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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 
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 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 



 

 
17 

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. 



 

 
18 

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 Ε’ Δημοτικού 
 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

  
ΩΡΕΣ 

 
ΩΡΕΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΛΗ 24 

1.1: Έμβια ύλη - Η ζωή γύρω μας  6 
1.2: Υλικά και τεχνολογικά αντικείμενα γύρω μας – 
Πρώτες ύλες  

5 

1.3: Η πυκνότητα των υλικών γύρω μας 5 
1.4: Μίγματα, διαλύματα, αέρας, νερό 5 
1.5:. Οξέα, βάσεις, άλατα 3 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 
Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΜΑΣ 

10 

2.1: Θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων και 
κατοικιών. 

2 

2.2: Μέτρηση θερμοκρασίας. 1 
2.3: Φαινόμενο θερμικής αλληλεπίδρασης – Θερμική 
αγωγιμότητα υλικών 

2 

2.4: Αλλαγή κατάστασης των υλικών 4 
2.5: Τεχνολογικές εφαρμογές - προστασία 1 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

32 

3.1: Κατασκευή απλών μηχανών 2 
3.2: Λιγότερη ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες και 
επιθυμίες 

4 

3.3: Ο ενεργειακός πλούτος της χώρας μας στο 
παρόν και στο μέλλον 

2 

3.4: Η ενέργεια στους ζωντανούς οργανισμούς  12 

3.5: Οικοσύστημα: τροφικές σχέσεις, τροφικές 
αλυσίδες 

5 

3.6: Το ταξίδι της ενέργειας στον ανθρώπινο 
οργανισμό: κυκλοφορικό και πεπτικό σύστημα στον 
άνθρωπο. 

7 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

18 

4.1: Από τα παιχνίδια με μαγνήτες… σε πειράματα με 
ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα 

4 

4.2: Στις… λεωφόρους των φορτίων 4 

4.3: Ηλεκτρομαγνητισμός 4 

4.4: Οι μεγάλες ανακαλύψεις που άλλαξαν τον 
κόσμο μας - Φαραντέϊ 

6 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

 Φτιάχνω δείκτες οξύτητας από φυσικά 
προϊόντα 

 Μελετώ την επίδραση του pH του εδάφους 
στην ανάπτυξη των φυτών. 

 Παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδωση των 
μετάλλων 

 Ταξιδεύω με…. πυξίδα 
 Στις… λεωφόρους των φορτίων 
 Οι μεγάλες ανακαλύψεις που άλλαξαν τον 

κόσμο μας 
 Τεχνολογικές Εφαρμογές της Ενέργειας – 

Ενεργειακό αποτύπωμα 
 Το «πράσινο» σπίτι 
 Οι νερόμυλοι 

   ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 84     
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Ενότητα 1: Ύλη 
Ενότητα 1.1: Έμβια ύλη - Η ζωή γύρω μας 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Διακρίνουν τα άβια από τα 
έμβια. 

 
Αναγνωρίζουν την κυτταρική 
δομή όλων των οργανισμών. 

 
Διακρίνουν βασικά μέρη του 

κυττάρου. 
 

Διακρίνουν τους 
οργανισμούς σε 

μονοκύτταρους και 
πολυκύτταρους. 

 
Αναγνωρίζουν την ύπαρξη 

μικροοργανισμών σε όλη τη 
βιόσφαιρα. 

 
Αναγνωρίζουν την ύπαρξη 

μικροοργανισμών που 
προκαλούν ασθένειες. 

 
Αναγνωρίζουν τη 
χρησιμότητα των 

μικροοργανισμών για τον 
άνθρωπο και το 
οικοσύστημα. 

 
 
 

 
Έμβια ύλη - Η ζωή γύρω 

μας 
 
 
 
 

Κύτταρο - Μονοκύτταροι 
και πολυκύτταροι 

οργανισμοί, 
μικροοργανισμοί, είδη 

μικροοργανισμών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολυκύτταροι οργανισμοί: 
σπονδυλωτά, θηλαστικά, 
σαρκοφάγα, φυτοφάγα 

 
 
 
 
 

 
«Διευρύνοντας τις αισθήσεις 

μας».  
Δραστηριότητα αντιστοίχισης 

μακροσκοπικών και 
μικροσκοπικών φωτογραφιών 

συνηθισμένων αντικειμένων (π.χ. 
χαρτί, ύφασμα, τρίχα, βελόνα 

κ.λπ.). 
Παρατήρηση φυτικών κυττάρων 

στο μικροσκόπιο. 
 

Καλλιέργεια βακτηρίων.  
Συλλογή με μπατονέτες μετά από 
επανειλημμένο σύρσιμό τους σε 

συνηθισμένες επιφάνειες. 
 

Καλλιέργεια σε έτοιμα τρυβλία 
με θρεπτικό υπόστρωμα.  

Επώαση σε θερμό μέρος για 
μερικές ημέρες. 

Μακροσκοπική μόνο 
παρατήρηση της ανάπτυξης των 

αποικιών. (Τα τρυβλία 
διατηρούνται πάντα κλειστά). 

 
Συλλέγουν πληροφορίες για 

μικροοργανισμούς, που είναι 
χρήσιμοι στον άνθρωπο (για την 
παρασκευή γιαουρτιού, τυριού, 

κρασιού κ.λπ..). 
 

«Το κουίζ των μικροβίων» 
Παιχνίδι συναγωνισμού γνώσεων 

σε ομάδες σχετικά με τη 
συμμετοχή των 

μικροοργανισμών. 
 

Κατατάσσουν τα σπονδυλωτά σε 
ομάδες με βάση υλικό (εικόνες) 

που συλλέγουν. 
 

Κατατάσσουν τα θηλαστικά σε 
ομάδες (φυτοφάγα, σαρκοφάγα) 

με βάση υλικό (εικόνες) που 
συλλέγουν και σχολιάζουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
ομάδας. 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή Κεφάλαιο 

3: Έμβια – Άβια 
Τετράδιο εργασιών 

Ενότητα Έμβια – Άβια (σελ. 
62-69) 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/ 

units/?id=120 
 

Εναλλακτικό διδακτικό 
πακέτο 

http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/fyta.pdf 
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό 
«Το κύτταρο μια πόλη» 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/link/link.p

hp 
 

Πανευρωπαϊκό διδακτικό 
υλικό για τους 

μικροοργανισμούς και την 
ασθένεια 

Health protection agency: 
http://www.e-bug.eu/ 
(είσοδος στα ελληνικά 

password: greece) 
 
 
 
 
 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/%20units/?id=120
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/%20units/?id=120
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/%20units/?id=120
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/fyta.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/fyta.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/fyta.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php
http://www.e-bug.eu/
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Ενότητα 1.2: Υλικά και τεχνολογικά αντικείμενα γύρω μας – Πρώτες ύλες  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες 

από διαφορετικές πηγές, 
σχετικά με τις ιδιότητες 

τεχνολογικών αντικειμένων. 
 

Εκτιμούν την ορθότητα των 
παραπάνω πληροφοριών με 

βάση τις προηγούμενες 
γνώσεις τους, τις έρευνες 
που κάνουν και τις μεταξύ 

τους συζητήσεις. 
 

Εξαγάγουν συμπεράσματα 
από τις παρατηρήσεις, τις 

ταξινομήσεις και τις 
μετρήσεις που κάνουν και να 
τα ανακοινώνουν στην τάξη. 

 
Ταξινομούν τα υλικά με βάση 

τις φυσικές τους ιδιότητες. 
 

Χρησιμοποιούν σωστά την 
ορολογία, για να 

περιγράφουν βασικά 
καθημερινά υλικά και τις 

ιδιότητές τους. 
 

Γνωρίζουν ότι τα τεχνολογικά 
αντικείμενα 

κατασκευάζονται με βάση τις 
ιδιότητες ορισμένων υλικών, 
τα οποία προέρχονται από 

τις πρώτες ύλες. 
 

Χρησιμοποιούν ή/και να 
κατασκευάζουν μοντέλα, για 

να περιγράψουν την 
παραγωγή τεχνολογικών 

αντικειμένων. 
 

Να αποκτήσουν επίγνωση 
για τη φύση και το ρόλο των 

μοντέλων αυτών. 
 
 
 
 

 
Ιδιότητες των υλικών: 

θραύση, 
σκληρότητα, 

υφή, 
υδροπερατότητα, 

αντοχή υλικού, 
θερμομόνωση. 

 
 
 

Χρήση και κατασκευή 
μοντέλων, για την 

περιγραφή της παραγωγής 
τεχνολογικών 
αντικειμένων. 

 

 
Διερεύνηση στηριγμένη στα 

μοντέλα 
 

Προτείνονται δραστηριότητες 
διερευνητικού τύπου, ομαδικές ή 

ατομικές. 
 

Πραγματοποιούν πειράματα με 
υλικά, που βρίσκονται γύρω μας, 

παρατηρούν, καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις τους, κάνουν 

μετρήσεις με κατάλληλα όργανα 
και βγάζουν συμπεράσματα. 

 
Προτείνουν δικά τους μοντέλα 

για την περιγραφή μιας 
διαδικασίας παραγωγής 

τεχνολογικού αντικειμένου και 
συζητούν στην τάξη, σχετικά με 

το ρόλο και τη φύση των 
μοντέλων αυτών. 

 
Ανακοινώνουν και υποστηρίζουν 
τα αποτελέσματα της εργασίας 

τους στην τάξη. 
 

Επανέρχονται, για να ελέγξουν 
τα μοντέλα, που πρότειναν με 

βάση την ανατροφοδότηση, που 
προέκυψε από τη συζήτηση στην 

τάξη. 
 

Συζητούν τις αλλαγές που 
προτείνουν και τους λόγους, για 

τους οποίους τις προτείνουν. 
 

Αναζητούν στο διαδίκτυο 
στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες 
των υλικών, τη χρήση των νέων 

τεχνολογικών υλικών και 
αντικειμένων, τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
τις διαδικασίες παραγωγής τους 

ή/και τη χρήση τους, τις 
κοινωνικές επιπτώσεις από τη 
χρήση τους, τα μοντέλα που 

περιγράφουν τις διαδικασίες κ.ά. 
 

 
http://ekdidyma.web.uow
m.gr/?q=physics/innovatio

ns/ms 
Περιλαμβάνει τις 

Διδακτικές-Μαθησιακές 
σειρές με τίτλο: 

(α) Ιδιότητες των υλικών 
γύρω μας 

(β) Θερμική αγωγιμότητα. 
 

Μπορείτε να κατεβάσετε 
όλα τα φύλλα εργασίας, τα 

λογισμικά και τους 
οδηγούς του/της 
εκπαιδευτικού, 

συμπληρώνοντας 
ηλεκτρονικά μια απλή 

φόρμα. 
http://www.nasa.gov/audie

nce/foreducators/5-
8/features/materials_archi

ve_1.html 
Περιλαμβάνει 

δραστηριότητες 
προτεινόμενες από τη 
NASA, σχετικά με τις 

ιδιότητες των υλικών. 
http://pals.sri.com/tasks/ta

sks5-8.html & 
http://pals.sri.com/standar

ds/nses5-8.html 
PALS: Έργα αξιολόγησης 
στις Φυσικές Επιστήμες. 

 
http://tinanantsou.blogspo

t.com/ 
Iστολόγιο, στο οποίο 

παρουσιάζονται πειράματα 
φυσικής με απλά υλικά. 

http://ekdidyma.web.uow
m.gr/?q=physics/innovatio

ns/ekthesi 
Περιλαμβάνει έκθεση 

πειραματικών 
δραστηριοτήτων για 

μαθητές/τριες των δύο 
τελευταίων τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου. 
 

http://www.schools.ac.cy/k
limakio/Themata/Epistimi/
prosomoioseis_main/therm

omonotika.html 
Θερμομονωτικά υλικά 

 
http://ekdidyma.web.uow
m.gr/?q=physics/innovatio

ns/ms 

http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/materials_archive_1.html
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/materials_archive_1.html
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/materials_archive_1.html
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/materials_archive_1.html
http://pals.sri.com/tasks/tasks5-8.html
http://pals.sri.com/tasks/tasks5-8.html
http://pals.sri.com/standards/nses5-8.html
http://pals.sri.com/standards/nses5-8.html
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ekthesi
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ekthesi
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ekthesi
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
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Περιλαμβάνει Διδακτικές-
Μαθησιακές Σειρές, στις 

οποίες γίνεται χρήση 
μοντέλων και συζήτηση 
γύρω από τη φύση των 

μοντέλων. 
Μπορείτε να κατεβάσετε 

όλα τα φύλλα εργασίας, τα 
λογισμικά και τους 
οδηγούς του/της 
εκπαιδευτικού, 

συμπληρώνοντας 
ηλεκτρονικά μια απλή 

φόρμα. 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=UuYB6tFwmiA&fe
ature=related Παράδειγμα 

ενσωμάτωσης της 
συζήτησης περί μοντέλων 
στη διαδικασία μάθησης 
(μοντέλο λειτουργίας του 

ματιού). 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UuYB6tFwmiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UuYB6tFwmiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UuYB6tFwmiA&feature=related
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Ενότητα 1.3: Η πυκνότητα των υλικών γύρω μας 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες   
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Συγκρίνουν το «βάρος» και 
τον όγκο αντικειμένων. 

 
Ταξινομούν αντικείμενα, 

ανάλογα με το «βάρος» ή τον 
όγκο τους. 

 
Συγκρίνουν την πυκνότητα 

των υλικών και να 
ταξινομούν αντικείμενα, 

ανάλογα με την πυκνότητα 
του υλικού τους. 

 
Διακρίνουν το «βάρος» από 

την πυκνότητα. 
 

Εξαγάγουν συμπεράσματα 
από τις παρατηρήσεις, τις 

ταξινομήσεις και τις 
συγκρίσεις που κάνουν και 
να τα ανακοινώνουν στην 

τάξη. 
 

Εφαρμόζουν τη Στρατηγική 
Ελέγχου Μεταβλητών στην 

πλεύση και τη βύθιση και να 
κατανοούν στοιχεία αυτής 

της στρατηγικής. 
 

Χρησιμοποιούν μοντέλα της 
πυκνότητας, για να 
προβλέπουν και να 

ερμηνεύουν την πλεύση και 
τη βύθιση. 

 
Να αποκτήσουν επίγνωση 

για τη φύση και το ρόλο των 
μοντέλων αυτών. 

 

* Η λέξη βάρος είναι σε 
εισαγωγικά γιατί 
λαμβάνουμε υπόψη μας τις 
έρευνες που αναπτύσσονται 
στη Διδακτική των Φυσικών 
Επιστημών σχετικά με τις 
έννοιες βάρος, μάζα και 
πυκνότητα. 

 

 
Η πυκνότητα ως ιδιότητα 

των υλικών 
 
 

Πλεύση/Βύθιση 
 
 

 
Διερεύνηση στηριγμένη στα 

μοντέλα 
 

Προτείνονται δραστηριότητες 
διερευνητικού τύπου, ομαδικές ή 

ατομικές. 
 

Πραγματοποιούν πειράματα, 
παρατηρούν και καταγράφουν 
τις παρατηρήσεις τους, κάνουν 

συγκρίσεις με κατάλληλες 
συσκευές και βγάζουν 

συμπεράσματα. 
 

Εφαρμόζουν τη Στρατηγική 
Ελέγχου Μεταβλητών και 

συζητούν γύρω από αυτή (π.χ. 
εάν το είδος του υλικού ενός 

αντικειμένου επηρεάζει το 
φαινόμενο της πλεύσης / 

βύθισης). 
 

Αναζητούν στο διαδίκτυο 
στοιχεία σχετικά με τις αιτίες 

διαφόρων ναυαγίων στην 
ιστορία ή / και τις μεθόδους 

ανέλκυσης πλοίων. 
 

Συζητούν για το ρόλο και τη 
φύση των μοντέλων της 

πυκνότητας. 
 

Ανακοινώνουν και υποστηρίζουν 
τα αποτελέσματα της εργασίας 

τους στην τάξη. 
 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

Ε Δημοτικού, 
Βιβλίο Μαθητή Κεφάλαιο 
1: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, σελίδες 

12-17, 
Τετράδιο εργασιών 

Ενότητα ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. 
Όγκος, Πυκνότητα, σελ. 20-

27 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=

269 
ψηφιακό σχολείο 

 
http://ekdidyma.web.uow
m.gr/?q=physics/innovatio

ns/ms 
Περιλαμβάνει την 

Διδακτική-Μαθησιακή 
σειρά με τίτλο: 

«Η πυκνότητα των υλικών 
στα φαινόμενα 

πλεύσης/βύθισης». 
 

Μπορείτε να κατεβάσετε 
όλα τα φύλλα εργασίας, τα 

λογισμικά και τους 
οδηγούς του/της 
εκπαιδευτικού, 

συμπληρώνοντας 
ηλεκτρονικά μια απλή 

φόρμα. 
http://micro-

kosmos.uoa.gr/gr/gr-
index.htm 

 
Φυσικά Δημοτικού: 

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 
http://pals.sri.com/tasks/ta

sks5-8.html & 
http://pals.sri.com/standar

ds/nses5-8.html  
PALS: Έργα αξιολόγησης 
στις Φυσικές Επιστήμες 

http://ekdidyma.web.uow
m.gr/?q=physics/innovatio

ns/ekthesi 
Περιλαμβάνει έκθεση 

πειραματικών 
δραστηριοτήτων για 

μαθητές/τριες των δύο 
τελευταίων τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου. 
 

http://phet.colorado.edu/e
n/simulation/density  

Προσομοίωση 
διερεύνησης, σχετικά με 

φαινόμενα πλεύσης/ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=269
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=269
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=269
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm
http://pals.sri.com/tasks/tasks5-8.html
http://pals.sri.com/tasks/tasks5-8.html
http://pals.sri.com/standards/nses5-8.html
http://pals.sri.com/standards/nses5-8.html
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ekthesi
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ekthesi
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ekthesi
http://phet.colorado.edu/en/simulation/density
http://phet.colorado.edu/en/simulation/density
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βύθισης. 
 

http://ekdidyma.web.uow
m.gr/?q=physics/innovatio

ns/ms  
Περιλαμβάνει Διδακτικές-
Μαθησιακές Σειρές, στις 

οποίες γίνεται χρήση 
μοντέλων και συζήτηση 
γύρω από τη φύση των 

μοντέλων. 
Μπορείτε να κατεβάσετε 

όλα τα φύλλα εργασίας, τα 
λογισμικά και τους 
οδηγούς του/της 
εκπαιδευτικού, 

συμπληρώνοντας 
ηλεκτρονικά μια απλή 

φόρμα. 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=UuYB6tFwmiA&fe
ature=related Παράδειγμα 

ενσωμάτωσης της 
συζήτησης περί μοντέλων 
στη διαδικασία μάθησης 
(μοντέλο λειτουργίας του 

ματιού). 
 
 
 

http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms
http://www.youtube.com/watch?v=UuYB6tFwmiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UuYB6tFwmiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UuYB6tFwmiA&feature=related
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Ενότητα 1.4: Μίγματα, διαλύματα, αέρας, νερό  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες 

από διαφορετικές πηγές, 
σχετικά με τις ιδιότητες 

μιγμάτων και διαλυμάτων. 
 

Εκτιμούν την ορθότητα των 
πληροφοριών με βάση τις 

προηγούμενες γνώσεις τους, 
τις έρευνες που κάνουν και 
τις συζητήσεις μεταξύ τους. 

 
Γνωρίζουν τι είναι μίγμα, τι 
διάλυμα και να αναφέρουν 

παραδείγματα. 
 

Διακρίνουν τα μίγματα από 
τα συστατικά τους (χημικές 

ουσίες). 
 

Εξαγάγουν συμπεράσματα 
από τις παρατηρήσεις, τις 

ταξινομήσεις και τις 
μετρήσεις που κάνουν και να 
τα ανακοινώνουν στην τάξη. 

 
Εφαρμόζουν τη Στρατηγική 
Ελέγχου Μεταβλητών στη 

διαλυτότητα και να 
κατανοούν στοιχεία αυτής 

της στρατηγικής. 
 

Γνωρίζουν τη σύσταση της 
ατμόσφαιρας και τη σημασία 
της στη διατήρηση της ζωής. 

 
Διερευνούν τις διάφορες 

ιδιότητες του νερού και να 
γνωρίζουν τη σημασία του 

ως διαλύτη. 
 

Ταξινομούν τις ουσίες, που 
υπάρχουν στο έδαφος και να 

γνωρίζουν τις μεθόδους 
διαχωρισμού τους, όπως 

φιλτράρισμα, κρυστάλλωση 
και κοσκίνισμα. 

 
Μπορούν να χειριστούν με 

ασφάλεια ουσίες και 
προϊόντα από το περιβάλλον 

τους. 
 

Ανακυκλώνουν υλικά και 
προϊόντα από το περιβάλλον 

τους. 
 

 
Παρασκευή διαλυμάτων 

 
Τα διαλύματα ως ομογενή 
μίγματα χημικών ουσιών 

 
Η έννοια της χημικής 

ουσίας (σημείο βρασμού, 
τήξης και πυκνότητα) 

 
Πώς επηρεάζει η 
θερμοκρασία τη 

διαλυτότητα; 
 

Η σύσταση της 
ατμόσφαιρας 

 
Οι ιδιότητες του νερού και 

το νερό ως διαλύτης. 
 

Η σύσταση του εδάφους 
και τρόποι διαχωρισμού 

των συστατικών του 
στοιχείων 

 
Ασφαλής χρήση και 

ανακύκλωση ουσιών και 
προϊόντων από το 

καθημερινό περιβάλλον 
 
 

 
Προτείνονται δραστηριότητες 

διερευνητικού τύπου, ομαδικές ή 
ατομικές. 

 
Πραγματοποιούν πειράματα, 

παρατηρούν και καταγράφουν 
τις παρατηρήσεις τους, κάνουν 

μετρήσεις με κατάλληλα όργανα 
και βγάζουν συμπεράσματα. 

 
Διαχωρίζουν ένα διάλυμα στα 

συστατικά του (χημικές ουσίες). 
 

Διερευνούν πειραματικά και 
αναζητούν στο διαδίκτυο το 
σημείο βρασμού, το σημείο 

τήξης και την πυκνότητα χημικών 
ουσιών. 

 
Εφαρμόζουν τη Στρατηγική 
Ελέγχου Μεταβλητών και 

συζητούν γύρω από αυτήν (εάν 
το είδος της διαλυμένης ουσίας 

επηρεάζει το φαινόμενο της 
διάλυσης). 

 
Αναζητούν στο διαδίκτυο 

στοιχεία σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των μιγμάτων 

των διαλυμάτων.  
 

Ανακοινώνουν και υποστηρίζουν 
τα αποτελέσματα της εργασίας 

τους στην τάξη. 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

Ε Δημοτικού, 
Βιβλίο Μαθητή Κεφάλαιο 
2: ΜΙΓΜΑΤΑ, σελίδες 18-

23, 
Τετράδιο εργασιών 

Ενότητα ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. 
Μελετάμε τα μίγματα, σελ. 

30-37 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=

276 
 

http://e-
yliko.gr/resource/supportm
aterial/suppPerivalon.aspx 
Περιλαμβάνει θεματικές 
ενότητες για το νερό, τον 

αέρα, το έδαφος κ.ά. 
 

http://pals.sri.com/tasks/ta
sks5-8.html & 

http://pals.sri.com/standar
ds/nses5-8.html 

PALS: Έργα αξιολόγησης 
στις Φυσικές Επιστήμες 

http://aplo.eled.auth.gr/ind
ex.htm 

http://www.sciencenetlinks
.com 

Δικτυακός τόπος Science 
NetLinks, στον οποίο 
υπάρχουν προτάσεις 

σεναρίων και υλικών που 
συνδέουν επιστήμη, 

τεχνολογία και καθημερινή 
ζωή 

http://tinanantsou.blogspo
t.com/ 

Iστολόγιο, στο οποίο 
παρουσιάζονται πειράματα 

φυσικής με απλά υλικά. 
http://www.schools.ac.cy/k
limakio/Themata/Epistimi/
prosomoioseis_main/math
aino_na_kano_peiramata.h

tml 
 

Περιλαμβάνει εικονικά 
πειράματα, που αφορούν 

παράγοντες που 
επηρεάζουν π.χ. τη 

διάλυση ουσιών στο νερό. 
 

http://www.schools.ac.cy/k
limakio/Themata/epistimi/t

axeis/e_taxi.html 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=276
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=276
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=276
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://pals.sri.com/tasks/tasks5-8.html
http://pals.sri.com/tasks/tasks5-8.html
http://pals.sri.com/standards/nses5-8.html
http://pals.sri.com/standards/nses5-8.html
http://aplo.eled.auth.gr/index.htm
http://aplo.eled.auth.gr/index.htm
http://www.sciencenetlinks.com/
http://www.sciencenetlinks.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/mathaino_na_kano_peiramata.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/mathaino_na_kano_peiramata.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/mathaino_na_kano_peiramata.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/mathaino_na_kano_peiramata.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/mathaino_na_kano_peiramata.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/e_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/e_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/e_taxi.html
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Περιλαμβάνει 
προσομοιώσεις, 

ιστοεξερευνήσεις, 
παρουσιάσεις, 

δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων 

και φύλλα εργασίας. 
 

http://www.parsel.uni-
kiel.de/cms/fileadmin/parc
el/Partner_websites/Greec
e/Materials_in_Greece/salt

/Salt_2_-Student-GR.pdf  
Φτιάχνουμε κρυστάλλους 

αλατιού με 
ανακρυστάλλωση υδατικου 

διαλύματος αλατιού 
(αλατόνερου). 

 
 

 
 
Ενότητα 1.5: Οξέα, βάσεις, άλατα  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Διακρίνουν τα οξέα από τις 
βάσεις. 

 
Κάνουν μετρήσεις του pH 

διαφόρων υγρών της 
καθημερινής ζωής. 

 
Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 

και τις ιδιότητες οξέων, 
βάσεων και αλάτων που 

συναντάμε στην καθημερινή 
ζωή, ώστε να τα 

χρησιμοποιούν με ασφάλεια. 
 

Μελετούν την επίδραση του 
pH του εδάφους στην 
ανάπτυξη των φυτών. 

 
 

 
Οξέα και βάσεις: 
μακροσκοπικά 

χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες 

 
Κλίμακα pH και μέτρησή 

του 
 

Εξουδετέρωση – άλατα 
 

Επίδραση του pH του 
εδάφους στην ανάπτυξη 

των φυτών. 
 
 

 
Μετρούν με πεχαμετρικό χαρτί 
και πεχάμετρο το pH  διαφόρων 

υγρών της καθημερινής ζωής 
(νερό βρύσης, ξίδι, υδατικό 
διάλυμα μαγειρικής σόδας, 

υδατικό διάλυμα 
απορρυπαντικού) και βγάζουν 

συμπεράσματα. 
 

Αναζητούν στο διαδίκτυο 
στοιχεία σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 
των οξέων καθώς και για την 

επίδρασή τους στα υλικά και στο 
περιβάλλον (π.χ. διάβρωση 

μετάλλων και μαρμάρων, όξινη 
βροχή, επίδραση σε μνημεία 

πολιτισμού). 
 

Οργανώνουν έκθεση με θέμα: «η 
ασφαλής χρήση των οξέων και 

των βάσεων στη ζωή μας». 
 

 
Οξέα-βάσεις-άλατα: 

στο σχολικό βιβλίο Φυσικά 
ΣΤ Δημοτικού, ΟΕΔΒ. 

 
http://ekfe.dod.sch.gr/peir
amata_st_dimotikoy2.pdf 

ΕΚΦΕ Ρόδου: Πειράματα ΣΤ 
Δημοτικού, Τεύχος 2: Φώς, 

Οξέα, Βάσεις, Άλατα. 
 

http://www.parsel.uni-
kiel.de/cms/index.php?id=1

26/    
Ενότητες στα Ελληνικά του 

Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος PARSEL 

- Χημεία των αφριστικών 
μπάνιου 

-Καλλιέργεια φυτών  
- Έχει το χώμα σημασία; 

- Χημεία και οδοντόκρεμες 
 
 

 
 

http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/fileadmin/parcel/Partner_websites/Greece/Materials_in_Greece/salt/Salt_2_-Student-GR.pdf
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/fileadmin/parcel/Partner_websites/Greece/Materials_in_Greece/salt/Salt_2_-Student-GR.pdf
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/fileadmin/parcel/Partner_websites/Greece/Materials_in_Greece/salt/Salt_2_-Student-GR.pdf
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/fileadmin/parcel/Partner_websites/Greece/Materials_in_Greece/salt/Salt_2_-Student-GR.pdf
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/fileadmin/parcel/Partner_websites/Greece/Materials_in_Greece/salt/Salt_2_-Student-GR.pdf
http://ekfe.dod.sch.gr/peiramata_st_dimotikoy2.pdf
http://ekfe.dod.sch.gr/peiramata_st_dimotikoy2.pdf
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=126/
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=126/
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=126/
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Ενότητα 2: Η θερμότητα στη ζωή μας  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 10 ώρες 
Ενότητα 2.1: Θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων και κατοικιών. 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Περιγράφουν το πρόβλημα 

της θέρμανσης – ψύξης 
εσωτερικών χώρων. 

 
 

Διατυπώνουν υποθέσεις, να 
οργανώνουν, να 

επεξεργάζονται και να 
αναλύουν πληροφορίες, με 

στόχο την επίλυση του 
προβλήματος της θέρμανσης 
– ψύξης εσωτερικών χώρων. 

 

 
Θέρμανση και ψύξη 

εσωτερικών χώρων και 
κατοικιών. 

Ο ρόλος του ήλιου, των 
θερμαντικών και ψυκτικών 

μηχανών. 
 
 

 
Μελετούν την κατασκευή 

σπιτιών σε διάφορες χώρες ή 
περιοχές της πατρίδας μας και 
συγκεντρώνουν πληροφορίες, 

σχετικά με τα υλικά και τον 
τρόπο θέρμανσης και ψύξης 

τους. 
 
 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε’, 

σελ. 44. 
http://www.youtube.com/

watch?v=PGFQ009Ix9w 
Πολυμεσικό εκπαιδευτικό 

υλικό Σύνθετου 
Εργαστηριακού 

Περιβάλλοντος (ΣΕΠ). 
 

 
 
Ενότητα 2.2: Μέτρηση θερμοκρασίας 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν όργανα και 
κλίμακες μέτρησης της 
θερμοκρασίας και να 

αναπτύξουν δεξιότητες 
πειραματισμού. 

 
 

 
Θερμόμετρα. 

 
Μέτρηση θερμοκρασίας. 

 
Κλίμακες μέτρησης. 

 

 
Πραγματοποιούν μετρήσεις 

θερμοκρασίας διαφορετικών 
υλικών. Σφάλματα μέτρησης. 

 
Κατασκευάζουν κλίμακες 

μέτρησης. 
 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 43,45. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Ε΄, σελ. 70-73. 
Σύνθετο Εργαστηριακό 

Περιβάλλον (ΣΕΠ). 
 
Ενότητα 2.3: Φαινόμενο θερμικής αλληλεπίδρασης – Θερμική αγωγιμότητα υλικών 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν το μοντέλο 
«Σώμα υψηλότερης 

θερμοκρασίας – Σώμα 
χαμηλότερης 

θερμοκρασίας», για να 
ερμηνεύουν και να 

προβλέπουν το φαινόμενο 
της θερμικής 

αλληλεπίδρασης. 
 

 
Φαινόμενα θερμικής 

αλληλεπίδρασης 
 

Θερμική ισορροπία 
 

Διάκριση θερμότητας και 
θερμοκρασίας 

 
 
 

 
Εκτελούν πραγματικά και 

εικονικά πειράματα διάδοσης 
θερμότητας. 

 
 

Χρησιμοποιούν μοντέλα, για να 
ερμηνεύσουν και να 

προβλέψουν τη θερμική 
συμπεριφορά των υλικών. 

 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 42. 
 

Τετράδιο εργασιών, 
Φυσικά Ε΄, σελ. 74-78. 
Σύνθετο Εργαστηριακό 

περιβάλλον (ΣΕΠ). 
Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

 
 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=PGFQ009Ix9w
http://www.youtube.com/watch?v=PGFQ009Ix9w
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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Ενότητα 2.4: Αλλαγή κατάστασης των υλικών 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 
διακρίνουν και να ελέγχουν 

τις μεταβλητές, που 
καθορίζουν τη διάδοση της 
θερμότητας, τη συστολή, τη 

διαστολή και την αλλαγή 
κατάστασης των υλικών και 

να εντοπίζουν σχέσεις μεταξύ 
τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θερμική αγωγιμότητα 

υλικών 
 
 
 
 
 

Αγωγοί – Μονωτές 
 
 

Τρόποι διάδοσης 
θερμότητας 

 
 
 

Διαστολή – συστολή 
σωμάτων 

 
 
 

Αλλαγή κατάστασης των 
υλικών: 

τήξη – πήξη 
εξάτμιση – υγροποίηση 

βρασμός 
 

 
Πραγματοποιούν πειράματα σε 
πραγματικό εργαστήριο, για να 

διακρίνουν τη θερμική 
αγωγιμότητα ως βασική ιδιότητα 

των υλικών. 
 

Ταξινομούν τα διάφορα σώματα 
σε μονωτές και αγωγούς 

θερμότητας. 
 

Εκτελούν πειράματα με απλά 
υλικά διαστολής και συστολής 

αερίων, υγρών και στερεών 
σωμάτων. 

 
Χρησιμοποιούν μοντέλα από το 
μικρόκοσμο, για την ερμηνεία 

της διαστολής και συστολής των 
υλικών. 

 
Εκτελούν πραγματικά και 

εικονικά πειράματα σε 
προσομοιωμένα περιβάλλοντα, 

εντοπίζουν και χειρίζονται 
μεταβλητές, που αφορούν την 

αλλαγή κατάστασης των υλικών. 
 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 46-55. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Ε΄, σελ. 78-92. 
http://www.pi-

schools.gr/software/dimoti
ko/fysika-E-ST.zip 

http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/8_9/s

olid_liquids.shtml 
http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/8_9/k

eeping_warm.shtml 
http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/9_10/

changing_state.shtml 
http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/9_10/

gases_fs.shtml 
http://phet.colorado.edu/e

n/simulation/states-of-
matter 

 
 

 
Ενότητα 2.5: Τεχνολογικές εφαρμογές – Προστασία 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Αναζητούν πληροφορίες 
σχετικές με τις θερμικές 

ιδιότητες των υλικών και να 
αναγνωρίζουν εφαρμογές 

τους σε αντικείμενα τέχνης 
και τεχνολογίας γύρω τους. 

 
Χρησιμοποιούν με ασφάλεια 

στην καθημερινή τους ζωή 
απλά τεχνολογικά προϊόντα 

με βάση τις θερμικές 
ιδιότητες των υλικών, από τα 

οποία είναι 
κατασκευασμένα. 

 

 
Τεχνολογικές εφαρμογές: 

 
πυρίμαχα σκεύη, 

στολές πυροσβέστη, 
αστροναύτη, δύτη, 
πήλινες στάμνες, 

θερμός, 
τηλεθέρμανση, 
igloo Εσκιμώων, 
θερμογραφία. 

 
 
 

Πρώτες βοήθειες και μέτρα 
προστασίας για: 

θερμοπληξία-υποθερμία, 
πυρκαγιές, 
παγετός. 

 
Αναφέρουν τεχνολογικά 

αντικείμενα σύγχρονα και του 
παρελθόντος, στα οποία 

βρίσκουν εφαρμογή οι θερμικές 
ιδιότητες των υλικών. 

 
Συζητούν για τη σημασία της 
λειτουργία των τεχνολογικών 

αντικειμένων στην καθημερινή 
ζωή. 

 
Συζητούν για τη σχέση της 

θερμότητας στην τέχνη (π.χ. 
θερμά-ψυχρά χρώματα, 

θερμογραφία κ.λπ.). 
 

Συγκεντρώνουν πληροφορίες για 
τεχνολογικά αντικείμενα και 
επεξεργάζονται οδηγίες, που 

αφορούν περιπτώσεις 
θερμοπληξίας, υποθερμίας, 

πυρκαγιών, παγετού. 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Στ΄, 

σελ. 46-51. 
Ανακαλύπτω τις μηχανές 

http://www.metacafe.com/
watch/815381/heat_art/ 

 
 
 

http://www.ekab.gr/therm
opliksia.html 

http://www.ekab.gr/paget
os.html 

http://www.ekab.gr/kaysw
nas.html 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/solid_liquids.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/solid_liquids.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/solid_liquids.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_state.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_state.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_state.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/gases_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/gases_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/gases_fs.shtml
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.metacafe.com/watch/815381/heat_art/
http://www.metacafe.com/watch/815381/heat_art/
http://www.ekab.gr/thermopliksia.html
http://www.ekab.gr/thermopliksia.html
http://www.ekab.gr/pagetos.html
http://www.ekab.gr/pagetos.html
http://www.ekab.gr/kayswnas.html
http://www.ekab.gr/kayswnas.html
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Ενότητα 3: Τεχνολογικές Εφαρμογές της Ενέργειας  
Ενότητα 3.1: Κατασκευή απλών μηχανών 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να μπορούν να 

κατασκευάζουν 
μηχανές/συσκευές με απλά 

υλικά και μέσα, οι οποίες 
χρησιμοποιούν διαφορετικές 

πηγές ενέργειας και 
επιφέρουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. 
 

 
Κατασκευή απλών 

μηχανών  
 

 
Κατασκευές: 

αυτοκινητάκια, καραβάκια, 
τρένα, γερανοί, που κινούνται με 
τη χρήση λάστιχων, ελατηρίων, 

απλών μοτέρ, μπαταριών, 
φωτοηλεκτρικών, κ.ά. 

 
Συστήματα χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, όπως ηλιακοί 

φούρνοι, ηλιακός 
θερμοσίφωνας, ανεμογεννήτρια, 

ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κ.ά. 

 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/document
/file.php/DSGL101/Διδακτικ
ό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μ

αθητή/Kefalaio_1.pdf 
Στη σελίδα 35 μπορείτε να 

βρείτε παράδειγμα 
κατασκευής ηλιακού 

φούρνου. 
 

http://tinanantsou.blogspo
t.com 

Εδώ μπορείτε να βρείτε 
παραδείγματα κατασκευών 
με απλά υλικά, σχετικά με 
θέματα περιβάλλοντος και 

ενέργειας. 
 

http://www.amazon.com/b
?ie=UTF8&node=16605401

1 
Εδώ μπορείτε να βρείτε 

παιχνίδια και κατασκευές 
με ελατήρια. 

 
http://solarcooking.wikia.c
om/wiki/Minimum_Solar_B

ox_Cooker 
Εδώ μπορείτε να βρείτε 

οδηγίες για την κατασκευή 
ηλιακού φούρνου. 

 
 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL101/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή/Kefalaio_1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL101/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή/Kefalaio_1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL101/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή/Kefalaio_1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL101/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή/Kefalaio_1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL101/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή/Kefalaio_1.pdf
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://tinanantsou.blogspot.com/
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=166054011
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker
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Ενότητα 3.2: Λιγότερη ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
«Διαβάζουν» το λογαριασμό 
του ηλεκτρικού ρεύματος του 

σπιτιού τους. 
 

Συσχετίζουν τη χρήση της 
ενέργειας με βάση την 

κάλυψη των αναγκών και 
επιθυμιών τους. 

 
Υπολογίζουν, πόση ενέργεια 
χρησιμοποιούν οι συσκευές 

στο σπίτι τους, για ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα. 

 
Προτείνουν λύσεις, για τη 

χρήση λιγότερης ενέργειας 
στην κάλυψη των ίδιων 

αναγκών και επιθυμιών τους. 
 

 
Λιγότερη ενέργεια για τις 

ίδιες ανάγκες και επιθυμίες 
 

 
Υπολογίζουν το ενεργειακό 

αποτύπωμα του σπιτιού ή/και 
του σχολείου με τη χρήση 
κατάλληλου λογισμικού. 

 
Μελέτη περίπτωσης: 

- συζητούν, προτείνουν και 
ελέγχουν εναλλακτικούς 

τρόπους, για τον περιορισμό της 
χρήσης ενέργειας στο σπίτι ή στο 

σχολείο 
-συγκρίνουν ενεργειακές ετικέτες 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

-επιχειρηματολογούν για τα 
πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα συσκευών 
διαφορετικής ενεργειακής 

απόδοσης (αρχικό και τελικό 
κόστος). 

 
Επισκόπηση απόψεων: 

έρευνα μεταξύ μαθητών και 
γονέων στο περιβάλλον, σχετικά 

με τις καθημερινές τους 
συνήθειες, όσον αφορά τη χρήση 

ενέργειας. 
 

 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/document

/file.php/DSDIM-
E107/Διδακτικό%20Πακέτο
/Βιβλίο%20Μαθητή/kefalai

o_3.pdf 
Στη σελίδα 27 μπορείτε να 

βρείτε πληροφορίες για τον 
τρόπο, που πληρώνουμε 
την ηλεκτρική ενέργεια. 

 
WWF – Ελλάς: 

http://www.wwf.gr 
Μπορείτε να υπολογίσετε 

το ενεργειακό αποτύπωμα. 
 

ΤΕΙ Σερρών: 
http://www.dipe-

serron.gr/co2schools/ 
Εδώ μπορείτε να 

υπολογίσετε το οικολογικό 
αποτύπωμα του σχολείου. 

 
 
Ενότητα 3.3: Ο ενεργειακός πλούτος της χώρας μας στο παρόν και στο μέλλον  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να ικανοί να 

συλλέγουν, να 
επεξεργάζονται και να 

αναλύουν πληροφορίες 
σχετικές με τον ενεργειακό 

πλούτο της χώρας μας. 
 
 
 

 
Ο ενεργειακός πλούτος της 
χώρας μας στο παρόν και 

στο μέλλον: (2 ώρες) 
 

λιγνίτης 
πετρέλαιο 

ήλιος 
άνεμος 

υδατοπτώσεις 
κύματα 

γεωθερμία 
βιομάζα 

 
 

 
Συμπληρώνουν τον ενεργειακό 

χάρτη της χώρας. 
 

Εντοπίζουν στο χάρτη τις 
περιοχές της Ελλάδας, που είναι 

πλούσιες σε λιγνίτη και 
πετρέλαιο. 

 
Συλλέγουν πληροφορίες και 

συζητούν για τα πλεονεκτήματα 
της Ελλάδας σε σχέση με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ήλιος, άνεμος, κύματα, βιομάζα, 

γεωθερμία). 
 

 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/document
/file.php/DSGL101/Διδακτικ
ό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μ

αθητή/Kefalaio_1.pdf 
 

Στις σελίδες 18, 28 και 35 
μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες για την 
ύπαρξη πετρελαίου, λιγνίτη 

και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αντίστοιχα στην 

Ελλάδα. 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=coWQ1R2r5MY 

Εκπαιδευτικό φιλμ με 
θέμα: «Το ταξίδι της 

ηλεκτρικής ενέργειας». 
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Ενότητα 3.4: Η ενέργεια στους ζωντανούς οργανισμούς 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 12 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να:  
 

Διακρίνουν τις ομάδες των 
σπονδυλωτών (ψάρια, 

αμφίβια, ερπετά, πτηνά, 
θηλαστικά). 

 
Διακρίνουν τα θηλαστικά σε 
χορτοφάγα και σαρκοφάγα 

και συσχετίζουν το είδος της 
τροφής με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε 
ομάδας, αλλά και με το 

περιβάλλον στο οποίο ζουν. 
 
 
 
 
 

 
Η ενέργεια στους 

ζωντανούς οργανισμούς 
 

Η τροφή ως καύσιμο 
υλικό/παραγωγός 

ενέργειας στους ζωντανούς 
οργανισμούς. 

 
 
 
 
 
 

 
Επίσκεψη σε κοντινό 

οικοσύστημα με σκοπό την 
καταγραφή οργανισμών και την 

τοποθέτησή τους σε απλές 
τροφικές αλυσίδες. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή - Κεφάλαιο 

5: Τα ζώα 
Τετράδιο εργασιών – 

Ενότητα: Τα ζώα (σελ. 83-
96) 

 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=

122 
 
 

Εναλλακτικό διδακτικό 
πακέτο 

http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/animal.pdf 
 

 
Ενότητα 3.5: Οικοσύστημα: τροφικές σχέσεις, τροφικές αλυσίδες 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να:  
 

Αναγνωρίζουν την τροφή ως 
πηγή ενέργειας των 

οργανισμών. 
 

Διακρίνουν τους 
οργανισμούς σε 

αυτότροφους και 
ετερότροφους. 

 
Περιγράφουν απλές τροφικές 
αλυσίδες και να αναφέρουν 

προβλήματα του 
περιβάλλοντος, που μπορεί 

να τις επηρεάσουν. 
 

 
Οικοσύστημα: τροφικές 

σχέσεις, τροφικές αλυσίδες 
 
 
 
 
 

 
Επίσκεψη σε κοντινό 

οικοσύστημα με σκοπό την 
καταγραφή οργανισμών και την 

τοποθέτησή τους σε απλές 
τροφικές αλυσίδες. 

 
 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 

Οικοσυστήματα (σελ. 74-
76) 

Τετράδιο εργασιών – 
Ενότητα: Οικοσυστήματα 

(σελ. 98-101) 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=

123 
 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=122
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=122
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=122
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/animal.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/animal.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/animal.pdf
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Ενότητα 3.6: Το ταξίδι της ενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 7 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να:  
 

Αναφέρουν τα όργανα του 
πεπτικού συστήματος και τα 

συσχετίζουν με τις 
λειτουργίες που επιτελούν. 

 
Διακρίνουν τους 

διαφορετικούς τύπους 
δοντιών και αναφέρουν το 

ρόλο τους στη μάσηση. 
 

Αναφέρουν συνήθειες που 
συμβάλλουν στην καλή 

λειτουργία του πεπτικού 
συστήματος και στην υγεία 

των δοντιών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το ταξίδι της ενέργειας 

στον ανθρώπινο 
οργανισμό: κυκλοφορικό 

και πεπτικό σύστημα στον 
άνθρωπο. 

 
α Κυκλοφορικό σύστημα 
στον άνθρωπο. (3 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 

β Πεπτικό σύστημα στον 
άνθρωπο (4 ώρες) 

 
 
 
 
 
 

 
Εντοπίζουν στο σώμα τους τη 

θέση της καρδιάς. 
Ομαδική δραστηριότητα 

κατασκευής εννοιολογικού χάρτη 
σχετικού με τη μορφολογία και 

τη λειτουργία του κυκλοφορικού 
συστήματος. 

 
 
 
 
 
 
 

Ομαδική κατασκευή 
επιδαπέδιου επίπεδου παζλ του 

πεπτικού συστήματος (σε φυσικό 
μέγεθος). Μικρές ομάδες 

αναλαμβάνουν την κατασκευή 
ακριβούς αναπαράστασης ενός 

οργάνου και ταυτόχρονα 
μελετούν τις λειτουργίες του 

οργάνου. Σύνθεση με την τάξη σε 
ολομέλεια και παρουσίαση των 

σχετικών πληροφοριών από 
διαφορετικά μέλη της ομάδας 
απαντώντας σε ερωτήσεις του 

συντονιστή («Τι είναι;», «Τι 
κάνει;», «Τι παθαίνει;»). 

«Πώς να σχεδιάσω υγιεινά 
γεύματα» (Ομαδική 

δραστηριότητα). 
Ενδιάμεσα υγιεινά φαγητά 

(κατασκευή αφίσας – ελκυστική 
παρουσίαση ενδιάμεσων 

γευμάτων). 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 

Κυκλοφορικό σύστημα 
(σελ. 86-90 & 92) 

Τετράδιο εργασιών – 
Ενότητα: Κυκλοφορικό 

σύστημα (σελ. 114-120) 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=

126 
 
 

Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 
Ε’ Δημοτικού 

Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 
Πεπτικό σύστημα 

Τετράδιο εργασιών – 
Ενότητα: Πεπτικό σύστημα 
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=

322 
 
 

Εναλλακτικό διδακτικό 
πακέτο 

http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/ peptiko.pdf 
 

Εναλλακτικό διδακτικό 
πακέτο 

http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/entheto_e1.pdf, 
σελίδες 166-6 

 
 

ΥΠΕΠΘ – Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (2000) Αγωγή 

Υγείας – Διατροφή και 
Υγεία. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Οδηγός 

για Εκπαιδευτικούς – 
Βιβλίο του μαθητή – CD-

ROM) 
 
 

 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=322
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=322
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=322
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/%20peptiko.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/%20peptiko.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/%20peptiko.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/entheto_e1.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/entheto_e1.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/entheto_e1.pdf
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Ενότητα 4: Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Φαινόμενα  
Ενότητα 4.1: Από τα παιχνίδια με μαγνήτες… σε πειράματα με ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να:  
 

Διερευνούν τις ελκτικές 
δυνάμεις, που 

αναπτύσσονται από τους 
μαγνήτες από επαφή και από 

απόσταση. 
 

Υποστηρίζουν ότι οι ελκτικές 
δυνάμεις στους πόλους των 

μαγνητών είναι μεγαλύτερες. 
 
 

 
Ελκτικές/απωστικές 

δυνάμεις από επαφή – από 
απόσταση 

 
 
 
 

 
Διερευνητική – πειραματική 

δραστηριότητα, με την οποία οι 
μαθητές φέρνουν κοντά δύο 

μαγνήτες πρώτα τους 
ετερώνυμους πόλους και στη 

συνέχεια τους ομώνυμους. 
 

Οι μαθητές φέρνουν κοντά σε 
ένα μαγνήτη μικρά σιδερένια 

αντικείμενα (ρινίσματα ή 
συνδετήρες) και παρατηρούν σε 

ποια σημεία η έλξη είναι πιο 
ισχυρή. 

 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 

Στ΄ Δημοτικού σελ. 122 – 
125 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

 
Μαγνήτες, ρινίσματα 
σιδήρου, συνδετήρες, 

καρφίτσες κ.λπ.. 
 
 
 
 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να:  
Ανιχνεύσουν ότι η γη 
συμπεριφέρεται ως 

μαγνήτης. 
 
 
 
 

Διαπιστώσουν ότι ένας 
μαγνήτης (μαγνητική βελόνα) 
προσανατολίζεται προς τους 
μαγνητικούς πόλους της γης. 

 
 

Μαγνητίζουν ένα σιδερένιο 
αντικείμενο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσχετίσουν το ρόλο της 
πυξίδας με την ανάπτυξη των 

ταξιδιών και τις μεγάλες 
ανακαλύψεις. 

 
Υποστηρίξουν τη συμβολή 
της πυξίδας στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας. 
 

Συνδέσουν την πυξίδα με τα 
σύγχρονα μέσα πλοήγησης. 

 
 

 
Γήινος μαγνητισμός 

 
 
 
 
 
 

Πυξίδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ρόλος της πυξίδας στη 
ζωή του ανθρώπου 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η πυξίδα και τα σύχρονα 
μέσα πλοήγησης 

 
 

 
Προσανατολίζουν ένα μαγνήτη 

με τη βοήθεια του γήινου 
μαγνητισμού. Ισορροπούν μια 

μαγνητική βελόνα στη βάση της. 
 

Κατασκευάζουν μια απλή πυξίδα. 
 

Κατασκευή 
Βάζουμε το χαρτομάντηλο ή το 
χαρτάκι με προσοχή μέσα στο 

ποτήρι με το νερό, έτσι, ώστε να 
επιπλέει. 

Μαγνητίζουμε τη βελόνα, 
τρίβοντάς την επάνω στο 

μαγνήτη.  
Βάζουμε με πολύ προσοχή τη 
βελόνα επάνω στο χαρτάκι.  
Σπρώχνουμε σιγά - σιγά το 

χαρτάκι με ένα μολύβι, ώστε να 
βυθιστεί.  

Έτοιμη η πυξίδα μας. 
Παρατηρούμε ότι η βελόνα 
προσανατολίζεται προς το 

Βορρά.  
 
 

Οι μαθητές μετακινούν εικονικά 
μια πυξίδα σε διάφορα μέρη 
πάνω και έξω από τη γη με τη 

βοήθεια αντίστοιχου λογισμικού. 
 

Οι μαθητές με τη συμβολή του 
εκπαιδευτικού διεξάγουν 

ερευνητικό σχέδιο εργασίας 
σχετικά με τη συμβολή της 

πυξίδας στην πραγματοποίηση 
μεγάλων ταξιδιών. Εργάζονται 

ομαδικά, συζητούν, 
παρουσιάζουν τα ευρήματα και 
τις απόψεις τους με τη βοήθεια 

λογισμικών εννοιολογικής 
χαρτογράφησης κ.ά. 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 

Στ΄ Δημοτικού σελ. 126 – 
128 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

 
Χρειαζόμαστε: Ένα ποτήρι 
γεμάτο με νερό, ένα μικρό 

κομμάτι από ένα 
χαρτομάντηλο ή ένα μικρό 

κομμάτι χαρτιού, ένα 
μαγνήτη, μία βελόνα και 

ένα μολύβι. 
 

Διαδίκτυο, Λογισμικό ΓΑΙΑ, 
http://edsoft.cti.gr/edsoft/l

ogismika/gaia.html 
Δημιουργία webquest. 

http://webquest.gr/ 
 

Για τον έλεγχο της πυξίδας: 
http://www.youtube.com/
watch?v=6UDOgSzoPHU&f

eature=related 
 
 

Στο λογισμικό ΓΑΙΑ και στην 
ενότητα Gilbert οι μαθητές 

τοποθετούν μαγνητικές 
βελόνες γύρω από τη γη 
(terella –λατινικά «μικρή 

γη»). Παρατηρούν, 
καταγράφουν, συζητούν 
τον προσανατολισμό των 

πυξίδων. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki
/%CE%A0%CF%85%CE%BE
%CE%AF%CE%B4%CE%B1 

 
http://el.wikipedia.org/wiki

/GPS 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/gaia.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/gaia.html
http://webquest.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=6UDOgSzoPHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6UDOgSzoPHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6UDOgSzoPHU&feature=related
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/GPS
http://el.wikipedia.org/wiki/GPS
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Συνδέουν τις μεγάλες 

ανακαλύψεις με την εφεύρεση 
της ναυτικής πυξίδας.  

 
Εργάζονται ομαδικά και 

συζητούν, παρουσιάζουν 
ευρήματα και τις απόψεις τους 

με τη βοήθεια λογισμικών 
εννοιολογικής χαρτογράφησης, 

web quest κ.ά. 
 

 
http://www.hellaspath.gr/i

ndex.php?p=2 
 

 
 
 
 

http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2
http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2
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Ενότητα 4.2: Στις… λεωφόρους των φορτίων 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να:  
 

Διακρίνουν τη μαγνητική από 
την ηλεκτροστατική έλξη. 

 
Αναφέρουν περιπτώσεις που 
να αναδεικνύουν την άσκηση 

ηλεκτρικών δυνάμεων από 
απόσταση. 

 
 
 
 

Αναγνωρίζουν το 
συμβολισμό των φορτίων σε 

θετικό και αρνητικό. 
 

Διαπιστώνουν/ 
συμπεραίνουν πειραματικά 

ότι τα ετερώνυμα 
φορτισμένα σώματα 

έλκονται και τα ομώνυμα 
απωθούνται. 

 
Συσχετίζουν το πλεόνασμα / 

έλλειμμα φορτίων με την 
ηλέκτριση των σωμάτων. 

 

 
Ηλεκτροστατικές δυνάμεις 

Έλξη - άπωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θετικά και αρνητικά 
φορτία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλέκτριση 
 
 
 

 
Οι μαθητές πειραματίζονται με 
την ανάπτυξη ηλεκτροστατικών 

ελκτικών ή απωστικών δυνάμεων 
με απλά υλικά. 

Στερεώνουν ένα πλαστικό 
καλαμάκι με μία πινέζα, έτσι 
ώστε να μπορεί να κινείται 

ελεύθερα. Στη συνέχεια, τρίβουν 
με ένα χαρτομάντηλο ή με 
μάλλινο ύφασμα ένα άλλο 

καλαμάκι και στη συνέχεια το 
πλησιάζουν σε αυτό, που μπορεί 

να κινείται ελεύθερα. 
 

Με τη βοήθεια λογισμικών 
ερμηνεύουν την ηλεκτροστατική 

έλξη και άπωση. 
Οι μαθητές με απλά υλικά 
σχεδιάζουν και εκτελούν 

αντίστοιχες δραστηριότητες. 
 

Με τη βοήθεια λογισμικού, οι 
μαθητές διαπιστώνουν την 
ηλέκτριση των σωμάτων με 

τριβή. 
 

Δραματοποιούν τον τρόπο 
ηλέκτρισης. 

 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 
Ε΄ Δημοτικού ΦΕ1 σελ. 94 - 

97 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr/courses/DSDIM-
E107/ 

 
Πλαστικά καλαμάκια, 

χαρτάκια, κλωστή, 
χαρτομάντηλο, μάλλινο 

ύφασμα 
 
 
 
 

Στη διεύθυνση 
http://phet.colorado.edu/el
/simulations/translated/el 
Προσομοίωση Μπαλόνια 
και Στατικός Ηλεκτρισμός 

 
 
 
 
 
 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

αναγνωρίζουν το 
αλεξικέραυνο ως μέσο 
προστασίας από τους 

κεραυνούς. 
 

Οι μαθητές μα υιοθετήσουν 
στάσεις και συμπεριφορές 
προστασίας δικής τους και 

των συσκευών από τους 
κεραυνούς. 

 
 

 
Ατμοσφαιρικός 

ηλεκτρισμός 
 

Αλεξικέραυνο 
 
 

Προστασία από τους 
κεραυνούς 

 

 
Συγκεντρώνουν και μελετούν 

πληροφορίες για την έρευνα του 
Β. Φραγκλίνου στα ηλεκτρικά 

φαινόμενα και ιδιαίτερα για το 
πείραμα με τον κεραυνό. 

 
Εντοπίζουν αλεξικέραυνα στην 
περιοχή τους, συζητάνε για το 

ρόλο και τη σημασία τους. 
 

Έρευνα πεδίου. 
 

 
Εκπαιδευτική τηλεόραση 

Κεραυνός, μαγεία και δέος 
http://www.edutv.gr/index
.php?option=com_content
&task=view&id=399&Itemi

d=72 
 

ή εναλλακτικά 
http://vod.sch.gr/video/vie

w/466 
 

http://www.gscp.gr/games
/kataigida5.htm 

 
Εναλλακτικό Διδακτικό 

Πακέτο - Φυσικές 
Επιστήμες Ε Δημοτικού - 

Βιβλίο Μαθητή – ενότητα 
ηλεκτρισμός στη 

διεύθυνση: 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr/courses/DSDIM-
E107/ 

 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://vod.sch.gr/video/view/466
http://vod.sch.gr/video/view/466
http://www.gscp.gr/games/kataigida5.htm
http://www.gscp.gr/games/kataigida5.htm
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/bookStudentE.htm
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/bookStudentE.htm
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/bookStudentE.htm
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/bookStudentE.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/
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Ενότητα 4.3: Ηλεκτρομαγνητισμός 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να γνωρίζουν 

στοιχεία από την ιστορία των 
επιστημών (τις προσπάθειες 

των επιστημόνων να 
ανακαλύψουν τη σχέση 

μεταξύ των ηλεκτρικών και 
μαγνητικών φαινομένων– 

πείραμα Oersted). 
 
 

 
Ηλεκτρομαγνητισμός 

 
Σχέση ηλεκτρικών και 

μαγνητικών φαινομένων 
 

 
Συγκεντρώνουν και μελετούν 
πληροφορίες, αξιοποιώντας 

ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές 
πληροφόρησης, όπως είναι η 

μελέτη κειμένων για την εξέλιξη 
των επιστημονικών ιδεών και 
τεχνολογικών καινοτομιών. 

 
Επαναλαμβάνουν το πείραμα 

του Oersted με τη βοήθεια 
λογισμικών αλλά και με 

πραγματικά υλικά. 
 

Εφαρμόζουν τη νέα γνώση σε 
συνθήκες της καθημερινής ζωής 
(π.χ. οι πυξίδες επηρεάζονται και 

δε λειτουργούν κοντά σε 
καλώδια υψηλής τάσης). 

 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 

Στ΄ Δημοτικού ΦΕ3 σελ. 
129 - 130 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

 
http://el.wikipedia.org 

 
http://www.magnet.fsu. 

edu/education/ 
tutorials/java/ 

oersted/index.htm 
 

Υλικά: καλώδια, μπαταρία, 
μαγνητική βελόνα 

 

 
Να είναι ικανοί να 

κατασκευάζουν έναν απλό 
ηλεκτρομαγνήτη 

 
 
 
 
 
 
 
 

Να γνωρίσουν το ρόλο και τη 
σημασία των 

ηλεκτρομαγνητών στις 
σύγχρονες συσκευές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναφέρουν εφαρμογές 
των ηλεκτρομαγνητών. 

 

 
Ηλεκτρομαγνήτης. 

(η ανακάλυψη του Oersted 
οδήγησε στην κατασκευή 

του ηλεκτρομαγνήτη) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευή 
ηλεκτρομαγνήτη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογές 
ηλεκτρομαγνητών 

 

 
Οι μαθητές πειραματίζονται 
κατασκευάζοντας ένα πηνίο. 

Κατασκευή πηνίου: Οι μαθητές 
τυλίγουν γύρω από ένα μολύβι, 

όσες περισσότερες φορές 
μπορούν, ένα καλώδιο 

μονωμένο (συνιστάται καλώδιο 
περιέλιξης). Βγάζουν το μολύβι 

από τη θέση, έτσι ώστε το 
καλώδιο να διατηρήσει το σχήμα 

που έχει πάρει. Το πηνίο είναι 
έτοιμο. 

 
Οι μαθητές κατασκευάζουν έναν 
ηλεκτρομαγνήτη με πραγματικά 
υλικά και δοκιμάζουν το μοντέλο 

που κατασκεύασαν. 
 

Οι μαθητές κατασκευάζουν 
εικονικά το μοντέλο του 

ηλεκτρομαγνήτη και 
πειραματίζονται. 

 
 
 
 
 
 

Οι μαθητές αναφέρουν και 
συζητούν διάφορες εφαρμογές 

του ηλεκτρομαγνήτη στην 
καθημερινή ζωή. 

 
 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 

Στ΄ Δημοτικού ΦΕ3 σελ. 
130 - 132 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

 
Προσομοίωση «Εργαστήριο 

Ηλεκτρομαγνητισμού 
Faraday» 

http://phet.colorado.edu/el
/simulations/translated/el 

 
οι μαθητές δοκιμάζουν 
έναν ηλεκτρομαγνήτη. 

http://www.nelsonthornes.
com/secondary/science/sci
net/scinet/electric/magnets

/making.htm 
 

http://www.nelsonthornes.
com/secondary/science/sci
net/scinet/electric/magnets

/core.htm 
 

Εφαρμογές του 
ηλεκτρομαγνήτη στην 

καθημερινή ζωή 
Ηλεκτρικό κουδούνι: 

http://www.footprints-
science.co.uk/electricbell.ht

m 
http://www.bbc.co.uk 

/schools/ks3bitesize/scienc
e/ 

energy_electricity_forces/ 
magnets_electric_ 

effects/revise5.shtml 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://el.wikipedia.org/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/making.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/making.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/making.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/making.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/core.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/core.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/core.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/science/scinet/scinet/electric/magnets/core.htm
http://www.footprints-science.co.uk/electricbell.htm
http://www.footprints-science.co.uk/electricbell.htm
http://www.footprints-science.co.uk/electricbell.htm
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Ενότητα 4.4: Οι μεγάλες ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο μας - Faraday 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να γνωρίζουν 

στοιχεία από την ιστορία των 
επιστημών σχετικά με την 

ανακάλυψη του ηλεκτρικού 
κινητήρα και της γεννήτριας 

από το Faraday. 
 
 

Οι μαθητές να είναι ικανοί 
να: 

 
Κατασκευάζουν με απλά 

υλικά έναν απλό κινητήρα 
και να περιγράφουν τα μέρη 

του. 
 
 
 
 

Περιγράφουν τη λειτουργία 
του ηλεκτρικού κινητήρα. 

 
 
 

 
Ηλεκτροκινητήρες - 
ηλεκτρογεννήτριες 

 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρα 

 
 
 
 
 
 
 

 
Συγκεντρώνουν και μελετούν 
πληροφορίες, αξιοποιώντας 

ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές 
πληροφόρησης, όπως είναι η 

μελέτη κειμένων για την εξέλιξη 
των επιστημονικών ιδεών και 
τεχνολογικών καινοτομιών. 

 
Κατασκευάζουν με απλά υλικά 

έναν απλό κινητήρα. 
 

Τυλίγουμε το καλώδιο, για να 
φτιάξουμε ένα πηνίο, δηλαδή το 

μέρος του κινητήρα που θα 
κινείται. Για την καλύτερη 

κατασκευή του, το τυλίγουμε σε 
μια κυλινδρική μορφή σπειρών, 
με τη βοήθεια ενός στυλό ή μιας 

μικρής μπαταρίας ΑΑΑ. 
Αφήνουμε μερικά εκατοστά του 

καλωδίου ελεύθερα στο κάθε 
άκρο του και τυλίγουμε 25 ή 30 

φορές, ώστε να δημιουργήσουμε 
το πηνίο. 

Το επόμενο βήμα είναι να γίνουν 
τα δύο στηρίγματα των αξόνων. 

Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε δύο απλούς 

συνδετήρες και τους 
στερεώνουμε σε μια βάση με 

μονωτική ταινία ή απλώς στους 
πόλους μιας μπαταρίας. 

Φέρνουμε κοντά ένα μαγνήτη 
και συνδέουμε το πηνίο με τους 

πόλους της μπαταρίας.  
 
 

 
Βιβλίο μαθητή: Φυσικά Στ΄ 
Δημοτικού, σελ. 100 – 101 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

http://el.wikipedia.org/wiki
/?u= 

 
 

Προσομοίωση «Εργαστήριο 
Ηλεκτρομαγνητισμού 

Faraday» 
http://phet.colorado.edu/el
/simulations/translated/el 

 
Μια μπαταρία (9 V) 
Ένα ισχυρό μαγνήτη 
Καλώδιο περιέλιξης 

(μονωμένο) 
 
 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=Lvh-

UlGBqBU&feature=related  

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 
εξαγάγουν συμπεράσματα με 
πειραματικές διαδικασίες ότι 

μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ηλεκτρικό 

ρεύμα με την κίνηση αγωγού 
σε μαγνητικό πεδίο. 

 
 

 
Δημιουργία ηλεκτρικού 

ρεύματος: 
ηλεκτρογεννήτρια 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διερευνητικού τύπου 

δραστηριότητα: Οι μαθητές 
κινούν ένα μαγνήτη μέσα σε ένα 

πηνίο και με τη βοήθεια μιας 
απλής πυξίδας ή ενός 

γαλβανόμετρου διαπιστώνουν 
ότι με την κίνηση αγωγού σε 

μαγνητικό πεδίο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ηλεκτρικό 

ρεύμα. 
Εκτελούν τις προσομοιώσεις. 

 
 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 

Στ΄ Δημοτικού ΦΕ4 σελ. 
133-134 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

Προσομοίωση «Εργαστήριο 
Ηλεκτρομαγνητισμού 

Faraday» 
http://phet.colorado.edu/el
/simulations/translated/el 

 
http://www.seilias.gr/index
.php?option=com_content
&task=view&id=27&Itemid

=32&catid=20 
 

http://www.footprints-
science.co.uk/power.htm 

 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://el.wikipedia.org/wiki/?u=
http://el.wikipedia.org/wiki/?u=
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://www.youtube.com/watch?v=Lvh-UlGBqBU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Lvh-UlGBqBU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Lvh-UlGBqBU&feature=related
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=32&catid=20
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=32&catid=20
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=32&catid=20
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=32&catid=20
http://www.footprints-science.co.uk/power.htm
http://www.footprints-science.co.uk/power.htm
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Συσχετίζουν την 

ηλεκτρογεννήτρια ως βασικό 
στοιχείο των εργοστασίων 

παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 
 
 

Περιγράφουν τον τρόπο 
μεταφοράς της ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα εργοστάσια 
στις κατοικίες. 

 
 
 
 
 

Εκτιμούν τη σημασία των 
ανακαλύψεων του Faraday 
στο σύγχρονο πολιτισμό. 

 

 
Παραγωγή και μεταφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι μαθητές περιγράφουν τον 

τρόπο λειτουργίας των 
εργοστασίων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και τη 
διαδικασία μεταφοράς 

ηλεκτρικού ρεύματος στις 
κατοικίες. 

 
Οι μαθητές συζητούν τη σημασία 

της χρήσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος στον σύγχρονο 

πολιτισμό. 
Δημιουργούν αφίσα για την 

προστασία μας από το ηλεκτρικό 
ρεύμα αλλά και για την 

προστασία των ηλεκτρικών 
συσκευών. 

 
Συγκεντρώνουν και μελετούν 
πληροφορίες, αξιοποιώντας 

ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές 
πληροφόρησης, κατασκευάζουν 

αφίσα και έντυπα για την 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας 

και προτείνουν τρόπους 
εξοικονόμησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 
Τετράδιο εργασιών Φυσικά 

Στ΄ Δημοτικού ΦΕ4 σελ. 
133-134 

http://digitalschool.minedu
.gov.gr/courses/DSGL101/ 

 
http://www.footprints-

science.co.uk/power.htm 
 

http://www.energolab.gr 
 

http://www.youtube.com 
/watch?v=coWQ1R2r5MY 

 
. 

http://www.dei.gr/ 
Documents2/ 

EMPORIKA%20ENTYPA 
/DEH%20orthologiki_ 

new_01.pdf 
http://www.energolab.gr 

/index.asp?c=42 
 
 

 
 
 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/
http://www.footprints-science.co.uk/power.htm
http://www.footprints-science.co.uk/power.htm
http://www.energolab.gr/
http://www.dei.gr/%20%20Documents2/%20EMPORIKA%20ENTYPA%20/DEH%20orthologiki_%20new_01.pdf
http://www.dei.gr/%20%20Documents2/%20EMPORIKA%20ENTYPA%20/DEH%20orthologiki_%20new_01.pdf
http://www.dei.gr/%20%20Documents2/%20EMPORIKA%20ENTYPA%20/DEH%20orthologiki_%20new_01.pdf
http://www.dei.gr/%20%20Documents2/%20EMPORIKA%20ENTYPA%20/DEH%20orthologiki_%20new_01.pdf
http://www.dei.gr/%20%20Documents2/%20EMPORIKA%20ENTYPA%20/DEH%20orthologiki_%20new_01.pdf
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Προτάσεις για συνθετικές εργασίες 
 
Φτιάχνω δείκτες οξύτητας από φυσικά προϊόντα 
Οι μαθητές φτιάχνουν δείκτες οξύτητας από κόκκινο λάχανο και από τσάι. Χρησιμοποιούν τον δείκτη που 
έφτιαξαν για να ελέγξουν την οξύτητα διαφόρων υλικών (νερό βρύσης, ξύδι, υδατικό διάλυμα μαγειρικής 
σόδας, αραιό διάλυμα απορρυπαντικού). Χρησιμοποιούν πεχαμετρικό χαρτί για να δουν την ποικιλία των 
χρωμάτων (ουράνιο τόξο) που δίνουν οι δείκτες σε διάφορα υλικά. 
 
Μελετώ την επίδραση του pH του εδάφους στην ανάπτυξη των φυτών. 
Οι μαθητές μετρούν το pH υδατικών διαλύματων του χώματος διαφόρων εδαφών. Φυτεύουν σπόρους σε 
χώμα διαφορετικής οξύτητας και μελετούν την επίδραση του pH του εδάφους στην ανάπτυξη του φυτού. 
Προτείνουν τρόπους τροποποίησης του pH του εδάφους. Επισκέπτονται κατάστημα γεωργικών προϊόντων 
και ρωτούν για τη καταλληλότητα του χώματος σε σχέση με το pH του για διάφορες καλλιέργειες. 
 
Ταξιδεύω με…. πυξίδα 
Οι μαθητές επεξεργάζονται διεπιστημονικά την πυξίδα με βάση την εννοιολογική σημασία που έχει 
αποκτήσει η λέξη στη σημερινή εποχή. 
Μελετούν τον τρόπο λειτουργίας της και κατασκευάζουν πυξίδες με απλά υλικά.  
Εξετάζουν την προσφορά της πυξίδας στη ναυσιπλοΐα και στην ανακάλυψη του Νέου Κόσμου. 
Συγκρίνουν την πυξίδα με τα σύγχρονα μέσα πλοήγησης και μελετούν τον τρόπο λειτουργίας τους. 
 
Στις… λεωφόρους των φορτίων 
Οι μαθητές επεξεργάζονται διεπιστημονικά ηλεκτροστατικά φαινόμενα στην καθημερινή τους ζωής 
(στατικός ηλεκτρισμός, κεραυνοί, προστασία, ηλεκτρικές και μαγνητικές καταιγίδες). 
Υλοποιούν εντυπωσιακά πειράματα ηλεκτροστατικής. 
 
Οι μεγάλες ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο μας 
Οι μαθητές επεξεργάζονται διεπιστημονικά τις μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, που στηρίζονται 
στον ηλεκτρομαγνητισμό και αποτελούν τη βάση του σύγχρονου πολιτισμού μας.  
Από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας έως τη χρήση των συσκευών στην καθημερινή τους ζωή 
(γεννήτριες, κινητήρες, ηλεκτρομαγνήτες). 
 
Τεχνολογικές Εφαρμογές της Ενέργειας – Ενεργειακό αποτύπωμα 
Οι μαθητές κατασκευάζουν μηχανές ή συσκευές με απλά υλικά. Αναζητούν το ενεργειακό αποτύπωμα 
συσκευών στη συσκευασία τους. Υπολογίζουν το ενεργειακό αποτύπωμά τους σε διάφορες 
δραστηριότητες τους.  
Μαθήματα που εμπλέκονται: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, 
Κοινωνικές Επιστήμες. 
 
Το «πράσινο» σπίτι 
Οι μαθητές προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα βιοκλιματικό σπίτι. 
Διατυπώνουν υποθέσεις, για το ποια υλικά πρέπει να επιλέξουμε, την κατεύθυνση του σπιτιού κ.λπ. 
Συνεργάζονται σε ομάδες, εκτελώντας δραστηριότητες σχετικά με τις θερμικές και φωτεινές ιδιότητες των 
υλικών. 
Κατασκευάζουν ένα μοντέλο σπιτιού, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 
Ελέγχουν, αναθεωρούν, βελτιώνουν και παρουσιάζουν το μοντέλο τους στους άλλους. 
Μαθήματα που εμπλέκονται: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, 
Κοινωνικές Επιστήμες. 
 
Οι νερόμυλοι 
Ενδεικτικές υπο-ενότητες για διερεύνηση προτείνονται: «Η περιγραφή λειτουργίας του νερόμυλου-η 
τεχνολογία του νερόμυλου», «Οι νερόμυλοι στην Ελλάδα, περιοχές όπου υπάρχουν», «Η σημασία τους για 
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου σήμερα και παλαιότερα», «Οι νερόμυλοι και η 
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σχέση τους με ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ή η σχέση τους με ένα ανεμόμυλο», «Η ιστορία των 
νερόμυλων ως μηχανές σε παλιότερες εποχές», κ.ά.  
Οι μαθητές σε ομάδες συλλέγουν φωτογραφικό υλικό, video και κείμενα, που αναφέρονται στους 
νερόμυλους. Προτείνεται επίσκεψη πεδίου σε νερόμυλο, που μπορεί να υπάρχει στην περιοχή. Παίρνουν 
συνεντεύξεις από τους κατοίκους ή φορείς της περιοχής. Για τη σύνταξη και βελτίωση των 
ερωτηματολογίων συνεργάζονται τόσο με τον εκπαιδευτικό όσο και μεταξύ τους. Επεξεργάζονται τα 
δεδομένα, που συνέλεξαν από τις συνεντεύξεις τους και συντάσσουν κείμενο σχετικό με τη λειτουργία του 
νερόμυλου. Κατασκευάζουν μοντέλο νερόμυλου. Παρουσιάζουν, συγκρίνουν και αξιολογούν τα 
αποτελέσματά τους, συζητούν τις μεθοδολογίες που ακολούθησαν, τα κείμενα που συνέθεσαν την 
ποιότητα του φωτογραφικού υλικού καθώς και το μοντέλο του νερόμυλου.  
Οργάνωση έκθεσης εκτός και εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές εκθέτουν τα αποτελέσματα 
της εργασίας τους στους μαθητές του σχολείου, στους γονείς και τους κατοίκους της περιοχής τους.  
 


