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ύκημμε ακαθμνά Ιαζεζηαθώκ & Δηδαθηηθώκ Ανπώκ, 
πμο επενεάδμοκ ηε δηδαζθαιία & μάζεζε ηςκ ΦΓ…  

 Γλειηθηηθή - Ακαπηοληαθή - Γπελενγαζίαξ Πιενμθμνηώκ -Ηνηηηθέξ (ςξ 
ζεςνίεξ μάζεζεξ πμο επενεάδμοκ ηε δηδαθηηθή ηςκ ΦΓ…) 

 Ημηκςκηθέξ ζεςνίεξ μάζεζεξ (ε γκώζε ςξ θμηκςκηθό αγαζό, επηζηήμε γηα 
όιμοξ, εγγναμμαηηζμόξ ζηηξ ΦΓ, μμαδμζοκενγαηηθή…)  

 ηναηεγηθέξ Δηενεύκεζεξ & Ακαθάιορεξ (μάζεζε με θαζμδεγμύμεκε 
δηενεύκεζε θαη θαζμδεγμύμεκε ακαθάιορε ηεξ γκώζεξ  μέζα από πνήζε  
θαηάιιειςκ ένγςκ…) 

 Γπμηθμδμμεηηζμόξ (βάζε μη πνμεγμύμεκεξ εμπεηνίεξ & γκώζεηξ, 
εκκμημιμγηθή ζύγθνμοζε & αιιαγή…) 

 Δηαθμνμπμηεμέκε δηδαζθαιία ( ακάιμγα με ηηξ αημμηθέξ δοκαηόηεηεξ & 
δηαθμνέξ, πμιιαπιέξ δηδαθηηθέξ πναθηηθέξ…) 

 ύκδεζε Σεπκμιμγίαξ & ΦΓ (ζπέζε ηεπκμιμγίαξ θαη ΦΓ…) 

 Φύζε ηςκ Φοζηθώκ επηζηεμώκ (ςξ ενγαζηενηαθέξ επηζηήμεξ…)  

 Ακάπηολε ζεηηθήξ ηάζεξ πνμξ ηηξ ΦΓ (θζίκμοζα ε ζεηηθή ζηάζε από ημ 
Δεμμηηθό πνμξ ηεκ επόμεκε βαζμίδα, εκδηαθένμκ & θίκεηνα…) 

 



Γκδεηθηηθή Δηδαζθαιία ΙηΠ  ζημ Δεμμηηθό 
(με πνήζε Βηβιίμο Ιαζεηή, Σεηναδίμο Γνγαζηώκ & Οδεγό Δαζθάιμο…)  

Σμ οιηθό… 

Γβδμμαδηαίεξ Ώνεξ Δηδαζθαιίαξ… 

 Α Τάμε:  3 ώξεο  

 Β Τάμε: 3 ώξεο 

 Γ Τάμε:  2 ώξεο 

 Γ Τάμε:  2 ώξεο 



Ε ΙηΠ ςξ Ημηκςκηθή & Φοζηθή Γπηζηήμε…  
  

Ε  ΙηΠ εκηάζζεηαη ηόζμ ζηηο «πμοδέξ ημο Ακζνώπμο θαη 
ηεξ Ημηκςκίαξ» όζμ θαη ζηηξ  Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ θαη απμηειεί 
βαζηθό ημμέα μάζεζεξ ζηα Π.. γηα ηηξ 4 πνώηεξ ηάλεηξ ημο 
Δεμ. πμιείμο.  

Γίκαη ημ μμκαδηθό αμηγώξ δηαζεμαηηθό γκςζηηθό ακηηθείμεκμ 
ζηεκ 11πνμκε οπμπνεςηηθή εθπαίδεοζε, όπμο ζοκοθαίκμκηαη 
ζημηπεία από ηηξ ακζνςπηζηηθέξ θαη ηηξ θμηκςκηθέξ επηζηήμεξ, 
θαζώξ θαη από ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ.  

 

 Βαζηθόξ ζθμπόξ ηεξ ΙηΠ είκαη κα βμεζήζεη ημοξ μαζεηέξ, 
μέζα από ζοκενγαηηθή δηενεύκεζε, κα θαηαθηήζμοκ ημ 
ζεμειηώδεξ θαη μοζηώδεξ εκκμημιμγηθό οπόβαζνμ ζε αοημύξ 
ημοξ δηαθμνεηηθμύξ ημμείξ ηςκ επηζηεμώκ…  



Π..  Ιειέηεξ Πενηβάιιμκημξ γηα Γ΄ ηάλε (ζει. 47–60) 

ηε Φηιμζμθία ηςκ Π.. δειώκεηαη 
νεηά ε «δηπιή θύζε» ηεξ ΙηΠ γηα 
όιεξ ηάλεηξ, π.π. ζηεκ Γ΄…  



Ε Δηδαζθαιία ζηε ΙηΠ, με βάζε ηα ΑΠ/ΔΓΠ, 
έπεη ςξ μαζεζηαθμύξ ζηόπμοξ: 

1. Απόθηεζε εκκμημιμγηθμύ πιαηζίμο θαη βαζηθώκ γκώζεςκ. 

2. Γλμηθείςζε με ημκ ενεοκεηηθό ηνόπμ μάζεζεξ. 

3. Γμπεηνίεξ μμαδμζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ θαη δηδαζθαιίαξ. 

4. Απόθηεζε δελημηήηςκ θνηηηθήξ ζθέρεξ. 

5. Γοθαηνίεξ γηα δεμημονγηθή έθθναζε. 

6. Απόθηεζε ζηάζεςκ θαη αληώκ. 



 
Δηδαθηηθά μέζα & δηδαθηηθέξ πνμζεγγίζεηξ ζηε ΙηΠ 

 Δηδαθηηθά Ιέζα: 

1. πμιηθά βηβιία (Βηβιίμ Ιαζεηή - Σεηνάδημ Γνγαζηώκ - 
Βηβιίμ γηα ημ Δάζθαιμ). 

2. Οπηηθμ-αθμοζηηθά μέζα (ιμγηζμηθό, βίκηεμ, έκηοπα…) 

Δηδαθηηθέξ Πνμζεγγίζεηξ: 

1. Ηαζμδεγμύμεκε δηενεύκεζε (δηαζύκδεζε ηεξ ΙηΠ με ηηξ 
θμηκςκηθέξ θαη θοζηθέξ επηζηήμεξ). 

2. Ηαηακόεζε θαη παναγςγή θεημέκςκ (δηαζύκδεζε ηεξ ΙηΠ με 
ηε γιώζζα). 

3. Γηαηνηθή ενγαζία ζηεκ Α΄ θαη Β΄, ε μπμία ζηαδηαθά 
ελειίζζεηαη ζε ενγαζία ζε ζογθνμηεμέκεξ μαζεηηθέξ μμάδεξ 
ζηηξ Γ΄ θαη Δ΄. 

4. πέδηα ενγαζίαξ. 



Πνμεημημαζία γηα ηε δηδαζθαιία μηαξ εκόηεηαξ (1) 

ΟΧΘ 

 Ιε βάζε ημ θεθάιαημ, 
θαη ηεκ ςνηαία 
δηδαζθαιία/ ύιε 

ή  

 Ιε βάζε ημ θάζε 
λεπςνηζηό θείμεκμ θαη 
εηθόκα… 

 

Ο εθπαηδεοηηθόξ ζα πνέπεη  
κα ζπεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ημο: 

ΝΑΘ 

 Ιε βάζε ηεκ εκόηεηα 

& 

 Ιε ηε ζοκμιηθή ακηίιερε 
ηςκ εκκμηώκ & ηςκ 
θεκηνηθώκ ζέζεςκ,  
δειαδή ηςκ  γεκηθεύζεςκ  
(αοηέξ είκαη μη Ηεκηνηθέξ  
Ζδέεξ ηςκ θεημέκςκ ηεξ 
θάζε εκόηεηαξ) 



Πνμεημημαζία δ/ιίαξ εκόηεηαξ Γ΄-Πακμναμηθόξ πάνηεξ (2) 

1. Ιειέηε ημο 
πακμναμηθμύ πάνηε ζημ 
βηβιίμ ημο δαζθάιμο γηα 
μνγάκςζε ημο 
δηδαθηηθμύ πνόκμο. 

2.Ιειέηε ηςκ δηδαθηηθώκ 
ζηόπςκ, ηςκ ενγαζηώκ 
ηςκ ζπεδίςκ ενγαζίαξ 
θαη ηςκ θύιιςκ 
αλημιόγεζεξ 

3.οιιμγή οιηθμύ από 
εθπαηδεοηηθό – μαζεηέξ. 

 Ο πίκαθαξ είκαη 
απόζπαζμα από ημ βηβιίμ 

δαζθάιμο ηεξ Γ΄ 
(ζει. 22-23) 



Ε δηδαζθαιία εκόηεηαξ – Γ΄ Σάλε 

Γκόηεηα 1: «Δμύμε Ιαδί»  ΒΙ 
ζει. 9-27 
 

Ο εθπαηδεοηηθόξ ζοδεηά ημκ 
πνμ-μνγακςηή (ίζςξ θαη  με 
θιεηζηά βηβιία). Ηαηαγνάθεη 
ηηξ απόρεηξ ηςκ μαζεηώκ θαη 
ακηπκεύεη ηη γκςνίδμοκ... 

ηε ζοκέπεηα,  μη μαζεηέξ 
ζογθνίκμοκ ηηξ απόρεηξ ημοξ 
με ημ δηάγναμμα ημο βηβιίμο 
θαη ζπμιηάδμοκ ή θαη ημ 
ζομπιενώκμοκ ζηεκ ανπή θαη 
ζημ ηέιμξ ηεξ εκόηεηαξ…  



Ε δηδαζθαιία θεθαιαίμο - Γ΄ ηάλε (1) 

Ηεθάιαημ 3 «Γκδηαθενόμαζηε γηα ηεκ 
θμηκόηεηα» (ΒΙ ζει. 17-20) 

 Έθθναζε απόρεςκ γηα ηα δηάθμνα 
πνμβιήμαηα ηεξ θμηκόηεηαξ. 
Γκενγμπμίεζε & ζομμεημπή, ζει. 17 

 Βαζηθόξ ζηόπμξ ε δηαμόνθςζε 
μαζεηηθώκ μμάδςκ, ζει. 18  

 Πενηγναθή οπενεζηώκ πμο βμεζμύκ 
κα ιοζμύκ πνμβιήμαηα ζε ημπηθό 
επίπεδμ, ζει 19 (ζύκδεζε με γιώζζα 
- πνμθμνηθόξ  ιόγμξ, επηπεηνήμαηα) 

 Πενηγναθή μηαξ πνμβιεμαηηθήξ 
θαηάζηαζεξ, ζει. 20 (ζύκδεζε με 
γιώζζα – ακαθμνηθόξ ιόγμξ) 

 Ε δηαμόνθςζε ζηάζεςκ θαη αληώκ 
ζπεηηθά με «Γμέκα με κμηάδεη». 



Ε δηδαζθαιία θεθαιαίμο - Γ΄ ηάλε (2) 

Ηεθάιαημ 3 «Γκδηαθενόμαζηε γηα 
ηεκ θμηκόηεηα» (ΣΓ ζει. 7) 

 Δναζηενηόηεηεξ 6, 7 ζημ 
ηεηνάδημ ενγαζηώκ ημο μαζεηή  
 

 
 Δναζ.6: Δεμημονγηθή 

παναγςγή θεημέκμο (εοθαηνία 
δεμημονγηθήξ έθθναζεξ) 

 
 
Δναζ. 7: Δηαηύπςζε οπμζέζεςκ 

(θνηηηθή ζθέρε)  

 

Οδεγόξ Δαζθάιμο (ζει. 29-30) 

 



Δηδαζθαιία – Γνγαζία  
ζε μμάδεξ 

Δε ζεμαίκεη όηη είκαη μ 
απμθιεηζηηθόξ ηνόπμξ πμο 
ζα ενγάδμκηαη μη μαζεηέξ 
ζηε ΙηΠ.  
 
Σα ζπμιηθά βηβιία 
πενηιαμβάκμοκ έημημεξ 
δναζηενηόηεηεξ γηα 
δηαθμνεηηθέξ μαζεηηθέξ 
μμάδεξ  

& 
Πνμςζμύκ ηε ζεηηθή 
αιιειελάνηεζε μεηαλύ ηςκ 
μειώκ ηεξ μμάδαξ με 
επημενηζμό ημο ένγμο. 
 

Βηβιίμ μαζεηή  
ει. 37 



Σα θείμεκα ακαθμνάξ 

Δεκ πνμηείκεηαη κα δίκμκηαη γηα απμζηήζηζε. 

Οη μαζεηέξ ακαδεημύκ ηε ζεμαηηθή πνόηαζε ηςκ παναγνάθςκ 
θαη ηεκ θεκηνηθή ηδέα( Η.Ζ.) ημο θεημέκμο. Αοηή ζα 
ζογθναηήζμοκ θαη με ηεκ μιμθιήνςζε ημο θεθαιαίμο.  

 

 

 

 

 

Γηα πανάδεηγμα,  
ηε Γ΄ ηάλε: «Δμύμε ζε θμηκόηεηεξ, επεηδή έηζη κμηώζμομε πημ 
αζθαιείξ. ηεκ θμηκόηεηα ζοκενγαδόμαζηε, ελοπενεημύμε θαη 
έπμομε ακάγθε μ έκαξ από ημκ άιιμ». (Η.Ζ. από ζ. 13) 



Ε ένεοκα ζημ πεδίμ… 

Ιπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί εκηόξ 
ημο ζπμιηθμύ πώνμο…  

θαη ζε έκα πώνμ θμκηά 
ζημ ζπμιείμ…  ή 

Γνγαζίεξ ζημ ζπμιείμ… 
Πνμηείκεηαη: Οη μμαδηθέξ ή αημμηθέξ  ενγαζίεξ κα μιμθιενώκμκηαη 
ζημ ζπμιείμ. Ακ θάπμηα θμνά ακαηεζεί ενγαζία γηα ημ ζπίηη, αοηή ζα 
πνέπεη κα ζοκηείκεη ζημκ ακαζημπαζμό θαη ζηεκ εμπέδςζε αοηώκ πμο 
δηαπναγμαηεοηήθαμε ζημ ζπμιείμ. (Ε θαη’ μίθμκ ενγαζία κα μεκ 
λεπενκά ηα 15΄- 20’ ζηηξ Γ΄& Δ΄) 



Ε αλημιόγεζε ζηε ΙηΠ 

 Αλημιόγεζε ζηεκ ςνηαία δηδαζθαιία (δηαμμνθςηηθή) θαη με 
ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ εκόηεηαξ (ηειηθή).  

 Ακηίζημηπε με ημοξ δηδαθηηθμύξ ζηόπμοξ & ηε μεζμδμιμγία 
πμο πνεζημμπμίεζε μ/ε εθπαηδεοηηθόξ…  

 Mε αζθήζεηξ θη ενγαζίεξ ζημ ηεηνάδημ ενγαζηώκ…  

 Ιε «θνηηήνηα αλημιόγεζεξ» ζημ βηβιίμ δαζθάιμο…  

 

 

 



Πανάδεηγμα αλημιόγεζεξ 
ζημ γκςζηηθό ημμέα όπςξ 
παναηίζεκηαη ζημ ηεηνάδημ 
ενγαζηώκ 

Γ΄ ζ. 10 

Ε αλημιόγεζε ζημ Γκςζηηθό ημμέα (1) 

Ο μαζεηήξ: 
πμιηάδεη θαη απακηά ζε ενςηήζεηξ … 
Δηαηοπώκεη ζε ζοκεπέξ θείμεκμ … 
οκμρίδεη, ακαθεθαιαηώκεη… 



Αλημιόγεζε Ηνηηηθήξ ζθέρεξ (2) 

Γιέγπεηαη ακ μ μαζεηήξ μπμνεί: 

1. Κα ηαληκμμεί, κα ζογθνίκεη, κα οπμζέηεη, κα θαηαιήγεη ζε 
ζομπενάζμαηα, κα αηηημιμγεί θαη κα επηπεηνεμαημιμγεί… 

2. Κα ακανςηηέηαη θαη κα ειέγπεη ηε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία 
μαζαίκεη – Αοημαλημιόγεζε. Κα δηαηοπώκεη αοημενςηήζεηξ 
ημο ηύπμο: 

Γηα πανάδεηγμα: 
Γ΄ ζ. 11 ΣΓΙ 

Γπηιμγή, πανμοζίαζε & 
αηηημιόγεζε ηεξ…   



Πώπ θηάζαμε ωπ εδώ; 

Ση ζέιμομε κα 
θναηήζμομε από 
όζα μειεηήζαμε;  

Πώξ ηα 
μειεηήζαμε;  

Ση μαξ άνεζε;  Ση ζα ζέιαμε κα 
θάκμομε αθόμα; 

Πώξ ενγαζηήθαμε 
ζηεκ μμάδα; 

Πμηεξ πεγέξ 
πνεζημμπμηήζαμε θαη 
πώξ μαξ βμήζεζακ; 

Πμύ ζα μαξ 
πνεηαζημύκ όζα 

μειεηήζαμε; 

Ση μαξ 
δοζθόιερε; 

Αλημιόγεζε ζημκ Ημηκςκηθό & οκαηζζεμαηηθό Σμμέα 
Αοημαλημιόγεζε – Ιεηαγκώζε (3) 



Γθπ/θό Θμγηζμηθό  
«Ιειέηε Πενηβάιιμκημξ Α’ – Δ’» 

http://ts.sch.gr/software  
 

(πνμξ ημ πανόκ δεκ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ιόγς 
δηαθμπήξ ηεξ οπμζηήνηλεξ ημο flash player ) 

Σμ Γθπ/θό Θμγηζμηθό «Πενηβάιιμκ: ε πνμζηαζία 
ημο δάζμοξ» γηα Α-Β-Γ θαη Δ-Γ-Σ, μπμνεί κα 
πνεζημμπμηεζεί ζημκ browser Pale Moon 

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


Γκαιιαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ… (1) 

 ημκ θόμβμ ημο ρεθηαθμύ ζπμιείμο http://ebooks.edu.gr/new/ 
οπάνπμοκ Δηαδναζηηθά/ Γμπιμοηηζμέκα βηβιία. 

 
 Τπάνπμοκ ηδέεξ θαη πνμηάζεηξ γηα Δναζηενηόηεηεξ & πέδηα 

Ιαζεμάημξ ζηα Κ.Π.. θαη ημοξ μδεγμύξ εθπ/θμο ζημ ρεθηαθό 
ζπμιείμ ζηε δηεύζοκζε: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php  

   
 

ΚΠ Γ’ Δεμμηηθμύ ζει. 47-60 
Οη 7 απιέξ μεπακέξ: ζπνώπκς, 
ηναβώ θαη ζεθώκς ζει. 61-78 

http://ebooks.edu.gr/new/
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
6.Οδηγός για Φυσικά Δημοτικού_ΝΠΣ.pdf


Δεμημονγία  Γκκμημιμγηθώκ πανηώκ: 

Ιεηαγκςζηηθά ενγαιεία  
Θεηημονγηθά ενγαιεία  
 Γκαιιαθηηθό ενγαιείμ αλημιόγεζεξ. 
 

Πεγή, Δεμ. π. Αγίμο Ανζεκίμο: (http://users.sch.gr/ioaaxaopou/autosch/joomla15/) 

Γκαιιαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ… (2) 

http://users.sch.gr/ioaaxaopou/autosch/joomla15/


 Δεμημονγία Δναζηενημηήηςκ: (GoogleErth , επελενγαζία πάνηε 
γεηημκηάξ από μαζεηέξ…) 

 
 

Γκαιιαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ… (3) 

ημ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘ, πνμηείκμκηαη εκδεηθηηθά θάπμηεξ ηζημζειίδεξ με 
δναζηενηόηεηεξ/θαηαζθεοέξ/πνμζμμμηώζεηξ, πμο μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ 
γηα ηε Δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ ζημ Δεμμηηθό  

 
 

Φάξηεο απνηύπσζεο πνξείαο καζεηώλ 

 από ην ζρνιείν ζην ζπίηη… 



 Ε δηδ/ιία μηαξ εκόηεηαξ ΙηΠ 
 ζε όιεξ ηηξ ηάλεηξ πενηιαμβάκεη… 

ΠΕΓΕ: Ιακηάξ, θ.ά, 2006 



Γκδεηθηηθή Δηδαζθαιία  «Γνεοκώ ημ Φοζηθό Ηόζμμ» 
(με πνήζε πεηνάμαημξ…) 

Σμ οιηθό… 

Γβδμμαδηαίεξ Ώνεξ Δηδαζθαιίαξ… 

 Δ Τάμε:  3 ώξεο  

 ΣΤ Τάμε: 3 ώξεο 

 Δπηηξέπεηαη 1 ζπλερόκελν 2ώξν ηελ εβδνκάδα… 

 Να ιακβάλνληαη ππόςε νη «ΟΓΖΓΗΔΣ ΓΗΓΑΣΚΑΛΗΑΣ 2021-
2022_ΓΖΜΟΤΗΚΟ» ζει. 100-133… 

 Γνπιεύνπκε κε ην Τεηξάδην Δξγαζηώλ θαη Τν Βηβιίν Μαζεηή 
«πξάζηλν Βηβιίν» ρξεζηκνπνηείηαη σο βηβιίν αλαθνξάο… 



Οη ΦΓ ςξ ενγαζηενηαθέξ επηζηήμεξ…  (1)  

ηεκ εθπαίδεοζε ε δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ έπεη άμεζε ζπέζε με 
ημ πείναμα θαη ημ δηδαθηηθό ενγαζηήνημ.  

Ε ζπέζε αοηή πνμέθορε μάιιμκ από ημ γεγμκόξ όηη μη ΦΓ, 
είκαη θαηά βάζε ενγαζηενηαθέξ. Δειαδή αζπμιμύκηαη με 
θαηκόμεκα πμο μη επηζηήμμκεξ ακαπανάγμοκ ή θαηαζθεοάδμοκ 
ζηα ενγαζηήνηα θαη ηα μπμία ζπάκηα ή θαη θαζόιμο δεκ 
ζοκακηώκηαη ζηε θύζε ζε «αγκή» μμνθή.  (πανάδεηγμα: μ 
βναζμόξ ημο κενμύ…)  



Οη ΦΓ ςξ ζπμιηθή (ενγαζηενηαθή) επηζηήμε…  (2)  

Σμ πενηεπόμεκμ ηςκ ΦΓ δεκ μπμνεί, ιμηπόκ, κα κμείηαη απιά 
ςξ θείμεκμ/έκκμηα αιιά ςξ πνήζε ηςκ εκκμηώκ ακάιμγα με 
ημ πιαίζημ (π.π.: επηζηεμμκηθό ή θαζεμενηκό, εθανμμγήξ ή 
ενμεκείαξ...)  

Σμ ζπμιηθό πενηεπόμεκμ απμθηά ημ κόεμά ημο μέζα από ηε 
ζύκδεζή ημο με ηα οιηθά , ηηξ δηαδηθαζίεξ θαη ηηξ  πναθηηθέξ 
πμο ημ επηθονώκμοκ (οιηθά, δηαδηθαζίεξ θαη πναθηηθέξ πμο 
δεκ ζοκακηάμε οπμπνεςηηθά ζημκ θαζεμενηκό θόζμμ). 

 Γηα πανάδεηγμα ε ζενμμθναζία ςξ μέηνεζε είκαη άιιμ 
πνάγμα από ηε ζενμμθναζία ςξ αίζζεζε. Ηαη ε ζενμόηεηα 
πμο βγαίκεη από ημ θαιμνηθέν άιιμ πνάγμα από ηε 
ζενμόηεηα πμο μεηνά έκα ζενμηδόμεηνμ. 



Ηάπμηεξ Απόρεηξ εθπ/θώκ & μαζεηώκ γηα ημ πείναμα… 

Οη ένεοκεξ ζηε Δηδαθηηθή ηςκ ΦΓ έδεηλακ όηη μη εθπαηδεοηηθμί:  
ζεςνμύκ όηη πεηνάμαηα βμεζμύκ: 

 - ζηε μάζεζε ημο πενηεπμμέκμο… 
 - ζηε ζύκδεζε πενηεπμμέκμο με ηεπκμιμγία θαη θαζεμενηκή δςή… 

Ακηηιαμβάκμκηαη ςξ εμπόδηα ζηε πνήζε πεηναμάηςκ, πανάγμκηεξ όπςξ: 
 - Τπμδμμήξ… 
 - Πνμζςπηθήξ επάνθεηαξ… 
 - πεηηθμύξ με ηε θύζε ηςκ πεηναμάηςκ… 
 - Δηαηάναλεξ ηεξ δηδαθηηθήξ «πανάδμζεξ»… 

Γεκηθά ζεςνμύκ όηη ε πνήζε πεηναμάηςκ πνμθαιεί ημ εκδηαθένμκ θαη ηε 
μάζεζε ηςκ παηδηώκ θαη ημοξ δεμημονγεί ζεηηθή ζηάζε απέκακηη ζηηξ ΦΓ 
 
Από ηεκ άιιε θάπμηεξ απόρεηξ ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ είκαη όηη ηα πεηνάμαηα: 

 - Δείπκμοκ ηεκ αιήζεηα… 
 - Γίκμκηαη μόκμ από επηζηήμμκεξ… 
 - Γίκαη πμιύ εκδηαθένμκηα εηδηθά όηακ ζομμεηέπμοκ θαη μη ίδημη… 
 - Σμοξ ανέζμοκ θαη ημοξ δηαζθεδάδμοκ… 
 - Σμοξ θάκμοκ κα κηώζμοκ «μηθνμί επηζηήμμκεξ… 



…απόθηεζε γκώζεςκ …ζεςνίεξ, κόμμοξ … κα "ενμεκεύμοκ” 
θαηκόμεκα… 

 

…ηεκ ελμηθείςζε ημο μαζεηή με ηεκ επηζηεμμκηθή 
μεζμδμιμγία… …ακάπηολε δελημηήηςκ  

 

…. ηθακόξ κα αλημιμγεί επηζηεμμκηθέξ & ηεπκμιμγηθέξ 
εθανμμγέξ… ςξ μειιμκηηθόξ πμιίηεξ κα ημπμζεηείηαη θνηηηθά 
απέκακηί ημοξ… 

Ηονίανπμη ηόπμη ζύμθςκα με ηα ΑΠ & ΔΓΠ 
γηα ημ μάζεμα «Γ.Φ.Η.»… 



Σα ΒΔ (Γ & Σ)  ΓΦΗ γηα ηεκ πεηναμαηηθή δ/ιηα… 
…Σμ βηβιίμ ενγαζηώκ απμηειεί ημ βαζηθό βηβιίμ με ηηξ μδεγίεξ γηα ηεκ 
πεηναμαηηθή πμνεία … 

…Σμ βηβιίμ μαζεηή είκαη οπμζηενηθηηθό. Πενηιαμβάκεη πιεζώνα ζημηπείςκ & 
πιενμθμνηώκ …. ε πνήζε ημο δεκ πνέπεη κα αιιμηώκεη ημκ ακαθαιοπηηθό 
παναθηήνα ηεξ ενγαζίαξ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ημ ενεοκεηηθά ελειηζζόμεκμ μμκηέιμ μ δάζθαιμξ… πνμθαιεί 
εκδηαθένμκ, πνμβιεμαηίδεη , ακαδεηά οπμζέζεηξ, εκενγμπμηεί ζηεκ 
εθηέιεζε πεηναμάηςκ θαη ζηεκ θαηαγναθή παναηενήζεςκ… πνμθαιεί 
ζοδήηεζε… θαη ηεκ ελαγςγή ζομπεναζμάηςκ θαη ελαζθαιίδεη ηεκ 
εμπέδςζε μδεγώκηαξ ημοξ ζηαδηαθά ζηε γεκίθεοζε, ζηε μεηαθμνά θαη 
εθανμμγή ηεξ γκώζεξ ζηα θαηκόμεκα ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ.... 



Ο θαιόξ πεηναμαηηζηήξ από ημ ΒΙ… (1) 

…θνύβμομε ηα θείμεκα θαη δεηάμε 
κα παναηενήζμοκ θαη κα ζπμιηάζμοκ 
μία - μία, ηηξ εηθόκεξ ζημ βηβιίμ 
ημοξ. 

Ιε θαηάιιειεξ ενςηήζεηξ γίκεηαη 
ζοδήηεζε: 

- Ση θάκεη ημ αγόνη ζηεκ 1ε εηθόκα; 

- Γηαηί πνέπεη κα δηαβάδμομε 
πνμζεθηηθά ηηξ μδεγίεξ; 

- Ση θάκεη ημ θμνίηζη ζηε 2ε εηθόκα; 

 Ακηίζημηπα, με ενςηήζεηξ, 
πνμηνέπμομε ημοξ μαζεηέξ κα 
ζπμιηάζμοκ θαη ηηξ οπόιμηπεξ 
εηθόκεξ. 

…μεηά ημοξ δεηάμε κα δηαβάζμοκ ηα 
θείμεκα ζηα πιαίζηα δίπια από ηηξ 
εηθόκεξ θαη κα δηαπηζηώζμοκ ακ 
«οπέζεζακ» ζςζηά ημ ζομβμιηζμό 
ηςκ εηθόκςκ… 



…Οη μδεγίεξ ζηεκ πνμεγμύμεκε 
ζειίδα ακαθένμκηαη ζηα ζηάδηα 
εθηέιεζεξ ημο πεηνάμαημξ εκώ εδώ 
ακαθένμκηαη ζε δναζηενηόηεηεξ 
πμο μη μαζεηέξ πνέπεη κα 
θνμκηίδμοκ κα απμθεύγμοκ θαηά 
ηεκ εθηέιεζε ηςκ πεηναμάηςκ…  

….έμθαζε ζημ ζπμιηαζμό ηςκ 
εηθόκςκ  θαη επηζεμαίκμομε όηη, 
όηακ ενγαδόμαζηε πεηναμαηηθά, 
πνέπεη κα είμαζηε ηδηαίηενα 
πνμζεθηηθμί…. 

Πνμζμπή: Ακαθένμομε ζημοξ 
μαζεηέξ όηη ηα πενηζζόηενα 
πεηνάμαηα μπμνμύκ κα ηα 
επακαιαμβάκμοκ μόκμη ζημ ζπίηη, 
εθηόξ από ιίγα, ηα μπμία είκαη 
παναθηενηζμέκα με ηεκ ακηίζημηπε 
βηκηέηα ςξ επηθίκδοκα… 

Ο θαιόξ πεηναμαηηζηήξ από ημ ΒΙ… (2) 



Ιεηάδμζε επηζηεμμκηθώκ πναθηηθώκ μέζα από ημ 
πείναμα (έκκμηεξ & δηαδηθαζίεξ)… 

…ζα μπμνμύζαμε κα πμύμε όηη ζπεδόκ όιμη μη εμπιεθόμεκμη με ηεκ 
εθπαηδεοηηθή πνάλε (ζεςνεηηθμί & εθπ/θμί πνάλεξ) θαίκεηαη κα πηζηεύμοκ 
όηη με ηε δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ  ηα παηδηά ακαπηύζζμοκ «ακάιμγεξ» 
επηζηεμμκηθέξ πναθηηθέξ μέζς ηοπηθώκ πεηναμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ & 
δηαπείνηζε ηςκ δεδμμέκςκ… 

…ςξ πναθηηθή ηςκ μαζεηώκ ζημ ενγαζηήνημ πνμβάιιεηαη μ παναθάης 
αιγόνηζμμξ εκενγεηώκ, ζημκ μπμίμ δεκ θαίκεηαη κα παίδεη ζεμακηηθό νόιμ ε 
μιμθιήνςζε ηεξ ζεηνάξ….  

Φαινόμενο 

διαποαγμάηερζηπ 
Ενήγηζη  

θαιμξμέμξρ  

Εομημεία 
απξηελεζμάηωμ 

Εκηέλεζη ηξρ 
πειοάμαηξπ  

Παοαηήοηζη  
ρλικώμ 

 

ςεδιαζμόπ 
εκηέλεζηπ  

 

ρλλξγή 
απξηελεζμάηωμ 

Χοήζη  
ηωμ ρλικώμ 

 

Μαθηηική Ποακηική  
ζηξ εογαζηήοιξ ή 

ζηημ ηάνη 



Θεςνεηηθέξ παναδμπέξ γηα ηε πνήζε πεηναμάηςκ 
ζημ ζπμιείμ… 

Γεκηθά οπμζηενίδεηαη όηη μέζα από δναζηενηόηεηεξ θαη 
πεηνάμαηα ζηηξ ΦΓ, ηα παηδηά μπμνμύκ ή δηεοθμιύκμκηαη:  

 α) κα θαηακμήζμοκ ηεκ επηζηεμμκηθή γκώζε & μεζμδμιμγία,  

 β) κα γίκμοκ ηθακμί κα ενμεκεύμοκ ηα θοζηθά θαηκόμεκα,  

 γ) κα ακαπηύλμοκ ηεκ ηθακόηεηα ένεοκαξ, θαζώξ θαη ηα 
 εκδηαθένμκηα ημοξ  θαη 

 δ) κα ζοκδέζμοκ ηεκ επηζηεμμκηθή ζεςνία με ηεκ εμπεηνία 
ημοξ θαη ηεκ  θαζεμενηκή δςή.  



Ε παηδαγςγηθή/δηδαθηηθή πνμζέγγηζε… 

  ύμδεζη με ΙΖ 

Γπμηθμδμμεηηζμόξ & εκαιιαθηηθέξ ηδέεξ παηδηώκ 
…Σα παηδηά έπμοκ ήδε εμπεηνίεξ ζπεηηθέξ με ηα 
θαηκόμεκα, από ηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή … 
έπμοκ δηαμμνθώζεη ηδέεξ & απόρεηξ γηα κα ηα 
πενηγνάθμοκ, κα ηα ενμεκεύμοκ ...  
Ηάπμηεξ από αοηέξ εμπμδίδμοκ ή επλννύλ ηεκ 
θαηακόεζε ηςκ επηζηεμμκηθώκ απόρεςκ…  

Ο ηνόπμξ δηελαγςγήξ ηςκ πεηναμάηςκ  

Σηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ ηα πεηνάμαηα βμεζμύκ ηα παηδηά κα 
θαηακμήζμοκ ηηξ έκκμηεξ ηεξ Φοζηθήξ, µόκμ ακ αοηά πναγμαημπμημύκηαη 
ζημ πιαίζημ εκόξ δηαιόγμο μαδί ημοξ.  

Σα πεηνάμαηα δεκ «μηιμύκ» από μόκα ημοξ γηα ηα θαηκόμεκα πμο 
ακαπανηζημύκ! Γμείξ μηιάμε γη’ αοηά.  

Πνμηείκεηαη, ηα παηδηά κα πεηνίδμκηαη  ηα οιηθά  θαη κα μηιμύκ αθόμε θαη 
ακ εθθνάδμοκ απόρεηξ δηαθμνεηηθέξ από ηηξ επηζηεμμκηθέξ. (πνήζε 
ενςηήζεςκ & Φύιιςκ Γνγαζηώκ..)  

Τπάνπμοκ πεηνάμαηα επίδεηλεξ, θαζμδήγεζεξ, ακαθάιορεξ...  



Γκδεηθηηθό Πανάδεηγμα:  
Ε ιεηημονγία ημο Απιμύ Ειεθηνηθμύ Ηοθιώμαημξ… 

Α. Ση επηδηώθμομε με ημ ζογθεθνημέκμ πείναμα:  

  Κα θαηαιάβμοκ, ηα παηδηά, όηη έκα απιό θύθιςμα 
απμηειείηαη ημοιάπηζημκ από μηα μπαηανία, έκα ιαμπάθη, έκα 
δηαθόπηε θαη θαιώδημ. 

  Κα θαηακμήζμοκ ηε ιεηημονγία ημο θοθιώμαημξ θαη ηε 
ζεμαζία ημο θάζε ζημηπείμο ημο θοθιώμαημξ. 

  Κα ζοζπεηίζμοκ ηα ζύμβμια πμο ακαθένμκηαη ζημ βηβιίμ 
ημοξ με ηα ακηίζημηπα ζημηπεία ημο θοθιώμαημξ. 



Ε ιεηημονγία ημο Απιμύ Ειεθηνηθμύ Ηοθιώμαημξ… 

Β. οκεζηζμέκεξ Γκαιιαθηηθέξ Ζδέεξ ηςκ παηδηώκ & Γκςζηηθέξ 
   Δοζθμιίεξ (ακαθένμκηαη ζημ ΒΔ ζηεκ ανπή θάζε εκόηεηαξ):  

…δοζθμιίεξ ζηεκ θαηακόεζε ηεξ μεηαθμνάξ ηεξ εκένγεηαξ από 
ημ ειεθηνηθό νεύμα ζε έκα θύθιςμα. Γηα κα ελεγήζμοκ πςξ 
θζάκεη ημ νεύμα από ηεκ πεγή (μπαηανία) ζημκ «θαηακαιςηή» 
(ιαμπάθη) πμιιέξ θμνέξ ζεςνμύκ: 

 α) Όηη ε μπαηανία έπεη μόκμ έκακ πόιμ θαη ανθεί έκα θαιώδημ 
 γηα κα ακάρεη ημ ιαμπάθη (μμκμπμιηθό μμκηέιμ). 

 β) Όηη από ημκ θάζε πόιμ ηεξ μπαηανίαξ νέμοκ δομ 
 δηαθμνεηηθέξ «πμζόηεηεξ νεύμαημξ», μη μπμίεξ πενκμύκ από 
 ηα θαιώδηα εκώκμκηαη ζημ ιαμπάθη θαη ημ θάκμοκ κα ακάρεη 
 (μμκηέιμ ηςκ ζογθνμοόμεκςκ νεομάηςκ). 

 γ) Όηη ημ νεύμα νέεη πνμξ μηα θαηεύζοκζε, θαηακαιώκεηαη 
 ζημ ιαμπάθη θαη επηζηνέθεη πάιη ζηε μπαηανία αιιά ιηγόηενμ 
 (μμκηέιμ ελαζζέκεζεξ ημο νεύμαημξ).   



Πανάδεηγμα: ε ιεηημονγία ημο Απιμύ Ηοθιώμαημξ 
(1. Πείναμα Γπίδεηλεξ & πνόηαζε γηα ζοδήηεζε)   

Τιηθά θαη Πενηγναθή Δηάηαλεξ:  
 Έκα ιαμπάθη με ηε βάζε ημο (3,8-4,5V) 

 Ιπαηανία πιαθέ 4,5 V (θαίκμκηαη πημ 
θαζανά μη δομ πόιμη) 

 Ιπαηανία θοιηκδνηθή ηςκ 1,5 V 

 Έκαξ δηαθόπηεξ. 

 Σνία Ηαιώδηα (με θνμθμδεηιάθηα)  
 οδήηεζε γηα ηα οιηθά (από ηη είκαη θηηαγμέκα ηη 

ακαγνάθμοκ, ακ είδακ πανόμμηα, πώξ ιεηημονγμύκ…) 

Πνόηαζε γηα ζοδήηεζε (πνηκ, θαηά ηε δηάνθεηα ημο πεηνάμαημξ, ή 
θαη μεηά), βαζηζμέκε ζε ενςηήμαηα ημο ηύπμο: 
  Γηαηί είκαη απαναίηεηα ηα θαιώδηα; 

  Γηαηί πνέπεη κα ζοκδέζμομε θαη ημοξ δομ πόιμοξ ηεξ 
μπαηανίαξ γηα κα ακάρεη ημ ιαμπάθη; 

  Ση δμοιεηά θάκεη μ δηαθόπηεξ;    …………………… 



Ε ιεηημονγία ημο Απιμύ Ειεθηνηθμύ Ηοθιώμαημξ…  
(2. Πείναμα Ηαζμδήγεζεξ με Φύιια Γνγαζίαξ) 

Γ. Πενηγναθή δηδαθηηθήξ δηαδηθαζίαξ (μ δάζθαιμξ βμεζεηηθόξ, δεκ 
«μμηνάδεη γκώζε», βμεζά όηακ πνεηαζηεί ζε δηαδηθαζίεξ…):  

 Ιμηνάδμομε ζηηξ μμάδεξ ηα οιηθά θαη ηα Φύιια Γνγαζίαξ θαη 
ζοδεηάμε γηα αοηά (από ηη είκαη θηηαγμέκα, ακ λένμοκ πςξ 
ιεηημονγμύκ, ακ έπμοκ δεη αιιμύ πανόμμηα, ηη είκαη ηα κμύμενα 
πμο ακαγνάθμκηαη πάκς ημοξ θμθ…) 

 (Πνόβιερε & Ακάδεηλε/ Ηαηαγναθή ηςκ ΖΙ): Ση οπμζέημοκ όηη 
ζα ζομβεί ακ εκώζμομε ηα θαιώδηα με ημ ιαμπάθη θαη ηεκ 
μπαηανία; Πώξ ζα ηα εκώζμομε γηα κα ακάρεη ημ ιαμπάθη; Γηαηί 
ζα ακάρεη;… 

 Πναγμαημπμημύκ ημ πείναμα ζύμθςκα με ηεκ θαζμδήγεζε θαη 
ζομπιενώκμοκ ηα  Φύιια Γνγαζίαξ Ιαζεηώκ… 

 Ακαθμηκώκμοκ μη μμάδεξ ηα ζομπενάζμαηα ζηεκ ηάλε… 

 Γιέγπμομε ηηξ οπμζέζεηξ μαξ θαη ηηξ ανπηθέξ ενμεκείεξ… 

 Γεκηθεύμομε θαη ζοκδέμομε με ηεκ Ηαζεμενηκή Δςή…  



Σηελ δηεύζπλζεhttps://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-

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

virtual-lab_el.html ζα βξεηο έλα εηθνληθό εξγαζηήξην γηα ηελ 

θαηαζθεπή θπθισκάησλ. Γνθίκαζε λα θαηαζθεπάζεηο έλα απιό 

θύθισκα 

Ε ιεηημονγία ημο Απιμύ Ειεθηνηθμύ Ηοθιώμαημξ…  
(3. Πείναμα Πνμζμμμίςζεξ  https://phet.colorado.edu/el/) 
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Φςημγναθίεξ θαηαζθεοώκ & πεηναμάηςκ από παηδηά…  

Ηαηαζθεοή ειεθηνηθμύ «πακημγκώζηε» σο δξαζηεξηόηεηα… (1) 

Δναζηενηόηεηα ζύκδεζεξ 
θαζεμενηκήξ δςήξ & 
Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ μέζα 
από ηε δεμημονγηθή 
απαζπόιεζε ηςκ παηδηώκ 

ημ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ, πανμοζηάδεηαη εκδεηθηηθά έκα Φύιιμ Γνγαζίαξ Ιαζεηώκ 
πμο δεμημονγήζεθε γηα ζύγπνμκε θαη αζύγπνμκε ελ’  απμζηάζεςξ εθπαίδεοζε.  
Οη δναζηενηόηεηεξ πμο ακαθένμκηαη με μηα μηθνή ηνμπμπμίεζε ζεςνμύκηαη  
θαηάιιειεξ θαη γηα δηα δώζεξ Δηδαζθαιίαξ.  
 



Ιενηθέξ θςημγναθίεξ από ηεκ πνάλε…  (2) 



Γνεοκώ ημ Φοζηθό Ηόζμμ (Θμγηζμηθό ΠΖ) 

οκμδεοηηθό οιηθό οπό ηε μμνθή ιμγηζμηθμύ γηα ηε δηδαζθαιία 
ημο μαζήμαημξ ηεξ Φοζηθήξ ζηεκ Γ΄ & Σ' Δεμμηηθμύ. 

(ηα πεδία: Βημιμγία, Φοζηθή, Υεμεία, Ακζνςπμιμγία θαη  
Πενηβαιιμκηηθή Αγςγή) 

http://ts.sch.gr/software  
 

(πνμξ ημ πανόκ απμζύνζεθε από ηεκ 
άκς ηζημζειίδα, γηαηί δεκ μπμνεί κα 
πνεζημμπμηεζεί ιόγς δηαθμπήξ ηεξ 

οπμζηήνηλεξ ημο flash player ) 

http://ts.sch.gr/software


Αλημιόγεζε ζηεκ Πεηναμαηηθή Δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ… (1) 

οκήζςξ αλημιμγμύμε ηηξ γκώζεηξ θαη ηηξ δεληόηεηεξ ηςκ 
παηδηώκ μέζα από ηηξ δναζηενηόηεηεξ. 

Αλημιόγεζε ηςκ γκώζεςκ 

Ιέζα από  δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθέξ με ηηξ έκκμηεξ.  

Ιπμνμύμε π.π. κα ημοξ δεηήζμομε κα ζενμάκμοκ κενό θαη κα 
μεηνήζμοκ πώξ μεηαβάιιεηαη ε ζενμμθναζία ημο με ημ πνόκμ ή 
κα ζενμάκμοκ πάγμ θαη κα μειεηήζμοκ ημ θαηκόμεκμ ηεξ ηήλεξ. 

Δειαδή ε αλημιόγεζε ηςκ γκώζεςκ μπμνεί κα γίκεη ακ 
δεηήζμομε από ηα παηδηά κα ηηξ εθανμόζμοκ ζε ακηίζεζε με ημ 
παναδμζηαθό ζπμιείμ όπμο δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα 
απμμκεμμκεύζμοκ ηηξ κέεξ γκώζεηξ. 

Οη μέζμδμη πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ αλημιόγεζε ηςκ 
γκώζεςκ ηςκ μαζεηώκ είκαη ε ζοδήηεζε, ηα ζπεδηαγνάμμαηα 
ηςκ μαζεηώκ, ηα γναπηά ηεζη, μη εκκμημιμγηθμί πάνηεξ. 



Αλημιόγεζε ζηεκ Πεηναμαηηθή Δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ… (2) 

Αλημιόγεζε ηςκ δελημηήηςκ 
Ιέζα από μνηζμέκεξ δηαδηθαζίεξ ηεξ «επηζηεμμκηθήξ μεζόδμο»: 
 Παναηήνεζε: Γίκαη ηθακά κα θάκμοκ ιεπημμενείξ παναηενήζεηξ; 

Υνεζημμπμημύκ όιεξ ημοξ ηηξ αηζζήζεηξ θαη απιά όνγακα γηα ηεκ 
οπμβμήζεζε ηεξ παναηήνεζεξ;  

 Τπόζεζε – Γνμεκεία - Γεκίθεοζε: Ιπμνμύκ κα θάκμοκ οπμζέζεηξ; 
Πνμηείκμοκ ενμεκείεξ, πνεζημμπμημύκ ηηξ γκώζεηξ πμο έπμοκ απμθηήζεη 
γηα κα ενμεκεύζμοκ μηα θαηκμύνγηα θαηάζηαζε; 

 Πνόβιερε: Υνεζημμπμημύκ ημ δεδμμέκα πμο οπάνπμοκ γηα κα πνμβιέρμοκ 
ηεκ ελέιηλε εκόξ θαηκμμέκμο; 

 Έιεγπμξ μεηαβιεηώκ: Γίκαη ζε ζέζε κα ακαγκςνίζμοκ ηηξ μεηαβιεηέξ πμο 
οπεηζένπμκηαη ζε έκα θαηκόμεκμ, κα δηαηενήζμοκ όιεξ ζηαζενέξ πιεκ μηαξ 
θαη κα μειεηήζμοκ ηεκ ελέιηλε ημο θαηκμμέκμο ζε ζοκάνηεζε με αοηή; 

 Ιέηνεζε: είκαη ηθακά κα θάκμοκ μεηνήζεηξ; Κα ζπεδηάδμοκ πεηνάμαηα; 

 Γλαγςγή ζομπεναζμάηςκ: Σα παηδηά πνέπεη κα είκαη ζε ζέζε κα 
ζοιιέγμοκ δεδμμέκα, κα ηα ηαληκμμμύκ θαη κα βγάδμοκ ζομπενάζμαηα μέζα 
από ηα δεδμμέκα αοηό. 

 Γπηθμηκςκία: Γίκαη θαιμί ζοδεηεηέξ θαη αθνμαηέξ; θναημύκ ζεμεηώζεηξ 
θαηά ηε δηάνθεηα μηαξ ένεοκαξ; 



Αλημιόγεζε ζηεκ Πεηναμαηηθή Δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ… (3) 

Αλημιόγεζε ηςκ ζηάζεςκ ή ηεξ επηζηεμμκηθήξ κμμηνμπίαξ 
Γηα ηεκ αλημιόγεζε ηςκ ζηάζεςκ ζοκήζςξ παναηενμύμε θαη 
θαηαγνάθμομε μνηζμέκα παναθηενηζηηθά ηεξ ζομπενηθμνάξ 
ηςκ παηδηώκ όπςξ παναθάης: 
 Ε πενηένγεηα: Δηαζέημοκ επηζηεμμκηθή πενηένγεηα θαη 

δείπκμοκ εκδηαθένμκ γηα ηα θαηκόμεκα. Ηάκμοκ ενςηήζεηξ 
θαη ακαδεημύκ ελεγήζεηξ. 

 εβαζμόξ ζηεκ απόδεηλε: Ακαθένμοκ αοηό πμο πηζηεύμοκ  
όηη πναγμαηηθά ζομβαίκεη ζε πείζμα ηςκ ακηίζεηςκ 
απόρεςκ, πνμθαηαιήρεςκ ή πανακμήζεςκ; Δεκ θαηαιήγμοκ  
ζε θάπμημ ζομπέναζμα, όηακ δεκ οπάνπμοκ ηθακέξ 
απμδείλεηξ. 

Πνμζομία γηα αιιαγή απόρεςκ: Γίκαη πνμεημημαζμέκα κα 
αιιάδμοκ απόρεηξ οπό ημ θςξ ηςκ απμδείλεςκ; 



Γκδεηθηηθή Δηδαζθαιία ζηε Γεςγναθία  
(Υνήζε Δηαδναζηηθμύ Βηβιίμο & Θμγηζμηθμύ) 

Σμ οιηθό… 

Γβδμμαδηαίεξ Ώνεξ 
Δηδαζθαιίαξ… 

 Δ Τάμε:  1 ώξα 

 ΣΤ Τάμε: 1 ώξα 

Πεξηνξηζκνί ρξήζεο ινγηζκηθώλ θαη εθαξκνγώλ 
ιόγσ δηαθνπήο ρξήζεο ηνπ πξόζζεηνπ ινγηζκηθνύ 
Αdobe Flash Player ζηνπο θπιινκεηξεηέο. 
Σρεηηθέο νδεγίεο: 

1. Σρεηηθά κε ην Online Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Α‘ 
Βάζκηαο & Β‘ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(http://ts.sch.gr/software)  

2. Σρεηηθά κε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ζε flash 
ζην Φσηόδεληξν (http://photodentro.edu.gr/lor/faq) 

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


Γκδεηθηηθή πνήζε  Δηαδναζηηθμύ Βηβιίμο Γεςγναθίαξ  
 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
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexA_6.html


Γκδεηθηηθή πνήζε Θμγηζμηθμύ Γεςγναθίαξ Γ-Σ  
http://ts.sch.gr/software  

ΠΡΟΟΥΕ! 
(http://ts.sch.gr/software ) 

Αθμιμοζήζηε ηηξ παναθάης μδεγίεξ γηα 
κα μπμνέζεηε κα ηνέλεηε ηα ιμγηζμηθά 
θη όζεξ εθανμμγέξ ηνέπμοκ με Adobe 
flash player: 
Θόγς ημο όηη έπεη ζηαμαηήζεη ε 
οπμζηήνηλε ημο flash player από ηεκ 
Adobe θαη έπεη αθαηνεζεί από ημοξ 
δεμμθηιείξ browsers, ζηα Windows 
πνμπςνείζηε ζηεκ εγθαηάζηαζε ημο 
ΓΘ/ΘΑΗ ιμγηζμηθμύ Pale Moon θαζώξ 
θαη ηεκ εγθαηάζηαζε παιηόηενεξ 
έθδμζεξ ημο flash player θαη ηε 
νύζμηζε ηεξ Java . ημ Ubuntu Linux ε 
εγθαηάζηαζε γίκεηαη αοημμαημπμηεμέκα 
εθόζμκ έπεη πνμζηεζεί ημ απμζεηήνημ 
ηεξ Σεπκηθήξ ηήνηλεξ, θαη έπεη 
εγθαηαζηαζεί ημ παθέημ 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/Εφαρμογές/Pale_Moon
http://ts.sch.gr/wiki/Windows/Εφαρμογές/Pale_Moon
http://ts.sch.gr/wiki/Windows/Εφαρμογές/Pale_Moon
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/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/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/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%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
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
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
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
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
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


Γκδεηθηηθή πνήζε δηθηοαθμύ ηόπμο «e-geografia» 

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

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


Αλημιόγεζε θαηά ηε Δηδαζθαιία  
με πνήζε Δηαδναζηηθμύ Βηβιίμο θαη Θμγηζμηθμύ  

 Αλημιμγμύμε ηηξ γκώζεηξ θαη ηηξ δεληόηεηεξ ηςκ παηδηώκ 
μέζα από ηηξ δναζηενηόηεηεξ/ ζεκάνηα/ παηπκίδηα πμο 
θιήζεθακ κα εθανμόζμοκ . 

 Αθμιμύζεζακ ηηξ μδεγίεξ (πνμθμνηθέξ, θύιιςκ ενγαζίαξ, 
παηπκηδηώκ)…  

 ομμεηείπακ εκενγά ζηηξ μμαδηθέξ δναζηενηόηεηεξ… 

 οζπέηηζακ ηηξ γκώζεηξ με ηηξ  δναζηενηόηεηεξ… 

Έθενακ ζε πέναξ ηηξ ζπεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ θαη 
πνμπώνεζακ ζηεκ αοημαλημιόγεζε θαη αοημδηόνζςζε… 

 



 

email:         pekes@thess.pde.sch.gr   

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

 

ηεκ ηζημζειίδα ημο 
ΠΓΗΓ ζημ 
Γθπαηδεοηηθό Τιηθό, 
μπμνείηε κα 
ακαδεηήζεηε οιηθό θαη 
πνμηάζεηξ, όπη μόκμ γηα 
ηε δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ, 
αιιά θαη γηα ημ ζύκμιμ 
ηςκ γκςζηηθώκ 
ακηηθεημέκςκ πμο 
δηδάζθμκηαη ζηεκ 
Πνςημβάζμηα & 
Δεοηενμβάζμηα 
Γθπαίδεοζε… 

mailto:pekes@thess.pde.sch.gr
http://pekesthess.sites.sch.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ Ζ  

Γκδεηθηηθό Φύιιμ Γνγαζίαξ  γηα ζύγπνμκε & αζύγπνμκε ελ’  
απμζηάζεςξ εθπαίδεοζε (θαηάιιειμ θαη γηα δηα δώζεξ Δηδαζθαιία) 
Ιπμνείηε κα ημ θαηεβάζεηε από: 
https://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/129/fysiki_fyllo_ergasias_e_dimotikou.PDF  

Σμ εκδεηθηηθό 
Φύιιμ Γνγαζίαξ 
Φοζηθά Γ’  
(Γβδμμαδηαίμ) 
 
«Απιό Ηύθιςμα - 
Δηαθόπηεξ - 
Πανάιιειε 
ύκδεζε & ζε 
εηνά» 

https://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/129/fysiki_fyllo_ergasias_e_dimotikou.PDF
https://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/129/fysiki_fyllo_ergasias_e_dimotikou.PDF
https://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/129/fysiki_fyllo_ergasias_e_dimotikou.PDF


Πανμοζίαζε ηςκ Δναζηενημηήηςκ (1 από 5)  

Γπακαιεπηηθή δναζηενηόηεηα ζύκδεζεξ πνμϋπάνπμοζαξ γκώζεξ  



Πανμοζίαζε ηςκ Δναζηενημηήηςκ (2 από 5)  

Γπακαιεπηηθή δναζηενηόηεηα εμπέδςζεξ & εμβάζοκζεξ γκώζεςκ  

2. Γεο ην Βίληεν «Απλό ηλεκηρικό κύκλωμα» 

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

Εσγξάθηζε ηώξα έλα δηθό ζνπ απιό θύθισκα θαη κεηά ζρεδίαζέ ην κόλν κε 

ηα ζύκβνια ηνπ. 

 

Να θσμάζαι όηι: Έλα απιό ειεθηξηθό θύθισκα απνηειείηαη από κηα 

κπαηαξία (ειεθηξηθή πεγή), ην θαιώδην (αγσγό), έλα ιακπάθη (αληίζηαζε) 

θαη έλαλ δηαθόπηε. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Το απλό ελεκτρικό κύκλωμα: με δωγραυική 

 

 

 

 

 

Το απλό ελεκτρικό κύκλωμα: με σύμβολα 

 

 

 

 

 

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


Πανμοζίαζε ηςκ Δναζηενημηήηςκ (3 από 5)  

3. Γεο ηα δπν παξαθάησ βίληεν «Σύνδεζη ζε ζειρά ζε ηλεκηρικό 
κύκλωμα» (http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/962) θαη 
«Παράλληλη ζύνδεζη ζε ηλεκηρικό κύκλωμα» 
(http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/961).  
  
Καηόπηλ ζπκπιήξσζε ην παξαθάησ θείκελν κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο πνπ 
δίλνληαη: (ζειρά, λάμπες, παράλληλη, ροή, ηλεκηρικές) 
  
Σηελ ………….. ζύλδεζε νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη 
παξάιιεια. Έηζη δεκηνπξγνύληαη πνιιά, αλεμάξηεηα ειεθηξηθά 
θπθιώκαηα, πνπ όηαλ απνζπλδέζνπκε κηα ζπζθεπή νη ππόινηπεο 
ιεηηνπξγνύλ. Οη …………… ζπζθεπέο θαη νη ………. ζηα ζπίηηα καο 
είλαη ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια. Αληίζεηα ζηε ζύλδεζε ζε ……….. νη 
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη ε κία κεηά ηελ άιιε. Αλ 
απνζπλδέζνπκε κία ζπζθεπή, ε ……… ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
δηαθόπηεηαη θαη νη ππόινηπεο ζπζθεπέο ζηακαηνύλ λα ιεηηνπξγνύλ. 

Γπακαιεπηηθή δναζηενηόηεηα εμπέδςζεξ & εμβάζοκζεξ γκώζεςκ  

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


Υνήζε ειεγμέκςκ μέζςκ ΣΠΓ από ημ 
«Φςηόμεηνμ».  

(μη ζογθεθνημέκμη δεζμμί απμηειμύκ 
παναπμμπέξ θαη ζημ «Δηαδναζηηθό 
Βηβιίμ»  επηιέπηεθε όμςξ κα δίκμκηαη 
απεοζείαξ ζημ Φ. Γνγαζίαξ γηα εοθμιία 
πνήζεξ από ηα παηδηά) 



Πανμοζίαζε ηςκ Δναζηενημηήηςκ (4 από 5)  

4. Σηελ δηεύζπλζε PHET (https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-

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

lab_el.html) ζα βξεηο έλα εηθνληθό εξγαζηήξην γηα ηελ θαηαζθεπή 

θπθισκάησλ. Γνθίκαζε λα θαηαζθεπάζεηο: 

α) έλα θύθισκα ζε ζύνδεζη ζηη ζειρά κε 2 ιακπηήξεο θαη 1 δηαθόπηε. 

β) έλα θύθισκα ζε παράλληλη ζύνδεζη κε 2 ιακπηήξεο θαη 2 δηαθόπηεο. 

Δναζηενηόηεηα 
πεηναμαηηθήξ 
εθανμμγήξ 
(πνμζμμμίςζε)  
 
 
Δηενεοκεηηθή  

&  
επέθηαζεξ  
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Πανμοζίαζε ηςκ Δναζηενημηήηςκ (5 από 5)  

Δναζηενηόηεηα ζύκδεζεξ θαζεμενηκήξ δςήξ & Φοζηθώκ 
Γπηζηεμώκ μέζα από ηε δεμημονγηθή απαζπόιεζε ηςκ παηδηώκ 



 Γθπαηδεοηηθά ζεκάνηα & ζπεδία ενγαζίαξ: 

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

 Ηθηγέλεηα (κε θσδηθνύο επηκόξθσζεο ΤΠΔ): 
http://ifigeneia.cti.gr/repository/ 

 Αίζςπμξ (ΖΓΠ): http://aesop.iep.edu.gr/senaria  

  γηα πανάδεηγμα: http://aesop.iep.edu.gr/node/24067  

 Απνζεηήξην Γηδ. Σελ. (Παλεπηζηήκην Πάηξαο κε απιή εγγξαθή): 
https://www.ocean.upatras.gr/scen/  

 Δθπαηδεπηηθό Υιηθό Γεκνηηθήο Δθπ/ζεο (Κύπξνο) 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/  

 Γθπαηδεοηηθή Σειεόναζε: http://www.edutv.gr/index.php/protobathmia  

 Δηαδίθηομ & YouTube, γηα πανάδεηγμα:  

 (πώξ δμοιεύμοκ μη πολίδεξ; 
https://www.youtube.com/watch?v=jyY4voVTIcQ) 

 (Ακορςηηθή μεπακή Ήνςκμξ: 
https://www.youtube.com/watch?v=jZJbgjMBb6A) 

 

 

      

 

 

Γκαιιαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ γηα ηε Δηδαζθαιία ηςκ ΦΓ ζημ Δεμμηηθό  
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 Ηαηαζθεοή – πείναμα – πνμζμμμηώζεηξ  

Γκδεηθηηθέξ ηζημζειίδεξ πμο πενηέπμοκ ηδέεξ γηα δναζηενηόηεηεξ 
πμο μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ ζηε Δηδαζθαιία/Ιάζεζε ηςκ ΦΓ 
ζημ Δεμμηηθό  : 

 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/   
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