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Τα παιδιά δομοφν τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ και ερμθνείεσ για τον κόςμο που τα περιβάλλει 

πριν δεχκοφν οποιαδιποτε επίςθμθ εκπαίδευςθ. Οι ζρευνεσ που αφοροφν τθν ανάπτυξθ 

των αςτρονομικϊν εννοιϊν που ςχθματίηουν τα παιδιά, ζχουν δείξει ότι οι αρχικζσ 

αντιλιψεισ των παιδιϊν ςταδιακά αλλάηουν κακϊσ αυτά εκτίκενται ςε επιςτθμονικζσ ιδζεσ. 

(βλ. ενδεικτικά Mali & Howe, 1979, Nussbaum, 1979, Nussbaum & Novak, 1976, Vosniadou 

& Brewer, 1992, Sharp & Kuerbis, 2005).Θ παροφςα μελζτθ παρουςιάηει τθν ανάπτυξθ, 

εφαρμογι και αξιολόγθςθ ενόσ διακεματικοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ αςτρονομίασ 

για παιδιά δθμοτικοφ. Ζνα μζροσ του προγράμματοσ εφαρμόςτθκε ςε μια ομάδα 17 

μακθτϊν τετάρτθσ τάξθσ δθμοτικοφ. Το πρόγραμμα επικεντρϊκθκε ςε τζςςερισ κυρίωσ 

ζννοιεσ: α) τθν ζννοια τθσ γθσ, β) τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ, γ) τουσ πλανιτεσ, δ) τον ιλιο, 

τα αςτζρια και τουσ αςτεριςμοφσ. Σε κάκε εννοιολογικι ενότθτα ακολουκικθκαν τρία 

ςτάδια: α) ανάδειξθ και διαπραγμάτευςθ των προχπαρχουςϊν ιδεϊν των μακθτϊν με 

διάφορεσ μεκόδουσ: χριςθ χαρτϊν εννοιϊν, παραγωγι γραπτϊν κειμζνων, ηωγραφικϊν 

ςχεδίων, ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ κλπ. β) εφαρμογι τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και γ) 

καταγραφι των νζων απόψεων των μακθτϊν. Τα διδακτικά εργαλεία που 

χρθςιμοποιικθκαν αξιολογικθκαν. Το πρόγραμμα προιγαγε τθ μάκθςθ και οι μακθτζσ 

επζδειξαν αυξθμζνο ενδιαφζρον. Οι ιδζεσ των μακθτϊν που προζκυψαν ςτθν παροφςα 

μελζτθ ζρχονται ςε ςυμφωνία με τα πορίςματα ςχετικϊν ερευνϊν (Baxter, 1989, Vosniadou 

1991, Sharp 1995, Sneider & Ohadi, 1982). Το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν τθσ τετάρτθσ 

δθμοτικοφ φαίνεται να είναι τζτοιο που κακιςτά τθν θλικία αυτι κατάλλθλθ για τθν 

εναςχόλθςθ με ςχετικά κζματα και τθν εφαρμογι παρόμοιων εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. Με βάςθ τα ςυμπεράςματα παρζχονται προτάςεισ για τθ διδακτικι πράξθ 

και για περαιτζρω ζρευνα.  

 

Children construct their own ideas and meanings for the events they observe in the natural 

world long before they receive any formal education. Research into the development of 

children’s astronomical concepts have shown that children’s intuitive ideas gradually change 

as the child is exposed to scientific information (e.g. Mali & Howe, 1979, Nussbaum, 1979, 

Nussbaum & Novak, 1976, Vosniadou & Brewer, 1992, Sharp & Kuerbis, 2005). The present 

study presents the development, implementation and assessment of an educational 

program of astronomy for primary school children. A part of the program was implemented 

in a group of 17 fourth grade primary school children. Τhe program was focused on four 

main concepts: a)the concept of the earth, b)the alternation of day/night cycle c) the 

planets, d) the sun, the stars and constellations. For the development of each concept three 

basic steps were followed: a)students previous ideas were examined using various methods: 

concept maps, written essays, drawing tasks, classroom discussion etc. b)part of the 

educational intervention was implemented and c) students newly constructed ideas were 

assessed. The educational materials used were assessed. The program enhanced the 

development of children’s astronomical concepts and students were highly interested and 

motivated. Students ideas found in this study are consistent with other research findings 

(Baxter, 1989, Vosniadou 1991, Sharp 1995, Sneider & Ohadi, 1982). Fourth grade students 

seem to be in a cognitive stage where their conceptions of the world are not very deeply 

rooted, therefore it is a suitable age for the introduction of relevant themes and for the 

implementation of similar educational programs. Based on these findings implications for 

teaching are presented and suggestions for further research are made. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

 

Θ αςτρονομία είναι θ παλαιότερθ παρατθρθςιακι επιςτιμθ. Από πολφ παλιά οι 

άνκρωποι είχαν αντιλθφκεί τισ κινιςεισ του ιλιου, των φάςεων τθσ ςελινθσ και τθν 

ξαφνικι εμφάνιςθ διαφόρων ουρανίων ςωμάτων. Σταδιακά θ προςπάκεια του ανκρϊπου 

ςτράφθκε ςτο να εξθγιςει τον κόςμο και τα φαινόμενα που αντιλαμβανόταν, ϊςτε να 

μπορζςει να χρθςιμοποιιςει αυτι τθ γνϊςθ προσ όφελόσ του. Οι άνκρωποι ςε όλουσ τουσ 

πολιτιςμοφσ κοίταξαν ςτον ουρανό για να υπολογίςουν το χρόνο, να φτιάξουν θμερολόγια 

και να προβλζψουν τισ εποχζσ. Χρθςιμοποίθςαν τθ γνϊςθ αυτι ςτθ γεωργία, ςτθ κρθςκεία, 

ςτθ μυκολογία, ςτθν πλοιγθςθ, ςτθν αρχιτεκτονικι και ςτθν τζχνθ. Ο ουρανόσ με τον τρόπο 

αυτό άςκθςε ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κουλτοφρασ των λαϊν 

(Αυγολοφπθσ & Σειραδάκθσ, 1993, Buxner & Holbrook, 2008, Penston & Morison, 2005, 

Τομπουλίδθσ, 2008). 

Σιμερα θ αςτρονομία είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα και δυναμικι επιςτιμθ 

που αιχμαλωτίηει το ενδιαφζρον τόςο των ενθλίκων, όςο και των παιδιϊν (Grady Grady, 

Farley, Zamboni, Avery, Clark, Geiger, & Woodgate, 2004, Nelson, 2008, Sharp, 1995). 

Γίνεται γνωςτι ςτο ευρφ κοινό μζςα από ςφντομεσ αναφορζσ από τα μζςα ενθμζρωςθσ, 

από εξειδικευμζνεσ εκπομπζσ, από εκπαιδευτικά προγράμματα των Ρλανθταρίων, 

εραςιτεχνικοφσ ομίλουσ αςτρονομίασ, δθμοφιλι βιβλία, περιοδικά ι άρκρα εφθμερίδων 

(Bishop, 1977). Ραρότι θ αςτρονομία ςυχνά κεωρείται ωσ μια επιςτιμθ που περιλαμβάνει 

δυςνόθτεσ ζννοιεσ και πολφπλοκουσ μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ, ςτθν πραγματικότθτα 

ςχετίηεται άμεςα με τθν κατανόθςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Ζχει να κάνει με τθ φφςθ και τθν 

πορεία τθσ επιςτιμθσ και τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ, με τα επιτεφγματα του ανκρϊπου, με 

ςθμαντικζσ πλευρζσ του χρόνου, κφκλουσ και αλλαγζσ, με ςυναιςκιματα και τισ αναμεταξφ 

μασ ςχζςεισ και τισ ςχζςεισ μασ με τθ φφςθ (Sharp, 1995). 

 Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ διακεματικοφ προγράμματοσ με 

κεντρικό άξονα κζματα αςτρονομίασ για παιδιά, θ εφαρμογι και θ αξιολόγθςι του. Το 

ςφνολο του προγράμματοσ περιλαμβάνει 6 ενότθτεσ: μία βαςικι ενότθτα και πζντε 

διδακτικζσ ενότθτεσ με τίτλουσ: «Το θλιακό ςφςτθμα», «Το φεγγάρι», «Οι πλανιτεσ», 

«Γαλαξίεσ, νεφελϊματα, μετεωρίτεσ, αςτεροειδείσ και κομιτεσ» και «Τα αςτζρια και οι 

αςτεριςμοί» με αντίςτοιχα κζματα, οι οποίεσ παρουςιάηονται με λεπτομζρεια ςτο 

παράρτθμα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Κακϊσ το ςφνολο του προγράμματοσ είναι 
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ςχεδιαςμζνο ϊςτε να αναπτυχκεί ςε διάρκεια τριμινου, ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ αυτισ 

ζχει εφαρμοςτεί και αξιολογθκεί ζνα τμιμα αυτοφ.  

 Οι ςτόχοι που τζκθκαν κατά τθν εφαρμογι τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ που 

υλοποιικθκε αφοροφςαν ςε πρϊτθ φάςθ τθν ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν για: 

 το διάςτθμα,  

τθ γθ,  

τθν εναλλαγι μζρασ και νφχτασ,  

τα ςχετικά μεγζκθ ιλιου, γθσ, ςελινθσ,  

τουσ πλανιτεσ, 

τον ιλιο και τα αςτζρια,  

τουσ αςτεριςμοφσ και τζλοσ  

τουσ γαλαξίεσ και τα νεφελϊματα.  

Σε δεφτερο ςτάδιο ωσ διδακτικοί ςτόχοι ςε αντιςτοιχία τζκθκαν οι εξισ: 

θ αναγνϊριςθ τθσ ςφαιρικότθτασ του ςχιματοσ τθσ γθσ, 

θ κατανόθςθ του μθχανιςμοφ δθμιουργίασ μζρασ, νφχτασ, 

θ αναγνϊριςθ των ςχετικϊν μεγεκϊν ιλιου, γθσ, ςελινθσ, 

θ εκμάκθςθ των ονομαςιϊν των πλανθτϊν και θ αναγνϊριςθ τθσ κίνθςισ τουσ γφρω 

από τον ιλιο και τον εαυτό τουσ, 

θ αναγνϊριςθ ότι ο ιλιοσ είναι αςτζρι 

θ αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ νεφελωμάτων ςτο ςφμπαν. 

Το τελικό ςτάδιο τθσ εφαρμογισ περιλάμβανε τθν καταγραφι των νζων αντιλιψεων των 

μακθτϊν και τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. 

 Κατά ςυνζπεια, θ παροφςα εργαςία δομείται ςε ζξι ςυνολικά κεφάλαια. Ρζραν του 

ειςαγωγικοφ, το δεφτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ερευνϊν 

ςχετικϊν με τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για αντίςτοιχα κζματα, ερευνθτικά δεδομζνα για 

τθν ανάπτυξθ των εννοιϊν αυτϊν και τζλοσ τισ ςυνζπειεσ των δεδομζνων αυτϊν για τθν 

εκπαιδευτικι πρακτικι. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τουσ κεωρθτικοφσ 

προςανατολιςμοφσ τθσ εργαςίασ όπου αναπτφςςονται κζματα όπωσ θ γνωςτικι ανάπτυξθ 

των παιδιϊν με παραδείγματα από το χϊρο τθσ αςτρονομίασ, αρχζσ ςχεδιαςμοφ που 

πρζπει να ακολουκοφνται ςε εκπαιδευτικά προγράμματα αςτρονομίασ όπωσ και θ ςχζςθ 

διακεματικότθτασ και αςτρονομίασ. Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μζκοδοσ που 

ακολουκικθκε κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ και αναλφονται οι 

δραςτθριότθτεσ και οι διαδικαςίεσ που πραγματοποιικθκαν. Στο επόμενο κεφάλαιο 
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παρουςιάηονται με λεπτομζρεια τα αποτελζςματα τθσ ερευνθτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ ςτο 

ζκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα γενικά ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξε θ εργαςία. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΚΘ ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ 

 

 

2.1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ερευνϊν 

ςχετικϊν με τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για ζννοιεσ αςτρονομίασ, τθν ανάπτυξθ των 

εννοιϊν αυτϊν ςε παιδιά διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν ομάδων όπωσ και τθν φπαρξθ ι όχι 

διαφυλικϊν διαφορϊν, ερευνθτικά δεδομζνα για τθν πορεία και παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ των εννοιϊν, πορίςματα εκπαιδευτικϊν ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων όπωσ και υποδείξεισ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ρριν όμωσ αναφερκοφμε με λεπτομζρεια ςτα αποτελζςματα των ερευνϊν για τισ 

αντιλιψεισ των παιδιϊν ςε κζματα αςτρονομίασ είναι ςκόπιμο να δοφμε για ποιουσ λόγουσ 

πρζπει να διδάξουμε αςτρονομία ςτο δθμοτικό και ποιεσ είναι οι δυςκολίεσ που 

αναφζρονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με τθ διδαςκαλία του αντικειμζνου.  

 

2.2. ΓΛΑΤΛ ΝΑ ΔΛΔΑΞΟΥΜΕ ΑΣΤΟΝΟΜΛΑ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ; 

 

Αν και θ ειςαγωγι τθσ αςτρονομίασ ςτο δθμοτικό ςχολείο μπορεί να ακοφγεται ωσ 

κάτι το εξεηθτθμζνο, ςτθν πραγματικότθτα βαςικά κζματα αςτρονομίασ διδάςκονται ςε όλα 

τα ςχολεία του κόςμου. Ανεξάρτθτα από αν τθν ζκταςθ ι τθ βαρφτθτα που αποδίδεται ςτο 

αντικείμενο τθσ αςτρονομίασ θ διδαςκαλία κεμάτων όπωσ θ μζρα, θ νφχτα ι οι εποχζσ 

αφοροφν ουςιαςτικά τθν κατανόθςθ εννοιϊν που ζχουν να κάνουν με το ςφμπαν και 

ςυγκεκριμζνα το θλιακό ςφςτθμα.  

Σιμερα πολλά παιδιά ζχουν μια χωρίσ προθγοφμενο πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το θλιακό ςφςτθμα, μζςω τθσ τθλεόραςθσ, του διαδικτφου και 

άλλων πθγϊν (Sharp & Kuerbis, 2006). Στθν ζρευνα των Sneider & Pulos (1983) τα παιδιά 

αναφζρουν ωσ πθγζσ πλθροφόρθςισ τουσ για το ςχιμα τθσ γθσ και κζματα βαρφτθτασ, τα 

βιβλία του ςχολείου, επιςκζψεισ ςε μουςεία και πλανθτάρια, εξωςχολικά βιβλία, 

ςυηθτιςεισ με γονείσ, τθν τθλεόραςθ και κινθματογραφικά ζργα. Θ εμπειρία των 

εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία υποδεικνφει ότι πολφ λίγεσ πλευρζσ των επιςτθμϊν εξάπτουν 

τθν περιζργεια και τθ φανταςία των παιδιϊν όςο θ αςτρονομία (Sharp, 1995, Yair, Schur & 

Mintz, 2003). Το γεγονόσ θ αςτρονομία είναι μια τόςο ςυναρπαςτικι επιςτιμθ μασ δίνει τθ 

δυνατότθτα να τθ χρθςιμοποιιςουμε ωσ μοχλό για να κεντρίςουμε το ενδιαφζρον των 
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παιδιϊν για τα φαινόμενα που ςυμβαίνουν ςτθ φφςθ (Benacchio, 2001) και ωσ εφαλτιριο 

για άλλεσ επιςτιμεσ, για τα μακθματικά, τθν τεχνολογία ακόμα και για τθν ανάγνωςθ. 

(Grady et all, 2004) Ρραγματικά, αποτελζςματα ερευνϊν δείχνουν ότι θ διδαςκαλία τθσ 

αςτρονομίασ ςτο ςχολείο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν 

και για τισ άλλεσ επιςτιμεσ (Christidou, 2006, Grady et all, 2004, Sharp, 1995) μεγαλφτερθ 

χρονικά εςτίαςθ τθσ προςοχισ και κατά ςυνζπεια αφξθςθ τθσ γνϊςθσ (Ashbrook, 2008). 

Επιπλζον, θ εναςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν αςτρονομία κα βοθκιςει τα παιδιά να 

αναπτφξουν πολφτιμεσ δεξιότθτεσ, όπωσ τθν παρατθρθτικότθτα, τθν πρόβλεψθ αλλά και 

τθν κατανόθςθ των παρατθριςεων (Λεβιτάν, 1995). Θ παρατιρθςθ, θ πρόβλεψθ όπωσ και 

θ ερμθνεία και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων κεωροφνται ωσ βαςικζσ δεξιότθτεσ 

επιςτθμονικισ ςκζψθσ όπωσ θ ταξινόμθςθ, θ επικοινωνία και θ διατφπωςθ λειτουργικϊν 

οριςμϊν (Χρθςτίδου, 2008). Επίςθσ, οριςμζνεσ από τισ ζννοιεσ που περιλαμβάνει θ 

αςτρονομία είναι βαςικζσ για τθν κατανόθςθ των φυςικϊν φαινομζνων (Mali & Howe, 

1979). Μία από αυτζσ για παράδειγμα είναι θ ζννοια τθσ γθσ. Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

γθσ είναι κακοριςτικι με τθ ςειρά τθσ για τθν κατανόθςθ τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ 

νφχτασ όπωσ και τθσ εναλλαγισ των εποχϊν (Mali & Howe, 1979, αβάνθσ, 1999, 

Vosniadou, 1991, Vosniadou & Brewer, 1992, Vosniadou & Brewer, 1994). 

Το να μάκουν τα παιδιά για το θλιακό ςφςτθμα ςτο ςχολείο τα βοθκάει να 

κατανοιςουν γεγονότα που αφοροφν τθν κακθμερινι τουσ ηωι και παίηει ςθμαντικό ρόλο 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξζλιξθσ του επιςτθμονικοφ αλφαβθτιςμοφ και τθν κατανόθςθ τθσ 

επιςτιμθσ από το ευρφ κοινό (Nelson, 2008, Sharp & Kuerbis, 2006). Μακθτζσ που δεν 

διδάςκονται αςτρονομία ςτεροφνται τθν κατανόθςθ ενόσ από τα πιο βαςικά και 

ενοποιθτικά κζματα τθσ επιςτιμθσ - προςανατολιςμόσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο και τθ φφςθ 

του διαςτιματοσ που υπάρχει πζρα από τον πλανιτθ μασ (Bishop, 1977). 

Ο βακμόσ ςτον οποίο θ αςτρονομία γίνεται κατανοθτι επθρεάηει τθν εικόνα που 

ζχουμε για τθν κοινωνία και τα άτομα, ςυνειδθτά και αςυνείδθτα (Bishop, 1977). Ππωσ 

άλλωςτε πολφ εφγλωττα διατφπωςε ο Φρανκ Οπενχάιμερ «Προςπακϊντασ να 

καταλάβουμε τον κόςμο γφρω μασ, αποκτοφμε εμπιςτοςφνθ να προςδιορίηουμε ποιον να 

εμπιςτευόμαςτε και τι να πιςτεφουμε και για άλλα κζματα. Χωρίσ τθν εμπιςτοςφνθ αυτι, οι 

αποφάςεισ μασ για κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά κζματα βαςίηονται εξ ολοκλιρου 

ςτο πιο ελκυςτικό ψζμα που κα μασ ςερβίρει κάποιοσ άλλο. Για αυτό θ εκτίμθςι μασ για τισ 

επιςθμάνςεισ και τισ ανακαλφψεισ των επιςτθμόνων και των καλλιτεχνϊν είναι χριςιμθ, όχι 

μόνο για να μασ ευχαριςτεί, αλλά για να μασ βοθκά να παίρνουμε ικανοποιθτικότερεσ και 
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ζγκυρεσ αποφάςεισ και να βρίςκουμε αποτελεςματικότερεσ λφςεισ ςτα προςωπικά και 

κοινωνικά μασ προβλιματα.» όπωσ αναφζρεται ςτον Hewitt (1997) ςελ. ΧΛΧ. 

 

2.3. ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΣΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΤΘΣ ΑΣΤΟΝΟΜΛΑΣ 

 

Από τθ διεκνι βιβλιογραφία οι δυςκολίεσ που αναφζρονται ςε ςχζςθ με τθ 

διδαςκαλία τθσ αςτρονομίασ ςτα ςχολεία αφοροφν μια ςειρά κεμάτων. Θ πρϊτθ ομάδα 

κεμάτων αφορά το ίδιο το αντικείμενο, το πλικοσ των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων 

που περιζχει θ αςτρονομία ωσ αντικείμενο, και κατά ςυνζπεια τθ δυςκολία επιλογισ από το 

πλικοσ τθσ κεματολογίασ ςτα πλαίςια του περιοριςμζνου, ζτςι κι αλλιϊσ, διδακτικοφ 

χρόνου (Yair, Schur & Mintz, 2003). 

Θ δεφτερθ, αφορά τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Στο χϊρο των φυςικϊν 

επιςτθμϊν γενικά θ ζλλειψθ βαςικισ υποδομισ ςτο γνωςτικό αντικείμενο αποτελεί 

αναςταλτικό παράγοντα για τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ωσ διδάςκοντεσ (Μολοχίδθσ, 

1998). Ειδικά ςτον τομζα τθσ αςτρονομίασ οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν λάβει 

ανάλογθ εκπαίδευςθ. Ρραγματικά, οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν περιοριςμζνθ εμπιςτοςφνθ 

ςτθν ικανότθτά τουσ να διδάξουν αςτρονομία, κακϊσ νιϊκουν ότι δεν ζχουν επαρκείσ 

γνϊςεισ πάνω ςτο αντικείμενο (Beck-Winchatz & Barge, 2003).  

Ζνα τρίτο εμπόδιο που αφορά τθ διδαςκαλία τθσ αςτρονομίασ ζχει να κάνει με τισ 

χαμθλζσ προςδοκίεσ ςε ςχζςθ με τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν (Beck-Winchatz & 

Barge, 2003, Lee & Hanuscin, 2008). Θ αςτρονομία κεωρείται γενικά ωσ μια επιςτιμθ που 

περιλαμβάνει δφςκολεσ ζννοιεσ. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τισ χαμθλζσ προςδοκίεσ ςε ςχζςθ 

με τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν, κάνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να αποφεφγουν να 

προκαλοφν διανοθτικά τουσ μακθτζσ τουσ και να τουσ ανακζτουν ςχετικζσ εργαςίεσ. Οι 

μακθτζσ από τθν πλευρά τουσ τείνουν να ανταποκρίνονται και να ςυμπεριφζρονται 

ςφμφωνα με αυτά που ηθτά από τουσ ίδιουσ ο εκπαιδευτικόσ. Το αποτζλεςμα είναι 

εκπαιδευτικοί και μακθτζσ να εμπλζκονται ςε ζνα κφκλο που επιτρζπει ςε αυτι τθ μορφι 

τθσ παιδαγωγικισ να ςυνεχίηεται. Ρρόκειται για τθ γνωςτι αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

(Beck-Winchatz & Barge, 2003, Κολιάδθσ, Βάρφθ, Ραναίκασ, Seebauer, 2002). 
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2.4. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΟ ΡΛΑΝΘΤΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

 

 

Για να κατανοιςουν τθ λειτουργία του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ τα παιδιά, κα 

πρζπει να ζχουν κατακτιςει ζνα ςφνολο ςχετικϊν νοθτικϊν περιοχϊν. Οι περιοχζσ αυτζσ 

ςχετίηονται άμεςα με τα υπάρχοντα νοθτικά πλαίςια των παιδιϊν και περιλαμβάνουν τθν 

κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ, τθν αντίλθψθ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ, των εναλλαγϊν των 

εποχϊν κλπ. (Baxter, 1989). Οι ζρευνεσ από τθ διεκνι βιβλιογραφία ςτρζφονται ςε δφο 

μεγάλεσ κυρίωσ κατευκφνςεισ. Θ πρϊτθ κατεφκυνςθ αφορά τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων 

των παιδιϊν για τθ γθ ωσ αςτρικό ςϊμα (Mali & Howe, 1979, Nussbaum & Novak 1976, 

Nussbaum, 1979, Sneider & Pulos, 1983 κ.α.) ενϊ θ δεφτερθ αφορά τισ αντιλιψεισ των 

παιδιϊν για τθ δομι του πλανθτικοφ ςυςτιματοσ και πϊσ αυτι ςχετίηεται με τθν 

κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ εναλλαγισ τθσ θμζρασ νφχτασ (Baxter, 1989, Jones, Lynch & 

Reesink, 1987, Vosniadou & Brewer, 1994 κ.α. ). 

Σε αντίκεςθ με τισ παραπάνω ζρευνεσ, μελζτεσ για τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για 

τον ιλιο, τθ ςελινθ, τουσ πλανιτεσ και τουσ αςτεριςμοφσ δεν εμφανίηονται με τθν ίδια 

ςυχνότθτα ι βαρφτθτα αλλά κυρίωσ ωσ υποτμιματα ερευνϊν (Klein 1982, Sharp, 1995, 

Sharp & Kuerbis, 2006, κ.α. ). 

Επιπλζον, εμφανίηεται μία ςειρά ερευνϊν που εξετάηει αυτόνομα τθν κατανόθςθ 

και τθν εξζλιξθ τθσ ζννοιασ τθσ βαρφτθτασ από τα παιδιά που δεν εμπίπτει όμωσ ςτο 

ςφνολό τθσ ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ (βλ. Kavanagh & Sneider, 2007α, Kavanagh & 

Sneider, 2007β, κ.α.). 

 

2.4.1. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΓΘ 

 

Οι περιςςότερεσ μελζτεσ αφοροφν τθ διερεφνθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζννοιασ τθσ 

γθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ βαρφτθτασ. Θ πρϊτθ μελζτθ που 

εμφανίηεται είναι αυτι των Nussbaum και Novak (1976) ςε μακθτζσ δευτζρασ δθμοτικοφ 

ςτθν Αμερικι. Θ ζρευνα κατζλθξε ςτον εντοπιςμό πζντε διαφορετικϊν αντιλιψεων για τθ 

γθ όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
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Σχιμα 1. Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ και τθ βαρφτθτα ςφμφωνα 

με τον Nussbaum. 

Ρθγι: Nussbaum, J. (1979). Children’s conception of the earth as a cosmic 

body: A cross age study. Science Education, 63, 1, 83-93.  

Αντίλθψθ πρϊτθ: Τα παιδιά πιςτεφουν ότι θ γθ πάνω ςτθν οποία ηοφμε είναι 

επίπεδθ. Μπορεί να ζχουν ακοφςει ότι θ γθ είναι ςφαιρικι και προςπακοφν να το 

ερμθνεφςουν με διάφορουσ τρόπουσ. Ζνασ από αυτοφσ είναι να πιςτεφουν ςτθν φπαρξθ 

μίασ δεφτερθσ γθσ: μία αυτι που ηοφμε και άλλθ μία ωσ πλανιτθσ ςτον ουρανό. 

Αντίλθψθ δεφτερθ: τα παιδιά πιςτεφουν ότι θ γθ είναι ςφαιρικι και ωσ απόδειξθ 

αναφζρουν ότι μποροφμε να ταξιδζψουμε γφρω από αυτι ι ότι μποροφμε να τθ δοφμε από 

το διάςτθμα. Δεν ζχουν όμωσ τθν αντίλθψθ του άπειρου διαςτιματοσ. Αναγνωρίςουν τθ 

διάςταςθ του πάνω και του κάτω ςτο διάςτθμα, όπου το κάτω ορίηεται ωσ ζδαφοσ ι 

ωκεανόσ ενϊ ο ουρανόσ ορίηει τθ διάςταςθ του πάνω.  

Αντίλθψθ τρίτθ: τα παιδιά ζχουν αντίλθψθ του άπειρου διαςτιματοσ που 

περικλείει τθ γθ αλλά δε χρθςιμοποιοφν τθ γθ ωσ ςθμείο αναφοράσ τθσ κατεφκυνςθσ του 

πάνω και του κάτω. Θ κατεφκυνςθ του πάνω και κάτω υπάρχει ςτο διάςτθμα ανεξάρτθτα 

από τθ γθ. 

Αντίλθψθ τζταρτθ: τα παιδιά πιςτεφουν ότι ηουν ςε ζναν ςφαιρικό πλανιτθ, ότι 

υπάρχει διάςτθμα γφρω από τθ γθ και χρθςιμοποιοφν τθ γθ ωσ πλαίςιο αναφοράσ για τθν 

κατεφκυνςθ του πάνω και του κάτω, ωσ κατευκφνςεισ, μακριά από και προσ τθ γθ 

αντίςτοιχα. Ο ςυςχετιςμόσ όμωσ αυτόσ γίνεται ωσ προσ τθ γθ ςυνολικά ωσ ςϊμα αλλά όχι 

ωσ προσ το κζντρο τθσ γθσ όταν κάτι βρίςκεται ςτθν επιφάνεια αυτισ. 

Αντίλθψθ πζμπτθ: τα παιδιά επιδεικνφουν μια ικανοποιθτικι και ςτακερι αντίλθψθ 

για τισ τρεισ πλευρζσ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ ωσ ςφαιρικό πλανιτθ, που περιβάλλεται από το 

διάςτθμα και όπου τα αντικείμενα πζφτουν προσ το κζντρο του. Τα παιδιά είναι ικανά να 

ξεπεράςουν οπτικοφσ περιοριςμοφσ και να απαντιςουν με τρόπο ςυνεπι και ςφμφωνο με 

το επιςτθμονικό πρότυπο.  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



16 
 

Σε μεταγενζςτερθ ζρευνα ο Nussbaum (1979) ςε ςφνολο 240 μακθτϊν τετάρτθσ ωσ 

και όγδοθσ τάξθσ δθμοτικοφ ςτθν Λερουςαλιμ, ανακεωρεί και εξειδικεφει τισ κατθγορίεσ 

των αντιλιψεων των παιδιϊν για τθ γθ. Ζτςι θ κατάταξθ ςτθν οποία καταλιγει ζχει ωσ 

εξισ: 

 

 

Σχιμα 2. Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ και τθ βαρφτθτα ςφμφωνα 

με τον Nussbaum. 

Ρθγι: Nussbaum, J. (1979). Children’s conception of the earth as a cosmic 

body: A cross age study. Science Education, 63, 1, 83-93.  

 

Αντίλθψθ πρϊτθ: περιλαμβάνει τισ πρϊτεσ δφο αντιλιψεισ τθσ προθγοφμενθσ 

ζρευνασ κακϊσ το κοινό ςθμείο είναι θ πίςτθ ότι υπάρχει ζνα οριηόντιο επίπεδο (ζδαφοσ ι 

ωκεανόσ) που ορίηει και ςτθρίηει τον κόςμο και ότι ο ουρανόσ είναι κάτι επίπεδο και 

παράλλθλο προσ το ζδαφοσ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ απουςιάηει θ αντίλθψθ του 

διαςτιματοσ.  

Αντίλθψθ δεφτερθ: Ο Nussbaum αναγνωρίηει μια νζα κατθγορία που περιλαμβάνει 

τθν αντίλθψθ ότι θ γθ είναι ςφαιρικι και αποτελείται από δφο θμιςφαίρια. Το χαμθλότερο 

θμιςφαίριο είναι ςτερεό, αποτελείται από χϊμα και πζτρεσ και οι άνκρωποι κατοικοφν 

πάνω ςε αυτό, ενϊ το ανϊτερο θμιςφαίριο αποτελείται από αζρα ι είναι ο ουρανόσ ι και 

τα δφο μαηί. Θ γθ είναι ζνα πεπεραςμζνο ςϊμα που περικλείεται από το διάςτθμα. Ο ιλιοσ, 

το φεγγάρι και τα αςτζρια μπορεί να είναι πάνω, μζςα ι ζξω από το θμιςφαίριο αυτό.  Είναι 

μια προςπάκεια του παιδιοφ να ςυνταιριάςει τθ γνωςτικι του δομι με τισ πλθροφορίεσ 

που δζχεται και είναι ςφμφωνεσ με το επιςτθμονικό πρότυπο  

Θ ζρευνα κατζλθξε ςε παρόμοια αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ 

αντιλιψεισ των παιδιϊν. Ο Nussbaum αναφζρει ότι θ ζρευνα παρείχε ενδείξεισ ότι θ ζννοια 

τθσ γθσ εξελίςςεται με τθν πάροδο τθσ θλικίασ με μια ςειρά μεταβολϊν από μια 

εγωκεντρικι αντίλθψθ ςε λιγότερο εγωκεντρικζσ αντιλιψεισ, ϊςπου ςτο τζλοσ να φτάςει 

ςτο επιςτθμονικό πρότυπο. Δε φαίνεται όμωσ να υπάρχει αυςτθρά κακοριςμζνοσ τρόποσ 

με βάςθ τον οποίο πραγματοποιείται θ μετάβαςθ αυτι.  

Επόμενθ ζρευνα των Mali και Howe (1979) ςε  μακθτζσ 8 - 12 ετϊν ςε βιομθχανικι 

και αγροτικι περιοχι ςτο Νεπάλ, επιβεβαίωςε τα ευριματα των προθγοφμενων μελετϊν. 
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Κακϊσ τα παιδιά προζρχονταν από παραδοςιακζσ κοινωνίεσ, οι Mali και Howe διαπίςτωςαν 

ότι πολλά από αυτά διατθροφςαν τθν αντίλθψθ τθσ επίπεδθσ γθσ. Οι ερευνθτζσ τότε 

προχϊρθςαν ςε επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ. Σε ςχζςθ με τθν πρϊτθ αντίλθψθ αναφζρουν 

ότι: 

Υποκατθγορία πρϊτθ: Θ λζξθ και θ ζννοια τθσ γθσ ιταν παντελϊσ άγνωςτεσ ςτα 

παιδιά. Δεν είχαν καμία ιδζα για το ςχιμα τθσ γθσ και τθν ζννοια τθσ βαρφτθτασ. 

Υποκατθγορία δεφτερθ: Το παιδί γνϊριηε τθ λζξθ «γθ» και είχε ακοφςει ότι ιταν 

ςφαιρικι αλλά τθν αντιλαμβανόταν ωσ δίςκο. Το ςχιμα τθσ γθσ μπορεί ακόμα να 

κεωροφνταν τριγωνικό ι ορκογϊνιο.  

Υποκατθγορία τρίτθ: τα παιδιά πιςτεφουν ότι ηοφμε μζςα ςε μια ςφαιρικι γθ 

χωριςμζνθ ςε δφο θμιςφαίρια και κάποια υπερφυςικι δφναμθ ι ο κεόσ εμποδίηει τον ιλιο, 

το φεγγάρι και τα αςτζρια από το να πζςουν ςτθ γθ. Θ υποκατθγορία αυτι παρομοιάηει τθ 

δεφτερθ αντίλθψθ τθσ ζρευνασ του Nussbaum (1979). 

Οι Mali και Howe καταλιγουν ότι τα ευριματα τθσ ζρευνάσ τουσ ιταν παρόμοια με 

αυτά των Nussbaum και Novak (1976) και υποςτθρίηουν τθν άποψθ πωσ οι αντιλιψεισ των 

παιδιϊν για τθ γθ αναπτφςςονται ιεραρχικά. Επίςθσ αναφζρουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ 

τθσ γθσ ςτα παιδιά ςτο Νεπάλ μπορεί να κακυςτερεί αλλά είναι παρόμοια με τθν εξζλιξθ 

τθσ ζννοιασ ςε άλλεσ κουλτοφρεσ. Αργότερα θ ζρευνα των Nussbaum και Sharoni-Dagan 

(1983) ςε μακθτζσ δευτζρασ τάξθσ δθμόςιου δθμοτικοφ ςχολείου ςτθν Λερουςαλιμ  και 

επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ των πζντε αντιλιψεων. 

 

Ο Baxter (1989) ερεφνθςε τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ ςυγκεντρϊνοντασ 

ςυνεντεφξεισ από πλθκυςμό Άγγλων μακθτϊν θλικίασ 9 ωσ 16 ετϊν. Ηιτθςε από τουσ 

μακθτζσ να φανταςτοφν πϊσ κα φαινόταν θ γθ από ζνα διαςτθμόπλοιο και ςτθ ςυνζχεια να 

τθ ςχεδιάςουν και να ηωγραφίςουν πάνω τθσ ανκρϊπουσ και ςφννεφα που ρίχνουν βροχι. 

Τα ευριματα τθσ ζρευνάσ του ιταν παρόμοια με αυτά των προθγοφμενων ερευνϊν Τα 

ςχζδια των παιδιϊν καταχωρικθκαν ςε τζςςερισ διακριτζσ κατθγορίεσ όπωσ φαίνεται ςτο 

Σχιμα 3. Ο αρικμόσ των ςχεδίων που ανικαν ςτθν πρϊτθ και δεφτερθ κατθγορία 

μειϊνονταν ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ. Τα ςχζδια των περιςςότερων παιδιϊν ιταν 

αντιπροςωπευτικά τθσ τρίτθσ κατθγορίασ, ενϊ ελάχιςτα παιδιά ςχεδίαςαν τθ γθ ςφμφωνα 

με το επιςτθμονικό πρότυπο, κάτι που υποδεικνφει ότι θ ζννοια τθσ βαρφτθτασ δεν είναι 

κατανοθτι από τα περιςςότερα παιδιά ςε αυτζσ τισ θλικίεσ. 
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Σχιμα 3. Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ και τθ βαρφτθτα ςφμφωνα με τον Baxter. 

Ρθγι: Baxter, J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. International 

Journal of Science Education, 11, 502-513. 

 

Το 1992 οι Vosniadou και Brewer διερευνοφν για άλλθ μια φορά τθν φπαρξθ 

νοθτικϊν μοντζλων για τθ γθ και το κατά πόςο οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν αυτά τα μοντζλα 

με ςυνεπι τρόπο. Θ ζρευνα πραγματοποιείται ςε μακθτζσ πρϊτθσ, τρίτθσ και πζμπτθσ 

δθμοτικοφ 6 ωσ 11 ετϊν ςτθ Αμερικι. Θ κριτικι που κζτουν ςτισ ωσ τότε ζρευνεσ είναι ότι οι 

ερευνθτζσ δεν παρείχαν ςαφι κριτιρια για τθν τοποκζτθςθ των παιδιϊν ςε μία από τισ 

κατθγορίεσ των νοθτικϊν μοντζλων, όπωσ και ότι δεν παρατζκθκαν ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το 

αν τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τισ ιδζεσ τουσ με ςυνεπι τρόπο, αν δθλαδι χρθςιμοποιοφν το 

νοθτικό μοντζλο που ζχουν για τθ γθ για να ερμθνεφςουν και άλλα φαινόμενα όπωσ αυτά 

τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ. Οι Vosniadou και Brewer (1992) καταλιγουν ςε ζξι νοθτικά 

μοντζλα όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 4 παρακάτω. 

Σφμφωνα με τα αρχικά μοντζλα κάποια παιδιά φαντάηονται τθ γθ ωσ επίπεδθ με 

ορκογϊνιο ςχιμα ι να ζχει κυκλικό επίπεδο ςχιμα ςυμβιβάηοντασ κατά αυτόν τον τρόπο 

τθν παρατιρθςθ από τθν κακθμερινι τουσ εμπειρία ότι θ γθ είναι επίπεδθ με τθ διλωςθ 
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των ενθλίκων ότι θ γθ είναι ςτρόγγυλθ (ςφαιρικι). Τα ςυνκετικά μοντζλα αναδεικνφουν 

άλλεσ αντιλιψεισ. Το μοντζλο τθσ διπλισ γθσ υποδεικνφει ότι υπάρχουν δφο γαίεσ, μία αυτι 

που ηοφμε και μία άλλθ ςφαιρικι. Σφμφωνα με το μοντζλο τθσ κοίλθσ ςφαίρασ, θ γθ 

εμφανίηεται ωσ μία κοίλθ ςφαίρα χωριςμζνθ ςε δυο θμιςφαίρια: το κατϊτερο θμιςφαίριο 

όπου ηουν οι άνκρωποι και το ανϊτερο θμιςφαίριο, τον ουρανό, ο οποίοσ καλφπτει το 

ζδαφοσ ωσ κόλοσ. Το επόμενο μοντζλο υποδεικνφει ότι θ γθ είναι ςφαιρικι ςτισ πλευρζσ 

και οι άνκρωποι ηουν ςτισ πεπλατυςμζνεσ περιοχζσ. Το τελικό μοντζλο ζρχεται ςε 

αντιςτοιχία με το επιςτθμονικό πρότυπο. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τθ γθ ωσ μία τζλεια 

ςφαίρα.  

 

Σχιμα 4. Νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν για τθ γθ ςφμφωνα με τθ Βοςνιάδου. 

Ρθγι: Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and 

Instruction, 4, 45-69. 

 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν 

χρθςιμοποιεί με ςυνζπεια το νοθτικό μοντζλο με βάςθ το οποίο ςκζφτεται. Το 38,3% των 

μακθτϊν χρθςιμοποιοφςαν ζνα ςφαιρικό νοθτικό μοντζλο για τθ γθ ενϊ τα υπόλοιπα 

παιδιά χρθςιμοποιοφςαν τα υπόλοιπα νοθτικά μοντζλα κάτι που υποδεικνφει ότι τα παιδιά 

του δθμοτικοφ ζχουν δυςκολία ςτο να κατανοιςουν ότι θ γθ είναι ςφαιρικι. Είναι 
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εντυπωςιακό ότι ακόμα και ςτθν πζμπτθ τάξθ το 40% των μακθτϊν βαςίηεται ςε άλλα 

νοθτικά μοντζλα και όχι ςε αυτό τθσ ςφαιρικισ γθσ.  
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2.4.2. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ  ΕΝΑΛΛΑΓΘ ΜΕΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 

 

 

Οι Jones, Lynch & Reesink (1987) μελζτθςαν τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για το 

ςφςτθμα ιλιου-γθσ-ςελινθσ. Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε μακθτζσ 3θσ ωσ 6θσ τάξθσ (9-

12 ετϊν) ςτθν Αυςτραλία. Εντόπιςαν πζντε διαφορετικά νοθτικά μοντζλα: 

Μοντζλο πρϊτο: Θ γθ βρίςκεται ςτο κζντρο του ςυςτιματοσ. Ο ιλιοσ και θ ςελινθ 

με κάποιο «καυματουργό» τρόπο ζρχονται και απομακρφνονται από τθ γθ για να μασ 

δϊςουν το φωσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ αντίςτοιχα. 

Μοντζλο δεφτερο: Θ γθ βρίςκεται ςτο κζντρο και περιςτρζφεται γφρω από τον 

άξονά τθσ, ενϊ ο ιλιοσ και θ ςελινθ κατζχουν ςτατικζσ κζςεισ. Θ περιςτροφι τθσ γθσ μασ 

δίνει τθ μζρα και τθ νφχτα.  

Μοντζλο τρίτο: θ γθ κατζχει ςτακερι κζςθ ςτο κζντρο και είναι ο ιλιοσ και θ 

ςελινθ που περιςτρζφονται γφρω από αυτι και αυτό εξθγεί τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ.  

Μοντζλο τζταρτο: θλιοκεντρικό μοντζλο με τθ γθ και το φεγγάρι να περιφζρονται 

γφρω από τον ιλιο. 

Μοντζλο πζμπτο: θλιοκεντρικό μοντζλο με τθ γθ να περιφζρεται γφρω από τον ιλιο 

και το φεγγάρι γφρω από τθ γθ.  

Θ ζρευνα ζδειξε ότι υπιρχε ςθμαντικι ςυςχζτιςθ του επίπεδου τθσ τάξθσ και τθσ 

επιλογισ του μοντζλου κακϊσ περιςςότερα παιδιά ζκτθσ τάξθσ επζλεγαν θλιοκεντρικά 

μοντζλα.  

 

Σχιμα 5. Νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν για τθ δθμιουργία μζρασ και νφχτασ ςφμφωνα με τουσ Jones, 

Lynch & Reesink. 
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Ρθγι: Jones, B, Lynch, P. & Reesink, C. (1987). Children’s conceptions of earth, sun and moon. 

International Journal of Science Education,9,1,43-53. 

 

Ο Baxter (1989) ερεφνθςε τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για το πλανθτικό ςφςτθμα 

ςυγκεντρϊνοντασ ςυνεντεφξεισ από Άγγλουσ μακθτζσ θλικίασ 9 ωσ 16 ετϊν. Σε επόμενο 

βιμα καταςκεφαςε ερωτθματολόγιο όπου κατζγραψε τισ αντιλιψεισ αυτζσ και ςτθ 

ςυνζχεια ηιτθςε από πλθκυςμό 100 μακθτϊν αντίςτοιχθσ θλικιακισ κατανομισ να 

ςθμειϊςει τθ γνϊμθ του για τθν ορκότθτα ι όχι των αντιλιψεων που είχαν προτακεί από 

τον αρχικό πλθκυςμό παιδιϊν.  

Σε ςχζςθ με τθν εναλλαγι μζρασ νφχτασ κατζγραψε ςυνολικά ζξι αντιλιψεισ όπωσ 

φαίνεται ςτο Σχιμα 6 (ο ιλιοσ κρφβεται πίςω από τουσ λόφουσ, τα ςφννεφα καλφπτουν τον 

ιλιο, τα φεγγάρι καλφπτει τον ιλιο, ο ιλιοσ γυρίηει γφρω από τθ γθ μία φορά τθ μζρα, θ γθ 

γυρίηει γφρω από τον ιλιο μία φορά τθ μζρα, θ γθ περιςτρζφεται γφρω από τον άξονά τθσ 

μια φορά τθ μζρα).  

Τα πορίςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι κακϊσ τα παιδιά μεγαλϊνουν θ επικράτθςθ 

αντιλιψεων που ςχετίηονταν με άμεςα παρατθροφμενα ςτοιχεία (λόφοι, ςφννεφα) 

μειϊνεται και επιλζγονται ςυχνότερα εξθγιςεισ που περιλαμβάνουν τθν κίνθςθ των 

αςτρικϊν ςωμάτων. 

 

Σχιμα 6. Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ δθμιουργία μζρασ νφχτασ ςφμφωνα με τον Baxter. 

Ρθγι: Baxter, J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. International 

Journal of Science Education, 11, 502-513. 
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Οι Vosniadou & Brewer (1994) μελζτθςαν τα νοθτικά μοντζλα που χρθςιμοποιοφν 

τα παιδιά για να εξθγιςουν τθν εναλλαγι τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ και τον τρόπο με τον 

οποίο τα μοντζλα αυτά αλλάηουν κατά τθ διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςεων. Διαπίςτωςαν 

ότι οι μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφν τα παιδιά για να εξθγιςουν τον κφκλο τθσ μζρασ και 

τθσ νφχτασ περιορίηονται από τα νοθτικά μοντζλα που ζχουν ιδθ ςχθματίςει για τθ γθ και 

από τισ αντιλιψεισ που ζχουν για τον ιλιο, το φεγγάρι και τα άςτρα.  

Διαπίςτωςαν ότι θ πλειοψθφία των παιδιϊν ερμινευε το φαινόμενο τθσ μζρασ 

νφχτασ με βάςθ τρεισ γενικοφσ τφπουσ μοντζλων.  

Αρχικά μοντζλα ςφμφωνα με παρατθριςεισ που βαςίηονται ςε κακθμερινι 

εμπειρία και που φαίνεται να μθν περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ από τουσ ενιλικουσ. Τα 

παιδιά που ςκζφτονται ςφμφωνα με αυτά τα μοντζλα κεωροφν ότι κατά τθ διάρκεια τθσ 

νφχτασ ο ιλιοσ καλφπτεται από τα ςφννεφα, από το ςκοτάδι ι απομακρφνεται από τθ γθ. 

Επίςθσ θ εναλλαγι μζρασ νφχτασ ςε αυτό το επίπεδο ερμθνεφεται με βάςθ μια κάκετθ 

κίνθςθ του ιλιου και τθσ ςελινθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ γθσ, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 

7. 

 

Σχιμα 7. Αρχικά νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν για τθ δθμιουργία μζρασ και νφχτασ ςφμφωνα με τουσ 

Vosniadou & Brewer. 

Ρθγι: Vosniadou, S., & Brewer, W. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 

18, 123-183. 

Στθν πορεία τα παιδιά αναπτφςςουν ςυνκετικά μοντζλα ςτθν προςπάκειά τουσ να 

ςυμπεριλάβουν πλθροφορίεσ που δζχονται από τουσ ενθλίκουσ ςτο προχπάρχον νοθτικό 

τουσ μοντζλο. Τα ςυνκετικά μοντζλα διαμορφϊνονται με βάςθ τισ απόψεισ των παιδιϊν ςε 

ςχζςθ με τρεισ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ: 1. ποια ςϊματα κινοφνται για να παραχκεί θ 

μζρα και θ νφχτα, 2. πϊσ κινοφνται τα ςϊματα αυτά, 3. αν το φεγγάρι εμπλζκεται ι όχι ςτον 

κφκλο τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ. Τα παιδιά που ζχουν υιοκετιςει το μοντζλο τθσ 

ςφαιρικισ γθσ εξθγοφν τθν εναλλαγι μζρασ νφχτασ με βάςθ τθν κάκετθ κίνθςθ του ιλιου 

και τθσ ςελινθσ προσ τθν άλλθ πλευρά τθσ γθσ. Μια δεφτερθ ερμθνεία είναι αυτι που κζλει 

τον ιλιο και το φεγγάρι να περιφζρονται γφρω από τθ γθ μία φορά τθν θμζρα. Και ςτα δφο 

αυτά μοντζλα θ γθ κεωρείται ςτακερι (βλ. Σχιμα 8). 
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Σχιμα 8. Συνκετικά νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν για τθ δθμιουργία μζρασ και νφχτασ ςφμφωνα με 

τουσ Vosniadou & Brewer. 

Ρθγι: Vosniadou, S., & Brewer, W. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 

18, 123-183. 

Σφμφωνα με τα επόμενα μοντζλα φαίνεται ότι τα παιδιά ζχουν ξεπεράςει τθν 

αντίλθψθ ότι θ γθ δεν κινείται. Κάποια κεωροφν ότι θ γθ γυρίηει γφρω από τον ιλιο κάκε 24 

ϊρεσ όπωσ φαίνεται από το ςχιμα, ενϊ ςφμφωνα με το επόμενο μοντζλο θ επεξιγθςθ του 

φαινομζνου τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ βαςίηεται ςτθν περιςτροφι τθσ γθσ γφρω από τον 

άξονά τθσ και τθν τοποκζτθςθ του ιλιου και τθσ ςελινθσ ςε δφο ςτακερά αλλά διαμετρικά 

αντίκετα ςθμεία.  

 

Σχιμα 9. Συνκετικά νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν για τθ δθμιουργία μζρασ και νφχτασ ςφμφωνα με 

τουσ Vosniadou & Brewer. 

Ρθγι: Vosniadou, S., & Brewer, W. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 

18, 123-183. 

 Τα παιδιά που φτάνουν ςτο τελικό μοντζλο ζχουν ςυλλάβει τθν ουςία του 

επιςτθμονικοφ μοντζλου που περιλαμβάνει τθ γθ να περιςτρζφεται, τον ιλιο ςε ςτακερι 

κζςθ και το φεγγάρι να περιφζρεται γφρω από τθ γθ. Είναι πικανό τα παιδιά που ζχουν 

αποδεχκεί ζνα τζτοιο μοντζλο να μθν ζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με αυτό 

όπωσ για παράδειγμα πόςο χρόνο διαρκεί μια περιφορά του φεγγαριοφ γφρω από τθ γθ.  

 

 

 

 

Σχιμα 10. Το επιςτθμονικό μοντζλο για τθ δθμιουργία μζρασ και νφχτασ. 

Ρθγι: Vosniadou, S., & Brewer, W. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 

18, 123-183. 
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 Θ ζρευνα του Sharp (1995) ςε μακθτζσ 6 και 7 ετϊν ςτθν Αγγλία για τισ αντιλιψεισ 

των παιδιϊν ςε ςχζςθ με το φαινόμενο μζρασ-νφχτασ επιβεβαίωςε τα πορίςματα των 

παραπάνω ερευνϊν.  
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2.4.3. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΟΝ ΘΛΛΟ 

 

 

 Μικρότεροσ αρικμόσ ερευνϊν εςτιάηει ςτο τι γνωρίηουν τα παιδιά για τον ιλιο.  

Ο Benacchio (2001) αναφζρει ότι μία ςυνθκιςμζνθ αντίλθψθ των παιδιϊν ςτθν 

Λταλία είναι ότι ο ιλιοσ δεν αλλάηει τθ κζςθ του ςτον ουρανό κατά τθ διάρκεια του χρόνου, 

και ότι κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ βρίςκεται πιο κοντά ςτθ γθ, για αυτό ζχουμε και 

περιςςότερθ ηζςτθ. Ραρόμοιεσ αντιλιψεισ φαίνεται να ζχουν τα παιδιά και ςε άλλεσ χϊρεσ.  

 Ο Sharp (1995) καταλιγει ότι παρότι τα περιςςότερα παιδιά αναγνωρίηουν ότι ο 

ιλιοσ είναι ςφαιρικόσ, δεν είναι όμωσ ικανά να δϊςουν άλλεσ επιςτθμονικζσ πλθροφορίεσ. 

Για παράδειγμα το 70% των παιδιϊν του δείγματόσ του δεν αναγνωρίηει ότι ο ιλιοσ είναι 

αςτζρι και το 30% τον χαρακτθρίηει ωσ μια μπάλα από φωτιά. Τα μιςά μόνο παιδιά 

αναγνϊριςαν ότι ο ιλιοσ κινείται, το 20% κεωροφςε ότι ο ιλιοσ παραμζνει ςτθν ίδια κζςθ 

ενϊ το υπόλοιπο 30% αναφζρκθκε ςε διάφορεσ κινιςεισ όπωσ κάκετεσ (πάνω κάτω) ι 

ςταδιακζσ (ςταματά για μια ϊρα και μετά ςυνεχίηει). Από το ςφνολο ςχεδόν των παιδιϊν 

κεωρείται ότι θ ηωι ςτον ιλιο είναι αδφνατθ. Θ ςυνικθσ αντίλθψθ των παιδιϊν ότι ο ιλιοσ 

δεν είναι αςτζρι επιβεβαιϊνεται και από άλλουσ ερευνθτζσ (Vosniadou & Brewer, 1990, 

Vosniadou, 1991). 

 Οι Sharp & Kuerbis (2006) με ζρευνα ςε μακθτζσ θλικίασ 9 ωσ 11 ετϊν ςτθν Αγγλία 

ςθμειϊνουν ότι τα περιςςότερα παιδιά χαρακτιριηαν τον ιλιο ωσ «ζναν πλανιτθ που 

καίγεται» και αναγνωρίηουν ότι πρόκειται για το μεγαλφτερο από τα αςτρικά ςϊματα ςτο 

πλανθτικό μασ ςφςτθμα.  

Θ Klein (1982) ερεφνθςε τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ και τον ιλιο ςε 

μακθτζσ 7 και 8 ετϊν ςτθν Αμερικι. Σε ςχζςθ με το μζγεκοσ του ιλιου αναφζρει ότι το 

45,8% των παιδιϊν δεν γνϊριηαν ότι ο ιλιοσ είναι μεγαλφτεροσ από τθ γθ. Επίςθσ αναφζρει 

ότι λίγοι μακθτζσ (20,8% του ςυνόλου) κατανοοφςαν ότι ο ιλιοσ ανατζλλει διαφορετικζσ 

ϊρεσ ςε διαφορετικοφσ γεωγραφικοφσ τόπουσ λόγω τθσ περιςτροφισ τθσ γθσ.  
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2.4.4. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΣΕΛΘΝΘ -ΦΑΣΕΛΣ ΣΕΛΘΝΘΣ ΚΑΛ ΕΚΛΕΛΨΕΛΣ 

 

 

Ραρότι θ ςελινθ είναι τόςο εμφανισ ςτον ουρανό και αςκεί τόςθ γοθτεία ςτα 

παιδιά και ςτουσ ενιλικεσ, ςτθ βιβλιογραφία βρίςκουμε ςποραδικζσ μάλλον αναφορζσ για 

τισ αντιλιψεισ που ζχουν οι μακθτζσ για το αςτρικό αυτό ςϊμα και ακόμα λιγότερεσ που να 

αφοροφν τισ φάςεισ και τισ εκλείψεισ.  

Τα παιδιά ςυνδζουν τθ ςελινθ με τθ νφχτα και τον ιλιο με τθν θμζρα. Ζτςι μία 

πολφ κοινι αντίλθψθ που υπάρχει ςτα παιδιά είναι ότι ο ιλιοσ είναι το μόνο αςτρικό ςϊμα 

που βρίςκεται ςτον ουρανό τθν θμζρα δθλαδι ότι το φεγγάρι είναι ορατό μόνο κατά τθ 

διάρκεια τθσ νφχτασ (Hubbard, 2008, Sharp, 1995, Vosniadou & Brewer, 1994). Μία άλλθ 

κοινι αντίλθψθ που υπάρχει ςτα παιδιά είναι ότι θ ςελινθ μεγαλϊνει  και μικραίνει. Θ 

παρανόθςθ δεν αφορά τθν αλλαγι του ςχιματοσ που είναι ορατό λόγω τον φάςεων αλλά 

τθν αλλαγι του μεγζκουσ. Τα παιδιά νομίηουν ότι το μζγεκοσ τθσ ςελινθσ δεν παραμζνει 

ςτακερό αλλά μεταβάλλεται (Ansberry & Morgan, 2008). Οι μακθτζσ επίςθσ δεν 

ςυνειδθτοποιοφν πόςοσ χρόνοσ χρειάηεται για να ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ των φάςεων τθσ 

ςελινθσ. Υπάρχουν μακθτζσ που κεωροφν ότι χρειάηεται μόνο μία θμζρα (Hubbard, 2008). 

Ο Benacchio (2001) αναφζρει και άλλεσ κοινζσ αντιλιψεισ ανάμεςα ςτα παιδιά για 

τθ ςελινθ. Θ ςελινθ κεωρείται ότι είναι αυτόφωτο ςϊμα και εκπζμπει φωσ όπωσ ακριβϊσ 

και ο ιλιοσ, ενϊ δεν υπάρχει βαρφτθτα ςτθ ςελινθ.  

Σε ςχζςθ με τθν κίνθςθ τθσ ςελινθσ οι Vosniadou & Brewer (1994) αναφζρουν ότι 

τα παιδιά τθσ πρϊτθσ δθμοτικοφ τείνουν να λζνε ότι το φεγγάρι κινείται. Πταν το 

ιςχυρίηονται αυτό τα παιδιά ςυνικωσ εννοοφν ότι κινείται πάνω κάτω ςε κατεφκυνςθ 

κάκετθ προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ. Τα μεγαλφτερα παιδιά (τρίτθσ δθμοτικοφ) τείνουν να 

λζνε ότι το φεγγάρι δεν κινείται. Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα παιδιά ςκζφτονται με βάςθ το 

νοθτικό μοντζλο ςφμφωνα με το οποίο θ γθ περιςτρζφεται και το φεγγάρι κατζχει μια 

ςτακερι κζςθ. Σε φςτερθ θλικία όταν πια τα υποκείμενα λζνε ότι το φεγγάρι κινείται 

αναφζρονται ςτο επιςτθμονικό μοντζλο ςφμφωνα με το οποίο θ ςελινθ περιςτρζφεται 

γφρω από τθ γθ.  

Σε ςχζςθ με τισ φάςεισ τθσ ςελινθσ τα πορίςματα τθσ ζρευνασ του Baxter (1989) 

κατζλθξαν ςτθν αναγνϊριςθ πζντε διαφορετικϊν αντιλιψεων από μζρουσ των παιδιϊν (α) 

το φεγγάρι καλφπτεται από τα ςφννεφα, (β-γ-δ) κάποιοσ πλανιτθσ, θ γθ ι ο ιλιοσ ρίχνουν 

τθ ςκιά τουσ πάνω ςτο φεγγάρι, και τζλοσ (ε) ζνα τμιμα τθσ φωτιςμζνθσ πλευράσ είναι 

ορατό από τθ γθ) Το γενικό ςυμπζραςμα ιταν ότι υπάρχει ςφγχυςθ ανάμεςα ςτισ φάςεισ 
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τθσ ςελινθσ και τισ εκλείψεισ κακϊσ θ πιο κοινι αντίλθψθ ιταν αυτι που υποδιλωνε ότι θ 

γθ ρίχνει τθ ςκιά τθσ πάνω ςτθ ςελινθ.  

Τθν ίδια παρανόθςθ αναφζρουν οι  Troland & Trude (2005) και ο Benacchio (2001). 

Ρολλά παιδιά κεωροφν ότι οι φάςεισ τθσ ςελινθσ οφείλονται ςτθ ςκιά τθσ γθσ ενϊ οι 

εκλείψεισ τθσ ςελινθσ γίνονται αντιλθπτζσ ωσ μια ειδικι περίπτωςθ των φάςεων τθσ 

ςελινθσ.  

 Στθν ζρευνα του Sharp (1995) προζκυψαν κι άλλεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθν 

ερμθνεία του φαινομζνου των φάςεων τθσ ςελινθσ. Εκτόσ από τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

πρϊτθσ αντίλθψθσ του Baxter (καλφπτεται από τα ςφννεφα) ενδιαφζρον ζχουν οι εξισ 

αντιλιψεισ: οι φάςεισ προκαλοφνται από τθν κίνθςθ τθσ ίδιασ τθσ ςελινθσ (κακϊσ 

μετακινείται ςτον ουρανό βλζπουμε όλο και μεγαλφτερο τμιμα τθσ) ι από μεταβολζσ ςτθ 

φωτεινότθτά τθσ (κακϊσ γίνεται από μόνθ τθσ πιο φωτεινι, γίνεται πανςζλθνοσ).  

 

Σχιμα 11. Αντιλιψεισ των παιδιϊν για τισ φάςεισ τθσ ςελινθσ ςφμφωνα με τον Baxter. 

Ρθγι: Baxter, J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. International 

Journal of Science Education, 11, 502-513. 

 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



29 
 

2.4.5. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΡΛΑΝΘΤΕΣ 

 

 

Οι περιςςότερεσ ζρευνεσ δεν ζχουν αναφορζσ ςε ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ των 

παιδιϊν για τουσ πλανιτεσ. Θ εναςχόλθςθ με τουσ πλανιτεσ και θ κατανόθςθ τθσ κίνθςθσ 

αυτϊν αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν οικοδόμθςθ τθσ νοθτικισ παράςταςθσ του 

θλιακοφ ςυςτιματοσ. Θ Καμπεηά (2006) ςε ζρευνά τθσ ςε δείγμα 76 παιδιϊν προςχολικισ 

θλικίασ αναφζρει ότι τα παιδιά ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτο ηιτθμα τθσ κίνθςθσ των 

πλανθτϊν, άλλα κεωρϊντασ ότι οι πλανιτεσ δεν κινοφνται και άλλα κάνοντασ λόγω για 

κινιςεισ που δεν είναι ςυμβατζσ με το επιςτθμονικό μοντζλο. 

Ο Sharp (1995) αναφζρει ότι οι πλανιτεσ είναι το ςτοιχείο που προκφπτει με τθ 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα από τα παιδιά όταν αυτά ρωτϊνται τι άλλο υπάρχει ςτο ςφμπαν 

εκτόσ από τθ γθ, τον ιλιο και τθ ςελινθ. Ο Δίασ είναι ο πιο γνωςτόσ πλανιτθσ αλλά ο 

Κρόνοσ είναι ο πιο εφκολα αναγνωρίςιμοσ από εικόνεσ λόγω των δακτυλίων του.  

 

 

2.4.6. ΟΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΑ ΑΣΤΑ ΚΑΛ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΛΣΜΟΥΣ 

 

 

Οι ιδζεσ των παιδιϊν για τα άςτρα ζχουν επίςθσ ερευνθκεί ςε μικρότερο βακμό ςε 

ςχζςθ με τισ ιδζεσ τουσ για τθ γθ, τθ μζρα και τθ νφχτα ι τισ εποχζσ. Θ ζρευνα του Sharp 

(1995) ςε μακθτζσ 6 και 7 ετϊν ςτθν Αγγλία αποκαλφπτει τθν επίδραςθ τθσ πολιτιςμικισ 

εικόνασ που υπάρχει ςτθ ηωι μασ για τα άςτρα. Αυτό περιλαμβάνει τθν ιδζα πωσ 

ο,τιδιποτε λάμπει ςτον ουρανό τθ νφχτα είναι αςτζρι. Πλοι οι μακθτζσ του δείγματοσ 

κεωροφςαν ότι τα αςτζρια παραμζνουν ακίνθτα, ενϊ ιταν κοινι θ τελεολογικι αντίλθψθ 

ςτα παιδιά ότι τα αςτζρια λάμπουν για κάποιο ςκοπό. Οι ονομαςίεσ των αςτεριςμϊν ιταν 

άγνωςτεσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ. Τα μιςά ςχεδόν παιδιά του δείγματοσ αποφάνκθκαν ότι 

τα αςτζρια είναι μικρότερα ςε μζγεκοσ από τθ γθ και από τον ιλιο. Γενικά οι γνϊςεισ που 

είχαν οι μακθτζσ για τα αςτζρια ιταν αςαφείσ και μακριά από το επιςτθμονικό πρότυπο. 

Μια άλλθ αναφορά προζρχεται από τθ ζρευνα των Vosniadou & Brewer (1994) και 

αφορά τισ ερμθνείεσ που δίνουν τα παιδιά για τθν εξαφάνιςθ των αςτεριϊν κατά τθ 

διάρκεια τθσ θμζρασ. Τα παιδιά τθσ πρϊτθσ τάξθσ δθμοτικοφ που ζλαβαν μζροσ ςτθν 

ζρευνα ζδωςαν διάφορεσ εξθγιςεισ όπωσ ότι τα άςτρα μετακινοφνται κάτω ςτο ζδαφοσ, ι 

ςτθν άλλθ πλευρά τθσ γθσ ι και ότι τα κρφβουν τα ςφννεφα. Το 40% των παιδιϊν του 
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δείγματοσ απάντθςε ότι τα άςτρα παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ 

αλλά δεν είναι ορατά εξαιτίασ του φωτόσ του ιλιου, αντίλθψθ θ οποία ιταν ςυνθκζςτερθ 

ςτα μεγαλφτερα παιδιά (πζμπτθσ δθμοτικοφ). 
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2.5. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΝΝΟΛΩΝ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΩΝ ΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

 

Μία ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ κοςμολογίεσ των παιδιϊν ανάμεςα ςε διαφορετικζσ 

κουλτοφρεσ υποδεικνφει ότι υπάρχουν παγκόςμιεσ αρχζσ που περιορίηουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα αςτρικά ςϊματα και τα αςτρονομικά φαινόμενα.  

Το αναπτυξιακό μοντζλο των ολοζνα και πιο προχωρθμζνων αντιλιψεων για το 

ςχιμα τθσ γθσ και τθν ζννοια τθσ βαρφτθτασ που πρότεινε ο Nussbaum επιβεβαιϊκθκε ςε 

ζνα πλικοσ πολιτιςμικϊν ομάδων (Samarapungavan, Vosniadou, Brewer, 1996, Sneider & 

Pulos, 1983). Οι Sneider και Pulos (1983) ςε ςυγκριτικι μελζτθ πζντε ερευνϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δικισ τουσ (Mali & Howe, 1979, Nussbaum, 1979, Nussbaum 

& Novak, 1976, Nussbaum & Sharoni-Dagan, 1983) κατζλθξαν ότι δεν παρατθροφνται 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν ανάπτυξθ και διαςπορά των αντιλιψεων ανάμεςα ςε 

μακθτζσ διαφορετικοφ πολιτιςμικοφ υπόβακρου.  

Ραρότι θ γενικότερθ πορεία τθσ ανάπτυξθσ φαίνεται να είναι παρόμοια ςε παιδιά 

που ανικουν ςε διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ, οι ερευνθτζσ ζχουν καταγράψει 

κάποιεσ μικρζσ διαφορζσ. Θ ζρευνα τθσ Klein (1982) για παράδειγμα, ςε παιδιά 

Αγγλοαμερικανϊν και Μεξικανοαμερικανϊν 7 και 8 ετϊν ςε δθμόςιο ςχολείο τθσ Μινεςότα 

βρικε περιςςότερα παραδείγματα προαιτιακισ ςκζψθσ ςε παιδιά για τθ γθ, ανάμεςα ςτα 

παιδιά των Μεξικανοαμερικανϊν.  

Οι Mali και Howe (1979) αναφζρουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ ςτα παιδιά 

ςτο Νεπάλ μπορεί να κακυςτερεί αλλά είναι παρόμοια με τθν εξζλιξθ τθσ ζννοιασ ςε άλλεσ 

κουλτοφρεσ.  

Οι Samarapungavan, Vosniadou, Brewer (1996) αναφζρουν ότι ςε πλθκυςμοφσ, 

όπωσ για παράδειγμα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Λνδία, όπου οι κοςμολογίεσ των λαϊν ζχουν 

ενςωματωκεί μζςα ςτισ μυκολογίεσ και ςτισ λαϊκζσ παραδόςεισ, θ νοθτικι ανάπτυξθ των 

παιδιϊν επθρεάηεται από τουσ μφκουσ που ακοφν. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τα παιδιά είναι 

πικανό να αφομοιϊνουν πλευρζσ των κοςμολογιϊν οι οποίεσ δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με 

τθν εμπειρικι τουσ γνϊςθ και που βρίςκονται κοντά ςτισ κακθμερινζσ τουσ  εμπειρίεσ. Σε 

ζρευνά τουσ ςε πλθκυςμό μακθτϊν πρϊτθσ και τρίτθσ τάξθσ δθμοτικοφ (5-8 ετϊν) ςτθν 

Hyderabad μια τυπικι πόλθ ςτισ Λνδίεσ, βρικαν ότι τα παιδιά χρθςιμοποιοφςαν παρόμοια 

νοθτικά μοντζλα με αυτά που χρθςιμοποιοφςαν τα παιδιά ςτθν Αμερικι, με τθ διαφορά ότι 

πολλά παιδιά κεωροφςαν ότι θ γθ υποςτθριηόταν από τον ωκεανό. Κεϊρθςαν ότι τα παιδιά 
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δανείςτθκαν αυτι τθν ιδζα από τισ λαϊκζσ παραδόςεισ όπου θ γθ εμφανίηεται να 

υποςτθρίηεται από ζναν ωκεανό από νερό, γάλα και νζκταρ.  

Θ ζρευνα των Arnold, Sarge & Worrall (1995) ςε πλθκυςμό 108 μακθτϊν θλικιϊν 7 

ζωσ 11 ετϊν ςτο Μάντςεςτερ τθσ Αγγλίασ εντόπιςε διαφορζσ ανάμεςα ςε παιδιά που 

προζρχονταν από αςτικι περιοχι. Θ ζρευνα ςυγκεκριμζνα κατζλθξε ότι οι αναπαραςτάςεισ 

τθσ γθσ που ζγιναν από τα ςυγκεκριμζνα παιδιά βρίςκονταν ςε πιο προχωρθμζνο ςτάδια 

από τα παιδιά που είχαν λάβει μζροσ ςτθν ζρευνα του Baxter (1989) τα οποία προζρχονταν 

από θμι-αγροτικι περιοχι. Για παράδειγμα μόνο δφο από τα μικρότερα παιδιά ηωγράφιςαν 

τθ γθ επίπεδθ ςε αντίκεςθ με τα παιδιά που ζλαβαν μζροσ ςτθ ζρευνα του Baxter τα οποία 

ςε μεγαλφτερο ποςοςτό είχαν ςχεδιάςει τθ γθ ωσ δίςκο. Θ πλειοψθφία των παιδιϊν ςτο 

Μάντςεςτερ ςχεδίαςε τθ γθ ςφαιρικι και τουσ ανκρϊπουσ να ηουν ςε όλθ τθν επιφάνεια, 

με κατεφκυνςθ βορράσ/πάνω, νότοσ/κάτω.  

 

 

2.6. ΔΛΑΦΥΛΛΚΕΣ ΔΛΑΦΟΕΣ 

 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ οι ερευνθτζσ δεν αναφζρουν ςθμαντικζσ διαφυλικζσ αναφορζσ 

ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ των εννοιϊν. 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Klein (1982) δεν παρατθρικθκαν διαφορζσ ςτον 

αρικμό των εννοιϊν ι ςτον τφπο των εξθγιςεων και των απαντιςεων που δόκθκαν από τα 

αγόρια και τα κορίτςια ςε ςχζςθ με τισ ζννοιεσ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ και των ςχετικϊν 

μεγεκϊν των τριϊν αςτρικϊν ςωμάτων (γθσ-ςελινθσ-ιλιου). 

Οι Jones, Lynch & Reesink (1987) αναφζρουν ότι δεν παρατιρθςαν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθ διαςπορά των ατόμων ςτα νοθτικά μοντζλα που 

ςχετίηονται με τισ κινιςεισ και τθν επιλογι των ςχθμάτων (γθσ-ςελινθσ-ιλιου) αλλά προσ 

ζκπλθξι τουσ παρατθρικθκε ότι υπιρχε ςχζςθ ανάμεςα ςτο φφλο και τθν επιλογι του 

ςωςτοφ μεγζκουσ των τριϊν αυτϊν αςτρικϊν ςωμάτων. Λιγότερα κορίτςια επζλεγαν τα 

ςωςτά (αναλογικά) μεγζκθ. Οι ερευνθτζσ δεν παρζχουν κάποια εξιγθςθ για το φαινόμενο 

που παρατιρθςαν.  

Οι Sneider και Pulos (1983) καταγράφουν ότι το φφλο ςχετίηεται μόνο με τθν πρόοδο 

από τθν τζταρτθ ςτθν τελικι αντίλθψθ για τθ γθ. Θ εξιγθςθ που παρζχουν ςυςχετίηει τθ 

διαφορά αυτι με πορίςματα ζρευνασ που προζκυψαν από μεγαλφτερο θλικιακά πλθκυςμό 

(138 μακθτϊν γυμναςίου). Στθν εν λόγω ζρευνα οι ερευνθτζσ κατζλθξαν ότι υπάρχουν 
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περιςςότερεσ πικανότθτεσ απόκτθςθσ τθλεςκοπίου από τα αγόρια ςε ςχζςθ με τα κορίτςια 

(Sneider, Eason, Friedman, 1979). 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



34 
 

2.7. ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΡΑΞΘ 

 

 

2.7.1. ΕΕΥΝΘΤΛΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ 

 

Οι ερευνθτζσ ενδιαφζρκθκαν να διαπιςτϊςουν όχι μόνο τισ αντιλιψεισ που ζχουν τα 

παιδιά ςε βαςικά κζματα αςτρονομίασ και το νόθμα που δίνουν ςτα φαινόμενα που 

παρατθροφν πριν δεχκοφν επίςθμθ εκπαίδευςθ αλλά και τουσ παράγοντεσ που μπορεί να 

επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ των εννοιϊν αυτϊν, όπωσ και το αν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ 

εξελικτικι πορεία από ζνα ςτάδιο ςε κάποιο άλλο.  

Οι Nussbaum & Novak (1976) αναφζρουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ εξαρτάται 

από τθν θλικία, τθν εμπειρία και τθ γενετικι ικανότθτα. Στθν επόμενθ ζρευνά του ο 

Nussbaum (1979) αναφζρει ότι υπάρχουν ενδείξεισ πωσ θ ζννοια τθσ γθσ ωσ αςτρικό ςϊμα 

εξελίςςεται με τθν θλικία κακϊσ τα παιδιά προχωροφν μζςα από μεταβάςεισ από τισ πιο 

εγωκεντρικζσ αντιλιψεισ προσ λιγότερο εγωκεντρικζσ αντιλιψεισ, οι οποίεσ βρίςκονται 

πλθςιζςτερα ςτο επιςτθμονικό πρότυπο. Αναφζρει ότι δε διαπίςτωςε κάποιο ςυγκεκριμζνο 

μονοπάτι μετάβαςθσ από τθ μία ζννοια ςτθν άλλθ. Οι αλλαγζσ ςτισ αντιλιψεισ των παιδιϊν 

νοοφνται περιςςότερο ωσ προςπάκειεσ γνωςτικισ ενςωμάτωςθσ των επιςτθμονικϊν ιδεϊν 

που ςυναντοφν.  

Οι Mali και Howe (1979) καταλιγουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ για μια 

δεδομζνθ θλικία ςχετίηεται με τα χρόνια εκπαίδευςθσ και τισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ που ζχει 

ςτθ διάκεςι του το παιδί και υποςτθρίηουν τθν άποψθ ότι οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ 

γθ αναπτφςςονται ιεραρχικά.  

Οι Sneider και Pulos (1983) ςυγκζντρωςαν, ςε ςυγκριτικι μελζτθ πζντε ερευνϊν, 

ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τθ διαςπορά των πζντε αντιλιψεων ςε μακθτζσ ανάλογα με τθν 

θλικία. Κατζλθξαν ότι τα περιςςότερα παιδιά θλικίασ 10 ετϊν (4θσ τάξθσ) ςτθν Αμερικι 

κατζχουν μία από τισ πρϊτεσ τρεισ αντιλιψεισ. Θ μεγαλφτερθ διαςπορά αντιλιψεων 

παρατθρείται ςτισ θλικίεσ 11 και 12 ετϊν (5θ και 6θ τάξθ) ενϊ τα περιςςότερα παιδιά 13 και 

14 ετϊν ζχουν τθν τζταρτθ και πζμπτθ αντίλθψθ. Θ δικι τουσ ζρευνα αφοροφςε πλθκυςμό 

159 μακθτϊν 9 ωσ 14 ετϊν και αναηιτθςαν επιπλζον παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ 

ατομικζσ διαφορζσ ςτθν απόκτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςφαιρικότθτασ τθσ γθσ και τθσ ζννοιασ 

τθσ βαρφτθτασ. Αναφζρουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ και τθσ βαρφτθτασ 

αποκτϊνται ςταδιακά, μζςω μιασ ςειράσ διακριτϊν επιπζδων. Θ ζρευνά τουσ υποδεικνφει 

ότι κατά τθν πζμπτθ τάξθ πολφ λίγα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι θ ζννοια του ςφαιρικοφ 
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ςχιματοσ τθσ γθσ ςυνεπάγεται πωσ υπάρχουν άνκρωποι που ηουν κάτω από τα πόδια μασ, 

ςτθν άλλθ πλευρά τθσ γθσ. Αναφζρουν ακόμα ότι θ απόκτθςθ τθσ ζννοιασ κορυφϊνεται για 

τα περιςςότερα παιδιά, αλλά όχι για όλα, ςε θλικία 13 και 14 ετϊν. Με βάςθ τα ςτοιχεία 

που ςυγκζντρωςαν κατζλθξαν ότι οι ατομικζσ διαφορζσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ γθσ 

ςχετίηονται με τθ γλωςςικι ικανότθτα του παιδιοφ, τθν ικανότθτα χριςθσ ενόσ χωρικοφ 

ςυςτιματοσ αναφοράσ και ςε μικρότερο βακμό με το φφλο. Συγκεκριμζνα αναφζρουν ότι θ 

γλωςςικι ικανότθτα ςυνειςφζρει κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ και των πζντε αντιλιψεων, 

θ ικανότθτα χριςθσ ενόσ χωρικοφ πλαιςίου αναφοράσ ςτισ τρεισ ανϊτερεσ αντιλιψεισ ενϊ 

ο παράγοντασ φφλο ςχετίηεται μόνο με τθν πρόοδο από τθν τζταρτθ ςτθν τελικι αντίλθψθ, 

όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί.  

Ο Baxter (1989) μασ δίνει ζνα γενικό πλάνο τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζννοιασ του πλανθτικοφ 

ςυςτιματοσ από τα παιδιά. Αρχικά επικρατεί θ εικόνα μιασ ςτατικισ γθσ  και θ κατεφκυνςθ 

του πάνω και κάτω ςτο ςφμπαν. Οποιεςδιποτε μεταβολζσ ςτα αςτρικά ςϊματα 

προκαλοφνται από οικεία αντικείμενα όπωσ λόφουσ και ςφννεφα. Σε δεφτερθ φάςθ 

αναγνωρίηεται θ ςφαιρικότθτα τθσ γθσ, θ οποία όμωσ παραμζνει ςτατικι και ςτο κζντρο 

του ςυςτιματοσ. Θ αντίλθψθ τθσ κατεφκυνςθσ του πάνω και κάτω ςτο ςφμπαν παραμζνει 

επίςθσ ςτακερι. Τα αςτρικά ςϊματα κινοφνται αλλά θ κίνθςι τουσ είναι πάνω- κάτω ι 

δεξιά-αριςτερά. Στθν τρίτθ φάςθ οι αντιλιψεισ για τθ βαρφτθτα και τθ γθ παραμζνουν, 

αλλά πλζον τα αςτρικά ςϊματα κινοφνται ςε τροχιζσ παρότι θ κίνθςι τουσ ζχει ωσ κζντρο 

τθ γθ. Θ τελικι φάςθ περιλαμβάνει το θλιοκεντρικό ςφςτθμα και τισ ςχετικζσ αντιλιψεισ για 

τθ βαρφτθτα. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του Baxter υποδεικνφουν ότι υπάρχει μια 

μείωςθ των πιο πρϊιμων αντιλιψεων κακϊσ αυξάνει θ θλικία, και ότι πολλζσ παρανοιςεισ 

παραμζνουν ςε πολλά παιδιά μζχρι το 16 ζτοσ τθσ θλικίασ υποςτθρίηοντασ τθν άποψθ ότι 

πολλζσ αντιλιψεισ για το ςφμπαν παραμζνουν ενεργζσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ 

ηωισ. Οι πρϊιμεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν τείνουν να βαςίηονται ςε παρατθριςιμα 

ςτοιχεία. Αυτζσ οι αντιλιψεισ είναι πιο ςπάνιεσ ςε μεγαλφτερα παιδιά, αλλά δεν 

αντικακίςτανται αμζςωσ από τθν επικρατοφςα επιςτθμονικι κεωρία. Ενδιάμεςεσ 

αντιλιψεισ που περιλαμβάνουν τισ κινιςεισ των αςτρικϊν ςωμάτων χρθςιμοποιοφνται  

ςυχνότερα, και αυτζσ αργότερα μετατρζπονται ςτθν επικρατοφςα επιςτθμονικι άποψθ 

αλλά το τελευταίο δε ςυμβαίνει ςε όλα τα παιδιά.  

Θ Vosniadou (1992) παρζχει ζνα λεπτομερζςτερο επεξθγθματικό πλαίςιο. Σφμφωνα με 

τθ δικι τθσ τοποκζτθςθ τα παιδιά ςχθματίηουν αρχικά νοθτικά μοντζλα για τθ γθ ιδθ πριν 

εκτεκοφν ςε οποιαδιποτε πλθροφορία από τουσ ενιλικεσ. Οι ιδζεσ τουσ βαςίηονται ςτθν 

άμεςθ αντίλθψθ που ζχουν από τισ κακθμερινζσ τουσ εμπειρίεσ ζτςι όπωσ αυτζσ οι 
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εμπειρίεσ ερμθνεφονται από το οπτικο-γνωςτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. Οι ιδζεσ τουσ 

περιορίηονται από πρϊιμεσ αντιλιψεισ όπωσ το ότι θ γθ είναι επίπεδθ και ότι τα 

αντικείμενα που δε ςτθρίηονται πζφτουν προσ τα κάτω. Κατά ςυνζπεια ςχθματίηουν 

μοντζλα όπου θ γθ είναι επίπεδθ, ζχει άκρεσ και υποςτθρίηεται από κάποιο υλικό (πζτρεσ, 

ζδαφοσ, ωκεανόσ).  

Κακϊσ τα παιδιά μεγαλϊνουν εκτίκενται ςε πλθροφορίεσ από τουσ ενιλικουσ και 

προςπακοφν να τισ ςυμφιλιϊςουν με τισ ιδζεσ τουσ. Τότε ςχθματίηουν ςυνκετικά νοθτικά 

μοντζλα που τουσ επιτρζπουν να ενςωματϊςουν τισ πλθροφορίεσ που δζχονται από τουσ 

ενθλίκουσ ςτθν προχπάρχουςα νοθτικι δομι με τζτοιο τρόπο που να τουσ επιτρζπει να 

διατθριςουν όςεσ περιςςότερεσ από τισ πρϊιμεσ αντιλιψεισ μποροφν. Το μοντζλο για 

παράδειγμα τθσ διπλισ γθσ είναι ζνα νοθτικό μοντζλο το οποίο δεν απαιτεί καμία 

ανακεϊρθςθ από τθν πλευρά του ατόμου. Μια άλλθ λφςθ είναι το άτομο να ανακεωριςει 

μερικζσ από τισ αντιλιψεισ του. Μια ανακεϊρθςθ ςυμβαίνει όταν για παράδειγμα το παιδί 

αντιλθφκεί ότι κάτι μεγάλο μπορεί να φαίνεται επίπεδο ι και όταν δεχκεί ότι  θ βαρφτθτα 

μπορεί να «υποςτθρίηει» τθ γθ ι τουσ ανκρϊπουσ που ηοφνε πάνω ςε αυτι. Πταν το παιδί 

ανακεωριςει τθν αντίλθψθ ότι θ γθ πρζπει να υποςτθρίηεται από κάτι , τότε μπορεί να 

αντιλθφκεί τθ γθ να «κρζμεται» ςτο διάςτθμα, όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα με το 

μοντζλο τθσ κοίλθσ ςφαίρασ. Το μοντζλο τθσ πεπλατυςμζνθσ ςφαίρασ φαίνεται πωσ είναι το 

πιο εξελιγμζνο από τα ςυνκετικά μοντζλα. Αυτά τα παιδιά ξζρουν ότι θ βαρφτθτα κρατά 

τουσ ανκρϊπουσ πάνω ςτθ ςφαιρικι γθ και θ μόνθ αντίλθψθ που διατθροφν είναι ότι το 

ζδαφοσ είναι επίπεδο. 

Μια εξζταςθ των ςυνκετικϊν μοντζλων υποδεικνφει πωσ υπάρχει πρόοδοσ από τα πιο 

απλά ςτα πιο ςφνκετα ανάλογα με τον αρικμό των αντιλιψεων που ζχουν ανακεωρθκεί. Τα 

ερευνθτικά δεδομζνα από τθ ςυχνότθτα τθσ εμφάνιςθσ των μοντζλων ανά τάξθ 

υποςτθρίηουν τθ κζςθ αυτι. Τα μοντζλα που απαιτοφν λιγότερεσ αλλαγζσ είναι πιο ςυχνά 

ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ ενϊ τα μοντζλα που απαιτοφν περιςςότερεσ ανακεωριςεισ 

εμφανίηονται ςυχνότερα ςτα μεγαλφτερα παιδιά (Vosniadou, 1992). 
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2.7.2. ΕΛΝΑΛ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΛΔΑΞΟΥΜΕ ΑΣΤΟΝΟΜΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ;  

ΡΟΛΣΜΑΤΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

Εγείρεται μια ςυηιτθςθ ςε ςχζςθ με το αν μποροφμε να διδάξουμε αςτρονομία  ςτα 

παιδιά , με ποιον τρόπο και ςε ποια θλικία.  

Σταδιακά εμφανίηεται μια ςειρά μελετϊν που διερευνά τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ διδαςκαλίασ μζςα από τθν επίδραςθ διάφορων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτθν 

ανάπτυξθ ςχετικϊν εννοιϊν ςε παιδιά νθπιαγωγείου και δθμοτικοφ και που δίνει 

ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Στο χϊρο του νθπιαγωγείου θ Kallery (2007) αξιολογϊντασ ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε ςε πλθκυςμό 104 νθπίων υποςτθρίηει ότι ιδθ από τθν 

θλικία των 4 ετϊν τα παιδιά είναι ικανά να μάκουν και να αναπτφξουν μια βαςικι αίςκθςθ 

για τα ςθμαντικότερα αςτρονομικά φαινόμενα και ζννοιεσ. Θ Καμπεηά (2006) μετά από 

ζρευνα ςε δείγμα παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ κατζλθξε ότι τα παιδιά που προςεγγίηουν 

αςτρονομικά φαινόμενα (όπωσ ςχιμα γθσ, εναλλαγι μζρασ νφχτασ, κινιςεισ πλανθτϊν, 

δομι θλιακοφ ςυςτιματοσ) μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικι διαδικαςία 

ςχεδιαςμζνθ με βάςθ τα γνωςτικά τουσ εμπόδια, μποροφν να μεταςχθματίςουν τισ αρχικζσ 

τουσ παραςτάςεισ και να οδθγθκοφν προσ τθν οικοδόμθςθ ενόσ προτφπου ςυμβατοφ με το 

επιςτθμονικό. 

Οι Hannust & Kikas (2006) μελζτθςαν τισ αντιλιψεισ πλθκυςμοφ μακθτϊν θλικίασ 5 

ωσ 7 ετϊν για τθ γθ και τθ βαρφτθτα και ςχεδίαςαν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ για να 

αναλφςουν τθν επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι θ γνϊςθ των παιδιϊν ιταν κυρίωσ αποςπαςματικι και ότι θ παρζμβαςθ είχε 

γενικι κετικι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ. 

Ρεριςςότερεσ είναι οι ζρευνεσ που γίνονται με μακθτζσ δθμοτικοφ και εκεί 

μεγαλφτερθ ςθμαςία δίνεται ςτισ ζννοιεσ τθσ ςφαιρικότθτασ τθσ γθσ και ςτθ βαρφτθτα 

κακϊσ κεωροφνται από πολλοφσ ερευνθτζσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν κατανόθςθ 

πολλϊν φυςικϊν φαινομζνων όπωσ θ εναλλαγι μζρασ, νφχτασ, οι φάςεισ τθσ ςελινθσ και οι 

εποχζσ (Mali & Howe, 1979, Sneider & Ohadi, 1982). 

Θ ζρευνα των Nussbaum και Sharoni-Dagan (1983) ςε μακθτζσ δευτζρασ τάξθσ 

δθμοτικοφ ςχολείου ςτθν Λερουςαλιμ ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα οπτικο -

ακουςτικοφ υλικοφ ζκεςε υπό ζλεγχο τθν υπόκεςθ ότι τα παιδιά του δθμοτικοφ είναι ικανά 

να μάκουν αποτελεςματικά οριςμζνεσ ζννοιεσ. Τα πορίςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι 
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μακθτζσ τθσ δευτζρασ δθμοτικοφ είναι ικανοί να μάκουν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που 

ςχετίηονται με τθ γθ ωσ αςτρικό ςϊμα. Επίςθσ αναφζρουν ότι για να ζχει θ διδαςκαλία 

επίδραςθ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ κα πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να 

επικεντρϊνεται ςτα γνωςτικά εμπόδια που ςχετίηονται με τισ τζςςερισ κατϊτερεσ 

αντιλιψεισ των παιδιϊν. Υποςτθρίηουν ότι αν οι αντιλιψεισ των παιδιϊν δεν 

ανακεωρθκοφν μποροφν να παραμείνουν ςτακερζσ για πολλά χρόνια. Επίςθσ αναφζρουν 

ότι αν θ διδαςκαλία των εννοιϊν ξεκινιςει από τισ μικρότερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ, τότε 

μακθτζσ τετάρτθσ δθμοτικοφ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αςχολθκοφν με πιο πολφπλοκεσ 

ζννοιεσ, όπωσ τθν κλίςθ του άξονα τθσ γθσ και το ςχθματιςμό των εποχϊν.  

 Οι Sneider και Ohadi (1982) ερεφνθςαν τθν αποτελεςματικότθτα 6 διδακτικϊν 

δραςτθριοτιτων αςτρονομίασ οι οποίεσ ςτόχευαν ςτο να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 

αποκτιςουν μια καλφτερθ κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ γθσ και τθσ ςχζςθσ τθσ με τον ιλιο, 

το φεγγάρι, τα αςτζρια και τθ βαρφτθτα. Θ ζρευνα περιλάμβανε μακθτζσ 4θσ ωσ και 8θσ 

τάξθσ. Οι δραςτθριότθτεσ είχαν εποικοδομθτικό - ιςτορικό προςανατολιςμό. Τα ευριματα 

τθσ μελζτθσ επιβεβαίωςαν ότι οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ και τθ βαρφτθτα 

μποροφν να αλλάξουν μζςα από τθ χριςθ εποικοδομθτικϊν - ιςτορικϊν εκπαιδευτικϊν 

τεχνικϊν. Σθμαντικό επίςθσ είναι το εφρθμα ότι οι μακθτζσ τετάρτθσ και πζμπτθσ τάξθσ 

αντζδραςαν πιο κετικά ςτισ διδαςκαλία και μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ τα μακθςιακά 

αποτελζςματα που επζδειξαν, ιταν παρόμοια με αυτά των μακθτϊν ζβδομθσ και όγδοθσ 

τάξθσ. Μία πικανι εξιγθςθ που προτάκθκε ιταν ότι οι νεότεροι ςε θλικία μακθτζσ 

επζδειξαν μεγαλφτερθ ετοιμότθτα για μάκθςθ, ίςωσ γιατί οι αντιλιψεισ τουσ για τον κόςμο 

δεν ιταν τόςο βακιά ριηωμζνεσ όπωσ ςυνζβαινε με τουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ.  

 Οι Sharp & Kuerbis (2005) εφάρμοςαν ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 10 ςυνολικά 

εβδομάδων ςε μακθτζσ θλικίασ 9 και 11 ετϊν. Θ παρζμβαςθ αφοροφςε: τα δομικά ςτοιχεία 

του θλιακοφ ςυςτιματοσ, τθ διάταξθ και τισ κινιςεισ τουσ ςτο χϊρο και τζλοσ τθν 

προζλευςθ και θλικία του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Τα πορίςματα τθσ ζρευνασ προτείνουν ότι 

οι μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ είναι ικανοί να μάκουν για το θλιακό ςφςτθμα παρά τθ 

φαινομενικά ιδιαίτερθ φφςθ του ηθτιματοσ. 
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2.7.3. ΥΡΟΔΕΛΞΕΛΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥΣ 

 

 

Ραρότι ςε πολλά άρκρα γίνονται υποδείξεισ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τον τρόπο 

διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ πολλζσ από τισ υποδείξεισ παραμζνουν ςτο επίπεδο τθσ 

κεωρίασ, κάτι που δεν αποτελεί ουςιαςτικι βοικεια για τουσ εκπαιδευτικοφσ.  Το ηιτθμα 

περιπλζκεται κακϊσ εκτόσ από τισ ελλιπείσ γνϊςεισ τουσ ςε αςτρονομικά κζματα, πολλοί 

εκπαιδευτικοί αγνοοφν και τα πορίςματα των ερευνϊν ςε ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ των 

παιδιϊν για τθ γθ και το θλιακό ςφςτθμα με ςυνζπεια να υποκζτουν διαφορετικά 

μακθςιακά αποτελζςματα για τουσ μακθτζσ τουσ από αυτά που ςτθν πραγματικότθτα 

ςυμβαίνουν (Lightman & Sadler, 1993). 

Ρραγματικά ςτισ περιπτϊςεισ που θ επιςτθμονικι άποψθ ζρχεται ςε αντίκεςθ με 

τισ προχπάρχουςεσ ιδζεσ των παιδιϊν θ μάκθςθ ςυχνά είναι προβλθματικι. Σε τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ είναι να βοθκθκοφν οι μακθτζσ να κάνουν μερικά 

βιματα προσ τθν κατανόθςθ. Οι δάςκαλοι δεν πρζπει να νιϊκουν υποχρεωμζνοι να δίνουν 

λεπτομερείσ εξθγιςεισ ςτουσ μακθτζσ (Driver, et al., 2000). Αυτό ακριβϊσ υποδεικνφουν τα 

αποτελζςματα των ςχετικϊν ερευνϊν. Οι Nussbaum & Novak (1976) με τθν ζρευνά τουσ 

ξεκάκαρα δείχνουν ότι θ ζννοια τθσ γθσ κατακτιζται από τα παιδιά μζςα από μία ςειρά 

αναγνωρίςιμων βθμάτων και όχι μζςα από ζνα νοθτικό άλμα. Οι εκπαιδευτικοί , 

αναφζρουν, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι οι μακθτζσ τουσ μπορεί να αναπτφξουν τθ δικι 

τουσ εκδοχι τθσ ζννοιασ. Το ερϊτθμα για τουσ ερευνθτζσ είναι αν τα επίπεδα τθσ ζννοιασ 

αντιπροςωπεφουν μία ςειρά διαδοχικϊν βθμάτων ι αν τα παιδιά μποροφν τελικά να 

υπερπθδιςουν κάποια από τα ςτάδια όταν τουσ παραςχεκεί θ κατάλλθλθ διδαςκαλία. 

Ραρόμοια, ο Baxter (1989) αναφζρει ότι ίςωσ δεν είναι ςωςτό να περιμζνουμε απόλυτθ 

κατανόθςθ των εννοιϊν που ςχετίηονται με το πλανθτικό ςφςτθμα ωσ τθν πρϊιμθ εφθβεία. 

Αντίκετα είναι ςθμαντικό να αναγνωρίςουμε ότι οι μακθτζσ καταςκευάηουν ενδιάμεςεσ 

αντιλιψεισ κακϊσ κινοφνται προσ ζνα θλιοκεντρικό μοντζλο. 

Αυτό που είναι ςθμαντικό είναι ο εκπαιδευτικόσ να ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ και 

όχι ςτθν αποςτικιςθ πλθροφοριϊν. Οι Mali και Howe (1979) εφιςτοφν τθν προςοχι ςτο ότι 

ο κίνδυνοσ ενυπάρχει ςτο να ακοφςουν και να αποδεχκοφν τα παιδιά ζννοιεσ ςχετικζσ με τθ 

γθ, τθ βαρφτθτα και το διάςτθμα χωρίσ να κατανοιςουν το νόθμα ι να ςκεφτοφν ςχετικά 

με τισ ςυνζπειεσ των νζων ιδεϊν. Για παράδειγμα παιδιά που γνωρίηουν ότι θ γθ κινείται 

δεν κατανοοφν τον τρόπο ι δεν ςυνειδθτοποιοφν ότι αυτι θ κίνθςθ ζχει ςχζςθ με το 

φαινόμενο τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ (Vosniadou & Brewer, 1994). 
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Για να ζχουμε ενεργθτικι μάκθςθ (μάκθςθ με νόθμα) το παιδί κα πρζπει να 

αναγνωρίςει τισ αντιλιψεισ του και να δει τουσ περιοριςμοφσ τουσ. Αυτό ακριβϊσ 

υποςτθρίηει ο Nussbaum (1979) ότι πρζπει να γίνεται από τα πρϊτα ςτάδια τθσ 

διδαςκαλίασ ϊςτε το παιδί να αναγνωρίςει τισ αντιλιψεισ του όςο και αν αυτζσ είναι 

αφελείσ ι εγωκεντρικζσ. Μόνο τότε μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να το φζρει ςε κατάςταςθ 

γνωςτικισ ςφγκρουςθσ με ςτόχο να ακολουκιςει θ νοθτικι αλλαγι. Θ ςυηιτθςθ που 

κακοδθγείται από τον εκπαιδευτικό μπορεί να ζχει ςτόχο να οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςε 

γνωςτικι ςφγκρουςθ. Για αυτό το λόγο οι Nussbaum και Sharoni-Dagan (1983) προτείνουν θ 

διδαςκαλία να περιζχει ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυηιτθςθ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί 

όταν ο εκπαιδευτικόσ επιτρζψει τουσ μακθτζσ να εκφράςουν τισ αντιλιψεισ τουσ, να 

ενκαρρφνει τθν αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ απόψεισ που αναδεικνφονται ςτθν 

τάξθ και τζλοσ να υποςτθρίξει τισ απόψεισ εκείνεσ που τείνουν να πλθςιάηουν το 

επιςτθμονικό πρότυπο. 

 Θ Vosniadou (1991) προτείνει επιπλζον ότι οι ζννοιεσ κα πρζπει να παρουςιάηονται 

με ιεραρχικι δομι. Είναι ςθμαντικό να δίνεται προςοχι ςτισ προαπαιτοφμενεσ ζννοιεσ γιατί 

αλλιϊσ ζχουμε επιφανειακι αποςτικιςθ και τθ δθμιουργία παρανοιςεων. Με δεδομζνθ 

για παράδειγμα τθ ςθμαςία που ζχει θ ζννοια τθσ ςφαιρικότθτασ τθσ γθσ για τθν 

κατανόθςθ και άλλων φαινομζνων όπωσ τθσ εναλλαγισ μζρασ νφχτασ, θ ζννοια αυτι κα 

πρζπει να είναι μία από τισ πρϊτεσ που διδάςκεται. Αντίκετα ζννοιεσ όπωσ αυτι των 

φάςεων τθσ ςελινθσ που εμπεριζχουν υψθλότερο βακμό δυςκολίασ κα πρζπει να 

πραγματεφονται αργότερα.  

Επίςθσ, είναι ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ να γνωρίηουν ότι οι επιςτθμονικζσ ιδζεσ 

εξελίςςονται και αξιολογοφνται ςτθν πορεία του χρόνου κακϊσ ζτςι κα αποφφγουν να δουν 

τθν επιςτθμονικι γνϊςθ ωσ μονοςιμαντθ, απροςπζλαςτθ και ωσ τθ μόνθ αλικεια (Driver, 

et al., 2000, Sneider & Ohadi, 1998). Υπό αυτι τθν οπτικι είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να 

γνωρίςουν ότι διάφοροι πολιτιςμοί τθν πορεία του χρόνου καταςκεφαςαν μφκουσ όπου 

εμφανίηονται τα πρϊτα ςπζρματα τθσ προςπάκειάσ τουσ να ερμθνεφςουν τον κόςμο 

(Hooke, 1979, Σακελλαρίου, 1982, Χατηθτάκθσ, 2002).  

 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



41 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3. ΚΕΩΘΤΛΚΟΛ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΛ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

 

 

3.1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

 Το κεφάλαιο αυτό αφορά τουσ κεωρθτικοφσ προςανατολιςμοφσ τθσ εργαςίασ. 

Αναλφονται κζματα που αφοροφν τθ γνωςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν με παραδείγματα 

από τθν περιοχι τθσ αςτρονομίασ όπωσ και οι βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να ακολουκοφνται 

κατά τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Αναλφεται θ χριςθ των 

νοθτικϊν χαρτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ δυνατότθτα αξιοποίθςισ τουσ ςε 

διακεματικά προγράμματα ενϊ υποςτθρίηεται θ καταλλθλότθτα τθσ αςτρονομίασ για μια 

διακεματικοφ τφπου προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ.  

 

 

3.2. Θ ΓΝΩΣΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ: ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΣΤΟΝΟΜΛΑ 

 

 

 Σφμφωνα με τισ μπιχεβιοριςτικζσ κεωρίεσ το εξωτερικό περιβάλλον είναι αυτό που 

διαμορφϊνει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου. Θ διδακτικι διαδικαςία κεωρείται ωσ 

διαδικαςία δφο βθμάτων όπου το διδακτικό ερζκιςμα δίνει και τθν αντίςτοιχθ μακθςιακι 

ανταπόκριςθ χωρίσ όμωσ να ςυηθτείται το τι μπορεί να ςυμβαίνει ςε ενδιάμεςο ςτάδιο. Θ 

μάκθςθ ςυμπεραίνεται με βάςθ τθ ςυμπεριφορά. Υπό τθν οπτικι αυτι ζνασ εκπαιδευτικόσ 

κα πρζπει να οργανϊςει τισ ςυνκικεσ που κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να μάκουν και κα 

κζςει τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ με όρουσ μακθςιακισ ςυμπεριφοράσ (Κολιάδθσ, 

1996). 

 Ενϊ θ μπιχεβιοριςτικι οπτικι ζχει εξωτερικό προςανατολιςμό, οι ςφγχρονεσ 

κεωρίεσ για τθ μάκθςθ ζχουν εςωτερικό προςανατολιςμό. Θ μάκθςθ περιγράφεται ωσ 

αλλαγι ςτισ γνϊςεισ που ςυςςωρεφονται ςτισ γνωςτικζσ δομζσ του ατόμου. Ωσ ςυνζπεια, 

ζνασ εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηει τθν πρόκλθςθ να οργανϊςει τισ προσ παρουςίαςθ 

γνϊςεισ, ςυνδζοντασ τισ νζεσ πλθροφορίεσ με τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα πλικοσ τεχνικϊν για να υποςτθρίξει τισ νοθτικζσ διαδικαςίεσ των 

μακθτϊν (Καμπεηά, Γκρίτςθ, Χρθςτίδου, Τηιμογιάννθσ, & αβάνθσ, 2001, Κολιάδθσ, 2002, 

Vosniadou, 1991). 
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 Θ οπτικι του εποικοδομθςμοφ περιγράφει τθ μάκθςθ ωσ αλλαγι ςτο νόθμα που 

εξάγει το άτομο από τισ εμπειρίεσ που ζχει. Θ μάκθςθ δομείται από τθν αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτθν προχπάρχουςα γνϊςθ, το κοινωνικό περιβάλλον και το πρόβλθμα που 

πρζπει να λυκεί. όλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να κζτει «καλά» προβλιματα, να προτείνει 

ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και να κακοδθγεί τθ διαδικαςία δόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (Κολιάδθσ, 

2002, Ψφλλοσ, Κουμαράσ, Καριϊτογλου, 1993, Vosniadou, 1991,). 

Στθ διαμόρφωςθ τθσ εποικοδομθτικισ υπόκεςθσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 

επζδραςαν πολλοί παράγοντεσ. Σθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ γνωςτικι ςτροφι ςτθν ψυχολογία 

και θ ανάπτυξθ τθσ γνωςτικισ επιςτιμθσ οι οποίεσ περιζγραψαν τισ διαδικαςίεσ που 

οδθγοφν ςτθν εποικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ όπωσ τθν αυτορρφκμιςθ και τθ μεταγνϊςθ 

(Κολιάδθσ, 2002, Ψφλλοσ, κ ςυν., 1993). 

 Ραράλλθλα, θ κεωρία του κοινωνικοφ εποικοδομθςμοφ του Vygotsky ζδωςε 

ζμφαςθ ςτο ρόλο τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ατόμων ςτθ διαδικαςία τθσ γνωςτικισ εξζλιξθσ. 

Θ κεωρία του προςζφερε ζνα λειτουργικό πλαίςιο για τθν οργάνωςθ των διδακτικϊν 

προςεγγίςεων που διευκολφνουν τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ. Σφμφωνα με τον Vygotsky 

οι ιδζεσ είναι δθμιοφργθμα ςυλλογικισ δράςθσ και ςυνείδθςθσ. Το άτομο μζςω τθσ 

επικοινωνίασ του με το κοινωνικό περιβάλλον οικειοποιείται το κοινωνικά παραχκζν 

γνωςτικό προϊόν. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται μζςα από μια διαλεκτικι 

διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ κακϊσ το άτομο επιχειρεί να εντάξει οργανικά τα κοινωνικά 

ςτοιχεία μζςα ςτα προχπάρχοντα νοθτικά του ςχιματα. Θ διαδικαςία αυτι, γεννά τθ 

γνωςτικι εξζλιξθ και προςδιορίηει αυτό που ο Vygotsky ονομάηει ηϊνθ επικείμενθσ 

ανάπτυξθσ. Θ ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ ορίηεται από τον ίδιο ωσ θ απόςταςθ του 

υπάρχοντοσ ατομικοφ επιπζδου ανάπτυξθσ και του επιπζδου εν δυνάμει ανάπτυξθσ που 

προκφπτει από τθν αλλθλεπίδραςθ των ατόμων, τθ ςυνεργαςία τουσ, τθν επαφι του 

παιδιοφ με τον κόςμο των ενθλίκων κλπ. (Ματςαγγοφρασ, 2000, αβάνθσ, 1999). 

 Εκτόσ από τα παραπάνω ςθμαντικό ρόλο για τθ διαμόρφωςθ τθσ κεωρίασ του 

εποικοδομθςμοφ ζπαιξε και θ ανακάλυψθ του ρόλου των αντιλιψεων των παιδιϊν ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία. Τα παιδιά διαμορφϊνουν τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ για τον κόςμο 

που τα περιβάλλει με βάςθ όχι μόνο τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθ γλϊςςα αλλά και 

τισ παρατθριςεισ που τα ίδια κάνουν (Driver, 1981, Driver, Squires, Rushworth, Wood-

Robinson, 2000, Καμπεηά, 2006, Χρθςτίδου, 2008, Ψφλλοσ, και ςυν, 1993). Οι αντιλιψεισ 

αυτζσ ςυχνά διαφοροποιοφνται από τθν επίςθμθ ςχολικι γνϊςθ και επθρεάηουν ςε 

ςθμαντικό βακμό το τι κα προςλάβουν τα παιδιά και με ποιον τρόπο από τισ πλθροφορίεσ 

που δζχονται ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τουσ εκπαίδευςθσ. Θ ζρευνα ςτο χϊρο τθσ 
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διδακτικισ των φυςικϊν επιςτθμϊν ζχει δείξει ςε πολλά κζματα τθν ποικιλία των 

αντιλιψεων με τισ οποίεσ τα παιδιά ερμθνεφουν τον κόςμο (Driver, 1981, Driver, et al., 

2000, Μολοχίδθσ, Καριϊτογλου, Ψφλλοσ, 2007, Χρθςτίδου, 2008). Ζνα ιδιαίτερο 

χαρακτθριςτικό των αντιλιψεων των παιδιϊν είναι ότι είναι ιδιαίτερα ιςχυρζσ και 

αντιςτζκονται ςτθν αλλαγι (Kavanagh & Sneider, 2007α, Lee & Hanuscin, 2008, Lightman & 

Sadler, 1993, Nussbaum & Sharoni-Dagan, 1983, Sharp, 1995). Ρολλζσ από τισ αντιλιψεισ 

παραμζνουν αναλλοίωτεσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ ηωισ (Κόλιασ, 1998 , 

Μολοχίδθσ, κ ςυν, 2007, Σζρογλου, 2006, Vosniadou, 1991). 

 Θ φφςθ των πρϊιμων αντιλιψεων των παιδιϊν ζχει χαρακτθριςτεί διαφορετικά 

από τουσ ερευνθτζσ. Υπάρχει θ άποψθ ότι οι αντιλιψεισ των παιδιϊν αποτελοφν απλϊσ ζνα 

ςφνολο αποςπαςματικϊν ιδεϊν που ςυνδζονται χαλαρά και δε χρθςιμοποιοφνται με 

ςυνζπεια από τα παιδιά, όπωσ κα ςυνζβαινε με μία επιςτθμονικι κεωρία (diSessa, 1988). 

Μια άλλθ οπτικι κζλει τθν εξζλιξθ των ατομικϊν αντιλιψεων των παιδιϊν να παρομοιάηει 

τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ τθσ επιςτιμθσ (Baxter, 1989, Jones, Lynch, Reesink, 1987, 

Nussbaum, 1979, Vosniadou, 1994). Στο πεδίο τθσ αςτρονομίασ θ Vosniadou (1994) 

αναφζρει ότι υπάρχει ομοιότθτα ανάμεςα ςτθν εξζλιξθ των νοθτικϊν μοντζλων για το 

φαινόμενο τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ που αναπτφςςουν οι μακθτζσ και ςτισ 

εξθγιςεισ που ζδωςε ο άνκρωποσ ςτθν ιςτορία τθσ αςτρονομίασ. Σε αντιδιαςτολι με τθν 

πρϊτθ οπτικι ζρχεται τζλοσ θ άποψθ, ότι οι αντιλιψεισ των παιδιϊν μποροφν να νοθκοφν 

ωσ ςυςτθματικά ςϊματα ιδεϊν που ςυγκροτοφν ερμθνευτικά μοντζλα. Σφμφωνα με αυτι 

τθ κζαςθ τα παιδιά χρθςιμοποιοφν με ςυνζπεια τα νοθτικά μοντζλα που αναπτφςςουν για 

να ερμθνεφςουν και να προβλζψουν ό,τι υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ (Driver, et al., 2000, 

Vosniadou, 1991, Vosniadou & Brewer, 1994, Vosniadou, Skopeliti & Ikospentaki, 2004). 

Είναι προφανζσ ότι θ κεϊρθςθ που ζχει κανείσ ςε αυτά τα ηθτιματα ςυνεπάγεται, εκτόσ 

των άλλων, και διαφορετικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ.  

Ροιοι είναι όμωσ οι μθχανιςμοί που κινθτοποιοφν τθν γνωςτικι εξζλιξθ; Θ 

Vosniadou (1991) εκφράηει τθν άποψθ ότι για να περιγραφεί με ςαφινεια θ διαδικαςία τθσ 

απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ απαιτείται εμπειρικι ζρευνα ςτο ςυγκεκριμζνο κάκε φορά πεδίο 

ϊςτε να αναγνωριςτοφν οι εκάςτοτε μθχανιςμοί.  

 Στο πεδίο τθσ αςτρονομίασ, τα παιδιά φαίνεται πωσ ςχθματίηουν περιοριςμζνο 

αρικμό νοθτικϊν μοντζλων για τθ γθ, τον ιλιο, τθ ςελινθ και τα αςτζρια, όπωσ και για τθν 

εξιγθςθ του φαινομζνου τθσ μζρασ-νφχτασ. Θ διαδικαςία τθσ απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ δεν 

περιλαμβάνει, ςυνικωσ, ξαφνικά νοθτικά άλματα αλλά είναι ςταδιακι. Σε γενικζσ γραμμζσ 

οι μακθτζσ φαίνεται πωσ ςχθματίηουν αρχικά νοθτικά μοντζλα που βαςίηονται ςτθν 
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κακθμερινι εμπειρία και ςταδιακά τροποποιοφν τα μοντζλα με κατεφκυνςθ να καταςτοφν 

τελικά ςυνεπι με τισ αποδεκτζσ επιςτθμονικά γνϊςεισ. Κακϊσ υπάρχει ιςχυρι ςφνδεςθ 

ανάμεςα ςτισ διάφορεσ ζννοιεσ που απαρτίηουν το πεδίο τθσ αςτρονομίασ, τα νοθτικά 

μοντζλα των μακθτϊν για τθ γθ επθρεάηουν τα νοθτικά μοντζλα που ςχθματίηουν για τθν 

εναλλαγι μζρασ-νφχτασ. Ζτςι ζνασ μικρόσ αρικμόσ αντιλιψεων επθρεάηει τθν κατανόθςθ 

μιασ ςειράσ φαινομζνων (Vosniadou, 1991). 

 Ο Luffiego (1994) ανζπτυξε ζνα κεωρθτικό πλαίςιο για να εξθγιςει τθ δυναμικι τθσ 

γνωςτικισ εξζλιξθσ, τθν αντίςταςθ των πρϊιμων αντιλιψεων ςτθν αλλαγι, τθ μθ 

προβλεψιμότθτα τθσ μάκθςθσ όπωσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι γνϊςεισ 

οργανϊνονται ςε ιεραρχίεσ. Σφμφωνα με αυτό το κεωρθτικό πλαίςιο το γνωςτικό ςφςτθμα 

νοείται ωσ ζνα ςφςτθμα επιλογισ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, το οποίο 

είναι ξεχωριςτό για το κάκε άτομο. Το ςφςτθμα είναι ανοιχτό ςε πολλζσ μεταβλθτζσ 

(κίνθτρα, πλθροφορίεσ, προχπάρχουςα γνωςτικι δομι κλπ.) γεγονόσ το οποίο το κακιςτά 

αςτακζσ και μθ γραμμικό. Εξαιτίασ τθσ μθ γραμμικότθτασ του ςυςτιματοσ οι ίδιεσ 

πλθροφορίεσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ διαφορετικά μθνφματα από διαφορετικά άτομα.  

  Θ μθ γραμμικότθτα είναι αποτζλεςμα τθσ ςφγκρουςθσ δφο διαδικαςιϊν. Από τθ μια 

οι νζεσ πλθροφορίεσ οργανϊνονται γφρω από τισ κεντρικζσ ζννοιεσ που υπάρχουν ιδθ ςτθ 

γνωςτικι δομι. Οι προχπάρχουςεσ αυτζσ κεντρικζσ ζννοιεσ είναι ιδιαίτερα ιςχυρζσ κακϊσ 

ζχουν αποδειχκεί λειτουργικζσ ςτθν κακθμερινι ηωι με αποδεδειγμζνθ τθν επεξθγθματικι 

τουσ αξία και τθ δυνατότθτα πρόβλεψθσ. Οι ζννοιεσ αυτζσ επιδιϊκουν γενικι ςτακερότθτα 

και ζχουν τθ τάςθ να οδθγοφν προσ τελικζσ καταςτάςεισ γνϊςθσ. Θ δεφτερθ διαδικαςία 

αφορά τθν ειςαγωγι των νζων πλθροφοριϊν που προκαλοφν αςτάκεια και ενεργοποιοφν 

τθ γνωςτικι αλλαγι (Luffiego 1994). 

 Το ςφςτθμα εμφανίηεται ωσ ςτακερό πριν τθν ειςαγωγι νζων πλθροφοριϊν. Πταν 

ειςάγονται πλθροφορίεσ που διαφζρουν, το ςφςτθμα εγκαταλείπει τθ ςτακερότθτα προσ 

όφελοσ «χαοτικϊν» καταςτάςεων. Ψυχολογικά το ςτάδιο αυτό γίνεται αντιλθπτό ωσ ζνα 

πρόβλθμα που εκφράηεται μζςα από ερωτιςεισ και υποκζςεισ. Κατά τθ διάρκεια των 

χαοτικϊν καταςτάςεων το ςφςτθμα είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτο, γεγονόσ που κακιςτά τθ 

κατεφκυνςθ τθσ μάκθςθσ μθ προβλζψιμθ. Κακϊσ οι κεντρικζσ ζννοιεσ δεν μποροφν να 

απορροφιςουν όλεσ τισ ειςερχόμενεσ πλθροφορίεσ, δθμιουργοφνται νζεσ διακλαδϊςεισ 

που γεννοφν νζεσ επεξθγθματικζσ δυνατότθτεσ. Στθ μάκθςθ, θ μετάβαςθ από το ςτάδιο τθσ 

ςτακερότθτασ ςτθν αςτάκεια και πίςω, εκφράηεται με υψθλότερα επίπεδα ανάλυςθσ και 

πιο ςυνεπείσ απαντιςεισ (Luffiego 1994). 
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Θ διαδικαςία αυτι ςυνιςτά τθν αναδιοργάνωςθ τθσ γνϊςθσ του ατόμου. Θ 

αναδιοργάνωςθ μπορεί να επθρεάςει το ςφνολο του ςυςτιματοσ ι ζνα μζροσ αυτοφ, 

κακϊσ θ νοθτικι αλλαγι προχωρά μζςω ανακεωριςεων και διαδικαςιϊν εμπλουτιςμοφ. Ο 

εμπλουτιςμόσ περιλαμβάνει τθν προςκικθ πλθροφοριϊν ςτισ υπάρχουςεσ νοθτικζσ δομζσ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουμε ιπια αναδόμθςθ, δθλαδι προςκικθ πλθροφοριϊν ςτθν 

υπάρχουςα γνϊςθ, ςυγκζντρωςθ νζων ςτοιχείων ακόμα και ςχθματιςμό νζων ςχζςεων 

ανάμεςα ςτισ υπάρχουςεσ ζννοιεσ. Εφαρμόηοντασ τα παραπάνω ςτο πεδίο τθσ αςτρονομίασ 

ζνα ςχετικό παράδειγμα κα ιταν να μάκει κανείσ τα ονόματα όλων των πλανθτϊν, να 

ςυςχετίςει τισ ονομαςίεσ των πλανθτϊν με τα ονόματα των κεϊν του Ολφμπου κλπ. Θ 

ανακεϊρθςθ, από τθν άλλθ, μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγζσ ςτισ αντιλιψεισ ι ςτον τρόπο 

με τον οποίο ςυςχετίηονται οι ζννοιεσ ςτθ δομι μιασ κεωρίασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ 

ζχουμε ριηικι αναδόμθςθ που περιλαμβάνει όχι μόνο τθν εμφάνιςθ νζασ γνϊςθσ αλλά και 

τθν αλλαγι ςτισ κεντρικζσ ζννοιεσ. Μια αλλαγι, δθλαδι, ςτθ δομι και ςτον τρόπο με τον 

οποίο εξθγοφνται τα φαινόμενα. Ζνα παράδειγμα ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι να 

κατανοιςει κανείσ ότι το θλιακό ςφςτθμα δεν είναι γεωκεντρικό αλλά θλιοκεντρικό 

(Vosniadou & Brewer, 1987, Vosniadou, 1994, Sharp & Kuerbis, 2006). 
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3.3. ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΟΝΟΜΛΑΣ 

 

 

Θ παιδαγωγικι γνϊςθ περιεχομζνου αποτελεί μία εξειδικευμζνθ μορφι γνϊςθσ θ 

οποία ςυνδυάηει τθν «επιςτθμονικι» και τθν «παιδαγωγικι διάςταςθ»  και αποτελεί 

καινοτόμα πρόταςθ ςτο χϊρο του ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και τθσ 

διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν. Θ επιςτθμονικι διάςταςθ αφορά τθ ςχζςθ ανάμεςα 

ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ και τον υλικό κόςμο δθλαδι τθν ανάλυςθ και το διδακτικό 

μεταςχθματιςμό του περιεχομζνου, ενϊ θ παιδαγωγικι διάςταςθ αφορά τθ ςχζςθ μεταξφ 

εκπαιδευτικοφ και μακθτευομζνων δθλαδι τθ διδακτικι μζκοδο που εφαρμόηεται, το ρόλο 

του εκπαιδευτικοφ, το ρόλο των εκπαιδευομζνων. Θ παιδαγωγικι γνϊςθ περιεχομζνου 

κακορίηει τουσ τρόπουσ μεταςχθματιςμοφ τθσ διδακτζασ φλθσ (του περιεχομζνου)  ϊςτε να 

προςαρμόηονται ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τα ενδιαφζροντα, τισ ικανότθτεσ και τουσ 

γνωςτικοφσ μθχανιςμοφσ των ατόμων που αποτελοφν τουσ αποδζκτεσ τθσ διδαςκαλίασ. 

Στόχοσ του ςυνδυαςμοφ των δφο διαςτάςεων είναι θ δθμιουργία μιασ ομάδασ 

δραςτθριοτιτων οι οποίεσ επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό 

περιεχόμενο (τθν αςτρονομία) και προςαρμόηονται ςτουσ ςυλλογιςμοφσ των μακθτϊν 

(Καριϊτογλου, 2006, Μολοχίδθσ, Καριϊτογλου & Ψφλλοσ, 2007, Shulman, 1986). 

Στα πλαίςια τθσ παιδαγωγικισ γνϊςθσ περιεχομζνου υλοποιοφνται διδακτικζσ 

μακθςιακζσ ακολουκίεσ, οι οποίεσ είναι διδακτικζσ παρεμβάςεισ μεςαίασ κλίμακασ, 

παρεμβάςεισ δθλαδι που εφαρμόηονται ςε λίγεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ 

κεωροφνται δυναμικά εργαλεία για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ςτισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ Για τθν υλοποίθςθ και το ςχεδιαςμό τουσ δίνεται ζμφαςθ ςε τζςςερισ 

γενικζσ αρχζσ (Καριϊτογλου, 2006, Μολοχίδθσ, κ ςυν., 2007): 

I. ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ του περιεχομζνου (από το επίπεδο του 

επιςτθμονικοφ μοντζλου ςε γνϊςθ κατάλλθλθ για να διδαχκεί ςτον ςτοχοφμενο 

πλθκυςμό),  

II. θ διδακτικι αξιοποίθςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν, 

III. θ επιλογι του πεδίου εφαρμογϊν (δθλ. τα φαινόμενα που κα διδαχκοφν  για τθν 

εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςτόχων) και τζλοσ 

IV. ο ςυνδυαςμόσ κατάλλθλων διδακτικϊν μεκόδων για τθν υλοποίθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ. 

 

Σε ςχζςθ με τισ παραπάνω γενικζσ ςχεδιαςτικζσ αρχζσ ςθμειϊνονται τα εξισ: 
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Ι- διδακτικόσ μεταςχηματιςμόσ περιεχομζνου 

 Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται μζςω αυτισ τθσ εργαςίασ αποφεφγει  μια 

μακθματικοφ τφπου προςζγγιςθ και κινείται προσ ποιοτικζσ προςεγγίςεισ. Αποφεφγονται 

πολφπλοκεσ ορολογίεσ και χρθςιμοποιείται απλό λεξιλόγιο το οποίο να είναι κατανοθτό 

από τουσ μακθτζσ. Κακϊσ ζχει αποδειχκεί ότι είναι δυνατόν να γραφτεί υλικό υψθλοφ 

ενδιαφζροντοσ με βαςικό λεξιλόγιο (Yates, 1960), ο αποκλειςμόσ ιδιαίτερα δφςκολθσ 

ορολογίασ δεν αποτζλεςε τροχοπζδθ ςτθ δθμιουργία του υλικοφ αλλά ουςιαςτικι ανάγκθ. 

Ραρόλα αυτά χρθςιμοποιοφνται όροι όπωσ π.χ. περιφορά, περιςτροφι με ςτόχο τον 

εμπλουτιςμό του λεξιλογίου των μακθτϊν, όροι όμωσ οι οποίοι διδάςκονται μζςα από 

βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ (βλ. δραςτθριότθτα κίνθςθσ πλανθτϊν). 

Κακϊσ ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτφςςεται διακεματικά κα πρζπει να 

παρζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ των διάφορων περιεχομζνων (Reiser, 2001) προτείνονται 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζουν τθν αςτρονομία με άλλα διδακτικά περιεχόμενα όπωσ 

γλϊςςα, μακθματικά, εικαςτικά, γεωγραφία κλπ. 

 

ΙΙ - διδακτική αξιοποίηςη των αντιλήψεων των μαθητϊν 

Κατά το ςχεδιαςμό προγραμμάτων είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται υπόψθ οι 

αντιλιψεισ των μακθτϊν και τα νοθτικά μοντζλα που αυτοί ςχθματίηουν. Αυτό ςθμαίνει ότι 

κα πρζπει: 

Α. να αξιοποιοφνται οι εμπειρικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςειρά απόκτθςθσ των εννοιϊν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο, 

Β. να αποφεφγονται ςυνειδθτά εκφράςεισ και εικόνεσ που μπορεί να ενιςχφςουν τισ 

λακεμζνεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν, 

Γ. να γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτισ νζεσ πλθροφορίεσ που ειςάγονται και που είναι 

ςυμβατζσ με τισ προθγοφμενεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν και ςε αυτζσ που δεν είναι 

ςυμβατζσ με τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν. Πταν μία πλθροφορία είναι ςυμβατι είναι 

πικανό να κατανοθκεί και να ςυγκρατθκεί από το μακθτι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

πλθροφορία μπορεί είτε να αγνοθκεί, είτε να ςυγκρατθκεί ωσ ζνα δεδομζνο αςυνεπζσ με 

τθν εςωτερικι γνϊςθ ι να ενςωματωκεί ςτθν προχπάρχουςα γνϊςθ με τρόπο που να 

δθμιουργιςει μία παρανόθςθ. Για να αποφευχκεί αυτό θ παρουςίαςθ των νζων 

πλθροφοριϊν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τισ απαραίτθτεσ εξθγιςεισ για να καταςτοφν 

κατανοθτζσ ςτα παιδιά, 

Δ. να κακίςταται φανερό ςτουσ μακθτζσ όχι μόνο το πϊσ οι απόψεισ τουσ μπορεί να 

διαφζρουν από το επιςτθμονικό πρότυπο, αλλά το κυριότερο να αντικακίςτανται τα βαςικά 
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τουσ πιςτεφω με νζα επεξθγθματικά πλαίςια. Στθν περίπτωςθ τθσ αςτρονομίασ, είναι ζνασ 

μικρόσ αρικμόσ παρανοιςεων που επθρεάηει τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για πολλά 

φαινόμενα,  

Ε. να δθμιουργείται μεταγνωςτικι ςυνείδθςθ. Να γίνεται δθλαδι κατανοθτό από τουσ 

μακθτζσ ότι τα πιςτεφω τουσ δεν είναι απαραίτθτα πραγματικά δεδομζνα αλλά κεωρθτικζσ 

καταςκευζσ που μποροφν να τεκοφν ςε διαδικαςίεσ επαλικευςθσ (Vosniadou 1991). 

 

χεδιαςτική αρχή ΙΙΙ. επιλογή του πεδίου εφαρμογϊν (τα φαινόμενα που θα διδαχθοφν 

για την εξυπηρζτηςη ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςτόχων) 

 Από το ςφνολο των φαινομζνων, τα οποία ερευνά θ αςτρονομία, επιλζχκθκαν 

φαινόμενα με βάςθ διδακτικοφσ ςτόχουσ που αναπτφςςονται ςε δφο διαςτάςεισ. Θ πρϊτθ 

διάςταςθ αφορά διδακτικοφσ ςτόχουσ που ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ αςτρονομικϊν 

εννοιϊν. Θ δεφτερθ, αφορά διδακτικοφσ ςτόχουσ που ζρχονται ςε ςυμφωνία με τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ τθσ διδακτζασ φλθσ των αντίςτοιχων τάξεων και που προτείνονται από 

το επίςθμο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ραιδείασ. Ζτςι με βάςθ τθν πρϊτθ 

διάςταςθ ζχει επιλεγεί ωσ πρϊτο φαινόμενο μελζτθσ θ εναςχόλθςθ με τθν ζννοια τθσ γθσ 

κακϊσ θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ αυτισ είναι κακοριςτικι για τθν κατανόθςθ και άλλων 

αςτρονομικϊν φαινομζνων, ενϊ ςε ςχζςθ με τθ δεφτερθ διάςταςθ ζχει επιλεγεί π.χ. ο 

υπολογιςμόσ των χρονολογιϊν ζλευςθσ του κομιτθ του Halley με ςτόχο τθν εκτζλεςθ 

πράξεων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ φυςικϊν αρικμϊν.  

 

ΙV. - ςυνδυαςμόσ κατάλληλων διδακτικϊν μεθόδων για την υλοποίηςη τησ διδαςκαλίασ  

Οι αποφάςεισ για τθν επιλογι των διδακτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφμε ςτθ 

διδαςκαλία εξαρτϊνται από τισ επιλογζσ που κάνουμε ςε ςχζςθ με τθ κεωρία μάκθςθσ και 

το επιςτθμολογικό παράδειγμα που ενςτερνιηόμαςτε. Στα πλαίςια μιασ ςχολικισ τάξθσ οι 

κεωρίεσ μάκθςθσ βζβαια δεν είναι αναγκαςτικά αλλθλοαποκλειόμενεσ. Ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να ορίςει με ςαφινεια μια αναμενόμενθ ςυμπεριφορά από ζναν μακθτι 

(μπιχεβιοριςτικι προςζγγιςθ), ι να οργανϊςει μια ομαδικι δραςτθριότθτα (κοινωνικο-

γνωςτικι προςζγγιςθ) και παράλλθλα να κζςει ζνα πρόβλθμα προσ λφςθ όπου ο μακθτισ 

κα διερευνιςει ι κα εξαςκιςει τθ γνϊςθ που ζχει ιδθ αποκτιςει (εποικοδομθτικι 

προςζγγιςθ). 

Θ ανεπάρκεια των παραδοςιακϊν μοντζλων ωσ αποκλειςτικϊν μεκόδων 

διδαςκαλίασ οδιγθςε ςτον ςχεδιαςμό προγραμμάτων που προςανατολίηονται προσ τισ 

εποικοδομθτικζσ προςεγγίςεισ (Ψφλλοσ, Κουμαράσ & Καριϊτογλου, 1993). Στα πλαίςια του 
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εποικοδομθςμοφ θ μάκθςθ ορίηεται ωσ μία αλλαγι ςτο νόθμα που εξάγει το άτομο από τισ 

εμπειρίεσ του. Θ μάκθςθ προάγεται μζςω τθσ λφςθσ προβλθμάτων, τθσ επαφισ του ατόμου 

με άλλα άτομα και με το περιβάλλον του γενικότερα. Κακϊσ θ μάκθςθ προάγεται μζςα από 

τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, το εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να προάγει τθ χριςθ 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων και να παρζχει τθ δυνατότθτα για ςυνεργαςία τόςο 

ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ όςο και με τον εκπαιδευτικό. 

Στα πλαίςια ενόσ προγράμματοσ που βαςίηεται κυρίωσ ςτισ αρχζσ του εποικοδομθςμοφ 

ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ενκαρρφνει και να δζχεται τθν αυτονομία και τισ 

πρωτοβουλίεσ των μακθτϊν, να χρθςιμοποιεί ποικιλία υλικϊν, να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ 

να τα χρθςιμοποιοφν, να ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ των ιδεϊν από τουσ μακθτζσ πριν 

μοιραςτεί τισ γνϊςεισ του, να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν ςε διάλογο με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ και μαηί του, να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ρωτοφν και να κζτει 

ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ, να οργανϊνει εμπειρίεσ που να δείχνουν τισ αντιφάςεισ ςτισ 

αρχικζσ απόψεισ των μακθτϊν, να ελζγχει τθν κατανόθςθ μζςω τθσ εφαρμογισ ανοικτϊν 

δραςτθριοτιτων και να παρζχει χρόνο ςτουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν (Brooks & Brooks, 1993, 

Kavanagh & Sneider, 2007α). 

Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω γίνεται προςπάκεια το εν λόγω  εκπαιδευτικό 

πακζτο να παρζχει ποικιλία υλικοφ και δραςτθριοτιτων ϊςτε να δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

εκπαιδευτικό να επιλζξει ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του αξιοποιϊντασ ςτοιχεία από 

τισ αρχζσ του κακολικοφ ςχεδιαςμοφ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι: θ παρουςίαςθ τθσ 

πλθροφορίασ με πολλαπλζσ μορφζσ (θ γθ παρουςιάηεται με φωτογραφία, ωσ μπάλα από 

φελιηόλ, ωσ υδρόγειοσ ςφαίρα) με εναλλακτικζσ μορφζσ προσ τθ ςυμμετοχι και τθν 

απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ, θ εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ και θ μετριςιμθ 

αποτελεςματικότθτα του όλου ςχεδιαςμοφ (Dolan & Hall, 2001, Κουρμπζτθσ, 2005). Θ 

ποικιλία του υλικοφ είναι επιπλζον απαραίτθτθ γιατί τα άτομο μακαίνουν με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ ζχουν δθλαδι διαφορετικό μακθςιακό ςτυλ. Κατά ςυνζπεια οι 

πλθροφορίεσ πρζπει να παρζχονται ςε ποικιλία μορφϊν (Reiser, 2001). 

Στα πλαίςια τθσ αςτρονομίασ οι Sharp & Kuerbis (2005) προτείνουν οι μακθτζσ να 

εμπλζκονται ςε ζνα πλικοσ δραςτθριοτιτων με εικόνεσ, δραςτθριότθτεσ λφςθσ 

προβλθμάτων, ανάγνωςθσ, ζρευνασ, καταςκευι μοντζλων, παρατιρθςθ του ουρανοφ και 

παρακολοφκθςθ οπτικοακουςτικϊν ενοτιτων. Σε ςχζςθ με τθ χριςθ εικόνων ςτθ 

διδαςκαλία οι Yair, Schur & Mintz (2003) τονίηουν ιδιαίτερα τθ ςπουδαιότθτα τθσ 

παρουςίαςθσ εικόνων ςτουσ μακθτζσ για τθν κατανόθςθ αςτρονομικϊν εννοιϊν. Οι εικόνεσ 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διδαςκαλία κα πρζπει να χαρακτθρίηονται από ςαφινεια, 
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δθλαδι να είναι ξεκάκαρθ και μθ αμφιςβθτιςιμθ θ προσ μάκθςθ πλθροφορία. Κα πρζπει 

επίςθσ να είναι ρεαλιςτικζσ με το κυρίαρχο κζμα ςτο κζντρο γιατί θ προςοχι εςτιάηεται τισ 

περιςςότερεσ φορζσ ςτο κζντρο του περιβάλλοντόσ μασ. Οι εικόνεσ κα πρζπει επιπλζον να 

είναι απλζσ και να ςυνοδεφονται από ςφντομεσ, περιεκτικζσ και ευκολονόθτεσ λεηάντεσ 

κακϊσ οι πολλζσ επεξθγθματικζσ λεπτομζρειεσ αποςποφν τθν προςοχι (Ψφλλοσ & 

Καριϊτογλου, 2005). 

Είναι προφανζσ βζβαια ότι οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και το επίπεδο των τάξεων δεν 

είναι πάντα ίδια, αντίκετα μπορεί να διαφζρουν ςε ςθμαντικό βακμό, ανάλογα με τα 

άτομα, το κοινωνικό υπόβακρο, τθν περιοχι και άλλουσ ατομικοφσ και κοινωνικοφσ 

παράγοντεσ (Τομπαΐδθσ, 1982, Ραραςκευόπουλοσ, 1982). Κακϊσ οι ανάγκεσ τθσ τάξθσ ωσ 

ςυνόλου και του κάκε ατόμου ξεχωριςτά μπορεί να διαφοροποιοφνται, το εκπαιδευτικό 

υλικό κα πρζπει να παρζχει δραςτθριότθτεσ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ , ϊςτε ο 

εκπαιδευτικόσ να εφοδιάηει τον κάκε μακθτι με δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με το επίπεδό 

του (π.χ. παρουςιάηονται για ανάγνωςθ παραμφκια, μφκοι και ποιιματα διαφορετικισ 

ζκταςθσ και δυςκολίασ). Το ζργο που προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςτα 

πλαίςια των δυνατοτιτων τουσ γιατί όταν θ δυςκολία του ζργου ξεπερνά τισ ικανότθτεσ των 

μακθτϊν ζχουμε παλινδρόμθςθ τθσ μάκθςθσ (Siegler, 2006). Τζλοσ, το εκπαιδευτικό υλικό 

κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνο ςτισ γενικότερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν 

και ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ  και να λαμβάνει υπόψθ τισ 

αντιλθπτικζσ τουσ ικανότθτεσ, τισ κινθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ κλπ.  

Επιπλζον τα υλικά που προτείνονται κα πρζπει να είναι απλά υλικά χαμθλοφ 

κόςτουσ τα οποία κα μπορεί εφκολα να βρει ο εκπαιδευτικόσ ι τα παιδιά. Θ χριςθ 

κακθμερινϊν υλικϊν προςφζρει πλεονεκτιματα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Συντελεί 

ςτθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ του μακθτι ςτο φαινόμενο, αντί ςτισ ςυςκευζσ που 

χρθςιμοποιοφνται ενδεχομζνωσ για τθν εκτζλεςθ των πειραμάτων, οδθγεί ςτθν 

απομυκοποίθςθ των οργάνων και των ςυςκευϊν, επιτρζπει τθν ευκολότερθ άρςθ των 

πρϊιμων αντιλιψεων των παιδιϊν κ.α. (Ψφλλοσ, 1991, Κουμαράσ, 2005). Επιπλζον, θ 

χριςθσ τριςδιάςτατων μοντζλων ςτθ διδαςκαλία επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να κατανοιςουν 

τισ ςχζςεισ των ουρανίων ςωμάτων ςτο πλανθτικό ςφςτθμα κάτι που αλλιϊσ κα ζμενε 

αςαφζσ και αφθρθμζνο (Lee & Hanuscin, 2008, Schuster, 2008). 

 

 Για να είναι λειτουργικό ζνα εκπαιδευτικό πακζτο κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ 

ανάγκεσ του ςυνόλου των ατόμων ςτα οποία απευκφνεται. Κατά ςυνζπεια, το υλικό κα 

πρζπει να περιλαμβάνει οδθγίεσ χριςθσ προσ τον χριςτθ εκπαιδευτικό με εφκολα 
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αποδεκτά γλωςςικά και ςφντομα κείμενα (Ψφλλοσ & Καριϊτογλου, 2005). Επιπλζον ζνα 

εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εγκυκλοπαιδικζσ 

πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τισ οποίεσ πραγματεφεται ϊςτε ο 

εκπαιδευτικόσ να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτισ βαςικζσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ χρειάηεται. 

Ραράλλθλα κα πρζπει να παρουςιάηεται κατάλογοσ ςχετικϊν βιβλίων και ιςτοςελίδων του 

διαδικτφου όπου κα μπορεί να ανατρζξει ο εκπαιδευτικόσ ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και δραςτθριότθτεσ. Το υλικό κα πρζπει να αναπαράγεται 

εφκολα ϊςτε να μπορεί να καλυφκεί το ςφνολο των μακθτϊν τθσ τάξθσ. 

Τζλοσ, το εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να προτείνει ςτον εκπαιδευτικό ζνα τρόπο 

αξιολόγθςθσ, ο οποίοσ κα παρζχει ανατροφοδότθςθ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Είναι προφανζσ ότι θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να είναι ςε 

ςυμφωνία με τθ γενικότερθ λογικι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το πρόγραμμα κα πρζπει να 

παρζχει άμεςθ ανάδραςθ ςτον χριςτθ μακθτι και να του δίνει τθν ευκαιρία να 

αυτοδιορκϊνεται. Θ αποςτζρθςθ από ευκαιρίεσ αυτοδιόρκωςθσ και επιτυχίασ κεωρείται 

ωσ μία από τισ αιτίεσ ςχολικισ υςτζρθςθσ και αποτυχίασ (άπτθσ, 2006). 
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3.4. ΝΟΘΤΛΚΟΛ ΧΑΤΕΣ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΟ ΕΓΑΛΕΛΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 

 

 

 Θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ είναι το ςφνολο των επιμζρουσ ςυςτθματικϊν και 

οργανωμζνων διαδικαςιϊν που αποςκοποφν ςτον προςδιοριςμό και ςτθν αποτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ, του εκπαιδευτικοφ, των μακθτϊν , του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Ματςαγγοφρασ, 2000, ς. 304). Είναι 

γνωςτό ότι ο ρόλοσ τθσ αξιολόγθςθσ αλλάηει και ότι οι παραδοςιακζσ μορφζσ 

αντικακίςτανται από νζεσ μεκόδουσ ιδιαίτερα ςτον εκπαιδευτικό χϊρο. Μία από τισ 

κριτικζσ που γίνεται ςτισ παραδοςιακζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ αφορά το γεγονόσ ότι τα 

παραδοςιακά μζςα αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςχολεία βαςίηονται κυρίωσ 

ςτθν ανάκλθςθ πλθροφοριϊν και αδυνατοφν να αναδείξουν ατομικζσ διαφορζσ ςτθν 

οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ (McClure, Sonak, & Suen, 1999). 

Θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ ςτθν ιδανικι περίπτωςθ κεωρικθκε ότι κα πρζπει να 

βοθκά τουσ μακθτζσ να αναγνωρίηουν τι ζχουν μάκει, να παρατθροφν τθν πρόοδό τουσ και 

να αποφαςίηουν πϊσ κα κατευκφνουν τθ μάκθςθ. Για τον εκπαιδευτικό θ αξιολόγθςθ κα 

πρζπει να του δίνει ςτοιχεία που να του επιτρζπουν να υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ του κατά 

τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ ϊςτε να μπορεί να κρίνει για τθν ποιότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν μεκόδων και προγραμμάτων και να 

πραγματοποιεί τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ (Gouli, Gogoulou, & Grigoriadou 2003). Οριςμζνα 

από τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα ςτον εκπαιδευτικό ζχουν ςχζςθ με τθν ανάδειξθ των 

προθγοφμενων γνϊςεων των μακθτϊν, τθν εκδιλωςθ παρανοιςεων ι ακόμα και τθσ 

άγνοιασ εννοιϊν.  

Κακϊσ αναπτφχκθκε θ προβλθματικι αυτι, πολλοί εκπαιδευτικοί χρθςιμοποίθςαν 

διάφορεσ μορφζσ αξιολόγθςθσ, όπωσ γραπτζσ εκκζςεισ, παρουςιάςεισ, ςχζδια εργαςιϊν 

κλπ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μειϊνονται οι περιοριςμοί ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν και 

επιτρζπεται ωσ ζνα βακμό θ εκδιλωςθ ςτοιχείων τθσ νοθτικισ δομισ τουσ. Ζνα 

μειονζκτθμα των μεκόδων αυτϊν όμωσ είναι ότι θ ποιότθτα των αποτελεςμάτων μπορεί να 

επθρεαςτεί από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ το επίπεδο των δεξιοτιτων των μακθτϊν 

(McClure, Sonak, & Suen, 1999). 

Στθν προςπάκεια αναηιτθςθσ νζων μορφϊν αξιολόγθςθσ προτάκθκε θ χριςθ των 

νοθτικϊν χαρτϊν ωσ εργαλείου που παρζχει τθν απαραίτθτθ αντικειμενικότθτα, 

ευαιςκθςία ςτθ γνωςτικι δομι των μακθτϊν και απλότθτα ςτθ χριςθ από τουσ μακθτζσ 

(McClure, Sonak, & Suen, 1999). Οι νοθτικοί ι εννοιολογικοί χάρτεσ ι χάρτεσ εννοιϊν 
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αναπτφχκθκαν από τον Joseph Novak και τουσ ςυνεργάτεσ του ςτο πανεπιςτιμιο Cornell 

και το κεωρθτικό πλαίςιο πάνω ςτο οποίο βαςίςτθκαν είναι αυτό τθσ γνωςτικισ 

ψυχολογίασ και τθσ επιςτθμολογίασ του εποικοδομθςμοφ. Ο Novak χρθςιμοποίθςε τθ 

κεωρία τθσ αφομοίωςθσ του Ausubel ο οποίοσ τόνιςε τθ ςθμαςία των πρότερων γνϊςεων 

για τθν εκμάκθςθ νζων εννοιϊν (Novak, 1990, Novak & Musonda, 1991, άπτθσ, 2006). Μια 

από τισ βαςικζσ ιδζεσ ςτθ κεωρία μάκθςθσ του Ausubel αναφζρεται ςτο ότι κακϊσ θ νζα 

γνϊςθ αποκτιζται από το άτομο οι υποκείμενεσ ζννοιεσ δζχονται ςταδιακι διαφοροποίθςθ. 

Τα νζα γεγονότα, αντικείμενα ι ζννοιεσ ςχετίηονται με τα προχπάρχοντα με τθ μορφι 

προταςιακϊν δομϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ απόκτθςθσ γνϊςεων μπορεί ςε πρϊτο επίπεδο 

να ζχουμε ςυςχετιςμό δφο εννοιϊν που μπορεί να υπάρχουν ιδθ ςτθ νοθτικι δομι (Novak, 

1985). Στθν περίπτωςθ τθσ αςτρονομίασ κάτι τζτοιο κα ιςοδυναμοφςε με τθν αναγνϊριςθ 

για παράδειγμα τθσ ςχζςθσ που υπάρχει ανάμεςα ςτθ μυκολογία και ςτθν αςτρονομία 

(ςυςχετιςμόσ ονομαςιϊν πλανθτϊν και αςτεριςμϊν με μφκουσ και μυκικά πρόςωπα). 

Μεγαλφτερεσ όμωσ αλλαγζσ ςτθ γνωςτικι δομι ςυμβαίνουν όταν αποκτϊνται από το 

άτομο ζννοιεσ υψθλισ ιεραρχίασ οι οποίεσ επιτρζπουν τθν ενςωμάτωςθ δφο ι 

περιςςότερων εννοιϊν. Κάτι τζτοιο δεν είναι ςυχνό γιατί οι επιςτιμεσ δεν περιλαμβάνουν 

μεγάλο αρικμό υπερκείμενων εννοιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ακολουκιςουν 

πολλοί ςυςχετιςμοί πρϊτου επιπζδου.  

Με βάςθ τα παραπάνω ο Novak και οι ςυνεργάτεσ του διαμόρφωςαν μια 

ςτρατθγικι καταγραφισ των νοθτικϊν χαρτϊν, οι οποίοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

να δείξουν τθ ςταδιακι διαφοροποίθςθ των εννοιϊν με τθν προςκικθ νζων προταςιακϊν 

δομϊν (Novak, 1985). Ζτςι οι νοθτικοί χάρτεσ χαρακτθρίηονται ωσ γνωςτικά εργαλεία που 

βοθκοφν ςτθν οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθν αναπαράςταςθ τθσ γνωςτικισ δομισ και των 

πολλαπλϊν ςυςχετίςεων που πραγματοποιοφνται μεταξφ διαφορετικϊν εννοιϊν.  

Ζνασ νοθτικόσ χάρτθσ αποτελεί μια γραφικι παράςταςθ εννοιϊν με ιεραρχικι δομι 

με τισ πιο γενικζσ ζννοιεσ να βρίςκονται ςτθν κορυφι του χάρτθ και να αναλφονται ςε 

ειδικότερεσ ςτα χαμθλότερα επίπεδα (Gouli, Gogoulou, & Grigoriadou 2003). Οι ζννοιεσ 

αντιπροςωπεφονται με κόμβουσ και οι ςχζςεισ μεταξφ των εννοιϊν αντιπροςωπεφονται με 

ςυνδζςεισ. Οι ζννοιεσ τοποκετοφνται ςε πλαίςια και είναι λζξεισ ι ιδζεσ που 

αντιπροςωπεφουν γεγονότα, αντικείμενα ι ακόμα και ςυναιςκιματα. Οι ζννοιεσ 

εκφράηονται με ουςιαςτικά ι επίκετα. Οι ςυνδζςεισ ςθματοδοτοφνται με γραμμζσ οι 

οποίεσ μπορεί να είναι μονόδρομεσ, αμφίδρομεσ ι μθ κατευκυντικζσ. Οι ςυνδζςεισ 

εκφράηονται με ριματα ι επιρριματα. Ζνασ νοθτικόσ χάρτθσ μπορεί να ζχει και 

διαςυνδζςεισ, δθλαδι, ςυνδζςεισ ανάμεςα ςε ζννοιεσ που ανικουν ςε διαφορετικοφσ 
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κλάδουσ του χάρτθ, όπωσ και παραδείγματα που επεξθγοφν κάποιεσ από τισ ζννοιεσ 

(Croasdell, Freeman, & Urbaczewski, 2003, La Vecchia, & Perdoni, 2007, άπτθσ, 2004, 

Σζρογλου, 2006). Κατά ςυνζπεια, θ πιο απλι μορφι του χάρτθ εννοιϊν κα ιταν δφο ζννοιεσ 

που ενϊνονται με μια ςυνδετικι λζξθ για να ςχθματίςουν μία προταςιακι δομι (Gouli, 

Gogoulou, & Grigoriadou 2003). Σφμφωνα με τον Novak είναι ςθμαντικό να τοποκετοφνται 

λζξεισ ςτισ ςυνδζςεισ (Novak, 1990). 

Τα οφζλθ από τθ χριςθ των νοθτικϊν χαρτϊν είναι πολλαπλά. Το κυρίωσ όφελοσ 

αφορά το άτομο που καταςκευάηει το χάρτθ. Οι νοθτικοί χάρτεσ βοθκοφν τα παιδιά να 

μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν και να αποκτοφν γνϊςθ για τθ γνϊςθ, επιτρζποντάσ τουσ ζτςι 

να περάςουν από τθ μθχανικι μάκθςθ ςτθ μάκθςθ με νόθμα και ςταδιακά να αναλάβουν 

τον ζλεγχο τθσ μάκθςθσ (Gouveia, & Valadares, 2004, Novak, 1985, Novak, 1990). Βοθκοφν 

τουσ μακθτζσ να ςκζφτονται ολιςτικά κακϊσ προςπακοφν να κατανοιςουν ςυςχετιςμοφσ 

ανάμεςα ςε ιδζεσ (Croasdell, Freeman, & Urbaczewski, 2003) και να ςυνειδθτοποιοφν 

αλλαγζσ ςτθ νοθτικι διαδικαςία (Gouveia, & Valadares, 2004, Novak, 1985, Novak, 1990). 

Ακόμα επιτρζπουν τθν γριγορθ ανάκλθςθ πλθροφοριϊν ενϊ θ δομι τουσ επιτρζπει τθν 

προςκικθ νζων πλθροφοριϊν (Croasdell, Freeman, & Urbaczewski, 2003). 

Κακϊσ είναι μια τεχνικι που επιτρζπει να εκδθλωκοφν οι ζννοιεσ και οι ςχζςεισ που 

υπάρχουν ςτθ νοθτικι δομι ι ακόμα και τθν απουςία αυτϊν, θ χριςθ τουσ δίνει επιπλζον 

ζνα πλαίςιο αναφοράσ για το επίπεδο του κάκε παιδιοφ ςτον εκπαιδευτικό. Από τθ μια 

είναι ςχεδόν αδφνατο για τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν, να κυμοφνται ι και να μάκουν 

ζννοιεσ όταν τουσ είναι παντελϊσ άγνωςτεσ. Από τθ άλλθ ενεργοποιοφνται οι 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ κάτι που είναι απαραίτθτο για να ζχουμε μάκθςθ. Επίςθσ, ςε 

περίπτωςθ που οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν είναι τζτοιεσ που μπορεί να 

εμποδίςουν τθ μάκθςθ, επιτρζπεται θ εκδιλωςι τουσ και δίνεται θ δυνατότθτα ςτον 

εκπαιδευτικό να τισ χειριςτεί (Gouli, Gogoulou, & Grigoriadou 2003). Με βάςθ το νοθτικό 

χάρτθ που κα ςχθματίςουν οι μακθτζσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανταλλάξει απόψεισ 

μαηί τουσ, ςε ςχζςθ με τθν εγκυρότθτα ι τθν απουςία μιασ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςε δφο 

ζννοιεσ. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν τθ φφςθ και τισ πθγζσ των ζγκυρων και μθ ζγκυρων εννοιϊν για τα γεγονότα 

και τα αντικείμενα. Κακϊσ εκδθλϊνονται οι παρανοιςεισ, αποφεφγεται θ επιφανειακι 

κατανόθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Gouveia, & Valadares, 2004, Novak, 1985, 

Novak, 1990). 

Δφο χαρακτθριςτικά των νοθτικϊν χαρτϊν τουσ κακιςτοφν πολφτιμο εργαλείο όταν 

εφαρμόηονται διακεματικζσ προςεγγίςεισ. Ρρϊτον, μποροφν να αναπαραςτιςουν όλα τα 
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πεδία γνϊςθσ (Novak, 1990) και δεφτερον δεν υπάρχει ζνασ ςωςτόσ νοθτικόσ χάρτθσ. Οι 

νοθτικοί χάρτεσ είναι ιδιοςυγκρατικοί και εκφράηουν τθν κατανόθςθ του κζματοσ από το 

άτομο τθ δοκείςα ςτιγμι (Croasdell, Freeman, & Urbaczewski, 2003). Στισ διακεματικζσ 

προςεγγίςεισ δθμιουργοφνται αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ διαφόρων περιοχϊν 

γνϊςεων και εμπειρίασ και ζτςι είναι απαραίτθτο ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ ικανό να 

καταγράψει τισ διακεματικζσ γζφυρεσ που δθμιουργοφνται. Οι νοθτικοί χάρτεσ 

προςφζρουν αυτι τθν ευελιξία κακϊσ δεν περιορίηουν τα άτομα με ςυγκεκριμζνεσ 

ερωτιςεισ αλλά αντίκετα επιτρζπουν τθν υπόδειξθ των εννοιϊν που βρίςκουν 

ενδιαφζρουςεσ, τθ ςθμείωςθ των ςυςχετίςεων που κεωροφν ςθμαντικζσ και τθν 

καταγραφι δεδομζνων που αφοροφν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και ςτάςεισ (Σζρογλου, 

2006). 

 

 

3.4.1.ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ ΧΘΣΕΛΣ ΤΩΝ ΝΟΘΤΛΚΩΝ ΧΑΤΩΝ  

 

 

 Οι ερευνθτζσ προτείνουν διάφορουσ τρόπουσ χριςθσ και καταςκευισ των νοθτικϊν 

χαρτϊν: ατομικοί και ομαδικοί χάρτεσ, ςε διαφορετικό βακμό κατευκυνόμενοι από τον 

εκπαιδευτικό (ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δϊςει διαφορετικό αρικμό εννοιϊν και 

ςυνδζςεων που πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν).  

Στθν καταςκευι ατομικϊν μθ-κατευκυνόμενων νοθτικϊν χαρτϊν –όταν δθλαδι οι 

μακθτζσ ςχεδιάηουν τον νοθτικό χάρτθ εξολοκλιρου από μόνοι τουσ- είναι ελεφκεροι να 

αποφαςίςουν ποιεσ και πόςεσ ζννοιεσ να ςυμπεριλάβουν, ποιεσ ζννοιεσ ςχετίηονται και 

ποιεσ είναι οι λζξεισ που κα χρθςιμοποιιςουν για να εξθγιςουν μία ςχζςθ (Araceli Ruiz-

Primo, 2004). Στθν περίπτωςθ τθσ δθμιουργίασ ομαδικϊν νοθτικϊν χαρτϊν παρατθρείται 

βελτίωςθ τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ, ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και κινθτοποίθςθ 

για περεταίρω μάκθςθ. Επίςθσ, θ προςπάκεια να εκφράςουν οι μακθτζσ τθν οπτικι τουσ 

και να τθν επικοινωνιςουν ςτουσ άλλουσ βοθκά ςτθν ανάπτυξθ των μεταγνωςτικϊν 

ικανοτιτων, γιατί κακϊσ προςπακοφν να λεκτικοποιιςουν τθ ςκζψθ τουσ βρίςκουν 

αςυνζπειεσ και λάκθ ςτισ ιδζεσ τουσ (Gouveia, & Valadares, 2004). 

Οι μακθτζσ πάντωσ μποροφν να εκπαιδευτοφν γριγορα να καταςκευάηουν 

νοθτικοφσ χάρτεσ και χρειάηονται λίγθ εξάςκθςθ. Οι μακθτζσ μπορεί να καταςκευάςουν ζνα 

νοθτικό χάρτθ ςτθν αρχι του μακιματοσ, κατά τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ αλλά και ςτο 

τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ. Μία δυςχζρεια που αναφζρουν οι μακθτζσ είναι ότι δυςκολεφονται 
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να ςθμειϊςουν λζξεισ ςτισ ςυνδζςεισ. Αυτό οφείλεται ςτθν ελλιπι κατανόθςθ των ςχζςεων 

μεταξφ των εννοιϊν και είναι ακριβϊσ αυτζσ οι λζξεισ που εκφράηουν τθ ςχζςθ (Novak, 

1990). 

Οι νοθτικοί χάρτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τον εκπαιδευτικό με πολλοφσ 

τρόπουσ. Μποροφν να χρθςιμοποθκοφν ωσ: 

1. μζςο οργάνωςθσ και παρουςίαςθσ του μακιματοσ ςτθν τάξθ (Gouli, Gogoulou, & 

Grigoriadou 2003, άπτθσ, 2004). Σφμφωνα με τον Novak οι νοθτικοί χάρτεσ που 

προετοιμάηονται από τον εκπαιδευτικό αποδεικνφονται χριςιμοι για τουσ μακθτζσ 

μόνο όταν ζχουν οι ίδιοι εξαςκθκεί ςτθν καταςκευι τουσ (Novak, 1990). 

2. διαγνωςτικό εργαλείο για τθν ανίχνευςθ και αναπαράςταςθ των προθγοφμενων 

γνϊςεων. Οι νοθτικοί χάρτεσ κεωροφνται ωσ ιδιαίτερα κατάλλθλο μζςο για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ των μακθτϊν (Gouveia, & Valadares, 2004, 

Novak,1990) και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςθμείο αναφοράσ κατά τθ 

διάρκεια ι ςτο τζλοσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Croasdell, Freeman, & 

Urbaczewski, 2003). 

3. εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ γνωςτικισ αλλαγισ, μετά τθ 

διδακτικι παρζμβαςθ. Θ ανάγνωςθ του νοθτικοφ χάρτθ από τον εκπαιδευτικό, 

επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (Croasdell, Freeman, & 

Urbaczewski, 2003, Gouveia, & Valadares, 2004). Επίςθσ θ απουςία εννοιϊν, 

ςυνδζςεων ι διαςυνδζςεων παρζχει ςτοιχεία ςτον εκπαιδευτικό για τισ 

πλθροφορίεσ που οι μακθτζσ δεν κατάφεραν να αφομοιϊςουν. Ραρόμοια 

διαςυνδζςεισ μεταξφ εννοιϊν που δε ςυνδζονται καταδεικνφουν λανκαςμζνθ 

κατανόθςθ από πλευράσ του μακθτι (Croasdell, Freeman, & Urbaczewski, 2003). Θ 

ανάγνωςθ του χάρτθ επιτρζπει τθν άμεςθ αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν  

αποτελεςμάτων και κατά ςυνζπεια μπορεί να οδθγιςει ςε ςχεδιαςμό και 

αναπροςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ (Gouveia, & Valadares, 2004). 

 

 

3.4.2 ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΛ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΣΘ ΝΟΘΤΛΚΩΝ ΧΑΤΩΝ 

 

 

 Σε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ των νοθτικϊν χαρτϊν προτείνεται αρχικά μία ςυνολικι 

ανάλυςθ για να διαπιςτωκεί αν ο χάρτθσ είναι γραμμικόσ κάτι που καταδεικνφει φτωχι 

νοθτικι δομι (Gouveia, & Valadares, 2004, Novak, 1990) ι αν αντίκετα εκτείνεται ςε πολλζσ 
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διακλαδϊςεισ κάτι που υποδεικνφει ςφνκετθ νοθτικι δομι. Ραρότι υπάρχουν λζξεισ που 

είναι πιο «παραγωγικζσ» από άλλεσ το τελικό μζγεκοσ του χάρτθ βαςίηεται ςτθν κατανόθςθ 

του κζματοσ και του πλικουσ των εννοιϊν που το άτομο ςυςχετίηει με τον αρχικό όρο 

(Croasdell, Freeman, & Urbaczewski, 2003). Σε αυτό το επίπεδο, παρατθρεί κανείσ αν οι 

ζννοιεσ αναλφονται προοδευτικά, εάν ςυνδζονται επαρκϊσ κακϊσ και πόςεσ διαςυνδζςεισ 

υπάρχουν. Σε δεφτερο ςτάδιο προτείνουν μια πιο λεπτομερι ανάλυςθ για να διαπιςτωκεί 

αν οι ςυνδζςεισ και οι διαςυνδζςεισ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ είναι ζγκυρεσ κακϊσ και αν 

παρουςιάηονται ζγκυρα παραδείγματα ςτθ χαμθλότερθ ιεραρχία του χάρτθ (Gouveia, & 

Valadares, 2004). 

Ζχουν προτακεί διάφοροι τρόποι βακμολόγθςθσ των νοθτικϊν χαρτϊν: ολιςτικοί, 

ςε ςφγκριςθ με κάποιο χάρτθ πρότυπο κλπ. Ζνασ από τουσ τρόπουσ αφορά τθ 

βακμολόγθςθ τθσ δομισ. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι αναγνωρίηονται οι ζγκυρεσ ζννοιεσ 

και ςχζςεισ και αποδίδονται βακμοί για τα ιεραρχικά επίπεδα, τισ ςυνδζςεισ και τισ 

διαςυνδζςεισ που εμφανίηονται ςτο χάρτθ. Οι ιεραρχίεσ αναγνωρίηονται ωσ δομζσ που 

δείχνουν υπερκείμενεσ και υποκείμενεσ κατθγορικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ. Ωσ 

διαςυνδζςεισ ορίηονται οι ςχζςεισ που ςθμειϊνονται ανάμεςα ςε ζννοιεσ που ανικουν ςε 

διαφορετικζσ ιεραρχίεσ. Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται ο τρόποσ βακμολόγθςθσ του χάρτθ 

(McClure, Sonak, & Suen, 1999, ς. 483-484). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδζςεισ (προτάςεισ) (ζγκυρεσ)      1 Χ 8 = 8 

Λεραρχίεσ (ζγκυρεσ)     5 Χ 2 = 10 

Διαςυνδζςεισ (ζγκυρεσ)  10 Χ 1 = 10 

Ραραδείγματα (ζγκυρα)       1 Χ 2 = 2 

   Σφνολο                 30 

Σχιμα 12. Βακμολόγθςθ νοθτικοφ χάρτθ ςφμφωνα με τουσ McClure, Sonak, & Suen.  

Ζννοια κλειδί 

Γενικι ζννοια Γενικι ζννοια 
Γενικι ζννοια 

Ζννοια  Ζννοια  

 

Ζννοια  

Ραράδειγμα Ραράδειγμα 

διαςφνδεςθ 

1θ ιεραρχία 

2θ ιεραρχία 
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Ρθγι: McClure, J., Sonak, B. & Suen, H. (1999). Concept map assessment of 

classroom Learning: Reliability, validity, and logistical practicality. Journal of Research 

in Science Teaching, 36, 4, 475-492. 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



59 
 

3.5. Θ ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ 

 

 

Τα προβλιματα που ζχουν προκφψει από τον κατακερματιςμό τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

ςε αυτοτελι και ανεξαρτιτωσ διδαςκόμενα μακιματα ςε ςυνδυαςμό με τισ νζεσ 

επιςτθμολογικζσ, παιδαγωγικζσ και κοινωνικζσ αντιλιψεισ για τθ φφςθ τθσ γνϊςθσ, τθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και το περιεχόμενο τθσ γενικισ παιδείασ οδιγθςαν ςτθν 

αμφιςβιτθςθ του περιεχομζνου και του τρόπου οργάνωςθσ των παραδοςιακϊν 

αναλυτικϊν προγραμμάτων και των μεκόδων διδαςκαλίασ και κατά ςυνζπεια ςτθν 

αναηιτθςθ εναλλακτικϊν προτάςεων (Ματςαγγοφρασ, 2002β). 

Το ςχολείο απαιτείται πια να ζχει ευελιξία, να είναι μακθτοκεντρικό, 

κοινωνιοκεντρικό, βιωματικό, με όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ ςυμμζτοχουσ, χϊροσ καλλιζργειασ 

τθσ δθμιουργικότθτασ του μακθτι και όχι χϊροσ ςτερεοτυπικισ μετωπικισ διδαςκαλίασ 

ϊςτε να ανταποκρικεί ςτθν κοινωνικι ρευςτότθτα τθσ εποχισ (Αλαχιϊτθσ, 2004). 

Οι τάςεισ αυτζσ εκφράςτθκαν μζςα από τα νζα αναλυτικά προγράμματα, μζςω των 

οποίων, γίνεται προςπάκεια να επιτευχκεί θ ςφνκεςθ των μεμονωμζνων γνϊςεων ςε 

ολότθτεσ, να τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ 

γνϊςθσ και να επιλεγοφν μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που εμπλζκουν γνωςτικά, 

ςυναιςκθματικά και πραξιακά τουσ μακθτζσ (Ματςαγγοφρασ, 2002α). 

Οι λόγοι που οδιγθςαν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ιταν:  

Α) Επιςτημολογικοί:  

Θ αποδοχι ότι θ γνϊςθ είναι δυνθτικι και κοινωνικά προςδιοριςμζνθ και ότι ςτθν 

ενιαιοποιθμζνθ και διεπιςτθμονικι τθσ μορφι αποκτά νόθμα για τθ ηωι και κακίςταται 

αποτελεςματικι ςτθ λφςθ προβλθμάτων. Θ πολφπλευρθ γνϊςθ επιτρζπει τον  αυτοζλεγχο 

τθσ προςωπικισ ηωισ (Ματςαγγοφρασ, 2002α). Ζχει αρχίςει να γίνεται νοθτό ότι πρζπει να 

οδθγθκοφμε προσ μία περιςςότερο ενιαία αντίλθψθ τθσ επιςτιμθσ, προσ  μια νζα ςφνκεςθ 

των κλάδων τθσ (Γραμματικάκθσ, 2000). 

Β) Ψυχολογικοί:  

Οι πρϊτεσ ςυνθγορίεσ υπζρ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ προιλκαν από τθ 

Μορφικι Ψυχολογία θ οποία κάνει λόγο για τθν αρχι τθσ ολότθτασ που διζπει τθν 

ανκρϊπινθ αντίλθψθ, όπωσ και από τθν Ψυχολογία του Ραιδιοφ που τόνιςε τθν οργανικι 

ενότθτα και ολότθτα του ψυχικοφ βίου. Ραράλλθλα τα πορίςματα τθσ νευροψυχολογίασ, ςε 

ςχζςθ με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκζφαλοσ αντιδρά ςτα εξωτερικά ερεκίςματα και 

αναπτφςςει τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, ζδωςαν ζνα επιπλζον επιχείρθμα υπζρ των 
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διακεματικϊν προςεγγίςεων, κακϊσ οι τελευταίεσ διευκολφνουν τισ ςυςχετίςεισ και κατά 

ςυνζπεια τθ μάκθςθ και οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ βιωματικϊν, ςυλλογικϊν και ολιςτικϊν 

προςεγγίςεων ςτθ διδακτικι πράξθ. Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ ςυνζβαλε και θ κεωρία των 

πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ, θ οποία υποςτιριξε τθν ιδζα ότι το ςχολείο κα πρζπει να 

απευκφνεται ςε όλουσ τουσ τφπουσ νοθμοςφνθσ και όχι μόνο ςτθ γλωςςικι και λογικο -

μακθματικι. Το μεγαλφτερο ρόλο ζπαιξε ίςωσ θ κεωρία του εποικοδομθςμοφ, θ οποία 

αποτελεί πλζον τθν επικρατζςτερθ κεωρία μάκθςθσ (Ματςαγοφρασ, 2002α). 

Γ) Παιδαγωγικοί και διδακτικοί:  

Οι πρϊτοι αναφζρονται ςτον τρόπο με τον οποίο ςυςχετίηονται οι τφποι 

προγραμμάτων με τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα άτομα και ςτθν κοινωνία. Τα 

διακεματικά προγράμματα ςπουδϊν ςυγχωνεφουν τα περιεχόμενα διαφορετικϊν κλάδων 

και τθν ανεπίςθμθ βιωματικι γνϊςθ των παιδιϊν με τθν επίςθμθ ςχολικι γνϊςθ με 

ςυνζπεια να επιτρζπουν τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν. Οι δεφτεροι 

αναφζρονται ςτο βακμό αποτελεςματικότθτασ που ζχουν ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ οι 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ. Τα διακεματικά προγράμματα ςπουδϊν βοθκοφν τουσ μακθτζσ να 

κατανοοφν, να μεταφζρουν και να εφαρμόηουν ευκολότερα τθ ςχολικι γνϊςθ, να 

αποκτιςουν ςφαιρικότερθ αντίλθψθ για τθν πραγματικότθτα και να αναπτφξουν τισ 

κριτικζσ, δθμιουργικζσ και κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ (Ματςαγοφρασ, 2002α).Τζλοσ, 

Δ) Κοινωνικο-οικονομικοί:  

Θ μεταβιομθχανικι κοινωνία προςδιορίηεται από τζςςερα χαρακτθριςτικά ςτα 

οποία κα πρζπει το άτομο να είναι προετοιμαςμζνο να αντιμετωπίςει: εκρθκτικι παραγωγι 

γνϊςεων, παγκοςμιοποιθμζνεσ ςχζςεισ, αλλαγζσ ςτο χϊρο εργαςίασ-παραγωγισ και 

αφξθςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων. όλοσ του ςχολείου κεωρείται ότι είναι να 

καταςτιςει το άτομο ικανό να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ (Ματςαγοφρασ, 

2002α). 

 Στα πλαίςια αυτισ τθσ προβλθματικισ ζχει κεςπιςτεί θ Ευζλικτθ Ηϊνθ όπου ο 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να εφαρμόςει διακεματικά ςχζδια εργαςίασ. Τα τελευταία 

αναδεικνφουν τισ διακεματικζσ ςυναρτιςεισ και ςυνδζουν τθν ακαδθμαϊκι γνϊςθ με 

κζματα κοινωνικοφ και προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Αναφζρονται ςτισ προεκτάςεισ που 

ζχει το υπό μελζτθ κζμα ςε χϊρουσ πζρα από αυτόν που άμεςα ανικει και χαρακτθρίηονται 

από ενδιαφζρον για τθν ολόπλευρθ μελζτθ του κζματοσ. Δεν ενδιαφζρει τόςο θ προϊκθςθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά επιςτιμθσ, όςο θ φφςθ του κζματοσ και τα ενδιαφζροντα 

των παιδιϊν (Ματςαγγοφρασ, 2002α).  
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3.6. ΑΣΤΟΝΟΜΛΑ ΚΑΛ ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ 

 

 

Θ αςτρονομία προςφζρεται για διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ (Grady, et al., 

2004, Σζρογλου, 2006). Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, είναι γνωςτό από ζρευνεσ ότι θ 

διδαςκαλία τθσ αςτρονομίασ ςτο ςχολείο μπορεί να λειτουργιςει ωσ εφαλτιριο για άλλεσ 

επιςτιμεσ, για τα μακθματικά, τθν τεχνολογία ακόμα και τθν ανάγνωςθ για τον μζςο 

μακθτι και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τισ άλλεσ 

επιςτιμεσ (Grady et al., 2004). 

 Θ αςτρονομία μπορεί να ςυνδεκεί με όλα τα μακιματα που διδάςκονται ςτο 

ςχολείο. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το ενδιαφζρον, ο καυμαςμόσ και θ περιζργεια του 

ανκρϊπου για το ςφμπαν ζχει διαποτίςει όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ του και γιατί θ ίδια θ 

φφςθ του αντικειμζνου επιτρζπει να κάνουμε ςυνδζςεισ με όλα τα αντικείμενα.  

 Για να αναφζρουμε μερικά μόνο παραδείγματα: οι διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ που 

επικρατοφν ςτισ επιφάνειεσ των πλανθτϊν μασ δίνουν ευκαιρία για ςειροκετιςεισ αρικμϊν, 

ενϊ οι αποςτάςεισ και τα μεγζκθ των πλανθτϊν μασ επιτρζπουν να εργαςτοφμε με 

αναλογίεσ και να καταςκευάςουμε μοντζλα. Θ περιοδικότθτα με τθν οποία λειτουργοφν 

πολλά από τα φαινόμενα ςτο ςφμπαν, μασ επιτρζπει να πραγματοποιιςουμε προςκζςεισ 

και αφαιρζςεισ για να βροφμε π.χ. ποιεσ ιταν οι χρονολογίεσ που εμφανίςτθκε ζνασ 

κομιτθσ ςτον ουρανό και να κάνουμε προβλζψεισ για το πότε κα εμφανιςτεί ξανά. 

Υπάρχουν κομιτεσ με περιοδικότθτα εμφάνιςθσ 3,3 ετϊν όπωσ ο κομιτθσ Encke, 15 ετϊν 

όπωσ ο κομιτθσ Schwassmann–Wachmann, 76 ετϊν όπωσ ο γνωςτόσ κομιτθσ του Halley ι 

ακόμα και 17.000 ετϊν όπωσ ο κομιτθσ Hyakutake (Μαυρομμάτθσ 2006). Θ εναςχόλθςθ ςε 

ςχζςθ με τισ χρονολογίεσ εμφάνιςθσ του κομιτθ Halley ςτθ γθ κα μποροφςε εφκολα να μασ 

οδθγιςει ςε κζματα παγκόςμιασ ιςτορίασ. Τι ςυνζβαινε ςε κάκε εποχι ςτθν Ελλάδα και ςτο 

εξωτερικό;  

Θ αςτρονομία μπορεί να δϊςει αφορμι να ςυηθτθκοφν ζννοιεσ που εμπίπτουν 

ςτθν επιςτιμθ τθσ γεωγραφίασ. Οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν ςτο χάρτθ τισ χϊρεσ 

καταγωγισ διάςθμων αςτρονόμων, ι να εντοπίςουν περιοχζσ όπου αναπτφχκθκαν 

διάφοροι πολιτιςμοί. Ακόμα, θ ζννοια του γεωγραφικοφ μικουσ μπορεί να προκφψει ςε 

ςχζςθ με τθ διαφορετικι ϊρα ανατολισ του ιλιου ανά περιοχι ςτον πλανιτθ μασ.  

Θ διδαςκαλία τθσ αςτρονομίασ μασ δίνει τθν ευκαιρία να αςχολθκοφμε με 

ηθτιματα ςεξιςτικισ αγωγισ και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Θ αναγνϊριςθ τθσ 
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ςυνειςφοράσ γυναικϊν όπωσ θ Henrietta Leavitt (1868-1921) ςτθ χϊρο τθσ αςτρονομίασ 

μπορεί να βοθκιςει ςτθν άμβλυνςθ του ςεξιςμοφ και ςε αλλαγζσ για τισ αντιλιψεισ των 

ρόλων των δφο φφλων. Επιπλζον, θ γνϊςθ τθσ ςυνειςφοράσ του κάκε πολιτιςμοφ ςτθν 

προςπάκεια του ανκρϊπου να κατανοιςει το ςφμπαν, μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ 

να ςυνδζςουν τθν κουλτοφρα με τθν αςτρονομία και να ςυμβάλλει ςτθν πολυπολιτιςμικι 

παιδαγωγία των μακθτϊν (Royce, 2008). Οι άνκρωποι ιδθ ςτουσ πρϊτουσ πολιτιςμοφσ 

ςτθν Αίγυπτο, ςτθ Βαβυλϊνα, ςτθν Ελλάδα, ςτθν Κίνα παρατθροφςαν τον ουρανό και 

κατζγραφαν τα φαινόμενα που παρατθροφςαν (Penston & Morison, 2005, Τομπουλίδθσ, 

2008).  

Στα εικαςτικά ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να κινθκεί προσ πολλζσ κατευκφνςεισ. 

Μπορεί να φζρει ςε επαφι τουσ μακθτζσ με ζργα μεγάλων ηωγράφων που εμπνεφςτθκαν 

είτε από τα αςτρονομικά ςϊματα είτε από τθν προςπάκεια του ανκρϊπου να κατανοιςει 

και να κατακτιςει το ςφμπαν. Γνωςτοί πίνακεσ είναι αυτοί των Joseph Wright (A 

Philosopher Lecturing on the Orrery), του Van Gogh (Starry Night over the Rhone) του 

Claude Monet (Impression, Soleil levant) και των πιο ςφγχρονων αςτρονομικϊν 

εικονογράφων όπωσ οι Chesley Bonestell και Adolf Scaller. Μία δεφτερθ κατεφκυνςθ είναι 

να ηθτιςει ο εκπαιδευτικόσ από τουσ μακθτζσ να ηωγραφίςουν, εμπνευςμζνοι από τα 

φυςικά φαινόμενα τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ υποδεικνφοντασ παράλλθλα τεχνικζσ για να 

τουσ βοθκιςει να ηωγραφίςουν π.χ. ζνα θλιοβαςίλεμα ι ζνα νυχτερινό τοπίο. Μια ακόμα 

δυνατότθτα είναι να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να ςχεδιάςουν μόνοι τουσ το θλιακό 

ςφςτθμα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα ςχζδια των μακθτϊν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 

ωσ όργανα αξιολόγθςθσ.  

Θ επιςτιμθ και θ τζχνθ, με όποια μορφι και αν εμφανίηεται θ τελευταία, είναι 

άρρθκτα δεμζνεσ. Θ γνϊςθ και των δφο, των τεχνϊν και των επιςτθμϊν, εκφράηει μια 

ολότθτα που επθρεάηει τόςο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαςτε τον κόςμο όςο και  τισ 

αποφάςεισ που παίρνουμε για αυτόν. Ζνασ αλθκινά μορφωμζνοσ άνκρωποσ απολαμβάνει 

τθ γνϊςθ και των δυο αυτϊν πτυχϊν του πολιτιςμοφ μασ (Hewitt, 1997). Κατά ςυνζπεια θ 

ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ παράλλθλα με τθ «μφθςθ» των παιδιϊν ςτα 

εξειδικευμζνα πεδία τθσ επιςτιμθσ κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι (Χρθςτίδου, 2008). 

Θ λογοτεχνία ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ αφόρμθςθ για δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ (Ραπανικολοποφλου, 2008) και είναι προφανζσ ότι μπορεί να ςυνδεκεί 

με τθν αςτρονομία. Ρολλά ποιιματα ςφγχρονων ελλινων παιδικϊν ςυγγραφζων αντλοφν 

τθν ζμπνευςι τουσ από τον ιλιο, το φεγγάρι και τα άςτρα. Τα ουράνια αυτά ςϊματα 
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αποτελοφν μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των παιδιϊν και τα ςυνεπαίρνουν με το μυςτιριό 

τουσ.  

Επίςθσ υπάρχει πλοφτοσ παραμυκιϊν λαϊκϊν και ςφγχρονων όπωσ και μφκων που 

περιλαμβάνουν αςτρονομικά κζματα. Μφκοι, εκτενζςτερα παραμφκια και φανταςτικζσ 

ιςτορίεσ ζξω από χρόνο και χϊρο κεωροφνται κατάλλθλα αναγνϊςματα για παιδιά θλικίασ 

7 – 10 ετϊν κακϊσ ςτθν θλικία αυτι υποχωροφν ο ανιμιςμόσ και ο εγωκεντριςμόσ και 

αναπτφςςεται θ φανταςία (Αναγνωςτόπουλοσ, 1987). Τα παιδιά βρίςκουν τα λαϊκά 

παραμφκια πιο ικανοποιθτικά από όλεσ τισ άλλεσ παιδικζσ ιςτορίεσ (Bettelheim, 1995) 

κακϊσ εκφράηουν και μεταδίδουν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά. Τα λαϊκά παραμφκια όμωσ 

αποτελοφν επιπλζον πρϊιμεσ προςπάκειεσ εξιγθςθσ των φυςικϊν φαινομζνων 

(Bettelheim, 1995, Χατηθτάκθ, 2002). Θ ςχζςθ μφκου και παραμυκιοφ είναι πολλζσ φορζσ 

ςχζςθ ςυμπλθρωματικι και ςυγχρονικι. Και οι δφο μορφζσ εκφράηουν τθ ςθμαςία και τθν 

επιρροι που είχε για τον άνκρωπο, θ φφςθ και τα φυςικά φαινόμενα που αυτόσ βίωνε. 

Ρολλοί μυκολόγοι όπωσ ο Muller, o Rose, ο Holbach υποςτιριξαν ότι πυρινασ όλων των 

μφκων είναι τα φυςικά φαινόμενα και θ αλλθγορικι ερμθνεία τθσ φφςθσ. Οι μφκοι 

ςυνιςτοφςαν μια ςυλλογικι κεϊρθςθ και ερμθνεία του κόςμου ςε κοινωνίεσ ςτισ οποίεσ τα 

φαινόμενα δεν εξθγοφνταν με επιςτθμονικό τρόπο (π.χ. ο μφκοσ τθσ Ρερςεφόνθσ εξθγεί τθν 

εναλλαγι των εποχϊν) ενϊ άλλα παραμφκια ζλκουν τθν καταγωγι τουσ από τουσ μφκουσ 

που πλάςτθκαν για τα φυςικά φαινόμενα τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ (Σακελλαρίου, 1982, 

Χατηθτάκθ, 2002). 

Το να αναγνϊςει κανείσ απλά τουσ μφκουσ και τα παραμφκια κα βοθκοφςε βζβαια 

ςτθ γλωςςικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν. Τα κείμενα όμωσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με 

περιςςότερουσ τρόπουσ. Οι μακθτζσ μπορεί να αναγνωρίςουν δικζσ τουσ πρϊιμεσ 

αντιλιψεισ και να δουν τθν προςπάκεια του ανκρϊπου να κατακτιςει τθ γνϊςθ. Επιπλζον, 

κάποιοι μφκοι όπωσ αυτόσ «του λαγοφ που πολζμθςε τον ιλιο» μπορεί να τεκεί ςτθν τάξθ 

για ςυηιτθςθ ςτα πλαίςια τθσ μεκοδολογίασ του εποικοδομθςμοφ. Ροια ςτοιχεία του 

μφκου είναι αλθκι; Είναι δυνατόν να ςυμβεί αυτό που λζει ο μφκοσ, δθλαδι, ο λαγόσ που 

περπατά για να βρει το ςθμείο που ανατζλλει ο ιλιοσ, να φτάςει ςτθν άκρθ τθσ γθσ;  

Ραρόμοια ο χϊροσ τθσ μουςικισ και του κεάτρου επθρεάςτθκαν από τθ μαγεία των 

φυςικϊν φαινομζνων. Ρολλά τραγοφδια όπωσ και ποιιματα αντλοφν τθν ζμπνευςι τουσ 

από τα ουράνια ςϊματα αλλά και αντίςτροφα πολλοί αςτεροειδείσ ζχουν λάβει το όνομα 

αςτζρων τθσ ροκ μουςικισ. Οι αςτεροειδείσ (4147) Λζνον, (4148) Μακ Κάρτνει, (4149) 

Χάριςον και (4150) Σταρ ανακαλφφκθκαν και κατονομάςτθκαν ανάλογα τα ζτθ 1983 και 

1984 (Penston & Morison, 2005). Γνωςτό παιδικό τραγοφδι που μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
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ο εκπαιδευτικόσ ποικιλοτρόπωσ είναι το «Τραγοφδι των πλανθτϊν» του Χάρθ Κατςιμίχα 

από το παραμφκι «Μια γιορτι ςτθ γειτονιά του ιλιου» τθσ Ελ. Ριτςιδοποφλου, ενϊ το 

γνωςτότερο ίςωσ ςχετικό κεατρικό ζργο είναι αυτό του Bertolt Brecht «Θ ηωι του 

Γαλιλαίου». Μζςα από τθ μελζτθ του ζργου ι τμθμάτων αυτοφ μποροφν να αναδειχκοφν οι 

πολιτιςτικζσ αλλθλεπιδράςεισ επιςτιμθσ και κοινωνίασ και ο τρόποσ που θ επιςτιμθ 

διαμορφϊνει τθν αντίλθψθ που ζχουμε για τον κόςμο γφρω μασ. Μπορεί να αναδειχκεί θ 

ςυμβολι του Γαλιλαίου ςτο ξεπζραςμα τθσ αντίλθψθσ ότι ο ιλιοσ κινείται γφρω από τθ γθ 

και ςτθν αποδοχι τθσ αντίλθψθσ ότι θ γθ κινείται γφρω από τον ιλιο (Σζρογλου, 2002, 

Σζρογλου, 2006). Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τμιματα του ζργου για να 

οργανϊςει μία κεατρικι παράςταςθ. 

 

 

3.7. ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ ΚΑΛ ΣΚΟΡΛΜΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

 

 

Θ αναγκαιότθτα για τθν παροφςα εργαςία προζρχεται από το προςωπικό 

ενδιαφζρον τθσ ερευνιτριασ για κζματα αςτρονομίασ κακϊσ και από τθν παρατιρθςθ που 

προζκυψε από τθ διδακτικι τθσ εμπειρία ότι οι μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου 

αντιμετωπίηουν με ιδιαίτερο ενκουςιαςμό και ενδιαφζρον ανάλογα κζματα. 

Επιπλζον ςτθν Ελλάδα δεν ζχουν πραγματοποιθκεί ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ 

ανάπτυξθσ και αξιολόγθςθσ διδακτικϊν προγραμμάτων για ζννοιεσ αςτρονομίασ ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, παρά το ότι θ διδαςκαλία τουσ προβλζπεται από τα Αναλυτικά 

Ρρογράμματα. Για παράδειγμα, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 303, ςτθν Α’ Δθμοτικοφ 

περιλαμβάνεται θ ενότθτα «Ο ιλιοσ, θ μζρα και θ νφχτα» με ςτόχουσ να περιγράφουν οι 

μακθτζσ τθν εναλλαγι τθσ μζρασ από τθ νφχτα, να γνωρίηουν ότι κατά τθ διάρκεια τθσ 

μζρασ ο ιλιοσ βρίςκεται ςε διαφορετικζσ κζςεισ ςτον ουρανό και να περιγράφουν το 

φαινόμενο κλπ. ςτθ Β’ Δθμοτικοφ ςτθν Κεματικι ενότθτα «Ο Κφκλοσ του νεροφ, καιρόσ» 

περιλαμβάνεται θ ενότθτα «Ο καιρόσ και οι εποχζσ» κλπ. Ο ςυνδυαςμόσ των παραγόντων 

που αναφζρονται παραπάνω οδιγθςε τθν ερευνιτρια ςτθν παραγωγι ενόσ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ που να ανταποκρίνεται ςτα ενδιαφζροντα και ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν του 

δθμοτικοφ ςχολείου και ςτθν εφαρμογι και αξιολόγθςι του μζςω τθσ παροφςασ εργαςίασ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 ΜΕΚΟΔΟΣ 

 

 

4.1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

Θ ζρευνα που παρουςιάηεται ςτθν παροφςα εργαςία αφορά τθν ανάπτυξθ και 

αξιολόγθςθ ενόσ διακεματικοφ διδακτικοφ προγράμματοσ με κοινό άξονα ζννοιεσ 

αςτρονομίασ, για παιδιά δθμοτικοφ. Θ παρζμβαςθ πραγματοποιικθκε ςτο 1ο Δθμοτικό 

Σχολείο Επανομισ κατά τουσ μινεσ Μάρτιο και Απρίλιο του 2009. Συμμετείχαν 17 μακθτζσ 

(9 αγόρια, 8 κορίτςια) του τμιματοσ τθσ τετάρτθσ τάξθσ του ςχολείου. Ρραγματοποιικθκε 

κφκλοσ 16 ςυναντιςεων από τισ 23 Μαρτίου ωσ τισ 4 Μαΐου. Ρριν τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ προθγικθκε γνωριμία με τουσ μακθτζσ. Ππωσ ζγινε γνωςτό από τθν 

εκπαιδευτικό που είχε τθν τάξθ κατά τα πρϊτα τρία ζτθ φοίτθςθσ των μακθτϊν ςτο 

ςχολείο, οι μακθτζσ είχαν διδαχκεί ςχετικζσ ζννοιεσ (μζρα, νφχτα, εποχζσ) δυόμιςθ χρόνια 

πριν τθν παρζμβαςθ χωρίσ όμωσ να ζχει γίνει ιδιαίτερθ εμβάκυνςθ.  

 Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ διαπραγματευτικαμε τζςςερισ κυρίωσ 

ζννοιεσ: 

α) τθ γθ  

β)τθν εναλλαγι θμζρασ και νφχτασ  

γ) τουσ πλανιτεσ και  

δ)τον ιλιο, τα αςτζρια και τουσ αςτεριςμοφσ 

Σε κάκε ενότθτα ακολουκικθκαν τρία ςτάδια:  

α) ανάδειξθ και διαπραγμάτευςθ των ιδεϊν των μακθτϊν 

β) εφαρμογι τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και  

γ) καταγραφι των νζων απόψεων των μακθτϊν 

Ρριν ολοκλθρωκεί θ ενότθτα για τθν εναλλαγι θμζρασ και νφχτασ ςυηθτικθκε το 

μζγεκοσ του ιλιου ςε ςχζςθ με τθ γθ και τθ ςελινθ. Στο τζλοσ του προγράμματοσ 

ςυηθτικθκε με τουσ μακθτζσ θ φπαρξθ γαλαξιϊν και νεφελωμάτων ςτο ςφμπαν ωσ μία 

προςπάκεια να διερευνθκεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και θ ικανότθτα τουσ να 

κατανοιςουν και να αςχολθκοφν με πιο εξειδικευμζνεσ αςτρονομικζσ ζννοιεσ. 

Θ ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν πραγματοποιικθκε με διάφορουσ τρόπουσ 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ που υπαγόρευε θ κάκε ενότθτα. Θ ςυνολικι πρόοδοσ των μακθτϊν 

αξιολογικθκε με καταςκευι χαρτϊν εννοιϊν πριν και ςτο τζλοσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ 

και ζνα τεςτ επιλογισ απαντιςεων ςτο οποίο παρουςιάηονται οι ιδζεσ των μακθτϊν που 
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προζκυψαν κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ. Το τεςτ δόκθκε ςτουσ μακθτζσ δφο 

εβδομάδεσ μετά τθν παρζμβαςθ. Ρθγι αξιολόγθςθσ, επίςθσ, αποτζλεςε και θ 

πραγματοποίθςθ ςχεδίου για τθ γθ, θ καταςκευι του μοντζλου τθσ γθσ από τουσ μακθτζσ 

με πλαςτελίνθ, πρακτικζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ ςε ανάλογα 

προγράμματα (Kallery, 2007, Sharp, 1995, Sharp & Kuerbis 2005, κ.α.). Οι διαδικαςίεσ που 

ακολουκικθκαν αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

 

 

4.2 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

 

τόχοι: θ εξοικείωςθ και καταςκευι χάρτθ εννοιϊν, 

θ ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν για το διάςτθμα  

 

Διαδικαςία: 

 

Οι μακθτζσ διδάχκθκαν τθν καταςκευι χάρτθ εννοιϊν ςε δφο ςτάδια:  

Α. Καταςκευι χάρτθ εννοιϊν ςτον πίνακα από τθν ερευνιτρια με κζμα «ηωντανοί 

οργανιςμοί». Θ ερευνιτρια ανζπτυςςε φωναχτά τθ ςκζψθ τθσ κατά τθν πορεία 

καταςκευισ.  

Β. Καταςκευι χάρτθ εννοιϊν ςτον πίνακα με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν με κζμα «Το 

χωριό μου».  

Θ ερευνιτρια επιςιμανε ότι δεν υπάρχει ςωςτόσ και λάκοσ χάρτθσ εννοιϊν, αφοφ ο 

χάρτθσ που φτιάχνει ο κακζνασ μασ είναι διαφορετικόσ. Στθ ςυνζχεια ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ να ςκεφτοφν τι γνωρίηουν για το διάςτθμα, τι υπάρχει ςε αυτό και να 

καταςκευάςουν το δικό τουσ χάρτθ. Τονίςτθκε ότι δεν ζχει ςθμαςία αν ο πρϊτοσ χάρτθσ 

που κα ζφτιαχναν κα ιταν μικρόσ ι μεγάλοσ κακϊσ ςτο τζλοσ των μακθμάτων κα 

ζφτιαχναν ζνα νζο χάρτθ για να δουν πόςο προχϊρθςαν.  

Οι αρχικοί χάρτεσ εννοιϊν που καταςκεφαςαν ατομικά οι μακθτζσ 

βακμολογικθκαν, με ςτόχο τθ ςφγκριςι τουσ με τουσ τελικοφσ ατομικοφσ χάρτεσ και 

παρουςιάηονται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ εργαςίασ. Θ βακμολόγθςθ ανά παιδί παρατίκεται 

ςτον πίνακα 12 παρακάτω. Θ βακμολόγθςθ των νοθτικϊν χαρτϊν ζγινε ςφμφωνα με τθ 

μζκοδο που προτείνουν οι McClure, SonaK & Suen, (1999) δθλ. κάκε ζγκυρθ ςφνδεςθ 

βακμολογικθκε με μία μονάδα, κάκε ιεραρχία με πζντε μονάδεσ, κάκε διαςφνδεςθ με 10 
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μονάδεσ, ενϊ μθ ζγκυρεσ ςυνδζςεισ, διαςυνδζςεισ ι ιεραρχίεσ δεν βακμολογικθκαν. Οι 

μονάδεσ προςτζκθκαν για να δϊςουν το τελικό αποτζλεςμα.  

 Για παράδειγμα ο αρχικόσ χάρτθσ εννοιϊν που παρατίκεται παρακάτω 

βακμολογικθκε με 16 μονάδεσ, κακϊσ εμφανίηει δφο ιεραρχίεσ (Α’ ιεραρχία: ιλιοσ, 

πλανιτεσ, αςτζρια, Β’ ιεραρχία Αφροδίτθ, Άρθσ, Δίασ κατά ςυνζπεια 2Χ5 = 10, και ζξι 

ζγκυρεσ διαςυνδζςεισ 10 + 6 = 16). Θ ςφνδεςθ «υπάρχει ουρανόσ ςτο διάςτθμα» δε 

κεωρικθκε ζγκυρθ και δεν βακμολογικθκε, ενϊ δεν εμφανίηονται διαςυνδζςεισ για να 

βακμολογθκοφν.  

 

Σχιμα 13. Αρχικόσ χάρτθσ εννοιϊν μακιτριασ με κεντρικό κζμα το διάςτθμα. 

 

 

4.3. Η ΓΗ (4 διδακτικζσ) 

 

 

τόχοι: θ διερεφνθςθ των ιδεϊν των μακθτϊν για το ςχιμα τθσ γθσ 

να αναγνωρίςουν οι μακθτζσ ότι θ γθ ζχει ςφαιρικό ςχιμα 

 

Α) Ανάδειξη ιδεϊν των μαθητϊν  

 

Κακϊσ ο ςτόχοσ ιταν θ ανάδειξθ των ιδεϊν των παιδιϊν για τθ γθ ςε μία 

κατάςταςθ που υποδείκνυε ότι βριςκόμαςτε εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου, τουσ ηθτικθκε να 
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εικονογραφιςουν μία ιςτορία ςε μορφι παραμυκιοφ. Ζτςι διαβάςτθκε ςτουσ μακθτζσ το 

παρακάτω κείμενο: 

 

Χκεσ το βράδυ είδα ζνα υπζροχο όνειρο. Εκεί που κοιμόμουνα ιρκε ζνασ 

αςτροναφτθσ να με πάει βόλτα με το διαςτθμόπλοιό του. Εγϊ ςτθν αρχι ξαφνιάςτθκα αλλά 

δεν ικελα να χάςω τθν ευκαιρία. Ζτςι, ανζβθκα πάνω ςτο διαςτθμόπλοιο, αποχαιρζτθςα το 

ςπίτι μου και ξεκίνθςα μαηί του. Όνειρο ιταν άλλωςτε! Τι είχα να χάςω!  

Και για να μθν ςασ τα πολυλογϊ, ανεβικαμε ψθλά, περάςαμε δίπλα από το 

φεγγάρι και τραβιξαμε ακόμα παραπζρα να πάμε ςτα αςτζρια. Και γυρνοφςαμε από αςτζρι 

ςε αςτζρι ςε όλεσ τισ γειτονιζσ του διαςτιματοσ. Αφοφ κάναμε πολλζσ βόλτεσ αποφαςίςαμε 

να γυρίςουμε πίςω, γιατί τθν άλλθ μζρα το πρωί κα ζπρεπε να πάω ςτο ςχολείο. Ζτςι 

κακϊσ επιςτρζφαμε, κάποια ςτιγμι κοίταξα από το παράκυρο να δω τθ γθ μασ. Τθν ζβλεπα 

ολόκλθρθ!  

- Αχ, τι κρίμα να μθν ζχω τθ φωτογραφικι μου μθχανι να φωτογραφιςω τθ γθ μασ 

για να τθ δείξω ςτουσ φίλουσ μου, είπα! Και να μθν ζχω ζνα τθλεςκόπιο να δω το ςπίτι μου!  

Τότε ο αςτροναφτθσ μου ζδωςε χαρτί και μολφβι και μου είπε ότι αφοφ δεν ζχω 

φωτογραφικι μθχανι κα μποροφςα να τθ ηωγραφίςω τουλάχιςτον. Και εγϊ λοιπόν τθ 

ηωγράφιςα. Ολόκλθρθ!  

(θ ερευνιτρια δίνει από ζνα φφλλο ηωγραφικισ ςτουσ μακθτζσ και ηθτά να ηωγραφίςουν 

όλθ τθ γθ όπωσ κα τθν ζβλεπαν από το διαςτθμόπλοιο) 

Μετά ο αςτροναφτθσ μου ζδωςε ζνα πολφ δυνατό τθλεςκόπιο για να δω καλφτερα 

τθ γθ μασ. Εγϊ κοίταξα από το τθλεςκόπιο, βρικα το ςπίτι μου και το ηωγράφιςα και αυτό 

πάνω ςτθ γθ μασ.  

(θ ερευνιτρια ηθτά από τουσ μακθτζσ να ηωγραφίςουν το ςπίτι) 

Κάκε φορά που κοιτοφςα από το τθλεςκόπιο όλο και κάτι καινοφριο ζβλεπα. Ζτςι 

όταν ξανακοίταξα τθ γθ, είδα παιδιά. Παντοφ πάνω ςτθ γθ όπου μζνουν οι άνκρωποι, είδα 

παιδιά. Πολλά παιδιά.  

Μετά είδα κάτι άλλο. Είδα ζνα παιδί που κρατοφςε μια ομπρζλα. Παράξενο… τι να 

τθν κάνει ςκζφτθκα. Αλλά όνειρο είναι αυτό, τι πειράηει;!  

(θ ερευνιτρια ηθτά από τουσ μακθτζσ να ηωγραφίςουν μερικά παιδιά) 

 Θα κοιτάξω για τελευταία φορά, ςκζφτθκα, να δω τι άλλο κα φανεί. Μα… ξαφνικά, 

όπωσ γίνεται ςτα όνειρα, θ γθ είχε γεμίςει ςφννεφα. Παντοφ, παντοφ υπιρχαν ςφννεφα. Και 

τότε άρχιςε να βρζχει. Α! για αυτό κρατοφςε τθν ομπρζλα το παιδί, ςκζφτθκα. 

(θ ερευνιτρια ηθτά από τουσ μακθτζσ να ηωγραφίςουν τα ςφννεφα και τθ βροχι) 
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- Άνοιξε τθν ομπρζλα ςου, μου είπε ο αςτροναφτθσ, κα βραχείσ! 

- Τι…; δε ςε άκουςα καλά… μουρμοφριςα εγϊ… πϊσ κα βραχϊ μζςα ςτο 

διαςτθμόπλοιο; 

- Άνοιξε τα ματάκια ςου, μου είπε ξανά με αλλιϊτικθ φωνι αυτι τθ φορά, κα 

αργιςεισ… 

Και τότε γφριςα να κοιτάξω τον αςτροναφτθ μα αντί για αυτόν είδα … ποιον λζτε να είδα;!  

 

Σε επόμενθ διδακτικι ϊρα ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν τθ γθ με 

πλαςτελίνθ. Στθ ςυνζχεια ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να υποςτθρίξουν τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ επζλεξαν να δϊςουν το ςυγκεκριμζνο ςχιμα ςτθν καταςκευι τουσ, ζγινε 

επίδειξθ των διαφορετικϊν καταςκευϊν που παριγαγαν οι μακθτζσ ςτθν τάξθ και 

ακολοφκθςε ςυηιτθςθ μεταξφ των μακθτϊν όπου ηθτικθκε και πάλι από τθν ερευνιτρια να 

επιχειρθματολογιςουν ςε ςχζςθ με τισ απόψεισ τουσ για το ςχιμα τθσ γθσ.  

 

Β) Εφαρμογή διδακτικήσ παρζμβαςησ  

 

Στο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ θ ερευνιτρια ζκεςε το ερϊτθμα «Μπορεί κάτι να είναι 

ςτρόγγυλο και εμείσ να το βλζπουμε ίςιο;» και ζδωςε ςτουσ μακθτζσ τζςςερισ μπάλεσ 

διαφορετικϊν μεγεκϊν (μπαλάκι πινγκ πονγκ, μπαλάκι τζννισ, μπάλα ςχολείου, μπάλα 

καλάςςθσ). Οι μακθτζσ παρατιρθςαν τθν εξωτερικι επιφάνεια από τισ μπάλεσ από μακριά 

και από κοντά, αγκάλιαςαν τισ μπάλεσ (Εικ. 1) και παρατιρθςαν το άνοιγμα των χεριϊν 

τουσ και απάντθςαν ςτο ερϊτθμα πϊσ κα ιταν τα χζρια τουσ αν ξάπλωναν κάτω να 

αγκαλιάςουν τθ γθ. Τοποκετιςαμε ζνα ανκρωπάκι lego πάνω ςτισ μπάλεσ και τισ 

ςχεδιάςαμε ςε φυςικό μζγεκοσ ςτον πίνακα τθσ τάξθσ. Σχεδιάςαμε τθν κατεφκυνςθ του 

βλζμματοσ του ανκρϊπου (εφαπτομζνθ από το φψοσ των ματιϊν ςτθν εξωτερικι επιφάνεια 

τθσ μπάλασ) και παρατθριςαμε ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ μπάλα τόςο το βλζμμα τείνει 

προσ τθν ευκεία. (για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ βλ. βαςικι ενότθτα.) 

  

Εικόνα 1.      Εικόνα 2 
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Μετά τθ ςυηιτθςθ, ζγινε επίδειξθ φωτογραφιϊν τθσ γθσ από το διάςτθμα από τθν 

ερευνιτρια και δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ μπάλεσ από φελιηόλ με ςχεδιαςμζνεσ τισ θπείρουσ 

για να τισ βάψουν τα παιδιά. (Εικ. 2) 

 

 

4. 4.  ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΑ ΝΤΧΣΑ (3 διδακτικζσ) 

 

 

τόχοσ: να μάκουν οι μακθτζσ τον μθχανιςμό που προκαλεί τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ 

 

Α) Ανάδειξη ιδεϊν των μαθητϊν  

 

 Κακϊσ ζνασ από τουσ ςκοποφσ τθσ παρζμβαςθσ 

ιταν να ξεφφγουμε από το αυςτθρό διδακτικό πλαίςιο, 

ςτο μάκθμα χρθςιμοποιικθκε μία γαντόκουκλα, τθν 

οποία τα παιδιά ονόμαςαν Τουρτοφρθ Κρθκετοφν. (Εικ. 

3). Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να εξθγιςουν ςτον 

Τουρτοφρθ πϊσ γίνεται και ζχουμε μζρα και νφχτα.  

Κακϊσ θ αυκόρμθτθ αντίδραςθ των μακθτϊν ιταν ότι δεν γνϊριηαν, οι μακθτζσ 

τοποκετικθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ με τθν προτροπι να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ ϊςτε να 

προςπακιςουν να βρουν μία εξιγθςθ. Ραράλλθλα δόκθκε ςε κάκε ομάδα πλαςτελίνθ με 

τθν παραίνεςθ να τθ χρθςιμοποιιςουν αν επικυμοφςαν και αν ζκριναν ότι κα μποροφςε να 

τουσ φανεί χριςιμθ για να εξθγιςουν το φαινόμενο τθσ εναλλαγισ μζρασ και νφχτασ. 

Ακολοφκθςε θ ανάγνωςθ των κειμζνων που παριγαγαν οι μακθτζσ ςτθν τάξθ και θ 

διαπραγμάτευςθ των ιδεϊν που παρουςίαηαν. 

 

Β) Εφαρμογή διδακτικήσ παρζμβαςησ  

 

Οι μακθτζσ παριγαγαν ςυνολικά ζξι κείμενα και με βάςθ τα κείμενα αυτά θ 

ερευνιτρια διαμόρφωςε το πρϊτο τμιμα τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. Σε αρχικό, κατά 

ςυνζπεια, ςτάδιο ζγινε διαπραγμάτευςθ των ιδεϊν των παιδιϊν για να αναδειχκοφν οι 

αδυναμίεσ επεξθγθματικισ δυνατότθτασ του φαινομζνου τθσ μζρασ και νφχτασ που 

παρείχαν τα μοντζλα τα οποία πρότειναν οι μακθτζσ με τα κείμενα τουσ (τα οποία 

παρατίκενται ςτο κεφ. 5 των αποτελεςμάτων) και ςτθ ςυνζχεια ςε δεφτερο ςτάδιο, 
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ακολοφκθςε θ κυρίωσ διδακτικι παρζμβαςθ από τθν ερευνιτρια, όπου παρουςιάςτθκε το 

επιςτθμονικό πρότυπο για τθ δθμιουργία τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ ςτουσ μακθτζσ .  

Α ΣΤΑΔΛΟ: διαπραγμάτευςθ ιδεϊν των μακθτϊν  

Θ άποψθ που επεξθγοφςε τθ δθμιουργία τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ με βάςθ τθν 

περιφορά τθσ γθσ γφρω από τον ιλιο και το φεγγάρι τα οποία βρίςκονταν ςε διαμετρικά 

αντίκετα ςθμεία (5ο κείμενο) αντιμετωπίςτθκε ωσ εξισ:  

ςθκϊκθκαν τρεισ μακθτζσ (Εικ. 4) κρατϊντασ τισ καρτζλεσ του ιλιου, τθσ ςελινθσ 

και τθ γθσ αντίςτοιχα. Οι μακθτζσ τοποκετικθκαν ςφμφωνα με το ςχζδιο που παρουςίαςε 

θ ομάδα και διερευνικθκε αν από τισ διάφορεσ κζςεισ που κα μποροφςε να πάρει θ γθ ςτο 

ςφςτθμα, κα είχαμε μζρα και νφχτα.  

 

Εικόνα 4 

Θ άποψθ που επεξθγοφςε τθ δθμιουργία τθσ νφχτασ με βάςθ τθν απομάκρυνςθ τθσ 

γθσ από τον ιλιο (3ο κείμενο) αντιμετωπίςτθκε ςε επόμενο μάκθμα ςε ςυνδυαςμό με τθ 

διδαςκαλία των πλανθτϊν(Εικ. 5). Οι πλανιτεσ τοποκετικθκαν ςτθ ςειρά. Δόκθκε θ 

πλθροφορία ότι ςε όλουσ τουσ πλανιτεσ ζχουμε μζρα και νφχτα και ςυηθτικθκε το πόςο 

μακριά κα ζπρεπε να φφγει θ γθ για να φτάςει ςε κάποιο μζροσ όπου δε κα ζφτανε το φωσ 

του ιλιου το βράδυ. 

 

Εικόνα 5 
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Β ΣΤΑΔΛΟ: Ραρουςίαςθ επιςτθμονικοφ προτφπου 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε το ορκό πρότυπο από τθν ερευνιτρια μζςα από 

δραςτθριότθτεσ για τθν κατανόθςθ του μθχανιςμοφ: 

 

Δραςτθριότθτα 1θ  Χρθςιμοποιικθκε ζνα φωτιςτικό ωσ φωτεινι πθγι. Ζνα παιδί 

περιςτρεφόταν με αργό ρυκμό μπροςτά από το φωτιςτικό. Πταν το παιδί βρζκθκε κατά 

πρόςωπο το φωτιςτικό ρωτικθκε αν ιταν μζρα ι νφχτα και θ ίδια ερϊτθςθ του 

απευκφνκθκε όταν βρζκθκε με πλάτθ ςτο φωτιςτικό. Θ δραςτθριότθτα επαναλιφκθκε με 

άλλα παιδιά. Οι μακθτζσ ζδιναν ορκζσ απαντιςεισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ 

ζνασ μακθτισ ρϊτθςε πότε ζχουμε «πρωί» και θ απάντθςθ που δόκθκε από ςυμμακθτι 

του ιταν «όταν βλζπουμε λίγο ιλιο». Το παιδί που εκτελοφςε εκείνθ τθν ϊρα τθ 

δραςτθριότθτα τοποκετικθκε μετά από παραίνεςθ των ςυμμακθτϊν του ςε πλαϊνι κζςθ 

(με τον ϊμο ςτραμμζνο) προσ το φωτιςτικό. Θ ορκι κατεφκυνςθ περιςτροφισ τθσ γθσ 

δόκθκε τότε από τθν ερευνιτρια. 

 

Δραςτθριότθτα 2θ Μπροςτά ςτο φωτιςτικό τοποκετικθκε θ μπάλα-γθ, πάνω ςτθν 

οποία κολλιςαμε ζνα ανκρωπάκι lego. Το παιδί που κρατοφςε τθ μπάλα τθν ζςτρεφε κατά 

τζτοιο τρόπο ϊςτε το ανκρωπάκι να ζχει άλλοτε νφχτα, μζρα, πρωί ι απόγευμα (Εικ. 6). 

 

Δραςτθριότθτα 3θ Χρθςιμοποιικθκε μία υδρόγειοσ ςφαίρα και ζνασ μακθτισ 

επζλεξε τζςςερισ διαμετρικά αντίκετεσ τοποκεςίεσ πάνω ςτθ γθ. Ξεκινϊντασ από τθν 

Ελλάδα κάναμε το γφρο του κόςμου και βρεκικαμε ςτθν Αμερικι, ςτθν Λνδία και ςτθ 

Χαβάθ. Οι τζςςερισ προοριςμοί κατεγράφθςαν πάνω ςε καρτζλεσ και δόκθκαν ςε τζςςερισ 

μακθτζσ οι οποίοι πιάςτθκαν πιςκάγκωνα. Οι μακθτζσ τοποκετοφνταν ζτςι ϊςτε να 

βρίςκονται ςτθ χρονικι ςτιγμι που τουσ υπαγόρευαν οι ςυμμακθτζσ τουσ (Εικ. 7). 

 

  

Εικόνα 6     Εικόνα 7 
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Δραςτθριότθτα 4θ. Σε επόμενθ διδακτικι ϊρα (και αφοφ ςυηθτικθκαν τα μεγζκθ 

ιλιου-γθσ-ςελινθσ) καταςκευάςαμε με χαρτόνι και διπλόκαρφα το ςφςτθμα ιλιου-γθσ-

ςελινθσ (βλ. 1θ ενότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ)και διερευνικθκαν οι κινιςεισ όπωσ και 

θ διάρκεια των χρόνων περιςτροφισ και περιφοράσ τθσ γθσ και περιφοράσ τθσ ςελινθσ 

(Εικ. 8). 

 

   

Εικόνα 8     Εικόνα 9 

 

Μετά το πζρασ των δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ χωρίςτθκαν και πάλι ςε ομάδεσ για 

να γράψουν γράμμα ςτον Τουρτοφρθ Κρθκετοφν ϊςτε να του εξθγιςουν τον μθχανιςμό 

δθμιουργίασ τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ (Εικ. 9). 

 

 

4.5.  ΧΕΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΗΛΙΟΤ ΓΗ ΕΛΗΝΗ (1 διδακτικι) 

 

 

τόχοσ: θ ανάδειξθ των ιδεϊν των παιδιϊν για τα ςχετικά μεγζκθ ιλιου-γθσ- ςελινθσ 

 

Α) Ανάδειξη των ιδεϊν των μαθητϊν 

 

 Θ ερευνιτρια ηιτθςε από τουσ μακθτζσ να καταγράψουν τα τρία ουράνια ςϊματα 

(ιλιο, γθ, ςελινθ) με ςειρά μεγζκουσ από το μεγαλφτερο προσ το μικρότερο. Οι μακθτζσ 

μποροφςαν αν ικελαν να ςυνεργαςτοφν. Οι διαφορετικζσ απόψεισ που προζκυψαν 

καταγράφθκαν ςτον πίνακα και ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ όπου ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ να επιχειρθματολογιςουν ςχετικά με τισ απόψεισ τουσ.  
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Β) Εφαρμογή διδακτικήσ παρζμβαςησ  

 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ που πραγματοποιικθκε ςτθ τάξθ τζκθκε από τθν 

ερευνιτρια το ηιτθμα αν μπορεί κάτι να είναι μεγάλο, αλλά να φαίνεται μικρό από μακριά. 

Για να το διαπιςτϊςουμε αυτό μετριςαμε με το χζρι μασ διάφορα αντικείμενα ωσ εξισ: 

μετριςαμε αντικείμενα που βρίςκονταν μακριά μασ μζςα ςτθν τάξθ τοποκετϊντασ τα 

ανάμεςα ςτον μζγα και ςτον δείκτθ, όπωσ τον πίνακα, το κεφάλι των ςυμμακθτϊν μασ, τον 

χάρτθ τθσ τάξθσ κλπ., για να διαπιςτϊςουμε τθ ςχετικότθτα του μεγζκουσ όταν το κοιτάμε 

από απόςταςθ. Στθ ςυνζχεια μεταφερκικαμε ζξω από τθν τάξθ για να μετριςουμε 

μεγαλφτερου μεγζκουσ αντικείμενα που βρίςκονταν ςε ακόμα μεγαλφτερθ απόςταςθ, 

όπωσ αυτοκίνθτα, ςπίτια, δζντρα κλπ. Στθ ςυνζχεια ςυηθτικθκε ότι ο ιλιοσ βρίςκεται ςε 

πραγματικά τεράςτια απόςταςθ από τθ γθ. Στο τζλοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ οι μακθτζσ 

ρωτικθκαν από τθν ερευνιτρια αν είχαν ανακεωριςει τισ απόψεισ τουσ. 

Στο τζλοσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ ζγινε επίδειξθ φωτογραφιϊν ςτουσ μακθτζσ 

που εικόνιηαν το ςχετικό μζγεκοσ του ιλιου μπροςτά ςτουσ πλανιτεσ τοποκετθμζνουσ ςτθ 

ςειρά. 

 

 

4.6. ΟΙ ΠΛΑΝΗΣΕ (3 διδακτικζσ) 

 

 

τόχοι: να μάκουν οι μακθτζσ τισ ονομαςίεσ των πλανθτϊν 

να αναγνωρίςουν ότι κινοφνται γφρω από τον ιλιο.  

 

Α) Ανάδειξη ιδεϊν των μαθητϊν 

 

 Για τθν ανάδειξθ πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τισ ιδζεσ των παιδιϊν για τουσ 

πλανιτεσ χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία που προζκυψαν από τουσ αρχικοφσ χάρτεσ 

εννοιϊν των μακθτϊν για τουσ πλανιτεσ και ςυηθτικθκε το κζμα τθσ κίνθςθσ των 

πλανθτϊν. Συγκεκριμζνα οι μακθτζσ ρωτικθκαν αν κεωροφν ότι οι πλανιτεσ κινοφνται και 

τουσ ηθτικθκε να απαντιςουν γραπτϊσ. Οι διαφορετικζσ απόψεισ κατεγράφθςαν ςτον 

πίνακα και ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να επιχειρθματολογιςουν ςε ςχζςθ με τισ ιδζεσ 

τουσ.  
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Β) εφαρμογή διδακτικήσ παρζμβαςησ  

 

Χρθςιμοποιικθκαν τα πλθροφοριακά φυλλάδια (βλ. 3θ ενότθτα εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ) και οι καρτζλεσ-κειμζνων για τουσ πλανιτεσ. Τα παιδιά εργάςτθκαν ομαδικά και οι 

πλανιτεσ καταγράφθκαν ςτον πίνακα με βάςθ τθν απόςταςι τουσ από τον ιλιο. Κάκε φορά 

που καταγραφόταν ζνασ πλανιτθσ ςτον πίνακα θ ερευνιτρια ζδειχνε φωτογραφίεσ ςτουσ 

μακθτζσ και διάβαηε τισ πλθροφορίεσ από τισ καρτζλεσ-κειμζνων.  

Συηθτικθκε ιδιαίτερα θ φπαρξθ ι όχι δορυφόρων ςε κάκε πλανιτθ όπωσ και το 

ςφνολο και οι ονομαςίεσ αυτϊν κακϊσ αυτό ιταν το χαρακτθριςτικό που τράβθξε 

αυκόρμθτα το ενδιαφζρον των παιδιϊν.  

Σε επόμενθ διδακτικι ϊρα μεταφερκικαμε ςτθν αυλι και κάκε μακθτισ πιρε τθν 

καρτζλα-εικόνασ του πλανιτθ του. Ζνα παιδί τοποκετικθκε ςτο κζντρο ωσ ιλιοσ και τα 

υπόλοιπα παιδιά-πλανιτεσ μπικαν ςτθ ςειρά ανάλογα με τθν απόςταςι τουσ από τον ιλιο. 

Θ ερευνιτρια ηιτθςε από τουσ μακθτζσ να περιςτραφοφν και να περιφερκοφν γφρω από 

τον ιλιο (Εικ. 10, 11).  

Στο τζλοσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ οι μακθτζσ καταςκεφαςαν νζουσ χάρτεσ 

εννοιϊν με κεντρικι ζννοια τουσ «πλανιτεσ», οι οποίοι παορυςιάηονται ςτο Ραράρτθμα Γ 

τθσ εργαςίασ.  

 

  

Εικόνα 10      Εικόνα 11 
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4.7. Ο ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΑΣΕΡΙΑ – ΟΙ ΑΣΕΡΙΜΟΙ (2 διδακτικζσ) 

 

 

Στόχοσ: να μάκουν οι μακθτζσ ότι ο ιλιοσ είναι αςτζρι και τα αςτζρια ιλιοι 

 

Α) Ανάδειξη ιδεϊν των μαθητϊν 

 

 Ραίρνοντασ αφορμι από το γεγονόσ ότι ςτουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν είχαν 

προκφψει διάφοροι χαρακτθριςμοί για τα αςτζρια, όπωσ «φωτεινά» και «φωτιηόμενα από 

τον ιλιο» οι μακθτζσ ρωτικθκαν από τθν ερευνιτρια και απάντθςαν γραπτϊσ αν 

πιςτεφουν ότι τα αςτζρια ζχουν δικό τουσ φωσ ι αντίκετα αν παίρνουν το φωσ τουσ από 

κάπου. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ρωτικθκαν αν βλζπουμε τα αςτζρια τθ μζρα και αφοφ 

απάντθςαν αρνθτικά ρωτικθκαν για ποιο λόγο πιςτεφουν ότι γίνεται αυτό και κατζγραψαν 

τθν απάντθςι τουσ. Οι απαντιςεισ των μακθτϊν και για τα δφο ερωτιματα καταγράφθκαν 

ςτον πίνακα και ηθτικθκε και πάλι από τουσ μακθτζσ να επιχειρθματολογιςουν υπζρ τθσ 

άποψισ τουσ.  

Στθ ςυνζχεια παρατθριςαμε φωτοτυπίεσ που εικόνιηαν το μζγεκοσ του ιλιου ςε 

ςχζςθ με άλλα αςτζρια. (βλ. φωτογραφικό υλικό ςτο βιβλίο οδθγιϊν για τον εκπαιδευτικό). 

Με αφορμι τθν παρατιρθςθ των εικόνων κάποιοι μακθτζσ αναρωτικθκαν «γιατί τα 

αςτζρια τα βλζπουμε τόςο μικρά;» και «γιατί ενϊ είναι ςτρόγγυλα τα βλζπουμε με 

μυτίτςεσ;». Οι απαντιςεισ δόκθκαν από άλλουσ μακθτζσ και αφοροφςαν τθν απόςταςθ και 

τθ λάμψθ των άςτρων αντίςτοιχα. Τζλοσ, οι φωτοτυπίεσ με τισ εικόνεσ των άςτρων 

αναρτικθκαν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ τάξθσ. 

 Σε επόμενθ διδακτικι ϊρα πραγματοποιικθκε δραςτθριότθτα εικαςτικϊν με χριςθ 

νερομπογιάσ και κθρομπογιάσ (βλ. 4θ ενότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ). Μοιράςτθκαν 

ςτα παιδιά φυλλάδια που εικόνιηαν το χάρτθ του ουρανοφ ςτισ διαφορετικζσ εποχζσ και θ 

ερευνιτρια είπε ςτουσ μακθτζσ ότι οι αςτεριςμοί είναι ςχζδια που φαντάηονται οι 

άνκρωποι ότι ςχθματίηουν τα αςτζρια ςτον ουρανό. Οι μακθτζσ παρατιρθςαν το φυλλάδιο, 

επζλεξαν και ηωγράφιςαν με κίτρινθ κθρομπογιά τον αςτεριςμό που τουσ άρεςε. Στθ 

ςυνζχεια ζβαψαν το υπόλοιπο του ζργου τουσ με μπλε νερομπογιά. Τα ζργα αναρτικθκαν 

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ τάξθσ.  
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4.8. ΓΑΛΑΞΙΕ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΣΑ (1 διδακτικι) 

 

 

τόχοσ: να μάκουν οι μακθτζσ ότι υπάρχουν νεφελϊματα και γαλαξίεσ ςτο διάςτθμα.  

 

Α) Ανάδειξη ιδεϊν των μαθητϊν 

 

Οι μακθτζσ ρωτικθκαν αν είχαν ακοφςει ξανά τουσ όρουσ «γαλαξίεσ» και 

«νεφελϊματα» και κακϊσ ανζφεραν ότι είχαν ακοφςει τθν πρϊτθ λζξθ αλλά δεν γνϊριηαν 

τι ςθμαίνει και δεν είχαν ακοφςει ποτζ ξανά τθ λζξθ νεφελϊματα, δεν πραγματοποιικθκε 

κάποια άλλθ διαδικαςία για περεταίρω ανάδειξθ ιδεϊν και περάςαμε απευκείασ ςτθν 

εφαρμογι τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ.  

 

Β) Εφαρμογή τησ διδακτικήσ παρζμβαςησ  

 

Δόκθκε από μία αφίςα που εικόνιηε το γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ και μία κάρτα που 

εικόνιηε το νεφζλωμα τθσ Καρδιάσ ςε κάκε μακθτι και τουσ ηθτικθκε να τισ παρατθριςουν. 

Στθ ςυνζχεια δόκθκαν τα πλθροφοριακά φυλλάδια για τουσ γαλαξίεσ και τα νεφελϊματα 

(βλ. 5θ ενότθτα εκπαιδευτικοφ υλικοφ Ραράρτθμα Α) και οι μακθτζσ διάβαςαν ςιωπθρά τα 

κείμενα. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ που επικεντρϊκθκε ςτισ πλθροφορίεσ που 

περιλάμβαναν τα φυλλάδια.  

 

4.9. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

Θ ςυνολικι πρόοδοσ των μακθτϊν αξιολογικθκε μζςω τθσ καταςκευισ ενόσ 

ατομικοφ χάρτθ εννοιϊν ςτο τζλοσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ να καταςκευάςουν ζνα χάρτθ εννοιϊν που να περιλαμβάνει όλα όςα ζμακαν κατά 

τθ διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ και ζγινε ανάλυςθ του περιεχομζνου και τθσ 

δομισ των χαρτϊν αυτϊν με ςτόχο τθ ςφγκριςι τουσ με τουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν. Οι 

τελικοί χάρτεσ εννοιϊν των μακθτϊν παρουςιάηονται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ εργαςίασ.   

Επιπλζον, ςτο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ δόκθκε ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ ςτουσ μακθτζσ με τζςςερα ερωτιματα που τουσ ηθτοφςε να καταγράψουν 
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κάτι καινοφριο που ζμακαν ςτο μάκθμα, κάτι που τουσ ζκανε εντφπωςθ, τι τουσ δυςκόλεψε 

και για ποιο κζμα κα ικελαν να μάκουν περιςςότερα πράγματα. 

Τζλοσ, δφο εβδομάδεσ μετά τθν παρζμβαςθ, δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ζνα τεςτ 

επιλογισ απαντιςεων ςτο οποίο παρουςιάηονται όλεσ οι ιδζεσ των μακθτϊν ανά κζμα, που 

προζκυψαν από τουσ μακθτζσ κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, όπωσ και θ 

επιςτθμονικι άποψθ. Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να επιλζξουν ςε κάκε κζμα τθν 

απάντθςθ που αυτοί ζκριναν ότι ιταν θ ορκι. 

 Το ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ και το τελικό τεςτ επιλογισ 

εμφανίηονται ςτο Ραράρτθμα Β τθσ εργαςίασ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

5.1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

Στο τμιμα αυτό τθσ εργαςίασ παρουςιάηονται αναλυτικά τα αποτελζςματα που 

προζκυψαν από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τθ διερεφνθςθ των 

αντιλιψεων των μακθτϊν ςτα κζματα αςτρονομίασ που αγγίηει  αυτι θ εργαςία, τισ 

διδακτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν, τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν 

και που ζχουν προαναφερκεί ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, τθν τελικι καταγραφι των ιδεϊν 

των μακθτϊν, όπωσ και τισ παρατθριςεισ των ίδιων των μακθτϊν για το πρόγραμμα. 

 

 

5.2.  ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ ΕΝΝΟΙΩΝ  

 

Οι μακθτζσ ιδθ από το πρϊτο ςτάδιο εκμάκθςθσ τθσ καταςκευισ ενόσ χάρτθ 

εννοιϊν  ςυμμετείχαν με ευκολία.  

 Από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου και δομισ των αρχικϊν χαρτϊν που καταςκεφαςαν 

οι μακθτζσ με κεντρικι ζννοια το «διάςτθμα» προζκυψαν τα εξισ: 

1) Οι ζννοιεσ που εμφανίηονται ςυχνότερα είναι ο ιλιοσ (14), τα αςτζρια (14), οι πλανιτεσ 

(13), και το φεγγάρι (10)  

2) απουςιάηουν ζννοιεσ όπωσ γαλαξίεσ, κομιτεσ κλπ. 

3) θ ζννοια τθσ γθσ εμφανίςτθκε μόνο ςτουσ χάρτεσ τεςςάρων μακθτϊν και εμφανίςτθκε 

ενταγμζνθ ςτουσ πλανιτεσ, 

4) για τθ ςελινθ οι μακθτζσ αναφζρουν ότι ζχει ςτρόγγυλο ςχιμα, ενϊ εκφράςεισ όπωσ 

«δίνει φωσ τθ νφχτα», «μασ φζγγει τθ νφχτα» παραπζμπουν ςτθν πρϊιμθ αντίλθψθ ότι θ 

ςελινθ είναι αυτόφωτο ςϊμα, 

5) θ ςελινθ αναφζρεται ανεξάρτθτα από τθ γθ κι όχι ςε ςυςχετιςμό μαηί τθσ ωσ 

δορυφόροσ, 

6) ςε ςχζςθ με τα αςτζρια οι μακθτζσ αναφζρουν ότι είναι μικρά (3), ςτρογγυλά (1), 

φωτεινά (3) και δεν ζχουν ηωι (1) ενϊ εμφανίηονται εκφράςεισ όπωσ «δίνουν φωσ ςτον 

ουρανό» αλλά και «φωτίηουν το βράδυ με το φωσ του ιλιου», «είναι φωτιηόμενα από τον 

ιλιο» οι οποίεσ παραπζμπουν ςε πρϊιμεσ αντιλιψεισ,  

7) ζνασ μακθτισ χαρακτιριςε τα αςτζρια ωσ μεγάλουσ ιλιουσ, 
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8) ζνασ μακθτισ αναφζρκθκε ςε αςτεριςμοφσ, 

9) πζντε μακθτζσ αναφζρκθκαν ςτθν φπαρξθ εξωγιινων, 

10) ο αρικμόσ των ιεραρχιϊν που εμφανίηονται ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των χαρτϊν 

ανζρχεται ςε δφο (14) ενϊ δφο παιδιά εμφανίηουν μία ιεραρχία και ζνα παιδί εμφανίηει 

τρεισ ιεραρχίεσ, 

11) καμία διαςφνδεςθ ανάμεςα ςε ζννοιεσ δεν εμφανίςτθκε ςτουσ χάρτεσ εννοιϊν των 

παιδιϊν.  

Π,τι ςυμπεράςματα προζκυψαν ςε ςχζςθ με τουσ πλανιτεσ αναφζρονται ςτθν ενότθτα 5.6. 

παρακάτω.  

Θ βακμολόγθςθ τόςο των αρχικϊν χαρτϊν εννοιϊν όπωσ και των τελικϊν χαρτϊν 

εννοιϊν των μακθτϊν όπωσ και θ μεταξφ τουσ ςφγκριςθ παρατίκεται ςτθν ενότθτα 5.9. 

παρακάτω, ενϊ ςτο Σχιμα 14 που ακολουκεί μπορείτε να δείτε ζνα παραδείγματα αρχικοφ 

χάρτθ εννοιϊν που καταςκεφαςε ζνασ μακθτισ. 

 

Σχιμα 14. Αρχικόσ χάρτθσ εννοιϊν μακθτι με κεντρικι ζννοια το διάςτθμα. 
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5. 3.  Η ΓΗ  

 

Α) Οι ιδζεσ των μαθητϊν για τη γη 

 

Τα ςχζδια που παριγαγαν τα παιδιά για τθ γθ, μετά τθν ανάγνωςθ τθσ ιςτορίασ του 

ονείρου του παιδιοφ με τον αςτροναφτθ, κατατάςςονται ςε πζντε διακριτζσ κατθγορίεσ:  

 

1. Επίπεδθ γθ με ακακόριςτο ςχιμα, το ςπίτι, οι άνκρωποι και θ βροχι ςτο εςωτερικό 

τθσ με κατεφκυνςθ από πάνω προσ τα κάτω. (3 μακθτζσ) 

2. Στρόγγυλθ γθ, το ςπίτι, οι άνκρωποι και θ βροχι ςτο εςωτερικό τθσ με κατεφκυνςθ 

από πάνω προσ τα κάτω. (5 μακθτζσ) 

  

Σχιμα 15. Δείγμα ςχεδίου κατθγορίασ 1          Σχιμα 16. Δείγμα ςχεδίου κατθγορίασ 2 

 

3. Στρόγγυλθ γθ, το ςπίτι και οι άνκρωποι ςτο εςωτερικό τθσ ενϊ τα ςφννεφα τθν 

περιβάλλουν. Πλα τα ςτοιχεία κατευκφνονται προσ τα κάτω. (2  μακθτζσ) 

4. Στρόγγυλθ γθ, το ςπίτι, οι άνκρωποι και τα ςφννεφα ςτθν κορυφι τθσ, με 

κατεφκυνςθ προσ τα κάτω. (3 μακθτζσ) 

    

Σχιμα 17. Δείγμα ςχεδίου κατθγορίασ 3  Σχιμα 18. Δείγμα ςχεδίου κατθγορίασ 4 
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5. Στρόγγυλθ γθ, το ςπίτι και οι άνκρωποι ςτο εςωτερικό με κατεφκυνςθ από πάνω 

προσ τα κάτω, με τα ςφννεφα να τθν περιβάλλουν και τθ βροχι να κατευκφνεται 

προσ το εςωτερικό τθσ γθσ.  

 

 

Σχιμα 19. Δείγμα ςχεδίου κατθγορίασ 5 

 

Οι καταςκευζσ με πλαςτελίνθ που παριγαγαν οι μακθτζσ για τθ γθ, κατά τθν 

διάρκεια τθσ επόμενθσ διδακτικισ ϊρασ, κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ. Επτά μακθτζσ 

καταςκεφαςαν μία ςφαίρα για γθ ενϊ δζκα μακθτζσ καταςκεφαςαν μία επίπεδθ γθ. 

Μπορεί να παρατθριςει κανείσ ότι τα αποτελζςματα ςε μερικζσ περιπτϊςεισ φαίνονται 

αντιφατικά. Για παράδειγμα τα δφο πρϊτα παιδιά που καταγράφονται ςτον πίνακα ενϊ 

ςχεδίαςαν τθ γθ επίπεδθ και με ακακόριςτα άκρα, καταςκεφαςαν ςφαιρικι γθ. Αυτό 

πικανϊσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ καταςκευι τθσ γθσ με πλαςτελίνθ 

πραγματοποιικθκε τθν επόμενθ μζρα και ίςωσ να είχε προθγθκεί κάποια ςυηιτθςθ με τουσ 

γονείσ ςτο ςπίτι, να μιμικθκαν κάποιουσ ςυμμακθτζσ τουσ ι/και δεν αποκλείεται κάποιοσ 

άλλοσ λόγοσ άγνωςτοσ ςε μασ. Στον πίνακα παρουςιάηεται θ κατθγορία ςχεδίου, θ 

καταςκευι ανά παιδί, όπωσ και το ςχζδιο που επζλεξαν οι μακθτζσ ςτο τελικό τεςτ που 

δόκθκε δφο εβδομάδεσ μετά το πζρασ τθσ παρζμβαςθσ. 

 

Πίνακασ 1. 

Καταςκευι γθσ με πλαςτελίνθ 

Πνομα Κατθγορία 

ςχεδίου 

Καταςκευι Επιλογι κατθγορίασ 

ςχεδίου ςτο τελικό τεςτ 

Κανάςθσ  1 Σφαίρα 2 

Χριςτίνα 1 Σφαίρα 4 

Μάγδα 1 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 4 
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Νικολζτα 2 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 4 

Ραραςκευι 2 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 2 

Άρθσ 2 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ  2 

Γεωργίτςα 2 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 7 

Μαριάννα 2 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 4 

Γεωργία 3 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 4 

Μαρία 3 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ με ακακόριςτα άκρα 3 

Σπφροσ 4 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 7 

Νίκοσ 4 Επίπεδθ ςτρόγγυλθ γθ 7 

Δαμιανόσ 4 Σφαίρα 3 

Άγγελοσ 4 Σφαίρα 7 

Γιϊργοσ 5 Σφαίρα 5 

Αποςτόλθσ  5 Σφαίρα 7 

Απόςτολοσ 5 Σφαίρα 7 

1-5 βλ. κατθγορίεσ ςχεδίων μακθτϊν που προαναφζρκθκαν, 6= μοντζλο κοίλθσ ςφαίρασ, 7 = 

ςφμφωνα με το επιςτθμονικό πρότυπο  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ που ακολοφκθςε για το ςχιμα τθσ γθσ ςτθν τάξθ, 

οι μακθτζσ άρχιςαν να εκφράηουν διάφορεσ απόψεισ και επιχειριματα: 

 

Γιϊργοσ: Αν θ γθ ιταν ςτρόγγυλθ (ςφαιρικι) και είχαμε ζνα ανκρωπάκι από δω (δείχνει ςτο 

πλάι) κα ζπεφτε κάτω. 

Αποςτόλθσ: Δε κα πζςει. Ζχουμε μαγνιτθ. 

Ερ: Εςφ λεσ ότι είμαςτε μαγνιτεσ; 

Αποςτόλθσ: Όχι κυρία. Εμείσ δεν είμαςτε μαγνιτεσ, θ γθ (το τονίηει) είναι μαγνιτθσ. 

Μ1: Ναι κυρία, μασ κρατάει.  

Άλλοι μακθτζσ υποςτθρίηουν ότι θ γθ είναι «ίςια» και άλλοι «ςτρόγγυλθ» χωρίσ να 

δίνουν επιχειριματα. Ζνασ μακθτισ που υποςτθρίηει το ςφαιρικό ςχιμα τθσ γθσ δίνει ζνα 

επιχείρθμα: 

Δαμιανόσ: Κάκε μζρα ςτισ 10 θ ϊρα ζχει καιρό και όταν κζλει να δείξει ςε άλλεσ χϊρεσ , 

γυρνάει θ γθ. 

Ερ: Εςφ τθν ζχεισ δει ςτθν τθλεόραςθ; 

Δαμιανόσ: Ναι. 

Ερ: Άρθ εςφ το πιςτεφεισ ότι θ γθ είναι ςαν μπάλα; 

Άρθσ: Το πιςτεφω, αλλά… 

Ερ: Αλλά; Πεσ αυτό που πιςτεφεισ. 
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Άρθσ: Αλλά όταν το κάνουμε εμείσ πρζπει να χωρζςουμε πάνω και τισ χϊρεσ. Ζτςι δε 

γίνεται, οι χϊρεσ δε μπαίνουν. (ο μακθτισ ςε επόμενα μακιματα κα ςχεδιάςει ςτον πίνακα 

ζνα μοντζλο κοίλθσ ςφαίρασ) 

Χριςτίνα: Γίνεται… (θ μακιτρια ζχει καταςκευάςει μια ςφαιρικι γθ και ζχει κολλιςει πάνω 

μικρότερα κομμάτια πλαςτελίνθσ διαφορετικοφ χρϊματοσ) 

Δαμιανόσ: Ζχω ζνα ςφςτθμα ςτον υπολογιςτι, όπου λζγεται google earth και είναι όλθ θ γθ 

από μακριά, όπωσ φαίνεται από πάνω και είναι ςτρόγγυλθ. Φαίνεται ςτο κομπιοφτερ. 

Πατάσ όποια πόλθ κζλεισ και ςτθ βγάηει ςε όλθ τθ γθ.  

Θ ςυηιτθςθ ςυνεχίηεται και ζνασ μακθτισ αναφζρει ότι «οι αρχαίοι ‘Ζλλθνεσ 

βρικαν πρϊτοι ότι θ γθ είναι ςτρόγγυλθ». Ενϊ ςε ςχζςθ με το ποφ είναι δυνατόν να 

κατοικοφν άνκρωποι ςτθ γθ ζνασ μακθτισ, που ζχει καταςκευάςει επίπεδθ γθ, αποκλείει 

τθν φπαρξθ ανκρϊπων ςτο νότιο πόλο «γιατί εκεί κάνει κρφο». Οι μακθτζσ που 

υποςτιριξαν το ςφαιρικό ςχιμα τθσ γθσ εξακολουκοφν να υποςτθρίηουν ότι θ γθ «είναι 

μαγνιτθσ και μασ κρατάει».  

 

Β) Οι ιδζεσ των μαθητϊν μετά το πζρασ τησ διδακτικήσ παρζμβαςησ 

 

Μετά το πζρασ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ όλοι οι μακθτζσ αναφζρουν ότι θ γθ 

ζχει ςφαιρικό ςχιμα «είναι ςτρόγγυλθ», «ςα μπάλα», «είναι ςφαίρα».  

Στο τελικό τεςτ επιλογισ απαντιςεων που δόκθκε δφο εβδομάδεσ μετά το πζρασ 

τθσ παρζμβαςθσ (παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Β) ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να 

επιλζξουν ανάμεςα ςτα επτά ςχζδια αναφορικά με το ςχιμα τθσ γθσ. Τα πζντε ςχζδια 

αφοροφν αυτά που προζκυψαν από τισ ηωγραφιζσ των παιδιϊν και ζχουν ιδθ αναφερκεί 

παραπάνω, το ζκτο ςχζδιο είναι το μοντζλο κοίλθσ ςφαίρασ που προζκυψε κατά τθν πορεία 

τθσ παρζμβαςθσ από ζναν μακθτι και τζλοσ το ζβδομο αφορά αυτό που προτείνει το 

επιςτθμονικό πρότυπο. Από το ςφνολο των μακθτϊν τζςςερισ μακθτζσ παραμζνουν 

ςτακεροί ςτισ ιδζεσ τουσ επιλζγοντασ ςχζδιο ίδιο με αυτό που είχαν αρχικά ηωγραφίςει, 

κανζνα παιδί δεν επζλεξε το ςχζδιο που παρουςιάηει τθν επίπεδθ γθ με το ακακόριςτο 

ςχιμα, ενϊ ζξι από τουσ μακθτζσ επιλζγουν τθν εικόνα του μοντζλου που παρουςιάηει το 

επιςτθμονικό πρότυπο. Το επικρατζςτερο μοντζλο που επιλζγουν οι υπόλοιποι μακθτζσ 

φαίνεται να είναι το τζταρτο, δθλαδι ςτρόγγυλθ γθ, το ςπίτι, οι άνκρωποι και τα ςφννεφα 

ςτθν κορυφι τθσ, με κατεφκυνςθ προσ τα κάτω. (5 μακθτζσ) Από τισ επιλογζσ των μακθτϊν 

ςτο τελικό τεςτ φαίνεται ότι ζχουμε ςυνολικά μια μετακίνθςθ προσ μοντζλα που βρίςκονται 

πιο κοντά ςτο επιςτθμονικό πρότυπο. 
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5.4. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΑ ΝΤΧΣΑ 

 

 

Α) Οι ιδζεσ των μαθητϊν για την εναλλαγή μζρασ νφχτασ 

 

Οι ιδζεσ των μακθτϊν για τθν εναλλαγι μζρασ νφχτασ κατεγράφθςαν ςε ζξι 

κείμενα, κακϊσ θ μία ομάδα των παιδιϊν διαςπάςτθκε και παρουςίαςε διαφορετικζσ 

απαντιςεισ. Καμία ομάδα μακθτϊν δε χρθςιμοποίθςε τθν πλαςτελίνθ. 

 

Κείμενο  1ο    4 άτομα 

 

«Τουρτοφρθ, δεν ξζρουμε. Μιπωσ ξζρεισ εςφ;» 

 

Κείμενο 2ο     4 άτομα 

 

«Τουρτοφρθ, το βράδυ όταν βραδιάηει είναι το φεγγάρι και όταν είναι μζρα, ο 

ιλιοσ. Συγγνϊμθ αλλά δεν ξζρουμε τίποτα άλλο».  

 

Οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ δεν κατζλθξαν ςε κάποιο μθχανιςμό, ςυνζδεςαν μόνο τθ 

μζρα και τθ νφχτα με τθν εμφάνιςθ του ιλιου και τθσ ςελινθσ ςτον ουρανό αντίςτοιχα. 
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Κείμενο 3ο  1 άτομο 

 

«Γυρνά θ γθ και όταν πάει προσ τον ιλιο ζχουμε πρωί, όταν όμωσ φεφγει από τον ιλιο 

ζχουμε νφχτα». 

 

Θ άποψθ αυτι απορρίφκθκε από μακθτζσ που υποςτιριξαν ότι θ γθ κινείται: 

«γυρίηει γφρω από τον ιλιο» και αντιμετωπίςτθκε περεταίρω όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςε 

επόμενο μάκθμα ςε ςυνδυαςμό με τθ διδαςκαλία των πλανθτϊν. Οι πλανιτεσ 

τοποκετικθκαν ςτθ ςειρά. Δόκθκε θ πλθροφορία ότι ςε όλουσ τουσ πλανιτεσ ζχουμε μζρα 

και νφχτα και ςυηθτικθκε το πόςο μακριά κα ζπρεπε να φφγει θ γθ για να φτάςει ςε κάποιο 

μζροσ όπου δε κα ζφτανε το φωσ του ιλιου το βράδυ. 

 

Κείμενο 4ο 4 άτομα  

 

«Τουρτοφρθ Κρθκετοφν, ο ιλιοσ γυρνάει προσ τθ μια μεριά τθσ γθσ ζχουμε μζρα. Όταν 

αρχίηει το απόγευμα, αρχίηει να γυρνάει προσ τθν άλλθ μεριά τθσ γθσ. Και όταν κα γυρίςει, 

κα φφγει το φεγγάρι από τθ μεριά που είναι ο ιλιοσ και κα πάει από τθν άλλθ μεριά». 
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Και αυτι θ άποψθ απορρίφκθκε από μακθτζσ που υποςτιριξαν ότι θ γθ κινείται: 

«γυρίηει γφρω από τον ιλιο» Οριςμζνοι μακθτζσ που υποςτιριξαν τθ κζςθ αυτι απζδωςαν 

ςτθν κίνθςθ 24ωρθ διάρκεια. Οι μακθτζσ που γνϊριηαν ωσ πλθροφορία το γεγονόσ ότι θ γθ 

περιςτρζφεται γφρω από τον ιλιο, φαίνεται ότι το γνϊριηαν μόνο ωσ πλθροφορία και δεν 

είχαν αναλογιςτεί τι ςυνζπειεσ μπορεί να είχε αυτι θ κίνθςθ. Φαίνεται δθλαδι ότι δεν 

απζδιδαν ςτθν κίνθςθ αυτι τθν εξιγθςθ κάποιου φαινομζνου π.χ. τθν εναλλαγι μζρασ 

νφχτασ ι με τθ δθμιουργία εποχϊν ι κάποιο άλλο φαινόμενο. 

 

Κείμενο 5ο  2 άτομα 

 

«Τουρτοφρθ Κρθκετοφν, θ γθ γυρνάει γφρω γφρω από τον ιλιο και κάνει 24 ϊρεσ. Όταν θ 

Ευρϊπθ, θ αφρικι και θ Αςία ζχουν μζρα, θ άλλθ μεριά τθσ γθσ ζχει νφχτα. Καιόταν θ άλλθ 

μεριά τθσ γθσ ζχει μζρα εμείσ ζχουμε νφχτα. Το ίδιο γίνεται και με το φεγγάρι». 

 

Θ άποψθ αυτι επεξθγοφςε τθ δθμιουργία τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ με βάςθ τθν 

περιφορά τθσ γθσ γφρω από τον ιλιο και το φεγγάρι τα οποία βρίςκονταν ςε διαμετρικά 

αντίκετα ςθμεία (5ο κείμενο) και αντιμετωπίςτθκε όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ωσ εξισ:  
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ςθκϊκθκαν τρεισ μακθτζσ κρατϊντασ τισ καρτζλεσ του ιλιου, τθσ ςελινθσ και τθ 

γθσ αντίςτοιχα. Οι μακθτζσ τοποκετικθκαν ςφμφωνα με το ςχζδιο που παρουςίαςε θ 

ομάδα και διερευνικθκε αν από τισ διάφορεσ κζςεισ που κα μποροφςε να πάρει θ γθ ςτο 

ςφςτθμα, κα είχαμε μζρα και νφχτα. Πταν το παιδί που παρίςτανε τθ γθ βρζκθκε ςε κζςθ 

εξωτερικι από τθν πλευρά τθσ ςελινθσ, οι μακθτζσ ρωτικθκαν «αν είναι δυνατόν να ζχουν 

νφχτα και να βλζπουν και τον ιλιο μαηί». Ζνα παιδί παρατιρθςε ότι «αυτό γίνεται αργά το 

απόγευμα όταν είναι μζρα και είναι και το φεγγάρι ςτον ουρανό». Θ λειτουργικότθτα του 

μοντζλου καταρρίφτθκε όταν θ ερευνιτρια ρϊτθςε αν τα μεςάνυχτα κα μποροφςαν να 

βλζπουν και τον ιλιο. Πταν ςτο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ οι μακθτζσ που είχαν παράγει το 

μοντζλο ρωτικθκαν αν κυμοφνταν τι είχαν γράψει, απάντθςαν αρνθτικά.  

 

Κείμενο 6ο 1 άτομο 

 

«Θ γθ γυρνάει και ζτςι γίνεται θ μζρα και θ νφχτα». 

 

Ο μακθτισ (ο Άρθσ) που ζγραψε ότι «θ γθ γυρνάει» δεν μπόρεςε να επεξθγιςει 

περεταίρω τθν άποψι του. Ππωσ φάνθκε ςτθν πορεία θ άποψι του απείχε από το 

επιςτθμονικό πρότυπο. Σε επόμενο μάκθμα εξζφραςε τθν άποψθ ότι ο «ιλιοσ είναι μζςα 

ςτθ γθ» και για αυτό είναι μικρότεροσ από τθ γθ. Τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα δεν μπόρεςε πάλι 

να δϊςει περαιτζρω εξθγιςεισ. Σε επόμενο μάκθμα το παιδί υποςτιριξε ότι «αν (ο ιλιοσ) 

ιταν ζξω (από τθ γθ) δε κα βλζπαμε πολφ ιλιο και δε κα ζκανε πολφ ηζςτθ». Κακϊσ δεν 

μποροφςε να δϊςει περιςςότερεσ εξθγιςεισ του ηθτικθκε να ηωγραφίςει ςτον πίνακα. Το 

παιδί παριγαγε ζνα ςχζδιο ςφμφωνο με το μοντζλο τθσ κοίλθσ ςφαίρασ και επεξιγθςε ςε 

εκείνθ τθν περίπτωςθ το φαινόμενο τθσ εναλλαγισ μζρα νφχτασ με βάςθ τθν κίνθςθ τόςο 

τθσ γθσ όςο και του ιλιου: «Θ γθ γυρνάει, ο ιλιοσ το βράδυ πθγαίνει από δω (δείχνει 

καμπυλωτι δεξιόςτροφθ κίνθςθ με κατεφκυνςθ από πάνω προσ τα κάτω) και το πρωί από 

δω (δείχνει καμπυλωτι αριςτερόςτροφθ κίνθςθ με κατεφκυνςθ από πάνω προσ τα κάτω)  

 

Σε ςχζςθ με τθν εναλλαγι μζρασ και νφχτασ προζκυψε το κζμα  αν κινείται (γυρίηει) 

θ γθ ι ο ιλιοσ και οι μακθτζσ απάντθςαν γραπτϊσ ςε ςχετικι ερϊτθςθ ωσ εξισ:  
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Πίνακασ 2. 

Κίνθςθ γθσ – ιλιου 

Ουράνιο ςϊμα Γυρίηει Δεν γυρίηει 

Θ γθ  12 + 2 3 

Ο ιλιοσ 3 12 + 2 

Σθμ. Ο αρικμόσ 12 +2 υποδθλϊνει ότι οι 2 μακθτζσ απουςίαηαν. Τα ςτοιχεία από τα παιδιά που 
απουςίαηαν ςυγκεντρϊνονταν ςτθν επόμενθ παρουςία του παιδιοφ ςτο ςχολείο 

 

Από τουσ δεκατζςςερισ μακθτζσ που υποςτιριξαν ότι θ γθ γυρίηει, οι ζντεκα 

προςδιόριςαν τθν κίνθςθ ωσ περιφορά γφρω από τον ιλιο. Ο ζνασ από τουσ μακθτζσ που 

υποςτιριξαν ότι ο ιλιοσ είναι αυτόσ που κινείται, προςδιόριςε τθν κίνθςθ αυτι ωσ 

περιφορά του ιλιου γφρω από τθ γθ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ που υποςτιριξαν ότι τα 

ουράνια αυτά ςϊματα κινοφνται δεν μπόρεςαν να δϊςουν ζναν προςδιοριςμό τθσ κίνθςθσ. 

Ζνασ μακθτισ υποςτιριξε ότι θ γθ κινείται «αλλά εμείσ δεν το καταλαβαίνουμε». 

Συγκρίνοντασ τα κείμενα των ομάδων και τισ ατομικζσ απαντιςεισ των παιδιϊν μπορεί 

κανείσ να διαπιςτϊςει ότι οριςμζνοι μακθτζσ φαίνεται να μθν απαντοφν με απόλυτθ 

ςυνζπεια ςτο κζμα. 

 

 

Β) Οι ιδζεσ των μαθητϊν μετά το πζρασ τησ διδακτικήσ παρζμβαςησ 

 

 Οι περιςςότεροι μακθτζσ φαίνεται ότι δεν είχαν ζνα ςαφζσ μοντζλο για να 

εξθγιςουν το μθχανιςμό μζρασ και νφχτασ,  

 Μετά το πζρασ των δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ φαίνεται να ζχουν κατανοιςει τον 

μθχανιςμό. Οι ομάδεσ ςυμφϊνθςαν όλεσ ςτθ παραγωγι ενόσ κειμζνου και δε 

διαςπάςτθκαν. 

Σε κάποια από τα κείμενα οι μακθτζσ αναφζρονται και ςτθν περιφορά τθσ γθσ γφρω 

από τον ιλιο. Θ ερευνιτρια προςπάκθςε να περιοριςτεί και να δϊςει μεγαλφτερθ ζμφαςθ 

ςτθν περιςτροφι τθσ γθσ γφρω από τον εαυτό τθσ. Θ ιδζα όμωσ οριςμζνων μακθτϊν ότι θ 

γθ περιφζρεται γφρω από τον ιλιο ςε 24 ϊρεσ οδιγθςε ςτθν απλι αναφορά ότι θ γθ 

χρειάηεται διάςτθμα ενόσ χρόνου για να ολοκλθρϊςει μία πλιρθ περιφορά γφρω από τον 

ιλιο. Θ πλθροφορία αυτι καταγράφεται ςτα κείμενα αλλά δεν είναι απολφτωσ ςαφζσ ότι οι 

μακθτζσ δεν τθ ςυςχετίηουν με τθ δθμιουργία τθσ θμζρασ.  
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Ακολουκοφν τα κείμενα των μακθτϊν ςχετικά με τθν εξιγθςθ τθσ εναλλαγισ μζρασ, νφχτασ 

μετά τθν παρζμβαςθ.  

 

Κείμενο 7ο (2 άτομα) 

 

 

 

«Αγαπθτζ Τουρτοφρθ, χκεσ μάκαμε ότι θ γθ γυρνάει γφρω από τον εαυτό τθσ και απϋ τον 

ιλιο. Όταν μια μεριά τθσ γθσ είναι ςτον ιλιο, ζχει μζρα και από τθν άλλθ μεριά ζχει νφχτα». 

 

Κείμενο 8ο  (4 άτομα) 

 

 

 

«Αγαπθτζ Τουρτοφρθ, θ γθ γυρνάει γφρω από τον ιλιο και τον εαυτό τθσ. Για να γυρίςει το 

φεγγάρι γφρω από τθ γθ κζλει ζνα μινα, θ γθ για να γυρίςει γφρω από τον εαυτό τθσ 
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χρειάηεται 24 ϊρεσ, θ γθ για  να γυρίςει γφρω από τον ιλιο χρειάηεται ζνα χρόνο. Άμα ςτθ 

μια πλευρά είναι μζρα από τθν άλλθ είναι νφχτα. Ζτςι γίενται θ μζρα και θ νφχτα».  

 

 

Κείμενο 9ο (5 άτομα) 

 

«Αγαπθτζ Τουρτοφρθ Κρθκετοφν! Θ γθ γυρνάει γφρω από τον εαυτό τθσ, κάνει 24 ϊρεσ και 

ζτςι ζχουμε μζρα και νφχτα. Όταν το φεγγάρι κάνει γφρεσ, γφρω από τθ γθ κάνει ζνα μινα. 

Και όταν θ γθ γυρνάει γφρω γφρω από τον ιλιο κάνει 1 χρόνο. Αλλά μθν ξεχάςετε ότι πάντα 

τθν ακολουκεί το φεγγάρι». 

 

Κείμενο 10ο (5 άτομα) 

 

«Αγαπθτζ Τουρτοφρθ, το φεγγάρι γυρίηει γφρω, γφρω από τθ γθ. Θ γθ γυρίηει γφρω από τον 

εαυτό τθσ 24:00 ϊρεσ. Όταν θ γθ γυρίηει θ μια πλευρά τθσ από τον ιλιο τότε ζχει μζρα. 

Ότανγυρίηει από τθν άλλθ μεριά τότε ζχει νφχτα. Θ γθ γυρίηει γφρω από τον ιλιο 1 χρόνο. 

Και ζτςι δθμιουργείται θ μζρα και θ νφχτα. Αυτά ξζρουμε αγαπθτζ Τουρτοφρθ». 
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Στο τελικό τεςτ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ ατομικά να γράψουν ι να ηωγραφίςουν 

«πϊσ γίνεται θ μζρα και θ νφχτα». Οκτϊ μακθτζσ παρουςίαςαν μία ορκι επεξιγθςθ του 

μθχανιςμοφ με ςχζδιο (Σχιμα 20) ι κείμενο ι και τα δφο μαηί, τρεισ μακθτζσ τοποκζτθςαν 

απλϊσ τθ γθ ανάμεςα ςτον ιλιο και τθ ςελινθ χωρίσ περεταίρω εξθγιςεισ (Σχιμα 21),  

 

       

Σχιματα 20, 21. Σχζδια μακθτϊν ςχετικά με τθν εξιγθςθ τθσ εναλλαγισ μζρασ, νφχτασ ςτο τελικό 

τεςτ.  

Τρεισ μακθτζσ απζδωςαν το φαινόμενο τθσ μζρασ ςτθν περιφορά τθσ γθσ γφρω από 

τον ιλιο ενϊ τρεισ μακθτζσ ζγραψαν επεξθγιςεισ όπωσ «όταν ο ιλιοσ φζγγει ςε ζνα μζροσ 

είναι μζρα και ςτο άλλο μζροσ που δε φζγγει είναι νφχτα» χωρίσ να αναφερκοφν ςε 

κινιςεισ.  

Στον παρακάτω πίνακα κατατάςςονται οι ιδζεσ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με το 

μθχανιςμό τθν εναλλαγισ μζρασ νφχτασ ςε τρεισ κατθγορίεσ ανεπαρκείσ, ενδιάμεςεσ και 

επαρκείσ, ανάλογα με το αν παρουςιάηουν κανζνα, ζνα ι και τα δφο από τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: α) κίνθςθ (περιςτροφι) τθσ γθσ και β) τθ κζςθ τθσ γθσ ςε ςχζςθ με τον 

ιλιο. 

 

Πίνακασ 3. 

Κατάταξθ ιδεϊν μακθτϊν για το φαινόμενο εναλλαγισ μζρασ νφχτασ 

Λδζεσ μακθτϊν Ρριν τθν παρζμβαςθ Μετά τθν παρζμβαςθ  Τελικό τεςτ 

Ανεπαρκείσ 12 - 3 

Ενδιάμεςεσ 4 5 6 

Επαρκείσ - 11 8 

 

Ππωσ φαίνεται από τον πίνακα, οι ιδζεσ των παιδιϊν ςε ςχζςθ με το μθχανιςμό τθσ 

εναλλαγισ μζρασ και νφχτασ παρουςίαςαν βελτίωςθ. Συνολικά οι μακθτζσ παριγαγαν πιο 

πλοφςια και πιο ακριβι κείμενα μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ και ζδειχναν να νιϊκουν 

περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ και να νιϊκουν πιο αςφαλείσ ςε ςχζςθ με τισ γνϊςεισ τουσ. ΟΛ 

απαντιςεισ ςτο τελικό τεςτ φαίνεται να είναι λιγότερο ακριβείσ ςε ςχζςθ με αυτζσ που 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



93 
 

παριγαγαν οι μακθτζσ μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ. Αυτό πικανϊσ οφείλεται ςε δφο 

παράγοντεσ: τθν ζλευςθ του χρόνου που μπορεί να δείχνει ότι δεν πραγματοποιικθκε 

ουςιαςτικι ςυγκράτθςθ τθσ γνϊςθσ ι/και ςτο γεγονόσ ότι ενϊ τα κείμενα που παριγαγαν 

οι μακθτζσ αμζςωσ μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ ιταν ομαδικά, ςτο τελικό τεςτ οι μακθτζσ 

κλικθκαν να απαντιςουν ατομικά. Θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ πικανϊσ 

ςυντζλεςε ςτο να παραχκοφν πιο πλοφςια και πιο ακριβι κείμενα.  

 

 

5.5. ΧΕΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΗΛΙΟΤ ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΗΝΗ 

 

 

Α) Οι ιδζεσ των μαθητϊν για τα ςχετικά μεγζθη ήλιου-γησ-ςελήνησ κατά τη διάρκεια 

εφαρμογήσ του προγράμματοσ 

 

 

 Από τισ γραπτζσ απαντιςεισ των μακθτϊν για τα ςχετικά μεγζκθ ιλιου-γθσ-ςελινθσ 

προζκυψαν πζντε απόψεισ όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 4. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταγραφισ 

των ιδεϊν ςτον πίνακα τθσ τάξθσ οριςμζνοι μακθτζσ άλλαξαν γνϊμθ και ζτςι οι κζςεισ που 

καταγράφθκαν τελικά κατζλθξαν να εκφράηουν τρεισ διαφορετικζσ απόψεισ.  

 

Πίνακασ 4. 

Σχετικά μεγζκθ ιλιου, γθσ, ςελινθσ. 

Σειρά μεγζκουσ Γραπτά (15 +2) Κατά τθ ςυηιτθςθ 

(15) 

Μετά τθν παρζμβαςθ 

(15) 

Τελικό τεςτ 

Ιλιοσ- γθ – ςελινθ 5 9 9 17 

Γθ – ιλιοσ – ςελινθ         7 (+2) 5 5  

Γθ – (ιλιοσ – ςελινθ 

ιςομεγζκθ) 

1    

Ιλιοσ – ςελινθ – γθ  1    

Πλα ίςα 1 1 1  

 

Οι μακθτζσ που υποςτιριξαν τθν κζςθ ότι θ γθ είναι το μεγαλφτερο ουράνιο ςϊμα 

επιχειρθματολόγθςαν ωσ εξισ: «θ γθ είναι μεγαλφτερθ από τον ιλιο» και «θ γθ είναι 

μεγάλθ και τον ιλιο τον βλζπουμε μικρό». Ζνασ μακθτισ υποςτιριξε ότι ο ιλιοσ δεν γίνεται 

να είναι μεγαλφτεροσ από τθ γθ γιατί «ο ιλιοσ είναι μζςα ςτθ γθ». Ο μακθτισ αυτόσ δεν 
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μπόρεςε να επεξθγιςει περαιτζρω τθν άποψι του και θ τελικι επεξιγθςθ που ζδωςε ιταν 

ότι «θ γθ είναι μεγαλφτερθ από τον ιλιο, αλλά ο ιλιοσ είναι πάνω, πάνω από τθ γθ».  

 Ωσ αντεπιχειριματα οι μακθτζσ οι οποίοι υποςτιριξαν τθ κζςθ ότι ο ιλιοσ είναι 

μεγαλφτεροσ, ζφεραν τα εξισ: «Γιατί ζτςι από μακριά τα βλζπετε» και «Όλα είναι μεγάλα, 

αλλά όταν πθγαίνουν ςτο διάςτθμα τα βλζπουν κανονικά, γιατί είναι πιο κοντά» και 

«Πιςτεφω ότι ο ιλιοσ είναι μεγαλφτεροσ από τουσ πλανιτεσ». 

 Ο μακθτισ που υποςτιριξε τθ κζςθ ότι «όλα είναι ίςα» υποςτιριξε ότι «όλα είναι 

μεγάλα, γιατί εμείσ είμαςτε ςτθ γθ και τα βλζπουμε πιο μικρά».  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ ςυηθτικθκε το εάν μπορεί κάτι να 

είναι μεγάλο, αλλά να φαίνεται μικρό από μακριά και μετριςαμε με το χζρι μασ διάφορα 

αντικείμενα (μζςα και ζξω από τθν τάξθ) τοποκετϊντασ τα ανάμεςα ςτον μζγα και ςτον 

δείκτθ. Οι μακθτζσ ςυμφϊνθςαν ότι μπορεί κάτι να είναι μεγάλο, αλλά να φαίνεται μικρό 

από μακριά. Ραρόλα αυτά δεν μπόρεςαν να προεκτείνουν τθ λογικι αυτι ςτα ουράνια 

ςϊματα και επζμειναν ςτισ αρχικζσ τουσ απόψεισ με ςκζνοσ. 

 Πταν αργότερα ζγινε επίδειξθ φωτογραφιϊν ςτουσ μακθτζσ που εικόνιηαν το 

ςχετικό μζγεκοσ του ιλιου μπροςτά ςτουσ πλανιτεσ τοποκετθμζνουσ ςτθ ςειρά, οι μακθτζσ 

ζδειξαν ιδιαίτερα ζντονθ ζκπλθξθ. Φαίνεται πωσ μόνο κατά τθ διάρκεια των επόμενων 

μακθμάτων οι μακθτζσ που υποςτιριηαν ότι θ γθ είναι το μεγαλφτερο από τα τρία ουράνια 

ςϊματα, άρχιςαν ςταδιακά να αλλάηουν άποψθ.  
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5.6.. ΟΙ ΠΛΑΝΗΣΕ 

 

 

Α) Οι ιδζεσ των μαθητϊν για τουσ πλανήτεσ 

 

 Από τισ καταγραφζσ των μακθτϊν από τουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν ζχουμε τα 

εξισ ςτοιχεία: 

Στο ςφνολο των χαρτϊν των παιδιϊν αναφζρονται και οι εννζα πλανιτεσ, ο αρικμόσ 

όμωσ των παραδειγμάτων που δίνει ο κάκε μακθτισ διαφζρει, όπωσ και θ χριςθ ι όχι του 

όρου «πλανιτεσ». Στον Ρίνακα 5 φαίνονται τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία.  

 

Πίνακασ 5 

Στοιχεία ςχετικά με τουσ πλανιτεσ από τουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν. 

Αρικμόσ μακθτϊν Ονομαςίεσ πλανθτϊν Εμφάνιςθ όρου «πλανιτθσ» 

1 0 Ναι 

3 0 Πχι 

1 2 Πχι 

4 3 Ναι 

7 4 Ναι 

1 8 Ναι 

 

Ο πλανιτθσ που αναφζρεται ςυχνότερα είναι ο πλανιτθσ Άρθσ (13) κάτι που μπορεί 

να ςυνδζεται με τθν φπαρξθ μακθτι ςτθν τάξθ με αντίςτοιχο όνομα. Ακολουκοφν ο Δίασ 

(9), ο Κρόνοσ (9), θ Αφροδίτθ (8), θ Γθ (4), ο Ροςειδϊνασ (3), ο Ερμισ (2), ο Ουρανόσ (1) και 

ο Ρλοφτωνασ (1). Καμία επιπλζον πλθροφορία για τουσ πλανιτεσ πζρα από τθν ονομαςία 

τουσ δεν εμφανίηεται ςτουσ χάρτεσ εννοιϊν. Επίςθσ απουςιάηουν αναφορζσ ςε κινιςεισ 

πλανθτϊν. Τζλοσ, τζςςερα παιδιά καταγράφουν τον πλανιτθ «Ακθνά» κάτι που 

υποδεικνφει ότι μπορεί να ςυςχετίηουν ονομαςίεσ από τθν ελλθνικι μυκολογία με τισ 

ονομαςίεσ των πλανθτϊν. 

Σε ςχζςθ με το αν κινοφνται ι όχι οι πλανιτεσ τα παιδιά απάντθςαν γραπτϊσ ςε 

ςχετικι ερϊτθςθ όπωσ φαίνεται παρακάτω και διλωςαν ότι δεν ιξεραν να προςδιορίςουν 

τον τρόπο κίνθςθσ. 
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Πίνακασ 6. 

Κινιςεισ πλανθτϊν. Αρχικζσ αντιλιψεισ. 

Αντίλθψθ Αρικμόσ μακθτϊν (16+1) 

Κινοφνται 6 

Κινοφνται ςιγά 1 

Κινοφνται οι μιςοί 1 

Δεν κινοφνται, μόνο θ γθ κινείται 2 

Δεν κινοφνται  4 

Δεν ξζρω       2 +1 

 

Β) Οι ιδζεσ των μαθητϊν μετά το πζρασ τησ διδακτικήσ παρζμβαςησ 

 

Μετά τθν παρζμβαςθ οι μακθτζσ καταςκεφαςαν νζουσ χάρτεσ εννοιϊν με κεντρικό 

κζμα τουσ πλανιτεσ. Στον Ρίνακα 7 παρουςιάηεται ο αρικμόσ των πλανθτϊν που 

κατεγράφθ κάκε φορά, όπωσ και το αν ζχουν ςθμειωκεί με τθ ςωςτι ςειρά ςε ςχζςθ με τθν 

απόςταςι τουσ από τον ιλιο. Θ καταγραφι των πλανθτϊν με τθ ςειρά δεν ηθτικθκε από 

τθν ερευνιτρια αλλά ζγινε αυκόρμθτα από τουσ μακθτζσ. 

 

Πίνακασ 7. 

Στοιχεία ςχετικά με τουσ πλανιτεσ από τουσ χάρτεσ εννοιϊν για τουσ πλανιτεσ. 

Πνομα Αρχικοί χάρτεσ 

εννοιϊν για το 

διάςτθμα 

Χάρτεσ εννοιϊν για τουσ πλανιτεσ μετά το 

πζρασ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ 

Τελικοί χάρτεσ εννοιϊν για το διάςτθμα 

 Αρικμόσ πλανθτϊν 

ςτουσ αρχικοφσ 

χάρτεσ 

Αρικμόσ πλανθτϊν 

ςτουσ χάρτεσ μετά 

τθν παρζμβαςθ  

Αναφορά πλανθτϊν 

με τθ ςειρά 

Αρικμόσ πλανθτϊν 

ςτουσ τελικοφσ 

χάρτεσ  

Αναφορά πλανθτϊν 

με τθ ςειρά 

Άγγελοσ  8 - - 8 Πχι  

Αποςτόλθσ  4 9 Ναι 9 Ναι 

Απόςτολοσ. 4 9 Ναι 9 Ναι 

Κανάςθσ 4 9 Ναι 9 Ναι 

Γιϊργοσ 3 9 Ναι 9 Ναι 

Άρθσ 3 - - 9 Πχι  

Δαμιανόσ 0 9 Ναι 9 Ναι  

Νίκοσ 0 - - 9 Πχι 

Σπφροσ 0 - - 9 Πχι  

Μαριάννα 4 9 Ναι 9 Πχι  
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Νικολζτα 4 9 Ναι 7 Πχι 

Μάγδα 4 9 Ναι 9 Πχι 

Μαρία 4 8 Πχι 9 Ναι 

Γεωργίτςα 3 9 Πχι 9 Πχι 

Γεωργία. 3 9 Ναι 9 Ναι 

Χριςτίνα 2 6 Πχι  7 Πχι  

Ραραςκευι 0 6 Πχι  6 Πχι  

 

Σθμαντικό είναι το ότι ςτουσ νζουσ χάρτεσ, οι πλανιτεσ δεν εμφανίηονται ςτθ κζςθ 

του παραδείγματοσ όπωσ ςυνζβαινε με τουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν, αλλά αρχίηουν να 

παίρνουν τθ κζςθ ζννοιασ ςε ιεραρχία, κακϊσ οι μακθτζσ αρχίηουν να ςυνδζουν τον κάκε 

πλανιτθ με νζεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ονομαςίεσ και ςυνολικό αρικμό δορυφόρων 

όπωσ και χαρακτθριςτικά των πλανθτϊν. Θ φπαρξθ ι όχι δορυφόρων ςε κάκε πλανιτθ 

όπωσ και το ςφνολο και οι ονομαςίεσ αυτϊν ιταν ζνα ςτοιχείο που τράβθξε αυκόρμθτα το 

ενδιαφζρον των παιδιϊν. Οι πλθροφορίεσ που εμφανίςτθκαν ςτουσ νζουσ χάρτεσ 

αφοροφςαν τα εξισ: 

 

Πίνακασ 8. 

Ρλθροφορίεσ που ςυνδζκθκαν με τουσ πλανιτεσ. 

Ρλθροφορία Χάρτεσ μετά τθν παρζμβαςθ Τελικοί χάρτεσ 

Δακτφλιοι Κρόνου 2 8 

Κφελλα ςτο Δία 2 2 

Ουρανόσ-Ροςειδϊνασ δίδυμοι 

πλανιτεσ 

1 2 

Σελινθ δορυφόροσ τθσ γθσ 4 6 

Αρικμοί δορυφόρων  10 13 

Ονομαςίεσ δορυφόρων  3 4 

Κινιςεισ πλανθτϊν  - 4 

Ρλοφτωνασ ο πιο μικρόσ πλανιτθσ - 2 

 

Μόνο μία μακιτρια δεν χρθςιμοποίθςε τον όρο «πλανιτεσ» ςτον τελικό χάρτθ 

εννοιϊν. Πλοι οι άλλοι μακθτζσ εντάςςουν τθ γθ ςτουσ πλανιτεσ. Οι μακθτζσ που είχαν 

ςθμειϊςει απουςίεσ κατζγραψαν τισ ονομαςίεσ των πλανθτϊν ςτουσ τελικοφσ χάρτεσ και 

διλωςαν ότι τισ ζμακαν ςτα διαλείμματα από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  
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 Στουσ τελικοφσ χάρτεσ εννοιϊν εμφανίςτθκαν νζεσ πλθροφορίεσ, όπωσ π.χ. αυτζσ 

που αφοροφν τθν κίνθςθ των πλανθτϊν. Ο αρικμόσ εμφάνιςθσ των άλλων πλθροφοριϊν 

ςτουσ χάρτεσ εννοιϊν των μακθτϊν ι παραμζνει ςτακερόσ ι αυξάνει, με μεγαλφτερθ 

αφξθςθ να παρατθρείται ςτουσ δακτυλίουσ του Κρόνου.  

 Σε ςχζςθ με τον τρόπο κίνθςθσ των πλανθτϊν ςτο τελικό τεςτ οι μακθτζσ απαντοφν 

ωσ εξισ: 

 

Πίνακασ 9 

Κινιςεισ πλανθτϊν κατά το τελικό τεςτ. 

Επιλογι Τελικό τεςτ 

Δεν κινοφνται κακόλου  

Γυρνάνε μόνο γφρω από τον ιλιο  

Γυρνάνε μόνο γφρω από τον εαυτό τουσ 2 

Γυρνάνε και γφρω από τον εαυτό τουσ και 

γφρω από τον ιλιο 

15 

 

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται δφο χάρτεσ εννοιϊν που καταςκεφαςαν δφο μακθτζσ 

για τουσ πλανιτεσ μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ. Οι αρικμοί που ςθμειϊνουν οι μακθτζσ 

κάτω από τουσ πλανιτεσ αφοροφν τον αρικμό των δορυφόρων τουσ. (Σχιμα 22, 23)  

 

 

Σχιμα 22. Χάρτθσ εννοιϊν μακθτι για τουσ πλανιτεσ. 
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Σχιμα 23. Χάρτθσ εννοιϊν μακιτριασ για τουσ πλανιτεσ.  
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5.7.. Ο ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΑΣΕΡΙΑ – ΟΙ ΑΣΕΡΙΜΟΙ 

 

 

Α) Οι ιδζεσ των μαθητϊν για τον ήλιο, τα αςτζρια και τουσ αςτεριςμοφσ.  

 

 

 Από τουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν είχαν προκφψει διάφοροι χαρακτθριςμοί για τα 

αςτζρια. Οριςμζνοι μακθτζσ χαρακτιριςαν τα αςτζρια «φωτεινά» ενϊ άλλοι «φωτιηόμενα 

από τον ιλιο». Οι μακθτζσ ρωτικθκαν και απάντθςαν γραπτϊσ αν πιςτεφουν ότι τα αςτζρια 

ζχουν δικό τουσ φωσ ι αντίκετα αν παίρνουν το φωσ τουσ από κάπου. 

 Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ρωτικθκαν αν βλζπουμε τα αςτζρια τθ μζρα και αφοφ 

απάντθςαν αρνθτικά ρωτικθκαν για ποιο λόγο πιςτεφουν ότι γίνεται αυτό και κατζγραψαν 

τθν απάντθςι τουσ.  

 Σε ςχζςθ με το πρϊτο ερϊτθμα προζκυψαν τρεισ κζςεισ: 

 

Πίνακασ 10. 

Αντιλιψεισ των μακθτϊν για τα άςτρα. 

Αντίλθψθ Αρικμόσ μακθτϊν (16+1) Τελικό τεςτ 

Τα αςτζρια παίρνουν φωσ 

από τον ιλιο 

      13 + 1 3 

Είναι ιλιοι με δικό τουσ φωσ  1 14 

Δεν ξζρω 2  

 

 Σε ςχζςθ με τα δεφτερο ερϊτθμα προζκυψε μεγαλφτερθ ποικιλία απαντιςεων 

 

Πίνακασ 11. 

Αντιλιψεισ μακθτϊν για  τθ μθ εμφάνιςθ των άςτρων τθν θμζρα. 

Αντίλθψθ Αρικμόσ μακθτϊν (16 + 1) Τελικό τεςτ 

Μπαίνει ο ιλιοσ μπροςτά και 

δε φαίνονται 

1 15 

Μζνουν ςτον ουρανό, αλλά 

τελειϊνει το φωσ τουσ 

3  

Ράνε ςτον ιλιο (να πάρουν 

φωσ) 

2  
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Ράνε ςτθ μζρα 1  

Μζνουν ςτάςιμα, δε φαίνονται 1  

Ράνε ςτθν άλλθ μεριά τθσ γθσ 

που είναι νφχτα 

1  

Τα κρφβουν τα ςφννεφα 1  

Χάνουν το φωσ τουσ 1  

Δεν ξζρω        5 + 1  

Ράνε κάπου αλλοφ - 2 

 

 Οι περιςςότερεσ από τισ παραπάνω απαντιςεισ μποροφν να ομαδοποιθκοφν με 

βάςθ δφο ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά: 

Α) αν υποδθλϊνουν ότι τα αςτζρια μετακινοφνται από τθ κζςθ τουσ (4) ι όχι (6) 

Β) αν υποδθλϊνουν ότι το φωσ των αςτεριϊν τελειϊνει (6) 

Ο μακθτισ που διλωςε ότι «μπαίνει ο ιλιοσ μπροςτά και δε φαίνονται», δε το 

γνϊριηε εκ των προτζρων, αλλά αντιλιφκθκε ότι αυτό ςυμβαίνει τθν ϊρα που ζγραφε τθν 

απάντθςι του ςτο ερϊτθμα. Τότε αναφϊνθςε «το βρικα» και ςθμείωςε ςε καινοφριο χαρτί 

τθ ςωςτι απάντθςθ. Θ απάντθςθ «Ράνε ςτθν άλλθ μεριά τθσ γθσ που είναι νφχτα» δόκθκε 

από τον μοναδικό μακθτι που γνϊριηε ότι τα αςτζρια είναι ιλιοι.  

 Στθ ςυνζχεια οι απαντιςεισ των μακθτϊν κατεγράφθςαν ςτον πίνακα και 

ςυηθτικθκαν ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. Οι μακθτζσ που γνϊριηαν τισ ορκζσ απαντιςεισ, τισ 

μετζφεραν ςτουσ υπόλοιπουσ και παρατθριςαμε φωτοτυπίεσ που εικόνιηαν το μζγεκοσ του 

ιλιου ςε ςχζςθ με άλλα αςτζρια. Οι μακθτζσ αναρωτικθκαν από μόνοι τουσ «γιατί τα 

αςτζρια τα βλζπουμε τόςο μικρά;» και «γιατί ενϊ είναι ςτρόγγυλα τα βλζπουμε με 

μυτίτςεσ;». Οι απαντιςεισ δόκθκαν από άλλουσ μακθτζσ και αφοροφςαν τθν απόςταςθ και 

τθ λάμψθ των άςτρων αντίςτοιχα. Οι εικόνεσ αναρτικθκαν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

τάξθσ και οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να τισ παρατθροφν όποια ςτιγμι επικυμοφςαν.  

 Στθ δραςτθριότθτα εικαςτικϊν που πραγματοποιικθκε με χριςθ νερομπογιάσ και 

κθρομπογιάσ οι μακθτζσ παρατιρθςαν το φυλλάδιο που εικόνιηε τουσ αςτεριςμοφσ, 

επζλεξαν και ηωγράφιςαν τον αςτεριςμό που τουσ άρεςε. Τα περιςςότερα παιδιά (13) 

απζδωςαν αυκόρμθτα κυκλικό ςχιμα ςτα αςτζρια που ςχεδίαςαν αντί να τα ηωγραφίςουν 

όπωσ τα ςχεδιάηουμε ςυνικωσ. (Εικ. 12) 
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Εικ. 12. Ηωγραφικό ςχζδιο μακθτι που εικονίηει τον αςτεριςμό του Λζοντα. 

 

 Συνολικά, οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν ιδιαίτερα από το γεγονόσ ότι ο ιλιοσ είναι  

αςτζρι και τα αςτζρια ιλιοι, εντυπωςιάςτθκαν από το ςχετικό μζγεκοσ του ιλιου μπροςτά 

ςτουσ πλανιτεσ και μπροςτά ςε άλλα μεγαλφτερα άςτρα ενϊ τουσ φάνθκε ιδιαίτερα 

παράξενθ θ ιδζα των αςτεριςμϊν. Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ δεν επζτρεψε εμβάκυνςθ ςτο 

κζμα των αςτεριςμϊν και όπωσ φάνθκε από τουσ τελικοφσ χάρτεσ εννοιϊν ζχουμε πολφ 

μικρι εμφάνιςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν ςτο ςφνολο των χαρτϊν εννοιϊν τθσ τάξθσ. 
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5.8.. ΓΑΛΑΞΙΕ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΣΑ 

 

 

Α) Οι ιδζεσ των μαθητϊν για τουσ γαλαξίεσ και τα νεφελϊματα 

 

Σε ςχετικι ερϊτθςθ οι μακθτζσ διλωςαν ότι είχαν ακοφςει ξανά τθ λζξθ 

«γαλαξίασ» αλλά δεν γνϊριηαν τι ςθμαίνει, ενϊ δεν είχαν ακοφςει ποτζ τθ λζξθ 

«νεφελϊματα».  

 

 Β) Οι ιδζεσ των μαθητϊν μετά το πζρασ τησ διδακτικήσ παρζμβαςησ 

 

 Οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από τισ εικόνεσ των γαλαξιϊν και των νεφελωμάτων 

και από τθν πλθροφορία ότι υπάρχουν διςεκατομμφρια αςτζρια ςτο ςφμπαν. Επίςθσ 

ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ ονομαςίεσ των νεφελωμάτων. Στουσ τελικοφσ χάρτεσ 

εννοιϊν οι γαλαξίεσ και τα νεφελϊματα παρουςιάςτθκαν από εννζα φορζσ αντίςτοιχα, 

αλλά μόνο μία μακιτρια κατάφερε να τοποκετιςει τουσ γαλαξίεσ ςε ανϊτερθ ιεραρχία από 

τουσ πλανιτεσ.  
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5.9. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

Α) ΣΕΛΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

 Στο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν ζνα 

μεγάλο χάρτθ εννοιϊν που κα περιλάμβανε όλα όςα ζμακαν ςτο μάκθμα. Ζτςι οι μακθτζσ 

καταςκεφαςαν τουσ τελικοφσ χάρτεσ εννοιϊν με κεντρικό κζμα ίδιο με αυτό των αρχικϊν 

χαρτϊν: το «διάςτθμα». Θ ςυνολικι βακμολογία των χαρτϊν παρατίκεται ςτον Ρίνακα 12. 

 

Πίνακασ 12. 

Βακμολόγθςθ αρχικϊν και τελικϊν χαρτϊν εννοιϊν. 

Πνομα Αρχικόσ χάρτθσ Τελικόσ χάρτθσ Διαφορά 

Αποςτόλθσ  30 69 39 

Άγγελοσ 23 47 24 

Κανάςθσ 20 36 16 

Γιϊργοσ 19 41 22 

Απόςτολοσ  18 61 43 

Νίκοσ 16 31 15 

Δαμιανόσ 15 48 33 

Σπφροσ 15 26 11 

Άρθσ  9 23 14 

Μάγδα 23 39 16 

Νικολζτα 22 44 22 

Μαριάννα 20 45 25 

Γεωργίτςα 16 39 23 

Μαρία 15 37 22 

Γεωργία 9 44 35 

Χριςτίνα 9 34 25 

Ραραςκευι 8 34 26 

    

 

 Από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου και δομισ των τελικϊν χαρτϊν εννοιϊν και τθ 

ςφγκριςθ με τουσ αρχικοφσ χάρτεσ προζκυψαν τα εξισ: 
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1) δϊδεκα μακθτζσ ςυνδζουν ξεκάκαρα τον ιλιο με τα αςτζρια  αντί ενόσ ςτουσ αρχικοφσ 

χάρτεσ, 

2) εμφανίηονται νζεσ ζννοιεσ όπωσ γαλαξίεσ (9), νεφελϊματα (9) και κομιτεσ (1) κλπ.  οι 

οποίεσ δεν υπιρχαν ςτουσ αρχικοφσ χάρτεσ 

3) δφο μακθτζσ μόνο αναφζρονται ςε αςτεριςμοφσ και δίνουν παραδείγματα, ζνασ ακόμα 

τουσ αναφζρει ωσ ηϊδια 

4) τρεισ μακθτζσ αναφζρονται ςε κινιςεισ πλανθτϊν ζναντι κανενόσ ςτουσ αρχικοφσ χάρτεσ, 

5) τζςςερισ μακθτζσ αναφζρκθκαν ςτθν φπαρξθ εξωγιινων (δεν ζγινε καμία ςχετικι 

αναφορά κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ) ζναντι πζντε ςτουσ αρχικοφσ χάρτεσ 

6) ο αρικμόσ των ιεραρχιϊν που εμφανίηονται ςτουσ χάρτεσ αυξάνει και εμφανίηονται 

διαςυνδζςεισ (Βλ. Σχιμα 25 παρακάτω). Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ διαςυνδζςεων ίςωσ 

οφείλεται ςε δυςκολία των παιδιϊν ι ςτο γεγονόσ ότι δεν τονίςτθκε ιδιαίτερα από τθν 

ερευνιτρια.  

 

Πίνακασ 13. 

Εμφάνιςθ ιεραρχιϊν και διαςυνδζςεων ςτουσ αρχικοφσ και τελικοφσ χάρτεσ εννοιϊν. 

 Λεραρχίεσ ςτουσ 

αρχικοφσ χάρτεσ  

Λεραρχίεσ ςτουσ 

τελικοφσ χάρτεσ 

Διαςυνδζςεισ ςτουσ 

αρχικοφσ χάρτεσ 

Διαςυνδζςεισ ςτουσ 

τελικοφσ χάρτεσ 

0 - - 17 14 

1 2 -  2 

2 14 3  1 

3 1 10   

4 - 3   

 

 Οι μακθτζσ επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςε κζματα που αφοροφςαν τουσ πλανιτεσ 

αλλά πολλζσ από τισ πλθροφορίεσ που γνϊριηαν  τα παιδιά δεν εμφανίςτθκαν ςτουσ χάρτεσ 

εννοιϊν. Για παράδειγμα, ενϊ θ φπαρξθ δακτυλίων ςτουσ τζςςερισ αζριουσ πλανιτεσ 

αναφζρκθκε προφορικά από οριςμζνουσ μακθτζσ, δεν εμφανίςτθκε ςτουσ χάρτεσ εννοιϊν. 

Ρικανότατα οι χάρτεσ εννοιϊν απεικονίηουν ζνα μζροσ μόνο των πλθροφοριϊν που 

γνωρίηουν οι μακθτζσ ι οριςμζνεσ πλθροφορίεσ χρειάηεται να ανακλθκοφν για να 

καταγραφοφν.  

 

Στον Ρίνακα 14 που παρατίκεται παρακάτω εμφανίηεται θ βακμολογία των αρχικϊν και 

τελικϊν χαρτϊν εννοιϊν των μακθτϊν ανά διαςτιματα. Είναι προφανισ θ βελτίωςθ τθσ 
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βακμολογίασ των χαρτϊν ςτο ςφνολο των μακθτϊν τθσ τάξθσ, κάτι που υποδεικνφει ότι 

ζχουμε δθμιουργία πιο ςφνκετθσ νοθτικισ δομισ ςτο ςφνολο των μακθτϊν.  

 

Πίνακασ 14. 

Βακμολογίεσ χαρτϊν Αρχικοί χάρτεσ Τελικοί χάρτεσ 

8-15 7 - 

16-22 7 - 

23-29 2 2 

30-37 1 5 

38-45  6 

45-  4 

 

 Τζλοσ, παρατίκεται ζνασ αρχικόσ χάρτθσ εννοιϊν μακθτι με κεντρικό κζμα το 

«διάςτθμα» και ςτθ ςυνζχεια ο τελικόσ χάρτθσ που καταςκεφαςε ο ίδιοσ μακθτισ (Σχιματα 

24, 25). 

 

Σχιμα 24. Αρχικόσ χάρτθσ μακθτι με κεντρικό κζμα το διάςτθμα. 
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Σχιμα 25. Τελικόσ χάρτθσ εννοιϊν μακθτι με κεντρικό κζμα το διάςτθμα.  

 

 

Β) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

 

Τζλοσ, από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ από τουσ μακθτζσ για τθν καταγραφι των παρατθριςεϊν τουσ ςε ςχζςθ με 

ότι καινοφριο ζμακαν ςτο μάκθμα, ότι τουσ ζκανε εντφπωςθ, ότι τουσ δυςκόλεψε και τα 

κζματα για τα οποία κα ικελαν να μάκουν περιςςότερα πράγματα, προζκυψε ότι ιδιαίτερθ 

εντφπωςθ ζκανε ςτα παιδιά θ πλθροφορία ότι τα αςτζρια είναι ιλιοι (6 αναφορζσ) και το 

μεγάλο μζγεκοσ του ιλιου (6 αναφορζσ). Δφο μακθτζσ ςθμείωςαν ότι τουσ εντυπωςίαςε το 

γεγονόσ πωσ «πράγματα που ιξεραν ιταν αλλιϊσ». Ωσ νζα γνϊςθ εκτόσ από τα παραπάνω 

οι μακθτζσ ςθμείωςαν τθν εναςχόλθςθ με τουσ γαλαξίεσ (9), τα αςτζρια (7), τα 

νεφελϊματα (7), τουσ πλανιτεσ (5) κλπ. Οι περιςςότεροι μακθτζσ βρικαν το πρόγραμμα 

εφκολο (14). Μία μακιτρια ςθμείωςε ότι δυςκολευόταν να βάλει τουσ πλανιτεσ ςτθ ςειρά 

ενϊ ζνασ μακθτισ κεϊρθςε δφςκολο το πϊσ γεννιοφνται τα αςτζρια (δεν ζγινε επεξιγθςθ 

ςτο μάκθμα). Ρζντε μακθτζσ ςθμείωςαν ότι κα ικελαν να μάκουν περιςςότερα για τουσ 
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πλανιτεσ και τζςςερισ για τουσ δορυφόρουσ. Νζα κζματα με τα οποία διλωςαν ότι κα 

ικελαν να αςχολθκοφν οι μακθτζσ ιταν οι αςτροναφτεσ, θ φπαρξθ ιπτάμενων δίςκων και οι 

κομιτεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 ΓΕΝΛΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

 

6.1 Ειςαγωγι 

 

Τα παιδιά ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για το ςφνολο του προγράμματοσ και 

εντυπωςιάςτθκαν από τισ εικόνεσ που είδαν ςτθν τάξθ. Από γονείσ που ζτυχε να 

επιςκεφτοφν το ςχολείο κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ μάκαμε ότι τα 

παιδιά κρζμαςαν όςεσ καταςκευζσ πραγματοποιιςαμε ςτο ςχολείο, τθν αφίςα και τθν 

κάρτα ςτο δωμάτιό τουσ ενϊ τουσ ανζφεραν με ενκουςιαςμό όςα μάκαιναν ςε κάκε 

ςυνάντθςθ. Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ ανζφερε ότι ςτα διαλείμματα οριςμζνεσ φορζσ τα παιδιά 

ςυηθτοφςαν για τα κζματα που αναπτφχκθκαν ςτο μάκθμα μεταξφ τουσ αλλά και με τα 

παιδιά άλλων τμθμάτων. Κατά τισ ϊρεσ εφαρμογισ δεν ζλειψαν και αυκόρμθτεσ 

ςυμπεριφορζσ με τισ οποίεσ τα παιδιά ζδειχναν τον ενκουςιαςμό τουσ. Οι μακθτζσ ςτα 

διαλείμματα ηωγράφιηαν ςτο πίνακα και ηιτθςαν να φωτογραφθκοφν με τα ζργα τουσ (Εικ. 

13). 

 

 

Εικόνα 13 

 

6.2. Μακθςιακά αποτελζςματα του προγράμματοσ 

 

 Σε ςχζςθ με τα μακθςιακά αποτελζςματα του προγράμματοσ,, υπιρξαν περιοχζσ 

όπου οι μακθτζσ επζδειξαν μεγαλφτερθ ετοιμότθτα για μάκθςθ και άλλεσ περιοχζσ όπου 

εμφανίςτθκαν περιοριςμζνα αποτελζςματα, ενϊ υπιρξαν και διαφοροποιιςεισ, όπωσ ιταν 

αναμενόμενο, ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.  

Φαίνεται ότι κάποια από τα παιδιά γνϊριηαν ι είχαν προβλθματιςτεί περιςςότερο 

από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ενϊ άλλα –ανάλογα με το υπό μελζτθ κζμα κάκε φορά- 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



110 
 

φάνθκε να καταςκευάηουν τισ απαντιςεισ τουσ ι να ςκζφτονται υποκζςεισ για πρϊτθ 

φορά. Υπιρξαν φορζσ που οι μακθτζσ διλωναν πλιρθ άγνοια για οριςμζνα κζματα και 

άλλεσ που ςε διαφορετικζσ ςυναντιςεισ εξζφραηαν διαφορετικζσ απόψεισ κάκε φορά για 

το ίδιο κζμα. Φαίνεται ότι πολλζσ από τισ αντιλιψεισ που είχαν τα παιδιά, δεν ιταν βακιά 

ριηωμζνεσ κάτι που ςυμφωνεί με πορίςματα άλλων ερευνϊν για τθν αντίςτοιχθ θλικία  

(Sneider & Ohadi, 1982). 

 

Ι. Η γη  

 Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθ γθ, από τθν καταςκευι 

τθσ γθσ με τθν πλαςτελίνθ προζκυψαν μόνο δφο αντιλιψεισ: αυτι τθσ επίπεδθσ γθσ και τθσ 

ςφαίρασ. Θ διερεφνθςθ όμωσ που ζγινε, τόςο με τα ηωγραφικά ςχζδια των μακθτϊν για τθ 

γθ, όςο και μζςω ςυηθτιςεων κατά τθν πορεία του προγράμματοσ, ζδειξε αρκετζσ 

διαφοροποιιςεισ –π.χ. επίπεδθ γθ με αςαφι όρια, επίπεδθ γθ με κυκλικό ςχιμα- και 

επιβεβαίωςε επιπλζον τθν φπαρξθ και άλλων αντιλιψεων όπωσ για παράδειγμα αυτισ τθσ 

κοίλθσ ςφαίρασ που αναφζρονται ςε άλλεσ μελζτεσ (Baxter, 1989, Nussbaum, 1979, 

Nussbaum & Novak, 1976, Vosniadou 1994, κ.α.). Το γεγονόσ αυτό υποδεικνφει ότι κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται διαφορετικι τρόποι αναπαράςταςθσ των ιδεϊν των μακθτϊν 

για να ζχουμε το δυνατόν πλθρζςτερα ερευνθτικά αποτελζςματα.  

 Θ ζννοια του ςφαιρικοφ ςχιματοσ τθσ γθσ φάνθκε να ζγινε εφκολα αποδεκτι από 

τουσ μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ, κακϊσ όλοι οι μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ μποροφςαν να αναφζρουν ότι ζχει ςφαιρικό ςϋχθμα «είναι ςτρόγγυλθ», «ςα 

μπάλα», «είναι ςφαίρα». Ραρόλα αυτά παραμζνει αδιευκρίνιςτο το κατά πόςο οι μακθτζσ 

κατανοοφν όλεσ τισ ςυνζπειεσ του ςφαιρικοφ ςχιματοσ τθσ γθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ 

βαρφτθτασ κακϊσ 6 μόνο μακθτζσ από το ςφνολο τθσ τάξθσ επζλεξαν ςτο τελικό τεςτ τθν 

εικόνα του επιςτθμονικοφ προτφπου. Ραρόλα αυτά τα αποτελζςματα ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ 

είναι ενκαρρυντικά κακϊσ οι μακθτζσ μετακινικθκαν προσ μοντζλα που πλθςιάηουν 

περιςςότερο το επιςτθμονικό πρότυπο κάτι που ςυμφωνεί επίςθσ με ευριματα άλλων 

ερευνϊν (Vosniadou, 1991.) 

 

ΙΙ. Εναλλαγή μζρασ νφχτασ 

Σε ςχζςθ με τισ ιδζεσ που είχαν οι μακθτζσ για το μθχανιςμό δθμιουργίασ τθσ μζρασ 

και τθσ νφχτασ,  θ γενικι εικόνα ιταν ότι δεν είχαν ςαφϊσ προςδιοριςμζνεσ αντιλιψεισ για 

το μθχανιςμό δθμιουργίασ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ και δε χρθςιμοποίθςαν τα μοντζλα που 

είχαν για τθ γθ για να φτάςουν ςε κάποια ερμθνεία. Το γεγονόσ αυτό ζρχεται ςε ςυμφωνία 
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με τα ευριματα των Hunnust & Kikas (2007) και ςε αντίκεςθ με τα ευριματα των 

Vosniadou & Brewer (1994) που υποςτθρίηουν ότι πολλά παιδιά χρθςιμοποιοφν τα νοθτικά 

μοντζλα που ζχουν για τθ γθ για να εξθγιςουν τθν εναλλαγι τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ. 

Επίςθσ επιβεβαιϊνει και πάλι τθν άποψθ των Sneider & Ohadi (2005) ότι οι μακθτζσ τθσ 4θσ 

τάξθσ του δθμοτικοφ βρίςκονται ςε μία θλικία που δεν ζχουν βακιά ριηωμζνεσ αντιλιψεισ 

για τον κόςμο και κατά ςυνζπεια αποτελεί θλικία κατάλλθλθ για τθν εφαρμογι ςχετικϊν 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.  

Οριςμζνοι μακθτζσ απζδωςαν 24ωρθ διάρκεια ςτθ κίνθςθ τθσ γθσ γφρω από τον 

ιλιο. Το γεγονόσ αυτό υποδεικνφει ότι κα πρζπει να διδάςκονται και οι δφο κινιςεισ τθσ 

γθσ (περιφορά – περιςτροφι) όπωσ και οι ςυνζπιεσ αυτϊν, δθλαδι, θ ςχζςθ τουσ με τθ 

δθμιουργία του φαινομζνου τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ, και των εποχϊν. Οι δφο κινιςεισ 

αυτζσ βζβαια κα πρζπει να διδάςκονται χωριςτά ϊςτε να είναι δυνατι θ διάκριςι τουσ από 

τουσ μακθτζσ.  

Οι  μακθτζσ  τθσ τετάρτθσ δθμοτικοφ φαίνεται να είναι ικανοί να κατανοιςουν το 

μθχανιςμό δθμιουργίασ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ. Μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ οι 

μακθτζσ ιταν ικανοί να παράγουν κείμενα και ςχζδια που επεξθγοφςαν το μθχανιςμό και 

περιλάμβαναν τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ.  

 

ΙΙΙ. χετικά μεγζθη ήλιου, γησ, ςελήνησ 

 Θ πλειοψθφία των μακθτϊν τθσ τάξθσ δεν γνϊριηε ότι ο ιλιοσ ιταν το μεγαλφτερο 

αςτρικό ςϊμα ςτο πλανθτικό μασ ςφςτθμα. Θ αντίλθψθ ότι θ γθ ιταν μεγαλφτερθ από τον 

ιλιο αποδείχκθκε πολφ ιςχυρι για τα παιδιά που τθν υποςτιριηαν και διατθρικθκε 

ςτακερι μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ και μπόρεςε να ανατραπεί μόνο μετά από 

επανειλθμμζνθ ζκκεςθ των μακθτϊν ςε φωτογραφίεσ που εικόνιηαν τα ςχετικά μεγζκθ των 

ουρανίων ςωμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα 

Α) Οριςμζνοι μακθτζσ φαίνεται να μθν είχαν ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ άποψθ για το μζγεκοσ 

των τριϊν ουρανίων ςωμάτων. Κάτι τζτοιο υποδιλωςε θ εφκολθ μετακίνθςι τουσ από 

ομάδα ςε ομάδα.  

Β) Οριςμζνεσ από τισ προςπάκειεσ των μακθτϊν που υποςτιριηαν ότι ο ιλιοσ είναι 

μικρότεροσ ςε μζγεκοσ από τθ γθ υποδεικνφουν φτωχι επιχειρθματολογία.  

Γ) Αντίκετα οι μακθτζσ που υποςτιριηαν αρχικά ότι ο ιλιοσ είναι μεγαλφτεροσ από τθ γθ 

φαίνεται πωσ είχαν ξεπεράςει τθν πρϊιμθ αντίλθψθ που βαςίηεται ςτουσ οπτικοφσ 

περιοριςμοφσ και μπόρεςαν και να επιχειρθματολογιςουν υπζρ τθσ άποψισ τουσ. 
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Φαίνεται πωσ θ μετάβαςθ προσ ζνα επιςτθμονικό πρότυπο ςυνοδεφεται και από τθν 

εμφάνιςθ πιο ςαφϊν απαντιςεων και καλφτερων επιχειρθμάτων. 

Δ) Οι ζξι μακθτζσ που διατιρθςαν τισ απόψεισ τουσ ςτακερζσ και μετά το πζρασ τθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ δείχνουν πόςο ιςχυρζσ μπορεί να είναι οι πρϊιμεσ αντιλιψεισ των 

μακθτϊν. Το γεγονόσ αυτό ζγινε φανερό και κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ καταγραφισ 

κακϊσ ενϊ είχε δοκεί το ελεφκερο τθσ ςυνεργαςίασ ςτουσ μακθτζσ, μερικά παιδιά 

ςχολίαςαν αυκόρμθτα ότι διαφωνοφςαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και ότι κα ζγραφαν τθ 

δικι τουσ άποψθ.  

Ε) Κατά τθ διάρκεια των επόμενων μακθμάτων οι μακθτζσ ιρκαν πολλζσ φορζσ ςε επαφι 

με εικόνεσ που ζδειχναν τουσ πλανιτεσ ςε ςχζςθ με τον ιλιο. Θ μεταςτροφι  των αρχικϊν 

απόψεων οριςμζνων παιδιϊν υποδθλϊνει τθ ςθμαςία που ζχει θ επίδειξθ εικόνων για τθν 

κατανόθςθ και διαμόρφωςθ των αςτρονομικϊν εννοιϊν. Ππωσ χαρακτθριςτικά είπε ζνασ 

μακθτισ «Το ‘χω δει εκατό φορζσ, πϊσ να μθν αλλάξω γνϊμθ!». Επίςθσ υποδθλϊνει ότι ωσ 

εκπαιδευτικοί κα πρζπει να δϊςουμε κάποιο χρόνο ςτουσ μακθτζσ να αφομοιϊςουν τισ 

νζεσ ζννοιεσ αντί να περιμζνουμε άμεςα μακθςιακά αποτελζςματα.  

 

ΙV. Οι πλανήτεσ 

Οι πλανιτεσ ιταν το ςτοιχείο που προζκυψε ςτουσ αρχικοφσ χάρτεσ εννοιϊν όλων 

των παιδιϊν για το διάςτθμα, εφρθμα το οποίο ζρχεται επίςθσ ςε ςυμφωνία με τα 

πορίςματα τθσ ζρευνασ του Sharp (1995) που αναφζρει ότι οι πλανιτεσ είναι πράγματι το 

ςτοιχείο που εμφανίηεται με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα όταν τα παιδιά ρωτθκοφν για το τι 

υπάρχει ςτο ςφμπαν. Στο ςφνολο των μακθτϊν, φαίνεται να υπάρχει αυξθμζνο ενδιαφζρον 

για τουσ πλανιτεσ και όςα ςχετίηονται με αυτοφσ και μεγαλφτερθ ςυγκράτθςθ 

πλθροφοριϊν από τα παιδιά για αυτό το κζμα, παρά για τουσ αςτεριςμοφσ, τουσ γαλαξίεσ 

και τα νεφελϊματα που αποτζλεςαν πιο εξειδικευμζνα κζματα. Αυτό πικανότατα οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι υπιρχαν κάποιεσ πλθροφορίεσ ςτθ γνωςτικι δομι των μακθτϊν για τουσ 

πλανιτεσ ενϊ τα υπόλοιπα κζματα τα αντιμετϊπιηαν για πρϊτθ φορά. Κζματα ςχετικά με 

τουσ πλανιτεσ τράβθξαν ιδιαίτερα το ενδιαφζρον των μακθτϊν και κυρίωσ ότι είχε να κάνει 

με τουσ δορυφόρουσ, τισ ονομαςίεσ και των αρικμό τουσ για κάκε πλανιτθ ξεχωριςτά.  

 

V. Ο ήλιοσ και τα αςτζρια – Οι αςτεριςμοί 

Με εξαίρεςθ ενόσ μακθτι, το ςφνολο των παιδιϊν δεν αναγνϊριηε ότι ο ιλιοσ είναι 

αςτζρι, εφρθμα που επίςθσ ζρχεται ςε ςυμφωνία με τα πορίςματα άλλων ερευνϊν (Sharp, 

1995, Vosniadou, 1991, Vosniadou & Brewer, 1990) Θ πλθροφορία αυτι όπωσ και το 
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ςχετικό μζγεκοσ του ιλιου ςε ςχζςθ με τα άλλα ουράνια ςϊματα αποδείχκθκε ιδιαίτερα 

ενδιαφζρουςα για τουσ μακθτζσ. Στισ αρχικζσ ιδζεσ των μακθτϊν περιλαμβάνονταν θ 

άποψθ ότι το φωσ των αςτεριϊν τελειϊνει κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ και αυτά 

μετακινοφνται για να πάνε κάπου αλλοφ ι για να πάρουν φωσ από τον ιλιο 

Δφο ςθμαντικά ςυμπεράςματα προζκυψαν κατά τθ διάρκεια τθσ εναςχόλθςθ με τα 

άςτρα τα οποία υποδεικνφουν ότι  

Α) οι μακθτζσ είναι ικανοί να εξάγουν μόνοι τουσ ορκά ςυμπεράςματα ςε ςχζςθ με 

τα φαινόμενα που παρατθροφν. Ζνασ μακθτισ αντιλιφκθκε ξαφνικά και από μόνοσ του ότι  

τθ μζρα  «μπαίνει ο ιλιοσ μπροςτά –από τα άςτρα- και δε φαίνονται». 

Β) οι μακθτζσ μπορεί εφκολα να ςυνδυάηουν επιςτθμονικζσ πλθροφορίεσ με 

ανιμιςτικζσ αντιλιψεισ. κακϊσ θ γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία του θλιακοφ ςυςτιματοσ 

και τθ φφςθ των αςτρονομικϊν εννοιϊν ςτα παιδιά είναι αποςπαςματικι. Για παράδειγμα 

ο μοναδικόσ μακθτισ που γνϊριηε ότι τα αςτζρια είναι ιλιοι υποςτιριξε ότι τα αςτζρια τθ 

μζρα «Ράνε ςτθν άλλθ μεριά τθσ γθσ που είναι νφχτα». 

 

VΙ. Γαλαξίεσ και νεφελϊματα 

Ο όροσ «γαλαξίεσ» ιταν γνωςτόσ ςτουσ μακθτζσ αλλά δεν ιξεραν τι ςιμαινε, ενϊ ο 

όροσ «νεφελϊματα» ιταν παντελϊσ άγνωςτοσ. Οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από τισ 

φωτογραφίεσ των γαλαξιϊν και των νεφελωμάτων και από τθν πλθροφορία  ότι υπάρχουν 

διςεκατομμφρια αςτζρια ςτο ςφμπαν. Επίςθσ ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ 

ονομαςίεσ των νεφελωμάτων. Στουσ τελικοφσ χάρτεσ εννοιϊν οι γαλαξίεσ και τα 

νεφελϊματα παρουςιάςτθκαν από εννζα φορζσ αντίςτοιχα, αλλά μόνο μία μακιτρια 

κατάφερε να τοποκετιςει τουσ γαλαξίεσ ςε ανϊτερθ ιεραρχία από τουσ πλανιτεσ.  

Το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ αντιμετϊπιηαν τα κζματα αυτά για πρϊτθ φορά ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πολφ ςφντομθ χρονικά εναςχόλθςθ με τα προαναφερκζντα κζματα 

(γαλαξίεσ, νεφελϊματα και αςτεριςμοφσ) οδιγθςε μάλλον ςε μικρι ςυγκράτθςθ 

πλθροφοριϊν από τουσ μακθτζσ. Είναι προφανζσ ότι τα κζματα αυτά απαιτοφν ευρφτερθ 

χρονικά εναςχόλθςθ. 

 

 Συνολικά, πολλζσ από τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν άλλαξαν κατά τθν πορεία του 

προγράμματοσ, όπωσ φαίνεται από το τελικό τεςτ κάτι που υποδεικνφει ότι ςυνολικά οι 

μακθτζσ επζδειξαν ετοιμότθτα για μάκθςθ και αντζδραςαν κετικά ςτθ διδαςκαλία. Σχόλια 

των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ αλλά και θ γραπτι παρατιρθςθ ότι τουσ 
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ζκανε εντφπωςθ πϊσ «πράγματα που ιξεραν ιταν αλλιϊσ» καταδεικνφει επιπλζον τθν 

ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων.  

 

6.3. Αποτίμθςθ των διδακτικϊν και ερευνθτικϊν εργαλείων 

 

 Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ ιταν ενκαρρυντικά και αυτό ςε ζνα βακμό 

ίςωσ οφείλεται και ςτθ χριςθ των εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν, δθλαδι ςτθ χριςθ 

των χαρτϊν εννοιϊν, τθν εποικοδομθτικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ που χρθςιμοποιικθκε, 

το διακεματικό χαρακτιρα του προγράμματοσ, όπωσ και τθν αξιοποίθςθ των αντιλιψεων 

των μακθτϊν, τθ χριςθ διαφορετικϊν πθγϊν αξιολόγθςθσ. Σε ςχζςθ  με τουσ χάρτεσ 

εννοιϊν επιβεβαιϊκθκε θ κζςθ του Νovak (1990) ότι οι μακθτζσ μποροφν γριγορα να 

εκπαιδευτοφν ςτθ χριςθ τουσ, ενϊ αποτζλεςαν πολφτιμο εργαλείο ςτθν όλθ διαδικαςία 

κακϊσ επζτρεψαν τθν ανίχνευςθ και  τθν αναπαράςταςθ των προθγοφμενων γνϊςεων των 

μακθτϊν όπωσ και τθν ανίχνευςθ λακεμζνων αντιλιψεων ςε ςχζςθ με τα υπό μελζτθ 

φαινόμενα, γεγονόσ το οποίο ζχει επίςθσ αναφερκεί και από άλλουσ ερευνθτζσ. (Gouneia & 

Valadares, 2004, Novak, 1990).  

Θ αξιοποίθςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν επζτρεψε τθν ανάπτυξθ τθσ ςυηιτθςθσ 

μζςα ςτθν τάξθ κάτι που επζτρεψε ςταδιακά τθν όλο και πιο ελεφκερθ ζκφραςθ των 

μακθτϊν και οδιγθςε παράλλθλα ςτθν παραγωγι περιςςότερων ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων.  

Θ χριςθ διάφορων τρόπων αξιολόγθςθσ (χάρτεσ εννοιϊν, κείμενα μακθτϊν, 

ηωγραφικά ςχζδια, καταςκευζσ με πλαςτελίνθ) εκτόσ από τθν πλθκϊρα των 

αποτελεςμάτων που ζδωςε, επζτρεψε τθν διαςταφρωςι τουσ αλλά και προςζφερε ποικιλία 

ςτο μάκθμα όπωσ και απζτρεψε το άγχοσ των παιδιϊν που κα μποροφςε για παράδειγμα 

να προκλθκεί από μία αυςτθροφ τφπου εξζταςθ.  

Για παράδειγμα θ αναπαράςταςθ του ςχιματοσ τθσ γθσ τόςο με ςχζδιο όςο και με 

πλαςτελίνθ ζδωςε διαφορετικά αποτελζςματα και επζτρεψε διαφορετικοφσ τρόπουσ 

ζκφραςθσ των παιδιϊν. Επιπλζον θ χριςθ πολλαπλϊν τρόπων αναπαράςταςθσ των 

εννοιϊν κρίκθκε απολφτωσ απαραίτθτθ όχι μόνο γα ερευνθτικοφσ λόγουσ αλλά και για 

εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ είναι γνωςτό ότι οι πολλαπλοί τρόποι αναπαράςταςθσ 

διευκολφνουν τθ μάκθςθ. (Reiser, 2001) 

 Τζλοσ, ςτθν κατανόθςθ από τουσ μακθτζσ των εννοιϊν που διδάχκθκαν ςυντζλεςε 

ςε ςθμαντικό βακμό θ χριςθ των εικόνων και των τριςδιάςτατων αντικειμζνων που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθ διδαςκαλία κάτι που ιταν αναμενόμενο και τονίηεται από πολλοφσ 
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εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτζσ (Lee & Hanuscin, 2008, Schuster, 2008, Shapr & Querbis, 

2005, Yair, et al., 2003). Αυτό ζγινε ιδιαίτερα εμφανζσ ςτθν περίπτωςθ των ςχετικϊν 

μεγεκϊν ιλιου, γθσ, ςελινθσ, όπου οι μακθτζσ αποδζχκθκαν το μεγαλφτερο μζγεκοσ του 

ιλιου ςε ςχζςθ μα τα άλλα αςτρικά ςϊματα μόνο μετά από επανειλθμμζνθ ζκκεςι τουσ ςε 

φωτογραφίεσ που εικόνιηαν τα ςχετικά μεγζκθ.  

 

6.4. Ρροτάςεισ για τθ διδαςκαλία 

 

 Ρολλά από τα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ αποτζλεςαν πικανότατα 

κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ επιτυχίασ του. Είναι προφανζσ ότι για να λειτουργιςουν 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ όπωσ θ προαναφερκείςα κα πρζπει να αποςυνδεκοφν από τθ 

διδαςκαλία όπωσ τθ γνωρίηουμε ςτα ςχολεία με τθν παραδοςιακι τθσ μορφι. 

Συγκεκριμζνα απαραίτθτα κρίνονται  

 θ παρουςίαςθ τθσ γνϊςθσ με πολλαπλοφσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ,  

 θ  χριςθ διακεματικϊν δραςτθριοτιτων,  

 θ μεταςτροφι από μία μετωπικοφ τφπου διδαςκαλία προσ εποικοδομθτικοφ τφπου 

προγράμματα, ϊςτε να επιτρζπεται θ ζκφραςθ των αντιλιψεϊν των μακθτϊν και θ 

ςυνολικι διαπραγμάτευςι τουσ ςτθν τάξθ,  

 θ απενοχοποίθςθ του «λάκουσ» και θ αποδοχι των ιδεϊν των μακθτϊν 

ανεξάρτθτα από το αν είναι οι ςωςτζσ (δθλαδι ςυμβατζσ με αυτά που περιμζνουν 

τα παιδιά ότι τουσ ηθτά το ςχολείο) ι όχι 

 ο ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων που να φζρνουν τουσ μακθτζσ ςε γνωςτικι 

ςφγκρουςθ και να υποδεικνφουν τισ αδυναμίεσ των μοντζλων που χρθςιμοποιοφν, 

 θ χριςθ εικόνων για τθ διαςάφθςθ εννοιϊν, τθν ανατροπι των λακεμζνων 

αντιλιψεων των μακθτϊν.  

  

Τζλοσ, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευτικοί ςτο ζργο τουσ απαραίτθτα 

είναι τα εξισ:  

 πρόταςθ προγράμματοσ που να αναπτφςςεται ςταδιακά από τάξθ ςε τάξθ κακϊσ οι 

μακθτζσ προβιβάηονται, 

 δθμιουργία ερευνθτικϊν εργαλείων και εργαλείων αξιολόγθςθσ για αποτίμθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ (διαγνωςτικά τεςτ) που να μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε ςυνκικεσ 

τάξθσ κακϊσ οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν τθν δυνατότθτα απομόνωςθσ και ατομικισ 

εναςχόλθςθσ με τουσ μακθτζσ όπωσ οι ερευνθτζσ, 
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 εξοπλιςμόσ του ςχολείου με το απαραίτθτο και εξειδικευμζνο εποπτικό υλικό (π.χ. 

θ περίπτωςθ του Άρθ που ηωγράφιςε ζνα μοντζλο κοίλθσ ςφαίρασ  ςτον πίνακα 

οδθγεί ςτθν ανάγκθ χριςθσ μίασ ςφαίρασ θ οποία να χωρίηει ςτθ μζςθ και το κάτω 

θμιςφαίριο να είναι ςυμπαγζσ ενϊ το άνω διαφανζσ και εςωτερικά κενό) 

 φπαρξθ αικουςϊν με δυνατότθτα ςυςκότιςθσ ϊςτε να επιτρζπεται θ διεξαγωγι 

πειραμάτων που απαιτοφν ςυνκικεσ ζλλειψθσ φωτιςμοφ.  

 

6.5. Ρροτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα 

 

Κακϊσ το ςφνολο του προγράμματοσ που προτείνεται μζςω αυτισ τθσ εργαςίασ 

απαιτεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα για να ολοκλθρωκεί, θ εφαρμογι του προγράμματοσ ςτα 

περιοριςμζνα χρονικά πλαίςια που είχε ςτθ διάκεςι τθσ θ ερευνιτρια, επικεντρϊκθκε 

κυρίωσ ςτθν ανάδειξθ των αρχικϊν ιδεϊν των μακθτϊν, τθν καταγραφι τουσ και τθν 

αναδόμθςι τουσ μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ που περιγράφθκαν, ενϊ ιταν αναλογικά 

λίγεσ οι δραςτθριότθτεσ διακεματικοφ προςανατολιςμοφ που εφαρμόςτθκαν (καταςκευι 

ςυςτιματοσ γθσ, ιλιου, ςελινθσ, ηωγραφικι γθσ από φελιηόλ, ηωγραφικι αςτεριςμϊν, 

κινθτικι δραςτθριότθτα για τουσ πλανιτεσ). Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ άρεςαν ιδιαίτερα 

ςτουσ μακθτζσ, εμπλοφτιςαν το πρόγραμμα δίνοντασ ποικιλία και κράτθςαν το ενδιαφζρον 

των μακθτϊν. Κα ιταν ςκόπιμο να διερευνθκεί, κατά ςυνζπεια,  με πιο ςυςτθματικό τρόπο 

θ ςυμβολι τθσ διακεματικότθτασ ςτθν ανάπτυξθ αςτρονομικϊν εννοιϊν. Ακόμα, το 

εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται περιλαμβάνει υλικό από τθ λαϊκι παράδοςθ, τθ 

μυκολογία τθσ χϊρασ και άλλων λαϊν, παραμφκια και ποιιματα, κατά ςυνζπεια μια πιο 

εκτεταμζνθ ζρευνα κα μποροφςε να αποτιμιςει τα αποτελζςματα από τθ χριςθ του υλικοφ 

αυτοφ. Ενδιαφζρον επίςθσ κα είχε θ εφαρμογι του υλικοφ ςε μεγαλφτερο δείγμα μακθτϊν 

κακϊσ και ςε δείγμα μακθτϊν διαφορετικϊν θλικιϊν για να διαπιςτωκοφν διαφορζσ ςτθν 

ετοιμότθτα των μακθτϊν για μάκθςθ, ςτθν εξζλιξθ των ιδεϊν τουσ κλπ. 

 

 Κλείνοντασ τθν εργαςία αυτι κα ικελα εκφράςω τθν άποψθ ότι ο εμπλουτιςμόσ 

του ςχολικοφ προγράμματοσ με δθμιουργικά κζματα που αγγίηουν και κινθτοποιοφν το 

ενδιαφζρον και τθν περιζργεια των μακθτϊν κακίςταται απόλυτθ ανάγκθ ςε ζνα 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα που παραμζνει προςκολλθμζνο ςτο παρελκόν και που πρζπει 

επιτζλουσ να αποδεςμευτεί από τθν αντίλθψθ που αντιμετωπίηει το αυτονόθτο ωσ 

πολυτζλεια… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΒΑΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 ΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 ΣΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΟΙ ΠΛΑΝΗΣΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΓΑΛΑΞΙΕ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΣΑ, ΑΣΕΡΟΕΙΔΕΙ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΑΣΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΕΡΙΜΟΙ 

ΚΑΡΣΕΛΕ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΚΑΡΣΕΛΕ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΑΚΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ 

ΤΝΣΟΜΟΙ ΜΤΘΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ 

ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
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ΡΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΛΙΚΟΥ|  

 ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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ΡΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΙ       ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν υλικό αποτελεί μια εκπαιδευτικι πρόταςθ για ζνα διακεματικό ςχζδιο 

εργαςίασ με ενοποιθτικό άξονα κζματα αςτρονομίασ, που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτισ 

μεςαίεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου.  

 Το πρϊτο μζλθμά μασ ωσ εκπαιδευτικοί είναι να φροντίηουμε για τθν αςφάλεια των 

παιδιϊν. Ζτςι μόλισ αρχίςετε τθν εφαρμογι του υλικοφ κα πρζπει να επιςτιςετε τθν 

προςοχι των παιδιϊν ςε δφο βαςικά κζματα: 

Α. Δεν απομακρυνόμαςτε ποτζ ςε ςκοτεινζσ απομονωμζνεσ περιοχζσ αν κζλουμε να 

παρατθριςουμε τον ουρανό τθ νφχτα. Αν κζλουμε να παρατθριςουμε τον ουρανό 

ενθμερϊνουμε οπωςδιποτε τουσ γονείσ μασ και ςυνοδευόμαςτε από ενιλικο άτομο τθσ 

απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ μασ. 

Β. Δεν κοιτάμε ποτζ τον ιλιο με γυμνά μάτια αλλά οφτε και με γυαλιά. Τα μαφρα γυαλιά 

δεν προςφζρουν προςταςία.  

 

ΤΙ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΡΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΗΣΕΤΕ 

 

 Το παρόν υλικό αποτελείται από τθν κυρίωσ εργαςία και ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διάρκειασ 16 ωρϊν που εφαρμόςτθκε ςε μακθτζσ τετάρτθσ τάξθσ δθμοτικοφ 

ςχολείου. Οι δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ αποτελοφν τμιμα των δραςτθριοτιτων 

που εμφανίηονται ςτισ ενότθτεσ του υλικοφ.  

Σε ςχζςθ με τισ ενότθτεσ το παρϊν υλικό περιλαμβάνει: μία βαςικι ενότθτα και 

πζντε διδακτικζσ ενότθτεσ με τίτλουσ: «Το θλιακό ςφςτθμα», «Το φεγγάρι», «Οι πλανιτεσ», 

«Γαλαξίεσ, νεφελϊματα, μετεωρίτεσ, αςτεροειδείσ και κομιτεσ» και «Τα αςτζρια και οι 

αςτεριςμοί» με αντίςτοιχα κζματα. Σε κάκε ενότθτα παρουςιάηονται με λεπτομερι τρόπο 

δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ μπορείτε να επιλζξετε ανάλογα με τουσ ςτόχουσ και τισ 

ανάγκεσ τθσ τάξθσ ςασ. Δεν είναι απαραίτθτο οι διδαςκαλίεσ να γίνουν με τθ ςειρά που 

προτείνει το υλικό, αν και είναι τοποκετθμζνεσ γενικά από τισ απλοφςτερεσ προσ τισ πιο 

ςφνκετεσ. Σθμαντικό όμωσ είναι, πριν εφαρμόςετε το υλικό, να διαβάςετε οπωςδιποτε τθ 

βαςικι ενότθτα για να είςτε προετοιμαςμζνοι να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που 

πικανότατα κα ςασ υποβάλουν οι μακθτζσ. Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ μπορεί να 

είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν κατανόθςθ των υπόλοιπων εννοιϊν από τουσ μακθτζσ. 
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 Επιπλζον, κα βρείτε ζνα ςυνοδευτικό φάκελο με παρουςιάςεισ που περιλαμβάνει 

φωτογραφίεσ από όλα τα ουράνια ςϊματα που αναφζρονται ςτισ πζντε ενότθτεσ. Ο ρόλοσ 

τθσ εικόνασ ςτθ μάκθςθ είναι γνωςτόσ και είναι απαραίτθτο να δείξετε φωτογραφίεσ ςτα 

παιδιά, ειδικά όταν αναφερόμαςτε ςε αντικείμενα και ζννοιεσ των οποίων δεν ζχουν τθν 

άμεςθ εμπειρία. Χρθςιμοποιιςτε τισ εικόνεσ που υπάρχουν είτε ςτισ παρουςιάςεισ είτε ςε 

άλλα βιβλία τισ οποίεσ εςείσ κεωρείτε κατάλλθλεσ.  

Ακόμα, κα βρείτε ςυλλογζσ από παραμφκια και μφκουσ από όλο τον κόςμο, παιδικά 

ποιιματα γνωςτϊν ελλινων παιδικϊν ςυγγραφζων και ποιθτϊν, τα οποία μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από εςάσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ ςασ και αλλαγζσ ςτο 

ςχεδιαςμό που κα προτιμιςετε.  

Μύθοι και παραμύθια: μπορείτε να τα χρθςιμοποιιςετε με τρόπο ανάλογο με τουσ 

ςτόχουσ που κζτετε. Σχολιάςτε όμωσ, τθ ςυνειςφορά του ςυνόλου των πολιτιςμϊν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ, τθν προςπάκεια του ανκρϊπου να κατανοιςει τον φυςικό κόςμο 

γφρω του και τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ αυτισ, μζςω των μφκων. Αν είναι δυνατόν 

χειριςτείτε τουσ ςτα πλαίςια τθσ μεκοδολογίασ του εποικοδομθςμοφ. Κατάλλθλοσ για κάτι 

τζτοιο για παράδειγμα είναι ο μφκοσ του λαγοφ που πολζμθςε τον ιλιο.  

Παιδικά ποιήματα: δϊςτε τα ποιιματα ςτα παιδιά, διαβάςτε τα και ςυηθτιςτε τι 

ςασ άρεςε και τι όχι, αφιςτε τα παιδιά να ηωγραφίςουν εμπνεόμενα από τα ποιιματα και 

αναρτιςτε τισ ηωγραφιζσ ςτον πίνακα τθσ τάξθσ. Ακοφςτε μελοποιθμζνα ποιιματα  ςτθν 

τάξθ. 

Θεατρικό κείμενο: ςε περίπτωςθ που κζλετε να αςχολθκείτε με μια ςχετικι 

κεατρικι παράςταςθ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το κεατρικό κείμενο που 

παρουςιάηεται και να χρθςιμοποιιςετε τραγοφδια με αντίςτοιχα κζματα για να 

ςυνοδεφςουν τθν παράςταςι ςασ. 

 Στο τζλοσ του βιβλίου οδθγιϊν, κα βρείτε κατάλογο με ιςτοςελίδεσ όπου μπορείτε 

να βρείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για κζματα αςτρονομίασ.  

 

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Τα παιδιά ςχθματίηουν τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ για τον κόςμο που τα περιβάλλει. 

Οι ιδζεσ που ζχουν για το ςφμπαν και τα ουράνια ςϊματα μπορεί να διαφζρουν πολφ από 

το επιςτθμονικό πρότυπο. Για παράδειγμα τα περιςςότερα παιδιά δεν γνωρίηουν ότι ο 

ιλιοσ είναι ζνα αςτζρι ςαν αυτά που βλζπουμε τθ νφχτα ςτον ουρανό. Και γιατί να 

πιςτζψουν κάτι τζτοιο άλλωςτε! Αφοφ δε μοιάηει κακόλου!  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



Σε ςχζςθ με τθ γθ πολλά παιδιά δεν γνωρίηουν ότι είναι ςφαιρικι ι ότι κινείται. Κι 

αν απλϊσ τουσ το ποφμε δεν είναι βζβαιο ότι κα μασ πιςτζψουν, αφοφ θ εντφπωςθ που 

ζχουν είναι ότι πραγματικά ηουν πάνω ςε επίπεδο και ςτακερό ζδαφοσ.  Η ιδζα ότι θ γθ 

περιβάλλεται από το διάςτθμα χωρίσ να ςτθρίηεται κάπου μπορεί να είναι παντελϊσ 

άγνωςτθ ςε αυτά, αφοφ κάτω από τα πόδια τουσ υπάρχει χϊμα και πζτρεσ και αφοφ θ 

κακθμερινι εμπειρία τουσ δείχνει ότι τα αντικείμενα που δεν ςτθρίηονται πζφτουν κάτω.  

Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν κακϊσ μεγαλϊνουν αλλάηουν γιατί προςπακοφν να 

ςυνταιριάξουν τισ παρατθριςεισ τουσ με αυτά που ακοφνε από τουσ μεγάλουσ  και τισ 

εικόνεσ που βλζπουν ςτθν τθλεόραςθ ι αλλοφ. Ρολλά παιδιά ζτςι πιςτεφουν ότι ηοφμε ςε 

μια ςφαιρικι γθ, που χωρίηεται ςε δφο θμιςφαίρια. Εμείσ ηοφμε ςτο κατϊτερο , πάνω ςτο 

ζδαφοσ ενϊ το ανϊτερο θμιςφαίριο είναι ο ουρανόσ που καλφπτει τθ γθ ωσ κόλοσ.  Εκεί 

είναι τοποκετθμζνα ο ιλιοσ, το φεγγάρι και τα αςτζρια και γυρίηουν γφρω μασ.  

Αλλά υπάρχουν και πιο απίκανεσ απόψεισ! Υπάρχουν παιδιά που πιςτεφουν ότι 

εμείσ ηοφμε ςε μια επίπεδθ γθ και υπάρχει κι άλλθ μία κάπου εκεί ζξω ςτο διάςτθμα , 

ςφαιρικι, που μοιάηει με αυτι τθν υδρόγειο ςφαίρα που τουσ δείχνουμε ςτα ςχολεία. Ζχει 

βρεκεί από ζρευνεσ ότι υπάρχουν παιδιά ςτθν Ελλάδα που νομίηουν ότι θ γθ ζχει ςχιμα 

ςαν δαχτυλίδι! 

Σταδιακά βζβαια τα περιςςότερα παιδιά κα καταλιξουν ςε αντιλιψεισ που 

πλθςιάηουν το επιςτθμονικό πρότυπο. Αν και όχι όλα, γιατί οι ζρευνεσ δείχνουν ότι πολλζσ 

παρανοιςεισ παραμζνουν ενεργζσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ ηωισ. 

Ο αντιλιψεισ που ζχουν τα παιδιά για τθ γθ επθρεάηουν τισ ιδζεσ τουσ για μια 

ςειρά από άλλα κζματα. Ππωσ για τθν εξιγθςθ φαινομζνων όπωσ θ εναλλαγι μζρασ νφχτασ 

ι θ δθμιουργία των εποχϊν. Ραιδιά που πιςτεφουν για παράδειγμα ότι θ γθ είναι ςτακερι 

νομίηουν ότι ο ιλιοσ και το φεγγάρι απομακρφνονται ι πλθςιάηουν τθ γθ για να μασ 

δϊςουν τθ μζρα και τθ νφχτα αντίςτοιχα. Άλλα, δθλϊνουν ότι ο ιλιοσ και το φεγγάρι 

μετακινοφνται από θμιςφαίριο ςε θμιςφαίριο με βάςθ κάκετεσ κινιςεισ για να δϊςουν και 

πάλι τθ μζρα και τθ νφχτα. Κάποια απλϊσ πιςτεφουν ότι είναι το ςκοτάδι ι τα ςφννεφα που 

ζρχονται και κρφβουν τον ιλιο. Τα ςφννεφα όμωσ μπορεί να είναι θ αιτία που προκαλεί 

ακόμα και τισ εποχζσ! Σε ςχζςθ με τθν εναλλαγι των εποχϊν θ ςυνθκζςτερθ άποψθ είναι 

ότι προκαλείται από τθ διαφορά απόςταςθσ που ζχει θ γθ από τον ιλιο το καλοκαίρι και το 

χειμϊνα, άποψθ θ οποία παραμζνει ενεργι ςε πολλά άτομα ακόμα και κατά τθ διάρκεια 

τθσ ενιλικθσ ηωισ. Η ζννοια και ο ρόλοσ τθσ κλίςθσ του άξονα τθσ γθσ ςτθ δθμιουργία των 

εποχϊν αναπτφςςεται ςτα παιδιά ςε επόμενο ςτάδιο.  
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ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 Για να διαπιςτϊςετε ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ των παιδιϊν τθσ δικισ ςασ τάξθσ, 

ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν το δικό τουσ νοθτικό χάρτθ για το κζμα που 

κάκε φορά ςυηθτάτε. Είναι αυτονόθτο ότι οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν ζνα βακμό 

εξοικείωςθσ με το ςχεδιαςμό νοθτικϊν χαρτϊν. Η ζννοια των νοθτικϊν χαρτϊν δεν είναι 

πια ξζνθ ςτουσ μακθτζσ κακϊσ τα νζα βιβλία περιλαμβάνουν μερικοφσ. Αν οι μακθτζσ ςασ 

δεν ζχουν καταςκευάςει ποτζ νοθτικοφσ χάρτεσ κάντε μερικζσ δοκιμζσ να φτιάξετε 

μερικοφσ για απλζσ ζννοιεσ, όπωσ για τα ηϊα, το ςχολείο, το ςπίτι μου, τθν οικογζνειά μου, 

το χωριό μου κλπ. Αφοφ ζχετε καταςκευάςει το χάρτθ που ςασ ενδιαφζρει, αφιςτε τα 

παιδιά ςτθ ςυνζχεια να ςυηθτιςουν τισ απόψεισ τουσ ςτθν τάξθ. Η πρϊτθ διδαςκαλία κάκε 

ενότθτασ περιλαμβάνει ςυνικωσ ζνα απλό φυλλάδιο για τον μακθτι, κάτι που κα ςασ 

εξαςφαλίςει τον χρόνο που κα χρειαςτείτε για τον ςχεδιαςμό του χάρτθ εννοιϊν και τθ 

ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει. Συνεχίςτε με τισ υπόλοιπεσ διδαςκαλίεσ.  

Ραρότι πρόκειται για ζνα διακεματικό πρόγραμμα ζχει γίνει προςπάκεια οι 

περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτο ςχολικό ςφςτθμα δθλαδι να 

ζχουν διάρκεια 45 περίπου λεπτϊν.  

 

ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Η δθμιουργία νοθτικϊν χαρτϊν και θ ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για να 

αναδειχκοφν οι απόψεισ τουσ καλό είναι να γίνεται κάκε φορά που διαπραγματευόμαςτε 

κάποια νζα ζννοια. Πταν προκφπτουν εναλλακτικζσ απόψεισ ςθμαντικό είναι να 

ςχεδιάηουμε πειράματα που να μποροφν να ελζγξουν τθ λειτουργικότθτά τουσ.  

Κακϊσ οι μακθτζσ βρίςκονται ακόμα ςτο ςτάδιο των ςυγκεκριμζνων ςυλλογιςμϊν, 

ζχουν δυςκολία με τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που χειρίηονται οι ενιλικεσ. Αυτό κα πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ ςτισ επιδείξεισ και ςτθ παρουςίαςθ του εποπτικοφ υλικοφ που 

χρθςιμοποιοφμε. Μποροφμε για παράδειγμα να ηωγραφίςουμε τισ θπείρουσ και τθ 

κάλαςςα πάνω ςε λευκζσ μπάλεσ από φελιηόλ που χρθςιμοποιοφμε για να 

αναπαραςτιςουμε τθ γθ. 

 Τζλοσ, ςτο εμπόριο κυκλοφοροφν πολλά παραμφκια που αναφζρονται ςτον ιλιο, 

ςτο φεγγάρι και ςτα αςτζρια. Είναι ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να εντοπίςει ποιεσ 

πλθροφορίεσ ςτθ εικονογράφθςθ ι ςτο κείμενο των βιβλίων αυτϊν μπορεί να ενιςχφουν τισ 

πρϊιμεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν ςε ςχετικά κζματα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευτικόσ 
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μπορεί είτε να αποφφγει να διαβάςει το βιβλίο ςτουσ μακθτζσ ι να εντοπίςει μαηί τουσ τα 

λάκθ και να διερευνιςει με τουσ μακθτζσ το υπό ςυηιτθςθ κζμα.  

 

ΧΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ WEB SITES 

 

http://www.astronomos.gr 

http://www.astronomia.org.gr 

http://www.eugenfound.edu.gr/planetarium.html 

http://www.ofa.gr 

http://www.cc.uoc.gr/physics/sections/astrophysics/hellenic/idex.html 

http://www.hellas-astro.gr 

http://www.geocites.com/astrocorfu 

http://www.edu.physics.uoc.gr/~astrogrp/index.html 

http://www.labors.gr 

http://www.geocities.com/astro_parartima_naoussas 

http://www.orionas.gr 

http://www.greekastomony.gr 

http://www.astrothraki.gr 

Ρθγι: περιοδικό Ουρανόσ, τριμθνιαία ζκδοςθ τθσ Εταιρίασ Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ  
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http://www.ofa.gr/
http://www.cc.uoc.gr/physics/sections/astrophysics/hellenic/idex.html
http://www.hellas-astro.gr/
http://www.geocites.com/astrocorfu
http://www.edu.physics.uoc.gr/~astrogrp/index.html
http://www.labors.gr/
http://www.geocities.com/astro_parartima_naoussas
http://www.orionas.gr/
http://www.greekastomony.gr/
http://www.astrothraki.gr/


ΕΝΟΤΗΤΑ 3 -ΧΕΣΘΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 3 -ΦΩΣΟΓΡΑΦΘΕ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΓΘΑ ΚΟΛΛΑΖ Ή ΑΛΛΕ ΧΡΗΕΘ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΠΘΝΑΚΑ 

 

Εκθαλίζεηο ηνπ θνκήηε ηνπ Χάιεπ  

 

 

Έηνο Πεγή Παξαηεξήζεηο 

   

240 π.ρ. Κηλεδηθά ρξνληθά Όρη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή 

164 π.ρ Βαβπιωληαθά θείκελα Όρη εμαθξηβωκέλν 

12 π.ρ. Θζηνξηθόο Cassius & Κηλεδηθά ρξνληθά Η άποψη για άζηρο ηης Βηθλεέμ 

απορρίπηεηαι 

66 κ.ρ. Θζηνξηθόο Flabius & Κηλεδηθά ρξνληθά Ο Flabius ζπλδπάδεη κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

Θεξνπζαιήκ 

141 Κηλεδηθά ρξνληθά Χωξίο ιεπηνκέξεηεο 

218 Θζηνξηθόο Cassius & Κηλεδηθά ρξνληθά Θάναηος Ρωμαίοσ ασηοκράηορα 

295 Κηλεδηθά ρξνληθά Αζαθή ζηνηρεία 

374 Κηλεδηθά ρξνληθά Παξαηήξεζε ζην πεξηήιην 

451 Επξωπαϊθά ρξνληθά Επιδρομή Αηηίλα 

530 Επξωπαϊθά θαη Κηλεδηθά ρξνληθά Αόξηζηε πεξηγξαθή 

607 Κηλεδηθά ρξνληθά Αζαθείο πιεξνθνξίεο 

684 Επξωπαϊθά θαη Κηλεδηθά ρξνληθά Πξώην ζρέδην θνκήηε 

760 Κηλεδηθά ρξνληθά Πεξηγξάθεηαη ωο «ιακπξή δέζκε θωηόο» 

837 Πνιιέο πεγέο Εληππωζηαθόο. Οπξά 92ν  

912 Πνιιέο πεγέο Ληγόηεξν εληππωζηαθόο 

989 Επξωπαίνη θαη θηλέδνη ηζηνξηθνί Χωξίο ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

1066 Γξαπηέο καξηπξίεο θαη ηζηνξ. Ζωλαξάο Ζωλαξάο: Η θεθαιή ίζε κε παλζέιελν 

1145 Κηλεδηθά ρξνληθά Απνηύπωζε ζε αγγιηθό ρεηξόγξαθν 

1301 Επξωπαϊθά θαη Κηλεδηθά ρξνληθά Ο δωγξάθνο Giotto ηνλ δωγξαθίδεη ωο άζηξν 

ηεο Βεζιεέκ 

1378 Επξωπαϊθά θαη Κηλεδηθά ρξνληθά Χωξίο εληππωζηαθή εκθάληζε 

1456 Αζηξνλόκνο Toscanelli θ.α. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή-θόκε, νπξά παγωληνύ 

1531 Arian θ.α αζηξνλόκνη Arian: ε νπξά αληίζεηα από ηνλ ήιην 

1607 Kepler θ.α αζηξνλόκνη Σειεπηαία παξαηήξεζε πξηλ από ην 

ηειεζθόπην 

1672 Halley θ.α αζηξνλόκνη Βρέθηκε περίοδος 76 εηών 

1758 Monsieur θ.α αζηξνλόκνη Πρώηη αναμονή ηοσ κομήηη 

1835 Hersel θ.α αζηξνλόκνη Από αθξωηήξην Καιήο Ειπίδνο 

1910 Πνιινί αζηξνλόκνη Θεακαηηθή εκθάληζε 

1986 Πνιινί αζηξνλόκνη Πνιύ ακπδξόο 

 

Άιινη γλωζηνί θνκήηεο θαη ε πεξίνδνο πεξηθνξάο ηνπο 

Κνκήηεο Χηαθνπηάθε: (1996) Θάπωλαο αζηξνλόκνο, πεξίνδνο 17.000 ρξόληα 

Κνκήηεο Έλθε: (1786) Γεξκαλόο αζηξνλόκνο, πεξίνδνο 3,3 ρξόληα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ουρανόσ τθν άνοιξθ    Γεωγραφικό πλάτοσ + 40ο  

 

 

 

 

1 Μάρτθ, 12:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Απρίλθ, 10:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Μάθ, 09:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ουρανόσ το καλοκαίρι   Γεωγραφικό πλάτοσ + 40ο  

 

 

 

 

 

1 Ιοφνθ, 01:00μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Ιοφλθ, 11:00μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Αυγοφςτου, 09:00μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ουρανόσ το φκινόπωρο    Γεωγραφικό πλάτοσ + 40ο  

 

 

 

 

 

1 Σεπτζμβρθ, 11:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Οκτϊβρθ, 09:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Νοζμβρθ, 06:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ουρανόσ το χειμϊνα    Γεωγραφικό πλάτοσ + 40ο  

 

 

 

 

 

1 Δεκζμβρθ, 10:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Γενάρθ, 08:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 

1 Φλεβάρθ, 06:30μ.μ. επίςθμοσ χρόνοσ 
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ΑΡΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ 

 

 

 Μόλισ επιχειριςουμε να ςυηθτιςουμε για τθ γθ ωσ αςτρικό ςϊμα με τα παιδιά ςτο 

ςχολείο, είναι πολφ πικανό κάποια από αυτά να μασ υποβάλλουν κάποιεσ ι όλεσ από τισ 

ακόλουκεσ ερωτιςεισ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ είναι απαραίτθτο να απαντθκοφν αν κζλουμε να 

υποςτθρίξουμε τουσ μακθτζσ μασ ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. Οι ερωτιςεισ αποτελοφν 

ουςιαςτικά τθν ζκφραςθ των βαςικϊν νοθτικϊν εμποδίων που ζχουν τα παιδιά για τθ γθ 

και τθ βαρφτθτα και πρζπει να ξεπεραςτοφν αν κζλουμε να ανοίξει ο δρόμοσ για περαιτζρω 

μάκθςθ. Δείτε τθν υποβολι των ερωτιςεων αυτϊν από μζρουσ των παιδιϊν με κετικό μάτι 

γιατί θ ζκφραςι τουσ αποτελεί ζνδειξθ ότι τα παιδιά αναλογίηονται πάνω ςτισ ςυνζπειεσ 

των όςων ακοφγονται ςτθν τάξθ. Επιπλζον, ενκαρρφνετε τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν τα 

υλικά που ειςάγετε ςτθν τάξθ και να ςκεφτοφν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να 

αποδείξουν τα λεγόμενά τουσ. 

 

1. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΓΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ; 

 

ΥΛΙΚΑ: (προαιρετικά) ζνα αυτοκινθτάκι playmobil με κουκλάκια οδθγοφσ 

 

Ρολλά παιδιά κεωροφν ότι θ γθ είναι ςτατικι. Η κίνθςθ ενόσ αντικειμζνου ςτο 

περιβάλλον γίνεται αντιλθπτι κακϊσ αλλάηει κζςθ ςε ςχζςθ με ςτακερά αντικείμενα. Η 

αντίλθψθ αυτι που ζχουν για τθν κίνθςθ, αποτελεί τθν αιτία που γεννά το ερϊτθμα των 

παιδιϊν. Χρθςιμοποιείςτε τθν απλι αναλογία τθσ κίνθςθσ με το αυτοκίνθτο, τθσ οποίασ τθν 

εμπειρία ζχουν όλα τα παιδιά για να τουσ εξθγιςετε γιατί θ κίνθςθ τθσ γθσ δεν γίνεται 

αντιλθπτι ςε μασ. Ρείτε τουσ: «Σκεφτείτε ότι είςτε με τον μπαμπά και τθ μαμά ςτο 

αυτοκίνθτο. Κινοφμαςτε ι δεν κινοφμαςτε;» Αναλογιςτείτε ότι «θ κίνθςθ γίνεται ςε ςχζςθ 

με το εξωτερικό περιβάλλον, ουςιαςτικά όμωσ δεν κινοφμαςτε ςε ςχζςθ με τον μπαμπά, τθ 

μαμά, το κάκιςμα, το τιμόνι κλπ...». Ραρομοιάςτε ςτθ ςυνζχεια τθ γθ με το αυτοκίνθτο. Αν 

κζλετε μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ωσ υλικά το αυτοκινθτάκι με τουσ οδθγοφσ, το οποίο 

κα κινιςετε για να διαπιςτϊςετε τα παραπάνω. 

 Αυτι θ αναλογία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πολφ αργότερα για να εξθγθκοφν και οι 

φαινόμενεσ κινιςεισ των ουρανίων ςωμάτων. Ξζρουμε πάρα πολφ καλά ότι τα δζντρα δεν 

κινοφνται. Και όμωσ, όταν ταξιδεφουμε με το αυτοκίνθτο, τα βλζπουμε να τρζχουν προσ τα 

πίςω… 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



2. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΡΕΦΤΟΥΜΕ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΡΕΦΤΕΙ Η ΓΗ; 

 

ΥΛΙΚΑ: ζνα γιο-γιο, μαγνιτεσ 

 

Είναι κοινι αντίλθψθ ςτα παιδιά ότι τα ςϊματα που δε ςτθρίηονται, πζφτουν. Ρϊσ είναι 

δυνατόν θ γθ να μθν ςτθρίηεται, πϊσ είναι δυνατόν να ηουν άνκρωποι ςτο νότιο θμιςφαίριο 

και να μθν πζφτουν και πϊσ είναι δυνατόν να μθν πζφτουμε και εμείσ; Τα ερωτιματα αυτά 

είναι κάποιεσ φορζσ δυςεπίλυτα για πολλά παιδιά. Μιλιςτε τουσ για τθ βαρφτθτα. Τα 

παιδιά από το τζλοσ τθσ Αϋ δθμοτικοφ είναι δυνατόν να αντιλθφκοφν ότι οι δυνάμεισ 

αςκοφνται από μακριά. (kavanagh & Sneider, 2007α), ειδικά αν ζχουν πειραματιςτεί με 

μαγνιτεσ.  

Αρχικά πειραματιςτείτε με μαγνιτεσ. Αφιςτε τα παιδιά να δουν πϊσ οι μαγνιτεσ 

ςπρϊχνουν και τραβοφν ο ζνασ τον άλλον. Ρεριοριςτείτε εδϊ να πείτε ότι τα ςϊματα 

μποροφν να αςκιςουν δφναμθ το ζνα πάνω ςτο άλλο. Στθ ςυνζχεια βγείτε ςτθν αυλι του 

ςχολείου. Δϊςτε το γιο-γιο ςτα παιδιά για να το ςτριφογυρίςουν ςτον αζρα με δφναμθ. 

(Καλό είναι να ζχετε ζνα γιο-γιο από μαλακό υλικό ϊςτε ςε περίπτωςθ ακόμα που 

εκτιναχκεί να μθν προκαλζςει ηθμιζσ) Ρείτε ςτα παιδιά ότι τα ουράνια ςϊματα 

ςτριφογυρίηουν και «τραβοφν» το ζνα το άλλο με μια δφναμθ που λζγεται βαρφτθτα και 

είναι ςαν τθ δφναμθ με τθν οποία που νιϊκουν να τραβάει θ μπάλα το χζρι τουσ. 

Συμπλθρϊςτε ότι προφανϊσ τα ουράνια ςϊματα δεν είναι δεμζνα με ςχοινιά μεταξφ τουσ.  

Η ζννοια τθσ βαρφτθτασ ςτθ ςφγχρονθ φυςικι ζχει προχωριςει βζβαια πολφ 

περιςςότερο από τθν απλι ζννοια τθσ ζλξθσ που αςκοφν τα ςϊματα μεταξφ τουσ, αλλά μια 

πρϊτθ τζτοιου τφπου απλι εξιγθςθ κα είναι αρκετι για να κάνετε τθ δουλειά ςασ!  

 

3. ΓΙΑΤΙ Η ΓΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΡΙΡΕΔΗ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; (ι μπορεί κάτι να φαίνεται ίςιο αλλά 

να είναι ςτρογγυλό; 

 

ΥΛΙΚΑ: μπάλεσ διαφορετικϊν μεγεκϊν (π.χ. ζνα μπαλάκι του πινγκ πονγκ, μία μπάλα από το 

ςχολείο, μια μεγάλθ μπάλα καλάςςθσ -μπορείτε να βρείτε ακόμα και με διάμετρο 1,20 εκ.) 

κοφκλεσ διαφορετικϊν μεγεκϊν (π.χ. ζνα playmobil, μία κοφκλα ςυνθκιςμζνου μεγζκουσ) 

και ζνα… παιδί. Μια μεηοφρα, προαιρετικά.  

 

«Τι! Ζτςι είναι θ γθ; Τι λεσ κυρία!». Αν είναι θ πρϊτθ φορά που δείχνετε τθν υδρόγειο 

ςφαίρα ςτα παιδιά και τουσ πείτε ότι θ γθ είναι ςτρόγγυλθ και ότι εμείσ ηοφμε όλοι πάνω ςε 
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μία ςτρόγγυλθ γθ, δεν αποκλείεται να ακοφςετε κάποιο ανάλογο ςχόλιο. Η ςυνικθσ 

απάντθςθ που λαμβάνουν τα παιδιά ςτο ερϊτθμα γιατί θ γθ φαίνεται ίςια, είναι ότι θ γθ 

είναι τόςο μεγάλθ ποφ φαίνεται επίπεδθ. Κακϊσ οι μακθτζσ ςτο δθμοτικό βρίςκονται 

ακόμα ςτο ςτάδιο των ςυγκεκριμζνων ςυλλογιςμϊν μία λεκτικοφ τφπου απάντθςθ δεν 

οδθγεί πάντα ςε κατανόθςθ. Αντίκετα ζχουν ανάγκθ από απτζσ εμπειρίεσ. Μπορείτε να 

πειραματιςτείτε με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ:  

 

Δραςτθριότθτα 1θ.  

Χρθςιμοποιιςετε μπάλεσ διαφορετικϊν μεγεκϊν για να παρατθριςετε διαφορζσ ςτθν 

καμπυλότθτα τθσ επιφάνειασ. Ραρατθριςτε τισ επιφάνειεσ από κοντά και από μακριά. 

 

Δραςτθριότθτα 2θ 

Αγκαλιάςτε τισ μπάλεσ. Ρόςο κλείνουν τα χζρια ςασ όταν αγκαλιάηετε το μπαλάκι του 

πινγκ πονγκ; Ρόςο ανοίγουν όταν αγκαλιάηετε τθν μπάλα καλάςςθσ; Αν ξαπλϊςετε για να 

αγκαλιάςετε τθ γθ πϊσ κα είναι τα χζρια ςασ; 

 

Δραςτθριότθτα 3θ  

Βάψτε μια περιοχι από τθν επιφάνεια τθσ κάκε μπάλασ με τζμπερα και ακουμπιςτε τθ 

πάνω ςε ζνα φφλλο χαρτί. Φροντίςτε το χαρτί να βρίςκεται πάνω ςε μία ςτακερι και λεία 

επιφάνεια όπωσ π.χ. ςε ζνα κρανίο. Ακουμπιςτε τθ χωρίσ πίεςθ ϊςτε να αφιςει το 

αποτφπωμά τθσ. Κάντε το ίδιο με όλεσ τισ μπάλεσ. Συηθτιςτε με τα παιδιά. Τι αποτυπϊματα 

παίρνετε κάκε φορά; Τι διαφορετικό ζχουν; Γιατί; 

 

Δραςτθριότθτα 4θ  

Τραβιξτε μία ίςια οριηόντια γραμμι ςτον πίνακα. Στθ ςυνζχεια πάρτε τθν μικρότερθ 

μπάλα. Ακουμπιςτε τθ ςτον πίνακα με το ζνα χζρι και κάντε το περίγραμμά τθσ με κιμωλία 

με το άλλο ςασ χζρι. Φροντίςτε να τθν ζχετε τοποκετιςει ςε τζτοιο ςθμείο ϊςτε το 

ανϊτερο ςθμείο του περιγράμματοσ τθσ μπάλασ να εφάπτεται με τθν οριηόντια γραμμι. 

Κάντε το ίδιο με τισ επόμενεσ μπάλεσ. Στο τζλοσ κα ζχετε κφκλουσ ςχθματιςμζνουσ τον ζνα 

μζςα ςτον άλλο με τθν περιφζρειά τουσ κοινι, ςτο ςθμείο τομισ με τθν οριηόντια γραμμι. 

Ραρατθριςτε πωσ όςο περιςςότερο μεγαλϊνει ο κφκλοσ τόςο θ περιφζρειά του τείνει να 

πλθςιάςει τθν ευκεία. 
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Δραςτθριότθτα 5θ  

Η βαςικι λογικι τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ ςυνίςταται ςτο να παίξετε με τα μεγζκθ. 

Σθκϊςτε ζνα μακθτι και μετριςτε το φψοσ του. Ρείτε ότι ηει πάνω ςτον πλανιτθ του πινγκ 

πονγκ, δείξετε τον πλανιτθ ςτθν τάξθ. Σχεδιάςτε το «ςφςτθμα» μακθτισ-πλανιτθσ ςτον 

πίνακα. Σχεδιάςτε το μπαλάκι ςε μιαν άκρθ χαμθλά ςτον πίνακα και ζνα πολφ απλό ςχζδιο 

του παιδιοφ με απλζσ γραμμζσ από πάνω ςτο πραγματικό φψοσ. Σθμαντικό είναι να 

κρατιςετε τισ αναλογίεσ. ωτιςτε τα παιδιά κατά ποφ κα πρζπει να κοιτάξει ο μακθτισ για 

να δει τον πλανιτθ του. Σχεδιάςτε τθν κατεφκυνςθ τθσ ματιάσ ςτον πίνακα. Ουςιαςτικά κα 

πρόκειται για μια γραμμι παράλλθλθ με το ςϊμα του μακθτι κάκετθ δθλαδι προσ το 

μπαλάκι.  

 Συνεχίςτε αλλάηοντασ τα μεγζκθ ςταδιακά. Δθλαδι, μικρφνετε το άτομο 

(χρθςιμοποιείςτε τθν κοφκλα και το playmobil) και μεγαλϊςτε τον πλανιτθ 

(χρθςιμοποιείςτε τθν μπάλα του ςχολείου και τθ μπάλα καλάςςθσ). Σχεδιάηετε κάκε φορά 

τθν κατεφκυνςθ τθσ ματιάσ. Ουςιαςτικά τραβιξτε τθ γραμμι που ξεκινά από τα μάτια του 

ατόμου και εφάπτεται ςτθν επιφάνεια του πλανιτθ ςασ. Πςο μικραίνει θ αναλογία των 

μεγεκϊν τόςο θ κατεφκυνςθ τθσ ματιάσ τείνει προσ το οριηόντιο.  

 Καταλιξτε να πείτε ότι θ γθ είναι τόςο μεγάλθ που χωράει εςάσ κι εμάσ, τθν 

Ελλάδα, και τθν Ιταλία και όλεσ τισ χϊρεσ, τα βουνά και τισ κάλαςςεσ και ότι άλλο 

ςκεφτείτε. Και εμείσ είμαςτε μικροί ςαν μυρμιγκια πάνω ςτθ γθ. Σχεδιάςτε ςτο τζλοσ μια 

πολφ ανοιχτι καμπφλθ γραμμι ςτον πίνακα, μια κουκίδα πάνω τθσ (που κα είςτε εςείσ) και 

φζρετε τθν εφαπτομζνθ που περνά από ςασ και είναι παράλλθλθ με τθ γθ.  
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ΕΝΟΤΘΤΑ 1 

 

ΤΟ ΘΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

 
 

 

1. Διδαςκαλία πρϊτθ – Ο ιλιοσ 

2. Συνοδευτικι δραςτθριότθτα – Ακτίνα γενεκλίων 

3.  Διδαςκαλία δεφτερθ – Το καλεντάρι του ορίηοντα 

4. Διδαςκαλία τρίτθ – Θ μζρα και θ νφχτα 

5. Διδαςκαλία τζταρτθ- Δραςτθριότθτα εικαςτικϊν – Hλιοβαςίλεμα 

 

 

6. Συνοδευτικι παρουςίαςθ power point με εικόνεσ του ιλιου ςτο CD 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΤΘ 

Ο ΘΛΙΟΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Να αναδειχκοφν οι ιδζεσ των παιδιϊν για τον ιλιο και να μάκουν απλζσ 

πλθροφορίεσ για αυτόν 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΥΛΙΚΟ 

Φυλλάδιο για τον ιλιο, εικόνεσ του ιλιου 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

 

Ξεκινάμε το μάκθμα ηθτϊντασ από τα παιδιά να ςκεφτοφν τι γνωρίηουν για 

το θλιακό ςφςτθμα και τι υπάρχει ςε αυτό. Τα παιδιά μπορεί να αναφζρουν τθ γθ, 

το φεγγάρι, κάποιουσ πλανιτεσ και τον ιλιο.  

Επικεντρωνόμαςτε ςτον ιλιο και τουσ ηθτάμε να ςκεφτοφν τι γνωρίηουν για 

αυτόν. Συηθτοφμε αν νομίηουν ότι είναι μεγάλοσ ι μικρόσ, αν βρίςκεται κοντά ςτθ 

γθ ι μακριά, από τι πιςτεφουν ότι είναι φτιαγμζνοσ κλπ. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ 

αναδεικνφονται οι αρχικζσ απόψεισ των παιδιϊν. 

 Αφοφ ςυηθτιςουμε ςτθν τάξθ, μοιράηουμε ςτουσ μακθτζσ το φυλλάδιο για 

τον ιλιο και ςυηθτάμε για όςεσ απορίεσ προκφψουν από τθν ανάγνωςθ του 

φυλλαδίου. Το φυλλάδιο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτθν 5θ ενότθτα. 

Ραράλλθλα δείχνουμε ςτουσ μακθτζσ φωτογραφίεσ του ιλιου και φωτογραφίεσ 

που εικονίηουν το ςχετικό μζγεκόσ του μπροςτά ςτουσ άλλουσ πλανιτεσ. 
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Ο ΗΛΙΟΣ 
 

 

Ο ιλιοσ μασ δίνει ενζργεια και φωσ. Ζτςι ςυντθρεί τθ ηωι 

πάνω ςτον πλανιτθ μασ. Είναι φτιαγμζνοσ από αζρια. Θ 

κερμοκραςία ςτον ιλιο φτάνει του 6.000 βακμοφσ Κελςίου! 

 

Βρίςκεται ςτο κζντρο του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Πλοι 

οι πλανιτεσ και ό,τι άλλο υπάρχει ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα 

ταξιδεφει ςε τροχιζσ γφρω από αυτόν.  

Είναι πολφ πολφ μεγάλοσ. Είναι τεράςτιοσ μπροςτά ςτουσ 

πλανιτεσ.  

 

Πςο κι αν φαίνεται παράξενο, είναι ζνα αςτζρι ςαν τα 

αςτζρια που βλζπουμε το βράδυ ςτον ουρανό. Γιατί όμωσ 

φαίνεται τόςο διαφορετικόσ; 

Στθν πραγματικότθτα είναι ζνα αςτζρι μεςαίου 

μεγζκουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχουν αςτζρια πιο μικρά από 

τον ιλιο μασ και αςτζρια πολφ πολφ πιο μεγάλα. Θ διάμετρόσ 

του είναι 1,4 εκατομμφρια χιλιόμετρα.  
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΘ ΡΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

ΑΚΤΙΝΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Θ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ φαινομενικισ κίνθςθσ του ιλιου 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

10 λεπτά για τθν τοποκζτθςθ, ζνα, δφο λεπτά θμερθςίωσ  

 

ΥΛΙΚΟ 

Χαςαπόχαρτο, μαρκαδόροι, ζνα μικρό ςτρόγγυλο αυτοκόλλθτο 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ 

 

Στερεϊςτε το χαςαπόχαρτο ςτον 

τοίχο τθσ τάξθσ ςασ ςε ςθμείο που να 

φωτίηεται από τον ιλιο και ςτο οποίο 

μπορείτε να ζχετε εφκολθ πρόςβαςθ. 

Κολλιςτε τθν αυτοκόλλθτθ βοφλα ςτο 

παράκυρο κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ςκιά 

τθσ να πζφτει πάνω ςτο χαςαπόχαρτο. Κάκε 

μζρα και τθν ίδια ϊρα ακριβϊσ ςθμαδζψτε 

το ςθμείο όπου πζφτει θ ςκιά του 

αυτοκόλλθτου πάνω ςτο χαρτί. Σθμειϊςτε 

δίπλα τθν θμερομθνία. Φροντίςτε το 

αυτοκόλλθτο και το χαρτί να είναι καλά ςτερεωμζνα ϊςτε να μθν μετακινθκοφν. 

Κρατιςτε τθ δραςτθριότθτα τουλάχιςτον για ζνα μινα ι και κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ χρονιάσ ϊςτε να παρατθριςετε αλλαγζσ ςτθ φαινομενικι κίνθςθ του ιλιου. Για 

να δϊςτε μια πιο προςωπικι χροιά ςτθ δραςτθριότθτα αναρωτθκείτε ποφ κα 

βρίςκεται θ ακτίνα τθ μζρα τθσ γιορτι ι και/των γενεκλίων του κάκε παιδιοφ. Πταν 

φτάνει θ αντίςτοιχθ θμερομθνία ςθμειϊςτε και τα ονόματα των παιδιϊν. Μπορείτε 

να ςθμειϊςετε κι άλλεσ ςθμαντικζσ θμερομθνίεσ όπωσ ςχολικζσ γιορτζσ, τισ 

ιςθμερίεσ κλπ. 

Αν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ θ ςκιά τθσ ακτίνασ φτάςει να πζφτει ζξω 

από το χαρτί μετακινιςτε το απλά ςτθν νζα κζςθ προςζχοντασ να το διατθριςετε 

οριηόντιο. 

 

Ραρατθριςτε αν θ ςκιά τθσ ακτίνασ αλλάηει κζςθ κάκε μζρα, πόςο 

μετακινείται, αν ςχθματίηεται κάποιο ςχιμα και προςπακιςτε να ερμθνεφςετε γιατί 

ςυμβαίνει αυτό. Αναφζρεται ότι το φψοσ του ιλιου ςτον ορίηοντα αλλάηει ανάλογα 
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με τθν εποχι. Για παράδειγμα το καλοκαίρι ο ιλιοσ «περνάει» πιο ψθλά από ότι το 

χειμϊνα. Αναφζρεται ότι από παλιά οι άνκρωποι παρατθροφςαν ότι θ κζςθ του 

ιλιου κατά τθν ίδια ϊρα τθσ θμζρασ αλλάηει κατά τθ διάρκεια του χρόνου, αλλά 

ακολουκεί ζνα κφκλο που επαναλαμβάνεται με ακρίβεια κάκε χρόνο. Ζτςι θ κζςθ 

από τισ ςκιζσ αλλάηει κατά τθ διάρκεια του χρόνου αλλά επανζρχεται ςτο ίδιο 

ςθμείο τθν ίδια μζρα. Θ πιο απλι αυτι μορφι θλιακοφ ρολογιοφ ιταν πολφ 

ςθμαντικι για πολιτιςμοφσ που βαςίηονταν ςτθ γεωργία και που οι ςθμαντικζσ 

εποχιακά ςχετιηόμενεσ τελετζσ ζπρεπε να γίνονται ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι δραςτθριότθτασ:  
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΘ 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΗΟΝΤΑ 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Θ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ φαινομενικισ κίνθςθσ του ιλιου 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

30 λεπτά για το ςχεδιαςμό, 5 λεπτά τθ βδομάδα  

 

ΥΛΙΚΟ 

Φωτογραφικι μθχανι, χαρτί, μολφβι, ρολόι 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

 

Εάν διακζτετε 

θλεκτρονικι φωτογραφικι 

μθχανι μπορείτε να 

πραγματοποιιςετε μια πολφ 

ενδιαφζρουςα δραςτθριότθτα. 

Μπορείτε να καταςκευάςετε το 

προςωπικό ςασ καλεντάρι του 

ορίηοντα φωτογραφίηοντασ τθν ανατολι ι και τθ δφςθ του ιλιου.  

Θ χριςθ τθσ φωτογραφικισ μθχανισ προτείνεται γιατί θ άμεςθ οπτικι 

επαφι με τον ιλιο είναι ιδιαίτερα βλαπτικι για τα μάτια. Συνιςτοφμε ςτα παιδιά να 

μθν κοιτοφν ποτζ τον ιλιο κατάματα και τα ενθμερϊνουμε ότι τα μαφρα γυαλιά δεν 

είναι μζςο προςταςίασ.  

 Θ καλφτερθ εποχι για τθν άςκθςθ είναι γφρω από τισ ιςθμερίεσ του 

Σεπτζμβρθ και Μάρτθ γιατί τότε θ κζςθ τθσ ανατολισ και δφςθσ του θλίου 

αλλάηουν κατά το μεγαλφτερο βακμό. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαλζξει μία 

τοποκεςία από τθν οποία να ζχει καλι οπτικι του ορίηοντα και να ζχει διάφορα 

αντικείμενα (δζντρα, οικοδομζσ) που να μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει ωσ ςθμεία 

αναφοράσ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να επανζρχεται κάκε φορά που 

φωτογραφίηει.  

 Εάν θ τοποκεςία που επιλζγει ο εκπαιδευτικόσ είναι μζςα ςτθν αυλι του 

ςχολείου οδθγοφμε τουσ μακθτζσ ςτο ςθμείο παρατιρθςθσ. Συηθτοφμε γιατί κα 

πρζπει να διατθριςουμε ςτακερό το ςθμείο παρατιρθςθσ. Βρίςκουμε τα ςθμεία 

του ορίηοντα και παρατθροφμε τα αντικείμενα που βλζπουμε ςτον ορίηοντα. Σε ζνα 

φφλλο χαρτί τραβοφμε μια οριηόντια γραμμι που ςυμβολίηει το επίπεδο του 

εδάφουσ και ςτθ ςυνζχεια ςχεδιάηουμε το περίγραμμα των αντικειμζνων που 

βρίςκονται ςτον ορίηοντα. Το ίδιο κάνουν και οι μακθτζσ. Αν τα ςχζδιά τουσ δεν 
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είναι καλά φωτοτυποφμε το ςχζδιο του εκπαιδευτικοφ και το μοιράηουμε ςτουσ 

μακθτζσ ι απλϊσ το κολλάμε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ τάξθσ για να 

ςθμειϊνουμε πάνω τισ κζςεισ του ιλιου. Μία φορά τθν εβδομάδα τθν ίδια μζρα 

φωτογραφίηουμε τον ιλιο τθν ϊρα τθσ ανατολισ, δφςθσ ι τθν ίδια ϊρα νωρίσ το 

πρωί αν ζχουμε επιλζξει τοποκεςία ςτθν αυλι του ςχολείου. Βλζποντασ τθ 

φωτογραφία ςθμειϊνουμε ςτο ςχζδιό μασ τθ κζςθ του ιλιου. Σε μια περίοδο 

μερικϊν εβδομάδων κα ζχετε καταγράψει ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθ κζςθ του 

ιλιου. Μπορείτε να κρατιςετε τθ δραςτθριότθτα για ζνα τρίμθνο ι και κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ χρονιάσ.  

 

Αν ζχετε τθ διάκεςθ να φωτογραφίςετε τον ιλιο ακριβϊσ κατά τθν ανατολι 

και τθ δφςθ ςθμειϊςτε τθν ακριβι χρονικι ςτιγμι. Τότε μπορείτε να διερευνιςετε 

όχι μόνο μεταβολζσ ςτθ κζςθ που ανατζλλει ι δφει ο ιλιοσ και τθν κατεφκυνςθ –αν 

κινείται ανατολικά ι δυτικά- αλλά και να βγάλετε ςυμπεράςματα για τθ διάρκεια 

τθσ θμζρασ και θσ νφχτασ κάτι που κα ςασ ειςάγει ςτο κζμα των εποχϊν. 

Εναλλακτικά μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ζνα θμερολόγιο και να αναηθτιςετε εκεί 

τθν ακριβι ϊρα ανατολισ και δφςθσ του θλίου.  

 Αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ ότι ςε παλαιότερουσ πολιτιςμοφσ οι άνκρωποι 

παρατθροφςαν το ςθμείο ανατολισ του ιλιου ςτον ορίηοντα με βάςθ ςυγκεκριμζνα 

ςθμεία αναφοράσ (δζντρα, λόφουσ) για να υπολογίηουν ςε ποια εποχι του χρόνου 

βρίςκονταν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι δραςτθριότθτασ:  
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΙΤΘ 

Θ ΜΕΑ ΚΑΙ Θ ΝΥΧΤΑ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Να κατανοιςουν τα παιδιά το μθχανιςμό που προκαλεί το φαινόμενο τθσ εναλλαγισ τθσ 

μζρασ και τθσ νφχτασ 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δφο διδακτικζσ ϊρεσ 

 

ΥΛΙΚΟ 

Καρτζλεσ γθσ – ιλιου, υδρόγειοσ ςφαίρα, μπάλα από φελιηόλ, καρτζλεσ άγραφεσ, φακό ι 

λάμπα 

 

Εφόςον διαπραγματευόμαςτε νζεσ ζννοιεσ ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν 

ποφ οφείλεται θ μζρα και θ νφχτα και ςυηθτοφμε τισ απόψεισ τουσ ςτθν τάξθ. Εάν 

προκφψουν εναλλακτικζσ ιδζεσ για τθν εξιγθςθ του φαινομζνου ςχεδιάηουμε πειράματα 

για να τισ ελζγξουμε και να διαπιςτϊςουμε πϊσ λειτουργοφν.  

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΡΩΤΘ (μζρα – νφχτα) 

 

Τοποκετοφμε ζνα παιδί ςτο κζντρο και του δίνουμε τθν καρτζλα του ιλιου. Ζνα 

άλλο παιδί παριςτάνει τθ γθ και κρατά τθν καρτζλα τθσ γθσ. Το παιδί-γθ περιςτρζφεται 

γφρω από τον εαυτό του ςιγά ςιγά. ωτάμε τθν τάξθ πότε υποκζτουν ότι είναι μζρα και 

πότε είναι νφχτα και γιατί. Αφοφ δοκοφν οι απαραίτθτεσ απαντιςεισ πραγματοποιοφμε τθ 

δραςτθριότθτα με όλα τα παιδιά να παριςτάνουν τθ γθ. Επίςθσ μποροφμε να βάλουμε τα 

παιδιά ανά δφο να πιάνονται πλάτθ με πλάτθ και να ςυνεχίςουμε κατά αυτόν τον τρόπο τθ 

δραςτθριότθτα. 

Αν ζχουμε τθ δυνατότθτα να ςυςκοτίςουμε τθν αίκουςα μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε ζνα φακό ι μία λάμπα για να εξθγιςουμε το φαινόμενο τθσ εναλλαγισ 

τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ ςτα παιδιά. Τοποκετοφμε τον φακό ι μια λάμπα ςτο κζντρο. Μια 

λάμπα ςτο κζντρο προςομοιάηει καλφτερα τον ιλιο υπό τθν ζννοια ότι το φωσ τθσ διαχζεται 

παντοφ όπωσ ςυμβαίνει με τον ιλιο. Εάν χρθςιμοποιιςουμε φακό καλό είναι να κάνουμε 

τθν αντίςτοιχθ διευκρίνιςθ ςτουσ μακθτζσ. Μποροφμε να εκτελζςουμε δφο 

δραςτθριότθτεσ: 

Α. Θεωροφμε ότι το κεφάλι μασ είναι θ γθ και γυρνάμε γφρω από τον εαυτό μασ για 

να διαπιςτϊςουμε πότε είναι μζρα και πότε νφχτα.  

Β. Ραίρνουμε μια υδρόγειο ςφαίρα ι μία μπάλα-γθ από φελιηόλ τθ ςτθρίηουμε 

πάνω ςε ζνα ξυλάκι από ςουβλάκι και τθν περιςτρζφουμε για να παρατθριςουμε το 

φαινόμενο. Καλό είναι να ζχουμε καρφϊςει πάνω ςτθ μπάλα ςε διαμετρικά αντίκετα 

ςθμεία δφο φιγοφρεσ ι ζςτω να ζχουμε κολλιςει ζνα χάρτινο ανκρωπάκι ι να ζχουμε 
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ςθμειϊςει ζςτω δφο ςθμεία ϊςτε να γίνεται θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ 

ςυνκικεσ.  

 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΔΕΥΤΕΘ (μζρα – νφχτα, ξθμζρωμα και θλιοβαςίλεμα) 

 

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ τθν υδρόγειο ςφαίρα και τουσ ηθτάμε να εντοπίςουν 4 

χϊρεσ ςε διαμετρικά αντίκετα ςθμεία του ορίηοντα. Γράφουμε τα ονόματα των χωρϊν ςτισ 

καρτζλεσ και τισ φοράμε ςε τζςςερισ μακθτζσ. Τοποκετοφμε και πάλι ζναν μακθτι ςτο 

κζντρο ο οποίοσ παριςτάνει τον ιλιο. Ηθτοφμε από τθν τετράδα να περιςτραφεί γφρω από 

τον εαυτό τθσ ςφμφωνα με τθ φορά που περιςτρζφεται θ γθ και τθ ςταματάμε κάποια 

ςτιγμι. Τότε ηθτοφμε από κάκε μακθτι να μασ πει τι ϊρα τθσ θμζρασ είναι ςτθ χϊρα του. 

Στισ δφο χϊρεσ κα ζχουμε μζρα και νφχτα (μεςθμζρι και βράδυ) ενϊ ςτισ άλλεσ πρωί και 

απόγευμα (ξθμζρωμα και θλιοβαςίλεμα). Για να ξεχωρίςουν οι μακθτζσ αν κα είναι 

ξθμζρωμα ι θλιοβαςίλεμα ςτθ χϊρα τουσ κα πρζπει προφανϊσ να λάβουν υπόψθ τουσ και 

τθ φορά με τθν οποία κινείται θ γθ δθλαδι ποια κα είναι θ επόμενθ κζςθ που κα βρεκοφν.  

Συνεχίηουμε τθ δραςτθριότθτα με επόμενθ ομάδα μακθτϊν ι ηθτοφμε από ζναν 

μακθτι να τοποκετιςει μια ομάδα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ςυγκεκριμζνθ χϊρα να βρεκεί 

ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΤΑΤΘ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΘΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Θ δθμιουργία ενόσ εικαςτικοφ ζργου 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΥΛΙΚΑ 

Μαφρο χαρτόνι κάνςον, φφλλα ακουαρζλασ, κόκκινθ, πορτοκαλί και κίτρινθ νερομπογιά, 

ζνα φαρδφ πινζλο, ψαλίδι, κόλλα 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ -ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 

 

 

Θ τεχνικι αυτι δίνει πάρα πολφ 

εντυπωςιακό αποτζλεςμα. Καλό είναι 

να πραγματοποιθκεί μια θλιόλουςτθ 

μζρα. Ράρτε ζνα χρωματιςτό 

αντικείμενο (ζνα ψαλίδι για 

παράδειγμα) και δείξτε το ςτα παιδιά. 

Ηθτιςτε τουσ να ςασ πουν τι χρϊμα 

είναι. Στθ ςυνζχεια ςθκϊςτε το προσ 

το φωσ και κοιτάξτε το από κάτω για 

λίγο (Ρροςζξτε να μθν κοιτάτε 

κατάματα τον ιλιο μια και είναι 

επιβλαβζσ για τα μάτια). Οι μακθτζσ κα ξαφνιαςτοφν όταν δουν το χρϊμα να χάνεται και το 

ψαλίδι ξαφνικά να γίνεται μαφρο. Συηθτιςτε με τουσ μακθτζσ ςασ γιατί ςυμβαίνει αυτό. 

Ακόμα ςυηθτιςτε τι χρϊματα ςυνικωσ ζχει ο ουρανόσ το απόγευμα τθν ϊρα που βαςιλεφει 

ο ιλιοσ. Αφοφ λοιπόν ζχετε κάνει αυτι τθν κουβζντα μπορείτε να προχωριςετε ςτθν 

παρακάτω δραςτθριότθτα: 

 Ρροετοιμάςτε τα μπλοκ ακουαρζλασ. Σε ζνα φφλλο ηωγραφίςτε τον ουρανό. Κίτρινο 

κάτω κάτω, μια ηϊνθ πορτοκαλί χρϊμα ςτθ μζςθ και κόκκινο πάνω. Καλό είναι οι τρεισ 

αυτζσ ηϊνεσ να μθν ξεχωρίηουν αυςτθρά αλλά θ εναλλαγι από το ζνα χρϊμα ςτο άλλο να 

γίνεται ςταδιακά, δθλαδι το ζνα χρϊμα να χάνεται μζςα ςτο άλλο. Σε αυτό μπορεί να μασ 

βοθκιςει θ χριςθ ενόσ φαρδιοφ πινζλου. Αφιςτε το χρϊμα να ςτεγνϊςει.  

 Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ από ζνα κομμάτι χαρτόνι κάνςον και ηθτιςτε τουσ να κόψουν 

λοφάκια, ςπίτια, δζντρα, πουλιά, αεροπλάνα, καραβάκια, αυτοκίνθτα ι ότι άλλο 

φανταςτοφν. Πταν τα κομμάτια κοποφν, μποροφν να τοποκετθκοφν πάνω ςτο μπλοκ. 

Αποφαςίςτε για τισ τελικζσ διαςτάςεισ και τθν τελικι κζςθ του κάκε κομματιοφ, κάντε τισ 

απαραίτθτεσ διορκϊςεισ και κολλιςτε τα τμιματα ςτθ κζςθ τουσ. Το θλιοβαςίλεμά ςασ 

είναι ζτοιμο να το καυμάςετε!  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 2 

 

Θ ΕΛΘΝΘ  

 

 
1. Διδαςκαλία πρϊτθ – Θ ςελινθ 

2. υνοδευτικι δραςτθριότθτα – Δθμιουργία κρατιρων 

3. Διδαςκαλία δεφτερθ - Καταςκευι– Σο ςφςτθμα ιλιου, γθσ, ςελινθσ 

4. Διδαςκαλία τρίτθ - Δραςτθριότθτα εικαςτικϊν - Νυχτερινό τοπίο 

 

5. υνοδευτικι παρουςίαςθ power point με εικόνεσ τθσ ςελινθσ ςτο 

CD 
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΠΡΩΣΘ 

Θ ΕΛΘΝΘ 

 

 

ΣΟΧΟ 

Να αναδειχκοφν οι ιδζεσ των παιδιϊν για τθ ςελινθ και να μάκουν απλζσ 

πλθροφορίεσ για αυτιν 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΤΛΙΚΟ 

Φυλλάδιο για τθ ςελινθ 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Θ κινθτικι δραςτθριότθτα κινιςεισ πλανθτϊν (περιφορά-περιςτροφι) 

 

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Δθμιουργία κρατιρων  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

 

Ξεκινάμε το μάκθμα ηθτϊντασ από τα παιδιά να ςκεφτοφν τι γνωρίηουν για 

τθ ςελινθ. Ηθτοφμε ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργιςουν τον δικό τουσ χάρτθ εννοιϊν 

όπου κα καταγράψουν τισ ιδζεσ τουσ για τθ ςελινθ. Αρχικά χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ 

φεγγάρι, όροσ που είναι γνωςτόσ ςε όλα τα παιδιά. Σουσ βοθκάμε δίνοντασ μια δυο 

απλζσ ερωτιςεισ όπωσ «Είναι μεγάλο, μικρό;», «Είναι κοντά μασ, μακριά μασ;», 

«Από τι είναι φτιαγμζνο;» 

Αφοφ οι μακθτζσ καταςκευάςουν τον χάρτθ τουσ ηθτοφμε να μοιραςτοφν τισ ιδζεσ 

τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςτθν τάξθ. Ζτςι αναδεικνφονται οι αρχικζσ απόψεισ 

τουσ. Κακϊσ υπάρχουν παιδιά που δεν γνωρίηουν τθ λζξθ ςελινθ τθν επεξθγοφμε 

ςτουσ μακθτζσ και χρθςιμοποιοφμε πλζον και τουσ δφο όρουσ ςελινθ-φεγγάρι. 

 Αφοφ ςυηθτιςουμε ςτθν τάξθ μοιράηουμε ςτουσ μακθτζσ το φυλλάδιο για 

τθ ςελινθ και ςυηθτάμε για όςεσ απορίεσ και άγνωςτεσ λζξεισ προκφψουν από τθν 

ανάγνωςθ του φυλλαδίου.  
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ΣΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

 

Λζγεται αλλιϊσ και ςελινθ. Μποροφμε να τθ δοφμε 

εφκολα με τα μάτια μασ, τα κιάλια ι ζνα τθλεςκόπιο. Βρίςκεται 

πιο κοντά ςτθ γθ από όλουσ τουσ άλλουσ πλανιτεσ.  

 

Είναι δορυφόροσ τθσ γθσ και ταξιδεφει γφρω από τθ γθ.  

Είναι το μόνο αντικείμενο ςτον ουρανό που ζχει επιςκεφτεί ο 

άνκρωποσ.  

 

Θζλει 27,3 μζρεσ για να ολοκλθρϊςει μία περιφορά γφρω από 

τθ γθ. Και κζλει ακριβϊσ 27,3 μζρεσ για να ςυμπλθρϊςει μία 

περιςτροφι γφρω από τον άξονά τθσ.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτθ ςελινθ κυμαίνονται από -153οC ωσ 

107οC.  

Θ επιφάνειά τθσ ζχει πολλοφσ κρατιρεσ. Αυτοί ζγιναν από 

μετζωρα (μεγάλεσ πζτρεσ) που ζπεςαν από το διάςτθμα πάνω 

ςτθ ςελινθ πολφ καιρό πριν. 
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ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΡΑΣΘΡΩΝ 

 

 

ΣΟΧΟ 

Να κατανοιςουν οι μακθτζσ πϊσ δθμιουργοφνται οι κρατιρεσ 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

10 λεπτά 

 

ΤΛΙΚΟ 

Μια μικρι λεκάνθ ι μπολ, αλεφρι, μερικοί βόλοι 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

 

 Γεμίηετε ζνα μικρό μπολ με αλεφρι. Ρίχνετε από κάποιο φψοσ και κάκετα προσ τθν 

επιφάνεια του υλικοφ τουσ βόλουσ. Κακϊσ ο βόλοσ πζφτει ςτο αλεφρι, το αλεφρι 

εκτινάςςεται γφρω γφρω. Πειραματιςτείτε με βόλουσ διαφόρων μεγεκϊν και ρίξτε τουσ 

από διαφορετικά φψθ αρχίηοντασ από τα μικρότερα προσ τα μεγαλφτερα. Σι παρατθρείτε; 

Τπάρχει διαφορά ςτο μζγεκοσ του κρατιρα που δθμιουργείται ςτο αλεφρι; Αναφζρετε 

ςτουσ μακθτζσ ότι οι μετεωρίτεσ που φτάνουν ςτθν επιφάνεια του πλανιτθ προςκροφουν 

με πολφ μεγάλεσ ταχφτθτεσ ι με πιο απλά λόγια χτυποφν τθν επιφάνεια του πλανιτθ με 

μεγάλθ φόρα. Μπορείτε να αναφζρετε επίςθσ ότι τόςο το φεγγάρι, όςο και ο Δίασ λόγω του 

μεγάλου μεγζκουσ που ζχει, αποτελοφν αςπίδεσ προςταςίασ για τθ γθ.  

 Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί παράλλθλα με τθν 4θ ενότθτα 

όπου γίνεται αναφορά ςτουσ μετεωρίτεσ.  
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΔΕΤΣΕΡΘ 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΤΣΘΜΑ ΘΛΙΟΤ ΓΘ ΕΛΘΝΘ 

 

ΣΟΧΟ 

Θ κατανόθςθ των κινιςεων τθσ γθσ και τθσ ςελινθσ 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΤΛΙΚΑ 

Λίγο χαρτόνι, δφο διπλόκαρφα, κόλλα, ψαλίδι, το φυλλάδιο με τισ εικόνεσ του 

ιλιου, γθσ, ςελινθσ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 

 Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ το φυλλάδιο με τισ φωτογραφίεσ του ιλιου, τθσ γθσ 

και τθσ ςελινθσ. Σουσ λζμε ότι κα καταςκευάςουμε το ςφςτθμα ιλιου-γθσ-ςελινθσ 

και αναφζρουμε ότι οι αναλογίεσ αποςτάςεων και μεγεκϊν δεν είναι οι 

πραγματικζσ, αλλά απζχουν πάρα, μα πάρα πολφ από αυτζσ.  

Κόβουμε δφο λεπτοφσ βραχίονεσ (μακρόςτενεσ λουρίδεσ) από χαρτόνι τον 

ζνα διπλάςιου τουλάχιςτον μικουσ από τον άλλο. Σοποκετοφμε διαμετρικά ςτισ 

άκρεσ του μακρφτερου βραχίονα τθ γθ και τον ιλιο και ενϊνουμε με τα 

διπλόκαρφα. Κλείνουμε το διπλόκαρφο του ιλιου. το διπλόκαρφο τθσ γθσ περνάμε 

τθν μια άκρθ του μικρότερου βραχίονα που κα ενϊςει τθ γθ με τθ ςελινθ. 

Κλείνουμε και αυτό το διπλόκαρφο. τθν άλλθ άκρθ του μικροφ βραχίονα ενϊνουμε 

με διπλόκαρφο (ι κολλάμε) τθ ςελινθ.  

Χρθςιμοποιοφμε τθν καταςκευι για να δείξουμε τισ τροχιζσ τθσ γθσ γφρω 

από τον ιλιο, τθσ ςελινθσ γφρω από τθ γθ. Παρατθριςτε ότι κακϊσ θ ςελινθ 

περιφζρεται γφρω από τθ γθ ζχει ταυτόχρονο ολοκλθρϊςει και μια πλιρθ 

περιςτροφι γφρω από τον εαυτό τθσ. Ζτςι βλζπουμε πάντα τθ μία πλευρά τθσ 

ςελινθσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο μποροφμε αντί να ενϊςουμε με 

διπλόκαρφο τθ ςελινθ, να τθν κολλιςουμε απλϊσ ςτο βραχίονα – αν και κάτι 

τζτοιο μπορεί να δϊςει τθν λακεμζνθ εντφπωςθ ςτουσ μακθτζσ ότι θ ςελινθ δεν 

περιςτρζφεται.  
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Ο ιλιοσ, θ γθ και θ ςελινθ  
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΡΙΣΘ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ - ΝΤΣΕΡΙΝΟ ΣΟΠΙΟ 

 

ΣΟΧΟ 

Θ καταςκευι ενόσ εικαςτικοφ ζργου 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΤΛΙΚΑ 

Μαφρθ και κίτρινθ κθρομπογιά, μαφρθ και μπλε νερομπογιά, φφλλα ακουαρζλασ, 

ζνα φαρδφ πινζλο  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 

 Μια ενδιαφζρουςα τεχνικι προκφπτει από τθ χριςθ δφο εντελϊσ 

διαφορετικϊν υλικϊν. Θ ιδιότθτα τθσ κθρομπογιάσ να μθν αναμειγνφεται με το νερό 

μασ δίνει μεγάλεσ δυνατότθτεσ. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα δφο υλικά μαηί 

για να φτιάξουμε εντυπωςιακά ζργα. Θ βαςικι τεχνικι ςυνίςταται ςτο εξισ:  

ηωγραφίηουμε πάνω ςε φφλλα ακουαρζλασ ζνα ςχζδιο με κθρομπογιζσ. Δεν 

καλφπτουμε όλο το φφλλο, παρά αφινουμε όςεσ επιφάνειεσ επικυμοφμε λευκζσ 

(άβαφεσ). Αφοφ ζχουμε πραγματοποιιςει το ςχζδιό μασ, με ζνα φαρδφ πινζλο 

περνάμε από πάνω όλο το φφλλο με νερομπογιά. Θ νερομπογιά είναι ςθμαντικό να 

είναι αρκετά αραιωμζνθ. Είναι προφανζσ ότι αφοφ τα δφο υλικά δεν 

αναμειγνφονται θ νερομπογιά δεν κα πιάςει ςτα ςθμεία όπου ζχουμε ηωγραφίςει 

με κθρομπογιά. Αντίκετα κα καλφψει όλεσ τισ λευκζσ επιφάνειεσ, δθμιουργϊντασ 

ζνα χρωματιςτό φόντο. Εάν ζχουν μείνει ςταγόνεσ χρϊματοσ πάνω ςτα ςθμεία που 

ζχουμε βάψει με κθρομπογιά, τισ ςκουπίηουμε απαλά με ζνα χαρτομάντθλο. 

Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν τεχνικι αυτι για να δθμιουργιςουμε ζνα 

νυχτερινό τοπίο. Σο αποτζλεςμα που προκφπτει από αυτι τθ δραςτθριότθτα είναι 

ιδιαίτερα εντυπωςιακό. Ζνα νυχτερινό τοπίο είναι δφςκολο να ηωγραφιςτεί και ζτςι 

οι μακθτζσ ενκουςιάηονται ιδιαίτερα, όταν ςυνειδθτοποιοφν ότι με αυτι τθν απλι 

τεχνικι μποροφν να τα καταφζρουν.  

 Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν εδϊ μόνο μαφρθ και κίτρινθ κθρομπογιά (ι 

περιςταςιακά και λευκι). Σο μαφρο χρθςιμοποιείται για να δϊςει τουσ όγκουσ ενϊ 

το κίτρινο για να υποδθλϊςει το φωσ. Για παράδειγμα τα παιδιά μπορεί να 

ηωγραφίςουν ζνα μαφρο ςπίτι με μαφρθ κθρομπογιά και να βάψουν κίτρινα τα 

παράκυρα από όπου βγαίνει φωσ. Σο ίδιο μποροφν να κάνουν και με ζνα 

αυτοκίνθτο, ι να ηωγραφίςουν ζνα μαφρο δζντρο, αλλά κίτρινα φωτεινά αςτζρια 

και φεγγάρι ςτον ουρανό.  
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 Αφοφ οι μακθτζσ ςχεδιάςουν ότι επικυμοφν, περνοφμε τθν εικόνα με ζνα 

φαρδφ πινζλο με αραιι νερομπογιά για να καλφψουμε όλεσ τισ λευκζσ επιφάνειεσ. 

Σο χρϊμα του φόντου είναι ςυγκεκριμζνο. Χρθςιμοποιοφμε ςκοφρθ μπλε 

νερομπογιά αναμεμειγμζνθ με ελάχιςτο μαφρο χρϊμα.  
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ENOTHTA 3 

 

ΟΛ ΡΛΑΝΘΤΕΣ 

 
 

 

1. Διδαςκαλία πρϊτθ – Οι πλανιτεσ 

2. Διδαςκαλία δεφτερθ – Οι πλανιτεσ, καταςκευι μοντζλου ςτθν 

αυλι 

3. Διδαςκαλία τρίτθ –  Κινιςεισ πλανθτϊν  

4. Διδαςκαλία τζταρτθ- Κατθγοριοποίθςθ πλανθτϊν 

5. Διδαςκαλία πζμπτθ Δραςτθριότθτα εικαςτικϊν – Καταςκευι 

mobile πλανθτϊν 

 

6. Συνοδευτικι παρουςίαςθ power point με εικόνεσ των πλανθτϊν 

ςτο CD 
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ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΡΩΤΘ 

ΟΛ ΡΛΑΝΘΤΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΛ 

Να μάκουν οι μακθτζσ τισ ονομαςίεσ  των πλανθτϊν και βαςικά ςτοιχεία για αυτοφσ 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

Ανάλογα με τα κζματα ςτα οποία κα επικεντρωκεί ο εκπαιδευτικόσ 

 

ΥΛΛΚΟ 

Φυλλάδια για τουσ πλανιτεσ 

Συνοδευτικό φυλλάδιο εργαςίασ – Οι πλανιτεσ 

 

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 

Κινιςεισ πλανθτϊν περιφορά- περιςτροφι 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

Ξεκινάμε το μάκθμα ηθτϊντασ από τα παιδιά να ςκεφτοφν τι γνωρίηουν για 

τουσ πλανιτεσ και ςυηθτοφμε τισ ιδζεσ τουσ ςτθν τάξθ. Καταςκευάςουμε, αν 

κζλουμε, χάρτεσ εννοιϊν.  

 Οργανϊνουμε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ και μοιράηουμε τα φυλλάδια για 

τουσ πλανιτεσ. Τα διαβάηουμε και ςυηθτάμε για όςεσ απορίεσ προκφψουν από τθν 

ανάγνωςθ των φυλλαδίων. Θ κάκε ομάδα αναλαμβάνει να αςχολθκεί με ζνα 

χαρακτθριςτικό ι επικεντρωνόμαςτε ςε διαφορετικά χαρακτθριςτικά ςε 

διαφορετικζσ διδακτικζσ ϊρεσ. Ζτςι μία ομάδα αναλαμβάνει να καταγράψει ςτο 

φυλλάδιο εργαςίασ τουσ πλανιτεσ ςειροκετϊντασ τουσ με βάςθ τθν απόςταςι τουσ 

από τον ιλιο, μια άλλθ ομάδα με βάςθ το μζγεκοσ κλπ. 
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ΕΜΘΣ 

 

Είναι ο πλανιτθσ που βρίςκεται πιο κοντά ςτον ιλιο. Βρίςκεται 

περίπου 58 εκατομμφρια χιλιόμετρα μακριά από τον ιλιο. 

 

Είναι μικρόσ πλανιτθσ. Θ διάμετροσ του Ερμι είναι 4.800 

χιλιόμετρα. Είναι περίπου το ίδιο μεγάλοσ με το φεγγάρι.  

 

Συμπλθρϊνει μια πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο ςε 88 

γιινεσ μζρεσ. 

Γυρίηει γφρω από τον άξονά του πολφ αργά αν τον 

ςυγκρίνουμε με τθ γθ. Κζλει περίπου 59 γιινεσ μζρεσ για να 

κάνει μία περιςτροφι γφρω από τον εαυτό του.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτον Ερμι κυμαίνονται από -170ο C ωσ 350ο C 

 

Ζχει πζτρεσ, κρατιρεσ, λόφουσ και κοιλάδεσ και δεν ζχει 

ςχεδόν κακόλου ατμόςφαιρα. Δεν ζχει κακόλου δορυφόρουσ.  
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ΑΦΟΔΛΤΘ 

 

Είναι ο πλανιτθσ που βρίςκεται πιο κοντά ςτθ γθ και ο 

δεφτεροσ ςτθ ςειρά από τον ιλιο Είναι περίπου 108 

εκατομμφρια χιλιόμετρα μακριά από τον ιλιο. 

 

Ζχει περίπου το ίδιο μζγεκοσ με τθ γθ μασ. Θ διάμετροσ τθσ 

Αφροδίτθσ είναι 12.100 χιλιόμετρα.  

 

Συμπλθρϊνει μία πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο ςε 225 

μζρεσ. 

Γυρίηει γφρω από τον άξονά τθσ πιο αργά από όλουσ τουσ 

πλανιτεσ. Κζλει περίπου 243 γιινεσ μζρεσ για να κάνει μία 

περιςτροφι γφρω από τον εαυτό τθσ.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτθν Αφροδίτθ κυμαίνονται από -33ο C ωσ 

480ο C 

 

Είναι το πιο φωτεινό αντικείμενο ςτον ουρανό εκτόσ από το 

φεγγάρι και τον ιλιο. Δεν ζχει κακόλου δορυφόρουσ.  
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ΓΘ 

 

Είναι ο πλανιτθσ πάνω ςτον οποίο ηοφμε. Είναι ο δικόσ 

μασ πλανιτθσ. Είναι ο τρίτοσ πλανιτθσ ςτθ ςειρά από τον ιλιο. 

Είναι περίπου 150 εκατομμφρια χιλιόμετρα μακριά από τον 

ιλιο.  

 

Θ διάμετροσ τθσ γθσ είναι 12.800 χιλιόμετρα.  

 

Συμπλθρϊνει μια πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο ςχεδόν 

ςε 365 γιινεσ μζρεσ. 

Κζλει 24 ϊρεσ για να ολοκλθρϊςει μία περιςτροφι γφρω από 

τον εαυτό τθσ. 

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτθ Γθ κυμαίνονται από -88ο C ωσ 58ο C.  

Θ μζςθ κερμοκραςία επιφάνειασ υπολογίηεται ςτουσ 15 οC 

 

Θ επιφάνεια τθσ γθσ καλφπτεται κυρίωσ από νερό. Το 75% 

είναι νερό και το 25% μόνο είναι ςτεριά. Ζχει ζνα δορυφόρο, 

το φεγγάρι!  
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ΑΘΣ 

 

Ονομάηεται και κόκκινοσ πλανιτθσ. Είναι ο τζταρτοσ 

πλανιτθσ ςε ςειρά από τον ιλιο. Είναι περίπου 228 

εκατομμφρια χιλιόμετρα μακριά από τον ιλιο. 

 

Θ διάμετροσ του Άρθ είναι 6.800 χιλιόμετρα. Είναι δθλαδι 

περίπου θ μιςι του δικοφ μασ πλανιτθ. 

 

Συμπλθρϊνει μία πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο περίπου 

ςε 687 γιινεσ μζρεσ. 

Ρεριςτρζφεται γφρω από τον άξονά του ςχεδόν το ίδιο 

γριγορα με τθ γθ. Κζλει περίπου 24 ϊρεσ και 40 λεπτά  για να 

κάνει μία περιςτροφι γφρω από τον εαυτό του.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτον Άρθ κυμαίνονται από -123ο C ωσ 27ο C.  

 

Ζχει ατμόςφαιρα από διοξείδιο του άνκρακα κατά 95%. 

Ζχει δφο δορυφόρουσ. Τον Φόβο και τον Δείμο. 
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ΔΛΑΣ 

 

Είναι ο μεγαλφτεροσ από όλουσ τουσ πλανιτεσ. Είναι ο 

πζμπτοσ πλανιτθσ ςε ςειρά από τον ιλιο. Θ μζςθ απόςταςθ 

από τον ιλιο είναι 778 εκατομμφρια χιλιόμετρα.  

 

Θ διάμετρόσ του είναι 143.000 χιλιόμετρα.  

 

Συμπλθρϊνει μία πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο κάκε 12 

ςχεδόν γιινα χρόνια.  

Ρεριςτρζφεται γφρω από τον άξονά του γρθγορότερα από 

κάκε άλλο πλανιτθ. Ολοκλθρϊνει μία περιςτροφι γφρω από 

τον εαυτό του ςε λίγο λιγότερο από 10 ϊρεσ.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτο Δία κυμαίνονται από -95ο C ωσ 140ο C.  

 

Είναι ζνασ από τουσ φωτεινότερουσ πλανιτεσ. 

Ζχει πολλοφσ δορυφόρουσ. Οι πιο γνωςτοί είναι 16 αλλά ζχει κι 

άλλουσ, ςυνολικά 60! 
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ΚΟΝΟΣ 

 

Είναι ο ζκτοσ ςε ςειρά πλανιτθσ μακριά από τον ιλιο. 

Είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ από όλουσ τουσ πλανιτεσ. Θ 

μζςθ απόςταςθ από τον ιλιο είναι 1.427 εκατομμφρια 

χιλιόμετρα. 

 

Θ διάμετρόσ του είναι 116.800 χιλιόμετρα. Ρερίπου 10 φορζσ 

μεγαλφτερθ από αυτι του πλανιτθ μασ. 

 

Συμπλθρϊνει μία πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο κάκε 

29,5 χρόνια. 

Ρεριςτρζφεται γφρω από τον άξονά του πολφ γριγορα. 

Ολοκλθρϊνει μία περιςτροφι γφρω από τον εαυτό του ςε λίγο 

περιςςότερο από 10 ϊρεσ. 

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτον Κρόνο κυμαίνονται από -180ο C ωσ 93ο C.  

 

Είναι πολφ γνωςτόσ για τουσ δακτυλίουσ του. 

Ζχει 34 δορυφόρουσ.  
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ΟΥΑΝΟΣ 

 

Είναι ο ζβδομοσ πλανιτθσ ςε ςειρά από τον ιλιο. Θ μζςθ 

απόςταςθ από τον ιλιο είναι 2.870 εκατομμφρια χιλιόμετρα. 

 

Θ διάμετρόσ του είναι 51.100 χιλιόμετρα, δθλαδι 4 φορζσ 

περίπου μεγαλφτερθ από τθσ γθσ.  

 

Συμπλθρϊνει μία πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο κάκε 84 

χρόνια.  

Ρεριςτρζφεται γφρω από τον άξονά του περίπου με τθν ίδια 

ταχφτθτα που περιςτρζφεται και ο Ροςειδϊνασ. Ολοκλθρϊνει 

μία περιςτροφι γφρω από τον εαυτό του περίπου ςε 17 ϊρεσ.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτον Ουρανό κυμαίνονται από -210ο C ωσ 

730ο C.  

 

Είναι φτιαγμζνοσ κυρίωσ από αζρια υδρογόνου και θλίου. 

Μερικζσ φορζσ μπορεί να φανεί ςτον ουρανό.  

Ζχει 27 δορυφόρουσ.  
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ΡΟΣΕΛΔΩΝΑΣ 

 

Είναι ο όγδοοσ πλανιτθσ ςε ςειρά από τον ιλιο. Θ μζςθ 

απόςταςθ από τον ιλιο είναι 4.498 εκατομμφρια χιλιόμετρα. 

 

Μοιάηει με τον Ουρανό ςτο μζγεκοσ. Θ διάμετρόσ του είναι 

49.500 χιλιόμετρα. 

 

Συμπλθρϊνει μια πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο ςχεδόν 

κάκε 165 χρόνια. 

Ρεριςτρζφεται γφρω από τον άξονά του με τθν ίδια ταχφτθτα 

όπωσ και ο Ουρανόσ. Ολοκλθρϊνει μία περιςτροφι περίπου 

κάκε 16 ϊρεσ.  

 

Οι κερμοκραςίεσ ςτον Ροςειδϊνα κυμαίνονται από -220ο C ωσ 

470ο C.  

 

Ο καιρόσ ςτον Ουρανό είναι πολφ ανακατεμζνοσ. Μερικζσ 

κφελλεσ με αζρα να φυςά με ταχφτθτα 400 μίλια τθν ϊρα 

ζχουν διαρκζςει εκατοντάδεσ χρόνια 

ςτθν επιφάνειά του. 

Ζχει οκτϊ δορυφόρουσ.  
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ΡΛΟΥΤΩΝΑΣ 

 

Είναι ο ζνατοσ πλανιτθσ ςε ςειρά από τον ιλιο. Θ μζςθ 

απόςταςθ από τον ιλιο είναι 5.900 εκατομμφρια χιλιόμετρα. 

 

Είναι ο μικρότεροσ πλανιτθσ. Θ διάμετρόσ του είναι 

3.500 χιλιόμετρα.  

 

Συμπλθρϊνει μια πλιρθ περιφορά γφρω από τον ιλιο κάκε 

248 χρόνια. 

Ρεριςτρζφεται γφρω από τον άξονά του πολφ αργά αν 

ςυγκρικεί με τθ γθ. Ολοκλθρϊνει μία περιςτροφι περίπου ςε 6 

μζρεσ.  

 

Θ Οι κερμοκραςίεσ ςτον Ρλοφτωνα κυμαίνονται από -230ο C 

ωσ -30ο C. Είναι μάλλον ζνασ πολφ κρφοσ πλανιτθσ! 

 

Είναι γνωςτόσ ωσ ο διπλόσ πλανιτθσ γιατί ζχει ζνα δορυφόρο, 

τον Χάροντα που ταξιδεφουνε μαηί.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ – ΟΛ ΡΛΑΝΘΤΕΣ 

 

Αφοφ διαβάςετε τα φυλλάδια με τισ πλθροφορίεσ για τουσ πλανιτεσ ςυμπλιρωςε 

τον πίνακα. Βάλε τουσ πλανιτεσ ςτθ ςειρά ανάλογα με 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ΡΛΑΝΘΤΘΣ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Και εδϊ βάλε τουσ πλανιτεσ ςτθ ςειρά ανάλογα με ________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ΡΛΑΝΘΤΘΣ  
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ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΔΕΥΤΕΘ 

 ΟΛ ΡΛΑΝΘΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΘΝ ΑΥΛΘ 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι οι αποςτάςεισ ςτο ςφμπαν είναι τεράςτιεσ 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΥΛΛΚΑ 

Μια μπάλα καλάςςθσ, πλαςτελίνθ, φυλλάδιο με ςχετικά μεγζκθ, πίνακασ με 

ςτοιχεία για αποςτάςεισ πλανθτϊν από τον ιλιο  και διαμζτρουσ 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

 

 Χρθςιμοποιϊντασ τον πίνακα με τα ςτοιχεία για τισ αποςτάςεισ των 

πλανθτϊν από τον ιλιο και τισ διαμζτρουσ τουσ, που υπάρχει ςτθν επόμενθ ςελίδα, 

μπορείτε να καταςκευάςετε ζνα μοντζλο των θλιακοφ ςυςτιματοσ ςτθν αυλι. 

Δουλζψτε με τα παιδιά ςτθν τάξθ. Αν είναι δυνατόν ςτρογγυλοποιιςτε τα 

αρικμθτικά ςτοιχεία για τισ αποςτάςεισ των πλανθτϊν από τον ιλιο και τισ 

διαμζτρουσ τουσ και μεταφζρετζ τα ςε μια βολικι αναλογία για τθν καταςκευι 

μοντζλου ςτθν αυλι. Δεν ζχει ςθμαςία αν κα πζςετε μερικά εκατομμφρια 

χιλιόμετρα(!) ζξω υπολογίηοντασ ςτο περίπου. Σθμαςία ζχει όταν καταςκευάςετε το 

μοντζλο ςτθν αυλι να κατανοιςουν τα παιδιά πόςο απίςτευτα αχανείσ είναι οι 

αποςτάςεισ ςτο ςφμπαν και ότι ουςιαςτικά το θλιακό μασ ςφςτθμα είναι άδειο! ΑΝ 

δεν ζχετε κάνει ακόμα μετατροπζσ και ςτρογγυλοποιιςεισ ςτα μακθματικά, απλϊσ 

δϊςτε τουσ εςείσ τουσ αρικμοφσ.  

Στθ ςυνζχεια καταςκευάςτε τουσ πλανιτεσ ςασ με πλαςτελίνθ. Δεν κα 

γίνουν πολφ μεγάλοι! Για ιλιο μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μια μεγάλθ μπάλα 

καλάςςθσ ι να τον ηωγραφίςετε ςε ζνα ςεντόνι και να το κρεμάςετε ςε ζνα τζρμα 

ποδοςφαίρου ςτθν αυλι. Ράρτε τουσ πλανιτεσ από πλαςτελίνθ και μετριςτε 
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βιματα (μζτρα) από τον ιλιο. Είναι αμφίβολο αν κα χωρζςουν όλοι οι πλανιτεσ 

ςτθν αυλι του ςχολείου ςασ.  

Για όςουσ πλανιτεσ δε χωράνε ςτθν αυλι δϊςτε ςθμεία αναφοράσ για το 

ποφ περίπου κα ζπρεπε να βρίςκονται αυτοί ςτουσ μακθτζσ. Ρ.χ. πείτε «Ο Ερμισ κα 

ιταν περίπου ςτο περίπτερο, ενϊ ο Ρλοφτωνασ κα ιταν ςτο διπλανό χωριό.»  

Με βάςθ τα ςτοιχεία του πίνακα, όπωσ προκφπτουν από τθν πρϊτθ 

μετατροπι –ςτιλεσ 4 και 5 του πίνακα- ηιτθμα είναι αν κα χωρζςουν λίγοι 

πλανιτεσ ςτθν αυλι του ςχολείου ςασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιείςτε 

τουσ αρικμοφσ ςτισ ςτιλεσ 6 και 7 του πίνακα, μειϊςτε δθλαδι τισ αποςτάςεισ αλλά 

κρατιςτε τισ διαμζτρουσ ςτακερζσ. Δθλϊςτε όμωσ ςτα παιδιά ότι θ αρχικι 

αναλογία ιταν θ ςωςτι. Και πάλι βζβαια είναι αμφίβολο αν κα καταφζρετε να 

χωρζςετε ολόκλθρο το θλιακό ςφςτθμα ςτθν αυλι ςασ! 

 

  

 Μζςθ 

απόςταςθ από 

ιλιο ςε εκατ. 

χιλιόμετρα 

Διάμετροσ ςε 

χιλιόμετρα 

Απόςταςθ 

ςε μζτρα 

 

Διάμετροσ 

ςε 

εκατοςτά 

Απόςταςθ 

ςε 

βιματα 

Διάμετροσ 

ςε 

εκατοςτά 

Ιλιοσ 0 1.392.000 0 139 0 139 

Ερμισ 58 4.800 58 0,48 6 0,5 

Αφροδίτθ 108 12.100 108 1,21 11 1,2 

Γθ 149 12.800 149 1,28 15 1,3 

Άρθσ 228 6.800 228 0,68 23 0,7 

Δίασ 778 143.000 778 14,30 78 14 

Κρόνοσ 1.427 116.800 1.427 11,60 140 11 

Ουρανόσ 2.870 51.100 2.870 5,10 290 5 

Ροςειδϊνασ 4.498 49.500 4.498 4,95 450 5 

Ρλοφτωνασ 5.900 3.500 5.900 0,35 590 0,3 
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ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΤΛΤΘ 

ΚΛΝΘΣΕΛΣ ΡΛΑΝΘΤΩΝ 

 

 

ΣΤΟΧΟΛ 

Να μάκουν οι μακθτζσ ότι οι πλανιτεσ κινοφνται και να μάκουν τισ βαςικζσ κινιςεισ 

των πλανθτϊν 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΥΛΛΚΟ 

Καρτζλεσ- εικόνεσ πλανθτϊν, ιλιου 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΡΩΤΘ  

Στόχοσ: διάκριςθ ορκισ – ανάδρομθσ φοράσ  

 

Δφο όροι που ςχετίηονται με τισ κινιςεισ των ουρανίων ςωμάτων είναι οι 

όροι τθσ ορκισ ι ανάδρομθσ φοράσ. Ο όροσ ορκι φορά αναφζρεται ςτθν 

περιςτροφικι κίνθςθ των ςωμάτων θ οποία ακολουκεί φορά αντίςτροφθ με τθ 

φορά που κινοφνται οι δείκτεσ των ρολογιϊν. Ο όροσ ανάδρομθ φορά αναφζρεται 

ςτθν περιςτροφικι κίνθςθ των ςωμάτων θ οποία ακολουκεί φορά ίδια με τθ φορά 

που κινοφνται οι δείκτεσ των ρολογιϊν. Μποροφμε κι εδϊ να πραγματοποιιςουμε 

με τα παιδιά μια βιωματικι δραςτθριότθτα: 

Τοποκετοφμε ζνα παιδί ςτο κζντρο το οποίο παριςτάνει τον ιλιο. 

Τοποκετοφμε εννιά μακθτζσ γφρω από τον ιλιο ςε «τροχιζσ». Ο κάκε μακθτισ 

αντιπροςωπεφει ζνα πλανιτθ, για αυτό καλό είναι οι μακθτζσ να φορζςουν τισ 

καρτζλεσ-εικόνεσ πλανθτϊν. Οι μακθτζσ καλό είναι να μπουν ςε εννιά τροχιζσ, ςε 

κζςεισ ανάλογα με τθ ςειρά των πλανθτϊν από τον ιλιο. Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ 

να κινθκοφν (περιςτραφοφν) ανάλογα με τθ φορά κίνθςθσ του πλανιτθ τουσ. Πλοι 

οι πλανιτεσ κινοφνται με ορκι φορά, εκτόσ από τθν Αφροδίτθ που ακολουκεί 

ανάδρομθ φορά. Κατά ςυνζπεια όλοι οι πλανιτεσ κα κινοφνται (περιςτρζφονται) με 

φορά αντίςτροφθ των δεικτϊν του ρολογιοφ, εκτόσ από τον μακθτι που 

αντιπροςωπεφει τθν Αφροδίτθ, ο οποίοσ κα κινείται με φορά ίδια με τουσ δείκτεσ 

του ρολογιοφ.  

Επαναλαμβάνουμε τθ δραςτθριότθτα με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ 

τάξθσ. 
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΔΕΥΤΕΘ 

Στόχοσ: διάκριςθ περιςτροφισ - περιφοράσ 

 

Δφο ακόμθ βαςικζσ ζννοιεσ που πρζπει να γνωρίηουν και να διακρίνουν τα 

παιδιά είναι οι ζννοιεσ τθσ περιςτροφισ και τθσ περιφοράσ. Και οι δφο ζννοιεσ 

αφοροφν κινιςεισ που πραγματοποιοφν οι πλανιτεσ. Θ ζννοια τθσ περιφοράσ 

αναφζρεται ςτθν μετακίνθςθ των πλανθτϊν γφρω από τον ιλιο, ενϊ θ ζννοια τθσ 

περιςτροφισ αναφζρεται ςτθν κίνθςθ των ουράνιων ςωμάτων γφρω από τον εαυτό 

τουσ.  

Μποροφμε να βοθκιςουμε τα παιδιά να τισ διακρίνουν και να τισ μάκουν 

εφκολα με μία βιωματικι δραςτθριότθτα: 

Βγάηουμε τουσ μακθτζσ ςτθν αυλι του ςχολείου και τουσ ηθτοφμε να 

ςχθματίςουν ζνα κφκλο (ι ζλλειψθ, κακϊσ οι πλανιτεσ ακολουκοφν ελλειπτικζσ 

τροχιζσ) ενϊ τοποκετοφμε ζναν μακθτι ςτο κζντρο (ι μπαίνουμε εμείσ). Ο μακθτισ 

ο οποίοσ ςτζκεται ςτο κζντρο, αντιπροςωπεφει τον ιλιο, ενϊ οι άλλοι μακθτζσ 

αντιπροςωπεφουν τουσ πλανιτεσ. Δείχνουμε ςτουσ μακθτζσ κάκε κίνθςθ ξεχωριςτά 

και τουσ ηθτάμε κάκε φορά να κινθκοφν ανάλογα. Δθλαδι τουσ ηθτοφμε να 

προχωριςουν γφρω γφρω από τον ιλιο (για τθν περιφορά) και να κάνουν μία 

ςτροφι γφρω από τον εαυτό τουσ (για τθν περιςτροφι). Πταν δοφμε ότι οι μακθτζσ 

ζχουν αποκτιςει μια ςχετικι κατανόθςθ των δφο κινιςεων προχωροφμε ςτο εξισ 

παιχνίδι: φωνάηουμε πότε «περιφορά», πότε «περιςτροφι» και ηθτοφμε από τουσ 

μακθτζσ να κινθκοφν αντίςτοιχα. Κάκε φορά που κάποιοσ μακθτισ μπερδεφεται 

βγαίνει από τον κφκλο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο παιχνίδι αρκετζσ φορζσ, 

τοποκετϊντασ κάκε φορά άλλον μακθτι ςτο κζντρο, μζχρι οι μακθτζσ να 

αποκτιςουν οικειότθτα με τισ ζννοιεσ.  

 

Επζκταςθ δραςτθριότθτασ 

 

 Μποροφμε κατά τθ διάρκεια τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ να 

αναφερκοφμε και ςτθ διάρκεια των κινιςεων για κάκε πλανιτθ ξεχωριςτά. 

Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτα φυλλάδια των 

πλανθτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διδαςκαλία κα επεκτακεί και ςε επόμενθ 

διδακτικι ϊρα. Ζτςι για παράδειγμα ξεκινϊντασ από τθ γθ βρίςκουμε ότι θ 

περιςτροφι αντιςτοιχεί κατά προςζγγιςθ ςε ζνα εικοςιτετράωρο, θ περιφορά ςε 

ζνα ζτοσ. Είναι προφανζσ ότι οι αναφορζσ για τθ διάρκεια των κινιςεων μποροφν 

να γίνουν και ςε ςυνδυαςμό με τα μακιματα που αφοροφν τθ μζρα και τθ νφχτα.  
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΤΛΤΘ (ςυνδυαςμόσ κινιςεων) 

 

 Κακϊσ οι παραπάνω κινιςεισ γίνονται ςυνδυαςτικά από τουσ πλανιτεσ 

μποροφμε προφανϊσ να επεκτείνουμε τθ δραςτθριότθτα και να ηθτιςουμε από 

τουσ μακθτζσ να κινθκοφν με βάςθ το ςφνολο των κινιςεων. Δθλαδι να προχωροφν 

ςτισ εννιά τροχιζσ γφρω από τον ιλιο, ανάλογα με τθ φορά κατά τθν οποία κινείται 

ο πλανιτθσ που αντιπροςωπεφουν, ενϊ ταυτόχρονα περιςτρζφονται γφρω από τον 

εαυτό τουσ.  
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ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΤΕΤΑΤΘ 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ ΡΛΑΝΘΤΩΝ 

 

 

ΣΤΟΧΟΛ 

Να μάκουν οι μακθτζσ να κατθγοριοποιοφν τουσ πλανιτεσ ςε πετρϊδεισ και αεριϊδεισ  

 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΥΛΛΚΟ 

Καρτζλεσ- εικόνεσ πλανθτϊν, μία καρτζλα με τθ φράςθ «αεριϊδεισ πλανιτεσ» και μία με τθ 

φράςθ «πετρϊδεισ πλανιτεσ» 

 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

 

 Συηθτοφμε με τουσ μακθτζσ από τι υλικά νομίηουν ότι είναι φτιαγμζνοι οι πλανιτεσ. 

Αναφζρουμε ότι οι πλανιτεσ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: τουσ πετρϊδεισ ι γαιϊδεισ 

πλανιτεσ και τουσ αεριϊδεισ πλανιτεσ. Επεξθγοφμε τον όρο γαιϊδθσ και αναφζρουμε ότι θ 

επιφάνεια των πλανθτϊν που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία είναι ςυμπαγισ όπωσ θ 

επιφάνεια τθσ γθσ. Για τουσ αεριϊδεισ πλανιτεσ μποροφμε να αναφζρουμε ότι ζχουν 

ςυμπαγι πυρινα (ςαν κουκοφτςι) ο οποίοσ περιβάλλεται από αζρια ςε υγρι (ςαν τθ 

κάλαςςα) και αζρια μορφι (ςαν τα ςφννεφα).  

 

Θ διδαςκαλία μπορεί να αναπτυχκεί ςτθ ςυνζχεια ωσ εξισ: Τοποκετοφμε τισ 

καρτζλεσ με τισ φράςεισ «πετρϊδεισ» και «αεριϊδεισ πλανιτεσ» ςε δφο διαμετρικά 

αντίκετα ςθμεία ςε ζναν μεγάλο χϊρο (π.χ. αυλι) και ςυγκεντρϊνουμε τουσ μακθτζσ ςτο 

κζντρο. Μοιράηουμε τισ καρτζλεσ των πλανθτϊν ςτουσ μακθτζσ ϊςτε ο κάκε μακθτισ να 

«είναι» ζνασ πλανιτθσ. Φωνάηουμε άλλοτε «πετρϊδεισ» και άλλοτε «αεριϊδεισ» για να 

κινθκοφν οι μακθτζσ αντίςτοιχα. Πςοι πθγαίνουν ςε λάκοσ κατθγορία βγαίνουν από το 

παιχνίδι. 

 

Μία άλλθ επιλογι είναι να τοποκετιςουμε τισ καρτζλεσ με τισ φράςεισ και τισ 

εικόνεσ των πλανθτϊν ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν ςε διαφορετικά 

ςθμεία και ςυγκεντρϊνουμε και πάλι τουσ μακθτζσ ςτο κζντρο. Αυτι τθ φορά κανζνασ 

μακθτισ δεν αντιςτοιχεί ςε κανζναν πλανιτθ. Φωνάηουμε κάκε φορά από μία ονομαςία 

πλανιτθ και οι μακθτζσ μετακινοφνται προσ τθ ςωςτι κατθγορία. Εκεί μποροφν να 

εντοπίςουν και τθ εικόνα του πλανιτθ.  

 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ γα τον εκπαιδευτικό: Ρετρϊδεισ είναι οι μικροί εςωτερικοί 

πλανιτεσ δθλαδι ο Ερμισ, θ Αφροδίτθ, θ Γθ και ο Άρθσ. Οι βραδυκίνθτοι γιγάντιοι 

πλανιτεσ που βρίςκονται ςτισ εξϊτερεσ περιοχζσ του διαςτιματοσ ανικουν ςτουσ 

αεριϊδεισ πλανιτεσ. Ο πλανιτεσ αυτοί, δθλαδι, ο Δίασ, ο Κρόνοσ, ο Ροςειδϊνασ και ο 
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Ουρανόσ ονομάηονται και αζριοι γίγαντεσ και ζχουν όλοι δακτυλίουσ. Ο ςυνδυαςμόσ 

γιγάντιων αεριωδϊν πλανθτϊν και δακτυλίων κεωρείται πλζον κανόνασ ςτθν επιςτιμθ τθσ 

αςτρονομίασ. Τζλοσ, ο Ρλοφτωνασ είναι πετρϊδθσ αλλά ςυηθτείται ο χαρακτθριςμόσ του ωσ 

πλανιτθσ κακϊσ θ τροχιά του διαςταυρϊνεται με αυτι του Ροςειδϊνα. Αφινεται ςτθν 

κρίςθ του εκπαιδευτικοφ αν κα τον εντάξει ςτουσ πετρϊδεισ πλανιτεσ ι αν κα δϊςει τισ 

επιπλζον πλθροφορίεσ ςτουσ μακθτζσ.  
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ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΡΕΜΡΤΘ 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΕΛΚΑΣΤΛΚΩΝ 

Καταςκευι - μόμπιλο πλανθτϊν 

 

 

ΣΤΟΧΟΛ 

Εμπζδωςθ ονομαςιϊν πλανθτϊν 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

ΥΛΛΚΑ 

χαρτόνι, κλωςτζσ, δφο ξυλάκια (π.χ. από ςουβλάκια), φωτογραφίεσ πλανθτϊν 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ 

 

 Σχεδιάηουμε τουσ πλανιτεσ ςε χαρτόνι διπλισ όψθσ και τουσ κόβουμε. Στθ 

ςυνζχεια τουσ βάφουμε με μαρκαδόρουσ ι με νερομπογιζσ ςτα χρϊματα των 

πλανθτϊν που βλζπουμε από φωτογραφίεσ. Κρεμάμε τουσ πλανιτεσ με κλωςτζσ 

από τα ξυλάκια τα οποία ζχουμε ςτερεϊςει ςταυρωτά ι από κάποιο ςχοινί που 

ζχουμε ςτερεϊςει διαγϊνια ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ.  

 Καλό είναι ςτθ δραςτθριότθτα αυτι να προςπακιςουμε να τθριςουμε –όςο 

είναι δυνατόν τισ αναλογίεσ μεγεκϊν των πλανθτϊν. Με εξαίρεςθ τουσ μεγάλουσ ςε 

μζγεκοσ πλανιτεσ μποροφμε να τθριςουμε εφκολα τισ αναλογίεσ για τουσ 

υπόλοιπουσ πλανιτεσ.  

Ερμισ 5 Κρόνοσ 116 

Αφροδίτθ 12 Ουρανόσ 51 

Γθ  13 Ροςειδϊνασ 49 

Άρθσ 7 Ρλοφτωνασ 3 

Δίασ 143   

 

Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει και με μπάλεσ από φελιηόλ. Οι μπάλεσ 

μποροφν να βαφτοφν με νερομπογιζσ. Για να κρεμάςουμε τισ μπάλεσ 

χρθςιμοποιοφμε λεπτζσ κορδζλεσ τισ οποίεσ ςτερεϊνουμε με μία πινζηα ςτον ζνα 

πόλο του πλανιτθ. Δζνουμε τθν άλλθ άκρθ ςτο ςχοινί τθσ τάξθσ. Ζτςι κα ζχουμε ζνα 

ολόκλθρο πλανθτικό ςφςτθμα να κρζμεται μζςα ςτθν τάξθ μασ! 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΕΩΙΤΕΣ, 

ΑΣΤΕΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΜΗΤΕΣ 

 

 
1. Διδαςκαλία πρϊτθ – Γαλαξίεσ, νεφελϊματα, αςτεροειδείσ και 

μετεωρίτεσ 

2. Διδαςκαλία δεφτερθ- Κομιτεσ και δειςιδαιμονίεσ 

3. Διδαςκαλία τρίτθ – Δραςτθριότθτα εικαςτικϊν – καταςκευι κολλάη 

 

 

4.  Συνοδευτικζσ παρουςιάςεισ power point με εικόνεσ γαλαξιϊν, 

νεφελωμάτων, μετεωριτϊν, αςτεροειδϊν και κομθτϊν ςτο CD 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΤΗ 

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ, ΑΣΤΕΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΙΤΕΣ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Να μάκουν οι μακθτζσ ότι υπάρχουν γαλαξίεσ, νεφελϊματα, αςτεροειδείσ και 

μετεωρίτεσ και να μάκουν να διακρίνουν μεταξφ τουσ. 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δφο διδακτικζσ ϊρεσ 

 

ΥΛΙΚΑ 

Φυλλάδια «Γαλαξίεσ», «Νεφελϊματα», «Αςτεροειδείσ», «Μετεωρίτεσ» 

Αντίςτοιχεσ παρουςιάςεισ από το CD 

Φυλλάδιο «Οι φωτογραφίεσ του αςτροναφτθ» 

 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 

 Συηθτοφμε με τουσ μακθτζσ για το τι άλλο μπορεί να υπάρχει ςτο ςφμπαν 

εκτόσ από τουσ πλανιτεσ και τα αςτζρια ςτο ςφμπαν. Αφοφ ακοφςουμε τισ απόψεισ 

τουσ, χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ. Ζτςι ζχουμε τθν ομάδα των γαλαξιϊν, 

των νεφελωμάτων κλπ. Στθ ςυνζχεια μοιράηουμε ςε κάκε παιδί τθσ κάκε ομάδασ το 

φυλλάδιο που αναφζρεται ςτο υπό μελζτθ αντικείμενο. Αφοφ οι μακθτζσ 

διαβάςουν τα φυλλάδια, τουσ ηθτοφμε να εξθγιςουν ςτα υπόλοιπα παιδιά τθσ 

τάξθσ τουσ τι κατάλαβαν για το αντικείμενο που μελετά θ ομάδα τουσ. 

Χωρίηουμε τον πίνακα τθσ τάξθσ ςε τζςςερισ ςτιλεσ. Σε κάκε ςτιλθ 

γράφουμε τον όρο που αντιςτοιχεί και προςπακοφμε να διαμορφϊςουμε με τα 

παιδιά μία φράςθ που να εκφράηει με τον καλφτερο τρόπο τθν ζννοια. Ρ.χ. 

γράφουμε γαλαξίεσ και τθ φράςθ «Στουσ γαλαξίεσ υπάρχουν άςτρα» ι νεφελϊματα 

και «Εδϊ γεννιοφνται τα άςτρα» κλπ. 

Στθ ςυνζχεια απευκφνουμε ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ και ςυηθτάμε μαηί 

τουσ για να δοφμε αν ζχουν κατανοιςει τισ ζννοιεσ. Ζτςι για παράδειγμα μποροφμε 

να ρωτιςουμε «Μπορεί ζνασ αςτεροειδισ να γίνει μετεωρίτθσ;» ι «Τα νεφελϊματα 

μοιάηουν πιο πολφ με τουσ γαλαξίεσ ι με τουσ αςτεροειδείσ;»κλπ.  
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Καλό κα είναι μετά τθν παρουςίαςθ τθσ κάκε ομάδασ να δείχνουμε τισ 

αντίςτοιχεσ φωτογραφίεσ από το CD. Στθν περίπτωςθ αυτι το μάκθμα μπορεί να 

διαρκζςει δφο διδακτικζσ ϊρεσ. 

Στο τζλοσ μοιράηουμε το φυλλάδιο με τισ «φωτογραφίεσ του αςτροναφτθ» 

ςτισ ομάδεσ και ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να αναγνωρίςουν τι δείχνει θ κάκε 

φωτογραφία. 
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ΓΑΛΑΞΙΕΣ 

 

 

 

Ρόςα αςτζρια υπάρχουν ςτο ςφμπαν; 

Ροιοσ ξζρει; Να είναι μόνο όςα βλζπουμε ςτον 

ουρανό; Οι άνκρωποι τϊρα ξζρουν πωσ πολλά 

διςεκατομμφρια αςτζρια μαηί ςχθματίηουν ζνα 

γαλαξία. Και υπολογίηεται ότι υπάρχουν διςεκατομμφρια γαλαξίεσ ςτο 

ςφμπαν. Ρόςα αςτζρια λζτε να υπάρχουν;  

 

Η γθ μασ, ο ιλιοσ μασ, όλοι οι πλανιτεσ και όλα ςχεδόν τα 

αςτζρια που βλζπουμε ςτον ουρανό, ανικουμε ςτον ίδιο γαλαξία. Ο 

γαλαξίασ μασ ονομάηεται Μ 100 και είναι τεράςτιοσ. Μοιάηει με ςπείρα. 

Ζχει πάνω από 100 διςεκατομμφρια αςτζρια. Ο ιλιοσ μασ είναι μόνο 

ζνα από αυτά και είναι μακριά από το κζντρο. Βριςκόμαςτε μόλισ ςε 

μιαν άκρθ, ςε μια γωνίτςα του γαλαξία μασ.  

Ο πιο κοντινόσ μασ γαλαξίασ είναι ο γαλαξίασ τθσ Ανδρομζδασ. 

 

Οι γαλαξίεσ βρίςκονται μακριά ο ζνασ από τον άλλο. Καμιά φορά 

τυχαίνει και να ςυγκρουςτοφν. Καμιά φορά περνοφν ο ζνασ μζςα από 

τον άλλο! 
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ΜΕΤΕΩΙΤΕΣ 

 

 

 

Λζγονται και αερόλικοι. Λίκοσ κα πει πζτρα. Οι 

μετεωρίτεσ είναι πζτρεσ που ζρχονται από το 

διάςτθμα και πζφτουνε ςτθ γθ. Αλλά πϊσ βρζκθκαν 

αυτζσ οι πζτρεσ ςτο διάςτθμα; Οι αςτρονόμοι λζνε πωσ μπορεί να είναι 

υπολείμματα κάποιου πλανιτθ, υπολείμματα από τθν ουρά κάποιου 

κομιτθ ι ακόμα και αςτεροειδείσ. Οι μετεωρίτεσ μπορεί να είναι από 

ςίδερο ι να μοιάηουν με τισ πζτρεσ τθσ γθσ.  

Πταν οι μετεωρίτεσ μπαίνουν ςτθν ατμόςφαιρα τθσ γθσ, τρίβονται 

με τον αζρα, ηεςταίνονται πολφ και καίγονται. Τότε λάμπουν ςτον 

ουρανό. Είναι τα γνωςτά μασ πεφταςτζρια. Αυτά που βλζπουμε ςτον 

ουρανό και κάνουμε ευχζσ. Καμιά φορά όμωσ αν είναι αρκετά μεγάλοι, 

δεν προλαβαίνουν να καοφν τελείωσ και να χακοφν ςτθν ατμόςφαιρα. 

Ζτςι μπορεί να φτάςουν μζχρι τθν επιφάνεια τθσ γθσ.  

Αν τφχει και πζςουν ςτθ γθ ανοίγουν ολόκλθρουσ κρατιρεσ. Ζνασ 

πολφ γνωςτόσ κρατιρασ είναι ο κρατιρασ Barringer που βρίςκεται ςτθν 

Αμερικι και ζχει διάμετρο 1.200 μζτρα και βάκοσ 174 μζτρα!  

 

 

  
Κρατιρασ       Βροχι μετεωριτϊν 
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ΑΣΤΕΟΕΙΔΕΙΣ 

 

 

 

Είναι γνωςτοί και ωσ μικροί 

πλανιτεσ. Μόνο που δεν είναι ςτρόγγυλοι 

ςαν τουσ πλανιτεσ αλλά ζχουν ακακόριςτο 

ςχιμα. Και άλλοι είναι πιο μεγάλοι, άλλοι 

είναι πιο μικροί. Μπορεί να ζχουν μικοσ 

από 1 χιλιόμετρο μζχρι 100 χιλιόμετρα. 

 

Οι πιο πολλοί αςτεροειδείσ κινοφνται γφρω από τον ιλιο όπωσ οι 

πλανιτεσ, κυρίωσ ανάμεςα ςτισ τροχιζσ του Άρθ και του Δία.  

Τον πρϊτο αςτεροειδι τον ανακάλυψε ο Ιταλόσ αςτρονόμοσ 

Giuseppe Piazzi ςτισ 1 Ιανουαρίου του 1800. Ο Piazzi ιταν από τθν 

Σικελία και ζτςι ονόμαςε τον αςτεροειδι Διμθτρα προσ τιμιν τθσ κεάσ 

τθσ γεωργίασ και προςτάτιδασ τθσ Σικελίασ, Διμθτρασ. Ρολφ γνωςτοί 

αςτεροειδείσ είναι ο Ζρωτασ, ο Ίκαροσ, θ Εςτία, θ Ήρα και άλλοι. Οι 

αςτρονόμοι χωρίηουν τουσ αςτεροειδείσ ςε οικογζνειεσ. Υπάρχει για 

παράδειγμα, θ οικογζνεια των Τρωικϊν που ζχει ονόματα των θρϊων 

του τρωικοφ πολζμου.  
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ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ 

 

Τα νεφελϊματα είναι τα ςτολίδια του 

ςφμπαντοσ. Είναι μεγάλα και πιάνουν πολφ 

χϊρο ςτο διάςτθμα. Ρεριζχουν αζρια και ςκόνθ 

και ςε πολλά από αυτά γεννιοφνται καινοφρια 

αςτζρια. Είναι τα βρεφοκομεία του ςφμπαντοσ.  

Μερικά από τα νεφελϊματα ζχουν δικό τουσ φωσ και για αυτό 

λζγονται φωτεινά. Άλλα τα φωτίηουνε γειτονικά αςτζρια, γειτονικοί 

δθλαδι ιλιοι. Άλλα νεφελϊματα είναι πιο μικρά και μοιάηουν αρκετά 

με τουσ γαλαξίεσ. Οι αςτρονόμοι ςτθν αρχι δεν μποροφςαν να τα 

ξεχωρίςουν. 

Τα νεφελϊματα δεν ζχουν ςυγκεκριμζνο ςχιμα. Μερικζσ φορζσ 

το ςχιμα τουσ μασ κυμίηει κάτι από τθ γθ. Ζτςι, ανάλογα με το τι 

μοιάηουν, παίρνουν και το όνομά τουσ. Υπάρχει λοιπόν το νεφζλωμα 

τθσ Δαντζλασ, το νεφζλωμα τθσ Κλειδαρότρυπασ, το νεφζλωμα τθσ 

Κεφαλισ του Ίππου, τθσ Λφρασ, του Ρελεκάνου, του Τριφυλλιοφ και του 

ςκοτεινοφ Κφκνου. Τζλοσ υπάρχει ακόμα και το νεφζλωμα τθσ 

Ταραντοφλασ που μοιάηει με γιγαντιαία αράχνθ! 

Εδϊ βλζπετε το κεφάλι του αλόγου, το κεφάλι τθσ μάγιςςασ, τθ 

νεράιδα από το νεφζλωμα του αετοφ, το μάτι τθσ τίγρθσ και ζνα 

νεφζλωμα που λζγεται αντανάκλαςθ! 
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ΟΙ ΦΩΤΟΓΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΟΝΑΥΤΗ 

 

Ζνασ αςτροναφτθσ μαηεφει φωτογραφίεσ από ό,τι του κάνει εντφπωςθ. Εκτόσ 

από τουσ πλανιτεσ, ζχει φωτογραφιςει γαλαξίεσ, νεφελϊματα, μετεωρίτεσ και 

αςτεροειδείσ. Πμωσ οι φωτογραφίεσ του ανακατεφτθκαν. Μπορείσ να τον 

βοθκιςεισ να τισ ξεχωρίςει; Τι δείχνει θ κάκε φωτογραφία που βλζπεισ; 

 

     
 

 

    
 

 

 

     
 

 

 

    
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΗ 

ΚΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Να μάκουν οι μακθτζσ ότι υπάρχουν περιοδικοί κομιτεσ ςτο ςφμπαν και να μάκουν 

πϊσ μποροφν να υπολογίςουν τισ χρονολογίεσ ζλευςθσ ενόσ κομιτθ. 

 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δφο διδακτικζσ ϊρεσ 

 

 

ΥΛΙΚΑ 

Φυλλάδια «Οι κομιτεσ», «Κομιτεσ και δειςιδαιμονίεσ» 

Αντίςτοιχθ παρουςίαςθ από το CD 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 

 Συηθτοφμε με τουσ μακθτζσ για το τι γνωρίηουν για τουσ κομιτεσ. 

Διαβάηουμε τα φυλλάδια και δείχνουμε ςτουσ μακθτζσ τθν αντίςτοιχθ παρουςίαςθ 

από το CD. Ρραγματοποιοφμε τθ δραςτθριότθτα που αναφζρεται ςτο τζλοσ του 

φυλλαδίου «κομιτεσ και δειςιδαιμονίεσ» δθλαδι οι μακθτζσ υπολογίηουν τισ 

χρονολογίεσ ζλευςθσ του κομιτθ του Halley.  

 

ΕΡΕΚΤΑΣΗ 

 Μποροφμε να υπολογίςουμε τισ χρονολογίεσ ζλευςθσ και άλλων κομθτϊν. 

Στοιχεία για τθν περιοδικότθτα δφο ακόμα κομθτϊν δίνονται ςτο βιβλίο οδθγιϊν για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ.  
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ΟΙ ΚΟΜΗΤΕΣ 

 

 

 

Οι κομιτεσ είναι φτιαγμζνοι από αζρια, πάγο 

και ςκόνθ. Είναι κα μποροφςε να πει κανείσ 

«βρϊμικεσ χιονόμπαλεσ» που ταξιδεφουν γφρω από 

τον ιλιο ςε τροχιά.  

 

Κακϊσ πλθςιάηουν τον ιλιο ηεςταίνονται. Ζτςι ςχθματίηεται θ κεφαλι 

και θ ουρά του κομιτθ. Η κεφαλι μοιάηει με ςφννεφο και είναι το 

μπροςτινό μζροσ του κομιτθ. Η ουρά είναι πιο αχνι και βρίςκεται ςτο 

πίςω μζροσ του κομιτθ. Ρροζρχεται από τα αζρια και τθ ςκόνθ που 

αφινει πίςω του ο κομιτθσ κακϊσ ηεςταίνεται. Η ουρά ενόσ κομιτθ 

μπορεί να γίνει και δεκάδεσ εκατομμφρια χιλιόμετρα μακριά. 

Οι κομιτεσ κάκε φορά που περνάνε κοντά από τον ιλιο γίνονται όλο 

και πιο μικροί 

 

Συνικωσ παίρνουν το όνομα αυτοφ που τουσ 

ανακάλυψε. Δφο πολφ διάςθμοι κομιτεσ είναι οι 

κομιτεσ του Halley και του Hale-Bobb.  
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ΚΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 

 

Οι κομιτεσ εμφανίηονται ξαφνικά ανάμεςα 

ςτα άλλα αςτζρια και κινοφνται γριγορα ςτον 

ουρανό. Επίςθσ το ίδιο ξαφνικά εξαφανίηονται. 

Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα οι κομιτεσ να 

κεωροφνται ωσ αςτζρια που ζφερναν κακοφσ 

οιωνοφσ, δθλαδι, άςχθμα νζα. Κάκε φορά που 

εμφανίηονταν κάποιοσ κομιτθσ ςτον ουρανό οι 

άνκρωποι φοβοφνταν ότι κα ςυνζβαινε κάτι κακό. 

Κάποιοσ βαςιλιάσ κα πζκαινε, κα ερχόταν κάποια 

αρρϊςτια, μια μεγάλθ καταςτροφι, μια μεγάλθ πλθμμφρα ι ζνασ δυνατόσ ςειςμόσ. 

Ακόμα χειρότερα καμιά φορά οι άνκρωποι φαντάηονταν ότι κα ερχόταν το τζλοσ 

του κόςμου!  

 Και δείτε μια περίπτωςθ: τρία χρόνια μετά τθν άλωςθ τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Τοφρκουσ το Μάιο του 1456 εμφανίςτθκε ςτον 

ουρανό ζνασ τεράςτιοσ κομιτθσ ο οποίοσ φόβιςε τόςο τουσ Τοφρκουσ, όςο και τουσ 

Χριςτιανοφσ.  

 Οι Τοφρκοι φοβικθκαν ότι όλοι οι Χριςτιανοί κα ςυμφωνοφςαν μεταξφ τουσ 

για να τουσ επιτεκοφν, ενϊ οι χριςτιανικοί λαοί τθσ Δφςθσ φοβικθκαν ότι οι 

Τοφρκοι κα ζφταναν μζχρι τθ ϊμθ και το Ραρίςι.  

 Τόςο πολφ φοβόταν όλοι, ϊςτε ο Ράπασ τθσ ϊμθσ Κάλλιςτοσ ο Γ’ διζταξε 

κάκε μεςθμζρι να χτυποφν οι καμπάνεσ ςε όλθ τθ χριςτιανοςφνθ, ϊςτε να κυμίηουν 

ςτουσ πιςτοφσ ότι πρζπει εκείνθ τθν ϊρα να προςεφχονται ςτο κεό για να 

αποφευχκεί θ καταςτροφι.  

 

Ρθγι: Durant, W. (1969). Παγκόςμιοσ ιςτορία του πολιτιςμοφ, τομ. 11. 

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 

 

Ο κομιτθσ του Halley πζραςε τελευταία φορά από το θλιακό μασ ςφςτθμα 

το 1986. Ρερνάει κάκε 76 χρόνια. Μπορείσ να βρεισ πότε κα ζρκει ξανά ςτο θλιακό 

μασ ςφςτθμα και αν ιταν αυτόσ ο κομιτθσ που τρόμαξε τουσ ανκρϊπουσ το 1456; 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΙΤΗ 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ – καταςκευι κολλάη 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Να ςυνοψίςουμε το τι υπάρχει ςτο ςφμπαν 

 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μία διδακτικι ϊρα 

 

 

ΥΛΙΚΑ 

Διάφορεσ φωτογραφίεσ από πλανιτεσ, γαλαξίεσ, νεφελϊματα, αςτεροειδείσ, 

κομιτεσ και μετεωρίτεσ.  

 

 

ΡΕΙΓΑΦ Η ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 

 Μποροφμε να προμθκεφςουμε ι να ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ να 

φζρουν φωτογραφίεσ και να καταςκευάςουμε ζνα μεγάλο κολλάη με διάφορεσ 

εικόνεσ από το ςφμπαν. 
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ΕΝΟΣΘΣΑ 5 

 

ΣΑ ΑΣΡΑ ΚΑΛ ΟΛ ΑΣΕΡΛΜΟΛ 

 

 

1. Διδαςκαλία πρϊτθ – Σα άςτρα  

2. Διδαςκαλία δεφτερθ – Οι αςτεριςμοί 

3. Διδαςκαλία τρίτθ – Θ ελλθνικι μυκολογία ςτον ουρανό 

4. Διδαςκαλία τζταρτθ – Δραςτθριότθτα εικαςτικϊν: ηωγραφίηω 

τουσ αςτεριςμοφσ 
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ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΠΡΩΣΘ 

ΣΑ ΑΣΡΑ 

 

 

ΣΟΧΟΛ 

Nα μάκουν οι μακθτζσ ότι ο ιλιοσ είναι ζνα άςτρο και ότι υπάρχουν διαφόρων 

μεγεκϊν άςτρα. 

 

 

ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ 

1 διδακτικι ϊρα 

 

 

ΤΛΛΚΑ 

Φυλλάδιο «Σα αςτζρια» 

Παρουςίαςθ από το CD –ςχετικά μεγζκθ πλανθτϊν 

 

 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ 

 υηθτοφμε με τουσ μακθτζσ για τον ιλιο και τα αςτζρια για να 

διαπιςτϊςουμε τισ ιδζεσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια μοιράηουμε το φυλλάδιο «Σα 

αςτζρια». Παρακολουκοφμε από το CD τθν παρουςίαςθ με τα ςχετικά μεγζκθ των 

πλανθτϊν ι φωτοτυποφμε τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ από το βιβλίο οδθγιϊν για 

εκπαιδευτικοφσ.  
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ΣΑ ΑΣΕΡΛΑ 

 

Σα αςτζρια που βλζπουμε ςτον ουρανό 

είναι ιλιοι. Είναι ιλιοι, ςαν τον δικό μασ. Ο ιλιοσ 

μασ, δθλαδι, είναι κι αυτόσ ζνα αςτζρι. Γιατί 

όμωσ μοιάηουν τόςο διαφορετικά; Γιατί ο ιλιοσ 

μασ φαίνεται τόςο μεγάλοσ και μόνο τθ μζρα, ενϊ τα αςτζρια φαίνονται 

τόςο μικρά και τα βλζπουμε μόνο τθ νφχτα; 

τθν πραγματικότθτα ο ιλιοσ μασ δεν είναι καν από τα 

μεγαλφτερα αςτζρια! Είναι μόλισ ζνα αςτζρι μεςαίου μεγζκουσ. 

Τπάρχουν πιο μικρά, αλλά και πολφ μεγαλφτερα αςτζρια από αυτόν. 

Αλλά τα αςτζρια βρίςκονται πολφ, μα πολφ μακριά από τθ γθ. Σο πιο 

κοντινό μασ αςτζρι είναι 23,5 τριςεκατομμφρια μίλια μακριά. Και o 

ιλιοσ μασ όταν λάμπει ξεπερνάει το φωσ όλων των άλλων αςτεριϊν, 

ακριβϊσ επειδι είναι κοντά μασ! 

Σα αςτζρια ηουν περίπου 10 διςεκατομμφρια χρόνια, μετά 

παφουν να υπάρχουν. Γεννιοφνται μεγαλϊνουν και ςτο τζλοσ 

πεκαίνουν. Μθν ανθςυχιςετε όμωσ! Ο ιλιοσ μασ υπολογίηεται ότι ζχει 

τουλάχιςτον άλλα 5 διςεκατομμφρια χρόνια να ηιςει!  
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ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΔΕΤΣΕΡΘ 

ΟΛ ΑΣΕΡΛΜΟΛ 

 

 

ΣΟΧΟ 

να μάκουν οι μακθτζσ ότι οι διάφοροι λαοί ζχουν δθμιουργιςει ιςτορίεσ για τουσ 

αςτεριςμοφσ 

 

 

ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ 

1 διδακτικι ϊρα 

 

 

ΤΛΛΚΑ 

Φυλλάδια για μακθτζσ «Μια ιςτορία για τθ μεγάλθ Άρκτο» και αντίςτοιχο φφλλο 

εργαςίασ 

 

 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ 

υηθτοφμε με τουσ μακθτζσ το γεγονόσ ότι όλοι οι λαοί αςχολικθκαν με τα 

άςτρα γιατί ο ουράνιοσ κόλοσ κζντριηε τθ φανταςία των ανκρϊπων. Οι άνκρωποι 

ζτςι γζμιςαν τον ουρανό με παραςτάςεισ, εικόνεσ και με μφκουσ. Ηϊα, πλοία, 

άνκρωποι, ιρωεσ, κεοί και θμίκεοι και παραδόςεισ προβλικθκαν πάνω ςτον 

ουρανό. Παρότι δεν υπάρχει κάποιοσ ιδιαίτεροσ επιςτθμονικόσ λόγοσ να γνωρίηουν 

τα παιδιά τουσ αςτεριςμοφσ, θ μελζτθ των αςτεριςμϊν, μπορεί να βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ να ςυνδζςουν τθν αςτρονομία με τθ μυκολογία και τθν κουλτοφρα. (Royce, 

2008, ςελ. 14). 

 Οργανϊνουμε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων και δίνουμε 

από μία ιςτορία ςε κάκε παιδί. Θ ομάδα απαντά ςυλλογικά ςτο φυλλάδιο εργαςίασ. 
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Όλοι οι λαοί είχαν μφκουσ για τουσ αςτεριςμοφσ. Άλλοι μφκοι ζμοιαηαν πολφ, άλλοι ιταν 

διαφορετικοί. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ςου ζχει και διαφορετικι ιςτορία. Διαβάςτε τισ 

ιςτορίεσ και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ ςτο κοινό φυλλάδιο. 

 

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟ 

Λςτορία 1θ. 

 

Μια παλιά ιςτορία των ινδιάνων λζει πωσ κάποτε 

υπιρχε ζνα περίεργο δάςοσ. Οι βελανιδιζσ εκεί δεν 

ιταν ριηωμζνεσ, αλλά κάκε βράδυ ςυνικιηαν τα 

μεςάνυχτα να περπατοφν ςτο δάςοσ και να 

επιςκζπτονται θ μια τθν άλλθ. Μια φορά λοιπόν 

ζτυχε μια αρκοφδα να χακεί ςτο δάςοσ. Σα 

μεςάνυχτα οι βελανιδιζσ άρχιςαν να μετακινοφνται ωσ ςυνικωσ. Θ αρκοφδα που 

δεν μποροφςε να βρει τθν ζξοδο από το δάςοσ και που δεν είχε ςυνθκίςει να 

κινοφνται τα δζντρα, όλο και ζπεφτε πάνω τουσ. Ζνα από αυτά τα δζντρα 

παρεξθγικθκε που θ αρκοφδα δε ηιτθςε ςυγγνϊμθ. 

Ενοχλθμζνο από τθν αγζνεια τθσ αρκοφδασ, το δζντρο άρχιςε να τθν 

κυνθγάει. Θ αρκοφδα είδε ότι το δζντρο ιταν πιο δυνατό από τθν ίδια και άρχιςε να 

τρζχει με όλθ τθσ τθ δφναμθ.  

Όλθ τθ νφχτα θ βελανιδιά κυνθγοφςε τθν αρκοφδα όμωσ δεν μποροφςε να 

τθν φτάςει. Σο κυνιγι ςυνεχίςτθκε μζχρι τα ξθμερϊματα, οπότε το δζντρο 

αναγκάςτθκε να γυρίςει ςτθ κζςθ του για να μθν ανακαλφψει ο κεόσ Ιλιοσ ότι 

ζλλειπε από τθ κζςθ του. Κυμωμζνο που δεν μπόρεςε να πιάςει τθν αρκοφδα, το 

δζντρο ζκανε μια τελευταία προςπάκεια και ζςκυψε όςο μποροφςε. Σεντϊνοντασ 

τα πιο μακριά κλαδιά του κατάφερε ίςα-ίςα να πιάςει τθν ουρά τθσ αρκοφδασ. Με 

μια απότομθ κίνθςθ πζταξε τθν αρκοφδα προσ τον ουρανό όπου μποροφμε να τθ 

δοφμε και ςιμερα ωσ Μεγάλθ Άρκτο.  
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Όλοι οι λαοί είχαν μφκουσ για τουσ αςτεριςμοφσ. Άλλοι μφκοι ζμοιαηαν πολφ άλλοι ιταν 

διαφορετικοί. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ςου ζχει και διαφορετικι ιςτορία. Διαβάςτε τισ 

ιςτορίεσ και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ ςτο κοινό φυλλάδιο. 

 

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟ 

Λςτορία 2θ. 

 

Θ Μεγάλθ Άρκτοσ, λζει θ μυκολογία μασ, είναι θ Καλλιςτϊ, θ όμορφθ κόρθ 

ενόσ βαςιλιά. Ο Δίασ τθν ερωτεφτθκε και ζκανε μαηί τθσ ζνα γιο, τον Αρκάδα. Θ Ιρα 

όμωσ, θ γυναίκα του Δία ηιλεψε και μεταμόρφωςε τθν Καλλιςτϊ ςε αρκοφδα. Μια 

μζρα θ Καλλιςτϊ, που τϊρα ηοφςε ςτο δάςοσ γιατί ζμοιαηε με αρκοφδα, είδε τον γιο 

τθσ και πιγε να τον αγκαλιάςει. Ο Αρκάσ, όμωσ, που δεν κατάλαβε ότι θ αρκοφδα 

ιταν θ μθτζρα του, φοβικθκε, και πιγε να τθν ςκοτϊςει.  

Ο Δίασ ςυγκινικθκε από τθν εικόνα αυτι, και για να γλιτϊςει τθν Καλλιςτϊ 

από το κάνατο, τθν άρπαξε και τθν ζβαλε ςτον ουρανό μαηί με το γιο τθσ, που ζγινε 

θ Μικρι Άρκτοσ. Θ Ιρα τότε κφμωςε ακόμα περιςςότερο και παρακάλεςε τον 

Ωκεανό να μθν τουσ αφιςει να κατεβαίνουν ςτα νερά του για να μθν ξεκουράηονται 

όπωσ όλα τα άςτρα. Ζτςι κι ζγινε και ζμειναν οι δυο αυτοί αςτεριςμοί ψθλά-ψθλά 

ςτον ουρανό, να φαίνονται όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. 

Μια άλλθ εκδοχι τθσ ιςτορίασ λζει ότι τθν Καλλιςτϊ τθν ςκότωςε θ κεά 

Άρτεμθ και ο Δίασ τθ μετζτρεψε ςε αςτεριςμό μαηί, με το ςκυλί τθσ που ζγινε θ 

μικρι Άρκτοσ. 
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Όλοι οι λαοί είχαν μφκουσ για τουσ αςτεριςμοφσ. Άλλοι μφκοι ζμοιαηαν πολφ άλλοι ιταν 

διαφορετικοί. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ςου ζχει και διαφορετικι ιςτορία. Διαβάςτε τισ 

ιςτορίεσ και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ ςτο κοινό φυλλάδιο. 

 

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟ 

Λςτορία 3θ. 

 

 

Οι λαοί τθσ Βόρειασ 

Ευρϊπθσ παρότι ζχουν λευκζσ 

αρκοφδεσ, βλζπουν τον αςτεριςμό 

τθσ Μεγάλθσ Άρκτου όχι ςαν 

αρκοφδα αλλά ςαν άμαξα. Και οι 

άμαξεσ ζχουν ςχζςθ με το αλζτρι 

και το όργωμα, όπωσ και με το 

αλεφρι και το ψωμί.  

τθν Ελβετία, θ Μεγάλθ Άρκτοσ ςυνδεόταν με το ψωμί και τθν τιμι του 

ψωμιοφ. Όταν θ Μεγάλθ Άρκτοσ είναι χαμθλά ςτον ορίηοντα, το ψωμί είναι φκθνό, 

ενϊ όταν είναι ψθλά, το ψωμί είναι ακριβό. Αυτό, αν και ακοφγεται παράξενο, είναι 

αλικεια. Θ Μεγάλθ Άρκτοσ είναι χαμθλά ςτον ορίηοντα το φκινόπωρο –εποχι, 

δθλαδι, που το ςιτάρι είναι γινωμζνο και το αλεφρι άφκονο, άρα το ψωμί, φκθνό. 

Ενϊ όταν θ Μεγάλθ Άρκτοσ είναι ψθλά ςτον ορίηοντα, είναι καλοκαίρι και το ςιτάρι 

δεν ζχει δζςει ακόμθ.  
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Όλοι οι λαοί είχαν μφκουσ για τουσ αςτεριςμοφσ. Άλλοι μφκοι ζμοιαηαν πολφ άλλοι ιταν 

διαφορετικοί. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ςου ζχει και διαφορετικι ιςτορία. Διαβάςτε τισ 

ιςτορίεσ και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ ςτο κοινό φυλλάδιο. 

 

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟ 

Λςτορία 4θ 

 

 

Μια ιςτορία από τθν Ελβετία είναι και θ 

παρακάτω. Μια μζρα ο Κεόσ ιταν ζξω και 

περπατοφςε ςτον ωραίο κόςμο που ζφτιαξε. Κατά 

το απόγευμα είχε αρχίςει να κουράηεται και 

ηιτθςε από ζναν αγρότθ να τον πάρει με τθν 

άμαξά του. Ο αγρότθσ, όμωσ, του αρνικθκε 

αγενζςτατα. Σο ίδιο ζγινε και με ζναν-δυο αγρότεσ ακόμα που κεωροφςαν ιδθ ότι 

κουβαλοφςαν αρκετό βάροσ με τισ άμαξζσ τουσ.  

Σζλοσ, περνάει ζνασ ακόμθ αγρότθσ, ο οποίοσ χωρίσ να του ηθτθκεί 

ςταμάτθςε και ρϊτθςε το γζρο αν ιταν κουραςμζνοσ, και κατζβθκε από τθν άμαξά 

του για να κάτςει ο γζροσ μια και δεν υπιρχε αρκετόσ χϊροσ και για τουσ δφο. Ο 

γζροσ τον ευχαρίςτθςε κερμά και όταν ιρκε θ ϊρα του αποχωριςμοφ του είπε: 

«Είςαι πολφ καλόσ άνκρωποσ και για αυτό κα ςε ςτείλω ςτον ουρανό». Ο αγρότθσ 

τον ευχαρίςτθςε και του είπε πωσ αυτό είναι πάρα πολφ και ότι του ζφτανε να 

οδθγεί τθν άμαξά του με τθν θςυχία του. Ζτςι ο Κεόσ. τον ζςτειλε ςτον ουρανό, 

όπου οδθγεί με τθν θςυχία του.  
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ΛΣΟΡΛΕ ΓΛΑ ΣΘ ΜΕΓΑΛΘ ΑΡΚΣΟ 

φφλλο εργαςίασ 

κεφτείτε τισ παρακάτω ερωτιςεισ. Απαντιςτε όςεσ μπορείτε με τθν ομάδα ςασ.  

 

Α. Από ποφ μασ ζρχεται θ κάκε ιςτορία; 

 

Θ ιςτορία για τθν αρκοφδα και το δάςοσ _______________________________ 

Θ ιςτορία με τθν Καλλιςτϊ και το γιο τθσ _______________________________ 

Θ ιςτορία με το ψωμί    _______________________________ 

Θ ιςτορία με τον Κεό και τον αγρότθ  _______________________________ 

 

Σι ςασ κάνει να ςκεφτείτε αυτό; 

___________________________________________________________________________ 

 

Β. ε τι μοιάηουν θ πρϊτθ και θ δεφτερθ ιςτορία; 

 

Γ. ε τι μοιάηουν θ τρίτθ και θ τζταρτθ ιςτορία; 

 

 

 

Δ. ε ποιον άλλον αςτεριςμό αναφζρεται θ ιςτορία με τθν Καλλιςτϊ που δεν αναφζρεται 

ςτισ άλλεσ ιςτορίεσ; 

 

 

Ε. Ποια πλθροφορία για το πότε μποροφμε να δοφμε τθ Μεγάλθ Άρκτο ςτον ουρανό  μασ 

δίνει θ τρίτθ ιςτορία; 
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ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΡΛΣΘ 

Θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΜΤΚΟΛΟΓΛΑ ΣΟΝ ΟΤΡΑΝΟ 

 

 

ΣΟΧΟ  

Να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ τθσ μυκολογίασ με τουσ αςτεριςμοφσ 

 

 

ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ 

1 διδακτικι ϊρα 

 

 

ΤΛΛΚΑ 

Φυλλάδια για μακθτζσ «Θ ελλθνικι μυκολογία ςτον ουρανό» 

 

 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ 

υηθτοφμε με τουσ μακθτζσ για το γεγονόσ ότι πολλοί αςτεριςμοί ζχουν 

πάρει τισ ονομαςίεσ τουσ από ιρωεσ τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ και για το πϊσ οι 

Ζλλθνεσ από παλιά ζβλεπαν τουσ ιρωεσ αυτοφσ ςτον ουρανό.  

Οργανϊνουμε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ. Σουσ ηθτοφμε να διαβάςουν τθν 

ιςτορία και να τθ βάλουν ςτθ ςειρά. Μποροφν να κόψουν τθν ιςτορία και να τθν 

κολλιςουν ςε ζνα χαρτί. Θ ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ απαιτεί απαραιτιτωσ τθ 

ςυνεργαςία. τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ μποροφν να κόψουν τισ εικόνεσ των θρϊων 

και να βρουν ςε ποιον ιρωα αντιςτοιχεί θ κάκε εικόνα. Βρίςκουμε, επίςθσ, ςτον 

χάρτθ τθσ τάξθσ τα μζρθ τα οποία αναφζρονται ςτθν ιςτορία.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

 

Διάβαςε το κείμενο αυτό. Είναι ζνα κομμάτι από μια ιςτορία. Προζρχεται 

από τθν ελλθνικι μυκολογία και αναφζρεται ςε μερικοφσ αςτεριςμοφσ. Οι 

ςυμμακθτζσ ςου ζχουν τα υπόλοιπα κομμάτια. Ακόμα κα βρεισ και εικόνεσ 

αςτεριςμϊν. 

Προςπακιςτε να  

 βάλετε τθν ιςτορία ςε ςειρά. Κολλιςτε τθ ςτο άςπρο χαρτί. 

 βρείτε ποιοσ αςτεριςμόσ αντιςτοιχεί ςε ποια εικόνα. Κολλιςτε και τουσ 

αςτεριςμοφσ. 

 βρείτε τουσ αςτεριςμοφσ ςτο χάρτθ του ουρανοφ 

 βρείτε τθν Αικιοπία, τθν Πελοπόννθςο, το Άργοσ και τισ Μυκινεσ ςτο χάρτθ.  

 

 

 

Θ Καςςιόπθ ιταν βαςίλιςςα τθσ Αικιοπίασ. Αυτι και ο άντρασ τθσ ο Κθφζασ, 

είχαν μία κόρθ τθν Ανδρομζδα. Θ Καςςιόπθ όμωσ ιταν μια πολφ φιλάρεςκθ 

γυναίκα και περθφανευόταν όλθ τθν ϊρα ότι ιταν πολφ όμορφθ. Μάλιςτα πίςτευε 

ότι ιταν πιο όμορφθ ακόμα και από τισ όμορφεσ κόρεσ του κεοφ τθσ κάλαςςασ, του 

Ποςειδϊνα, τισ Νθρθίδεσ. Οι Νθρθίδεσ και ο Ποςειδϊνασ όταν το ζμακαν αυτό 

κφμωςαν. Ζτςι για να τθν τιμωριςουν πλθμμφριςαν τθ χϊρα τθσ. Αλλά δεν τουσ 

ζφταςε μόνο αυτό. Ζςτειλαν και ζνα καλάςςιο τζρασ το Κιτοσ να καταβροχκίςει τα 

όλα κοπάδια και τουσ ανκρϊπουσ.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

 

Διάβαςε το κείμενο αυτό. Είναι ζνα κομμάτι από μια ιςτορία. Προζρχεται 

από τθν ελλθνικι μυκολογία και αναφζρεται ςε μερικοφσ αςτεριςμοφσ. Οι 

ςυμμακθτζσ ςου ζχουν τα υπόλοιπα κομμάτια. Ακόμα κα βρεισ και εικόνεσ 

αςτεριςμϊν. 

Προςπακιςτε να  

 βάλετε τθν ιςτορία ςε ςειρά. Κολλιςτε τθ ςτο άςπρο χαρτί. 

 βρείτε ποιοσ αςτεριςμόσ αντιςτοιχεί ςε ποια εικόνα. Κολλιςτε και τουσ 

αςτεριςμοφσ. 

 βρείτε τουσ αςτεριςμοφσ ςτο χάρτθ του ουρανοφ 

 βρείτε τθν Αικιοπία, τθν Πελοπόννθςο, το Άργοσ και τισ Μυκινεσ ςτο χάρτθ.  

 

 

 

 Οι κάτοικοι τότε πολφ τρομαγμζνοι, ηιτθςαν βοικεια από τουσ κεοφσ. Σο 

μαντείο τουσ ζδωςε ζνα χρθςμό και τουσ είπε ότι για να γλυτϊςουν από τθν 

καταςτροφι κα ζπρεπε να παραδοκεί ςτο τζρασ θ κόρθ του Κθφζα και τθσ 

Καςςιόπθσ, θ όμορφθ Ανδρομζδα. Ο Κθφζασ, μθ μπορϊντασ να κάνει αλλιϊσ, 

δζχτθκε να παραδϊςει τθν κόρθ του. Ζτςι τθν ζδεςε ςε ζνα βράχο για να τθ φάει το 

Κιτοσ. Θ Ανδρομζδα όμωσ ςϊκθκε γιατί για καλι τθσ τφχθ πζραςε από εκεί ο 

Περςζασ και τθν ζςωςε.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

 

Διάβαςε το κείμενο αυτό. Είναι ζνα κομμάτι από μια ιςτορία. Προζρχεται 

από τθν ελλθνικι μυκολογία και αναφζρεται ςε μερικοφσ αςτεριςμοφσ. Οι 

ςυμμακθτζσ ςου ζχουν τα υπόλοιπα κομμάτια. Ακόμα κα βρεισ και τθν εικόνα ενόσ 

αςτεριςμοφ. 

Προςπακιςτε να  

 βάλετε τθν ιςτορία ςε ςειρά. Κολλιςτε τθ ςτο άςπρο χαρτί. 

 βρείτε ποιοσ αςτεριςμόσ αντιςτοιχεί ςε ποια εικόνα. Κολλιςτε και τουσ 

αςτεριςμοφσ. 

 βρείτε τουσ αςτεριςμοφσ ςτο χάρτθ του ουρανοφ 

 βρείτε τθν Αικιοπία, τθν Πελοπόννθςο, το Άργοσ και τισ Μυκινεσ ςτο χάρτθ.  

 

 

 

Ο Περςζασ ιταν γιοσ τθσ Δανάθσ και του Δία, ο οποίοσ παρουςιάςτθκε ςε 

αυτι ςα χρυςι βροχι. Θ Δανάθ ηοφςε ςτο Άργοσ και ο πατζρασ τθσ τθν ζδιωξε με 

μία βάρκα. Ζτςι ο Περςζασ γεννικθκε μακριά από τθν πατρίδα του και μεγάλωςε ςε 

μια ξζνθ χϊρα. Όταν ο Περςζασ μεγάλωςε κζλθςαν να τον απομακρφνουν από τθ 

μθτζρα του και τον ζςτειλαν να ςκοτϊςει τθ Μζδουςα. Θ Μζδουςα ιταν ζνα 

τρομερό πλάςμα που μετζτρεπε όποιον τθν κοιτοφςε ςτα μάτια ςε άγαλμα μόνο με 

τθν όψθ τθσ. Ο Περςζασ όμωσ κατάφερε να τθ ςκοτϊςει χρθςιμοποιϊντασ μια 

αςπίδα που του είχε δϊςει θ Ακθνά ςα κακρζφτθ.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

 

Διάβαςε το κείμενο αυτό. Είναι ζνα κομμάτι από μια ιςτορία. Προζρχεται 

από τθν ελλθνικι μυκολογία και αναφζρεται ςε μερικοφσ αςτεριςμοφσ. Οι 

ςυμμακθτζσ ςου ζχουν τα υπόλοιπα κομμάτια. Ακόμα κα βρεισ και μια εικόνα ενόσ 

αςτεριςμοφ. 

Προςπακιςτε να  

 βάλετε τθν ιςτορία ςε ςειρά. Κολλιςτε τθ ςτο άςπρο χαρτί. 

 βρείτε ποιοσ αςτεριςμόσ αντιςτοιχεί ςε ποια εικόνα. Κολλιςτε και τουσ 

αςτεριςμοφσ. 

 βρείτε τουσ αςτεριςμοφσ ςτο χάρτθ του ουρανοφ 

 βρείτε τθν Αικιοπία, τθν Πελοπόννθςο, το Άργοσ και τισ Μυκινεσ ςτο χάρτθ.  

 

 

 

Ο Περςζασ ζκοψε το κεφάλι τθσ Μζδουςασ και το πιρε μαηί του. Από το αίμα 

που ζτρεχε, μερικζσ ςταγόνεσ ζπεςαν ςτθ κάλαςςα. Από το αίμα αυτό γεννικθκε ο 

Πιγαςοσ, ζνα ωραίο, κάταςπρο, φτερωτό άλογο. Με το κεφάλι τθσ Μζδουςασ, ο 

Περςζασ κατάφερε να ςκοτϊςει το Κιτοσ και να ελευκερϊςει τθν Ανδρομζδα. Μετά 

από πολλζσ περιπζτειεσ ακόμα ο Περςζασ, κατάφερε να γυρίςει μαηί με τθν μθτζρα 

του και τθν Ανδρομζδα πίςω ςτθν πατρίδα του. Εκεί ςτθν Πελοπόννθςο, ο Περςζασ 

κεμελίωςε τισ πολφχρυςεσ Μυκινεσ. Με το πζραςμα του χρόνου, οι πρωταγωνιςτζσ 

τθσ ιςτορίασ ζγιναν όλοι αςτεριςμοί του ουρανοφ: ο Περςζασ, ο Κθφζασ, θ 

Ανδρομζδα, θ Καςςιόπθ, το Κιτοσ, ακόμα και ο Πιγαςοσ.  
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ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΕΣΑΡΣΘ 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ – Ηωγραφίηω τουσ αςτεριςμοφσ 

 

 

ΣΟΧΟ 

Να μάκουν οι μακθτζσ το ςχιμα ενόσ αςτεριςμοφ 

 

ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ 

1 διδακτικι ϊρα 

 

ΤΛΛΚΑ 

Μπλοκ ι χαρτί ακουαρζλλασ,κίτρινθ κθρομπογιά ι λαδοπαςτζλ, μπλε και μαφρθ 

νερομπογιά, ζνα φαρδφ πινζλο. 

 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ – ΗΩΓΡΑΦΛΗΩ ΣΟΤ ΑΣΕΡΛΜΟΤ 

Θ δραςτθριότθτα βαςίηεται ςτθ χριςθ νερομπογιάσ και κθρομπογιάσ για τθ 

δθμιουργία του ζργου. Οι μακθτζσ διαλζγουν ποιον αςτεριςμό κζλουν να 

ηωγραφίςουν από τουσ χάρτεσ του ουρανοφ (βρίςκονται ςτο βιβλίο οδθγιϊν για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ). ι τουσ δίνουμε εμείσ ζναν από τουσ αςτεριςμοφσ και τουσ 

ηθτάμε να πραγματοποιιςουν το ζργο. Οι μακθτζσ κα πρζπει να ςχεδιάςουν πάνω 

ςτο φφλλο ακουαρζλασ τα αςτζρια του αςτεριςμοφ ςτισ ςωςτζσ κζςεισ και να τα 

βάψουν με κίτρινθ κθρομπογιά. Καλφπτουμε το φφλλο με μπλε - αναμεμειγμζνθ με 

λίγο μαφρο χρϊμα νερομπογιά.  

 

ΕΠΕΚΣΑΘ 

Θ δραςτθριότθτα μπορεί να διεξαχκεί ατομικά όπωσ και προτείνεται ι και 

ομαδικά ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί θ κάκε ομάδα να ςχεδιάςει ςε ζνα 

μεγαλφτερο φφλλο ακουαρζλασ το ςφνολο του ουράνιου κόλου όπωσ αυτόσ 

φαίνεται ςε κάκε εποχι. 
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Ο ΗΛΙΟ        Η  ΓΗ  
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Η ΕΛΗΝΗ       Η  ΓΗ 
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Ο ΕΡΜΗ      Η ΑΦΡΟΔΙΣΗ 
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Ο ΑΡΗ        Ο ΔΙΑ 
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Ο ΚΡΟΝΟ     Ο ΠΛΟΤΣΩΝΑ 
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Ο ΟΤΡΑΝΟ   Ο ΠΟΕΙΔΩΝΑ 
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Συνοδευτικζσ καρτζλεσ κειμζνων 

με πλθροφοριακό υλικό για τον 

ιλιο και τουσ πλανιτεσ του 

θλιακοφ ςυςτιματοσ, για τα 

μακιματα με τουσ πλανιτεσ, τθσ 

3θσ ενότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΟ 

 

 Ο ιλιοσ μασ είναι τεράςτιοσ και 

πάρα πολφ ηεςτόσ. Οι κερμοκραςίεσ 

ςτον ιλιο φτάνουν τουσ 6.000ο C. 

Μπορείσ να ςκεφτείσ ότι ο ιλιοσ είναι 

μια τεράςτια μπάλα που καίγεται και 

μασ δίνει ζτςι τθ ηζςτθ και το φωσ του.  

 Όςο κι αν ςου φαίνεται 

παράξενο, ο ιλιοσ μασ είναι ζνα 

αςτζρι ςαν αυτά που βλζπουμε τθ 

νφχτα. Μόνο που είναι πολφ πιο κοντά 

από όλα τα άλλα αςτζρια και με τθ 

λάμψθ του δεν τα αφινει να φανοφν! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΜΗ 

 

Ο Ερμισ είναι ο πιο κοντινόσ 

πλανιτθσ ςτον Ήλιο. Η λάμψθ του 

Ήλιου είναι πολφ ζντονθ πάνω ςτον 

Ερμι. Ζτςι ζνασ εξερευνθτισ που κα 

βριςκόταν ςτον Ερμι κα χρειαηόταν 

διαςτθμικι ςτολι με κλιματιςμό για 

να αντζξει τθ ηζςτθ! 

Η επιφάνειά του μοιάηει πολφ με τθσ 

ςελινθσ. Ζχει κρατιρεσ, πεδιάδεσ, 

βουνά και γκρεμοφσ 
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ΑΦΡΟΔΙΣΗ 

 

 Η Αφροδίτθ είναι μία κόλαςθ! 

Οι πζτρεσ ςτθν επιφάνειά τθσ είναι 

τόςο ηεςτζσ ϊςτε αν αφιναμε αυγά 

πάνω τουσ όχι μόνο κα τθγανίηονταν 

αλλά κα εξατμίηονταν! 

 Ζνασ άνκρωποσ ςτθν επιφάνεια 

τθσ Αφροδίτθσ χωρίσ προςτατευτικι 

ςτολι κα τςιγαρίηονταν μονομιάσ από 

τθ ηζςτθ, κα ζλιωνε από τθν 

ατμοςφαιρικι πίεςθ και κα πάκαινε 

αςφυξία από τθν ζλλειψθ οξυγόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗ  

 

 Καλϊσ ιρκεσ ςτον πλανιτθ Γθ. 

Είμαςτε ο τρίτοσ ςτθ ςειρά πλανιτθσ 

από τον Ήλιο. Είμαςτε ο πιο φιλικόσ 

πλανιτθσ. Για τθν ακρίβεια είμαςτε ο 

μόνοσ πλανιτθσ ςτο θλιακό μασ 

ςφςτθμα που ζχει ηωι! Για αυτό 

είμαςτε τόςο μοναδικοί και τόςο 

ςθμαντικοί!  

 

 

 

 

 

ΑΡΗ 

 

Μια μαλακι μζρα ςτον 

Άρθ μοιάηει με καλοκαιρινό απόγευμα 

ςτο Βόρειο Πόλο. Ζνασ εξερευνθτισ 

ςτον Άρθ κα χρειαηόταν διαςτθμικι 

ςτολι, όχι μόνο για το κρφο αλλά και 

για να μπορεί να αναπνζει. Πάντωσ κα 

εντυπωςιαηόταν από τα χρϊματα του 

πλανιτθ. Όλα πάνω ςτον Άρθ είναι 

αποχρϊςεισ του πορτοκαλί, από το 

ανοιχτό ροδακινί ωσ το καφζ. Για αυτό 

τον λζνε και Κόκκινο πλανιτθ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑ 

 

 Ο Δίασ είναι ο μεγαλφτεροσ 

πλανιτθσ. Είναι ζνασ αζριοσ γίγαντασ! 

Στο Δία επικρατοφν τεράςτιεσ 

καταιγίδεσ. Τϊρα που διαβάηεισ αυτά 

τα λόγια υπάρχει ςτο Δία μια 

καταιγίδα με ςφννεφα, μεγαλφτερθ 

από τθ γθ, που άρχιςε πριν από 

αιϊνεσ και δε λζει να ςταματιςει! 

 Οι αςτρονόμοι ονομάηουν τθν 

καταιγίδα αυτι Μεγάλθ Ερυκρά 

Κθλίδα.  
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ΚΡΟΝΟ 

 

 Ο Κρόνοσ είναι ο πλανιτθσ με 

τα δαχτυλίδια. Είναι ζνα πραγματικό 

ςτολίδι. Είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ 

πλανιτθσ. Είναι και αυτόσ αεριϊδθσ 

πλανιτθσ.  

 Οι δακτφλιοι του Κρόνου ζχουν 

φψοσ όςο ζνα κτιριο με τριάντα 

ορόφουσ. Αν φτιάχναμε ζνα μοντζλο 

του Κρόνου και λεπταίναμε τουσ 

δακτυλίουσ όςο μια ςελίδα χαρτί τότε 

κα ζπιαναν τόςο χϊρο όςο ζνα γιπεδο 

ποδοςφαίρου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΤΡΑΝΟ  

 

 Ο Ουρανόσ είναι ζνασ 

γαλαηοπράςινοσ πλανιτθσ. Είναι 

τζςςερισ φορζσ μεγαλφτεροσ από τθ 

γθ. Ζχει ζνα πετρϊδθ πυρινα μεγάλο 

όςο θ γθ και ο υπόλοιποσ είναι 

φτιαγμζνοσ από διάφορα αζρια. 

 Εάν ζνα κωρακιςμζνο 

διαςτθμόπλοιο τολμοφςε να πάει ςτον 

ουρανό, θ πίεςθ που επικρατεί ςε 

αυτόν τον πλανιτθ κα το ζλιωνε ςαν 

αλουμινόχαρτο!  

 

 

ΠΟΕΙΔΩΝΑ 

 

 Είναι ο γαλάηιοσ πλανιτθσ. 

Ανικει ςτουσ αεριϊδεισ πλανιτεσ. Ο 

καιρόσ ςτον Ουρανό είναι πολφ 

ανακατεμζνοσ. Ζχει κφελλεσ με αζρα 

που φυςά με ταχφτθτα 400 μίλια τθν 

ϊρα. Μερικζσ κφελλεσ ζχουν 

διαρκζςει εκατοντάδεσ χρόνια. 

Το διαςτθμόπλοιο Voyager 2 

φωτογράφιςε μια μεγάλθ γαλάηια 

κθλίδα ςτον Ουρανό. Οι αςτρονόμοι 

τθν ονόμαςαν Μεγάλθ Σκοτεινι 

Κθλίδα. Πιο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ 

δείχνουν ότι ζχει εξαφανιςτεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΟΤΣΩΝΑ 

 

 Είναι πετρϊδθσ πλανιτθσ. Είναι 

ο πιο μικρόσ πλανιτθσ, μικρότεροσ και 

από τθ ςελινθ και βρίςκεται ςτθ άκρθ 

του θλιακοφ ςυςτιματοσ. 

 Από τον Πλοφτωνα ο Ήλιοσ 

φαίνεται πιο μικρόσ και από το κεφάλι 

μιασ καρφίτςασ! Ωςτόςο το φωσ του 

Ήλιου φτάνει ωσ εκεί. Θα μποροφςεσ 

άνετα να διαβάςεισ ζνα βιβλίο κάτω 

από το φωσ του Ήλιου ςε ζνα 

διαςτθμικό ςτακμό ςτον Πλοφτωνα.  
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ΓΛΤΚΟ ΣΑΜΠΛ ΣΑΦΤΛΛ 

 

 

Εγϊ με τ’ Αραπάκι 

και με το Κινεηάκι 

και τον Αμερικάνο  

κινάμε για κει πάνω 

μια μζρα του Γενάρθ. 

 

Εγϊ με τ’ Αραπάκι 

και με το Κινεηάκι 

και τον Αμερικάνο  

ακόμα παραπάνω.  

Κα φτάςουμ’ ωσ τον Άρθ  

μια μζρα του Φλεβάρθ. 

 

Εγϊ με τ’ Αραπάκι  

με τ’ Αμερικανάκι  

και τον μικρό Κινζηο  

τρελαίνομαι να παίηω. 

Μ’ αφοφ μασ εμποδίηουν  

κι αφοφ μασ ξεχωρίηουν  

κα μποφμε ς’ ζνα πφραυλο  

να πάμε ς’ άλλο αςτζρι  

μια μζρα μεςθμζρι. 

 

Σι τάχα κι αν δεν ζχουμε  

το ίδιο χρϊμα όλοι  

ςτο γφρω γφρω όλοι. 

 

Σο κζλουμε και κα ‘μαςτε  

αχϊριςτοι και φίλοι  

γλυκό τςαμπί ςταφφλι. 

 

Μ. Γουμενοποφλου 

 

 

 

Πθγι: Αναγνωςτόπουλοσ Β.Δ., (1987), «Κζματα παιδικισ 

λογοτεχνίασ, Α’ ανιχνεφςεισ», Καςτανιϊτθσ, Ακινα  
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ΣΟ ΚΟΤΚΛ ΚΑΛ ΣΟ ΡΕΒΤΚΛ 

 

 

το δικό μασ τον καιρό  

λεν αλλιϊσ το παραμφκι  

«το κουκί και το ρεβφκι» 

ςτα ςθμερινά παιδιά: 

 

«Πφραυλοσ είν’ το κουκί  

αςτροναφτθσ το ρεβφκι  

το φεγγάρι κολοκφκι  

παίηουν τθν κολοκυκιά. 

 

Πάρκο είν’ ο ουρανόσ 

και τ’ αςτζρια χαμομιλια 

τρων οι πφραυλοι τα μίλια 

είμαςτε μια γειτονιά. 

 

το παιχνίδι όλοι μαηί  

πάνω χζρι, κάτω χζρι  

το ρεβφκι ς’ ζνα αςτζρι  

κοπανάει μια κουτουλιά». 

 

Κζτθ Χορτιάτθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: Δελϊνθσ Αντϊνθσ,(1986), «Ελλθνικι παιδικι Λογοτεχνία», Θράκλειτοσ, Ακινα 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



ΘΛΛΟ ΚΑΛ ΠΑΛΔΛ 

 

 

Ιλιοσ και παιδί 

παίηουνε ςτθν άμμο. 

Σο παιδί κοιτάει ψθλά,  

ο ιλιοσ βλζπει χάμω. 

 

Χτίηουν, χτίηουν ξζγνοιαςτα  

ϊρα μεςθμζρι. 

Θλιαχτίδεσ γζμιςε  

του παιδιοφ το χζρι. 

 

Ιλιοσ και παιδί πφργουσ,  

κάςτρα χτίηουν. 

Σουσ ψθλϊνουν μ’ όνειρα,  

τουσ χρυςοςτολίηουν. 

 

Κι ο ιλιοσ ο παιδιάςτικοσ  

μ’ όλα κάνει χάηι.  

Ζνα μάτι ολόχαρο,  

που όλο κζςθ αλλάηει. 

 

Ιλιοσ και παιδί  

για όλουσ μασ χρυςάφι. 

Θ ηωι μασ γφρω τουσ  

κφκλουσ - κφκλουσ γράφει.  

 

 

Ρζνα Καρκαίου  

 

 

Πθγι: Αναγνωςτόπουλοσ Β.Δ., (1987), «Κζματα παιδικισ λογοτεχνίασ, Α’ 

ανιχνεφςεισ», Καςτανιϊτθσ, Ακινα  
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ΜΕ ΛΕΝΕ ΘΛΛΟ 

 

Με λζνε ιλιο κι ιρκα να ςου ςυςτθκϊ. 

Μςωσ να μ’ ζχεισ ακουςτά- τάχα ποιοσ ξζρει; 

τθσ γνωριμιάσ μπορεί να ςφίξαμε το χζρι 

κι άλλθ φορά, που δεν μπορϊ να κυμθκϊ. 

 

Με λζνε Ιλιο. Σ’ όνομά μου είναι μικρό 

και μικροπράγματα γι’ αυτό κα ςου κυμίηει: 

ζνα μπουμποφκι μυγδαλιάσ δειλά που ανκίηει 

ζνα κεράςι, ζνα τριαντάφυλλο πυρό. 

 

μια μελιςςοφλα, το φτωχοφλθ δουλευτι 

το μζρμθγκα, λευκι μια πεταλοφδα 

ζνα τηιτηίκι ςτθ ξερι του πεφκου φλοφδα 

τθσ ξενοιαςιάσ απλιρωτο τραγουδιςτι. 

 

Με λζνε Ιλιο. Πϊσ; Εςζνανε παιδί; 

Σα’ όνομα τάχα τθσ Χαράσ ζτςι το λζνε; 

φντροφε γκαρδιακζ και μπιςτεμζνε 

φίγγω το χζρι ςου και… χαίρομαι πολφ! 

 

 

Δθμιτρθσ Μανκόπουλοσ  

 

Πθγι: ακελλαρίου, Χ. (1982). Ιςτορία τησ παιδικήσ λογοτεχνίασ. Ακινα: Δίπτυχο  
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ΣΟ ΦΕΓΓΑΡΛ 

 

 

Γείρε ςτο προςκζφαλό μου 

χρυςαφζνιο φεγγαράκι 

να μου γίνεισ όνειρό μου 

να ςου γίνω τραγουδάκι. 

 

Κοίταξζ με ςα φεγγάρι 

Να ςε βλζπω ςα παιδάκι. 

Ουρανόσ μου το κλινάρι 

ο ουρανόσ ςου κρεβατάκι. 

 

Σθ φωνισ μου κα γλυκάνω 

τα ματάκια να ςου κλείςω. 

Νάνι, νάνι ςου εκεί πάνω, 

προςωπάκι φεγγαρίςιο. 

 

Μα γρικϊντασ τθ φωνι μου 

γζρνω πια τα βλζφαρά μου. 

Νάνι, νάνι και νανί μου 

με το φωσ ςου ςυντροφιά μου. 

 

Γ. Κρόκοσ  

 

Πθγι: ακελλαρίου, Χ. (1982). Ιςτορία τησ παιδικήσ λογοτεχνίασ. Ακινα: Δίπτυχο.  
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ΑΓΡΟΣΛΚΟ 

 

το ςτάβλο ιρκε απόψε το φεγγάρι… 

Εκοίταξεν απ’ το παράκυρό του 

είδε τθν αγελάδα, το μοςχάρι 

Σο βόδι που μαςοφςε το ςανό του. 

 

τον κιπο μασ ανιςυχα γλιςτροφςε 

Ανζβθκεν επάνω ςτθ ςυκιά μασ 

εμζτρθςε τα λίγα πρόβατά μασ 

είδε το γάιδαρό μασ και γελοφςε 

 

Πιγε ςτ’ αμπζλι, πιγε ςτο λιοςτάςι 

άκουςε τα κουδοφνια απ’ το κοπάδι 

χωρίσ κουβά κατζβθ ςτο πθγάδι 

κι ιπιε νερό πολφ να ξεδιψάςει. 

 

τθσ λεφκασ μασ τα φφλλα παιγνιδίηει 

ςτον ουρανό τον κακαρό ανεβαίνει. 

Μια χινα το κοιτάηει ςαςτιςμζνθ 

κι ο ςκφλοσ μασ ακόμα το γαβγίηει. 

 

Η. Παπαπαντωνίου   

 

 

Πθγι: ακελλαρίου, Χ. (1982). Ιςτορία τησ παιδικήσ λογοτεχνίασ. Ακινα: Δίπτυχο.  
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ΘΛΛΕ ΜΟΤ 

 

 

Ιλιε μου ολόχρυςο πουλί 

με τθ χιονάτθ κεφαλι 

αν ψάχνεισ για να βρεισ φωλιά 

να θ ανοιγμζνθ μου αγκαλιά 

κι αν κεσ ψωμί κι αν κεσ νερό 

ζχω τραγοφδια ζνα ςωρό. 

 

Αν κεσ πιο διάφανο ουρανό 

χαμόγελο ζχω φωτεινό. 

Αν κεσ ολόηωθ γιορτι 

ζχω καρδοφλα φτερωτι. 

Κι αν άςτρα κεσ να αδερφωκείσ 

να τα παιδάκια όλθσ τθσ γθσ. 

 

 

Γ. Κρόκοσ (Χ. ακελλαρίου) 

 

 

 

 

 

Πθγι: ακελλαρίου, Χ. (1982). Ιςτορία τησ παιδικήσ λογοτεχνίασ. Ακινα: Δίπτυχο. 
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Ο ΘΛΛΟ ΕΠΑΝΣΡΕΤΣΘΚΕ 

 

 

Ο ιλιοσ επαντρεφτθκε και πιρε το φεγγάρι, 

ακάλεςε και ςτθ χαρά ςυμπζκερουσ τ’ αςτζρια,  

τα ςφγνεφα τουσ ζςτρωςε ςτρϊματα για να κάτςουν, 

τουσ ζβαλε προςκζφαλα τισ ράχεσ ν’ ακουμπιςουν, 

τουσ ζβαλε και τράπεηα ςτουσ κάμπουσ τα λουλοφδια, 

τουσ ζβαλε φαϊ να φαν το μόςκο και τα άνκια. 

Κραςί τουσ ζδωςε να πιουν κάλαςςεσ και ποτάμια 

κι απ’ όλα τ’ άςτρια τ’ ουρανοφ Αυγερινόσ δεν ζρκε 

κι αυτοφ προσ το ξθμζρωμα Αυγερινόσ εφάνθ 

φζρνει τον φπνο ηωντανό ςτα νιόγαμπρα πεςκζςι, 

φζρνει και ςτουσ ςυμπζκερουσ λυχνάρι να τουσ φζξει, 

να φφγϋν να παν ςτα ςπίτια τουσ, τα νιόγαμπρα νυςτάηουν 

 

Δθμοτικό 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: ταςινόπουλοσ, Μ. &  αββίδθσ, Γ. (επιμ) (1990) Ανθολόγιο για τα παιδιά του 

δημοτικοφ, μεροσ ΙΙΙ. Ακινα ΟΕΔΒ 
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 Θ ΜΑΓΛΑ 

 

 

Θ Ποφλια που ’χει εφτά παιδιά 

μεσ απ’ τουσ ουρανοφσ περνά. 

Κάποτε λίγο ςταματά 

ςτο φτωχικό μου και κοιτά. 

- Γεια ςασ τι κάνετε; Καλά; 

- Καλά. Πϊσ είναι τα παιδιά; 

- Σι να ςασ πω εκεί ψθλά τα 

τρϊει τ’ αγιάηει κι ερθμιά. 

-Γι αυτό πικραίνεςαι κυρά, 

δε μου τα φζρνεισ εδωνά; 

-Ευχαριςτϊ μα ’ναι πολλά 

κα ςου τθ φάνε τθ ςοδειά. 

Δϊςε μου καν τθν πιο μικρι 

τθ Μάγια τθν αςτραφτερι. 

Λάμπουνε γφρω τα βουνά, 

τα χζρια μου βγάνουν φωτιά. 

Κι θ Ποφλια που ’χει εφτά παιδιά 

φεφγει και μ’ αποχαιρετά.  

 

Οδυςςζασ Ελφτθσ 

 

Πθγι: ακελλαρίου, Χ. (1982). Ιςτορία τησ παιδικήσ λογοτεχνίασ. Ακινα: Δίπτυχο 

.  
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ΣΟ ΠΑΛΔΛ ΚΑΛ Σ’ ΑΣΕΡΛΑ 

 

Λάμπουν τ’ αςτζρια 

ςτον ουρανό. 

Σο φεγγαράκι 

λάμπει κι αυτό 

 

Ζνα παιδάκι 

Ακουμπιςμζνο 

ςε παρακφρι 

μιςανοιγμζνο 

 

Σα δαχτυλάκια του 

πότε μετράει, 

πότε τ’ αςτζρια 

ψθλά κοιτάει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σϊρα εμζτρθςε 

ωσ τα εννιά, 

μα είν’ ακόμα 

τόςα πολλά. 

 

Εκείνο άραγε 

το ‘χει μετριςει; 

Αχ πρζπει πάλι 

να ξαναρχίςει… 

 

ε λίγο χϊνεται 

γλυκά γλυκά 

μεσ ςτθσ μανοφλασ του  

τθν αγκαλιά. 

 

Κι ωσ το χαϊδεφουνε 

τα δυο τθσ χζρια, 

ξεχνάει και μζτρθμα,  

ξεχνάει κι αςτζρια… 

 

 

 

 

Πθγι: ταςινόπουλοσ, Μ. &  

αββίδθσ, Γ. (επιμ) (1990) Ανθολόγιο 

για τα παιδιά του δημοτικοφ, μεροσ Ι. 

Ακινα ΟΕΔΒ
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ΠΡΩΛΝΟ ΑΣΡΟ  

 

«Κοριτςάκι μου 

κζλω να ςου φζρω 

τα φαναράκια των κρίνων 

να ςου φζγγουν ςτον φπνο ςου. 

 

Κζλω να ςου φζρω 

ζνα περιβολάκι ηωγραφιςμζνο με λουλουδόςκονθ 

πάνω ςτο φτερό μιασ πεταλοφδασ 

για να ςεργιανάει το γαλανό όνειρό ςου»… 

 

«Κλαισ κοριτςάκι; 

Λείπει θ μθτζρα; 

Μθν κλαισ. 

Θ μθτζρα που λείπει 

ζχει βγει μια ςτιγμι ςτον ουρανό 

να ποτίςει 

τα λουλουδάκια των άςτρων. 

 

Δυο μικρά αγγελοφδια 

τθ ςυνάντθςαν 

ςτο πιο δροςερό 

μονοπάτι του Παράδειςου. 

Σθ ρωτιςανε για ςζνα, κοριτςάκι, 

βγάλαν δυο φτερά από τα φτερά τουσ και τα ςτζλνουν 

να τα βρζξεισ ςτθν καρδιά μασ για να γράψεισ ςτο κεό. 

 

Γράφ’ του «Καλζ κεοφλθ, 

εμείσ είμαςτε καλά. 

Κάνε, καλζ κεοφλθ 

 

να ’χουν όλα τα παιδάκια 

ζνα ποταμάκι γάλα 

μπόλικα αςτεράκια 

μπόλικα τραγοφδια. 

 

Κάνε καλζ κεοφλθ 

νά ’ναι όλοι καλά 

ζτςι που και μεισ να μθ ντρεπόμαςτε 

για τθ χαρά μασ».                                                               Γ.Ρίτςοσ 
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 ΟΝΕΛΡΟ ΚΑΛΟΚΑΛΡΛΝΟΤ ΜΕΘΜΕΡΛΟΤ 

 

Χτεσ βράδυ δεν κοιμικθκαν κακόλου τα παιδιά. Είχανε κλείςει 

ζνα ςωρό τηιτηίκια ςτο κουτί των μολυβιϊν, και τα τηιτηίκια 

τραγουδοφςαν κάτου απ’ το προςκεφάλι τουσ ζνα τραγοφδι 

που το ξζραν τα παιδιά από πάντα και το ξεχνοφςαν με τον 

ιλιο. 

Χρυςά βατράχια κάκονταν ςτισ άκρεσ των ποδιϊν χωρίσ να 

βλζπουν ςτα νερά τθ ςκιά τουσ, κι ιτανε ςαν αγάλματα 

μικρά τθσ ερθμιάσ και τθσ γαλινθσ. 

Σότε το φεγγάρι ςκόνταψε ςτισ ιτιζσ κι ζπεςε ςτο πυκνό χορτάρι. 

Μεγάλο ςοφςουρο ζγινε ςτα φφλλα. 

Σρζξανε τα παιδιά, πιραν ςτα παχουλά τουσ χζρια το φεγγάρι κι 

όλθ τθ νφχτα παίηανε ςτον κάμπο. 

Σϊρα τα χζρια τουσ είναι χρυςά τα πόδια τουσ είναι χρυςά, κι 

όπου πατοφν αφινουνε κάτι μικρά φεγγάρια ςτο νοτιςμζνο 

χϊμα. 

Μα, ευτυχϊσ, οι μεγάλοι που ξζρουν πολλά, δεν καλοβλζπουν. 

Μονάχα οι μάνεσ κάτι υποψιάςτθκαν. 

Γι’ αυτό τα παιδιά κρφβουνε τα χρυςωμζνα χζρια τουσ ςτισ άδειεσ 

τςζπεσ, μθ τα μαλϊςει θ μάνα τουσ που όλθ τθ νφχτα 

παίηανε κρυφά με το φεγγάρι. 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: ταςινόπουλοσ, Μ. &  αββίδθσ, Γ. (επιμ) (1990) Ανθολόγιο για τα παιδιά του 

δημοτικοφ, μεροσ ΙΙΙ. Ακινα ΟΕΔΒ  
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ΣΟ ΦΟΡΕΜΑ ΣΘ ΕΛΘΝΘ 

 

Είπε ςτθ μθτζρα τθσ  

θ κυρά- ελινθ: 

-Κάνε μου ζνα φόρεμα 

χάρθ να μου δίνει! 

 

Κι θ γριά αποκρίκθκε 

-Πϊσ να ςου το κάνω? 

Με το ράβε ξιλωνε 

κόπο μόνο χάνω. 

 

Γιατί, μιπωσ ςτζκεςαι 

όπωσ είςαι τϊρα? 

Απ’ ολάκερθ , μιςι 

ωσ τθν άλλθ ϊρα. 

 

Κι φςτερα μαηεφεςαι 

ςα μικρό δρεπάνι... 

Για ζναν τζτοιον άνκρωπο 

γίνεται φουςτάνι? 

 

 

Παπαχρονοποφλου Σοφλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: Ναοφμ E., Παπαμιχαιλ Γ,(….) Κεματικζσ προςεγγίςεισ, ςχζδια εργαςίασ για το 

Νθπιαγωγείο,  Σεφχοσ 4, Ο Χειμϊνασ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα 
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ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΑΡΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΡΤΟ 

 

Η ΑΘΩ ΚΑΙ Ο ΣΑΧΟΥ 

 

 Στθν αρχι του παντόσ, υπιρχε ο Ουρανόσ. Ο Ουρανόσ και ο Νείλοσ ιταν οι 

πιο ςθμαντικζσ κεότθτεσ. Ο Ουρανόσ ιταν ζνασ κόλοσ, όπου ηοφςε μια γιγαντιαία 

αγελάδα, θ κεά Ακϊρ. Η κοιλιά τθσ ζλαμπε από τθν λάμψθ δζκα χιλιάδων άςτρων, 

κι είχε τθ γθ κάτω από τα πόδια τθσ. 

 Κάκε αςτεριςμόσ ιταν κι ζνασ κεόσ. Ο Ωρίων λεγόταν Σαχοφ και ιταν μια 

τρομερι κεότθτα. Ο Σαχοφ ζτρωγε κεοφσ τρεισ φορζσ τθ μζρα! 

 Κάποτε ζνα από αυτά τα τζρατα, καταβρόχκιςε τθ Σελινθ, αλλά για λίγο 

μόνο, γιατί οι παρακλιςεισ των ανκρϊπων και ο κυμόσ των άλλων κεϊν, το 

ανάγκαςαν να τθν βγάλει από τθν κοιλιά του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: Durant, W. (1969). Ραγκόςμιοσ ιςτορία του πολιτιςμοφ, τομ. Α. Ακινα: Αφοι 

Συρόπουλοι.  
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ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΑΡΟ ΤΗΝ ΓΟΙΛΑΝΔΙΑ 

 

Ο ΑΝΙΓΚΑΝ ΚΑΙ Η ΜΑΛΙΝΑ 

 

Οριςμζνοι άνκρωποι ςτθ Γροιλανδία ονομάηουν το κεό τθσ ςελινθσ 

«Άνιγκαν». «Άνιγκαν» ςτθ γλϊςςα τουσ ςθμαίνει άνκρωποσ.  

Ο Άνιγκαν ςυνεχϊσ κυνθγάει ςτον ουρανό τθν αδερφι του τθ Μαλίνα, τθ 

κεά του ιλιου. Πςο τθν κυνθγάει ξεχνάει να φάει και ζτςι όλο και αδυνατίηει. Για να 

ικανοποιιςει τθν πείνα του, ςταματάει για λίγο να τθν κυνθγά και εμφανίηεται μετά 

από τρεισ μζρεσ, μζχρι να φτάςει πάλι να γίνει το φεγγάρι ολοςτρόγγυλο για να 

κυνθγιςει και πάλι τθν αδερφι του. Η Μαλίνα κζλει να μείνει μακριά από τον κακό 

τθσ αδερφό. Για αυτό ο Άνιγκαν και θ Μαλίνα ανατζλλουν διαφορετικι ϊρα ςτον 

ουρανό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: www.newhorizons.org/strategies/multicultural/freed.htm 
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ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΑΡΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΙΚΗ 

 

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ 

 

Κάποτε ζνασ λαγόσ καυχιότανε μπροςτά ςτθ Γθ: 

- Εγϊ μπορϊ να τρζχω γριγορα ςαν τον άνεμο, ενϊ εςφ δεν κινείςαι ποτζ. 

Γιατί ςτζκεςαι ακίνθτθ ςτθν ίδια κζςθ όλο τον καιρό; 

- Λεσ αθδίεσ, του απάντθςε θ Γθ, εγϊ δε ςτζκομαι ακίνθτθ. Αντίκετα, τρζχω 

πιο γριγορα από ςζνα.  

- Θα ικελα να το δω, γζλαςε ο λαγόσ, κοροϊδεφοντάσ τθ, κι άρχιςε να τρζχει. 

Ζτρεξε, ζτρεξε, ϊςπου δεν του ζμεινε αναπνοι. Αλλά οπουδιποτε και να 

ςταματοφςε, ζβλεπε τθ Γθ πάντα μπροςτά του. 

Ξανάρχιςε να τρζχει, να τρζχει, και θ γθ ιταν πάντα εκεί, μπροςτά του. Ζτςι 

ο καθμζνοσ ο γερο-λαγόσ ζτρεχε ς’ όλθ του τθ ηωι, αλλά δεν κατάφερε ποτζ ν’ 

αφιςει πίςω του τθ Γθ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: Rodari, G. (1986).Ραραμφκια από όλο τον κόςμο, τομ. ΙΙΙ. Ακινα: Gutenberg 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΑΡΟ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΙΚΗ 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΡΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ 

 

Ρριν πολλά πολλά χρόνια θ Σελινθ, που πεκαίνει και ξαναγεννιζται κάκε τζςςερισ 

βδομάδεσ, είπε μια μζρα ςτο λαγό: 

- Ριγαινε και πεσ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι, όπωσ εγϊ πεκαίνω και 

ξαναγεννιζμαι, ζτςι κι αυτοί κα πεκαίνουν και κα ξαναγεννιοφνται. 

Δυςτυχϊσ ο λαγόσ μπζρδεψε το μινυμα τθσ Σελινθσ και είπε: όπωσ εγϊ 

πεκαίνω και δεν ξαναγυρίηω ςτθ ηωι, ζτςι κι εςείσ κα πεκαίνετε και δε κα 

ξαναγεννιζςτε.  

Πταν ο λαγόσ γφριςε, θ Σελινθ τον ρϊτθςε τι είχε πει ςτουσ ανκρϊπουσ. 

- Τουσ είπα: όπωσ εγϊ πεκαίνω και δε ξαναγυρίηω ςτθ ηωι, ζτςι και εςείσ κα 

πεκάνετε και δε κα ξαναγεννιζςτε. 

- Μα γιατί το ’πεσ αυτό; Φϊναξε κυμωμζνθ θ Σελινθ. Άρπαξε ζνα μπαςτοφνι, 

τον χτφπθςε ςτθ μουςοφδα και του ’ςκιςε το χείλι.  

Ο λαγόσ το ’βαλε ςτα πόδια κι από τότε ζχει πάντα το χείλι ςκιςμζνο. Και οι 

άνκρωποι από κείνο τον καιρό, πεκαίνουν και δεν ξαναγεννιοφνται.  

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: Rodari, G. (1986).Ραραμφκια από όλο τον κόςμο, τομ. ΙΙ. Ακινα: Gutenberg 
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ΕΝΑΣ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΑΡΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΧΩΔΗ ΟΗ 

 

Ο ΛΑΓΟΣ ΡΟΥ ΡΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 

 

Ήταν κάποτε ζνασ λαγόσ που είχε γεννθκεί με τρία πόδια. Για να κινείται 

γριγορα είχε φτιάξει ζνα τζταρτο πόδι από ξφλο και το φοροφςε ςυνεχϊσ. Τον 

καιρό εκείνο ο Ήλιοσ ζκαιγε πολφ. Μια μζρα ο λαγόσ ςκζφτθκε να ανακαλφψει γιατί 

καίει τόςο πολφ ο Ήλιοσ.  

Ζτςι ξεκίνθςε να πάει ςτθν ανατολι, εκεί δθλαδι που πρόβαλε ο Ήλιοσ κάκε 

πρωί. Κακϊσ προχωροφςε, θ ηζςτθ γινόταν δυςβάςταχτθ. Ραρατθρϊντασ γφρω του 

τθ φφςθ ανακάλυψε ότι το μόνο πράγμα που παρζμενε δροςερό ιταν οι κάκτοι. 

Ζτςι τθν θμζρα ζφτιαχνε ζνα ςπίτι από κάκτουσ και κακόταν μζςα. Το βράδυ 

ςυνζχιηε το ταξίδι του. 

Μζρεσ πολλζσ πζραςαν και τελικά ζφταςε εκεί που εμφανίηεται ο Ήλιοσ. Ο 

λαγόσ κάκιςε κάτω να ξεκουραςτεί ζχοντασ δίπλα του το τόξο και τα βζλθ του. 

Ρράγματι ςε λίγθ ϊρα ο Ήλιοσ μιςοφάνθκε ςτον ορίηοντα. Τότε ο λαγόσ ζριξε ζνα 

βζλοσ που βρικε τον Ήλιο ςτθν καρδιά και τον λάβωςε. Στάκθκε τότε ο λαγόσ πάνω 

από τον Ήλιο και του είπε: 

Από το λευκό των ματιϊν ςου κα γίνουν τα ςφννεφα. Από το μαφρο των 

ματιϊν ςου κα γίνει ο ουρανόσ. Από τα νεφρά ςου κα γίνουν τα αςτζρια. Το ςυκϊτι 

ςου κα γίνει το φεγγάρι και θ καρδιά ςου το ςκοτάδι. Πςο για ςζνα δε κα ξαναείςαι 

ποτζ τόςο καυτόσ αφοφ από δω και μπροσ κα είςαι μόνο ζνα μεγάλο άςτρο. 

Ππωσ τα είπε ο λαγόσ ζτςι κι ζγιναν και ο Ήλιοσ δεν ζγινε ποτζ τόςο καυτόσ. 

Πςο για τουσ απογόνουσ του λαγοφ, όλοι είχαν καφζ κθλίδεσ ςτα πόδια και ςτα 

αυτιά τουσ, όπωσ ο πρόγονόσ τουσ που καψαλίςτθκε ςτα ςθμεία αυτά κακϊσ 

πιγαινε να ςυναντιςει τον Ήλιο. 

 

 

 

Ρθγι: www.matia.gr 
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Ο ΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ 

 
 

 ουρανόσ είναι πάρα πολφ ψθλά. 

Η κάλαςςα είναι πάρα πολφ βακειά. 

Κι όμωσ ςτα πολφ παλιά χρόνια ζχουν τάχα να λζνε πωσ ο ουρανόσ ιταν 

χαμθλά, κοντά ςτθ γθ κι θ κάλαςςα πάλι δεν είχε βάκοσ, ιταν ρθχι. 

 

Και να πωσ ζγινε κι απόχτθςε ο ουρανόσ τόςο φψοσ κι θ κάλαςςα τόςο 

βάκοσ, που νουσ ανκρϊπινοσ δεν μπορεί να λογαριάςει.  

Μια μζρα, ςε κείνα τα χρόνια, θ Γθ δεν άντεξε άλλο να ζχει τον ουρανό πάνω 

από το κεφάλι τθσ, ςθκϊκθκε πρωί-πρωί, ζνιψε το πρόςωπό τθσ, ζκανε μάνι-μάνι 

τισ δουλειζσ τθσ και βγικε ςτο κατϊφλι του ςπιτιοφ τθσ να λφςει επιτζλουσ τθ 

διαφορά τθσ με τον Ουρανό. 

Εκείνοσ ιςυχοσ και γαλινιοσ, όπωσ ηοφςε πάντα ςτα ςφννεφα τθν δικι του 

τθ ηωι, μόλισ τθν είδε με τα χζρια ςτθ μζςθ, ζτοιμθ για καυγά, τθν ρϊτθςε με τθ 

βαριά του φωνι: 

- Τι ςυμβαίνει αρχόντιςςα, γειτόνιςςά μου; 

- Οφτε αρχόντιςςα είμαι, οφτε γειτόνιςςά ςου, του αποκρίκθκε θ Γθ, 

βαρζκθκα πια, δε βαςτϊ άλλο, τ’ ακοφσ; Μου πλάκωςεσ τθν ψυχι μου ζτςι που 

ςτζκεισ διαρκϊσ πάνω από το κεφάλι μου. Φωσ δεν ζχω, αζρα δεν ζχω, μαφριςε το 

μάτι μου. Σικω και πιγαινε επιτζλουσ πιο πάνω. Τα αςτζρια ςου τθ νφχτα δε με 

αφινουν να κλείςω μάτι, τθ μζρα πάλι με τυφλϊνεισ με το πολφ ςου φωσ, πότε μου 

ςτζλνεισ τα τρελά ςου ςφννεφα να παίξουν κυνθγθτό μζςα ςτθν αυλι μου. Για να 

μθ κυμθκϊ όταν ςε πιάνουν τα μπουρίνια ςου κι αρχίηεισ να μουγκρίηεισ με εκείνα 

τα απαίςια μπουμπουνθτά ςου. 

 

Ο Ουρανόσ χαμογζλαςε. 

- Λεσ εγϊ να είμαι ευχαριςτθμζνοσ που ηοφμε ζτςι κοντά; Τθ ρϊτθςε γαλινια. 

Ξεχνάσ τα δζντρα ςου που ςχεδόν με αγγίηουν, ξεχνάσ τα βουνά ςου που μου 

τρυποφν το ςϊμα μου, τουσ χείμαρρουσ ςου που ταράηουν τθν θςυχία μου ςαν 

Ο 
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κατρακυλοφν, για να μθ κυμθκϊ κι εγϊ τα λογιϊν-λογιϊν ηϊα ςου που 

μουγκανίηουν, που μουγκρίηουν, που, που, που… 

- Τόςο το καλφτερο λοιπόν που ςε ενοχλϊ κι εγϊ, του αποκρίκθκε θ Γθ, ςικω 

και φφγε. 

- Κι αν με ενοχλείσ πότε-πότε, εγϊ δεν παραπονιζμαι, τι κεσ να κάνουμε, ζτςι 

βρεκικαμε, να ηοφμε κοντά-κοντά, κοίταξε ο Ουρανόσ να τθν θςυχάςει. 

- Πχι, επζμενε θ Γθ, εγϊ αυτά δεν τα ακοφω άλλο, ζχω πάρει πια τθν 

απόφαςι μου, κα ςθκωκείσ να φφγεισ από πάνω από το κεφάλι μου τοφτθ τθ 

ςτιγμι. 

 

Σαν είδε ο Ουρανόσ πωσ θ Γθ δεν μποροφςε να λογικευτεί, γφριςε ςτο τζλοσ 

και τθσ είπε: 

- Καλά, λοιπόν, λζγε τι κζλεισ να κάνουμε; 

- Να, ζχω μια ιδζα. Θα πάρω φόρα και κα ςου δϊςω με όςθ δφναμθ ζχω μια 

κλωτςιά να κερδίςεισ φψοσ, φςτερα κα ‘ρκει θ δικι ςου θ ςειρά, κα πάρεισ και ςυ 

φόρα και κα δϊςεισ μια κλωτςιά ςτθ κάλαςςά μου να κερδίςει βάκοσ. Επιτζλουσ κα 

ξεκολλιςουμε. 

- Σφμφωνοι, τθσ αποκρίκθκε ο Ουρανόσ κι ετοιμάςτθκε να δεχκεί τθν κλωτςιά. 

Η Γθ πράγματι πιρε φόρα, ζβαλε τα καλά τθσ και κατάφερε να του δϊςει 

μια κλωτςιά, μα μια κλωτςιά… που ο Ουρανόσ μεμιάσ υψϊκθκε χιλιάδεσ οργιζσ. 

Τότε κι αυτόσ από φιλότιμο, για να μθν υςτεριςει, ζβαλε όςθ δφναμθ είχε και 

πζτυχε ςτθ ςτιγμι να βακφνει τθν κάλαςςα, μζτρα και μζτρα. 

Σαν είδαν όμωσ πωσ με τθν πρϊτθ κλωτςιά τα είχαν καταφζρει και οι δυο 

τουσ τόςο καλά, ςυμφϊνθςαν να δϊςουν απ’ άλλθ μια… και θ δεφτερθ κλωτςιά 

ζφερε τθν τρίτθ και θ τρίτθ τθν τζταρτθ. 

 

Ζτςι ο Ουρανόσ κζρδιςε τόςο φψοσ και θ κάλαςςα τόςο βάκοσ. 

Για αυτό από τότε ωσ τα ςιμερα και παραπζρα ο Ουρανόσ βρίςκεται τόςο ψθλά, 

γι’ αυτό θ κάλαςςα ζχει τζτοιο αμζτρθτο βάκοσ… 

 

 
Ρθγι: Ραπαλουκά, Φ. (1974). Ιςτορίεσ ςαν παραμύθια. Ακινα: Αςτιρ.   
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Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

 

 
 

τανε μια βαςίλιςςα και δεν ζκανε παιδιά και είχε μαράηι για αυτό, και όλο 

ζκλαιγε, ζκλαιγε. Οφτε τον άντρα τθσ είχε να τθν παρθγοριςει, ζλλειπε όλο ςε 

πολζμουσ. Αλλά ιτανε και πολφ ωραία γυναίκα. Και ςυνικιςε να νίβεται και 

εκακότανε ςτον ιλιο. 

 

Του άρεςε του Ήλιου που τθν ζβλεπε.  

«Μωρζ, δεν είναι καλά», λζει, «να κάνω ζνα παιδί με δαφτθ; Καθμό το ‘χω και γω 

να κάνω ζνα». 

Το λοιπόν, κατζβθκε μια φορά και τθσ είπε: «Εγϊ ς’ αγαπάω, κι αν μ’ αγαπάσ 

και ςυ, δζξου να κάνουμε παιδί». 

Η βαςίλιςςα καμπϊκθκε θ κακομοίρα που τον είδε κοντά τθσ. 

«Μπορϊ να πω το όχι ς’ ζνα τζτοιο βαςιλιά;» του είπε. «Είμαι άξια εγϊ;». 

Ο Ήλιοσ τθσ αποκρίκθκε: «Πμωσ με τθ ςυμφωνία πωσ δε κα το ζχεισ το παιδί 

πάντα εςφ. Θα το πάρω να βαςιλζψει πάντα ςτο βαςίλειό μου». 

«Και τι άλλο κζλω από το να βαςιλεφει ςτον ουρανό;» είπε θ βαςίλιςςα.  

Και ςτουσ εννιά μινεσ γεννικθκε ζνα παιδί, ζνα άςτρο, όπου όςο το ζβλεπε 

και ςκεφτότανε πωσ κα ‘ρκει θ ϊρα να τθσ το πάρει, δεν μποροφςε να το υποφζρει. 

Ζκλεινε πόρτεσ, χαραμάδεσ, μθ πάει και τθσ το κλζψει ο Ήλιοσ κρυφά. Πςο 

μεγάλωνε το παιδί, τόςο γινόταν όμορφο και αντρείο, και το λζγανε γι’ αυτό 

Μεγαλζξανδρο. 

Η καθμζνθ θ βαςίλιςςα όλο υπζφερε για δαφτονα και ςκεφτόταν πϊσ να 

γελάςει τον Ήλιο να μθν του δϊςει το γιό του. Κι ζτςι άρχιςε να καλοπιάνει το παιδί 

Ή 
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και να του λζει: «Ραιδάκι μου, δεν είναι μεγάλοσ ο κόςμοσ όλοσ να τον κάνεισ δικό 

ςου; Και τι κα καταλάβεισ να βαςιλεφεισ εκεί πάνω; Κανζνασ δε κα ςε ξαναδεί από 

τουσ δικοφσ ςου». Από δω, από κει, τον κατάφερε. 

«Και ο πατζρασ μου, που κα με κζλει, τι κα γίνει;» είπε το παιδί. 

Λζει εκείνθ: «Ζννοια ςου, κ ζχω εγϊ να κάνω. Δε κα τον αφιςω. Μονάχα να 

προςζχουμε ςτον φπνο ςου, αν τφχει και κοιμθκείσ μζρα, γιατί ετοφτοσ τθ νφχτα 

κοιμάται και δε φαίνεται. Εγϊ κα ςτζκω από πάνω ςου να ςε φυλάω». 

Κι όπωσ είπε, τον φφλαγε, τον φφλαγε… 

 

Αλλά ο Μεγαλζξανδροσ αρχίνθςε κι εβαριότανε το βαςίλειό του και μια 

μζρα λζει ςτθ μάνα του: «Μθτζρα», λζει, «βαρζκθκα. Θα πάρω να πάω και ςε άλλα 

βαςίλεια, να τα κάνω δικά μου». 

Τι να του πει θ μάνα του θ κακομοίρα; 

«Καλά», λζει, «παιδάκι μου. Να πασ εδϊ ςτθ γθ όπου κζλεισ. Μοναχά ς’ ορκίηω ςτο 

γάλα που ζχεισ φαγωμζνο από μζνανε, αν τφχει και κοιμθκείσ μζρα, να βάλεισ 

άνκρωπο να ςε φυλάει, μθν τφχει και τρυπϊςει καμιά ϊρα ο Ήλιοσ και ςε πάρει». 

«Ζννοια ςου», λζει, «μανοφλα μου. Θα προςζχω ςα να ‘ςουνα εςφ». 

Κι ζτςι ποτζ του δεν κοιμότανε απόγευμα. Είχε ζνα ςτρατιϊτθ μπιςτεμζνο 

του και, μόλισ ζκανε πωσ λαγιάηει, τον εξφπναγε. 

Αλλά μια μζρα (Τι είναι θ τφχθ! Πςα κζλεισ κάνε!) εκεί που επερίμενε το φαγθτό του 

ςτο βαςιλικό τραπζηι, τον επιρε ο φπνοσ, γιατί ιτανε κακονυχτιςμζνοσ. 

Ο Ήλιοσ ετοφτθ τθ ςτιγμι εφφλαγε. Δεν ικελε τίποτα άλλο: ζςτειλε μια αχτίνα του 

και τον πιρε.  

Από τότεσ ο Μεγαλζξανδροσ ηει εκεί πάνω με τον πατζρα του και βαςιλεφει.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ρθγι: Χατηθτάκθ-Καψωμζνου, Χ. (2002). Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Θεςςαλονίκθ: Ινςτιτοφτο 

Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν Κδρυμα Μανϊλθ Τριανταφυλλίδθ, Ακινα  
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Ο ΗΛΙΟΣ, Η ΣΕΛΗΝΗ. Ο ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΥΑΝΟΣ 

 

 

Ρριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ο κόςμοσ ιταν ακόμα πολφ νζοσ, ο Ήλιοσ, θ 

Σελινθ και ο Άνεμοσ πιραν μια πρόςκλθςθ για γεφμα από τα ξαδζρφια τουσ, τθν 

Αςτραπι και τθ Βροντι. Ο πατζρασ Ουρανόσ τουσ ετοίμαςε, τουσ ευχικθκε καλι 

διαςκζδαςθ κι ζμεινε μόνοσ ςτο ςπίτι. 

Ο Ήλιοσ και ο Άνεμοσ ιταν πολφ λαίμαργοι. Φάγαν όλεσ τισ λιχουδιζσ που 

τουσ προςφζρανε τα ξαδζρφια τουσ, κι οφτε μια ςτιγμι δε ςκζφτθκαν τον πατζρα 

τουσ που είχε μείνει ςτο ςπίτι μόνοσ και νθςτικόσ. Μονάχα θ πιο μικρι, θ Σελινθ, 

τον κυμικθκε, κι ζβαηε ςτθν άκρθ ζνα κομματάκι από όλα τα φαγθτά που ςερβίραν 

ςτο τραπζηι.  

Πταν ο Ήλιοσ, ο Άνεμοσ κι θ μικρι Σελινθ γφριςαν ςπίτι, ο πατζρασ Ουρανόσ 

τουσ ρϊτθςε: 

- Λοιπόν παιδιά μου φζρατε και ςε μζνα τίποτα;  

- Μα τι ςου περνάει από το μυαλό γζρο; Απάντθςε με αυκάδεια ο Ήλιοσ, που 

ιταν και ο μεγαλφτεροσ. Ήμουνα καλεςμζνοσ για να διαςκεδάςω και να φάω, όχι 

για να κουβαλάω φαγθτά. Απ’ τθν άλλθ εςφ δε κα μποροφςεσ να εκτιμιςει ςτισ 

λιχουδιζσ που μασ ςερβίρανε. 

- Ακριβϊσ ζτςι, είπε επιδοκιμαςτικά ο Άνεμοσ. Άλλωςτε δε ςου ζχει μείνει 

οφτε ζνα δόντι. Και μετά ςου φαίνεται ευγενικό να χϊνουμε φαγθτά ςτισ τςζπεσ 

μασ όταν είμαςτε καλεςμζνοι κάπου; 

- Ρόςο ςκλθροί και αγενείσ είςτε, φϊναξε θ Σελινθ. Μου φαίνεται πωσ κανείσ 

ςασ δεν ξζρει πϊσ πρζπει να μιλάει κανείσ ςε ζναν πατζρα! 

Στράφθκε προσ τον γζροντα και τον παρθγόρθςε: 

- Να, μπαμπάκα, πάρε μερικζσ λιχουδιζσ να δοκιμάςεισ. Ριρα λιγάκι από όλα 

όςα μασ ςερβίριςαν.  

- Να ηιςεισ μικρι μου Σελινθ, είπε ο πατζρασ Ουρανόσ. Κι ζπειτα γφριςε και 

είπε ςτα άλλα δυο παιδιά του: 
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- Εςάσ αντίκετα κα ςασ τιμωριςω. Εςφ, Ήλιε, επειδι πιγεσ ςε γιορτι και οφτε 

μια ςτιγμι δεν ςκζφτθκεσ το γζρο πατζρα ςου, κα καίγεςαι από μια άςβθςτθ 

φωτιά. Θα ρίχνεισ άγρια τισ ακτίνεσ ςου και δε κα νιϊςεισ ποτζ δροςιά. Κι εςφ, 

Άνεμε, επειδι είςαι εγωιςτισ, δε κα βρεισ ποτζ, ποτζ θςυχία! Θα ξεραίνεισ ό,τι 

αγγίηεισ, και δε κα ςτακείσ ποτζ ςε ζνα τόπο! Αλλά εςφ, μικρι Σελινθ, επειδι 

κυμικθκεσ τον πατζρα ςου, κα είςαι πάντα δροςερι, ιςυχθ κι ωραία, κι ο κόςμοσ 

πάντα κα ςε αγαπάει. Πταν κα ςθκϊνουν τα μάτια τουσ και κα ςε κοιτάηουν, κα 

φτιάχνουν τραγοφδια για να ςε παινζψουν και να ςε δοξάςουν.  

- (Ινδία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: Rodari, G. (1986).Ραραμφκια από όλο τον κόςμο, τομ. ΙΙ. Ακινα: Gutenberg 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΙ 

 

 

 Ρριν πολλά πολλά χρόνια ηοφςε ζνασ βαςιλιάσ που περνοφςε όλο τον καιρό 

του, μζρα και νφχτα, να ςκζφτεται πϊσ μποροφςε να φτάςει το φεγγάρι. Σκεφτόταν, 

ξαναςκεφτόταν, ϊςπου του ’ρκε μια ιδζα. Αποφάςιςε να βάλει να του φτιάξουν ζνα 

πφργο τόςο ψθλό που να ακουμπάει ςτον ουρανό. Από τθν κορυφι αυτοφ του 

πφργου κα ζφτανε το φεγγάρι. Ζςτειλε αμζςωσ να φωνάξουν ζνα μαραγκό και τον 

πρόςταξε να καταςκευάςει τον πφργο. 

- Μζχρι τον ουρανό; ϊτθςε ο μαραγκόσ ξαφνιαςμζνοσ. 

- Ναι, μζχρι τον ουρανό, πρόςταξε ο βαςιλιάσ, και δε κζλω δεφτερθ κουβζντα. 

Τι μποροφςε να κάνει ο καθμζνοσ ο μαραγκόσ; Ριρε τα εργαλεία του, φϊναξε τουσ 

βοθκοφσ του, αγόραςε τθν ξυλεία κι άρχιςε να παίρνει μζτρα. Αυτι θ δουλειά του 

πιρε βδομάδεσ, και ο βαςιλιάσ ιταν πολφ ανυπόμονοσ. Ζςτειλε να φωνάξουν τον 

μαραγκό και πρόςταξε: 

- Αν δε μου φτιάξεισ τον πφργο μζςα ςε τρεισ μζρεσ, κα ςου κόψω το κεφάλι. 

Ο καθμζνοσ ο μαραγκόσ ζτρεξε ςε όλουσ όςουσ γνϊριηε να ηθτιςει κάποια 

ςυμβουλι για το πϊσ κα καταςκεφαηε ζνα πφργο ψθλό μζχρι τον ουρανό. Αλλά 

κανείσ δεν ιξερε. Ρζραςαν ζτςι δυο μζρεσ. Τθν τρίτθ μζρα ο μαραγκόσ είχε μια 

ιδζα. Ριγε ςτο βαςιλιά και του είπε χωρίσ φόβο: 

- Εξζταςα το πρόβλθμα από όλεσ τισ πλευρζσ, και τϊρα βρικα τθ λφςθ. Αλλά 

όταν ο πφργοσ κα είναι ζτοιμοσ, νομίηω πωσ κα ’ταν καλφτερο να ανζβω εγϊ, γιατί 

κα είναι πολφ επικίνδυνο. 

- Οφτε να το ςκζφτεςαι, απάντθςε ο βαςιλιάσ. Εγώ κα ανζβω. Ροφ ακοφςτθκε 

ζνασ απλόσ μαραγκόσ να ζχει τθν απαίτθςθ να φτάςει ςε τζτοια φψθ;. Αντί για αυτό 

καλφτερα να μου πεισ πϊσ ςκοπεφεισ να καταςκευάςεισ τον πφργο.  

Ο μαραγκόσ είπε ςτον βαςιλιά ότι είχε ςκεφτεί κι ο βαςιλιάσ πρόςταξε όλουσ 

τουσ υπθκόουσ του να φζρουν ςτο παλάτι όλα τα καςόνια και τα κουτιά που 

μποροφςαν. Ο μαραγκόσ και οι βοθκοί του άρχιςαν να βάηουν κουτιά και καςόνια 
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το ’να πάνω ςτο άλλο, ψθλά, όλο και πιο ψθλά. Σε λίγο φτιάχτθκε μπροςτά ςτο 

παλάτι ζνασ πφργοσ πολφ ψθλόσ, που όμωσ δεν ζφτανε τον ουρανό. Κι από κουτιά 

και καςόνια πια οφτε δείγμα. Ο βαςιλιάσ τότε διζταξε να κόψουν όλα τα δζντρα τθσ 

χϊρασ, να τα κάνουνε ςανίδια κι φςτερα καςόνια. Αφοφ ζγινε αυτό, θ κορυφι του 

πφργου ψιλωνε τόςο, που χανόταν μζςα ςτα ςφννεφα. Τότε ο βαςιλιάσ άρχιςε να 

ανεβαίνει ςτον πφργο, να ανεβαίνει, μζχρι που ζφταςε ςτθν κορυφι. Μα ακόμα δεν 

μποροφςε να ακουμπιςει το φεγγάρι. 

- Μόνο ζνα κουτί ακόμα! φϊναξε ο βαςιλιάσ. 

Αλλά δυςτυχϊσ ςε όλθ τθ χϊρα δεν απόμεινε πια οφτε ζνα κουτί, οφτε ζνα τόςο 

δα ξυλαράκι. 

 Ο βαςιλιάσ κφμωςε που ιταν τόςο κοντά ςτο φεγγάρι και δεν μποροφςε να 

το φτάςει. Ρρόςταξε τουσ μαραγκοφσ να βγάλουν ζνα κουτί από τθ βάςθ, όπου 

ακουμποφςαν όλα τα άλλα. Οι μαραγκοί κοίταξαν ο ζνασ τον άλλον αμιχανοι, αλλά 

τι να κάνουν. Σε μια διαταγι του βαςιλιά ζπρεπε πάντα να υπακοφνε! Πταν ο 

βαςιλιάσ ξαναφϊναξε, οι μαραγκοί δε δίςταςαν πια και τράβθξαν ζνα κουτί από τθ 

βάςθ του πφργου. 

 Μπορείτε να φανταςτείτε τι ζγινε τότε: ο πφργοσ ςωριάςτθκε με πάταγο, ο 

βαςιλιάσ γκρεμοτςακίςτθκε κι ζγινε χίλια κομμάτια. Κι από κείνθ τθ μζρα, ποτζ, 

κανζνασ βαςιλιάσ δεν τόλμθςε να φτιάξει πφργο για να φτάςει ςτο φεγγάρι.  

(Ρερςία) 

 

 

 

 

 

Ρθγι: Rodari, G. (1986).Ραραμφκια από όλο τον κόςμο, τομ. Ι. Ακινα: Gutenberg 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:11 EEST - 52.53.217.230



Ο ΗΛΙΟΣ, Η ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΙΚΙΙΚΟΣ 

 

 Ρριν πολλά πολλά χρόνια ηοφςαν ςτον ουρανό τρία αδζρφια: ο Ήλιοσ, θ 

Σελινθ και ο Κικιρίκοσ. 

Μια μζρα ο Ήλιοσ πιγε να δουλζψει, και θ Σελινθ και ο Κικιρίκοσ ζμειναν 

ςπίτι. Ρροσ το βράδυ θ Σελινθ είπε ςτον Κικιρίκο να μαηζψει το κοπάδι από τον 

κάμπο. Μα ο Κικιρίκοσ κουραςμζνοσ από μιαν ολόκλθρθ μζρα δουλειάσ, αρνικθκε 

να υπακοφςει, και θ Σελινθ, ζξω φρενϊν, άρπαξε τον αδερφό τθσ από το λειρί και 

τον ςφεντόνιςε από τον ουρανό ςτθ γθ. 

 Πταν το βράδυ γφριςε ςτο ςπίτι ο Ήλιοσ και δεν είδε τον Κικιρίκο, ρϊτθςε για 

αυτόν τθ Σελινθ. Τελικά θ Σελινθ του διθγικθκε ότι είχε ςυμβεί. Ο Ήλιοσ ταράχτθκε 

και είπε: 

- Σελινθ μου. Μια και δεν ξζρεισ να ηεισ ειρθνικά με κανζναν, οφτε κι εγϊ κα 

ηιςω πια μαηί ςου! Από δω και εμπρόσ, θ νφχτα κα ανικει ςε ςζνα και θ μζρα ςε 

μζνα. Ο αδερφόσ μασ ο Κικιρίκοσ, που τον κυνιγθςεσ, δε κα ςε ξαναγαπιςει ποτζ 

πια. Αντίκετα, εμζνα δε κα με ξεχάςει ποτζ. Πταν εγϊ κα ξυπνάω, κι αυτόσ κα 

ξυπνάει και κα δείχνει τθ χαρά του. Πταν κα ξυπνάσ εςφ, αυτόσ κα αποτραβιζται 

και κα πθγαίνει για φπνο.  

Κι από τότε γίνεται πάντα ζτςι: μόλισ ανατζλλει ο Ήλιοσ το πρωί, ο Κικιρίκοσ, 

χαροφμενοσ που τον βλζπει, του φωνάηει: «Κικιρίκο, κικιρίκο». Ρου, ςτθ γλϊςςα 

των κοκόρων, ςθμαίνει: «Κι εγϊ είμαι εδϊ! Κι εγϊ είμαι εδϊ!». 

Για αυτό ο κόκορασ τραγουδάει κι ακοφγεται όλθ μζρα, ενϊ πριν καλά καλά 

δφςει ο Ήλιοσ και βγει θ Σελινθ, ο Κικιρίκοσ τρζχει και κρφβεται ςτο ςπίτι, για να μθ 

δει τθν αδερφι του, που δεν τθν αγαπάει πια.  

(Μαλαιςία) 

 

Ρθγι: Rodari, G. (1986).Ραραμφκια από όλο τον κόςμο, τομ. Ι. Ακινα: Gutenberg 
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Ρροςαρμοςμζνο απόςπαςμα από το κεατρικό ζργο του Μπρεχτ 

“Η ηωι του Γαλιλαίου” 

 

 

Σκθνικό: το εςωτερικό ενόσ δωματίου. Διακρίνονται ζνα ςτρόγγυλο τραπεηάκι, 

κάποια βιβλία. Στο δωμάτιο βρίςκεται ο Γαλιλαίοσ με δφο παιδιά.  

Πρόςωπα: Ο Γαλιλαίοσ, δφο παιδιά ο Ανδρζασ και ο Γιάννθσ, θ κυρία Σάρτι θ μθτζρα 

τουσ. 

Διάρκεια: 10 – 15 λεπτά 

 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Καταλάβατε αυτό που ςασ εξιγθςα χκεσ; 

ΑΝΔΕΑΣ: Ροιο; Αυτό που γυρνάει θ γθ; 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Ναι. Αλλά δεν το είπαμε γυρνάει. Ρϊσ το είπαμε; 

ΑΝΕΑΣ: Ε…περιςτρζφεται; 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Ναι. 

ΑΝΔΕΑΣ: Πχι, ποφ να το καταλάβουμε. Είναι πολφ δφςκολο. Εγϊ μόλισ τον 

Οκτϊβρθ κα κλείςω τα ζντεκα.  

ΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εγϊ που είμαι πιο μικρόσ; Άμα δεν το κατάλαβε αυτόσ, εγϊ ποφ να το 

καταλάβω! 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Αυτό ακριβϊσ κζλω. Να το καταλάβεισ ακόμα και ςυ. Για αυτό δουλεφω 

και αγοράηω τοφτα τα ακριβά βιβλία, αντί να πλθρϊνω το γαλατά. Για να το 

καταλάβουν όλοι. 

ΑΝΔΕΑΣ: Εγϊ όμωσ βλζπω ότι ο ιλιοσ αλλοφ είναι το πρωί και αλλοφ είναι το 

βράδυ. Δεν μπορεί λοιπόν να μζνει ακίνθτοσ και θ γθ να κινείται. Αυτό αποκλείεται. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι κι εγϊ το βλζπω. Ξεκινάει από εκεί το πρωί και το βράδυ πάει εκεί. 

(δείχνει με το χζρι) 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Άκου εκεί το βλζπω! Τι βλζπετε, μωρζ; Δε βλζπετε απολφτωσ τίποτα. 

Απλϊσ χαηεφατε. Άλλο χαηεφω, άλλο βλζπω. (παίρνει το ςτρόγγυλο τραπεηάκι και το 

βάηει ςτθ μζςθ του δωματίου). Λοιπόν τοφτο δω είναι ο ιλιοσ. Εντάξει; 

ΑΝΔΕΑΣ: Εντάξει. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει. 
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ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: (προσ τον Ανδρζα) Εςφ κάτςε κάτω.  

(Ο Ανδρζασ κάκεται ςε μια καρζκλα ςτα δεξιά του τραπεηιοφ με τθν πλάτθ προσ το 

κοινό. Ο Γιάννθσ ςτζκεται δίπλα του. Ο Γαλιλαίοσ τουσ ςτζκεται μπροςτά τουσ.)  

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Ροφ είναι ο ιλιοσ; Στα δεξιά ςου ι ςτα αριςτερά ςου; 

ΑΝΔΕΑΣ:  Στα αριςτερά μου. (Δείχνει με το χζρι) 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Και πϊσ μπορεί να βρεκεί ςτα δεξιά; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Μόνο αν τον κουβαλιςετε εςείσ από δω μεριά. (δείχνει ςτα δεξιά του) 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Μόνο τότε; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Πχι. Μπορεί να ζρκει και από δω. (Πθγαίνει από τθν αριςτερι πλευρά του 

τραπεηιοφ) Να τϊρα είναι ςτα δεξιά. (δείχνει με το χζρι) 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Ναι, καλά τα λεσ αλλά θ γθ κζλει μιςό χρόνο για να πάει από εκεί. Εμείσ 

λζμε πϊσ μπορεί να γίνει ςε μία μζρα μόνο μζςα. Ε Ανδρζα; 

ΑΝΔΕΑΣ: Δεν ξζρω.  

(Ο Γαλιλαίοσ τον ςτρίβει μαηί με τθν καρζκλα. Ο Ανδρζασ τώρα κοιτάει το κοινό) 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Ροφ είναι τϊρα ο ιλιοσ; 

ΑΝΔΕΑΣ: Δεξιά.  

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Και κουνικθκε; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Πχι, βζβαια.  

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Τι κουνικθκε όμωσ. 

ΑΝΔΕΑΣ: Εγϊ. 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Λάκοσ! Η καρζκλα. 

ΑΝΔΕΑΣ: Πμωσ κι εγϊ μαηί τθσ.  

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Και βζβαια. Η καρζκλα είναι θ γθ και ςυ κάκεςαι πάνω τθσ. 

 

(μπαίνει θ κυρία Σάρτι.) 

ΚΥΙΑ ΣΑΤΙ: Δθλαδι, τι πάτε να του κάνετε του παιδιοφ κφριε Γαλιλζι; 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Τον μακαίνω να βλζπει, κυρία Σάρτι. 

ΚΥΙΑ ΣΑΤΙ: Γυρνϊντασ τον γφρω γφρω; 

ΑΝΔΕΑΣ: Σταμάτα μαμά, εςφ δεν τα καταλαβαίνεισ αυτά. 

ΚΥΙΑ ΣΑΤΙ: Α, ζτςι! Εςφ όμωσ τα καταλαβαίνεισ ε; Ζτςι που το πάτε, κα μου τουσ 

τρελάνετε. Θα ’ρκει καμιά ϊρα να μασ πει πωσ δφο και δφο κάνουν πζντε. Ήδθ τα 

ζχει μπερδζψει αυτά που του λζτε. Χκεσ βράδυ μου ζλεγε ότι θ γθ γυρίηει γφρω από 
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τον ιλιο! Είναι, λζει, βζβαιοσ πωσ κάποιοσ κφριοσ Κοπζρνικοσ το βρικε με 

υπολογιςμοφσ! 

ΑΝΔΕΑΣ: Δεν το υπολόγιςε ο Κοπζρνικοσ, κφριε Γαλιλζι; Ρείτε τθσ εςείσ.  

ΚΥΙΑ ΣΑΤΙ: Τι ζκανε λζει; Στα αλικεια εςείσ ξεφουρνίηετε αυτζσ τισ ςαχλαμάρεσ; 

Να αρχίςει να λζει τζτοια και ςτο ςχολείο, να μου κουβαλθκοφν εδϊ οι άγιοι 

πατζρεσ, που λζει του κόςμου τα αντίχριςτα πράγματα. Ντροπι ςασ! 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Με τθ βοικεια των ερευνϊν μασ κυρία Σάρτι, κι φςτερα από πολλζσ 

ςυηθτιςεισ ο Αντρζασ, ο Γιάννθσ κι εγϊ ανακαλφψαμε πολλά πράγματα που δεν 

μποροφμε να τα κρατάμε κρυφά. Μια καινοφρια εποχι αρχίηει. Μια νζα εποχι και 

να ηεισ ςε αυτι κα είναι μια απόλαυςθ.  

ΚΥΙΑ ΣΑΤΙ: Ασ ελπίςουμε ότι κα μποροφμε να πλθρϊνουμε τον γαλατά ςε αυτι τθ 

νζα εποχι. Ορίςτε ο λογαριαςμόσ.  

(Η κυρία Σάρτι δίνει τον λογαριαςμό ςτον Γαλιλαίο και βγαίνει από το δωμάτιο) 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Ροφ είχαμε μείνει; 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Μμμ… κάτι καταλάβατε λοιπόν χκεσ ε; 

ΑΝΔΕΑΣ: Εεε… καλά, αλλά αν θ γθ γυρίηει, γιατί δεν καταλαβαίνουμε το 

ςτριφογφριςμα; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, γιατί δε ηαλιηόμαςτε; 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Επειδι ςτριφογυρίηουμε κι εμείσ μαηί. Κι εγϊ κι εςείσ και ο αζρασ που 

είναι από πάνω ςου και όλα όςα βρίςκονται πάνω ςτθ γθ.  

ΑΝΔΕΑΣ: Και γιατί φαίνεται ςα να κινείται ο ιλιοσ; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, γιατί δε μζνει ςε μία κζςθ, αφοφ μασ λεσ ότι δεν κινείται; 

( Ο Γαλιλαίοσ παίρνει ζνα μιλο και το ςτερεώνει ςε ζνα ξφλο) 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Κοίτα αυτι είναι θ γθ. Και εδϊ ςτζκεισ εςφ. (μπιγει ζνα μικρό ξυλαράκι 

ςτο μιλο) 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Το μικρό ξυλάκι είναι ο Ανδρζασ; 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Ναι. Λοιπόν Ανδρζα εδϊ είςαι εςφ και κάτω από τα πόδια ςου ζχεισ τθ 

γθ. Η γθ μζνει ίδια και ςτακερι ςε ςχζςθ με ςζνα. Κοίταξε όμωσ ψθλά. Τι είναι 

πάνω από το κεφάλι ςου; 

ΑΝΔΕΑΣ: (παίρνει κζςθ και κοιτάει πάνω) Η λάμπα.  

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Τϊρα; 
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(Ο Γαλιλαίοσ γυρνάει το μιλο και ο Ανδρζασ γυρνάει κι αυτόσ μαηί) 

ΑΝΔΕΑΣ: Το παράκυρο.  

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Και ποφ είναι ο ιλιοσ. 

ΑΝΔΕΑΣ: Από τθν άλλθ! 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι λεσ ςτθ κζςθ του είναι. Δεν πιγε πουκενά θ λάμπα! 

ΑΝΔΕΑΣ: (επαναλαμβάνει τθν κίνθςθ) Κοίτα τϊρα είναι πάνω από το κεφάλι μου 

αλλά ςτθν πίςω μεριά, ενϊ ζτςι (γυρίηει) είναι μπροςτά μου. Σε ςχζςθ με μζνα 

κουνικθκε! Εγϊ τον βλζπω ςε άλλθ κζςθ! 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Α μάλιςτα τϊρα αυτό κα πείςει μζχρι και τθ μαμά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι αρχικοφ κειμζνου: Σζρογλου, Φ. (2006). Φυςικζσ επιςτιμεσ για τθν 

εκπαίδευςθ του πολίτθ. Θεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΕ 

ΣΕΛΙΚΟ ΣΕΣ 
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Γράφω κάτι καινοφριο που ζμαθα ςτο μάθημα: 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Γράφω κάτι που μου φάνηκε δφςκολο: 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Γράφω κάτι που μου ζκανε εντφπωςη: 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Γράφω για τι άλλο θα ήθελα να μάθω περιςςότερα πράγματα: 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Σθμειώνω αυτό που πιςτεφω εγώ: 

 

Ποιο μοιάηει περιςςότερο με τθ γθ;  

Αν δεν μοιάηει κανζνα ηωγραφίηω άλλο δικό μου. 
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Κυκλώνω το μεγαλφτερο:  

1. Το φεγγάρι  2. Η γθ   3. Ο ιλιοσ 

 

 

Οι πλανιτεσ: 

1. Δεν κινοφνται κακόλου 

2. Γυρνάνε μόνο γφρω από τον ιλιο  

3. Γυρνάνε μόνο γφρω από τον εαυτό τουσ  

4. Γυρνάνε και γφρω από τον εαυτό τουσ και γφρω από τον ιλιο.  

5. Δεν ξζρω 

 

Τα αςτζρια: 

1. Έχουν δικό τουσ φωσ  2. Παίρνουν φωσ από τον ιλιο 

 

 

Ο ιλιοσ είναι αςτζρι: 

1. Ναι     2. Όχι   3. Δεν ξζρω 

 

Τθ μζρα τα αςτζρια δεν φαίνονται γιατί: 

1. Τελειώνει το φωσ τουσ    2. Πάνε κάπου αλλοφ 

3. Το φωσ του ιλιου είναι πιο δυνατό  4. Δεν ξζρω 

 

 

Ζωγραφίηω ι γράφω πώσ γίνεται θ μζρα και θ νφχτα: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ ΕΝΝΟΙΩΝ 

ΧΑΡΣΕ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΗΣΕ 

ΣΕΛΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ ΕΝΝΟΙΩΝ 
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ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 

1. Άγγελοσ 
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2. Αποςτόλησ 

 

3. Δαμιανόσ 
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4. Θανάςησ 
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