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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα έρευνα εξετάζει την συνεισφορά µιας εναλλακτικής ως προς το σχολικό 

αναλυτικό πρόγραµµα προσέγγισης  στην εννοιολογική κατανόηση θεµάτων σχετικών µε  α) 

Τα µέρη του άνθους και β) την επικονίαση των φυτών. Συγκεκριµένα, σχεδιάζει και 

χρησιµοποιεί ως διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των πιο πάνω κεφαλαίων  ένα 

ψηφιακό (ηλεκτρονικό) παραµύθι υπό τη µορφή ιστοεξερεύνησης. Το µαθησιακό 

περιβάλλον εφαρµόστηκε σε µαθητές Γ΄ ∆ηµοτικού. Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µέσα 

από τη συµπλήρωση διαγνωστικών δοκιµίων που δόθηκαν στους µαθητές πριν και µετά 

από τη διδακτική παρέµβαση. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση περιεχοµένου, εντοπίστηκαν τα 

κριτήρια που χρησιµοποιούν οι µαθητές στο συλλογισµό τους και τα κριτήρια 

κατηγοριοποιήθηκαν µε τη βοήθεια δενδροδιαγραµµάτων σε ευρύτερες κατηγορίες. Από 

την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η προτεινόµενη διδακτική παρέµβαση 

διορθώνει εναλλακτικές ιδέες και βελτιώνει σηµαντικά την κατανόηση των παιδιών για τις 

σχετικές έννοιες. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: µαθησιακό περιβάλλον, ηλεκτρονικό παραµύθι, ιστοεξερεύνηση, µέρη 
του άνθους, επικονίαση, αναπαραγωγή 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Πολλές έρευνες κρίνουν τα παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια ως ακατάλληλα για τη 

διδασκαλία οικολογικών φαινοµένων (Newport, 1990; Abimbola & Baba, 1996; 

Anderson, Beck, & West, 1994; Chall &Squire, 1991; Bazler & Simonis, 1991; Milne, 

1998), εξαιτίας των πολυάριθµων παρερµηνειών, σφαλµάτων, υπεραπλοποιήσεων του 

περιεχοµένου της επιστήµης (Abimbola & Baba, 1996), ακατάλληλου λεξιλογίου, 

ακατάλληλων δοµών (Chall &Squire, 1991), κακοσχεδιασµένων δραστηριοτήτων  

(Anderson, Beck, & West, 1994), καθώς επίσης και για τη διαιώνιση προκαταλήψεων 

(Bazler & Simonis, 1991) και στερεοτυπικών απόψεων (Milne, 1998) που εµπεριέχουν. 
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     Ειδικότερα όσον αφορά στη διδασκαλία της δοµής και των λειτουργιών των φυτών, 

πολύ εύστοχα ο Schneekloth (1989) διατυπώνει πως: «Ενώ τα παιδιά  µπορούν αρχικά να 

εκτιµήσουν τα φυτά, πολύ σύντοµα υιοθετούν τις ιδέες και τις στάσεις των ενηλίκων ότι 

δηλαδή η βλάστηση είναι άνευ αξίας ή ότι έχει µονάχα χρηστική αξία». Τα πράγµατα 

δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο καθώς ο συναρπαστικός κόσµος των φυτών µοιάζει 

πολλές φορές µε ένα µυστήριο µπρος  στα µάτια των παιδιών (Briten, 2006). Οι µαθητές 

εµφανίζονται να δίνουν το δικό τους  αγώνα ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες που 

συνδέονται µε τα φυτά (Bebbington, 2005). Καταλήγοντας στην εν λόγω διαπίστωση 

είναι φανερό  πως βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο το οποίο επιβάλλει δράση και 

έρευνα ώστε η παρούσα κατάσταση να αλλάξει.  

 

     Μια από τις εννοιολογικές περιοχές στην οποία οι µαθητές σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία φαίνεται να αναπτύσσουν και να διατηρούν πολλές παρανοήσεις είναι η 

ενότητα «Αναπαραγωγή στα φυτά». Σύµφωνα µε τον Dillon (2000) στην ερώτηση του 

«γιατί τα φυτά έχουν λουλούδια;», οι µαθητές έδωσαν 19 διαφορετικές απαντήσεις. 

Ωστόσο, καµία απ’ αυτές δεν συνδεόταν µε τους πραγµατικούς βιολογικούς λόγους για 

τους οποίους υπάρχουν λουλούδια. Επιπρόσθετα, οι Schussler & Winslow (2007) 

ανέλυσαν 81 σχέδια σπουδαστών που αφορούσαν τον κύκλο της ζωής ενός φυτού που 

φέρει άνθη. Παρά την διδασκαλία που είχε προηγηθεί, µόνο το 84% των µαθητών 

ζωγράφισε ένα άνθος  που παράγεται από τα φυτά, 64% ζωγράφισε έναν σπόρο που 

παράγεται από εκείνο το λουλούδι, και µόνο τρεις από τους 81 σπουδαστές (4%) 

ζωγράφισαν ένα φρούτο που παράγεται από το λουλούδι εκείνο. Τέλος, αίσθηση 

προκαλεί κι η έρευνα των Lewis & Wood-Robinson (2000), οι οποίοι µελέτησαν 482 

µαθητές, 14 -16 ετών, στην Αγγλία και ανακάλυψαν ότι µόνο 43% ήξερε ότι η 

αναπαραγωγή εµφανίζεται και στα φυτά. 

 

     Σε πολλές χώρες οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν αναφέρει πως 

προτιµούν να διδάσκουν το µάθηµα της επιστήµης χρησιµοποιώντας βιβλία παιδικής 

λογοτεχνίας παρά τα παραδοσιακά εγχειρίδια επιστήµης (Butzow & Butzow, 2000), ενώ 

αρκετές έρευνες προτείνουν τη χρήση της παιδικής λογοτεχνίας ως αποτελεσµατικό µέσο 

για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Φυσικών επιστηµών (Butzow & Butzow, 2000; 

Fredericks, 1998a; Moss, 1991; Elliott & Halsey, 2004; Phillips,2000; Goins, 2004; 

Spitz, 1999; Ellis, 2001; McClelland & Krockover, 1996). Καταρχήν, οι µαθητές που 

φοιτούν στις πρώτες βαθµίδες της δηµοτικής εκπαίδευσης είναι πιο εξοικειωµένοι µε τα 

γνωστικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται στα παραµύθια σε αντίθεση µε τα γνωστικά 

σχήµατα στα σχολικά εγχειρίδια  (Elliott & Halsey, 2004). Οι Butzow & Butzow (2000) 

αντιπαραβάλλουν το ύφος και τον τρόπο γραφής στην παιδική  λογοτεχνία µε  το ύφος 

και τον τρόπο γραφής  στα σχολικά εγχειρίδια της επιστήµης και υποδεικνύουν ότι η 

παιδική λογοτεχνία αντανακλά ένα φιλικότερο και πιο κατανοητό τόνο στον αναγνώστη.  

 

     Έπειτα, η παιδική λογοτεχνία  είναι στις πλείστες περιπτώσεις πιο εστιασµένη  

προσφέροντας έτσι περισσότερο βάθος σε ορισµούς και έννοιες απ’ ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια (Fredericks, 1998; Moss, 1991).  Τα εικονογραφηµένα  παραµύθια που 
αφορούν στα φυτά βοηθούν τα παιδιά  να κατανοήσουν και να σκιαγραφήσουν τις 

σχέσεις µεταξύ του υλικού κόσµου και του δικού τους προσωπικού κόσµου, µέσα από τη 

δοµή της ιστορίας και το αµείωτο ενδιαφέρον που προκαλούν (Butzow & Butzow, 2000, 
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σελ. 4). Οι χαρακτήρες τέτοιων εικονογραφηµένων βιβλίων προσελκύουν ιδιαίτερα τα 

παιδιά µεταξύ 4-8 (Goins, 2004). Αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά ταυτίζονται συχνά µε 

έναν χαρακτήρα και µπορούν να δουν το χαρακτήρα της ιστορίας ως καθρέφτη τους 

(Nodelman, 1992). Γενικά, τα εικονογραφηµένα παραµύθια επιστήµης που αφορούν τα 

φυτά µπορούν  να είναι το µέσο εκείνο, µε το οποίο τα παιδιά, θα µπορέσουν να 

κατανοήσουν πραγµατικά τα φυτά και µέσω της διαδραστικής αυτής επαφής µε τα εν 

λόγω βιβλία, τα παιδιά µπορούν να γίνουν «βοτανολογικά εγγράµµατα» (Goins, 2004). 

Εντούτοις, οι έρευνες εκείνες που αξιολογούν διδακτικές παρεµβάσεις οι οποίες να 

συµπεριλαµβάνουν το παραµύθι ως µέσο διδασκαλίας, είναι ελάχιστες. Ως εκ τούτου, η 

δηµιουργία, η εφαρµογή και η αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας µιας διδακτικής 

παρέµβασης η οποία να βασίζεται στο παραµύθι έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό 

ερευνητικό κενό. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να απαντήσει στο 

ερώτηµα: Κατά πόσο η παιδική λογοτεχνία και πιο συγκεκριµένα ένα ηλεκτρονικό 

παραµύθι υπό µορφή ιστοεξερεύνησης µπορεί να αποτελέσει µια αποτελεσµατική 

διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των κεφαλαίων «Επικονίαση» και «Μέρη του 

άνθους».  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

∆ιδακτικό υλικό  
     Το ηλεκτρονικό παραµύθι, που αποτελείται από 122 ηλεκτρονικές εικονογραφηµένες 

«σελίδες», προσπαθεί να προσεγγίσει κάθε στάδιο της πολύπλοκης λειτουργίας της 

αναπαραγωγής των φυτών. Είναι δοµηµένο µε τη µορφή της ιστοεξερεύνησης, δηλαδή 

ως µια εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια της οποίας οι µαθητές αναλαµβάνουν 

την ολοκλήρωση µιας «αποστολής» (όπως µιας εργασίας, ή την επίλυση ενός 

προβλήµατος) για την οποία αντλούν τις απαιτούµενες πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο. 

Το παραµύθι µε τίτλο «Ταξίδια στην Λουλουδοχώρα», είναι µια µικρής διάρκειας 

διδακτική παρέµβαση (σε τρία ογδοντάλεπτα µαθήµατα). Στο πρώτο ογδοντάλεπτο οι 

µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3-4, κάθονται στους υπολογιστές και αφού 

παρακολουθήσουν µια σύντοµη εισαγωγή όσον αφορά την ιστοεξερεύνηση που θα 

ακολουθήσει αλλά και την αποστολή που θα έχουν ως µικροί εξερευνητές ασχολούνται 

µε το πρώτο µέρος του παραµυθιού που αφορά τα δοµικά µέρη του άνθους. Στο δεύτερο 

ογδοντάλεπτο ασχολούνται µε το δεύτερο µέρος του παραµυθιού που αφορά τα 

λειτουργικά µέρη του άνθους ενώ τέλος στο τρίτο ογδοντάλεπτο ασχολούνται µε το 

τελευταίο µέρος του παραµυθιού που αφορά την επικονίαση. Η καινοτοµία της παρούσας 

εργασίας έγκειται στο γεγονός πως  όχι µόνο συµπεριλαµβάνει το παραµύθι σε µια 

ολοκληρωµένη διδακτική µέθοδο αλλά την ίδια ώρα, προσαρµόζει το παραµύθι σε ένα  

διαφορετικό πλαίσιο, µακριά από την παραδοσιακή του µορφή (δηλ. το βιβλίο), αφού 

του δίνει ηλεκτρονική µορφή και το εντάσσει σε µια ιστοεξερεύνηση. Οι µαθητές 

καλούνται να αντλήσουν τώρα τη νέα γνώση µέσα από την ιστοεξερεύνηση. Για 

παράδειγµα, στο πρώτο µέρος του παραµυθιού οι µαθητές καλούνται να βοηθήσουν την 

ηρωίδα του παραµυθιού, την Αστέρω, απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις που της 

υποβάλλει το Ηλιοτρόπιο  και λύνοντας κάποιες δραστηριότητες σχετικές µε τα δοµικά 

µέρη του άνθους. Εάν οι µαθητές απαντήσουν ορθά η Αστέρω ταξιδεύει στην συνέχεια 

µέχρι την κόκκινη τουλίπα µε τη βοήθεια της πιτσιλωτής πεταλούδας, κ.ο.κ.  
     Ο σχεδιασµός του διδακτικού υλικού στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στα πορίσµατα της 

γνωστικής ψυχολογίας όσον αφορά στη θεωρία κινήτρων και ειδικότερα τη δηµιουργία 
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ενός αυθεντικού πλαισίου το οποίο θα µπορούσε να υποκινήσει και να ελκύσει τους 

µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, για περισσότερο από είκοσι χρόνια τώρα, το µοντέλο 

«ARCS» του Keller (1987) για σχεδιασµό µαθησιακών πλαισίων τα οποία παρέχουν 

κίνητρα, παρέχει τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα κάνουν τους µαθητές 

προθυµότερους να  εντείνουν τις προσπάθειες τους για την απόκτηση της νέας γνώσης. 

Μια αυθεντική διδακτική προσέγγιση βασισµένη στη θεωρία κινήτρων πρέπει να απαντά 

θετικά στα πιο κάτω ερωτήµατα που θέτει το φίλτρο «ARCS»:Η διδακτική προσέγγιση 

προσελκύει την προσοχή των µαθητών (Attention); µπορεί να συσχετιστεί µε τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των µαθητών (Relevant); ενδυναµώνει την αυτοπεποίθηση των 

µαθητών (Confidence); και τέλος η διδακτική προσέγγιση προσφέρει ικανοποίηση στους 

µαθητές (Satisfaction); Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος να συσχετίσεις µιαν διδακτική 

προσέγγιση µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών είναι να επιλέξεις τις 

παραµέτρους εκείνες οι οποίες θα δηµιουργήσουν ένα αυθεντικό πλαίσιο το οποίο να 

είναι ελκυστικό αλλά και “εθιστικό” για τους µαθητές (Keller, 1987).   

 

     Όπως λοιπόν ο Phillips (2000) αναφέρει: «Τα παιδιά δείχνουν πάντοτε έντονο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασµό απέναντι στις ιστορίες. Το ενδιαφέρον αυτό παρακινεί τα 

παιδιά να αποκτήσουν καινούριες δεξιότητες αλλά και γνώσεις ειδικά όταν οι ιστορίες 

είναι καλοφτιαγµένες και καλοειπωµένες». Από την άλλη πλευρά, όσον  αφορά τώρα 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως η Papert (1996)  αναφέρει πολύ εύστοχα: «Σ’ 

ολόκληρο τον κόσµο υπάρχει µια παθιασµένη σχέση αγάπης µεταξύ των παιδιών και των 

υπολογιστών. Και όχι µόνο φαίνεται να επιζητούν τους υπολογιστές, αλλά την ίδια ώρα 

φαίνεται πως γνωρίζουν ότι κατά κάποιον  τρόπο οι υπολογιστές και οι σύγχρονες 

τεχνολογίες τους ανήκουν και είναι κτήµα τους. Γνωρίζουν ότι ανήκουν στην γενιά των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών». Έχοντας υπόψη λοιπόν όλα τα πιο πάνω, ο σχεδιασµός της 

νέας αυτής διδακτικής προσέγγισης , σχετίζεται µε τον συνδυασµό των δύο αυτών 

παραµέτρων. 
 

∆είγµα, εφαρµογή και αξιολόγηση του διδακτικού υλικού 
     ∆είγµα της έρευνας αποτέλεσαν 14 µαθητές, της  Γ’  τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου. 

Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν  µέσα από τη συµπλήρωση διαγνωστικών δοκιµίων πριν 

και µετά την µαθησιακή διαδικασία. Τα διαγνωστικά δοκίµια, τα οποία απαρτίζονταν 

από πέντε συνολικά έργα, καλούσαν τους µαθητές: 

α) να αναγνωρίσουν και να ονοµάσουν τα δοµικά και αναπαραγωγικά µέρη του άνθους 

(πέταλα, σέπαλα, µίσχο, ύπερο, στίγµα, ωάρια, ωοθήκη, στήµονες, ανθήρες, γύρη) σε 

διάγραµµα ενός άνθους 

β) να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν το ρόλο των δοµικών µερών του άνθους 

(πετάλων, σεπάλων, µίσχου) καθώς επίσης και το ρόλο των αναπαραγωγικών µερών του 

άνθους (στηµόνων και υπέρου) 

γ) να αναγνωρίσουν και να ονοµάσουν τις διαδικασίες της αυτεπικονίασης και 

διασταυρωτής επικονίασης παρατηρώντας δύο σχεδιαγράµµατα, καθένα από τα οποία 

απεικόνιζε ένα από τα δύο είδη της επικονίασης 

δ) να περιγράψουν την διαδικασία της αυτεπικονίασης και της διασταυρωτής 

επικονίασης 

ε) να αναφέρουν µε ποιους τρόπους µεταφέρεται η γύρη από τους στήµονες (αναφορά 

επικονιαστών) 
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∆είγµα = 14 
µαθητές 

Ερωτήσεις: «Ποιος είναι ο ρόλος των στηµόνων;» 
«Τι θα συνέβαινε αν απουσίαζαν οι στήµονες από το 
άνθος ;» 

 

Όλοι  οι µαθητές (14)  
άφησαν κενές τις  
ερωτήσεις  

Αναγνώριση 
στηµόνων 

Έξι (6) από τους µαθητές 
ονοµάζουν στο διαγνωστικό 
σχεδιάγραµµα που τους 
δίνεται  τους «ανθήρες»  

σαν στήµονες  

Κανένα από τα παιδιά δεν 
αναγνωρίζει τα επιµέρους 
µέρη των  στηµόνων 
(ανθήρες, γύρη) 

Οχτώ από τους µαθητές δεν 
αναγνωρίζουν και δεν 

µπορούν να ονοµάσουν τους 
στήµονες. 

 

     Στη συνέχεια έγινε ανάλυση περιεχοµένου, εντοπίστηκαν τα κριτήρια που 

χρησιµοποιούν οι µαθητές στο συλλογισµό τους και τα κριτήρια κατηγοριοποιήθηκαν µε 

τη βοήθεια δενδροδιαγραµµάτων σε ευρύτερες κατηγορίες. Ενδεικτικά, ακολουθεί 

παράδειγµα  δενδροδιαγράµµατος το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση των 

δεδοµένων από τα διαγνωστικά δοκίµια που δόθηκαν στους µαθητές πριν από τη 

διδακτική παρέµβαση (Σχήµα 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: ∆ιαγνωστικό τεστ πριν από την διδακτική παρέµβαση: Αναγνώριση και ρόλος 

στηµόνων, αναγνώριση επιµέρους µερών στηµόνων 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναγνώριση και ονοµασία των δοµικών µερών του άνθους 
     Όσον αφορά στα δοµικά µέρη του άνθους, ξεκινώντας από τα διαγνωστικά τεστ που 

δόθηκαν πριν από τη διδακτική παρέµβαση, όλα τα παιδιά (100%) κατάφεραν να 

αναγνωρίσουν τα πέταλα, παρόλα αυτά µόνο ένα από τα δεκατέσσερα  παιδιά κατάφερε 

να αναγνωρίσει και να ονοµάσει το µίσχο ενώ κανένα παιδί δεν αναγνώρισε τα σέπαλα. 

Επιπρόσθετα,  οχτώ από τα παιδιά ονόµασαν τα σέπαλα ως φύλλα. Παρόλα αυτά, µετά 

από την προτεινόµενη διδακτική παρέµβαση τα παιδιά αναγνωρίζουν τα δοµικά µέρη του 

άνθους σε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά απ’ ότι αρχικά . Συγκεκριµένα, το 100% 

αναγνωρίζει τα πέταλα, το 78,1% τα σέπαλα και το 85,2% τον µίσχο ενώ την ίδια  ώρα οι 

παρανοήσεις που αφορούσαν τα σέπαλα δεν υπάρχουν πλέον (Βλ. Πίνακα Α). 
 

Πίνακας Α: Αναγνώριση δοµικών µερών του άνθους 
 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 

ΠΕΤΑΛΑ 14 100% ---------------------  14 100% --------------------- 

ΣΕΠΑΛΑ 0 0% φύλλα* (8 παιδιά)  11 78,1% --------------------- 

ΜΙΣΧΟΣ 1 7,1% ---------------------  12 85,2% --------------------- 
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Αναγνώριση και ονοµασία των αναπαραγωγικών µερών του άνθους 
Έχοντας ως αφετηρία τα διαγνωστικά τεστ που δόθηκαν πριν από τη διδακτική 

παρέµβαση και εστιάζοντας στα αναπαραγωγικά µέρη του άνθους, εφτά από τα 

δεκατέσσερα παιδιά (50%) ονόµασαν τον ύπερο, έξι παιδιά (42,8%) αναγνώρισαν και 

ονόµασαν τους στήµονες και έντεκα παιδιά (78,5%) ονόµασαν τη γύρη. Ωστόσο, κανενά 

παιδί δεν αναγνώρισε και δεν ονόµασε το στίγµα του υπέρου, την ωοθήκη και τους 

ανθήρες ενώ όσον αφορά στα ωάρια οι εφτά από τους µαθητές που έδωσαν απάντηση 

ονόµασαν τα ωάρια σαν σπόρους, γεγονός που φανερώνει άλλη µια µεγάλη παρανοήση. 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µέσα από τα διαγνωστικά τεστ που 

δόθηκαν µετά το πέρας της προτεινόµενης διδακτικής παρέµβασης είναι πολύ πιο 

ενθαρρυντικά αφού τα ποσοστά αναγνώρισης των αναπαραγωγικών µερών του άνθους 

αυξάνονται σηµαντικά και κυρίως του υπέρου (64,2%), των στηµόνων (57,1%), της 

γύρης (85,7) και των ωαρίων (64,2%). Την ίδια ώρα οι παρανόηση των παιδιών τα οποία 

ταύτιζαν τα ωάρια µε τους σπόρους δεν υφίσταται πλέον (Βλ. Πίνακα Β). 

 
Πίνακας Β: Αναγνώριση αναπαραγωγικών µερών του άνθους 

 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΟΣ 7 50% -----------------------  9 64,2% ---------------------- 

ΣΤΗΜΟΝΕΣ 6 42,8% -----------------------  8 57,1% Α) ακόντια (1 παιδί)* 

Β) ύπερος  (2 παιδιά)* 

ΓΥΡΗ 11 78,5% ------------------------  12 85,7% σκόνη (2 παιδιά)* 

ΩΑΡΙΑ 0 0% σπόροι (7 παιδιά)*  9 64,2% ανθήρες (1 παιδί)* 

ΩΟΘΗΚΗ 0 0% -------------------------  5 35,7% Ύπερος (1 παιδί)* 

ΣΤΙΓΜΑ 0 0% -------------------------  3 21,4% Ύπερος (2 παιδιά)* 

ΑΝΘΗΡΕΣ 0 0% -------------------------  3 21,4% Γύρη (2 παιδιά)* 

 

Αναγνώριση ρόλου µερών του άνθους 
     Εν συνεχεία, αυτό που προκαλεί πραγµατική αίσθηση στα διαγνωστικά τεστ που 

δόθηκαν πριν από τη διδασκαλία, ήταν το γεγονός πως έστω κι αν τα παιδιά µπόρεσαν να 

αναγνωρίσουν κάποια από τα µέρη του άνθους, όταν ζητήθηκε απ’ αυτά να καταγράψουν 

το ρόλο των δοµικών µερών του άνθους (πέταλα – σέπαλα – στήµονες) αλλά και των 

αναπαραγωγικών (στήµονες-ύπερος) δεν φάνηκε να έχουν οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες 

γνώσεις. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στα πέταλα µόνο ένας µαθητής ανέφερε ορθά πως ο 

ρόλος των πετάλων είναι η προστασία των εσωτερικών µερών του άνθους ενώ τρεις 

άλλοι µαθητές εµφάνισαν παρανοήσεις συνδέοντας τα πέταλα µε την οµορφιά του 

άνθους (αισθητική αποτίµηση). Τέλος, κανένας από τους µαθητές δεν απάντησε στις 

ερωτήσεις που είχαν να κάνουν µε το ρόλο των σεπάλων, µίσχου, υπέρου και στηµόνων.  

Εντούτοις, τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται µετά το πέρας της προτεινόµενης 

διδακτικής πρότασης, αφήνουν πολύ ελπιδοφόρα µηνύµατα αφού τα παιδιά στην 

πλειοψηφία τους είναι σε θέση να συνδέσουν το κυριότερα µέρη του άνθους (δοµικά και 

αναπαραγωγικά) µε τη λειτουργία τους. Συγκεκριµένα λοιπόν το 71% των παιδιών 

αναγνωρίζει τώρα τον δοµικό ρόλο των µερών του άνθους: πέταλα, σέπαλα, µίσχο ενώ 

το 71,4% αναγνωρίζει τον αναπαραγωγικό ρόλο των µερών του άνθους: ύπερος – 

στήµονες. Κάποιες παρανοήσεις συνεχίζουν να ενυπάρχουν σε ελάχιστο ωστόσο βαθµό 

και αφορούν την αισθητική αποτίµηση των πετάλων και σεπάλων, συνδέοντας τα µε την 

οµορφιά στο άνθος (Βλ. Πίνακα Γ). 
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Πίνακας Γ: Αναγνώριση ρόλου µερών του άνθους 
 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΡΟΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 

 

 

 

ΠΕΤΑΛΑ 

 

1 παιδί 

Προστατεύουν 

το εσωτερικό 

του άνθους 

 

 

 

7,1% 

 

 

οµορφιά* 

(3 παιδιά) 

 10 παιδιά 

-Προστατεύουν 

το εσωτερικό του 

άνθους (7 παιδιά) 

-Προσκαλούν τα 

έντοµα  (3 παιδιά) 

 

 

71% 

 

 

οµορφιά* 

(3 παιδιά) 

 

ΣΕΠΑΛΑ 

 

0 

 

0% 

 

----------------------- 

 10 παιδιά 

Προστατεύουν 

 τα πέταλα 

 

71% 

 

οµορφιά* (1 παιδί) 

 

 

ΜΙΣΧΟΣ 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

--------------------- 

 10 παιδιά 

-Συγκρατεί το άνθος 

(8 παιδιά) 

- Στηρίζει τα πέταλα 

(2 παιδιά) 

 

 

71% 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

ΥΠΕΡΟΣ 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0% 

----------------------- 

 10 παιδιά 

-∆ηµιουργία σπόρων 

(5 παιδιά) 

-Εµπεριέχει τα ωάρια 

(4 παιδιά) 

-Βοηθά στη λειτουργία 

του άνθους  (1 παιδι) 

 

 

 

71,4 % 

 

 

 

 

----------------------- 

 

ΣΤΗΜΟΝΕΣ 
0 0% -----------------------  

10 παιδιά 

-Συγκρατούν 

τη γύρη (8 παιδιά) 

-Αν δεν υπήρχαν θα 

 πέθαινε το λουλούδι  

(2 παιδιά) 

71,4 % ----------------------- 

 

Αναγνώριση και περιγραφή αυτεπικονίασης και διασταυρωτής επικονίασης 
     Όσον αφορά τώρα στο κεφάλαιο της επικονίασης κανένας από τους µαθητές δεν 
κατάφερε να ονοµάσει τη διαδικασία της επικονίασης αλλά ούτε και τις διαδικασίες της 

διασταυρωτής επικονίασης και της αυτεπικονίασης, οι οποίες δίνονταν σχηµατικά σε 

σχεδιάγραµµα που συµπεριλαµβανόταν στο διαγνωστικό τεστ πριν από τη διδακτική 

παρέµβαση. Παρόλα αυτά στο διαγνωστικό τεστ που ακολούθησε το πέρας της 

µαθησιακής διαδικασίας τα παιδιά µπόρεσαν στην πλειοψηφία τους (92,8%) να 

ονοµάσουν γενικά τη διαδικασία της επικονίασης, ωστόσο φάνηκε να παρουσιάζουν 

δυσκολία ως προς τη διάκριση και ονοµασία της επικονίασης σε διασταυρωτή 

επικονίαση και αυτεπικονίαση, δηλαδή ως προς την αποµνηµόνευση της ορολογίας. 

Ενθαρρυντικό, ήταν ωστόσο το γεγονός πως ενώ στο αρχικό διαγνωστικό τεστ κανένα 

από τα παιδιά δεν µπορούσε να περιγράψει τις διαδικασία της επικονίασης στο τελικό 

διαγνωστικό τεστ το 60% των παιδιών µπορούσε να περιγράψει τόσο την αυτεπικονίαση  

όσο και τη διασταυρωτή επικονίαση (Βλ Πίνακες Ε και ∆). Τέλος, όσον αφόρα στους 

επικονιαστές, ενώ στα διαγνωστικά τεστ που συµπλήρωσαν τα παιδιά στην αρχή τους 

µαθήµατος,  το 92,8% των µαθητών ήταν σε θέση να αναφέρει έναν από τους βασικούς 

τρόπους µεταφοράς της γύρης στον ύπερο (έντοµα, πουλιά, νυχτερίδες, άνεµος), µε το 

τέλος του  µαθήµατος όλοι οι µαθητές είναι πλέον σε θέση να παραθέσουν έστω και ένα 

από τους βασικούς επικονιαστές. Τελικά όσον αφορά τις σοβαρές παρανοήσεις των 

παιδιών που προέκυψαν µετά από το πέρας της διδασκαλίας, έχουν να κάνουν µε ένα 

µόνο µαθητή που ονοµάζει την διασταυρωτή επικονίαση ως αυτεπικονίαση. Οι 

υπόλοιπες παρανοήσεις είναι σχετικά µικρές αφού σχετίζονται µε λεκτικό και όχι 

γνωστικό σφάλµα καθώς τέσσερις µαθητές ονοµάζουν την αυτεπικονίαση ως 

«αυτοχτονίαση» (Βλ. Πίνακες ∆ και Ε). 
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Πίνακας ∆: Αναγνώριση επικονίασης-αυτεπικονίασης-διαστραυρωτής επικονίασης 
 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 0 0% ----------------------  13 92,8% ------------------------ 

 

ΑΥΤΟΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 

 

0 

 

0% 

 

--------------------- 

  

1 

 

7,1% 

-«Αυχτονίαση» 

(4 παιδιά) 

-Επικονίαση(2 παιδιά) 

∆ΙΑΣΤ.ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 0 0% --------------------  5 35,7% Αυτοεπικονίαση (1) 

 

 

Πίνακας Ε: Περιγραφή αυτεπικονίασης-διαστραυρωτής επικονίασης 
 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 

 

 

Περιγράψτε 

τη διαδικασία 

της αυτόεπικονίασης 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

 

 

 

---------------------- 

 6 παιδιά 

-Η γύρη 

µεταφέρεται 

στο ίδιο 

λουλούδι (4 

παιδιά) 

-Η γύρη 

µεταφέρεται 

από τους στήµονες 

στον ύπερο του 

ίδιου άνθους (2 

παιδιά) 

 

 

 

42,8% 

 

 

 

---------------------- 

 

 

Περιγράψτε τη 

διαδικασία της 

∆ιαστ.επικονίασης 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

 

 

 

--------------------- 

 8 παιδιά 

- η γύρη 

µεταφέρεται 

στον ύπερο 

άλλου λουλουδιού 

(5 παιδιά) 

-η γύρη πηγαίνει 

από 

το ένα  φυτό στο 

άλλο κι  αλλάζει 

χρώµα το άλλο 

φυτό 

(3 παιδιά) 

 

 

 

57,1% 

--------------------- 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Τα αποτελέσµατα δίνουν  απάντηση στο ερευνητικό ερώτηµα που τέθηκε αρχικά. Η 

χρήση της παιδικής λογοτεχνίας και συγκεκριµένα µια διδακτική παρέµβαση βασισµένη 

σε ηλεκτρονικό παραµύθι υπό µορφή ιστοεξερεύνησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία για τη διδασκαλία των κεφαλαίων «Μέρη του άνθους και επικονίαση».  Τα 

ποσοστά επιτυχίας των παιδιών µετά το πέρας της προτεινόµενης διδακτικής 

προσέγγισης, είναι 50-70% ψηλότερα  σε σύγκριση µε τα αρχικά δεδοµένα που 

συγκεντρώθηκαν καθώς τα παιδιά συµπλήρωσαν τα διαγνωστικά τεστ που δόθηκαν πριν 

από τη διδακτική παρέµβαση ενώ την ίδια ώρα οι παρανοήσεις των παιδιών µειώνονται 

δραµατικά.  

 

     Η παρούσα εργασία εποµένως συνεισφέρει στην αντιµετώπιση της ανάγκης 

παραγωγής καινοτόµου µαθησιακού υλικού αξιοποιώντας τόσο τις σύγχρονες 

δυνατότητες του διαδικτύου για την υλοποίηση διδακτικών παρεµβάσεων διερευνητικής 

µάθησης, όσο και την επιτυχή ένταξη της παιδικής λογοτεχνίας στο συγκείµενο των 

φυσικών επιστηµών. Όπως λοιπόν αναφέρει η Ellis (2001): «Ένα αποτελεσµατικό 

παραµύθι στο µάθηµα της επιστήµης προωθεί τρία σηµαντικά πράγµατα: "∆ίνει ζωή στα 

γεγονότα, µετατρέπει τις αφηρηµένες έννοιες σε έννοιες συγκεκριµένες και κατανοητές, 

και τέλος  µέσω της εικονικής πραγµατικότητας, ταξιδεύει τους ακροατές µέσω της 

διαδικασίας της επιστηµονικής έρευνας. Επιπρόσθετα, η έρευνα στο χώρο της 
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πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει δείξει πως η αξιοποίηση των υπολογιστών και 

ειδικότερα οι  πολυµεσικές δραστηριότητες, µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα 

σηµαντικά µαθησιακά αποτελέσµατα (Herrington & Oliver 1998). 

 

     Έχοντας τελικά σαν ερείσµατα, έρευνες από τον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας και 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η προτεινόµενη διδακτική παρέµβαση,  διορθώνει 

εναλλακτικές ιδέες και βελτιώνει σηµαντικά την κατανόηση των παιδιών για τις έννοιες 

που άπτονται της θεµατικής ενότητας «Αναπαραγωγή στα φυτά» και πιο συγκεκριµένα 

των κεφαλαίων «Μέρη του άνθους» και «Επικονίαση», επανατροφοδοτώντας θετικά 

όλες  αυτές τις έρευνες που προηγήθηκαν στο χώρο της λογοτεχνίας και των νέων 

τεχνολογιών.  
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