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Σύντομη αναφορά Μαθησιακών & Διδακτικών Αρχών,
που επηρεάζουν τη διδασκαλία & μάθηση των ΦΕ… 

 Εξελικτική - Αναπτυξιακή - Επεξεργασίας Πληροφοριών -Κριτικές (ως 
θεωρίες μάθησης που επηρεάζουν τη διδακτική των ΦΕ…)

 Κοινωνικές θεωρίες μάθησης (η γνώση ως κοινωνικό αγαθό, επιστήμη για 
όλους, εγγραμματισμός στις ΦΕ, ομαδοσυνεργατική…) 

 Στρατηγικές Διερεύνησης & Ανακάλυψης (μάθηση με καθοδηγούμενη 
διερεύνηση και καθοδηγούμενη ανακάλυψη της γνώσης μέσα από χρήση  
κατάλληλων έργων…)

 Εποικοδομητισμός (βάση οι προηγούμενες εμπειρίες & γνώσεις, 
εννοιολογική σύγκρουση & αλλαγή…)

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία ( ανάλογα με τις ατομικές δυνατότητες & 
διαφορές, πολλαπλές διδακτικές πρακτικές…)

 Σύνδεση Τεχνολογίας & ΦΕ (σχέση τεχνολογίας και ΦΕ…)

 Φύση των Φυσικών επιστημών (ως εργαστηριακές επιστήμες…)

 Ανάπτυξη θετικής Στάσης προς τις ΦΕ (φθίνουσα η θετική στάση από το 
Δημοτικό προς την επόμενη βαθμίδα, ενδιαφέρον & κίνητρα…)



Ενδεικτική Διδασκαλία ΜτΠ  στο Δημοτικό
(με χρήση Βιβλίου Μαθητή, Τετραδίου Εργασιών & Οδηγό Δασκάλου…) 

Το υλικό…

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας…

 Α Τάξη: 3 ώρες 

 Β Τάξη: 3 ώρες

 Γ Τάξη: 2 ώρες

 Δ Τάξη: 2 ώρες



Η ΜτΠ ως Κοινωνική & Φυσική Επιστήμη… 

Η  ΜτΠ εντάσσεται τόσο στις «Σπουδές του Ανθρώπου και 
της Κοινωνίας» όσο και στις  Φυσικές Επιστήμες και αποτελεί 
βασικό τομέα μάθησης στα Π.Σ. για τις 4 πρώτες τάξεις του 
Δημ. Σχολείου. 

Είναι το μοναδικό αμιγώς διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο
στην 11χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου συνυφαίνονται 
στοιχεία από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, 
καθώς και από τις φυσικές επιστήμες.

 Βασικός σκοπός της ΜτΠ είναι να βοηθήσει τους μαθητές, 
μέσα από συνεργατική διερεύνηση, να κατακτήσουν το 
θεμελιώδες και ουσιώδες εννοιολογικό υπόβαθρο σε αυτούς 
τους διαφορετικούς τομείς των επιστημών… 



Η Διδασκαλία στη ΜτΠ, με βάση τα ΑΠΣ/ΔΕΠΣ, 
έχει ως μαθησιακούς στόχους:

1. Απόκτηση εννοιολογικού πλαισίου και βασικών γνώσεων.

2. Εξοικείωση με τον ερευνητικό τρόπο μάθησης.

3. Εμπειρίες ομαδοσυνεργατικής μάθησης και διδασκαλίας.

4. Απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.

5. Ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση.

6. Απόκτηση στάσεων και αξιών.



Προετοιμασία για τη διδασκαλία μιας ενότητας (1)

ΟΧΙ

 Με βάση το κεφάλαιο, 
και την ωριαία 
διδασκαλία/ ύλη

ή 

 Με βάση το κάθε 
ξεχωριστό κείμενο και 
εικόνα…

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να σχεδιάζει τη διδασκαλία του:

ΝΑΙ

 Με βάση την ενότητα

&

 Με τη συνολική αντίληψη 
των εννοιών & των 
κεντρικών θέσεων,  
δηλαδή των  γενικεύσεων  
(αυτές είναι οι Κεντρικές  
Ιδέες των κειμένων της 
κάθε ενότητας)



Προετοιμασία δ/λίας ενότητας Γ΄-Πανοραμικός χάρτης (2)

1. Μελέτη του 
πανοραμικού χάρτη στο 
βιβλίο του δασκάλου για 
οργάνωση του 
διδακτικού χρόνου.

2.Μελέτη των διδακτικών 
στόχων, των εργασιών 
των σχεδίων εργασίας 
και των φύλλων 
αξιολόγησης

3.Συλλογή υλικού από 
εκπαιδευτικό – μαθητές.

Ο πίνακας είναι 
απόσπασμα από το βιβλίο 

δασκάλου της Γ΄
(σελ. 22-23)



Η διδασκαλία ενότητας – Γ΄ Τάξη

Ενότητα 1: «Ζούμε Μαζί»  ΒΜ 
σελ. 9-27

Ο εκπαιδευτικός συζητά τον 
προ-οργανωτή (ίσως και  με 
κλειστά βιβλία). Καταγράφει 
τις απόψεις των μαθητών και 
ανιχνεύει τι γνωρίζουν...

Στη συνέχεια,  οι μαθητές 
συγκρίνουν τις απόψεις τους 
με το διάγραμμα του βιβλίου 
και σχολιάζουν ή και το 
συμπληρώνουν στην αρχή και 
στο τέλος της ενότητας… 



Η διδασκαλία κεφαλαίου - Γ΄ τάξη (1)

Κεφάλαιο 3 «Ενδιαφερόμαστε για την 
κοινότητα» (ΒΜ σελ. 17-20)

 Έκφραση απόψεων για τα διάφορα 
προβλήματα της κοινότητας. 
Ενεργοποίηση & συμμετοχή, σελ. 17

 Βασικός στόχος η διαμόρφωση 
μαθητικών ομάδων, σελ. 18 

 Περιγραφή υπηρεσιών που βοηθούν 
να λυθούν προβλήματα σε τοπικό 
επίπεδο, σελ 19 (σύνδεση με γλώσσα 
- προφορικός  λόγος, επιχειρήματα)

 Περιγραφή μιας προβληματικής 
κατάστασης, σελ. 20 (σύνδεση με 
γλώσσα – αναφορικός λόγος)

 Η διαμόρφωση στάσεων και αξιών 
σχετικά με «Εμένα με νοιάζει».



Η διδασκαλία κεφαλαίου - Γ΄ τάξη (2)

Κεφάλαιο 3 «Ενδιαφερόμαστε για 
την κοινότητα» (ΤΕ σελ. 7)

Δραστηριότητες 6, 7 στο 
τετράδιο εργασιών του μαθητή 

 Δρασ.6: Δημιουργική 
παραγωγή κειμένου (ευκαιρία 
δημιουργικής έκφρασης)

Δρασ. 7: Διατύπωση υποθέσεων 
(κριτική σκέψη) 

Οδηγός Δασκάλου (σελ. 29-30)



Τα κείμενα αναφοράς

Δεν προτείνεται να δίνονται για αποστήθιση.

Οι μαθητές αναζητούν τη θεματική πρόταση των παραγράφων 
και την κεντρική ιδέα( Κ.Ι.) του κειμένου. Αυτή θα 
συγκρατήσουν και με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου. 

Για παράδειγμα, 
Στη Γ΄ τάξη: «Ζούμε σε κοινότητες, επειδή έτσι νοιώθουμε πιο 
ασφαλείς. Στην κοινότητα συνεργαζόμαστε, εξυπηρετούμε και 
έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλο». (Κ.Ι. από σ. 13)



Η αξιολόγηση στη ΜτΠ

Αξιολόγηση στην ωριαία διδασκαλία (διαμορφωτική) και με 
την ολοκλήρωση της ενότητας (τελική).

 Αντίστοιχη με τους διδακτικούς στόχους & τη μεθοδολογία 
που χρησιμοποίησε ο/η εκπαιδευτικός… 

 Mε ασκήσεις κι εργασίες στο τετράδιο εργασιών… 

 Με «κριτήρια αξιολόγησης» στο βιβλίο δασκάλου… 



Εκπ/κό Λογισμικό 
«Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ – Δ’»

http://ts.sch.gr/software

(προς το παρόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω 
διακοπής της υποστήριξης του flash player )

Το Εκπ/κό Λογισμικό «Περιβάλλον: η προστασία
του δάσους» για Α-Β-Γ και Δ-Ε-ΣΤ, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στον browser Pale Moon

7.Λογισμικό Μελέτης Α-Δ ΠΙ_ User_manual.pdf
http://ts.sch.gr/software


Η διδ/λία μιας ενότητας ΜτΠ
σε όλες τις τάξεις περιλαμβάνει…

ΠΗΓΗ: Μαντάς, κ.ά, 2006



Ενδεικτική Διδασκαλία  «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»
(με χρήση πειράματος…)

Το υλικό…

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας…

 Ε Τάξη: 3 ώρες 

 ΣΤ Τάξη: 3 ώρες

✓ Επιτρέπεται 1 συνεχόμενο 2ώρο την εβδομάδα…

✓ Να λαμβάνονται υπόψη οι «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2021-
2022_ΔΗΜΟΤΙΚΟ» σελ. 100-133…

✓ Δουλεύουμε με το Τετράδιο Εργασιών και Το Βιβλίο Μαθητή 
«πράσινο Βιβλίο» χρησιμοποιείται ως βιβλίο αναφοράς…



Οι ΦΕ ως εργαστηριακές επιστήμες… (1)

Στην εκπαίδευση η διδασκαλία των ΦΕ έχει άμεση σχέση με 
το πείραμα και το διδακτικό εργαστήριο. 

Η σχέση αυτή προέκυψε μάλλον από το γεγονός ότι οι ΦΕ, 
είναι κατά βάση εργαστηριακές. Δηλαδή ασχολούνται με 
φαινόμενα που οι επιστήμονες αναπαράγουν ή κατασκευάζουν 
στα εργαστήρια και τα οποία σπάνια ή και καθόλου δεν 
συναντώνται στη φύση σε «αγνή» μορφή.  (παράδειγμα: ο 
βρασμός του νερού…) 



Οι ΦΕ ως σχολική (εργαστηριακή) επιστήμη… (2)

Το περιεχόμενο των ΦΕ δεν μπορεί, λοιπόν, να νοείται απλά 
ως κείμενο/έννοια αλλά ως χρήση των εννοιών ανάλογα με 
το πλαίσιο (π.χ.: επιστημονικό ή καθημερινό, εφαρμογής ή 
ερμηνείας...) 

Το σχολικό περιεχόμενο αποκτά το νόημά του μέσα από τη 
σύνδεσή του με τα υλικά , τις διαδικασίες και τις  πρακτικές 
που το επικυρώνουν (υλικά, διαδικασίες και πρακτικές που 
δεν συναντάμε υποχρεωτικά στον καθημερινό κόσμο).

Για παράδειγμα η θερμοκρασία ως μέτρηση είναι άλλο 
πράγμα από τη θερμοκρασία ως αίσθηση. Και η θερμότητα 
που βγαίνει από το καλοριφέρ άλλο πράγμα από τη 
θερμότητα που μετρά ένα θερμιδόμετρο.



Κάποιες Απόψεις εκπ/κών & μαθητών για το πείραμα…

Οι έρευνες στη Διδακτική των ΦΕ έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί: 
θεωρούν ότι πειράματα βοηθούν:

- στη μάθηση του περιεχομένου…
- στη σύνδεση περιεχομένου με τεχνολογία και καθημερινή ζωή…

Αντιλαμβάνονται ως εμπόδια στη χρήση πειραμάτων, παράγοντες όπως:
- Υποδομής…
- Προσωπικής επάρκειας…
- Σχετικούς με τη φύση των πειραμάτων…
- Διατάραξης της διδακτικής «παράδοσης»…

Γενικά θεωρούν ότι η χρήση πειραμάτων προκαλεί το ενδιαφέρον και τη 
μάθηση των παιδιών και τους δημιουργεί θετική στάση απέναντι στις ΦΕ

Από την άλλη κάποιες απόψεις των μαθητών/τριών είναι ότι τα πειράματα:
- Δείχνουν την αλήθεια…
- Γίνονται μόνο από επιστήμονες…
- Είναι πολύ ενδιαφέροντα ειδικά όταν συμμετέχουν και οι ίδιοι…
- Τους αρέσουν και τους διασκεδάζουν…
- Τους κάνουν να νιώθουν «μικροί επιστήμονες…



Τα ΒΔ (Ε & ΣΤ)  ΕΦΚ για την πειραματική δ/λια…

…Το βιβλίο εργασιών αποτελεί το βασικό βιβλίο με τις οδηγίες για την 
πειραματική πορεία …

…Το βιβλίο μαθητή είναι υποστηρικτικό. Περιλαμβάνει πληθώρα στοιχείων & 
πληροφοριών …. η χρήση του δεν πρέπει να αλλοιώνει τον ανακαλυπτικό
χαρακτήρα της εργασίας…

…Στο ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο ο δάσκαλος… προκαλεί 
ενδιαφέρον, προβληματίζει , αναζητά υποθέσεις, ενεργοποιεί στην 
εκτέλεση πειραμάτων και στην καταγραφή παρατηρήσεων… προκαλεί 
συζήτηση… και την εξαγωγή συμπερασμάτων και εξασφαλίζει την 
εμπέδωση οδηγώντας τους σταδιακά στη γενίκευση, στη μεταφορά και 
εφαρμογή της γνώσης στα φαινόμενα της καθημερινής ζωής....



Η παιδαγωγική/διδακτική προσέγγιση…

Σύνδεση με ΚΖ

Εποικοδομητισμός & εναλλακτικές ιδέες παιδιών
…Τα παιδιά έχουν ήδη εμπειρίες σχετικές με τα 
φαινόμενα, από την καθημερινή τους ζωή …
έχουν διαμορφώσει ιδέες & απόψεις για να τα 
περιγράφουν, να τα ερμηνεύουν ... 
Κάποιες από αυτές εμποδίζουν ή ευνοούν την 
κατανόηση των επιστημονικών απόψεων… 

Ο τρόπος διεξαγωγής των πειραμάτων
Τις περισσότερες φορές τα πειράματα βοηθούν τα παιδιά να 
κατανοήσουν τις έννοιες της Φυσικής, µόνο αν αυτά πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο ενός διαλόγου μαζί τους. 

Τα πειράματα δεν «μιλούν» από μόνα τους για τα φαινόμενα που 
αναπαριστούν! Εμείς μιλάμε γι’ αυτά. 

Προτείνεται, τα παιδιά να χειρίζονται  τα υλικά  και να μιλούν ακόμη και 
αν εκφράζουν απόψεις διαφορετικές από τις επιστημονικές. (χρήση 
ερωτήσεων & Φύλλων Εργασιών..) 

Υπάρχουν πειράματα επίδειξης, καθοδήγησης, ανακάλυψης...



Ενδεικτικό Παράδειγμα: 
Η λειτουργία του Απλού Ηλεκτρικού Κυκλώματος…

Α. Τι επιδιώκουμε με το συγκεκριμένο πείραμα:

 Να καταλάβουν, τα παιδιά, ότι ένα απλό κύκλωμα 
αποτελείται τουλάχιστον από μια μπαταρία, ένα λαμπάκι, ένα 
διακόπτη και καλώδιο.

 Να κατανοήσουν τη λειτουργία του κυκλώματος και τη 
σημασία του κάθε στοιχείου του κυκλώματος.

 Να συσχετίσουν τα σύμβολα που αναφέρονται στο βιβλίο 
τους με τα αντίστοιχα στοιχεία του κυκλώματος.



Η λειτουργία του Απλού Ηλεκτρικού Κυκλώματος…

Β. Συνηθισμένες Εναλλακτικές Ιδέες των παιδιών & Γνωστικές 
Δυσκολίες (αναφέρονται στο ΒΔ στην αρχή κάθε ενότητας):

Για να εξηγήσουν πως φθάνει το ρεύμα από την πηγή 
(μπαταρία) στον «καταναλωτή» (λαμπάκι) πολλές φορές 
θεωρούν:

α) Ότι η μπαταρία έχει μόνο έναν πόλο και αρκεί ένα καλώδιο 
για να ανάψει το λαμπάκι (μονοπολικό μοντέλο).

β) Ότι από τον κάθε πόλο της μπαταρίας ρέουν δυο 
διαφορετικές «ποσότητες ρεύματος», οι οποίες περνούν από 
τα καλώδια ενώνονται στο λαμπάκι και το κάνουν να ανάψει 
(μοντέλο των συγκρουόμενων ρευμάτων).

γ) Ότι το ρεύμα ρέει προς μια κατεύθυνση, καταναλώνεται 
στο λαμπάκι και επιστρέφει πάλι στη μπαταρία αλλά λιγότερο 
(μοντέλο εξασθένησης του ρεύματος).  



Παράδειγμα: η λειτουργία του Απλού Κυκλώματος
(1. Πείραμα Επίδειξης & πρόταση για συζήτηση) 

Υλικά και Περιγραφή Διάταξης:
 Ένα λαμπάκι με τη βάση του (3,8-4,5V)

 Μπαταρία πλακέ 4,5 V (φαίνονται πιο 
καθαρά οι δυο πόλοι)

 Μπαταρία κυλινδρική των 1,5 V

 Ένας διακόπτης.

 Τρία Καλώδια (με κροκοδειλάκια) 
 Συζήτηση για τα υλικά (από τι είναι φτιαγμένα τι 

αναγράφουν, αν είδαν παρόμοια, πώς λειτουργούν…)

Πρόταση για συζήτηση (πριν, κατά τη διάρκεια του πειράματος, ή 
και μετά), βασισμένη σε ερωτήματα του τύπου:
 Γιατί είναι απαραίτητα τα καλώδια;

 Γιατί πρέπει να συνδέσουμε και τους δυο πόλους της 
μπαταρίας για να ανάψει το λαμπάκι;

 Τι δουλειά κάνει ο διακόπτης; ……………………



Η λειτουργία του Απλού Ηλεκτρικού Κυκλώματος…
(2. Πείραμα Καθοδήγησης με Φύλλα Εργασίας)

Γ. Περιγραφή διδακτικής διαδικασίας (ο δάσκαλος βοηθητικός, δεν 
«μοιράζει γνώση», βοηθά όταν χρειαστεί σε διαδικασίες…): 

 Μοιράζουμε στις ομάδες τα υλικά και τα Φύλλα Εργασίας και 
συζητάμε για αυτά (από τι είναι φτιαγμένα, αν ξέρουν πως 
λειτουργούν, αν έχουν δει αλλού παρόμοια, τι είναι τα νούμερα 
που αναγράφονται πάνω τους κοκ…)

 (Πρόβλεψη & Ανάδειξη/ Καταγραφή των ΙΜ): Τι υποθέτουν ότι 
θα συμβεί αν ενώσουμε τα καλώδια με το λαμπάκι και την 
μπαταρία; Πώς θα τα ενώσουμε για να ανάψει το λαμπάκι; Γιατί 
θα ανάψει;…

 Πραγματοποιούν το πείραμα σύμφωνα με την καθοδήγηση και 
συμπληρώνουν τα  Φύλλα Εργασίας Μαθητών…

 Ανακοινώνουν οι ομάδες τα συμπεράσματα στην τάξη…

 Ελέγχουμε τις υποθέσεις μας και τις αρχικές ερμηνείες…

 Γενικεύουμε και συνδέουμε με την Καθημερινή Ζωή… 



Στην διεύθυνσηhttps://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-

construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-

virtual-lab_el.html θα βρεις ένα εικονικό εργαστήριο για την 

κατασκευή κυκλωμάτων. Δοκίμασε να κατασκευάσεις ένα απλό 

κύκλωμα

Η λειτουργία του Απλού Ηλεκτρικού Κυκλώματος…
(3. Πείραμα Προσομοίωσης https://phet.colorado.edu/el/)

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html
https://phet.colorado.edu/el/


Φωτογραφίες κατασκευών & πειραμάτων από παιδιά… 

Κατασκευή ηλεκτρικού «παντογνώστη» ως δραστηριότητα… (1)

Δραστηριότητα σύνδεσης 
καθημερινής ζωής & 
Φυσικών Επιστημών μέσα 
από τη δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα Φύλλο Εργασίας Μαθητών 
που δημιουργήθηκε για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’  αποστάσεως εκπαίδευση. 
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται με μια μικρή τροποποίηση θεωρούνται  
κατάλληλες και για δια ζώσης Διδασκαλίας. 



Μερικές φωτογραφίες από την πράξη…  (2)



Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο (Λογισμικό ΠΙ)

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία 
του μαθήματος της Φυσικής στην Ε΄ & ΣΤ' Δημοτικού.

(Στα πεδία: Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Ανθρωπολογία και  
Περιβαλλοντική Αγωγή)

http://ts.sch.gr/software

(προς το παρόν αποσύρθηκε από την 
άνω ιστοσελίδα, γιατί δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λόγω διακοπής της 

υποστήριξης του flash player )

http://ts.sch.gr/software


Αξιολόγηση στην Πειραματική Διδασκαλία των ΦΕ… (1)

Συνήθως αξιολογούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
παιδιών μέσα από τις δραστηριότητες.

Αξιολόγηση των γνώσεων

Μέσα από δραστηριότητες σχετικές με τις έννοιες.

Μπορούμε π.χ. να τους ζητήσουμε να θερμάνουν νερό και να
μετρήσουν πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία του με το χρόνο ή
να θερμάνουν πάγο και να μελετήσουν το φαινόμενο της τήξης.

Δηλαδή η αξιολόγηση των γνώσεων μπορεί να γίνει αν
ζητήσουμε από τα παιδιά να τις εφαρμόσουν σε αντίθεση με το
παραδοσιακό σχολείο όπου ζητάμε από τους μαθητές να
απομνημονεύσουν τις νέες γνώσεις.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
γνώσεων των μαθητών είναι η συζήτηση, τα σχεδιαγράμματα
των μαθητών, τα γραπτά τεστ, οι εννοιολογικοί χάρτες.



Αξιολόγηση στην Πειραματική Διδασκαλία των ΦΕ… (2)

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων

Μέσα από ορισμένες διαδικασίες της «επιστημονικής μεθόδου»:
 Παρατήρηση: Είναι ικανά να κάνουν λεπτομερείς παρατηρήσεις;

Χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις και απλά όργανα για την
υποβοήθηση της παρατήρησης;

 Υπόθεση – Ερμηνεία - Γενίκευση: Μπορούν να κάνουν υποθέσεις;
Προτείνουν ερμηνείες, χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει
για να ερμηνεύσουν μια καινούργια κατάσταση;

 Πρόβλεψη: Χρησιμοποιούν το δεδομένα που υπάρχουν για να προβλέψουν
την εξέλιξη ενός φαινομένου;

 Έλεγχος μεταβλητών: Είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις μεταβλητές που
υπεισέρχονται σε ένα φαινόμενο, να διατηρήσουν όλες σταθερές πλην μιας
και να μελετήσουν την εξέλιξη του φαινομένου σε συνάρτηση με αυτή;

 Μέτρηση: είναι ικανά να κάνουν μετρήσεις; Να σχεδιάζουν πειράματα;

 Εξαγωγή συμπερασμάτων: Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να
συλλέγουν δεδομένα, να τα ταξινομούν και να βγάζουν συμπεράσματα μέσα
από τα δεδομένα αυτό.

 Επικοινωνία: Είναι καλοί συζητητές και ακροατές; κρατούν σημειώσεις
κατά τη διάρκεια μιας έρευνας;



Αξιολόγηση στην Πειραματική Διδασκαλία των ΦΕ… (3)

Αξιολόγηση των στάσεων ή της επιστημονικής νοοτροπίας
Για την αξιολόγηση των στάσεων συνήθως παρατηρούμε και 
καταγράφουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 
των παιδιών όπως παρακάτω:
 Η περιέργεια: Διαθέτουν επιστημονική περιέργεια και 

δείχνουν ενδιαφέρον για τα φαινόμενα. Κάνουν ερωτήσεις 
και αναζητούν εξηγήσεις.

 Σεβασμός στην απόδειξη: Αναφέρουν αυτό που πιστεύουν  
ότι πραγματικά συμβαίνει σε πείσμα των αντίθετων 
απόψεων, προκαταλήψεων ή παρανοήσεων; Δεν καταλήγουν  
σε κάποιο συμπέρασμα, όταν δεν υπάρχουν ικανές 
αποδείξεις.

Προθυμία για αλλαγή απόψεων: Είναι προετοιμασμένα να 
αλλάζουν απόψεις υπό το φως των αποδείξεων;



Ενδεικτική Διδασκαλία στη Γεωγραφία 
(Χρήση Διαδραστικού Βιβλίου & Λογισμικού)

Το υλικό…

Εβδομαδιαίες Ώρες 
Διδασκαλίας…

 Ε Τάξη: 1 ώρα

 ΣΤ Τάξη: 1 ώρα

Περιορισμοί χρήσης λογισμικών και εφαρμογών 
λόγω διακοπής χρήσης του πρόσθετου λογισμικού 
Αdobe Flash Player στους φυλλομετρητές. 
Σχετικές οδηγίες:

1. Σχετικά με το Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης 
(http://ts.sch.gr/software) 

2. Σχετικά με τα μαθησιακά αντικείμενα σε flash 
στο Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor/faq)

http://ts.sch.gr/software
http://photodentro.edu.gr/lor/faq


Ενδεικτική χρήση  Διαδραστικού Βιβλίου Γεωγραφίας 

https://dschool.edu.gr/

http://ebooks.ed
u.gr/ebooks/v/ht
ml/8547/2272/G
eografia_ST-
Dimotikou_html-
empl/indexA_6.h
tml

https://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html


Ενδεικτική χρήση Λογισμικού Γεωγραφίας Ε-ΣΤ 
http://ts.sch.gr/software

ΠΡΟΣΟΧΗ!
(http://ts.sch.gr/software )

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για 
να μπορέσετε να τρέξετε τα λογισμικά 
κι όσες εφαρμογές τρέχουν με Adobe 
flash player:
Λόγω του ότι έχει σταματήσει η 
υποστήριξη του flash player από την 
Adobe και έχει αφαιρεθεί από τους 
δημοφιλείς browsers, στα Windows 
προχωρείστε στην εγκατάσταση του 
ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού Pale Moon καθώς 
και την εγκατάσταση παλιότερης 
έκδοσης του flash player και τη
ρύθμιση της Java . Στο Ubuntu Linux η 
εγκατάσταση γίνεται αυτοματοποιημένα 
εφόσον έχει προστεθεί το αποθετήριο 
της Τεχνικής Στήριξης, και έχει 
εγκατασταθεί το πακέτο sch-webapp-
launcher.

http://ts.sch.gr/software
http://ts.sch.gr/software
http://ts.sch.gr/wiki/Windows/Εφαρμογές/Pale_Moon
http://ts.sch.gr/wiki/Windows/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/Flash_Player
http://ts.sch.gr/wiki/Windows/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/Java
http://ts.sch.gr/wiki/Linux/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://ts.sch.gr/wiki/Linux/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D#sch-webapp-launcher:_.CE.95.CE.BA.CE.BA.CE.B9.CE.BD.CE.B7.CF.84.CE.AE.CF.82_.CE.B5.CE.BA.CF.80.CE.B1.CE.B9.CE.B4.CE.B5.CF.85.CF.84.CE.B9.CE.BA.CF.8E.CE.BD_.CE.BB.CE.BF.CE.B3.CE.B9.CF.83.CE.BC.CE.B9.CE.BA.CF.8E.CE.BD_.CE.B2.CE.B1.CF.83.CE.B9.CF.83.CE.BC.CE.AD.CE.BD.CF.89.CE.BD_.CF.83.CE.B5_Adobe_Flash_.CE.AE_Java


Ενδεικτική χρήση δικτυακού τόπου «e-geografia»

https://e-geografia.eduportal.gr/

https://e-geografia.eduportal.gr/


Αξιολόγηση κατά τη Διδασκαλία 
με χρήση Διαδραστικού Βιβλίου και Λογισμικού 

 Αξιολογούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών
μέσα από τις δραστηριότητες/ σενάρια/ παιχνίδια που
κλήθηκαν να εφαρμόσουν .

 Ακολούθησαν τις οδηγίες (προφορικές, φύλλων εργασίας,
παιχνιδιών)…

 Συμμετείχαν ενεργά στις ομαδικές δραστηριότητες…

 Συσχέτισαν τις γνώσεις με τις δραστηριότητες…

Έφεραν σε πέρας τις σχετικές δραστηριότητες και
προχώρησαν στην αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση…



email: pekes@thess.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα:   http://pekesthess.sites.sch.gr/

Στην ιστοσελίδα του 
ΠΕΚΕΣ στο 
Εκπαιδευτικό Υλικό, 
μπορείτε να 
αναζητήσετε υλικό και 
προτάσεις, όχι μόνο για 
τη διδασκαλία των ΦΕ, 
αλλά και για το σύνολο 
των γνωστικών 
αντικειμένων που 
διδάσκονται στην 
Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση…

mailto:pekes@thess.pde.sch.gr
http://pekesthess.sites.sch.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ενδεικτικό Φύλλο Εργασίας για ασύγχρονη ή και σύγχρονη εξ’  
αποστάσεως εκπαίδευση (δραστηριότητες κατάλληλες και για δια 
ζώσης Διδασκαλίας) .

Το ενδεικτικό 
Φύλλο Εργασίας
Φυσικά Ε’ 
(Εβδομαδιαίο)

«Απλό Κύκλωμα -
Διακόπτης -
Παράλληλη 
Σύνδεση & σε 
Σειρά»



Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων (1 από 5) 

Επαναληπτική δραστηριότητα σύνδεσης προϋπάρχουσας γνώσης 



Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων (2 από 5)

Επαναληπτική δραστηριότητα εμπέδωσης & εμβάθυνσης γνώσεων 

2. Δες το Βίντεο «Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα» 

(http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/965).   

Ζωγράφισε τώρα ένα δικό σου απλό κύκλωμα και μετά σχεδίασέ το μόνο με 

τα σύμβολα του.

Να θυμάσαι ότι: Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια 

μπαταρία (ηλεκτρική πηγή), το καλώδιο (αγωγό), ένα λαμπάκι (αντίσταση) 

και έναν διακόπτη.

Το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα: με ζωγραφική Το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα: με σύμβολα

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/965


Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων (3 από 5)

3. Δες τα δυο παρακάτω βίντεο «Σύνδεση σε σειρά σε ηλεκτρικό 
κύκλωμα» (http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/962) και 
«Παράλληλη σύνδεση σε ηλεκτρικό κύκλωμα» 
(http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/961). 

Κατόπιν συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις σωστές λέξεις που 
δίνονται: (σειρά, λάμπες, παράλληλη, ροή, ηλεκτρικές)

Στην ………….. σύνδεση οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται 
παράλληλα. Έτσι δημιουργούνται πολλά, ανεξάρτητα ηλεκτρικά 
κυκλώματα, που όταν αποσυνδέσουμε μια συσκευή οι υπόλοιπες 
λειτουργούν. Οι …………… συσκευές και οι ………. στα σπίτια μας 
είναι συνδεδεμένες παράλληλα. Αντίθετα στη σύνδεση σε ……….. οι 
ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται η μία μετά την άλλη. Αν 
αποσυνδέσουμε μία συσκευή, η ……… του ηλεκτρικού ρεύματος 
διακόπτεται και οι υπόλοιπες συσκευές σταματούν να λειτουργούν.

Επαναληπτική δραστηριότητα εμπέδωσης & εμβάθυνσης γνώσεων 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/962
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/961


Χρήση ελεγμένων μέσων ΤΠΕ από το 
«Φωτόμετρο». 

(οι συγκεκριμένοι δεσμοί αποτελούν 
παραπομπές και στο «Διαδραστικό 
Βιβλίο» επιλέχτηκε όμως να δίνονται 
απευθείας στο Φ. Εργασίας για ευκολία 
χρήσης από τα παιδιά)



Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων (4 από 5) 

4. Στην διεύθυνση PHET (https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-

construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-

lab_el.html) θα βρεις ένα εικονικό εργαστήριο για την κατασκευή 

κυκλωμάτων. Δοκίμασε να κατασκευάσεις:

α) ένα κύκλωμα σε σύνδεση στη σειρά με 2 λαμπτήρες και 1 διακόπτη.

β) ένα κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση με 2 λαμπτήρες και 2 διακόπτες.

Δραστηριότητα 
πειραματικής 
εφαρμογής 
(προσομοίωση) 

Διερευνητική 
& 

επέκτασης 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html
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Δραστηριότητα σύνδεσης καθημερινής ζωής & Φυσικών 
Επιστημών μέσα από τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών



✓ Εκπαιδευτικά σενάρια & σχεδία εργασίας:

 Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/aggregator/

 Ιφιγένεια (με κωδικούς επιμόρφωσης ΤΠΕ):
http://ifigeneia.cti.gr/repository/

 Αίσωπος (ΙΕΠ): http://aesop.iep.edu.gr/senaria

για παράδειγμα: http://aesop.iep.edu.gr/node/24067

 Αποθετήριο Διδ. Σεν. (Πανεπιστήμιο Πάτρας με απλή εγγραφή): 
https://www.ocean.upatras.gr/scen/

 Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπ/σης (Κύπρος) 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/

✓ Εκπαιδευτική Τηλεόραση: http://www.edutv.gr/index.php/protobathmia

✓ Διαδίκτυο & YouTube, για παράδειγμα: 

 (πώς δουλεύουν οι πυξίδες;
https://www.youtube.com/watch?v=jyY4voVTIcQ)

 (Ανυψωτική μηχανή Ήρωνος: 
https://www.youtube.com/watch?v=jZJbgjMBb6A)

Εναλλακτικές δραστηριότητες για τη Διδασκαλία των ΦΕ στο Δημοτικό 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://ifigeneia.cti.gr/repository/
http://aesop.iep.edu.gr/senaria
http://aesop.iep.edu.gr/node/24067
https://www.ocean.upatras.gr/scen/
http://www.schools.ac.cy/klimakio/
http://www.edutv.gr/index.php/protobathmia
https://www.youtube.com/watch?v=jyY4voVTIcQ
https://www.youtube.com/watch?v=jZJbgjMBb6A


✓ Κατασκευή – πείραμα – προσομοιώσεις 

Ενδεικτικές ιστοσελίδες που περιέχουν ιδέες για δρατηριότητες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Διδασκαλία/Μάθηση των ΦΕ 
στο Δημοτικό  :

 http://tinanantsou.blogspot.gr/

 http://www.sciencebob.com/experiments/index.php

 http://www.sciencekids.co.nz/experiments.html

 http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

 https://e-geografia.eduportal.gr/

http://tinanantsou.blogspot.gr/
http://www.sciencebob.com/experiments/index.php
http://www.sciencekids.co.nz/experiments.html
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://e-geografia.eduportal.gr/

