έλεγχο σε σχέση με 

τον σχεδιασμό και την πορεία εξέλιξης ενός σχεδίου εργασίας, η οποία καθορίζεται 

από τα παιδιά σε συνεργασία με τη/τον νηπιαγωγό» (Πρόγραμμα Σπουδών για την 

Προσχολική Εκπαίδευση, 2021, σ.σ. 18-19) 
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1.1 Διερευνώντας το φυσικό περιβάλλον 

«Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας καλλιεργούνται στάσεις και αναπτύσσονται ικα-

νότητες και δεξιότητες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προοδευτική ανά-

πτυξη της αφαιρετικής σκέψης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω: 

Παρατήρηση: Το παιδί παρατηρεί τα στοιχεία του περιβάλλοντος που το ενδιαφέρουν 

αξιοποιώντας μία ή περισσότερες αισθήσεις του, ενισχύει τις παρατηρήσεις του με α-

πλά όργανα (μεγεθυντικούς φακούς, ακουστικά κλπ.) και τις περιγράφει.   

Η/Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τη συστηματικότητα της παρατήρησης και ενθαρρύνει 

την ακρίβεια των περιγραφών, θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Οι διαδικασίες πα-

ρατήρησης οδηγούν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του προβλήματος. 

Διατύπωση ερωτημάτων: Το παιδί ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται να διατυπώνει 

ερωτήματα και να αναζητά απαντήσεις τόσο μέσα από όσα ήδη γνωρίζει όσο και μέσω 

πειραματισμού ή διερεύνησης. Διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα δίνουν συ-

χνά έναυσμα για εξαιρετικά ενδιαφέροντα επεισόδια μάθησης. 

Διατύπωση προβλέψεων: Τα παιδιά γίνονται ικανά να διαμορφώνουν και να διατυ-

πώνουν προβλέψεις όταν τους δίνονται συχνές ευκαιρίες να δίνουν εξηγήσεις και να 

περιγράφουν τα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Οι απαντήσεις που δίνουν στα ερωτήματα 

που τίθενται ισοδυναμούν, στο πλαίσιο προώθησης του επιστημονικού εγγραμματι-

σμού, με διατύπωση πρόβλεψης προς διερεύνηση. Η/Ο εκπαιδευτικός με τις κατάλλη-

λες ερωτήσεις ενθαρρύνει τη διατύπωση προβλέψεων και τη διερεύνησή τους. 

Διατύπωση λειτουργικών ορισμών: Ο λειτουργικός ορισμός μιας έννοιας προσδιορί-

ζει την αντίληψη του παιδιού για την έννοια τη δεδομένη χρονική στιγμή και στηρίζεται 

στα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την έννοια αυτή από τις άλλες. Η χρήση των 

λειτουργικών ορισμών συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αποτελούν προϋπο-

θέσεις για τη συγκρότηση του γραπτού λόγου και, σε ό,τι αφορά τις φυσικές επιστήμες, 

προωθεί τη συσχέτιση των εννοιών μεταξύ τους και τη σύνδεσή τους με την πράξη. Γι’ 

αυτό η χρήση τους θεωρείται πολύ σημαντική στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραμμα-

τισμού των μικρών παιδιών, αν και συγκρούεται με την υπόθεση του μονοσήμαντου 

ορθολογικού νοήματος, που αποδίδεται στις έννοιες των φυσικών επιστημών. 
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Εξαγωγή συμπερασμάτων: Τα παιδιά μελετούν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που 

συγκεντρώνουν και, συνδυάζοντας τα με προηγούμενες εμπειρίες, καταλήγουν σε συ-

μπεράσματα. Μια συζήτηση για το πόσο σίγουρα είναι για τα συμπεράσματά τους συμ-

βάλλει πάντα θετικά στην κατεύθυνση της εξέλιξης της σκέψης τους» (Οδηγός Νηπια-

γωγού σελ. 217-219). 

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, η/ο εκπαιδευτικός συνυπολογίζει το ε-

πίπεδο της συνολικής ανάπτυξης και ωρίμανσης των παιδιών και συνεκτιμά τα βιώ-

ματα, τις εμπειρίες που έχουν ζήσει, τις σκέψεις που κάνουν και τις αντιλήψεις που 

έχουν διαμορφώσει για κάθε συγκεκριμένο θέμα που αποφασίζει να αναπτύξει. Και 

φυσικά φροντίζει να έχει η/ο ίδια/ος «παραστάσεις συμβατές με τα μοντέλα των φυσι-

κών επιστημών για τις έννοιες που προσεγγίζει στο πλαίσιο του κάθε θέματος» (Ραβά-

νης, 1999, σ. 72), γι’ αυτό και προσπαθεί να συγκροτεί με επιμέλεια φάκελο ενημέρω-

σής της/του για έννοιες και διαδικασίες που συνδέονται με τις δραστηριότητες που 

προτίθεται να αναπτύξει. Σημαντικότερο όμως από αυτό, είναι το να εμπλέκεται μαζί 

με τα παιδιά σε διαδικασίες διερεύνησης και να έχει μάθει να τα ακούει με σκοπό να 

κατανοήσει τη σκέψη τους. Κατανοώντας τη σκέψη των παιδιών αποκτά σημαντικά 

εφόδια για να υποστηρίζει τη μαθησιακή τους προσπάθεια. 

 

 

Τι είναι λειτουργικός ορισμός 

Κάθε λειτουργικός ορισμός αποσκοπεί στην απόδοση νοήματος που προσδίδουμε σε μία έν-

νοια τη δεδομένη στιγμή, με βάση τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις μας. Ένας λειτουργικός 

ορισμός μπορεί να διατυπωθεί ως ένας κατάλογος από οδηγίες, οι οποίες, αν ακολουθηθούν 

από οποιοδήποτε άτομο, το βοηθούν να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη έννοια… Π.χ.  ένας 

λειτουργικός ορισμός για τον άνεμο μπορεί να είναι: «Πάρτε ένα μαντήλι και σταθείτε σε 

εξωτερικό χώρο, ανοίξτε το μαντίλι και κρατήστε το στο χέρι σας έτσι που να κρέμεται από 

τη μία του πλευρά ελεύθερα. Σηκώστε ψηλά το χέρι που κρατάει το μαντίλι. Αν το μαντήλι 

κινείται συνεχώς προς μια κατεύθυνση, χωρίς εσείς να κινείται το χέρι σας, τότε υπάρχει 

άνεμος». Ο λειτουργικός ορισμός δεν απαιτεί για τη διατύπωσή του επιστημονική γλώσσα. 

Διατυπώνεται στη φυσική καθημερινή γλώσσα των παιδιών. Ο επιστημονικός ορισμός για 

τον άνεμο διατυπώνεται εντελώς διαφορετικά, π.χ. «Άνεμος είναι ο αέρας που βρίσκεται σε 

κίνηση λόγω κάποιας φυσικής διεργασίας. Η ύπαρξη ανέμου είναι ένα από τα χαρακτηρι-

στικά που καθορίζουν τις καιρικές συνθήκες σε κάποιο χώρο» 

Κωνσταντίνου κ. άλ., 2002, σ. 34 
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1.2 Μαθησιακές επιδιώξεις και επιστημονικές πρακτικές 

«Στο νηπιαγωγείο, όταν οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με κομμάτια του φυσικού κό-

σμου με τα οποία ασχολούνται και οι Φυσικές Επιστήμες (μαγνήτες, βάρκες, νερά, 

μπαλόνια κ.ο.κ) δεν μιλούν τη γλώσσα των κειμένων των Φυσικών Επιστημών, αλλά 

τη φυσική γλώσσα, τη δική τους και των παιδιών, εμπλουτισμένη με περιγραφικούς 

και τεχνικούς όρους». Ωστόσο προωθούν επιστημονικές πρακτικές στο βαθμό που προ-

τρέπουν τα παιδιά: 

❖ «Να εμπλέκονται σε προβληματικές καταστάσεις που δομούνται γύρω από κα-

τασκευασμένα κομμάτια του φυσικού κόσμου. Αποτελεί επιστημονική πρα-

κτική η ενασχόληση με την εξαίρεση και η προσπάθεια ένταξής της στον κα-

νόνα (έστω και με την αλλαγή του κανόνα). Δεν αποτελεί επιστημονική πρα-

κτική η κατασκευή ερμηνειών για τα αυτονόητα (ακόμη και αν τελικά η ενα-

σχόληση με τις εξαιρέσεις καταλήγει να αλλάζει ή να (επαν-)ερμηνεύει και τα 

αυτονόητα). Π.χ. κρεμιέται μία γλάστρα με φυτό ανάποδα (κατασκευασμένη 

κατάσταση που αποτελεί εξαίρεση, αφού οι γλάστρες τοποθετούνται κατά κα-

νόνα όρθιες) και ζητείται από τα παιδιά να την παρακολουθούν και να λένε ότι 

παρατηρούν.» 

❖ «Να περιγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της τοπικής γλώσσας και 

κουλτούρας. Και βέβαια όχι απλά να παρατηρούν. Η μετατροπή των παρατη-

ρήσεων σε λόγο είναι επιστημονική πρακτική. Η παρατήρηση είναι πρακτική 

πανανθρώπινη και το αποτέλεσμά της συνάρτησης της κάθε κουλτούρας». 

❖ «Να δοκιμάζουν/συγκρίνουν εναλλακτικές ταξινομήσεις. Και όχι απλά να τα-

ξινομούν. Επιστημονική πρακτική είναι η επιλογή της κατάλληλης ταξινόμη-

σης για ένα πρόβλημα». 

❖ «Να μετρούν, χρησιμοποιώντας άτυπες μονάδες μέτρησης, όταν θέλουν να συ-

γκρίνουν. Και όχι απλά να συγκρίνουν. Όλες οι κουλτούρες βρίθουν από δίπολα 

(καλό-κακό, ωραίο-άσχημο, χρήσιμο-άχρηστο κ.ο.κ) και κατανοούνται μέσω 

των συγκρίσεων και εθίζουν στη σύγκριση. Η μέτρηση βρίσκεται ένα βήμα 

μετά τη σύγκριση».  

❖ «Να επιλέγουν και να ασχολούνται με εκείνες τις ερωτήσεις, που επιδέχονται 

ως απάντηση μία πρόβλεψη, μία υπόθεση ή ένα λειτουργικό ορισμό. Και όχι 

απλά να ρωτούν. Στην πραγματικότητα τα παιδιά θα ήταν καλό να 
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ενθαρρύνονται να ρωτούν πώς γίνεται κάτι και όχι γιατί γίνεται. Το γιατί επιδέ-

χεται κυρίως φιλοσοφικές ή θεολογικές απαντήσεις. Σχεδόν ποτέ επιστημονι-

κές». 

❖ «Να επιχειρούν να απαντούν τις ερωτήσεις, τόσο με λόγο, όσο και με άλλα 

εκφραστικά μέσα (νεύματα, υποδείξεις, σχήματα κ.ο.κ). ως εκπαιδευτικοί όμως 

πρέπει να εξαντλούμε τα περιθώρια που μας αφήνουν τα παιδιά, κυρίως προς 

την κατεύθυνση της εκφοράς του λόγου. Τα νεύματα είναι ο προπομπός μια 

αναδυόμενης έννοιας. Αν επιμείνουμε, μπορεί και να την ακούσουμε να εκφέ-

ρεται». 

❖ «Να ελέγχουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων (προβλέψεις, λειτουργικούς ορι-

σμούς) δοκιμάζοντας, επαληθεύοντας, εφαρμόζοντας κ.ο.κ. Και όχι απλά να 

δοκιμάζουν, να επαληθεύουν, να εφαρμόζουν. Η δοκιμή, η επαλήθευση, η ε-

φαρμογή είναι επιστημονικές πρακτικές, όταν συνδέονται ρητά με κάποια πρό-

βλεψη, υπόθεση, λειτουργικό ορισμό κ.ο.κ. Από μόνες τους είναι καθημερινές 

πρακτικές». 

❖ «Να συνηθίσουν να διαφωνούν με τα λεγόμενα και όχι με τον λέγοντα. Η κριτική 

είναι επιστημονική πρακτική που δεν απευθύνεται σε πρόσωπα. Απευθύνεται 

στα απρόσωπα κείμενα και κατ’ επέκταση στον απρόσωπο λόγο». (Τσεφλές & 

Μουστάκα, 2004, σ. 17)  

 

1.3 Αναπτύσσοντας δραστηριότητες στο χώρο των φυσικών επιστημών 

Στο νηπιαγωγείο αναπτύσσονται δραστηριότητες που συνδέονται με το χώρο των 

φυσικών επιστημών είτε ως ανεξάρτητες δραστηριότητες, είτε ενταγμένες στο 

πλαίσιο ενός γενικότερου θέματος που διερευνούν στην τάξη (π.χ. ανάπτυξη φυ-

τών). Συχνά η μελέτη θεμάτων ξεκινά από εναύσματα που δίνουν τυχαίες παρατη-

ρήσεις φαινομένων από τα παιδιά (π.χ. παίζουν και παρατηρούν πώς συμπεριφέρο-

νται οι σκιές τους στην αυλή), ενώ άλλοτε σχεδιάζει εξ αρχής τις δραστηριότητες 

η/ο εκπαιδευτικός για την επίτευξη προσδιορισμένων μαθησιακών στόχων. Σε κάθε 

δραστηριότητα αντιστοιχούν συνήθως περισσότεροι από ένας στόχοι. 

Η/Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα υλικά που θα χρειαστούν για τις δραστηριότητες 

που σκοπεύει να αναπτύξει και , στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, τις πραγ-

ματοποιεί δοκιμαστικά προτού τις παρουσιάσει στα παιδιά, προκειμένου να εξοι-

κειωθεί με το χειρισμό των υλικών, να εκτιμήσει τη χρονική τους διάρκεια, την 



 

 
67 

πιθανή αναγκαιότητα αναδιάταξης του χώρου, τον εφικτό βαθμό αυτονομίας των 

παιδιών. Αποφασίζει για το μέγεθος της ομάδας με την οποία θα πραγματοποιήσει 

τη δραστηριότητα. 

Αρχικά και με τις κατάλληλες ερωτήσεις προσπαθεί να ανακαλύψει τις προϋπάρ-

χουσες γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες των παιδιών από την καθημερινότητά τους 

που είναι σχετικές με το φαινόμενο που πρόκειται να διερευνηθεί (π.χ. τι συμβαίνει 

όταν ξεχάσουμε τα παγάκια έξω από την κατάψυξη;). Στη συνέχεια τα ενθαρρύνει 

να αναφέρουν και άλλες εμπειρίες που συνδέονται με το φαινόμενο που μελετούν 

(π.χ. και το παγωτό λιώνει έξω από την κατάψυξη, η σοκολάτα λιώνει αν την κρα-

τήσουμε πολλή ώρα στο χέρι μας κ.λ.π.). 

Μετά παρουσιάζει διάφορα υλικά, εργαλεία και όργανα στα παιδιά και τα παρακι-

νεί να τα διερευνήσουν (φυσικά μόνο όσα είναι ασφαλή). Στη συνέχεια με τη βοή-

θεια ερωτήσεων που τους κάνει, τα ενθαρρύνει να παρατηρούν τα υλικά προσε-

κτικά, να περιγράφουν με ακρίβεια τι βλέπουν και τι συμβαίνει, να κάνουν υποθέ-

σεις και προβλέψεις, να αναζητούν λύσεις και απαντήσεις, να συγκρίνουν τα απο-

τελέσματα και κυρίως να πειραματίζονται συνεχώς. 

Επαναλαμβάνουν τη διαδικασία του πειραματισμού και με άλλα υλικά που κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες πειραματισμού μπορεί να επιδείξουν:  

α) ίδιες συμπεριφορές, οπότε επιβεβαιώνονται τα δεδομένα του πρώτου πειραματι-

σμού β)  διαφορετικές συμπεριφορές, οπότε συγκρίνουν τις συμπεριφορές των δια-

φορετικών υλικών πειραματισμού κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. Συ-

ζητούν για τη διαφορετική εξέλιξη της πειραματικής διαδικασίας και για το διαφο-

ρετικό αποτέλεσμα. Καταγράφουν με όποιο τρόπο μπορούν τις παρατηρήσεις και 

τα συμπεράσματά τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει 

στα παιδιά επεκτάσεις, όπως: 

▪ «Να προχωρήσουν στη σύνθεση ενός παραμυθιού ή μιας ιστορίας, χρησι-

μοποιώντας φωτογραφικό υλικό ή εικαστικές δημιουργίες που συνδέονται 

με όψεις της δραστηριότητας (π.χ. φτιάχνουν ένα παραμύθι για έναν πολύ 

δυνατό μαγνήτη)». 
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▪ «Να αναπαραστήσουν με ζωγραφιές καθημερινές δραστηριότητες, αντικεί-

μενα ή υλικά που συνδέονται με το φαινόμενο που μελετούν (π.χ. μελετώ-

ντας το φαινόμενο της εξάτμισης ζωγραφίζουν αντικείμενα που χρησιμο-

ποιούν μηχανές, τροχαλίες ή μοχλούς)». 

▪ «Να επιχειρήσουν επεκτάσεις που θα τους επιτρέψουν να δείξουν τι πραγ-

ματικά άλλαξε στον τρόπο σκέψης τους (π.χ. μελετώντας το φαινόμενο της 

σκιάς παρατηρούν, μετρούν και καταγράφουν πώς μεταβάλλεται η κατεύ-

θυνση και το μέγεθος της σκιάς του κτηρίου του νηπιαγωγείου τις διαφορε-

τικές στιγμές της ημέρας. Ή χρησιμοποιούν το φως έγχρωμων προβολέων 

για να δημιουργήσουν χρωματιστές σκιές, παίζοντας στο θέατρο σκιών της 

τάξης)». (Ραβάνης, 2003, σσ. 6,9,10,17,19,26,61) 

1.4 Κριτήρια επιλογής θέματος του εκπαιδευτικού σεναρίου                                                                  

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, η διπλωματική μας εργασία αποσκοπεί στην πα-

ρουσίαση του σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός σεναρίου, που συνδέεται με το Γ΄ Θε-

ματικό Πεδίο: Παιδί και Θετικές Επιστήμες του Προγράμματος Σπουδών για την Προ-

σχολική Εκπαίδευση (Αθήνα 2021) και συγκεκριμένα για το ΦΩΣ και η επιλογή της 

μεθοδολογικής προσέγγισης είναι η διερευνητική μάθηση. 

Η επιλογή του φωτός ως θέματος προσέγγισης, έγινε γιατί: 

➢ Το φως είναι ένα θέμα οικείο και γνωστό στα παιδιά, πλούσιο σε ερεθίσματα 

και με πολλές διαστάσεις. Χάρη στα ιδιαίτερά χαρακτηριστικά και ιδιότητές 

του, προσφέρεται για πολλές διερευνήσεις και σχεδιασμό ποικίλων δραστηριο-

τήτων που θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην προσέγγιση των πρώτων αφη-

ρημένων εννοιών (π.χ. της ευθύγραμμης διάδοσης, της δημιουργίας σκιάς 

κλπ.).  

➢ Το φως είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όραση και το ηλιακό φως είναι 

ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της φύσης και απαραίτητο συστατικό για 

την ύπαρξη και ανάπτυξη όλων των ζωντανών οργανισμών. 

➢ Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στη ζωή μας, η αναγκαιότητα του στην καθημε-

ρινότητά μας, αλλά και οι καταστάσεις που δημιουργούνται όταν απουσιάζει, 

μπορούν να δώσουν αφορμή για την έναρξη της συζήτησης γύρω από το θέμα. 

➢ Η/Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πλούσιο οπτικοακουστικό 

υλικό και να αξιοποιήσει πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου 

Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου για το 

ΦΩΣ στην προσχολική εκπαίδευση τόσο σε συμβατικό, όσο και σε ηλεκτρονικό περι-

βάλλον. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα που φέρει τον τίτλο «Σχεδιασμός δραστηριο-

τήτων σε συμβατικό περιβάλλον» περιγράφεται ο τρόπος για τη σχεδίαση εκπαιδευτι-

κών δραστηριοτήτων για το «ΦΩΣ» σε συμβατικό περιβάλλον μάθησης και στην ενό-

τητα με τίτλο «Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στο διαδικτυακό εργαλείο Learning De-

signer» περιγράφεται ο τρόπος σχεδίασης του σεναρίου στα πλαίσια της μικτής και 

διαδικτυακής μάθησης (Blended and Online Learning) 

2.1 «Σχεδιασμός δραστηριοτήτων σε συμβατικό περιβάλλον»  

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων για το ΦΩΣ σε συμβατικό περιβάλλον βασίστηκε  

❖ στις Ενότητες Διερεύνησης και Αξιολόγησης του έργου  sails  (οι οποίες χρη-

σιμοποιήθηκαν ως πρότυπο για την παρουσίαση του σεναρίου).  

Το έργο sails χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος της 

ΕΕ (2012-2015) για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση της 

διερευνητικής επιστημονικής εκπαίδευσης (IBSE) και στην αξιολόγηση των ε-

ρευνητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην επιστήμη στη β/θμια εκπαίδευση 

σε όλη την Ευρώπη.  

Στο πλαίσιο του έργου SAILS οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διάγνωση 

προβλημάτων, στην άσκηση κριτικής κατά τη διενέργεια των πειραμάτων και 

στη διάκριση εναλλακτικών λύσεων, στο σχεδιασμό ερευνών, στην έρευνα ει-

κασιών, στην αναζήτηση πληροφοριών, στην κατασκευή μοντέλων, στη συζή-

τηση με ομότιμους και στο σχηματισμό συνεκτικών επιχειρημάτων. Πολύ ση-

μαντικός και ο ρόλος της αξιολόγησης που είναι να υποστηρίζει και να ενθαρ-

ρύνει τη μάθηση των μαθητών. Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανο-

τήτων του IBSE απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να έχουν την ευχέρεια να 

χρησιμοποιούν μια ποικίλα και διαφορετικά εργαλεία για να προσδιορίσουν 

πού βρίσκονται οι μαθητές στη μάθησή τους. Από αυτά τα δεδομένα, μπορούν 

να κάνουν κρίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να αποφασίσει για 

το επόμενο βήμα στη μάθηση και έτσι να τον καθοδηγήσουν προς τη βελτί-

ωση. Το Πλαίσιο Έρευνας και Αξιολόγησης SAILS εξετάζει την αξιολόγηση 

http://www.sails-project.eu/
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και την ανατροφοδότηση με βάση το τι αξιολογείται, πότε αξιολογείται και από 

ποιον πραγματοποιείται η αξιολόγηση. 

❖ τα «National Science Education Standards (National Research Council, 

1996)» Σύμφωνα με το «National Science Education Standards (National Re-

search Council, 1996)», οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα φυσικών 

επιστημών με διερευνητική προσέγγιση για τους μαθητές τους: αναπτύσσοντας 

ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, επιλέγοντας ένα 

θέμα που καλύπτει τα ενδιαφέροντα, γνώση, κατανόηση, ικανότητες και εμπει-

ρίες τους, καθώς και στρατηγικές μάθησης και αξιολόγησης που υποστηρίζουν 

την ανάπτυξη της κατανόησης, δουλεύοντας μαζί με τα παιδιά σαν συνάδελφοι 

και αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους. 

❖ τον «οδηγό Inquiry and the National Science Education Standards: A 

Guide for Teaching and Learning  (National Research Council,2000)», όπου 

περιγράφονται τόσο οι θεμελιώδεις ικανότητες που απαιτούνται για την Επι-

στημονική Διερεύνηση (πίνακας 1) και οι θεμελιώδεις κατανοήσεις που απαι-

τούνται για την Επιστημονική Διερεύνηση ανά ηλικία (πίνακας 2), όσο και τα  

ουσιώδη χαρακτηριστικά της έρευνας στην τάξη και οι παραλλαγές τους (πίνα-

κας 3) και τα κοινά συστατικά που μοιράζονται τα εκπαιδευτικά μοντέλα (πί-

νακας 4). 

 

Εικόνα 5: Θεμελιώδεις ικανότητες για την Επιστημονική Διερεύνηση 

https://www.nap.edu/catalog/4962/national-science-education-standards
https://www.nap.edu/catalog/9596/inquiry-and-the-national-science-education-standards-a-guide-for
https://www.nap.edu/catalog/9596/inquiry-and-the-national-science-education-standards-a-guide-for
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Εικόνα 6: Θεμελιώδεις κατανοήσεις που απαιτούνται για την Επιστημονική Διερεύνηση 

ανά ηλικία 

 

Εικόνα 7: Ουσιώδη χαρακτηριστικά της Διερεύνησης στην τάξη και οι παραλλαγές τους 
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Εικόνα 8: Κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται τα εκπαιδευτικά μοντέλα 

 

❖ το «Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe    

(European Commission, 2007)», όπου γίνονται συστάσεις για βελτιώσεις στην 

εκπαίδευση των φυσικών επιστημών μέσω της εισαγωγής των διερευνητικών 

προσεγγίσεων στην διδασκαλία στα σχολεία και την ενεργητική προώθηση και 

υποστήριξη των δικτύων των εκπαιδευτικών με κύριο σκοπό από τη μια μεριά 

να επιτευχθεί η αναστροφή του κλίματος σύμφωνα με το οποίο οι νέοι ενδια-

φέρονται όλο και πιο λίγο για επιστημονικές σπουδές και από την άλλη μεριά  

να προληφθεί  η μακροπρόθεσμη ικανότητα της Ευρώπης  να καινοτομεί, αλλά  

και η μείωση της ποιότητας της έρευνάς της, επίσης. 

❖ και τέλος το βιβλίο Φυσικά Δημοτικού της Ε΄ Δημοτικού «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» και το καινούργιο Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχο-

λική Εκπαίδευση (Αθήνα, 2021) όπου στόχοι και μεθοδολογία για την διδα-

σκαλία των φυσικών επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση περιγράφονται 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/rocard-report-science-education-now-new-pedagogy-future-europe
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-Dimotikou_html-empl/
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
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2.2 Εκπαιδευτικό σενάριο για το ΦΩΣ 

Ο τρόπος παρουσίασης του εκπαιδευτικού σεναρίου έγινε σύμφωνα με τον τρόπο πα-

ρουσίασης των Ενοτήτων Διερεύνησης και Αξιολόγησης του έργου sails.  
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ΦΩΣ   

«Πότε μπορώ να δω την εικόνα στο χαρτοκιβώτιο;» (Πηγές φωτός)                                                                                       

«Πως ταξιδεύει το φως και προς τα που πάει;» (Διάδοση φωτός)                                                                                     

«Που μπορεί να κρυφτεί η γάτα για να μην τη βρει ο λαγός;» (Διαφάνεια αντικειμέ-

νων)                                                                                                                                                                  

«Στα ίχνη της χαμένης πριγκίπισσας!» (Σκιές)                                                                                                       

«Ποτέ μην κάνεις πιπί πάνω στη σκιά σου!» (Μέγεθος σκιάς)                                                                                     

«Ο λαίμαργος σκύλος!»(Ανάκλαση φωτός)                                                                                                           

«Πως βρέθηκαν τα χρώματα στον τοίχο;» (Σύνθεση λευκού φωτός) 

 Επισκόπηση 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΕΝΝΟΙΕΣ 

• Προϋποθέσεις για την όραση αντικειμένων-Πηγές φωτός 

• Αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο ταξιδεύει το φως  

• Σκιές και τι καθορίζει το μέγεθος της σκιάς σε μια οθόνη 

• Ανάκλαση φωτός 

• Ανάλυση λευκού φωτός στα χρώματα του ουράνιου τόξου και σύνθεση χρω-

μάτων 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• Προσχολική Εκπαίδευση 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 

• Κριτική σκέψη/Δημιουργικότητα 

• Σχεδιασμός ερευνών 

• Ανάπτυξη υποθέσεων/προβλέψεων  

• Διαμόρφωση συνειρμικών επιχειρημάτων 

• Συνεργατική εργασία      

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ 

• Επιστημονική συλλογιστική (λήψη αιτιολογημένων αποφάσεων) 

• Επιστημονικός αλφαβητισμός (εξήγηση εννοιών επιστημονικά)  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

• Διάλογος στην τάξη 

• Παρατήρηση Νηπιαγωγού  

• Αυτοαξιολόγηση 

• Ρομποτική 

• Μοντελοποίηση 

• Παιχνίδια 

• Θέατρο (Κουκλοθέατρο, σκιών κλπ.) 

• Φύλλα εργασίας   

•  

•     
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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  ΦΩΣ 

Στην ενότητα έρευνας και αξιολόγησης για το Φως, τα παιδιά εξετάζουν τις φυσικές 

ιδιότητες του φωτός και την αλληλεπίδραση του με τα υλικά με ποιοτικό τρόπο. Στα 

επόμενα κεφάλαια περιγράφονται επτά υποενότητες με δραστηριότητες που αποσκο-

πούν στο να αποσαφηνίσουν τι είναι φως και ποια τα χαρακτηριστικά του. Τα παιδιά: 

❖ διευκολύνονται να παρατηρήσουν ότι ένα αντικείμενο είναι ορατό όταν φωτί-

ζεται, ότι η Γη φωτίζεται κυρίως από τον Ήλιο (κυριότερη φυσική πηγή) και να 

μπορούν να διακρίνουν τις φυσικές  (ήλιος, αστέρια, κεραυνοί, πυγολαμπίδες) 

από τις τεχνητές πηγές φωτός (κεριά, λάμπες, φακοί, λέιζερ κλπ.).  

❖ παρακινούνται να προσδιορίσουν ότι όλες οι φωτεινές πηγές εκπέμπουν και 

διαχέουν το φως τους προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι το φως ταξιδεύει, διαδί-

δεται σε ευθείες γραμμές οι οποίες μπορούν να  απεικονιστούν με το σχεδιασμό 

ευθείων φωτεινών ακτινών ή δεσμών, όπως π.χ. τις βλέπουμε να εκπέμπονται 

από ένα φάρο.  

❖ ενθαρρύνονται να πειραματιστούν με την αλληλεπίδραση του φωτός και της 

ύλης και να  ανακαλύψουν ότι «κάποια αντικείμενα μπορεί να τα διαπεράσει το 

φως (διαφανή), κάποια άλλα αφήνουν μέρος μόνο του φωτός να τα διαπεράσει 

και μάλιστα το διασκορπίζουν με αποτέλεσμα τα φωτεινά αντικείμενα που βρί-

σκονται πίσω τους να φαίνονται θολά (ημιδιαφανή) και τέλος, κάποια αντικεί-

μενα που το φως δεν μπορεί να τα διαπεράσει (αδιαφανή)». Μάλιστα, μέσα από 

τον πειραματισμό με το φως, παρατηρούν ότι πίσω από τα σώματα που μπλο-

κάρουν το φως (αδιαφανή) σχηματίζεται ένα σκοτεινό σημείο, η σκιά τους.  

❖ προτρέπονται να διαπιστώσουν πως όταν το φως προσκρούσει σε μία λεία και 

γυαλιστερή επιφάνεια (π.χ. καθρέφτης), τότε η πορεία του αλλάζει κατεύθυνση 

ανάλογα με τη θέση της πηγής του φωτός και της γυαλιστερής επιφάνειας ως 

προς την πηγή (ανάκλαση), πως όταν προσκρούσει σε τραχιές επιφάνειες ανα-

κλάται σε διαφορετικές κατευθύνσεις (διάχυση) και χάρη στο φαινόμενο της 

διάχυσης γίνονται ορατά τα διάφορα αντικείμενα γύρω. 

❖ ενθαρρύνονται να παρατηρήσουν το ουράνιο τόξο και να ανακαλύψουν πως το 

φως είναι λευκό, πως δημιουργείται από τη σύνθεση των «επτά χρωμάτων της 

ίριδας» στα οποία μπορεί και να αναλυθεί με τη βοήθεια π.χ. ενός πρίσματος.     
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Εικόνα 9: Πρίσμα-Διάθλαση Φωτός 

Οι δραστηριότητες της ενότητας δίνουν τη δυνατότητα για συμμετοχική ανακά-

λυψη, όμως όχι ανεξέλεγκτα, ούτε τυχαία. Τα παιδιά παρατηρούν, προβληματίζο-

νται, κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις, αναγνωρίζουν παράγοντες, πειραματίζο-

νται, εξάγουν συμπεράσματα με ποιοτικό τρόπο, διατυπώνουν λειτουργικούς ορι-

σμούς υπό την καθοδήγηση της/του νηπιαγωγού. Η παρουσία της/του έχει ως 

σκοπό να οργανώνει, να παρατηρεί και να συντονίζει την πρωτοβουλία των παιδιών 

για έρευνα και ανακάλυψη. Η όποια καθοδήγηση στοχεύει μόνο στην εξασφάλιση 

της μεθοδολογίας:  

• «Εισαγωγικό ερέθισμα/διατύπωση υπόθεσης» 

• «Πειραματική αντιμετώπιση» 

• «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

• «Εμπέδωση /γενίκευση» 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που ακολουθούνται στις δραστηριότητες είναι η παρατήρηση 

της/του νηπιαγωγού, ο διάλογος μέσα στην τάξη, τα παιχνίδια, η ρομποτική, η μοντε-

λοποίηση, οι τέχνες, τα φύλλα αξιολόγησης και η αυτοαξιολόγηση. 

2.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης και το σκεπτικό τους. 

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που περιγράφονται στην ενότητα διερεύ-

νησης και αξιολόγησης για το Φως, εισάγουν τα παιδιά στις θεμελιώδεις έννοιες και 

ιδιότητες του φωτός σταδιακά στηριζόμενες στις γνώσεις που έχουν ήδη τα παιδιά διαι-

σθητικά, χρησιμοποιούν μέσα και εργαλεία που υπάρχουν στο περιβάλλον των παιδιών 

ή μπορούν εύκολα να αποκτηθούν, καθώς και μεθόδους ανάλογες με το γνωστικό τους 

επίπεδο που θα τα διευκολύνει να κατακτήσουν αυτόνομα τη νέα γνώση. Μαθαίνουν 
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να παρατηρούν συστηματικά, να διατυπώνουν υποθέσεις, να τις ελέγχουν διενεργώ-

ντας απλούς πειραματισμούς, που τις περισσότερες φορές μοιάζουν με τις καθημερινές 

τους ενασχολήσεις και να εξάγουν ποιοτικά συμπεράσματα. Εκτός από τους γνωστι-

κούς στόχους, επιδιώκεται και η επίτευξη συναισθηματικών στόχων για την υλοποίηση 

μιας ομαδικής εργασίας όπου τα παιδιά: ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δεξιότητες συ-

νεργατικότητας, κριτικής σκέψης, ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων, αυτο-

πεποίθησης, αυτοεκτίμησης, έτσι ώστε να έχουν την ευχέρεια συζητούν και να αλλη-

λοβοηθιούνται κατά την πραγματοποίηση των πειραματισμών και όλων των δραστη-

ριοτήτων, να ακούν με προσοχή τις ιδέες και τις απόψεις των συμμαθητών τους και να 

μοιράζονται τις δικές τους χωρίς δισταγμό και να μη φοβούνται να επιχειρηματολογούν 

και να προτείνουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τα προβλήματα που καλού-

νται να επιλύσουν τόσο σε επίπεδο ομάδας, όσο και τάξης. Ταυτόχρονα, είναι επιθυ-

μητή και η ψυχοκινητική τους ανάπτυξη με την τοποθέτηση π.χ. υλικών και αντικειμέ-

νων στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να γίνεται εφικτή η εκτέλεση των πειραμάτων, η 

σχεδίαση των αχτίδων του ήλιου με ευθείες γραμμές για να δηλωθεί η «ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός», αλλά και η χρησιμοποίηση του σώματος μέσα από το παιχνίδι για 

την αναπαράσταση φαινομένων, όπως το «κυνήγι των σκιών». 

 

Εστίαση στην έννοια Προϋπόθεση για την όραση το φως-πηγές φωτός 

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων/προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών επιχειρημάτων  

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογιστική 

και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγούμε-

νης γνώσης, κατανόηση πηγών φωτός) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

• -Διάλογος στην τάξη  

-Παιχνίδι 

-Ρομποτική 

-Φύλλα εργασίας 

 

Δραστηριότητα Α: «Πότε μπορώ να δω την εικόνα στο κιβώτιο;» 
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Σκεπτικό 

Τα παιδιά καλούνται να συνειδητοποιήσουν εμπειρικά ότι για να βλέπουμε πρέπει να 

ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: να υπάρχει πηγή φωτός, το αντικείμενο 

που θέλουμε να δούμε να φωτίζεται, να μην παρεμβάλλεται άλλο αδιαφανές αντικεί-

μενο μεταξύ του αντικειμένου και του ματιού εμποδίζοντας τη διάχυση του φωτός και 

τα μάτια μας να είναι ανοιχτά. Το φως μπορεί να προέρχεται από φυσική πηγή ή τε-

χνητή. 

 

Εικόνα 10: Πηγές φωτός 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) να προκληθεί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παι-

διών για έρευνα σχετικά με το φυσικό φαινόμενο του φωτός (2) η δυνατότητα να εξη-

γούν γιατί δεν είναι εφικτό να δουν ένα αντικείμενο χωρίς την ύπαρξη φωτεινής πηγής 

(3) να αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν γιατί μπορούν και βλέπουν ή όχι ένα αντι-

κείμενο (4) να αντιληφθούν το φως διαισθητικά, καθώς και τη σύνδεση με την πηγή 

του,  έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ταξινομούν τις φωτεινές πηγές σε τεχνητές 

και φυσικές. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

Η/Ο νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει στα τραπεζάκια της αίθουσας έναν φακό (φωτεινή 

πηγή) και από ένα κουτί (αντικείμενο πειραματισμού) το οποίο έχει μια μικρή τρύπα 

αλλά και μεγαλύτερες οι οποίες όμως είναι καλυμμένες με αδιαφανή ταινία. Επίσης, 

ενημερώνει τα παιδιά ότι, αν το επιθυμούν, μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους όποιο 

άλλο υλικό νομίζουν ότι θα τα βοηθήσει στην παρατήρηση και έρευνά τους. 
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2. «Πειραματική αντιμετώπιση» 

Στη συνέχεια, χωρίζονται τα παιδιά ελεύθερα σε τόσες ομάδες όσα και τα τραπεζάκια 

και ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν τι υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί κοιτάζοντας μέσα 

από την τρύπα (έχουν τοποθετηθεί διάφορες ζωγραφιές). Με κίνητρο τη φυσική τους 

περιέργεια, αναμένεται να ξεκινήσουν τη διερεύνηση και να πειραματιστούν με τα δια-

θέσιμα υλικά και εργαλεία, αναζητώντας  τρόπους που θα τους επιτρέψουν να ανακα-

λύψουν τι κρύβεται μέσα στο κουτί (θα επιχειρήσουν να ανοίξουν μία δεύτερη ή και 

περισσότερες τρύπες αφαιρώντας την αδιαφανή ταινία, θα αυξήσουν το μέγεθος της 

πρώτης, θα φωτίσουν το εσωτερικό του κουτιού χρησιμοποιώντας το φακό, θα πάνε 

πιο κοντά σε ένα παράθυρο για περισσότερο και δυνατότερο ηλιακό φως). Μέσα σε 

κάποια κουτιά έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό χαρτόνι που δε θα επιτρέπει στα παιδιά 

να δουν τη ζωγραφιά ότι κι αν κάνουν. 

3. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Τα παιδιά κάθε ομάδας παρουσιάζουν σε όλη την τάξη τους τρόπους που ανακάλυψαν 

και τους επέτρεψαν να δουν τη ζωγραφιά στο εσωτερικό των κουτιών. Όσα δεν κατά-

φεραν με κανένα τρόπο να δουν τη ζωγραφιά μέσα στο κουτί, το ανοίγουν ανακαλύ-

πτοντας πως ένα διαχωριστικό χαρτόνι ήταν αυτό που τα εμπόδιζε. Στη συνέχεια συ-

ζητούν για τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά και στα συμπεράσματα που κατέλη-

ξαν για τις προϋποθέσεις της όρασης αντικειμένων, διατυπώνοντας τους αντίστοιχους 

λειτουργικούς ορισμούς: για να δούμε κάποιο αντικείμενο χρειάζεται οπωσδήποτε μία 

πηγή φωτός και να μην παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο ανάμεσα στο μάτι μας και το 

αντικείμενο και ότι οι πηγές φωτός διακρίνονται σε φυσικές και τεχνητές.  

4. «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση» 

- Η/Ο νηπιαγωγός μοιράζει στα παιδιά από δύο καρτέλες που η μία απεικονίζει ένα 

μάτι για την εντολή βλέπω και η άλλη καρτέλα ένα μάτι διαγραμμένο με ένα κόκκινο 

Χ από πάνω για την εντολή δε βλέπω. Στη συνέχεια ξεκινά την αφήγηση μιας ιστορίας 

(αυτοσχεδιάζει) και διακόπτει την αφήγηση όταν ο/η ήρωας/ίδα είναι σε θέση να δει 

αυτό που ψάχνει, οπότε τα παιδιά σηκώνουν το χέρι κρατώντας την καρτέλα με την 

εντολή βλέπω, ενώ όταν δεν βλέπει αυτό που ψάχνει, σηκώνουν την καρτέλα με εντολή 

δε βλέπω . Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστορία « Ο Έλμερ παίζει κρυ-

φτό». 
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- Παιχνίδι «Βόλτα με φακούς». Η/Ο νηπιαγωγός τοποθετεί σε εμφανή σημεία της αί-

θουσας (τραπεζάκια, παγκάκια, δάπεδο κλπ.) οκτώ φωτογραφίες που απεικονίζουν φυ-

σικές και τεχνητές πηγές φωτός (ήλιο, αστέρι, κεραυνό, πυγολαμπίδα, κερί, λάμπα, 

σπίρτο, φάρο) και συσκοτίζει την αίθουσα. Στη συνέχεια, με τυχαία επιλογή (π.χ. ίδιων 

εικόνων με ζώα), τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, τους δίνεται από ένας φακός και 

κάνουν κλήρωση ποιο ζευγάρι θα ξεκινήσει πρώτο. Οι παίκτες κάθε ζευγαριού έχουν 

ένα λεπτό στη διάθεσή τους για να βρουν μέσα στην αίθουσα όσες περισσότερες φω-

τογραφίες μπορούν φωτίζοντας τες με το φακό τους και να αναγνωρίσουν ποιες πηγές 

φωτός εικονίζονται. Κερδίζει όποιος βρει τις περισσότερες. Σε περίπτωση ισοπαλίας, 

το παιχνίδι ξαναπαίζεται για να αναδειχτεί ο νικητής. 

- Ρομποτική-χρήση bee bot: τα παιδιά καλούνται στην αρχή να προγραμματίσουν ε-

λεύθερα το bee bot με οδηγίες που θα το κατευθύνει στο αστέρι. Δεν υπάρχει μόνο μία 

επιλογή, αλλά  διαφορετικές και εναλλακτικές κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθή-

σει το bee bot και να οδηγηθεί τελικά στο αστέρι. 

 

Εικόνα 11: ΒΕΕ ΒΟΤ-αστέρι 

Στη συνέχεια, καλούνται να  προγραμματίσουν το bee bot να ακολουθήσει τις οδηγίες 

και να κατευθυνθεί από το λιγότερο φωτεινό αντικείμενο προς το πιο φωτεινό και λα-

μπερό. Δηλαδή να πάει πρώτα στο κερί, από το κερί να οδηγηθεί στη λάμπα και από 

τη λάμπα να καταλήξει στη φωτιά. Και σε αυτή την περίπτωση το bee bot μπορεί να 

ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές, αλλά αυτή τη φορά προτείνουμε την πιο σύ-

ντομη, αν υπάρχει και αν δεν υπάρχει να αιτιολογήσουν γιατί και πως το κατάλαβαν. 

Τέλος, ζητάμε να μας αναφέρουν κάθε φορά τι είδους πηγή συναντά το bee bot, αν 

είναι δηλαδή τεχνητή ή φυσική. 
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Εικόνα 12: ΒΕΕ ΒΟΤ-κερί/λάμπα/φωτιά 

Και τέλος, να το προγραμματίσουν να κατευθυνθεί από την πυγολαμπίδα προς τον κε-

ραυνό, από τον κεραυνό προς το αστέρι κι από το αστέρι στον ήλιο (πηγές φωτός), 

αφού πρώτα λύσουν τους γρίφους για την επόμενη στάση του bee bot: 

❖ Είναι έντομο και βγάζει φως!                                              

❖ Όταν σκίζει τον ουρανό, τη νύχτα κάνει μέρα και μας τρομάζει! 

❖ Είναι λαμπερό και οδήγησε τους μάγους στη φάτνη του μικρού Χριστού. 

❖ Είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πηγή φωτός! 

 

Εικόνα 13: ΒΕΕ ΒΟΤ με γρίφους 

- Ζητείται από τα παιδιά να κάνουν ελεύθερα μία ζωγραφιά και να συμπεριλάβουν όσες 

περισσότερες πηγές φωτός μπορούν, φυσικές ή τεχνητές. Π.χ. μπορούν να ζωγραφί-

σουν ένα σπίτι που να φαίνεται το εσωτερικό του και μέσα σε αυτό ένα φωτιστικό 

οροφής, ένα αναμμένο τζάκι, ένα κηροπήγιο, ένα φακό κλπ., ενώ εξωτερικά έναν ήλιο, 

ένα φανοστάτη, ένα φάρο κλπ. 
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- Φύλλα εργασίας: 

α) Αναγνώριση και κύκλωση των πηγών φωτός. 

 

Εικόνα 14: Αναγνώριση πηγών φωτός 
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β) Ταξινόμηση εικόνων ανάλογα με την ιδιότητα του φωτός αν είναι Φυσική ή Τεχνητή 

πηγή: Κόβω και κολλώ. 

 

Εικόνα 15: Ταξινόμηση φυσικές/τεχνητές πηγές εικόνες 

 

Εικόνα 16: Ταξινόμηση φυσικές/τεχνητές πηγές πίνακας 
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γ) Ταξινόμηση εικόνων ανάλογα με την ένταση του φωτός: Κόβω και κολλώ. 

 

Εικόνα 17: Ταξινόμηση πηγών φωτός ανάλογα με την έντασή τους πίνακας 

 

 

Εικόνα 18: Ταξινόμηση πηγών φωτός ανάλογα με την έντασή τους εικόνες 
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δ) Κρυπτόλεξο: Πηγές Φωτός: 

 

Εικόνα 19: Κρυπτόλεξο πηγές φωτός 

 

ε) Σταυρόλεξο Πηγές Φωτός: 

 

Εικόνα 20: Σταυρόλεξο πηγές φωτός 
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Εστίαση στην έννοια Διάδοση του φωτός – ευθύγραμμη διάδοση 

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων-προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών     επιχειρημάτων  

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογι-

στική και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγούμενης 

γνώσης, κατανόηση διάδοσης σε ευθεία γραμμή) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

-Διάλογος στην τάξη 

-Παιχνίδι 

-Μοντελοποίηση 

-Φύλλα εργασίας 

 

Σκεπτικό 

Τα παιδιά καλούνται μέσα από πειραματισμούς να διαπιστώσουν και να επιβεβαιώ-

σουν πως το φως «ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις» και μάλιστα ευθύγραμμα. 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) να προκληθεί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παι-

διών για έρευνα σχετικά με την ιδιότητα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός (2) να 

μπορούν να διακρίνουν το φως από την πηγή του (3) να συνειδητοποιήσουν ότι το φως 

έχει ανεξάρτητη υπόσταση (4) να αντιληφθούν πως το φως υπάρχει και στο χώρο ανά-

μεσα στη φωτεινή πηγή που το εκπέμπει και το αντικείμενο που φωτίζεται από αυτή 

(5) να μπορούν να σχεδιάζουν ακτίνες ανάμεσα στη φωτεινή πηγή που εκπέμπει το φως 

και τα αντικείμενα που φωτίζει και να αντιληφθούν έτσι  καλύτερα την ευθύγραμμη 

πορεία του. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

Η/Ο νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να περιγράψουν τι παρατηρούν στις παρακάτω 

εικόνες κι αν έχουν δει κάτι ίδιο στην καθημερινή ζωή τους. Πολύ πιθανό να αναφέ-

ρουν το φως που μπαίνει από τις γρίλιες και τις χαραμάδες των παραθύρων ή το φως 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β: «Πως ταξιδεύει το φως και προς τα που πάει;» 
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του ήλιου που περνά μέσα από τα σύννεφα. Καταγράφουμε όλες τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των παιδιών. 

 

Εικόνα 21: Φωτογραφίες ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός 

2. «Πειραματική αντιμετώπιση» 

Πάνω σ’ ένα τραπεζάκι υπάρχει ένα κουτί στο οποίο έχουμε ανοίξει πολλές μικρές 

τρυπούλες, μικρά χαρτόνια χρωματιστά όσα τα παιδιά, ένα φωτιστικό led ημικύκλιο με 

μπαταρίες (ήπιο φως, δεν ενοχλεί τα μάτια), που χρησιμοποιείται για τον καλύτερο 

φωτισμό στις ντουλάπες και πολλά καλαμάκια ποτών. Η/Ο νηπιαγωγός προκαλεί συ-

σκότιση στην αίθουσα και ζητά από τα νήπια να δημιουργήσουν μία κατάσταση, όπως 

όταν ο ήλιος προσπαθεί να στείλει το φως του μέσα από τα σύννεφα τόσο στον ουρανό, 

όσο και στη γη. Τα παιδιά, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους, αντιστοιχούν τον 

ήλιο με το φωτιστικό και το κουτί με τα σύννεφα (που εμποδίζουν τον ήλιο να φαίνε-

ται), το βάζουν μέσα στο κουτί αναμμένο, κλείνουν το κουτί και κρατούν τα χαρτόνια 

γύρω γύρω σα να είναι ο ουρανός κι η γη που φωτίζονται. Στη συνέχεια, προτρέπει τα 

παιδιά να βάλουν το φωτιστικό στο τραπεζάκι, να πάρουν ένα καλαμάκι, να κλείσουν 

το ένα μάτι και να κοιτάξουν με το άλλο το φως μέσα από το καλαμάκι σαν να είναι 

κιάλι. Μετά τα ενθαρρύνει να κάνουν το ίδιο με λυγισμένο το καλαμάκι.  

3. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Ακολουθεί διάλογος στην τάξη, όπου τα παιδιά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους, τις 

συγκρίνουν με τις προηγούμενες αντιλήψεις τους, διορθώνουν τις λανθασμένες και γε-

νικεύουν τα αποτελέσματα. Διαπιστώνουν την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός βλέπο-

ντας τις ακτίνες του που βγαίνουν από το κουτί και τις διακρίνουν σε κάθε περίπτωση 



 

 
88 

πάνω σε όλα τα χαρτόνια τους. Αναγνωρίζουν ότι διαχέεται στο χώρο και είναι ανε-

ξάρτητη οντότητα από την πηγή του, αφού το βλέπουν χωρίς να βλέπουν την πηγή. Στο 

πείραμα με τα καλαμάκια, επαληθεύουν για ακόμη μία φορά την ευθύγραμμη πορεία 

του και διατυπώνουν το λειτουργικό ορισμό: όταν το καλαμάκι είναι λυγισμένο, δεν 

μπορούν να δουν το φως και όταν είναι ίσιο, μπορούν.  

4. «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση» 

-Τα παιδιά χωρίζονται σε πεντάδες κι ένα παιδί αναλαμβάνει το ρόλο του κυνηγού με 

το φακό σε συσκοτισμένη τάξη. Μόλις η φωτεινή δέσμη του φακού του παιδιού-κυνη-

γού ακουμπήσει την πλάτη ενός άλλου παιδιού, αυτό βγαίνει από το παιχνίδι. Κάθε 

παιδί που θα μείνει τελευταίο στην ομάδα του θα παίξει με τα υπόλοιπα για τον τελικό 

νικητή. (Ταυτόχρονα παρατηρούν και την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στο σκο-

τάδι) 

-Πάνω στα τραπεζάκια υπάρχουν εικόνες που δείχνουν την ευθύγραμμη διάδοση του 

φωτός (εικόνες αφόρμησης) και ζητείται από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ελεύθερα μια 

πηγή φωτός που επιθυμούν και να σχεδιάσουν με ευθείες γραμμές τις ακτίνες φωτός 

που αυτή εκπέμπει (π.χ. ένα φάρο ή έναν ήλιο). 

- Τα παιδιά προχωρούν στη μοντελοποίηση του ήλιου κατασκευάζοντας τον χρησιμο-

ποιώντας διάφορα υλικά, όπως π.χ. ένα παλιό cd για το σώμα του και μακαρόνια ή 

πλαστικά καλαμάκια για αχτίδες και για ένα τρισδιάστατο μοντέλο του να χρησιμοποι-

ήσουν ένα μπαλάκι από φελιζόλ, που βάφουν κίτρινο και του καρφώνουν καλαμάκια 

για σουβλάκια ή οδοντογλυφίδες. Στο τέλος, συγκρίνουν το μοντέλο τους με το φυσικό 

ήλιο, επαληθεύουν ότι είναι σωστό και κάνουν βελτιώσεις όπου χρειαστεί. 

-Κατασκευή «Φώτισε το αντικείμενο». 

 

Εικόνα 22: Pinterest κατασκευή 

https://gr.pinterest.com/pin/774124927017148/
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-Φύλλα εργασίας: 

α) Σχεδίαση  αχτίδων του ήλιου: 

 

Εικόνα 23: Σχεδίαση ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός 

β) Εύρεση και ένωση με ευθείες γραμμές του φακού με το αντικείμενο που φωτίζει: 

 

Εικόνα 24: Ένωση πηγής με το αντικείμενο που φωτίζει 

                                                                                                       



 

 
90 

                                                                                                                                           

 

Εστίαση στην έννοια Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα 

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων-προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών επιχειρημάτων  

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογιστική 

και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγούμε-

νης γνώσης, κατανόηση διαφάνειας) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

-Διάλογος στην τάξη 

-Παιχνίδι 

-Φύλλα εργασίας 

 

Σκεπτικό 

Τα παιδιά καλούνται να διαπιστώσουν πως το φως διαδίδεται με διαφορετικό τρόπο 

στα υλικά αντικείμενα, ανάλογα με το ποσοστό διαφάνειά τους. 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) να προκληθεί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παι-

διών για έρευνα σχετικά με την ιδιότητα της διαφάνειας των σωμάτων (2) να αντιληφ-

θούν τι είναι διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα (3) να κάνουν προβλέψεις και 

να ταξινομούν αντικείμενα ανάλογα με τη διαφάνεια  τους (4) να δικαιολογούν τον 

τρόπο σκέψης που ακολουθούν για να αποφασίσουν πότε ένα αντικείμενο είναι διαφα-

νές ή αδιαφανές. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

Η/Ο νηπιαγωγός αφήνει πάνω στα τραπεζάκια διαφανή αντικείμενα (διαφανές κουτί, 

διαφανές πλαστικό ποτήρι, διαφανές σακουλάκι, τζαμένια κορνίζα χωρίς φωτογραφία 

κλπ.) και αδιαφανή αντικείμενα (βιβλίο, επιτραπέζιο ρολόι, μολυβοθήκη, ξύλινο κουτί 

κλπ.). Στο χέρι της/του κρατά ένα μικρό αντικείμενο (π.χ. ένα δαχτυλίδι) και ρωτά: 

«Θέλω να κρύψω το δαχτυλίδι…Πίσω από ποιο αντικείμενο πιστεύετε ότι πρέπει να 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ: «Που μπορεί να κρυφτεί ο ποντικός για να μην τον 

βρει η γάτα;» 
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το τοποθετήσω για να μην μπορείτε να το δείτε από τη θέση που κάθεστε;». Τα παιδιά 

κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις τις οποίες επαληθεύει ή όχι  η/ο νηπιαγωγός ακο-

λουθώντας τις υποδείξεις των παιδιών.  

Στη συνέχεια, η/ο νηπιαγωγός με τη βοήθεια του κουκλοθεάτρου παρουσιάζει την αυ-

τοσχέδια ιστορία « Η γάτα και ο ποντικός». Ο ποντικός φοβισμένος τρέχει κυνηγημέ-

νος να κρυφτεί από τη γάτα πίσω από διάφορα αντικείμενα διαφανή και αδιαφανή. 

Προσπαθεί να ανακαλύψει τη καλύτερη κρυψώνα και ζητάει συνεχώς τη βοήθεια των 

παιδιών που ενθουσιασμένα προσπαθούν να τον γλιτώσουν από τη γάτα. Το κυνηγητό 

σταματά όταν ο ποντικός βρίσκει τη φωλιά του και κρύβεται κι η γάτα απομένει πίσω 

πεινασμένη και κουρασμένη. Μετά το τέλος της ιστορίας συζητούν πίσω από ποια α-

ντικείμενα κρύφτηκε ο ποντικός και γιατί τον έβρισκε ή όχι η γάτα. Σε αυτό το στάδιο, 

πιθανόν να δοθεί ο λεκτικός προσδιορισμός «διαφανές/αδιαφανές αντικείμενο» (προ-

ϋπάρχουσα γνώση). 

2. «Πειραματική αντιμετώπιση» 

Στη συνέχεια, η/ο νηπιαγωγός χωρίζει ελεύθερα τα παιδιά σε ομάδες και τα προτρέπει 

να αναπαραστήσουν την ιστορία που παρακολούθησαν με όποια ζώα διαλέξουν στη 

θέση του κυνηγού και του κυνηγημένου και να προσπαθήσουν να προβλέψουν πίσω 

από ποια αντικείμενα θα μπορούσε να κρυφτεί το κυνηγημένο ζωάκι για να γλιτώσει 

από τον κυνηγό του και να δοκιμάσουν τις επιλογές τους. Όλες οι ομάδες καταγράφουν 

τις προβλέψεις τους είτε ζωγραφίζοντας τις επιλογές τους, είτε κρύβοντας τα ζωάκια 

τους σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος ταξινομούν τα αντικείμενα ανάλογα με το που 

μπορούν ή δε μπορεί να κρυφτούν (διαφανή/αδιαφανή).  

3. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Τα παιδιά ανακοινώνουν τον τρόπο που σκέφτηκαν για να αποφασίσουν την ταξινό-

μησή τους και πως επαλήθευσαν ή απέρριψαν την αρχική υπόθεση και πρόβλεψή τους. 

Διαπιστώνουν ποια αντικείμενα είναι διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή, τα κατονομά-

ζουν και διατυπώνουν τους λειτουργικούς ορισμούς τους: διαφανές είναι ένα αντικεί-

μενο όταν το φως περνάει από μέσα του και μπορούμε να διακρίνουμε τη μορφή των 

αντικειμένων που υπάρχουν πίσω του, ημιδιαφανές όταν ένα μόνο μέρος του φωτός 

περνάει από μέσα του και δε μπορούμε να δούμε καθαρά τη μορφή των αντικειμένων 

που είναι πίσω του και τέλος, αδιαφανές είναι ένα αντικείμενο που εμποδίζει το φως 

να περάσει και δε βλέπουμε τίποτα από πίσω του.                               
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4. «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση»  

Η/Ο νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να ψάξουν μέσα στην τάξη τους και να εντοπίσουν  

διαφανή, ημιδιαφανή ή αδιαφανή αντικείμενα (να υποστηρίξουν την απόφασή τους 

σύμφωνα με το λειτουργικό ορισμό που έχουν διατυπώσει)  και να απαντήσουν στην 

ερώτηση αν ο καθρέφτης είναι διαφανές ή αδιαφανές αντικείμενο! 

-Φύλλα εργασίας: 

α) Κύκλωση διαφανών αντικειμένων: 

 

Εικόνα 25: Αναγνώριση διαφανών αντικειμένων 

β) Ταξινόμηση αντικειμένων ανάλογα με τη διαφάνειά τους: Κόβω και κολλώ: 

 

Εικόνα 26: Κατάταξη με βάση τη διαφάνεια-εικόνες 
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Εικόνα 27: Κατάταξη ανάλογα με τη διαφάνεια-πίνακας 

 

                                                                                                                                                         

Εστίαση στην έννοια Φως και σκιές- Η σκιά είναι η απουσία φωτός 

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων-προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών     επιχειρημάτων  

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογιστική 

και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγούμε-

νης γνώσης, κατανόηση της σκιάς ως απουσία φωτός) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

-Διάλογος στην τάξη 

-Θέατρο σκιών 

-Παιχνίδι 

-Ρομποτική 

-Φύλλα εργασίας 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ: «Στα ίχνη της χαμένης πριγκίπισσας!» 
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Σκεπτικό 

Τα παιδιά, γνωρίζοντας ήδη ότι υπάρχουν διαφανή και αδιαφανή σώματα, καλούνται 

να διαπιστώσουν τι συμβαίνει όταν ένα αδιαφανές αντικείμενο εμποδίζει την ευθύ-

γραμμη πορεία του φωτός. Δηλαδή να αντιληφθούν πως σχηματίζεται η σκιά του από 

πίσω του και πως το σχήμα της σκιάς εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου. 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) να προκληθεί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παι-

διών για έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της σκιάς (2) ότι η σκιά δημιουργείται όταν 

ένα αντικείμενο εμποδίζει την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και (3) το σχήμα της 

έχει περίπου το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει (4) να αναγνωρίζουν αντι-

κείμενα από τη σκιά τους (5) να διατυπώνουν το λειτουργικό ορισμό για το πως σχη-

ματίζεται η σκιά. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

Η/Ο νηπιαγωγός μειώνει το φωτισμό της αίθουσας και με την ενεργητική συνεργασία 

των παιδιών, ξεκινά την ανάγνωση-χρήση του βιβλίου «Στα ίχνη της πριγκίπισσας». 

Όσο διαβάζει, τα παιδιά ανασηκώνουν χάρτινα παράθυρα, κρατούν το φακό ακριβώς 

πίσω τους, για να ρίξουν τη σκιά τους πάνω στο ενσωματωμένο λευκό φύλλο και να 

μαντέψουν από τη σκιά την κρυμμένη πληροφορία που θα οδηγήσει τον πρίγκιπα στην 

αναζήτηση της αγαπημένης του πριγκίπισσας . Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι με τα 

μαντέματα και τις σκιές,  αναλαμβάνουν ενεργό δράση στο κυνήγι του πειρατή Κακο-

γένη και την απελευθέρωση της πριγκίπισσας Λίλας από το πρίγκιπα Λίλο γνωρίζοντας 

ταυτόχρονα και διαισθητικά την έννοια της σκιάς (Dieterle Natalie, 2007). 

 

Εικόνα 28: Στα ίχνη της πριγκίπισσας.... 
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2. «Πειραματική αντιμετώπιση» 

Με αφορμή  το φόβο των παιδιών για τις παράξενες σκιές που δημιουργούνται τα βρά-

δια και την αδυναμία που δείχνουν για τέρατα και θηρία, η/ο νηπιαγωγός τα προτρέπει  

να δημιουργήσουν τα δικά τους «άγρια τέρατα». Αρχικά, χωρίζονται σε ομάδες όσα 

και τα τραπεζάκια, στα οποία έχουν τοποθετηθεί διάφορα αντικείμενα (π.χ. ποτήρια, 

πιάτα, κούπες, βαζάκια, καλαθάκια, σουρωτήρια κλπ.), ένας φακός και ένα άσπρο καν-

σόν χαρτόνι για φόντο. Σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να πειραματιστούν και να 

διερευνήσουν τρόπους για το πως να βάλουν μερικά ή και όλα τα αντικείμενα σε διά-

φορες θέσεις και ιδιαίτερους συνδυασμούς ώστε να σχηματίσουν τη σκιά του τέρατος 

που θέλουν. Στη συνέχεια φωτογραφίζουν τη σκιά του «τέρατος» που έφτιαξαν και 

δίνουν τη φωτογραφία σε άλλη ομάδα μαζί με τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν 

για το σχηματισμό της, με στόχο να προσπαθήσει και η άλλη ομάδα να την αναπαρα-

στήσει. Μάλιστα, θα μπορούσε όλη η τάξη μαζί με τις σκιές των τεράτων να δημιουρ-

γήσει ένα παραμύθι, ίσως για το κυνήγι ενός κρυμμένου θησαυρού που προστατεύουν 

αυτά τα τέρατα. 

3. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Οι ομάδες ανακοινώνουν και γενικεύουν τις παρατηρήσεις τους για το σχηματισμό της 

σκιάς και διατυπώνουν το λειτουργικό ορισμό της: η σκιά ενός αντικειμένου σχηματί-

ζεται όταν το αντικείμενο εμποδίζει τη πορεία του φωτός από την πηγή του και δεν του 

επιτρέπει να το φωτίσει από πίσω (η σκιά δημιουργείται λόγω απουσία φωτός). 

4. «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση»  

-«Ποιος είμαι;». Σε χαμηλά φωτισμένη τάξη, η/ο νηπιαγωγός κρεμάει ένα σεντόνι σαν 

παραβάν και ανάβει μια λάμπα από πίσω του. Τα παιδιά ανά τετράδες πηγαίνουν πίσω 

από το πανί, παίρνουν διάφορες πόζες, κάνουν αστείες φιγούρες και περιμένουν τα 

υπόλοιπα παιδιά της τάξης να τα αναγνωρίσουν ποια σκιά ανήκει σε κάθε συμμαθητή 

τους. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλοι. 

-Επιλέγουν ελεύθερα ένα αντικείμενο που θέλουν να ζωγραφίσουν τη σκιά του, ζητάνε 

από ένα συμμαθητή τους να τους το κρατήσει κάτω από το φως ενός επιτραπέζιου φω-

τιστικού για να δημιουργηθεί η σκιά του, σχεδιάζουν το περίγραμμα της με μολύβι και 

τέλος, το γεμίζουν με μαύρο χρώμα.  

 



 

 
96 

-Δημιουργία αυτοσχέδιου θεάτρου σκιών. Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν τις φιγούρες 

της προηγούμενης δραστηριότητας, τις κόβουν και τις στερεώσουν σε καλαμάκια, ενώ 

η/ο νηπιαγωγός αφαιρεί ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι και από τις δύο πλευρές ενός  

κουτιού π.χ. δημητριακών και κολλά στο ένα κενό ρυζόχαρτο. Στο τέλος, συσκοτίζουν 

την τάξη, ανάβουν μια λάμπα πίσω από το ρυζόχαρτο και η παράσταση αρχίζει! 

- «Τροχός της τύχης»:  Κάνουν με τα χέρια σου τις σκιές των ζώων που πετυχαίνουν 

στον τροχό.  

-Ρομποτική: Προγραμματίζουν το bee bot να βοηθήσει τον πρίγκιπα να ελευθερώσει 

την πριγκίπισσα μέσα από τις σκιές των δράκων και των φωτιών τους με τη βοήθεια 

των φακών! 

 

Εικόνα 29: ΒΕΕ ΒΟΤ-στα ίχνη της πριγκίπισσας 

-Φύλλα εργασίας: 

α) Ανακάλυψη της σωστής σκιάς που ταιριάζει με την εικόνα: 

 

Εικόνα 30: Αντιστοίχιση εικόνας με τη σωστή σκιά της 

https://wordwall.net/el/resource/27195816
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β) Ένωση φυσικών πηγών φωτός με τις σκιές τους: 

 

Εικόνα 31: Αντιστοίχιση πηγών φωτός με τις σκιές τους 

β) Αντιστοίχιση σκιών με τις εικόνες που τους μοιάζουν: 

 

Εικόνα 32: Αντιστοίχιση σκιών με τις εικόνες που ταιριάζουν 
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Εστίαση στην έννοια Το μέγεθος της σκιάς  

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων-προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών     επιχειρημάτων /αναγνώ-

ριση μεταβλητών 

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογιστική 

και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγούμε-

νης γνώσης, κατανόηση τι καθορίζει το μέγεθός και την 

ένταση των σκιών) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

-Διάλογος στην τάξη 

-Μοντελοποίηση  

-Παιχνίδι 

-Φύλλα εργασίας 

 

Σκεπτικό 

Τα παιδιά καλούνται να διαπιστώσουν ότι οι σκιές δεν είναι πάντα οι ίδιες και ότι το 

μέγεθός τους εξαρτάται ανάλογα τόσο από το μέγεθος, όσο και από τη θέση του αδια-

φανούς αντικειμένου σε σχέση με την πηγή φωτός. 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) να προκληθεί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παι-

διών για έρευνα σχετικά με το μέγεθος της σκιάς (2) να ερευνήσουν το μέγεθος σκιών 

διαφορετικών αντικειμένων σε σταθερή απόσταση από τη φωτεινή πηγή (3) και του 

ίδιου αντικειμένου σε διαφορετικές αποστάσεις από την πηγή (4) να κάνουν υποθέσεις 

και  προβλέψεις για τη μεταβολή στο σχήμα και στο μέγεθος της σκιάς, καθώς το αντι-

κείμενο αλλάζει θέση σε σχέση με τη φωτεινή πηγή. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

Η/Ο νηπιαγωγός διαβάζει την ιστορία του Φραγκίσκου και της σκιάς του, ενός αγαπη-

μένου δίδυμου, μέχρι τη στιγμή που αναγκάζεται να κάνει πιπί πάνω της κι εκείνη άρ-

χισε να τον τρομοκρατεί. Προσωρινά ανταλλάσσει σκιά με τη κολλητή φίλη του 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε: «Ποτέ μην κάνεις πιπί πάνω στη σκιά σου!» 
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Μαριάννα, μα την επιστρέφει γιατί αυτή η σκιά κάνει πιπί καθιστή. Η σχέση τους συ-

νεχώς δυσκολεύει, ώσπου ο Φραγκίσκος γίνεται επίπεδος και η σκιά του ένα κατά-

μαυρο αγοράκι που τον κοροϊδεύει. Ο Φραγκίσκος βάζει έντρομος τις φωνές και,  κα-

θώς ο παππούς του μισανοίγει τα παντζούρια, μια ηλιαχτίδα τρυπώνει στο δωμάτιο και 

σχεδιάζει στον τοίχο την τρυφερή σκιά ενός παιδιού που ξυπνά (Kerloc’h Jean-Pierre, 

2004). 

 

Εικόνα 33: «Ποτέ μην κάνεις πιπί πάνω στη σκιά σου» 

Σε αυτήν την ιστορία γίνεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στην 

πραγματικότητα και στο παραμύθι, ανάμεσα σε αυτά που μπορούν να συμβούν και σε 

αυτά που επινοούνται με τα παιδιά να καλούνται να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το 

ψέμα: Μπορούν οι σκιές να αυτονομηθούν και να κάνουν ότι θέλουν; Μπορεί κάποιος 

να έχει πολλαπλές σκιές; Αλλάζουν μέγεθος, σχήμα και χρώμα; Μπορεί η σκιά να μας 

κυνηγήσει και να θυμώσει; Μπορούμε να ανταλλάσσουμε σκιές με τους φίλους μας; 

Μπορούμε να την κομματιάσουμε με μια κλωτσιά; Να την κάνουμε ποδήλατο, πετα-

λούδα κι ότι φανταστούμε;                                                                                                     

2. «Πειραματική αντιμετώπιση» 

Τα παιδιά χωρισμένα πάλι σε ομάδες και έχοντας ένα άσπρο χαρτόνι για φόντο,  φα-

κούς και μερικά αδιαφανή αντικείμενα, καλούνται να πειραματιστούν και να σχηματί-

σουν τις σκιές τους, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται να αναπαραστήσουν όσα άκουσαν 

και είδαν για τις σκιές στην ιστορία του Φραγκίσκου και τελικά να τα επαληθεύσουν ή 

να τα απορρίψουν. Έτσι, πλησιάζουν ή απομακρύνουν το αντικείμενο από το φακό, το 

φωτίζουν κάθετα ή με κλίση ή με περισσότερους φακούς από διαφορετικές γωνίες και 

παρατηρούν αν αλλάζει το μέγεθος, το χρώμα και η ένταση της σκιά του αντικειμένου. 
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3. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Τα μέλη των ομάδων ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους και γενικεύουν τα αποτε-

λέσματα που βρήκαν, διατυπώνοντας και τους αντίστοιχους λειτουργικούς ορισμούς:  

επαληθεύουν ότι η σκιά έχει το ίδιο σχήμα με το αντικείμενο που τη δημιουργεί, ότι 

όσο πιο κοντά βρίσκεται το αντικείμενο στη φωτεινή πηγή τόσο η σκιά του μεγαλώνει, 

ενώ όσο απομακρύνεται μικραίνει, ότι όταν φωτίσουμε κάθετα το αντικείμενο η σκιά 

κονταίνει, ενώ αν φωτίσουμε υπό γωνία ψηλώνει, ότι δεν αλλάζει χρώμα, μόνο ένταση 

ανάλογα με την ένταση του φωτός  και ότι μπορεί να σχηματιστούν πολλαπλές σκιές 

όσες και οι φωτεινές πηγές που φωτίζουν το αντικείμενο.  

4. «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση»  

-Επιλέγουμε μια ηλιόλουστη μέρα και την ώρα του διαλείμματος ζητάμε από τα παιδιά  

να εντοπίσουν τη σκιά τους και να πάρουν διαφορετικές πόζες. Στη συνέχεια, ανά δύο 

κάνουν διαφορετικές φιγούρες, όπως να χαιρετιούνται, να αγκαλιάζονται, να χορεύουν, 

να κάνουν ασκήσεις γυμναστικής. Τέλος, παίζουν «Το κυνήγι των σκιών». Δηλαδή 

περπατούν ελεύθερα στην αυλή του σχολείου και μόλις η/ο νηπιαγωγός δώσει το έναυ-

σμα τρέχουν και προσπαθούν να πατήσουν τη σκιά κάποιου συμπαίκτη τους και να τον 

βγάλουν από το παιχνίδι. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν απομείνουν οι δύο τελευ-

ταίοι παίκτες. 

-Επίσης μια μέρα με πολύ ήλιο, τα παιδιά σε ζευγάρια σχεδιάζουν το περίγραμμα της 

σκιάς του φίλου τους που στέκει ακίνητος σε συγκεκριμένο σημείο με άσπρη κιμωλία. 

Επαναλαμβάνουν το ίδιο,  στο ίδιο σημείο μετά από 1 ½ ώρα περίπου με κίτρινη κιμω-

λία, ξανά το ίδιο μετά από 3 ώρες με πράσινη και λίγο πριν φύγουν με μπλε παρατη-

ρώντας ότι η σκιά τους άλλαζε συνεχώς θέση και μέγεθος ανάλογα με το που βρισκό-

ταν ο ήλιος στον ουρανό από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. 

- «Κατασκευή ηλιακού ρολογιού» χρησιμοποιώντας χάρτινο πιάτο και πλαστικό καλα-

μάκι χυμού: Αρχικά στερεώνουμε το καλαμάκι με κολλητική ταινία στο κέντρο του 

χάρτινου πιάτου και το λυγίζουμε σε γωνία 45ο περίπου. Βγάζουμε το «ρολόι» μας 

στον ήλιο και με τη βοήθεια ενός χάρακα και μαρκαδόρου χαράζουμε μία ευθεία 

γραμμή  έτσι ώστε η σκιά από το καλαμάκι να ευθυγραμμίζεται με το χάρακα. Επανα-

λαμβάνουμε την ίδια διαδικασία κάθε μία ώρα μέχρι να συμπληρώσουμε το «ηλιακό 

ρολόι» μας  

https://www.youtube.com/watch?v=penCJtfwMOc
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-Φύλλα εργασίας: 

α) Ένωση εικόνων Φραγκίσκου με τις σωστές σκιές: 

 

Εικόνα 34: Αντιστοίχιση εικόνων Φραγκίσκου με τις σκιές του 

β) Βρίσκουν ποια από τις δύο σκιές αντιστοιχεί στην εικόνα του Φραγκίσκου και το 

αιτιολογούν προφορικά: 

 

Εικόνα 35: Επιλογή της σωστής σκιάς του Φραγκίσκου 

 

                                                        

Παρατήρησε το Φραγκίσκο και τις σκιές του, βρες και κύκλωσε τη σωστή 

και εξήγησε γιατί.
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γ) Βρες το λάθος: Βρίσκουν τα λάθη στις σκιές και εξηγούν γιατί είναι λάθος  

 

Εικόνα 36: Βρες το λάθος στις σκιές 

δ) Σχεδίαση της σκιάς του Φραγκίσκου στη σωστή θέση ανάλογα με τη θέση του ήλιου: 

 

Εικόνα 37: Σχεδίασε τη σκιά του Φραγκίσκου στη σωστή θέση 

                                                                                 

http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2015/08/35-9.html
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ε) Ενώνουν κάθε φανοστάτη με τη σκιά που δημιουργεί: 

 

Εικόνα 38: Αντιστοίχιση σκιών με φανοστάτες 

                                                                                                                                                          

Εστίαση στην έννοια Ανάκλαση του φωτός  

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων-προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών     επιχειρημάτων /αναγνώ-

ριση μεταβλητών 

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογιστική 

και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγούμε-

νης γνώσης, κατανόηση της ανάκλασης του φωτός) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

-Διάλογος στην τάξη 

-Παιχνίδι 

-Φύλλα εργασίας 

 

Σκεπτικό 

Τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν τον σχηματισμό εικόνων/ειδώλων πάνω σε 

γυαλιστερές και λείες επιφάνειες λόγω της ανάκλασης του φωτός. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤ: Ο σκύλος και το κόκκαλο! 



 

 
104 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) να προκληθεί και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παι-

διών για έρευνα σχετικά με το σχηματισμό ειδώλων (2) περιγραφή των ειδώλων που 

παρατηρούν πάνω στις λείες και γυαλιστερές επιφάνειες (3) εντοπισμός ομοιοτήτων με 

τα αντικείμενα που προβάλλονται πάνω στις επιφάνειες (4) χρήση γυαλιστερών και 

λείων επιφανειών για να αποκτήσουν σχετική πρόσβαση σε αντικείμενα που δεν μπο-

ρούν να δουν άμεσα (5) τοποθέτηση του εαυτού τους σε κατάλληλη θέση για να βλέ-

πουν το είδωλο συγκεκριμένου αντικειμένου σε καθρέφτη (6) καταγραφή της μεταβο-

λής της θέσης του ειδώλου όταν μετακινείται ο καθρέφτης ή το αντικείμενο ή ο παρα-

τηρητής. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

Η/Ο νηπιαγωγός διαβάζει τον κλασικό μύθο του Αισώπου «Ο σκύλος και το κόκκαλο». 

Τα παιδιά θα καταφέρουν να καταλάβουν το μύθο, αν συνειδητοποιήσουν ότι στο νερό 

δε βρίσκεται δεύτερος σκύλος, αλλά αυτό που κοιτάζει το λαίμαργο ζώο (και εξαιτίας 

του έχασε τη λιχουδιά που με τόση λαχτάρα κρατούσε στο στόμα του), στην πραγμα-

τικότητα ήταν το καθρέφτισμά του στο νερό, η ίδια η εικόνα του, το είδωλό του.  

 

Εικόνα 39: Ο σκύλος και το κόκκαλο 

2. «Πειραματική αντιμετώπιση» 

Α. Αρχικά η/ο νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να γεμίσουν με τα ποτιστήρια τους 

μια μεγάλη πλαστική λεκάνη με νερό στην αυλή του σχολείου και στη συνέχεια να 

παρατηρήσουν την εικόνα, το είδωλό τους στην επιφάνεια του, όπως έκανε ο σκύλος 

στο ποτάμι, κάνοντας ταυτόχρονα και διάφορους μορφασμούς. Στη συνέχεια και μέσα 
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στην αίθουσα, επαναλαμβάνουν το ίδιο παίζοντας και κοιτάζοντας τον εαυτό τους σε 

επίπεδα/κοίλα/κυρτά καθρεφτάκια, διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, όπως κουτάλες,  

δίσκους σερβιρίσματος,  δοχεία φαγητού ή φύλλα αλουμινόχαρτου και ένα- ένα περι-

γράφουν τι βλέπουν. Μετά, το παιχνίδι συνεχίζεται και γίνεται πιο διασκεδαστικό με 

τη χρήση διπλών καθρεφτών και το σχηματισμό πολλαπλών ειδώλων. Τώρα πια αντι-

λαμβάνονται ότι μπορούν να πολλαπλασιάσουν καθετί που επιθυμούν και λαχταρούν. 

Τέλος, το φαντασμαγορικό παιχνίδι θα τελειώσει με την παρουσίαση από την/τον νη-

πιαγωγό «ολογραμμάτων» από ανάκλαση με τη χρήση του κινητού και λίγη ζελατίνα!  

Β. Ομαδική δραστηριότητα: Σε κάθε ομάδα επιλέγεται ένα παιδί για το ρόλο του «πα-

ρατηρητή» και η/ο νηπιαγωγός παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη μια κάρτα με οδηγίες, 

ένα καθρέφτη, ένα αντικείμενο επιλογής τους, ένα άσπρο μεγάλο φύλλο χαρτιού και 

χρώματα ζωγραφικής. Κάθε φορά αλλάζει θέση ή το αντικείμενο ή ο καθρέφτης ή το 

παιδί, ενώ οι άλλες δύο μεταβλητές παραμένουν σταθερές και γίνεται καταγραφή των 

παρατηρήσεων. 

1η καρτέλα: Ο καθρέφτης και το «παιδί-παρατηρητής» παραμένουν σταθερά, ακίνητα. 

Ζωγραφίζεται το περίγραμμα της θέσης του καθρέφτη (με ένα π.χ. τετράγωνο), του 

αντικειμένου (με ένα π.χ. κύκλο) και του παιδιού (με ένα ανθρωπάκι) στο χαρτί. Ένα 

παιδί αναλαμβάνει να αλλάζει θέσεις στο αντικείμενο και το «παιδί-παρατηρητής» λέει 

πότε μπορεί να δει την εικόνα, το είδωλο του αντικειμένου στο καθρέφτη, ώστε ένα 

από τα παιδιά της ομάδας (διαφορετικό κάθε φορά για να συμμετέχουν όλα) να ζωγρα-

φίζει στο χαρτί ένα κύκλο που θα αντιστοιχεί στη νέα θέση του αντικειμένου. Το αντι-

κείμενο μετακινείται πέντε-έξι φορές και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.  

 

Εικόνα 40: Καρτέλα Α "Μετακίνηση αντικειμένου" 

2η καρτέλα: Το αντικείμενο και το «παιδί-παρατηρητής» παραμένουν σταθερά, ακί-

νητα και ζωγραφίζεται το περίγραμμα της θέσης του καθρέφτη (με ένα π.χ. τετράγωνο), 

https://www.youtube.com/watch?v=kz31NbuCKxU&list=PLwa5S4LPfwHTjz_xOkvIT4IbFCq6LfBA_&index=12
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του αντικειμένου (με ένα π.χ. κύκλο) και του παιδιού (με ένα ανθρωπάκι) στο χαρτί. 

Ένα μέλος της ομάδας αλλάζει θέσεις στο καθρέφτη και ένα άλλο (διαφορετικό κάθε 

φορά) ζωγραφίζει στο χαρτί ένα τετράγωνο για κάθε νέα θέση του καθρέφτη, όταν το 

«παιδί-παρατηρητής» ενημερώνει ότι είναι ορατό το είδωλο του αντικειμένου στο κα-

θρέφτη. Ο καθρέφτης μετακινείται πέντε-έξι φορές και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.  

 

Εικόνα 41: Καρτέλα Β "Μετακίνηση καθρέφτη" 

3η καρτέλα: Καθρέφτης και αντικείμενο παραμένουν σταθερά, ακίνητα. (Αυτή η ομάδα 

χρησιμοποιεί για τους πειραματισμούς της το πάτωμα, ένα μεγάλο καθρέφτη π.χ. από 

τη γωνιά των «μεταμφιέσεων» και χαρτί του μέτρου). Ζωγραφίζεται το περίγραμμα της 

θέσης του καθρέφτη (με ένα π.χ. τετράγωνο), του αντικειμένου (με ένα π.χ. κύκλο) και 

του παιδιού (με των παπουτσιών του) στο χαρτί. Το «παιδί-παρατηρητής» αλλάζει θέ-

σεις στο χώρο κοντά στο καθρέφτη και το αντικείμενο και ανακοινώνει πότε το βλέπει 

μέσα στο καθρέφτη, ενώ ένα από τα παιδιά της ομάδας (διαφορετικό κάθε φορά) ση-

μειώνει το περίγραμμα των παπουτσιών του στο χαρτί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

πέντε-έξι φορές και μπορούν, αν θέλουν, να μετρήσουν την απόσταση του παιδιού από 

τον καθρέφτη και το αντικείμενο με σκοινί. 

 

Εικόνα 42: Καρτέλα Γ "Μετακίνηση παιδιού-παρατηρητή" 
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3. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Α. Στην ολομέλεια της τάξης, τα μέλη των ομάδων παρουσιάζουν τις καταγραφές τους, 

τα αποτελέσματα των πειραματισμών και παρατηρήσεων τους, γενικεύουν και διατυ-

πώνουν τους αντίστοιχους λειτουργικούς ορισμούς:  όταν οι ευθύγραμμες ακτίδες φω-

τός (προϋπάρχουσα γνώση) προσκρούσουν πάνω σε γυαλιστερές και λείες επιφάνειες 

ή καθρέφτες, τότε αλλάζουν κατεύθυνση, ανακλώνται και σχηματίζονται είδωλα πάνω 

στην επιφάνεια, πως υπάρχουν διαφορετικά είδη καθρεφτών/κατόπτρων (επίπεδα, 

κοίλα, κυρτά), πως στα κοίλα κάτοπτρα σχηματίζονται ανεστραμμένα είδωλα, ενώ στα 

κυρτά όρθια, πως διπλά κάτοπτρα υπό γωνία δημιουργούν διπλά είδωλα, πως το είδωλο 

ενός αντικειμένου γίνεται ορατό σε διαφορετική θέση όταν μετακινείται ή ο καθρέφτης 

ή το αντικείμενο ή «το παιδί- παρατηρητής» (μέτρηση αποστάσεων). 

4.  «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση»  

-«Φώτισε το αντικείμενο». Πάνω σε ένα τραπεζάκι έχουν τοποθετηθεί: τρία διαφορε-

τικά αντικείμενα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μία σταθερή φωτεινή πηγή (φακός, 

λέιζερ κλπ.) και ένας επιτραπέζιος καθρέφτης απέναντι κι αντικρυστά από τα αντικεί-

μενα. Τα παιδιά καλούνται να περιστρέψουν τον καθρέφτη μέχρι να φωτιστούν διαδο-

χικά τα αντικείμενα (εμπέδωση ανάκλασης φωτός). 

-«Περσέας και Μέδουσα». Σε ελεύθερο χώρο μέσα στην αίθουσα ή στην αυλή του 

σχολείου σχεδιάζουμε μια διαδρομή π.χ. με χαρτοταινία ή κιμωλία που καταλήγει σε 

μια εικόνα με το κεφάλι της «Μέδουσας». Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και 

προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή χωρίς να κοιτάζουν καθόλου κάτω με τη 

βοήθεια μόνο ενός καθρέφτη σαν τον «Περσέα» που χρησιμοποίησε τη λεία και γυα-

λιστερή ασπίδα που του έδωσε η θεά Αθηνά για να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας, 

αποφεύγοντας να την κοιτάξει στα μάτια και να πετρώσει. Κάθε παιδί, κοιτώντας μόνο 

μέσα από τον καθρέφτη, και φτάνοντας στην εικόνα της «Μέδουσας», έχει το δικαίωμα 

να της ρίξει μόνο ένα μπαλάκι από πλαστελίνη με το χρώμα της ομάδας του Όποιο 

παιδί κοιτάξει κάτω ή τη «Μέδουσα» ή βρεθεί έξω από τα όρια της διαδρομής, βγαίνει 

από το παιχνίδι. Όταν παίξουν όλοι/ες, καταμετρούν μόνο τα μπαλάκια που βρίσκονται 

πάνω στην εικόνα της «Μέδουσας» και όχι εκείνες που έχουν κυλήσει εκτός και κερ-

δίζει η ομάδα με τις περισσότερες πετυχημένες βολές.  

- Η/Ο νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά εικόνες τοπίων, ζώων κλπ. που καθρεφτίζο-

νται στο νερό, τους ζητά να τις παρατηρήσουν και να ζωγραφίσουν ότι θέλουν μαζί με   
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την ανάκλασή του στο νερό. Έτσι, καθώς ζωγραφίζουν σπίτια, δέντρα, βουνά κλπ. δί-

πλα σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες, δημιουργούν συμμετρικές εικόνες , όπου π.χ. σε 

βουνά και δέντρα αντιστοιχούν τα ίδια, ανεστραμμένα στο νερό.  

-Φύλλα εργασίας: 

α) Αντιστοίχιση των αντικειμένων με τις ανακλάσεις τους: 

 

Εικόνα 43:Αντιστοίχιση αντικειμένων με τις ανακλάσεις τους 

β) Ζωγραφική ειδώλου στο νερό: 

 

Εικόνα 44: Ζωγραφική ανεστραμμένου ειδώλου 
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Εστίαση στην έννοια Ανάλυση και σύνθεση λευκού φωτός 

Εστίαση στις διερευνητικές 

δεξιότητες 

-Ανάπτυξη υποθέσεων-προβλέψεων 

- Κριτική σκέψη 

-Διαμόρφωση συνειρμικών     επιχειρημάτων /αναγνώ-

ριση μεταβλητών 

-Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 

-Μοντελοποίηση 

-Συνεργασία 

Επιστημονική συλλογιστική 

και αλφαβητισμός 

Επιστημονικός αλφαβητισμός (ανασκόπηση προηγού-

μενης γνώσης, κατανόηση του φαινομένου του ουρά-

νιου τόξου και της ανάλυσης/σύνθεσης του λευκού φω-

τός) 

Μέθοδοι Αξιολόγησης -Παρατήρηση Νηπιαγωγού 

-Διάλογος στην τάξη 

-Παιχνίδι 

-Φύλλα εργασίας 

 

 

Σκεπτικό 

Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν το φαινόμενο του ουράνιου τόξου (διάθλαση 

φωτός) και να αντιληφθούν πως το φως είναι λευκό και όταν αναλύεται, μας δίνει τα 

χρώματα του ουράνιου τόξου. 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι: (1) πρόκληση και αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών 

για έρευνα σχετικά με το ουράνιο τόξο (2) παρατήρηση και να πειραματισμός με διά-

φορους τρόπους ανάλυσης του λευκού φωτός (3) κατασκευή  μοντέλου για το ουράνιο 

τόξο, βελτιώνοντας το κάθε φορά μέσω παρατήρησης του φυσικού φαινομένου (4) πα-

ρατήρηση και πειραματισμός με την ανάμειξη χρωμάτων για την δημιουργία νέων, κα-

θώς και του λευκού. 

Προτεινόμενη ακολουθία  μαθήματος 

1. «Εισαγωγικό ερέθισμα-αφόρμηση» 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ζ: «Πως βρέθηκαν τα χρώματα στον τοίχο;» 
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Αρχικά τα παιδιά παρακολουθούν την 3λεπτη ταινία Playmobil για το πως δημιουργεί-

ται το ουράνιο τόξο: Δημιουργία ουράνιου τόξου   

Στην αυλή του σχολείου, η/ο νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά γεμίζουν μια μεγάλη πλα-

στική λεκάνη με νερό και με τη βοήθεια ενός καθρέφτη τους δείχνει την ανάλυση του 

λευκού φωτός του ήλιου στα διάφορα χρώματά του πάνω σε ένα άσπρο τοίχο. Τα παι-

διά ξαφνιάζονται, παρατηρούν τα χρώματα του αναλυμένου φωτός στον τοίχο, προ-

βληματίζονται για το πως βρέθηκαν εκεί και κάνουν υποθέσεις . 

       2.  «Πειραματική αντιμετώπιση» 

-Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, πειραματίζονται με πρίσματα διαφόρων σχημάτων 

και ψηφιακούς δίσκους και διερευνούν τρόπους για να αναλύσουν το φως του ήλιου 

που πέφτει στην τάξη τους (ή ενός φακού). Παρατηρούν την ίδια σειρά εμφάνισης των 

χρωμάτων σε κάθε ανάλυση που επιτυγχάνουν από διαφορετικά πρίσματα, εντοπίζουν 

τις ομοιότητες και καταγράφουν ότι ανακάλυψαν με τη βοήθεια της ζωγραφικής. 

-Η/Ο νηπιαγωγός ζητά από διαφορετικά παιδιά να βάλουν στη σειρά κολλητά επτά 

διάφανα, πλαστικά ποτήρια, να γεμίσουν τα ¾ του πρώτου, τρίτου, πέμπτου και έβδο-

μου ποτηριού με νερό, να ρίξουν κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής στο πρώτο και έ-

βδομο, κίτρινο στο τρίτο και μπλε στο πέμπτο ποτήρι για να χρωματιστεί το νερό. Δι-

πλώνουν έξι φύλλα απορροφητικού χαρτιού κουζίνας σε μάκρος, ενώνουν τα ποτήρια 

ανά δύο και περιμένουν να αναμειχθούν τα χρώματα και να δημιουργηθεί  το ουράνιο 

τόξο!        

  

Εικόνα 45: Ανάμειξη χρωμάτων-δημιουργία ουράνιου τόξου 

 

«Ο δίσκος του Νεύτωνα» (σύνθεση λευκού φωτός). Αφού τα νή-

πια έχουν καταλάβει την ανάλυση του λευκού φωτός στα προη-

γούμενα πειράματα και την ανάμειξη των χρωμάτων για τη δη-

μιουργία νέων, τους ζητείτε να περιεργαστούν τον δίσκο του 

Νεύτωνα, να μας τον πουν τι βλέπουν, να υποθέσουν πως μπορεί 
Εικόνα 46: Δίσκος 

Νεύτωνα gif 

https://www.youtube.com/watch?v=DR4yD6G2EJE
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να λειτουργεί, να πειραματιστούν μαζί του, να δοκιμάσουν να τον χρησιμοποιήσουν 

και να περιγράψουν τι τελικά συμβαίνει.  

2. «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

Μετά την ολοκλήρωση των πειραματισμών, τα παιδιά περιγράφουν τι έκαναν, τι πα-

ρατήρησαν, σε ποια αποτελέσματα κατέληξαν, γενικεύουν τα συμπεράσματά τους και 

διατυπώνουν τους αντίστοιχους λειτουργικούς ορισμούς: όταν σταγόνες βροχής παρα-

μείνουν στον αέρα και βγει ο ήλιος, περνά από μέσα τους και τότε σχηματίζεται το 

ουράνιο τόξο, ότι είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη ύπαρξη νερού και φωτός για το σχη-

ματισμό του, ότι το φως είναι λευκό, αλλά όταν διαπερνά ένα «πρίσμα» διαθλάται, 

αλλάζει δηλαδή κατευθύνσεις και αναλύεται στα «7 χρώματα της ίριδας», που εμφανί-

ζονται πάντα με την ίδια σειρά, ότι η σύνθεση των «7 χρωμάτων της ίριδας» δημιουργεί 

το λευκό και η ανάμειξη ανά δύο του κόκκινου, μπλε και κίτρινου χρώματος παράγουν 

όλες τις υπόλοιπες αποχρώσεις. 

3. «Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση»  

-Τα παιδιά δημιουργούν το μοντέλο του ουράνιου τόξου με διάφορα υλικά (π.χ. πλα-

στελίνη, χάντρες, καλαμάκια κλπ.). Βάζουν τα «χρώματα της ίριδας» στη σωστή σειρά, 

το συγκρίνουν με το φυσικό ουράνιο τόξο και προχωρούν σε βελτιώσεις αν χρειαστεί. 

-Κατασκευή «Δίσκου του Νεύτωνα» με χαρτί κομμένο σε σχήμα ψηφιακού δίσκου, 

ζωγραφισμένο με τα «χρώματα της ίριδας», την πλαστική βάση φύλαξης των δίσκων 

και ένα μολύβι. Κολλάμε το χαρτί στη βάση, σφηνώνουμε το μολύβι στην πλαστική 

εσοχή της βάσης και περιστρέφουμε. 

 

Εικόνα 47: Κατασκευή Δίσκου Νεύτωνα 
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-Φύλλα εργασίας: 

α) Πως δημιουργείται το ουράνιο τόξο; Τι χρειάζεται; 

 

Εικόνα 48: Άσκηση δημιουργίας ουράνιου τόξου 

β) Ανάμειξη χρωμάτων: 

 

Εικόνα 49: ανάμειξη χρωμάτων-δημιουργία νέων 
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2.3 «Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στο διαδικτυακό εργαλείο Learning Designer» 

Εισαγωγή 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν σαν ασυντόνι-

στα πειράματα όπου, καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί δοκιμάζουν νέες πρακτικές, ανα-

καλύπτουν καινούργιες τεχνικές και από την ανταπόκριση των μαθητών τους γνωρί-

ζουν ποιες είναι αποτελεσματικές. Εάν αυτό γινόταν συντονισμένα, θα είχε ως αποτέ-

λεσμα τον μετασχηματισμό της διδασκαλίας σε «επιστήμη σχεδιασμού που συνεχίζει 

να βελτιώνει την πρακτική της βασιζόμενη στη δουλειά των άλλων» (Laurillard, 2012). 

Η τεχνολογία βοηθά και προσφέρει νέους τρόπους διαμοιρασμού των σπουδαίων ιδεών 

διδασκαλίας με τη μορφή μαθησιακών σχεδίων (Dalziel, 2016, σ. xi). Ο μαθησιακός 

σχεδιασμός είναι μια προσέγγιση σχεδιασμού δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθη-

σης που κάνει ορατές τις «διαισθητικές διαδικασίες» των εκπαιδευτικών (Ghislandi & 

Raffaghelli, 2015, σ. 281). Ο σχεδιασμός μάθησης είναι μια αναπαράσταση του τι συμ-

βαίνει σε μια συνεδρία διδασκαλίας και μάθησης με στόχο την επιτυχή επίτευξη των 

επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Συχνά δομείται ως μια ακολουθία μαθησια-

κών δραστηριοτήτων που μπορούν να μοιραστούν και σε άλλους. Για τη διαδικτυακή 

και τη μικτή μάθηση, αυτή η προσέγγιση μπορεί να δείξει, όχι μόνο τι συμβαίνει όταν 

ο δάσκαλος είναι με τους μαθητές, αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι 

όταν ο δάσκαλος απουσιάζει και υποστηρίζονται από την τεχνολογία. Αυτό βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν με ένα πιο μαθητοκεντρικό τρόπο (Dobozy, 2013). 

H δημιουργία, λοιπόν ενός διαδικτυακού εργαλείου όπως το Learning Designer για την 

υποστήριξη της διαδικασίας κοινής χρήσης των «διδακτικών προϊόντων», εξελίσσει το 

δάσκαλο σε σχεδιαστή με την ανάπτυξη και την αναπαράσταση εκπαιδευτικών σχε-

δίων που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο και μπορούν να αναπροσαρμοστούν από συ-

ναδέλφους τους. Το Learning Designer ενσωματώνει τη θεωρία του Conversational 

Framework της Laurillard  (Laurillard, 2002) και έχει ως στόχο να δοκιμάσει την ιδέα 

της δημιουργίας ενός ψηφιακού εργαλείου για την υποστήριξη (i) του καλού παιδαγω-

γικού σχεδιασμού και (ii) της ανταλλαγής αποτελεσματικών πρακτικών σχεδιασμού. 

Επιπλέον στοχεύει στη δημιουργία μιας παιδαγωγικής κοινότητας οικοδόμησης γνώ-

σης μέσα από ένα κατασκευαστικό περιβάλλον μάθησης για την ανάπτυξη των εκπαι-

δευτικών (Laurillard et al., 2013). Αυτό το σύστημα «ανοιχτής διδασκαλίας» επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς όχι απλώς να παρεμβαίνουν σε ότι έχει σχεδιαστεί από άλλους, 

αλλά να γίνουν καινοτόμοι από μόνοι τους (Laurillard, 2008). Όντας διαδικτυακό 
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εργαλείο, η κοινότητα θα είχε τη δυνατότητα να προσεγγίσει εκπαιδευτικούς σε πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι θα μπορούσαν πρόσωπο με πρόσωπο, παρέχοντας μεγα-

λύτερη υποστήριξη στους νέους χρήστες και βοηθώντας την κοινότητα να επεκταθεί 

όλο και ευρύτερα. 

2.3.1 Learning Designer  

Η διαδικτυακή εφαρμογή Learning Designer αναπτύχθηκε μέσω χρηματοδοτούμενων 

ερευνητικών έργων στο Institute of Education και το UCL του Πανεπιστημίου του 

Λονδίνου, από μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής την καθηγήτρια Diana Lau-

rillard και προγραμματιστή της εφαρμογής αλλά και ερευνητή και μέλος της ομάδας, 

το Διονύση Δημακόπουλο (Online Learning Advisor at UCL · Creator and lead Soft-

ware Engineer of the Learning Designer learningdesigner.org · Director at CoMD UK). 

Το Learning Designer είναι ένα δωρεάν εργαλείο μαθησιακού σχεδιασμού που δίνει 

την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να σχεδιάσουν τα 

μαθήματά τους με έναν εύκολο και οπτικά δομημένο τρόπο, είτε αυτά γίνουν διαδι-

κτυακά, είτε δια ζώσης, είτε μικτά, δίνοντας τους ταυτόχρονα πληροφορίες για τη μα-

θησιακή εμπειρία των εκπαιδευόμενών τους. Από τις αρχές Απριλίου 2021 η εφαρμογή 

είναι διαθέσιμη και στα Ελληνικά. Μεγάλο μέρος της μετάφρασης έγινε με χρηματο-

δότηση από το Brikbeck Knowledge Lab του πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ η α-

νακατασκευή, επικαιροποίηση και ανανέωση της Ελληνικής μετάφρασης έγινε με την 

ευγενή χορηγία του Διονύση Δημακόπουλου και με διορθώσεις που προσφέρθηκαν 

από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. 

Στην Ελλάδα η εφαρμογή χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από την «Ανώτατη 

Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΑΣΠΑΙΤΕ)», αλλά και πρό-

σφατα από τα δύο μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) που οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο 

(European SchoolNet) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την 

ονομασία "Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά". 

Η εφαρμογή Learning Designer επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν τις ι-

δέες τους για τη σχεδίαση ενός μαθήματος με τρόπο ανάλογο με αυτό που ένας μηχα-

νικός σχεδιάζει μια γέφυρα, ένα αυτοκίνητο ή μια κατοικία, ενώ παράλληλα, έχουν τη 

δυνατότητα να μοιράσουν τα σχέδια που θεωρούν πως δουλεύουν καλά στην τάξη τους, 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
https://mooc.edu.gr/
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ώστε συνάδελφοι τους να τα υιοθετήσουν και να τα προσαρμόσουν στη δική τους τάξη. 

Η εφαρμογή παρέχει: 

• Λειτουργία σχεδιασμού, στην οποία ο εκπαιδευτικός περιγράφει ένα μάθημα ή 

μια ολόκληρη ενότητα (που θα μπορούσε να διαρκεί λεπτά, ώρες ή ημέρες), τον 

τρόπο διδασκαλίας (διαδικτυακά, μικτή μάθηση, δια ζώσης διδασκαλία στην 

τάξη/εκτός τάξης ή άλλο),  την ακολουθία δραστηριοτήτων διδασκαλίας-μάθη-

σης με το σκοπό και στόχο δημιουργίας τους, τις παιδαγωγικές ιδιότητες (με 

ποιον από τους έξι τύπους μάθησης συνδέονται: διαβάζω/παρακολουθώ/α-

κούω, συνεργάζομαι, συζητώ, ερευνώ, πρακτική, παράγω), τη διάρκεια τους, 

τον αριθμό συμμετεχόντων, την παρουσία ή όχι του εκπαιδευτικού, αν γίνονται 

διαδικτυακά ή δια ζώσης, αν είναι σύγχρονες ή ασύγχρονες και αν υπάρχουν 

επισυναπτόμενοι πόροι. 

Οι έξι τύποι μάθησης της Diana Laurillard (2012) είναι: 

Με απόκτηση (Acquisition): Η μάθηση μέσω της απόκτησης είναι αυτό που 

κάνουν οι μαθητές όταν ακούν μια διάλεξη ή podcast, διαβάζουν από βιβλία ή 

ιστότοπους και παρακολουθούν επιδείξεις ή βίντεο. 

Συνεργασία (Collaboration): Η μάθηση μέσω της συνεργασίας περιλαμβάνει 

κυρίως συζήτηση, εξάσκηση και παραγωγή. Με βάση τις έρευνες και την από-

κτηση, πρόκειται για τη συμμετοχή στη διαδικασία της ίδιας της οικοδόμησης 

της γνώσης. 

Συζήτηση (Discussion): Η μάθηση μέσω συζήτησης απαιτεί από τον εκπαι-

δευόμενο να διατυπώσει τις ιδέες και τις ερωτήσεις του και να αμφισβητήσει 

και να απαντήσει στις ιδέες και τις ερωτήσεις του δασκάλου, ή/και των συνο-

μηλίκων του. 

Έρευνα (Investigation): Η μάθηση μέσω έρευνας καθοδηγεί τον εκπαιδευό-

μενο να εξερευνήσει, να συγκρίνει και να ασκήσει κριτική στα κείμενα, τα έγ-

γραφα και τους πόρους που εκφράζουν τις έννοιες και τις ιδέες που διδάσκο-

νται. 

Πρακτική (Practice): Η μάθηση μέσω της πρακτικής επιτρέπει στον εκπαιδευ-

όμενο να προσαρμόσει τις ενέργειές του στον στόχο της εργασίας και να χρη-

σιμοποιήσει την ανατροφοδότηση για να βελτιώσει την επόμενη δράση του. Η 
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ανατροφοδότηση μπορεί να προέρχεται από αναστοχασμό, από συνομηλίκους, 

από τον δάσκαλο ή από την ίδια τη δραστηριότητα, εάν του δείχνει πώς να βελ-

τιώσει το αποτέλεσμα της δράσης του σε σχέση με τον στόχο. 

Παραγωγή (Production): Η μάθηση μέσω της παραγωγής είναι ο τρόπος με 

τον οποίο ο δάσκαλος παρακινεί τον εκπαιδευόμενο να εμπεδώσει ό,τι έχει μά-

θει, διατυπώνοντας την τρέχουσα εννοιολογική του κατανόηση και πώς τη χρη-

σιμοποίησε στην πράξη. 

 

 

Εικόνα 50: Γραμμή χρόνου σχεδίου για το ΦΩΣ στο Learning Designer 

 

• Λειτουργία ανάλυσης, η οποία παρέχει διάφορους τύπους εκτίμησης της σχε-

διασμένης μαθησιακής εμπειρίας. Το εργαλείο παρέχει ανατροφοδότηση σχε-

τικά με το σχεδιασμό τους ως διάγραμμα πίτας που δείχνει τις σχετικές αναλο-

γίες αυτών των δραστηριοτήτων (ως προς τους έξι τύπους μάθησης, δια ζώ-

σης/διαδικτυακά, διδάσκων απών/παρών, σύγχρονη/ασύγχρονη, όλη η τάξη/ο-

μάδα/άτομο) προτρέποντας τον προβληματισμό και τον επανασχεδιασμό της 

παιδαγωγικής τους.  
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Εικόνα 51: Ανάλυση σχεδίου για το ΦΩΣ στο Learning Designer 

• Λειτουργία εξαγωγής του σχεδίου σε LDJ, σε MS Word και σε Moodle, λει-

τουργία διαμοιρασμού και λειτουργία δημιουργίας και προβολής αντιγράφου. 

 

Εικόνα 52: Λειτουργία εξαγωγής του σχεδίου σεLDJ, σε MS WORD και σε Moodle 

 

Εικόνα 53: Λειτουργία διαμοιρασμού 

 

Εικόνα 54: Λειτουργία δημιουργίας και προβολής αντιγράφου 
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• Μια βιβλιοθήκη σχεδίων στην οποία συνεισφέρουν σχέδια εκπαιδευτικοί και 

ερευνητές από όλο τον κόσμο, ελεύθερα να τα υιοθετήσουν και να προσαρμό-

σουν συνάδελφοί τους. 

 

Εικόνα 55: Δημιουργία βιβλιοθήκης σχεδίων 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο «Using technology to develop teachers as designers of 

TEL: Evaluating the learning designer» των Diana Laurillard, Eileen Kennedy, Patricia 

Charlton, Joanna Wild και Dionisis Dimakopoulos που δημοσιεύτηκε στις 11 Σεπτεμ-

βρίου 2018 (British Journal of Educational Technology /Volume 49, Issue 6 / p. 1044-

1058), το εργαλείο Learning Designer δεν είναι πλήρες. Σε  επόμενη φάση ανάπτυξης 

του εργαλείου, προτείνεται η ανάπτυξη λειτουργιών που θα μπορούσαν να υποστηρί-

ξουν αποτελεσματικότερα το σχεδιασμό πλήθους έργων γνώσης που έχουν κατασκευ-

αστεί από κοινού. Οι παρακάτω λειτουργίες είναι προτεραιότητες για ανάπτυξη που 

προήρθαν από τα σχόλια των χρηστών: 

• δυνατότητα υποστήριξης ανασκόπησης από συναδέλφους  

• δυνατότητα συνεργασίας για την ανάπτυξη σχεδίων 

• ενοποίηση με εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (τους τελευταίους μήνες έχει α-

ναβαθμιστεί και γίνεται εξαγωγή των σχεδίων στο Moodle) 

Αυτή η προσέγγιση υπόσχεται ένα διαδικτυακό, διεθνές σύστημα που αντλεί τις βαθιές 

γνώσεις και τα πειράματα των εκπαιδευτικών που καινοτομούν σε πολλαπλά τοπικά 

πλαίσια – διασφαλίζοντας έτσι τη γενικευμένη αποτελεσματικότητά τους. Το εργαλείο 

από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος, αλλά όπως 

παρατήρησε ο Ardichvili (2008), η τεχνολογία μπορεί να ασκήσει επιρροή στον χαρα-

κτήρα της κοινότητας που σχηματίζεται γύρω από αυτήν. Για να αναπτυχθεί 

https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12697
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12697
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/14678535
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/toc/14678535/2018/49/6
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περαιτέρω, η κοινότητα Learning Designer πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην επιστήμη 

του σχεδιασμού πραγματοποιώντας πολλαπλά μικρά τεστ διδακτικών ιδεών, χρησιμο-

ποιώντας το εργαλείο για να παρουσιάσει αυτές τις ιδέες ως σχέδια εκμάθησης και να 

βασίζεται στην κοινότητα των ομότιμων για να αναθεωρήσουν τα σχέδια. Το επόμενο 

βήμα είναι για τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την υλοποίηση των σχεδίων τους 

και ο ένας του άλλου και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα στον μαθησιακό σχεδια-

σμό στο ίδιο το εργαλείο. Αυτό θα εκπλήρωνε το όραμα της διδασκαλίας ως επιστήμης 

σχεδιασμού: μια κοινότητα δασκάλων-ερευνητών που συνεργάζονται για να επανεξε-

τάσουν και να δοκιμάσουν σχέδια, να μοιραστούν ευρήματα και να βασιστούν στη 

συλλογική τους γνώση διδασκαλίας. 

Επίσης, εκτός από την πρόθεση ανάπτυξης της δυνατότητας του εργαλείου για συνερ-

γασία και επανεξέταση από συναδέλφους και την εδραίωση της κοινότητας των εκπαι-

δευτικών, στόχος είναι και η ανάπτυξη της υποστήριξης της χρήσης του Learning De-

signer ως εργαλείου έρευνας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μαθη-

σιακών σχεδίων για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Τέλος, το Learning Designer βασίζεται στους ίδιους τύπους μάθησης με το μοντέλο 

ABC LD  που αναπτύχθηκε το 2014 από το UCL Digital  Education ως ένα πρακτικό 

εργαστήριο ενενήντα λεπτών, όπου οι ομάδες των εκπαιδευτικών συνεργάζονται για 

να δημιουργήσουν έναν οπτικό «πίνακα ιστορίας» που δείχνει τον τύπο και τη σειρά 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων που χρειάζονται για την επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων και αποτελεσμάτων της ενότητας που πρόκειται να διδαχτεί και πως θα αξιο-

λογηθούν. 

Η μέθοδος ABC βοηθάει πάρα πολύ στο γρήγορο και εύκολο μαθησιακό σχεδιασμό 

ενός μαθήματος ή ολόκληρης ενότητας πριν την ενσωμάτωσή τους στο Learning De-

signer, γιατί βασίζεται και αυτό στους έξι «τύπους μάθησης» της Diana Laurillard. Αρ-

χικά ο εκπαιδευτικός ή μια ομάδα εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν είτε μία ενότητα, είτε 

ένα ολόκληρο πρόγραμμα, συμφωνούν σε μια σύντομη περιγραφή της ενότητας/προ-

γράμματος που γράφεται στο φύλλο γραφήματος του εργαστηρίου και σχεδιάζουν το 

πρόχειρο «σχήμα» του προγράμματός τους (όπως το οραματίζονται αρχικά), όπως αυτό 

αντιπροσωπεύεται από τους έξι τύπους εκμάθησης σε ένα γράφημα αράχνης (π.χ. πόση 

εξάσκηση ή συνεργασία) και ο προβλεπόμενος συνδυασμός πρόσωπο με πρόσωπο και 

διαδικτυακά. 

https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.058
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Εικόνα 56: ABC workshop module tweet and spider graph 

Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η κατανομή κάθε τύπου μάθησης τοποθετώντας στη σειρά 

τις κάρτες κατά μήκος του χρονοδιαγράμματος της ενότητας/προγράμματος (Εικόνες: 

44-46.). Συχνά επαναλαμβάνονται ακολουθίες δραστηριοτήτων. 

 

Εικόνα 57: ABC workshop storyboard 
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Εικόνα 58: ABC cards of learning types (definition on one side) 

 

Εικόνα 59: ABC workshop storyboard initial overview 

Σε επόμενο βήμα ο εκπαιδευτικός/οί γυρίζουν τις κάρτες. Στο πίσω μέρος κάθε κάρτας 

υπάρχει μια λίστα με διαδικτυακές και συμβατικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

κάθε τύπο μάθησης και μπορούν να επιλέξουν από αυτήν τη λίστα ή να δημιουργήσουν 

δικές τους. Ο τύπος και το εύρος των δραστηριοτήτων για το μαθητή γίνεται σύντομα 

σαφές και οι κάρτες συχνά προτείνουν νέες προσεγγίσεις. Ο στόχος αυτής της διαδικα-

σίας δεν είναι να υποστηρίξει οποιοδήποτε «ιδανικό» μείγμα αλλά να υποκινήσει τη 

χρήση νέων ιδεών, μεθόδων και πρακτικών (Εικόνες: 47-48) 

                    

              :                                                            
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Εικόνα 60: ABC cards of learning types (examples of activities on the other side) 

 

Εικόνα 61: ABC workshop final module design 

Μόλις επιλεγούν και συμφωνηθούν οι μαθησιακές δραστηριότητες, ο εκπαιδευτικός/οί 

αναζητούν ευκαιρίες για αξιολόγηση. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός/οί έχουν μια 

σφαιρική εικόνα και τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων μάθησης και αξιολόγησης 

της ενότητας/προγράμματος που σχεδιάζουν. Τώρα μπορούν να επιστρέψουν στο αρ-

χικό φύλλο γραφήματος και να προσαρμόσουν τους τελικούς τύπους μάθησης στο γρά-

φημα αράχνης και τον τελικό συνδυασμό διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο και δια-

δικτυακά. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός/οί μπορούν πιο εύ-

κολα και δομημένα να μεταφέρουν τις δραστηριότητες στο Learning Designer. 

                                     

                   

              :                                                            
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                                                        

«ΤΟ ΦΩΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ»                                     

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ LEARNING DESIGNER 

Σχέδιο μαθήματος για: «ΦΩΣ: χαρακτηριστικά και ιδιότητες» 

Γενικό πλαίσιο 

Θέμα: «Διερευνητική μάθηση στις φυσικές επιστήμες» 

Συνολικός χρόνος μάθησης: 14 ώρες και 40 λεπτά 

Σχεδιασμένος χρόνος μάθησης: 14 ώρες και 40 λεπτά 

Μέγεθος τάξης: 25 

Περιγραφή: «Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των ενοτήτων του μαθήματος, τα παιδιά 

μέσω έρευνας, συζήτησης και συνεργασίας, θα μάθουν όσα περισσότερα μπορούν για 

το ΦΩΣ, είτε δουλεύοντας ατομικά, είτε ανά ομάδες». 

Τρόπος διδασκαλίας: Μικτή μάθηση 

Σκοπός 

«Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτού του μαθήματος για το φως, είναι να δοθεί η δυ-

νατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν θετική στάση για τις φυσικές επιστήμες μέσα από 

την ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν, να 

προβληματιστούν, να κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις, να αναγνωρίσουν παράγο-

ντες, να πειραματιστούν, να εξάγουν συμπεράσματα, να διατυπώσουν λειτουργικούς 

ορισμούς υπό την καθοδήγηση του/της νηπιαγωγού και να αξιολογήσουν την προσπά-

θειά τους μέσα από το παιχνίδι, τη ρομποτική, τις κατασκευές, τις ψηφιακές και μη 

ασκήσεις». 

Στόχοι 

Γνώση: «Nα μάθουν: τι είναι πηγές φωτός και διάκριση τους σε φυσικές και τεχνητές, 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός προς όλες τις κατευθύνσεις, διάκριση αντικειμένων σε 

διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή ανάλογα με το πόσο φως περνά από μέσα τους, τι 

είναι η σκιά και πως δημιουργείται, τι είναι και πως δημιουργείται το ουράνιο τόξο». 

Κατανόηση: «Να συνειδητοποιήσουν εμπειρικά ότι βλέπουμε όταν τα αντικείμενα 

γύρω μας φωτίζονται, δεν παρεμβάλλεται άλλο αδιαφανές αντικείμενο μεταξύ των α-

ντικειμένων και του ματιού μας και τα μάτια μας να είναι ανοιχτά, να διακρίνουν το 

φως ως διαφορετική οντότητα, ανεξάρτητη από την πηγή του, να κατανοήσουν την 

αλλαγή μεγέθους και θέσης της σκιάς ανάλογα με τη θέση της πηγής φωτός σε σχέση 

με το αντικείμενο, να αντιληφθούν ότι το λευκό φως αναλύεται στα επτά χρώματα της 

ίριδας λόγω της αλλαγής πορείας τους μέσα από τις σταγόνες της βροχής (διάθλαση), 

να κατανοήσουν στη σύνθεση των χρωμάτων της ίριδας και τη δημιουργία του λευκού 

φωτός». 

Ανάλυση: «Να αναλύουν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και των πειραμάτων 

τους π.χ. για τις σκιές, να καταγράφουν τις μετρήσεις (π.χ. μέγεθος σκιάς) και ότι δε-

δομένα αποκτούν π.χ. με ζωγραφική». 
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Σύνθεση: «Μετά από το σχολιασμό, τη συμπλήρωση και τη διόρθωση των υποθέσεων 

τους για το φως, των χαρακτηριστικών και τις ιδιοτήτων τους, να προχωρούν στη δια-

τύπωση λειτουργικών ορισμών». 

Εφαρμογή: «Να ταξινομούν (π.χ. φυσικές/τεχνητές πηγές φωτός), να ομαδοποιούν 

(διαφανή/αδιαφανή αντικείμενα), να σχεδιάζουν (π.χ. τη σκιά ενός αντικειμένου), να 

συγκρίνουν (π.χ. διαφορετικά μεγέθη σκιών), να καθορίζουν μεταβλητές (π.χ. θέση πη-

γής φωτός για τη δημιουργία σκιάς), να κατασκευάζουν μοντέλα (π.χ. ήλιου)». 

Αξιολόγηση: «Να μπορούν να συμπληρώνουν φύλλα εργασίας εμπέδωσης της γνώσης 

για το φως, να κατασκευάζουν τεχνουργήματα (π.χ. δίσκο του Νεύτωνα για την κατα-

νόηση της σύνθεσης των χρωμάτων σε λευκό), να λειτουργούν ως προγραμματιστές 

και να οδηγούν το BEE BOT στη σωστή κατεύθυνση και να εκφράζουν τη γνώση που 

απέκτησαν μέσα από τις τέχνες (π.χ. θέατρο σκιών). Τέλος, να μπορούν να αξιολογούν 

τις επιλογές  τους, τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν και να τις ανα-

προσαρμόζουν, όπου χρειάζεται». 

Συναισθηματικές στάσεις: «Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κοινωνικές 

και επικοινωνιακές δεξιότητες με σκοπό την υλοποίηση ομαδικής εργασίας, να απο-

κτήσουν αυτοπεποίθηση για την επίλυση προβλημάτων, να μη φοβηθούν να θέτουν 

ερωτήματα και να κάνουν λάθος εκτιμήσεις, να συνεργάζονται για τη διεκπεραίωση 

των δραστηριοτήτων, να ακούσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους και να μοιρα-

στούν τις δικές τους μαζί τους και να επιχειρηματολογούν για τις πιθανές εναλλακτικές 

λύσεις-απαντήσεις σχετικά με τις προβληματικές καταστάσεις στα πλαίσια της ομάδας 

και της τάξης». 

Ψυχοκινητικές δεξιότητες: «Σημαντικός στόχος είναι και η ψυχοκινητική ανάπτυξη 

των παιδιών, όπου καλούνται: να τοποθετούν τα υλικά που τους δίνονται στις κατάλ-

ληλες θέσεις, ώστε να εκτελέσουν τα πειράματα, να σχεδιάζουν π.χ. αχτίδες και δέσμες 

φωτός ευθύγραμμα από την φωτεινή πηγή προς το αντικείμενο και μέσα από το παι-

χνίδι να χρησιμοποιούν το σώμα τους π.χ. για την αναπαράσταση φαινομένων». 

 

Διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες 

 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ      

 

Συζητώ 10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Η/Ο νηπιαγωγός, μέσα από συζήτηση, προσπαθεί να εκμαιεύσει τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των παιδιών για το φως και τις καταγράφει σε έναν ψηφιακό εννοιολογικό 

χάρτη. Στη συνέχεια (αφού σε κάθε τραπεζάκι έχει τοποθετήσει ένα κουτί στο οποίο 

υπάρχει μια μικρή τρύπα, καθώς και άλλες μεγαλύτερες, καλυμμένες με κολλητική α-

διαφανή ταινία και ένα φακό) παροτρύνει τα παιδιά να συνεργαστούν, να κοιτάξουν 

μέσα από την τρύπα και να παρατηρήσουν τι υπάρχει μέσα στο κουτί (έχει τοποθετηθεί 

μια ζωγραφιά). Επίσης  τους εξηγεί ότι, αν θέλουν, μπορούν να της ζητήσουν και άλλα 

υλικά». 

Συνημμένοι πόροι 
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   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΦΩΣ 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Αναμένεται από τα παιδιά να πειραματιστούν με τα διάφορα υλικά για να ανακαλύ-

ψουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να δουν μέσα στο κουτί (να βγάλουν την ταινία 

και να ανοίξουν μια δεύτερη τρύπα, να μεγαλώσουν την πρώτη, να χρησιμοποιήσουν 

το φακό, να πλησιάσουν κοντά στο παράθυρο που έχει περισσότερο φως από τον ήλιο). 

Στο εσωτερικό μερικών κουτιών υπάρχει διαχωριστικό από χαρτόνι που εμποδίζει τα 

παιδιά να δουν τη ζωγραφιά». 

Συνεργάζομαι 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 
 

    

«Κάθε ομάδα συνεργάζεται για να καταγράψει τα αποτελέσματα της έρευνας της (π.χ. 

με ζωγραφική) και να  παρουσιάσει σε όλη τη τάξη τους τρόπους που σκέφτηκε για να 

καταφέρει να δει το εσωτερικό του κουτιού. Τα παιδιά των ομάδων που δεν μπόρεσαν 

να δουν τη ζωγραφιά, ανοίγουν τα κουτιά. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις προϋ-

πάρχουσες γνώσεις τους για το φως και τη νέα γνώση που απέκτησαν, καταλήγοντας 

σε συμπεράσματα σε σχέση με τις προϋποθέσεις όρασης και τις πηγές φωτός που μπο-

ρούν να μας βοηθήσουν». 

Διαβάζω,                   

παρακολουθώ, ακούω 

10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

 

    

«Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο για τις πηγές και τη διάδοση του φωτός». 

Συνημμένοι πόροι 

   VIDEO ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

Συζητώ 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Μετά την παρακολούθηση του βίντεο συζητούν για τις φυσικές και τεχνητές πηγές 

φωτός που γνώρισαν και καλούνται να σκεφτούν και άλλες που δεν είδαν. Στη συνέχεια 

και με τη βοήθεια οπτικού υλικού, τους ζητείται να παρατηρήσουν τον τρόπο διάδοσης 

του φωτός, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι διαδίδεται ευθύγραμμα». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

   ΑΚΤΙΔΕΣ ΦΩΤΟΣ ΦΑΡΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Συνεργάζομαι 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά συνεργάζονται για να προγραμματίσουν και να οδηγήσουν ελεύθερα το 

bee bot 

1) στο αστέρι. 

2) από τη λιγότερο φωτεινή πηγή φωτός προς την πιο φωτεινή: στο κερί, από το κερί 

στη λάμπα και από τη λάμπα στη φωτιά 

3) από την πυγολαμπίδα στον κεραυνό, από τον κεραυνό στ’ αστέρι κι από το αστέρι 

στον ήλιο (πηγές φωτός), με τη βοήθεια γρίφων: 

α) Είναι έντομο και βγάζει φως!                                              

β) Όταν σκίζει τον ουρανό, τη νύχτα κάνει μέρα και μας τρομάζει! 

http://go.bubbl.us/c6c456/c27a?/ΤΟ-ΦΩΣ
https://screencast-o-matic.com/watch/c3ne6zVDBeR
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1168894
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac18-k2-sci-ps-lightbeams/light-beams/
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γ) Είναι λαμπερό και οδήγησε τους μάγους στη φάτνη του μικρού Χριστού. 

δ) Είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πηγή φωτός!» 

Συνημμένοι πόροι 

   ΒΕΕ ΒΟΤ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ 

Ερευνώ 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά θα πειραματιστούν για να επαληθεύσουν το πείραμα με το καλαμάκι που 

παρακολούθησαν στο βίντεο. Η/Ο νηπιαγωγός τοποθετεί στο κέντρο ενός τραπεζιού 

με προσοχή ένα αναμμένο κερί και τα παιδιά, αφού κλείσουν το ένα μάτι, προσπαθούν 

να δουν τη φλόγα μέσα από ένα καλαμάκι με το ανοιχτό μάτι. Επαναλαμβάνουν και με 

λυγισμένο το καλαμάκι». 

Παράγω 15 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Τα νήπια κατασκευάζουν μοντέλο του ήλιου: για επίπεδη κατασκευή χρησιμοποιούν 

διάφορα υλικά, όπως π.χ. ψηφιακό δίσκο για το κύριο σώμα του και μακαρόνια λεπτά 

ή πλαστικά καλαμάκια για τις αχτίδες του και για τρισδιάστατη π.χ. ένα μπαλάκι από 

φελιζόλ, που βάφουν κίτρινο και του καρφώνουν καλαμάκια για σουβλάκια ή οδοντο-

γλυφίδες. Επαληθεύουν το μοντέλο τους συγκρίνοντάς το με το φυσικό ήλιο και τη 

διάδοση των αχτίδων, κάνοντας βελτιώσεις όταν πρέπει». 

Πρακτική 10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ  

   ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ - ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ 

   ΕΝΩΣΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ  

   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ  

   ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ  

   ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ 

   ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΙΣ ΑΚΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Πρακτική 20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά  

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές ασκή-

σεις». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ PEEP ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ 

   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

   ΒΑΛΕ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΤΟ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ  

https://drive.google.com/file/d/1ZZLiJ8Pa64VZLks7fBx7qohQVXXGlAZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GInprB2IivitWt6ebaYHgw0VxNnYseZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qASTDb0lsgDB-KhRgtLiKIDVNBw6iVCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAJ1U0r5RB6_kbQ7ldN6NfzATCd_Ftib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqsVxbkmtVYlKt7xoQrucfViwIm1OLRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKAozrDftDCF8AEJyfvd5VyiJQDyfUuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsnytBTJ9iJYM0AqNlRD4COor1GAWAlD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yzgvoKKMRMfe440JtGjJvv18C8M9DFd/view?usp=sharing
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-color/games/html5/1/night-light/
https://wordwall.net/el/resource/27436290
https://wordwall.net/el/resource/26931231
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1171702
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   ΒΑΛΕ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

   ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ 

   ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ 

   ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ; 

 

ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Συζητώ 10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Η/Ο νηπιαγωγός τοποθετεί πάνω σε ένα τραπεζάκι διάφορα αδιαφανή αντικείμενα 

(παραμύθι, cd player, κουτί με μαρκαδόρους κλπ.) και διαφανή (διαφανές κουτί, δια-

φανές πλαστικό ποτήρι, διαφανές σακουλάκι κλπ.). Στη συνέχεια κρατά στο χέρι της 

ένα μικρό κουκλάκι και ζητά από τους μαθητές να προβλέψουν πίσω από ποιο αντικεί-

μενο θα έπρεπε να το κρύψει για να μη το βλέπουν από κει που κάθονται». 

Διαβάζω,                               

παρακολουθώ, ακούω 

10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Η/Ο νηπιαγωγός παίζει στο κουκλοθέατρο την αυτοσχέδια ιστορία « Η γάτα και ο 

ποντικός». Ο ποντικός προσπαθεί να ξεφύγει από τη γάτα και κρύβεται πίσω από διά-

φορα αντικείμενα διαφανή και αδιαφανή. Κάθε φορά ζητάει τη βοήθεια των παιδιών 

για το αν φαίνεται και εκείνα ενθουσιασμένα τον βοηθούν να βρει την καλύτερη κρυ-

ψώνα. Η ιστορία τελειώνει όταν κουρασμένη η γάτα σταματά να τον κυνηγά». 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Η/Ο νηπιαγωγός τοποθετεί στα τραπεζάκια αντικείμενα αρκετά μεγάλα, ώστε να μπο-

ρεί να κρυφτεί από πίσω η γάτα (ή άλλο ζώο που παίζει το ρόλο κυνηγού) και προτρέπει 

τα παιδιά, που είναι χωρισμένα σε ομάδες, να τα ονομάσουν, να προβλέψουν πίσω από 

ποια αντικείμενα θα μπορούσε να κρυφτεί η γάτα (ή το άλλο ζώο που παίζει το ρόλο 

κυνηγού) για να μη τη δει ο ποντικός (ή το ζώο που παίζει το ρόλο του θηράματος) και 

έτσι να καταφέρει να τον πιάσει και να δοκιμάσουν τις επιλογές τους. Κάθε ομάδα 

καταγράφει τις προβλέψεις της είτε ζωγραφίζοντας, είτε τοποθετώντας τα αντικείμενα 

σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια ταξινομεί τα αντικείμενα ανάλογα που μπορεί/δε 

μπορεί να κρυφτεί η γάτα (ή το άλλο ζώο που παίζει το ρόλο κυνηγού)». 

Συνεργάζομαι 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά συνεργάζονται για να καταλήξουν στην ταξινόμησή των αντικειμένων σε 

διαφανή και αδιαφανή και επαληθεύουν ή απορρίπτουν την πρόβλεψή τους. Διαπιστώ-

νουν και κατονομάζουν διαφανή τα σώματα που επιτρέπουν στο φως να περάσει μέσα 

τους και μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τη μορφή των σωμάτων που βρίσκονται πίσω 

τους, ημιδιαφανή όσα αφήνουν ένα μέρος του φωτός να περάσει και δε μας επιτρέπουν 

να βλέπουμε καθαρά τη μορφή των σωμάτων που βρίσκονται πίσω τους και τέλος, 

αδιαφανή όσα δεν αφήνουν το φως να περάσει μέσα τους και δε μας επιτρέπουν να 

βλέπουμε οτιδήποτε βρίσκεται πίσω τους». 

https://learningapps.org/watch?v=p1553btsn22
https://wordwall.net/el/resource/26929559
https://learningapps.org/display?v=pji68pas221
https://learningapps.org/watch?v=p78z2jnpk22%20
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Πρακτική 10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΦΑΝΗ- ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ-ΑΔΙΑΦΑΝΗ  

   ΒΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Πρακτική 20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 
 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές ασκή-

σεις». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

   ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

   ΒΑΛΕ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΟ ΑΔΙΑΦΑΝΟ  

   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 

 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

 

Διαβάζω,                                   

παρακολουθώ, ακούω 

15 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο Ο λαίμαργος σκύλος» 

Συνημμένοι πόροι 

   Ο ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ ΣΚΥΛΟΣ 

Συζητώ 20 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Μετά το βίντεο ακολουθεί συζήτηση για να ανιχνεύσει η/ο νηπιαγωγός αν τα νήπια 

κατάλαβαν την ιστορία. Αν δηλαδή συνειδητοποίησαν ότι στο νερό δεν υπήρχε δεύτε-

ρος σκύλος, αλλά αυτό που είδε το λαίμαργο τετράποδο (και για χάρη του έχασε το 

νόστιμο μεζέ που με τόση λαχτάρα κρατούσε ανάμεσα στα δόντια του), στην πραγμα-

τικότητα ήταν η εικόνα του, το είδωλό του. Η/Ο νηπιαγωγός μάλιστα με τη βοήθεια 

των νηπίων γεμίζει μια μεγάλη λεκάνη με νερό και τους ζητά να παρατηρήσουν το 

είδωλό τους πάνω στην επιφάνεια του νερού, όπως ο σκύλος κοιτούσε το είδωλο του 

στο ποτάμι». 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Οι μαθητές πειραματίζονται και προσπαθούν να δουν το είδωλο τους και σε επί-

πεδα/κοίλα/κυρτά καθρεφτάκια, μεταλλικές κουτάλες, μεταλλικούς δίσκους σερβιρί-

σματος, μεταλλικά δοχεία φαγητού, φύλλα αλουμινόχαρτου κλπ. που βρίσκουν τοπο-

θετημένα στα τραπεζάκια τους. Τα παιδιά παίζουν μαζί τους, παρατηρούν και περιγρά-

φουν τι βλέπουν. Στη συνέχεια, διπλοί καθρέφτες αναλαμβάνουν να διασκεδάσουν 

https://drive.google.com/file/d/1ZVhSpkRHDVV2cS_re7V1gq6Bp7nfmkyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHaxxRAivx9wH08gPHY01_uLrbPoK7nI/view?usp=sharing
https://wordwall.net/el/resource/27704690
https://wordwall.net/el/resource/27710548
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1171705
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1172218
https://www.youtube.com/watch?v=l0FvP0hBuYU
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ακόμη περισσότερο τα παιδιά με ένα καινούριο παιχνίδι πολλαπλών ειδώλων. Με τον 

κατάλληλο χειρισμό της γωνίας (90ο, 60ο και 45ο ) που θα σχηματίσουν οι δύο καθρέ-

φτες, θα βοηθήσουν τα νήπια να συνειδητοποιήσουν ότι είναι στο χέρι τους να πολλα-

πλασιάσουν ότι τους αρέσει». 

Συζητώ 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά παρουσιάζουν και γενικεύουν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων που 

έκαναν, διατυπώνοντας συμπεράσματα και τους αντίστοιχους λειτουργικούς ορισμούς: 

όταν το φως, που ταξιδεύει ευθύγραμμα, πέσει πάνω σε μια γυαλιστερή και λεία επι-

φάνεια ή καθρέφτη/κάτοπτρο, τότε αλλάζει πορεία και σχηματίζονται είδωλα πάνω 

στην επιφάνεια, υπάρχουν διάφορα είδη καθρεφτών/κατόπτρων (ταξινόμηση σε επί-

πεδα, κοίλα, κυρτά), στα κάτοπτρα σχηματίζονται είδωλα (όρθια όταν είναι κυρτά, α-

νεστραμμένα όταν είναι κοίλα), δύο επίπεδα κάτοπτρα υπό γωνία σχηματίζουν πολλα-

πλά είδωλα». 

Διαβάζω,                                    

παρακολουθώ, ακούω 

10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

«Το φαντασμαγορικό παιχνίδι με τα είδωλα θα ολοκληρωθεί με την επίδειξη από την 

νηπιαγωγό τρισδιάστατων κινούμενων σχημάτων (ολογράμματα) από ανάκλαση. 

Μόνο με το κινητό και λίγη ζελατίνα! (Οδηγίες στο επισυναπτόμενο βίντεο)» 

Συνημμένοι πόροι 

   ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει μια καρτέλα με οδηγίες, έναν 

καθρέφτη, ένα αντικείμενο, ένα φύλλο χαρτιού (από Α1 και πάνω), παστέλ για να ζω-

γραφίζει και ορίζει το παιδί-παρατηρητή. Σε κάθε περίπτωση μετακινείται είτε το α-

ντικείμενο, είτε ο καθρέφτης, είτε το παιδί, ενώ τα άλλα δύο μένουν σταθερά στη 

θέση  τους και γίνεται καταγραφή των παρατηρήσεων. 

Α. Καθρέφτης και παιδί-παρατηρητής μένουν ακίνητα. Ένα μέλος της ομάδας ζωγρα-

φίζει το περίγραμμα της θέσης τους στο χαρτί και ένα άλλο παιδί μετακινεί το αντι-

κείμενο σε διάφορες θέσεις. Το παιδί-παρατηρητής λέει στους συμμαθητές του αν 

βλέπει το είδωλο του αντικειμένου στον καθρέφτη. Αν λέει ναι, τότε, ένα από τα παι-

διά της ομάδας, ζωγραφίζει το περίγραμμα του αντικειμένου στο χαρτί και ένα άλλο 

μετράει την απόσταση με σκοινί. Το αντικείμενο μετακινείται και επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία. 

Β. Αντικείμενο και παιδί-παρατηρητής μένουν ακίνητα. Ένα μέλος της ομάδας ζω-

γραφίζει το περίγραμμα της θέσης τους στο χαρτί και ένα άλλο παιδί μετακινεί τον 

καθρέφτη, ενώ ένα άλλο μέλος ζωγραφίζει τη θέση του αντικειμένου, αν το παιδί-πα-

ρατηρητής βλέπει το είδωλο του αντικειμένου στον καθρέφτη και ένα άλλο μετράει 

την απόσταση με σκοινί. 

Γ. Καθρέφτης και αντικείμενο μένουν ακίνητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση χρησιμο-

ποιείται ως χώρος διεξαγωγής το πάτωμα, ο μεγάλος καθρέφτης από τη γωνιά των με-

ταμφιέσεων και χαρτί του μέτρου). Το παιδί-παρατηρητής μετακινείται στο χώρο και 

στη θέση που βλέπει το αντικείμενο στον καθρέφτη, ζωγραφίζεται το περίγραμμα των 

παπουτσιών του στο χαρτί και μετριέται η απόσταση με σκοινί». 

https://www.youtube.com/watch?v=kz31NbuCKxU&amp;amp;list=PLwa5S4LPfwHTjz_xOkvIT4IbFCq6LfBA_&amp;amp;index=12
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Συζητώ 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Μέσα από συζήτηση στην τάξη, τα νήπια παρουσιάζουν και γενικεύουν τα αποτελέ-

σματα των παρατηρήσεων που έκαναν, διατυπώνοντας συμπεράσματα και τους αντί-

στοιχους λειτουργικούς ορισμούς: η θέση του ειδώλου αλλάζει όταν αλλάζει η θέση 

του καθρέφτη, ή η θέση του αντικειμένου ή η θέση του παρατηρητή (μέτρηση αποστά-

σεων)». 

Συνεργάζομαι 25 λεπτά 12 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

 «Περσέας και Μέδουσα». «Στο δάπεδο της τάξης έχει δημιουργηθεί μια διαδρομή π.χ. 

με χαρτονάκια που καταλήγει σε ένα σκίτσο με το κεφάλι της Μέδουσας. Τα παιδιά, 

χωρισμένα σε δύο ομάδες, προσπαθούν να κάνουν τη διαδρομή χωρίς να κοιτάζουν 

καθόλου κάτω, αλλά με τη βοήθεια ενός καθρέφτη, όπως ο Περσέας χρησιμοποίησε τη 

γυαλισμένη ασπίδα του για να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας, αποφεύγοντας να την 

κοιτάξει στα μάτια και πετρώσει. Κάθε παίκτης, κοιτώντας μόνο μέσα από τον καθρέ-

φτη, έχει το δικαίωμα να ρίξει ένα μπαλάκι από πλαστελίνη με το χρώμα της ομάδας 

του στο σκίτσο με το κεφάλι της Μέδουσας. Όποιο παιδί κοιτάξει κάτω τη διαδρομή ή 

τη Μέδουσα ή πατήσει έξω από τα όρια της διαδρομής, βγαίνει από το παιχνίδι. Όταν 

τελειώσουν όλοι οι παίχτες και των δύο ομάδων, καταμετρούν μόνο τα μπαλάκια που 

βρίσκονται πάνω στο σκίτσο με το κεφάλι της Μέδουσας και όχι εκείνες που έχουν 

κυλήσει εκτός και κερδίζει η ομάδα με τις περισσότερες πετυχημένες βολές». 

Παράγω 15 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Η/Ο νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει στα τραπεζάκια φωτογραφίες τοπίων κλπ. που κα-

θρεφτίζονται στο νερό. Τα παιδιά καλούνται να τις παρατηρήσουν και στη συνέχεια, 

τα ίδια θα πρέπει να ζωγραφίσουν όχι μόνο ένα τοπίο, αλλά και την αντανάκλασή του 

στο νερό. Έτσι, τα νήπια, καθώς φτιάχνουν πόλεις και χωριά δίπλα σε λίμνες και θά-

λασσες, παράγουν συμμετρικά έργα , όπου π.χ. σε μια πόλη στη στεριά αντιστοιχεί μια 

ίδια, αντεστραμμένη στο γαλάζιο του νερού. Στη συνέχεια μπορούμε να δημιουργή-

σουμε κολλάζ με τις ζωγραφιές τους στο Pixlr». 

Συνημμένοι πόροι 

    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

   Pixlr  

Πρακτική 10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΚΟΨΕ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙ-

ΣΤΟΙΧΑ  

   ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΝΕΡΟ  

Πρακτική 20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές ασκή-

σεις». 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1168900
https://pixlr.com/gr/
https://drive.google.com/file/d/1c2ILPu3JaEzJ5dwG1tdGwPhg1MeZvCgo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2ILPu3JaEzJ5dwG1tdGwPhg1MeZvCgo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGHlrgxqRTvv5gAV87pXGfsSOzUQTwZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGHlrgxqRTvv5gAV87pXGfsSOzUQTwZ0/view?usp=sharing
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Συνημμένοι πόροι 

   ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΙ ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

   ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ  

   ΕΝΩΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

 

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ 

 

Διαβάζω,                                  

παρακολουθώ, ακούω 

20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά παρακολουθούν την ψηφιοποιημένη ιστορία «Ποτέ μην κάνεις πιπί πάνω 

στη σκιά σου» και καταγράφουν σε εννοιολογικό χάρτη τι άκουσαν για να το επαλη-

θεύσουν ή να το απορρίψουν όταν ολοκληρωθεί η μελέτη των ενοτήτων "ΦΩΣ ΚΑΙ 

ΣΚΙΕΣ" ΚΑΙ "ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΙΩΝ"». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΠΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΣΟΥ 

   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, όσα και τα τραπεζάκια, και στη διάθεσή τους τίθεται 

μια σειρά από διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. μολύβια, πιάτα, βαζάκια, σουρωτήρια 

κλπ.), ένας φακός και ένα λευκό χαρτόνι για φόντο. Η/Ο νηπιαγωγός ζητά από τα παι-

διά να πειραματιστούν και τοποθετήσουν κάποια από αυτά τα αντικείμενα σε διάφορες 

θέσεις και συνδυασμούς, ώστε να δημιουργήσουν τη σκιά ενός π.χ. αγάλματος ή ενός 

τέρατος και να την φωτογραφίσουν». 

Συνεργάζομαι 10 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Η σκιά που φωτογραφίστηκε, δίνεται σε άλλη ομάδα μαζί με το σύνολο των αντικει-

μένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της, με σκοπό η νέα ομάδα να προ-

σπαθήσει να την αναπαραστήσει». 

Συζητώ 10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Μέσα από διάλογο στην τάξη, τα νήπια γενικεύουν τις παρατηρήσεις τους και διατυ-

πώνουν το λειτουργικό ορισμό της σκιάς: η σκιά δημιουργείται όταν το ταξίδι του φω-

τός από τη φωτεινή πηγή (διάκριση του φωτός από την πηγή του) εμποδίζεται από ένα 

αδιαφανές αντικείμενο και δε μπορεί να το φωτίσει από πίσω (σκιά είναι η απουσία 

φωτός)». 

Παράγω 25 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Δημιουργία αυτοσχέδιου θεάτρου σκιών. Οι μαθητές, με τις σκιές που δημιούργησαν, 

θα μπορούσαν να φτιάξουν μια δική τους ιστορία, ίσως το κυνήγι ενός κρυμμένου θη-

σαυρού που προστατεύουν οι σκιές που δημιούργησαν! Κόβουν τις φιγούρες που σχε-

δίασαν και τις στερεώνουν σε καλαμάκια. Η νηπιαγωγός κόβει ένα παραλληλόγραμμο 

https://wordwall.net/el/resource/27711558
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1172236
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1175976
https://drive.google.com/file/d/13daIGXCcg8xagmBpdYbmw_MQzztC1KIb/view?usp=sharing
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1169500
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και από τις δύο πλευρές ενός χάρτινου κουτιού από δημητριακά ή από κούτα για γά-

λατα και κολλά στη μια μεριά ρυζόχαρτο. Κλείνουν κουρτίνες και φώτα, ανάβουν τη 

λάμπα πίσω από το κουτί και η παράσταση αρχίζει!» 

Συνεργάζομαι 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Ρομποτική: Προγραμματίζουν το BEE BOT να οδηγήσει τον πρίγκιπα να ελευθερώ-

σει την πριγκίπισσα μέσα από τις σκιές των δράκων και των φωτιών τους. Ακολουθούν 

το φως των φακών και προσέχουν τις σκιές!» 

Συνημμένοι πόροι 

   ΒΕΕ ΒΟΤ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

Πρακτική 20 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

 «Ποιος είμαι;». «Μέσα στην αμυδρά φωτισμένη τάξη, κρεμιέται κάθετα ένα σεντόνι 

και τοποθετείται μια αναμμένη λάμπα από πίσω του. Τα νήπια στέκονται ανά τέσσερα 

πίσω από το ύφασμα (σε διάφορες πόζες για να κάνουν πιο δύσκολη την αναγνώρισή 

τους), έτσι ώστε τα υπόλοιπα παιδιά να μπορούν να βλέπουν τη σκιά τους και να μα-

ντέψουν σε ποιο συμμαθητή τους ανήκει η κάθε μία. Το παιχνίδι τελειώνει όταν παί-

ξουν όλα τα παιδιά».  

Πρακτική 10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΕΝΩΣΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥΣ 

   ΕΝΩΣΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ 

ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ 

   ΒΡΕΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΚΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

   ΕΝΩΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΚΙΕΣ 

ΤΟΥΣ 

   ΕΝΩΣΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΚΙΑ 

Πρακτική 20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές ασκή-

σεις». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ 

   ΒΡΕΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 

   ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

   ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΣΚΙΕΣ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dphyoUfgf03UGHtJGB3Y2KfYCbP-K7MV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-hnzRDuuG0LoH0RtHJfE5VS7Ey3RcMcD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UawFRoO2HTAWftBiYgPcp_exemHm1yew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UawFRoO2HTAWftBiYgPcp_exemHm1yew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ixiBKfwI8SHKDlI1zWvWN9SvXzOm10F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGDkADfX8rI0-mRKc3O0LsJhONbkMwQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGDkADfX8rI0-mRKc3O0LsJhONbkMwQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14SaunfWUBfdEa1rKmeY27e9FBT65yy0p/view?usp=sharing
https://wordwall.net/el/resource/27195816
https://wordwall.net/el/resource/27811228
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1169874
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1170241
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΙΩΝ 

 

Διαβάζω,                                     

παρακολουθώ, ακούω 

10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο «Ο Άντυ μαθαίνει τα πάντα για τις σκιές». 

Συνημμένοι πόροι 

   VIDEO Ο ΑΝΤΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ 

Συζητώ 10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Οι μαθητές συζητούν για ότι έμαθαν από το βίντεο για τις σκιές και το μέγεθος τους. 

Αποφασίζουν να γίνουν μικροί ερευνητές, να πειραματιστούν και να παίξουν με τις 

σκιές τους, όπως ο Άντυ». 

Ερευνώ 25 λεπτά 2 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Ένα ηλιόλουστο πρωινό τα νήπια χωρίζονται σε ζευγάρια και βγαίνουν στην αυλή. 

Το ένα ταίρι μένει ακίνητο και το άλλο ζωγραφίζει με άσπρη κιμωλία τη σκιά του ζευ-

γαριού του. Το ίδιο κάνουν μετά από 1 ½ ώρα περίπου, με κίτρινη κιμωλία, μετά από 

3 ώρες, με πράσινη και λίγο πριν φύγουν με μπλε. Έτσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 

να παρατηρήσουν εμπειρικά ότι η σκιά τους αλλάζει θέση και μέγεθος, ανάλογα με τη 

θέση του ήλιου (φωτεινή πηγή) στον ουρανό». 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα λευκό χαρτόνι για οθόνη, 

φακοί και διάφορα αδιαφανή αντικείμενα. Κάθε ομάδα καλείται να χρησιμοποιήσει 

αυτά τα υλικά, έτσι ώστε να σχηματίσει τη σκιά των αντικειμένων. Παράλληλα, ενθαρ-

ρύνονται να κάνουν διάφορες παρατηρήσεις για τις σκιές για να επαληθεύσουν ή να 

διαψεύσουν όσα είδαν στο βίντεο. Έτσι, μετακινούν το αντικείμενο πολύ κοντά ή πολύ 

μακριά από το φακό, δίνουν κλίση στο φακό, όπως το ταξίδι του ήλιου στον ουρανό 

από την ανατολή στη δύση, συνεργάζονται και με τις διπλανές ομάδες φωτίζοντας ένα 

αντικείμενο από διαφορετικές γωνίες με τρεις ή τέσσερεις φακούς και παρατηρούν αν 

αυξάνεται ο αριθμός των σκιών, όσο και οι πηγές». 

Συζητώ 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Γίνεται διάλογος μέσα στην τάξη και τα νήπια γενικεύουν τα αποτελέσματα των πα-

ρατηρήσεων που έκαναν, διατυπώνοντας συμπεράσματα και τους αντίστοιχους λει-

τουργικούς ορισμούς: αναγνωρίζουν ότι η σκιά έχει το ίδιο σχήμα με το αντικείμενο 

που τη δημιουργεί, ότι μετακινώντας το φακό όσο πιο κοντά γίνεται στο αντικείμενο, 

η σκιά του μεγαλώνει, ενώ όσο μετακινείται πιο μακριά από το αντικείμενο μικραίνει, 

ότι όταν δώσουμε κλίση στο φακό, η σκιά κονταίνει ή ψηλώνει και ότι αν φωτίσουμε 

με περισσότερες πηγές φωτός ένα αντικείμενο και από διαφορετικές γωνίες, θα δη-

μιουργήσει τόσες σκιές. Στο τέλος η/ο νηπιαγωγός παρουσιάζει τα συμπεράσματα σε 

εννοιολογικό χάρτη». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ 

https://screencast-o-matic.com/watch/c3neXmVDBIw
https://www.spiderscribe.net/app/?50f5666274613d9e7b9052beb25ba018
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Συνεργάζομαι 20 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Μια ηλιόλουστη μέρα, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή του σχολείου, 

τα νήπια προσπαθούν να εντοπίσουν τη σκιά τους, να την αγγίξουν, να κάνουν πόζες. 

Στη συνέχεια, σε ζευγάρια περπατούν μαζί, κάνουν χειραψία, αγκαλιάζονται, χορεύ-

ουν. Τέλος, παίζουν «Το κυνήγι των σκιών». Κινούνται ελεύθερα στο χώρο της αυλής 

και μόλις δοθεί το σύνθημα, πρέπει να πάνε να πατήσουν στη σκιά κάποιου συμπαίκτη 

τους και να τον βγάλουν από το παιχνίδι. Το παιχνίδι τελειώνει όταν μείνουν μόνο δύο 

παίκτες». 

Παράγω 15 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Κατασκευή ηλιακού ρολογιού: με χάρτινο πιάτο και καλαμάκι: Κολλάμε το καλαμάκι 

με τη βοήθεια ταινίας στο κέντρο του πιάτου και το λυγίζουμε για να σχηματίζει γωνία 

45ο περίπου. Τοποθετούμε το πιάτο στον ήλιο και με τη βοήθεια του χάρακα και του 

μαρκαδόρου χαράζουμε μία ευθεία γραμμή (η σκιά από το καλαμάκι να βρίσκεται στην 

ίδια ευθεία με αυτό). Περιμένουμε μία ώρα, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και 

μετά από αρκετές επαναλήψεις θα έχουμε συμπληρώσει το ρολόι μας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ 

Διαβάζω,                                    

παρακολουθώ, ακούω 

20 λεπτά  1 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

«Παρακολουθούν το interactive video και απαντούν στις ερωτήσεις». 

Συνημμένοι πόροι 

   INTERACTIVE VIDEO NIGHT LIGHT 

Πρακτική 10 λεπτά 1 Μαθητές  Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΒΡΕΣ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΥ 

   ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΗΛΙΟΥ 

Πρακτική 20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές ασκή-

σεις». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΒΟΗΘΗΣΕ ΤHΝ CHIRP ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ 

   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣ ΕΝΑΣ ΦΑΚΟΣ  

   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣ ΤΡΕΙΣ ΦΑΚΟΙ 

https://www.youtube.com/watch?v=penCJtfwMOc%20
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1128712
https://drive.google.com/file/d/1Y5GZiKPgoR57kuGXTzfCnOj6qUr05PVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CvX8Su4Cqiv4col45EKbWGAPNxEdlzbs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLNuThuUi6siSOXwPr_pwI9OIKOaQeBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLNuThuUi6siSOXwPr_pwI9OIKOaQeBZ/view?usp=sharing
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-color/games/html5/2/shadow-shapes/
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10778
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10853
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   ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο 

ΗΛΙΟΣ 

   INTERACTIVE VIDEO NIGHT LIGHT  

 

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 

 

Διαβάζω,                                          

παρακολουθώ, ακούω 

5 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

«Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο για τη δημιουργία του ουράνιου τόξου». 

Συνημμένοι πόροι 

   VIDEO ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ-Playmobil  

Συζητώ 10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά συζητούν για ότι έμαθαν για τη δημιουργία του ουράνιου τόξου, κάνουν 

υποθέσεις και προβλέψεις και καλούνται σαν μικροί ερευνητές να πειραματιστούν για 

να επαληθεύσουν ή όχι». 

Ερευνώ 20 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, αναλύουν πάνω σε διάφορες επιφάνειες το φως του 

ήλιου που πέφτει στην τάξη τους (ή το φως ενός φακού, όπως στο βίντεο), κρατώντας 

πρίσματα διαφόρων σχημάτων και ψηφιακούς δίσκους. Προβληματίζονται για τη σειρά 

των χρωμάτων που παρατηρούν κάθε φορά, συγκρίνουν τα αποτελέσματα από τις ανα-

λύσεις των διαφορετικών πρισμάτων, βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές και τα κατα-

γράφουν με τη βοήθεια της ζωγραφικής». 

Συζητώ 15 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Μέσα από διάλογο στην τάξη, τα νήπια περιγράφουν και γενικεύουν τα αποτελέσματα 

των παρατηρήσεων που έκαναν, διατυπώνοντας συμπεράσματα και τους αντίστοιχους 

λειτουργικούς ορισμούς:  το ουράνιο τόξο σχηματίζεται μετά από τη βροχή, όταν βγαί-

νει ο ήλιος, χρειάζεται νερό και φως για το σχηματισμό του, το λευκό φως του ήλιου , 

όταν περνάει μέσα από τις σταγόνες της βροχής, αλλάζει κατεύθυνση και αναλύεται 

στα 7 χρώματα της ίριδας, που εμφανίζονται πάντα με την ίδια σειρά». 

Παράγω 15 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Τα νήπια κατασκευάζουν μοντέλο του ουράνιου τόξου, χρησιμοποιώντας διάφορα υ-

λικά (π.χ. πλαστελίνη, χάντρες, κορδέλες, καλαμάκια κλπ.). Τοποθετούν τα χρώματα 

στη σωστή σειρά (χρώματα της ίριδας) και επαληθεύουν το μοντέλο τους συγκρίνοντάς 

το με το φυσικό φαινόμενο και κάνοντας βελτιώσεις όταν πρέπει». 

Ερευνώ 25 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Η/Ο νηπιαγωγός παρουσιάζει στα νήπια το δίσκο του Νεύτωνα (σύνθεση λευκού φω-

τός) και τους ζητά να τον παρατηρήσουν, να τον περιγράψουν, να υποθέσουν πως μπο-

ρούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, τι θα συμβεί και τελικά να πειραματιστούν και να τον 

https://contrib.pbslearningmedia.org/WGBH/buac18/buac18-int-shadowsonglobe/index.html
https://contrib.pbslearningmedia.org/WGBH/buac18/buac18-int-shadowsonglobe/index.html
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1128712
https://www.youtube.com/watch?v=DR4yD6G2EJE


 

 
136 

χρησιμοποιήσουν. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των παιδιών τοποθετούνται επτά διά-

φανα, πλαστικά ποτήρια στη σειρά, κολλητά το ένα με το άλλο. Γεμίζουμε τα ¾ του 

πρώτου, τρίτου, πέμπτου και έβδομου ποτηριού με νερό. Ρίχνουμε κόκκινο χρώμα ζα-

χαροπλαστικής στο πρώτο και έβδομο, κίτρινο στο τρίτο και μπλε στο πέμπτο ποτήρι 

και χρωματίζουμε το νερό. Διπλώνουμε έξι φύλλα απορροφητικού χαρτιού κουζίνας 

σε μάκρος και ενώνουμε τα ποτήρια ανά δύο και περιμένουμε να αναμειχθούν τα χρώ-

ματα και να δημιουργηθεί το ουράνιο τόξο». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 

Συζητώ 10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Μέσα από διάλογο στην τάξη, τα παιδιά περιγράφουν και γενικεύουν τα αποτελέ-

σματα των παρατηρήσεων που έκαναν, διατυπώνοντας συμπεράσματα και τους αντί-

στοιχους λειτουργικούς ορισμούς: η ανάμειξη των χρωμάτων της ίριδας δημιουργεί το 

λευκό και η ανάμειξη του κόκκινου, μπλε και κίτρινου χρώματος ανά δύο δημιουργεί 

όλα τα υπόλοιπα χρώματα.(αν χρειαστεί παρακολουθούν ένα σύντομο video λειτουρ-

γίας του δίσκου του Νεύτωνα)» 

Συνημμένοι πόροι 

   VIDEO ΔΙΣΚΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ 

Παράγω 15 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Δια ζώσης 

«Κατασκευή δίσκου του Νεύτωνα με ένα χαρτί κομμένο σε σχήμα ψηφιακού δίσκου, 

ζωγραφισμένο με τα χρώματα της ίριδας, πλαστική βάση από συσκευασία ψηφιακών 

δίσκων και ένα μολύβι. Κολλάμε το χαρτί στη βάση, σφηνώνουμε το μολύβι στην πλα-

στική εσοχή της βάσης και περιστρέφουμε». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

Διαβάζω,                   

παρακολουθώ, ακούω 

10 λεπτά 25 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

«Παρακολουθούν το interactive video και απαντούν στις ερωτήσεις». 

Συνημμένοι πόροι 

   INTERACTIVE VIDEO ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ  

Πρακτική 10 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια ζώσης 

«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας». 

Συνημμένοι πόροι 

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ 

   ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Πρακτική 20 λεπτά 1 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

https://www.youtube.com/watch?v=v_HJNsdk8Es
https://www.youtube.com/watch?v=Ala7813u3Zg
https://www.youtube.com/watch?v=jyLuCJPzsyA
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1175806
https://drive.google.com/file/d/15XZF23TAx2Xx94ZaLaxr26ifZM263N1-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12nHd6jJkx18TRsuKu8lX5--kQ0k9U9dJ/view?usp=sharing
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«Τα παιδιά εμπεδώνουν τη νέα γνώση μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές ασκή-

σεις». 

Συνημμένοι πόροι 

    ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ;  

    ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ;  

   ΧΡΩΜΑΤΟΜΑΧΙΕΣ  

   ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ   

 

Αναπαράσταση της μαθησιακής εμπειρίας 

 

 

Εικόνα 62: Πίτα γράφημα- μάθηση μέσω 

 

«Μάθηση μέσω» λεπτά % 

 «Απόκτηση (Διαβάζω, Παρακολουθώ, 

Ακούω)» 

105 12 

 «Διερεύνηση» 205 23 

 «Συζήτηση» 155 18 

 «Πρακτική» 200 23 

 Συνεργασία 115 13 

 Παραγωγή 100 11 

Πίνακας 3: Μάθηση μέσω 

Απόκτηση
12%

Συνεργασία
13%

Συζήτηση
18%

Διερεύνηση
23%

Πρακτική
23%

Παραγωγή
11%

https://wordwall.net/el/resource/27442105
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1170124
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6560
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10766
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Εικόνα 63: Μπάρα γράφημα-τάξη, ομάδα, άτομο 

 

 λεπτά % 

 «Όλη η τάξη» 285 32 

 «Ομάδα» 255 29 

 «Άτομο» 340 39 

Πίνακας 4: Τάξη, ομάδα, άτομο 

 

 

Εικόνα 64: Πίτα Δια ζώσης-Διαδικτυακά 

 

 λεπτά % 

 «Δια ζώσης» 655 74 

 «Διαδικτυακά» 225 26 

Πίνακας 5: Δια ζώσης-Διαδικτυακά 

 

Όλη η τάξη; 285 Όλη η τάξη; 255 Όλη η τάξη; 340

Δια 
ζώσης; 

74%

Διαδικ
τυακά; 

26%
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Εικόνα 65: Πίτα Διδάσκων απών/παρών 

 

 λεπτά % 

 «Διδάσκων παρών» 455 52 

 «Διδάσκων απών» 425 48 

Πίνακας 6: Διδάσκων απών/παρών 

 

 

 

Απευθείας link για σύνδεση με το Learning Designer προβολή του σχεδίου 

ΦΩΣ: χαρακτηριστικά και ιδιότητες 

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=/personal/skourlivas/de-

signs/fid/0b6dfe677e3354dde08b60f128caf8bbcf273ca17adb971f4a074f9f284035a2

&v=2.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδάσκων 
παρών

52%

Διδάσκων 
απών
48%

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=/personal/skourlivas/designs/fid/0b6dfe677e3354dde08b60f128caf8bbcf273ca17adb971f4a074f9f284035a2&v=2.61
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=/personal/skourlivas/designs/fid/0b6dfe677e3354dde08b60f128caf8bbcf273ca17adb971f4a074f9f284035a2&v=2.61
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=/personal/skourlivas/designs/fid/0b6dfe677e3354dde08b60f128caf8bbcf273ca17adb971f4a074f9f284035a2&v=2.61
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ε-

νός σεναρίου διερευνητικής μάθησης σε συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον που 

συνδέεται με το Γ΄ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Θετικές Επιστήμες του Προγράμματος 

Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση (Αθήνα 2021) και αφορά την ενότητα 

«ΦΩΣ». Για το σχεδιασμό λάβαμε υπόψη τις γνωστικές και γνωσιακές (ή ηλικιακές) 

δυνατότητες των μαθητών/-τριών και την υλικοτεχνική υποστήριξη που στην προσχο-

λική εκπαίδευση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Επιδίωξη μας είναι οι Φυσικές Επιστήμες 

να γίνονται κατανοητές από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ως μέρος της καθημε-

ρινότητας τους και του τρόπου που αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους, ώστε να 

έχουν κίνητρα και ενδιαφέρον, αλλά και τη δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική 

σκέψη, δημιουργικότητα και συνεργασία στην καθημερινότητά τους ως μαθητές/-τριες 

σήμερα αλλά και ως αυριανοί σκεπτόμενοι πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 

απαραίτητες τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους πολίτες του 21ου αιώνα. Για αυτό: 

✓ Εφαρμόσαμε τη διερευνητική μέθοδο, όπου ο πειραματισμός παίζει βασικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

✓ Προωθήσαμε την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αφού τα πειράματα εκτελού-

νται από ομάδες παιδιών, όπου κάθε μέλος έχει ισότιμο και συγκεκριμένο ρόλο. 

✓ Ενθαρρύναμε την εκτέλεση των πειραμάτων με απλά υλικά και μέσα που είναι 

εύκολο να αποκτηθούν, γιατί μπορούμε να τα βρούμε σπίτι μας. 

✓ Επιδιώξαμε την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που συμβαίνουν γύρω μας 

και όχι την απομνημόνευση «αρχών και νόμων». 

✓ Αξιοποιήσαμε τον εκπαιδευτικό ως διευκολυντή των μαθητών του στην ανα-

κάλυψη της γνώσης και όχι ως φορές της γνώσης. Παρεμβαίνει διορθωτικά 

μόνο όταν είναι απαραίτητο, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τα παιδιά να 

αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας.  

✓ Μεριμνήσαμε ώστε κάθε νέα γνώση να χτίζεται στην προηγούμενη που μπορεί 

να είναι προαπαιτούμενη για την εμπέδωση της νέας. 

✓ Αξιοποιήσαμε τη μοντελοποίηση για την ερμηνεία φαινομένων, όπου κρίθηκε 

απαραίτητο ότι θα διευκολύνει τα παιδιά για τη βέλτιστη προσέγγιση τους. 
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✓ Χρησιμοποιήσαμε ψηφιακό υλικό σε διάφορα βήματα της διερευνητικής διαδι-

κασίας για τη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων μαθησιακών οφελών. 

✓ Προσπαθήσαμε οι προτεινόμενες ενότητες και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας 

να ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο με σχετική άνεση. 

✓ Μεριμνήσαμε να λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα πορίσματα της επιστήμης και 

τις νέες τεχνικές της διερευνητικής μεθόδου. 

Επίσης, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίστηκε στα βήματα της επιστημονικής-

εκπαιδευτικής μεθόδου με διερεύνηση: 

❖ 1οΒήμα: Εισαγωγικό ερέθισμα/αφόρμηση, όπου έχουμε πρόκληση ενδιαφέρο-

ντος-προβληματισμό και διατύπωση υποθέσεων (δεξιότητες: παρατηρητικό-

τητα, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, επικοινωνία, διαίσθηση, αναλυτική σκέψη 

κλπ.) 

❖ 2οΒήμα: Πειραματική αντιμετώπιση, όπου γίνεται απόρριψη ή επιβεβαίωση 

της υπόθεσης και η ανακάλυψη του «λειτουργικού ορισμού» (δεξιότητες: συ-

νεργατικότητα, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, 

χρήση υλικών/οργάνων, μετρήσεις κλπ.) 

❖ 3οΒήμα: Εξαγωγή συμπεράσματος, όπου γίνεται η διατύπωση των παρατηρή-

σεων, αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και λειτουργικών ορισμών (δεξιότη-

τες: επίλυση προβλήματος, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, αυτοεκτίμηση, 

αυτοπεποίθηση κλπ.) 

❖ 4οΒήμα: Εμπέδωση-τελική αξιολόγηση, όπου περνάμε πια στην γενίκευση και 

τις εφαρμογές και αξιολογούμε μέσω του παιχνιδιού, ρομποτικής, μοντελοποί-

ησης, φύλλων εργασίας κ.ά. (δεξιότητες: συνδυαστική σκέψη, αφαιρετική 

σκέψη, αξιοποίηση μοντέλων, προγραμματισμός κλπ.) 

Οι δραστηριότητες για το ΦΩΣ, που έχουν σχεδιαστεί κυρίως από την πλευρά που ά-

πτεται των Φυσικών Επιστημών, έχει υπολογιστεί να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να μπορούν τα παιδιά να οικοδομούν σταδιακά την 

έννοια του Φωτός, των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του, να τις επανεξετάζουν 

συνεχώς προχωρώντας μελλοντικά και στην ανάλυση περισσότερων ή και δυσκολότε-

ρων διαστάσεων, λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη τι έχουν εμπεδώσει και αν έχουν 

κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το επόμενο βήμα. 
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Επίσης, ο σχεδιασμός τους έγινε με σκοπό την προαγωγή της μάθησης, της ανάπτυξης 

και της ευημερίας των παιδιών. Ο ευέλικτος και ανοικτός χαρακτήρας του νηπιαγω-

γείου επιτρέπει στις/στους νηπιαγωγούς να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα 

πλούσια σε ερεθίσματα, παραστάσεις και εμπειρίες, να τα διαμορφώνουν έτσι ώστε να 

συμβαδίζουν με το αναπτυξιακό τους επίπεδο και να ανταποκρίνονται στον ρυθμό και 

τον τρόπο που μαθαίνει ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η σπουδαιότητα του νηπιαγωγείου, των νη-

πιαγωγών και της ηγεσίας της σχολικής μονάδας στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

 Το νηπιαγωγείο παρέχει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη σχολική εκπαίδευση των 

παιδιών, θέτει τα θεμέλια για την ολόπλευρη ανάπτυξη τους (σωματική, κοινω-

νική, συναισθηματική και γνωστική) και κυρίως την ανάπτυξη ικανοτήτων που 

θεωρούνται βασικές για την επιτυχημένη και δυναμική συμμετοχή του στη σύγ-

χρονη κοινωνική ζωή ως ενεργού πολίτη. Το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο της 

μαθησιακής διαδικασίας και έχει ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωσή της χωρίς 

διακρίσεις.  

 Η/Ο κάθε νηπιαγωγός, ατομικά αλλά και στο πλαίσιο της ομάδας των εκπαι-

δευτικών του σχολείου, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος. 

 Η ηγεσία του νηπιαγωγείου οφείλει να είναι ισχυρή και δημοκρατική και να 

διαμορφώνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών στόχων και συνεργασίας με-

ταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας τις 

ενέργειες της σε έναν βαθύτερο ηθικό σκοπό. Η ευθύνη που αναλαμβάνουν οι 

προϊσταμένες/-νοι νηπιαγωγοί για να διασφαλίσουν τη μάθηση των παιδιών και 

την ευημερία της σχολικής κοινότητας διαπερνά την οργανωσιακή κουλτούρα 

του νηπιαγωγείου. Στη βάση αυτή προάγεται η ανάληψη δράσεων που διαμορ-

φώνουν υψηλές αλλά και ρεαλιστικές προσδοκίες για τη μάθηση, παρέχουν κί-

νητρα προς όλους τους εμπλεκόμενους, υλοποιούν τους στόχους του Προγράμ-

ματος Σπουδών, εμπνέουν και διαχέουν το εκπαιδευτικό όραμα στη σχολική 

και ευρύτερη κοινότητα. 
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Προτάσεις– μελλοντικοί στόχοι 

Η πρώτη και σημαντικότερη πρόταση για περαιτέρω μελέτη αφορά την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών σχεδίων για το ΦΩΣ στην πράξη και η αποτίμηση της αποτελεσματικό-

τητάς τους. Μπορεί να αναλύθηκε το εκπαιδευτικό πλαίσιο, να επιλέχθηκε το θέμα και 

η μέθοδος της εκπαιδευτικής του προσέγγισης, να διατυπώθηκαν ο σκοπός και οι στό-

χοι, να σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες, οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξή 

τους και οι ασκήσεις για την αξιολόγηση της μαθησιακής εμπειρίας, απουσιάζει, όμως, 

η υλοποίηση των σεναρίων μέσα στην τάξη, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 

τους και η ανατροφοδότηση από την εφαρμογή τους με στόχο την προαγωγή της μά-

θησης και τον ανασχεδιασμό του αν χρειαστεί.  

Άλλωστε σκοπός της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης είναι «η ενδυνάμωση της 

μάθησης, η προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης κάθε παιδιού, καθώς και η ενίσχυση 

της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Έχουν  διαμορφω-

τικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στο να παράσχουν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε όλοι 

όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία να αποκτούν σαφή εικόνα αναφορικά με 

το σημείο στο οποίο βρίσκεται η μαθησιακή πορεία, σε σχέση με τις εκάστοτε μαθη-

σιακές επιδιώξεις. Δημιουργούνται, έτσι, οι προϋποθέσεις, ώστε να προσδιορίζονται 

κατάλληλα οι στόχοι, να σχεδιάζονται αποτελεσματικά τα επόμενα βήματα και να επι-

λέγονται οι στρατηγικές για την ικανοποίησή τους. Η αξιολόγηση και η ανατροφοδό-

τηση οφείλουν να είναι συνεχείς, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνεται ο χρό-

νος στα παιδιά να δείξουν όχι μόνο αυτά που ξέρουν και μπορούν να κάνουν, αλλά και 

τον τρόπο και τον ρυθμό που εξελίσσουν τις ικανότητες τους. 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο έχει περιγραφικό χαρακτήρα και αξιοποιεί την Παρα-

τήρηση συμπληρωματικά με τον Ατομικό Φάκελο Προόδου, καταγράφοντας την πο-

ρεία μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού, υπό το πρίσμα της κατάλληλης παιδαγωγικής 

τεκμηρίωσης. Οι νηπιαγωγοί, μέσω της Παρατήρησης, συλλέγουν δείγματα από την 

εμπλοκή και πορεία κάθε παιδιού στη μάθηση και από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

παιδιών. Το υλικό αυτό αναλύεται και ερμηνεύεται σε σχέση με τη μαθησιακή τους 

πρόοδο, αντλώντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσω του Ατομικού Φακέλου Προόδου, ως διαδι-

κασίας, επιλέγονται, οργανώνονται και αποτιμώνται με συστηματικό τρόπο τεκμήρια 

προόδου που έχουν συλλεχθεί μέσω της Παρατήρησης. Συνδυάζονται οι πληροφορίες 

από τις πολλαπλές πηγές, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μάθηση και την 
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ανάπτυξη, όπως την αντιλαμβάνονται οι άμεσα εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικα-

σία. Η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της αξιολόγησης, στο πλαίσιο της αυ-

τοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, είναι κομβικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον 

τρόπο αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση και αποκτούν τον έλεγχο της 

μαθησιακής πορείας τους» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση, 

2021, σ.24) 

Έτσι, μια μελλοντική υλοποίηση των εκπαιδευτικών σχεδίων θα μπορούσε να υποστη-

ριχτεί και με οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. μαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση αφηγή-

σεων, συνομιλιών, απόψεων, ιδεών, υποθέσεων κατά την πραγματοποίηση κάθε μορ-

φής δραστηριοτήτων, όπως π.χ. στα πειράματα, αλλά και η φωτογράφιση των δραστη-

ριοτήτων, των κατασκευών και των αποτελεσμάτων τους). 

Μια δεύτερη πρόταση είναι η ανάπτυξη και σύνδεση του θέματος και με άλλα Θεμα-

τικά Πεδία στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης. Άλλωστε «η διαθεματική προ-

σέγγιση που βρίσκεται στη βάση της διερευνητικής μάθησης αποτελεί το πλαίσιο επι-

λογής που καταργεί τον κατακερματισμό της γνώσης και την αντιμετωπίζει ως ολό-

τητα. Η κατάλυση των ορίων μεταξύ των επιμέρους επιστημονικών πεδίων επιτρέπει 

την ενοποίηση των γνώσεων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις επιστήμες 

προωθώντας τη διεπιστημονική διασύνδεση» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχο-

λική Εκπαίδευση, 2021, σ.15). 

Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι «τα παιδιά δεν παρακολουθούν για ένα μόνο σχολικό 

έτος το νηπιαγωγείο και ότι οι ίδιες έννοιες και ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν 

μέσα από διαφορετικές θεματικές και επιστημονικές διασυνδέσεις. Είναι σημαντικό οι 

νηπιαγωγοί να επενδύουν στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και να επιστρέφουν στις ίδιες 

έννοιες μέσα από άλλες, ενδεχομένως, Θεματικές Ενότητες, προχωρώντας σε βάθος 

και αυξάνοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας με βάση τις αρχές της σπειροειδούς 

μάθησης» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση, 2021, σ.8). 

Μια τρίτη πρόταση που προκύπτει από την ανασκόπηση του οδηγού «Inquiry and the 

National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning (National 

Research Council,2000)» και των διαπιστώσεων στο «Science Education Now: A Re-

newed Pedagogy for the Future of Europe, High Level Group on Science Education 

(2007)» είναι η διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας με θέμα την ετοιμότητα, άνεση, αυτο-

πεποίθηση και πρακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών στην πραγματοποίηση  
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διερευνητικών δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών με παιδιά όχι μόνο στην προσχο-

λική εκπαίδευση, αλλά σε όλες της σχολικές βαθμίδες. Τι φταίει και, ενώ η κοινότητα 

της επιστημονικής εκπαίδευσης συμφωνεί ως επί το πλείστον ότι οι παιδαγωγικές πρα-

κτικές  που βασίζονται σε μεθόδους που βασίζονται στην έρευνα είναι πιο αποτελε-

σματικές, η πραγματικότητα της πρακτικής στην τάξη είναι ότι στις περισσότερες  ευ-

ρωπαϊκές χώρες, αυτές οι μέθοδοι απλά δεν εφαρμόζονται;  

Μία απάντηση θα μπορούσε να είναι η διαπίστωση της Joanna (νηπιαγωγός), που αντί 

να «μελετήσει» τον τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με διερευνητική προ-

σέγγιση, έγινε μαζί με τους συναδέλφους της μαθητές και ερευνητές της επιστήμης και 

παρακολούθησαν εργαστήριο για την προσέγγιση της έννοιας του ουράνιου τόξου. 

«Σκεφτήκαμε ότι αν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε στους εαυτούς μας, τότε θα μπορού-

σαμε να το εξηγήσουμε στους άλλους και να κατανοήσουμε πραγματικά το φαινόμενο. 

Στο εργαστήριο έμαθα τη σημασία του να μαθαίνω πώς να κάνω ερωτήσεις, να δουλεύω 

με υλικά και να ακούω» («A Kindergarten Teacher Learns Inquiry at a Science Mu-

seum: Joanna’s Story, Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide 

for Teaching and Learning»  σσ. 99-100 & 102-103) 

Μια τέταρτη πρόταση για μελλοντική μελέτη και έρευνα, σύμφωνα με τα ευρήματα 

και τις προτάσεις του «Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future 

of Europe, High Level Group on Science Education (2007)», είναι κατά πόσο υπάρχουν 

δίκτυα συνεργασίας εκπαιδευτικών εντός και εκτός σχολείου και κατά πόσο η ηγεσία 

των σχολικών μονάδων συντελεί τόσο στην ενεργητική προώθηση και υποστήριξη αυ-

τών των δικτύων, όσο και στη δημιουργία μιας τράπεζας ιδεών και εκπαιδευτικών σχε-

δίων για δραστηριότητες που συνδέονται με τα Θεματικά Πεδία των Προγραμμάτων 

Σπουδών, αλλά και με διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις (πχ. Project). 

Οι εκπαιδευτικοί είναι βασικοί  παράγοντες  για την ανανέωση και εξέλιξη της επιστη-

μονικής  εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε δίκτυο τους επιτρέπει να βελτιώσουν την ποι-

ότητα και τις μεθόδους της διδασκαλίας τους και αναπτύσσει τα εσωτερικά κίνητρά 

τους για πρόοδο και εξέλιξη. Η απομόνωση και η εσωστρέφεια είναι συχνά ένα από  τα 

κύρια αρνητικά στοιχεία της επαγγελματικής  πρακτικής τους  και είναι σαφώς πολύ 

κακή για το ηθικό και τα κίνητρα. Ωστόσο, η συμμετοχή σε ένα επαγγελματικό δίκτυο 

μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις πρακτικές, τεχνικές και μεθό-

δους τους μέσω της συνεργασίας με συναδέλφους εντός της σχολικής μονάδας, αλλά 

https://nap.nationalacademies.org/read/9596/chapter/6#99
https://nap.nationalacademies.org/read/9596/chapter/6#99
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και μεταξύ των σχολείων, να συμμετάσχουν στο συλλογικό προβληματισμό της εκπαι-

δευτικής κοινότητας, να αναπτύξουν νέους τρόπους και μεθόδους αξιολόγησης της δι-

δασκαλίας τους, να ανταλλάξουν ιδέες, υλικά και εμπειρίες, να αναπτύξουν συνεργα-

σία με ερευνητικές ομάδες και να ενθαρρυνθούν οι ίδιοι για τη διεξαγωγή έρευνας. 
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https://drive.google.com/file/d/1gWPiy-IFnEu7Xy233P0FSY3t7ywPzbjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWPiy-IFnEu7Xy233P0FSY3t7ywPzbjW/view?usp=sharing
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
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Ηλεκτρονικές αναφορές 

Ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν για ανάκτηση υλικού: 

http://www.sails-project.eu/  

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/ 

 

https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/  

 

https://www.pbslearningmedia.org/  

 

Videos που χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια ή τμήμα τους: 
 

https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac18-k2-sci-ps-

lightbeams/light-beams/ 

 

https://www.pbslearningmedia.org/resource/buack2-sci-ilnightlight-

video/night-light-video/ 

 

https://contrib.pbslearningmedia.org/WGBH/buac18/buac18-int-

shadowsonglobe/index.html  

 

https://gr.pinterest.com/pin/774124927017148/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=penCJtfwMOc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kz31NbuCKxU&list=PLwa5S4LPfwHTjz

_xOkvIT4IbFCq6LfBA_&index=13  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR4yD6G2EJE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0FvP0hBuYU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_HJNsdk8Es  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkAgPBPlAj0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCPPLhPTAIk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fm__GAlrBuQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BarKFfTZeY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifAVp0VqN70 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QyCBg84z1rQ 

 

http://www.sails-project.eu/
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/
https://www.pbslearningmedia.org/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac18-k2-sci-ps-lightbeams/light-beams/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac18-k2-sci-ps-lightbeams/light-beams/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buack2-sci-ilnightlightvideo/night-light-video/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buack2-sci-ilnightlightvideo/night-light-video/
https://contrib.pbslearningmedia.org/WGBH/buac18/buac18-int-shadowsonglobe/index.html
https://contrib.pbslearningmedia.org/WGBH/buac18/buac18-int-shadowsonglobe/index.html
https://gr.pinterest.com/pin/774124927017148/
https://www.youtube.com/watch?v=penCJtfwMOc
https://www.youtube.com/watch?v=kz31NbuCKxU&list=PLwa5S4LPfwHTjz_xOkvIT4IbFCq6LfBA_&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=kz31NbuCKxU&list=PLwa5S4LPfwHTjz_xOkvIT4IbFCq6LfBA_&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=DR4yD6G2EJE
https://www.youtube.com/watch?v=l0FvP0hBuYU
https://www.youtube.com/watch?v=v_HJNsdk8Es
https://www.youtube.com/watch?v=tkAgPBPlAj0
https://www.youtube.com/watch?v=nCPPLhPTAIk
https://www.youtube.com/watch?v=fm__GAlrBuQ
https://www.youtube.com/watch?v=2BarKFfTZeY
https://www.youtube.com/watch?v=ifAVp0VqN70
https://www.youtube.com/watch?v=QyCBg84z1rQ
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https://www.youtube.com/watch?v=3Fmd__s6fPI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Md4XC9jWVcc 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
 

https://pixabay.com/el/ (με ελεύθερο κατέβασμα) 

 

Ουράνιο τόξο στην ομίχλη  

https://nb.bbend.net/media/news/2012/10/08/241390/main/b34714b4f41d6736a

48d211e4dcbb983.jpg 

 

Ουράνιο τόξο στην πρωινή υγρασία 

https://perierga.gr/wp-content/uploads/2013/10/rainbowhite2.jpeg  

 

Πρίσμα-Διάθλαση φωτός 

https://testmariapapanastasiou.files.wordpress.com/2015/02/prism1.jpg?w=76

8&h=512 

 

Βρες το λάθος 

http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2015/08/35-9.html  

Δίσκος Νεύτωνα 

http://efepereth.wdfiles.com/local--files/newton-disk/NewtonDisk.gif  

 

 

 

 

Online ψηφιακά παιχνίδια: 
 

http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-

color/games/html5/1/night-light/ 

 

http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-

color/games/html5/2/shadow-shapes/ 

 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10778 

 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10853  

 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6560 

 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10766 

https://www.youtube.com/watch?v=3Fmd__s6fPI
https://www.youtube.com/watch?v=Md4XC9jWVcc
https://pixabay.com/el/
https://nb.bbend.net/media/news/2012/10/08/241390/main/b34714b4f41d6736a48d211e4dcbb983.jpg
https://nb.bbend.net/media/news/2012/10/08/241390/main/b34714b4f41d6736a48d211e4dcbb983.jpg
https://perierga.gr/wp-content/uploads/2013/10/rainbowhite2.jpeg
https://testmariapapanastasiou.files.wordpress.com/2015/02/prism1.jpg?w=768&h=512
https://testmariapapanastasiou.files.wordpress.com/2015/02/prism1.jpg?w=768&h=512
http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2015/08/35-9.html
http://efepereth.wdfiles.com/local--files/newton-disk/NewtonDisk.gif
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-color/games/html5/1/night-light/
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-color/games/html5/1/night-light/
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-color/games/html5/2/shadow-shapes/
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/kids/pathways/4/light-and-color/games/html5/2/shadow-shapes/
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10778
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10853
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6560
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10766
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Sites που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία videos και ψηφια-

κών ασκήσεων: 
 

https://www.audacityteam.org/ 

 

https://bubbl.us/ 

 

https://content.e-me.edu.gr/ 

 

https://drive.google.com/  

 

https://learningapps.org/  

 

https://pixlr.com/gr/ 

 

power point (για δημιουργία εικόνων και MPEG-4) 

 

https://screencast-o-matic.com/  

 

https://shotcut.org/ 

 

https://www.spiderscribe.net/  

 

https://wordwall.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.audacityteam.org/
https://bubbl.us/
https://content.e-me.edu.gr/
https://drive.google.com/
https://learningapps.org/
https://pixlr.com/gr/
https://screencast-o-matic.com/
https://shotcut.org/
https://www.spiderscribe.net/
https://wordwall.net/
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Παράρτημα Ι: 

Οι κάρτες των έξι τύπων μάθησης της Diana Laurillard και από τις δύο μεριές: 

1. Με απόκτηση: 
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2. Συνεργασία: 
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3. Συζήτηση: 
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4. Έρευνα: 
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5. Πρακτική: 
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6. Παραγωγή: 
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