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1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται, διεθνώς, αυξηµένο ενδιαφέρον σχετικά µε την εκπαίδευση των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας στις Φυσικές Επιστήµες (Gelman 1998, Johnson 1998, Ravanis & Bagakis 1998). Η 
οργανωµένη προσπάθεια µετάβασης των µικρών παιδιών από την αδιαφοροποίητη παρατήρηση σε συνθήκες 
πραγµατικής µελέτης του φυσικού κόσµου συνιστά ένα πολύπλοκο εγχείρηµα. Η προβληµατική που 
αναπτύσσεται εστιάζεται, κυρίως, στη συγκρότηση του αντικειµένου των Φυσικών Επιστηµών για το 
νηπιαγωγείο, στο σχεδιασµό των διδακτικών στρατηγικών και στην οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων και 
διδακτικών παρεµβάσεων (Ραβάνης 1999).  

Ο προσδιορισµός και η κωδικοποίηση των µαθησιακών εµποδίων και των γνωστικών εργαλείων που 
αναπτύσσουν τα µικρά παιδιά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες συγκρότησης του αντικειµένου των 
Φυσικών Επιστηµών για την προσχολική εκπαίδευση. Τα πιο σηµαντικά µαθησιακά εµπόδια ή δυσκολίες 
προέρχονται, κυρίως, από τις βιωµατικές παραστάσεις που συγκροτούν τα παιδιά στο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον τους. Οι παραστάσεις και οι ιδέες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για διάφορες έννοιες των 
Φυσικών Επιστηµών έχουν γίνει αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας, και στη χώρα µας (Ravanis 1994, 
Χατζηνικήτα κ.α. 1996, Valanides et al. 2000, Αποστολίδου κ.α. 2000, Τζιµογιάννης 2001). Παράλληλα, έχει 
διερευνηθεί το ζήτηµα της οργάνωσης κατάλληλων δραστηριοτήτων, που θα ευνοούν τη µύηση των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας στα φαινόµενα του φυσικού κόσµου (Ravanis 1996, Ravanis & Bagakis 1998, Βουτσινά & 
Ραβάνης 1998).  

Στη χώρα µας δεν υπάρχουν διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα, σε ευρεία κλίµακα, για τα αντικείµενα του 
Αναλυτικού Προγράµµατος των Φυσικών Επιστηµών (ΥΠΕΠΘ 1989) που διαπραγµατεύονται στο νηπιαγωγείο 
και για τις ακολουθούµενες διδακτικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 278 

mailto:ajimoyia@cc.uoi.gr


χαρακτηρίζεται από την έλλειψη σαφών διδακτικών στόχων για τις Φυσικές Επιστήµες. Παρότι γίνεται αναφορά 
στη διαπραγµάτευση εννοιών των Φυσικών Επιστηµών και στη µελέτη του φυσικού κόσµου, είναι φανερό ότι 
έχουν προτεραιότητα πολλές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται µε τη γλώσσα, τη γραφή, τη ζωγραφική, τη 
µουσική, τα µαθηµατικά κ.λ.π. (Ραβάνης 1994, Χαλκιά 2001). 

Με την πρόσφατη ανακοίνωση του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ 
2001) δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των Φυσικών Επιστηµών και στην εµπλοκή των µικρών παιδιών σε 
κατάλληλα οργανωµένες οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες. Θεωρούµε όµως ότι ο ρόλος των νηπιαγωγών 
της πράξης είναι καθοριστικός για την επιτυχή εφαρµογή ενός σύγχρονου προγράµµατος διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε τον Pajares (1992), οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν σύνολα 
αντιλήψεων (clusters of beliefs) γύρω από ένα εκπαιδευτικό ζήτηµα ή κατάσταση και διαµορφώνουν στάσεις, οι 
οποίες καθορίζουν το καθηµερινό πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων, αποφάσεων και συµπεριφορών τους.  

Συνήθως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δεν είναι συµβατές µε τα πορίσµατα της διδακτικής επιστήµης 
σχετικά µε τις κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις ή προσεγγίσεις (Haney et al. 1996). Από την άλλη µεριά, η 
έρευνα έχει δείξει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πράξης σχετικά µε τη διδασκαλία του αντικειµένου 
τους εµφανίζονται σταθερές και αντιστέκονται στις εκπαιδευτικές αλλαγές ή καινοτοµίες (Kagan 1992). Κατά 
συνέπεια, δεν µπορεί να είναι επιτυχηµένες οι αλλαγές στα Προγράµµατα Σπουδών και στις ακολουθούµενες 
διδακτικές προσεγγίσεις, αν αγνοηθούν οι εκπαιδευτικοί της πράξης, οι διδακτικές τους προτεραιότητες και οι 
αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία του αντικειµένου τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρεµβαίνουν µια σειρά από παράγοντες σχετικά µε το ρόλο των Φυσικών Επιστηµών στην 
προσχολική εκπαίδευση, όπως  

• Οι αντιλήψεις και οι στάσεις που διαµορφώνουν οι νηπιαγωγοί για τη σηµασία των Φυσικών 
Επιστηµών στην ανάπτυξη των µικρών παιδιών  

• Οι γνώσεις τους για το αντικείµενο και τη διδακτική του προσέγγιση 
• Η προετοιµασία τους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων. 

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήµες δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
εκτεταµένης ερευνητικής µελέτης στη χώρα µας. Η Χαλκιά (2001), µε βάση τις εµπειρίες της από το Μαράσλειο 
∆ιδασκαλείο, αναφέρει ότι «οι περισσότερες νηπιαγωγοί εµφανίζουν αρνητική στάση ως προς τις Φυσικές 
Επιστήµες … και έχουν λανθασµένη αντίληψη σχετικά µε τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στην προσχολική 
εκπαίδευση». Από µελέτη των Καλλέρη και Ψύλλου (2001), σχετικά µε τις αντιλήψεις νηπιαγωγών για έννοιες 
των Φυσικών Επιστηµών που διαπραγµατεύονται εν γένει στο νηπιαγωγείο, βρέθηκε ότι µόλις το 21.9% είχε 
προσεγγίσεις σύµφωνες µε τις επιστηµονικά αποδεκτές θεωρίες.  

Η µελέτη, που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, στοχεύει στην καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων και 
των στάσεων των νηπιαγωγών της πράξης σχετικά µε το ρόλο και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο 
νηπιαγωγείο. Τα ερευνητικά δεδοµένα που παρουσιάζονται προέρχονται από την πιλοτική φάση ενός ευρύτερου 
ερευνητικού εγχειρήµατος που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Ιωαννίνων. Από την ανάλυσή µας 
προκύπτει ότι οι Φυσικές Επιστήµες δεν έχουν ενταχθεί ενεργά στο πρόγραµµα των νηπιαγωγείων που 
ερευνήθηκαν, ενώ οι νηπιαγωγοί δεν χρησιµοποιούν οργανωµένες δραστηριότητες για τη µύηση των µικρών 
παιδιών σε έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών.  

2. Μεθοδολογία της έρευνας  
Η έρευνα διεξήχθη µε τη µορφή ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου, το οποίο περιελάµβανε 20 κλειστές 
ερωτήσεις, διαβαθµισµένες σύµφωνα µε την κλίµακα Likert. Τα ερευνητικά δεδοµένα που παρουσιάζονται στην 
εργασία αυτή βασίζονται σε 12 από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 

Το ερωτηµατολόγιο ήταν δοµηµένο σε τρεις άξονες, οι οποίοι αφορούσαν  

• στο πως αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί το ρόλο των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο 
• στις στάσεις και στις αντιλήψεις τους για ζητήµατα που άπτονται της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών 

στο νηπιαγωγείο 
• στις απόψεις τους για την εκπαίδευση και τις επιµορφωτικές τους ανάγκες σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες 

και τη διδακτική τους προσέγγιση στο νηπιαγωγείο. 

Τέλος, ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος να δώσουν τις προτάσεις τους για την καλύτερη οργάνωση 
της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο. 

Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε, τελικά, από 30 γυναίκες νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 22 νηπιαγωγεία του 
νοµού Ιωαννίνων. Από αυτές 26 είναι πτυχιούχοι Σχολών διετούς φοίτησης και 4 Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
Νηπιαγωγών. 10 νηπιαγωγοί παρακολούθησαν Προγράµµατα εξοµοίωσης και 7 από αυτές το ∆ιδασκαλείο. Η 
συντριπτική πλειονότητα των νηπιαγωγών του δείγµατος (96.7%) δεν παρακολούθησε καµία επιµόρφωση 
σχετική µε τη διδασκαλία ή τη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο, ενώ µόνο µία νηπιαγωγός 
δήλωσε ότι παρακολούθησε σχετικά σεµινάρια του ΠΕΚ. 
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3. Ανάλυση αποτελεσµάτων 
3.1 Ο ρόλος των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο      
Ε1. Η διαπραγµάτευση αντικειµένων των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο είναι απαραίτητη για τη 
νοητική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας 

Με το ερώτηµα αυτό διερευνούµε τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τη σηµασία της µελέτης εννοιών και 
φαινοµένων του φυσικού κόσµου στο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αξιολογούν θετικά το ρόλο 
των Φυσικών Επιστηµών στην ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Το 16.7% δήλωσε «συµφωνώ 
απόλυτα» και το 80% «συµφωνώ», ενώ µόνο µια νηπιαγωγός δεν έχει αποφασίσει σχετικά.  
Ε2. Πόσες διδακτικές ώρες αφιερώνετε, κατά µέσο όρο, την εβδοµάδα για τη διδασκαλία αντικειµένων των 
Φυσικών Επιστηµών;  
Παρότι αξιολογείται θετικά ρόλος των Φυσικών Επιστηµών στην ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας, η πλειονότητα των νηπιαγωγών (86.7%) αφιερώνει, κατά µέσο όρο, µόνο µία διδακτική ώρα την 
εβδοµάδα για την κάλυψη αντικειµένων των Φυσικών Επιστηµών. ∆ύο νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι αφιερώνουν 2 
ώρες την εβδοµάδα, ενώ µία νηπιαγωγός 3-4 ώρες. Τέλος, µία νηπιαγωγός ανέφερε ότι δεν αφιερώνει καµία 
διδακτική ώρα την εβδοµάδα στις Φυσικές Επιστήµες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως διαπιστώσαµε κατά 
την επίσκεψή µας, δεν υπάρχει οργανωµένη γωνιά των Φυσικών Επιστηµών σε κανένα από τα νηπιαγωγεία της 
έρευνας.  
Ε3. Τα µικρά παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών  
Οι νηπιαγωγοί του δείγµατος επιβεβαιώνουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, ότι τα παιδιά δείχνουν 
ενδιαφέρον για έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών, καθώς το 66.7% δήλωσε «συµφωνώ απόλυτα» 
και το 30% «συµφωνώ». Μόνο µία νηπιαγωγός διατύπωσε διαφωνία σχετικά µε την παραπάνω άποψη. 

Ε4. Πιστεύω ότι οι Φυσικές Επιστήµες δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα στο νηπιαγωγείο και γι’ αυτό οι 
σχετικές δραστηριότητες πρέπει να γίνονται τυχαία ή σποραδικά  

Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος στο παραπάνω ερώτηµα ταξινοµούνται στον Πίνακα 1. Από 
αυτές προκύπτει ότι µία στις δύο νηπιαγωγούς θεωρεί ότι οι Φυσικές Επιστήµες δεν αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο νηπιαγωγείο, παρότι αναγνωρίζουν τη σηµασία τους στη νοητική ανάπτυξη των µικρών 
παιδιών (ερώτηµα Ε1). Κατά συνέπεια, η ενασχόληση των µικρών παιδιών µε τις Φυσικές Επιστήµες δεν γίνεται 
συστηµατικά και οργανωµένα.  
 

Εκτίµηση  Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απόλυτα  8 26.7 
Συµφωνώ  7 23.3 
∆εν έχω αποφασίσει 2  6.7 
∆ιαφωνώ 7 23.3 
∆ιαφωνώ απόλυτα 6 20.0 

Πίνακας 1: Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε4 

Από τις απαντήσεις του Πίνακα 1 επιβεβαιώνεται η εκτίµηση ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν επηρεάζει 
θετικά τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών της πράξης για το ρόλο των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο 
(Χακλιά 2001). 

Ε5. Η διαπραγµάτευση των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο δεν µπορεί να είναι επιτυχής, γιατί τα 
περισσότερα αντικείµενα δεν είναι προσιτά στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας  

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών, που δίνονται στον Πίνακα 2, προκύπτει ότι το 56.7% θεωρεί ότι οι 
Φυσικές Επιστήµες δεν µπορούν να είναι προσιτές στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας, ενώ το 40% διαφωνεί µε την άποψη αυτή.  
 

Εκτίµηση  Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απόλυτα  3 10.0 
Συµφωνώ  14 46.7 
∆εν έχω αποφασίσει 1  3.3 
∆ιαφωνώ 10 33.3 
∆ιαφωνώ απόλυτα 2  6.7 

Πίνακας 2. Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε5 
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3.2 Ακολουθούµενες διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες   
Ε6. Συνήθως προσεγγίζω τα αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών µε αφήγηση και ακολουθεί συζήτηση µε τα 
παιδιά  
Σχετικά µε τον τρόπο προσέγγισης των αντικειµένων των Φυσικών Επιστηµών προκύπτει ότι, για τις 
περισσότερες νηπιαγωγούς (83.9%) η αφήγηση αποτελεί την κύρια προσέγγιση, ενώ οι δραστηριότητες που 
ευνοούν τη συµµετοχή των παιδιών λείπουν ή είναι περιορισµένες (Πίνακας 3). Επιβεβαιώνεται συνεπώς το 
εύρηµα αντίστοιχης έρευνας, η οποία κατέγραψε ότι στα νηπιαγωγεία είναι κυρίαρχη η παραδοσιακή µετωπική 
διδασκαλία, εµπλουτισµένη µε ανάγνωση βιβλίων και επίδειξη αντικειµένων, εικόνων και σε ορισµένες 
περιπτώσεις πειραµάτων (Καλλέρη κ.α. 2001). 
 

Εκτίµηση  Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απόλυτα  16 51.6 
Συµφωνώ  10 32.3 
∆εν έχω αποφασίσει - - 
∆ιαφωνώ 4 12.9 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1  3.2 

Πίνακας 3: Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε6 
 

Ε7. Θα ήθελα να χρησιµοποιήσω δραστηριότητες σχετικές µε τις Φυσικές Επιστήµες, όµως δεν υπάρχει ο 
απαραίτητος εξοπλισµός στο νηπιαγωγείο  
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, όλοι σχεδόν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος αξιολογούν θετικά το ρόλο τους και θα 
ήθελαν να χρησιµοποιήσουν στο νηπιαγωγείο δραστηριότητες για τις Φυσικές Επιστήµες. Επισηµαίνουν όµως 
ως ανασταλτικό παράγοντα την έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισµού στα νηπιαγωγεία. 
 

Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απόλυτα  14 46.7 
Συµφωνώ  14 46.7 
∆εν έχω αποφασίσει - - 
∆ιαφωνώ 1  3.3 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1  3.3 

Πίνακας 4: Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε7 
 
Ε8. Θα ήθελα να χρησιµοποιήσω δραστηριότητες σχετικές µε τις Φυσικές Επιστήµες, αλλά δεν γνωρίζω πώς 
πρέπει να σχεδιαστούν και να οργανωθούν 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος αντιµετωπίζουν, στην πλειονότητά 
τους (70%), δυσκολίες στο σχεδιασµό και στην οργάνωση δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήµες. 
Αναδεικνύεται συνεπώς η έλλειψη βασικής υποδοµής των νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήµες και στη 
∆ιδακτική τους, από το πρόγραµµα των προπτυχιακών σπουδών τους. Η εµπειρία δείχνει ότι αντίστοιχες 
δυσκολίες αντιµετωπίζονται επίσης από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  

 

Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απόλυτα  13 43.3 
Συµφωνώ  8 26.7 
∆εν έχω αποφασίσει 2  6.7 
∆ιαφωνώ 6 20.0 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1  3.3 

Πίνακας 5: Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε8 
 
3.3 Εκπαίδευση - επιµόρφωση στις Φυσικές Επιστήµες και στη διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο    
Ε9. Η εκπαίδευσή µου σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες είναι επαρκής, ώστε να µπορέσω να διδάξω σωστά τα 
σχετικά αντικείµενα 
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Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το πώς αξιολογούν οι νηπιαγωγοί τις βασικές 
σπουδές τους, ώστε να διδάξουν µε επιτυχία τα αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών. Το 53.3% των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος εκτιµά θετικά την επάρκεια των σπουδών τους, ενώ το 43.4% στέκεται αρνητικά.  

 

Εκτίµηση  Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απόλυτα  3 10.0 
Συµφωνώ  13 43.3 
∆εν έχω αποφασίσει 1  3.3 
∆ιαφωνώ 5 16.7 
∆ιαφωνώ απόλυτα 8 26.7 

Πίνακας 6. Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε9 
 
Ε10. Η εκπαίδευση-επιµόρφωσή µου είναι επαρκής, ώστε να προσεγγίζω τις Φυσικές Επιστήµες µε τρόπο προσιτό 
για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, κατά µέσο όρο µία στις δύο νηπιαγωγούς του δείγµατος θεωρούν επαρκή την 
εκπαίδευσή τους ώστε να προσεγγίσουν επιτυχώς τα σχετικά αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών. Θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι µόνο µία νηπιαγωγός έχει παρακολουθήσει σεµινάριο του ΠΕΚ σχετικά µε τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο. 
 

Εκτίµηση  Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 
Συµφωνώ απόλυτα  5 17.2 
Συµφωνώ  9 31.0 
∆εν έχω αποφασίσει 1  3.5 
∆ιαφωνώ 8 20.7 
∆ιαφωνώ απόλυτα 6 27.5 

Πίνακας 7. Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε10 
 
Ε11. Είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή µου σε βασικά αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών 
Το 93.7% των νηπιαγωγών του δείγµατος θεωρούν απαραίτητη την επιµόρφωσή τους σε αντικείµενα των 
Φυσικών Επιστηµών. Στο παραπάνω ερώτηµα το 80% δήλωσε «συµφωνώ απόλυτα» και το 13.3% «συµφωνώ», 
ενώ το 6.7% δήλωσε «δεν έχω αποφασίσει». 
 
Ε12. Είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή µου σε θέµατα διδασκαλίας και διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών στο 
νηπιαγωγείο 
Στον Πίνακα 8 δίνονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το πώς αξιολογούν οι νηπιαγωγοί την 
επιµόρφωσή τους σε θέµατα διδασκαλίας και ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών.  
 

Εκτίµηση  Συχνότητα (Ν=30) Ποσοστό (%) 
Συµφωνώ απόλυτα  24 80.0 
Συµφωνώ  2  6.7 
∆εν έχω αποφασίσει 2  6.7 
∆ιαφωνώ 1  3.3 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1  3.3 

Πίνακας 8. Απαντήσεις στο ερώτηµα Ε12 
 
Παρότι στο ερώτηµα Ε10 οι νηπιαγωγοί του δείγµατος αξιολογούν (σε ποσοστό 48.2%) ως επαρκή την 
εκπαίδευσή τους, ώστε να διδάξουν σωστά τα αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο, θεωρούν 
σε ποσοστό 86.7% απαραίτητη την επιµόρφωσή τους σε θέµατα διδασκαλίας και ∆ιδακτικής των Φυσικών 
Επιστηµών στο νηπιαγωγείο. Αν και από τα παραπάνω ερωτήµατα φαίνεται ότι µερικές από τις νηπιαγωγούς 
του δείγµατος στέκονται αντιφατικά ως προς τις βασικές τους σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες και στη 
∆ιδακτική τους, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε βάση τη συνολική καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεών 
τους, προκύπτει πως έχουν 
περιορισµένη υποδοµή στα σχετικά αντικείµενα 
ελλιπή εικόνα για τις Φυσικές Επιστήµες, τις δυνατότητες και τους τρόπους αξιοποίησής τους στο νηπιαγωγείο. 

4. Συζήτηση  
Από τα αποτελέσµατα της µελέτης µας προκύπτει ότι οι Φυσικές Επιστήµες δεν αντιµετωπίζονται στα 
νηπιαγωγεία του δείγµατος ως αντικείµενο απαραίτητο για την νοητική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας. Η ενασχόληση των µικρών παιδιών µε έννοιες και φαινόµενα του φυσικού κόσµου δεν γίνεται 
συστηµατικά, ενώ η αφήγηση και η συζήτηση αποτελεί το κύριο µέσο διαπραγµάτευσης.  
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος, στην πλειονότητά τους, αξιολογούν θετικά το ρόλο 
των Φυσικών Επιστηµών στην ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και θεωρούν ότι τα µικρά παιδιά 
δείχνουν ενδιαφέρον για έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών. Από την άλλη µεριά όµως, φαίνεται 
ότι κάποιες νηπιαγωγοί τοποθετούνται αντιφατικά, καθώς µια στις δύο θεωρούν ότι οι Φυσικές Επιστήµες δεν 
αποτελούν βασική προτεραιότητα για το νηπιαγωγείο και ότι η διαπραγµάτευσή τους δεν µπορεί να είναι 
επιτυχής, γιατί τα περισσότερα αντικείµενα δεν είναι προσιτά στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των µικρών 
παιδιών. Αντίστοιχα φαίνεται να τοποθετούνται οι νηπιαγωγοί του δείγµατος στις απαντήσεις τους σχετικά µε 
τις βασικές σπουδές τους και τις επιµορφωτικές τους ανάγκες στις Φυσικές Επιστήµες και στη ∆ιδακτική τους. 

Σε µια πρώτου επιπέδου διερεύνηση, µπορούµε να επισηµάνουµε τους εξής παράγοντες οι οποίοι θεωρούµε ότι 
παρεµβαίνουν καθοριστικά και επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές 
Επιστήµες στο νηπιαγωγείο: 

1. Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα είναι εµφανής η προτεραιότητα άλλων αντικειµένων (γλώσσα, γραφή, 
ζωγραφική, µουσική, µαθηµατικά κ.λ.π.) σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες (Ραβάνης 1994). Παρότι το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των Φυσικών 
Επιστηµών, οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών του δείγµατος σχετικά µε το αντικείµενο και τη διδασκαλία του 
φαίνεται να παραµένουν σταθερές ή να αλλάζουν µε βραδείς ρυθµούς, στοιχείο που έχει καταγραφεί και σε 
άλλες µελέτες (π.χ. Kagan 1992, Haney et al. 1996). 

2. Από το προφίλ των νηπιαγωγών του δείγµατος προκύπτει ότι έχουν ελλιπή προετοιµασία, από τις σπουδές 
τους, σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες και τη ∆ιδακτική τους στο νηπιαγωγείο. Το γεγονός αυτό φαίνεται 
να ενισχύει την αντίληψή τους ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης των Φυσικών Επιστηµών στην προσχολική 
εκπαίδευση είναι περιορισµένες. 

Οι παραπάνω παράγοντες αναµένεται να διερευνηθούν περισσότερο µε την επέκταση της κύριας έρευνας και τη 
διεύρυνση του δείγµατός µας. Είναι προφανές ότι η περιγραφική στατιστική των δεδοµένων της έρευνας 
παρουσιάζει µόνο τις διαφορετικές απαντήσεις των νηπιαγωγών στο ερωτηµατολόγιο. ∆εν µπορεί να αναδείξει 
τις οµαδοποιήσεις τους, όπως αυτές αναδύονται µέσα από τις προσεγγίσεις τους στα διάφορα ερωτήµατα. Η 
επέκταση της έρευνάς µας και η ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων µε χρήση της παραγοντικής ανάλυσης 
πολλαπλών αντιστοιχιών (Τζιµογιάννης & Κόµης 2000) αναµένεται να αναδείξουν τους παραπάνω παράγοντες, 
καθώς και τις συσχετίσεις τους µε διάφορα άλλα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών, όπως είναι οι σπουδές, τα 
χρόνια υπηρεσίας, η ηλικία, το σχολείο κ.λ.π..  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας αποτελούν µια πρώτη διερεύνηση του θέµατος που αφορά στις 
νηπιαγωγούς του συγκεκριµένου δείγµατος. Θωρούµε ότι οι στάσεις και οι προσεγγίσεις των νηπιαγωγών της 
πράξης θα πρέπει να διερευνηθούν σε όλη τους την έκταση, ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασµού 
των απαραίτητων παρεµβάσεων που θα στοχεύουν στην αποτελεσµατική ένταξη των Φυσικών Επιστηµών στο 
νηπιαγωγείο, µε στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των µικρών παιδιών. Η έρευνά µας βρίσκεται σε εξέλιξη και 
αναµένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Β∆ Ελλάδας. 

 

Αναφορές 
Gelman S. A. (1998), Concept development in preschool children, Dialogue on early childhood science, 

mathematics, and technology education, Washington, DC: project 2061, American Association for the 
Advancement of Science, 

 http://www.project2061.org/nwesinfo/earlychild/context/gelman.htm
Johnson, J. R. (1998), The forum on early childhood science, mathematics, and technology education, Dialogue 

on early childhood science, mathematics, and technology education, Washington, DC: project 2061, 
American Association for the Advancement of Science, 
http://www.project2061.org/nwesinfo/earlychild/perspect/jacjohnson.htm

Haney, I. J., Czerniak, C. M. & Lumpe, A. T. (1996), Teacher beliefs and intentions regarding the 
implementation of science education reform strands, Journal of Research in Science Teaching, 33 (9), 
971-993 

Kagan, D. M. (1992), Implications of research on teacher belief, Educational Psychologist, 27, 65-90 
Pajares, M. F. (1992), Teacher beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct, Review of 

Educational Research, 62, 307-332 
Ravanis, K. (1994), The discovery of elementary magnetic properties in pre-school age. A qualitative and 

quantitative research within a piagetian framework, European Early Childhood Education Research 
Journal, 2 (2), 79-91 

Ravanis, K. & Bagakis G. (1998), Science education in kindergarten: sociocognitive perspective, International 
Journal of Early Years Education, 6 (3), 315-327 

Valanides N., Gritsi, F., Kampeza, M. & Ravanis, K. (2000), Changing pre-school children’s conceptions of the 
day/night cycle, International Journal of Early Years Education, 8 (1), 27-39 

Αποστολίδου, Μ., Ασβεστά, Ε. & Ραβάνης, Κ. (2000), Βιωµατικές νοητικές παραστάσεις για την έννοια της 
τριβής: µία εµπειρική έρευνα µε µαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου, Νέα Παιδεία, 88, 152-163. 

 283

http://www.project2061.org/nwesinfo/earlychild/context/gelman.htm
http://www.project2061.org/nwesinfo/eralychild/perspect/jacjohnson.htm


Βουτσινά, Χ. & Ραβάνης, Κ. (1998), Το φως ως φυσική οντότητα στη σκέψη των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας. ∆ιδακτική προσέγγιση, Ερευνώντας τον Κόσµο του Παιδιού, 3, 84-98 

Καλλέρη, Μ. & Ψύλλος, ∆. (2001), Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για έννοιες και φαινόµενα του φυσικού 
κόσµου, Στο Κ. Ραβάνης (επιµ.), Η µύηση των µικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήµες, 95-99, Πάτρα 

Καλλέρη, Μ., Ψύλλος, ∆. & Τζουριάδου, Μ. (2001), ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο: το 
αναλυτικό πρόγραµµα και η ‘’πραγµατικότητα’’ της τάξης, Στο Κ. Ραβάνης (επιµ.), Η µύηση των µικρών 
παιδιών στις Φυσικές Επιστήµες, 77-82, Πάτρα 

Ραβάνης, Κ. (1994), Αναλυτικό Πρόγραµµα και ∆ιδακτική φυσικών εννοιών. Η περίπτωση της προσχολικής 
ηλικίας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘’ Αναλυτικά Προγράµµατα στην Προσχολική Αγωγή, Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων  

Ραβάνης, Κ. (1999), Οι Φυσικές Επιστήµες στην Προσχολική Εκπαίδευση. ∆ιδακτική και γνωστική προσέγγιση, 
Τυπωθήτω-∆αρδανός, Αθήνα  

Τζιµογιάννης, Α. (2001), Βιωµατικές νοητικές παραστάσεις παιδιών της προσχολικής ηλικίας για το ηλεκτρικό 
ρεύµα και τις εφαρµογές του. Μία µελέτη περίπτωσης, Θέµατα στην Εκπαίδευση, 2 (2/3), 271-284 

Τζιµογιάννης Α. & Κόµης Β. (2000), Επίλυση προβληµάτων σε προγραµµατιστικό περιβάλλον: η οικοδόµηση 
της δοµής ελέγχου από τους µαθητές του Ενιαίου Λυκείου, στο Π. Μιχαηλίδης (επιµ.), Πρακτικά 4ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου "∆ιδακτική των Μαθηµατικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση", 243-249, 
Ρέθυµνο  

ΥΠΕΠΘ (1989), Αναλυτικό και Ηµερήσιο Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 
ΥΠΕΠΘ (2001), ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, ΦΕΚ 1376/18-10-2001, Άρθρο 6  
Χαλκιά, Κ. (2001), Η µετεκπαίδευση των νηπιαγωγών στις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών: Εµπειρίες από το 

Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο της Αθήνας, Στο Κ. Ραβάνης (επιµ.), Η µύηση των µικρών παιδιών στις Φυσικές 
Επιστήµες, 95-99, Πάτρα 

Χατζηνικήτα, Β., Κουλαϊδής, Β. & Ραβάνης, Κ. (1996), Ιδέες µαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας για το βρασµό του νερού, Ερευνώντας τον Κόσµο του Παιδιού, 2,106-116 

 

 284 


	Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά με τη διδασκα
	1. Εισαγωγή
	2. Μεθοδολογία της έρευνας
	3. Ανάλυση αποτελεσμάτων
	3.1 Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο
	3.2 Ακολουθούμενες διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητε
	3.3 Εκπαίδευση - επιμόρφωση στις Φυσικές Επιστήμες και στη δ

	4. Συζήτηση
	Αναφορές


