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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).  

 



 

 
6 

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 
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και άπωση και καταλήγουν στην ενοποίηση των ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων, που 
πραγματοποιήθηκε από τον Oersted. Η δυνατότητα προστασίας του ανθρώπου και των σύγχρονων 
ηλεκτρικών συσκευών από τους κεραυνούς, καθώς και το αλεξικέραυνο γίνονται αντικείμενα 
διερεύνησης.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

  
ΩΡΕΣ  

 
ΩΡΕΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ 

14 

1.1: Αναπαραγωγικό σύστημα 4 

1.2: Αναπνευστικό σύστημα 4 

1.3: Συσχέτιση λειτουργιών αναπνευστικού – πεπτικού – 
κυκλοφορικού συστήματος: το αίμα 

6 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 16 

2.1: Η λειτουργία της ακοής 2 
2.2: Το αυτί 2 

2.3: Κατασκευή απλών μουσικών οργάνων και γνωριμία 
με τα μουσικά όργανα διαφόρων πολιτισμών 

2 

2.4: Παραγωγή ήχου 2 
2.5: Διάδοση και απορρόφηση του ήχου 4 
2.6: Επιδράσεις των σύγχρονων τεχνολογικών 
επιτευγμάτων στην ακοή του ανθρώπου 

4 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΦΩΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ 13 

3.1: Ο ήλιος, πηγή φωτός 2 
3.2: Το φως ταξιδεύει πάνω στην ακτίνα 4 
3.3: Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός 3 
3.4: Ουράνιο τόξο 1 
3.5: Τα φυτά «στρέφονται» προς το φως 1 

3.6: Όραση και μάτι 2 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

25 

4.1: Δυνάμεις 3 
4.2: Μετρώ τις δυνάμεις 2 
4.3: Δυνάμεις από απόσταση και δυνάμεις με επαφή 1 
4.4: Η γη έλκει 2 
4.5: Τριβή 2 
4.6: Πίεση 6 
4.7: Κινούμαι με ασφάλεια (2- 8 ώρες) 8 

4.8: Η γη «τραβάει» τα φυτά 1 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

18 

5.1: Η ενέργεια στα αντικείμενα 2 
5.2: Η ενέργεια μεταφέρεται και αποθηκεύεται 2 
5.3: Μπορεί η ενέργεια να έχει πολλά «πρόσωπα»; 2 
5.4: Η ενέργεια διασκορπίζεται…  2 
5.5: Η ενέργεια στα φυτά 8 

5.6: Η ενέργεια στα καύσιμα και στα τρόφιμα 2 

  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  

 Το φως γύρω μας από τεχνητές πηγές φωτισμού 
 Συνθετικές εργασίες για θέματα βιολογίας 

 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Ι: Η σχέση του 
ανθρώπου με τα άλλα ζώα 

 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η σχέση του 
ανθρώπου με τα φυτά 

 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η σχέση 
του ανθρώπου με τους μικροοργανισμούς 

 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η σχέση 
του ανθρώπου με τα οικοσυστήματα 

  
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 86     
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Ενότητα 1: Ανθρώπινος οργανισμός-Γνωρίζω το σώμα μου 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Αναγνωρίζουν τη σημασία 
της αναπαραγωγής. 

 
Αναφέρουν τα κυριότερα 

όργανα του αναπαραγωγικού 
συστήματος του ανθρώπου. 

 
Αναφέρουν τη διαδικασία 

δημιουργίας του ζυγωτού και 
της ανάπτυξης του εμβρύου. 

 
Αναγνωρίζουν την επίδραση 
του τρόπου ζωής της εγκύου 

στην καλή ανάπτυξη του 
εμβρύου. 

 
 
 
 

Αναφέρουν και να 
περιγράφουν τα όργανα του 
αναπνευστικού συστήματος 

και τη διαδικασία της 
αναπνοής. 

Αναφέρουν παράγοντες και 
συμπεριφορές που 

επηρεάζουν την καλή 
λειτουργία του 

αναπνευστικού συστήματος. 
 

Αναφέρουν το ρόλο του 
αίματος στο πλαίσιο του 

κυκλοφορικού συστήματος. 
 

Συσχετίζουν τη λειτουργία 
πεπτικού, αναπνευστικού και 
κυκλοφορικού συστήματος. 

 
Αναφέρουν παράγοντες και 

συμπεριφορές που 
επηρεάζουν την καλή 

λειτουργία του 
κυκλοφορικού συστήματος. 

 
 

Αναγνωρίζουν το ρόλο των 
εμβολίων στην πρόληψη 
σημαντικών ασθενειών. 

 
Αναγνωρίζουν το ρόλο των 

αντιβιοτικών στην 
αντιμετώπιση των 

ασθενειών. 
 

 
Αναπαραγωγικό σύστημα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναπνευστικό σύστημα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσχέτιση λειτουργιών 
αναπνευστικού – πεπτικού 

– κυκλοφορικού 
συστήματος: το αίμα 

(οξυγόνο και καύση των 
τροφών, παραγωγή 

ενέργειας, μεταφορά 
θρεπτικών συστατικών) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ασθένειες 
Παθογόνοι 

μικροοργανισμοί-
Μεταδοτικές ασθένειες 
Αντιμετώπιση-Πρόληψη 

 
 

 
Συγκέντρωση ερωτήσεων για 
όσα θα ήθελαν να μάθουν για 

την αναπαραγωγή (ανώνυμα από 
το κάθε παιδί σε κουτί). Πρώτη 

επεξεργασία από τον/την 
εκπαιδευτικό και τυχαία 

ανάθεση σε ομάδες παιδιών να 
βρουν απαντήσεις στα 

ερωτήματα. 
 
 
 
 
 

Ομαδικές εργασίες για την 
επίδραση του καπνίσματος στη 
λειτουργία του αναπνευστικού 

συστήματος και την υγεία 
γενικότερα. 

 
 
 

Μικροσκοπική παρατήρηση 
κυττάρων αίματος (έτοιμα 

παρασκευάσματα). 
Κατασκευή αναπαραστάσεων 
αιμοφόρων αγγείων (επιλογή 

υλικού, σύνδεση με τις ιδιότητες 
λειτουργίες των αγγείων). 

 
Συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με την αιμοδοσία. Έλεγχος 
συμβατότητας είτε με παιχνίδι 

στο διαδίκτυο είτε με 
αναπαράσταση 

αντιγόνων/αντισωμάτων με 
χαρτοκοπτική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συλλογή πληροφοριών, σχετικά 
με τη χρήση αντιβιοτικών ή 
άλλων φαρμάκων σήμερα. 

Συνέντευξη με γιατρό παθολόγο 
και με φαρμακοποιό σχετικά με 
τη χρήση των αντιβιοτικών (από 

ομάδα/ες) και παρουσίαση 
(ακόμη και συγκριτική 

παρουσίαση) στην τάξη. 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 
Αναπαραγωγικό σύστημα 

Τετράδιο εργασιών – 
Ενότητα Αναπαραγωγικό 

σύστημα 
(σελ. 178-185) 

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

131 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 

Αναπνευστικό σύστημα 
Τετράδιο εργασιών – 

Ενότητα Αναπνευστικό 
σύστημα (σελ. 105-112) 

http://digitalschool.minedu
. 

gov.gr/modules/units/?id=
125 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 

Κυκλοφορικό σύστημα 
(σελ. 91-93) 

http://digitalschool.minedu
. 

gov.gr/modules/units/?id=
126 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 

Μεταδοτικές ασθένειες 
Τετράδιο εργασιών – 
Ενότητα Μεταδοτικές 

ασθένειες (σελ. 169-175) 
http://digitalschool.minedu

. 
gov.gr/modules/units/?id=

130 
Πανευρωπαϊκό διδακτικό 

υλικό για τους 
μικροοργανισμούς και την 

ασθένεια 
Health protection agency: 

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

password: greece) 
Εναλλακτικό διδακτικό 

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

nts/fyta.pdf 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=131
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=131
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=131
http://www.e-bug.eu/
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
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Ενότητα 2: Ηχητικά Φαινόμενα  
Ενότητα 2.1: Η λειτουργία της ακοής 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να μπορούν 

διακρίνουν τα βασικά μέρη 
του αυτιού και να 

περιγράφουν τη λειτουργία 
της ακοής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η λειτουργία της ακοής 

 

 
Να εργαστούν σε ομάδες για να 

αναζητήσουν εικόνες στη 
σχολική βιβλιοθήκη ή/και στο 

διαδίκτυο εικόνες από το 
εσωτερικό του ανθρώπινου 

αυτιού. 
 

Να εργαστούν σε ομάδες και να 
ηχογραφήσουν διάφορους ήχους 
από τη φύση και την καθημερινή 

ζωή (σχολείο, σπίτι, εκδρομές, 
κ.λπ.). 

 
Να αναφερθούν στις βασικές 

οδηγίες για τον καθαρισμό των 
αυτιών μας. 

 

 
Αναζήτηση εικόνων 

ανθρώπινων αυτιών και 
αυτιών διαφόρων ζώων. 

 
 
 

Χρήση του ελεύθερου 
λογισμικού 

Audacity για την 
ηχογράφηση και 

επεξεργασία διαφόρων 
ήχων 

http://audacity.sourceforge
.net/ 

http://www.skoool.gr/cont
ent/los/primary/science/ea
rs_and_hearing/launch.htm

l 
 
 

 
Ενότητα 2.2: Το αυτί 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

 
Διακρίνουν τα μέρη του αυτιού 

και να περιγράφουν τη 
λειτουργία της ακοής. 

 
Αναφέρουν περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, που επηρεάζουν 

την λειτουργία της ακοής. 
 

 
Ακοή – αυτί 

 
Ομαδική δραστηριότητα 

ζωγραφικής σε χαρτί του μέτρου 
σχηματικής απεικόνισης του 

αυτιού και της διαδρομής του ήχου 
μέσα σ’ αυτό. 

 
Προσπάθεια εντοπισμού της 

κατεύθυνσης διαφόρων ήχων με 
κλειστά μάτια. Συζήτηση για το 
ποια μέρη του αυτιού βοηθούν 

στον εντοπισμό της κατεύθυνσης 
του ήχου. 

 
 

Ομαδική δραστηριότητα (πρώτα σε 
μικρές ομάδες και μετά σύνθεση 

με όλη την τάξη) δημιουργίας 
καταλόγου συμπεριφορών, οι 

οποίες συμβάλουν στην ομαλή 
λειτουργία της ακοής. 

 
 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: 

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού. 
 

Βιβλίο Μαθητή 
Κεφάλαιο 8 ΗΧΟΣ, σελ. 

98-103. 
 

Τετράδιο εργασιών 
Ενότητα ΗΧΟΣ. Το αυτί 

σελ. 155-160. 
 

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

its/?id=353 

 

http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/ears_and_hearing/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/ears_and_hearing/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/ears_and_hearing/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/ears_and_hearing/launch.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=353
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=353
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=353
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Ενότητα 2.3: Κατασκευή απλών μουσικών οργάνων και γνωριμία με τα μουσικά όργανα διαφόρων 
πολιτισμών 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Να μπορούν να 

κατασκευάσουν απλά 
μουσικά όργανα και να 

γνωρίζουν μουσικά όργανα 
διαφόρων πολιτισμών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να εκτιμούν την πολιτισμική 
διάσταση των Φυσικών 
Επιστημών και να είναι 
ικανοί να εκτιμήσουν τη 
συμβολή του ήχου στον 

πολιτισμό μας. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κατασκευή απλών 

μουσικών οργάνων και 
γνωριμία με τα μουσικά 

όργανα διαφόρων 
πολιτισμών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πολιτισμική διάσταση 
των Φυσικών Επιστημών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να κατασκευάσουν με απλά 

υλικά διάφορα μουσικά όργανα 
και να γνωρίσουν τα μουσικά 
όργανα διαφόρων πολιτισμών 

(π.χ. φλάουτο, ακουστικός 
τηλέγραφος των αρχαίων 

Ελλήνων κ.λπ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μουσικές εξιστορήσεις πάνω σ’ 
ένα δοσμένο έναυσμα (μύθος,, 

κινηματογραφική ταινία, πίνακας 
ζωγραφικής, κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να αναζητήσουν σε πύλες 
και μηχανές αναζήτησης 

εικόνες από διάφορα 
μουσικά όργανα (π.χ. τα 

μουσικά όργανα των 
αρχαίων Ελλήνων) 

http://www.kotsanas.com/
gr/index_ekthemata.html 

 
Να κατασκευάσουν ένα 

φλάουτο: 
http://littleshop.physics.col
ostate.edu/onlineexperime

nts/Straw.html 
 

Παρακολούθηση 
αποσπασμάτων της ταινίας 

“Modern Times” του 
Charlie Chaplin. 

 
Να μελοποιήσουν 

επιλεγμένα ποιήματα, 
χρησιμοποιώντας 

διάφορους μουσικούς 
ρυθμούς. 

 
Να μελοποιήσουν 

επιλεγμένα ποιήματα, 
χρησιμοποιώντας 

διάφορους μουσικούς 
ρυθμούς. 

 
 
 

http://www.kotsanas.com/gr/index_ekthemata.html
http://www.kotsanas.com/gr/index_ekthemata.html
http://littleshop.physics.colostate.edu/onlineexperiments/Straw.html
http://littleshop.physics.colostate.edu/onlineexperiments/Straw.html
http://littleshop.physics.colostate.edu/onlineexperiments/Straw.html
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Ενότητα 2.4: Παραγωγή ήχου 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Να κατανοήσουν ότι ο ήχος 
παράγεται από δονήσεις και 
έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοήσουν ότι η 
ένταση του ήχου ελαττώνεται 

με την απόσταση από την 
πηγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναζητήσουν 
παραδείγματα παραγωγής 

του ήχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ήχος ως αποτέλεσμα των 

δονήσεων της ηχητικής 
πηγής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ήχος οφείλεται σε 
ταλαντώσεις του σώματος, 

που τον παράγει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η παραγωγή του ήχου 
μέσω της ταλάντωσης μιας 

ηχητικής πηγής. 
 

Η παραγωγή του ήχου 
μέσω της ταλάντωσης μιας 

ηχητικής πηγής. 
 
 
 
 
 
 

 
Να πειραματιστούν, 

δημιουργώντας ήχους 
διαφορετικής έντασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να προσαρμόσουν ένα 
χαρτονάκι στις ακτίνες του 

τροχού ενός ποδηλάτου και στη 
συνέχεια να γυρίσουν τον τροχό. 

Όσο ταχύτερα γυρίζει, τόσο 
περισσότερες ακτίνες εκτρέπουν 
το χαρτονάκι και τόσο οξύτερος 

είναι ο ήχος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πείραμα με δημιουργία παλμών. 
Στα άκρα ενός πιρουνιού, ο 

παραγόμενος ήχος δεν 
ακούγεται, αφού είναι μικρή 

επιφάνεια. Αφήνοντας το 
πιρούνι στο τραπέζι, η 

ταλάντωση μεταδίδεται σε 
μεγαλύτερη επιφάνεια και 

παράγεται ένας έντονος ήχος. 
 
 
 
 

 
Επιλογή υλικού από την 

ιστοσελίδα του ψηφιακού 
σχολείου: 

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

http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude
nts/sound.pdf (παραγωγή, 

ταξίδι ήχου, 
 

Πειράματα φυσικής για τον 
ήχο με απλά υλικά: 

http://tinanantsou.blogspo
t.com/search/label/%CE%9
7%CE%A7%CE%9F%CE%A3 

 
Προβολή εκπαιδευτικού 

βίντεο από την ιστοσελίδα: 
http://www.edutv.gr 

με μια σειρά, που 
αποτελείται από 4 

επεισόδια, με τα οποία 
έρχονται σε επαφή οι 

μαθητές με τις βασικές 
έννοιες της μουσικής 
(ηχόχρωμα, ένταση, 

διάρκεια, τονικό ύψος) 
μέσα από μια εκπαιδευτική 
διαδικασία παιχνιδιού και 

διασκέδασης. 
 

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

nts/sound.pdf 
 

Επιλογή υλικού από την 
ιστοσελίδα του ψηφιακού 

σχολείου: 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr/ 
 

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

axeis/st_taxi.html 
 

Πειράματα φυσικής για τον 
ήχο με απλά υλικά: 

http://tinanantsou.blogspo
t.com/search/label/%CE%9
7%CE%A7%CE%9F%CE%A3 

 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/sound.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/sound.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/sound.pdf
http://tinanantsou.blogspot.com/search/label/%CE%97%CE%A7%CE%9F%CE%A3
http://tinanantsou.blogspot.com/search/label/%CE%97%CE%A7%CE%9F%CE%A3
http://tinanantsou.blogspot.com/search/label/%CE%97%CE%A7%CE%9F%CE%A3
http://www.edutv.gr/
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/sound.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/sound.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/sound.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://tinanantsou.blogspot.com/search/label/%CE%97%CE%A7%CE%9F%CE%A3
http://tinanantsou.blogspot.com/search/label/%CE%97%CE%A7%CE%9F%CE%A3
http://tinanantsou.blogspot.com/search/label/%CE%97%CE%A7%CE%9F%CE%A3
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Ενότητα 2.5: Διάδοση και απορρόφηση του ήχου 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Να κατανοήσουν τη διάδοση 
και την ανάκλαση του ήχου. 

 
 

Να είναι ικανοί να 
πραγματοποιούν υποθέσεις 
και να ελέγχουν μεταβλητές 
για τη διάδοση του ήχου στα 
στερεά, τα υγρά και τα αέρια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοήσουν ότι ο ήχος 
δεν διαδίδεται στο κενό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοήσουν τους 
παράγοντες, από τους 
οποίους εξαρτάται η 

απορρόφηση του ήχου. 
 

Να είναι ικανοί να 
ταξινομούν καθημερινούς 
ήχους σε ευχάριστους και 

δυσάρεστους και να 
αξιολογούν τα δυσάρεστα 

αποτελέσματα της 
υπερβολικής αύξησης της 

έντασης του ήχου. 
 
 

 
Διάδοση και ανάκλαση του 

ήχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάδοση του ήχου μέσω 
ηχητικών κυμάτων 

 
 
 
 
 
 
 

Παράγοντες, από τους 
οποίους εξαρτάται η 

απορρόφηση του ήχου 
(υλικό που διαδίδεται και 
απόσταση πηγής-δέκτη). 

 
 

Ηχομόνωση με ανάκλαση 
και απορρόφηση των 
ηχητικών κυμάτων. 

 
Ταξινόμηση ήχων σε 

ευχάριστους και 
δυσάρεστους. 

 
Εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων της 
υπερβολικής αύξησης της 

έντασης του ήχου. 
 

 
Να υλοποιήσουν ένα απλό 
πείραμα, στο οποίο ένας 
μαθητής τοποθετεί ένα 

ξυπνητήρι στη μια άκρη του 
θρανίου και ένας άλλος 

ακουμπάει το αυτί του στην άλλη 
άκρη. Ο ένας μαθητής ακούει 
προσεκτικά τους χτύπους του 
ρολογιού και ζητάει από ένα 

συμμαθητή του να τοποθετήσει 
το ρολόι πάνω σε διάφορα υλικά 

(σφουγγάρι, γυαλί, ξύλο, 
φελιζόλ, πανί, χαρτόνι, μέταλλο). 

Αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, γίνεται εναλλαγή 
των ρόλων και σημειώνουν με 

ποια υλικά ο ήχος ακούγεται και 
με ποια δεν ακούγεται τόσο 

καλά. 
 

Παιχνίδι ρόλων με τους 
ερυθρόδερμους, που ακουμπάνε 
το αυτί τους στο έδαφος, για να 
ακούσουν το άλογο ή το τρένο, 

που έρχεται από μακριά. 
 

Παιχνίδι ρόλων για το ταξίδι του 
ήχου 

Παίζουν με τις λέξεις: «ηχώ, 
ταξίδι, ηχητικό κύμα». 

,  
 
 
 
 
 
 

Να κατασκευάσουν διάφορα 
ηχητικά σενάρια και ηχοϊστορίες. 

 
 
 

Να αναζητήσουν εικόνες από ένα 
στούντιο ηχογράφησης, μια 

αίθουσα θεάτρου ή 
κινηματογράφου όπου οι τοίχοι 

είναι καλυμμένοι με μαλακό 
υλικό με μικρές προεξοχές, 
κοιλότητες και δάπεδα με 
μαλακά και πορώδη υλικά. 

 
 

 
http://www.skoool.gr/cont
ent/los/primary/science/so
und_vibrations/launch.html  

 
Προσομοίωση διερεύνησης 

για τον ήχο: 
http://phet.colorado.edu/e

n/simulation/sound  
 

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

axeis/st_taxi.html  
 
 
 

Εύρεση συνδέσμων και 
πληροφοριών από τη 

Βικιπαίδεια 
http://el.wikipedia.org  για 

τον ήχο 
(π.χ. νυχτερίδες, σόναρ σε 
πλοία, υπερηχογράφους 

κλπ.) 
 

Προβολή εκπαιδευτικού 
βίντεο από τη σελίδα 
http://www.edutv.gr  

με μια σειρά, που 
αποτελείται από 4 

επεισόδια, με τα οποία 
έρχονται σε επαφή οι 

μαθητές με τις βασικές 
έννοιες της μουσικής 
(ηχόχρωμα, ένταση, 

διάρκεια, τονικό ύψος) 
μέσα από μια εκπαιδευτική 
διαδικασία παιχνιδιού και 

διασκέδασης. 
 

Εικόνες από δελφίνια, τα 
οποία δεν έχουν καλή 
όραση και εκπέμπουν 

ήχους, για να 
προσανατολιστούν, να 
επικοινωνήσουν και να 
βρουν την τροφή τους. 

 
Εικόνες από τους τοίχους 

ενός στούντιο 
ηχογράφησης, μιας 

αίθουσας θεάτρου ή 
κινηματογράφου. 

 
 
 

 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/sound_vibrations/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/sound_vibrations/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/sound_vibrations/launch.html
http://phet.colorado.edu/en/simulation/sound
http://phet.colorado.edu/en/simulation/sound
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/st_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/st_taxi.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/st_taxi.html
http://el.wikipedia.org/
http://www.edutv.gr/
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Ενότητα 2.6: Επιδράσεις των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων στην ακοή του ανθρώπου 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές: 

 
Να ευαισθητοποιηθούν 

απέναντι στις επιδράσεις των 
σύγχρονων τεχνολογικών 

επιτευγμάτων, που αφορούν 
τον ήχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να μελετήσουν τρόπους 
λειτουργίας διαφόρων 

καθημερινών συσκευών, που 
σχετίζονται με τον ήχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Να φανταστούν τη ζωή σ’ ένα 
κόσμο χωρίς ηχητικά 

ερεθίσματα. 
 
 
 
 

Να γίνουν συνειδητοί 
«καταναλωτές» του 

μουσικού πολιτισμού. 
 
 
 
 
 
 

Να αναζητήσουν διάφορες 
μορφές οπτικοακουστικής 

έκφρασης. 
 
 
 

 
Επιδράσεις των σύγχρονων 

τεχνολογικών 
επιτευγμάτων στην ακοή 

του ανθρώπου. 
 
 

Μέτρα προστασίας της 
ακοής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργία καθημερινών 
συσκευών, που σχετίζονται 
με τον ήχο (π.χ. τηλέφωνο, 

ακουστικά βαρηκοΐας 
κ.λπ.). 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ρόλος του ήχου στην 
ανθρώπινη και 
επικοινωνία. 

 
 
 
 

Ο ήχος ως μέσο μουσικής 
κουλτούρας και 

πολιτισμού. 
 
 
 
 
 
 
 

Μορφές οπτικοακουστικής 
έκφρασης. 

 
 

 
Να δημιουργήσουν ένα 

ερωτηματολόγιο με μια λίστα 
από ευχάριστους και 

δυσάρεστους ήχους (θορύβους) 
από τη φύση (π.χ. βροχή, άνεμος, 

φλοίσβος της θάλασσας, 
παφλασμός των κυμάτων, 

κελάρυσμα του νερού, θρόισμα 
των φύλλων, βροντή), από την 
καθημερινή ζωή (π.χ. διπλανές 

τάξεις, μέσα μεταφοράς, 
μουσικά όργανα, ρολόγια) και 

από τον εαυτό τους (π.χ. 
αναπνοή, χτύποι καρδιάς). 

 
Να εργαστούν οι μαθητές σε 

ομάδες, για να μελετήσουν τις 
βασικές υπηρεσίες του 

διαδικτύου, όπως voice email, 
skype, youtube στις οποίες ο 

ήχος έχει σημαντική θέση. 
 

Να εργαστούν σε ομάδες και να 
συντάξουν λίστες με τα βασικά 
μέτρα για την προστασία της 

ακοής και τους σωστούς τρόπους 
να ακρόασης της μουσικής. 

 
 

Να υλοποιήσουν τα παιχνίδια σε 
ομάδες, που προτείνονται στα 

βίντεο για τις βασικές ιδιότητες 
του ήχου στη σελίδα 
http://www.edutv.gr 

 
Να αναζητήσουν στο διαδίκτυο 
διάφορες πληροφορίες για τη 

λειτουργία του τηλεφώνου, των 
ακουστικών βαρηκοΐας, καθώς 
και των σύγχρονων συσκευών 

της τεχνολογίας (mp3, ipod κ.λπ.) 
 

Να παρακολουθήσουν μια 
εκπομπή ή ένα δελτίο ειδήσεων 

στη νοηματική γλώσσα. 
 
 

Να δημιουργήσουν ένα 
κατάλογο με τις βασικές οδηγίες 

για να ακούμε σωστά και να 
απολαμβάνουμε τη μουσική. 

 
Να αναζητήσουν τα ηχητικά 

μηνύματα που στάλθηκαν μέσω 
διαφόρων διαστημοπλοίων στο 

σύμπαν στην προσπάθεια 
αναζήτησης επαφής με 

 
Με βάση το λογισμικό 

εννοιολογικής 
χαρτογράφησης 
kidspiration να 

δημιουργήσουν μια λίστα 
με ευχάριστους και 
δυσάρεστους ήχους 

ενσωματώνοντας στο 
χάρτη τις εικόνες και τους 

αντίστοιχους ήχους. 
 
 

Να αναζητήσουν σε πύλες 
και μηχανές αναζήτησης 

εικόνες από 
αυτοκινητόδρομους που 

περνούν από κατοικημένες 
περιοχές. 

 
Χρήση βασικών υπηρεσιών 
του διαδικτύου, όπως voice 
email, skype, youtube, στις 

οποίες ο ήχος έχει 
σημαντική θέση. 

 
 

Προβολή εκπαιδευτικού 
βίντεο από τη σελίδα 
http://www.edutv.gr 

 
 

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

nts/sound.pdf 
 
 

Να παρακολουθήσουν 
αποσπάσματα ή ολόκληρη 

την ταινία «Η χορωδία» 
(“HAMSARAYAN”) του 

Ιρανού σκηνοθέτη Abbas 
Kiarostami. 

 
Να αναζητήσουν 

πληροφορίες για το 
περιεχόμενο και τις 

εκπομπές του ψηφιακού 
καναλιού Prisma+ της ΕΡΤ. 

 
Να αναρτήσουν τον 

κατάλογο με τις βασικές 
οδηγίες που δημιούργησαν 

σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ facebook) 
ή/και στην ηλεκτρονική 

εφημερίδα της τάξης ή/και 
του σχολείου. 

http://www.edutv.gr/
http://www.edutv.gr/
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εξωγήινους πολιτισμούς. 
 

Να παρακολουθήσουν 
αποσπάσματα ή ολόκληρη την 

ταινία “Modern Times” του 
Charlie Chaplin. 

 
 

 
Μελέτη του βιβλίου του 

Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου: «Η 

κινηματογραφική 
αφήγηση. Μια ιστορία με 

εικόνες και ήχους» και 
σύνδεση της εικόνας και 

του ήχου στον 
κινηματογράφο. 
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Ενότητα 3: Το φως γύρω μας 
Ενότητα 3.1: Ο ήλιος, πηγή φωτός 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες  
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές: 

 
Να συλλέγουν, να 

οργανώνουν και να 
αναλύουν πληροφορίες για 
τον ήλιο και το πλανητικό 

μας σύστημα. 
 

Να είναι ικανοί να επιλέγουν 
κατάλληλα υλικά και να 

σχεδιάζουν πειραματικές 
δραστηριότητες, για να 

διερευνούν την ευθύγραμμη 
διάδοση του φωτός στο 

χώρο. 
 

 
Ο ήλιος ως πηγή φωτός 
Αυτόφωτα – ετερόφωτα 

σώματα 
 

Το φως ως οντότητα στο 
χώρο 

Ευθύγραμμη διάδοση του 
φωτός 

 
 
 

 
Συλλέγουν εικόνες και 

πληροφορίες και ταξινομούν 
διάφορες πηγές φωτός. 

 
Χρησιμοποιούν απλά υλικά 

καθημερινής χρήσης και 
τεχνολογικά αντικείμενα, όπως 
φακούς, λέιζερ και λάμπες και 

σχεδιάζουν απλά πειράματα, για 
να διαπιστώσουν την ύπαρξη του 
φωτός ανάμεσα στην πηγή και το 

ορατό αποτέλεσμά της. 
 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 72-73. 
Πολυμεσικό υλικό (ΑΜΑΠ). 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 74-75. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Στ΄, σελ. 128-130. 
http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/5_6/li

ght_dark.shtml 
Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

 
 
Ενότητα 3.2: Το φως ταξιδεύει πάνω στην ακτίνα 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Διατυπώνουν προβλέψεις και 
ερμηνείες για το σχηματισμό 

ειδώλων και σκιών, με τη 
χρήση του μοντέλου της 

γεωμετρικής οπτικής. 
 
 
 
 
 

Περιγράφουν το πρόβλημα 
του φωτισμού εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το μοντέλο της 

γεωμετρικής οπτικής 
(οπτική ακτίνα) 

Σκιές και είδωλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαφανή, ημιδιαφανή και 
αδιαφανή σώματα 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εκτελούν πραγματικά πειράματα 
χρησιμοποιώντας πηγές φωτός, 

διαφράγματα με οπές και 
αντικείμενα και παρατηρούν το 
σχηματισμό ειδώλων και σκιών. 

 
Σχεδιάζουν πειράματα σε 

εικονικά εργαστήρια, για την 
ερμηνεία και την πρόβλεψη 

δημιουργίας σκιάς. 
 

Ταξινομούν υλικά ανάλογα με 
την διαφάνειά τους. 

 
Συζητούν, καταλήγουν σε 

συμπεράσματα και προτείνουν 
λύσεις για την καλύτερη 

αξιοποίηση και χρήση των 
υλικών αυτών, για το φωτισμό 

των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. 

 
 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 78-79. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Ε΄, σελ. 133-135. 
http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/7_8/li

ght_shadows.shtml 
Ανοικτό Μαθησιακό 
Περιβάλλον (ΑΜΑΠ). 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 76-77. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Ε΄, σελ. 131-132. 
http://www.skoool.gr/cont
ent/los/primary/science/ho
w_materials_are_classified

_1 
 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/light_dark.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/light_dark.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/light_dark.shtml
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/light_shadows.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/light_shadows.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/light_shadows.shtml
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_materials_are_classified_1
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_materials_are_classified_1
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_materials_are_classified_1
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_materials_are_classified_1
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Ενότητα 3.3: Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Χρησιμοποιούν το μοντέλο 
της γεωμετρικής οπτικής, για 

να προβλέπουν και να 
ερμηνεύουν την ανάκλαση 

και τη διάθλαση του φωτός. 
 

Εξηγούν το πώς βλέπουμε 
στηριζόμενοι στην ανάκλαση 

του φωτός. 
 
 
 
 

Οργανώνουν, επεξεργάζονται 
και αναλύουν πληροφορίες 

για το είδος και τη χρήση των 
κατόπτρων και φακών, ως 

προς τη λειτουργία των 
συσκευών γύρω μας. 

 
Εξηγούν τη λειτουργία της 
φωτογραφικής μηχανής. 

 
 
 

 
Ανάκλαση και διάθλαση 

του φωτός. 
Πώς βλέπουμε τα 

αντικείμενα γύρω μας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είδη κατόπτρων 
Είδη φακών 

Η φωτογραφική μηχανή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πραγματοποιούν πραγματικά και 

εικονικά πειράματα, 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο της 

οπτικής ακτίνας, για να 
ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της 

ανάκλασης και διάθλασης. 
 
 
 
 
 
 
 

Συλλέγουν πληροφορίες και 
διατυπώνουν υποθέσεις, για τη 
σχέση των κατόπτρων και των 
φακών με τη λειτουργία των 

συσκευών γύρω μας. 
 

Σχεδιάζουν εικονικά πειράματα, 
στα οποία κάνουν χρήση του 

μοντέλου της οπτικής ακτίνας, 
για να συνδέσουν τη λειτουργία 
των κατόπτρων και των φακών 

με το φαινόμενο της ανάκλασης 
και της διάθλασης αντίστοιχα. 

 
Κατασκευάζουν το μοντέλο της 

φωτογραφικής μηχανής. 
 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, 

σελ. 80-81. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Ε΄, σελ. 136-141. 
http://www.pi-

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

http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/10_1

1/see_things.shtml 
Ανοικτό Μαθησιακό 
Περιβάλλον (ΑΜΑΠ). 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Στ΄, 

σελ. 102-105. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Στ΄, σελ. 136-142. 
Ανακαλύπτω τις μηχανές 

http://phet.colorado.edu/el
/simulation/bending-light 

http://phet.colorado.edu/el
/simulation/geometric-

optics 
 
 

 
Ενότητα 3.4: Ουράνιο τόξο 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Επιλύουν προβλήματα και 
διατυπώνουν υποθέσεις για 
τη δημιουργία του ουράνιου 

τόξου. 
 

Συλλέγουν, οργανώνουν και 
επεξεργάζονται πληροφορίες 
για την ανάλυση και σύνθεση 

του φωτός. 
 
 

 
Το ουράνιο τόξο 

Ανάλυση, σύνθεση φωτός 
 
 

 
Παρατηρούν εικόνες, συλλέγουν 
πληροφορίες και διατυπώνουν 

υποθέσεις, σχετικά με τη 
δημιουργία του ουράνιου τόξου. 

 
Υλοποιούν πραγματικά 

πειράματα και συνδέουν την 
ανάλυση του φωτός με την 

ύπαρξη υγρασίας στην 
ατμόσφαιρα. 

 
http://digitalschool.minedu

.gov.gr 
Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Στ΄, 

σελ. 106. 
Τετράδιο εργασιών, 

Φυσικά Ε΄, σελ. 136-141. 
 
 
 

 
 
 

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/10_11/see_things.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/see_things.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/see_things.shtml
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
http://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
http://phet.colorado.edu/el/simulation/geometric-optics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/geometric-optics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/geometric-optics
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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Ενότητα 3.5: Τα φυτά «στρέφονται» προς το φως 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 
διακρίνουν το φαινόμενο του 

φωτοτροπισμού και να το 
συσχετίσουν με την εξάρτηση 

των φυτών από τον ήλιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο φωτοτροπισμός στα 

φυτά 
 
 

 
Με την επαναλαμβανόμενη 

παρατήρηση φυτών που έχουν 
φυτέψει οι ίδιοι, οι μαθητές 

μπορούν να παρακολουθήσουν 
και να καταγράψουν την εξέλιξη 

του φαινομένου του 
φωτοτροπισμού και του 

γεωτροπισμού, σε πείραμα που 
έχουν σχεδιάσει. 

 
 
 
 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 
Το Φως – Ενότητα Το μάτι 

(σελ.100-110) 
http://digitalschool.minedu

. gov.gr/modules/ 
units/?id=128 

 
Εναλλακτικό διδακτικό 
πακέτο ΣΤ Δημοτικού 

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

nts/EYE_114_133.pdf 
 
 

 
Ενότητα 3.6: Όραση και μάτι 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Αναγνωρίζουν τα μέρη του 

ματιού. 
 

Αξιοποιούν γνώσεις από την 
οπτική για να ερμηνεύουν τη 

λειτουργία της όρασης. 
 

Αναφέρουν συνήθειες του 
ανθρώπου, που συμβάλλουν 
στην καλή υγεία των ματιών. 

 
 

 
Όραση και μάτι 

 
 
 
 
 

 
Περιγραφή της βασικής δομής 

του ματιού με χρήση 
προπλάσματος. 

Αναζήτηση πληροφοριών στο 
διαδίκτυο για τα πιθανότερα 

προβλήματα όρασης στις μικρές 
ηλικίες και την ιστορία των 

γυαλιών. 
 
 

 
Εναλλακτικό διδακτικό 
πακέτο ΣΤ Δημοτικού 

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

nts/EYE_114_133.pdf 
 
 
 

 
 
 

http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/EYE_114_133.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/EYE_114_133.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/EYE_114_133.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/EYE_114_133.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/EYE_114_133.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/EYE_114_133.pdf
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Ενότητα 4: Δημιουργώ με τις δυνάμεις 
Ενότητα 4.1: Δυνάμεις 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

αξιοποιούν ένα απλό 
επιστημονικό λεξιλόγιο (να 
διαβάζουν, να γράφουν και 

να συζητούν). 
 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να 
παραγάγουν πολυτροπικά 
κείμενα, ενσωματώνοντας 

την ορολογία επιστημονικού 
και τεχνολογικού 

περιεχομένου με τη λέξη 
«δύναμη». 

 

 
Η έννοια της δύναμης στην 

κοινωνία, στην πολιτική, 
στην οικονομία και στη 

Φυσική. 
 

 
Ανάδειξη των ιδεών των 

μαθητών γύρω από τη λέξη 
«δύναμη» (κοινωνικά, πολιτικά, 
οικονομικά, στη Φυσική κ.λπ.). 

 
Συζητούν για το νόημα της λέξης 

«δύναμη» σε διαφορετικά 
κείμενα (κοινωνικά, πολιτικά, 
οικονομικά και επιστημονικά). 

 
Δημιουργούν ένα πολυτροπικό 
κείμενο 4-5 σειρών με τη λέξη 

«δύναμη». 

 
Ψηφιακό σχολείο: 

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

/file.php/DSDIM-
E107/%CE%94%CE%B9%CE
%B4%CE%B1%CE%BA%CF%
84%CE%B9%CE%BA%CF%8
C%20%CE%A0%CE%B1%CE
%BA%CE%AD%CF%84%CE%
BF/%CE%A4%CE%B5%CF%8
4%CF%81%CE%AC%CE%B4
%CE%B9%CE%BF%20%CE%
95%CF%81%CE%B3%CE%B
1%CF%83%CE%B9%CF%8E

%CE%BD/tetradio_9.pdf 
 

Φυσικά Δημοτικού, Ερευνώ 
και Ανακαλύπτω Ε΄Δημ. 
Τετρ. Εργ. Σελ. 164-168. 
(Φυσικές Επιστήμες, τ. 2 

σελ. 52-60, 
http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/dynameis.pdf). 
Συλλογή από διάφορα 

υλικά: γόμες, πλαστελίνη, 
τενεκεδάκια αναψυκτικού, 

συνδετήρες, 
αυτοκινητάκια, χαρτί, 

φωτογραφίες, κ.ά. 
 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να 
χρησιμοποιούν τον όρο 

δύναμη, προκειμένου να 
αποδίδουν νόημα στις λέξεις: 

σπρώχνω, απωθώ, τραβώ, 
έλκω, ασκώ. 

 
Σπρώχνω και τραβώ. 
Σπρώχνω και απωθώ. 

Τραβώ και έλκω. 
Ασκώ δύναμη. 

 

 
Συμπληρώνουν πίνακα 

χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις 
«έλκω το(ν)/τη(ν), ασκώ δύναμη 
στο(ν)/η(ν), πιέζω το(ν)/τη(ν)». 

 

 
Να διακρίνουν τα 

αποτελέσματα της άσκησης 
δύναμης σε ένα αντικείμενο. 

 
Αποτελέσματα της 

εφαρμογής των δυνάμεων: 
επιτάχυνση, επιβράδυνση, 

αλλαγή κατεύθυνσης, 
παραμόρφωση. 

 
Πειραματίζονται ασκώντας 

δυνάμεις σε διάφορα υλικά και 
καταγράφουν τα αποτελέσματα. 
Ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 
αύξησης ή μείωσης της δύναμης 

πάνω στα αντικείμενα που 
χρησιμοποίησαν. 

 

 
Συλλογή από διάφορα 

υλικά: ελατήριο, λαστιχάκι, 
μπαλόνι, μπάλα, πλαστικό 
μπαλάκι πλαστελίνη, χαρτί, 
κλαδί, αυτοκινητάκι, βόλοι, 

βιβλία, θρανίο τραπέζι 
κ.λπ. 

 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/tetradio_9.pdf
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Ενότητα 4.2: Μετρώ τις δυνάμεις 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

σχεδιάζουν τα βήματα 
ελέγχου της σχέσης των 
μεταβλητών (μέγεθος 

δύναμης και μήκος 
ελατηρίου/λάστιχου).Να 

μπορούν να μετρούν και να 
καταγράφουν τις μετρήσεις 

τους. 
 

Να εξαγάγουν 
συμπεράσματα με βάση τις 

μετρήσεις που έκαναν. 
 

Να ανακοινώνουν και να 
γράφουν τα συμπεράσματά 

τους. 
 

 
Μετρώ τις δυνάμεις. 

Κατασκευή δυναμόμε-
τρων. 

 
Σχεδιάζουν την κατασκευή ενός 

απλού δυναμόμετρου 
(δυναμόμετρο με λαστιχάκι ή 

ελατήριο, χάρακα κ.λπ.). 
Κατασκευάζουν δικά τους 

δυναμόμετρα με λαστιχάκι και 
ελατήριο. 

 
Ελέγχουν τη σχέση των 

μεταβλητών (μέγεθος δύναμης 
και μήκος ελατηρίου/λάστιχου). 
Συμπεραίνουν και διατυπώνουν 
τη σχέση δύναμης με το μήκος 

ελατηρίου/λάστιχου. 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

Δημοτικού, Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω Ε΄ Δημ. Τετρ. 
Εργ. Σελ. 174-176, Φυσικές 
Επιστήμες, τ.2 σελ. 56-60. 

 
 

Χάρακας, καρφί, ελατήριο, 
λαστιχάκια, ένα κομμάτι 

επίπεδο ξύλο, 
δυναμόμετρα. 

 
 
Ενότητα 4.3: Δυνάμεις από απόσταση και δυνάμεις με επαφή 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Να είναι ικανοί να 

προτείνουν τρόπους 
μετακίνησης αντικειμένων 

από απόσταση. 
 

Να διακρίνουν δυνάμεις από 
απόσταση και δυνάμεις με 

επαφή. 

 
Δυνάμεις από απόσταση 
και δυνάμεις με επαφή. 

 
Διερευνούν και ταξινομούν τις 

δυνάμεις σε αυτές που 
ασκούνται από απόσταση και 

αυτές που ασκούνται με επαφή. 
Μετακινούν αντικείμενα με τους 

μαγνήτες και με ηλεκτρισμένα 
σώματα από απόσταση. 

 
Ψηφιακό Σχολείο: Φυσικά 

Δημοτικού Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω Ε΄ Δημ. Τετρ. 
Εργ. σελ. 169-173, Φυσικές 
Επιστήμες, τ. 2 σελ 61-66. 

 
Μεταλλικοί συνδετήρες, 

σβηστήρια, μολύβια, 
πλαστελίνη λαστιχάκια, 

μαγνήτες, μολύβια, κουτιά 
αναψυκτικών, μπαλόνια 
χαρτί, μπάλες, μπαλάκια 
του τένις, χαρτομάντηλο, 

μάλλινο ύφασμα, κ.ά. 
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Ενότητα 4.4: Η γη έλκει 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές : 

 
Να είναι ικανοί να 

απεικονίζουν τροχιές 
αντικειμένων που κινούνται. 

 
Να σχεδιάζουν και να 

εκφράζουν τις ερμηνείες 
τους για την έλξη της γης με 

διαφορετικούς τρόπους. 
 

Να συγκεντρώνουν και να 
μελετούν πληροφορίες, 

αξιοποιώντας ηλεκτρονικές 
και έντυπες πηγές 
πληροφόρησης, 

ενσωματώνοντας την 
ορολογία της φυσικής στην 
καθημερινή τους ζωή για το 

βάρος. 
 

Να βρίσκουν το σημείο 
ισορροπίας διαφόρων 

αντικειμένων. 

 
Βάρος, η ελκτική δύναμη 

της γης και των πλανητών. 
 
 

Κέντρο βάρους. 
 
 
 

 
Παρατηρούν, περιγράφουν και 

καταγράφουν την καμπύλη ή την 
κατακόρυφη τροχιά ενός 

αντικειμένου (στον πίνακα, στο 
τετράδιό τους, σε φύλλο 

εργασίας, ή αλλού). 
Υποθέτουν και 

επιχειρηματολογούν για τις 
υποθέσεις τους στο ερώτημα, 

γιατί τελικά το αντικείμενο 
πέφτει πάνω στη γη. 

Απεικονίζουν με διαφορετικούς 
τρόπους την έλξη της γης. 

 
Αναζητούν, συγκεντρώνουν και 
επεξεργάζονται πληροφορίες 
από ηλεκτρονικές και έντυπες 

πηγές για το βάρος τόσο στη γη 
όσο και στους άλλους πλανήτες. 

 
Βρίσκουν το κέντρο βάρους 

διαφόρων αντικειμένων. 

 
Ψηφιακό Σχολείο: Φυσικές 
Επιστήμες, τ.2 σελ. 63-66. 

 
http://www.youtube.com/

watch?v=H3br-
ntj_Sw&NR=1 

 
 
 
 

 
Ενότητα 4.5: Τριβή 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές: 

Να αναγνωρίζουν ποικίλες 
περιπτώσεις, στις οποίες 

ασκείται η τριβή γύρω τους 
και να ταξινομούν τα 
αποτελέσματά της σε 

επιθυμητά και ανεπιθύμητα. 
 

Να αναγνωρίζουν τις 
επιφάνειες επαφής, στις 
οποίες αναπτύσσεται η 

τριβή. 
 

Να επιχειρηματολογούν, να 
κάνουν υποθέσεις και να 

είναι σε θέση με πειραματικά 
δεδομένα να ελέγχουν τις 

μεταβλητές και να εξαγάγουν 
συμπεράσματα για την τριβή. 

 
Να χρησιμοποιούν την 

έννοια της τριβής, για να 
εξηγούν, πότε ένα 

αντικείμενο, που κινείται, 
σταματά. 

 
Η τριβή γύρω μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τριβή και είδος 
επιφανειών. 

Τριβή και βάρος. 
 
 
 

 
Ενώνουν τα φύλλα δυο βιβλίων, 

ξεφυλλίζοντάς τα. 
Τοποθετώντας το ένα φύλλο του 

ενός κάτω από το άλλο και 
προσπαθούν να τα χωρίσουν. 

 
Κάνουν υποθέσεις γιατί 

συμβαίνει αυτό, σχεδιάζουν 
άλλες πειραματικές διατάξεις, 
για να ελέγξουν τις μεταβλητές 

και εξάγουν συμπεράσματα από 
τι εξαρτάται η τριβή. 

 
Πειραματίζονται με διάφορα 
αντικείμενα, που τρίβονται 
μεταξύ τους και παράγουν 
θερμότητα ή φθείρονται. 

Εξάγουν και γράφουν 
συμπεράσματα. 

 
Παίζουν παιχνίδι ρόλων: 

επιχειρηματολογούν στο ζήτημα 
«Χρειάζεται ή όχι η τριβή γύρω 

μας;». 
 

Παίζουν θεατρικό παιχνίδι: «Ένας 
κόσμος χωρίς τριβή». 

 
Ψηφιακό Σχολείο: Φυσικά 

Δημοτικού, Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω Ε΄Δημ. Τετρ. 

Εργ. σελ. 177-187, Φυσικές 
Επιστήμες, τ. 2 σελ 67-76. 

 
Γόμες, γυαλόχαρτα (λεπτά, 
χοντρά), μερικές σταγόνες 
νερό, λάδι, δυναμόμετρο. 

 
http://www.engineeringint
eract.org/resources/parkw
orldplot/flash/concepts/fric

tion.htm 
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Ενότητα 4.6: Πίεση 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

αξιοποιούν ένα απλό 
επιστημονικό λεξιλόγιο (να 
διαβάζουν, να γράφουν και 

να συζητούν). 
 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να 
παραγάγουν πολυτροπικά 
κείμενα, ενσωματώνοντας 

την ορολογία επιστημονικού 
και τεχνολογικού 

περιεχομένου με τη λέξη 
«πίεση». 

 
Να επιχειρηματολογούν, να 

κάνουν υποθέσεις και να 
είναι σε θέση με πειραματικά 

δεδομένα να ελέγχουν τις 
μεταβλητές και να εξαγάγουν 

συμπεράσματα για την 
πίεση. 

 
Να αναγνωρίζουν τη δύναμη 

που ασκείται σε μια 
επιφάνεια και να ελέγχουν 

τις μεταβλητές που 
καθορίζουν από τι εξαρτάται 

η πίεση. 
 

 
Η έννοια της πίεσης στην 
κοινωνία, στην πολιτική, 
στην οικονομία και στη 

Φυσική 
 
 

Η πίεση στα στερεά 

 
Συζητούν για το νόημα της λέξης 
«πίεση» σε διαφορετικά κείμενα 
(κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά 

και επιστημονικά). 
 

Δημιουργούν ένα πολυτροπικό 
κείμενο 4-5 σειρών με τη λέξη 

«πίεση». 
 

Κάνουν υποθέσεις, 
πειραματίζονται με διάφορα 

αντικείμενα και εξάγουν 
συμπεράσματα, για το πότε και 
πώς αυξάνεται ή ελαττώνεται η 

πίεση. 
 

 
Ψηφιακό Σχολείο: Φυσικά 

Δημοτικού, Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω Ε΄Δημ. Τετρ. 

Εργ. σελ. 188-190, Φυσικές 
Επιστήμες, τ. 2 σελ 110-

113. 
http://sxedioergasias.webn

ode.com 
 

http://www.pantelis.net/pi
esis.pdf 

http://www.youtube.com/
watch?v=vo2iE94iAoA 

 
Συμπαγή τούβλα, βιβλία, 
πινέζες, καρφιά, εικόνες. 

 
Να επιχειρηματολογούν, να 

κάνουν υποθέσεις, να 
σχεδιάζουν και να 

κατασκευάζουν πειραματικές 
διατάξεις. 

 
Να ελέγχουν τις μεταβλητές 

και να εξαγάγουν 
συμπεράσματα για την πίεση 

στα υγρά. 
 
 

Να παραγάγουν 
πολυτροπικά κείμενα, που 
αφορούν την εξέλιξη της 

υδραυλικής. 
Να λαμβάνουν υπόψη τους 
την υδροστατική πίεση στην 

κατάδυση. 

 
Η πίεση στα υγρά 

 
 
 

Τεχνολογικές καινοτομίες 
της υδραυλικής 

 
Η πίεση στην κατάδυση 

 
Κάνουν υποθέσεις για το πότε 

και πώς αυξάνεται ή ελαττώνεται 
η πίεση στα υγρά. 

Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν 
πειραματικές διατάξεις, για να 

επιβεβαιώσουν ή όχι τις 
υποθέσεις τους. Εξάγουν και 

καταγράφουν συμπεράσματα. 
Μελετούν κείμενα, που 

αναφέρονται σε καινοτομίες της 
υδραυλικής. 

Αναζητούν, συγκεντρώνουν και 
επεξεργάζονται πληροφορίες 
από ηλεκτρονικές και έντυπες 

πηγές για την υδροστατική πίεση 
στην κατάδυση. 

 
Ψηφιακό Σχολείο: Φυσικά 

Δημοτικού, Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω Ε΄Δημ. Τετρ. 

Εργ. σελ. 191-193, Φυσικές 
Επιστήμες, τ. 2 σελ 92-101, 
http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/piesi.pdf 
http://www.youtube.com/

watch?v=oUK7agBG4KA 
http://www.youtube.com/
watch?v=LpTl7PbMQqI&fea

ture=related 
http://www.kotsanas.gr/gr

/index_ekthemata.html 
 

Μπουκάλια πλαστικά των 
0,5lit και 1,5lit, 

νερομπογιές, πινέζες, 
καρφιά, χάρακες, 

μαρκαδόροι, αλάτι, 
οινόπνευμα. 

 
Να επιχειρηματολογούν, να 

κάνουν υποθέσεις, να 
σχεδιάζουν και να 

κατασκευάζουν πειραματικές 
διατάξεις. Να ελέγχουν τις 

 
Ατμοσφαιρική πίεση. 

 
 
 

 
Ανάδειξη των ιδεών των 
μαθητών για την ύπαρξη 
ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Οι μαθητές: 
Κάνουν υποθέσεις για το αν η 

 
Ψηφιακό Σχολείο: Φυσικά 

Δημοτικού, Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω Ε΄Δημ. Τετρ. 

Εργ. σελ. 194-197, Φυσικές 
Επιστήμες, τ. 2 σελ 102-

http://sxedioergasias.webnode.com/
http://sxedioergasias.webnode.com/
http://www.pantelis.net/piesis.pdf
http://www.pantelis.net/piesis.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vo2iE94iAoA
http://www.youtube.com/watch?v=vo2iE94iAoA
http://www.youtube.com/watch?v=oUK7agBG4KA
http://www.youtube.com/watch?v=oUK7agBG4KA
http://www.youtube.com/watch?v=LpTl7PbMQqI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LpTl7PbMQqI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LpTl7PbMQqI&feature=related
http://www.kotsanas.gr/gr/index_ekthemata.html
http://www.kotsanas.gr/gr/index_ekthemata.html
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μεταβλητές και να εξαγάγουν 
συμπεράσματα για την 
ατμοσφαιρική πίεση. 

 

ατμόσφαιρα αναπτύσσει πίεση. 
Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν 
πειραματικές διατάξεις, για να 
επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις 

τους. Εξάγουν και καταγράφουν 
συμπεράσματα. 

 

109, 
http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude

nts/piesi.pdf 
 

Τρόμπα, μπάλα, μπουκάλια 
γυάλινα με πώμα, γυάλινα 
ποτήρια, χαρτί, μπαλόνια, 

καλαμάκια, χωνί. 
 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=qbakZL62d6U&fe

ature=related 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=5doUIdm0jTU&fe

ature=related 
 
Ενότητα 4.7: Κινούμαι με ασφάλεια 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2-8 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές:  

 
Να διακρίνουν στην 

καθημερινή ζωή κινδύνους 
που υπάρχουν για έναν πεζό, 

για έναν επιβάτη, για έναν 
ποδηλάτη. 

 
Να υποστηρίζουν τους 

κανόνες του ΚΟΚ με βάση τις 
γνώσεις που απέκτησαν για 

τις δυνάμεις. 
 

 
Κινούμαι με ασφάλεια, 

όταν περπατώ, όταν 
κυκλοφορώ με το 
ποδήλατο, με το 

αυτοκίνητο, με το 
λεωφορείο. 

 
Παίζω και εκτελώ εργασίες 

με ασφάλεια. 

 
Αναζητούν, συγκεντρώνουν και 
επεξεργάζονται πληροφορίες 
από ηλεκτρονικές και έντυπες 
πηγές για τους τρόπους που 

μπορούν να κινούνται με 
ασφάλεια στην καθημερινή τους 

ζωή. 
 

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». 

 

 
Φωτογραφίες, video από 

crash test. 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=_7CBmBziD00&fe

ature=related 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=3_EUhgN-

IWA&NR=1 
 

 
 
Ενότητα 4.8: Η γη «τραβάει» τα φυτά 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Διακρίνουν το φαινόμενο του 

γεωτροπισμού και να το 
συσχετίζουν με τη βαρύτητα. 

 
 
 
 

 
Γεωτροπισμός στα φυτά 

 
 

 
Με την επαναλαμβανόμενη 

παρατήρηση φυτών που έχουν 
φυτέψει οι ίδιοι, οι μαθητές 

μπορούν να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξη του φαινομένου του 
γεωτροπισμού, σε πείραμα που 

έχουν σχεδιάσει. 
 

 
Εναλλακτικό διδακτικό 

πακέτο 
http://www.primedu. 
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/ 
bookStudents/fyta.pdf 

 
 
 
 

 

http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/piesi.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/piesi.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookStudents/piesi.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qbakZL62d6U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qbakZL62d6U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qbakZL62d6U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v=3_EUhgN-IWA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3_EUhgN-IWA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3_EUhgN-IWA&NR=1
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Ενότητα 5: Το ταξίδι της ενέργειας 
Ενότητα 5.1: Η ενέργεια στα αντικείμενα  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν τον όρο 
ενέργεια, προκειμένου να 

αποδίδουν νόημα στην 
ικανότητα που έχουν τα 

αντικείμενα (έμβια ή άβια) 
να επιφέρουν ποικίλες 

αλλαγές και να εκτελούν 
εργασίες. 

 

 
Η ενέργεια στα 

αντικείμενα (έμβια ή άβια) 
 

Ένα αντικείμενο (έμβιο ή 
άβιο) έχει ενέργεια, όταν 

μπορεί να επιφέρει 
αλλαγές ή να εκτελέσει μια 

εργασία. 
 
 

 
Εποικοδομητική προσέγγιση 

 
Ανάδειξη των αρχικών ιδεών των 

μαθητών για την ενέργεια σε 
περιπτώσεις που αφορούν 
αντικείμενα, έμβια ή άβια, 

κινητά ή ακίνητα. 
 

Συζήτηση σε ομάδες για τα 
ακίνητα άβια αντικείμενα, τα 

οποία οι μαθητές συχνά 
δυσκολεύονται να συσχετίσουν 

με την έννοια της ενέργειας. 
 

Συζήτηση σε ομάδες για έμβια 
αντικείμενα, κινητά ή ακίνητα, 

που εκτελούν εργασίες και 
επιφέρουν αλλαγές. Πρόκειται 
για περιπτώσεις, τις οποίες οι 

μαθητές εύκολα συσχετίζουν με 
την έννοια της ενέργειας. 

 
Συζήτηση σε ομάδες των 

περιπτώσεων, που 
«γεφυρώνουν» το κενό ανάμεσα 
στις δυο παραπάνω κατηγορίες. 
Πρόκειται για αντικείμενα, έμβια 
και άβια, που επιφέρουν τις ίδιες 

αλλαγές ή εκτελούν τις ίδιες 
εργασίες. 

 
Προτείνονται κάρτες, εικόνες, 

τρισδιάστατα αντικείμενα, video, 
κινούμενα σχέδια. 

 

 
http://micro-

kosmos.uoa.gr/gr/dialogs/E
nergeia_KAPE.pdf 

 
http://www.energolab.gr/i

ndex.asp?c=12 
http://www.energolab.gr/i

ndex.asp?c=19 
 

http://www.skoool.gr/cont
ent/los/primary/science/w
hat_is_energy/launch.html 

 
http://www.wix.com/andre

wpi44/science/topics 
 

http://www.kotsanas.com/
gr/index_ekthemata.html 

 
http://www.edutv.gr/index
.php?option=com_content
&task=view&id=1393&Item

id=192 
 

http://www.kotsanas.com/
gr/index_ekthemata.html 

 
http://www.kotsanas.com/
gr/index_ekthemata.html 
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Ενότητα 5.2: Η ενέργεια μεταφέρεται και αποθηκεύεται 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες 

 
Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Ερμηνεύουν τις αλλαγές και 
τις εργασίες που συμβαίνουν 
γύρω τους, χρησιμοποιώντας 
τις έννοιες της αποθήκευσης 

και της μεταφοράς της 
ενέργειας. 

 
 

Απεικονίζουν τη μεταφορά 
της ενέργειας με τα 

ενεργειακά διαγράμματα 
Sankey. 

 
 

 
Η ενέργεια μεταφέρεται 

και αποθηκεύεται 
 

Για να γίνουν αλλαγές ή για 
να εκτελεστούν εργασίες, 
χρειάζεται να μεταφερθεί 

ενέργεια από ένα 
αντικείμενο σε ένα άλλο. 

 
Η ενέργεια μπορεί να είναι 

αποθηκευμένη σε ένα 
αντικείμενο. 

 
Μοντέλα-Ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey 

 
Χρήση των ενεργειακών 
διαγραμμάτων Sankey 

 
Οι μαθητές σε ομάδες μαθαίνουν 
να χρησιμοποιούν τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey σε ποικιλία 

περιπτώσεων, στις οποίες η 
αποθηκευμένη ενέργεια 

μεταφέρεται από ένα 
αντικείμενο σε ένα άλλο. 

 
 
 

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

312 
[σχολικό εγχειρίδιο Ε’ 

τάξης] 
 

http://www.primedu.uoa.g
r/sciedu/BIBLIO/bookStude
nts/st_2_teuxos/st2_energ

y.pdf 
 

http://micro-
kosmos.uoa.gr/gr/dialogs/E

nergeia_KAPE.pdf 
 

http://en.wikipedia.org/wik
i/Sankey_diagram 

 
http://www1.curriculum.ed
u.au/sciencepd/energy/chg

_flow.htm 
 

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

 
http://www.kotsanas.com/
gr/index_ekthemata.html 

 
 

 
Ενότητα 5.3: Μπορεί η ενέργεια να έχει πολλά «πρόσωπα»; 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες 

 
Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
Συνδέουν τα φυσικά 

φαινόμενα της θερμότητας, 
του φωτός, του ηλεκτρισμού 

και της μηχανικής με την 
έννοια της μετατροπής της 
ενέργειας και των μορφών 

της. 
 

Απεικονίζουν τη μεταφορά 
και τη μετατροπή της 

ενέργειας με τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey. 

 
Μπορεί η ενέργεια να έχει 

πολλά «πρόσωπα»; 
 

Μορφές ενέργειας 
Τα διαφορετικά 
«πρόσωπα» ή οι 

διαφορετικές 
«εκδηλώσεις» της 

ενέργειας ονομάζονται 
μορφές ενέργειας. 

 
Μετατροπή ενέργειας 
Η ενέργεια μπορεί να 

μετατρέπεται από τη μια 
μορφή στην άλλη. 

 

 
Επέκταση της χρήσης των 

ενεργειακών διαγραμμάτων 
Sankey 

 
Οι μαθητές σε ομάδες 

χρησιμοποιούν τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey, για να 

περιγράψουν τη μετατροπή της 
ενέργειας από τη μια μορφή 

στην άλλη. 
 
 
 

 
http://www1.curriculum.ed
u.au/sciencepd/energy/ene

rgy.htm 
 
 

http://www1.curriculum.ed
u.au/sciencepd/energy/solr

_flow.htm 
 
 

http://www.4physics.com/
catalog/product_info.php/
manufacturers_id/17/prod

ucts_id/89 
 
 

 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=312
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?id=312
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Ενότητα 5.4: Η ενέργεια διασκορπίζεται…  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Χρησιμοποιούν τους όρους 
μεταφορά, αποθήκευση, 

μετατροπή, διασκόρπιση και 
διατήρηση, προκειμένου να 
ερμηνεύουν τις αλλαγές και 

τις εργασίες που συμβαίνουν 
γύρω τους. 

 
 

Απεικονίζουν τη διασκόρπιση 
και τη διατήρηση της 

ενέργειας με τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey. 

 
Η ενέργεια διασκορπίζεται 

και υποβαθμίζεται η 
ποιότητά της 

 
Καθώς μεταφέρεται η 

ενέργεια, κατά τη διάρκεια 
μιας αλλαγής ή εργασίας, 

ένα μέρος της 
διασκορπίζεται στο 

περιβάλλον και έτσι γίνεται 
λιγότερο χρήσιμη. 

 
Η ενέργεια διατηρείται 

ποσοτικά 
Στην αρχή και στο τέλος της 
μεταφοράς έχουμε πάντα 

την ίδια ποσότητα 
ενέργειας. 

 
 
 
 

 
Εποικοδομητική προσέγγιση 

Επέκταση της χρήσης των 
ενεργειακών διαγραμμάτων 

Sankey 
 

Ανάδειξη των αρχικών ιδεών των 
μαθητών για τη διατήρηση της 

ενέργειας. 
 

Συζήτηση σε ομάδες για 
περιπτώσεις, τις οποίες οι 

μαθητές δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν. Βασικό ερώτημα: 
τι συμβαίνει στην ενέργεια, όταν 

οι αλλαγές παύουν να 
συντελούνται; 

 
Συζήτηση σε ομάδες για 

περιπτώσεις, τις οποίες οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται 

εύκολα. Αντιπροσωπευτικά 
ερωτήματα: 

 
Ποια είναι η αλλαγή ή το 

αποτέλεσμα, που θέλουμε να 
πετύχουμε στη συγκεκριμένη 

μεταφορά ενέργειας; 
 

Ποιες είναι οι αλλαγές ή τα 
αποτελέσματα που δεν θέλουμε, 

ωστόσο συμβαίνουν; 
 

Τι συμβαίνει με την ενέργεια στις 
παραπάνω περιπτώσεις; 

 
Οι μαθητές σε ομάδες 

συμπληρώνουν τα ενεργειακά 
διαγράμματα Sankey με νέα 
βέλη, που αντιστοιχούν στις 

διασκορπισμένες μορφές 
ενέργειας. 

 

 
http://www1.curriculum.ed
u.au/sciencepd/energy/chg

_effic.htm 
 
 

http://www1.curriculum.ed
u.au/sciencepd/energy/me

ch_flow.htm 
 
 

http://littleshop.physics.col
ostate.edu/activities/atmos
1/ConservationOfEnergy.pd

f 
 

http://www.innovatoys.co
m/c/win 

 
http://www.youtube.com/
watch?v=coWQ1R2r5MY 
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Ενότητα 5.5: Η ενέργεια στα φυτά 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να: 

 
Αναγνωρίζουν το ρόλο της 

φωτοσύνθεσης στη ζωή του 
φυτού. 

 
Αναφέρουν τις ουσίες που 
απαιτούνται και τις ουσίες 
που παράγονται κατά τη 

διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης. 

 
Αναγνωρίζουν το ρόλο της 
φωτοσύνθεσης για τη ζωή 

στον πλανήτη μας. 
 
 

Αναγνωρίζουν το ρόλο της 
διαπνοής στη ζωή του φυτού 

και στην ολοκλήρωση του 
υδρολογικού κύκλου . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Διακρίνουν τους παράγοντες, 
που αποτελούν ένα 

οικοσύστημα, καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

αυτών. 
 

Στο πλαίσιο των τροφικών 
σχέσεων του 

οικοσυστήματος, διακρίνουν 
την δημιουργία τροφικών 

πλεγμάτων. 
 
 
 

Περιγράφουν 
χαρακτηριστικά ελληνικά 

οικοσυστήματα 
Αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα της 
προστασίας των 

οικοσυστημάτων για τη 
συνέχεια της ζωής στον 

πλανήτη μας. 
 
 

 
Το ταξίδι της ενέργειας 

 
Η ενέργεια στα φυτά 

 
Φωτοσύνθεση 

 
 
 
 
 
 
 

Διαπνοή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ενέργεια στα 
οικοσυστήματα 
Οργάνωση ενός 

οικοσυστήματος – 
Τροφικές σχέσεις – 
Τροφικά πλέγματα 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικά Ελληνικά 
συστήματα 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ομαδική δραστηριότητα 

κατασκευής εννοιολογικού χάρτη 
με κεντρικό θέμα τη 

φωτοσύνθεση και περιεχόμενο 
τους βασικούς όρους (χαρτιά 

μέτρου – στίκερς) 
Μικροσκοπική παρατήρηση των 

χλωροπλαστών και των 
στομάτων των φύλλων. 

 
Εκτέλεση πειραμάτων με φυτά, 

στα οποία διαπιστώνεται η 
διαδικασία της διαπνοής. 

Δραστηριότητα κατανόησης 
κειμένου σε μικρές ομάδες – 

Ανασύνθεση κειμένου σχετικού 
με τη λειτουργία της διαπνοής 
από επιμέρους διασπασμένες 
και ανακατεμένες προτάσεις. 
(Επιθυμητή επιλογή κειμένου, 
που να συνδέει την διαπνοή με 

τη φωτοσύνθεση και το 
υδρολογικό κύκλο). 

 
 
 

Κινητική ομαδική δραστηριότητα 
σε κύκλο αναπαράστασης 
τροφικών αλυσίδων, που 

κατέγραψαν κατά την επίσκεψη 
στο πεδίο. (Ανά δύο τα παιδιά 

αντιπροσωπεύουν έναν 
οργανισμό, ένα σταθερό 

αντιπροσωπεύει εμφανώς τον 
οργανισμό και ένα κινείται και 

οικοδομεί τις σχέσεις με νήματα 
ή ξυλοκορδέλες). Σχολιασμός της 

πιθανής πολυπλοκότητας. 
 

Συμμετοχή της τάξης σε 
εθελοντικές 

φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
(π.χ. καθαρισμός 

προστατευόμενων περιοχών) με 
πιθανή εμπλοκή και του 

συλλόγου γονέων. 
Συλλογή υλικού από επίσκεψη 

στην πιο κοντινή 
προστατευόμενη περιοχή και 

κέντρο ενημέρωσης. Διοργάνωση 
δραστηριότητας ενημέρωσης της 

σχολικής και ευρύτερης 
κοινότητας. 

 

 
Ψηφιακό σχολείο: Φυσικά 

ΣΤ Δημοτικού 
Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 

Οικοσυστήματα 
(σελ. 77-79) 

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

units/?id=123 
 

Ιστοσελίδες φορέων 
διαχείρισης 

προστατευόμενων 
περιοχών. Σύνδεσμοι για το 

σύνολο των φορέων στο: 
http://users.sch.gr/organop
oulos/foreis_diaxeirisis_pro

stateyom_perioxon.htm 
 

Το κόκκινο βιβλίο των 
απειλούμενων ζώων στην 

Ελλάδα 
http://dipe.pie.sch.gr/yppe
rpi/bibliografia/kokkino_bi

blio_2009.pdf 
 

Εκπαιδευτικά πακέτα 
Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην Πύλη 
Παιδαγωγικού Υλικού 

Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

http://www.env-
edu.gr/Packs.aspx 

 

http://users.sch.gr/organopoulos/foreis_diaxeirisis_prostateyom_perioxon.htm
http://users.sch.gr/organopoulos/foreis_diaxeirisis_prostateyom_perioxon.htm
http://users.sch.gr/organopoulos/foreis_diaxeirisis_prostateyom_perioxon.htm
http://dipe.pie.sch.gr/ypperpi/bibliografia/kokkino_biblio_2009.pdf
http://dipe.pie.sch.gr/ypperpi/bibliografia/kokkino_biblio_2009.pdf
http://dipe.pie.sch.gr/ypperpi/bibliografia/kokkino_biblio_2009.pdf
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde
http://www.env-edu.gr/Packs.aspx
http://www.env-edu.gr/Packs.aspx
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Ενότητα 5.6: Η ενέργεια στα καύσιμα και στα τρόφιμα 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες 

 
Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Οι μαθητές να είναι ικανοί 

να: 
 

Αντιλαμβάνονται το ρόλο του 
αέρα/οξυγόνου στο 

φαινόμενο της 
καύσης/οξείδωσης. 

 
Διακρίνουν τα υλικά σε 
εύφλεκτα και άφλεκτα. 

 
 
 

Υποστηρίζουν ποια καύσιμα 
έχουν μεγάλη και ποια μικρή 

θερμιδική αξία. 
 

Εκτιμούν το ενεργειακό 
περιεχόμενο των τροφίμων 

(διατροφική ενέργεια). 
 

Διακρίνουν τα μέταλλα και τα 
κράματα σε ευοξείδωτα και 

ανοξείδωτα 
 

 
Η καύση ως χημικό 
φαινόμενο, χημική 

αντίδραση ανάμεσα στο 
καιόμενο υλικό και στο 
οξυγόνο (οξείδωση). Το 

τρίγωνο της φωτιάς. 
 

Η οξείδωση/καύση 
θρεπτικών ουσιών από την 

τροφή μέσα στον 
οργανισμό των ζώων 

 
Ενέργεια από τα καύσιμα 

και τα τρόφιμα. 
 

Χημική ενέργεια καυσίμων 
και τροφίμων 

 
Η οξείδωση (σκούριασμα) 

των μετάλλων ως 
διαδικασία αργής καύσης 

 

 
Διακρίνουν τα υλικά σε εύφλεκτα 

και άφλεκτα και εξετάζουν τα 
χαρακτηριστικά των εύφλεκτων 

υλικών.  
 
 

Οι μαθητές μελετούν το 
ενεργειακό περιεχόμενο 

διαφόρων καυσίμων υλικών 
(θερμιδική αξία καυσίμου).  

 
Οι μαθητές μελετούν στο σπίτι 

διάφορα συσκευασμένα 
τρόφιμα: διαβάζουν τις ετικέτες 
για το ενεργειακό περιεχόμενό 

τους (τη διατροφική ενέργεια σε 
kcal / kj) και επιχειρούν να το 
συσχετίσουν με τα συστατικά 

τους (λίπος, σάκχαρο, πρωτεΐνη).  
 

Διακρίνουν τα μέταλλα και τα 
μεταλλικά υλικά (κράματα) σε 

ευοξείδωτα και ανοξείδωτα 
 
 

 
http://www.e-

delight.gr/tips.htm 
 

Η ιστορία του κεριού 
 

http://www.iatronet.gr/arti
cle.asp?art_id=9179  

Τροφές που μας γεμίζουν 
ενέργεια 

 
 

 
 
 

http://www.e-delight.gr/tips.htm
http://www.e-delight.gr/tips.htm
http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=9179
http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=9179
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Προτάσεις για συνθετικές εργασίες 
Το φως γύρω μας από τεχνητές πηγές φωτισμού 

Οι μαθητές επεξεργάζονται τεχνητές πηγές φωτισμού, που αναγνωρίζουν γύρω τους. Αναζητούν 
πληροφορίες για αντίστοιχες πηγές του παρελθόντος και πληροφορίες για τα υλικά, από τα οποία είναι 
κατασκευασμένες.  

Μαθήματα που εμπλέκονται: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες, 
Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδωση των μετάλλων 

Αρκετές ημέρες (π.χ. μία εβδομάδα) πριν από τη διδασκαλία του θέματος της οξείδωσης 
(σκουριάσματος) των μετάλλων, ο δάσκαλος δίνει σε κάθε μαθητή από ένα ίδιο καινούριο σιδερένιο 
καρφί και ζητάει από τους μαθητές να μελετήσουν στο σπίτι τρόπους που θα κάνουν το καρφί τους να 
σκουριάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα/περισσότερο. Την ημέρα της διδασκαλίας της οξείδωσης, οι μαθητές 
φέρνουν στο σχολείο τα σκουριασμένα καρφιά τους και συζητούν τους διαφόρους παράγοντες (αέρα, 
υγρασία, αλατόνερο, οξέα) που κάνουν πιο γρήγορο το σκούριασμα. Από την άλλη, ο δάσκαλος δείχνει 
στους μαθητές ένα πολύ σκουριασμένο σιδερένιο αντικείμενο (π.χ. ένα αντικείμενο που βρέθηκε πολύ 
κοντά σε ακτή). 
 
Συνθετικές εργασίες για θέματα βιολογίας 

Η σκέψη, που συνοδεύει τις προτάσεις που ακολουθούν, είναι ότι προτείνοντας πολλές και 
διαφορετικές θεματικές, επιδιώκουμε να δώσουμε ιδέες στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανάλογα με την 
ηλικιακή ομάδα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους μπορούν να επιλέξουν το εύρος, που θα 
καλύψουν, καθώς και το βαθμό επικέντρωσης - εμβάθυνσης. Ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να έχει τις τέσσερεις γενικές θεματικές (τα επίπεδα μελέτης της βιοποικιλότητας δηλαδή), 
χωρίς να εμβαθύνει, ή κάθε μια από τις γενικές θεματικές, ή τα υποθέματα, με ανάλογη εμβάθυνση. 
Καθώς για αυτά τα θέματα οι απόψεις είναι ποικίλες και συγκρουόμενες, ενδείκνυται η χρήση τεχνικών 
κατανόησης (παιχνίδι ρόλων, debate κ.λπ.). Τέλος, είναι πολύ σημαντική η μελέτη της πραγματικότητας 
και όχι η παρουσίαση παρωχημένων και μη ανταποκρινόμενων στην πραγματικότητα καταστάσεων (π.χ. 
ζώα της φάρμας). 

 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Ι: Η σχέση του ανθρώπου με τα άλλα ζώα 

Ενδεικτικές Διαστάσεις- Θέματα:  
Α) Ζώα είναι μόνο τα θηλαστικά; Ποιους ζωντανούς οργανισμούς ονομάζουμε ζώα; Η βιολογική 
κατηγοριοποίηση (ένταξη του ανθρώπου στο βιολογικό βασίλειο). 
Β) Τα ζώα στη διατροφή μας. Προϊόντα ζωικής προέλευσης. Κατανάλωση κρέατος και υγεία. 
Συνθήκες διαβίωσης των παραγωγικών ζώων. Εντατικές μονάδες βιομηχανικής κτηνοτροφίας. 
Αλιεία. Διαφορές στις διαιτητικές συνήθειες μεταξύ περιοχών, κρατών, θρησκειών. Έχουν τα ζώα 
δικαιώματα; 
Γ) Τα ζώα στην ψυχαγωγία. Τσίρκο. Ζωολογικοί κήποι. Ενυδρεία. Συνθήκες διαβίωσης. Ζητήματα 
ευζωίας. Έχουν τα ζώα δικαιώματα; 
Δ) Τα ζώα στο σχολείο μας. Και όμως υπάρχουν! Εξοικείωση με τα ζώα. Ανάπτυξη υπευθυνότητας 
με τη φροντίδα μικρών ζώων. Ανακάλυψη μικρών ζώων στο κτήριο και στην αυλή του σχολείου. 
Ε) Τα ζώα συντροφιάς. Εισαγόμενα είδη. Αδέσποτα ζώα. Θεραπευτική χρήση των ζώων. Έχουν τα 
ζώα δικαιώματα; 
ΣΤ) Τα ζώα στη λογοτεχνία και την τέχνη. Τα ζώα στις σημαίες και τα εμβλήματα. Διακόσμηση 
ρούχων υφασμάτων με στοιχεία άλλων ζώων κ.λπ. Το τραγούδι των πουλιών. 
Ζ) Ελεύθερα ζώα. Απειλούμενα είδη: τοπικά είδη, μεγάλες ομάδες απειλούμενες παγκόσμια, π.χ. 
αμφίβια. Τι σημαίνει η διεθνής συνεργασία για την προστασία. Διεθνείς συνθήκες. 
Η) Δημοφιλή και μη δημοφιλή ζώα. Ποια αρέσουν στα παιδιά, ποια αγαπούν και γιατί. Πώς αυτά 
συνδέονται με τις ατομικές αποφάσεις περιβαλλοντικής προστασίας, βίαιες συμπεριφορές κ.λπ. 
Θ) Τα ζώα στα επιστημονικά εργαστήρια. Φάρμακα. Καλλυντικά. Ανατομία. Έχουν τα ζώα 
δικαιώματα; 
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Ι) Τα δικαιώματα των ζώων. Κανόνες, που διέπουν τη σχέση μας με τα ζώα. Διακηρύξεις 
δικαιωμάτων και ευζωίας των ζώων, fair trade. 

 
Αντίστοιχα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:  

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η σχέση του ανθρώπου με τα φυτά 
Με σημεία επικέντρωσης και αντίστοιχες ενότητες: Τι είναι τα φυτά, Η ζωή στη γη χωρίς τα φυτά, 

Ζητήματα διατροφής, Υγείας, Επάρκειας τροφής, Διατροφικής ασφάλειας, Τα φυτά στην κοινωνική μας 
ζωή (λουλούδια με συμβολισμούς). Φυτά και φάρμακα. Τα μπαχαρικά και ο ιστορικός τους ρόλος. Τα 
φυτά ως βάση χρωστικών και αρωμάτων. Λουλούδια μέσα στη θάλασσα. 
 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η σχέση του ανθρώπου με τους μικροοργανισμούς 

Ο κόσμος του αοράτου (μεγέθη). Ποια είναι τα μικρόβια (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα). Πώς θα 
ήταν η Γη μας χωρίς τους μικροοργανισμούς (ζητήματα αποικοδόμησης και ολοκλήρωσης των φυσικών 
κύκλων). Μικροοργανισμοί και τροφή. Μικροοργανισμοί και διάφορα προϊόντα. Μικροοργανισμοί και 
φάρμακα. Μικροοργανισμοί και αρρώστια. 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η σχέση του ανθρώπου με τα οικοσυστήματα 

Υγρότοποι και αποικοδόμηση. Προστατευόμενες περιοχές. Δάση. 
 


