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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα παιδιά από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους, δέχονται ερεθίσματα 

και αποκτούν εμπειρίες από το άμεσο περιβάλλον τους, σχηματίζοντας έτσι τις 

προσωπικές τους ερμηνείες για οτιδήποτε τα περιβάλλει. Με την είσοδό τους 

επομένως στο σχολείο, τα παιδιά δεν έρχονται να αποκτήσουν εκεί για πρώτη φορά 

εμπειρίες ή νέες γνώσεις, άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Συνήθως, έννοιες, 

καταστάσεις και φαινόμενα έχουν γίνει νωρίτερα αντιληπτά από τα παιδιά, όχι 

όμως και κατανοητά.

Οι παιδαγωγοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις και ερμηνείες για πολλά 

θέματα, όπως τα φυσικά φαινόμενα, που θεωρούνται δύσκολα για να τα 

προσεγγίσουν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Καθώς όμως αρκετά από τα πιο 

σημαντικά φυσικά φαινόμενα παρουσιάζονται συχνά στην καθημερινή μας ζωή, 

είναι σκόπιμο να εμπλέκονται τα παιδιά από μικρή ηλικία σε αυτά. Μια 

προσέγγιση όμως φυσικών φαινομένων καθώς περιλαμβάνει επιστημονική 

ορολογία και πολύπλοκες έννοιες, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άκριτα σε 

παιδιά τόσο μικρής ηλικίας όπως η προσχολική.

Στην παρούσα εργασίες γίνεται αναφορά στη σημασία που έχει η 

διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, για 

την οργάνωση της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το πεδίο των 

φυσικών επιστημών μέχρι πρόσφατα υπήρχε η άποψη πως περιλαμβάνει θέματα 

απρόσιτα για παιδιά των πρώτων τάξεων της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της 

προσχολικής. Όμως, ιδιαίτερα στις φυσικές επιστήμες, οι πρώιμες αντιλήψεις των 

παιδιών, είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την καλύτερη οργάνωση της γνώσης, η 

οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες, το επίπεδο γνωστικής και νοητικής 

ανάπτυξης τους.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε, εδώ να ερευνηθούν οι πρώτες αντιλήψεις 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τρία καιρικά φαινόμενα: τη βροχή, το 

χιόνι, την καταιγίδα. Καθώς πρόκειται για φυσικά φαινόμενα, εμφανή στην 

καθημερινή ζωή, σημαντικά, αφού περιλαμβάνουν βασικές έννοιες και διεργασίες 

και είναι συχνά ορατά, τα παιδιά έχουν αποκτήσει, από νωρίς, μια πρώτη εμπειρία 

από τις εναλλαγές του καιρού.



Η εργασία αυτή περιλαμβάνει 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται 

λόγος για τη σημασία των αντιλήψεων των παιδιών στην καλύτερη οργάνωση και 

σχεδίασμά της διδασκαλίας, σε θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες 

στην προσχολική εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στη δομή και την αλλαγή των 

γνωστικών δομών των παιδιών και εξετάζεται πώς μπορεί να προσαρμοστεί η 

διδασκαλία ενός τέτοιου επιστημονικού αντικειμένου στην προσχολική και 

πρωτοσχολική εκπαίδευση και πως συμβάλλουν σε αυτό οι ιδέες των παιδιών, 

ακόμα και αν περιέχουν παρανοήσεις ή είναι ελλιπείς.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται καταγραφή διεθνών ερευνών, που 

πραγματοποιήθηκαν με στόχο την διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών, για 

μετεωρολογικά φαινόμενα, σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και την 

αξιοποίηση των δεδομένων προς μια καλύτερα οργανωμένη διδασκαλία κάθε 

φορά.

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για 

την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν. Επίσης, αιτιολογείται η επιλογή των μεθοδολογικών 

εργαλείων έρευνας, ως κατάλληλων για την έγκυρη -κατά το δυνατό- καταγραφή 

και ανάλυση των δεδομένων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν 

από την πραγματοποίηση της έρευνας με στόχο αφενός μια προσπάθεια 

δημιουργίας πρώιμων μοντέλων σκέψης για τα τρία φαινόμενα και κατ’ επέκταση 

για τον κύκλο του νερού, στον οποίο εμπλέκονται και αφετέρου τη σύγκριση των 

εννοιολογικών και σχεδιαστικών αναπαραστάσεων των παιδιών.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων, αλλά και από τη σύγκριση με 

προγενέστερες έρευνες γύρω από παρόμοια ζητήματα. Ακόμη, διατυπώνονται 

ενδεικτικές προτάσεις για τη διδασκαλία του κύκλου του νερού στην προσχολική 

ηλικία, με στόχο την οικοδόμηση πρώιμων νοητικών μοντέλων από τα παιδιά και 

την κατανόηση των καιρικών φαινομένων ως σύνθετων φυσικών διεργασιών.

Η μελέτη και η έρευνα αυτή είναι, λοιπόν, μια προσπάθεια ανίχνευσης των 

ιδεών των παιδιών προσχολικής ηλικίας, για τρία μετεωρολογικά φαινόμενα, με 

σκοπό να οργανωθούν πληρέστερα διδακτικές δραστηριότητες, κατάλληλες για τις 

ανάγκες των παιδιών, χωρίς όμως να εμπλέκονται σε αυτές, πολύπλοκες έννοιες.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι ιδέες των παιδιών και η σημασία τους για την 

εκπαιδευτική διαδικασία.

1. Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά, πριν ακόμα φοιτήσουν στο σχολείο έχουν 

σχηματίσει ιδέες και απόψεις για φυσικά φαινόμενα και έχουν δώσει τη δική τους 

ερμηνεία σε αυτά. Διαμορφώνουν αυτές τις ιδέες και ερμηνείες ως αποτέλεσμα των 

καθημερινών εμπειριών απ’ όλες τις πλευρές της ζωής τους: με πρακτικές σωματικές 

δραστηριότητες, από συζητήσεις με άλλους ανθρώπους γύρω τους, και από τα μέσα 

ενημέρωσης. Οι ιδέες αυτές των παιδιών φαίνονται ίσως χωρίς συνοχή, 

αναγνωρίζεται όμως ότι πολλές φορές είναι τόσο καλά εδραιωμένες που δεν 

αλλάζουν με τη διδασκαλία και μένουν αμετάβλητες ακόμα κι αν δεν συμφωνούν με 

την επιστημονική εξήγηση (Driver & Easly, 1978. Osborne, 1985). Ακόμα και όταν 

οι μαθητές εφαρμόζουν τις επιστημονικές ιδέες σε προβλήματα εξετάσεων, για 

παράδειγμα, αδυνατούν να τις εφαρμόσουν εκτός σχολείου για την ερμηνεία των 

φυσικών φαινομένων.

Οι ιδέες των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα έχουν μια παγκοσμιότητα, 

καθώς ορισμένες απόψεις τους γύρω από γνωστά φυσικά φαινόμενα που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή, φαίνεται να εμφανίζουν ομοιότητες, 

ανεξάρτητα από τη χώρα και τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν, και 

συγκροτούν ερμηνευτικά μοντέλα: Αυτές τις ιδέες τα παιδιά τις χρησιμοποιούν για να 

προβλέψουν και να ερμηνεύσουν ο, τι υποπίπτει στην αντίληψή τους (Βοσνιάδου, 

1998. Vosniadou & Brewer, 1992. Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 

1998). Οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών μπορούν να ομαδοποιηθούν, έχουν 

γενικότητα και διαχρονική ισχύ, παρόλο που μερικές από αυτές διαφοροποιούνται με 

την ανάπτυξη του μαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας (Driver, κ.α., 1998).

Οι αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, δεν είναι απλές 

παρανοήσεις που ίσως οφείλονται σε κακή πληροφόρηση, αλλά πιθανόν να 

δημιουργούνται από κάποιους μηχανισμούς σκέψης, που τα ίδια διαθέτουν και με
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τους οποίους αντιλαμβάνονται ο, τι συμβαίνει γύρω τους. Σύμφωνα με την θεωρία 

εποικοδόμησης της γνώσης κυρίαρχο ρόλο στη μάθηση παίζουν οι ιδέες των μαθητών 

(Driver, κ.α., 1998. Gilbert, Osborne & Fensham, 1982. Lemeignan & Weil-Barais, 

1997). Κάθε παιδί, λοιπόν, ερμηνεύει με το δικό του τρόπο τις εξηγήσεις του 

εκπαιδευτικού και τις μετατρέπει μόνο του σε γνώσεις. Αν πάρουμε υπόψη μας και 

τις εμπειρίες που έχει κάθε άτομο από την καθημερινή ζωή, τότε φαίνεται ότι το πόσο 

τροποποιούμε τη σκέψη μας εξαρτάται από τις αρχικές ιδέες που έχουμε για το θέμα. 

Τα άτομα, δηλαδή, εσωτερικεύουν την εμπειρία κατά τρόπο-που είναι εν μέρει δικός 

τους, κατασκευάζουν τα δικά τους νοήματα και συνήθως οι προσωπικές ιδέες 

επηρεάζουν τον τρόπο που προσλαμβάνονται οι πληροφορίες.

Αυτός ο προσωπικός τρόπος προσέγγισης εμφανίζει ομοιότητες με τον τρόπο 

που παράγεται η επιστημονική γνώση. Πολλοί φιλόσοφοι της επιστήμης δέχονται ότι 

οι υποθέσεις και οι θεωρίες δεν αντιπροσωπεύουν τα λεγάμενα «αντικειμενικά» 

δεδομένα, αλλά είναι κατασκευές ή προϊόντα της ανθρώπινης φαντασίας (Driver, 

Guesne & Tiberghien, 1993). Συγκεκριμένα ο Kuhn στο βιβλίο του «Δομή των 

επιστημονικών επαναστάσεων», απορρίπτει τη μονιμότητα της επιστημονικής 

γνώσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή συνεχώς μεταβάλλεται. Η πορεία της εξέλιξης των 

ιδεών δεν είναι γραμμική και η απόκτησή της δεν έχει συσσωρευτικό χαρακτήρα. Η 

αντικειμενική πραγματικότητα δεν συλλαμβάνεται μέσα από τις επιστημονικές 

έννοιες μεμιάς και για πάντα (Driver, κ.α., 1998).

Παρόμοια αντίληψη ισχύει και για την απόκτηση της γνώσης από τους 

μαθητές. Σύμφωνα με την εποικοδομητική υπόθεση, ο μαθητής ή γενικότερα το 

άτομο κατασκευάζει τη δική του προσωπική γνώση, ερμηνεύει με το δικό του τρόπο 

την πραγματικότητα που εξαρτάται από τις δικές του ιδέες και τις νοητικές του δομές 

(Driver, κ.α., 1998. Gunstone, 1988). Η γνώση ως προσωπικό κατασκεύασμα δεν 

μπορεί να είναι αντικειμενική αλλά προσωπικά και κοινωνικά προσδιορισμένη. Το 

κύρος της είναι προσωρινό και αξιολογείται από τους μαθητευόμενους ως προς το 

βαθμό που ταιριάζει με την εμπειρία τους, το πόσο είναι χρήσιμη και το βαθμό στον 

οποίο εναρμονίζεται με τις γνωστικές τους δομές (Driver, κ.α, 1998. Osborne & 

Freyberg, 1985).
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2. Η σημασία των ιδεών των παιδιών για τη διδασκαλία

Ο βαθμός στον οποίο οι ιδέες των παιδιών επηρεάζουν τη μάθηση, γίνεται 

φανερός από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν δέχονται τη διδασκαλία χωρίς να 

υπάρχουν ήδη στη αντίληψή τους έννοιες και όροι από την καθημερινή ζωή, αλλά 

προσεγγίζουν τις εμπειρίες που παρουσιάζονται στα μαθήματα με προηγούμενες 

αποκτηθείσες ιδέες και αυτές επηρεάζουν ο ,τι μαθαίνεται από νέες εμπειρίες κατά 

διάφορους τρόπους, όπως παρατηρήσεις γεγονότων, ερμηνείες, στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για απόκτηση νέων πληροφοριών (Driver, κ α., 1998).

Το να παίρνουμε, λοιπόν, υπόψη τις πρότερες ιδέες, είναι μια από τις 

στρατηγικές, που δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προσαρμογής της διδασκαλίας στις 

ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών ως προς την επιλογή των εννοιών που θα 

διδαχτούν, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και φαινομενικά απλές έννοιες 

μπορεί να μην γίνουν κατανοητές από αρκετούς μαθητές (Driver, κ.α., 1993), γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα και πιο σοβαρά μαθησιακά προβλήματα. 

Επίσης, αν οι πρότερες ιδέες είναι γνωστές, τότε μπορούν να αμφισβητηθούν ευθέως 

με εμπειρίες που συγκρούονται με τις προβλέψεις τους, προκαλώντας ταυτόχρονα 

τους μαθητές να αναθεωρήσουν τις ιδέες τους (Driver, κ.α., 1998. Lemeignan, κ.α., 

1997). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις διδακτικές δραστηριότητες που θα επιλεγούν 

έτσι ώστε να ερμηνευτούν από τους μαθητές με τρόπο που εμείς επιδιώκουμε και 

συγχρόνως να απορριφθούν κάποια κλασικά πειράματα διδασκαλίας που δεν οδηγούν 

στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ακριβώς γιατί εκλαμβάνονται διαφορετικά από τους 

μαθητές (Ραβάνης, 2001).

Οι ιδέες των παιδιών, φαίνεται να αποτελούν σημαντική πηγή για την 

διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, αφού γνωρίζοντας τις αρχικές γνώσεις των 

παιδιών μπορεί η διδασκαλία να αξιολογηθεί και να ανατροφοδοτηθεί. Μια 

ερευνητική διαδικασία ανίχνευσης των αρχικών αυτών ιδεών και αντιλήψεων των 

παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε εποικοδομητικού τύπου διδασκαλία και μάθηση 

(Σολομωνίδου, 1999). Δηλαδή γνωρίζοντας καλύτερα τις τυχόν λανθασμένες ή 

ελλιπείς αντιλήψεις των παιδιών για κάποιο θέμα, είναι πιο εύκολο η διδασκαλία να 

ακολουθήσει μια πορεία βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και να τα 

καθοδηγήσει στη σταδιακή οικοδόμηση πληρέστερων μοντέλων σκέψης.

Βέβαια, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει ποικιλία ιδεών για την ερμηνεία 

φαινομένων, ωστόσο μελέτες και έρευνες φανερώνουν ότι υπάρχουν ορισμένα γενικά
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πρότυπα στους τύπους των ιδεών των παιδιών που βασίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος 

στις πρώιμες εμπειρίες τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που επικρατούν στον 

τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά σε κάθε ηλικία, η διδακτική δραστηριότητα μπορεί 

να βελτιώσει, να διορθώσει ή να εμπλουτίσει τις αρχικές ιδέες των παιδιών.

3. Νοητικά μοντέλα-Εννοιολογική αλλαγή

Αν και οι απόψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας φαίνεται να είναι 

γενικευμένες, ωστόσο υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός σκέψης με τον οποίο 

δίνουν εξηγήσεις, έστω και λανθασμένες. Οι απόψεις αυτές, αν λάβουμε υπόψη μας 

τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν πρώιμα νοητικά μοντέλα που μας 

επιτρέπουν να διακρίνουμε κοινά στοιχεία και στρατηγικές σκέψης ακόμα και σε 

παιδιά μικρής ηλικίας.

Όταν μιλάμε για νοητικά μοντέλα, εννοούμε τις αντιλήψεις που έχει κάθε 

παιδί, καθώς και την δομή και την οργάνωση των αντιλήψεων αυτών, που του 

επιτρέπει να τις συνδυάζει με νέες πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον και 

να οικοδομεί νέες γνώσεις. Πρόκειται λοιπόν, για ερμηνευτικά σχήματα που 

επιστρατεύουμε προκειμένου να δώσουμε εξηγήσεις για κάποιο θέμα. Τα νοητικά 

μοντέλα είναι δυναμικές κατασκευές, που δημιουργούνται επιτόπου, με στόχο να 

απαντηθούν ερωτήματα, να επιλυθούν προβλήματα ή να αντιμετωπιστούν άλλες 

καταστάσεις. Είναι κατανοητό επομένως, ότι τα νοητικά μοντέλα παράγοντας αλλά 

και περιορίζονται από τις υποκείμενες εννοιολογικές δομές. Ωστόσο, η κατανόηση 

των νοητικών μοντέλων που χρησιμοποιούν τα άτομα για να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις ή να λύσουν προβλήματα μας επιτρέπει να έχουμε πληροφορίες για το 

περιεχόμενο και τη δομή της υποκείμενης γνωσιακής τους βάσης (Βοσνιάδου, 1998. 

West, Fensham & Garrad, 1985).

Καθώς τα μοντέλα δεν έχουν απλώς περιγραφικό χαρακτήρα, αλλά δομούνται 

βάσει προσωπικών εμπειριών και γνώσεων που έχουν εσωτερική συνάφεια και 

ορισμένη ερμηνευτική εμβέλεια, επιτρέπουν ακόμα και προβλέψεις και εξηγήσεις 

των αλλαγών και των μεταβολών. Βέβαια, ακριβώς επειδή πρόκειται για 

απλοποιημένα σχήματα που διευκολύνουν την κατανόηση και εξήγηση φαινομένων, 

είναι επόμενο ότι αυτά μεταβάλλονται ή απορρίπτονται όταν πλέον δεν οδηγούν σε 

λύση προβλημάτων. Επιχειρείται λοιπόν, κάθε φορά η αναζήτηση και συγκρότηση 

νέων μοντέλων. Δηλαδή, ένα μοντέλο μπορεί να φανεί χρήσιμο για τη δημιουργία
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ερμηνευτικών σχημάτων που σχετίζονται με μια σειρά φαινομένων, αλλά ύστερα από 

ένα σημείο να γίνει ανίσχυρο ή ακόμη και να οδηγήσει σε μια νοητική κατασκευή 

που δεν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Κουλαϊδής, 1994. Ραβάνης, 1999).

Ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, το πρόβλημα της νοητικής συγκρότησης 

μοντέλων είναι λεπτό, τη στιγμή που δεχόμαστε ότι η σκέψη μέσω μοντέλων 

επιτρέπει περιγραφές, προβλέψεις και εξηγήσεις. Οι περιορισμοί που υπάρχουν 

αναμφίβολα στην προσχολική ηλικία, μας αναγκάζουν να εξετάσουμε κατά 

περίπτωση και κάτω από κάποιες συνθήκες, ποια μοντέλα μπορούν να προσφέρουν 

εξηγήσεις και προβλέψεις, εκτός από περιγραφές. Για αυτό ίσως μιλάμε περισσότερο 

για νοητική συγκρότηση δυνάμει μοντέλων ή προ-μοντέλων, τα οποία υπό γόνιμες 

εκπαιδευτικές προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μοντέλα 

αναπαράστασης του φυσικού κόσμου.

Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση 

συνίσταται στην προσπάθεια, να περάσουμε από τις αρχικές βιωματικές νοητικές 

παραστάσεις σε περισσότερο επεξεργασμένες. Επομένως και στην προσχολική ηλικία 

θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε τις διδακτικές στρατηγικές με προσπάθειες 

συγκρότησης μοντέλων του φυσικού κόσμου, έστω και αν αυτά παραμένουν ακόμα 

περιγραφικά, ατελή και υπο - λειτουργικά (Ραβάνης, 1999).

Συγκεκριμένα, όπως βρέθηκε από μελέτες (Βοσνιάδου, 1998), τα νοητικά 

μοντέλα των μαθητών μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: διαισθητικά, 

επιστημονικά, και συνθετικά. Χαρακτηριστικό των διαισθητικών μοντέλων είναι ότι 

παρεκκλίνουν όσο το δυνατό λιγότερο από το φυσικό κόσμο, όπως αυτός γίνεται 

άμεσα αντιληπτός από τις αισθήσεις μας. Τα διαισθητικά μοντέλα είναι αυτά που δεν 

έχουν επηρεαστεί καθόλου από τις επιστημονικές απόψεις. Τα επιστημονικά μοντέλα 

είναι αυτά που βρίσκονται σε συμφωνία με τις τρέχουσες επιστημονικές απόψεις.

Τα συνθετικά μοντέλα αποτελούν συνδυασμό διαισθητικών και 

επιστημονικών μοντέλων και χαρακτηρίζονται από την παρουσία παρανοήσεων.

Αν υποθέσουμε ότι οι μαθητές θεωρούν τις εδραιωμένες πεποιθήσεις τους ως 

αναμφίβολες αλήθειες για τον κόσμο και όχι ως απλές υποθέσεις ή συμπεράσματα 

μιας επιστημονικής θεωρίας, τότε γίνεται κατανοητό γιατί διαστρεβλώνουν τις 

επιστημονικές έννοιες έτσι ώστε αυτές να προσαρμόζονται στις εδραιωμένες 

πεποιθήσεις τους αντί να κάνουν το αντίθετο. Πιθανόν, οι μαθητές στερούνται της 

μεταγνωστικής επίγνωσης, που απαιτείται για να θέσουν υπό αμφισβήτηση την 

αλήθεια ή την επάρκεια των εδραιωμένων πεποιθήσεων. Στην προσπάθεια τους να
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ερμηνεύσουν τις αντιδιαισθητικές πληροφορίες με ένα τρόπο που να μην έρχεται σε 

αντίθεση με τις εδραιωμένες πεποιθήσεις τους, οι μαθητές δημιουργούν τα συνθετικά 

μοντέλα (Βοσνιάδου, 1998).

Ευρήματα ερευνών για αντιλήψεις μαθητών, όσον αφορά θέματα φυσικών 

επιστημών, δείχνουν ότι η πλειοψηφία σχηματίζει ένα συνθετικό μοντέλο 

προκειμένου να εξηγήσει διεργασίες και ιδιότητες φαινομένων (Vosniadou & Brewer, 

1992. Βοσνιάδου, 1998. Stepans & Kuehn, 1985). Δηλαδή, οι μαθητές οδηγούνται 

πολλές φορές σε παρανοήσεις προκειμένου να εξηγήσουν ένα φαινόμενο, παρόλο που 

εκτίθενται σε τόσες πληροφορίες μέσα στα πλαίσια του σχολείου. Αυτό ίσως 

οφείλεται σε πολύ καλά εδραιωμένες πεποιθήσεις. Όταν σχηματίζουν ένα συνθετικό 

νοητικό μοντέλο, οι μαθητές συνεχίζουν να διατηρούν όλες ή μερικές από τις 

εδραιωμένες τους πεποιθήσεις, αλλά με τρόπο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 

πληροφορίες που παίρνουν από τους ενηλίκους. Επομένως, όπως έχει διαπιστωθεί, η 

διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής εξελίσσεται από αρχικά διαισθητικά μοντέλα 

προς όλο και πιο προηγμένα συνθετικά μοντέλα ανάλογα με τον αριθμό των 

εδραιωμένων πεποιθήσεων που έχουν απορρίψει οι μαθητές.

Κρίνεται λοιπόν, σημαντικό η διδασκαλία των φυσικών επιστημών, η οποία 

θα βασίζεται στις αντιλήψεις των παιδιών και τις πρότερες εμπειρίες τους, να ξεκινάει 

από την προσχολική κιόλας ηλικία, αφού όπως διαπιστώνεται οι παρανοήσεις των 

παιδιών γίνονται ολοένα πιο πολύπλοκες καθώς ανεβαίνουν τις βαθμίδές της 

εκπαίδευσης.

Καθώς δεδομένα ερευνών δείχνουν ότι τα παιδιά αρχίζουν τις σπουδές τους 

στο σχολείο έχοντας ήδη διαμορφώσει ένα αρχικό μοντέλο για κάποιο θέμα που στη 

συνέχεια μετατρέπεται σε ένα συνθετικό ή ένα επιστημονικό μοντέλο, θα πρέπει να 

ερευνήσουμε το είδος της εννοιολογικής αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια αυτών των ετών (Βοσνιάδου, 1998).

Σύμφωνα με τη Spelke (1991, στο Βοσνιάδου, 1998), ορισμένα από τα 

απλοϊκά συνθετικά μοντέλα δεν εγκαταλείπονται ποτέ με την πάροδο του χρόνου, και 

εξακολουθούν να παίζουν βασικό ρόλο στους καθημερινούς συλλογισμούς των 

ενηλίκων. Οι θεμελιώδεις γνώσεις, όμως που έχουν τα παιδιά πρέπει να 

αναθεωρηθούν και να μετασχηματιστούν σε νέες μέσα στα πλαίσια ενός 

εννοιολογικού εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης.
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O Thagard (1992, στο Βοσνιάδου, 1998) υποστηρίζει ότι οι έννοιες είναι 

οργανωμένες σε θεωρίες οι οποίες είναι πρωτίστως δομημένες με την μορφή 

ιεραρχιών που αναφέρονται σε σχέσεις είδους ή σχέσεις μέρους και όλου. Επομένως, 

η εννοιολογική αλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη ή την εξάλειψη 

εννοιών, ή τις μεταμορφώσεις τους, που μπορεί να είναι απλές, όταν περιλαμβάνουν 

διαφοροποίηση ή συνένωση, ή πολύπλοκες, όταν περιλαμβάνουν αλλαγές στις 

σχέσεις είδους ή στις σχέσεις μέρους.

Γενικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η διαδικασία 

απόκτησης γνώσεων περιλαμβάνει τη συνεχή αναδιοργάνωση των υπαρχόντων 

εννοιολογικών δομών. Ειδικά ο τομέας των φυσικών επιστημών έχει ιδιαιτερότητες: 

α) οι επιστημονικές εξηγήσεις των φαινομένων είναι πολύ διαφορετικές από τις 

αρχικές, διαισθητικές εξηγήσεις που επινοούν τα παιδιά με βάση τις καθημερινές 

τους παρατηρήσεις, και β) οι αρχικές αυτές εξηγήσεις δύσκολα αναθεωρούνται 

καθώς υπάρχουν περιορισμοί που έχουν αποκτηθεί εμπειρικά από την καθημερινή 

παρατήρηση του φυσικού κόσμου και είναι τόσο καλά εδραιωμένοι ώστε είναι 

δύσκολο να αλλάξουν (Βοσνιάδου, 1998).

Αν, όμως, οι εμπειρίες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον οδηγούν 

την ανθρώπινη σκέψη στη συγκρότηση και τη χρήση βιωματικών νοητικών 

παραστάσεων, όπως προαναφέραμε, τότε η ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων 

από τις φυσικές επιστήμες οφείλει να αξιοποιεί τις παραστάσεις αυτές, με σκοπό τη 

μετάβαση σε περισσότερο επεξεργασμένες νοητικές οντότητες, των οποίων τα 

χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι συμβατά με ορισμένα τουλάχιστον 

χαρακτηριστικά των επιστημονικών μοντέλων (Ραβάνης, 1999).

Ερευνώντας τις ιδέες των παιδιών, λοιπόν, μπορούμε να οδηγηθούμε σε 

διδακτικές δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση και αναδιοργάνωση 

των γνώσεων, καθώς θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το νοητικό επίπεδο των 

μαθητών. Οι αντιλήψεις των παιδιών όπως φαίνονται και από τις έρευνες στις οποίες 

αναφερθήκαμε, δείχνουν πως έχουν μια λογική συνοχή και μπορούν να αποδοθούν σε 

νοητικά σχήματα, ακόμα και από την προσχολική ηλικία. Βασιζόμενοι σε αυτά τα 

νοητικά σχήματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατανοήσουν τις απαντήσεις των 

μαθητών, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις παρανοήσεις ή τις 

ελλιπείς και λανθασμένες αντιλήψεις, προς μια περισσότερο εποικοδομητική 

διδασκαλία.
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Όταν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι σκέφτονται οι μαθητές, μπορούν να 

προκαλέσουν αμφισβήτηση και γνωστική σύγκρουση, οργανώνοντας 

δραστηριότητες, δημιουργώντας καταστάσεις προβληματισμού, προκειμένου να 

οδηγήσουν τους μαθητές σε αναθεώρηση των ιδεών τους. Όταν οι γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει περιέχουν διαδικασίες και περιεχόμενο, δηλαδή έχουν κάποια δομή 

πληροφοριών, τότε μπορούν να εξελίσσοντας να αλλάζουν και να τροποποιούνται, 

σύμφωνα με αυτό που επιθυμούμε (Driver, κ.α., 1998).

Αναφερόμενοι στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών επομένως, από την 

προσχολική ηλικία, αυτό που επιδιώκουμε είναι η σταδιακή οικοδόμηση των 

γνώσεων μέσα από δραστηριότητες που θα επιφέρουν συνεχή αναδιοργάνωση των 

ήδη υπαρχόντων εννοιολογικών δομών. Είναι σημαντικό να δημιουργούνται 

συνθήκες για τα παιδιά οι οποίες θα τα κάνουν να αντιληφθούν ότι οι απόψεις τους 

για τον κόσμο δεν είναι «πραγματικά γεγονότα» αλλά θεωρητικές κατασκευές που 

επιδέχονται διάψευση (Βοσνιάδου, 1998).

4. Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση

Αφού λοιπόν, αναφερόμαστε σε εμπειρίες και ιδέες που έχουν τα παιδιά 

πριν ακόμα περάσουν στο πεδίο της επίσημης, οργανωμένης εκπαίδευσης, σημαντικό 

είναι να σταθούμε στην προσχολική εκπαίδευση και στον τρόπο που προσεγγίζονται 

τα φαινόμενα και οι έννοιες των φυσικών επιστημών κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα που αφορούν την προσχολική 

εκπαίδευση, στόχος είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, η 

ελεύθερη και δημιουργική έκφραση, ενώ ταυτόχρονα το νηπιαγωγείο καλείται να 

παρέχει γνώσεις και νέες εμπειρίες στο παιδί, που θα το προετοιμάσουν για την 

ένταξη του έπειτα στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παρατηρείται και μέσα 

από την διδακτική πρακτική στο Νηπιαγωγείο, ότι όσον αφορά τον τομέα των 

φυσικών επιστημών, υπάρχουν απόψεις, που πολλές φορές διαφοροποιούνται, 

δημιουργώντας έναν προβληματισμό σχετικά με το αν είναι "σωστό" να εμπλέκονται 

τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με φαινόμενα και έννοιες των φυσικών 

επιστημών, που -κατά παράδοση- θεωρούνται δύσκολα αντικείμενα διδασκαλίας και 

μάθησης. Παρόλο αυτά, σε όλων των τύπων τα αναλυτικά προγράμματα του
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Νηπιαγωγείου, όπου διακρίνονται προσπάθειες ανάπτυξης δραστηριοτήτων από 

όλους τους τομείς (Ραβάνης, 1999), στα πλαίσια δραστηριοτήτων του γνωστικού 

τομέα επιχειρείται η εισαγωγή των νηπίων στις φυσικές επιστήμες. Συνήθως όμως οι 

δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται μόνο ή κυρίως στην παροχή εμπειριών από 

τον φυσικό κόσμο και λιγότερο στο θέμα της μάθησης και της γνωστικής ανάπτυξης 

των νηπίων.

Βέβαια, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τις φυσικές 

επιστήμες στην προσχολική ηλικία είναι ένα λεπτό εγχείρημα, δεδομένου ότι οι 

φυσικές επιστήμες, ως αντικείμενο έρευνας, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι 

αυστηρή δόμησή τους, η ειδική ορολογία, οι πειραματικές προσεγγίσεις τους, 

δημιουργούν, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, δυσκολίες ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για μικρές ηλικίες, όπως η προσχολική, όπου υπάρχουν εμπειρικοί και γνωστικοί 

περιορισμοί. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με τις 

εμπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον και τον ευρύτερο 

κύκλο των συνομηλίκων, αλλά και των ενηλίκων που έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν 

τον φυσικό κόσμο, αλλά και τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής. Είναι σε θέση, 

δηλαδή, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, να μαθαίνουν τη συμπεριφορά 

αντικειμένων και υλικών, να κάνουν υποθέσεις, να δημιουργούν σχέσεις, να δίνουν 

ερμηνείες και εξηγήσεις, να αντιλαμβάνονται λοιπόν, με τους δικούς τους 

ερμηνευτικούς μηχανισμούς τον φυσικό κόσμο. Σχετικές έρευνες (Bar, 1989. Piaget, 

1989. Ραβάνης, 1999. Stepans & Kuehn, 1985), με ψυχολογική κυρίως προοπτική, 

έχουν δείξει ότι τα παιδιά από την βρεφική και την προνηπιακή ακόμα ηλικία, 

διαμορφώνουν τις πρώτες βιωματικές νοητικές παραστάσεις για ζητήματα που 

ενδιαφέρουν τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Η σύγκριση των γνωστικών ερμηνευτικών μηχανισμών των παιδιών που 

αποτελούν ένα είδος μοντέλου, καθώς επαναλαμβάνονται στο χώρο και το χρόνο, σε 

συσχέτιση με τα ειδικά μοντέλα ανάγνωσης του φυσικού κόσμου, που διαθέτουν οι 

φυσικές επιστήμες, θα μπορούσαν να αναδείξουν την ανάγκη εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων, καθώς τα ερμηνευτικά σχήματα που διαθέτει η παιδική σκέψη είναι 

ενδεχομένως ελλιπή ή έρχονται σε αντίθεση με τα μοντέλα των φυσικών επιστημών.

Καθώς όμως εμφανίζονται δυσχέρειες όσον αφορά την εξοικείωση των 

παιδιών με τις μεθόδους εργασίας των φυσικών επιστημών, το να περάσουν από την 

απλή παρατήρηση σε συνθήκες πραγματικής μελέτης του φυσικού κόσμου, απαιτεί 

μια διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν τα παιδιά, αλλά και προσπάθεια
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του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος να οδηγήσει την παιδική σκέψη σε μια αλλαγή της 

θέας του φυσικού κόσμου από το αυθόρμητο στο συστηματικό και από το αόριστο 

στο συγκεκριμένο (Ραβάνης, 1999).

Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο δεν αρκεί η επιλογή μιας μεθόδου βάσει της 

παιδαγωγικής εμπειρίας, αλλά και ο σχεδιασμός διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες 

θα ανταποκρίνονται στο επίπεδο της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, με την 

ανάλογη οργάνωση και επιλογή των αντικειμένων διδασκαλίας. Γιατί αν επιλεγεί μια 

δραστηριότητα απλώς επειδή θεωρείται σημαντική, αυτό που θα μπορούσε να 

αξιολογηθεί θα ήταν η διεκπεραίωση της διαδικασίας ή οι στόχοι που έχει θέσει ο 

εκπαιδευτικός, στόχοι που ίσως δεν αφορούν τις πραγματικές γνωστικές ανάγκες του 

παιδιού όταν αυτές αγνοούνται (Ραβάνης, 1999). Αντίθετα, εάν οι δραστηριότητες για 

τις φυσικές επιστήμες, οργανώνονται με βάση τις ικανότητες και το επίπεδο νοητικής 

ανάπτυξης των παιδιών, τότε μπορούν να αξιολογηθούν -πέρα από το αν 

ολοκληρώθηκαν- και ως προς την υπέρβαση των νοητικών εμποδίων και των 

κατακτήσεων ενός παιδιού, ως ενεργού παράγοντα της διδακτικής διαδικασίας. 

Γίνεται αντιληπτό επομένως πως αν είναι γνωστές οι δυσχέρειες που τυχόν 

συναντιόνται κατά την διδασκαλία και υπάρχει εκ των προτέρων προετοιμασία, είναι 

ευκολότερο να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.

Συνήθως, λόγω της ιδιαιτερότητας των φυσικών επιστημών, οι γνώσεις που 

χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες στην προσχολική εκπαίδευση έχουν 

περιγραφικό και γενικευμένο χαρακτήρα, χωρίς πολύπλοκους όρους και ερμηνείες. Η 

οργάνωση της δραστηριότητας με τα παιδιά είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο.

Για να είναι επομένως, ορθολογικά οργανωμένη και δομημένη μια 

δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να είναι γνωστές οι ιδέες και αντιλήψεις των 

παιδιών. Οπως ήδη αναφέρθηκε άλλωστε, αν και ποικίλες οι αντιλήψεις αυτές, 

ωστόσο συγκλίνουν σε κάποια σημεία, ανάλογα με την ηλικία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αντιλήψεις των παιδιών για τα καιρικά φαινόμενα- 

Αιεθνείς έρευνες.

Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται ένας περιορισμένος αριθμός 

ερευνών σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. Ο πρώτος που μελέτησε τις αντιλήψεις 

των παιδιών για τα καιρικά φαινόμενα ήταν ο Piaget. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

Piaget, όσον αφορά τα σύννεφα, οι εξηγήσεις των παιδιών χωρίζονται σε 3 στάδια: 

στο πρώτο στάδιο (5-6 χρόνων) τα σύννεφα, που θεωρούνται ως κάτι συμπαγές και 

στέρεο, έχουν φτιαχτεί από το Θεό ή τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην 

ερώτηση «από τι είναι φτιαγμένα τα σύννεφα και πως βρίσκονται επάνω στον 

ουρανό» παιδί αυτής της ηλικίας έδωσε την απάντηση ότι είναι «από γη και ο Θεός 

τα ανεβάζει γιατί δεν μπορούν μόνα τους». Σε αυτή την ηλικία δηλαδή τα παιδιά 

δίνουν ζωή σε φυσικά φαινόμενα, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη φαντασία τους 

προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Στο δεύτερο στάδιο (6-9 χρόνων) επικρατεί 

κυρίως η αντίληψη ότι τα σύννεφα είναι «από καπνό που έρχεται από τις καμινάδες». 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι σε ερώτηση από πού έρχονται τα σύννεφα, το παιδί 

που απάντησε ότι έρχεται από τις καμινάδες των σπιτιών, όταν μαγειρεύουμε, 

ρωτήθηκε στη συνέχεια τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν σπίτια με καμινάδες, όπου 

απάντησε πως «δεν θα υπήρχαν σύννεφα». Εδώ βέβαια, οι αντιλήψεις των παιδιών 

πλησιάζουν περισσότερο την πραγματικότητα, ωστόσο το στοιχείο του φανταστικού 

εξακολουθεί να υπάρχει έστω με έμμεσο τρόπο. Τέλος, στο τρίτο στάδιο (9-10 

χρόνων) τα σύννεφα δημιουργούνται από φυσική αιτία όπως ότι «τα σύννεφα είναι 

συμπυκνωμένος αέρας ή ομίχλη, ατμός», κ.α.

Από τα παραπάνω, φαίνεται πως, σύμφωνα με την πιαζετιανή θεώρηση, η 

σκέψη των παιδιών και ο τρόπος που εξηγούν φαινόμενα όπως τα σύννεφα, 

μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και επομένως και το επίπεδο νοητικής τους 

ανάπτυξης. Ενώ στο πρώτο στάδιο κυριαρχούν ανιμιστικού ή τελεολογικού τύπου 

εξηγήσεις, στο δεύτερο στάδιο παρατηρείται ότι τα παιδιά εισάγουν περισσότερες
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από μια εξηγήσεις, διαφορετικών τύπων αναφορικά με το ίδιο φαινόμενο. Στο 

παράδειγμα, που προαναφέρθηκε στο δεύτερο στάδιο, η εξήγηση του παιδιού 

περιλαμβάνει και κάποια φυσική κατάσταση, δηλαδή ότι «το σύννεφο είναι καπνός». 

Αν και παρανόηση, ωστόσο αυτή η αντίληψη δείχνει πως υπάρχει πλέον διαχωρισμός 

του φαινομένου από τον άνθρωπο, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις μικρότερων 

παιδιών. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να αποδίδεται ζωή στο φαινόμενο. Για 

παράδειγμα, το σύννεφο «ζεσταίνεται ή κρυώνει» και έτσι φτιάχνει το κρύο. Στο 

τρίτο στάδιο πλέον τα παιδιά δίνουν περισσότερες φυσικού τύπου εξηγήσεις.

Ανάλογες απαντήσεις φαίνεται πως υπάρχουν και για το φαινόμενο της 

βροχής, όπου βέβαια σχετίζεται με την εμφάνιση σύννεφων. Καθώς τα παιδιά που 

βρίσκονται στο πρώτο στάδιο, θεωρούν ότι τα σύννεφα είναι φτιαγμένα από πέτρα ή 

κάποιο άλλο ..υλικό, είναι επόμενο πως η συνήθης απάντηση που δίνουν στην 

ερώτηση «από πού έρχεται η βροχή» είναι «από τον ουρανό». Υπάρχει όμως 

συσχέτιση, όπως διαπιστώνεται από τις εξηγήσεις που δίνουν, αφού αναφέρονται 

συχνά και στην εμφάνιση σύννεφων όταν μιλούν για βροχή, είτε ως ένδειξη της 

βροχής είτε ως απόρροια αυτής.

Αν θέλουμε λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση να μιλήσουμε για στάδια 

που προκύπτουν από τις εξηγήσεις των παιδιών για τη βροχή, όπως φανερώνεται από 

την μελέτη του Piaget, τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών (πρώτο στάδιο) 

αναφέρονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ή μεταφυσικές δυνάμεις για να αιτιολογήσουν 

το φαινόμενο, καθώς οι πρώιμες εμπειρίες που έχουν δεν επαρκούν ώστε να 

βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις μέχρι τώρα αντιλήψεις τους, που βασίζονται κυρίως 

στην έντονη φαντασία που διαθέτουν. Έτσι για παράδειγμα τα παιδιά θεωρούν ότι «η 

βροχή έρχεται από τον ουρανό και ο Θεός τη στέλνει στη γη».

Βέβαια όπως και στο φαινόμενο των σύννεφων, κατά το δεύτερο στάδιο, 

οι απαντήσεις των παιδιών για τη βροχή έχουν και στοιχεία που περιγράφουν μια 

φυσική διεργασία, όμως συνεχίζουν να αποδίδουν σε αυτή και ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά, όπου δεν μπορούν να δώσουν λογική εξήγηση. Δηλαδή, τα παιδιά 

απαντούν ότι «η βροχή έρχεται από τα σύννεφα, τα οποία όμως φτιάχνονται από τον 

καπνό των σπιτιών». Τελικά στο τρίτο στάδιο τα παιδιά δίνουν διαφορετικού τύπου 

απαντήσεις περιγράφοντας μια φυσική διεργασία. Για παράδειγμα: θεωρείται ότι «η 

βροχή έρχεται από τα σύννεφα, τα οποία έχουν νερό, είναι από αέρα και ο αέρας 

μετατρέπεται σε νερό». Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά (ραίνεται να διαθέτουν ένα πιο
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σύνθετο μηχανισμό σκέψης με τον οποίο εξηγούν, έστω και απλοποιημένα, το 

φαινόμενο της βροχής.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως αρκετά παιδιά, επίσης όταν μιλούν για τη 

βροχή, αναφέρονται σε αστραπές και κεραυνούς, κάτι που παρατηρείται και στην 

παραπάνω έρευνα. Όπως είναι φυσικό, και σε αυτή την περίπτωση οι εξηγήσεις των 

παιδιών για το τι είναι η αστραπή και ο κεραυνός, και πώς γίνεται, είναι διαφορετικές 

ανάλογα με την ηλικία. Τα παιδιά ηλικίας 5-6 χρόνων αποδίδουν το φαινόμενο σε 

μεταφυσικές κυρίως δυνάμεις όπως ότι: «ο Θεός χτυπάει με σφυριά», αργότερα στην 

ηλικία από 6 χρόνων, συνδυάζουν ο, τι γνώσεις διαθέτουν, δηλαδή, αναφέρονται σε 

σύννεφα που «τσουγκρίζουν - μαλώνουν» και δημιουργούν την αστραπή. Τέλος, στις 

μεγαλύτερες ηλικίες η αστραπή και ο κεραυνός περιγράφονται κυρίως ως ένα φυσικό 

φαινόμενο, καθώς είναι κατανοητό ότι έχει προηγηθεί διδασκαλία και πληρέστερη 

εξήγηση του φαινομένου.

Αλλά και για τη χιονόπτωση, ο Piaget αναφέρει ότι οι εξηγήσεις πρέπει να 

καταγράφονται από τη στιγμή που τα παιδιά αποκτούν ικανότητα σύνδεσης με το 

κρύο και τον πάγο. Οι εξηγήσεις λοιπόν για το χιόνι (και τον πάγο), όπως αναλύονται 

από τον Piaget, χωρίζονται σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο {μέχρι 7 χρόνων), υπάρχει κυρίαρχο το στοιχείο του 

αρτιφισιαλισμού. Τα παιδιά 5-7 χρόνων, θεωρούν ότι το χιόνι «φτιάχνεται από το Θεό 

ή τους ανθρώπους» και ότι ο πάγος είναι «χιόνι που παγώνευ>.

Από την ηλικία των 7 χρόνων (δεύτερο στάδιο), οι εξηγήσεις περιλαμβάνουν 

και μια φυσική διεργασία. Το χιόνι περιγράφεται ως ανεξάρτητο από το νερό. Για 

παράδειγμα, ενώ η βροχή θεωρείται ότι «δημιουργείται από την εξάτμιση», το χιόνι 

«έρχεται από τις νιφάδες», «από τον ουρανό», «από τον αέρα». Οπως διαπιστώνεται, 

τα παιδιά σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν αντιστρεψιμότητα στη σκέψη τους. Δηλαδή, 

αναφέρουν ότι το χιόνι «λιώνει και γίνεται νερό», αλλά όχι και ότι το νερό γίνεται 

χιόνι ή πάγος.

Στο τρίτο στάδιο {από 9 χρόνων), η πιο συνηθισμένη απάντηση των παιδιών 

είναι ότι το χιόνι και ο πάγος «είναι από παγωμένο νερό», «νερό που παγώνει από το 

κρύο», «είναι βροχή που παγώνει ψηλά και πέφτευ>. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, 

σε αυτή την ηλικία, όπως αναφέρεται, ο πάγος δεν αναφέρεται ως παγωμένο νερό, 

αλλά ως πατημένος πάγος.

Οι εξηγήσεις των παιδιών έχουν ενδιαφέρον, καθώς διαπιστώνεται ότι 

προέρχονται κυρίως από τις βιωματικές τους εμπειρίες και λιγότερο από τη φαντασία
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τους, όσο προχωρούν σε επόμενα στάδια. Από νωρίς τα παιδιά προσπαθούν να 

διαχωρίσουν αν το χιόνι / πάγος δημιουργείται από το κρύο ή αν το χιόνι / πάγος 

δημιουργεί το κρύο

Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών γύρω από τις φυσικές 

επιστήμες, και συγκεκριμένα τα καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πρόσφατα έρευνες, 

όπως εκείνη των Stepans & Kuehn το 1985 που αφορούσε τις ιδέες των παιδιών 

(δευτέρας και πέμπτης δημοτικού) για τα καιρικά φαινόμενα. Στόχος της έρευνας 

ήταν να εξακριβωθεί πώς τα παιδιά εξηγούν τα φαινόμενα αυτά και να γίνει 

κατηγοριοποίηση των αντιλήψεών τους ανάλογα με το βαθμό κατανόησής τους. 

Επίσης η έρευνα στόχευε στο να ερευνήσει κατά πόσο και σε ποιο σημείο διαφέρουν 

οι ιδέες των παιδιών της δευτέρας και της πέμπτης δημοτικού. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες εξετάστηκαν με ατομικές συνεντεύξεις, που έγιναν σε δύο διαφορετικά 

σχολεία: ένα στο οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τα σχολικά τους 

βιβλία και ένα όπου οι μαθητές ασχολούνταν με πρακτικές δραστηριότητες σχετικές 

με τις φυσικές επιστήμες.

Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι τα παιδιά έδωσαν απαντήσεις 

που εμπίπτουν γενικά σε 5 κατηγορίες. συμμετοχή στο φαινόμενο, ανιμισμός, 

αρτιφισιαλισμός, τελεολογία και καθαρή αιτιότητα. Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι τα 

παιδιά της δευτέρας τάξης έδιναν περισσότερες τελεολογικού τύπου εξηγήσεις και 

απέδιδαν τα καιρικά φαινόμενα σε υπερφυσικές δυνάμεις, από ότι τα παιδιά της 

πέμπτης δημοτικού. Ειδικότερα, μόνο τα παιδιά της δευτέρας δημοτικού που 

διδάσκονταν από βιβλία έδωσαν ανιμιστικού τύπου απαντήσεις, προσωποποιώντας τα 

φαινόμενα. Αντίθετα, τα παιδιά της ίδιας τάξης που ασχολήθηκαν με πρακτικές 

δραστηριότητες έδωσαν περισσότερες τελεολογικές, φυσικού όμως τύπου, 

απαντήσεις, αλλά και καθαρής αιτιότητας σχετικά με τις ερωτήσεις για τον άνεμο και 

τη βροχή. Παρόμοια, και στα παιδιά της πέμπτης δημοτικού, που συμμετείχαν σε 

πρακτικές δραστηριότητες, οι απαντήσεις ήταν περισσότερο καθαρής αιτιότητας, από 

ότι οι απαντήσεις των παιδιών που διδάσκονταν από βιβλία..

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που 

κάποια από τα φαινόμενα είχαν διδαχτεί πολλές φορές, ωστόσο οι ιδέες των παιδιών 

δεν έδειχναν μεγάλη διαφοροποίηση από τη δευτέρα ως την πέμπτη δημοτικού. Αυτό 

ίσως συμβαίνει είτε διότι κάποια φαινόμενα δεν είναι κατάλληλα να διδαχθούν σε 

μικρές ηλικίες, είτε γιατί ο τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων δεν 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των παιδιών και στο επίπεδο γνωστικής τους
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ανάπτυξης. Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν πόσο χρήσιμο θα ήταν να είναι 

γνωστές οι ελλιπείς - λανθασμένες ιδέες των παιδιών, πριν ξεκινήσει η διδασκαλία 

ενός αντικειμένου. Το να εκθέτουν τις απόψεις τους τα παιδιά, είναι σημαντικό τόσο 

για να μοιράζονται διαφορετικές απόψεις όσο για να μπορεί ο / η εκπαιδευτικός να 

κατανοεί πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Έτσι, θα είναι σε 

θέση να καλύψει τα κενά των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης τους ή να 

αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας.

Παρόμοια έρευνα για τις αντιλήψεις των παιδιών έγινε το 1989 από την 

Bar, στο Ισραήλ, σχετικά με τον κύκλο του νερού. Η έρευνα περιελάμβανε παιδιά 

ηλικίας 5-15 χρόνων. Το εύρος αυτό των ηλικιών επιλέχθηκε γιατί καθημερινά 

φαινόμενα γίνονται αντιληπτά από την πρώιμη κιόλας παιδική ηλικία, τα οποία 

εμπλέκονται στον κύκλο του νερού, που πολλές φορές παρερμηνεύονται, και κάθε 

ηλικία δίνει διαφορετικές εξηγήσεις για αυτά. Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε 

το θέμα για τον κύκλο του νερού καθώς θεωρείται από τα πιο βασικά και σημαντικά 

φυσικά φαινόμενα και ένα από τα ουσιώδη θέματα που περιλαμβάνονται στα 

προγράμματα διδασκαλίας του σχολείου. Κρίθηκε, λοιπόν, σημαντικό να ερευνηθούν 

οι αρχικές ιδέες των παιδιών για το θέμα, ως απαραίτητη βάση για τη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών. Ο κύκλος του νερού περιλαμβάνει διάφορα στάδια, όπου 

εμπλέκονται αρκετά φαινόμενα όπως τα σύννεφα, η βροχή, η εξάτμιση και η 

συμπύκνωση. Έτσι λοιπόν, η έρευνα ξεκίνησε με την υπόθεση ότι θα υπάρχουν 

διαφορετικά επίπεδα ερμηνείας ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης, αλλά και την 

ηλικία των παιδιών, όσον αφορά τις φάσεις του κύκλου του νερού.

Πράγματι, βρέθηκε ότι όσον αφορά την εξάτμιση, τα παιδιά της μικρότερης 

ηλικιακής ομάδας (5-6 χρόνων) θεωρούν ότι το νερό «εξαφανίζεται» ή ακόμα κι αν 

χρησιμοποιούν τη λέξη «εξατμίζεται», που ίσως έχουν διδαχθεί, όταν καλούνται να 

ερμηνεύσουν τη λέξη, τη μεταφράζουν ως «εξαφάνιση».

Τα παιδιά ηλικίας 7-8 χρόνων, καθώς καταλαβαίνουν πως ένα μέρος του 

νερού διατηρείται (και δεν εξαφανίζεται) επιστρατεύουν μια διαφορετική εξήγηση: 

ότι τελικά το νερό που πέφτει στο έδαφος, απλά διαπερνάει, εισχωρεί στο έδαφος 

«από μικρές τρύπες που δεν φαίνονταυ>. Τη στιγμή που το παιδί, σε αυτή την ηλικία 

(7-8 χρόνων), κατανοεί τη διατήρηση του νερού, φαίνεται πως αυτό, όχι απλά 

συσχετίζεται με την αλλαγή της άποψης του για την εξάτμιση, αλλά και την εξηγεί. 

Το νερό που διατηρείται δεν «εξαφανίζεται» αλλά «διαπερνά το έδαφος».
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Παιδιά ηλικίας 9-10 χρόνων έδωσαν άλλες εξηγήσεις σχετικά με το νερό που 

πέφτει και εξατμίζεται. Θεωρούν ότι «τα σύννεφα δεν είναι από ατμό» αλλά «ο ατμός 

βρίσκεται μέσα στα σύννεφα». Πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετά παιδιά αυτής της 

ηλικίας έδωσαν εξηγήσεις παρόμοιες με αυτές των παιδιών της πρώτης ηλικιακής 

ομάδας. Παρόλο αυτά, είναι πιθανό ότι οι απαντήσεις αν και ίδιες, έχουν διαφορετικό 

νόημα. Για παράδειγμα, η απάντηση ότι «εξαφανίζεται» το νερό, μπορεί για τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας να σημαίνει «δεν ξέρω». Επιπλέον, μερικές απαντήσεις παιδιών 

από 8 μέχρι 11 χρόνων φάνηκε να είναι αρκετά κοντά στο τι πραγματικά συμβαίνει, 

όπως το αντιλαμβάνονται περίπου και οι ενήλικες. Θεωρούν ότι το νερό εξατμίζεται 

και διασκορπίζεται στον αέρα. Το νερό, δηλαδή, περνάει σε άλλη φάση και 

μετατρέπεται σε υδρατμούς που δεν φαίνονται.

Διαπιστώνεται, με μια πρώτη ματιά ότι πράγματι, οι αντιλήψεις των 

παιδιών, ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο, είναι διαφορετικές και 

δίνουν διαφορετικές εξηγήσεις για το θέμα. Επίσης, φάνηκε ότι η έννοια του 

βρασμού γίνεται κατανοητή νωρίτερα από ότι η έννοια της εξάτμισης, καθώς το 70% 

των παιδιών το δείγματος, ηλικίας 6-8 χρόνων απάντησαν ότι οι υδρατμοί 

προκαλούνται από το νερό που βράζει, αφού κατά τη διάρκεια του βρασμού, η 

ποσότητα του νερού μειώνεται και επομένως οι υδρατμοί προέρχονται από το νερό.

Όσον αφορά τα φυσικά φαινόμενα της βροχής και των σύννεφων, τα παιδιά 

κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις: από πού έρχονται τα σύννεφα, από τι είναι 

φτιαγμένα, καθώς και γιατί βρέχει και πως δημιουργείται η βροχή.

Οι απαντήσεις των παιδιών χωρίστηκαν ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή, 

τα μικρότερα παιδιά ηλικίας 5-10 χρόνων έδωσαν απαντήσεις, για τα σύννεφα, 

κυρίως τελεολογικού τύπου (μεταφυσικού ή φυσικού) όπως για παράδειγμα: α) ότι «ο 

Θεός στέλνει τα σύννεφα» ή «έρχονται από μακριά», από άλλο μέρος, β) ότι «είναι 

φτιαγμένα από υδρατμούς που προέρχονται από το μπρίκι ή από τη θάλασσα, την 

οποία βράζει ο ήλιος», γ) ότι «τα σύννεφα γεμίζουν νερό από τη θάλασσα», δ) και 

τέλος ένα μικρό ποσοστό αναφέρθηκε στο ότι «τα σύννεφα φτιάχνονται από το κρύο, 

τη ζέστη». Τα μεγαλύτερα παιδιά έδωσαν εξηγήσεις, όπως: «τα σύννεφα 

δημιουργούνται από υδρατμούς που προέρχονται από διάφορες πηγές νερού, όπως 

για παράδειγμα από τη θάλασσα». Ακόμα ότι «τα σύννεφα είναι αποτέλεσμα του 

θαλάσσιου νερού που εξατμίζεται λόγω του ήλιου».

Αντίστοιχα, για το φαινόμενο της βροχής δύο βασικές εξηγήσεις δόθηκαν: 

α) «η βροχή προκαλείται από τη σύγκρουση σύννεφων», απάντηση που δόθηκε από
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παιδιά των μικρότερων ηλικιών, αν και ένα ποσοστό 20-30% της ηλικίας 7-14 

χρόνων επίσης φάνηκε να διατηρεί αυτή την άποψη και β) ότι «βρέχει όταν τα 

σύννεφα κρυώνουν ή βαραίνουν και πέφτουν» απαντήσεις παιδιών κυρίως μέχρι 11 

χρόνων. Βέβαια, μεταξύ των ηλικιών 7-14 υπάρχουν και κάποιες άλλες απόψεις όπως 

ότι τα σύννεφα «λιώνουν», «σπάνε» ή «ιδρώνουν».

Γίνεται κατανοητό πως οι απόψεις των παιδιών μπορούν σχηματικά να 

ταξινομηθούν ανά ηλικία και να εξηγηθούν βάσει της εξέλιξης που παρουσιάζουν 

σχετικά με τις ιδέες για την εξάτμιση, το βρασμό, την πήξη και τη βροχή -καθώς 

σχετίζονται και με προηγούμενη έρευνα (Bar 1986. Bar 1987. Bar and Travis 1987. 

Bar and Golduenz, 1987)- αλλά και την ικανότητα της διατήρησης της ποσότητας του 

νερού και του αέρα, όπου βρέθηκε ότι σχετίζεται και με την αλλαγή των ιδεών για 

την εξάτμιση. ..

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, αλλά και των προηγούμενων 

που αφορούσαν την εξέλιξη των ιδεών σχετικά με τις φάσεις, όπως βρασμός πήξη και 

βροχή, επιβεβαιώνεται ότι η εξέλιξη αυτών των απαντήσεων σχετίζεται με την 

εξέλιξη των απόψεων που έχουν τα παιδιά για τον κύκλο του νερού. Δηλαδή, οι 

απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά για να εξηγήσουν τον κύκλο του νερού, εξαρτώνται 

από τις αρχικές ιδέες που έχουν για τα επιμέρους φαινόμενα που τον απαρτίζουν.

Παρατηρώντας λοιπόν, τις ιδέες των παιδιών και τους μηχανισμούς σκέψης 

τους σε κάθε ηλικία, η Bar αναφέρει ότι σε κάθε ηλικία τα παιδιά δίνουν εξηγήσεις 

για τον κύκλο του νερού και ότι οι διαισθητικές ιδέες που έχουν, μπορούν να 

αποδοθούν σε κατασκευασμένα σχήματα, αν λάβουμε υπόψη μας το επίπεδο 

κατανόησης τους σχετικά με το φαινόμενο. Δεν θεωρείται βέβαια ότι όλες οι γενικές 

ιδέες των παιδιών αποτελούν απαραίτητα εξέλιξη, όσον αφορά τις απόψεις για τον 

κύκλο του νερού, αλλά διαπιστώνεται ότι οι πρώτες ιδέες αφορούν τη σχέση των 

φαινομένων βροχής και σύννεφων με μεταφυσικές ή ανθρώπινες δυνάμεις. Επίσης 

από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για την εξάτμιση, οι ιδέες είναι 

κυρίως περιγραφικές. Ό,τι αφορά την εξάτμιση, συνδέεται με τα στάδια της 

περιγραφής των σύννεφων και της εξήγησης της βροχής. Οι αντιλήψεις των παιδιών, 

δηλαδή, φαίνεται να εξελίσσονται από γενικές σε πιο συγκεκριμένες μορφές. Ακόμη, 

βρέθηκε ότι η εξέλιξη των αντιλήψεων σχετικά με την εξάτμιση και η εξέλιξη στις 

ιδέες για τα σύννεφα και τη βροχή είναι παράλληλες, αν και ορισμένα παιδιά 

εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα σύννεφα είναι γεμάτα νερό και ανοίγουν για να 

πέσει βροχή, ακόμα και όταν οι εξηγήσεις τους για την εξάτμιση είναι σωστές.
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Ανάλογα ευρήματα υπάρχουν και σε πρόσφατη έρευνα (Henriques, 2000), 

όπου επικεντρώθηκε στις εξηγήσεις με τις οποίες αιτιολογούν τα παιδιά την εμφάνιση 

των καιρικών φαινομένων. Μελετήθηκαν οι απόψεις παιδιών, από διάφορες ηλικίες, 

για τον καιρό, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των λανθασμένων αντιλήψεων ως 

αποτέλεσμα της ηλικίας. Επίσης, επιχειρήθηκε να βρεθεί η αιτία, κάθε φορά, των 

παρανοήσεων στις ιδέες των παιδιών. 'Οπως διαπιστώθηκε, οι παρανοήσεις 

αφορούσαν θέματα όπως: τον κύκλο του νερού, την αλλαγή των φάσεων, τις 

ιδιότητες του νερού, το σχηματισμό των σύννεφων, τα αέρια της ατμόσφαιρας και 

άλλα οικολογικά ζητήματα.

Είναι ενδιαφέρον εδώ να παρατηρήσουμε τι βρέθηκε στις απόψεις των 

παιδιών σχετικά με τον κύκλο του νερού, συγκριτικά με την έρευνα που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Τα μικρότερα παιδιά, λοιπόν, όσον αφορά τον κύκλο του νερού, 

επικεντρώνονται στις ιδιότητες του νερού με έννοιες όπως η πήξη και η τήξη. Για 

παράδειγμα, όπως φαίνεται στην έρευνα, πολλοί μαθητές θεωρούν ότι ο κύκλος του 

νερού σχετίζεται με την πήξη και την τήξη του νερού. Πιθανή πηγή αυτής της 

λανθασμένης αντίληψης, αναφέρεται, ότι ίσως είναι το γεγονός ότι οι μαθητές 

κατανοούν καλύτερα τις έννοιες της πήξης και τήξης νωρίτερα από ότι την έννοια της 

εξάτμισης και της συμπύκνωσης.

Οι μαθητές τείνουν να αναπτύσσουν δικά τους μοντέλα για να εξηγήσουν 

επίσης την αλλαγή των φάσεων και αυτά τα μοντέλα διαφοροποιούνται και 

εξελίσσονται ανάλογα με την ηλικία. Χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους νοητικά 

σχήματα για να δώσουν εξηγήσεις σε οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Για παράδειγμα, 

ένας μαθητής που θεωρεί ότι οι φούσκες από το βρασμένο νερό αποτελούνται από 

οξυγόνο και υδρογόνο, είναι mo πιθανό να χρησιμοποιεί τις έννοιες οξυγόνο- 

υδρογόνο για να εξηγήσει και τη συμπύκνωση.

Σχετικά με τη δημιουργία των σύννεφων και τη βροχή τα παιδιά φαίνεται να 

θεωρούν για παράδειγμα ότι «τα σύννεφα πηγαίνουν στη θάλασσα και γεμίζουν 

νερό». Οι μαθητές που έχουν αυτή την άποψη μιλάνε για τον κύκλο του νερού, με 

όρους που επικεντρώνονται μόνο στην υγρή μορφή του νερού. Για τα παιδιά που 

βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, ο μόνος τρόπος το νερό να γίνει αέριο είναι μέσω 

βρασμού, καθώς δεν έχουν συλλάβει ακόμα την έννοια της εξάτμισης.

Αναφέρεται - και από σειρά άλλων ερευνών- ότι τα παιδιά όταν μιλάνε για 

τα σύννεφα πιστεύουν ότι «τα έφτιαξε ο Θεός ή ο άνθρωπος» (Piaget στο Bar, 1989 

& Dove, 1998), ότι είναι «από καπνό», «βαμβάκι» ή ακόμη ότι «είναι σαν
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σφουγγάρια που κρατούν νερό» (Philips, 1991. Stepans & Keuhn, 1985). Μια πιθανή 

αιτία τέτοιων παρανοήσεων σχετικά με τη σύσταση των σύννεφων, είναι οι 

περιγραφές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε δραστηριότητες στα 

πλαίσια του σχολείου. Έτσι είναι πιθανό τα παιδιά να υιοθετούν τελικά την άποψη ότι 

πραγματικά τα σύννεφα είναι «βαμβάκι», καθώς μοιάζει ως προς το χρώμα και 

σχήμα. Όσο για απόψεις ότι «βρέχει γιατί συγκρούονται τα σύννεφα» (Dove, 1998) ή 

ότι «ο Θεός και οι άγγελοι προκαλούν τη βροχή, όταν νευριάζουν» (Stepans & 

Kuehn, 1985), οφείλεται ίσως σε ιστορίες, παραμύθια που συχνά λέμε στα παιδιά 

ώστε να μην φοβούνται, καθώς πρόκειται για φαινόμενα που δεν είναι ορατό τι τα 

προκαλεί και επομένως δημιουργείται ανησυχία και φόβος (Henriques, 2000).

Άλλωστε, όπως αναφέρει η Bar (1989) -αλλά και νωρίτερα ο Piaget (1989)- 

οι ιδέες των παιδιών για τα σύννεφα και τη βροχή κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

αρχικά τα παιδιά θεωρούν ότι τα φτιάχνει ο Θεός ή οι άνθρωποι, αργότερα ότι τα 

σύννεφα είναι από καπνό και έπειτα ότι είναι από νερό ή αέρα όπου η ζέστη τα 

μετατρέπει σε νερό. Φαίνεται πως αρχικά τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη βροχή και τα 

σύννεφα ως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Από τις παραπάνω έρευνες, διαπιστώνεται πως τα παιδιά μικρής ηλικίας 

προσεγγίζουν ένα θέμα περιγραφικά, εστιάζοντας στα συγκεκριμένα, απτά και 

εξέχοντα χαρακτηριστικά του. Δίνουν εξηγήσεις περισσότερο περιγραφικές, με 

παραδείγματα που βασίζονται κυρίως στις πρώιμες εμπειρίες και τις αισθήσεις τους. 

Δέχονται δηλαδή, ο, τι είναι απτό ενώ οδηγούνται σε τελεολογικού, κυρίως, τύπου 

εξηγήσεις όταν πρόκειται για θέματα που δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως. 

Αλλά και αργότερα, όταν είναι σε θέση να εξηγήσουν διεργασίες και ιδιότητες 

φαινομένων, φαίνεται πως δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τις ιδιότητες. Για 

παράδειγμα, τα παιδιά θα μιλούσαν για το φως ή τη ζέστη, ακριβώς επειδή είναι 

απτές και ορατές οντότητες, ενώ οντότητες, όπως τα αέρια της ατμόσφαιρας, δεν 

απασχολούν τη σκέψη τους, και επομένως δεν τα περιλαμβάνουν στις εξηγήσεις τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μέθοδος

1.Στόχος και δείγμα της έρευνας

Έγινε, νωρίτερα, αναφορά στη σημασία των αντιλήψεων των παιδιών για τη 

μάθηση και τη διδασκαλία, αλλά και των σχετικών ερευνών. Εδώ, επιχειρείται η 

καταγραφή των αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για διαφορετικά 

καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη, τη σπουδαιότητα των αντιλήψεων των 

παιδιών για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως φανερώνεται από διεθνείς μελέτες και 

σχετικές έρευνες, επιχειρήθηκε, στην παρούσα έρευνα, η καταγραφή των αντιλήψεων 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, για τα καιρικά φαινόμενα, με στόχο:

- Τη διερεύνηση των πρώτων ιδεών των παιδιών, για τα καιρικά φαινόμενα, όπως 

τα αντιλαμβάνονται από τις βιωματικές τους εμπειρίες, πριν ακόμα διδαχθούν 

τα φαινόμενα αυτά στο χώρο του σχολείου.

- Να αναδειχτούν οι κυριότερες αντιλήψεις των παιδιών και- όπου είναι δυνατό- 

τα πρώιμα νοητικά τους σχήματα (μοντέλα σκέψης) για τα τρία καιρικά 

φαινόμενα, όπως προκύπτουν από τις διαφορετικές εξηγήσεις που διατυπώνουν.

- Να συγκριθούν οι εννοιολογικές και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των παιδιών 

αναφορικά με τη βροχή, το χιόνι, την καταιγίδα.

Θέμα της έρευνας ήταν η διερεύνηση των πρώτων ιδεών των παιδιών για τα 

φαινόμενα της βροχής, της καταιγίδας και του χιονιού, όπως το αντιλαμβάνονται 

μέσα από την καθημερινή παρατήρηση. Για αυτό το λόγο η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το μήνα Οκτώβριο, στην αρχή δηλαδή, της σχολικής χρονιάς, 

ώστε τα παιδιά να μην έχουν διδαχθεί τα συγκεκριμένα φαινόμενα, προκειμένου να 

δώσουν απαντήσεις βασισμένες στην προσωπική τους εμπειρία.

Καθώς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας τείνουν να προσωποποιούν 

πράγματα και καταστάσεις τις οποίες δεν κατανοούν ή δεν γνωρίζουν, υπήρξε η 

υπόθεση πως θα δώσουν αρκετά περιγραφικές απαντήσεις και ότι η αιτιολογία τους 

για τα συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα θα εμπεριέχει στοιχεία ανιμισμού, 

αρτιφισιαλισμού, ανθρώπινη ή υπερφυσική παρέμβαση.
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Στην έρευνα συμμετείχαν 40 νήπια και προνήπια ηλικίας 4,5- 6 χρόνων, από 

τα οποία 15 ήταν αγόρια και τα 25 κορίτσια, από 2 δημόσια νηπιαγωγεία της 

περιοχής του Βόλου.

Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν ατομικά στο σχολείο τους, ώστε να μην υπάρχει η 

πιθανότητα επιρροής μεταξύ τους, αλλά και για να υπάρχει αρκετός χρόνος κάθε 

παιδί να μιλήσει για ο, τι γνωρίζει για κάθε φαινόμενο, και να δοθεί η δυνατότητα να 

διευκρινιστούν κάποια σημεία στις εξηγήσεις τους.

2. Μέθοδος συλλογής των δεδομένων

Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών έργα: ί) ημι- 

δομημένες συνεντεύξεις και ίί) σχεδιαστικά έργα. Επειδή στην προσχολική ηλικία 

είναι κατανοητό, πως υπάρχουν δυσκολίες και περιορισμοί στην λεκτική κυρίως 

έκφραση, αλλά και στη σχεδιαστική, ο συνδυασμός των δύο αυτών ερευνητικών 

εργαλείων θεωρήθηκε ότι θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των νοητικών 

αναπαραστάσεων των παιδιών και στη σύγκριση του περιεχομένου των δύο τύπων 

αναπαράστασης, λεκτικής και σχεδιαστικής.

Από κάθε παιδί ζητήθηκε να σχεδιάσει διαδοχικά τα τρία καιρικά φαινόμενα. 

Συγκεκριμένα να ζωγραφίσει μια μέρα με: α) βροχή, β) χιόνι, γ) καταιγίδα. 

Χρησιμοποιήθηκαν μια κόλλα Α4 για κάθε σχέδιο, και μολύβι. Η επιλογή μόνο του 

μολυβιού, χωρίς χρώμα, στο σχέδιο, έγινε ώστε να απεικονιστούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα οι λεπτομέρειες του σχεδίου και να μη δοθεί έμφαση στα χρώματα, από τα 

παιδιά. Κατά τη σχεδίαση, καταγράφονταν το πρώτο και το δεύτερο στοιχείο που 

κάθε παιδί απεικόνιζε στη ζωγραφιά του. Μετά το τέλος κάθε σχεδίου, κάθε παιδί 

ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να βάλει κάτι ακόμα στη ζωγραφιά του που δεν μπόρεσε ή 

ξέχασε. Η συμπληρωματική αυτή ερώτηση στόχευε στο να καταγραφούν, όσο το 

δυνατόν πληρέστερα οι αντιλήψεις των παιδιών, που ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να 

απεικονίσουν στο σχέδιο, ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που επιβάλλει η 

σχεδιαστική ικανότητα στα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνταν οι ημι - δομημένες συνεντεύξεις οι οποίες 

μαγνητοφωνούνταν. Η συνέντευξη περιελάμβανε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, που 

επικεντρώνονταν αντίστοιχα στα τρία καιρικά φαινόμενα. Υπό τη μορφή συζήτησης, 

λοιπόν, κάθε παιδί αφού εξηγούσε το περιεχόμενο του σχεδίου του, έπειτα απαντούσε 

σε ερωτήσεις σχετικές με τη διεργασία του φαινομένου. Συγκεκριμένα, για το
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φαινόμενο της βροχής ζητήθηκε από τα παιδιά να πουν τη γνώμη τους για το «τι 

είναι βροχή», «από πού έρχεταυ>, «γιατί βρέχει». Στην περίπτωση που γινόταν 

αναφορά στα σύννεφα, ζητήθηκε από τα παιδιά να μιλήσουν για τη σύσταση και την 

προέλευση των σύννεφων όπως: «από τι είναι φτιαγμένα», «από πού ήρθαν», «πώς 

γίνονται».

Αντίστοιχα, για το χιόνι, τα παιδιά ρωτήθηκαν για την προέλευση και τη 

σύσταση του, καθώς και πότε και γιατί χιονίζει. Εάν γινόταν συσχέτιση του χιονιού 

με το νερό, ζητιόταν από το παιδί να εξηγήσει τη διαφορά, με την ερώτηση: «Αφού 

και η βροχή είναι από νερό, γιατί εδώ χιονίζει και δεν βρέχει;»

Για την καταιγίδα, επίσης, οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην προέλευση, 

αλλά και την περιγραφή του φαινομένου, όπως: «τι είναι η καταιγίδα», «τι γίνεται 

όταν έχει καταιγίδα», «από πού έρχεται». Για να διευκρινιστεί ακόμη, κατά πόσο και 

σε ποιο σημείο διαχωρίζουν τα παιδιά, τη βροχή από την καταιγίδα, ζητήθηκε να 

απαντήσουν «σε τι διαφέρει η καταιγίδα από τη βροχή». Τέλος, «τι θα μπορούσαμε 

να κάνουμε και τι όχι μια μέρα με καταιγίδα».

Επιχειρήθηκε με αυτό τον τρόπο να διερευνηθούν οι απόψεις τους για την 

εμφάνιση των συγκεκριμένων καιρικών φαινομένων και ο τρόπος που τα συσχετίζουν 

ή όχι. Το σχέδιο συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων 

φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

3. Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, έγινε απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων και έπειτα κατηγοριοποίηση τόσο των συνεντεύξεων όσο και των 

σχεδίων.

Συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση των πρωτοκόλλων των συνεντεύξεων 

έγινε αρχικά, καταγραφή όλων των στοιχείων εκείνων που σχετίζονταν με τα τρία 

καιρικά φαινόμενα, στα οποία αναφέρθηκαν τα παιδιά ξεχωριστά. Αφού 

καταγράφηκαν οι απαντήσεις κάθε παιδιού χωριστά, έπειτα υπολογίστηκε η 

συχνότητα αναφοράς κάθε στοιχείου. Για παράδειγμα, πόσα παιδιά αναφέρθηκαν σε 

νερό, σύννεφα, νιφάδες, στρωμένο χιόνι, άνεμο, αστραπή / κεραυνό, σε επιπλέον 

στοιχεία συσχετιζόμενα με τα φαινόμενα όπως: ουράνιο τόξο, χιονάνθρωπο, καθώς 

και σε στοιχεία προστασίας από τα φαινόμενα (ομπρέλα, χοντρά ρούχα, σπίτι).
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Επίσης, έγινε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των παιδιών ως προς τον 

τύπο εξηγήσεων που έδωσαν για την εμφάνιση των καιρικών φαινομένων, οι 

εξηγήσεις αυτές των παιδιών συγκρίθηκαν και μελετήθηκαν, ώστε να προκύψουν 

διαφορετικές κατηγορίες, που αντανακλούν και διαφορετικά επίπεδα σκέψης.

Κατά την ανάλυση των σχεδίων, αρχικά, εξετάστηκαν ποια στοιχεία των 

καιρικών φαινομένων αναπαριστούσαν τα παιδιά σε κάθε σχεδιαστικό έργο. Αφού 

καταγράφηκαν πόσα και ποια στοιχεία απεικονίζονταν στις ζωγραφιές των παιδιών, 

για κάθε φαινόμενο, στη συνέχεια υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης καθενός από 

αυτά στο σύνολο των σχεδίων. Τα στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγηση των σχεδίων του και ήταν σχετικά με κάθε καιρικό φαινόμενο, ήταν τα 

εξής: α) σύννεφα, σταγόνες, στοιχεία προστασίας, για τη βροχή, β) σύννεφα, νιφάδες, 

στρωμένο χιόνι, στοιχεία προστασίας, για το χιόνι, γ) σύννεφα, σταγόνες έντονες, 

αστραπές / κεραυνοί, στοιχεία προστασίας, για την καταιγίδα. Στη συνέχεια, 

καταγράφηκε το 1° και το 2° στοιχείο που κάθε παιδί σχεδίασε, και έπειτα τα ζεύγη 

των δύο πρώτων στοιχείων. Δηλαδή, προκειμένου να διαπιστωθεί πού επικεντρώνεται 

το ενδιαφέρον των παιδιών έγινε η καταγραφή και του στοιχείου που πρόσθετον 

δεύτερο, συγκριτικά με το πρώτο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στοιχεία τα οποία δεν ήταν δυνατόν να 

αναπαρασταθούν σχεδιαστικά, όπως: κρύο, βροντές, δεν συμπεριλήφθηκαν κατά τη 

συγκριτική ανάλυση των συνεντεύξεων και σχεδίων - αν και αναφέρθηκαν - ως 

στοιχεία για την εννοιολογική κατηγοριοποίηση. Η επιλογή αυτή έγινε, ώστε να είναι 

δυνατή η σύγκριση ανάμεσα στις εννοιολογικές και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις. 

Δηλαδή, να διαπιστωθεί αν οι απόψεις των παιδιών, όπως τις εκθέτουν λεκτικά, με 

αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, συμπίπτουν ή όχι με τα στοιχεία που 

απεικονίζουν στα σχέδιά τους ή αυτά είναι ελλιπή σε σύγκριση με αυτά που 

πραγματικά γνωρίζουν.
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4. Αιτιολόγηση των μεθοδολογικών εργαλείων

4.1. Συνέντευξη: Η ημι - δομημένη συνέντευξη

Η συνέντευξη, είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιείται συχνά, με 

διάφορους τρόπους (δομημένη, ημι -δομημένη, ελεύθερη), ανάλογα με τους στόχους 

της έρευνας και τις προσδοκίες των ερευνητών.

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η ημι - δομημένη συνέντευξη καθώς 

θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την διερεύνηση των αντιλήψεων των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Όπως έχει οριστεί, η ερευνητική συνέντευξη γενικά, συνίσταται σε συζήτηση 

δύο ατόμων που αρχίζει από εκείνον που την ορίζει, με ειδικό σκοπό την απόκτηση, 

σχετικών με την έρευνα, πληροφοριών και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο 

καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή 

ερμηνεία (Cohen & Manion, 1997). Πρόκειται για μια επικοινωνιακή σχέση, η οποία 

περιέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής συζήτησης, κατά την οποία 

συλλέγονται στοιχεία μέσω της άμεσης λεκτικής συναλλαγής δύο ατόμων. Για αυτό 

το λόγο, αρκετά συχνά χρησιμοποιείται ως το καταλληλότερο μεθοδολογικό 

εργαλείο, ιδιαίτερα για την διερεύνηση και εμβάθυνση στις απόψεις των 

ερωτώμενων, και ειδικότερα των μαθητών.

Βέβαια, όπως έχει αναφερθεί, η άμεση αλληλεπίδραση στη συνέντευξη είναι η 

πηγή τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της, ως τεχνικής 

έρευνας (Cohen & Manion, 1997). Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα της συνέντευξης σε 

σχέση με άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων, όπως για παράδειγμα το 

ερωτηματολόγιο, είναι αρκετά. Επιτρέπει την διερεύνηση και τη συλλογή δεδομένων 

σε μεγάλο βάθος, καθώς εξασφαλίζεται η προσωπική επαφή ανάμεσα στον 

ερωτώμενο και τον ερευνητή. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων ερωτήσεων 

προς τον ερωτώμενο προκειμένου να διευκρινιστούν απαντήσεις που τυχόν δεν έχουν 

διατυπωθεί καθαρά. Με τον τρόπο αυτό, ένα θέμα μπορεί να διερευνηθεί από 

διαφορετικές σκοπιές και παράλληλα να μειωθεί η πιθανότητα τυχαίων απαντήσεων. 

Ιδιαίτερα τη στιγμή που μας αφορούν οι απόψεις παιδιών μικρής ηλικίας, όπου οι 

απαντήσεις τους είναι κυρίως περιγραφικές και περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες, 

πολλές φορές, ανολοκλήρωτες ή αντιφατικές, η χρήση της συνέντευξης, κρίνεται 

αναγκαία για τη συλλογή, όσο το δυνατόν, πιο αξιόπιστων δεδομένων.
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Επίσης, καθώς αναφέρθηκε, η συνέντευξη είναι μια μορφή συζήτησης και 

επομένως η ανταπόκριση των ερωτώμενων είναι αρκετά μεγάλη, όταν αυτή 

πραγματοποιείται σε συνθήκες που ευνοούν ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα, σε 

αντίθεση με το ερωτηματολόγιο. Από την άλλη πλευρά, το ερωτηματολόγιο, αν και 

μπορεί να ενθαρρύνει την ειλικρινή έκφραση, λόγω της ανωνυμίας των ατόμων που 

συμμετέχουν, συνήθως η ανταπόκριση, είναι χαμηλή. Δεν υπάρχει προσωπική 

επικοινωνία, αλλά ούτε και η δυνατότητα για διευκρινήσεις σχετικά με το ερευνητικό 

θέμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τυχαίων απαντήσεων, αλλά 

και σφάλματος, στη συνέχεια, κατά την ανάλυση των δεδομένων.

Οπως όλες οι ερευνητικές τεχνικές, όμως, η συνέντευξη εμπεριέχει και 

κάποιους περιορισμούς. Ακριβώς επειδή πρόκειται για επικοινωνιακή σχέση, μπορεί 

να επηρεαστεί από την υποκειμενικότητα του ερευνητή, τόσο κατά τη διάρκεια που 

πραγματοποιείται, όσο και κατά την ανάλυση αργότερα. Ακόμη, το υλικό που 

συλλέγεται από τις συνεντεύξεις των ατόμων που συμμετέχουν, είναι μεγάλο σε όγκο 

και επομένως είναι απαραίτητη η συρρίκνωση της πληροφορίας μέσω της 

κωδικοποίησης των δεδομένων, που δεν έχουν αυστηρή οργάνωση, από ότι στο 

ερωτηματολόγιο όπου οι ερωτήσεις είναι αυστηρά οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι εύκολο να κατηγοριοποιηθούν. Είναι κατανοητό λοιπόν, ότι η 

συνέντευξη ενέχει σε μεγάλο βαθμό την παρέμβαση του ερευνητή και επομένως, σε 

ορισμένα σημεία, την υποκειμενική κρίση του. Τέλος, απαιτείται μεγάλο χρονικό 

διάστημα για την διεξαγωγή της συνέντευξης, με συνέπεια να εφαρμόζεται σε 

περιορισμένο δείγμα, σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο, στο οποίο μπορεί να 

συμμετέχει μεγάλος αριθμός ατόμων σε μικρό χρονικό διάστημα

Παρά τις δυσκολίες όμως, η συνέντευξη, αν λάβουμε υπόψη μας όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πιο κατάλληλη για την 

διερεύνηση αντιλήψεων και συγκεκριμένα όταν πρόκειται για μαθητές της 

προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς η μέθοδος αυτή, δεν απαιτεί 

ικανότητες του ερωτώμενου στον γραπτό λόγο, που σε μικρές ηλικίες παρουσιάζει 

αδυναμίες.

Συγκεκριμένα, από τα είδη των συνεντεύξεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία έρευνας, η ημι - δομημένη συνέντευξη παρουσιάζει 

αρκετά πλεονεκτήματα, όταν μιλάμε για διερεύνηση και εμβάθυνση στις αντιλήψεις 

μαθητών καθώς παρέχει άμεση πρόσβαση στις νοητικές τους δομές.
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Στις ημι - δομημένες συνεντεύξεις, υπάρχει σχέδιο, δηλαδή συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που αφορούν το θέμα που ερευνάται. Πρόκειται για ανοιχτές ερωτήσεις, 

για τις οποίες υπάρχει ελευθερία στη σειρά που τίθενται. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα στον ερευνητή, να υποβάλλει νέες ερωτήσεις, ανάλογα με τις απαντήσεις 

του ερωτώμενου, αν κρίνει ότι οι απόψεις του δεν διατυπώνονται καθαρά.

Το είδος αυτής της συνέντευξης επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα, για την 

διερεύνηση αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για καιρικά φαινόμενα, καθώς 

κρίθηκε ως η πιο αποτελεσματική. Η δομημένη συνέντευξη προϋποθέτει 

συγκεκριμένες, σχετικά σύντομες και ακριβείς απαντήσεις και η ελεύθερη 

συνέντευξη, απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις, δηλαδή προϋποθέτει ότι ο ερωτώμενος 

θα χρησιμοποιήσει κυρίως την προσωπική του εμπειρία, ώστε να δώσει 

συγκεκριμένες απαντήσεις. Σε παιδιά μικρής ηλικίας, όμως, όπου οι εμπειρίες, αλλά 

και οι γνωστικές τους δομές είναι περιορισμένες, η ημι - δομημένη συνέντευξη 

φαίνεται να διευκολύνει την διερεύνηση των αντιλήψεων τους, με τις εναλλακτικές, 

διευκρινιστικές ερωτήσεις που διατυπώνονται ανάλογα με την πορεία της συζήτησης.

Τα παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην λεκτική έκφραση και οι γνώσεις τους περιορίζονται γύρω από 

συγκεκριμένα και απτά θέματα. Είναι κατανοητό, ότι δεν θα μπορούσε, επομένως, να 

χρησιμοποιηθεί μια πλήρως δομημένη ή ελεύθερη συνέντευξη, όπου υπάρχουν 

μεγαλύτερες απαιτήσεις, από τα ερωτώμενα άτομα, στην έκφραση και τη διατύπωση 

συγκεκριμένων απαντήσεων.

Η ημι - δομημένη συνέντευξη διευκολύνει την επικοινωνία καθώς διαθέτει 

στοιχεία μιας φυσικής συζήτησης, και έτσι ενθαρρύνει τη συνεργασία. Είναι 

αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα φιλικό κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ερευνητή και 

τον ερωτώμενο, ιδιαίτερα όταν οι ερωτήσεις απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Συγχρόνως, επειδή υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέων εναλλακτικών- 

συμπληρωματικών ερωτήσεων, η συζήτηση δεν ξεφεύγει από την αρχική δομή, η 

οποία έχει σχεδιαστεί. Επομένως, υπάρχει ευελιξία, από την πλευρά του ερευνητή, να 

διερευνήσει τις αντιλήψεις του ερωτώμενου σε βάθος και να διευκρινίσει όποιες 

πλευρές των απόψεων δεν έχουν γίνει σαφείς. Επιπλέον, αφού είναι ένα είδος 

συζήτησης, είναι πιθανό να προκόψουν απαντήσεις μη- αναμενόμενες, οι οποίες 

μπορεί να οδηγήσουν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις ή ακόμα και σε 

επαναπροσδιορισμό των στόχων και των υποθέσεων της έρευνας, καθώς ενδέχεται να
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αλλάξουν την πορεία της συζήτησης, με επιπλέον σχόλια και ιδέες αναφορικά με το 

θέμα.

Γενικά, η ημι - δομημένη συνέντευξη παρέχει άμεση πρόσβαση στην 

κατανόηση των γνώσεων και την εκτίμηση των γνωστικών δομών του ερωτώμενου, 

γεγονός που ενδιαφέρει τον τομέα της εκπαίδευσης, για την οργάνωση μιας 

διδασκαλίας που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών.

Βέβαια, η ανάλυση των δεδομένων και στην ημι-δομημένη συνέντευξη, 

παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά τη δυσκολία στην κωδικοποίηση και τον 

μεγάλο όγκο δεδομένων, ενώ παράλληλα είναι επιρρεπής στην υποκειμενικότητα του 

ερευνητή.

Παρόλο αυτά, με την ευελιξία των ερωτήσεων που παρέχει, καταστεί δυνατή 

την άμεση πρόσβαση στις νοητικές δομές του ερωτώμενου, μέσα από την πορεία της 

συζήτησης, και για αυτό το λόγο, όπως διαπιστώνεται, οι ερευνητές της διδακτικής, 

κρίνουν την ημι - δομημένη συνέντευξη ως την καταλληλότερη τεχνική για τη μελέτη 

των αντιλήψεων των μαθητών (Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001).

4.2. Σχέδιο

Το σχέδιο αποτελεί ένα άλλο εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων 

σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών και χρησιμοποιείται συχνά για αυτό το λόγο 

και ως συμπληρωματικό μεθοδολογικό εργαλείο, στην έρευνα.

Το σχέδιο αποτελεί, πέρα από τον προφορικό λόγο, το κύριο μέσο έκφρασης 

συναισθημάτων και σκέψης για τα παιδιά, ιδιαίτερα της προσχολικής ηλικίας, τα 

οποία δεν έχουν διδαχθεί ακόμα γραφή και ανάγνωση. Τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα σχηματοποίησης από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Από την ηλικία 

των 18 μηνών κιόλας, τα παιδιά αρχίζουν να αποτυπώνουν σημάδια στο χαρτί. 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Thomas & Silk, 2000), τα πρώτα αυτά σημάδια 

δείχνουν επίγνωση των σχηματικών παραστάσεων.

Το παιδικό σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από τα τέλη του 19ου 

αιώνα, όμως για αρκετές δεκαετίες, οι θεωρητικές προσεγγίσεις επικεντρώνονταν 

κυρίως στην επιφανειακή δομή των παιδικών σχεδίων (Thomas & Silk, 2000). 

Πολλοί από τους πρώτους ερευνητές (Kellogg, 1969, 1979. Luquet, 1913, στο
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Μπονώτη, 1998), επιχείρησαν να περιγράψουν και να ταξινομήσουν σε στάδια έναν 

μεγάλο αριθμό παιδικών σχεδίων.

Ωστόσο, η πιο σημαντική από τις πρώτες ταξινομήσεις είναι αυτή που 

προτάθηκε από τον Luquet και άσκησε επιρροή στη μετέπειτα θεωρία του Piaget για 

τα στάδια ανάπτυξης (Thomas & Silk, 2000). Όπως έχει υποστηριχθεί από τον Luquet 

και αργότερα από τον Piaget, τα παιδικά σχέδια βασίζονται σε ένα εσωτερικό νοητικό 

μοντέλο και έχουν ρεαλιστικές προθέσεις. Συγκεκριμένα, ο Piaget υιοθετώντας την 

άποψη του Luquet , υποστήριξε ότι το σχέδιο αποτελεί προσπάθεια αναπαράστασης 

του πραγματικού κόσμου και ότι βασίζεται σε μια νοερή εικόνα (Piaget και Inhelder, 

1969). Σύμφωνα με αυτή, προτάθηκαν από τον Luquet πέντε εξελικτικά στάδια 

σχεδιαστικής ανάπτυξης, όπου υποστηρίζεται πως τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, 

αρχίζουν να δημιουργούν ολοένα και περισσότερο ρεαλιστικά σχέδια.

Βέβαια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το παιδικό σχέδιο αρχίζει να 

θεωρείται μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα 

από το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού (Freeman, 1980. Goodnow, 1977. 

Thomas & Silk, 1990). Οι περιορισμένες γραφοκινητικές δεξιότητες, κατά την 

προσχολική ηλικία, και τα προβλήματα οργάνωσης χώρου και προγραμματισμού δεν 

είναι δυνατό να μην επηρεάσουν το τελικό σχέδιο του παιδιού.

Ερευνητές, όπως ο Freeman (1980), υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να 

αγνοούνται τα αποτελέσματα της σχεδιαστικής διαδικασίας καθώς μάλιστα κάποια 

από τα «περίεργα» ή ασαφή χαρακτηριστικά στα σχέδια των παιδιών μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών παρά αντανακλάσεις των γνώσεων τους για το 

θέμα που απεικονίζεται. Συνεπώς, το σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα 

της γνώσης και αντίληψης, γιατί με τον τρόπο αυτό υποτιμάται ο ρόλος των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του παιδιού (Golomb, 1992), αλλά θα έπρεπε ίσως να 

θεωρηθεί ως μια αυτόνομη ικανότητα (Amheim, 1956. Golomb, 1983).

Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, αμφισβητήθηκε η πιαζετιανή προσέγγιση που 

αντιμετωπίζει το σχέδιο ως αποτύπωση της νοερής εικόνας στο χαρτί και αρκετοί 

ερευνητές τονίζουν τη σημασία της σχεδιαστικής διαδικασίας στον καθορισμό της 

τελικής μορφής του σχεδίου (Freeman, 1980, Golomb, 1992, Thomas&Silk, 2000), 

καθώς οι διάφοροι γνωστικοί περιορισμοί εμποδίζουν την αποτύπωση της γνώσης του 

παιδιού για τον κόσμο που το περιβάλλει, με τρόπο αντικειμενικό.

Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που εμποδίζουν τη σχεδιαστική 

διαδικασία, επομένως, δημιουργεί πρόσθετη δυσκολία στο να γίνει ευδιάκριτο αν το
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σχέδιο αποτελεί καθαρά έκφραση των αντιλήψεων των μαθητών ή σχετίζεται με τους 

περιορισμούς στη σχεδιαστική απόδοση αυτής της αντίληψης. Όπως αναφέρεται 

(Arnold, κ.α., 1995. Dove, κ.α., 1999) άλλωστε αυτό που θέλει το παιδί να σχεδιάσει, 

μπορεί να περιορίζεται από την ελλιπή σχεδιαστική του ικανότητα. Δηλαδή, παρόλο 

που τα παιδιά είναι δυνατό να κατανοούν κάποιες καταστάσεις ή φαινόμενα, δεν είναι 

απαραίτητο ότι μπορούν και να τα σχεδιάσουν.

Λαμβάνοντας, παρόλο αυτά, υπόψη τη σημασία του σχεδίου σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, καθώς δεν διαθέτουν ακόμα τη δυνατότητα γραφής και ανάγνωσης, αλλά και 

το γεγονός ότι μπορεί τα σχέδια «να ανοίξουν» ένα παράθυρο στις σκέψεις τους, 

κρίθηκε απαραίτητη η χρήση του παιδικού σχεδίου, στην παρούσα έρευνα, ως 

συμπληρωματικού ερευνητικού εργαλείου. Με την επιπρόσθετη παραδοχή ότι η 

εγκυρότητα των συνεντεύξεων παρεμποδίζεται από την περιορισμένη ικανότητα των 

παιδιών να εκφραστούν λεκτικά και την έλλειψη γνώσης μιας συγκεκριμένης 

ορολογίας (Denham, 1993), η διπλή αυτή προσέγγιση των αντιλήψεων των παιδιών 

θεωρήθηκε ότι θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των νοητικών τους 

αναπαραστάσεων.

Όπως διαπιστώνεται και από πρόσφατες έρευνες (Dove, κ.α., 1999. Tapsell, 

1997), για τις αντιλήψεις παιδιών γύρω από θέματα φυσικών επιστημών, το σχέδιο 

αποδεικνύεται πως συμβάλλει στο να αναδειχθούν επιπλέον στοιχεία ευκολότερα από 

ότι στις γραπτές ή λεκτικές περιγραφές των παιδιών. Ακόμη, σημειώνονται διαφορές 

στα δεδομένα των συνεντεύξεων και των σχεδίων των παιδιών αναφορικά με το ίδιο 

θέμα. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί, που οφείλονται στη 

σχεδιαστική ικανότητα κάθε παιδιού, σε προβλήματα χώρου και προγραμματισμού 

κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά, μετά την 

πραγματοποίηση κάθε σχεδίου τους, ρωτήθηκαν αν ήταν ικανοποιημένα από το 

σχέδιό τους ή αν θεωρούσαν ότι έπρεπε να προστεθεί κάτι διαφορετικό ή επιπλέον, 

που δεν μπόρεσαν τα ίδια να σχεδιάσουν.

29



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε, όπως 

παραθέτονται παρακάτω, παρουσιάζουν στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση 

του εννοιολογικού περιεχομένου των συνεντεύξεων, αλλά και από τα σχέδια των 

παιδιών για καθένα από τα τρία φαινόμενα: βροχή, χιόνι, καταιγίδα, σχετικά με το τι 

αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των παιδιών ως σημαντικό για το κάθε φαινόμενο 

και πού επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον τους, τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

όσο και κατά τη σχεδίαση.

Καθώς το περιεχόμενο των συνεντεύξεων και των σχεδίων των παιδιών, 

παρουσιάζει κάποια διαφοροποίηση, είναι σημαντική, επίσης, η σύγκριση αυτών των 

στοιχείων μεταξύ τους, ώστε να διαπιστωθεί τι πραγματικά γνωρίζουν και κατά πόσο 

στη συνέχεια, τα παιδιά αποτυπώνουν τα στοιχεία αυτά, στο χαρτί, κατά τη σχεδίαση. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, λοιπόν, παραθέτονται τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων, όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των παιδιών για τα τρία καιρικά 

φαινόμενα, καθώς και οι τύποι εξηγήσεων που προέκυψαν. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των σχεδίων των παιδιών σχετικά με το 

ποια και πόσα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν κατά τη σχεδίαση. Τέλος, καταγράφονται 

πόσα στοιχεία απεικονίζονται στα σχέδιά τους συγκριτικά με τα προφορικά σχόλιά 

τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

1. Εννοιολογικό περιεχόμενο-Συνεντεύξεις

Από την καταγραφή και την ανάλυση των απαντήσεων του κάθε παιδιού 

χωριστά, φάνηκε σε ποια στοιχεία του κάθε φαινομένου γίνεται συχνή αναφορά. 

Συγκεκριμένα:

1.1 Βροχή

Η πλειοψηφία των παιδιών-τα 34 από τα 40 παιδιά-αναφέρει ότι η βροχή 

είναι νερό που πέφτει από ψηλά ή από τον ουρανό. Επίσης 24 παιδιά συνδέουν τη 

βροχή με την παρουσία σύννεφων, είτε ως αιτία είτε ως αποτέλεσμα του φαινομένου. 

Για παράδειγμα: «η βροχή έρχεται από τα σύννεφα», όπου δηλώνεται ότι τα σύννεφα
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δημιουργούν τη βροχή, ή «όταν βρέχει έχει σύννεφα» όπου αναφέρεται ότι τα 

σύννεφα υπάρχουν στον ουρανό όταν βρέχει.

Σε όσα παιδιά αναφέρθηκαν στην παρουσία σύννεφων, διατυπώθηκε η 

ερώτηση «τι έχουν μέσα τα σύννεφα / από τι είναι φτιαγμένα;». Από τα 24 παιδιά 

λοιπόν, που αναφέρθηκαν σε σύννεφα-ανεξάρτητα από το αν έρχεται από αυτά η 

βροχή-τα 16 απάντησαν ότι έχουν μέσα νερό ενώ άλλα έδωσαν διαφορετικές 

απαντήσεις όπως ότι έχουν μέσα: «αέρα» (2 παιδιά), «καπνό» (2 παιδιά), «βαμβάκι» 

(6 παιδιά), χαρακτηριστικό μάλιστα, από τα παιδιά που απάντησαν ότι τα σύννεφα 

είναι από βαμβάκι, είναι ότι ορισμένα αν και ανέφεραν ότι τα σύννεφα έχουν μέσα 

νερό, συμπλήρωσαν ότι είναι από βαμβάκι (2 παιδιά), ενώ άλλα παιδιά δεν έδωσαν 

καμία απάντηση, για τη σύσταση των σύννεφων.

Πίνακας 1. Απαντήσεις για τη σύσταση των σύννεφων

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΝΕΦΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Νερό 16

Βαμβάκι 6

Καπνός 2

Αέρας 2

1.1.1 Εξηγήσεις για το φαινόμενο της βροχής. Καθώς τα περισσότερα 

παιδιά του δείγματος -36 από τα 40- αναφέρθηκαν σε κάποιου είδους μηχανισμό ή 

αιτία για τη βροχόπτωση, μετά από ερώτηση «γιατί βρέχει;», οι απαντήσεις τους 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον τύπο εξήγησης που έδωσαν σε: ί) 

ταυτολογικές, ii) τελεολογικές: α) μεταφυσικού και β) φυσικού τύπου, iii) φυσική 

διεργασία: a) απλή και β) σύνθετη. Οι τύποι εξήγησης, αναλυτικά, έχουν ως εξής:

ΐ) Ταυτολογικές εξηγήσεις: όπου το παιδί συνδέει τη βροχή με την έννοια 

της κακοκαιρίας και δεν δίνει κάποια άλλη εξήγηση για τη βροχή. Στα παρακάτω 

αποσπάσματα παραθέτονται παραδείγματα ταυτολογικής εξήγησης:

Παράδειγμα 1

Ε: Γιατί βρέχει;

Παιδί 6: Επειδή δεν έχει καλό καιρό
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Παράδειγμα 2

Ε: Ξέρεις γιατί βρέχει;

Παιδί 12: Ε, κάποιες φορές που δεν είναι καλός ο καιρός

Η) Τελεολογικές εξηγήσεις οι οποίες μπορεί να είναι μεταφυσικού ή φυσικού

τύπου.

α) Οι μεταφυσικού τύπου, τελεολογικές εξηγήσεις θεωρούν το φαινόμενο 

της βροχής ως αποτέλεσμα μιας ανώτερης θεϊκής βούλησης. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 3

Ε: Γιατί βρέχει; Το σκέφτηκες ποτέ;

Παιδί 4: Γιατί ο Θεούλης....γιατί ο Θεούλης νευριάζει 

Ε: Και όταν νευριάζει δηλαδή τι γίνεται;

Παιδί 4: Βάζει βροχή και βρέχει

Ε: Και αυτή η βροχή πού βρίσκεται και πέφτει;

Παιδί 4: Ο...Θεός γεμίζει τους κουβάδες και τους ρίχνει κάτω

Παράδειγμα 4

Ε: Ξέρεις γιατί βρέχει;

Παιδί 22: Όταν...βρέχει...όταν πλένει η Παναγίτσα τα ρούχα του Θεούλη

β) Οι φυσικού τύπου, τελεολογικές εξηγήσεις θεωρούν ότι η βροχή γίνεται 

για κάποιο σκοπό, συγκεκριμένα για την ικανοποίηση αναγκών των έμβιων όντων. 

Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 5

Ε: Ξέρεις μήπως γιατί βρέχει;

Παιδί 2: Για να πίνουμε νερό

Παράδειγμα 6

Ε: Γιατί βρέχει;

Παιδί 23: Για να μεγαλώσουν τα λουλούδια
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iii) Εξηγήσεις που αναφέρονται σε κάποιου τύπου φυσική διεργασία, απλή 

ή σύνθετη.

α) Η απλή διεργασία συνήθως αναφέρεται στην αιτιακή σύνδεση 

περιορισμένου αριθμού προφανών στοιχείων του φαινομένου της βροχής. Δηλαδή το 

παιδί γνωρίζει πως συμβαίνει μια διαδικασία όπου εμπλέκονται στοιχεία όπως 

σύννεφα, νερό, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη περιγραφή και 

χωρίς να αιτιολογεί, έστω και λανθασμένα, την εμφάνιση των στοιχείων αυτών. Για 

παράδειγμα:

Παράδειγμα 7

Ε: Από πού έρχεται η βροχή;

Παιδί 13: Από τα σύννεφα

Ε: Και τι είναι η βροχή, που έρχεται από τα σύννεφα;

Παιδί 13: Νερό

Ε: Πως βρέθηκε αυτό το νερό εκεί πάνω;

Παιδί 13: Από τα σύννεφα 

Ε: Τα σύννεφα τι έχουν μέσα;

Παιδί 13: Βροχή

Παράδειγμα 8

Ε: Από πού έρχεται η βροχή;

Παιδί 9: Από τα σύννεφα 

Ε: Τι είναι η βροχή;

Παιδί 9: Μμ...νερό

Ε: Μου είπες ότι η βροχή έρχεται από τα σύννεφα. Από τι είναι 

φτιαγμένα τα σύννεφα;

Παιδί 9: Βροχή

Ε:Και από πού ήρθαν αυτά τα σύννεφα;

Παιδί 9: Από τον ουρανό

Ε:Πως βρέθηκε εκεί πάνω το νερό στα σύννεφα;

Παιδί 9: Ε.,.τα σύννεφα το’χουν μέσα

β) Η σύνθετη διεργασία αναφέρεται σε εξήγηση που συνδέει σχετικά μεγάλο 

αριθμό στοιχείων του φαινομένου. Το παιδί δείχνει να έχει μια περισσότερο
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ολοκληρωμένη άποψη, σχετικά με τη διαδικασία του φαινομένου, ακόμα και αν αυτή 

δεν συμπίπτει πλήρως με την επιστημονική εξήγηση. Κάποιες από αυτές τις 

εξηγήσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα πρώτο στάδιο κατανόησης 

του κύκλου του νερού. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 9

Ε: Από πού έρχεται η βροχή;

Παιδί 18: Από τα σύννεφα

Ε: Από πού έρχονται τα σύννεφα;

Παιδί 18: Από τον άνεμο

Ε: Και τι έχουν μέσα τα σύννεφα;

Παιδί 18: Νερό

Ε: Και αυτό το νερό πως βρέθηκε στα σύννεφα;

Παιδί 18: Έλιωσε το χιόνι και μπήκε μέσα εκεί. Νερό

Ε: Ναι, αλλά από πού ήρθε αυτό το νερό; Πως ανέβηκε εκεί πάνω;

Παιδί 18: Φύσηξε αέρας και ανέβηκε

Παράδειγμα 10

Ε: Από πού έρχεται η βροχή;

Παιδί 28: Από..πάνε τα σύννεφα και γεμίζουν νερό από τη θάλασσα και το 

παίρνουν και πάνε στον ουρανό και πέφτει βροχή μετά

Ε: Ξέρεις από πού ήρθαν αυτά τα σύννεφα;

Παιδί 28: Όχι...μάλλον ήρθαν από το βουνό

Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους, έδωσαν τελεολογικού τύπου εξηγήσεις 

(26 παιδιά), αλλά και φυσικής διεργασίας (21 παιδιά), ενώ λιγότερες ήταν οι 

ταυτολογικές εξηγήσεις, γεγονός που φανερώνει ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι 

σε θέση να δίνουν εξηγήσεις και να αιτιολογούν, στοιχειωδώς (λαμβάνοντας υπόψη 

τους γνωστικούς περιορισμούς, στην προσχολική ηλικία) φαινόμενα όπως η βροχή. 

Βέβαια, όπως φαίνεται παρακάτω, από τον Πίνακα 2, από τις εξηγήσεις φυσικής 

διεργασίας, που καταγράφηκαν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν απλές, και πολύ 

λιγότερες οι σύνθετες, αφού τα περισσότερα παιδιά αναφέρθηκαν μόνο ή κυρίως στα 

προφανή στοιχεία της βροχής και την αιτιακή τους σχέση, παρά σε μια πιο σύνθετη 

διεργασία, με μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων. Στις τελεολογικές εξηγήσεις των
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παιδιών δεν φαίνεται να υπάρχει αριθμητική διαφοροποίηση μεταξύ του μεταφυσικού 

και φυσικού τύπου, αφού υπάρχει ίσος αριθμός εξηγήσεων. Όπως παρατηρείτας το 

μεγαλύτερο ποσοστό εξηγήσεων είναι τελεολογικού τύπου, ίσως επειδή για τα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας είναι πιο εύκολη μια τέτοια εξήγηση.

Πίνακας 2. Τύποι εξήγησης της βροχής

ΤΥΠΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ταυτολογική ί

Τελεολογική
Μεταφυσική 26 13

Φυσική 13

Φυσική 
Διεργασία ..

Απλή 21 17
Σύνθετη 4

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά έδωσαν περισσότερους από έναν τύπους 

εξήγησης, γεγονός που εξηγεί γιατί καταγράφηκε μεγαλύτερος, αριθμός εξηγήσεων, 

από τον αριθμό των παιδιών (5 εξηγήσεις). Συγκεκριμένα, από τα 40 παιδιά του 

δείγματος, τα 17 έδωσαν πολλαπλές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, το παιδί 3, αναφέρει 

ότι βρέχει επειδή είναι κακός ο καιρός (ταυτολογία) και στη συνέχεια αναφέρεται σε 

μια απλή διεργασία για τη βροχή, ενώ το παιδί 4 κάνει αναφορά στη θεϊκή βούληση 

ως αιτία της βροχόπτωσης, αλλά παράλληλα ενσωματώνει και μια απλή φυσική 

διεργασία στην εξήγησή του. Όπως φαίνεται και στα αποσπάσματα:

Παράδειγμα 11

Ε: Μήπως ξέρεις γιατί βρέχει;

Παιδί 3: Γιατί είναι κακός ο καιρός

Ε: ξέρεις πού μπορεί να βρίσκεται η βροχή;

Παιδί 3: Ναι, από μέσα από τα σύννεφα

Ε: Τι έχουν μέσα τα σύννεφα;

Παιδί 3: Βροχή

Ε: Τι είναι η βροχή;

Παιδί 3: Νερό

Ε: Πως έγιναν αυτά τα σύννεφα;

Παιδί 3: Από νερό

Ε: Και πώς βρέθηκε εκεί πάνω στον ουρανό, ξέρεις;
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Παιδί 3: Όχι

Ε: Ξέρεις από πού ήρθε, μήπως αυτό το νερό που είπαμε ότι είναι μέσα στα 

σύννεφα;

Παιδί 3: Από το βουνό

Παράδειγμα 12

Ε: Γιατί βρέχει το σκύφτηκες ποτέ;

Παιδί 4: Γιατί ο Θεούλης.. .γιατί ο Θεούλης νευριάζει 

Ε: Τι γίνεται τότε;

Παιδί 4: Βάζει βροχή και βρέχει

Ε: Και αυτή η βροχή πού βρίσκεται και πέφτει;

Παιδί 4: Ο...Θεός γεμίζει τους κουβάδες και τους ρίχνει κάτω 

Ε: Όταν βρέχει έχεις δει τι χρώμα έχει ο ουρανός;

Παιδί 4: Μαύρος!

Ε: Τι έχει και είναι σκούρος;

Παιδί 4: Το βράδυ, άμα είναι μαύρος...και άμα είναι ξημέρωμα και βρέχει 

πάλι, τα σύννεφα σκουριάζουν

Ε: Και τι έχουν μέσα τα σύννεφα;

Παιδί 4: Βροχή

Ε: Από πού λες να ήρθαν τα σύννεφα που έχουν βροχή;

Παιδί 4: Από το Θεούλη 

Ε: Και πώς γίνονται;

Παιδί 4: Ο Θεός τα φτιάχνει 

Ε: Σκέφτηκες γιατί μπορεί να τα φτιάχνει;

Παιδί 4: Για τη βροχή, γεμίζει βροχή τα σύννεφα και πέφτει βροχή

1.2. Το χιόνι

Στη σχετική ερώτηση για τη σύσταση του χιονιού, τα παιδιά στην 

πλειοψηφία τους αναφέρουν ότι είναι πάγος. Συγκεκριμένα, από τα 20 παιδιά που 

ορίζουν το χιόνι ως πάγο, 12 συμπληρώνουν ότι ο πάγος είναι νερό, χωρίς όμως τις 

περισσότερες φορές να είναι εμφανής η σύνδεση με το χιόνι. Ωστόσο μερικά παιδιά 

(7) ανέφεραν ότι το χιόνι είναι σκέτο νερό, ενώ κάποια άλλα έδωσαν διαφορετικές
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απαντήσεις όπως ότι: «είναι από βαμβάκι», «είναι άσπρες μπάλες, κρύες και 

μαλακές», «είναι από πλαστελίνη», «είναι αλάτι», «είναι σαν χιονάνθρωπος», «είναι 

σαν τη βροχή». Η εμφάνιση αυτών των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών 

ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν 

έχουν επαρκή πρακτικό-βιωματική εμπειρία σχετικά με το φαινόμενο της 

χιονόπτωσης. Επομένως, τείνουν να εστιάζουν σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά του 

χιονιού (όπως το χρώμα ή η υφή του) και να το συσχετίζουν ή να το παρομοιάζουν με 

άλλα πιο οικεία αντικείμενα, όπως βαμβάκι, ή αλάτι.

Πίνακας 3. Απαντήσεις για τη σύσταση του χιονιού

ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Πάγος 20
Νερό 19

Μπάλες (άσπρες, μαλακές, κρύες) 9
Βαμβάκι 2

Άλλα (αλάτι, πλαστελίνη) 3

Σε όσα παιδιά ανέφεραν ότι το χιόνι είναι νερό, διατυπώθηκε η ερώτηση 

«σε τι διαφέρει το χιόνι από τη βροχή, αφού και αυτή είναι νερό;». Τα 20 παιδιά που 

μίλησαν για νερό, διαχώρισαν τη βροχή από το χιόνι, λέγοντας ότι το χιόνι είναι: 

«άσπρο», «πιο κρύο», «παγωμένο», «χοντρή βροχή», «μπάλες», ενώ ότι η βροχή 

είναι: «νερό σκέτο», «διαφανής», «γκρι», «πιο ζεστή».

1.2.1 Εξηγήσεις για το φαινόμενο της χιονόπτωσης. Σχετικά με το πότε 

χιονίζει, τα περισσότερα παιδιά ανέφεραν ότι χιονίζει το χειμώνα (24 παιδιά) ή τα 

Χριστούγεννα (10 παιδιά) ή όταν έχει κρύο.

Σε συνδυασμό με την ερώτηση «πότε χιονίζει;», διατυπώθηκε και η ερώτηση 

«γιατί χιονίζει;» όπου δόθηκαν ποικίλες απαντήσεις από τα παιδιά όπως:

«επειδή είναι Χριστούγεννα / για να έρθει ο Αη- Βασίλης» (6 παιδιά)

«επειδή έχει κρύο», δηλαδή λόγω εποχής (17 παιδιά)

«χιονίζει γιατί θέλει ο Θεός / Χριστός» (5 παιδιά) ή απαντήσεις που 

αναφέρονται κυρίως σε εξυπηρέτηση αναγκών των ανθρώπων, όπως: «για να 

κάνουμε σια», «για να έχουμε παγάκια για καφέ», «για να πίνουμε νερό», «για να 

διασκεδάσουμε», «να φτιάχνουμε χιονάνθρωπους», «γιατί είναι χαρούμενος ο 

ουρανός». Γενικά στην πλειοψηφία τους, τα παιδιά προσπάθησαν στη διάρκεια των
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συνεντεύξεων να εξηγήσουν πώς δημιουργείται η χιονόπτωση. Συγκεκριμένα, σχεδόν 

όλα τα παιδιά εισήγαγαν εξηγήσεις ενός ή και περισσότερων από τους εξής τύπους: i) 

ταυτολογικές/άλλες εξηγήσεις, Η) σύνδεση με εποχή, iii) τελεολογικές εξηγήσεις: 

α) μεταφυσική, β) φυσική, γ) ανθρωποκεντρική, και ίν) φυσική διεργασία. 

Ειδικότερα, οι τύποι εξηγήσεων είναι:

ΐ) Ταυτολογικές ή άλλες εξηγήσεις: όπου το παιδί δεν εισάγει κανένα

μηχανισμό για τη χιονόπτωση ή η εξήγηση που δίνει δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε 

καμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 13

Ε: Πότε χιονίζει;

Παιδί 31: Το χειμώνα 

Ε: Γιατί χιονίζει;

Παιδί 31: Γιατί το χειμώνα το λένε...ε...έχει το ίδιο γράμμα στην αρχή με το

χιόνι.

ii) Εξηγήσεις που συνδέουν τη χιονόπτωση με συγκεκριμένη εποχή ή 

χρονική περίοδο. Στις εξηγήσεις αυτές των παιδιών θεωρείται ότι το φαινόμενο της 

χιονόπτωσης συμβαίνει με σκοπό να εμφανιστεί ή να αιτιολογηθεί μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδος (Χριστούγεννα) ή εποχή (χειμώνας). Στο παρακάτω απόσπασμα 

παραθέτονται σχετικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 14

Ε: Πότε χιονίζει;

Παιδί 14: Το χειμώνα

Ε: Γιατί χιονίζει το χειμώνα;

Παιδί 14: Ε.,.για να γίνει Χριστούγεννα

Παράδειγμα 15

Ε: Γιατί χιονίζει το χειμώνα;

Παιδί 21: Γιατί είναι χειμώνας[...] Γιατί είναι Χριστούγεννα!

38



iii) Τελεολογικές εξηγήσεις που διακρίνονται σε α) μεταφυσικές, β) 

φυσικές και γ) ανθρωποκεντρικές:

α) Στις εξηγήσεις μεταφυσικής τελεολογίας η χιονόπτωση αναφέρεται ως 

το αποτέλεσμα μιας ανώτερης θεϊκής βούλησης. Δηλαδή χιονίζει επειδή μια ανώτερη 

δύναμη το αποφασίζει για κάποιο λόγο ή ανάλογα με τη διάθεση (ανθρωπομορφικά 

στοιχεία). Στις εξηγήσεις αυτές εμπεριέχονται συχνά και στοιχεία ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 16

Ε: Ξέρεις πότε χιονίζει;

Παιδί 4: Το χειμώνα

Ε: Γιατί χιονίζει το χειμώνα;

Παιδί 4: Γιατί ο Χριστούλης νευριάζει και έχει τα νεύρα του

Παράδειγμα 17

Ε: Πότε χιονίζει;

Παιδί 30: Όταν...όταν έχει ο Θεούλης...πάγο, τότε ρίχνει

Ε: Πότε όμως;

Παιδί 30: Όταν θα φέρει νερό ο Χριστούλης

β) Στις εξηγήσεις φυσικής τελεολογίας, το χιόνι θεωρείται αναγκαία 

εκδήλωση μιας από τις φυσικές διεργασίες. Το παιδί θεωρεί πως η χιονόπτωση 

συμβαίνει, δηλαδή, για κάποιο χρονικό διάστημα όπως και τα υπόλοιπα καιρικά 

φαινόμενα, με μια σειρά, ώστε να υπάρχουν όλα τα φαινόμενα, για κάθε εποχή. Για 

παράδειγμα:

Παράδειγμα 18

Ε: Ξέρεις πότε χιονίζει;

Παιδί 16: Το χειμώνα

Ε: Γιατί χιονίζει;

Παιδί 16: Γιατί πρέπει να έρθουν όλες οι εποχές

Παράδειγμα 19

Ε: Πότε χιονίζει;
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Παιδί 34: Το χειμώνα 

Ε: Γιατί χιονίζει;

Παιδί 34: Γιατί.. .για να μην έχει όλο ήλιο. Να έχει και καμιά φορά.. .χιόνι

γ) Ανθρωποκεντρικές εξηγήσεις, στις οποίες το φαινόμενο της χιονόπτωσης 

θεωρείται ότι συμβαίνει για να ικανοποιηθούν ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων. 

Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 20

Ε: Γιατί χιονίζει το χειμώνα;

Παιδί 9: Για να φτιάχνουμε χιονάνθρωπους και να χαιρόμαστε

Παράδειγμα 21

Ε: Πότε χιονίζει;

Παιδί 33: Το χειμώνα 

Ε: Γιατί χιονίζει;

Παιδί 33: Ε...για να κάνουμε σκι

ΐν) Εξηγήσεις που αναφέρονται σε κάποιου τύπου φυσική διεργασία.

Γενικά οι φυσικές διεργασίες που αναφέρθηκαν για την εξήγηση της χιονόπτωσης 

ήταν κυρίως απλές, δηλαδή περιλάμβαναν περιορισμένο αριθμό στοιχείων και 

αιτιακών σχέσεων. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 22

Ε: Τι είναι το χιόνι;

Παιδί 9: Πάγος...πατημένος πάγος 

Ε: Από πού έρχεται το χιόνι;

Παιδί 9: Από τον ουρανό. Τα σύννεφα πέφτουν και γίνεται χιόνι[...]φεύγουν 

μπάλες...κόβονται μπάλες από τα σύννεφα και πέφτουν

Παράδειγμα 23

Ε: Πότε χιονίζει;

Παιδί 17: Χιονίζει τα Χριστούγεννα...το χειμώνα 

Ε: Γιατί χιονίζει;
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Παιδί 17: Χιονίζει...και μετά γίνεται ένας πάγος...και...αυτός ο πάγος μετά 

λιώνει και.. .γίνεται νερό.. .για να πίνουμε

Από τα 40 παιδιά του δείγματος, αρκετά, φαίνεται από τον πίνακα 4, να 

έχουν δώσει εξηγήσεις φυσικής διεργασίας (16 παιδιά), δηλαδή αρκετά παιδιά 

γνωρίζουν πως η σύσταση του χιονιού είναι πάγος, νερό που παγώνει και δίνουν 

ερμηνείες σχετικά με τη διαδικασία του φαινομένου, όπως αναφέρθηκε στα 

παραδείγματα παραπάνω. Ωστόσο αρκετές είναι τελεολογικές εξηγήσεις και ιδιαίτερα 

οι ανθρωποκεντρικές (12 παιδιά), καθώς τα παιδιά μικρής ηλικίας, συχνά συνδέουν 

το χιόνι με διασκέδαση και παιχνίδι, οπότε και αιτιολογούν την εμφάνιση του σε 

συνδυασμό με τις επιθυμίες, αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων. Οι μεταφυσικού, 

τελεολογικές εξηγήσεις ήταν επίσης αρκετές (8 παιδιά), αλλά αρκετά μικρότερος ο 

αριθμός της φυσικής τελεολογίας (3 παιδιά), καθώς φαίνεται πως τα παιδιά 

επικεντρώθηκαν σε ο, τι τα ενδιαφέρει περισσότερο και σε ο, τι γνωρίζουν από τις 

βιωματικές εμπειρίες τους, όπως Χριστούγεννα, παιχνίδι στο χκ>νι.

Αρκετά ήταν τα παιδιά επίσης, που αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένη εποχή, 

τα Χριστούγεννα, ως αποτέλεσμα ή αιτία της χιονόπτωσης, αλλά και στον χειμώνα 

(10 παιδιά), ενώ ορισμένες εξηγήσεις παιδιών δεν υπήρξαν σαφείς ή δεν αναφερόταν 

σε κάποιο μηχανισμό για τη χιονόπτωση (10 παιδιά).

Πίνακας 4. Τύποι εξήγησης της χιονόπτωσης

ΤΥΠΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ταυτολογία 10

Σύνδεση με εποχή 10

Τελεολογική

Μεταφυσική

23

8

Φυσική 3

Ανθρωποκεντρική 12

Φυσική διεργασία 16

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αρκετά παιδιά (14 σύνολο), έδωσαν 

πολλαπλές εξηγήσεις, δηλαδή περισσότερες του ενός τύπου. Για παράδειγμα το παιδί 

18 του δείγματος αναφέρεται σε συγκεκριμένη εποχή (σύνδεση με εποχή), αλλά 

συγχρόνως αιτιολογεί τη χιονόπτωση για την κάλυψη αναγκών του ανθρώπου
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(ανθρωποκεντρική) και αναφέρεται σε αυτή επίσης, ως αποτέλεσμα θεϊκής βούλησης 

(μεταφυσική τελεολογία), ενώ παράλληλα περιγράφει μια απλή φυσική διεργασία:

Παράδειγμα 24

Ε: Τι είναι το χιόνι;

Παιδί 18: Είναι το χιόνι...έχει παγώσει το νερό και έχει γίνει χιόνι 

Ε: Από πού έρχεται το χιόνι;

Παιδί 18: Έρχεται από τον άριο πόλο, από κει 

Ε: Πώς φτάνει εδώ;

Παιδί 18: Φυσάει αέρας και το φέρνει 

Ε: Από πού έρχεται;

Παιδί 18: Από τον ουρανό 

Ε: Έρχεται με αέρα από τον ουρανό;

Παιδί 18: Όχι, πέφτει. Κάνει ο Θεός να πέφτει, από τον ουρανό 

Ε: Πότε χιονίζει;

Παιδί 18: Τα Χριστούγεννα 

Ε: Γιατί χιονίζει;

Παιδί 18: Για να φέρνει ο Άη-Βασίλης δώρα!

1.3 Καταιγίδα

Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά ορίζουν την καταιγίδα ως «δυνατή», 

«βαριά» βροχή ενώ αρκετά τη συνδέουν με κεραυνούς, αστραπές ή βροντές και 

σύννεφα. Συγκεκριμένα 19 παιδιά του δείγματος ανέφεραν ότι η καταιγίδα είναι 

βροχή με αστραπές / κεραυνούς / βροντές ενώ 9 παιδιά αναφέρθηκαν και σε δυνατό 

αέρα ή κρύο. Κάποια παιδιά απάντησαν επίσης ότι η καταιγίδα είναι ίδια με τη βροχή 

(10 παιδιά).

Καθώς η καταιγίδα έχει ομοιότητα με τη βροχή, όπως ήταν αναμενόμενο, 

στην ερώτηση « από πού έρχεται η καταιγίδα;», τα περισσότερα παιδιά (22) 

απάντησαν «από τον ουρανό» ενώ άλλα (12) αναφέρθηκαν σε σύννεφα. Για να 

διαπιστωθεί αν τα παιδιά διακρίνουν κάποια διαφορά ανάμεσα στην καταιγίδα και τη 

βροχή, διατυπώθηκε η ερώτηση «σε τι διαφέρει η βροχή από την καταιγίδα;». Όσα 

παιδιά, λοιπόν, είχαν αναφερθεί σε αστραπές, κεραυνούς, βροντές, απάντησαν ότι σε
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αυτό οφείλεται η διαφορά. Το ίδιο συνέβη και με όσα παιδιά είχαν αναφερθεί σε 

βαριά βροχή ή βροχή με άνεμο / κρύο.

Από τις ερωτήσεις σχετικά με το «τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να 

κάνουμε μια μέρα με καταιγίδα» φαίνεται ότι τα παιδιά συνδέουν την καταιγίδα με το 

αίσθημα κινδύνου και φόβου, καθώς επίσης και την ανάγκη για προστασία. Για 

παράδειγμα:

Παράδειγμα 25

Ε: Τι είναι η καταιγίδα;

Παιδί 22: Έχει βροχές, κεραυνούς, μπουμπουνητά

Ε: Τι γίνεται όταν έχουμε καταιγίδα;

Παιδί 22:...

Ε: Μου είπες ότι έχει βροχή και κεραυνούς. Πώς γίνεται; Από πού έρχεται η 

καταιγίδα;

Παιδί 22: Δεν ξέρω

Ε: Εμείς όταν έχει καταιγίδα τι μπορούμε να κάνουμε;

Παιδί 22: Μπορούμε να καθόμαστε στο σπίτι και να παίζουμε

Ε: Μπορείς να βγεις έξω;

Παιδί 22: Όχι. Γιατί άμα χτυπήσει ο κεραυνός κανένα δέντρο, θα σπάσει και 

θα πέσει επάνω μου

Γενικά για την καταιγίδα, η πλειοψηφία των παιδιών έδωσε απαντήσεις 

κυρίως περιγραφικές. Δηλαδή, περιγράφουν απλά τι συμβαίνει όταν έχει καταιγίδα, 

όπως για παράδειγμα:

Παράδειγμα 26

Ε: Τι είναι η καταιγίδα, λοιπόν;

Παιδί 28: Είναι...πέφτουν βροντές, αστραπές, μπουμπουνητά κάτω και...και 

κάνουν.. .και βρέχει...βρέχει.. .είναι άσχημος ο καιρός

Ε: Σε τι διαφέρει η καταιγίδα από τη βροχή; Γιατί Δε λέμε εδώ ότι βρέχει και 

λέμε ότι έχει καταιγίδα;

Παιδί 28: Γιατί πέφτουν μπουμπουνητά, αστραπές, βροντές

Ε: Από πού έρχεται η καταιγίδα;

Παιδί 28: Από τα σύννεφα
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1.3.1 Εξηγήσεις για το φαινόμενο της καταιγίδας. Ένα χαρακτηριστικό 

από τις απαντήσεις των παιδιών είναι ότι ενώ έστιασαν στα χαρακτηριστικά της 

καταιγίδας, η πλειοψηφία δεν ήταν σε θέση να δώσει μια ερμηνεία του φαινομένου. 

Έτσι μόλις τα 9 παιδιά του δείγματος έδωσαν κάποιου είδους εξήγηση για το 

φαινόμενο, οι οποίες είναι: ί) τελεολογικές: α) μεταφυσικού και β) φυσικού τύπου, 

ΐί) φυσική διεργασία. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν, όπως καταγράφηκαν από τις 

απαντήσεις των παιδιών, αναλυτικά είναι οι εξής:

ί) Τελεολογικές εξηγήσεις: α) μεταφυσικού τύπου: όπου το φαινόμενο 

αποδίδεται στη θεϊκή βούληση. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 27

Ε: Από πού έρχεται η καταιγίδα;

Παιδί 4: Από το Θεούλη

Ε: Δηλαδή;

Παιδί 4: Ο Θεός νευριάζει και κάνει την καταιγίδα

β) φυσικού τύπου: όπου η καταιγίδα θεωρείται- όπως παρόμοια και η βροχή- 

ότι συμβαίνει για την εξυπηρέτηση αναγκών των ανθρώπων. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 28

Ε: Τι γίνεται όταν έχει καταιγίδα;

Παιδί 30: Μας φέρνει νερό να πίνουμε

Η) Φυσική διεργασία: οι φυσικές διεργασίες που αναφέρθηκαν από τα παιδιά 

ήταν απλές, συμπεριλαμβάνουν δηλαδή, κάποια στοιχεία του φαινομένου και απλές 

αιτιακές σχέσεις, όπως για παράδειγμα:

Παράδειγμα 29

Ε: Τι είναι η καταιγίδα;

Παιδί 1: Ότι βρέχει... βαριά

Ε: Τι γίνεται όταν έχουμε καταιγίδα;

Παιδί 1: Πλημμυρίζουμε
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Ε: Από πού έρχεται η καταιγίδα;

Παιδί 1: Από τα σύννεφα 

Ε: Και τα σύννεφα τι έχουν μέσα;

Παιδί 1: Νερό

Ε: Τι διαφορά έχει η βροχή από την καταιγίδα;

Παιδί 1: Με τα σύννεφα και τις αστραπές 

Ε: Πότε έχει αστραπές;

Παιδί 1: Στην καταιγίδα. Και τα μπουμπουνητά

Ε: Πώς γίνεται η αστραπή και τα μπουμπουνητά; Από πού έρχονται;

Παιδί 1: Τα μπουμπουνητά από τα σύννεφα τσουγκρίζουν και η 

αστραπή... δεν ξέρω

Ε: Δηλαδή τσουγκρίζουν τα σύννεφα και πώς γίνεται;

Παιδί 1: Σαν αυγά

Παράδειγμα 30

Ε: Από πού έρχεται η καταιγίδα;

Παιδί 9: Όταν μαζεύονται πολλά-πολλά σύννεφα και βρέχουν πολύ 

Ε: Σε τι διαφέρει η καταιγίδα από τη βροχή;

Παιδί 9: Γιατί είναι πολύ δυνατή και έχει κεραυνούς και μπορεί να κάψει ένα

δέντρο

Ε: Τι είναι ο κεραυνός;

Παιδί 9: Ο κεραυνός[...]μοιάζει σαν...σαν...μια φωτιά που πετάγεται στον

ουρανό

Ε: Και πώς γίνεται;

Παιδί 9: Ε...φεύγει ο καπνός από το τζάκι, μετά έρχεται καυτή λάβα από τον 

ήλιο, βρέχει, γίνεται γαλάζιος και μετά έτοιμος είναι ο κεραυνός.

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει το σύνολο των εξηγήσεων των παιδιών, όπου 

φαίνεται πως περισσότερες ήταν οι, φυσικού τύπου, τελεολογικές εξηγήσεις (5 

σύνολο) για την αιτιολόγηση της καταιγίδας και οι εξηγήσεις φυσικής διεργασίας (4 

σύνολο), παρά μεταφυσικής τελεολογίας (2 σύνολο).
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Πίνακας 5. Τύποι εξήγησης της καταιγίδας

ΤΥΠΟΙ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Τελεολογία
Μεταφυσική

7
2

Φυσική 5

Φυσική διεργασία /

Γίνεται φανερό ότι τα περισσότερα παιδιά έδωσαν περιγραφικές απαντήσεις, 

όπως προαναφέρθηκε, καθώς μόνο 9 παιδιά έδωσαν κάποιου τύπου εξήγηση. Από 

αυτά 2 έδωσαν διπλές εξηγήσεις και έτσι ο συνολικός αριθμός των εξηγήσεων, που 

καταγράφηκαν, είναι 11- όπως για παράδειγμα το παιδί 30 - που συνδυάζει 2 τύπους 

εξηγήσεων:

Παράδειγμα 31

Ε: Τι είναι η καταιγίδα;

Παιδί 30: Είναι όταν έχει ο Χριστούλης ένα.. .νεράκι, ρίχνει από το μπουκάλι

του και

πέφτουν σταγονίτσες.

Ε: Τι γίνεται όταν έχει καταιγίδα;

Παιδί 30: Μας φέρνει νερό να πίνουμε

Ε: Από πού έρχεται η καταιγίδα;

Παιδί 30: Από το Χριστούλη, επάνω

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το παιδί συνδυάζει στοιχεία μεταφυσικής 

τελεολογίας και φυσικής τελεολογίας προκειμένου να αιτιολογήσει το φαινόμενο της 

καταιγίδας. Έτσι φαίνεται πως ορίζει την καταιγίδα ως αποτέλεσμα θεϊκής βούλησης, 

αλλά με σκοπό την εξυπηρέτηση ανθρώπινων αναγκών.

2. Σχέδια-Ανάλυση σχεδίων

Από τη συλλογή και την ανάλυση των σχεδίων των παιδιών φαίνεται ότι 

τα παιδιά περιλαμβάνουν στα σχέδιά τους, αναφορικά με τα τρία καιρικά 

φαινόμενα τα βασικά, πιο σημαντικά στοιχεία για την απεικόνιση μιας μέρας με 

βροχή / χιόνι / καταιγίδα. Παρόλο που το σχέδιο στην προσχολική ηλικία
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διευκολύνει την έκφραση των παιδιών, ιδιαίτερα για θέματα που απαιτούν υψηλή 

γλωσσική ικανότητα, ωστόσο οι δυσκολίες στην οργάνωση, κατά τη σχεδίαση, 

αλλά και κάποια στοιχεία που είναι σχετικά δύσκολο να απεικονιστούν από 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, εμποδίζουν την αποτύπωση στο χαρτί όλων εκείνων 

των στοιχείων που πιθανόν τα παιδιά θεωρούν ότι σχετίζονται με κάθε φαινόμενο. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παραθέτονται τα στοιχεία που περιλαμβάνουν 

τα παιδιά στα σχέδιά τους για α) τη βροχή, β) το χιόνι, γ) την καταιγίδα:

2.1 Βροχή

Για την απεικόνιση μιας μέρας με βροχή σχεδόν όλα τα παιδιά του 

δείγματος (39) σχέδιασαν σταγόνες, δηλαδή βροχή, να πέφτει (όπως φαίνεται από 

τον πίνακα 6). Τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχέδια των 

παιδιών σχετίζονται με το φαινόμενο της βροχής, όπως: σύννεφα (6 παιδιά), 

ομπρέλα (4 παιδιά), ή απλώς τα παιδιά εμπλουτίζουν το σχέδιό τους με άλλου 

είδους στοιχεία, όπως: σπίτι (12 παιδιά), άνθρωπο (9 παιδιά), ήλιο - λουλούδια - 

γρασίδι (3 παιδιά). Για παράδειγμα, το παιδί 3 εισάγει στο σχέδιό του το 

προφανές στοιχείο της βροχής (σταγόνες) και έπειτα άλλο στοιχείο (σπίτι), ενώ το 

παιδί 18 εισάγει περισσότερα σχετικά στοιχεία (σταγόνες, σύννεφα), αλλά επίσης 

ένα από τα στερεότυπα στοιχεία, όπως είναι το σπίτι (Παράβ. σχέδια 1 και 2 στο 

Παράρτημα Β).

Πίνακας 6. Συχνότητα εμφάνισης των στοιχείων

στη σχεδιαστική αναπαράσταση της βροχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Βροχή 39

Σπίτι 12

Ανθρωπος 9

Σύννεφα 6

Ομπρέλα 4

Γ ρασίδι 1

Ήλιος
1

Λουλούδια
1 1
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Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά παιδιά αν και δεν σχέδιασαν επιπλέον 

στοιχεία, πέρα από βροχή ή σπίτι, εκδήλωσαν την πρόθεση να συμπεριλάβουν 

στοιχεία όπως: σύννεφα (6 παιδιά), μέσα προστασίας, π.χ. ομπρέλα ή καπέλο (4 

παιδιά), ουράνιο τόξο (3 παιδιά), ωστόσο δεν μπόρεσαν λόγω δυσκολίας στο 

σχεδιασμό τους.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού κάθε φαινομένου, σημειώθηκε το 1° και 

το 2° στοιχείο που τα παιδιά συμπεριλαμβάνουν στις ζωγραφιές τους, ώστε να 

διαπιστωθεί ποια θεωρούν ως πιο σημαντικά στοιχεία και πού επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους, σχετικά με κάθε φαινόμενο. Παρακάτω παρατίθεται σχετικός 

πίνακας, για το φαινόμενο της βροχής:

Πίνακας 7. Στοιχεία που απεικονίζονται ως Ιο και ως 2° στη βροχή

ΣΧΕΔΙΑ 1υ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2° ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Βροχή 19 17

Σύννεφα 1 5

Αλλο 19 6

Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά που σχέδιασαν βροχή ως πρώτο 

στοιχείο, στη συνέχεια συμπλήρωναν τη ζωγραφιά τους με άλλου είδους στοιχεία, 

όπως άνθρωπο, δέντρα, λουλούδια., παρά με σχετικά με το φαινόμενο στοιχεία, όπως 

σύννεφα (όπου μόλις 1 παιδί σχεδίασε ως πρώτο στοιχείο και 5 παιδιά ως δεύτερο). 

Για να φανεί πιο αναλυτικά σε ποια στοιχεία του φαινομένου επικεντρώνονται 

κυρίως, τα παιδιά, υπολογίστηκε η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται ζεύγη 

στοιχείων ως πρώτο και δεύτερο. Τα στοιχεία που συμπεριέλαβαν τα παιδιά, ως 

πρώτο και δεύτερο στοιχείο μαζί είναι τα εξής:
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Πίνακας 8. Ζεύγη στοιχείων (1ου και 2ου) στη σχεδιαστική αναπαράσταση της

βροχής

1° ΣΤΟΙΧΕΙΟ-20 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Βροχή-άλλα (ή τίποτα) 16

Άλλα-βροχή 16

Β ροχή-σύννεφ α 3

Σύννεφα-βροχή 1

Άλλα-σύννεφα 2

Σύννεφα-άλλα -

Όπως γίνεται εμφανές από τον πίνακα, η πλειοψηφία των παιδιών (16 

παιδιά) σχεδίασε βροχή ως το πιο σημαντικό στοιχείο για το φαινόμενο της βροχής, 

και έπειτα συμπεριέλαβε κάτι άλλο (σπίτι, άνθρωπο, λουλούδια). Με την ίδια 

συχνότητα επίσης, (16 παιδιά), εμφανίζεται και το αντίστροφο, δηλαδή αρκετά παιδιά 

ξεκίνησαν το σχέδιό τους, ζωγραφίζοντας κάτι άλλο, λιγότερο σχετικό με τη βροχή, 

και στη συνέχεια σχέδιασαν σταγόνες. Αντίθετα, τα ζεύγη βροχή-σύννεφα, 

παρουσιάζονται με πολύ μικρή συχνότητα. Η προτίμηση αυτή των παιδιών, όσον 

αφορά την επιλογή των στοιχείων, οφείλεται πιθανόν, στο γεγονός ότι σχεδιάζοντας 

το προφανές σημαντικό στοιχείο (βροχή), έπειτα εμπλουτίζουν το σχέδιό τους με ό,τι 

προτιμούν και συνήθως αυτό που σχεδιάζουν πιο συχνά, είναι σπίτι και άνθρωπος, 

καθώς άλλωστε είναι και οι πιο στερεότυπες φιγούρες (Thomas & Silk, 2000) που τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας, σχεδιάζουν, ευκολότερα.

2.2 Χιόνι

Η πλειοψηφία των παιδιών, για την απεικόνιση μιας μέρας με χιόνι, 

σχεδίασε νιφάδες χιονιού (36 παιδιά) ενώ αρκετά σχέδιασαν και στρωμένο χιόνι στο 

έδαφος (7 παιδιά). Άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχέδιά τους, όπως 

παραθέτονται και στον παρακάτω πίνακα είναι τα εξής: σπίτι (10 παιδιά) άνθρωπος (8 

παιδιά), χιονάνθρωπος (3 παιδιά), μέσα προστασίας, ήλιος, άνεμος, βουνό. Το παιδί 

28 για παράδειγμα, εισάγει στο σχέδιό του νιφάδες χιονιού και άλλο στοιχείο 

(άνθρωπο). Το παιδί 25 εισάγει περισσότερα σχετικά στοιχεία (νιφάδες,
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χιονάνθρωπος), αλλά και άλλα στοιχεία, όπως άνθρωπο (Παράβ. σχέδια 3 και 4 στο 

Παράρτημα Β.).

Πίνακας 9. Συχνότητα εμφάνισης των στοιχείων στη σχεδιαστική αναπαράσταση

της χιονόπτωσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Νιφάδες 36

Σπίτι 10

Άνθρωπος 8

Στρωμένο χιόνι 7

Χιονάνθρωπος 3

Ήλιος 3

Μέσα προστασίας 1

Άνεμος 1

Βουνό 1

Βέβαια κάποια παιδιά επίσης, ανέφεραν ότι θα σχέδιαζαν, αν μπορούσαν: 

μέσα προστασίας (κασκόλ, γάντια, κουκούλα), χιονάνθρωπο (5 παιδιά).

Στην απεικόνιση μιας μέρας με χιόνι, όπως φαίνεται και στον πίνακα 10, η 

πλειοψηφία των παιδιών συμπεριέλαβε ως πρώτο στοιχείο νιφάδες χιονιού (22 

παιδιά), αν και ορισμένα παιδιά σχέδιασαν και στρωμένο χιόνι στο έδαφος (3 παιδιά). 

Ως δεύτερο στοιχείο, αρκετά παιδιά επίσης σχέδιασαν νιφάδες (13 παιδιά). Ακόμη, 

αρκετά παιδιά σχέδιασαν άλλα στοιχεία, λιγότερο σχετικά με το φαινόμενο, όπως 

άνθρωπο, σπίτι, ως πρώτο στοιχείο (12 παιδιά), κυρίως εκείνα που στη συνέχεια 

σχέδιασαν νιφάδες ή στρωμένο χιόνι.

Πίνακας 10. Στοιχεία που απεικονίζονται ως 1° και ως 2° στη χιονόπτωση

ΣΧΕΔΙΑ 1° ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2° ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Νιφάδες 22 13.
Στρωμένο χιόνι 3 3

Χιονάνθρωπος 2 1

Άλλα 12 8

Και σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά που σχέδιασαν νιφάδες χιονιού ως 

πρώτο στοιχείο, έπειτα σχέδιασαν σπίτι, άνθρωπο, κ.α. ή τίποτα άλλο, ενώ λίγα ήταν 

τα παιδιά που ως δεύτερο στοιχείο συμπεριέλαβαν κάτι άλλο σχετικό με το
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φαινόμενο, όπως στρωμένο χιόνι ή χιονάνθρωπο. Συγκεκριμένα, 20 παιδιά 

απεικόνισαν νιφάδες χιονιού και στη συνέχεια κάτι λιγότερο σχετικό με το φαινόμενο 

ή τίποτα, ενώ 9 παιδιά σχέδιασαν αντίστροφα πρώτα άλλα: σπίτι, άνθρωπο και έπειτα 

νιφάδες.

Πίνακας 11. Ζεύγη στοιχείων (1ου και 2ου) στη σχεδιαστική 

αναπαράσταση της χιονόπτωσης

1° ΣΤΟΙΧΕΙΟ-20 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Νκράδες-άλλα (ή τίποτα) 20

Άλλα-νκράδες 9

Στρωμένο χιόνι-Νιφάδες 3

Νιφάδες-στρωμένο χιόνι 1

Χιονάνθρωπος-νιφάδες 1

Νιφάδες-χιονάνθρωπος 1

Άλλα-στρωμένο χιόνι 2
Χιονάνθρωπος-άλλα 1

2.3 Καταιγίδα

Η πλειοψηφία των παιδιών, για την απεικόνιση μιας μέρας με 

καταιγίδα, σχεδίασε σταγόνες βροχής (30 παιδιά), αλλά και αστραπές/ κεραυνούς 

(14 παιδιά). Ακόμη, άλλα στοιχεία για την απεικόνιση της καταιγίδας, που 

περιλαμβάνονται στα σχέδια, είναι: μέσα προστασίας, άνεμος, σύννεφα (8 

παιδιά), σπίτι (8 παιδιά), άνθρωπος (9 παιδιά), χιόνι, λουλούδια. Για παράδειγμα, 

το παιδί 10 εισάγει στο σχέδιό του για την καταιγίδα, κεραυνούς, χωρίς βροχή και 

άνθρωπο, ενώ το παιδί 35 εισάγει δύο, σχετικά με το φαινόμενο, στοιχεία 

(σταγόνες έντονες και σύννεφα), αλλά χωρίς την παρουσία κεραυνών / αστραπών 

(Παράβ. σχέδια 5 και 6 στο Παράρτημα Β.).
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Πίνακας 12. Συχνότητα εμφάνισης στοιχείων στη σχεδιαστική αναπαράσταση

της καταιγίδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Βροχή 30

Αστραπές/ κεραυνοί 14

Ανθρωπος 9

Σύννεφα 8

Σπίτι 8

Ομπρέλα 2

Ανεμός 2

Λουλούδια 1

Χιόνι 1

Επίσης, κάποια από τα παιδιά αναφέρθηκαν σε σύννεφα (4 παιδιά), 

κεραυνούς (2 παιδιά), μέσα προστασίας (3 παιδιά) ως επιπλέον στοιχεία που θα 

σχέδιαζαν στη ζωγραφιά τους, αν μπορούσαν.

Για την καταιγίδα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 13, τα περισσότερα 

παιδιά σχέδιασαν ως πρώτο στοιχείο κεραυνούς / αστραπές, καθώς θεωρήθηκε το πιο 

σημαντικό στοιχείο. Αρκετά παιδιά επίσης, απεικόνισαν βροχή ως πρώτο ή δεύτερο 

στοιχείο στο σχέδιό τους, ενώ ελάχιστα αναφέρθηκαν σε σύννεφα (σε αντίθεση με το 

φαινόμενο της βροχής). Βέβαια, αρκετά ήταν τα παιδιά που τα πρώτα στοιχεία τα 

οποία σχέδιασαν, δεν ήταν τόσο σχετικά με το φαινόμενο, όπως: σπίτι, άνθρωπος. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, 24 παιδιά συνολικά, απεικόνισαν και κάποιο άλλο 

στοιχείο, πέρα από βροχή ή αστραπές.

Πίνακας 13. Στοιχεία που απεικονίζονται ως Ιο και ως 2ο στην καταιγίδα

I ΣΧΕΔΙΑ 1° ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2° ΣΤΟΙΧΕΙΟ

1 Κεραυνοί/αστραπές 11 4

Σύννεφα 3 2

Βροχή 9 13

Ανεμος 2 -

| Αλλα 12 12
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Σχετικά με το συνδυασμό 1ου και 2ου στοιχείου, φαίνεται πως τα παιδιά που 

μίλησαν για ύπαρξη κεραυνών μαζί με τη βροχή, σχέδιασαν πρώτα κεραυνούς / 

αστραπές, αφού πιθανόν επικέντρωσαν, κυρίως, σε αυτό το στοιχείο το ενδιαφέρον 

τους και έπειτα στη βροχή. Συγκεκριμένα, 7 παιδιά του δείγματος απεικόνισαν πρώτα 

κεραυνούς και στη συνέχεια βροχή, ενώ αρκετά παιδιά (8 σύνολο) σχέδιασαν ως 

πρώτο στοιχείο βροχή (συνήθως έντονη, δηλαδή πιο πυκνές γραμμές, σε σύγκριση με 

το φαινόμενο της βροχής) και στη συνέχεια εισήγαγαν άλλα στοιχεία όπως σπίτι, 

άνθρωπο, μέσα προστασίας (ομπρέλα, αδιάβροχο). Αυτά τα παιδιά, είναι, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό, όσα δεν αναφέρθηκαν και δεν σχέδιασαν αστραπές / 

κεραυνούς στην περιγραφή της καταιγίδας. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά ο 

πίνακάς με τα στοιχεία που εισήγαγαν τα παιδιά ως πρώτο και δεύτερο:

Πίνακας 14. Ζεύγη στοιχείων (1ου και 2ου) στη σχεδιαστική 

αναπαράσταση της καταιγίδας

1° ΣΤ01ΧΕΙ0-20 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Βροχή-σύννεφα -

Σύννεφα-βροχή 2

Βροχή - κεραυνοί/ αστραπές 1

Κεραυνοί/ αστραπές - βροχή 7

Άνεμος-βροχή 2

Βροχή-άλλο (ή τίποτα) 8

Άλλο-βροχή 1

Σύννεφα-άλλο (ή τίποτα) 1

Άλλο-σύννεφα 2
Κεραυνοί/ αστραπές -άλλα (ή 
τίποτα)

4

Άλλα- κεραυνοί/ αστραπές 3

Παρατηρείται επίσης, πως τα παιδιά δεν συνέδεσαν, στο φαινόμενο της 

καταιγίδας, τη βροχή με σύννεφα (μόλις 2 παιδιά), σε αντίθεση με την αναφορά που 

έκαναν για το φαινόμενο της βροχής, αλλά επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στις 

αστραπές / κεραυνούς ή σχέδιασαν κάτι λιγότερο σχετικό με το φαινόμενο, όπως 

άνθρωπο, σπίτι.
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3. Σύγκριση εννοιολογικού / σχεδιαστικού περιεχομένου

Από την ανάλυση και την καταγραφή των στοιχείων κάθε σχεδίου για τα 

τρία διαφορετικά φαινόμενα (βροχή, χιόνι, καταιγίδα), παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 

περιλαμβάνουν για κάθε φαινόμενο, ορισμένο αριθμό στοιχείων που σχετίζονται με 

αυτά. Για να διαπιστωθεί ποια στοιχεία, σχετιζόμενα με κάθε φαινόμενο, 

αναπαριστώνται στα σχέδια των παιδιών, και με τι συχνότητα , μετά την ανάλυση 

όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα σχέδια, έγινε καταγραφή μόνο των 

στοιχείων εκείνων που σχετίζονται άμεσα με τα τρία φαινόμενα. Στην καταγραφή 

συμπεριλήφθηκαν και τα στοιχεία, τα οποία αν και σχετιζόμενα με: τη βροχή, το 

χιόνι, την καταιγίδα, δεν σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο αναφέρθηκαν από τα παιδιά λόγω 

δυσκολιών κατά τη σχεδίαση. Διαπιστώθηκε, επίσης ότι ο αριθμός των στοιχείων που 

περιλαμβάνουν τα παιδιά στα σχέδιά τους κυμαίνεται από 1 ως 4 για κάθε 

φαινόμενο. Τα στοιχεία, λοιπόν, που καταγράφηκαν για κάθε φαινόμενο είναι τα 

εξής:

α) Βροχή: για το φαινόμενο της βροχής μετρήθηκαν: 1) σταγόνες νερού, 2) 

μέσα προστασίας (ομπρέλα, καπέλο), 3) σύννεφα, 4) ουράνιο τόξο. Συγκεκριμένα:

Για την απεικόνιση μιας μέρας με βροχή, όπως φαίνεται στον πίνακα, η 

πλειοψηφία των παιδιών σχεδίασε σταγόνες βροχής μόνο (19 παιδιά) ή 2 στοιχεία 

(συνολικά 16): σταγόνες και σύννεφα (9 παιδιά) ή σταγόνες και μέσα προστασίας / 

ουράνιο τόξο (7 παιδιά).

Πίνακας 15. Αριθμός συγκρίσιμων στοιχείων για τη βροχή
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1

(ΣΤΑΓΟΝΕΣ)
2

(ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΝΕΦΑ/ ΑΛΑΑ)

3-4
(ΣΤΑΓΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

Συχνότητα 19 16 4

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 15, ελάχιστα ήταν τα παιδιά που 

συμπεριέλαβαν περισσότερα από 1-2, σχετιζόμενα, με το φαινόμενο, στοιχεία (4 

παιδιά), δηλαδή πρόσθεσαν εκτός από σταγόνες, σύννεφα, μέσα προστασίας, και 

ουράνιο τόξο.
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β) Χιόνι: για το φαινόμενο της χιονόπτωσης μετρήθηκαν: 1) νιφάδες χιονιού, 

2) στρωμένο χιόνι, 3) χιονάνθρωπος, 4) σύννεφα, 5) άνεμος, 6) μέσα προστασίας 

(κουκούλα, γάντια, κασκόλ).

Για τη χιονόπτωση, η πλειοψηφία των παιδιών σχεδίασε μόνο νιφάδες 

χιονιού (21 παιδιά), ενώ λιγότερα συμπεριέλαβαν 2 στοιχεία (συνολικά 12): νιφάδες 

και στρωμένο χιόνι (5 παιδιά) ή νιφάδες και χιονάνθρωπο (5 παιδιά), ενώ κάποια (2 

παιδιά), σχέδιασαν εκτός από νιφάδες και κάτι άλλο, όπως βουνό, μέσα προστασίας 

(σκούφο, γάντια).

Πίνακας 16. Αριθμός συγκρίσιμων στοιχείων για τη χιονόπτωση

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

I

(ΝΙΦΑΔΕΣ)

2

(ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΡΩΜΕΝΟ/ΑΑΑΑ)

3

(ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ)

Συχνότητα 21 12 7

Και για το φαινόμενο της χιονόπτωσης, διαπιστώνεται πως λίγα ήταν τα 

παιδιά που σχέδιασαν περισσότερα από 2 στοιχεία, δηλαδή συμπεριέλαβαν εκτός από 

νιφάδες, στρωμένο χιόνι, χιονάνθρωπο και μέσα προστασίας.

γ) Καταιγίδα: για την καταιγίδα μετρήθηκαν: 1) σταγόνες βροχής, 2) 

αστραπές / κεραυνοί, 3) σύννεφα, 4) άνεμος, 5) μέσα προστασίας (ομπρέλα, 

αδιάβροχο).

Για την καταιγίδα, η πλειοψηφία των παιδιών (14 παιδιά συνολικά) 

σχεδίασε μόνο νερό ή αστραπές / κεραυνούς ή 2 στοιχεία (14 παιδιά συνολικά): 

βροχή και αστραπές (5 παιδιά), βροχή και σύννεφα (4 παιδιά) ή βροχή και μέσα 

προστασίας / άνεμο (5 παιδιά).

Πίνακας 17. Αριθμός συγκρίσιμων στοιχείων για την καταιγίδα

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1

(ΝΕΡΟ/ΑΣΤΡΑΠΕΣ)

2

(ΝΕΡΟ ΚΑΙ 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ / ΑΛΛΑ)

3

(ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

Συχνότητα 14 14

8
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Για την καταιγίδα, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα περισσότερα 

παιδιά σχέδιασαν 1 ή 2 στοιχεία, ενώ λιγότερα και για αυτό το φαινόμενο ήταν τα 

παιδιά που συμπεριέλαβαν 3-4 στοιχεία, δηλαδή βροχή και κεραυνούς, σύννεφα (3 

παιδιά), βροχή και σύννεφα, προστασία ή άνεμο.

Στη συνέχεια, έγινε η σύγκριση εννοιολογικού και σχεδιαστικού 

περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, τα παιδιά αναφέρθηκαν σε 

κάποια από τα σημαντικά στοιχεία για την περιγραφή των τριών φαινομένων, που 

άλλοτε συμπίπτουν με την σχεδιαστική τους αναπαράσταση και άλλοτε όχι. Έτσι, 

όπως φαίνεται στον πίνακα, που παρατίθεται παρακάτω, καταγράφηκαν τα κοινά 

στοιχεία που αναφέρθηκαν (ΕΝΝ) αλλά και σχεδιάστηκαν (ΣΧ) από τα παιδιά και 

σχετίζονται άμεσα με τα τρία φαινόμενα.

Πίνακας 18. Σύγκριση εννοιολογικού και σχεδιαστικού περιεχομένου, των 

τριών καιρικών φαινομένων

ΒΡΟΧΗ ΧΙΟΝΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝ ΣΧ ΕΝΝ ΣΧ ΕΝΝ ΣΧ

Νερό 34 39 15 2 31 30

Σύννεφα 24 12 1 0 11 12

Ανεμος 2 0 0 0 4 3

Προστασία 0 9 5 4 12 6

Ουρ.τόξο 0 3 0 0 0 0

Αστραπή 2 0 0 0 18 14

Νιφάδες 0 0 26 35 0 0

Στρωμένο
χιόνι 0 0 0 13 0 0

Χιονάν-
II θρωπος

0 0 1 8 0 0

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 18, τα παιδιά αναφέρθηκαν σε 

περισσότερα στοιχεία που αφορούν τα τρία φαινόμενα, όσον αφορά τις συνεντεύξεις, 

ενώ στα σχέδιά τους απεικόνισαν λιγότερα στοιχεία. Αυτό πιθανόν είναι 

αναμενόμενο, καθώς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν να 

αποτυπώσουν κίνηση ή μια ολοκληρωμένη διεργασία, με τον ίδιο τρόπο που την 

περιγράφουν λεκτικά. Έτσι, στα σχέδια απεικονίζεται κυρίως ένα στιγμιότυπο της
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βροχής, μια διεργασία περισσότερο στατική, από ότι αναφέρεται προφορικά από τα 

ίδια παιδιά.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη βροχή, η πλειοψηφία των παιδιών 

αναφέρθηκε σε νερό, τόσο στην εννοιολογική , όσο και στη σχεδιαστική 

αναπαράσταση του φαινομένου. Ωστόσο, άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη βροχή, 

όπως τα σύννεφα, παρόλο που αναφέρονται σε μεγάλη συχνότητα, κατά την 

προφορική συζήτηση, πολύ λιγότερο καταγράφονται στα σχέδια. Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα 18, τα σχέδια όπου απεικονίζονται σύννεφα είναι τα μισά σε σχέση με 

την προφορική αναφορά σε αυτά. Επίσης κάποια επιπλέον στοιχεία που εισάγουν τα 

παιδιά στα σχέδιά τους, αφορούν κυρίως την ανάγκη προστασίας από τη βροχή (π.χ. 

ομπρέλα) και την εμφάνιση ουράνιου τόξου, στα οποία ωστόσο κανένα παιδί δεν 

αναφέρθηκε προφορικά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Στο φαινόμενο της χιονόπτωσης, υπάρχει αρκετή διαφορά ανάμεσα στην 

σχεδιαστική και στην εννοιολογική αναπαράσταση, όσον αφορά τα στοιχεία που 

εισάγει το κάθε παιδί. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών αναφέρεται και 

σχεδιάζει νιφάδες χιονιού, όπως επίσης αναφέρεται, αλλά και αναπαριστά 

σχεδιαστικά (με μικρότερη όμως συχνότητα) μέσα προστασίας, «από το κρύο», όπως 

αναφέρεται από τα ίδια τα παιδιά. Παρόλο αυτά, πολύ συχνά αναφέρεται το νερό ως 

στοιχείο που σχετίζεται με το χιόνι, αλλά σπάνια αναπαριστάται στα σχέδια των 

παιδιών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με το στρωμένο χιόνι, που απεικονίζεται σε αρκετά 

σχέδια παιδιών, χωρίς να υπάρχει λεκτική αναφορά σε αυτό, όπως και με το 

χιονάνθρωπο, που επίσης αναπαριστάται πιο συχνά στα σχέδια συγκριτικά με την 

προφορική αναφορά στις συνεντεύξεις.

Τέλος, στο φαινόμενο της καταιγίδας φαίνεται να υπάρχουν ομοιότητες 

ως προς τα στοιχεία που καταγράφονται στα σχόλια και στα σχέδια των παιδιών. Η 

πλειοψηφία των παιδιών αναφέρθηκε και σχεδίασε νερό, ως στοιχείο της καταιγίδας, 

και αρκετά αναφέρθηκαν και σχέδιασαν κεραυνούς / αστραπές. Λιγότερα παιδιά 

(αντίθετα με το φαινόμενο της βροχής), εισήγαγαν σύννεφα στις εξηγήσεις τους, κατά 

τη διάρκεια των συνεντεύξεων, καθώς, όπως φαίνεται στον πίνακα, 11 παιδιά 

αναφέρθηκαν σε σύννεφα, σε αντίθεση με το φαινόμενο της βροχής, όπου 24 παιδιά 

μίλησαν για σύννεφα. Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις, γίνεται εμφανής η 

διαφοροποίηση, που κάνουν τα παιδιά μεταξύ βροχής και καταιγίδας, καθώς οι 

σταγόνες είναι συχνά πιο έντονες στην καταιγίδα. Για παράδειγμα, το παιδί 9 το 

οποίο εισάγει σταγόνες και άνθρωπο για τη βροχή, ενώ για την καταιγίδα εισάγει
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μόνο έντονες σταγόνες, και το παιδί 1 εισάγει σταγόνες, σπίτι για την βροχή και 

έντονες σταγόνες και σπίτι, για την καταιγίδα (Παράβ. σχέδια 7, 8 και 9, 10 στο 

Παράρτημα Β.). Παρόλο τη διαφορά που σημειώνεται, όσον αφορά το εννοιολογικό 

περιεχόμενο για τα σύννεφα, στο σχεδιαστικό περιεχόμενο, παρατηρείται πως ίδιος 

αριθμός στοιχείων, απεικονίστηκε στα σχέδια (12 παιδιά). Ενώ υπήρχε και ένας 

μικρός αριθμός παιδιών που αναφέρθηκε στον άνεμο, ως κεντρικό στοιχείο της 

καταιγίδας.

Διαφορά, επίσης, ανάμεσα στις σχεδιαστικές και εννοιολογικές 

αναπαραστάσεις των παιδιών φαίνεται να υπάρχει στην ανάγκη προστασίας. Τα 

παιδιά πιο συχνά αναφέρονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ανάγκη για 

προστασία, παρά τη σχεδιάζουν. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

παιδιά, ιδιαίτερα για το φαινόμενο της καταιγίδας, επικεντρώνονται στο αίσθημα 

φόβου ή κινδύνου που τους προκαλεί το φαινόμενο, παρά σε στοιχεία προστασίας 

περισσότερο απτά (που πιθανόν να μπορούσαν να αναπαρασταθούν σχεδιαστικά). 

Αυτή είναι πιθανόν η αιτία, που υπάρχει επίσης διαφορά, όσον αφορά την προστασία, 

στις αναφορές των παιδιών, τόσο προφορικά όσο και σχεδιαστικά μεταξύ του 

φαινομένου της βροχής και της καταιγίδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης σχετικά με τη βροχή, κανένα παιδί δεν αναφέρθηκε σε 

ανάγκη προστασίας (ενν. περιεχόμενο: 0), αντίθετα από ότι συνέβη για την καταιγίδα, 

όπου αρκετά παιδιά μίλησαν για αίσθημα φόβου και ανάγκης για προστασία (ενν. 

περιεχόμενο: 12). Κατά τη σχεδίαση, ωστόσο, μέσων προστασίας από τη βροχή και 

την καταιγίδα, η διαφορά στη συχνότητα των στοιχείων μειώνεται αισθητά, καθώς 

ορισμένος αριθμός παιδιών και στις 2 περιπτώσεις σχεδίασε στοιχεία προστασίας (σχ. 

περιεχόμενο: 9 στη βροχή, σχ. περιεχόμενο: 6 στην καταιγίδα). Συνολικά, λοιπόν, τα 

στοιχεία προστασίας που αναφέρθηκαν (ενν. περιεχόμενο), αλλά και σχεδιάστηκαν 

(σχ. περιεχόμενο) από τα παιδιά, ήταν περισσότερα για την καταιγίδα. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 18, η συχνότητα των στοιχείων προστασίας που σχεδιάστηκαν 

για τη βροχή, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη (σχ. περιεχόμενο: 9) σε σχέση με τη 

συχνότητα των στοιχείων προστασίας για την καταιγίδα (σχ. περιεχόμενο: 6).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

διαπιστώνεται ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να δώσουν 

κάποιου είδους εξήγηση για καθένα από τα τρία καιρικά φαινόμενα, έστω και μερική 

ή ανεπαρκή. Ωστόσο, επικεντρώνονται κυρίως στα προφανή στοιχεία κάθε 

φαινομένου, ιδιαίτερα κατά τη σχεδίαση. Αν και το σχέδιο, σε αυτή την ηλικία, 

αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα έκφρασης, παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, ήταν περισσότερα τα σχόλια των παιδιών και πιο ολοκληρωμένες οι 

περιγραφές τους, συγκριτικά με τη σχεδίαση των φαινομένων. Αυτό πιθανόν 

οφείλεται στις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν σε αυτό το στάδιο της σχεδιαστικής 

τους ανάπτυξης, στην οργάνωση και τον προγραμματισμό, αλλά και στο ίδιο το θέμα 

του σχεδίου, δηλαδή τα καιρικά φαινόμενα. Επομένως, ένα τέτοιο θέμα, είναι φυσικό 

πως δυσκολεύει τη σχεδίαση, παρόλο που είναι αρκετά γνωστό στα παιδιά, από τη 

βιωματική τους εμπειρία.

Είναι γνωστό (όπως έχει αναφερθεί στο κεφ. 2), ότι τα μικρά παιδιά τείνουν 

να περιλαμβάνουν, συνήθως, στα σχέδιά τους, στερεότυπες φιγούρες, όπως για 

παράδειγμα, άνθρωπο, σπίτι, οι οποίες είναι και τα στοιχεία που από την πρώιμη 

κιόλας ηλικία, τα παιδιά κάνουν τις πρώτες τους προσπάθειες σχεδίασης και 

συνηθίζουν να ζωγραφίζουν (Thomas & Silk, 2000).

Στις παραγράφους, που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, όπως 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων του εννοιολογικού και του 

σχεδιαστικού περιεχομένου για τα καιρικά φαινόμενα:

1. Εννοιολογικό περιεχόμενο

Γενικά, οι απαντήσεις των παιδιών για κάθε φαινόμενο, σε πολλές 

περιπτώσεις, περιλαμβάνουν περισσότερες από μία εξηγήσεις. Δηλαδή ακόμα και αν 

αντιλαμβάνονται το φαινόμενο ως φυσική διεργασία, συνήθως στις εξηγήσεις τους 

εμπεριέχονται στοιχεία τελεολογίας ή ανθρωποκεντρισμού, γεγονός ευνόητο, 

δεδομένης της ηλικίας. Παρόλα αυτά, γίνεται φανερό πως τα παιδιά διαθέτουν 

κάποιους ερμηνευτικούς μηχανισμούς με τους οποίους προσπαθούν να δώσουν
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εξηγήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, βάσει των εμπειριών, αλλά και των γνώσεων 

που σε αυτή την ηλικία διαθέτουν.

Ιδιαίτερα για τη βροχή, οι απόψεις των παιδιών είναι αρκετά σαφείς, 

περισσότερο επεξηγηματικές, που επιτρέπουν να διαπιστωθεί σε ποια σημεία 

συναντούν δυσκολία να κατανοήσουν το φαινόμενο και ποιους όρους είναι σε θέση 

να αντιληφθούν και να αφομοιώσουν. Ακόμη, τα παιδιά τείνουν να εξηγούν το 

φαινόμενο της βροχής με τελεολογικού τύπου εξηγήσεις, ενώ συχνά καταγράφονται 

εξηγήσεις που περιλαμβάνουν φυσική διεργασία (απλή ή σύνθετη).

Αναφορικά με το χιόνι, οι εξηγήσεις που υπερισχύουν είναι τελεολογικού 

τύπου, και ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικές ερμηνείες. Από την άλλη πλευρά, το 

φαινόμενο της καταιγίδας προσεγγίζεται κυρίως περιγραφικά μέσω των προφανών 

της χαρακτηριστικών, με ελάχιστες περιπτώσεις παιδιών να δίνουν κάποιου τύπου 

εξήγηση. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν για καθένα από τα 

τρία καιρικά φαινόμενα είναι τα εξής:

Βροχή

Η πλειοψηφία των παιδιών εισάγει αρκετά στοιχεία και εξηγήσεις για τη 

βροχόπτωση, καθώς είναι το φαινόμενο που γνωρίζουν περισσότερο από τις 

βιωματικές τους εμπειρίες. Πολλές από τις εξηγήσεις, περιλαμβάνουν στοιχεία 

φυσικής διεργασίας, γεγονός που φανερώνει ότι το επίπεδο γνωστικής τους 

ανάπτυξης επιτρέπει να αντιληφθούν, σε κάποιο βαθμό, τη βροχή ως φυσικό 

φαινόμενο. Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, ό,τι δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσουν 

με πραγματικά δεδομένα, που να προσεγγίζουν τη φυσική διεργασία, αποδίδεται σε 

μεταφυσικές δυνάμεις, ανθρωπομορφικές ή σε άμεσες ανάγκες του ανθρώπου.

Αν ληφθεί υπόψη, το γεγονός ότι η φαντασία, ιδιαίτερα στην προσχολική 

ηλικία, είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σκέψης των παιδιών, τότε είναι ευνόητο 

πως ο, τι δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουν, αποδίδεται σε κάτι φανταστικό ή σε ο,τι 

συνδέεται με το άμεσο περιβάλλον και τις επιθυμίες τους. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν 

που αρκετά παιδιά ανέφεραν ότι «βρέχει για να πίνουμε νερό» ή «για να ποτίζονται 

τα φυτά», όπως και το ότι «ο Θεός βάζει μια μηχανή που κάνει να βρέχει». Επίσης, 

αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών γνωρίζει ότι «η βροχή έρχεται από τα σύννεφα», 

αλλά αδυνατεί να εξηγήσει το μηχανισμό του φαινομένου ή τη δημιουργία των 

σύννεφων. Για αυτό άλλωστε, κάποια παιδιά αναφέρονται σε σύννεφα που είναι από 

«βαμβάκι», «καπνό», παρόλο που αναφέρουν ότι «έχουν βροχή». Σε αυτή την
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περίπτωση, η αιτία πιθανόν, είναι η ομοιότητα των σύννεφων με χαρακτηριστικά 

άλλων υλικών, που τα παιδιά έχουν συχνή επαφή, όπως βαμβάκι, ή ειδικότερα, στα 

πλαίσια των δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου, χρησιμοποιούνται συχνά υλικά, 

όπως βαμβάκι, για την απεικόνιση σύννεφων σε κατασκευές, και τα παιδιά συγχέουν 

έτσι τη σύσταση τους με τα υλικά, τα οποία είναι οικεία σε αυτά (Henriques, 2000). 

Παρόμοια, λόγω βιωματικών εμπειριών, η σύσταση των σύννεφων συγχέεται με 

καπνό που έρχεται από καμινάδες ή τα φαγητά, καθώς η ομίχλη, που πιθανόν έχουν 

δει τα παιδιά, μοιάζει με καπνό. Οι απαντήσεις, όμως, αυτές, των παιδιών φαίνεται να 

περιλαμβάνουν ορισμένα φαινομενολογικά στοιχεία, αφού τα σύννεφα περιέχουν 

υδρατμούς, ο οποίος μοιάζει με καπνό και επίσης είναι σταγόνες νερού (όπου τα 

παιδιά συχνά αναφέρουν ότι τα σύννεφα έχουν νερό). Όπως αναφέρει και ο Piaget 

(1989), τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως τα σύννεφα δεν είναι φτιαγμένα από ένα 

απτό, στέρεο υλικό, όπως για παράδειγμα «βράχος», που αναφέρεται από παιδιά πολύ 

μικρότερης ηλικίας, αλλά, προσπαθούν να προσεγγίσουν το φαινόμενο στην 

πραγματική του διάσταση, όσο αυτό είναι εφικτό στην προσχολική ηλικία. Η 

δυσκολία των παιδιών έγκειται στο να κάνουν τη σύνδεση των φαινομενολογικών 

αυτών στοιχείων, ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εξήγηση, η 

ο π» ία να βρίσκεται τηο κοντά στην επιστημονική.

Χιόνι

Για το χιόνι, τιολλά παιδιά ανέφεραν ότι είναι πάγος ή νερό, δείχνοντας πως 

γνωρίζουν τη σύστασή του. Βέβαια, και εδώ καταγράφηκαν ορισμένες εναλλακτικές 

αντιλήψεις για τη σύσταση του χιονιού (όπως παρουσιάζεται στο κεφ. 3) και σε 

αρκετές τιεριπτώσεις σύνδεση με την περίοδο των Χριστουγέννων. Αυτό θα 

μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι τόσο συχνό, 

στην περιοχή 07κ>υ κατοικούν τα παιδιά του δείγματος και επομένως τα 7ΐαιδιά της 

προσχολικής ηλικίας, πιθανόν να μην έχουν σχετική βιωματική εμπειρία.

Χαρακτηριστικό, είναι ότι τα παιδιά περιορίζονται σε μια περιγραφή του 

φαινομένου και ετηκεντρώνονται σε ορισμένα εξέχοντα χαρακτηριστικά του χιονιού, 

όπως το χρώμα ή την υφή. Στις εξηγήσεις τους είήσης, συνδέουν συχνά το χιόνι με 

παιχνίδι, διασκέδαση ή άλλες δραστηριότητες όπως σκι. Δίνουν δηλαδή, 

ανθρωποκεντρικές εξηγήσεις, καθώς η επαφή τους με το χιόνι έχει χαρακτήρα 

παιχνιδιού. Οι τελεολογικές εξηγήσεις, λοιπόν, που σημειώθηκαν ήταν αρκετές, αφού 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος υϊτήρχαν στοιχεία περισσότερο οικεία στα τιαιδιά.
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από τις βιωματικές τους εμπειρίες, όπως η εποχή που συνηθίζεται να συνδέεται με τη 

χιονόπτωση, και οι δραστηριότητες στο χιόνι, που προκαλούν ευχαρίστηση στα 

παιδιά (χιονοπόλεμος, χιονάνθρωπος, σκι). Επομένως οι άνθρωπο κεντρικές, 

συγκεκριμένα, απαντήσεις, αλλά και η σύνδεση με την εποχή, παρουσιάστηκαν σε 

μεγάλη συχνότητα στις εξηγήσεις των παιδιών.

Ωστόσο, μεγάλος αριθμός παιδιών έδωσε εξηγήσεις απλής διεργασίας, καθώς 

αναφέρθηκε σε πάγο που λιώνει και γίνεται νερό, σε στοιχεία όπως αέρα, κρύο, 

κάνοντας προσπάθεια να συνδέσει τα στοιχεία και να αιτιολογήσει το φαινόμενο.

Καταιγίδα

Το φαινόμενο της καταιγίδας, ορίζεται από αρκετά παιδιά ως «δυνατή, βαριά 

βροχή με αστραπές / κεραυνούς». Ωστόσο, όπως φάνηκε από τα δεδομένα, ελάχιστα 

είναι τα παιδιά που δίνουν κάποιου είδους εξήγηση για το φαινόμενο. 

Χαρακτηριστικό μάλιστα, είναι πως αν και υπάρχει ομοιότητα μεταξύ βροχής και 

καταιγίδας, και η πλειοψηφία το αναγνωρίζει, μικρός αριθμός κάνει αναφορά σε 

σύννεφα (σε αντίθεση με το φαινόμενο της βροχής), σαν να πρόκειται για κάποιο 

διαφορετικό φαινόμενο, τελείως ανεξάρτητο από τη βροχή. Αντίθετα, το ενδιαφέρον 

είναι επικεντρωμένο στο αίσθημα φόβου, κινδύνου και στην ανάγκη για προστασία, 

ιδιαίτερα σε όσα παιδιά έχουν μιλήσει για αστραπές / κεραυνούς. Αυτό δεν προκαλεί 

έκπληξη, αν ληφθεί υπόψη ότι τα μικρά παιδιά συγκρατούν συνήθως τα πιο έντονα 

στοιχεία που αποσπούν την προσοχή τους, όπως έντονος άνεμος, θόρυβος. Για αυτό 

πιθανόν και ορισμένος αριθμός παιδιών αναφέρθηκε σε δυνατό άνεμο, κάτι που δεν 

αναφέρθηκε για τη βροχή.

2. Σχεδιασηκό περιεχόμενο

Από τη συλλογή των δεδομένων των σχεδίων, φαίνεται πως τα στοιχεία, 

σχετικά με κάθε φαινόμενο, που περιλαμβάνονται είναι από 1 ως 4, δηλαδή σαφώς 

λιγότερα από ότι αναφέρεται προφορικά από τα ίδια παιδιά, κατά την συζήτηση. 

Μάλιστα εισάγουν τα προφανή στοιχεία για κάθε φαινόμενο: σταγόνες, νιφάδες, 

κεραυνούς και βροχή, αλλά παράλληλα απεικονίζουν πολύ συχνά στοιχεία όπως 

άνθρωπο, σπίτι. Στοιχεία στερεότυπα, που σε αυτή την ηλικία, σχεδιάζουν τα παιδιά, 

κατά κύριο λόγο, χωρίς να έχουν άμεση συνάφεια με το θέμα του σχεδιαστικού 

έργου.
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Γενικά, γραφοκινητικοί περιορισμοί της ηλικίας, οι δυσκολίες 

προγραμματισμού και οργάνωσης του χώρου, αλλά και η περιορισμένη μνημονική 

ικανότητα, είναι πιθανόν ο βασικός λόγος που τα παιδιά απεικονίζουν μεμονωμένα 

στοιχεία στα σχέδιά τους, γεγονός άλλωστε που φανερώνεται από το ότι αρκετά 

παιδιά ανέφεραν ότι θα σχέδιαζαν και άλλα στοιχεία, τα οποία λόγω δυσκολιών δεν 

ήταν δυνατό να απεικονίσουν. Μια άλλη πιθανή αιτία, σύμφωνα με έρευνες (Thomas 

& Silk, 2000),είναι η επιθυμία των παιδιών να γίνει το σχέδιο απλά, αναγνωρίσιμο. 

Προκειμένου, δηλαδή, να διευκρινιστεί το θέμα του σχεδίου τους, τα παιδιά βάζουν 

μόνο τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι ευδιάκριτα. Όπως αναφέρεται (Freeman, 

1980), η κανονική αναπαράσταση ενός αντικειμένου, είναι εκείνη που αποδίδει 

καλύτερα, πληροφορίες δομής. Επομένως στην περίπτωση σχεδίασης ενός 

φαινομένου, όπως η βροχή / το χιόνι / η καταιγίδα, τα παιδιά θεωρούν ότι 

αποτυπώνοντας τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά τους, έχουν καταφέρει να γίνει 

αναγνωρίσιμο το σχέδιό τους. Δεν περιλαμβάνουν, λοιπόν, άλλα σχετικά στοιχεία, 

όπως σύννεφα, αλλά εμπλουτίζουν με άλλου είδους στοιχεία τη ζωγραφιά τους. Έτσι, 

πιθανόν η προτίμηση των παιδιών για κανονικές αναπαραστάσεις και πιο στατικές 

εικόνες (όπως για τα τρία φυσικά φαινόμενα), δεν είναι ζήτημα μόνο εκτελεστικών 

περιορισμών, αλλά και της ικανοποίησης ότι το σχέδιό τους είναι αναγνωρίσιμο. 

Συγκεκριμένα:

Βροχή

Σχεδόν όλα τα παιδιά του δείγματος, σχέδιασαν σταγόνες νερού, όμως τα 

υπόλοιπα σχετιζόμενα στοιχεία (σύννεφα, ομπρέλα), εμφανίζονται με πολύ μικρή 

συχνότητα, ενώ αντίθετα στερεότυπα στοιχεία εμπεριέχονται σε πολλά σχέδια. Τα 

παιδιά επικεντρώνονται στο στοιχείο που είναι πιο γνώριμο σε αυτά και έπειτα 

σχεδιάζουν ό,τι είναι σύνηθες και περισσότερο οικείο.

Χιόνι

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και για το φαινόμενο της χιονόπτωσης, όπου τα 

παιδιά σχεδιάζουν νιφάδες, αλλά λιγότερα εμφανίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

μιας μέρας με χιόνι, καθώς στοιχεία λιγότερο σχετικά, απεικονίζονται συχνά. Η 

παρουσία της ανθρώπινης φιγούρας στα σχέδια, παρουσιάζει πιθανόν και τον 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των απαντήσεων ή ακόμα και τον εγωκεντρισμό της
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ηλικίας, καθώς ο άνθρωπος στα σχέδια αυτά είναι συνήθως παιδί που παίζει 

χιονοπόλεμο ή φτιάχνει χιονάνθρωπο.

Καταιγίδα

Στο φαινόμενο της καταιγίδας, απεικονίζεται κυρίως βροχή ή σε αρκετές 

περιπτώσεις κεραυνοί / αστραπές, ωστόσο επίσης συχνά εμφανίζονται στοιχεία 

λιγότερο σχετικά με το φαινόμενο. Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι πως ορισμένα παιδιά 

τα οποία νωρίτερα είχαν αναφερθεί σε αστραπές, σχέδιασαν μόνο αστραπές χωρίς 

την παρουσία βροχής, γεγονός που δείχνει την επικεντρωμένη προσοχή τους στο 

στοιχείο που δηλώνουν ότι διαφοροποιεί τη βροχή από την καταιγίδα. Μάλιστα, 

κάποια παιδιά διαπιστώθηκε πως συγχέουν τον όρο καταιγίδα με τους κεραυνούς / 

αστραπές, ταυτίζοντάς τα, με το να αναφέρουν ότι ζωγράφισαν «καταιγίδες».

3. Σύγκριση εννοιολογικού- σχεδιαστικού περιεχομένου

Τα παιδιά εισήγαγαν εξηγήσεις και στοιχεία που δεν αποτυπώθηκαν στα 

σχέδιά τους, αν και το σχέδιο θεωρείται ότι διευκολύνει την έκφραση των παιδιών 

της προσχολικής ηλικίας, και για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό 

εργαλείο. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γραφοκινητικές δεξιότητες, που σε 

αυτή την ηλικία συναντούν περιορισμούς. Από τη στιγμή που δεν είναι εφικτό στα 

μικρά παιδιά να αναπαραστήσουν κίνηση ή μια ολοκληρωμένη διεργασία με χωρο- 

χρονική εξέλιξη , είναι αναμενόμενο ότι σχεδιάζουν απλώς τα προφανή στοιχεία των 

φαινομένων σε ένα στιγμιότυπο. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, το σχέδιο, βοήθησε 

την πορεία της συζήτησης, καθώς ορισμένα παιδιά είχαν δυσκολία στο να εκφράσουν 

αυτό, το οποίο ήθελαν να πουν, οπότε το έδειχναν στο σχέδιό τους. Επίσης, στοιχεία 

που είχαν ήδη απεικονίσει στο σχέδιό τους, στα οποία κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης δεν γινόταν αναφορά, γίνονταν η αφορμή να γίνει συζήτηση σχετικά με το 

τι ζωγράφισαν και γιατί, ή απλά να διαπιστωθεί ότι το παιδί γνωρίζει πως υπάρχουν, 

για παράδειγμα τα σύννεφα, αλλά πιθανόν δεν θεωρεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο 

στο φαινόμενο. Από την άλλη, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, κάποια στοιχεία 

δεν ήταν δυνατό να απεικονιστούν, τα οποία αναφέρθηκαν κατά τη συνέντευξη, όπως 

κρύο, αέρας.

Η διπλή προσέγγιση κάθε φαινομένου (συνέντευξη και σχέδιο), βοήθησε στη 

συλλογή περισσότερων στοιχείων και πιο ολοκληρωμένων απαντήσεων, 

λειτουργώντας συμπληρωματικά, καθώς η παρούσα έρευνα υπέδειξε ότι σε αρκετές
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περιπτώσεις, άλλα στοιχεία αναδεικνύονται με το σχέδιο και άλλα με τις 

συνεντεύξεις. Επομένως, ο συνδυασμός των δύο μεθοδολογικών εργαλείων μπορεί να 

οδηγήσει σε μια πιο ολιστική προσέγγιση των αντιλήψεων των παιδιών (Dove et al, 

1999). Ειδικότερα, με το σχέδιο διευκολύνεται η έκφραση των παιδιών σε θέματα 

που απαιτούν υψηλή γλωσσική ικανότητα, ενώ με τη συνέντευξη εξασφαλίζεται η 

διερεύνηση των αντιλήψεων που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν σχεδιαστικά.

Στην παρούσα έρευνα ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως η συλλογή των 

στοιχείων, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, καθώς τα στοιχεία στο 

εννοιολογικό περιεχόμενο είναι αναγκαστικά λιγότερα, σε σχέση με ο, τι αναφέρθηκε 

από τα παιδιά, αφού οι δύο τύποι αναπαράστασης, που αναλύθηκαν δεν είναι άμεσα 

συγκρίσιμοι (εννοιολογικός- σχεδιαστικός). Προκειμένου δηλαδή να μετρηθεί η 

συχνότητα με την οποία αναφέρονται χαρακτηριστικά του κάθε φαινομένου, κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων, αλλά και κατά τη σχεδίαση, και να διαπιστωθεί σε ποια 

σημεία συμπίπτουν, δεν εντάχθηκαν στο εννοιολογικό περιεχόμενο, ορισμένα 

στοιχεία. Επομένως, στοιχεία όπως: το κρύο, ο αέρας, οι βροντές, δεν 

συμπεριλήφθηκαν, καθώς δεν είναι δυνατό να αναπαρασταθούν σχεδιαστικά. Έτσι 

φαίνεται ότι τα δεδομένα του εννοιολογικού περιεχομένου είναι περιορισμένα σε 

σχέση με τα στοιχεία του σχεδιαστικού περιεχομένου, όπου ήταν σαφώς λιγότερα και 

συγκεκριμένα.

Ακόμη, η επιλογή της ερώτησης για τη σχεδίαση του κάθε φαινομένου 

(«ζωγράφισε μια μέρα με βροχή / χιόνι / καταιγίδα»), δημιουργεί ένα προβληματισμό 

για το αν τελικά ήταν ένας από τους λόγους, που οδήγησε τα παιδιά να σχεδιάσουν 

ελάχιστα στοιχεία, σχετικά με το φαινόμενο και μια πιο στατική εικόνα. Έχει 

παρατηρηθεί (Davis & Bentley, 1984), ότι ο τρόπος διατύπωσης της σχεδιαστικής 

εντολής είναι πιθανό να επηρεάσει, σε πολλές περιπτώσεις, και το σχεδιαστικά 

αποτέλεσμα, και επομένως και τα δεδομένα που προκύπτουν. Βέβαια, αυτό δεν 

αναιρεί τη βασικότερη, ίσως αιτία, δηλαδή τους γραφοκινητικούς περιορισμούς κατά 

τη σχεδίαση. Τα εμπόδια που εμφανίζονται σε αυτό το στάδιο της σχεδιαστικής 

ανάπτυξης των παιδιών, το πιθανότερο είναι πως δεν επιτρέπουν τη σχεδίαση μιας 

φυσικής διεργασίας, όπως θα την περιέγραφαν λεκτικά. Ωστόσο δημιουργείται η 

επιφύλαξη οτι αν η διατύπωση της ερώτησης ήταν διαφορετική, τότε ίσως και τα 

αποτελέσματα να διαφοροποιούνταν.
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4. Γενικά συμπεράσματα - Προτάσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συμπίπτουν σε ορισμένα σημεία, με 

προηγούμενες έρευνες, αλλά εμφανίζουν και ορισμένες διαφοροποιήσεις. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Piaget (1989), διαπιστώνεται ότι τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας τείνουν να εξηγούν τα φαινόμενα με τελεολογικού τύπου 

εξηγήσεις, και κυρίως προσωποποιώντας κάποια στοιχεία του φαινομένου. Ωστόσο, 

φαίνεται από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, ότι ακόμα και τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να δίνουν επιπλέον πληροφορίες για κάθε 

φαινόμενο, να περιγράφουν μια φυσική διεργασία (απλή ή σύνθετη) που 

περιλαμβάνει αιτιακές σχέσεις. Τέτοιου τύπου εξηγήσεις θα αναμενόταν να 

καταγραφούν σύμφωνα με την πιαζετιανή θεωρία, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Βέβαια, 

παρατηρείται ότι τα παιδιά διαθέτουν ένα μηχανισμό σκέψης για να εξηγήσουν, έστω 

και απλοποιημένα τα φαινόμενα, και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πρώιμες 

εμπειρίες τους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για οτιδήποτε δεν κατανοούν 

πλήρως. Σύμφωνα με άλλες έρευνες (Carey, 1985), η αναδιοργάνωση στη σκέψη των 

παιδιών δεν συμβαίνει συνολικά, σε στάδια ανάλογα με την ηλικία - όπως 

υποστηρίχτηκε αρχικά από τον Piaget - αλλά ανά εννοιολογικό τομέα, σε ατομικό 

επίπεδο. Δηλαδή, συμβαίνει κάποια θέματα να είναι περισσότερο οικεία στα παιδιά 

από τις εμπειρίες τους, και εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, πώς αυτές οι πληροφορίες 

θα οδηγήσουν σε εννοιολογική αλλαγή. Συγκεκριμένα τα καιρικά φαινόμενα είναι 

ένας τομέας, που τα παιδιά εύκολα προσεγγίζουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια της 

ζωής τους. Ανάλογα, βέβαια, με το άμεσο περιβάλλον του, το παιδί στη συνέχεια 

δημιουργεί, κατασκευάζει τα δικά του ερμηνευτικά σχήματα για τα φαινόμενα αυτά. 

Επομένως, είναι δυνατόν παιδιά προσχολικής ηλικίας να δίνουν εξηγήσεις παρόμοιες 

με τις εξηγήσεις που θα έδιναν ενδεχομένως μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία κατά τον 

Piaget, βρίσκονται σε υψηλότερα στάδια νοητικής ανάπτυξης.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται πως έχουν διαμορφώσει ήδη 

αναπαραστάσεις για τη βροχή, το χιόνι και την καταιγίδα. Τόσο οι εννοιολογικές όσο 

και οι σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των παιδιών περιλαμβάνουν μια ποικιλία από 

στοιχεία, τα οποία μπορεί να διαφοροποιούνται από τον ένα τύπο αναπαράστασης 

στον άλλο, αναφορικά με το ίδιο φαινόμενο, καθώς η λεκτική και η σχεδιαστική 

αποτελούν δύο τύπους αναπαράστασης που δεν είναι πάντοτε σύμμετροι (Kress, 

1997). Οι εξηγήσεις των παιδιών για τη βροχή και το χιόνι περιλαμβάνουν
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διαφορετικούς τύπους, όπως έχουν δείξει και άλλες παρόμοιες έρευνες (Stepans & 

Kuehn, 1985). Ειδικότερα, τα παιδιά για κάθε φαινόμενο εισάγουν τελεολογικού 

τύπου εξηγήσεις, ταυτολογικές, ανθρωποκεντρικές ή φυσικής διεργασίας ( απλής ή 

σύνθετης). Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι πολλά παιδιά εισάγουν περισσότερες 

από μια εξηγήσεις διαφορετικών τύπων αναφορικά με το ίδιο φαινόμενο, γεγονός που 

έχει επισημανθεί και από άλλους ερευνητές (Vosniadou & Brewer, 1992).

Από τα παραπάνω, φαίνεται πως παρά τις παρανοήσεις στις απαντήσεις των 

παιδιών, οι διαφορετικοί τύποι εξηγήσεων, αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα, 

όπως ότι «η βροχή έρχεται από τα σύννεφα», «τα σύννεφα παίρνουν νερό από τη 

θάλασσα», το χιόνι λιώνει και γίνεται νερό», «η αστραπή είναι σαν φωτιά που έρχεται 

από τον ήλιο», παρουσιάζουν ερμηνευτικά σχήματα, που επιτρέπουν στα παιδιά να 

αιτιολογούν με το δικό τους τρόπο τα φυσικά φαινόμενα. Όπως έχει φανεί άλλωστε 

από παρόμοιες έρευνες (Bar, 1989. Stepans & Kuehn, 1985. Aron et al, 1994), oi 

παρανοήσεις των παιδιών, ακόμη και από την προσχολική ηλικία, δίνουν την 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, να κατανοούν τις ιδέες των παιδιών και το μηχανισμό 

της σκέψης τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια, να σχεδιάσουν 

κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες, ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης των 

μαθητών και τα επιστημονικά μοντέλα των φυσικών επιστημών. Μάλιστα, φαίνεται 

πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με το φαινόμενο της 

βροχής και συνδέουν στοιχεία, όπως τα σύννεφα, με μεγαλύτερη ευκολία. Η 

βιωματική τους εμπειρία, καθώς είναι συχνή όσον αφορά τη βροχή, επιτρέπει στα 

παιδιά να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη, ίσως, εικόνα, για τη διεργασία του 

φαινομένου, σε σχέση με το φαινόμενο της χιονόπτωσης και της καταιγίδας.

Το γεγονός ότι από την προσχολική ηλικία, ορισμένα παιδιά, αρχίζουν να 

διαμορφώνουν εξηγήσεις των καιρικών φαινομένων, που περιλαμβάνουν 

στοιχειώδεις μηχανισμούς, υποδεικνύει ότι είναι δυνατό να εισαχθούν σχετικές 

διδακτικές δραστηριότητες στα προγράμματα του νηπιαγωγείου. Καθώς πριν ακόμα 

διδαχθούν τα παιδιά, έχουν ήδη δημιουργήσει αναπαραστάσεις για τα φαινόμενα 

αυτά, οι κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις 

πρώιμες αντιλήψεις να αναδιοργανωθούν και να δημιουργήσουν τη βάση προς 

πληρέστερες και καταλληλότερες αναπαραστάσεις. Βέβαια, αυτό που προτείνεται για 

την προσχολική ηλικία δεν αποσκοπεί στο να εμπλακούν τα παιδιά σε όρους και 

εξηγήσεις πολύπλοκες, αλλά οι δραστηριότητες των φυσικών επιστημών να είναι 

οργανωμένες και βασισμένες στις ικανότητες και το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης
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των παιδιών, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την υπέρβαση των νοητικών 

εμποδίων.

Μια διδακτική παρέμβαση θα πρέπει να αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα παιδιά 

να οικοδομήσουν πρώιμα νοητικά μοντέλα τα οποία να εξηγούν τη βροχή, το χιόνι, 

την καταιγίδα, ως σύνθετες φυσικές διεργασίες, με απλές και κατανοητές έννοιες, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη το επίπεδο γνωστικής τους ανάπτυξης. Καθώς τα καιρικά 

φαινόμενα διδάσκονται ήδη στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, 

αυτό που προτείνεται εδώ, είναι μια πρώτη προσέγγιση του κύκλου του νερού, του 

οποίου αποτελούν διαφορετικές εκδηλώσεις τα τρία παραπάνω φαινόμενα. Τα παιδιά, 

όπως διαπιστώνεται, παρόλο που γνωρίζουν τα φαινόμενα αυτά και δίνουν εξηγήσεις, 

τα αντιλαμβάνονται ως τρεις διαφορετικούς και ανεξάρτητους μηχανισμούς. 

Επομένως, προτεινόμενοι στόχοι μιας διδακτικής παρέμβασης θα μπορούσαν να 

είναι:

1) Σύνδεση των φαινομένων με τα σύννεφα. Από τις συνεντεύξεις και τα σχέδια 

των παιδιών παρατηρήθηκε ότι συνδέουν κυρίως, τα σύννεφα με τη βροχή και 

λιγότερο ή καθόλου με τα υπόλοιπα φαινόμενα. Η σύνδεση των σύννεφων με 

τα τρία φαινόμενα, θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί με παρατήρηση και 

συστηματική καταγραφή του καιρού από τα παιδιά, για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστώσουν σταδιακά πως τα σύννεφα 

εμπλέκονται σε κάθε εκδήλωση του κύκλου του νερού. Αυτό πιθανόν θα 

δημιουργούσε και έναν πρόσθετο προβληματισμό και την αφορμή για 

συζήτηση με τα παιδιά.

2) Εξοικείωση και εξήγηση των φαινομένων της εξαέρωσης και της 

συμπύκνωσης, που αποτελούν κεντρικά συστατικά του κύκλου του νερού, και 

όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες έρευνες (Bar, 1989), είναι από τις πρώτες 

έννοιες, που πιο εύκολα αφομοιώνονται από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Έτσι, με παραδείγματα που είναι οικεία στα παιδιά από τις εμπειρίες στην 

καθημερινή τους ζωή, μπορούν οι έννοιες αυτές να γίνουν κατανοητές 

σταδιακά, μέσα από πρακτικές δραστηριότητες στο χώρο του Νηπιαγωγείου, 

οι οποίες να προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών.

3) Απλά πειράματα, προσομοίωσης, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν 

τα παιδιά, ώστε να διαπιστώσουν βιωματικά πως περίπου συμβαίνει ο κύκλος 

του νερού, αλλά και συγχρόνως να γίνει προσέγγιση και των απλών εκείνων 

εννοιών που εμπλέκονται όπως υδρατμοί, εξάτμιση, βρασμός.
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Είναι λογικό, ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν είναι δυνατό να 

αντιληφθούν πλήρως τις επιμέρους έννοιες και τη φυσική διεργασία του κύκλου 

του νερού, όπως θα την αντιλαμβάνονταν παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών ή οι 

ενήλικες. Τη στιγμή όμως που υπάρχουν ήδη σχετικές πρώιμες αναπαραστάσεις 

από την προσχολική κιόλας ηλικία, είναι σκόπιμο η διδακτική παρέμβαση να 

παρέχει πληροφορίες που θα αξιοποιούν τις αντιλήψεις των παιδιών, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα να αναδιοργανώσουν τα υπάρχοντα γνωστικά και 

ερμηνευτικά τους σχήματα και να «προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα», να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να οικοδομήσουν 

πληρέστερα νοητικά μοντέλα, στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ:
ΦΥΛΟ:
ΤΑΞΗ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Τώρα θα σου ζητήσω να μου ζωγραφίσεις διάφορα πράγματα και μετά θα σου κάνω 
μερικές ερωτήσεις για τη κάθε ζωγραφιά που θα κάνεις.
Μπορείς για κάθε ζωγραφιά να χρησιμοποιήσεις το μολύβι και τη γόμα σου. 
Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις.

1°Έργο: «Ζωγράφισε μια μέρα που βρέχει»

Πριν αρχίσει να σχεδιάζει

1. Έχεις ξαναζωγραφίσει μια μέρα που βρέχει; ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Πόσο δύσκολο σου φαίνεται να ζωγραφίσεις μια μέρα που βρέχει;

Κατά τη σχεδίαση: 1° στοιχείο στο σχέδιο: 2° στοιχείο:

Μετά τη σχεδίαση

3. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε σε αυτή τη ζωγραφιά;

4. Αν ζωγράφιζα εγώ «μια μέρα που βρέχευ> τι άλλο θα ήθελες να βάλω στη 
ζωγραφιά σου, που δεν μπόρεσες να το βάλεις εσύ;

Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ η ζωγραφιά σου και για αυτό θα ήθελα να 
κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο για τη βροχή.

1. Τι έχεις φτιάξει εδώ λοιπόν;
2. Τι είναι η βροχή;
3. Από πού έρχεται η βροχή;
4. Γιατί βρέχει;
Αν συσχετίσει τη βροχή με τα σύννεφα:
5. Τι είναι/ τι έχουν μέσα/ από τι είναι φτιαγμένα τα σύννεφα;
6. Από πού ήρθαν τα σύννεφα; Πώς γίνονται;
Αν αναφέρει ότι τα σύννεφα έχουν νερό:
6. Πού βρέθηκε αυτό το νερό μέσα στα σύννεφα;
7. Από πού ήρθε το νερό αυτό; Πώς ανέβηκε επάνω;
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2°Έργο: «Ζωγράφισε μια μέρα με χιόνι»

Πριν αρχίσει να σχεδιάζει

1. Έχεις ξαναζωγραφίσει μια μέρα με χιόνι; ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Πόσο δύσκολο σου φαίνεται να ζωγραφίσεις μια μέρα με χιόνι;

Κατά τη σχεδίαση: 1° στοιχείο 2° στοιχείο

Μετά τη σχεδίαση

3. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε σε αυτή τη ζωγραφιά;

4. Αν ζωγράφιζα εγώ «μια μέρα με χιόνυ> τι άλλο θα ήθελες να βάλω στη ζωγραφιά 
σου, που δεν μπόρεσες να το βάλεις εσύ;

Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ η ζωγραφιά σου και για αυτό θα ήθελα να 
κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο για το χιόνι.

1. Τι έχεις φτιάξει εδώ λοιπόν;
2. Τι είναι το χιόνι;
3. Από πού έρχεται το χιόνι;
4. Πότε χιονίζει;
5. Γιατί χιονίζει;
Αν συσχετίσει το χιόνι με το νερό:
6. Αφού και η βροχή είναι από νερό, γιατί εδώ χιονίζει και δε βρέχει;
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3°Έργο: «Ζωγράφισε μια μέρα μ£ καταιγίδα»

Πριν αρχίσει να σχεδιάζει

1. Έχεις ξαναζωγραφίσει μια μέρα με καταιγίδα; ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Πόσο δύσκολο σου φαίνεται να ζωγραφίσεις μια μέρα με καταιγίδα;

Κατά τη σχεδίαση: 1° στοιχείο 2° στοιχείο

Μετά τη σχεδίαση

3. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε σε αυτή τη ζωγραφιά;

4. Αν ζωγράφιζα εγώ «μια μέρα με καταιγίδα» τι άλλο θα ήθελες να βάλω στη 
ζωγραφιά σου, που δεν μπόρεσες να το βάλεις εσύ;

Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ η ζωγραφιά σου και για αυτό θα ήθελα να 
κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο για την καταιγίδα.

1. Τι έφτιαξες λοιπόν εδώ;
2. Τι είναι η καταιγίδα;
3. Τι γίνεται όταν έχουμε καταιγίδα;
4. Πώς γίνεται / από πού έρχεται η καταιγίδα;
5. Σε τι διαφέρει η καταιγίδα από τη βροχή;
5. Τι μπορούμε να κάνουμε μια μέρα με καταιγίδα;
6. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε μια μέρα με καταιγίδα;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
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Παραδείγματα σχεδιαστικών αναπαραστάσεων για τη βροχή

Σχέδιο 1.

Σχέδιο 2.
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Παραδείγματα σχεδιαστικών αναπαραστάσεων για το χιόνι

Σχέδιο 3.
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Σχέδιο 4.
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Παραδείγματα σχεδιαστικών αναπαραστάσεων για την καταιγίδα

Σχέδιο 5.



Σύγκριση αναπαραστάσεων: βροχή - καταιγίδα 

Παιδί 9

Σχέδιο 8. Καταιγίδα
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Σύγκριση αναπαραστάσεων: βροχή - καταιγίδα

Παιδί 1 

Σχέδιο 9. Βροχή

Σχέδιο 10. Καταιγίδα
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