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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων στη σύνταξη του Προγράμματος σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση καταθέτει ένα καινοτομικό πλαίσιο, με στόχο να συνδέσει την επιστήμη με 
την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Επιδιώκει, να προωθήσει μία αβίαστη και λογική 
διαδικασία μάθησης ως τρόπο ανατροφής του παιδιού από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανόνων ηθικής και θα προωθεί την ειρήνη, καθώς και τη διεθνή 
κατανόηση.  

Ως εκ τούτου, τo νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου θέτει ως προτεραιότητες: 

- το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων 

- την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης 

- τη δραστηριοποίηση του μαθητή στη δημοκρατική και πολιτειακή συμμετοχή.  
Η καινοτομία του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες κλιμακώνεται σε 

πολλαπλά επίπεδα:  
- στη δικτύωση των εννοιών  
- στην ολοκλήρωση των δικτύων με την έννοια της ενέργειας ως υπερκείμενης και ενοποιητικής, 

στο πλαίσιο της αειφορίας  
- στην προσπάθεια δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης  
- στην προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας και ιδιαίτερα του επιχειρήματος  
- στην εγκόλπωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως αναπόσπαστο τμήμα 

της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 
- στο άνοιγμα της επιστήμης στην κοινωνία και τον πολιτισμό 
- στην καλλιέργεια στοιχείων από τη φύση των Φυσικών Επιστημών  
- στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και το 

μετασχηματισμό τους σε ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη.  
Ειδικότερα, η επιστήμη ενσωματώνεται σταδιακά στην πολιτισμική παράδοση και κουλτούρα των 

μαθητών (Aikenhead, Ogawa, 2007). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύονται οι αλληλεπιδράσεις των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών με το αντικείμενο – στόχο. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται τα κίνητρα για μάθηση 
στις Φυσικές Επιστήμες μέσα από την έρευνα, τη λήψη αποφάσεων και τη δράση. Κατά την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε 
κριτικούς διαλόγους, αλληλεπιδρούν με νοητικά και χειραπτικά εργαλεία (θεωρίες, γλωσσικοί κώδικες και 
πειραματικό υλικό), συγκροτούν μαθησιακές κοινότητες στην τάξη και στον τόπο τους, συν-διαμορφώνουν 
κανόνες ενώ ανταλλάσσουν ρόλους και ευθύνες.  

Οι συντάκτες του Προγράμματος Σπουδών επιδιώκουν μια μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που θα έχει νόημα για τους μαθητές και θα απολήγει σε όφελος της 
κοινότητάς τους. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν το έλλειμμα σε κάθε 
διδασκαλία, που είναι αγκιστρωμένη στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιεί ελάχιστα τις «minds on» και 
«hands on» προσεγγίσεις. Φιλοδοξία του παρόντος Προγράμματος Σπουδών, σε συνάρτηση με τον οδηγό 
του εκπαιδευτικού, είναι να τους βοηθήσει να σχεδιάζουν αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα και 
ενεργές κοινότητες μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες και όχι να παρέχουν απλώς πληροφορίες.  
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Η καινοτομική προσέγγιση στα Προγράμματα Σπουδών 

Στον ελληνικό χώρο, μετά την παραδοσιακή αντίληψη στο σχεδιασμό των αναλυτικών 
προγραμμάτων, η καινοτομική προσέγγιση χαρακτηρίστηκε από τη διαμόρφωση ευρέων θεματικών – 
εννοιολογικών ενοτήτων, από την «εις βάθος» πραγμάτευση ενός εννοιολογικού πλαισίου, υπό την 
επίδραση της «υποθετικο - παραγωγικής» μεθοδολογικής προσέγγισης και την οργανική ένταξη της 
πολιτισμικής διάστασης των Φυσικών Επιστημών στις διάφορες θεματικές ενότητες (Koliopoulos et al. 
2007). Στη συνέχεια, η τάση που επικράτησε τα νεότερα χρόνια ήταν αυτή της «εποικοδομητικής» 
προσέγγισης, στην οποία προτείνεται η παράλληλη ανάπτυξη της δηλωτικής, διαδικαστικής και 
εξαρτημένης κοινωνικής μάθησης με ποικιλία διδακτικών τεχνικών, καθώς και αναδιοργάνωση του 
περιεχομένου. Το τελευταίο οργανώνεται σε «κεντρικές έννοιες-ιδέες» (εννοιοκεντρικό μοντέλο) και η 
επεξεργασία του γίνεται, είτε ενδο-κλαδικά (στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο), είτε δια-κλαδικά. 

Αναφερόμενοι στη σχέση μεταξύ των συνόρων των γνωστικών αντικειμένων ή γνωσιακών 
συστημάτων, που κατά τον Bernstein (1991) αποδίδεται με τον όρο ταξινόμηση, οι συντάκτες του 
Προγράμματος Σπουδών υιοθετούν την άποψη, ότι η αποδυνάμωση της ταξινόμησης ισοδυναμεί με την 
κατάργηση των συνόρων μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων με άμεσες συνέπειες την άμβλυνση των 
ορίων μεταξύ τους, την ελαχιστοποίηση της ταύτισης των μαθητών με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, 
την αποδυνάμωση της ιεραρχικής κατάταξης των αντικειμένων και τελικά την αντίκρουση της αντίληψης, 
ότι η σχολική γνώση είναι αλάνθαστη και αμετάβλητη (Κουλαϊδής & Ogborne, 1994). Η ίδια αποδυνάμωση 
της ταξινόμησης έχει ως απόρροια την ενδυνάμωση της πολιτισμικής συνιστώσας των Φυσικών 
Επιστημών, συνδέοντας έτσι τη σχολική με την καθημερινή πολιτισμικό – βιωματική γνώση, τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με την κοινότητα και τα πολιτισμικά εργαλεία, τα οποία διαμεσολαβούν 
αποτελεσματικότερα στην προσπάθεια παραγωγής της νέας γνώσης (Vygotsky, 1978). 

 
Η έρευνα και τα Προγράμματα Σπουδών 
Η κατανόηση των Φυσικών Επιστημών από τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα είναι σημαντική για 

την οικονομική ανάπτυξη (Dearing, 1996) αλλά και τη ζωή, την ανεξαρτησία και την αυτονομία του κάθε 
ατόμου (De Boer, 2000). Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι μεγάλης σπουδαιότητας για τη 
δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών σε έναν κόσμο, που κυριαρχείται από ζητήματα και προκλήσεις, που 
αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. 

Ωστόσο και παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στις πιο αναπτυγμένες, 
παρατηρείται μειωμένο το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, καθώς 
και για επαγγελματικές σταδιοδρομίες στους τομείς αυτούς (Osborne, 2003). Σύμφωνα με διάφορες 
έρευνες, πολλοί λόγοι συνδράμουν σε αυτό, μεταξύ των οποίων και με κεντρική σημασία ο ρόλος του 
προγράμματος σπουδών (Osborne & Collins, 2000, Osborne, 2003). 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ενισχύει τη συνάφεια των Φυσικών Επιστημών με τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών. Έχει λάβει υπόψη του διεθνείς έρευνες, όπως το πρόγραμμα ROSE (Relevance of Science 
Education). 

 
Πρόγραμμα ROSE 

Το πρόγραμμα ROSE (με τη συμμετοχή 20 χωρών από όλες τις ηπείρους και σημαντικών διεθνών 
οργανισμών) διερεύνησε με ακρίβεια το βαθμό, στον οποίο θέματα Φυσικών Επιστημών, για τα οποία οι 
έλληνες μαθητές εκδηλώνουν υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος, εμπεριέχονται στο παλαιό αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αφορούν την Ελλάδα (Dimopoulos & Smyrnaiou, 2005; 
Christidou, 2011), έδειξαν μια σημαντική έλλειψη συνάφειας του παλαιού αναλυτικού προγράμματος των 
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Φυσικών Επιστημών στην υποχρεωτική εκπαίδευση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αντίθετα, 
ορισμένα θέματα, που ενδιαφέρουν ελάχιστα τους μαθητές, καταλάμβαναν σημαντική έκταση στο 
πλαίσιο του παλαιού αναλυτικού προγράμματος. 

 
Ανάλυση των «λαθών» των μαθητών/τριών 

Μία άλλη έρευνα (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2004-07) είχε ως στόχο να διερευνήσει τα 
«λάθη», που κάνουν οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου στις Φυσικές Επιστήμες σε θέματα σχετικά με τα 
Φυσικά Μεγέθη, τη Θερμότητα, την Οπτική και τον Ηλεκτρομαγνητισμό, θέματα δηλαδή που είχαν ήδη 
διδαχθεί, όπως προκύπτει από τα γραπτά τους, στις τελικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου. Το 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας εισήχθη σε μία βάση δεδομένων, η οποία σχεδιάστηκε, 
λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολικό εγχειρίδιο, τα αποτελέσματα των ερευνών στον 
τομέα της διδακτικής αλλά και της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών και τέλος τα 
εξεταζόμενα θέματα στην τελική γραπτή εξέταση.  

Τα αποτελέσματα (Σμυρναίου & Φαντάκη, 2007) δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό μαθητών 
αδυνατεί να κατανοήσει βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών ακόμα και μετά τη διδασκαλία. 
Ιδιαίτερα δύσκολα ερωτήματα για τους μαθητές αποδεικνύονται θέματα σχετικά με τα διαγράμματα 
αλλαγής φάσης (76%), την υδροστατική πίεση (71%), την ανάλυση του φωτός (74%), την ηλεκτρική δύναμη 
(74%), την επαγωγή (73%) και τη διάθλαση (70%). 

 
Πρόγραμμα PISA  

Το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) είναι ένα διεθνές 
πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών. Αποτελεί την κύρια εκπαιδευτική έρευνα, που μετρά τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες δεκαπεντάχρονων μαθητών, αυτών δηλαδή που στις περισσότερες χώρες ολοκλήρωσαν ή 
ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα (PISA) συμμετέχουν περίπου 60 χώρες 
από όλο τον κόσμο και πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια (www.pisa.oecd.org).  

Το πρόγραμμα (PISA) δεν εξετάζει την επάρκεια συγκεκριμένων σχολικών αναλυτικών 
προγραμμάτων, αλλά διερευνά την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες σε 
βασικά γνωστικά πεδία, όπως στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. 
Επιπλέον διερευνά την ικανότητά τους να αναλύουν, να επιχειρηματολογούν αλλά και να εκφράζονται 
αποτελεσματικά, όταν μελετούν, ερμηνεύουν και επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής. 

Επειδή στο σχολείο οι μαθητές δεν μπορούν να μάθουν όλα, όσα χρειάζονται για να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικοί, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, χρειάζεται να διαθέτουν πέραν των 
γνώσεων και δεξιοτήτων και επίγνωση του «γιατί» και «πώς» μαθαίνουν. Για το λόγο αυτό ακριβώς το 
πρόγραμμα PISA διερευνά επιπλέον τα κίνητρα των μαθητών, την πεποίθηση που έχουν για τον εαυτό 
τους καθώς και τις στρατηγικές μάθησης, που υιοθετούν. 

Τα αποτελέσματα της Ελλάδας στο διαγωνισμό δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο το 2000, 
2003, 2006 όσο και το 2009. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα το 2006, μεταξύ 57 χωρών, στις Φυσικές Επιστήμες 
κατέλαβε την 38η θέση και το 2009, μεταξύ 65 χωρών, την 30η θέση. 

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων (ROSE, «ΛΑΘΗ» και PISA) δείχνουν ότι το παλιό αναλυτικό 
πρόγραμμα, που ίσχυε στη χώρα μας για τις Φυσικές Επιστήμες, δεν έχει –σε μεγάλο βαθμό- συνάφεια με 
τα ενδιαφέροντα των ελλήνων μαθητών και γι’ αυτό ενδεχομένως μειώνεται το ενδιαφέρον τους γι’ αυτές. 
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Η συγκρότηση επιστημονικής επιχειρηματολογίας και η ανάπτυξη διαλόγου 
Τη σημερινή εποχή, παρά το πλήθος των δυνατοτήτων που παρέχονται λόγω των εξελίξεων σε 

όλους σχεδόν τους τομείς, η συγκρότηση της επιστημονικής επιχειρηματολογίας και η ανάπτυξη του 
διαλόγου σχεδόν εκλείπουν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ευκαιρίες για συμμετοχή σε 
περιβάλλοντα, που ευνοούν την αμοιβαία συνεργατική διάθεση θα συνέβαλαν κατά πολύ στην τόνωση 
της εννοιολογικής κατανόησης του ευρέος φάσματος των επιστημονικών όρων, καθώς και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των μαθητών στην επιστημονική επιχειρηματολογία. Ωστόσο, τέτοιου είδους ευκαιρίες 
απουσιάζουν συχνά και ως εκ τούτου η σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική χωλαίνει.  

Σύμφωνα με το άρθρο του Jonathan Osborne (2010): «Συζήτηση για τον τρόπο εκμάθησης των 
επιστημών: Ο ρόλος του συνεργατικού κριτικού λόγου», οι πρωταρχικές θεωρίες, που βασίζονται στις 
υποθέσεις ενός μέρους του επιστημονικού κόσμου, αξιολογούνται προσεκτικά στο στάδιο της κριτικής 
από τον υπόλοιπο επιστημονικό χώρο.  

Η στήριξη του εκπαιδευτικού στη γνώση αποτελεσματικών τεχνικών επικοινωνίας, λεκτικής, μη 
λεκτικής και media ενθαρρύνει την ενεργό έρευνα, τη συνεργασία, καθώς και την ενδοομαδική και 
διομαδική αλληλεπίδραση. Ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στην ακρίβεια των όρων της φυσικής και των 
μαθηματικών, ταυτόχρονα όμως και στην εύστοχη χρήση τους. Κατόπιν, ζητάει από τους μαθητές να 
παρουσιάσουν την εργασία τους, αξιολογώντας από μόνοι τους ποια στοιχεία πρέπει να συμπεριλάβουν 
και ποια όχι.  

Παρά τις προσπάθειες για την ανάδειξη της αξίας της επιχειρηματολογίας από όλους σχεδόν τους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς έρευνας και ενώσεων για την πρόοδο της επιστήμης, η μέθοδος 
αυτή απουσιάζει από την εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως λόγω της δομής του σχολείου σήμερα.  

Η επιχειρηματολογία ενισχύεται σε συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα και συνδυάζεται με 
λεκτικές ανταλλαγές μεταξύ των μαθητών. Ο κάθε μαθητής παρουσιάζει με έγκυρο λόγο και λογικά 
τεκμήρια την άποψη που στηρίζει και τελικά, μέσα από την αλληλεπίδραση της ομάδας, τη 
διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού και την αξιολόγηση επιτυγχάνεται ο επιστημονικός λεκτικός 
εμπλουτισμός και η κατάκτηση θεμελιακών επιστημονικών όρων. Με βάση μια πρόσφατη ανάλυση 18 
μελετών (Osborne, 2010: 463-466) για ομαδοποιημένες μαθησιακές δραστηριότητες προέκυψε ο 
διαχωρισμός σε τρεις κατηγορίες (ιεραρχικά): 

Α) τις διαδραστικές, που συνοδεύονται από συνεργατικό λόγο και επιχειρηματολογία 
Β) τις εποικοδομητικές, με ανάθεση σε άτομα για την παραγωγή ενός προϊόντος 
Γ) τις δραστηριότητες που η συμμετοχή όλων είναι απολύτως ενεργή. 
Κατά την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας από πλευράς μαθητών πραγματοποιείται το εγχείρημα 

κατασκευής και αξιολόγησης των επιστημονικών τεκμηρίων με αιτιολόγηση. Οι μαθητές όσο περισσότερο 
εξοικειώνονται με τους επιστημονικούς όρους της φυσικής, τόσο ευκολότερα γίνονται ικανοί να 
επιχειρηματολογούν και να αντιλαμβάνονται τα βαθύτερα λογικά κριτήρια για την πλήρη κατάκτηση μιας 
γνώσης. Η συγκρότηση των γνώσεων μπορεί στη συνέχεια να καταστήσει τον μαθητή ικανό να κάνει, όπου 
είναι δυνατό, προγνώσεις για ενδεχόμενες φυσικές μεταβολές. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας τα επίπεδα 
του CO2 στην ατμόσφαιρα να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες για το κλίμα στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Οι παραδοσιακές μορφές μάθησης θεωρούνται ξεπερασμένες και αδιάφορες στο μαθητικό κοινό 
και ιδίως στις γυναίκες και σε άτομα, που ανήκουν σε μη ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Για το λόγο αυτό, 
ειδικοί στην έρευνα της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, όπως ο Hildebrand το 1996, προέβαλαν τη 
δημιουργική γραφή που συνδέει την προσωπική φωνή με τα ρεαλιστικά σενάρια και έτσι κατέστησαν την 
επιστήμη περισσότερο θελκτική για το απαιτητικό κοινό των γυναικών. Η πρόταση του Hildebrand ήταν 
αντίθετη με την πρόταση των Halliday και Martin (2004/1993), που υποστήριξαν τη ρητή διδασκαλία των 
ειδών της επιστημονικής γραφής. 

Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα, μία ισχυρή τάση στις απόψεις των ειδικών για τη διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών είναι η επαναθεμελίωσή τους στην τομή της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας 
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(Tobin & Roth, 2007). Άλλη ισχυρή τάση είναι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών να γίνεται σε 
μουσεία και επιστημονικά κέντρα, όπου ενισχύονται τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τον 
κόσμο των Φυσικών Επιστημών και η μάθηση να προκύπτει αβίαστα, ως μία λογική και φυσική διαδικασία 
(Plakitsi et al, in press).  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών συνθέτει τα πορίσματα της διεθνούς με την ελληνική έρευνα (Spyrtou 
et al, 2008, Κασσέτας, 2009, Plakitsi, 2010) και δίνει μια εφικτή προοπτική για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, αφήνοντας τον πρώτο λόγο στους αληθινούς πρωταγωνιστές, τους μαθητές, να πράξουν και 
να δημιουργήσουν τις ταυτότητές τους μέσα από δικούς τους κώδικες (Pantidos & Ravanis et al, 2010).  
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Οι διαθεματικές εργασίες στο νέο Προγράμματα Σπουδών 
 
Στη σημερινή πραγματικότητα της διεθνούς οικονομικής κρίσης, της εξάντλησης των πόρων, των 

πολέμων και της υπερθέρμανσης του πλανήτη απαιτείται αλλαγή στον τρόπο σκέψης και ενεργειών. Ως 
πολίτες οι μαθητές γνωρίζουν τις επιπτώσεις των σύγχρονων προβλημάτων στη ζωή τους. Αδιαφορούν για 
τις καλές επιδόσεις στα τεστ, ενώ απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία τους στη διαχείριση αυτών των 
προβλημάτων (αποτελέσματα διεθνούς προγράμματος ROSE). 

Τα θέματα των διαθεματικών εργασιών προτείνεται, ως επί το πλείστον, να στηρίζονται στην 
πρόκληση (challenge-based learning). Η μάθηση, που στηρίζεται στην πρόκληση, θέτει τον κόσμο στο 
επίκεντρο και έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους μαθητές με κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μπορούν 
αργότερα να αντεπεξέρχονται στα προβλήματα της ζωής.  

Οι διαθεματικές εργασίες προτείνεται να: 
 εμπλέκουν τους μαθητές στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων με προσωπικό νόημα 

για τους ίδιους (think globally, act locally) 
 δίνουν έμφαση στη συνεργασία, στο σχεδιασμό (planning) και στην επιχειρηματολογία 

(arguing) 
 καλλιεργούν δεξιότητες που απαιτούνται τον 21ο αιώνα. (Partnership for 21st Century 

Skills) 
 αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες  
 αξιοποιούν τα δεδομένα της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών. 
 

Φάσεις δραστηριότητας 
Οι φάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Η σειρά και ο αριθμός τους μπορούν να αλλάζουν. 

Στο σύνολό τους όμως προτείνεται να εκφράζουν τη φιλοσοφία της μάθησης με πρόκληση (challenge-
based learning), της μάθησης μέσω σχεδίων εργασίας (project-based learning) και της πλαισιακής 
διδασκαλίας και μάθησης (contextual teaching and learning). Συγκεκριμένα: 

 1η φάση: Παρουσίαση της κεντρικής ιδέας, του ουσιαστικού ερωτήματος και της 
πρόκλησης από τον εκπαιδευτικό και ενσωμάτωσή της σε ένα τοπικό πρόβλημα. (π.χ. «οι πάγοι στην 
Ανταρκτική λιώνουν»). Αξίζει να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι η παρουσίαση της πρόκλησης πρέπει να 
γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας ντοκιμαντέρ, ταινίες (εκπαιδευτικές, εμπορικές), 
επιστημονικά άρθρα, που παρουσιάζουν σύγχρονες ανακαλύψεις ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, με το οποίο 
ο διδάσκων θεωρεί ότι θα προκαλέσει υπερβολικά τους μαθητές του (θεατρική παράσταση, κόμικ, 
επίσκεψη σε τεχνολογικό – επιστημονικό μουσείο, επίσκεψη σε κάποιο χώρο εργασίας). 

 2η φάση: Διατύπωση δευτερευόντων ερωτήσεων από τον/τους διδάσκοντα/ες (είθισται η 
συνεργασία μεταξύ περισσοτέρων διδασκόντων) και καταιγισμός ιδεών από τους μαθητές για την 
κατανόηση της ιδέας (brainstorming). Τους δίνει/ουν οδηγίες/φύλλα εργασίας και ό,τι θεωρεί 
απαραίτητο. 

 3η φάση: Εργασία σε ομάδες (4-5 άτομα ανά ομάδα). Ανάληψη ρόλων στην ομάδα 
(αναζητητής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή σε εγκυκλοπαίδειες, χρήστης ΤΠΕ, μαθηματικός τύπος, 
οργανωτής /εκτελεστής πειραμάτων, κ.λπ.). Μπορεί βέβαια ο κάθε μαθητής να έχει περισσότερους από 
έναν ρόλους.  

 4η φάση: Σχεδιασμός (planning) από τους μαθητές της επίλυσης του προβλήματος με τη 
διαμεσολάβηση του διδάσκοντος. Είναι σημαντικό οι μαθητές να συζητούν /επιχειρηματολογούν και να 
σχεδιάζουν τα βήματά τους, πριν τα υλοποιήσουν, χρησιμοποιώντας την επιστημονική διαδικασία. Η 
ομάδα καταγράφει και παρουσιάζει το σχέδιο δράσης. 

 5η φάση: Ο κάθε μαθητής (ή ζεύγη μαθητών) είναι υπεύθυνος για το υλικό που θα 
παραδώσει, ανάλογα με το ρόλο που έχει επιλέξει και τις δραστηριότητες που του έχουν ανατεθεί.  
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 6η φάση: Συζητούν όλοι μαζί στην ομάδα τις δυσκολίες τους, τα ερωτήματά τους, το υλικό 
που βρήκαν. Καταγράφουν τις συζητήσεις, τα επιχειρήματα, τις συμφωνίες και τις διαφωνίες τους. 

 7η φάση: Συγκεντρώνουν, παρουσιάζουν το υλικό που βρήκαν μαζί με τη σχετική 
περιγραφή, καθώς και τις προσωπικές τους σημειώσεις, σχεδιαγράμματα, εικόνες που τράβηξαν, υλικό 
που κατασκεύασαν ή ό,τι άλλο θεωρούν σημαντικό.  

 8η φάση: Συμπεράσματα, διατύπωση προτάσεων /προοπτικών, σύνταξη τελικής 
αναφοράς και παρουσίαση αυτής στην τάξη.  

 9η φάση: Σχεδιασμός και παραγωγή βίντεο, συγκέντρωση εικόνων, ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του σχολείου.  

 
Σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και 

την Τεχνολογία, το Νέο Σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία ως υπεύθυνοι, 
δημοκρατικοί, ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες. Έτσι μαθητές και εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν, 
αυτενεργούν και είναι σε θέση να επεξεργάζονται με δημιουργικό τρόπο κάθε είδους πληροφορίες. 
Επίσης, δίνεται έμφαση στον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να ασχοληθεί 
ουσιαστικά με ζητήματα, όπως η διαμόρφωση θετικού κλίματος στην τάξη, και η ανάπτυξη της δυναμικής 
της ομάδας, στοιχεία που συνάδουν με τα βασικά θέματα, τις ιδέες για δραστηριότητες, καθώς και το 
προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και την 
Τεχνολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’ - ΣΤ’ τάξη 
 

Το σκεπτικό 
 

Το σκεπτικό στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις παραδοχές: 
[1] Βάση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας αποτελούν: (α) οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες των μαθητών και των μαθητριών (β) η διερεύνηση των 
φαινομένων, των υλικών και των τεχνολογικών καινοτομιών. 

[2] Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες, τις 
διαδικασίες και τις αρχές των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις 
δεξιότητές τους, αποτελείται από το σχολείο, το φυσικό περιβάλλον, το τεχνολογικά κατασκευασμένο 
περιβάλλον και την κοινωνία. 

[3] Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες καθίστανται ικανοί/ές να διαχειριστούν 
κοινωνικά θέματα, που έχουν σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και αφορούν την 
καθημερινή ζωή και τον τόπο τους. 

 
Ανάπτυξη γνώσης 
Έννοιες, Αρχές και Αλληλεξάρτηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται: 
 να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες, νόμους και μοντέλα των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας  
 να αναγνωρίσουν ότι οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία συνδέονται δυναμικά μεταξύ τους 

σε ολόκληρο το φάσμα του ανθρώπινου πολιτισμού, ενώ εξελίσσονται συνεχώς, για να ερμηνεύσουν ή να 
αλλάξουν τον κόσμο.  

 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων  
Εμπλοκή σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακινούνται να συνεργάζονται για: 
 να κατανοούν ένα πρόβλημα, δηλαδή να μελετούν ένα φαινόμενο ή να προσδιορίζουν τις 

ανάγκες ενός τεχνολογικού προβλήματος 
 να σχεδιάζουν συνειδητά τα βήματα πορείας της λύσης του προβλήματος, π.χ. να περιγράφουν 

το πρόβλημα ή τις ανάγκες, να διατυπώνουν υποθέσεις ή ιδέες, να επιλέγουν μια υπόθεση ή μια ιδέα, να 
πειραματίζονται ή να κατασκευάζουν ένα τεχνολογικό αντικείμενο 

 να εκτελούν το σχέδιο που έχουν καταρτίσει και να παρακολουθούν την υλοποίησή του, π.χ. να 
παρατηρούν, να περιγράφουν, να ταξινομούν, να ελέγχουν μεταβλητές, να βρίσκουν σχέσεις ανάμεσα σε 
αυτό που εκτελούν και σε αυτά που ήδη γνωρίζουν, να αξιολογούν την επάρκεια των επιμέρους βημάτων 
του σχεδίου τους, να παραγάγουν και να εφαρμόζουν δοκιμαστικά διαφορετικές λύσεις  

 να συγκεντρώνουν και να μελετούν πληροφορίες, αξιοποιώντας ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές 
πληροφόρησης, όπως η μελέτη κειμένων για την εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών και τεχνολογικών 
καινοτομιών 

 να καταλήγουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα και λύσεις 
 να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, σύμφωνα με τα ζητούμενα του 

προβλήματος και τα υπάρχοντα κριτήρια ορθότητας, π.χ. μια τεχνολογική λύση δεν πρέπει μόνο να 
«δουλεύει», αλλά και να ανταποκρίνεται σε πλήθος άλλων προϋποθέσεων, όπως η φιλική σχέση με το 
περιβάλλον 



 

 
9 

 να εκθέτουν το σύνολο των ενεργειών τους, δηλαδή τις προτάσεις τους, την ανάπτυξη του 
σχεδιασμού τους, τις δραστηριότητες που υλοποίησαν και το τελικό συμπέρασμα ή την τελική λύση, που 
υιοθέτησαν 

 να χρησιμοποιούν ή/και να κατασκευάζουν μοντέλα καθώς και να συζητούν για το ρόλο και τη 
φύση τους. 

 
Ικανότητες 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:  
 θα μπορούν να επιλύουν πρακτικά προβλήματα, που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες και 

την Τεχνολογία και έτσι θα είναι ικανοί να προστατεύουν τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και το 
περιβάλλον 

 θα κατανοούν έννοιες κλειδιά, νόμους και μοντέλα και θα είναι ικανοί/ές να συνδέουν μια έννοια 
με ένα ευρύτερο σύνολο εννοιών και φαινομένων  

 θα είναι ικανοί/ές να ελέγχουν τις μεταβλητές, που εμπλέκονται σε ένα φαινόμενο ή τεχνολογικό 
πρόβλημα 

 θα μπορούν να σχεδιάζουν, να επιλέγουν, να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν υλικά και 
εργαλεία, για να παρατηρούν, να μετρούν και να συγκεντρώνουν δεδομένα 

 θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να σχεδιάζουν τα βήματα λύσης για τη μελέτη ενός 
φαινομένου, την κατασκευή ενός τεχνολογικού αντικειμένου και την εν γένει αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος  

 θα είναι ικανοί/ές να αξιοποιούν ένα απλό επιστημονικό λεξιλόγιο, να διαβάζουν, να γράφουν 
και να συνδιαλέγονται, για να παραγάγουν πολυτροπικά κείμενα επιστημονικού και τεχνολογικού 
περιεχομένου  
 θα μπορούν να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να συγκρίνουν δεδομένα 

 θα είναι ικανοί/ές να απεικονίζουν με διαφορετικούς τρόπους τις ιδέες τους, τα ευρήματα των 
ερευνών τους και τα συμπεράσματά τους  

 θα μπορούν να διαπραγματεύονται, να ασκούν και να δέχονται κριτική πάνω στις ιδέες ή τις 
λύσεις, που προτείνουν για τη μελέτη ενός επιστημονικού ή τεχνολογικού προβλήματος 

 θα μπορούν να εκτιμούν την πολιτισμική διάσταση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, 
δηλαδή θα αντιλαμβάνονται την επίδραση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ανθρώπινο 
πολιτισμό, τον οποίο συνεχώς τροποποιούν.  
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Το πλαίσιο μάθησης - διδασκαλίας 
 

Σχολική Επιστήμη και Σχολική Τεχνολογία 
Η αμοιβαία και γόνιμη σχέση ανάμεσα στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος μάθησης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Η «συνεργασία» 
των Φυσικών Επιστημών με την Τεχνολογία ξεκινά από την Α’ Δημοτικού και απαντάται σε όλες τις τάξεις. 

 
Ως εκ τούτου, αναζητείται ένα κοινό πλαίσιο για την υλοποίηση τόσο επιστημονικών όσο και 

τεχνολογικών δραστηριοτήτων, οι οποίες να είναι επικεντρωμένες σε θέματα χρήσιμης επιστήμης και 
τεχνολογίας. Επί του διδακτικού πρακτέου αυτό μεταφράζεται σε δραστηριότητες, που ενθαρρύνουν τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν επιστημονικές, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, 
έτσι ώστε να νιώθουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, για να 
αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της καθημερινής τους ζωής με ασφάλεια.  

 
Αντιπροσωπευτικές προτάσεις 
Η πρόταση: Από τα εργαλεία και τις απλές μηχανές στις δυνάμεις και την πίεση 

Στις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Β’ και Γ’ τάξη), οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν στο 
περιβάλλον γύρω τους απλές μηχανές και εργαλεία και τα κατασκευάζουν (π.χ. ένα μοχλό). Διαβάζουν 
απλές οδηγίες χρήσης των εργαλείων και συζητούν τον ασφαλή τρόπο χρησιμοποίησής τους. 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη χρήση των απλών μηχανών στο παρόν και στο παρελθόν.  

 
Στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού (Δ’ και ΣΤ’ τάξη), οι μαθητές και οι μαθήτριες προτείνουν και 

υποστηρίζουν διαφορετικούς τρόπους, για να σπρώξουν ή να τραβήξουν ένα αντικείμενο. Δημιουργούν 
πολυτροπικά κείμενα με τις λέξεις «δύναμη» και «πίεση», σχεδιάζουν την κατασκευή ενός απλού 
δυναμόμετρου, απεικονίζουν με διαφορετικούς τρόπους την έλξη της γης. Παίζουν θεατρικό παιχνίδι με 
θέμα «Ένας κόσμος χωρίς τριβή», οργανώνουν και υλοποιούν έκθεση με θέμα «Κινούμαι με ασφάλεια». 

 
Η πρόταση: Από τις μηχανές και τις συσκευές, στο ενεργειακό αποτύπωμα και τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey 

Στις μικρές τάξεις (Α’ και Β’ τάξη), οι μαθητές και οι μαθήτριες συναρμολογούν ή/και 
κατασκευάζουν απλά ενεργειακά συστήματα «πηγή ενέργειας-μηχανή/συσκευή» (π.χ. μπαταρία, 
καλώδια, λαμπάκι). Θέτουν ερωτήσεις στους μεγαλύτερους σε ηλικία, σχετικά με τις μηχανές/συσκευές 
που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή/και να συναρμολογούν μόνοι τους. Υποστηρίζουν ποιες ανθρώπινες 
ανάγκες εξυπηρετούν οι διάφορες μηχανές/συσκευές, που λειτουργούν με την κίνηση του νερού ή/και 
του αέρα τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν. 

 
Στις μεγάλες τάξεις (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη), οι μαθητές και οι μαθήτριες υπολογίζουν το ενεργειακό 

αποτύπωμα του σπιτιού ή/και του σχολείου τους. Προτείνουν λύσεις, για την κατανάλωση λιγότερης 
ενέργειας στην κάλυψη των ίδιων αναγκών και επιθυμιών τους. Χρησιμοποιούν την έννοια της ενέργειας 
προκειμένου να αποδώσουν νόημα στην ικανότητα που έχουν τα αντικείμενα να επιφέρουν ποικίλες 
αλλαγές και να εκτελούν εργασίες. Χρησιμοποιούν τα ενεργειακά διαγράμματα Sankey, για να 
απεικονίσουν το «ταξίδι της ενέργειας».  
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Η έξοδος στην Κοινωνία και στο Φυσικό Περιβάλλον: Σχολική Τάξη και Κοινότητες Μάθησης  
Η αλληλεπίδραση μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους, εντός της σχολικής τάξης, καθώς και αυτή 

με άλλες κοινότητες μάθησης, όπως ομάδες επιστημόνων και επαγγελματιών, που κινούνται εκτός ορίων 
του σχολικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία να συντελείται σε ποικίλα πλαίσια μάθησης, για την 
ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού τους γραμματισμού. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο προτείνονται δραστηριότητες ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον (τοπικά 
οικοσυστήματα, βουνά, λίμνες, δάση κ.λπ.), στο ανθρωπογενές περιβάλλον (βοτανικοί κήποι, πάρκα, 
αγροκτήματα, αγροκτήματα βιοκαλλιέργειας κ.λπ.), στο τεχνολογικά κατασκευασμένο περιβάλλον (χώροι 
τεχνο-επιστήμης, φράγματα, λιμάνια, εργαστήρια ερευνητικών κέντρων κ.λπ.), στη βιομηχανία και στο 
εμπόριο (σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φωτοβολταϊκά πάρκα, κ.λπ.). Παράλληλα 
προτάσσονται δραστηριότητες με έμφαση στην αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών σε έντυπες και 
ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και προσωπική - επιτόπια επαφή με επαγγελματίες και επιστήμονες. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες συνιστάται να εμπλέκονται σε συζητήσεις τόσο στη σχολική τάξη όσο και σε 
ευρύτερες κοινότητες μάθησης, για τη λήψη κοινών αποφάσεων για κοινωνικά θέματα, που έχουν σχέση 
με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικές προτάσεις ανά θεματική ενότητα υπάρχουν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Για 
παράδειγμα στη Β’ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν με ειδικούς φορείς, για να 
συγκεντρώσουν πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο συλλογής και μεταφοράς του νερού. Στην Δ’ τάξη, 
επισκέπτονται χώρους-σταθμούς παραγωγής ενέργειας και στην Ε’ τάξη διεξάγουν έρευνα μεταξύ 
μαθητών και γονέων, σχετικά με τις καθημερινές τους συνήθειες και αναφορικά με τη χρήση ενέργειας. 
Ακολουθεί μια ενδεικτική πρόταση προσέγγισης περιβαλλοντικών και βιολογικών θεμάτων. 

 
Αντιπροσωπευτική πρόταση 
Η πρόταση: Η βιωματική σχέση με το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία 

 
Στις μικρές τάξεις (Α’, Β’ και Γ’ τάξη), επισκέπτονται οικοσυστήματα της περιοχής τους (π.χ. λίμνη, 

δάσος), φωτογραφίζουν οργανισμούς και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Δημιουργούν το 
ημερολόγιο των φυτών και αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στα άβια και έμβια συστατικά των 
οικοσυστημάτων. Καταγράφουν την ανθρώπινη παρουσία στα οικοσυστήματα της περιοχής τους και 
συζητούν για το είδος και την αναγκαιότητα της ανθρώπινης παρέμβασης. Υλοποιούν ετήσιο σχέδιο 
εργασίας, με θέμα «Σχολικός κήπος», σε συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα (π.χ. γονείς, φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης). 

 
Στις μεγάλες τάξεις (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη), επισκέπτονται προστατευμένες περιοχές και αντίστοιχα 

Κέντρα Ενημέρωσης. Εντοπίζουν και αξιοποιούν πινακίδες με πληροφορίες σε χώρους περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. σημάνσεις μονοπατιών, πληροφορίες για γεωλογικούς σχηματισμούς κ.λπ.). 
Κοινοποιούν ενδεχόμενες παρατηρήσεις τους στους αρμόδιους φορείς. Επισκέπτονται οικοσυστήματα και 
στη συνέχεια αναπαριστούν τις απλές τροφικές σχέσεις. Παίρνουν συνέντευξη από ειδικούς επιστήμονες 
(π.χ. γιατρούς και φαρμακοποιούς), προκειμένου να ενημερωθούν για την αναπαραγωγή και τα 
αντιβιοτικά. Συμμετέχουν με τους γονείς τους σε εθελοντικές φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (π.χ. 
καθαρισμός προστατευόμενων περιοχών). Οργανώνουν δραστηριότητες ενημέρωσης της σχολικής και 
ευρύτερης κοινότητας με θέματα, που αφορούν την πιο κοντινή προστατευόμενη περιοχή τους.  
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Η ενσυνείδητη εμπλοκή σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
 

Η ενσυνείδητη εμπλοκή μαθητών και μαθητριών σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού τους 
γραμματισμού.  

 
Υπό αυτή την οπτική, οι δραστηριότητες που προτείνονται αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα:  
(α) Σε πρώτο επίπεδο και στις μικρές τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται 

να υλοποιήσουν απλές διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (παρατήρηση, σύγκριση, 
ταξινόμηση, κατασκευή απλών μηχανών, κ.λπ.) και πιο σύνθετες, στις μεγάλες τάξεις (έλεγχος 
μεταβλητών, σχεδιασμός των βημάτων πορείας ενός προβλήματος, ερμηνεία δεδομένων, κ.λπ.). 

(β) Σε δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αποκτήσουν επίγνωση των 
υποθέσεων και των ιδεών που εκφράζουν καθώς και να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πορεία 
της μάθησής τους (π.χ. να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές ιδέες που έχουν μεταξύ τους για τη λύση 
ενός τεχνολογικού προβλήματος, να αξιολογούν τα επιμέρους βήματα-λύσεις του σχεδίου που 
προτείνουν, να κατανοούν πότε κάνουν λάθη σε μια πειραματική δραστηριότητα κ.λπ.). 

 
Αντιπροσωπευτικές προτάσεις 
Η πρόταση: Μοντελοποίηση - Ένα ταξίδι ανάμεσα στον κόσμο της πραγματικότητας και στον κόσμο των 
μοντέλων 

Στην ενότητα της Β΄ τάξης, «Το νερό ταξιδεύει για να έρθει σπίτι μας» οι μαθητές και οι μαθήτριες 
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή μοντέλων αναπαράστασης ενός υδραγωγείου. Η 
καινοτομία βρίσκεται στο γεγονός ότι καλούνται να συζητήσουν σε ομάδες τα στοιχεία του μοντέλου, που 
προτείνουν, καθώς και το λόγο για τον οποίο τα συμπεριέλαβαν. Στη συνέχεια, παρακινούνται να 
ανακοινώσουν και να υποστηρίξουν τα μοντέλα τους στην τάξη, ενώ τέλος, προσπαθούν να τα αλλάξουν, 
καταγράφοντας τους λόγους των αλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αναμένεται να προσεγγίσουν 
τη φύση και το ρόλο των μοντέλων (π.χ. να διακρίνουν τον κόσμο των μοντέλων από την πραγματικότητα, 
να αντιληφθούν ένα μοντέλο ως αναπαράσταση και να κατανοήσουν τη σημασία του ως εργαλείο). 

 
Στην ενότητα της Ε΄ τάξης «Βάρος, Όγκος, Πυκνότητα» προτείνεται η εισαγωγή στην έννοια της 

πυκνότητας ως ιδιότητας των υλικών με τη βοήθεια ενός ποιοτικού μοντέλου. Πέραν της χρήσης του 
μοντέλου, οι μαθητές συζητούν τα στοιχεία, από τα οποία αποτελείται, καθώς και το ρόλο του στις 
ερμηνείες και τις προβλέψεις φαινόμενων, όπως η πλεύση και η βύθιση.  

 
Η πρόταση: Στρατηγική Ελέγχου Μεταβλητών 

Στην ενότητα της Δ΄ τάξης, «Αναγνωρίζουμε τα μίγματα γύρω μας – Διαχωρίζουμε τα μίγματα στα 
συστατικά τους» προτείνεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να εφαρμόσουν τη Στρατηγική Ελέγχου 
Μεταβλητών, για να ελέγξουν, εάν π.χ. η μεταβλητή «είδος διαλυμένης ουσίας» επηρεάζει το φαινόμενο 
της διάλυσης. Η καινοτομία βρίσκεται στο γεγονός ότι προτείνεται σαφής διδασκαλία των βημάτων της 
στρατηγικής, καθώς και ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση και διάκριση των περιπτώσεων, που μπορούν 
να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα από αυτές που δεν μπορούν. 

 
Στην ενότητα της Ε΄ τάξης, «Βάρος, Όγκος, Πυκνότητα» προτείνεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

εφαρμόσουν τη Στρατηγική Ελέγχου Μεταβλητών, για να ελέγξουν μεταβλητές, που πιθανόν επηρεάζουν 
το φαινόμενο της πλεύσης/βύθισης (π.χ. τη μεταβλητή «είδος του υλικού»). Επιπρόσθετα, συζητούν με 
τον/την εκπαιδευτικό τα βήματα της στρατηγικής, καθώς και τις προϋποθέσεις, ώστε τα συμπεράσματά 
τους να είναι ασφαλή. Προτείνεται οι δραστηριότητες να προαγάγουν βαθμιαία την αύξηση της 
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αυτονομίας των μαθητών και των μαθητριών. Συγκεκριμένα συνιστάται: α) ο/η εκπαιδευτικός να ελέγξει 
την πρώτη μεταβλητή με επίδειξη β) οι μαθητές και οι μαθήτριες να ελέγξουν τη δεύτερη μεταβλητή, 
έχοντας δεδομένες στα φύλλα εργασίας τόσο τη μέθοδο όσο και τη μεταβλητή γ) οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να ελέγξουν την τρίτη μεταβλητή, έχοντας δεδομένη μόνο τη μεταβλητή και όχι τη μέθοδο.  
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Η διαφορετικότητα στην εμπλοκή των διαδικασιών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζονται ως άτομα με ξεχωριστές μαθησιακές δυνατότητες, 

εμπειρίες, προτιμήσεις και έξεις. Ως εκ τούτου ο επιστημονικός και τεχνολογικός τους γραμματισμός 
αναπτύσσεται με πολλαπλούς τρόπους.  

 
Με γνώμονα την παραπάνω παραδοχή, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει την 

εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε διαφορετικές μορφές και ρυθμούς μάθησης, καθώς και σε 
διαφορετικούς βαθμούς πολυπλοκότητας. Η συνεργατική μέθοδος παζλ (jigsaw), το παιχνίδι ρόλων, ο 
καταιγισμός ιδεών (brainstorming), τα σχέδια δράσης (projects), η υποστηρικτική μάθηση (scaffolding 
learning), η φθίνουσα καθοδήγηση των μαθητών και μαθητριών από μέρους του/της εκπαιδευτικού στις 
διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η οργάνωση εκθέσεων στο σχολικό και εξωσχολικό 
περιβάλλον αποτελούν αντιπροσωπευτικές εκδοχές μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, προτείνεται η μελέτη και η γραφή από μέρους των μαθητών και μαθητριών ποικίλων ή/και 
διαφορετικών κειμένων μονοτροπικών ή πολυτροπικών, όπως η μελέτη του ημερολογίου ενός/μιας 
επιστήμονα, η ανάλυση των «επιστημονικών λαθών» σε τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες, η γραφή 
ενός «επιστημονικού ποιήματος», η δημιουργία ενός σκετς, μιας αφίσας ή μιας διαφήμισης ενός 
προϊόντος κ.λπ. 

 
Αντιπροσωπευτικές προτάσεις 

Ακολουθεί παράθεση προτάσεων ανά θεματική ενότητα, για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 
Στην Α’ τάξη του Δημοτικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες διεξάγουν ομαδική παρατήρηση 

διαρκείας, για να δημιουργήσουν το ημερολόγιο των μεταβολών αειθαλών και φυλλοβόλων φυτών. 
Παίζουν παιχνίδι ρόλων με θέμα «Παρέα φίλων», προκειμένου να ενημερώσουν τους φίλους και τις φίλες 
τους, για το είδος των ρούχων, που είναι κατάλληλα το καλοκαίρι και το χειμώνα.  

Στη Β’ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες υλοποιούν δραστηριότητα κατασκευής επιδαπέδιας ή 
άλλης πρόσφορης συγκριτικής αναπαράστασης του κύκλου ζωής των διαφόρων ζώων. Κατασκευάζουν 
μοντέλα, για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν τον κύκλου του νερού. Ανακοινώνουν, περιγράφουν τα 
μοντέλα τους στην τάξη και προχωρούν σε βελτιώσεις τους, καταγράφοντας τους λόγους των 
αλλαγών/προσθηκών. 

Στη Γ’ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκευάζουν απλές μηχανές, όπως ένα κεκλιμένο 
επίπεδο ή ένα μοχλό, για να σηκώσουν ένα βαρύ αντικείμενο. Αναζητούν και διαβάζουν μύθους και 
θρύλους διαφόρων λαών για τον ήχο. Αναπαριστούν με το σώμα τους και με παιχνίδι ρόλων το ταξίδι του 
ήχου. 

Στην Δ’ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν σύντομα αποσπάσματα δημοφιλών 
παιδικών ταινιών, για να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν τους ζωικούς οργανισμούς που 
εμφανίζονται. Κατασκευάζουν μια μπαταρία με απλά υλικά. Συνεργάζονται, για να αναζητήσουν στο 
διαδίκτυο καταπράσινες πόλεις και σχετικά κείμενα, που συνδέουν την ηχορρύπανση με το πράσινο. 

Στην Ε’ τάξη, αναζητούν στο διαδίκτυο στοιχεία σχετικά με τις αιτίες διαφόρων ναυαγίων στην 
ιστορία, καθώς και τις μεθόδους ανέλκυσης πλοίων. Κατασκευάζουν κλίμακες μέτρησης θερμοκρασίας, 
πραγματοποιούν μετρήσεις της θερμοκρασίας διαφορετικών υλικών και συζητούν για τα σφάλματα 
μέτρησης. Εκτελούν πραγματικά και εικονικά πειράματα διάδοσης θερμότητας. Συμπληρώνουν τον 
ενεργειακό χάρτη της χώρας και εντοπίζουν τις περιοχές της Ελλάδας, που είναι πλούσιες σε λιγνίτη και 
πετρέλαιο. Κατασκευάζουν μια απλή πυξίδα. Διεξάγουν ερευνητικό σχέδιο εργασίας, σχετικά με τη 
συμβολή της πυξίδας στην πραγματοποίηση μεγάλων ταξιδιών. Παρασκευάζουν φυσικούς δείκτες για τα 
οξέα και τις βάσεις και μελετούν την επίδραση του pH του εδάφους στην ανάπτυξη των φυτών.  
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Στην Στ’ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε ομάδες, για να ηχογραφήσουν διάφορους 
ήχους από τη φύση και την καθημερινή ζωή. Μελετούν τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως το 
skype, στις οποίες ο ήχος κατέχει σημαντική θέση. Αναζητούν τα ηχητικά μηνύματα που στάλθηκαν μέσω 
διαφόρων διαστημοπλοίων στο σύμπαν, στην προσπάθεια αναζήτησης επαφής με εξωγήινους 
πολιτισμούς. Πραγματοποιούν πραγματικά και εικονικά πειράματα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της 
οπτικής ακτίνας, για να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της ανάκλασης και διάθλασης. Συζητούν για το νόημα 
της λέξης «δύναμη» σε διαφορετικά κείμενα (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και επιστημονικά). 
Αναζητούν, συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες από ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές για το 
βάρος τόσο στη γη όσο και στους άλλους πλανήτες. Επιχειρηματολογούν και παράγουν έναν πολυτροπικό 
οδηγό με κανόνες, προκειμένου να κινούνται με ασφάλεια στην καθημερινή τους ζωή. Οργανώνουν και 
υλοποιούν έκθεση με θέμα «Κινούμαι με ασφάλεια». Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey σε ποικιλία περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ενέργεια μεταφέρεται από ένα 
αντικείμενο σε ένα άλλο. Εξετάζουν το ρόλο του οξυγόνου στο φαινόμενο της καύσης/οξείδωσης και 
μελετούν τους παράγοντες που επιδρούν στην οξείδωση (σκούριασμα) των μετάλλων. Πληροφορούνται 
ότι οι θρεπτικές ουσίες μέσα στον οργανισμό των ζώων υφίστανται καύση/οξείδωση και μελετούν το 
θερμικό περιεχόμενο των καυσίμων και των τροφίμων. 
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Ιστορική αίσθηση και αισθητική θεώρηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας 
 
Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της πνευματικής και 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η «συνομιλία» του ανθρώπου με τη φύση, οι ερμηνείες δηλαδή που δίνει 
για το φυσικό κόσμο αλλά και οι αλλαγές, που του προκαλεί, είναι μια μακροχρόνια εμπειρία 
δημιουργικής δραστηριότητας, που μπορεί να κινείται από τη σφαίρα της πειθαρχημένης λογικής ως τη 
σφαίρα της δεισιδαιμονίας και των περιβαλλοντικών καταστροφών. Παράλληλα αυτή η δυνατότητα 
«διαλόγου» με τη φύση μπορεί να του προσφέρει αισθητική συγκίνηση, διότι του επιτρέπει να εκφραστεί 
συναισθηματικά για την ομορφιά, την ποικιλία, την απλότητα αλλά και την πολυπλοκότητα, που την 
χαρακτηρίζει. 

Υπό το πρίσμα αυτό, στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η ανάπτυξη του επιστημονικού και 
τεχνολογικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών στηρίζεται πάνω στη διδασκαλία ενός 
«μίγματος» επιστημονικών εννοιών, νόμων, μοντέλων, καθώς και στοιχείων της ιστορίας των Φυσικών 
Επιστημών και της Τεχνολογίας. Δίνεται έμφαση στην ανησυχία των επιστημόνων και στην κρίση των 
ιδεών τους για το πώς είναι ο κόσμος και πώς μπορούμε να τον αλλάξουμε. Έτσι, προτείνονται 
δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα προαγάγουν τον προβληματισμό τους για την 
ευκολία λάθους στην ερμηνεία ενός φαινομένου ή στις λύσεις ενός τεχνολογικού προβλήματος. Η εξέλιξη 
των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας αναγνωρίζεται ως προϊόν συνεργασίας πολλών 
διαφορετικών επιστημόνων από διαφορετικές κουλτούρες και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 
ιστορίας.  

Επιπλέον, η ιστορική αίσθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας «συναντάται» με την 
αισθητική τους θεώρηση. Μέσω του πολυδιάστατου ρόλου της τέχνης, οι μαθητές και οι μαθήτριες 
ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να συμβολίσουν τα συναισθήματά τους για τη μουσική, τους ήχους και 
τα χρώματα της φύσης, για τα επιστημονικά και τεχνολογικά συμβάντα και επιτεύγματα και παράλληλα να 
συνδέσουν τα συναισθήματά τους με τις σκέψεις και τις απορίες τους. Η εμπλοκή των μαθητών και των 
μαθητριών σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες συμβάλλει σε μια αίσθηση «κοσμικής ομορφιάς», που 
χαρακτηρίζει το φυσικό και ενίοτε τεχνολογικά κατασκευασμένο περιβάλλον.  

 
Αντιπροσωπευτικές προτάσεις 
Η πρόταση: Η ιστοριογραμμή του ηλεκτρισμού και το μαγνητισμού 

Ο ηλεκτρομαγνητισμός αποτελεί μια από τις βασικές ενότητες του νέου Προγράμματος Σπουδών. Η 
διδασκαλία του αναπτύχθηκε πάνω στη βασική ιστοριογραμμή με τους σημαντικότερους σταθμούς από 
την ιστορία των Φυσικών Επιστημών και συνδέθηκε με τις τεχνολογικές του εφαρμογές.  

 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό,  
στην Α΄ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή υπό τη μορφή παιχνιδιού με τα 

μαγνητικά φαινόμενα 
στη Β΄ τάξη, εξετάζουν τις τεχνολογικές εφαρμογές και συγκεκριμένα τις ηλεκτρικές συσκευές, 

που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα σπίτια μας 
στη Γ΄ τάξη, με διερευνητικές δραστηριότητες μελετούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μαγνητών 

και ασκούνται στην επιστημονική μεθοδολογία 
στην Δ’ τάξη, βασική ενότητα στο δρόμο προς την ενοποίηση των μαγνητικών και ηλεκτρικών 

φαινομένων, αποτελεί η αντιπαράθεση των δύο ιταλών επιστημόνων Galvani και Volta, που οδήγησε στην 
παραγωγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος και την κατασκευή της μπαταρίας.  

Στην Ε΄ τάξη, ολοκληρώνεται η ιστοριογραμμή του ηλεκτρομαγνητισμού. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες εξετάζουν ξεχωριστά τα μαγνητικά από τα ηλεκτρικά φαινόμενα, ξεκινώντας από τη βασικότερη 
τεχνολογική εφαρμογή του μαγνητισμού, την πυξίδα. Διερευνούν στη συνέχεια την ηλεκτροστατική έλξη 
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και άπωση και καταλήγουν στην ενοποίηση των ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων, που 
πραγματοποιήθηκε από τον Oersted. Η δυνατότητα προστασίας του ανθρώπου και των σύγχρονων 
ηλεκτρικών συσκευών από τους κεραυνούς, καθώς και το αλεξικέραυνο γίνονται αντικείμενα 
διερεύνησης.  

Η ιστοριογραμμή σταματά, για το Δημοτικό, στις μεγάλες ανακαλύψεις του Faraday και την 
παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, βάση του σύγχρονου πολιτισμού.  

 
Η πρόταση: Η αίσθηση της «ηχητικής ομορφιάς» του φυσικού και τεχνολογικού κόσμου  

 
Η σύνδεση των τεχνών, μέσω της πολιτιστικής διάστασης των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας, με την ενότητα του ήχου κατέχει σημαντική θέση στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι 
δραστηριότητες, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνονται δημιουργούν προϋποθέσεις 
αποτελεσματικής μάθησης καθώς αυξάνουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, 
συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αντίληψης, ότι ο πολιτισμός δεν είναι αποκλεισμένος από την 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή έργου, πραγματικά πρωτότυπου, με 
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως μέσο έκφρασης, με τη 
συνδρομή κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες με το λογισμικό kidspiration) 
και τη χρήση ελεύθερων λογισμικών για την επεξεργασία του ήχου (π.χ. audacity). 

 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό:  
Στην Α΄ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαντεύουν διάφορους ηχογραφημένους ήχους από τη 

φύση (π.χ. βροχή), από την καθημερινή ζωή (π.χ. μέσα μεταφοράς), από τον ίδιο τους τον εαυτό (π.χ. 
αναπνοή), ζωγραφίζουν το χρώμα και το σχήμα που θα είχαν οι ήχοι γύρω μας, προσπαθούν να 
φανταστούν τη γεύση τους. 

Στη Β΄ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παραγάγουν απλούς ήχους (π.χ. να 
δημιουργήσουν μια μικρή ηχο-ορχήστρα), να ηχογραφήσουν, να κατατάξουν τους ήχους σε ενοχλητικούς 
και μη, να επικοινωνήσουν σιωπηλοί με τη δική τους νοηματική γλώσσα, για να δημιουργήσουν μια απλή 
ιστορία. 

Στη Γ΄ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες δραματοποιούν το μύθο της Ηχούς, βιώνοντας το 
φαινόμενου του ήχου. Χτυπούν δύο πέτρες μέσα σε μια λεκάνη και ακούν καθαρά τον παραγόμενο ήχο, 
παίζουν τους ερυθρόδερμους, που ακουμπάνε το αυτί τους στο έδαφος, για να ακούσουν το άλογο ή το 
τρένο, που έρχεται από μακριά, συζητούν για τους ήχους, που εμποδίζουν να ακούμε τους διπλανούς μας. 

Στην Δ’ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες ακούν τους ίδιους ήχους σε διαφορετική ένταση και 
εντοπίζουν το όριο, στο οποίο ο ήχος γίνεται ενοχλητικός. Αναγνωρίζουν την αξία του ήχου σε διάφορα 
επαγγέλματα και συζητούν γι’ αυτά, που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε ενοχλητικούς ήχους. Αναζητούν 
στο διαδίκτυο κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης της ηχορρύπανσης. 

Στη Στ΄ταξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές εικόνες 
από το εσωτερικό του ανθρώπινου αυτιού, συζητούν για τον καθαρισμό των αυτιών μας, συντάσσουν 
λίστες με τα βασικά μέτρα για την προστασία της ακοής και τους σωστούς τρόπους ακρόασης της 
μουσικής. Πειραματίζονται για να παραγάγουν ήχους διαφορετικής έντασης και να τους διαδώσουν σε 
διαφορετικά υλικά. Κατασκευάζουν ηχητικά σενάρια και ηχοϊστορίες για το ταξίδι του ήχου, μελετούν τις 
ιδιότητές του σε βίντεο, αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη λειτουργία του τηλεφώνου, των 
ακουστικών βαρηκοΐας, καθώς και των σύγχρονων συσκευών της τεχνολογίας (π.χ. mp3). Παρακολουθούν 
μια εκπομπή ή ένα δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα. 
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Σχολικό εγχειρίδιο, έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, περιβάλλον: μια τριπολική διαλεκτική 
σχέση 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε με αφετηρία την ανάπτυξη μιας διαλεκτικής 
σχέσης ανάμεσα σε τρεις «πόλους μάθησης», τα σχολικά εγχειρίδια, τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές 
και το περιβάλλον (φυσικό, τεχνολογικό, κοινωνικό). Με βάση τη δομή και το περιεχόμενο των σχολικών 
εγχειριδίων του Δημοτικού σχολείου (Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ έως Δ’ τάξη, Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ε’ 
και Στ’ τάξη) αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πλαίσιο μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες και 
την Τεχνολογία, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν ανωτέρω. Έτσι, το σχολικό 
εγχειρίδιο αποτελεί έναν από τους τρεις «πόλους μάθησης», με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα 
οικοδομήσουν την επιστημονική και τεχνολογική τους γνώση. 
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Πρόγραμμα Σπουδών για την Δ’ Δημοτικού 
 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

  ΩΡΕΣ  ΩΡΕΣ 

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – 
ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

14 

1.1 Φυτά (καρπός, άνθος, κύκλος ζωής των 
φυτών-επικονίαση-γονιμοποίηση) 

1 

1.2 Ζώα (ασπόνδυλα, σπονδυλωτά, μέλισσα) 1 

1.3 Άνθρωπος (κίνηση) 2 

1.4 Περιβάλλον (οικοσυστήματα της 
περιοχής, προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος) 

10 

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 18 

2.1 Γνωρίζω τον τόπο που κατοικώ 6 

2.2 Ο τόπος μας αλλάζει στο πέρασμα του 
χρόνου 

4 

2.3 Οι νομοί της Ελλάδας 5 

2.4 Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
Ελλάδας 

3 

    18     

  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

15 

3.1 Αναγνωρίζουμε τα μίγματα γύρω μας –
Διαχωρίζουμε τα μίγματα στα συστατικά τους 
(ουσίες)  

3 

3.2 Μηχανές, συσκευές και πηγές ενέργειας 2 

3.3 Μπαταρία – ηλεκτρικό κύκλωμα. Από τον 
ηλεκτρισμό των ζώων στην κατασκευή της 
μπαταρίας. 

4 

3.4 Σπρώχνω και τραβώ –  Κατασκευάζω 
απλές μηχανές και εργαλεία 

4 

3.5 Ο ήχος ταξιδεύει μέσα στην Ιστορία 2 

  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  
 Μηχανές και πηγές ενέργειας 
 Από τον ηλεκτρισμό των ζώων στην 

κατασκευή της μπαταρίας 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 47     
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Ενότητα 1: Οι ζωντανοί οργανισμοί – Τα οικοσυστήματα 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες 
 

Προσδοκώμενα 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

 
Αναγνωρίζουν τα άνθη 

διαφόρων φυτών του τόπου 
του. 

 
Περιγράφουν τα μέρη του 

άνθους και να αναγνωρίζουν 
το ρόλο του στη διαδικασία της 

αναπαραγωγής των φυτών. 
 

Διακρίνουν είδη σπερμάτων 
και να αναγνωρίζουν το ρόλο 
τους στην αναπαραγωγή των 

φυτών. 
 

Ταξινομούν τα ζώα σε 
ασπόνδυλα και σπονδυλωτά. 

 
Περιγράφουν τη ζωή 

χαρακτηριστικών ασπόνδυλων. 
 

Αναγνωρίζουν το ρόλο του 
σκελετού για τον ανθρώπινο 

οργανισμό. 
 

Αναφέρουν μέρη του 
σκελετού. 

Αναγνωρίζουν ότι η κίνηση 
είναι αποτέλεσμα της 

συνεργασίας οστών και μυών. 
 

Υιοθετούν συνήθειες που 
συμβάλλουν στην καλή υγεία 

του μυοσκελετικού του 
συστήματος. 

 
Αναγνωρίζουν προβλήματα του 

φυσικού περιβάλλοντος που 
αφορούν τόσο τους φυτικούς 

όσο και τους ζωικούς 
οργανισμούς. 

 
Αναφέρουν τρόπους 
αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 
 
 

 
Φυτά (καρπός, άνθος, 

κύκλος ζωής των φυτών-
επικονίαση-γονιμοποίηση) 

(1 ώρα) 
 
 

Ζώα (ασπόνδυλα, 
σπονδυλωτά) (1 ώρα) 

 
 

Άνθρωπος (κίνηση) (2 
ώρες) 

 
 

Περιβάλλον 
(οικοσυστήματα της 

περιοχής, προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος) 

(10 ώρες) 
 
 
 
 
 
 

 
Συλλογή λουλουδιών και καρπών. 
Παρατήρηση και καταγραφή της 

ευδιάκριτης ποικιλομορφίας. 
 

Διάκριση των μερών ενός άνθους. 
 

Παρατήρηση σπερμάτων για τη 
διάκριση μονοκοτυλήδονων και 

δικοτυλήδονων. 
 

Δραστηριότητες ταξινόμησης 
καρτών ζώων με βασικό κριτήριο 

την παρουσία σπονδυλικής στήλης. 
 

Προβολή σύντομων 
αποσπασμάτων δημοφιλών 

παιδικών ταινιών. Αναγνώριση και 
καταγραφή των ζωικών 

οργανισμών που εμφανίζονται. 
Ταξινόμηση σε βασικές 

(ασπόνδυλα – σπονδυλωτά) και 
επιμέρους βιολογικές κατηγορίες. 

 
Ομαδική δραστηριότητα 

αναγνώρισης μερών του σκελετού 
και συγκεκριμένων οστών στο 

πρόπλασμα σκελετού και στο ίδιο 
το σώμα των παιδιών. 

 
Αυτοπειραματισμός. 

Επικεντρωμένη παρατήρηση στο 
σώμα μας της λειτουργίας μυών 
για συγκεκριμένες κινήσεις (π.χ. 

χεριών). 
 

Ανάθεση εργασιών για τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τα 

απειλούμενα είδη στην Ελλάδα. Τι 
είναι τα κόκκινα βιβλία; 

 
Δραστηριότητες σύνδεσης 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
κινδύνων εξαφάνισης σε 

συγκεκριμένα είδη π.χ.: α) το 
παιχνίδι της βιοσσυσώρευσης β) 

κινητική δραστηριότητα σύνδεσης 
συνεπειών ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και ειδών 
οργανισμών. 

 
Αναζήτηση στο διαδίκτυο και 

εντοπισμός των προστατευόμενων 
περιοχών της χώρας μας με τις 
διάφορες διεθνής συνθήκες. 

 
Ομαδική δραστηριότητα 

τοποθέτησης καρτών με τα 
ονόματα των προστατευόμενων 

 
Σχολικό βιβλίο Μελέτης 

Περιβάλλοντος, Δ΄ 
Δημοτικού, ΠΙ και 

ΟΕΔΒ, σελ. 57-70 &81-
88. 

 
 
 

Πρόπλασμα 
ανθρώπινου σκελετού 

 
Απλοί χάρτες του 

ανθρώπινου μυϊκού 
συστήματος. 

 
Ιστοσελίδα – 

Εκπαιδευτικό υλικό του 
ΚΠΕ Καστοριάς 
Βιοποικιλότητα: 

http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/ 

biodiversity_site/conte
nts.htm 

Δάσος: http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/ 

educational_material/e
du_forest.htm 

 
Επιλογή και χρήση 

ελεύθερου υλικού από 
το διαδίκτυο (Για 

παράδειγμα επιλογή 
αποσπασμάτων από τη 
σειρά «Άνθρωπος και 
Περιβάλλον της ΕΡΤ. 

Ψηφιακό αρχείο 
ταινιών της ΕΡΤ 
http://www.ert-

archives.gr/). 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20biodiversity_site/contents.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20biodiversity_site/contents.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20biodiversity_site/contents.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20biodiversity_site/contents.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20educational_material/edu_forest.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20educational_material/edu_forest.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20educational_material/edu_forest.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/%20educational_material/edu_forest.htm
http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
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περιοχών σε επιδαπέδιο χάρτη.  
 

Παρατήρηση και συζήτηση 
διαφοροποιήσεων (π.χ. υγρότοποι 

στη Β. Ελλάδα). 
 

Συσχέτιση με γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά (π.χ. δέλτα 

ποταμών).  
 

Συζήτηση εξειδίκευση των 
πληροφοριών που 

συγκεντρώθηκαν (π.χ. 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες, 

συμμετοχή των ανθρώπινων 
πληθυσμών κ.λπ.). 

 
Επίσκεψη προστατευόμενης 

περιοχής και αντίστοιχου Κέντρου 
Ενημέρωσης. 

 
Δραστηριότητες χρήσης της 

περιβαλλοντικής ερμηνείας στο 
πεδίο. – Εντοπισμός και 

αξιοποίηση πινακίδων με 
πληροφορίες σε χώρος 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος – 
Αξιολόγηση. Κοινοποίηση τυχόν 

παρατηρήσεων στους αρμόδιους 
φορείς. 
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Ενότητα 2: Γεωγραφία 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 18 ώρες 
Ενότητα 2.1: Γνωρίζω τον τόπο που κατοικώ 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

 
Ορίζουν τη θέση και τα όρια 

του γεωγραφικού 
διαμερίσματος και του νομού 

που ζουν. 
 

Διακρίνουν βασικά 
χαρακτηριστικά του 

γεωγραφικού διαμερίσματος 
που κατοικούν και τα 

περιγράφουν χρησιμοποιώντας 
γεωγραφική ορολογία. 

 
Περιγράφουν το κλίμα του 

γεωγραφικού τους 
διαμερίσματος με βάση τις 

παρατηρήσεις και τις εμπειρίες 
τους. 

 
Εκτιμούν την ιστορία και τα 

ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία 
του γεωγραφικού τους 

διαμερίσματος. 
 

Δημιουργούν χάρτες του 
γεωγραφικού τους 

διαμερίσματος που να 
περιέχουν διαφορετικές 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα σύμβολα. 

 
Εντοπίζουν σχέσεις των 

γεωμορφολογικών 
χαρακτηριστικών με το κλίμα, 

τη χλωρίδα, την πανίδα, τα 
προϊόντα, τα επαγγέλματα και 

τον πληθυσμό πόλεων και 
χωριών του γεωγραφικού τους 

διαμερίσματος. 
 
 

 
Ο τόπος μας (πόλη ή χωριό, 

νομός, γεωγραφικό 
διαμέρισμα) 

 
 
 

(3 δίωρα) 

 
Δείχνουν σε πολιτικό και σε 

γεωμορφολογικό χάρτη τα σύνορα 
του γεωγραφικού διαμερίσματος 

και του νομού που κατοικούν. 
 

Διαβάζουν το υπόμνημα 
διαφορετικών χαρτών και λένε 

ποιες πληροφορίες μας δίνει κάθε 
χάρτης. 

 
Δείχνουν με τη βοήθεια του 

υπομνήματος και ονομάζουν σε 
γεωμορφολογικό χάρτη τα βουνά, 

τις πεδιάδες, τις λίμνες και τα 
ποτάμια του γεωγραφικού τους 

διαμερίσματος. 
 

Ιχνογραφούν γεωμορφολογικό 
χάρτη του γεωγραφικού 

διαμερίσματος που κατοικούν. 
 

Εντοπίζουν τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά του γεωγραφικού 

τους διαμερίσματος σε 
διαδραστικό χάρτη στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
Αναζητούν στοιχεία για τις 

μεταβολές του καιρού στον τόπο 
τους ανά εποχή και αναγνωρίζουν 

τα καταγράφουν τα κυριότερα 
στοιχεία του κλίματος (μέση 

θερμοκρασία, μέση υγρασία, ύψος 
βροχής, ένταση ανέμου). 

 
Δημιουργούν τουριστικές αφίσες 
για αξιοθέατα του γεωγραφικού 

τους διαμερίσματος με έμφαση σε 
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές 

τοποθεσίες, μνημεία της φύσης. 
 

Κατασκευάζουν επιτραπέζιο 
παιχνίδι (φιδάκι) με καρτέλες που 

περιέχουν χαρακτηριστικές 
πληροφορίες για το γεωγραφικό 

διαμέρισμα ή το νομό τους. 
 

Δημιουργούν επιτραπέζιο παιχνίδι 
μνήμης με κάρτες, που 

απεικονίζουν βασικά φυσικά 
χαρακτηριστικά του γεωγραφικού 

τους διαμερίσματος. 
 

Οργανώνουν μελέτη πεδίου σε 
χώρους με ιστορικό και 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον: 

 
Πολιτικός χάρτης 

Ελλάδας ή Σχολικός 
Άτλας 

 
 
 
 

Γεωμορφολογικός 
χάρτης της Ελλάδας 

προσβάσιμος και στο 
http://www.seilias.gr/in
dex.php?option=com_c
ontent&task=view&id=

244&Itemid=52 
 

Διαδραστικός Άτλαντας 
προσβάσιμος στο 

http://www.geografia.g
r/?page=atlas 

 
 

Κλιματικά στοιχεία για 
την Ελλάδα: 

http://www.hnms.gr/h
nms/greek/climatology

/climatology_html 
 
 

Εκπαιδευτικό υλικό 
προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ 

«Ταξιδεύοντας στην 
Ελλάδα», Αθήνα, 2000, 

προσβάσιμο στο 
http://users.sch.gr/eva
ggelidis61/poleis/poleis

.htm 
 
 

Προσανατολισμός στο 
φυσικό και στο 

δομημένο περιβάλλον, 
ΚΠΕ Μακρινίτσας, 
2007, σελ. 67, στο 

http://www.ekke.gr/est
ia/gr_pages/F_synerg/K
PE_Makrinitsas/PROSA

NATOLISMOS.pdf 
 

CD-ROM Μελέτης 
Περιβάλλοντος Α-Δ 

Δημοτικού, Ενότητα: 
Αναλαμβάνουμε δράση 

 
 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=52
http://www.geografia.gr/?page=atlas
http://www.geografia.gr/?page=atlas
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
http://users.sch.gr/evaggelidis61/poleis/poleis.htm
http://users.sch.gr/evaggelidis61/poleis/poleis.htm
http://users.sch.gr/evaggelidis61/poleis/poleis.htm
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/KPE_Makrinitsas/PROSANATOLISMOS.pdf
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/KPE_Makrinitsas/PROSANATOLISMOS.pdf
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/KPE_Makrinitsas/PROSANATOLISMOS.pdf
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/KPE_Makrinitsas/PROSANATOLISMOS.pdf
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προετοιμάζουν φύλλα εργασίας, 
φωτογραφίζουν, συλλέγουν 

δείγματα, παίρνουν συνεντεύξεις. 
 

Σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο εργασίας με θέμα το 

γεωγραφικό διαμέρισμα ή το νομό 
τους (ομάδες γεωμορφολογίας, 

χλωρίδας & πανίδας, προϊόντων, 
καιρού & κλίματος, οικιστικής 

ανάπτυξης & δικτύων, ιστορίας, 
πολιτισμού & επαγγελμάτων 

κ.λπ.). 
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Ενότητα 2.2: Ο τόπος μας αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Ονομάζουν μεγάλα έργα που 
έχουν γίνει στο γεωγραφικό 

τους διαμέρισμα. 
 

Διακρίνουν θετικές και 
αρνητικές συνέπειες των 

μεγάλων έργων στη ζωή των 
ανθρώπων και στο φυσικό 

περιβάλλον. 
 

Αναφέρουν τη συμβολή 
επαγγελματικών ομάδων στη 
δημιουργία μεγάλων έργων 

αλλά και τη δημιουργία νέων 
επαγγελμάτων μετά τη 
δημιουργία των έργων. 

 
Συγκρίνουν τη μορφή του 

γεωγραφικού τους 
διαμερίσματος άλλοτε και 

τώρα. 
 

 
Μεγάλα έργα 
στον τόπο µας 

 
 

(2 δίωρα) 

 
Επισκέπτονται, καταγράφουν και 

φωτογραφίζουν μεγάλα έργα στον 
τόπο τους. 

 
Συγκεντρώνουν και μελετούν 

δημοσιεύματα από τον τοπικό ή 
αθηναϊκό τύπο για τα 
πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα κάθε μεγάλου έργου 
στην περιοχή. 

 
Απαριθμούν και ταξινομούν σε 

πίνακες τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα κάθε μεγάλου έργου. 

 
Οργανώνουν παιχνίδια ρόλων που 
εκθέτουν αντικρουόμενες απόψεις 

για τις συνέπειες των μεγάλων 
έργων. 

 
Παίρνουν συνεντεύξεις από 
εργαζόμενους, κατοίκους, 

εκπροσώπους φορέων και τοπικούς 
αξιωματούχους με θέμα τις 

επιδράσεις των μεγάλων έργων στο 
τοπικό φυσικό περιβάλλον και στη 

ζωή των ανθρώπων. 
 

Γράφουν άρθρα σε σχολική 
εφημερίδα. 

 
Γράφουν επιστολές σε τοπικούς 

φορείς. 
 

Συγκεντρώνουν παλιές φωτογραφίες 
και διακρίνουν σε αυτές αλλαγές στο 

φυσικό και δομημένο περιβάλλον 
του τόπου τους. 

 

 
Εκπαιδευτικό υλικό 

«Καλλιστώ» – 
Ανανεώσιμες –Ήπιες 

πηγές ενέργειας – σελ. 
43-50, προσβάσιμο στο 

http://www.e-
yliko.gr/htmls/perivallon/

kallisto.aspx 
 
 

Εκδόσεις βιβλίων και 
εκπαιδευτικού υλικού 

που αφορούν την τοπική 
ιστορία και την 
περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. 
 
 
 
 

 
 

http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto.aspx


 

 
64 

 
Ενότητα 2.3: Οι νομοί της Ελλάδας 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Εντοπίζουν στο χάρτη και 
ονομάζουν τους νομούς της 

Ελλάδας. 
 

Αντιστοιχίζουν τους νομούς 
με το γεωγραφικό 

διαμέρισμα που ανήκουν. 
 

 
Νομοί της Ελλάδας 

 
 
 

(5 ώρες) 
 

 
Εντοπίζουν στον πολιτικό χάρτη 
τους νομούς κάθε γεωγραφικού 

διαμερίσματος. 
 

Κολλούν σε «λευκό» πολιτικό 
χάρτη τα ονόματα των νομών 

κάθε γεωγραφικού 
διαμερίσματος. 

 
Ιχνογραφούν ξεχωριστά κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα με τους 
νομούς του. 

 
 

Παίζουν διαδραστικά παιχνίδια 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
ερωτήσεις για τους νομούς της 

Ελλάδας. 
 

Κατασκευάζουν παζλ με 
κομμάτια τους νομούς της 

Ελλάδας και παίζουν παιχνίδια 
αντιστοίχησης και συμπλήρωσης 

του χάρτη. 
 

Δημιουργούν παιχνίδι 
αντιστοίχησης με καρτέλες που 

περιέχουν τα ονόματα νομών και 
γεωγραφικών διαμερισμάτων. 

 
 

Παίζουν διαδραστικά παιχνίδια 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

αντιστοιχώντας νομούς & 
πρωτεύουσες νομών 

Δημιουργούν διαδραστικό 
παιχνίδι στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 
 
 

 
Πολιτικός χάρτης Ελλάδας ή 

Σχολικός Άτλας 
 

Χάρτης γεωγραφικών 
διαμερισμάτων προσβάσιμος 

στο 
http://geogr.eduportal.gr/ma

ps/diam_gr/maps.htm 
«Λευκός» χάρτης 

γεωγραφικών 
διαμερισμάτων προσβάσιμος 

στο 
http://www.seilias.gr/index.p
hp?option=com_content&tas
k=view&id=173&Itemid=52 

και στο 
http://users.sch.gr/kontoglou

/teachers.htm 
 

Χάρτης Ελλάδας με νομούς 
και πρωτεύουσες 
προσβάσιμος στο 

http://www.seilias.gr/index.p
hp?option=com_content&tas
k=view&id=172&Itemid=52 

και στο 
http://geogr.eduportal.gr/ga

mes/MATHSTATES.htm 
και στο http://e-

proodos.com/logismika.html 
 

Εκπαιδευτικό υλικό 
προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ 
«Ταξιδεύοντας με τους 

χάρτες», Αθήνα, 2000 και 
χάρτης από 

http://www.seilias.gr/myfiles
/downloadFiles/mapsPDF/Gr

eeceBorders.pdf 
http://geogr.eduportal.gr/ga

mes/nom-prot1.htm 
 

Γριφοπαιχνίδι με τα 
γεωγραφικά διαμερίσματα 

της Ελλάδας, στο 
http://www.geografia.gr/do
wnloads/docs/F_Rebus_Gam

e_Greece_Galani.pdf 
 

 

http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=52
http://users.sch.gr/kontoglou/teachers.htm
http://users.sch.gr/kontoglou/teachers.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATES.htm
http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATES.htm
http://e-proodos.com/logismika.html
http://e-proodos.com/logismika.html
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/mapsPDF/GreeceBorders.pdf
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/mapsPDF/GreeceBorders.pdf
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/mapsPDF/GreeceBorders.pdf
http://geogr.eduportal.gr/games/nom-prot1.htm
http://geogr.eduportal.gr/games/nom-prot1.htm
http://www.geografia.gr/downloads/docs/F_Rebus_Game_Greece_Galani.pdf
http://www.geografia.gr/downloads/docs/F_Rebus_Game_Greece_Galani.pdf
http://www.geografia.gr/downloads/docs/F_Rebus_Game_Greece_Galani.pdf


 

 
65 

 
Ενότητα 2.4: Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Εντοπίζουν στο χάρτη και 
ονομάζουν τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της Ελλάδας. 

 
 

Αναφέρουν τη σχετική θέση 
κάθε γεωγραφικού 

διαμερίσματος. 
 
 
 
 

Διακρίνουν τα 
χαρακτηριστικά των 

ηπειρωτικών και νησιωτικών 
διαμερισμάτων. 

 

 
Γεωγραφικά 

διαμερίσματα της 
Ελλάδας 

 
 

(3 ώρες) 
 

 
Δείχνουν στον πολιτικό χάρτη τη 

θέση των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της Ελλάδας 

Κολλούν ή γράφουν σε «λευκό» 
πολιτικό χάρτη τα ονόματα των 
γεωγραφικών διαμερισμάτων. 

 
Σύρουν το όνομα του γεωγραφικού 

διαμερίσματος στη σωστή θέση 
πάνω στο χάρτη. 

 
Αναζητούν και καταγράφουν βασικά 
στοιχεία για τον καιρό και το κλίμα 
κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος. 

 
 

Ταξινομούν τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα σε βόρεια, νότια, 

ανατολικά, δυτικά με κριτήριο τη 
σχετική τους θέση στην έκταση της 

Ελλάδας. 
 

Συγκρίνουν τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα (έκταση, αριθμός 

νομών, έχουν πιο πολλές πεδιάδες, 
έχουν πιο πολλά βουνά, έχουν 

μεγάλα ποτάμια κ.λπ.). 
 

Ιχνογραφούν πολιτικό χάρτη της 
Ελλάδας με διακριτά τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα 
Κατασκευάζουν με φελιζόλ τα 
γεωγραφικά διαμερίσματα και 
παίζουν συναγωνιζόμενοι να 

σχηματίσουν το παζλ της Ελλάδας. 
 

 
Πολιτικός χάρτης 

Ελλάδας ή Σχολικός 
Άτλας 

 
Πολιτικός χάρτης 

Ελλάδας ή «λευκός» 
χάρτης προσβάσιμος στο 
http://geogr.eduportal.gr

/maps_eu.htm 
και στο 

http://www.seilias.gr/my
files/downloadFiles/maps

PDF/Greece.pdf 
 

CD Μελέτης 
Περιβάλλοντος Α-Δ τάξης 
(Γ΄τάξη – Ο τόπος μου – 

Ένας τόπος χίλια 
πρόσωπα – δραστ. 6) 

 
Ιστοσελίδα της ΕΜΥ: 

http://www.hnms.gr/hn
ms/greek/observation/ob

servation_region_html 
και 

http://www.hnms.gr/hn
ms/greek/climatology/cli

matology_html 
Χάρτης γεωγραφικών 

διαμερισμάτων 
προσβάσιμος στο 

http://geogr.eduportal.gr
/maps/diam_gr/maps.ht

m 
 

Περίγραμμα της Ελλάδας 
από 

http://geogr.eduportal.gr
/maps_eu.htm 

 
 

http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/mapsPDF/Greece.pdf
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/mapsPDF/Greece.pdf
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/mapsPDF/Greece.pdf
http://www.hnms.gr/hnms/greek/observation/observation_region_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/observation/observation_region_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/observation/observation_region_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm
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Ενότητα 3: Γνωριμία με τις Επιστήμες και την Τεχνολογία 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες 
Ενότητα 3.1: Αναγνωρίζουμε τα μίγματα γύρω μας – Διαχωρίζουμε τα μίγματα στα συστατικά τους 
(ουσίες) 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

 
Αναφέρουν μίγματα, που 
χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινότητά τους. 

 
Διακρίνουν τα μίγματα από τις 

ουσίες –συστατικά τους. 
 

Ταξινομούν τα υλικά σε 
στερεά, υγρά, αέρια. 

 
Διαχωρίζουν τα συστατικά των 
μιγμάτων, με μεθόδους όπως 
διαλογή, κοσκίνισμα, έλξη με 

μαγνήτη και διήθηση. 
 
 

 
Ποια αντικείμενα 

ονομάζουμε μίγματα; 
 

Μίγματα και ουσίες 
 
 

Γιατί και πώς διαχωρίζουμε 
τα μίγματα στα συστατικά 

τους (ουσίες); 
 
 

 
Δουλεύουν σε ομάδες, 

πραγματοποιώντας πειράματα, 
καταγράφοντας τις παρατηρήσεις 

τους, πραγματοποιώντας 
μετρήσεις με κατάλληλα όργανα 

και εξάγουν συμπεράσματα. 
 

Ανακοινώνουν και υποστηρίζουν 
τα αποτελέσματα της εργασίας 

τους στην τάξη. 
 

Δουλεύουν σε ομάδες με τη 
μέθοδο jigsaw. 

 
Πειραματίζονται με πραγματικά 

υλικά (νερό, ζάχαρη, καφέ, 
ρεβίθια, φακές, ροκανίδια, 

ρινίσματα σιδήρου κ.ά.). 
 

Συζητούν για τις ουσίες και τα 
μίγματα: αποσταγμένο νερό, 

ζάχαρη, αλάτι, σίδερο και νερό 
βρύσης, ζαχαρόνερο, αλατόνερο. 

 
Εφαρμόζουν και συζητούν γύρω 
από επιστημονικές διαδικασίες, 

όπως είναι η Στρατηγική Ελέγχου 
Μεταβλητών (έλεγχος του πόσο 
επηρεάζει η μεταβλητή «είδος 

διαλυμένης ουσίας» το φαινόμενο 
της διάλυσης). 

 
Αναζητούν στο διαδίκτυο (είτε στο 

πραγματικό είτε σε εικονικό) 
στοιχεία (σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των μιγμάτων και 
των διαλυμάτων, την επίδρασή 

τους στο περιβάλλον κ.ά.). 
 

 
http://e-

yliko.gr/resource/suppo
rtmaterial/suppPerivalo

n.aspx 
Περιλαμβάνει 

θεματικές ενότητες για 
το νερό, τον αέρα, το 

έδαφος, την 
ανακύκλωση κ.ά. 

 
http://www.sciencenetl

inks.com 
Δικτυακός τόπος 

Science NetLinks, στον 
οποίο υπάρχουν 

προτάσεις σεναρίων 
και υλικών, που 

συνδέουν επιστήμη, 
τεχνολογία και 

καθημερινή ζωή. 
 

http://www.schools.ac.
cy/klimakio/Themata/e
pistimi/taxeis/d_taxi.ht

ml 
 

Περιλαμβάνει 
προσομοιώσεις, 

ιστοεξερευνήσεις, 
παρουσιάσεις, 

δραστηριότητες 
επεξεργασίας 

δεδομένων, φύλλα 
εργασίας. 

 
 

http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://www.sciencenetlinks.com/
http://www.sciencenetlinks.com/
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/d_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/d_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/d_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/d_taxi.html
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Ενότητα 3.2: Μηχανές, συσκευές και πηγές ενέργειας 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

 
Αναγνωρίζουν 

μηχανές/συσκευές στο σπίτι, 
στο σχολείο, στην καθημερινή 

ζωή (εξωτερικοί χώροι, 
μετακινήσεις), οι οποίες 

χρησιμοποιούν ενέργεια για 
διάφορους λόγους. 

 
 

Ταξινομούν τις 
μηχανές/συσκευές με βάση τη 

χρήση τους και τις πηγές 
ενέργειας που χρησιμοποιούν. 

 

 
Μηχανές και συσκευές, 

που χρησιμοποιούν 
ενέργεια. 

 
Χρήσεις 

μηχανών/συσκευών 
(θέρμανση, μετακινήσεις, 

διασκέδαση, κ.ά.) 
 

Διάκριση των 
ενεργειακών πηγών σε 
ανανεώσιμες και μη. 

 

 
Μελέτη πεδίου 

 
Επισκέπτονται σταθμούς 

παραγωγής ενέργειας που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και 

μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. 

 
 

Συλλέγουν πληροφορίες από 
έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, 
σχετικά με μηχανές/συσκευές, 

που χρησιμοποιούν ενέργεια στο 
σπίτι και στο σχολείο. 

 

 
Οδηγός Ανάπτυξης 

διαθεματικών 
δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (σελ.54-61 
και 126-134): 

http://www.env-
edu.gr/ViewPack.aspx?id=4

2 
Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ): 
http://www.cres.gr/energy-
saving/enimerosi_bioclimat

ikos.htm 
 

Εδώ μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες σχετικά με τις 

βασικές αρχές 
βιοκλιματισμού, καθώς και 
για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 
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Ενότητα 3.3: Μπαταρία – ηλεκτρικό κύκλωμα. Από τον ηλεκτρισμό των ζώων στην κατασκευή της 
μπαταρίας. 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές: 

 
Να γνωρίσουν το έργο των 

επιστημόνων Galvani-Volta και 
το ρόλο που διαδραμάτισαν 

στην ανακάλυψη της 
μπαταρίας. 

 
 

Να κατασκευάσουν μια 
μπαταρία με απλά υλικά. 

 
 

Να αναγνωρίζουν διάφορα 
είδη μπαταριών καθημερινής 

χρήσης. 
 

Να διακρίνουν τις μπαταρίες 
σε απλές και 

επαναφορτιζόμενες. 
 

Να τοποθετούν σωστά τις 
μπαταρίες σε συσκευές. 

 
 
 

Να κατασκευάζουν ένα απλό 
ηλεκτρικό κύκλωμα. 

 
Να σχεδιάζουν ηλεκτρικά 
κυκλώματα τοποθετώντας 

διακόπτη. 
 
 

Να ταξινομούν αντικείμενα και 
υλικά ως προς την ιδιότητά 

τους να διαρρέονται ή όχι από 
ηλεκτρικό ρεύμα (αγωγοί – 

μονωτές). 
 
 

Να γνωρίζουν τρόπους 
προστασίας από το οικιακό 

ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
 
 

 
Ιστορία των Φυσικών 

Επιστημών 
Η αντιπαράθεση Volta 

και Galvani 
 
 
 

Κατασκευή μπαταρίας 
 
 
 

Είδη μπαταριών ως προς 
τη χρήση και το μέγεθός 
τους (ΑΑ, ΑΑΑ, C, D κ.λπ) 

 
Προστασία – 

ανακύκλωση μπαταριών 
 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευή απλού 
ηλεκτρικού κυκλώματος. 

 
 
 
 
 
 

Αγωγοί και μονωτές 
 
 
 
 
 
 
 

Προστασία από το 
ηλεκτρικό ρεύμα 

 

 
Μέσα από μικρό αφηγηματικό 

κείμενο, οι μαθητές 
αναλαμβάνουν τους ρόλους του 

Galvani και του Volta και 
δραματοποιούν την 

αντιπαράθεσή τους με 
επιχειρήματα. 

Οι μαθητές κατασκευάζουν μια 
μπαταρία με απλά υλικά. 

 
 

Οι μαθητές (ή ο εκπαιδευτικός) 
μπορούν να φέρουν διάφορες 
μπαταρίες, να διακρίνουν τους 

δύο πόλους τους, να διακρίνουν 
διάφορα είδη μπαταριών 

ανάλογα με τη συσκευή στην 
οποία τοποθετούνται. 

Οι μαθητές φέρνουν διάφορες 
μπαταρίες από το σπίτι τους, τις 
ταξινομούν σε κατηγορίες και τις 

ονομάζουν σύμφωνα με τα διεθνή 
στάνταρ AA, AAA, C, κ.λπ. 

 
Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα 

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 
 
 
 
 
 
 

Οι μαθητές τοποθετούν στο 
κύκλωμα διάφορα υλικά, τα 

οποία ταξινομούν σε αγωγούς και 
μονωτές. 

 
 
 
 

Με συζήτηση διακρίνουν το 
ρεύμα της μπαταρίας από το 

ρεύμα στις πρίζες των σπιτιών 
μας και του σχολείου και 

προτείνουν κανόνες προστασίας 
από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 
Μικρό αφηγηματικό 

κείμενο από την ιστορία 
των φυσικών επιστημών 

http://www.valanides.org 
/Portals/0/greek_fyllo4.pdf 

 
 

Λεμόνι, τσίγκος, φύλλο 
χαλκού ή κέρμα 5 λεπτών, 

μικρό ηχείο ή 
γαλβανόμετρο. 

 
 

Διάφορες μπαταρίες. 
 
 

Καλώδια, λαμπάκι, 
μπαταρία. 

 
Οι μαθητές μπορούν να 

κατασκευάσουν ένα απλό 
ηλεκτρικό κύκλωμα με 

απλά υλικά ή και εικονικά, 
με προσομοίωση στον ΗΥ 

στη διεύθυνση 
http://phet.colorado.edu 

/el/simulations/ 
translated/el 

 
Στη διεύθυνση του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία οι 
μαθητές, αφού 

παρακολουθήσουν τα 
βίντεο του ΝΑΠΟ: Ο Napo 

στην … ασφαλή 
συντήρηση (Κρυμμένες 
πηγές κινδύνου και The 

End 
http://www.napofilm.net 

/el/napos-
films/napoepisode 

?filmid=id_napo_film_14), 
δημιουργούν μια αφίσα με 

εικόνες και σκίτσα, με 
θέμα την ασφαλή χρήση 

του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

Υλικό μπορούμε να 
βρούμε και στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΗ 
http://www.dei.gr/ 
Default.aspx?lang 

=1&id=3350&nt=19 
 

 

http://www.dei.gr/%20Default.aspx?lang%20=1&id=3350&nt=19
http://www.dei.gr/%20Default.aspx?lang%20=1&id=3350&nt=19
http://www.dei.gr/%20Default.aspx?lang%20=1&id=3350&nt=19
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Ενότητα 3.4: Σπρώχνω και τραβώ – Κατασκευάζω απλές μηχανές και εργαλεία 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές: 

 
Να μπορούν να προτείνουν και 

να υποστηρίζουν 
διαφορετικούς τρόπους, για να 
σπρώξουν ή να τραβήξουν ένα 

αντικείμενο. 
 

Να εκθέτουν το σύνολο των 
ενεργειών τους, δηλαδή τις 

προτάσεις τους, την ανάπτυξη 
του σχεδιασμού τους, τις 

δραστηριότητες, που 
υλοποίησαν και το τελικό 
συμπέρασμα ή την τελική 

λύση, που υιοθέτησαν. 
 
 

Να μπορούν να σχεδιάζουν και 
να κατασκευάζουν απλές 

μηχανές. 
 

Να μπορούν να 
διαπραγματεύονται, να ασκούν 

και να δέχονται κριτική πάνω 
στις ιδέες ή τις λύσεις, που 

προτείνουν, για τη μελέτη ενός 
επιστημονικού ή τεχνολογικού 

προβλήματος. 
 
 
 
 

 
Σπρώχνω και τραβώ σε 

κεκλιμένο επίπεδο και με 
διαφορετική γωνία 

αντικείμενα. 
 

Ανασηκώνω με τροχαλία 
αντικείμενα. 

 
Διαδικασία τεχνολογικής 

έρευνας. 
 

Αναζητώ τρόπους και 
κατασκευάζω απλές 

μηχανές, για να 
ανασηκώσω βαριά 

αντικείμενα. 
 
 

Κατασκευή μηχανών, για 
να τραβήξουν ή να 

ανασηκώσουν αντικείμενα. 
 

 
Πειραματίζονται με αντικείμενα 
της τάξης τους και παρατηρούν 

από πού πρέπει να τα σπρώξουν ή 
να τα τραβήξουν, για να τα 

μετακινήσουν προς τα εμπρός, 
προς τα πλάγια, προς τα πίσω και 

να τα σηκώσουν. 
 

Χρησιμοποιούν σκοινί για να τα 
τραβήξουν ή να τα ανασηκώσουν. 
Το ίδιο κάνουν χρησιμοποιώντας 

και μια τροχαλία. 
 

Κάνουν υποθέσεις και βρίσκουν 
τρόπους να τραβήξουν με 

μεγαλύτερη ευκολία διάφορα 
βαριά αντικείμενα. 

 
Κατασκευάζουν ένα κεκλιμένο 

επίπεδο και πάνω σ’ αυτό 
σπρώχνουν ή τραβούν διάφορα 
αντικείμενα. Συνεχίζουν το ίδιο, 
αλλάζοντας τη γωνία, την κλίση 

του κεκλιμένου επιπέδου και 
εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με 

το πότε ήταν πιο δύσκολο ή 
εύκολο να τα σπρώξουν ή να τα 

τραβήξουν. 
 

Συλλέγουν και μελετούν εικόνες 
από το διαδίκτυο για τις 7 απλές 

μηχανές. 
 

Κατασκευάζουν απλές φτερωτές 
και τις θέτουν σε κίνηση με τον 

αέρα ή το νερό. 
 

Κατασκευάζουν απλές τροχαλίες 
(π.χ. μια κουβαρίστρα) και 

σηκώνουν βάρη. 
 

 
Αντικείμενα από την 
τάξη τους: θρανία, 

μπάλες, σχοινί, 
χάρακες, βιβλία, 
αυτοκινητάκια 

τροχαλίες, ξύλινες 
επιφάνειες, σφήνες, 

κομμάτι ξύλου μ=1m. 
 

http://www.edheads.or
g/activities/simple-

machines/index.shtml 
 

http://users.tellurian.co
m/teach/machines/  

 
 
 
 

Φτερωτές, έλικες. 
 

Εικόνες από το 
διαδίκτυο με 

ανεμόμυλους, 
υδρόμυλους, έλικες 

αεροπλάνων και 
πλοίων. 

 
 

Πώματα από φελλό, 
αλουμινόχαρτο, 

πλαστικά κουταλάκια, 
καλαμάκι από ξύλο κ.ά. 

 

http://www.edheads.org/activities/simple-machines/index.shtml
http://www.edheads.org/activities/simple-machines/index.shtml
http://www.edheads.org/activities/simple-machines/index.shtml
http://users.tellurian.com/teach/machines/
http://users.tellurian.com/teach/machines/
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Ενότητα 3.5: Ο ήχος ταξιδεύει μέσα στην Ιστορία 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

 
Εκτιμήσουν την αξία της 
αίσθησης της ακοής στα 
διάφορα επαγγέλματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναπτύξουν τρόπους για την 
προστασία του ανθρώπου από 

την ηχορρύπανση. 
 
 
 
 

Αναπτύξουν περιβαλλοντική 
συνείδηση με βάση την 
ευαισθητοποίησή τους 

απέναντι σε θέματα 
ηχορρύπανσης. 

 
 

 
Επαγγέλματα εκτεθειμένα 

σε δυσάρεστους ήχους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηχορρύπανση και βασικά 
μέτρα προστασίας. 

 
 
 
 
 

Το πράσινο της πόλης και η 
αντιμετώπιση της 
ηχορρύπανσης. 

 
Οι μαθητές συνεργάζονται, για να 
αναγνωρίσουν την αξία του ήχου 

σε διάφορα επαγγέλματα. 
 

Συνεργατικό μουσικό παιχνίδι στην 
τάξη, με στόχο την καλλιέργεια του 

αυτιού και της ακοής. 
 

Οι μαθητές συνεργάζονται και 
αναζητούν επαγγέλματα, που είναι 

ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε 
διάφορους δυσάρεστους- 

ενοχλητικούς ήχους και αναζητούν 
κατάλληλα μέτρα προστασίας 

τους. 
 

Οι μαθητές ακούν τους ίδιους 
ήχους με διαφορετική ένταση και 

εντοπίζουν το όριο, στο οποίο 
γίνεται ενοχλητικός κάποιος ήχος. 

 
 
 

Οι μαθητές συνεργάζονται και 
αναζητούν τρόπους προστασίας 

από την ηχορρύπανση. 
 

Οι μαθητές συνεργάζονται και 
αναζητούν στο διαδίκτυο 

καταπράσινες πόλεις και σχετικά 
κείμενα, που συνδέουν την 

ηχορρύπανση με το πράσινο. 
 
 

 
Βιβλία από τη σχολική 

βιβλιοθήκη, που 
αναφέρονται σε 

διάφορα μουσικά 
όργανα και εύρεση 

φωτογραφιών από το 
διαδίκτυο για διάφορα 
επαγγέλματα, που είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα 

σε ενοχλητικούς ήχους. 
 

Χρήση του λογισμικού 
εννοιολογικής 

χαρτογράφησης 
kidspiration με 

κατάλληλα 
προσαρμοσμένη 

διεπιφάνεια χρήσης για 
παιδιά μικρής ηλικίας, 

που παρέχει τη 
δυνατότητα για 
συνεργασία στο 

διαδίκτυο, 
ενσωμάτωση νέων 

εικόνων, δημιουργία 
νέων βιβλιοθηκών με 

αντικείμενα, καθώς και 
προσθήκη ήχων 

(ενοχλητικών και μη 
ενοχλητικών). 

 
Επιλογή υλικού από την 

ιστοσελίδα του 
ψηφιακού σχολείου: 

http://digitalschool.min
edu.gov.gr/ 

 
Φωτογραφίες από το 
διαδίκτυο ή από τα 
βιβλία της σχολικής 

βιβλιοθήκης με 
καταπράσινες πόλεις. 

 
 
 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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Προτάσεις για συνθετικές εργασίες 
Μηχανές και πηγές ενέργειας 
Οι μαθητές επεξεργάζονται μηχανές και συσκευές, που λειτουργούν με διαφορετικά είδη ενέργειας 
(συσκευές στο σπίτι, θερμοηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές, κ.ά.). 
Μαθήματα που εμπλέκονται: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες - Τεχνολογία, 
Κοινωνικές Επιστήμες.  
 
Από τον ηλεκτρισμό των ζώων στην κατασκευή της μπαταρίας 
Οι μαθητές επεξεργάζονται τη μπαταρία (κατασκευή – δομή – είδη). 
Μαθήματα που εμπλέκονται: Γλώσσα (κείμενα σχετικά με τη μπαταρία, άλλες ονομασίες τους), Φυσικές 
Επιστήμες – Τεχνολογία (Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, κατασκευή μπαταρίας με διάφορα υλικά, 
συμβολισμός πόλων της, είδη μπαταριών, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες), Μαθηματικά (σύμβολα: θετικά 
και αρνητικά, απόδοση μπαταριών), Εικαστικά (ζωγραφική, πλαστική), Μουσική, (συσκευές παραγωγής 
ήχου που λειτουργούν με μπαταρίες), Ιστορία. 


