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Βάρκες που επιπλέουν 
Διαμορφώνοντας το πλαίσιο  

Εστίαση 
Το έργο αυτό εστιάζει στα παρακάτω που αφορούν τα παιδιά:  
• σχεδιασμό και προγραμματισμό ερευνών  
• εξοικείωση με και εφαρμογή στην πράξη της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 
με ακρίβεια  
• ανάπτυξη ευκαιριών για τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να διατυπωθούν 
εξηγήσεις. 

Σκεπτικό  
Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με το να δουλεύουν σε ομάδες, αλλά δεν ήξεραν 
πώς να σχεδιάσουν και πώς να οργανώσουν μια έρευνα. Έτσι είχαν έντονο 
κίνητρο γι’ αυτή τη νέα γνώση και έπρεπε να αξιοποιήσω τον ενθουσιασμό τους 
για τις εξερευνήσεις και τις μετέπειτα έρευνές τους. Έπρεπε να ενθαρρύνω τα 
παιδιά να αναστοχάζονται και να αξιολογούν τις ενέργειές τους, όχι επειδή το 
επέβαλλα, αλλά επειδή η ίδια η διαδικασία διερεύνησης και οι αρχές της το 
πρότειναν. 

Οι επιπτώσεις στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία μου ήταν να ενισχύσω 
τον αναστοχασμό και το συλλογισμό των παιδιών με νέες βιωματικές 
δραστηριότητες. Η παρατήρηση και η καταγραφή δεδομένων έπαιξαν 
καταλυτικό ρόλο και χρησιμοποιήθηκαν για να δώσουν στα παιδιά ώθηση για 
δημιουργικές σκέψεις και δράσεις. Τα παιδιά θα είχαν ευκαιρίες να 
αξιολογήσουν τις δράσεις τους  αμέσως και αυθόρμητα - κατόπιν ενθάρρυνσης 
που θα ήταν απόρροια της ενεργούς μαθησιακής διαδικασίας. 
Η συνεργασία σε ομάδα θα ενισχυόταν με απευθείας ανταλλαγή ιδεών και 
παρατηρήσεων και με διαδραστικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Έτσι, η γνώση 
και οι ιδέες θα έρχονταν φυσικά και χωρίς περιορισμούς.  

Σύνδεση με το πλαίσιο CEYS 
Μαθησιακές δραστηριότητες:       
• Σχεδιασμός και προγραμματισμός 

ερευνών  
• Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
• Επεξήγηση αποδεικτικών στοιχείων 
Δημιουργικές προδιαθέσεις: 
Περιέργεια, δυνατότητα να εργαστούν 
από κοινού 
Συνέργειες:  
• Αξιολόγηση για τη μάθηση 
• Αναστοχασμός και συλλογισμός  
• Κίνητρο και συναίσθημα 
Εννοιολογικό πλαίσιο: Ομαδική 
εργασία 

Υπόβαθρο  
Ηλικία: 5-6 ετών 
Σχολικό περιβάλλον: Σχολείο σε αστικό 
περιβάλλον, με δύο τάξεις. 
Σχολική πολιτική για τις φυσικές 
επιστήμες: Ακολουθούμε το επίσημο 
εθνικό πρόγραμμα σπουδών. 
Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών:  
• Τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν 

και να χρησιμοποιούν 
επιστημονικές μεθόδους. 

• Τα παιδιά μαθαίνουν να συλλέγουν, 
να συγκρίνουν δεδομένα και να 
εξάγουν συμπεράσματα. 

• Τα παιδιά αξιολογούν τις σκέψεις 
τους και τα αποτελέσματα των 
ενεργειών τους. 



Επισκόπηση της ακολουθίας των δραστηριοτήτων  
 

Σημεία αφετηρίας  
Αυτές οι πρώτες δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να συλλέξουν τις ιδέες τους για να εντοπιστούν 
τα κύρια προβλήματα και έπειτα να προχωρήσουμε στην επίλυση προβλημάτων. 
1. Τι ξέρουμε για το νερό. Καταγράφουμε τι ξέρουν τώρα τα παιδιά για το νερό, σε περίπτωση που ένας εξωγήινος επισκεφτεί την τάξη μας.  
2. Τα παιδιά θέτουν τον πρώτο τους στόχο. Εκφράζουν την ανάγκη τους να παίζουν με το νερό και ζωγραφίζουν τι θέλουν να κάνουν.  
3. Ελεύθερη εξερεύνηση με το νερό. Τα παιδιά παίζουν ελεύθερα σε εξωτερικό χώρο με το νερό. Παρατηρώ, κάνω ερωτήσεις και 

φωτογραφίζω τις ενέργειές τους. Έπειτα, τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό ακριβώς που έκαναν. 
4. Τα παιδιά θέτουν το δεύτερο στόχο. Μετά από διαπραγμάτευση τα παιδιά αποφασίζουν να φτιάξουν βάρκες. 
 

Το ταξίδι της μάθησης   
Τα παιδιά, χωρισμένα σε μικρές ομάδες, ξεκινούν μια σειρά από δραστηριότητες εξερεύνησης για να φτιάξουν μια βάρκα που να μπορεί να 
επιπλέει. 
1. Κατασκευή βάρκας: Τα παιδιά φτιάχνουν βάρκες που πιστεύουν ότι μπορούν να επιπλεύσουν. Τις δοκιμάζουν στο νερό, κάνουν 

παρατηρήσεις και βγάζουν συμπεράσματα. 
2. Αξιολόγηση: Κατόπιν συζήτησης και αξιολόγησης, τα παιδιά αποφασίζουν ποιο είναι το πιο επιτυχημένο μοντέλο βάρκας. 
3. Πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε; Τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι βασική μεταβλητή στη διαδικασία επίπλευσης/βύθισης ενός 

αντικειμένου. Μερικά αντικείμενα επιπλέουν αρχικά, αλλά μετά από λίγη ή πολλή ώρα βυθίζονται. Γιατί; 
4. Πώς κάνεις μια διερεύνηση; Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους για το πώς μετράς/ελέγχεις το χρόνο και, κατόπιν παρότρυνσής μου, 

βλέπουν ένα σχετικό βίντεο κινουμένων σχεδίων. 
5. Σχεδιασμός διερεύνησης: Τα παιδιά, κατόπιν συλλογισμού, αποφασίζουν να δοκιμάσουν ένα-ένα ορισμένα αντικείμενα για να δουν αν 

βυθίζονται ή αν επιπλέουν στο νερό, ελέγχοντας τη βασική μεταβλητή του χρόνου. Παρατηρούν ότι πρέπει επίσης να κρατήσουν κάτι σαν 
ημερολόγιο με τις παρατηρήσεις τους. 

6. Σχεδιασμός ημερολογίου: Τα παιδιά σχεδιάζουν με τη βοήθειά μου στον υπολογιστή ένα φύλλο παρατηρήσεων που λαμβάνει υπόψη του το 
χρόνο και το είδος του αντικειμένου. 

7. Διαδικασία διερεύνησης: Τα παιδιά, πάντα χωρισμένα σε ομάδες, κάνουν μια σειρά ερευνών, καταγράφουν και αξιολογούν τις 
παρατηρήσεις τους. Σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους βάσει των αξιολογήσεών τους. 

8. Σύγκριση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων: Τα παιδιά παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σε όλη την τάξη, τα συγκρίνουν και 
διατυπώνουν τα τελικά συμπεράσματα. Επίσης, τα δραματοποιούν. 

9. Κατασκευή βάρκας: Βάσει των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις διαδικασίες διερεύνησής τους, τα παιδιά σχεδιάζουν και φτιάχνουν 
βάρκες που μπορούν να επιπλέουν. 

https://www.youtube.com/watch?v=tUP8rFWzVt4&t=11s


Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
Σημεία αφετηρίας 1 

Δραστηριότητες : Τι ξέρουμε για το νερό 
Εμφανίζεται ένας εξωγήινος με τη μορφή κούκλας και τα παιδιά τον ρωτούν αυθόρμητα ποιος είναι. Λέει 
το όνομά του και τους ζητά να τον βοηθήσουν να καταλάβει ποιο είναι αυτό το στοιχείο στο οποίο 
προσγειώθηκε. Δίνει στα παιδιά ορισμένα στοιχεία, αλλά όχι το όνομα του στοιχείου, γιατί δεν το 
γνωρίζει. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι περιγράφει τη θάλασσα και το θαλασσινό νερό. Αμέσως τα παιδιά 
αρχίζουν να του λένε όλα όσα ξέρουν γι’ αυτά. 

Είμαι ο Μουτς Μουτς 
και θέλω να μάθω τα 

πάντα για το νερό. 

 
Τα παιδιά επεκτείνουν τη 
συζήτηση στις δραστηριότητες 
που θα ήθελαν να κάνουν με το 
νερό. 
 

Σκεπτικό: να ενεργοποιηθεί 
το κίνητρο και το 
ενδιαφέρον των παιδιών 
για το θέμα του νερού.  

 
 

Η συναισθηματική 
σύνδεση των παιδιών 

με το θέμα 
ενεργοποιεί το 

κίνητρό τους για 
μάθηση. 

 
 

Πού μπορούμε να 
βρούμε νερό 

Τι κάνει το νερό και τι 
μπορούμε να κάνουμε με 
αυτό 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
Σημεία αφετηρίας 2 Δραστηριότητες: Τα παιδιά θέτουν τον 

πρώτο τους στόχο 
Τα παιδιά μιλούν για τα παιχνίδια που 
μπορούν να παίξουν με το νερό. 
Καταγράφουμε τις ιδέες τους και 
αποφασίζουμε ψηφίζοντας ποιο θα 
παίξουμε πρώτο. Έπειτα, σχεδιάζουν το 
παιχνίδι που θα παίξουν. 

Τι παιχνίδια 
μπορούμε να 

παίξουμε με το 
νερό; 

 
Έχουν κίνητρο να 
σχεδιάσουν την επόμενη 
δραστηριότητα. 
 

Σκεπτικό: Ενθάρρυνση 
των παιδιών να 
αποκρυσταλλώσουν τις ιδέες 
τους και να γίνουν πιο 
συγκεκριμένα στις ενέργειές 
τους. 

Τα παιδιά αρχίζουν 
να θέτουν στόχους 
και να 
διαμορφώνουν την 
πορεία της 
δραστηριότητας. 

Ζωγραφίστε τι 
σημαίνει για σας 
«νερό+παιχνίδι» 

Συνειδητοποιώ ότι 
όταν το αντικείμενο 
της μάθησης έχει 
νόημα και έχει και 
πλάκα, τα παιδιά 
εκφράζουν πιο 
δημιουργικές ιδέες. 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
Σημεία αφετηρίας 3 

Δραστηριότητες: Ελεύθερη εξερεύνηση με 
το νερό 
Τα παιδιά επιλέγουν τα υλικά και υλοποιούν 
τη δραστηριότητα που επέλεξαν. Εγώ απλά 
παρατηρώ, καταγράφω και ζητώ εξηγήσεις 
αν συμβεί κάτι ενδιαφέρον. Για αξιολόγηση 
ζωγραφίζουν τις δραστηριότητές τους. 

Το ρολό 
χαρτιού που 
έβαλα δεν 

κάνει 
φυσαλίδες.  

Τα παιδιά βελτιώνουν το 
στόχο της επόμενης 
δραστηριότητάς τους. 

Σκεπτικό: Ευκαιρία να παίξουν τα 
παιδιά με το νερό.   Και ευκαιρία για 
μένα να παρατηρήσω και να 
καταγράψω τις ενέργειές τους ώστε 
να μάθω τις ιδέες και τα 
ενδιαφέροντά τους. 

Αυτό γίνεται 
επειδή έχει 

μεγάλο 
άνοιγμα και ο 
αέρας φεύγει. 

Δασκάλα: Τι 
έκανες με το 

μπουκάλι 
εδώ; 

Ένα πλοίο. 

Δασκάλα: Πώς 
το έκανες; 

Έκλεισα το 
μπουκάλι με 
φελλό για να 
μην βυθιστεί. 

Δασκάλα: 
Ζωγραφίστε 
το παιχνίδι 

που κάνατε με 
το νερό. 

 
 

Το κίνητρο και το 
ενδιαφέρον των παιδιών 

για πρακτικές 
δραστηριότητες 

ενισχύεται. Έτσι, μπορούν 
να εκφραστούν εύκολα 
για την πρότερη γνώση 
και τις εμπειρίες τους 

 
 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
Σημεία αφετηρίας 4 

Δραστηριότητες: Τα παιδιά θέτουν τον δεύτερό 
τους στόχο  
Με όλη την τάξη τα παιδιά εξετάζουν προσεκτικά 
τις φωτογραφίες που πήραμε, συζητούν και 
αναστοχάζονται τις ενέργειές του με το νερό. Μετά 
από ψηφοφορία, αποφασίζουν να φτιάξουν το 
αγαπημένο τους παιχνίδι. Ζωγραφίζουν τις ιδέες 
και τις προσδοκίες τους. 

Οι προηγούμενες 
εμπειρίες των παιδιών με 
τις βάρκες στο νερό τα 
οδήγησαν στο νέο τους 
σχέδιο. 

Σκεπτικό:  
Τα παιδιά σχεδιάζουν και 
οργανώνουν μια 
δραστηριότητα για να 
δημιουργήσουν μια βάρκα 
που να μπορεί να επιπλεύσει. 

 
Τα παιδιά 

συνειδητοποιούν ότι 
οι ιδέες τους μπορούν 

να εφαρμοστούν 
μέσα από μια 

διαδικασία υπόθεσης 
και σχεδιασμού και 
προγραμματισμού. 

Ζωγραφίστε τη 
βάρκα όπως θα 

είναι αν 
χρησιμοποιήσε
τε τα υλικά που 

επιλέξατε 

Τα παιδιά 
παρουσιάζουν 

και εξηγούν 
τις ζωγραφιές 

τους το ένα 
στο άλλο. 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
1 Έναρξη έρευνας 

Δραστηριότητες : Κατασκευή βάρκας  
Σε μικρές ομάδες, τα παιδιά φτιάχνουν τις 
βάρκες τους και κάνουν προβλέψεις για το 
αν θα μπορούν να επιπλεύσουν.  

Νομίζω 
ότι θα 

βυθιστεί. 

Η επόμενη λογική 
συνέχεια είναι να 
δοκιμάσουν τη βάρκα 
στο νερό για να 
επιβεβαιώσουν ή όχι τις 
προβλέψεις τους. 

Σκεπτικό:  Τα παιδιά εργάζονται 
από κοινού για να φτιάξουν μια 
κοινή κατασκευή, με 
συγκεκριμένο στόχο, αλλά 
αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν 
να προδικάσουν την επιτυχία 
τους, οπότε ελέγχουν τις 
υποθέσεις τους.  

 
 
 
 

Τα παιδιά υλοποιούν 
τις ιδέες τους χωρίς να 

ξεχνούν τον κύριο 
στόχο τους. Δίνουν 

μερικές ικανοποιητικές 
εξηγήσεις για τις 

επιλογές τους βάσει της 
υπάρχουσας γνώσης 

και των εμπειριών τους. 
 
 
 
 

Δασκάλα: 
Γιατί το 

λες αυτό; 

Επειδή 
έχει τόσο 

στενή 
βάση. 

Δασκάλα: 
Είναι 
καλή 

βάρκα; 

Ναι, επειδή βάλαμε 
αρκετή χαρτοταινία 

και δύο σφουγγάρια. 
Τα σφουγγάρια 

επιπλέουν. 

Δασκάλα: 
Γιατί είσαι 

τόσο 
σίγουρη; 

Γιατί το είδα 
στην μπανιέρα 

μου 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
2 Έλεγχος και αξιολόγηση  

Δραστηριότητες: Δοκιμή της βάρκας 
Τα παιδιά δοκιμάζουν τις βάρκες τους στο νερό. 
Παρατηρούν και περιγράφουν αυτό που 
συμβαίνει. Τέλος, αντιγράφουν το πιο 
επιτυχημένο μοντέλο κατά τη γνώμη τους. 

Ήξερα ότι 
θα 

βυθιστεί. 

 
 
Αφήνουμε τις βάρκες μας για πολλή 
ώρα στο νερό για να δούμε τι θα 
συμβεί. 
 
 

Σκεπτικό: Τα παιδιά 
δοκιμάζουν τις υποθέσεις 
τους και αξιολογούν τα 
αποτελέσματα των 
δράσεών τους 

Ορισμένες προβλέψεις 
των ομάδων είναι σχεδόν 
σωστές, αλλά δεν έχουν 
ακόμα ελέγξει όλες τις 
μεταβλητές που οδηγούν 
στην κατασκευή μιας 
βάρκας που να μπορεί να 
επιπλέει. 

Όπως το 
προβλέψαμε: 

επιπλέει!!! 

Δασκάλα: 
Γιατί όμως; 

Επειδή είναι 
σταθερή και έχει 
σφουγγάρια και 
ρολό χαρτιού. 

Δασκάλα: Θα τη 
δοκιμάσεις στο 

νερό; 

Όχι, γιατί μετά 
από λίγο θα 

διαλυθεί. 

Έπρεπε να 
βάλουμε 

περισσότερα 
και 

μεγαλύτερα 
τουβλάκια. 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
3 και 4 Χρόνος διερεύνησης 

Δραστηριότητες : Πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε;  
Τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι βασική 
μεταβλητή στη διαδικασία επίπλευσης/βύθισης ενός 
αντικειμένου. Μερικά αντικείμενα επιπλέουν αρχικά, 
αλλά μετά από λίγη ή πολλή ώρα βυθίζονται. Γιατί; 
Εκμεταλλεύτηκα αυτή τη συζήτηση και τα ρώτησα πού 
μπορούμε να βρούμε απαντήσεις για το πώς μπορούμε 
να προχωρήσουμε. Είναι εξοικειωμένα με την 
αναζήτηση στο διαδίκτυο, οπότε προτείνουν να 
κάνουμε αυτό. Βλέπουμε ένα σχετικό βίντεο. 

 
Το κίνητρο για μάθηση 
ενισχύεται με το βίντεο. Τώρα 
θέλουν να δοκιμάσουν τα ίδια 
τις επιστημονικές μεθόδους. 
 

Σκεπτικό:  Να καταλάβουμε 
ότι η γνώση πρέπει να 
ελέγχεται και να 
επιβεβαιώνεται μέσα από 
έρευνες. 

 
Είναι η πρώτη φορά που 
τα παιδιά εκφράζουν πιο 
επιστημονικές σκέψεις. 

Συζητούν για το χρόνο και 
για το πώς αλλάζει την 

κατάσταση ενός 
αντικειμένου.   

Θυμάμαι ότι το 
ρολό χαρτιού 

χάλασε μετά από 
μια μέρα. 

Το πλαστικό 
μπολ όμως ήταν 
εντάξει σε κάθε 

περίπτωση. 

Δασκάλα: 
Μπορείς να 

πεις αλλιώς το 
«χάλασε»; 

Ναι. Έλιωσε. 

Όχι πάντα. Αν το 
νερό μπει μέσα, 

βαραίνει και 
βυθίζεται. 

Δασκάλα: 
Νομίζω ότι αυτό 
το βίντεο θα μας 

βοηθήσει. 

Ναι. Διαλύθηκε. 

Η βάρκα μας 
ήταν εντάξει. Το 

ρολό χαρτιού 
απορρόφησε 

λιγότερο νερό.  

Δασκάλα: Γιατί το 
ρολό σου δεν 
απορρόφησε 
περισσότερο 

νερό; 

Επειδή τα 
σφουγγάρια την 
κράτησαν στην 

επιφάνεια. 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
5 και 6 Σχεδιασμός και προγραμματισμός των 

ερευνών 
Δραστηριότητες: Σχεδιασμός της έρευνάς μας: Το βίντεο όχι μόνο 
ενισχύει το κίνητρο για περαιτέρω διερεύνηση, αλλά βοηθά και στο 
σχεδιασμό της δραστηριότητας.  Με τη βοήθειά μου σχεδιάζουν ένα 
φύλλο εργασίας στον υπολογιστή για να καταγράψουν τις 
παρατηρήσεις τους. Αποφασίζουμε πόσο συχνά θα ελέγχουμε και θα 
καταγράφουμε τα αποτελέσματα, βρίσκουμε έναν κωδικό για την 
επίπλευση και έναν άλλο για τη βύθιση. 

 
 

Κάνε την έρευνα! 
 
 

Σκεπτικό: 
Να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μια 
σειρά ερευνών 
ελέγχοντας όλες τις 
μεταβλητές. 

Όνομα 
ομάδας 

Μισή 
ώρα
  

Ημερομηνία 

Ανακαλύψαμε ότι 
τελικά οι βάρκες μας 

βυθίστηκαν. 
Πρέπει να ελέγξουμε 

ένα-ένα τα υλικά. 

1 ώρα 2 ώρες 1 μέρα Τα παιδιά μπορούν να 
σχεδιάσουν μια έρευνα 
μόνο όταν έχουν 
καταλάβει το στόχο τους. 
Αξιολογούν τα 
αποτελέσματα με πιο 
κριτικό τρόπο όταν η 
έρευνα είναι δική τους 
έμπνευση. 

Χρόνος 

Φύλλο 
παρατηρήσεων 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
7 Πραγματοποίηση της έρευνας 

Δραστηριότητες : Πραγματοποίηση των 
ερευνών: Τα παιδιά, πάντα χωρισμένα σε 
ομάδες, κάνουν μια σειρά ερευνών, 
καταγράφουν και αξιολογούν τις παρατηρήσεις 
τους. Σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους 
βάσει αυτής της αξιολόγησης. 

Πρόσεχε! 
Βύθισες το 
πλαστικό 
ποτήρι. 

Σκεπτικό: Να κάνουν έρευνες 
με επιστημονικό τρόπο.  

 
 

 
 

Η επιστημονική δομή της έρευνας 
βοηθά τα παιδιά να ελέγχουν πιο 
συνειδητά ορισμένες μεταβλητές.  

Τα παιδιά είναι πιο 
συγκεντρωμένα και 

παρατηρητικά. 
  
  
 

 
 

Το ένα 
σφουγγάρι 

βυθίζεται, το 
άλλο επιπλέει 

Δασκάλα: 
Γιατί έγινε 

αυτό; 
Δεν πρέπει να 

μετακινούμε το νερό. 
Καλύτερα να βάλουμε το 
μπολ κάπου που να είναι 

ασφαλές. 

Θέλω να δω 
τι θα συμβεί 

Ίσως επειδή το πρώτο 
έχει πιο πολλές τρύπες 

από το άλλο. Είναι 
παλιότερο. 

Το ρολό 
χαρτιού 

βυθίζεται. 

Δασκάλα: 
Γιατί νομίζεις 
ότι συμβαίνει; 

Επειδή το χαρτί 
έχει μικρές τρύπες 
και το νερό μπαίνει 

μέσα και άρα 
βαραίνει. 



Σπρώχνω 
συνέχεια το 

μπολ, αλλά όταν 
το αφήνω 
ανεβαίνει 

επάνω. 

Δασκάλα: Όταν 
βάζεις δύναμη, 

ποιο από τα δύο 
πιέζεις, το μπολ ή 

το νερό; 

Δασκάλα: 
γιατί νομίζεις 
ότι συμβαίνει 

αυτό; 

Γιατί δεν είναι 
«βαρετό»  

(βλ. βαρύ και 
βαρετό)  

Βάζω δύναμη 
και το νερό 
ανεβάζει το 

μπολ. Τα τουβλάκια 
επιπλέουν 

γιατί είναι από 
πλαστικό 

(Μετά από 
μισή ώρα) 

Τώρα όμως 
βυθίζεται 
μέχρι τη 

μέση. 

Δασκάλα: 
Γιατί μετά 

από μισή ώρα 
δεν επιπλέει 
όπως πριν; 

Επειδή το ανοιχτό 
γκρι τουβλάκι είναι 
βαρύτερο από το 

σκούρο και βυθίζεται 
από αυτή την πλευρά 

Τα παιδιά προβληματίζονται 
για το βάρος κάθε μέρους 

της κατασκευής. Θέλουν να 
κάνουν νέους συνδυασμούς. 



Βάζουμε 
ακόμα ένα 

ανοιχτό γκρι 
για να είναι το 
ίδιο βαρύ και 

στις δύο 
πλευρές. 

Μπορούμε 
να κάνουμε 

μια 
πατέντα; 

Τα παιδιά φτάνουν εύκολα 
στο τέλος του ταξιδιού τους 
στη μάθηση και αισθάνονται 
ικανοποιημένα. Τώρα θέλουν 
να δουν το ημερολόγιό τους. 

Δασκάλα: Και 
πώς θα το 

κάνετε; 

Δασκάλα: 
Γιατί τα 
τούβλα 

επιπλέουν 
τώρα; 

Γιατί έχει πατέντα 
και είναι το ίδιο 
βαρύ παντού. 

Η ενσωμάτωση 
προηγούμενων 
εμπειριών και 

γνώσεων 
βελτιώνει την 
ικανότητα των 

παιδιών να 
αξιολογήσουν τις 
ενέργειές τους. 

Τα παιδιά ελέγχουν τακτικά κάθε φορά τις έρευνές τους - 
ανά μισάωρο, κ.λπ. 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
8 Ολοκλήρωση ερευνών Δραστηριότητες: Τα παιδιά συγκρίνουν 

δεδομένα και εξάγουν συμπεράσματα. 
Τα παιδιά παρουσιάζουν τα αποτελέσματά 
τους σε όλη την τάξη, τα συγκρίνουν και 
συζητούν τα τελικά συμπεράσματα. 
Επίσης τα δραματοποιούν με συνοδεία 
ήχων. Βρήκαμε έναν ήχο για την 
επίπλευση και έναν για τη βύθιση. 

Γιατί δεν 
αναποδογ
υρίζει για 

να 
γεμίσει 
νερό. 

Σκεπτικό: Να συμμετάσχουν τα παιδιά στη σύγκριση 
δεδομένων και στην επιχειρηματολογία που θα οδηγήσει σε 
συμπεράσματα και εξηγήσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων. 

Δασκάλα: 
Γιατί όμως; 

Το πλαστικό 
μπολ με φαρδιά 

βάση είναι 
καλύτερο υλικό 

για την 
κατασκευή 

βάρκας. 
Τα παιδιά 

μπορούσαν να 
αξιολογήσουν και 
να συλλογιστούν 

τα ευρήματά τους. 
Ανέπτυξαν 

διάλογο και 
συμπλήρωσαν τις 

εξηγήσεις των 
άλλων. 

Βρήκαν 
επίσης έναν 

κώδικα 
καταγραφής 



Είμαι 
πλαστικό 
μπολ και 
επιπλέω 

Οι αναπαραστάσεις 
των παιδιών 

φαίνονται απλές, 
αλλά όταν ζητάμε 

περαιτέρω εξηγήσεις 
αναδεικνύεται η 

πληθώρα των 
γνώσεων που 
αποκτήθηκαν. 

Σκεπτικό: Να εκφράσουν τα 
παιδιά τη νέα γνώση τους με 
δραματοποίηση.  

Δασκάλα: 
Γιατί 

κουνιέσαι; 

Επειδή το 
νερό 

κινείται. 

Είμαι 
ρολό 

χαρτιού. 

Δασκάλα: Τι 
σου 

συμβαίνει; 

Είμαι στον πάτο. 
Βυθίστηκα και 

αρχίζω να 
μαλακώνω. 

 
Έτσι, ξεκινούν να 
φτιάχνουν τη βάρκα. 
 



Αναπτύσσοντας το ταξίδι της μάθησης:  
9 Πώς να φτιάξετε μια βάρκα που να μπορεί να 

επιπλέει  
Δραστηριότητες : Κατασκευή 
βάρκας. Τα παιδιά φτιάχνουν τις 
βάρκες τους βάσει των 
συμπερασμάτων που προέκυψαν από 
τις προγραμματισμένες πειραματικές 
διαδικασίες έρευνας. Φτιάχνουν 
βάρκες που επιπλέουν. 
 

Σκεπτικό 
Να εκφράσουν τη γνώση 
και την εμπειρία που 
απέκτησαν με 
δραστηριότητες που 
απαιτούν τη φυσική 
συμμετοχή. 

Ακόμα και κατά την 
κατασκευή της βάρκας τα 

παιδιά συνεχίζουν να 
επιχειρηματολογούν, να 

συμπεραίνουν, να ερευνούν. 
Αντιμετωπίζουν νέα εμπόδια, 
αλλά προσπαθούν να δώσουν 

εξηγήσεις και λύσεις. (Φυσάει) 
Ναι! 

Μπορεί να 
πλεύσει 
αυτή η 
βάρκα; 

Μπορούμε να 
βάλουμε μέσα ένα 

Playmobil. 

Δασκάλα: 
Μπορείτε αν 

θέλετε. 

Όχι,  δεν 
θέλουμε να 
είναι βαρύ.  



Επισκόπηση των προσεγγίσεων διδασκαλίας και 
μάθησης 

Αυτό το έργο είχε διάρκεια σχεδόν 4 μήνες. Για τη διευκόλυνση της μάθησης και την 
ενθάρρυνση των παιδιών προς τη δημιουργική σκέψη και προς δραστηριότητες που 
απαιτούν τη φυσική συμμετοχή, λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 
• συνεργατική μάθηση και ανταλλαγή ιδεών 
• επαρκής χρόνος 
• έκθεση παιδιών σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και αντερωτήσεις - όταν τα παιδιά 

ρωτούσαν κάτι εγώ τα προκαλούσα με άλλη ερώτηση αντί για απάντηση 
• ακολουθία ερευνών βήμα-βήμα - όπως τα παιδιά αποφάσιζαν να προχωρήσουν και όχι 

όπως αποφάσιζα εγώ. 
Προσεγγίσεις στην αξιολόγηση 
• αυτοαξιολόγηση κατά τη δραστηριότητα 
• αξιολόγηση της ομάδας κατόπιν συζήτησης 
• αξιολόγηση δεδομένων σε συζήτηση με όλη την τάξη. 
Είδη αποδεικτικών στοιχείων προς αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με 
• διάλογο    
•      ζωγραφική  
•      δραματοποίηση   
• καταγραφή. 



Αναθεώρηση της μάθησης σε όλο το έργο  
.  

Καταγραφή 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Αναθεώρηση της μάθησης σε όλο  
το έργο στην τάξη 

• Η διευκόλυνση και ο έλεγχος της μάθησης έγινε με συζήτηση, ανοιχτές ερωτήσεις από μένα τη δασκάλα 
και με τις βιωματικές δραστηριότητες των παιδιών. 

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ερευνών των παιδιών από τα ίδια τα παιδιά ενθάρρυνε τη 
δημιουργική τους σκέψη και, όσο μπορούσαν, την επιστημονική αιτιολόγηση.  

• Τέλος, τα παιδιά είχαν τον απαραίτητο χρόνο να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό τους. 
• Η αξιολόγηση έγινε από τους ίδιους τους μαθητές φυσικά και εύκολα κατά την έρευνα και την ολοκλήρωσή 

της.  
• Το κίνητρο για μάθηση διατηρείται μέσω της έρευνας γιατί υπάρχει εναλλαγή και ποικιλία 

δραστηριοτήτων, αρκετές βιωματικές δραστηριότητες, γρήγορη και ουσιαστική συζήτηση με 
οπτικοακουστική υποστήριξη.  

• Η ποικιλία των υλικών δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά τα γνωρίζουν. Έτσι, 
εστιάζουν στο να βρουν τη νέα χρήση τους παρά στο να τα εξερευνήσουν. 



Πρόοδος των παιδιών 

Θέλω να δω 
αν ο φελλός 
μαλακώνει 
στο νερό, 
όπως το 

ρολό 
χαρτιού. 

Η βάρκα 
μας 

επιπλέει 
γιατί έχει 
μεγάλη 
βάση. 

(Παρατηρούν ότι το ένα 
σφουγγάρι επιπλέει, ενώ 

το άλλο βυθίζεται) 

Πρέπει να 
βάλουμε και τα 

δύο σφουγγάρια 
στεγνά στο νερό 
ταυτόχρονα για 
να δούμε ποιο 

επιπλέει. 



Αναστοχασμοί: Πρόοδος παιδιών  
 Τι πρόοδο έκαναν τα παιδιά σε σχέση με τους στόχους της ακολουθίας; 

 Είχαν ισχυρό κίνητρο να μάθουν και είχαν συναισθηματική εμπλοκή γιατί 
ο αναστοχασμός ήταν αμιγώς δική τους έμπνευση. 

 Έμαθαν και εφάρμοσαν επιστημονικές διαδικασίες. 
 Οι αξιολογήσεις και οι εξηγήσεις τους ήταν άμεση συνέπεια των σκέψεων 

και των ενεργειών τους. 
 

Άλλα απρόσμενα αποτελέσματα για τα παιδιά;  
 Γόνιμη ενσωμάτωση της προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας των 

παιδιών σε αυτή τη μαθησιακή διαδικασία και στην αξιολόγησή της. 
 

Τι είπαν τα παιδιά για τη μάθησή τους;  
 Ότι έμαθαν να δουλεύουν σαν ομάδα έχοντας κάποιο ρόλο και κοινά 

καθήκοντα. 
 Αναγνώρισαν την αξία του να βρίσκεις και να μοιράζεσαι ιδέες. «Έχω μια 

ιδέα» 
 Συνειδητοποίησαν ότι η γνώση χτίζεται με δραστηριότητες που απαιτούν 

τη φυσική συμμετοχή, την επανάληψη και λόγω του προσωπικού τους 
ενδιαφέροντος. «Βλέπουμε…..δοκιμάζουμε…….το έχουμε 
ξανακάνει……..θέλουμε…….» 

 Έμαθαν πώς να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να κάνουν μια 
έρευνα 
 

 



Αναστοχασμοί: Ρόλος δασκάλας  
 

1. Η αξιολόγηση που έγινε ήταν τις περισσότερες φορές εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Γινόταν στη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
και προερχόταν κυρίως από τα παιδιά. Πρώτα εστίασα στο πώς ζωγράφισαν τα παιδιά αυτά που γνώριζαν ή συμπέραιναν, 
αλλά έπειτα συνειδητοποίησα ότι αυτή η αξιολόγηση ήταν ελλιπής.  Προσπάθησα λοιπόν αρχικά να τους ζητήσω να 
θυμηθούν, να εξηγήσουν και να συζητήσουν αυτά που σκέφτονται ή καταλαβαίνουν, και σε ομάδες και ως τάξη. Έπειτα, τα 
κάλεσα να διαβάσουν τις «σημειώσεις» τους, να δουν τις ζωγραφιές τους και να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες που 

τραβήξαμε. Συνειδητοποίησα ότι αυτές οι τακτικές βελτίωσαν την προσπάθειά μας στην κατεύθυνση της αξιολόγησης.  
2. Συμπερασματικά, με ερωτήσεις και καταγραφή, κατάφερα να συνειδητοποιήσω την ουσία των ενεργειών των παιδιών και να 

προωθήσω τη δημιουργία και έκφραση δημιουργικών προδιαθέσεων. 
3. Επιπλέον ανακάλυψα ότι αυτές οι προσεγγίσεις αξιολόγησης ενθάρρυναν τον αναστοχασμό και το συλλογισμό των παιδιών 

σε σχέση με τις ενέργειές τους και τη γνώση που απέκτησαν. Κατανόησαν καλύτερα την όλη μαθησιακή διαδικασία και 
αναγνώρισαν τα στάδια της δραστηριότητας και τελικά τις διαδικασίες της επιστημονικής σκέψης. 

4. Τέλος, συνειδητοποίησα ότι το κίνητρο και το συναίσθημά τους ενισχύθηκαν γιατί αναγνώρισαν τη σημασία του δικού τους 
ρόλου και της δράσης στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Επέλεξα να δώσω στα παιδιά αυτό το ρόλο σύμφωνα με τις αρχές 

της παιδοκεντρικής και κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας.  
 

Περιβάλλον τάξης  
Όλες οι διαστάσεις του αραχνογράμματος είναι σημαντικοί παράγοντες για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας των παιδιών. Είναι σημαντική η ισορροπημένη ανάπτυξή τους. Παρόλα αυτά, θα τόνιζα: το ρόλο 
του/της δασκάλου/ας, την ομαδοποίηση, το χρόνο, τους σκοπούς και τους στόχους, και το περιεχόμενο. 
 
 
 
Περαιτέρω ερωτήσεις για τον/την αναγνώστη/τρια βάσει των αναστοχασμών μου 
• Εμποδίζει τη δημιουργικότητα των παιδιών ο αναλυτικός σχεδιασμός μιας 

δραστηριότητας από τον/την δάσκαλο/α;  
• Επηρεάζει η αξιολόγηση τη δημιουργικότητα; 
• Οι δημοκρατικές διαδικασίες στην τάξη βελτιώνουν ή καταπιέζουν την ατομική 

δημιουργική έκφραση; 
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