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ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΑΝΤΟΥ

Σ
το προηγούμενο τεύχος των «Επικαί-
ρων» είχαμε παρουσιάσει ένα λύκειο 
το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει σε 

πανευρωπαϊκό διαγωνισμό χάρη στη συ-
νεργασία καθηγητών και μαθητών και στην 
αξιοποίηση των δομών που προσφέρει το 
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό το 
τεύχος ταξιδεύουμε μέχρι την Κρήτη, όπου 
συναντούμε τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύ-
μνου, οι οποίοι, αξιοποιώντας το Εργαστή-
ριο Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) που διαθέτουν, 
εφαρμόζουν καλές πρακτικές, που συνθέ-

τουν και αναδομούν τη σχολική επιστημο-
νική γνώση, καλλιεργώντας ταυτόχρονα στα 
παιδιά θετική στάση για την Επιστήμη.

Πηγή επιστημονικής γνώσης
Όλα ξεκίνησαν το 2006, οπότε συναίνε-

σαν και συνεργάστηκαν οι τοπικοί θεσμικοί 
φορείς της Εκπαίδευσης και οι πολιτειακοί 
φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-
μνης για τη λειτουργία σε πιλοτική φάση του 
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο 9ο 
Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Το εγχείρημα 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα εξοπλισμού που 
είχε «τρέξει» από την Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-
ξης/ΕΠΕΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας (2005-
2009), βάσει του οποίου δημιουργήθηκαν 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πενήντα 
οχτώ Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών –ένα 
για κάθε περιφερειακή ενότητα–, ενσωμα-
τωμένα σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αξιοποίη-
σαν τις προϋπάρχουσες υποδομές, δια-
μόρφωσαν τους χώρους του Εργαστηρίου 
ΦΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό που τους 
παρείχε το προαναφερθέν πρόγραμμα 
κι από κει και πέρα προχώρησαν σε ένα 
πλαίσιο δράσεων, μέσα από πειράματα και 
κατασκευές, εφαρμόζοντας διδακτικές και 
μαθησιακές προσεγγίσεις οι οποίες προσδί-
δουν στα παιδιά μια αίσθηση καθημερινής 
δραστηριότητας για την Επιστήμη!

Μιλώντας στα «Επίκαιρα» ο εκπαιδευτι-
κός στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και 
υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επι-
στημών, κ. Νεκτάριος Τσαγλιώτης, εξηγεί 
πώς είναι εφικτή η διεξαγωγή πειραμάτων 
με απλά και συνήθη υλικά χαμηλού κόστους, 
χωρίς να χάνεται ταυτόχρονα η διδακτική 
και μαθησιακή τους αξία: «Συχνά χρειάζε-
ται να σκεφτούμε με διαφορετικούς τρόπους 
και περισσότερο αφαιρετικά κατά την προε-
τοιμασία τέτοιων πειραμάτων, στοιχεία που 
συνιστούν, άλλωστε, ένα πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι 
σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκονται 
σε τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες κάνουν τις 
έννοιες απλούστερες και πιο κατανοητές για 
τα παιδιά, μέσα από συγκεκριμένους μηχα-
νισμούς και διδακτικούς μετασχηματισμούς, 
ενταγμένους στη σχολική τάξη».

Παράδειγμα καλής πρακτικής
Ίσως το πιο απλό και συνάμα ενδεικτικό 

παράδειγμα που φανερώνει στην πράξη 
τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
του συγκεκριμένου σχολείου, μέσα από τις 

δράσεις του Εργαστηρίου ΦΕ, κατάφεραν 
να συνδυάσουν την επιστημονική γνώση 
με την καθημερινή δραστηριότητα των μι-
κρών μαθητών είναι ο σχολικός κήπος που 
διαθέτουν, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία 
του επίσης το 2006.

«Ένας βιολογικός κήπος μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον αποτελεί ένα πεδίο έμπρακτων 
καθημερινών διδακτικών και μαθησιακών 
δραστηριοτήτων για ολόκληρη την εκπαιδευ-
τική κοινότητα, και όχι μόνο. Δεν γνωρίζω αν 
θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κήπο μέσα σε 
κάθε σχολείο, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα σχο-
λείο μέσα σε κάθε κήπο!» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο κ. Τσαγλιώτης.

Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, ενέταξαν εξαρ-
χής στον κήπο του σχολείου εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα 
μαθήματα των φυσικών επιστημών και με 
δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ 
είναι αξιοσημείωτο πως δεν έπαψαν μετά τη 
δημιουργία του να αναζητούν συνεχώς νέες 
συνεργασίες και πηγές πληροφόρησης. Και 
η προσπάθεια απέδωσε καρπούς, με την 
ενεργό συμμετοχή του σχολείου στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα «Organic.Edunet» της 
δράσης «eContetPlus», στο οποίο συμμετέ-
χουν συνολικά δεκαπέντε εταίροι από δέκα 
ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά στους 
θεματικούς άξονες του προγράμματος, 
είναι η αγρο-οικολογία, η βιολογική καλ-
λιέργεια αλλά και η ανάπτυξη και εφαρμο-
γή εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις προ-
αναφερόμενες θεματικές περιοχές (URL: 
http://portal.organic-edunet.eu/ και http://
efepereth.wikidot.com/organic-edunet).

Η Επιστήμη «ανθεί»!
Με μια πρώτη ματιά, ο σχολικός κήπος 

μοιάζει κάτι απλό: τα παιδιά καλλιεργούν 
φυτά ή λαχανικά. Αν εξετάσουμε όμως λίγο 
πιο προσεκτικά τις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες στις οποίες συμμετέχουν, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι πίσω από κάτι φαινο-
μενικά απλό κρύβεται σύνθετη επιστημονι-
κή γνώση. Οι μικροί μαθητές, μέσα από το 
παιχνίδι, έχουν μάθει να κατασκευάζουν και 
να μελετούν μοντέλα θερμοκηπίων γνωρί-
ζοντας παράλληλα τον τρόπο λειτουργίας 
τους, να καλλιεργούν φυτά στο θερμοκήπιο, 
να τα μεταφυτεύουν με συγκαλλιέργειες στα 
παρτέρια, να προχωρούν σε κομποστοποίη-
ση, να αποξηραίνουν και να συντηρούν τη 
σοδειά τους με ηλιακούς αποξηραντήρες, 
ακόμη και να προστατεύουν τα φυτά τους 
καταπολεμώντας βιολογικά τις ασθένειες 
από έντομα που τα προσβάλλουν!

(ΑΝΑ)ΒΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί του 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ρεθύμνου και ο υπεύθυνος του Ερ-
γαστηρίου Φυσικών Επιστημών αισθάνονται 
ικανοποιημένοι όχι μόνο από το γεγονός ότι 
έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών 
τους γύρω από την εφαρμογή επιστημονικών 
διαδικασιών, αλλά και για έναν ακόμη λόγο: 
βρεθήκαν στο ξεκίνημα μιας συλλογικής 
δράσης σχετικά με την αναβίωση των σχολι-
κών κήπων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής, οι σχολικοί κήποι 
είχαν εφαρμοστεί θεσμικά και συστηματικά 
επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου 
το 1929, όταν αποφασίστηκε η ίδρυση και 
καλλιέργεια κήπου σε κάθε σχολείο «χάριν 
της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθη-
μάτων και προς απόκτησιν υπό των μαθητών 
προκαταρκτικών γνώσεων καλλιέργειας της 
γης» (ΦΕΚ 309, 24/8/1929, Κεφ. Στ’, άρ. 13).

Ο κ. Τσαγλιώτης επισημαίνει ότι «αν σε 
εκείνη την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
το αίτημα ήταν η εκπαίδευση των “αγροτό-
παιδων”, στη σημερινή εποχή το διακύβευμα 
δεν είναι μόνο η (ανα)βίωση μιας καινοτο-
μίας ή μιας καλής εκπαιδευτικής πρακτικής, 
αλλά και η προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη 
μέσα από τη σύγχρονη γνώση για μια παρα-
γωγική ανασυγκρότηση».
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σύγχρονα υλικά, όπως έναν πλαστικό σωλήνα 
και δύο πλαστικούς φακούς (αντικειμενικός 
και προσοφθάλμιος), οι οποίοι αποσπάστη-
καν από φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για τροπο-
ποιημένη (ανα)κατασκευή ενός μικροσκοπίου 
–με μεγέθυνση που προσεγγίζει το 20-25 x–, 
το οποίο έχει προταθεί από ερευνητές του 
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia 
della Scienza της Φλωρεντίας. Σε μια δεύτερη 
φάση, προστέθηκε ένας επιπλέον ενδιάμεσος 
φακός, προκειμένου να μικρύνει η παραμόρ-
φωση, να δημιουργηθούν είδωλα με μεγαλύ-
τερη οξύτητα και να ενισχυθεί η μεγέθυνση.

»Στη συνέχεια, τα παιδιά εισάγονται εν συ-
ντομία στην ιστορική εξέλιξη του μικροσκο-
πίου, με εστίαση στη ζωή και τις ανακαλύψεις 
του Robert Hooke (1635-1703), από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του μέχρι τα επιτεύγματά του 
στη Micrographia (1665), σκιαγραφώντας 
τον ως έναν φυσικό φιλόσοφο και πολυμαθή, 
που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην επιστημονι-
κή επανάσταση τόσο στα πειράματα όσο και 
στη θεωρία».

Είναι ευνόητο πως οι μικροί καλλιεργητές 
- επιστήμονες δεν μένουν μόνο στη θεω-
ρία, αλλά προχωρούν και στην πράξη. Έτσι, 
ακολουθεί η διεξαγωγή μελετών μικροσκο-

πίου, με το κάθε παιδί να καταγράφει τις 
παρατηρήσεις του με το μικροσκόπιο 

που το ίδιο έχει κατασκευάσει, μέσα 
από μια προσέγγιση εμπνευσμένη 

από τη Micrographia. Μάλιστα, οι μα-
θητές προτού αρχίσουν να κρατούν 
σημειώ σεις από τις παρατηρήσεις 

τους, μελετούν ένα σχετικό απόσπασμα 
από το κλασικό έργο του Robert Hooke, κα-
τάλληλα μετασχηματισμένο και προσαρμο-
σμένο για την περίσταση.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ακολουθούν παρό-
μοια βήματα μ’ εκείνα του Hooke. Αρχικά με-
λετούν τη μύτη μιας βελόνας και μια μικρή 
τυπογραφημένη τελεία –μελέτες που λει-
τουργούν και ως ασκήσεις εστίασης στη χρή-
ση του μικροσκοπίου–, ενώ έπειτα μελετούν 
σπόρους (θυμαριού και πετούνιας) και μέρη 
των φυτών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους στο θερμοκήπιο και στον σχολικό κήπο, 
καθώς και έντομα (μυρμήγκια και ισόποδα). 
Η εργασία τους ολοκληρώνεται με ελεύθερη 
μελέτη πάνω στα ειδικά ενδιαφέροντα που 
έχουν αναπτύξει για διάφορα δείγματα που 
επιθυμούν να εξετάσουν. Ακόμη, θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι, όπως σε κάθε στάδιο της 
συγκεκριμένης διαδικασίας, έτσι και στην 
εξέταση με τα μικροσκόπια προάγονται η 
συνεργασία και η ομαδικότητα, αφού οι μα-
θητές συζητούν και ανταλλάσουν απόψεις 
μέσα από τα σημειωματάριά τους.

Πού οδηγούν όλα αυτά; Η απάντηση έρχε-
ται από τον υπεύθυνο του προγράμματος, 
κ. Νεκτάριο Τσαγλιώτη: «Η ανάλυση των 
σημειωματάριων των παιδιών αποκαλύπτει 
σημαντικές πτυχές της διαδικασίας του “κάνω 
Επιστήμη” σε αυθεντικό περιβάλλον, ακολου-
θώντας μια διερευνητική προσέγγιση διδα-
σκαλίας και μάθησης. Έτσι, διαμορφώνεται 
σταδιακά μια μαθητική επιστημονική κοινό-
τητα, η οποία καταπιάνεται με ένα έργο που 
έχει σκοπιμότητα ή/και ασχολείται συστημα-
τικά με μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 
επιστημονικής αναζήτησης». 

Επιπρόσθετο παράδειγμα καλής πρακτι-
κής, που συνδέεται και με τις δραστηριό-
τητες του σχολικού κήπου, αποτελεί και η 
συμμετοχή του Εργαστηρίου ΦΕ στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα «Ιστορία και Φιλοσοφία 
της Επιστήμης για την Εκπαίδευση στις Φυ-
σικές Επιστήμες» (HIPST), με μια διδακτική 
και μαθησιακή προσέγγιση για τις μελέ-
τες μικροσκοπίου (URL: http://efepereth.
wikidot.com/hipst).

Ο κ. Τσαγλιώτης μας περιγράφει αναλυτι-
κά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε: «Αρ-
χικά, κάθε παιδί κατασκεύασε ένα αυτοσχέδιο 
ανακλαστικό μικροσκόπιο, χρησιμοποιώντας 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Όπως έγινε φανερό, αν υπάρχει θέληση στο δημόσιο σχολείο, τότε πάντα θα υπάρχει και ο τρόπος 
ώστε οι μαθητές να οικειοποιούνται τις εκπαιδευτικές διαδικασίες με ενδιαφέρον και δέσμευση, 
χωρίς να στερούνται τη χαρά της δημιουργίας και της μάθησης. Ωστόσο, γεγονός παραμένει πως 
μέχρι σήμερα δεν έχει κατοχυρωθεί θεσμικά ένα πλαίσιο λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικών 
Επιστημών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μολονότι θα μπορούσαν να προσφέρουν σημα-
ντικές υπηρεσίες σε έναν τομέα όπως είναι η εργαστηριακή πρακτική στις φυσικές επιστήμες 
τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτικών. Ευχή όλων είναι η Πολιτεία να κάνει 
ουσιαστικά αυτό που οφείλει: να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες εκπαιδευτικών, προκειμένου να 
μην αποτελούν αποσπασματικές καινοτομίες, αλλά καθημερινή πρακτική στα σχολεία, με συνέ-
πεια και συνέχεια. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, χρειάζεται επιμονή στη σημασία και την αξία 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών, των ανθρώπινων και 
υλικών πόρων και κυρίως εμπιστοσύνη στο έργο των εκπαιδευτικών.
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