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ABSTRACT 
 

The present supporting material “Guidelines to Primary Education 
Teachers on the Use of IBST in the Context of the Greek National 
Curriculum” will be distributed to the Greek teachers of primary education 

during the PI workshops and trainings on inquiry based science teaching. 
It shortly reviews the IBST and it provides precise internet sites with 

simulations/applets for each subject of the Greek National Curriculum in 
science for primary education. They are arranged in a forth column of the 
national curriculum in order to facilitate their use by the Greek teachers. 
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

1.1 Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

 
Θ παροφςα μελζτθ ςκοπό ζχει να εντάξει βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ διερευ-

νθτικισ μεκόδου (Inquiry Based Teaching) ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτα 

ςχολεία μασ με προςκικεσ και οδθγίεσ για διαδραςτικζσ ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ 

διαδρομζσ ενταγμζνεσ ςτο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο»  

Εϋκαι Στϋ τάξεων Δθμοτικοφ. Θ μελζτθ ςυντάςςεται ςτο πλαίςιο του ζργου «The 

Pathway to Inquiry-Based Science Teaching», που χρθματοδοτείται από τo 

Framework Program 7 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με κωδικό SiS-CT-2010-266624  

(Pathway 2010). 

 
1.2 Ρλαίςιο, ερωτιματα και απαντιςεισ 
 

Στο παραπάνω πλαίςιο και ςτα άρρθτα ερωτιματα κατά πόςο θ διερευνθτικι 

μάκθςθ μπορεί να ενταχκεί ςτθ λογικι τθσ διδακτζασ φλθσ που διατρζχει 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, να αντικαταςτιςει τθν 

κυρίαρχθ δαςκαλοκεντρικι μζκοδο διδαςκαλίασ, να επιβλθκεί ςτθν «κυριαρχία» 

του παραπρογράμματοσ (hidden curriculum) τθσ εξωςχολικισ βοικειασ και των 

ποικίλων «βοθκθμάτων», και κυρίωσ, επειδι αυτι θ μζκοδοσ είναι χρονοβόρα, θ 

μελζτθ επιχειρεί να απαντιςει με τρεισ τρόπουσ: 

Α. Με μια ςφντομθ ζκκεςθ των κεωρθτικϊν παραδοχϊν, οι οποίεσ, ςτο πλαίςιο 

τθσ επαγωγικισ μεκόδου διδαςκαλίασ, οδιγθςαν ςτο μοντζλο τθσ διερευνθτικισ 

μεκόδου για τα μακθμάτων των φυςικϊν επιςτθμϊν και τθ ςχζςθ τθσ με το ςχολικό 

εργαςτιριο και τθν ψθφιακι τεχνολογία. 

Β. Με τθν πρόταςθ και υλοποίθςθ εμπλουτιςμοφ του υπάρχοντοσ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» και με ςτοχευμζνεσ 

προτάςεισ διαδραςτικϊν προςομοιϊςεων και ψθφιακϊν περιβαλλόντων. 

Γ. Με ενδεικτικζσ προτάςεισ (και το κεωρθτικό τουσ υπόβακρο) για το ςχεδιαςμό 

τθσ διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο τθσ διερευνθτικισ μεκόδου, προτάςεισ που μποροφν 

εφκολα να τροποποιθκοφν από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και να εφαρμοςτοφν 

(και) ςτθν τρζχουςα παραδοςιακι μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

1.3 Διερευνθτικι μζκοδοσ και αναλυτικό πρόγραμμα 
 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ, οι πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, τα διακεματικά 

ςχζδια εργαςίασ και θ χριςθ των νζων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν προβλζπονται από 

Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) των μακθμάτων των 

φυςικϊν επιςτθμϊν και το τρζχον Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ) 

του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 
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2. ΚΕΩΘΤΛΚΕΣ ΡΑΑΔΟΧΕΣ 
 

2.1 Θ διερευνθτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

 
2.1.1 Διερευνθτικι μζκοδοσ και επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ 
 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ ι μάκθςθ μζςω μικρϊν ερευνϊν αποτελεί μία διδακτικι 

προςζγγιςθ που μπορεί να οριςτεί ωσ μια ςκόπιμθ διαδικαςία διάγνωςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων, ςχεδιαςμοφ πειραμάτων, αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, 

διατφπωςθσ υποκζςεων, καταςκευισ μοντζλων, ςυηιτθςθσ και θ (αντι)παράκεςθσ 

επιχειρθμάτων, τεκμθρίωςθσ. Ζχει κφριο ςτόχο να προκαλζςει το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν, ϊςτε να ενταχκοφν ενεργθτικά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Ρεριλαμβάνει επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ παρατιρθςθ, θ ςφγκριςθ, θ 

ταξινόμθςθ, θ διατφπωςθ ερωτθμάτων, ο ζλεγχοσ μιασ υπόκεςθσ με το ςχεδιαςμό 

πειράματοσ, θ πρόβλεψθ, θ ερμθνεία δεδομζνων, οι εναλλακτικζσ εξθγιςεισ, θ 

διατφπωςθ κανόνα, κτλ. (Rocard et al. 2007, Levy & Lameras 2011).  

Ωσ εκ τοφτου αποςκοπεί ςτθν  άςκθςθ των μακθτϊν ςτισ επιςτθμονικζσ διαδι-

καςίεσ και ςτθν πρακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο πλαίςιο του επιςτθμονικοφ 

γραμματιςμοφ (scientific literacy), μια και θ άςκθςθ ςε αυτζσ και θ κατανόθςθ τθσ 

επιςτθμονικισ μεκόδου βοθκά τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν δεξιότθτεσ χριςιμεσ 

για όλθ τουσ τθ ηωι, ανεξάρτθτα από το επάγγελμα που κα ακολουκιςουν. Ζνασ 

τρόποσ για να αναπτφξουν οι μακθτζσ ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ είναι να εμπλακοφν 

ςε δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ ερωτθμάτων ι επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν, να κάνουν 

επιλογζσ ςχετικά με το «τι να μεταβάλουν» και «τι να μετριςουν» και, εντζλει, πϊσ 

να οργανϊςουν και υλοποιιςουν τθν εργαςία τουσ.  

Κεντρικι ιδζα τθσ διερευνθτικισ μεκόδου είναι θ διατφπωςθ από τον εκπαιδευ-

τικό απλϊν ερωτθμάτων (ι προβλθμάτων) ςχετικϊν με το προσ μελζτθ κζμα. Τα 

ερωτιματα πρζπει να είναι προςιτά ςτουσ μακθτζσ, προερχόμενα είτε από τθν 

κακθμερινι τουσ εμπειρία είτε ςυναφι με όςα ζχουν μζχρι ςτιγμισ διδαχκεί και 

εμπεδϊςει, ϊςτε να τουσ κινιςουν τθν περιζργεια. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

είναι να κατευκφνει τουσ μακθτζσ του να βρουν απαντιςεισ (ι να διατυπϊςουν τθ 

γνϊμθ τουσ) ςε αυτά τα αρχικά ερωτιματα και να τουσ ενκαρρφνει ςε αυκεντικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν ι/και ςε ψθφιακό 

περιβάλλον, με ςτόχο οι μακθτζσ να διατυπϊνουν νζα ερωτιματα, να κάνουν 

υποκζςεισ, να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ, να ςχεδιάςουν ζνα πείραμα, να βρουν 

εναλλακτικζσ λφςεισ, να ανταλλάξουν απόψεισ, κτλ., που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν 

επιςτθμονικά ορκι απάντθςθ ςτο αρχικό ι τα αρχικά ερωτιματα.  Αυτι θ διδακτικι 

προςζγγιςθ ςτθρίηεται περιςςότερο ςτισ ερωτιςεισ, αναηθτιςεισ και δραςτθ-

ριότθτεσ των μακθτϊν παρά ςτθ παρουςίαςθ τθσ διδακτζασ φλθσ (του μακιματοσ) 

από τον εκπαιδευτικό. Στθ λογικι του «μακαίνω πϊσ να μακαίνω» παρά ςτθν απλι 

παράκεςθ και απομνθμόνευςθ πλθροφοριϊν. Ο βακμόσ ελευκερίασ τθσ «ερευ-
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νθτικισ» αυτονομίασ των μακθτϊν εξαρτάται από το βακμό που οι μακθτζσ ζχουν 

εξαςκθκεί  ςε τζτοιασ μορφισ επιςτθμονικζσ δεξιότθτεσ, και από τθν θλικία τουσ. 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ αξιοποιεί πρακτικζσ που αναπτφχκθκαν κατά τθν εφαρ-

μογι ςτθν εκπαίδευςθ του μοντζλου τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και μπορεί να εν-

ταχκεί ςτο πλαίςιο του μοντζλου του εποικοδομθτιςμοφ (τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ 

μάκθςθσ)(Χαλκιά 2010).  

 

2.1.2 Από τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ ςτον εποικοδομθτιςμό 
 

Θ ανακαλυπτικι μάκθςθ (και θ ειςαγωγι τθσ  εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ 

και τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ των μακθτϊν), επζκταςθ τθσ επαγωγικισ μεκόδου, 

ξεκίνθςε από τα τζλθ του 19ου αιϊνα ςτθν Αγγλία ωσ «ευρετικι μάκθςθ» (heuristic). 

Επανιλκε ςτο προςκινιο από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ϋ50 και τισ αρχζσ του ϋ60 

ςτισ ΘΡΑ (PSSC Φυςικι, Harvard Physics Project) και τθν Αγγλία (Nuffield Project) 

μζχρι και τα μζςα του ’70 επθρεάηοντασ τισ νεϊτερεσ προςπάκειεσ διδακτικϊν 

προτάςεων για τθν αποτελεςματικι  διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα μακιματα των 

φυςικϊν επιςτθμϊν. Το μοντζλο τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ ιλκε ςαν αντίδραςθ 

ςτο μζχρι τότε (…και μζχρι ςιμερα) παραδοςιακό μοντζλο μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ 

από τον εκπαιδευτικό ςτουσ μακθτζσ, οι οποίοι τθν αποδζχονται(;) πακθτικά, 

μοντζλο που βαςίηεται ςτισ ςυμπεριφοριςτικζσ (μπιχεβιοριςτικζσ) κεωρίεσ μάκθ-

ςθσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, μεταξφ των άλλων, θ εμπειρία οδθγεί ςτθ μάκθςθ και 

μάκθςθ ςθμαίνει ςφνδεςθ ερεκίςματοσ-ανταπόκριςθσ που οδθγεί ςτθν αλλαγι τθσ 

ςυμπεριφοράσ του υποκειμζνου.  

Ο εκπαιδευτικόσ, ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων των φυςικϊν επιςτθμϊν με 

τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ, κάνει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ ςχετικζσ με το μάκθμα 

που κα ακολουκιςει, για να τουσ κινιςει το ενδιαφζρον (προςανατολιςμόσ). Στθ 

ςυνζχεια, ηθτά από τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν υποκζςεισ, και τουσ βοθκά να 

«ανακαλφψουν» τθ νζα γνϊςθ μζςα από πειράματα και να τθν εφαρμόςουν ςε νζα 

προβλιματα. Τζλοσ, ακολουκεί θ αξιολόγθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με ερωτιςεισ, αςκι-

ςεισ, προβλιματα (Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, Βλάχοσ 2004, Σταυρίδου 2000, ΕΑΙΤΥ 

2010, Χαλκιά 2010). 

Οι δυςκολίεσ του μοντζλου τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και οι μετζπειτα ζρευνεσ 

κατά τισ δεκαετίεσ του ϋ70 και ’80  ωσ προσ αυτό που ονομάςτθκε «ιδζεσ των μακθ-

τϊν» οδιγθςαν ςτο εποικοδομθτικό (κονςτρουκτιβιςτικό) μοντζλο το οποίο ςυμ-

πλθρϊνει και επεκτείνει το μοντζλο τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και αποδζχεται ότι 

θ γνϊςθ καταςκευάηεται από το μακθτι, κακϊσ αυτόσ αλλθλεπιδρά με το 

περιβάλλον. Το νζο, βαςικό ςτοιχείο πλζον είναι ότι ο μακθτισ ζρχεται ςτο ςχολείο 

με μια διαμορφωμζνθ, εμπειρικι άποψθ («ιδζεσ») για το φυςικό κόςμο και τθ 

λειτουργία του, άποψθ θ οποία φιλτράρει τθ νζα γνϊςθ και επθρεάηει τθν 

πρόςκτθςι τθσ, επιφζροντασ νοθτικά εμπόδια (Driver et al. 1993).  
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2.1.3 Οι «ιδζεσ των μακθτϊν» και θ εννοιολογικι αλλαγι 

Ο όροσ «ιδζεσ» των μακθτϊν ι/και εναλλακτικζσ αντιλιψεισ των παιδιϊν 

δθλϊνει ότι αυτζσ ζχουν περιοριςμζνθ εφαρμογι και είναι εναλλακτικζσ ωσ προσ τισ 

ςιμερα αποδεκτζσ επιςτθμονικζσ απόψεισ, που ζχουν γενικευμζνθ ι κακολικι ιςχφ. 
Οι «ιδζεσ» των παιδιϊν είναι κυρίωσ βιωματικζσ και αναπτφςςονται ςτθν 

προςπάκειά τουσ να δϊςουν νόθμα ςτον κόςμο που ηουν, δθλαδι, εξαρτϊνται από 

τισ εμπειρίεσ τουσ, τισ  τρζχουςεσ  γνϊςεισ τουσ,  τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφν και  
 

       
 

Εικόνα 1.Η «κοινι αντίλθψθ» για κάποια πράγματα δφςκολα αλλάηει… 

 

διαμορφϊνονται με τθν επίδραςθ των αντιλιψεων των ενθλίκων, με τθ ςυν-

αναςτροφι με άλλα παιδιά, από τθν τθλεόραςθ, από τον κινθματογράφο, από ό,τι 

Ρϊσ παράγεται ο ιχοσ του βιολιοφ; 
 

O Carl Wieman (Nobel Φυςικισ 2001) αφοφ εξιγθςε ςτουσ φοιτθτζσ του, 
οι  οποίοι δε ςποφδαηαν φυςικι, ότι οι χορδζσ δε μετακινοφν αρκετό αζρα, 
ϊςτε να  δθμιουργιςουν τον ιχο που ακοφμε από το βιολί, και αφοφ τουσ 
ζδειξε το βιολί, τουσ εξιγθςε ότι είναι το πίςω μζροσ του βιολιοφ (ράχθ) 
που πραγματικά παράγει τον ιχο που ακοφμε (…) 
 

Μετά από 15 λεπτά τουσ ζκεςε τθν ερϊτθςθ:  
 

Ο ιχοσ που ακοφσ από το βιολί παράγεται κυρίωσ από: 
   Α. Τισ χορδζσ; 
   Β. Από το ξφλο ςτο πίςω μζροσ του βιολιοφ; 
   Γ. Εξίςου και από τα δφο; 
   Δ. Από κανζνα από τα δφο;  

Το ποςοςτό που απάντθςε ςωςτά είναι μόλισ 10% !  
 

  
 

Ο Carl Wieman  ιςχυρίηεται ότι το ποςοςτό παραμζνει το ίδιο ακόμθ κι 
όταν το ακροατιριό του αποτελείται από τουσ διδάςκοντεσ ςτθ ςχολι ι 
από μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ… 

 

Wieman, Carl (2008), Collected papers of Carl Wieman, Word Scientific, 725-738  

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Wieman
http://books.google.gr/books?id=yYrbn__t6VMC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Carl+Wieman+student+ideas&source=bl&ots=Z2FArsnQGD&sig=4yQ8SHbJzABhe1f74KJteo67PXg&hl=el&ei=ylXhTeSbMc-2hAeS2dnPBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA
http://books.google.gr/books?id=yYrbn__t6VMC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Carl+Wieman+student+ideas&source=bl&ots=Z2FArsnQGD&sig=4yQ8SHbJzABhe1f74KJteo67PXg&hl=el&ei=ylXhTeSbMc-2hAeS2dnPBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA
http://books.google.gr/books?id=yYrbn__t6VMC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Carl+Wieman+student+ideas&source=bl&ots=Z2FArsnQGD&sig=4yQ8SHbJzABhe1f74KJteo67PXg&hl=el&ei=ylXhTeSbMc-2hAeS2dnPBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA
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παρουςιάηουν τα ςχολικά και εξωςχολικά βιβλία, τα περιοδικά, το Διαδίκτυο. Με 

άλλα λόγια οι μακθτζσ δεν είναι «λευκά χαρτιά» (tabula rasa), που κα τα γεμίςει ο 

δάςκαλοσ ςφμφωνα με τθν άποψθ των μπιχεβιοριςτϊν. Για αυτό το λόγο 

παρατθρείται ότι ακόμα και μετά τθ διδαςκαλία, τα πειράματα κτλ., ςυχνά,  πολλοί 

μακθτζσ δεν ζχουν τροποποιιςει τισ «ιδζεσ» τουσ, διατθρϊντασ τισ και ωσ ενιλικεσ 

για τισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα των φυςικϊν επιςτθμϊν. Σαν ςυμπζραςμα, θ 

επιςτιμθ του δαςκάλου και των ςχολικϊν εγχειριδίων δε μεταφζρεται πάντοτε 

ςτον μακθτι, επειδι οι μακθτζσ ερμθνεφουν βάςει των «ιδεϊν» τουσ ό,τι εξθγεί ο 

δάςκαλοσ ςτθν τάξθ ι ό,τι διαβάηουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.Κατθγοριοποίθςθ των «ιδεϊν» των μακθτϊν. 

 

Αναφορικά με τισ ιδζεσ των μακθτϊν, θ βιβλιογραφία δείχνει (λ.χ. Driver et al, 

2000, Driver et al., 1993) ότι τα παιδιά ακόμθ και από τθν θλικία το νθπιαγωγείου 

ζχουν αξιοκαφμαςτουσ τρόπουσ ςκζψθσ ςχετικά με τον φυςικό κόςμο που 

βαςίηονται ςτισ άμεςεσ εμπειρίεσ τουσ, παραδείγματοσ χάρθ παρατθρϊντασ 

αντικείμενα να ςυγκροφονται ι παρατθρϊντασ ηϊα να κινοφνται και φυτά να 

αναπτφςςονται. Επίςθσ μακαίνουν ςχετικά με τον κόςμο αλλθλεπιδρϊντασ με μζλθ 

τθσ οικογζνειάσ τουσ, παίηοντασ παιχνίδια ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ, 

παρακολουκϊντασ τθλεόραςθ, κλπ. Κακϊσ τα παιδιά προςπακοφν να καταλάβουν 

και να επθρεάςουν τον κόςμο γφρω τουσ, αναπτφςςουν ιδζεσ για το πϊσ ο κόςμοσ 

λειτουργεί και τον ρόλο τουσ ςε αυτόν. Στθν πραγματικότθτα, θ ικανότθτα των 

παιδιϊν να ςκζφτονται «επιςτθμονικά» είναι πολφ μεγαλφτερθ απ’ ότι πιςτευόταν 

παλαιότερα. Ραιδιά από όλα τα πολιτιςμικά περιβάλλονται και τα κοινωνι-

κοοικονομικά επίπεδα δείχνουν ςτοιχεία εκλεπτυςμζνων δεξιοτιτων ςκζψθσ. 

Μολονότι μπορεί να ςτεροφνται ςυςτθματικισ γνϊςθσ και εμπειρίασ μποροφν και 

εμπλζκονται ςε ποίκιλεσ και ςφνκετεσ διαδικαςίεσ ςκζψθσ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ 

μποροφν να αποτελζςουν το ζναυςμα και τθν βάςθ διαδικαςιϊν επιςτθμονικοφ 

τρόπου ςκζψθσ. Συνεπϊσ, τα παιδιά ξεκινοφν το ςχολείο με μια ςειρά ιδεϊν για τον 

φυςικό, βιολογικό και κοινωνικό κόςμο. Δίνοντασ προςοχι ςτθν ςκζψθ τουσ, 

ακοφγοντασ τουσ προςεχτικά, λαμβάνοντα υπόψθ τισ ιδζεσ τουσ και προςπακϊντασ 
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να καταλάβουν τθ ςκζψθ τουσ οι διδάςκοντεσ μποροφν να οικοδομιςουν επί αυτϊν 

που τα παιδιά ιδθ γνωρίηουν και μποροφν να κάνουν. Οι ιδζεσ των παιδιϊν για τα 

φυςικά φαινόμενα μπορεί να είναι περιςςότερο ι λιγότερο ςυνεκτικζσ, και φυςικά 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ διαιςκθτικζσ ι και εντελϊσ αντίκετεσ από τισ 

επιςτθμονικζσ. Δεδομζνο είναι ότι οι ερευνθτζσ τθσ διδακτικισ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν ςυμφωνοφν ότι αυτζσ οι ιδζεσ μποροφν να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν 

κατανόθςθ εννοιϊν και φαινομζνων των φυςικϊν επιςτθμϊν (αβάνθσ 1999, 

Βλάχοσ 2004, Κόκκοτασ 2005, Κολλιόπουλοσ 2006, Χαλκιά 2010). 

Τα κυριότερα ςυμπεράςματα, κοινά ςε μεγάλο αρικμό ερευνϊν που εςτίαςαν 

ςτισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για διαφορετικά φαινόμενα των φυςικϊν επιςτθμϊν 

είναι τα εξισ (Χατηθνικιτα  & Χρθςτίδου, 2001): 

1. Πταν οι μακθτζσ ζρχονται ςτο ςχολείο να διδαχτοφν τυπικά τισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ, ζχουν ςυνικωσ ιδθ διαμορφϊςει αντιλιψεισ που τουσ εξθγοφν τα 

διάφορα φυςικά φαινόμενα. 

2. Οριςμζνεσ αντιλιψεισ που καταγράφονται από τισ ζρευνεσ είναι αρκετά 

διαδεδομζνεσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. 

3. Οι διαιςκθτικζσ αντιλιψεισ τουσ αςκοφν ιςχυρι επιρροι ςτθ μεταγενζςτερθ 

μάκθςθ. 

4. Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν είναι ςυχνά διαφορετικζσ από το επιςτθμονικό 

πρότυπο, όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτα ςχολικά εγχειρίδια. Ωςτόςο οι αντιλιψεισ 

αυτζσ είναι χριςιμεσ και λογικζσ επειδι αποτελοφν το ςκελετό τθσ ερμθνείασ των 

ςχετικϊν φαινομζνων. 

5. Οι ςυνθκιςμζνεσ μορφζσ διδαςκαλίασ δεν κατορκϊνουν να επθρεάςουν τισ 

ιδθ διαμορφωμζνεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν. 

6. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ οι μακθτζσ μπορεί να διατθροφν μετά τθ διδαςκαλία 

τόςο τθν επιςτθμονικι εξιγθςθ του δαςκάλου για το φαινόμενο που διδάχτθκαν, 

όςο και τισ δικζσ τουσ προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ. 

7. Μια άλλθ πικανι κατάςταςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ, είναι να 

υπάρξει ζνα αμάλγαμα των ιδθ διαμορφωμζνων αντιλιψεων των μακθτϊν και 

εκείνων που διδάχτθκαν. 

8. Με τθν επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ αρκετοί μακθτζσ είναι δυνατόν να 

καταςκευάςουν αντιλιψεισ ςυνεπείσ με τισ επιςτθμονικζσ, ςυςχετίηοντάσ τεσ με τα 

φαινόμενα το κόςμου ςτον οποίο ηουν. 

9. Σθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν παίηει το 

πολιτιςμικό πλαίςιο ςτο οποίο ηουν  και κυρίωσ θ γλϊςςα μζςω τθσ οποίασ 

επικοινωνοφν.   

Κατά τθν διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ του μακιματοσ των φυςικϊν 

επιςτθμϊν ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να αναηθτά τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα 

αναδεικνφει τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν ζτςι ϊςτε να ςχεδιάηει τισ κατάλλθλεσ 

μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ για αυτά που ιδθ γνωρίηουν αλλά και για τθν θλικία 

τουσ.  
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Εικόνα 3. Παράδειγμα ανάδειξθσ με ερωτθματολόγιο των απόψεων ενόσ μακθτι τθσ 

Στϋ τάξθσ Δθμοτικοφ ςχετικά με τθ βαρφτθτα (πριν διδαχτεί για αυτι). Οι απαντιςεισ 

του μακθτι είναι αποκαλυπτικζσ για τον τρόπο που τα παιδιά ςκζφτονται, αλλά και 

οι ενιλικεσ. 

 

Σφμφωνα με τθν εποικοδομθτικι αντίλθψθ θ μάκθςθ επιτυγχάνεται μόνο όταν ο 

μακθτισ εμπλζκεται ςε πρακτικζσ διαδικαςίεσ ι ςτθ νοθτικι επεξεργαςία ενόσ ερω-

τιματοσ ι προβλιματοσ. Ζτςι θ διδαςκαλία ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο 
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εργαςτιριο πρζπει να προςανατολίηεται ςτθ διαμόρφωςθ προτάςεων και διαδι-

καςιϊν για τθν τροποποίθςθ των «ιδεϊν» ι εναλλακτικϊν αντιλιψεων του μακθτι, 

ωσ απόρροια γνωςτικισ ςφγκρουςθσ, ιτοι όταν ο μακθτισ ςυνειδθτοποιιςει ότι οι 

υπάρχουςεσ ιδζεσ του δεν μποροφν να εξθγιςουν νζα πειραματικά δεδομζνα. Αυτι 

θ διαδικαςία αναδόμθςθσ των ιδεϊν δθλϊνεται ωσ εννοιολογικι αλλαγι.  

Οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ μπορεί να επζλκει (ςταδιακά) θ εννοιολογικι 

αλλαγι ςυνοψίηονται, επιγραμματικά, ςτο ότι,  

(α) θ υπάρχουςα «ιδζα» δεν ικανοποιεί το μακθτι λ.χ. για τθν ορκι επίλυςθ 

ενόσ προβλιματοσ,   

(β) θ καινοφργια ιδζα τοφ είναι κατανοθτι, και 

(γ) θ καινοφργια ιδζα είναι ςυμβατι με όςα γνωρίηει και πιςτεφει, και  

(δ) θ καινοφργια ιδζα τοφ είναι χριςιμθ λ.χ. για τθν ορκι επίλυςθ προβλθμάτων 

ι τθν κατανοθτι εξιγθςθ φαινομζνων (Driver et al. 1993, Σπυροποφλου 2000, 

Βοςνιάδου 2001, Χαλκιά 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Διάγραμμα μοντζλου εποικοδομθτικισ διδαςκαλίασ των Driver και 

Oldham.  

 

2.1.4 Ενδεικτικά βιματα διερεφνθςθσ ερωτθμάτων 

 

Βαςικό πρόβλθμα για το ξεκίνθμα ενόσ μακιματοσ ι μιασ ςειράσ μακθμάτων βα- 

ςιςμζνων ςτθ διερευνθτικι μζκοδο είναι θ διατφπωςθ των ερωτθμάτων. Θ μορφι 

των  ερωτθμάτων, θ ζκταςι τουσ,  το  πόςο  μπορεί να  δϊςουν  ερεκίςματα και  να  
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κινθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ ςυνιςτοφν το κρίςιμο ςθμείο. Τα λάκθ ςτθ διατφ-

πωςθ των ερωτιςεων (βακμόσ δυςκολίασ, αςάφεια περιεχομζνου, μακριά από τθν 

κακθμερινότθτα και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν, υψθλότερο των γνωςτικϊν τουσ 

ικανοτιτων ι τθσ θλικίασ τουσ, κτλ.) μπορεί να ατονιςουν ι/και να ακυρϊςουν ζνα 

κζμα, που φαινομενικά, κατά τθ γνϊμθ του εκπαιδευτικοφ (ι ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα ςπουδϊν), δείχνει ότι (πρζπει να) ενδιαφζρει τουσ μακθτζσ.  

Ρολλζσ φορζσ αιτία είναι θ παραγνϊριςθ (υποτίμθςθ) των πλαιςίων που εμπλζ-

κονται ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν και των ρυκμϊν μετάβαςθσ, 

δθλαδι, των ςτοιχείων τθσ επικυμθτισ γνϊςθσ που επιδιϊκουμε από μια βακμίδα 

εκπαίδευςθσ ςτθν επόμενθ ι από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ ςφμφωνα με τθν θλικία 

των μακθτϊν (Κουλαϊδισ 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Εικόνα 5. Τα γνωςτικά πλαίςια που εμπλζκονται ςτθ διδαςκαλία 
των φυςικϊν επιςτθμϊν. 

 

Για τον επιτυχι ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςτθ ςχολικι πράξθ ενόσ διερευ-

νθτικοφ ερωτιματοσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα 

(αγιαδάκοσ 2011α, Χαλκιά 2010): 

 

 

 

 

 

 

1,2 επιλογι ςτόχων και διαδικαςιϊν μάκθςθσ, 3 επιλογι περιεχομζνου, 
4 επιλογι μεκόδων αξιολόγθςθσ, 5 επιλογι ρυκμϊν μετάβαςθσ 
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Πίνακασ 1. Συνοπτικά βιματα ςχεδιαςμοφ διερευνθτικοφ ερωτιματοσ. 

 

Θ υλοποίθςθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ προχποκζτει οργάνωςθ: 

(α) Ωσ προσ τθ ςυγκρότθςθ και τθν εργαςία των μακθτϊν ςε ομάδεσ (ςυν-

εργατικι μάκθςθ). Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να (ζχει) εκτιμιςει το μζγεκοσ των 

ομάδων, τον τρόπο που κα ςχθματιςτοφν, τθ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ, το 

διδακτικό κόρυβο κτλ. (Σταυρίδου 2000, Ραπαςταματίου 2010γ). 

(β) Ωσ προσ τθν προετοιμαςία ςτο εργαςτιριο ι/και ωσ προσ τθν οργάνωςθ τθσ 

αίκουςασ διδαςκαλίασ, όπου ο εκπαιδευτικόσ (με ι χωρίσ τθ βοικεια των μακθτϊν) 

πρζπει να ζχει ετοιμάςει τα όργανα, τισ ςυςκευζσ, το ψθφιακό υλικό και τουσ 

λοιποφσ πόρουσ (βιβλία, υπολογιςτζσ, διευκφνςεισ ςτο Διαδίκτυο, φφλλα εργαςίασ) 

που κα χρθςιμοποιθκοφν. Και αυτό επειδι οι μακθτζσ πρζπει να παρατθριςουν  

αντικείμενα ι φαινόμενα άμεςα ι ζμμεςα, να ςχεδιάςουν και να εκτελζςουν 

πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτον πάγκο εργαςίασ, και εφόςον απαιτείται ςτον 

1. Σχεδιαςμόσ ερωτιματοσ ι προβλιματοσ (προςανατολιςμόσ) 

-Επιλογι ενόσ γενικοφ ερωτιματοσ (ι προβλιματοσ) ςτο πλαίςιο των  

  δυνατοτιτων,  των εμπειριϊν και των ενδιαφερόντων μακθτϊν. 

- Ρροςδιοριςμόσ των ανεξάρτθτων και εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν του    

  ερωτιματοσ. 

- Ζλεγχοσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. 

2. Πρόβλεψθ 

- Διατφπωςθ προβλζψεων (το πικανό αποτζλεςμα).  

- Ανίχνευςθ των πικανϊν παρανοιςεων των μακθτϊν. 

- Σχεδιαςμόσ (απλοφ) πειράματοσ/ μακθτικισ δραςτθριότθτασ. 

- Επιλογι και χριςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ (απλϊν υλικϊν, οργάνων    

  και ςυςκευϊν, Θ/Υ, εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν).  

- Ζλεγχοσ των κινδφνων, κανόνεσ αςφαλείασ ςτο εργαςτιριο. 

3. Μετριςεισ και καταγραφι των δεδομζνων (εφαρμογι) 

- Συλλογι ςτοιχείων με παρατιρθςθ.  

- Ρραγματοποίθςθ μετριςεων ςτο εργαςτιριο ι/και ςε εικονικό-ψθφιακό 

  περιβάλλον. 

- Καταγραφι των δεδομζνων. 

4. Σφγκριςθ αποτελεςμάτων με τθν πρόβλεψθ (επαλικευςθ- απόρριψθ) 

- Συνοπτικι περιγραφι,  ςυςχετίςεισ και  ερμθνεία των δεδομζνων. 

- Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων. 

- Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

5. Αξιολόγθςθ  

- Ραρουςίαςθ (ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ). 

- Αξιολόγθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, αναςτοχαςμόσ. 
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θλεκτρονικό υπολογιςτι (Θ/Υ), χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακζσ διαδραςτικζσ προςομοι-

ϊςεισ, περιβάλλοντα εικονικοφ εργαςτθρίου και μοντελοποίθςθσ, το Διαδίκτυο. (γ) 

Ωσ προσ το μοντζλο κακοδιγθςθσ που κα ακολουκιςει. 

(δ) Τζλοσ, θ τιρθςθ των βθμάτων είναι αναγκαία ωσ προσ τθ ςυνεπι διαχείριςθ 

του χρόνου, ςθμαντικό πρόβλθμα ςτισ περιπτϊςεισ που θ όλθ προςπάκεια, δθλαδι, 

θ απάντθςθ ςτο κφριο ερϊτθμα ι τα ερωτιματα που κα προκφψουν,  πρζπει να 

ολοκλθρωκεί ςτθ διάρκεια μιασ διδακτικισ ϊρασ, χωρίσ να χακεί ο ζλεγχοσ του 

μακιματοσ από τον εκπαιδευτικό λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ οργάνωςθσ. 

 

2.1.5 Διδακτικά εργαλεία 

 

Για να επιτευχκεί καλφτερο μακθςιακό αποτζλεςμα ςτθ διδαςκαλία χρθςιμο-

ποιοφνται κατάλλθλα επιλεγμζνεσ διδακτικζσ τεχνικζσ ι εργαλεία. Ωσ τζτοια 

εργαλεία μποροφν να κεωρθκοφν προφανϊσ οι πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά 

και θ αξιοποίθςθ γεγονότων από τθν ιςτορία των φυςικϊν επιςτθμϊν (Σζρογλου 

2006) μαηί με τισ ερωτιςεισ, τθν ομαδικι ςυηιτθςθ και το διάλογο, τισ μεταφορζσ 

και τισ αναλογίεσ, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τουσ εννοιολογικοφσ χάρτεσ, τθν 

προςομοίωςθ ςτον Θ/Υ. Ππωσ και τα νοθτικά πειράματα, θ επιχειρθματολογία - 

ακαδθμαϊκι αντιπαράκεςθ, θ δραματοποίθςθ και το παιχνίδι ρόλων, κλπ. (Βλάχοσ 

2004, Κόκκοτασ 2005, Χαλκιά 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Ζνα παράδειγμα εννοιολογικοφ χάρτθ για τθν ζννοια του φωτόσ ςτο 

επίπεδο του Δθμοτικοφ (επιςτθμονικι/επικυμθτι ςχολικι γνϊςθ). 

 

λόγω αυτισ 
τθσ διάδοςθσ 

δεν περνά κακόλου  
μζςα από τα 

 

ΤΟ ΦΩΣ 

 

 
 

διαφανι 
υλικά 

θμιδιαφανι 
υλικά αδιαφανι 

υλικά 

ευκφγραμμα 

περνά ςχεδόν  
όλο μζςα από 
τα 

δ
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α

ι δθμιουργοφνται ςκιζσ 

περνά ζνα 
μζροσ  
μζςα από τα 
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Για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ των πειραματικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ και το 

ςχολικό εργαςτιριο, είναι εντελϊσ απαραίτθτο να εξαςφαλίηονται τα απαραίτθτα 

υλικά (καλό κα ιταν να υπάρχει ζνα κουτί με υλικά για κάκε ενότθτα από το 

ξεκίνθμα τθσ ςχολικισ χρονιάσ), που (και) ςτο επίπεδο του Δθμοτικοφ προτείνεται 

να είναι απλά υλικά κακθμερινισ χριςθσ. Μζςω τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ απλϊν 

υλικϊν ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ των φυςικϊν επιςτθμϊν φαίνεται να 

ικανοποιοφνται ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό τα ακόλουκα (Κουμαράσ 2002):  

• Τα παιδιά εςτιάηουν ςτο φαινόμενο και όχι ςτθ ςυςκευι ι ςτθ διάταξθ.  

• Συχνά τα παιδιά πιςτεφουν ότι θ «επιτυχία» ενόσ πειράματοσ οφείλεται ςτθν 

περίπλοκθ διάταξθ και τα ακριβά υλικά. Αντίκετα ςτα πειράματα με κακθμερινά 

υλικά τα παιδιά ςυνδζουν τθν επιςτιμθ με απλζσ και κακθμερινζσ καταςτάςεισ και 

δραςτθριότθτεσ. 

• Θ χριςθ κακθμερινϊν υλικϊν απομυκοποιεί τθν επιςτιμθ και τθν κάνει 

κακθμερινι δραςτθριότθτα αναηιτθςθσ και απάντθςθσ ερωτθμάτων, απαλλαγμζνθ 

από κάκε «πζπλο μυςτθρίου». 

• Είναι πικανότερο μζςω μιασ ενεργθτικισ, ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ και τθσ 

εμπλοκισ τουσ ςε πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ με απλά υλικά τα παιδιά να 

αποκτιςουν μια κετικότερθ ςτάςθ για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 

• Τα ειδικά ςχεδιαςμζνα και ςφνκετα όργανα ειςάγουν επιπλζον δυςκολίεσ 

ςτθ διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία μια και ςυχνά αποτελοφν από μόνα τουσ 

ειδικό αντικείμενο ςπουδισ.  

• Τα πειράματα με απλά υλικά προςφζρονται και για «δουλειά ςτο ςπίτι» με 

μορφι ςχεδίων εργαςίασ, όπου τα παιδιά κα αςχολθκοφν πιο ςυςτθματικά, ϊςτε 

να εμπλακοφν ςε μια αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ για κάτι που κα ξεκινά από 

κακθμερινζσ αςχολίεσ, ενδιαφζροντα ι ακόμα προβλιματα και δικά τουσ 

ερωτιματα. 

• Θ απλότθτα των υλικϊν και των διαδικαςιϊν φαίνεται να ενκαρρφνει 

ςθμαντικά τουσ πιο «αδφνατουσ» μακθτζσ κακϊσ και παιδιά από χαμθλότερα 

οικονομικά και κοινωνικά ςτρϊματα. 

 

2.1.6 Μοντζλα διερευνθτικισ μεκόδου 

 

Αν και θ διερευνθτικι μζκοδοσ είναι μακθτοκεντρικι, μια επιτυχισ  διδαςκαλία 

εξαρτάται λιγότερο ι περιςςότερο από τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Αυτι 

μπορεί να είναι ζντονθ ι χαλαρι, μια και το πλαίςιο των μακθςιακϊν δραςτθριοτι-

των εξαρτάται από τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, το επίπεδό τουσ, τθ 

διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι, τισ προτεραιότθτεσ που κζτει ο εκπαιδευτικόσ για 

τθν (κάκε) τάξθ του, τισ διαφοροποιιςεισ που απορρζουν από ζνα ελαςτικό ι αν-

ελαςτικό πρόγραμμα ςπουδϊν.  

 Ζνασ τυπικόσ διαχωριςμόσ (Levy & Lameras 2011) περιλαμβάνει: 
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 (α) Τθν  δομθμζνθ διερεφνθςθ (structured inquiry), με ζντονθ κακοδιγθςθ των 

μακθτϊν από τον εκπαιδευτικό με οδθγίεσ βιμα προσ βιμα για το κάκε ςτάδιο τθσ 

ζρευνασ.  

(β) Τθν πιο χαλαρι κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ (guided inquiry), ςτθν οποία οι 

μακθτζσ αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ και ο εκπαιδευτικόσ τουσ βοθκά προτείνοντάσ 

τουσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τισ οποίεσ οι μακθτζσ μποροφν να ακολουκιςουν ι 

όχι. 

(γ) Τθν ανοιχτι διερεφνθςθ (open inquiry), ςτθν οποία οι μακθτζσ αναλαμβάνουν 

θγετικό ρόλο «οδθγοφν» τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και αποφαςίηουν μόνοι τισ 

δραςτθριότθτεσ που κα εμπλακοφν και τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουν ςτθν 

ζρευνά τουσ, επωφελοφμενοι από τθ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ. 

(δ) Τθν  «υβριδικι» ι ςυνδυαςτικι κακοδιγθςθ (coupled inquiry) για προςεγ-

γίςεισ που ςυνδυάηουν δφο είδθ κακοδιγθςθσ, για παράδειγμα, τθν κακοδθγοφ-

μενθ ανακάλυψθ με τθν ανοιχτι διερεφνθςθ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα, κα μποροφςε 

να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα ενδιάμεςο ςτάδιο μεταξφ των δφο. 

Για τθν τυποποίθςθ τθσ εργαςίασ με τθ διερευνθτικι μζκοδο ςτθ ςχολικι πράξθ, 

ζχουν προτακεί ποικίλα μοντζλα (πρότυπα) διδαςκαλίασ, που περιλαμβάνουν τθν 

ιεράρχθςθ των εκπαιδευτικϊν/μακθςιακϊν προτεραιοτιτων, ςυγκεκριμζνα διδα-

κτικά βιματα και πειραματικζσ διαδικαςίεσ, και προςδιορίηουν τον τρόπο με τον 

οποίο οργανϊνεται θ τάξθ και θ διδαςκαλία και μάκθςθ.  

Ενδεικτικά παρατίκενται δφο μοντζλα για μακθτζσ 15-16 ετϊν με χαμθλό μακθ-

ματικό υπόβακρο και με περιοριςμζνεσ γνϊςεισ φυςικισ (CERTH-ΙΤΙ 2008, 

αγιαδάκοσ 2011α):  

(ι) Το Μοντζλο Κακοδθγοφμενθσ Ζρευνασ (Guided Research Model), που κατά-

τάςςεται ςτθ δομθμζνθ διερεφνθςθ (structured inquiry), και  

(ιι) το Μοντζλο Διερευνθτικισ Διδαςκαλίασ (Inquiry Based Teaching), που είναι 

μορφισ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ (guided inquiry).  
 

Τίτλοσ του διδακτικοφ 

πρότυπου 

Μοντζλο Κακοδθγοφμενθσ Ζρευνασ 

(Guided Research Model)  

Φάςθ 1: Ανάδειξθ του 

φαινομζνου ςε πρόβλθμα 

Ραρουςίαςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει τθν ζννοια ι το 

πρόβλθμα/τθ κεωρία για ςυηιτθςθ και εναλλακτικζσ 

κεωρίεσ ι ιδζεσ. 

Συηιτθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τουσ μακθτζσ για τθν 

ζννοια/το πρόβλθμα/ τθ κεωρία και για  τισ 

εναλλακτικζσ κεωρίεσ ι ιδζεσ. 

Φάςθ 2: Ρροτάςεισ για 

τθν αντιμετϊπιςθ του 

Επιςτθμονικι πρόβλεψθ 

Οι μακθτζσ κάνουν υποκζςεισ, προβλζψεισ και 
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προβλιματοσ προτάςεισ για αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

Φάςθ 3: Εφαρμογι μιασ 

πρόταςθσ 

Σχεδιαςμόσ και εκτζλεςθ του πειράματοσ 

Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν το πείραμα με τθν 

υποςτιριξθ/κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ. 

Μετριςεισ και καταγραφι δεδομζνων 

Οι μακθτζσ κάνουν μετριςεισ και καταγράφουν τα 

ευριματά τουσ. 

Φάςθ 4: Αντιπαραβολι –

ςυηιτθςθ (abstraction) 

των ευρθμάτων  

Σφγκριςθ ευρθμάτων με τθν πρόβλεψθ 

Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα με τθν 

πρόβλεψι τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ διευκολφνει τθ 

διαδικαςία. 

Συηιτθςθ 

Συηιτθςθ των κεωρθτικϊν ηθτθμάτων/κεμάτων που 

προκφπτουν από τισ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Φάςθ 5: Αξιολόγθςθ με 

ερωτιςεισ εμπζδωςθσ 

(consolidation) 

Συηθτιςεισ, αςκιςεισ και εργαςίεσ 

Ο εκπαιδευτικόσ κάνει ερωτιςεισ και ανακζτει 

αςκιςεισ και εργαςίεσ με ςκοπό τθν εμπζδωςθ τθσ 

αποκτθκείςασ γνϊςθσ. 
  

Πίνακασ 1. Περιγραφι Μοντζλου Κακοδθγοφμενθσ Ζρευνασ. 

 

Τίτλοσ του διδακτικοφ 

πρότυπου 

Μοντζλο Διερευνθτικισ Διδαςκαλίασ 

(Inquiry Based Teaching) 

Φάςθ 1:  Φάςθ 1: Δραςτθριότθτεσ 

για τθν εκμαίευςθ 

ερωτιςεων 

Ανάδειξθ τθσ περιζργειασ 

Ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να τραβιξει τθν 

προςοχι των μακθτϊν παρουςιάηοντάσ τουσ 

κατάλλθλα υλικά.  

Κακοριςμόσ ερωτιςεων από υπάρχουςα γνϊςθ  

Οι μακθτζσ αςχολοφνται με τισ (επιςτθμονικζσ) 

ερωτιςεισ που βάηει ο εκπαιδευτικόσ. 

Φάςθ 2: Ενεργόσ ζρευνα 

Ρροτάςεισ- προκαταρκτικζσ υποκζςεισ 

Οι μακθτζσ προτείνουν πικανζσ 

υποκζςεισ/εξθγιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που 

αναδείχτθκαν ςτθ Φάςθ 1. Ο εκπαιδευτικόσ 

καταγράφει τυχόν λανκαςμζνεσ/ εναλλακτικζσ 

αντιλιψεισ των μακθτϊν. 

Σχεδιαςμόσ και διεξαγωγι απλισ ζρευνασ 

Οι μακθτζσ δίνουν προτεραιότθτα ςτα ςτοιχεία που 

τουσ επιτρζπουν να αναπτφξουν επιςτθμονικζσ 
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εξθγιςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ διευκολφνει τθ 

διαδικαςία (βοθκά όςο χρειάηεται). 

Φάςθ 3: Δθμιουργία 

Συγκζντρωςθ ςτοιχείων με παρατιρθςθ  

Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ. 

Κάκε ομάδα μακθτϊν ταξινομεί και αξιολογεί τισ 

παρατθριςεισ του για τθ διατφπωςθ νζων 

(επιςτθμονικϊν) ερωτθμάτων.  

 

Φάςθ 4: Συηιτθςθ 

Εξιγθςθ βάςθ των ςτοιχείων 

Ο κακθγθτισ δίνει τθ ςωςτι εξιγθςθ για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα ζρευνασ. 

Κεϊρθςθ άλλων εξθγιςεων  

Κάκε ομάδα αξιολογεί τισ εξθγιςεισ που ζδωςε υπό 

το φωσ εναλλακτικϊν εξθγιςεων με επιςτθμονικό 

υπόβακρο. 

Φάςθ 5: Ραρουςίαςθ-

Αναςτοχαςμόσ (reflection) 

Ανακοίνωςθ εξιγθςθσ (ςυμπεράςματοσ) 

Κάκε ομάδα μακθτϊν ςυντάςςει τθν αναφοράσ τθσ, 

τθν παρουςιάηει ςτθν τάξθ και εντοπίηει /αιτιολογεί 

τυχόν λάκθ τθσ.  
 

Πίνακασ 2. Περιγραφι Μοντζλου Διερευνθτικισ Διδαςκαλίασ. 

 

2.2  Ψθφιακι τεχνολογία και διερευνθτικι μάκθςθ 

 
2.2.1 Εκπαιδευτικι τεχνολογία και ΕΜΔ 

 

Θ διδαςκαλία με όποιο νόθμα ι περιεχόμενο και αν τθσ δϊςουμε, είναι μορφι 

επικοινωνίασ. Για αυτόν το λόγο ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να χρθςιμοποιεί οποι-

οδιποτε ενδεδειγμζνο μζςο με το οποίο  μπορεί να εξαςφαλίςει γζφυρεσ επικοι-

νωνίασ με τουσ μακθτζσ του. Γενικά το άτομο μακαίνει από τισ εμπειρίεσ που 

αποκτά με τθ βοικεια των αιςκιςεων κατά τθν επικοινωνία του με το περιβάλλον 

και ςτο ςχολείο θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ επιτυγχάνονται με τθ μορφι επι-

λεγμζνθσ μεκόδου και μζςων. Είναι προφανισ θ ανάγκθ για ενίςχυςθ και 

εμπλουτιςμό τουσ και με μεκόδουσ που αξιοποιοφν τα ςφγχρονα τεχνολογικά 

επικοινωνιακά μζςα, ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι άμεςο και μετριςιμο. Ζτςι, μια 

ζγχρωμθ εικόνα ι μια προςομοίωςθ ςτον Θ/Υ ι ςτο διδραςτικό πίνακα δείχνει να 

ζχει μεγαλφτερθ μακθςιακι αξία από τθν αντίςτοιχθ περιγραφι ι αναπαράςταςι 

τθσ με τον προφορικό μόνο λόγο του εκπαιδευτικοφ. Με άλλα λόγια θ ςφηευξθ 

αιςκιςεων και νόθςθσ μεγιςτοποιείται με τθν θ εποπτεία και ο όροσ εκπαιδευτικι 

τεχνολογία δεν αναφζρεται μόνο ςτα υλικά και τα μζςα, εν προκειμζνω τα εποπτικά 
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μζςα διδαςκαλίασ (ΕΜΔ), αλλά ςε μια ςυςτθματικι προςζγγιςθ, που ωσ ςκοπό ζχει 

τθ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Σχθματικι δομι τθσ αντιλθπτικισ διαδικαςίασ. 

 

Μια τυπικι και γενικά παραδεκτι διαφοροποίθςθ των ΕΜΔ με βάςθ τισ 

αιςκιςεισ και τθν παραγωγι μάκθςθσ παρουςιάηει ο κϊνοσ των εμπειριϊν του Ε. 

Dale, ςτον οποίο κυρίαρχθ κζςθ κατζχει θ ενεργόσ ςυμμετοχι και θ μάκθςθ με 

δράςθ (Μικρόπουλοσ 2000, Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, Kron & Σοφόσ 2007). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Ο  κϊνοσ των εμπειριϊν του Ε. Dale και επιλογι ΕΜΔ ωσ προσ  

 το βακμό αφαίρεςθσ και τθν παραγωγι μάκθςθσ. 

 

περιβάλλον 

διζγερςθ αντιλθπτικό 
αποτζλεςμα 

ερζκιςμα 
“εικόνα”
”»» 

αντιλαμβανόμενο υποκείμενο 
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Λζμε ότι τα ΕΜΔ βελτιϊνουν τθν επικοινωνία ςτθν τάξθ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

θ γνϊςθ οικοδομείται με τθ βοικεια εργαλείων και ςυμβόλων. Ζτςι, ςτα μακιματα 

των φυςικϊν επιςτθμϊν, ο προφορικόσ λόγοσ του εκπαιδευτικοφ, πολλζσ φορζσ, 

δεν ζχει τθν απαραίτθτθ δφναμθ λόγω κζματοσ να διεγείρει αποτελεςματικά τισ 

αιςκιςεισ και να προκαλζςει τισ επικυμθτζσ αναπαραςτάςεισ ςτουσ μακθτζσ. 

Χρειάηονται λοιπόν εικόνεσ, προςομοιϊςεισ, πειραματικζσ διατάξεισ, κατάλλθλο 

περιβάλλον και άλλα λιγότερο αφθρθμζνα μζςα για να αυξθκεί θ εποπτεία, ϊςτε 

να βοθκθκοφν οι μακθτζσ ςτο ςχθματιςμό οπτικϊν παραςτάςεων.  

Στο πλαίςιο αυτό ο Θ/Υ, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά, και θ ψθφιακι τεχνολογία  

γενικότερα, χρθςιμοποιοφνται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία όχι ςαν απλοί μεταδότεσ 

τθσ γνϊςθσ, εργαλειακά, αλλά ωσ αντιλθπτικά και διερευνθτικά μζςα, με τα οποία ο 

εκπαιδευτικόσ κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτον τρόπο ςκζψθσ, τθν πραγμάτευςθ 

του νοιματοσ, τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ.  

Θ ςφγχρονθ ψθφιακι τεχνολογία, ςε ςχζςθ με τα κλαςικά ΕΜΔ, μπορεί να 

ςυνδυάςει ςυγχρόνωσ πολλά μζςα (media) όπωσ: ιχο, εικόνα, κίνθςθ, κείμενο, 

βίντεο, γραφικά κλπ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των μζςων, τα οποία διεγείρουν τα 

αιςκθτιρια όργανα των μακθτϊν μζςω των εικόνων, χρωμάτων, ιχων και κίνθςθσ, 

κάνει τθ μάκθςθ πιο ενδιαφζρουςα (και πικανόν διαςκεδαςτικι) και δθμιουργεί 

κίνθτρα. 

 

2.2.2 Θ ςυμβολι των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ 

 

Ωσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) εννοοφμε τισ μεκόδουσ, τισ 

εφαρμογζσ και τα προϊόντα τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ και ψθφιακισ τεχνολογίασ, 

που αφοροφν ςτθ ςυγκζντρωςθ και θλεκτρονικι κωδικοποίθςθ, επεξεργαςία, 

ταξινόμθςθ, διακίνθςθ, διάχυςθ, γνωςτοποίθςθ και μελζτθ τθσ όποιασ πλθρο-

φορίασ ςε κάκε τθσ μορφι (μζςο), ιτοι κειμζνου, αρικμοφ, γραφιματοσ, ιχου, 

εικόνασ, προςομοίωςθσ, βίντεο κτλ. 

 Οι ΤΡΕ και οι εφαρμογζσ τουσ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων των φυςικϊν 

επιςτιμων δθμιουργοφν νζα μακθςιακά περιβάλλοντα, κατά τρόπο ϊςτε να 

κακίςταται εφικτι θ μελζτθ φαινομζνων τα οποία είναι, λ.χ., πολφπλοκα για το 

ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν είτε διαρκοφν μεγάλο ι πολφ μικρό 

χρονικό διάςτθμα είτε, πάλι, περιγράφουν τον «αόρατο» μικρόκοςμο. 

Με τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο αξιοποιοφνται, μεταξφ 

άλλων, τεχνικζσ αλλθλεπίδραςθσ, με τον άμεςο χειριςμό αντικειμζνων, τθν οπτικο-

ποίθςθ των φυςικϊν ποςοτιτων, τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαςυνδεδεμζνων 

πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων τθσ εξζλιξθσ ενόσ φαινομζνου, τθσ καταςκευισ και 

χριςθσ μοντζλων, δθμιουργϊντασ με αυτό τον τρόπο νζεσ διαςτάςεισ ςτθν 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (ΕΑΙΤΥ 2010, Ρρζηασ 2003).  

Με τθ χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (Θ/Υ, ΤΡΕ, Web 2.0, …) ςτο ςχολείο 

επιδιϊκεται:  
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- Σε πρϊτο επίπεδο, θ βελτίωςθ τθσ επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων με τθν 

υποκίνθςθ (motivation) των μακθτϊν, κακϊσ ο ιχοσ, θ εικόνα, το χρϊμα προκαλεί 

το ενδιαφζρον τουσ, ιδιαίτερα των παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.  

- Σε δεφτερο επίπεδο, θ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ με τθ μορφι τθσ τθλεκπαίδευςθσ (e-learning).  

Θ χριςθ του Θ/Υ, των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, του Διαδικτφου προςφζρουν 

γνωςτικά εργαλεία τα οποία μεταβάλλουν τθ μάκθςθ από αντικείμενο πεικαρχίασ 

ςε διαδικαςία ανακάλυψθσ και ενκουςιαςμοφ, κάτι που απαιτείται για να 

εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ διερευνθτικισ μάκθςθσ. Επίςθσ, διευκο-

λφνουν τθ μάκθςθ ςε μακθτζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα λόγω ζλλειψθσ 

γνωςιολογικισ υποδομισ, απουςίασ οικογενειακισ υποςτιριξθσ, κλπ.  

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςυνδυάηουν: 

  • πολυμεςικζσ εφαρμογζσ, που επιτρζπουν τθν καταγραφι, επεξεργαςία και 

αποκικευςθ κειμζνου, ιχου, κινοφμενθσ εικόνασ και βίντεο (και το μεταξφ τουσ 

ςυνδυαςμό), και 

  • υπερμζςα (hypermedia), δθλαδι τθ μθ γραμμικι διαςφνδεςθ του υπερ-

κειμζνου (hypertext)  και των πολυμζςων μζςω ςυνδζςμων (links) ςε αλλθλεπί-

δραςθ με τον χριςτθ (εκπαιδευτικό, μακθτζσ).      

 

2.2.3 Ο ρόλοσ των ΤΡΕ ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ 

 

Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, που αποδίδουν μεγάλθ ςθµαςία ςτον κοινωνι-

οπολιτιςµικό  παράγοντα, ςυνθγοροφν  υπζρ τθσ οργάνωςθσ μακθμάτων που ευνο-

οφν τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. Ζτςι, όλο και περις-

ςότερο αυτι κακεαυτι θ φπαρξθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία ςυμβαίνει να 

«ακυρϊνει» εμπράκτωσ παραδοςιακζσ μεκόδουσ (μετωπικισ) διδαςκαλίασ, κακϊσ 

διανοίγει νζεσ δυνατότθτεσ, που δεν είναι δυνατόν να αγνοθκοφν. Σε αυτζσ τισ 

μακθςιακζσ διαδικαςίεσ που βαςίηονται ςτθ διαδραςτικι επικοινωνία, θ διδα-

ςκαλία (ο λόγοσ του εκπαιδευτικοφ) τοποκετείται ςτο παραςκινιο με το μακθτι να 

είναι δθμιουργόσ και όχι χριςτθσ υπερμεςικϊν περιβαλλόντων. Σε αυτό το πλαίςιο 

αρμόηουν τα μακθςιακά περιβάλλοντα/εκπαιδευτικά λογιςμικά και οι προςομοι-

ϊςεισ  με τα οποία είναι δυνατι θ διερευνθτικι μάκθςθ (Kron & Σοφόσ 2007, 

Σταυρίδου 2011). 

 

2.2.4 ΤΡΕ και πειραματικι εργαςία 

 

Ο διερευνθτικόσ χαρακτιρασ των φυςικϊν επιςτθμϊν είναι άρρθκτα ςυνδε-

δεμζνοσ με το εργαςτιριο. Με τθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν οι μακθτζσ 

πρζπει να γνωρίςουν, να εξοικειωκοφν και να κατανοιςουν όψεισ τθσ δουλειάσ του 

επιςτιμονα-ερευνθτι ςτο εργαςτιριο. Ωσ εκ τοφτου οι μακθτζσ πρζπει να 
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εμπλακοφν ςε εργαςτθριακζσ πρακτικζσ, εκτελϊντασ οι ίδιοι πειράματα με πραγ-

ματικά όργανα, ςυςκευζσ και υλικά (hands-on) ςτο κλαςικό ςχολικό εργαςτιριο.  

Βαςικό ςτοιχείο τθσ πειραματικισ διερεφνθςθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ πειρα-

ματικισ διάταξθσ για να εξελεγχκεί μια πρόβλεψθ ι μια υπόκεςθ ςχετικι με τθν 

εξζλιξθ ενόσ φαινομζνου, θ παρατιρθςθ, θ μζτρθςθ και θ λιψθ δεδομζνων, θ ορκι 

ανάγνωςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων. Με τα εργαλεία τθσ ψθφιακισ 

τεχνολογίασ οι εφαρμογζσ των ΤΡΕ μποροφν να υποςτθρίξουν πολλζσ φάςεισ των 

εργαςτθριακϊν μεκόδων, ςυμπλθρϊνοντάσ τισ.  

Σαν ζνα απλό παράδειγμα, το (κλαςικό) ςχολικό εργαςτιριο προςφζρεται για τθ 

μελζτθ του βραςμοφ του νεροφ, με το μακθτι να παρατθρεί τα ςτάδια εξζλιξθσ του 

φαινομζνου, να καταχωρεί μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, 

να κάνει τθν αντίςτοιχθ γραφικι παράςταςθ, να διατυπϊςει (μερικό) ςυμπζραςμα 

για τθ κερμοκραςία βραςμοφ του νεροφ. Πμωσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο 

περιοριςμζνοσ διδακτικόσ χρόνοσ δεν του επιτρζπει να επεκτακεί, για να κζςει (ι να 

του τεκοφν από τον εκπαιδευτικό) ερωτιματα τθσ μορφισ «τι κα ςυμβεί αν» 

διπλαςιαςτεί ποςότθτα του νεροφ; Είτε, αν για αντί για μια πθγι κζρμανςθσ ζχουμε 

δφο, αν αντί για νερό κερμάνουμε αλατόνερο, γάλα, οινόπνευμα, για να κάνει ο 

μακθτισ ςυγκρίςεισ και να επεκτακεί ςε επιςτθμονικά ςυμπεράςματα. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ (και ςε παρόμοιεσ) ζρχεται αρωγόσ το εικονικό εργαςτιριο. Λ.χ. το 

εικονικό εργαςτιριο κερμότθτασ ςτο περιβάλλον του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

ΣΕΡ (Σφνκετο Εργαςτθριακό Ρεριβάλλον), όπου γριγορα και με αςφάλεια, με τθν 

εκτζλεςθ διαδοχικϊν εικονικϊν πειραμάτων μποροφν να αλλαχτοφν οι αρχικζσ 

ςυνκικεσ του ηωντανοφ πειράματοσ και να απαντθκοφν από το μακθτι τα 

(παραπάνω) ερωτιματα που προζκυψαν. 
 

 
 

Εικόνα 9. Εικονικό εργαςτιριο κερμότθτασ ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ Σ.Ε.Π.: 

βραςμόσ ίςων ποςοτιτων νεροφ και γάλακτοσ. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ των πειραμάτων, το εικονικό εργαςτιριο, ωσ αρωγόσ του 

κλαςικοφ ςχολικοφ εργαςτθρίου, προςφζρει ςτο μακθτι δυνατότθτεσ, όπωσ είναι: 

– θ διακοπι και θ ςυνζχιςθ του πειράματοσ, 

– θ εφκολθ και ςυνεχισ επανάλθψθ του πειράματοσ, 

– θ επανάλθψθ -εκτζλεςθ του πειράματοσ και ςτο ςπίτι από το μακθτι, 

– θ επιτάχυνςθ του χρόνου (τρζξιμο του πειράματοσ) x2, x5, x10 κτλ. ςτθν    

   περίπτωςθ που το φαινόμενο εξελίςςεται αργά. 

Ζτςι, όταν θ εκτζλεςθ του πραγματικοφ πειράματοσ είναι χρονοβόρα, το εικονικό 

πείραμα όχι μόνο επιταχφνει τθ διαδικαςία, αλλά και βοθκά τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν, αναγνωρίςουν και διορκϊςουν τυχόν παρανοιςεισ (ΕΑΙΤΥ 2010). 

 Για παράδειγμα, ςτο ερϊτθμα: «Ζχουμε τρία όμοια λαμπάκια και δφο ίδιεσ 

αχρθςιμοποίθτεσ μπαταρίεσ των 9 volts. Συνδζουμε ςε ςειρά τα δφο από τα 

λαμπάκια ςτθ μία μπαταρία, και το τρίτο ςτθν άλλθ μπαταρία. Πταν ανάψουν τα 

λαμπάκια, ποια από τισ δφο μπαταρίεσ κα “τελειϊςει” πρϊτθ, αυτι ςτθν οποία 

είναι ςυνδεδεμζνα τα δφο λαμπάκια ι αυτι με το ζνα λαμπάκι;». Το εικονικό 

πείραμα, με το λογιςμικό Φυςικι β’-γ’ Γυμναςίου, ςε ελάχιςτο χρόνο δείχνει ότι θ 

μπαταρία ςτθν οποία είναι ςυνδεδεμζνα τα δφο λαμπάκια διαρκεί περιςςότερο –  

πειραματικι απόδειξθ αντίκετθ προσ τθν αναμενόμενθ «ευλογοφανι» απάντθςθ 

(τθν κοινι αντίλθψθ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.Εικονικό πείραμα με το λογιςμικό Φυςικι β’-γ’ Γυμναςίου. 
 

Στο δοςμζνο ερϊτθμα «Όταν 
ανάψουν τα όμοια λαμπάκια 
ςτα δφο κυκλϊματα, ποια από 
τισ δφο ίδιεσ μπαταρίεσ κα 
“τελειϊςει” πρϊτθ;» 
το πειραματικό αποτζλεςμα 
ςτο εικονικό εργαςτιριο 
προκαλεί  
εν δυνάμει γνωςτικι 
ςφγκρουςθ, επειδι είναι 
αντιφατικό με τθν κοινι 
αντίλθψθ, ςφμφωνα με τθν 
οποία: «Στο δεφτερο κφκλωμα 
θ μπαταρία κα τελειϊςει πιο 
γριγορα, αφοφ τροφοδοτεί 
δφο λαμπάκια!» (…) 
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Αναςκοπιςεισ τθσ επίδραςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

αναφζρουν (Κόκκοτασ & Ριλιουρασ 2004): 

• Υπάρχουν αρκετζσ ζρευνεσ από τισ οποίεσ προκφπτει πϊσ οι μακθτζσ δρα-

ςτθριοποιοφνται περιςςότερο όταν το μάκθμα των φυςικϊν επιςτθμϊν 

υποςτθρίηεται από τισ ΤΡΕ .  

• Οι μακθτζσ εμπλζκονται πιο ενεργά κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων 

και δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφζρον. 

• Οι ΤΡΕ προςφζρουν γριγορθ πρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ και ςχετικζσ 

με τθν εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ πθγζσ (ςυλλογζσ προςομοιϊςεων, 

ζγκυροι οργανιςμοί, όπωσ, λ.χ., θ ESA ι οι προςομοιϊςεισ PhET). Ζτςι, βοθκοφν 

ςτο να «πζςουν τα τείχθ» μεταξφ τθσ τάξθσ και του κόςμου ζξω από το ςχολείο.  

• Οι πολυμεςικζσ εφαρμογζσ παρζχουν τθ δυνατότθτα για οπτικοποίθςθ και 

χειριςμό ςφνκετων εννοιϊν και μοντζλων, τριςδιάςτατων εικόνων, προ-

ςομοιϊςεων πραγματικϊν και φανταςτικϊν κόςμων που αυξάνουν τισ 

πικανότθτασ κατανόθςθσ των επιςτθμονικϊν ιδεϊν.   

• Οι ΤΡΕ μεγαλϊνουν το εφροσ του υλικοφ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία ςυμπεριλαμβανομζνων κειμζνων, κινοφμενων και 

ςτατικϊν εικόνων, ιχων, μαγνθτοςκοπθμζνων ςτιγμιότυπων, εικονικϊν 

επιςτθμονικϊν οργάνων κλπ. και αυξάνουν τουσ τρόπουσ που αυτό το υλικό 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πλαίςια ατομικϊν ι ςυνεργατικϊν προςεγγίςεων.  

• Οι ΤΡΕ με κατάλλθλο χειριςμό μποροφν να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των 

δεδομζνων ςτα οποία ζχουν πρόςβαςθ οι μακθτζσ. Θ πλθροφορία που αντλείται 

από το διαδίκτυο μπορεί να είναι επίκαιρθ, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα μζςω 

αιςκθτιρων για τθν απόκτθςθ ςυχνϊν ςε βάκοσ χρόνου και ακριβϊν 

πειραματικϊν μετριςεων.   

• Ρολλζσ εφαρμογζσ των ΤΡΕ δεν απαιτοφν τθ χριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ ι του 

εργαςτθρίου. Ζτςι θ μακθςιακι διαδικαςία μπορεί να λάβει χϊρα και εκτόσ 

τάξθσ και ςε άλλο χρόνο.  

• Οι ΤΡΕ δίνουν τθ δυνατότθτα χριςθσ τεχνολογικϊν εργαλείων που διευκο-

λφνουν και επεκτείνουν τισ δυνατότθτεσ για εμπειρικι ζρευνα μζςα αλλά και ζξω 

από τθν τάξθ.  

 

3 ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛ ΨΘΦΛΑΚΟΣ ΕΜΡΛΟΥΤΛΣΜΟΣ  
 

3.1  ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» και διερευνθτικι μάκθςθ 

 

3.1.1 Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» 

 

Το ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν για το Δθμοτικό ςτουσ ειδικοφσ ςκοποφσ 

του μακιματοσ αναφζρει ότι με  το μάκθμα «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςµο» ςτο 
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Δθµοτικό επιδιϊκεται θ ςυςτθµατικι ειςαγωγι του μακθτι ςτισ ζννοιεσ και ςτον 

τρόπο προςζγγιςθσ και μελζτθσ των φυςικϊν επιςτθμϊν.  

Σφμφωνα με αυτό θ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο Δθμοτικό, ωσ προσ 

τον επιςτθμονικό εγγραμματιςμό, πρζπει να ςυμβάλλει: 

o Στθν απόκτθςθ γνϊςεων (ςχετικϊν µε κεωρίεσ, νόμουσ και αρχζσ) που 

αφοροφν τα επιμζρουσ αντικείμενα των φυςικϊν επιςτθμϊν, ϊςτε οι μακθτζσ να 

είναι ικανοί όχι µόνο να παρατθροφν τα φυςικά και χθμικά φαινόμενα, τισ 

διαδικαςίεσ που αφοροφν τουσ οργανιςμοφσ και τισ ςχζςεισ µε το περιβάλλον ςτο 

οποίο ηουν και να καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ, αλλά και να τα 

"ερμθνεφουν", ςτο επίπεδο που τουσ επιτρζπει θ αντιλθπτικι ικανότθτα τθσ θλικίασ 

τουσ. 

o Στθν εξοικείωςι τουσ µε τθν απλι επιςτθμονικι ορολογία, γεγονόσ που κα 

ςυμβάλλει ςτθ γενικότερθ γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ. 

o Στθν εξοικείωςθ των μακθτϊν µε τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία 

(παρατιρθςθ, διατφπωςθ υποκζςεων, ςυγκζντρωςθ - αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν 

από διάφορεσ πθγζσ και μάλιςτα µε τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ, 

πειραματικό ζλεγχό τουσ, ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων, εξαγωγι  

ςυμπεραςμάτων, γενίκευςθ και καταςκευι προτφπων). 

o Στθν ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ ικανοτιτων και ςτθν καλλιζργεια 

δεξιοτιτων μζςα από τισ πειραματικζσ και εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ του 

μακιματοσ, προκειμζνου να γίνουν ικανοί να αξιολογοφν τισ επιςτθμονικζσ και 

τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, ϊςτε ωσ μελλοντικοί πολίτεσ να τοποκετοφνται κριτικά 

απζναντί τουσ και να αποφαίνονται για τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τουσ 

ςτθν ατομικι και κοινωνικι υγεία και το περιβάλλον. 

o Στθ διαπίςτωςθ από τουσ μακθτζσ τθσ ςυμβολισ των φυςικϊν επιςτθμϊν 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ανκρϊπου. 

o Στθ γνϊςθ από τουσ μακθτζσ τθσ οργάνωςθσ και των διαδικαςιϊν του 

περιβάλλοντοσ και ςτθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ να ςυμμετζχουν ςτισ 

προςπάκειεσ για τθν επίλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ 

και τισ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. 

o Στθν καλλιζργεια οµαδικοφ και ςυλλογικοφ πνεφματοσ εργαςίασ για τθν 

επίτευξθ κοινϊν ςτόχων. 

Ζνασ επιπλζον ςθμαντικόσ ςτόχοσ που τα τελευταία χρόνια ζχει ειςαχκεί ςτα 

περιςςότερα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν παγκοςμίωσ είναι αυτόσ τθσ 

επαφισ τθσ επαφισ των μακθτϊν μζςω τθσ διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν 

με τθν «εικόνα» των φυςικϊν επιςτθμϊν ι όπωσ ζχει διεκνϊσ κακιερωκεί ωσ 

ορολογία με τθ φφςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν (Nature of Science – NOS). 

Επίςθσ, ζνασ ακόμθ, ίςωσ ο πιο ςθμαντικόσ, αλλά και θ μεγαλφτερθ πρόςκλθςθ, 

είναι θ καλλιζργεια κετικϊν ςτάςεων προσ τθ μάκθςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν, 

δθλαδι θ οικοδόμθςθ επικυμθτϊν ταυτοτιτων όχι από λίγουσ μακθτζσ μιασ τάξθσ 

(από αυτοφσ που τα καταφζρνουν) αλλά από όλουσ (Ριλιουρασ 2006).  
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Πίνακασ 3. Τμιμα του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο». 
 

Στισ οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία (Διδακτικι μεκοδολογία) που υπάρχουν ςτο 

ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» υπενκυμίηεται ότι: «Κατά 

το ςχεδιαςµό των διδακτικϊν ενεργειϊν κα πρζπει να λαµβάνεται υπόψθ το ότι θ 

κατανόθςθ των εννοιϊν και θ απόκτθςθ ουςιαςτικισ γνϊςθσ ςτο δθµοτικό ςχολείο 

επιτυγχάνονται αν ςτθρίηονται ςε προθγοφµενεσ γνϊςεισ, εµπειρίεσ και βιϊµατα 

των µακθτϊν. Θ διδαςκαλία κα πρζπει να βοθκά τουσ µακθτζσ να ανακαλφπτουν οι 

ίδιοι τθ γνϊςθ µζςα από µια ενιαία και ςυνεχι δθµιουργικι διαδικαςία, 

προτρζποντασ και εκίηοντάσ τουσ να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ. Αυτό προ-

χποκζτει τθ χριςθ µεκόδων που προωκοφν, ενιςχφουν και ενκαρρφνουν τθν 

ενεργοποίθςθ των µακθτϊν, τθ δθµιουργικι δράςθ και τον πειραµατιςµό, τθν 

εµπλοκι τουσ ςε διαδικαςίεσ µζςα από τισ οποίεσ κα κατακτοφν οι ίδιοι τθ γνϊςθ, 

τθ ςυνεργατικι και ανακαλυπτικι µάκθςθ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξι-

οτιτων µεκοδολογικοφ χαρακτιρα, τθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ για ςυηιτθςθ, τον 

προβλθµατιςµό και τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ, τθν καλλιζργεια ελεφκερθσ 

ςκζψθσ και ζκφραςθσ (…)» 

Φανερό είναι ότι το ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» προτείνει/ 

εμπεριζχει (και) τθ διερευνθτικι μζκοδο (Inquiry Based Teaching) και ταυτόχρονα 
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επιδιϊκει τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ – 

ανεξάρτθτα τθσ γνϊμθσ που μπορεί κάποιοσ να ςχθματίςει ωσ προσ τισ (υψθλζσ) 

απαιτιςεισ του ωσ προσ τθν θλικία των μακθτϊν προσ τουσ οποίουσ απευκφνεται. 

 

3.1.2 Διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ και ΤΡΕ 

 

Οι δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία (Διδακτικι μεκοδολογία) που υπάρχουν 

ςτο ΔΕΡΡΣ–ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο», όπου, αφενόσ, «Θ 

διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθµϊν ςτο Δθµοτικό ςχολείο κα πρζπει να ζχει ςαφι 

εργαςτθριακό προςανατολιςµό και να αξιοποιεί, όπου είναι δυνατό, τισ 

δυνατότθτεσ για ζρευνεσ πεδίου. Με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και τισ άλλεσ 

ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ µακθτζσ να δραςτθρι-

οποιοφνται, να πειραµατίηονται, να δθµιουργοφν και να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ. Ο 

χαρακτιρασ των δραςτθριοτιτων κα πρζπει να είναι τζτοιοσ, ϊςτε, µζςα από 

ποικίλεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και µε τθ χριςθ πολλαπλϊν µζςων, να δίνεται µια 

ςυνολικι εικόνα των αντικειμζνων των φυςικϊν επιςτθµϊν και να αναδεικνφονται 

οι ςχζςεισ που υπάρχουν µεταξφ τουσ» (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). Και αφετζρου, 

«Οι δραςτθριότθτεσ που κα πραγµατοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ κα 

πρζπει να διευκολφνουν και να ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των 

µακθτϊν να δθµιουργοφν, τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ωσ εργαλείο 

µάκθςθσ και ςκζψθσ, τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν επίλυςθσ προβλθµάτων, τθν ικανότθτα 

ςτθ χριςθ ςυµβολικϊν µζςων ζκφραςθσ και διερεφνθςθσ, τθν καλλιζργεια διαχρο-

νικϊν δεξιοτιτων και δεξιοτιτων µεκοδολογικοφ χαρακτιρα, τθν καλλιζργεια 

κλίµατοσ αµοιβαίου ςεβαςµοφ». 

Ρροσ υλοποίθςθ των παραπάνω, το διδακτικό υλικό το απαραίτθτο για τθ διδα-

ςκαλία του μακιματοσ «Ερευνϊ τον Φυςικό Κόςµο» απευκφνεται αφενόσ ςτον 

µακθτι, αφετζρου ςτον δάςκαλο. Το διδακτικό υλικό για το µακθτι περιλαµβάνει 

το «Βιβλίο του µακθτι» και το «Τετράδιο εργαςιϊν». Το διδακτικό υλικό για τον 

δάςκαλο περιλαµβάνει το «Βιβλίο για τον δάςκαλο», και «Εποπτικό υλικό»: Διαφά-

νειεσ, υλικά και όργανα εργαςτθρίου, αιςκθτιρεσ για µζτρθςθ υγραςίασ, pH και 

κερµοκραςίασ ςε διαςφνδεςθ µε Θ/Υ, προπλάςµατα-µοντζλα-παραςκευάςµατα, 

εκπαιδευτικό λογιςµικό και ταινίεσ βιβλία και περιοδικά µε ςχετικό περιεχόµενο. 

[Πμωσ, ςε πολλά Δθμοτικά ςχολεία δεν υπάρχει τόςο ο απαραίτθτοσ εργαςτθριακόσ 

εξοπλιςμόσ όςο και ο κατάλλθλοσ ψθφιακόσ για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων 

του ΑΡΣ.]  

Tα ςχολικά εγχειρίδια ςε ψθφιακι μορφι (αρχεία pdf) και οριςμζνα εκπαι-

δευτικά λογιςμικά είναι αναρτθμζνα ςτο δικτυακό τόπο http://www.pi-schools.gr/ 

του (τζωσ) Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, από όπου μποροφν να μεταφορτωκοφν 

(download). Ραράλλθλα (από τισ αρχζσ του 2011) θ ψθφιακι πλατφόρμα «Ψθφιακό 

Σχολείο», ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://digitalschool.minedu.gov.gr/, περιζχει 

http://www.pi-schools.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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όλα τα ςχολικά βιβλία ςε ψθφιακά αρχεία και ςε θλεκτρονικι μορφι (e-book), με 

κάποια από αυτά να είναι εμπλουτιςμζνα με πρόςκετο διαδραςτικό υλικό, κακϊσ 

και τα αντίςτοιχα προσ αυτά, ανά τάξθ και μάκθμα, εκπαιδευτικά λογιςμικά. 

Για τθν υποβοικθςθ του εκπαιδευτικοφ ςτθν εργαςτθριακι διδαςκαλία, οι 

προβλεπόμενεσ υποςτθρικτικζσ δράςεισ καλφπτονται από τα Εργαςτθριακά Κζντρα 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΚΦΕ) (νόμοσ 2986/2002). 

Τα ΕΚΦΕ αφενόσ παρζχουν τεχνικι και οργανωτικι υποςτιριξθ ςτα ςχολικά 

εργαςτιρια φυςικϊν επιςτθμϊν  και αφετζρου, ςε ολιγόωρεσ περιοδικζσ υποςτθρι- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Χωροταξικι κατανομι λειτουργοφντων ΕΚΦΕ. 
 

κτικζσ ςυναντιςεισ, επιδιϊκουν τθν ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τα 

μακιματα των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθ δευτεροβάκμια και τθν πρωτοβάκμια εκ-

παίδευςθ ςε εργαςτθριακζσ τεχνικζσ, πρακτικζσ εφαρμογζσ και λοιπά κζματα πει-

ραματικισ διδαςκαλίασ (Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, Ραπαςταματίου & Ηϊκοσ 2005).  

Ειριςκω εν παρόδω, ςτα ΕΚΦΕ, αν και δεν εμπίπτει ςτισ νομοκετθμζνεσ τουσ 

αρμοδιότθτεσ, εναπόκειται και θ υποςτιριξθ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν (εκμάκθςθ 

βαςικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν) των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Θ ςυςτθματικι επιμόρφωςθ/ πιςτοποίθςθ «ςτισ αρχζσ παιδαγωγικισ αξιοποί-

θςθσ των ΤΡΕ, κακϊσ και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικϊν, 

για τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εργαλείων γενικισ 

χριςθσ» –πρόγραμμα επιμόρφωςθ βϋ επιπζδου ςτισ ΤΡΕ και τα Διαδραςτικά 

Συςτιματα– επιχειρείται, από τθ ςχολικι χρονιά 2007-2008, με τθν Ρράξθ 
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«Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθ Χριςθ και Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν 

Εκπαιδευτικι Διδακτικι Διαδικαςία» ςτο πλαίςιο των ζργων του ΕΣΡΑ 2007-2013 

(http://b-epipedo2.cti.gr/). 
 

 

3.1.3 Ρρόταςθ «εμπλουτιςμοφ» του ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» 

 

Το ςχολικό εγχειρίδιο προδιαγράφεται από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

και οφείλει, μεταξφ άλλων, «να προωκεί τισ αρχζσ και τθ μεκοδολογία των φυςικϊν 

επιςτθμϊν (…)» Συνάμα, το Τετράδιο Εργαςιϊν «να περιζχει δραςτθριότθτεσ που 

κα πρζπει να γίνουν μζςα ςτο ςχολικό εργαςτιριο ι ςτθν τάξθ, κακϊσ και δραςτθ-

ριότθτεσ που μπορεί να γίνουν ςτο φυςικό περιβάλλον (...)», ενϊ «τα υλικά των 

δραςτθριοτιτων ι πειραμάτων κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μπορεί ο 

μακθτισ εφκολα να τα βρει ςτο ςπίτι του ι ςτο άμεςό του περιβάλλον (…)». 

Ραράλλθλα, το εκπαιδευτικό λογιςμικό, κα πρζπει «να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα 

ςφνδεςθσ τθσ πλθροφορίασ του ςυµβατοφ διδακτικοφ υλικοφ µε τθν πολλαπλι 

αναπαράςταςθ τθσ πλθροφορίασ που παρζχει» και «να είναι ςυµβατό µε τθ 

διδαςκόµενθ φλθ, να περιλαµβάνει προςοµοιϊςεισ πειραµάτων ι φαινοµζνων που 

δεν είναι εφκολο να γίνουν ςτθν τάξθ ι να παρατθρθκοφν ςτο άµεςο περιβάλλον 

των µακθτϊν, ι να παρουςιάηει µοντζλα (πρότυπα) για τθν ερµθνεία των φαινο-

µζνων του µακρόκοςµου και του µικρόκοςµου, να εξυπθρετεί τθν οµαδικι εργαςία 

ςτθ ςχολικι αίκουςα, να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ µακθτζσ για παρζµβαςθ ςτο 

υλικό που παρουςιάηει (αλλαγι παραµζτρων ι υλικϊν που ενδεχοµζνωσ 

χρθςιµοποιοφνται ςε πείραµα), ϊςτε, µζςα από τθ δοκιµι και τθν υπόκεςθ, ο 

µακθτισ να οδθγείται ςτο αναµενόµενο ςυµπζραςµα». (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 

Θ διαφορά μεταξφ ςχολικοφ βιβλίου και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ (ι/και του 

Διαδικτφου ωσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ) ζγκειται ςτο ότι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί 

να αναδιαρκρϊςει τισ «ψθφίδεσ» του λογιςμικοφ ςε ενιαίο πλαίςιο, κάτι που δεν 

μπορεί να κάνει εφκολα με το βιβλίο. Δθλαδι, δεν είναι εφχρθςτο για το μακθτι να 

διαβάηει τθν πρϊτθ παράγραφο τθσ ςελ. 12, μετά να πετιζται ςτισ δυο τελευταίεσ 

παραγράφουσ τθσ ςελ. 14, να επανζρχεται ςτο ζνκετο τθσ ςελ. 12, μετά να διαβάηει 

τθ λεηάντα τθσ εικόνασ 1.10 τθσ ςελ. 13 κ.ο.κ. Αντίκετα κατά τθ διαχείριςθ ενόσ 

αλλθλεπιδραςτικοφ λογιςμικοφ πολυμζςων ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμο-

ποιιςει τμιμα του υλικοφ (ςε ςυνδυαςμό με το ςχολικό βιβλίο ι ανεξάρτθτα από 

αυτό) για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ του, είτε ενςωματϊνοντασ κάποια 

παραδείγματα ι βίντεο κατά τθ διδαςκαλία, είτε  ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ του 

να πειραματιςτοφν με τα εικονικά πειράματα ι να τουσ ανακζςει περαιτζρω 

διερεφνθςθ και ςυνκετικζσ εργαςίεσ.  

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, το λογιςμικό μπορεί να λειτουργιςει ωσ μια τράπεηα 

πλθροφοριϊν (resource bank) ενταγμζνθ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, 

παρά ςαν πολυμεςικό θλεκτρονικό βιβλίο (e-book) ι ωσ «διδακτικι ςειρά» με 

http://b-epipedo2.cti.gr/
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κατευκυνόμενθ πλοιγθςθ. Από τθν άλλθ μεριά, με το ςυγκεκριμζνο τρόπο 

διαχείριςθσ του υλικοφ δίνεται ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ και τθν εμπλοκι του 

μακθτι ςε αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ, λαμβάνονται υπόψθ οι βαςιςμζνεσ ςτθν 

εμπειρία του αναπαραςτάςεισ για το πραγματικό κόςμο, υποςτθρίηεται θ δθμι-

ουργικι δραςτθριότθτά του, επιτρζποντασ ςτον μακθτι να ζχει τον ζλεγχο τθσ 

διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ, παρζχοντάσ του βοικεια και κακοδιγθςθ όταν 

χρειάηεται (Ραπαςταματίου κ.ά. 2005, Ραπαςταματίου 2008). 

Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ και προσ διευκόλυνςθ του εκπαιδευτικοφ κα 

ωφελοφςε μια «επζμβαςθ εμπλουτιςμοφ» του τρζχοντοσ ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ του μακι-

ματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» με τθν προςκικθ προτάςεων πολυμεςικοφ 

υλικοφ ςε πλιρθ αντιςτοιχία με τουσ υπάρχοντεσ ςτόχουσ, τισ κεματικζσ ενότθτεσ, 

τισ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να υπάρχει θ (γραμμικι) ακολουκία: ςτόχοι, 

κεματικζσ ενότθτεσ, ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ, πειράματα/ πολυμεςικό υλικό.  

Με τθ νζα ςτιλθ πειράματα/ πολυμεςικό υλικό να αναφζρεται ςτα πειράματα 

και τισ δραςτθριότθτεσ  που υπάρχουν/ προτείνονται ςτο βιβλίο του μακθτι και τα 

αντίςτοιχα φφλλα εργαςίασ ςτο Τετράδιο Εργαςιϊν ςτο τρζχον διδακτικό πακζτο 

Φυςικά Δθμοτικοφ: Ερευνϊ και ανακαλφπτω για τισ τάξεισ Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

(Αποςτολάκθσ, Ραναγοποφλου κ.ά., 2006). 

Συμπλθρωματικά, μια ςειρά από παρατθριςεισ και ςυνοπτικζσ υποδείξεισ με 

υπερςυνδζςμουσ ςτο Διαδίκτυο κα κακιςτοφςαν εφκολθ τθν αναηιτθςθ των πθγϊν 

(εκπαιδευτικά λογιςμικά, προςομοιϊςεισ, βίντεο) και είτε τθ μεταφόρτωςθ 

(download) και αποκικευςι τουσ ςτον Θ/Υ του ςχολείου, τθσ τάξθσ, τον προςωπικό 

του εκπαιδευτικοφ είτε το on-line τρζξιμό τουσ.  

Στο Ραράρτθμα 1 και ςτο Ραράρτθμα 2 υπάρχουν οι προτάςεισ για το Εμπλου-

τιςμζνο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» Εϋ τάξθσ Δθμοτικοφ 

και για το Εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» 

Στϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, αντίςτοιχα.  

 

Εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ "Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο" Εϋ  τάξθσ Δθμοτικοφ 

ΕΝΟΤΘΤΑ 1: Υλικά ςϊματα και δομι τθσ φλθσ 

Στόχοι 
Κεματικζσ ενότθτεσ 

(Διατικζμενοσ χρόνοσ) 
Ενδεικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 
Ρειράματα / Ρολυμεςικό 

υλικό 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:  
Να αναγνω-
ρίηουν τθ µάηα 
και τον όγκο 

Λδιότθτεσ των υλικϊν 
ςωμάτων 
  
 
Μάηα  

 
 
Ηυγίηουν διάφορα 
ςϊµατα και 
παρατθροφν ότι 

ΥΛΛΚΑ ΣΩΜΑΤΑ*  
Φφλλο Εργαςίασ 1: Πγκοσ 
Φφλλο Εργαςίασ 2: Μάηα 
Φφλλο Εργαςίασ 3: Ρυκνό-
τθτα 
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ωσ κοινζσ 
ιδιότθτεσ των 
ςωµάτων.  
 

Να µετροφν  τθ 
µάηα ςτερεϊν 
ςωµάτων 
κακϊσ και τθ 
µάηα και τον 
όγκο υγρϊν 
ςωµάτων.   
 

Να εκφράηουν 
τισ µετριςεισ 
τουσ χρθςιµο-
ποιϊντασ τισ 
κατάλλθλεσ 
µονάδεσ.  
 

Να ςυςχετί-
ηουν ποιοτικά 
τθν πυκνότθτα 
µε τθ µάηα και 
τον όγκο (…) 

 Πγκοσ  
 Ρυκνότθτα  
  
  
(ϊρεσ 3)  

οριςµζνα από 
αυτά ζχουν ίςεσ 
µάηεσ και διαφορε-
τικοφσ όγκουσ και 
άλλα ίςουσ όγκουσ 
και διαφορετικζσ 
µάηεσ.   
 

Καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
ςε ςχετικοφσ πίνα-
κεσ και εξάγουν 
ςυµπεράςµατα.  
 

Μετροφν τον όγκο 
υγρϊν από τθν 
κακθµερινι τουσ 
εµπειρία (π.χ. 
νερό, γάλα, κραςί, 
οινόπνευµα, κτλ.) 
µε χριςθ καταλ-
λιλων οργάνων.  
 
 

1. Χαρακτθριςτικά τθσ 
φλθσ (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/cont
ent/los/primary/science/ch
aracteristics_of_matter/lau
nch.html 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο  
Εικονικό Εργαςτιριο: 
Μζτρθςθ μικουσ, εμβαδοφ, 
όγκου 
http://www.kessanidis.info/
metabook/data/intro/main
11.htm 
(Εικονικό εργαςτιριο για τθ 
μζτρθςθ του όγκου υγρϊν 
και ςτερεϊν.) 
 
3. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο (…) 
  

 

Ραρατθριςεισ 
 

     * Σε ςυμφωνία με βιβλίο του μακθτι και τα αντίςτοιχα φφλλα εργαςίασ ςτο 
Τετράδιο Εργαςιϊν ςτο τρζχον διδακτικό πακζτο Φυςικά Δθμοτικοφ: Ερευνϊ και 
ανακαλφπτω για τθν τάξθ Εϋ Δθμοτικοφ (Αποςτολάκθσ, Ραναγοποφλου κ.ά. 2006) 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=D
SDIM-E107&openDir=/4bdaa3d821e1 
 

Πίνακασ 4. Ενδεικτικό τμιμα του «εμπλουτιςμζνου» ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του μακιματοσ 

«Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» Εϋ τάξθσ Δθμοτικοφ. 

 

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και τα applets (animations, simulations) τα οποία 

επιλζχκθκαν και ςυμπεριελιφκθςαν ςτα εμπλουτιςμζνα ΔΕΡΡΣ–ΑΡΣ του μακι-

ματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» Εϋ και ΣΤϋ τάξεων Δθμοτικοφ  δεν παρουςιάηουν 

προβλιματα «τρεξίματοσ» ςτον Θ/Υ και είτε υπάρχουν ελεφκερα ςτο Διαδίκτυο 

ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα, είτε ζχουν παραχκεί ςτθ χϊρα μασ (www.e-

yliko.gr) ι ζχουν μεταφραςτεί ςτα ελλθνικά και είναι αναρτθμζνα/ υπάρχουν, 

(ι) ςτο δικτυακό τόπο του (τζωσ) Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου,  

(ιι) ςτθν πλατφόρμα «Ψθφιακό Σχολείο» του υπουργείου Ραιδείασ, και  

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E107&openDir=/4bdaa3d821e1
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E107&openDir=/4bdaa3d821e1
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/


 

 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

35 
 

(ιιι) ςτα προτεινόμενα λογιςμικά και προςομοιϊςεισ του προγράμματοσ επιμόρ-

φωςθσ βϋ επιπζδου ςτισ ΤΡΕ για τουσ κλάδουσ ΡΕ60 και ΡΕ04 (http://b-

epipedo2.cti.gr/). 

Τα βίντεο που περιλαμβάνονται προζρχονται κυρίωσ από τθν Εκπαιδευτικι 

Τθλεόραςθ του υπουργείου Ραιδείασ (www.edutv.gr) και επιλεγμζνα βιντεοκλίπ με 

ζγκυρο εκαπιδευτικό περιεχόμενο από το YouTube (www.youtube.com).  

Τα περιβάλλοντα οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ που υποςτθρίηονται από εκπαιδευ-

τικά λογιςμικά πολυμεςικϊν εφαρμογϊν προςομοίωςθσ φαινομζνων και διαδι-

καςιϊν, δεν προςφζρουν ζτοιμθ γνϊςθ, αλλά υποβοθκοφν ςε ανακαλυπτικζσ μεκό-

δουσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Ιδιαίτερα ςτα μακιματα των φυςικϊν 

επιςτθμϊν παρζχουν τα αναγκαία εργαλεία και τθ δυνατότθτα πειραματιςμοφ ςε 

περιβάλλοντα είτε δφςκολα προςεγγίςιμα (λ.χ. μικρόκοςμοσ), είτε χρονοβόρα είτε 

υποκακιςτοφν επικίνδυνα πειράματα. Πμωσ, κυρίαρχθ μορφι ςυνεχίηει να 

παραμζνει το κλαςικό εργαςτιριο, το οποίο «προθγείται» ωσ δραςτθριότθτα και 

ςτο προτεινόμενο εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ – ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό 

Κόςμο» Εϋ και ΣΤϋ τάξεων Δθμοτικοφ. 
 

3.1.4 Θ πρόταςθ «εμπλουτιςμοφ», το ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ  και «Τετράδιο Εργαςιϊν» 

 

     Στο Ραράρτθμα 3 μζςω υπερςφνδεςθσ υπάρχει θ αντιςτοίχθςθ μεταξφ του 

εμπλουτιςμζνου ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ του μακιματοσ «Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο» και τθσ 

ςειράσ με τθν οποία οι ενότθτζσ του υλοποιοφνται ςτα ςχολικά εγχειρίδια «Ερευνϊ 

και Ανακαλφπτω» (Τεράδιο Εργαςιϊν και Βιβλίο μακθτι), μια και αυτι ζχει αλλάξει.  

Θ αντιςτοίχθςθ- ςε ψθφιακό αρχείο- ζχει δομθκεί με βάςθ το Τετράδιο Εργαςιϊν 

τθσ Εϋκαι τθσ ΣΤ’ τάξεων, αντιςτοίχωσ. Ζνα παράδειγμα είναι θ υποενότθτα «Ρολφ-

κφτταροι οργανιςμοί», που υπάρχει ςτο ΑΡΣ τθσ Εϋ τάξθσ, ςτθν Ενότθτα 1: Υλικά 

ςϊματα και δομι τθσ φλθσ,  αλλά υλοποιείται ςτο εγχειρίδιο τθσ ΣΤϋ τάξθσ ςτο 

κεφάλαιο «Ηϊα». Χρθςιμοποιϊντασ ωσ ευρετιριο το Ραράρτθμα 3, εφκολα προς-

διορίηεται και ανακτάται το ςχετικό ψθφιακό υλικό τθσ τζταρτθσ ςτιλθσ του 

«εμπλουτιςμζνου» ΑΡΣ, όπωσ δείχνεται παρακάτω (Ctrl+κλικ ςτο ςφνδεςμο ΗΩΑ): 

 

     (…) 

    4.ΦΥΤΑ 

      Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3-4 

    5.ΗΩΑ 

      Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 

    6.ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑ 

      Φφλλα Εργαςίασ 1-2 

      (…) 
 

Πίνακασ 5. Ενδεικτικό τμιμα από το Παράρτθμα 3 (ευρετιριο). 

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
http://www.edutv.gr/
http://www.youtube.com/
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4. Ο ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 
 

4.1 Διδακτικοί ςτόχοι και διδαςκαλία 

 

4.1.1 Στόχοι και διδαςκαλία 

 

 Οι ςαφϊσ κακοριςμζνοι ςτόχοι αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν αποτε-

λεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ. Μια διδαςκαλία κα κρικεί επιτυχισ ι αποτε-

λεςματικι ςτο μζτρο που κα ςυμβάλει ςτθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ των 

μακθτϊν προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ. Αν και οι όροι 

ςκοπόσ και ςτόχοσ εννοιολογικά δε διαφζρουν μεταξφ τουσ, δίνουμε ςυμβατικά ςτθ 

λζξθ ςκοπόσ γενικότερθ ςθμαςία και ςτθ λζξθ ςτόχοσ ειδικότερθ. Λ.χ. αναφε-

ρόμαςτε ςτουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ, που περιγράφουν τισ γενικζσ αρχζσ προσ 

τισ οποίεσ ςυγκλίνει ςε εκνικό επίπεδο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

Οι γενικοί αυτοί κατευκυντιριοι ςκοποί, που δεν μποροφν εφκολα να μετρθκοφν, 

εξειδικεφονται και υλοποιοφνται μζςω του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 

ςτθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ, και πλζον ωσ εκπαιδευτικοί ςτόχοι εντάςςονται 

ςτο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ του κάκε μακιματοσ. Λζγονται ςτόχοι, επειδι 

υποδθλϊνουν το αναμενόμενο ι ςχεδιαηόμενο αποτζλεςμα από ζνα γεγονόσ 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (μπιχεβιοριςτικι κεωρία μάκθςθσ). Στθ ςυνζχεια, ωσ 

διδακτικοί ςτόχοι (ςτόχοι ςυμπεριφοράσ) επιτρζπουν τθ λεπτομερι ανάλυςθ ι/ και 

τροποποίθςθ  τθσ διδαςκαλίασ μιασ ενότθτασ ι μιασ δραςτθριότθτασ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ με ςυγκεκριμζνα διδακτικά μζςα, ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχείο του 

ςχεδίου μακιματοσ. 

Ωσ εκ τοφτου ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ (πρζπει να) περιλαμβάνει: 

– Το ςτόχο ι τουσ ςτόχουσ που προςδιορίηουν ακριβϊσ τθ ηθτοφμενθ ςυμπε-

ριφορά των μακθτϊν. Ο όροσ ςυμπεριφορά αναφζρεται ςε δραςτθριότθτα που ζχει 

ςχεδιαςτεί ι χρθςιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό για να ικανοποιιςει ι να 

δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για μάκθςθ.  

– Το γνωςτικό υπόβακρο των μακθτϊν. 

– Τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και τθν οργά-

νωςθ τθσ τάξθσ, ιτοι τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ ο μακθτισ κα φτάςει ςτο 

ςτόχο. 

– Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται (εδϊ εντάςςεται το ςχολικό εργαςτιριο 

φυςικϊν επιςτθμϊν και θ χριςθ του υπολογιςτι και των ΤΡΕ). 

– Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ, που περιλαμβάνει τα κριτιρια επιτυχίασ του 

ςτόχου για να μετρθκεί τόςο θ πρόοδοσ των μακθτϊν όςο και για να γίνει θ 

επανατροφοδότθςθ (και θ αυτοαξιολόγθςθ) του εκπαιδευτικοφ (Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 

2002, Χαλκιά 2010, Αποςτολάκθσ κ.ά., ΒτΔ, 2006). 
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4.1.2 Λεκτικι διατφπωςθ ςτόχων 

 

Οι διδακτικοί ςτόχοι πρζπει να διατυπϊνονται με ςαφινεια και κάκε δυνατι 

ακρίβεια, να δθλϊνουν τθ ςυμπεριφορά που αναμζνουμε να ζχει ο μακθτισ ςτο 

τζλοσ μιασ διδακτικισ (ι κεματικισ) ενότθτασ ι πρακτικισ δραςτθριότθτασ, να 

μποροφν να ποςοτικοποιοφνται και να μετροφνται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 12.Διάγραμμα ροισ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ. 

 

Πταν επιλζγονται και διατυπϊνονται διδακτικοί ςτόχοι, χρθςιμοποιοφνται λζξεισ 

δθλωτικζσ ωσ προσ: 

–    Τι μπορεί να εκτελεί, πράττει ι λζει ο μακθτισ (ςφμφωνα με τθν θλικία του). 

 Ρϊσ κα το εκτελεί, με ποιεσ διαδικαςίεσ και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ. 

 Σε ποιο επίπεδο, ςε τι βακμό και πότε. 

 Ροιο κα είναι το αποτζλεςμα και πϊσ αυτό κα αξιολογθκεί ι βακμολογθκεί 

αντικειμενικά. 

Δίνεται, δθλαδι, ζμφαςθ και εςτίαςθ ςτον ενεργθτικό ρόλο του μακθτι (μακθ-

τοκεντρικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ) και όχι ςτο τι κα κάνει ι τι κα πει ο 

δάςκαλοσ και πρζπει να μάκουν, να εκτελζςουν, να αφομοιϊςουν οι μακθτζσ 

(δαςκαλοκεντικι μζκοδοσ). Συνεπϊσ επικεντρϊνουμε ςτθ μάκθςθ και όχι ςτθ 

διδαςκαλία. Και είναι ςκόπιμο οι διδακτικοί ςτόχοι να ανακοινϊνονται ςτουσ 

μακθτζσ (ςυμβόλαιο μάκθςθσ). 

Θ λεξικι γλϊςςα διατφπωςθσ του ςτόχου πρζπει να περιγράφει δραςτθριότθτεσ 

και ενζργειεσ του μακθτι ςε κακοδθγοφμενθ /διερευνθτικι διαδικαςία μάκθςθσ. 

Μια περιγραφι ςτόχου μπορεί να μθν είναι αποκλειςτικά ζνα ςφνολο λζξεων, αλλά 

και ςφμβολα ι/ και εικόνεσ. Ζτςι, χρθςιμοποιοφμε ριμα που δθλϊνει τθν αναμενό-

μενθ ςυμπεριφορά ςε λειτουργικι μορφι. Λζμε, ο μακθτισ να διατυπϊςει τον 

νόμο, να λφςει τθν άςκθςθ, να εκτελζςει το πείραμα, περιγράφοντασ ταυτόχρονα το 

 Στόχοσ 
 

Αποτζλεςμα 
(επιτυχία) 

Αξιολόγθςθ/ 
Επανατροφοδότθςθ 

Γραπτι ι 
προφορικι 
διατφπωςθ 

Φλθ 
Μζςα 

Μζκοδοι 
Ραιδιά 

Δάςκαλοι 
Χϊροι 

Ρροςδοκϊμενο 
αποτζλεςμα 
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είδοσ του αντικειμζνου, δθλαδι τι πείραμα, ποια άςκθςθ, ποιο νόμο. Τα ριματα 

αυτά είναι ςαφι, γιατί κακορίηουν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα του μακθτι. 

ιματα όπωσ τα μακαίνω, κατανοϊ, κατακτϊ, γνωρίηω δεν ερμθνεφουν ςαφϊσ 

μια ςυγκεκριμζνθ δράςθ και δε ςυνιςτϊνται για τθ διατφπωςθ ςτόχων. Λόγου χάρθ, 

λζγοντασ να «μάκει ο μακθτισ», μπορεί να ςθμαίνει: να διακρίνει, να αποςτθκίςει, 

να αναφζρει, να κατανοιςει. 
 

  
  

Πίνακασ 6. Παραδείγματα  λζξεων και όρων  για  τθ διατφπωςθ 

 διδακτικϊν  ςτόχων.  

περιγράφω καταςτάςεισ, ςυνκικεσ.  
αναγνωρίηω αντικείμενο, τόπο, χρονολογία, οριςμό. 
ανακαλϊ προθγοφμενθ γνϊςθ. 
απομνθμονεφω χρονολογίεσ, όρουσ, οριςμοφσ. 
απαρικμϊ μζρθ, είδθ, περιπτϊςεισ, αίτια,παραδείγ-        
                                                                          ματα, επιχειριματα, αποτελζςματα.                                                                           

αναφζρω μζρθ, ςτοιχεία, είδθ, αίτια, αποτελζςματα. 
αναλφω ςτα ςτοιχεία, ςτα είδθ, ςτα ςυςτατικά μζρθ. 
αιτιολογϊ                                                       αναφζροντασ τθν αιτία/λόγο. 
αποδεικνφω πρόταςθ, ιςχυριςμό, κεϊρθμα (λογικϊσ), 
 νόμο (πειραματικϊσ). 
γράφω (καταγράφω) παρατθριςεισ, μετριςεισ, κφρια ςθμεία,     
                                                                           περίλθψθ. 
δείχνω (επιςθμαίνω)                                     ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 
διακρίνω                                                         ςτοιχεία, είδθ, ςυςτατικά, προχποκζςεισ                       
                                                                           από  τα ςυμπεράςματα.                   
διατυπϊνω επιχείρθμα, νόμο, οριςμό. 
εκτελϊ άςκθςθ, πειράματα, οδθγίεσ. 
εφαρμόηω κανόνα, νόμο, μζκοδο, αρχι. 
εξάγω (ςυνάγω) κανόνα, νόμο, ςυμπζραςμα, ςυνζπειεσ. 
κάνω παραλλαγζσ, αντικαταςτάςεισ.  
κατατάςςω (ιεραρχϊ) ςε ζννοια, τάξθ, κατθγορία, γζνοσ με  
 βάςθ κακοριςμζνα κριτιρια. 
καταςκευάηω μοντζλο, ςυςκευι. 
λφνω άςκθςθ, πρόβλθμα. 
μετρϊ ςυνεχι ι αςυνεχι δεδομζνα. 
μεταφράηω ζνα κείμενο από μία γλϊςςα ςε άλλθ. 
μεταφζρω από ζνα ςυμβολιςμό ςε άλλο. 
ολοκλθρϊνω (ςυμπλθρϊνω) πρόταςθ, κανόνα, νόμο, τφπο. 
ορίηω λζξεισ, όρουσ, τάξεισ, ςφνολα, ζννοιεσ. 
παραβάλλω/αντιπαραβάλλω/                   γεγονότα, καταςτάςεισ, ευριματα, αποτελζ- 
ςυγκρίνω ςματα για να εξαγάγω ομοιότθτεσ, διαφορζσ. 
παραφράηω κείμενο, κανόνα, νόμο, αρχι. 
προςάγω/ αναφζρω/ παρακζτω επιχειριματα, παραδείγματα. 

προχωρϊ (προβαίνω) ςε γενικεφςεισ, ςυμπεράςματα. 

ςυνοψίηω μια διάλεξθ, δθλϊςεισ, ςυμπεράςματα. 

ταξινομϊ βάςει κακοριςμζνων κριτθρίων. 
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Ο παραπάνω κατάλογοσ δεν είναι εξαντλθτικόσ οφτε και πρότυποσ. Δίνει απλά 

μερικά παραδείγματα, όπου αναφζρονται δραςτθριότθτεσ και το λεξιλόγιο που 

χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι αφενόσ των ςτόχων και αφετζρου για τθ 

διατφπωςθ των τρόπων αξιολόγθςθσ. 

 

4.1.3 Ταξινόμθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων κατά Bloom 

  

Θ ιδζα τθσ ταξινόμθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων ζχει ιςτορία ςχεδόν 50 

χρόνων. Ο Αμερικανόσ ψυχολόγοσ B.S. Bloom και οι ςυνεργάτεσ του πίςτευαν πωσ 

μια τζτοια επινόθςθ υποβοθκάει ςτον προγραμματιςμό του διδακτικοφ ζργου και 

ότι οι ψυχολογικζσ ςχζςεισ που χρθςιμοποιοφνται από το ταξινομικό ςχιμα 

μποροφν να προωκιςουν τθν κατανόθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και να 

προαγάγουν τθ λειτουργικι ςχζςθ των ικανοτιτων και ςυναιςκθματικϊν 

καταςτάςεων του μακθτι με τθν προςφερόμενθ γνϊςθ και κάκε άλλθσ μορφισ 

επίδραςθ του περιβάλλοντοσ.  

Θ ςχζςθ αυτι διαγράφεται ςε πλαίςιο, που κατά τθν άποψι τουσ κακορίηεται 

από τουσ τομείσ: 

 των νοθτικϊν λειτουργιϊν (γνωςτικόσ τομζασ), 

 των ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων (ςυναιςκθματικόσ τομζασ), 

 των ψυχοκινθτικϊν λειτουργιϊν (ψυχοκινθτικόσ τομζασ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 13. Διάγραμμα διαςφνδεςθσ των τομζων γνωςτικόσ, ςυναιςκθματικόσ και 

ψυχοκινθτικόσ κατά τθν μπιχεβιοριςτικι κεωρία. 

 

Ο γνωςτικόσ τομζασ περιλαμβάνει εκείνουσ τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ οι οποίοι 

αςχολοφνται με τθν ανάκλθςθ και τθν ανάμνθςθ τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ των 

νοθτικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων, όπωσ είναι θ ςκζψθ και θ λφςθ προβλθμάτων. 

Είναι ο τομζασ όπου μποροφν να βρεκοφν διατυπωμζνοι οι περιςςότεροι κακαροί 

οριςμοί ςτόχων ςαν περιγραφζσ μακθτικισ ςυμπεριφοράσ. 

Σ σ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ ς 
 

 

 

 

 

 

        

Κ α τ α σ τ  ά σ ε ι ς 
 

Ψστοκινητικές 
λειτοσργίες 

Νοητικές 
λειτοσργίες 
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Ο ςυναιςκθματικόσ τομζασ περιλαμβάνει ςτόχουσ που περιγράφουν μεταβολζσ 

ςτθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ και τθν ανάπτυξθ ενδιαφερόντων, ςτάςεων και 

αξιϊν ι βακμοφσ αποδοχισ ι απόρριψθσ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ και τθν ικανότθτα προςαρμογισ. Οι ςτόχοι ςε αυτόν τον τομζα δεν 

κακορίηονται με μεγάλθ ακρίβεια. Είναι εκφράςεισ που βαςίηονται ςε λογικά 

ςυμπεράςματα και όχι ςε δραςτθριότθτεσ. 

Ο ψυχοκινθτικόσ τομζασ περιλαμβάνει ςτόχουσ που ςχετίηονται με κινθτικζσ 

δεξιότθτεσ με ζμφαςθ ςε κάποια κινθτικι ικανότθτα, χειριςμό υλικοφ ι αντικει-

μζνων ι κάποια πράξθ που απαιτεί νευρομυϊκό ςυντονιςμό. Οι ςτόχοι αυτοί 

ςυνδζονται κυρίωσ με τθ ςωματικι αγωγι, το χορό, τθ ηωγραφικι, τα τεχνολογικά 

μακιματα, τθ διεξαγωγι ενόσ πειράματοσ ςτο ςχολικό εργαςτιριο των φυςικϊν 

επιςτθμϊν κ.ά. (Bloom & KrathwohI 1986, Mager 1985, Φλουρισ 2005). 

Με βάςθ αυτό το ταξινομικό ςχιμα καταςκευάςτθκε (αρκετά αυκαίρετα και με 

αρκετζσ επιφυλάξεισ) ζνα ςφςτθμα διδακτικισ ςκοποκεςίασ. 

 

4.1.4 Μια ταξινομία για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

 

Πςον αφορά τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, θ ταξινομία του L.E. Klopfer είναι ίςωσ θ πιο 

πλιρθσ, με τθν ζννοια ότι περιλαμβάνει και τουσ τρεισ τομείσ ςυμπεριφοράσ 

(γνωςτικό, ςυναιςκθματικό και ψυχοκινθτικό), όπωσ επίςθσ και τθ μεκοδολογία των 

φυςικϊν επιςτθμϊν (Ραπαςταματίου 2010α). 

Στο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν οι ςτόχοι ςχετίηονται με  

(α) τθν εννοιολογικι κατανόθςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν από το μακθτι  (γνϊςθ 

και κατανόθςθ), 

(β) με τθν ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ του μακθτι προσ τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

(ςυναιςκθματικόσ), 

(γ) με τθ ςυμμετοχι του μακθτι και τθν ομαδικι εργαςία του ςτισ πρακτικζσ/ 

πειραματικζσ διαδικαςίεσ (κοινωνικόσ- ςτάςεισ και ενδιαφζροντα), 

(δ) με τθν προςωπικι εναςχόλθςθ του μακθτι ςε πειραματικζσ διαδικαςίεσ ςτο 

ςχολείο και ςτο ςπίτι (ψυχοκινθτικόσ- δεξιότθτεσ). 

Ενδεικτικά παραδείγματα διατφπωςθσ διδακτικϊν ςτόχων ςφμφωνα με τθν 

ταξινομία Klopfer: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ ι μιασ πειραματικισ 

δραςτθριότθτασ ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: 

 Να ορίηει με ςαφινεια το φαινόμενο τθσ γραμμικισ διαςτολισ (γνϊςθ). 

 Να εξθγεί τθν κινθτικι κατάςταςθ ενόσ αυτοκινιτου με τισ γραφικζσ 

παραςτάςεισ ταχφτθτασ-χρόνου και μετατόπιςθσ-χρόνου (κατανόθςθ). 

 Να εξθγεί ότι το αλουμινόχαρτο είναι αγωγόσ τθσ κερμότθτασ (κατανόθςθ). 

 Να προτείνει άμεςουσ και ζμμεςουσ τρόπουσ για τθ μζτρθςθ τθσ ωμικισ 

αντίςταςθσ ενόσ ςφρματοσ (εντοπιςμόσ προβλιματοσ). 
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 Να παρατθριςει ςτον παλμογράφο τθν παραγωγι ιχου από τθν παλμικι 

κίνθςθ του διαπαςϊν (παρατιρθςθ). 

 Μα επιλφει προβλιματα ποςοτικοφ χαρακτιρα με βάςθ το νόμο του Joule 

(εφαρμογι ςε νζα προβλιματα). 

 Να διαπιςτϊνει χωρίσ βοικεια τον τρόπο ςφνδεςθσ των διαφόρων θλεκτρι-

κϊν καταναλωτϊν ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ςπιτιοφ του (ερμθνεία 

δεδομζνων και γενίκευςθ). 

 Να αιτιολογεί τθ μικροςκοπικι περιγραφι του προτφπου του ιδανικοφ 

αερίου (ζλεγχοσ κεωρθτικοφ μοντζλου). 

 Να διαπιςτϊνει τθν ταυτότθτα του αερίου που ςυγκεντρϊκθκε ςτθν άνοδο 

κατά τθ διάςπαςθ του νεροφ ςτα ςυςτατικά του με θλεκτρόλυςθ (εφαρμογι 

επιςτθμονικϊν γνϊςεων και μεκόδων). 

 Να αναπτφξει δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ λογιςμικϊν φυςικισ (δεξιότθτεσ). 

 Να χειρίηεται με ακρίβεια τουσ ηυγοφσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου (δεξιότθ-

τεσ ςτο χειριςμό). 

 Να εργάηεται ςτο εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αςφαλείασ (δεξι-

ότθτεσ ςτο χειριςμό). 

 Να αυξθκεί το ενδιαφζρον και θ ευχαρίςτθςι του για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

(ςτάςεισ και ενδιαφζροντα). 

 Να αναπτφξει ςτο εργαςτιριο πνεφμα ςυνεργαςίασ και υπευκυνότθτασ 

(ςτάςεισ και ενδιαφζροντα). 

 Να αντιλθφκεί τθ ςθμαςία του εργαςτθρίου ςτθ μελζτθ τθσ φυςικισ με τθν 

αποδοχι των παρατθροφμενων γεγονότων (κατεφκυνςθ). 

 

4.2 Σχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ  

 

4.2.1 Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ 

 

Ο ςχεδιαςμόσ μιασ διδακτικισ ενότθτασ ι μακθςιακισ δραςτθριότθτασ είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διδακτικισ πράξθσ και επθρεάηει αυτό που κα ςυμβεί 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι/και ςτο εργαςτιριο αφοφ, ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ 

ζχει λίγο πολφ τισ δικζσ του ιδζεσ για το τι κζλει να αποκομίςουν οι μακθτζσ του 

από τθ διδαςκαλία. Ζτςι, κάκε «οδθγόσ για τθ διδαςκαλία» (το βιβλίο του 

εκπαιδευτικοφ/ δαςκάλου ι ΒτΔ που προβλζπεται από το ΑΡΣ και ςυνοδεφει το 

διδακτικό εγχειρίδιο) πρζπει να μθν αποβλζπει ςε μια κατευκυνόμενθ, 

«προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία», αλλά να προτείνει τρόπουσ που κα βοθκιςουν 

τον εκπαιδευτικό να διαμορφϊςει τισ δικζσ του ιδζεσ, αφινοντάσ του τθν 

πρωτοβουλία των κινιςεων, ϊςτε να προςαρμόηει κάκε φορά τον τρόπο 

διδαςκαλίασ ανάλογα με το επίπεδο και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν του.   
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Πμωσ θ διδαςκαλία είναι αναγκαίο να μθν ξεφεφγει από τουσ διδακτικοφσ 

ςτόχουσ και το πλαίςιο που το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν ορίηει. Για αυτόν το 

λόγο και ζνασ οδθγόσ για τθ διδαςκαλία πρζπει να κακιςτά ξεκάκαρα και φανερά 

ςτον εκπαιδευτικό τα βιματα-απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα «τι ζχω να κάνω;»  πριν από 

τθ διδαςκαλία, κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλία, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ. 

Σχεδιάηοντασ μια ςειρά μακθμάτων ςχολικισ φυςικισ για τθ δευτεροβάκμια ι 

τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ λαμβάνουμε υπόψθ ότι αυτά οφείλουν να 

ςυμβάλλουν ςτθ γενικι διανοθτικι ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν (και δεν αφοροφν 

μόνο τουσ μελλοντικοφσ επιςτιμονεσ), δίνοντάσ τουσ τθν ευκαιρία να αποκτιςουν 

κρίςθ, να μάκουν να εκφράηουν τισ ςκζψεισ τουσ κακαρά, όπωσ και να μποροφν να 

ακολουκιςουν τθν ανάπτυξθ των ιδεϊν άλλων, ξεχωρίηοντασ τα ςθμαντικά από τα 

αςιμαντα. Επίςθσ για να εξοικειωκοφν και να αςκθκοφν οι μακθτζσ ςτθν 

επιςτθμονικι μεκοδολογία (επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ). Ταυτόχρονα να 

αναπτφξουν ςτουσ μακθτζσ τθ γλωςςικι και τθν αιςκθτικι καλλιζργεια, αλλά και να 

ενιςχφςει τισ όποιεσ χειρονακτικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ τουσ ςτο εργαςτιριο ι 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Τζλοσ, να τουσ δϊςει να καταλάβουν ότι θ φυςικι (οι 

φυςικζσ επιςτιμεσ) βρίςκεται ςτισ ρίηεσ τθσ τεχνολογίασ, αναπτφχκθκε ςε άμεςθ 

αλλθλεπίδραςθ με τθν κοινωνία και αποτελεί ςυνιςτϊςα του πολιτιςμοφ μασ 

(Ραπαςταματίου 2010β, Σταυρίδου 2011, Αποςτολάκθσ κ.ά., ΒτΔ, 2006).  

 

4.2.2 Ραράγοντεσ ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ  

     

  Στο ερϊτθμα ποφ πρζπει να βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ, θ απά-

ντθςθ μπορεί να ςυνοψιςτεί: ςτισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ ζχουν 

υπόβακρο τθν ικανότθτα του ατόμου να  «μακαίνει» ι ςωςτότερα, να οικοδομεί τθ 

γνϊςθ (του). Για αυτόν το λόγο ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να είναι τζτοιοσ, που να 

αφινει μεγάλα περικϊρια για τθ ςυμμετοχι του μακθτι, αλλά και τθ δυνατότθτα 

ςτον εκπαιδευτικό για τθν αναπροςαρμογι τθσ ϊςτε να εκμεταλλευτεί δθμιουργικά 

τυχόν απρόοπτα ερεκίςματα που προκφπτουν ξαφνικά ςτθν τάξθ ςφμφωνα με τα 

δεδομζνα τθσ ςτιγμισ (ι τθν τρζχουςα επιςτθμονικι και μθ επικαιρότθτα). 

 Ζτςι, θ προπαραςκευι του εκπαιδευτικοφ δεν μπορεί να εξαντλείται ςτθν απλι 

κατοχι τθσ φλθσ, αλλά και ςτθν εμβάκυνςθ του αντικειμζνου, ςτθν παιδαγωγικι 

ςχζςθ του και ςτθν αλλθλεπίδραςθ με το μακθτι. Ακόμθ, οι όποιεσ οδθγίεσ 

(ςωςτότερα, ενδεικτικζσ προτάςεισ) για το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ μιασ 

ενότθτασ ι δραςτθριότθτασ των μακθτϊν δεν μποροφν να είναι άκαμπτεσ, γιατί 

τότε «ςκοτϊνουν» τον αυκορμθτιςμό του εκπαιδευτικοφ και τθν αυτενζργεια των 

μακθτϊν του. Δεν κακοδθγοφν, είναι απλά ενδεικτικζσ.  

Γενικά κατά το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ μιασ ενότθτασ ι δραςτθριότθτασ 

πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τρία πράγματα:  

     − Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ. 
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Αξιολόγθςθ                         

    Σχεδιαςμόσ     
     μακιματοσ 

Οργάνωςθ (χϊρου κτλ.) 

Αςφάλεια (εργαςτιριο φ.ε.) 

Ζλεγχοσ χϊρων κτλ. 

Εφαρμογι ςχεδίου                         

Ανατροφοδότθςθ   

Ρροςαρμογι 
 Ρροςαρμογι 

ςχεδίου                           ζχεδίου                           
Επαναςχεδιαςμόσ 
διδαςκαλίασ                        

Σχεδίου  μακιματοσ                      

Αναπροςαρμογι                     

Μακθτϊν                           

Τι ζχω να κάνω… 
 

 Μετά τθ διδαςκαλία…    Ρριν τθ διδαςκαλία… 
Κατά τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ… 

     − Θ μζκοδοσ, τα υλικά, τα μζςα, οι δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν. 

     − Θ αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ που ζγινε μζχρι τϊρα. 

Κακζνα από τα παραπάνω αντιπροςωπεφει (κατά το διδακτικό πρότυπο του 

Gagné) και μια ερϊτθςθ τθσ μορφισ: 

     − Τι ζχω να κάνω; 

     − Ρϊσ κα το υλοποιιςω; 

     − Ρϊσ κα γνωρίςω ότι πζτυχα; 

Γενικεφοντασ, λοιπόν, μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι οι παράγοντεσ που διζπουν 

το περίγραμμα ενόσ ελαςτικοφ ςχεδίου/ςεναρίου διδαςκαλίασ μιασ ωριαίασ διδα-

κτικισ ενότθτασ ι δραςτθριότθτασ (Χατηθδιμου 1988, Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, 

Βλάχοσ 2004, Φλουρισ 2005, Χαλκιά 2010, Σταυρίδου 2011) βάςει κάποιασ ςφγ-

χρονθσ κεωρίασ μάκθςθσ (Betrand 1994, EAITY 2011, Αποςτολάκθσ κ.ά., ΒτΔ, 2006,) 

είναι: 

     (α) Ο κακοριςμόσ και θ κεμελίωςθ των διδακτικϊν ςτόχων όπωσ βγαίνουν 

από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ ςτο διδακτικό 

εγχειρίδιο και τθν ατομικότθτα των μακθτϊν και το επίπεδο τθσ τάξθσ.  

     (β) Οι προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ (γνωςτικό υπόβακρο) των μακθτϊν για τθ 

διδαςκαλία τθσ ενότθτασ και οι «ιδζεσ» των μακθτϊν. 

 

 
 

 

 

 
 

Εικόνα 14. Διάγραμμα παραγόντων ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ. 

 

     (γ) Θ επιλογι τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ (ολικι, αποκαλυπτικι, διακεματικι, 

διερευνθτικι και λοιπζσ προςεγγίςεισ) θ οποία βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με 
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τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ πρζπει να δϊςει απαντιςεισ ςε επιμζρουσ προβλιματα 

ςχετικά με:  

      - Τθ μορφι τθσ διδαςκαλίασ (δαςκαλοκεντρικι, μακθτοκεντρικι, μικτι, ομα-

δοκεντρικι). 

      - Τθ διαμόρφωςθ τθσ πορείασ τθσ διδαςκαλίασ (τθσ ςειράσ, των διδακτικϊν 

ενεργειϊν/ βθμάτων, τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ). 

     - Τθν επιλογι και τθν χριςθ των διδακτικϊν μζςων, ιτοι οπτικοακουςτικϊν, 

εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, εργαλείων ΤΡΕ, Διαδικτφο και των πειραμάτων που κα 

εκτελεςτοφν. 

     -Τθν παρουςίαςθ τθσ ενότθτασ ι πρακτικισ εργαςίασ (πείραμα, ζρευνα, κτλ.). 

     -Τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ με δραςτθριότθτεσ, γραπτζσ ι προφορικζσ 

εργαςίεσ των μακθτϊν, κατϋ οίκον εργαςίεσ κτλ. 

     -Τθν ανατροφοδότθςθ.  

    - Τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ (ατομικά, ομαδικά). 

    (δ) Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ που αναφζρεται ςτο χρονικό προγραμ-

ματιςμό, τα οπτικοακουςτικά μζςα (εικόνεσ, διαφάνειεσ γραφοςκοπίου, ςλάιντσ, 

βιντεοταινίεσ) και το ψθφιακό περιβάλλον μάκθςθσ (Θ/Υ, εκπαιδευτικά λογιςμικά, 

CD-Roms, προςομοιϊςεισ, applets κτλ.), τα όργανα και τισ ςυςκευζσ για τα 

πειράματα επίδειξθσ, τα υλικά πρζπει να ζχουν οι μακθτζσ, τα φφλλα εργαςίασ, τα 

φφλλα αξιολόγθςθσ κτλ. Ωσ προσ το χρόνιο, ςυχνά αυτόσ είναι περιοριςμζνοσ για 

τθν ζκταςθ του μακιματοσ και για αυτό το λόγο ο τρόποσ που κα αξιοποιθκεί 

μπορεί να οδθγιςει είτε ςε μια αποτελεςματικι διδαςκαλία είτε, αντίκετα, ςε μια 

ελλιπι διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 

     (ε) Θ ανάλυςθ τθσ διδαςκαλίασ που μπορεί να γίνει είτε με αυτoαξιολόγθςθ 

είτε με ετεροαξιολόγθςθ, θ οποία ζχει ωσ ςκοπό τθν επιςιμανςθ των κετικϊν και 

των αρνθτικϊν ςθμείων τθσ διδαςκαλίασ και τθν πικανι τροποποίθςι τθσ.  

 

4.2.3 Διδακτικό ςενάριο και ςχζδιο μακιματοσ 

 

Ωσ διδακτικό-εκπαιδευτικό ςενάριο (educational scenario, script) κεωροφμε τθν 

περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ με εςτιαςμζνο γνωςτικό αντικείμενο, ςυγκεκριμζνουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, διδακτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ. Ζνα διδακτικό ςενάριο 

μπορεί να ζχει διάρκεια περιςςότερων τθσ μίασ διδακτικϊν ωρϊν και να δίνει 

ζμφαςθ ςτο ςκεπτικό των δραςτθριοτιτων και ςτο ςυνολικό προγραμματιςμό τουσ. 

Επίςθσ ζνα διδακτικό ςενάριο μπορεί να επεκτείνεται και ςε διαφορετικά μακι-

ματα (διακεματικό project).  

Το ςχζδιο μακιματοσ (lesson plan, activity plan) είναι ςυγγενικι ζννοια: 

αντιςτοιχεί ςε μια λεπτομερι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ – από τθν οποία ωςτόςο 

ενίοτε μπορεί να απουςιάηει θ περιγραφι τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

μακθτϊν-εκπαιδευτικοφ (και αποτελεί τισ προςωπικζσ ςθμειϊςεισ του εκπαιδευ-

τικοφ για μια αποτελεςματικι διδαςκαλία).  
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Τόςο το ςχζδιο μακιματοσ όςο και το ςενάριο ςυνοδεφονται από το φφλλο 

εργαςίασ, ζνα ι περιςςότερα, ςυνικωσ ςε ζντυπθ μορφι. Το φφλλο/ φφλλα 

εργαςίασ μοιράηονται ςτουσ μακθτζσ και αποτελοφν δυνθτικά οδθγό για τθν πορεία 

υλοποίθςθσ του ςχεδίου μακιματοσ ι του ςεναρίου. Το φφλλο εργαςίασ δεν πρζπει 

να κακοδθγεί μθχανιςτικά τουσ μακθτζσ ςε κάκε τουσ ενζργεια. Απλά πρζπει να 

τουσ δίνει πρωτοβουλία και ευχζρεια κινιςεων, ϊςτε να μθν παραμζνουν 

πακθτικοί οφτε να περιγράφουν με λεπτομζρεια (με όρουσ κειμενικοφ είδουσ) το 

αποτζλεςμα των δραςτθριοτιτων τουσ. Θα ιταν καλό κίνθτρο για τουσ μακθτζσ να 

ςχεδιάςουν οι ίδιοι, μαηί με τον εκπαιδευτικό, ςυγκεκριμζνα φφλλα εργαςίασ. 

Ιςτορικά ο όροσ ςχζδιο μακιματοσ είναι παλαιότεροσ και ζχει ςυνδεκεί με τθν 

μθχανιςτικι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ (περιγραφι των φάςεων ι των ςταδίων 

τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ αφόρμθςθ, ανάπτυξθ, ανακεφαλαίωςθ κτλ.). Αντίκετα, ςτα 

διδακτικά ςενάρια περιλαμβάνονται και άλλα ςτοιχεία όπωσ είναι θ μεκοδολογικι 

προςζγγιςθ, θ αλλθλεπίδραςθ και οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων, οι αντιλιψεισ των 

μακθτϊν και τα ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια ("ιδζεσ" των παιδιϊν, εννοιολογικζσ 

δυςκολίεσ) θ ανάδειξθ και θ αναδόμθςι τουσ, ο αναςτοχαςμόσ (ςυνειδθτοποίθςθ).   

Το διδακτικό ςενάριο προωκεί τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, ενιςχφει τθν 

(κατευκυνόμενθ) ανακάλυψθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ μακθ-

ςιακι διαδικαςία. Επιμζνει ςτο διερευνθτικό χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ, ιδιαίτερα 

ςτθν αξιοποίθςθ μακθςιακϊν περιβαλλόντων και ςτθ διαςφνδεςθ των δραςτθ-

ριοτιτων διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν εργαλείων 

των ΤΡΕ. Ράντωσ, οι δφο όροι, ςχζδιο μακιματοσ και εκπαιδευτικό/διδακτικό 

ςενάριο τείνουν να ταυτιςτοφν. 

 

4.2.4 Οργάνωςθ τθσ τάξθσ 

  

Θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ αποτελεί ζνα κακοριςτικό παράγοντα ςχεδιαςμοφ ςε ό,τι 

αφορά τθ δραςτθριότθτα των μακθτϊν.  

Ωσ προσ τθ διευκζτθςθ του χϊρου και τισ υποδομζσ (λ.χ. πρίηεσ, δυνατότθτα 

ςυςκότιςθσ, νερό και αποχζτευςθ, υλικά), θ οργάνωςθ εξαρτάται από τισ εργαςίεσ 

που πρόκειται να υλοποιθκοφν είτε ςε κοινι αίκουςα διδαςκαλίασ είτε ςε αίκουςα 

μακιματοσ. Με άλλα λόγια, ποιοι κα είναι οι βαςικοί τφποι δραςτθριοτιτων 

(μορφι διδαςκαλίασ):  

− Ταυτόχρονθ διδαςκαλία του ςυνόλου των  μακθτϊν (μετωπικι διδαςκαλία); 

− Εργαςία  μακθτϊν ανά ηεφγθ (εταιρικι, όπωσ κάκονται ςτο κρανίο); 

− Εργαςία μακθτϊν ςε ομάδεσ (ςυνεργατικι); 

− Εργαςία με οπτικοακουςτικά μζςα, διαδραςτικό πίνακα και ΤΡΕ; 

− Θ τάξθ πρόςκαιρο εργαςτιριο (πειραματικι/ διερευνθτικι μάκθςθ);  

Για παράδειγμα, θ εργαςία ςε ομάδεσ απαιτεί διευκζτθςθ του χϊρου (χωρο-

ταξικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ αίκουςασ) ςε διαμορφωμζνο Ρ ι V (ι άλλο), με τουσ 

μακθτζσ «πίςω» από το κρανίο ι γφρω από το κρανίο. Ραρόμοια κα είναι θ διάταξθ 
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των κρανίων για τθ τάξθ πρόςκαιρο εργαςτιριο ι τθν αίκουςα μακιματοσ, αλλά 

ίςωσ απαιτοφνται και πρίηεσ-νερό-αποχζτευςθ, πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο.  

  

      
 

      
 

Εικόνα 15. Κάνοντασ εργαςτιριο τθν τάξθ.(α) Η αίκουςα διδαςκαλίασ με 

μετωπικι διάταξθ των κρανίων, (β) τα κρανία δυο-δυο φτιάχνουν πρόχειρουσ 

«πάγκουσ εργαςίασ» ςε διάταξθ Π, (γ) τα όργανα ςε κουτιά τοποκετθμζνα επάνω 

ςτουσ «πάγκουσ εργαςίασ»,(δ) θ εργαςτθριακι άςκθςθ (κυκλικό εργαςτιριο). 

 

4.2.5 Ομάδεσ μακθτϊν και ςυνεργατικι μάκθςθ 

 

Σχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ με ομάδεσ μακθτϊν κομβικό ςθμείο είναι ο 

τρόποσ ςυγκρότθςθσ τθσ κάκε ομάδασ, που μπορεί να γίνει με διάφορουσ τρόπουσ, 

όπωσ: 

−  Διαμόρφωςθ ελεφκερων ομάδων χωρίσ παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ.  

− Κακοριςμζνεσ ομάδεσ, που τθ ςφνκεςι τουσ διαμορφϊνει ο εκπαιδευτικόσ, 

βάςει δικϊν του, κατά περίπτωςθ, κριτθρίων.  

− Ομάδεσ βάςει κοινωνιογράμματοσ, τρόποσ που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθ-

τι να ορίςει ο ίδιοσ τθν ομάδα που κα ικελε να ανικει, και τον εκπαιδευτικό να κά-

νει (αναγκαίεσ) διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, ζχοντασ υπόψθ τθν αρχι τθσ βοικειασ.  

 Εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αποδοτικι εργαςία ςτθν τάξθ και το 

εργαςτιριο είναι το μζγεκοσ τθσ ομάδασ. Ζχει διαπιςτωκεί ερευνθτικά ότι ομάδεσ 

με 3 ζωσ 4 μζλθ, δουλεφουν καλφτερα. Στθ διαμόρφωςθ τθσ ομάδασ δεν πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ το φφλο (αμιγείσ ομάδεσ αγοριϊν ι κοριτςιϊν), θ επίδοςθ, οι 

δεξιότθτεσ ι θ πολιτιςμικι προζλευςθ. Επίςθσ, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ δεν πρζπει 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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να είναι άκαμπτθ και αμετάβλθτθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ςυνεχι μετακίνθςθ 

μελϊν από τθ μια ομάδα ςτθν άλλθ. Στθν ομάδα είναι. αναγκαίο οι «δυνατοί» 

μακθτζσ να ςτθρίηουν τουσ  «αδφνατουσ» (Ριλιουρασ & Κόκκοτασ 2002, 

Ραπαςταματίου 2010γ). 

Στθ ςυνεργατικι μάκθςθ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων 

ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο και ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία τουσ χωρίσ τθν άμεςθ 

και απευκείασ επζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ – θ ςυνεργατικι μάκθςθ δεν πρζπει να 

ταυτίηεται με τθν απλι εργαςία των παιδιϊν ςε ομάδεσ, παρόλο που αυτι αποτελεί 

βαςικό ςτοιχείο τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Σταυρίδου 2000). 

Οι βαςικζσ προχποκζςεισ –χωρίσ να ςθμαίνει ότι πρζπει να τθροφνται όλεσ μαηί- 

για μια επιτυχθμζνθ και αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ 

και μάκθςθσ (cooperative) ςτο ςχολείο είναι:  

   Σαφείσ διδακτικοί ςτόχοι ωσ προσ τα επικυμθτά μακθςιακά αποτελζςματα. 

   Συνεργαςία όλων των μελϊν τθσ ομάδασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων. 

   Σαφείσ και πλιρεισ οδθγίεσ για τθν ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ. 

   Ανομοιογενείσ ομάδεσ. 

   Κςεσ ευκαιρίεσ για επιτυχία. 

  Θετικι αλλθλεξάρτθςθ. 

   Ρρόςωπο με πρόςωπο αλλθλεπίδραςθ. 

   Θετικι ςτάςθ και ςυμπεριφορά ςε κζματα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. 

   Ευκαιρίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των αναγκαίων διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ τθσ 

πλθροφορίασ. 

   Διάκεςθ του απαιτοφμενου για μάκθςθ χρόνου. 

   Ατομικι αξιολόγθςθ. 

   Δθμόςια αναγνϊριςθ και ανταμοιβι για τθν επίδοςθ τθσ ομάδασ. 

   Αποτίμθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςε κάκε ομάδα. 

Ππωσ ςθμειϊνεται δεν είναι αναγκαίο να τθροφνται όλεσ οι παραπάνω προ-

χποκζςεισ ςυγχρόνωσ, αλλά όςεσ λιγότερεσ τθροφνται τόςο φτωχότερα μπορεί να 

είναι τα αποτελζςματα (Σταυρίδου 2000, Κακανά 2008). 

 

4.2.6 Οργάνωςθ πειραματικισ διδαςκαλίασ 

 

Το ςχολικό πείραμα περιλαμβάνει τθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ που είναι 

ςχεδιαςμζνο από τον εκπαιδευτικό για να δϊςει απάντθςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

ερϊτθςθ και ςυνάμα αποτελεί ιςχυρό εργαλείο πρόκλθςθσ εννοιολογικισ αλλαγισ. 

Για παράδειγμα, ςτθν ερϊτθςθ, τι εννοοφμε με τθν κακθμερινι ζκφραςθ «πθγαίνει 

γριγορα»* θ απάντθςθ  μπορεί  να  δοκεί  με  πείραμα ι με προςομοίωςθ. Ζτςι, για 
 

* Οι μακθτζσ άλλοτε αντιςτοιχοφν αφξθςθ του μζτρου τθσ ταχφτθτασ (μεγαλφτερθ ζνδειξθ 

ταχφμετρου) και άλλοτε αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ με το χρόνο (επιτάχυνςθ). 
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Εικόνα 16. Το πείραμα επίδειξθσ μπορεί να είναι (α) «ηωντανό»  

ι/και  (β) προςομοίωςθ. 

 

κάποιον που κινείται κατά μικοσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ μπροςτά από τον 

πίνακα, μπορεί να υπολογιςτεί θ (μζςθ) ταχφτθτά του είτε να επιδειχκεί μια 

αντίςτοιχθ παρομοίωςθ, με τον πειραματιςτι να  κακορίηει πϊσ κα γίνει θ 

παρατιρθςθ, ποιοι παράγοντεσ (φυςικά μεγζκθ) κα μεταβάλλονται και ποιοι κα 

παραμζνουν ςτακεροί κ.ο.κ. 

Θ αξιοποίθςθ του πειράματοσ για τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ ςτο ςχολείο 

μπορεί να γίνει με διαφορετικοφσ τρόπουσ μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται:  

(α) Το πείραμα επίδειξθσ, το οποίο ςτθν  παραδοςιακι δαςκαλοκεντρικι προςζγ-

γιςθ εκτελείται ςυνικωσ από τον εκπαιδευτικό. Χρθςιμοποιείται για τθν πρόκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ, για να τθν επιβεβαίωςθ όςων ζχουν διδαχκεί, για τθν  παρουςίαςθ 

ενόσ φαινομζνου, κ.ά. Αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτθ διερευνθτικι μάκθ-

(α) 

(β) 
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ςθ με κακοδθγοφμενθ από τον εκπαιδευτικό παρατιρθςθ και τθ ςυμπλιρωςθ 

φφλλου εργαςίασ από τουσ μακθτζσ με διατφπωςθ προβλζψεων, ςυςχετίςεων, 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ι/και χειριςμό τθσ εργαςτθριακισ διάταξθσ από ομάδα 

μακθτϊν κτλ. (Βλάχοσ 2004, Κουμαράσ 2002, Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, Ριλιουρασ 

2006). 

(β) Το μετωπικό πείραμα, τυπικι εργαςτθριακι άςκθςθ κακοδθγοφμενθσ ι μθ 

ανακάλυψθσ που εκτελοφν ταυτόχρονα όλοι οι μακθτζσ, εργαηόμενοι ςυνεργατικά 

ςε ομάδεσ. Ρροχπόκεςθ εφαρμογισ του θ πολλαπλι ςειρά οργάνων και ςυςκευϊν. 

Αποτελεί ολοκλθρωμζνθ μορφι εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ, που εκτόσ από 

γνωςτικοφσ ςτόχουσ προςφζρεται για ςτόχουσ ςυναιςκθματικοφσ, ψυχοκινθτικοφσ 

και ςτόχουσ που άπτονται τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ.  

(γ) Το κυκλικό εργαςτιριο, μορφι εργαςτθρίου ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο οποίο 

θ κάκε ομάδα μακθτϊν εκτελεί διαφορετικό πείραμα κάκε φορά, αξιοποιϊντασ τθ 

μία, πικανόν, ςειρά οργάνων που υπάρχει ςτο ςχολικό εργαςτιριο. 

(δ) Το εικονικό εργαςτιριο που εκτελείται ςε ψθφιακό περιβάλλον με εκπαι-

δευτικό διαδραςτικό λογιςμικό και άλλα εργαλεία των ΤΡΕ. Αποτελεί μορφι 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ με 2-3 μακθτζσ ανά Θ/Υ, αλλά και ωσ επίδειξθ ςτο 

διαδραςτικό πίνακα με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν.  

Οι μακθτζσ μζςω των εικονικϊν πειραμάτων, μεταξφ άλλων, εμπλζκονται ςτθ 

διαδικαςία ελζγχου υποκζςεων με τθν αλλαγι των μεταβλθτϊν και εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων. Τα εικονικά πειράματα (και οι προςομοιϊςεισ) μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ ενόσ φαινομζνου ι μιασ ζννοιασ ςε οποιουδιποτε 

τφπο διδαςκαλίασ από τθν παραδοςιακι δαςκαλοκεντρικι μζχρι τθν 

εποικοδομθτικι, τθν ανακαλυπτικι, τθ διερευνθτικι. Σκόπιμο είναι να 

χρθςιμοποιοφνται παράλλθλα με τα πραγματικά εργαςτιρια, εφόςον υπάρχει αυτι 

θ δυνατότθτα. 

 

4.2.7 Λδζεσ για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ 

 

Κάποιεσ ενδεικτικζσ (και μόνο) προτάςεισ/ ιδζεσ για το ςχεδιαςμό τθσ διδα-

ςκαλίασ (διδακτικό ςενάριο) μποροφν να προκφψουν από τισ απαντιςεισ ςε όλα ι 

ςε κάποια από τα ακόλουκα ερωτιματα: 

− Ρόςο ςυμβατό είναι το μάκθμά μου με το αναλυτικό πρόγραμμα; 

− Ροιεσ είναι οι βαςικζσ ιδζεσ του μακιματοσ;  

− Ροιεσ ιδζεσ/ διδακτικζσ προτάςεισ ζχω πάνω ςε αυτό; 

− Τι προςδοκϊ από τουσ μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ/ τμιματοσ ςτο τζλοσ 

του μακιματοσ (ποιοι είναι οι διδακτικοί ςτόχοι);  

− Τι (μπορεί) γνωρίηουν ιδθ οι μακθτζσ για το αντικείμενο αυτό και τι ςχετικό 

ζχουν διδαχκεί/ τουσ ζχω διδάξει ;  

− Ροιεσ παρανοιςεισ ζχουν οι μακθτζσ (οι «ιδζεσ» των παιδιϊν, οι εναλλακτικζσ 

απόψεισ) ςτο κζμα αυτό;  
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− Ροιεσ ςτρατθγικζσ/μεκόδουσ διδαςκαλίασ (επαγωγικι, απαγωγικι, επίλυςθ 

προβλιματοσ, αναλυτικοςυνκετικι, κτλ.) μπορϊ να ακολουκιςω/ ακολουκϊ ςυνι-

κωσ για τθ διδαςκαλία αυτοφ του μακιματοσ;  

− Ροια διδακτικά εργαλεία (εποπτικά μζςα, πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, δια-

δικτυακό περιβάλλον) κα χρθςιμοποιιςω για να ενιςχφςω τον τρόπο διδαςκαλίασ 

και μάκθςθσ;  

− Τι τεχνικζσ (ερωτιςεισ- καταιγιςμό ιδεϊν, εικόνεσ, εννοιολογικοφσ χάρτεσ, προ-

ςομοιϊςεισ, πείραμα επίδειξθσ, κτλ.) κα χρθςιμοποιιςω για να κινιςω το ενδιαφζ-

ρον των μακθτϊν;  

− Μποροφν να δθμιουργθκοφν/ςυγκροτθκοφν ομάδεσ μακθτϊν (ςυνεργατικι 

διδαςκαλία);  

− Ρϊσ κα ενκαρρφνω τουσ μακθτζσ να ςυηθτοφν ςτθν τάξθ και να μοιράηονται τισ 

απόψεισ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ;  

− Ρϊσ κα ενκαρρφνω τουσ μακθτζσ να αποδεχκοφν τισ διαφορετικζσ ιδζεσ και 

προςδοκίεσ των ςυμμακθτϊν τουσ; 

− Ρϊσ κα ςυνδυάςω διάφορεσ ιδζεσ μεταξφ τουσ, ϊςτε να δζνουν διακεματικά 

με τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ;  

− Ρϊσ κα υλοποιιςω τθ διερευνθτικι, ομαδικι και ενεργθτικι μάκθςθ; 

− Ρϊσ κα αξιοποιιςω τισ ΤΡΕ (εκπαιδευτικά λογιςμικά, Διαδίκτυο) και τθ  δυνα-

τότθτα των πολλαπλϊν ταυτόχρονων αναπαραςτάςεων που προςφζρουν; (Χαλκιά 

2010, Ραπαςταματίου 2010β). 

 

4.2.8 Ρροτάςεισ για ενδεικτικό ςχζδιο μακιματοσ 

 

      Στισ παρακάτω προτάςεισ για τθ διδαςκαλία (ςχζδιο μακιματοσ) 

επιχειρείται θ υλοποίθςθ του παραπάνω ςχιματοσ για δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ. 

Ζτςι, μια ενδεικτικι πρόταςθ ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ μιασ διδακτικισ ενότθτασ 

(μπορεί να) περιλαμβάνει:  

 Τίτλο τθσ γενικισ ενότθτασ (κεφαλαίου) 

  Τίτλο τθσ διδακτικισ ενότθτασ (ι ενοτιτων) 

 Ρροβλεπόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ (χρόνο) 

 Διδακτικοφσ ςτόχουσ 

 Βαςικζσ ιδζεσ του μακιματοσ 

 Εννοιολογικζσ δυςκολίεσ (εναλλακτικζσ απόψεισ μακθτϊν) 

 Ρειράματα επίδειξθσ 

 Εποπτικό και οπτικοακουςτικό υλικό διδαςκαλίασ /εκπαιδευτικό λογι-

ςμικό, applets   

 Ερεκίςματα για τθ διδαςκαλία 

 Χριςθ υπολογιςτι (λ.χ. μακθτικό netbook), διαδραςτικοφ πίνακα και 

Διαδικτφου 
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 Δραςτθριότθτα των μακθτϊν (λ.χ. πείραμα με απλά μζςα και ιδιο-

καταςκευζσ) 

 Επζκταςθ δραςτθριοτιτων των μακθτϊν ςε εικονικό-διαδραςτικό 

περιβάλλον 

 Ρίνακα με τα όργανα και τα υλικά κάκε δραςτθριότθτασ 

 Εργαςίεσ εμπζδωςθσ 

 Ζνκετα / διακεματικζσ προςεγγίςεισ 

 Εργαςτθριακι άςκθςθ μακθτϊν 

 Εναλλακτικι πρόταςθ του μακιματοσ 

 Φφλλο/α εργαςίασ για τθ δραςτθριότθτα/εσ   

 Φφλλο αξιολόγθςθσ 

 Βιβλιογραφία/ ιςτότοποι (web sites) 

Ζχοντασ πάντοτε υπόψθ ότι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο εργαςτιριο 

πρωτεφει θ καλι ατμόςφαιρα και αρμονικι ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, ότι ξεκινάμε 

από τα χειροπιαςτά και καταλιγουμε ςτα αφαιρετικά (επαγωγικι μζκοδοσ), ότι  

ςυνδζουμε το μάκθμα με εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των μακθτϊν ι ςχετικά 

κζματα τθσ επικαιρότθτασ, ότι ζχουμε προετοιμάςει μια ςειρά ερωτιςεων (φφλλο 

εργαςίασ) που κα οδθγιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν εξερεφνθςθ και «ανακάλυψθ» των 

νζων εννοιϊν, ότι το επίπεδο τθσ διδαςκαλίασ μασ ανταποκρίνεται ςτο γνωςτικό 

επίπεδο των μακθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ/ τμιματοσ, ότι χρθςιμοποιοφμε 

κλαςικά οπτικοακουςτικά μζςα (λ.χ. γραφοςκόπιο) και ψθφιακά μζςα (λ.χ. Θ/Υ και 

βιντεοπροβολζασ, διαδραςτικόσ πίνακασ) και ςυνδυάηουμε τθ κεωρία με πειρα-

ματικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν ι/ και με πειράματα επίδειξθσ ι/και με τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων κτλ., ότι προςπακοφμε, ςτθν κάκε μασ ενζργεια, να 

προβλζψουμε τισ απαντιςεισ των μακθτϊν και τισ αντιδράςεισ τουσ, αλλά και τα 

ςθμεία που πικανόν οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν προβλιματα (Σταυρίδου 2011, 

Χαλκιά 2010, Ραπαςταματίου 2010β). 

 

4.2.9 Διδακτικό ςενάριο και ΤΡΕ  

 

Θ διδαςκαλία και μάκθςθ με τθ χριςθ των ΤΡΕ είναι δυνατό να επιτευχκεί μζςω 

κατάλλθλα δομθμζνων διδακτικϊν ςεναρίων, που κα περιγράφουν τθν προεργαςία 

που απαιτείται, τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ 

τθσ όλθσ διαδικαςίασ μετά τθ διδαςκαλία. Μπορεί να εςτιάηει είτε ςτθν υλοποίθςθ 

ενόσ μακιματοσ/των με τθν τρζχουςα παραδοςιακι μζκοδο και υποδομζσ είτε ςτθ 

διαςφνδεςθ των δραςτθριοτιτων διδαςκαλίασ/ μάκθςθσ (λ.χ. των εργαςτθριακϊν 

δραςτθριοτιτων) με τθν αξιοποίθςθ (και) ψθφιακϊν εργαλείων, αλλά, κυρίωσ, το 

διδακτικό ςενάριο είναι μια πρόταςθ που υποςτθρίηει τθ χριςθ και τθν 

παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
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Στθν τρίτθ περίπτωςθ, δθλαδι ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ, ςκοπόσ 

του ςεναρίου είναι να αποτελζςει μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ, θ οποία:  

− Θα καλφψει (δυνθτικά) τισ ελλιπείσ αναφορζσ τόςο του αναλυτικοφ προγράμ-

ματοσ όςο και του διδακτικοφ εγχειριδίου ωσ προσ τα διακζςιμα (και εγκεκριμζνα) 

εκπαιδευτικά λογιςμικά.  

− Θα βοθκιςει ςτθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ 

ψθφιακοφ εξοπλιςμοφ του ςχολείου. 

− Θα βελτιϊςει τισ παραδοςιακζσ τακτικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, αναδει-

κνφοντασ τθ ςυμβολι τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτο ξεπζραςμα των περιοριςμϊν 

τθσ παραδοςιακισ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ.  

− Θα ζλκει να καλφψει τθν πικανι αποςπαςματικι εκπαίδευςθ ι/και τθν 

ζλλειψθ κατάρτιςθσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διδαςκαλία με τθ χριςθ των ΤΡΕ. 

− Θα καταπολεμιςει τον τεχνολογικό αλφαβθτιςμό (technological literacy) ιτοι 

τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ τεχνολογίασ, με τθν ζννοια τθσ 

χριςθσ των δυνατοτιτων του Θ/Υ και του διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ  

Ζνα διδακτικό ςενάριο είναι θ περιγραφι ενόσ ολοκλθρωμζνου μακθςιακοφ 

πλαιςίου με τθ χριςθ ΤΡΕ, το οποίο: 

     - Ζχει ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. 

     - Ζχει ςαφείσ εκπαιδευτικοφσ/διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

     - Βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ ι κεωρίεσ. 

     -Ρεριλαμβάνει μια ςειρά δραςτθριοτιτων, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ και οι 

εκπαιδευτικοί παίηουν καλά κακοριςμζνουσ ρόλουσ. 

     - Αξιοποιεί ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά εργαλεία/λογιςμικά. 

Συνεπϊσ θ περιγραφι ενόσ ςεναρίου δεν αφορά μόνο ςτο ςχεδιαςμό 

δραςτθριοτιτων ι/και φφλλων εργαςίασ βαςιςμζνων ςε ζνα ι περιςςότερα λογι-

ςμικά. Μπορεί να κεωρθκεί (ι/και αποτελεί) ζνα πλιρεσ διδακτικό μοντζλο που 

ςτθρίηεται ςε μια ι περιςςότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και ζχει οργανωμζνθ δομι και 

διδακτικι μεκοδολογία. Θ υλοποίθςθ του ςεναρίου πραγματοποιείται μζςα από 

ςειρά εκπαιδευτικϊν/μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, που ολοκλθρϊνονται βάςει 

φφλλου/ων εργαςίασ. 

Ωσ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα μποροφμε να κεωριςουμε οτιδιποτε μπορεί να 

παρουςιαςτεί ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ  (ι ςτο εργαςτιριο) και  αποτελεί τον 

πυρινα ενόσ ςεναρίου, όπωσ είναι: 

    - θ ςυηιτθςθ και θ ανάλυςθ του μακιματοσ,  

    - θ προφορικι ανακοίνωςθ και παρουςίαςθ του μακιματοσ με τθ χριςθ προ-

γράμματοσ παρουςίαςθσ oweroint,  

    - θ πρόταςθ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ,  

    - θ εκτζλεςθ ηωντανοφ ι εικονικοφ πειράματοσ,  

    - θ λφςθ αςκιςεων,  

    - τα webquests,  

   - το παίξιμο ρόλων και θ δραματοποίθςθ,  
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    - θ γραπτι εργαςία που κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου,  

    - θ ςυνκετικι εργαςία (διακεματικό project), κλπ.  

Τα φφλλα εργαςίασ μοιράηονται ςτουσ μακθτζσ και αποτελοφν οδθγό για τθν 

πορεία υλοποίθςθσ του ςεναρίου μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το εκπαιδευτικό 

λογιςμικό/ διαδικτυακό περιβάλλον, ϊςτε αυτοί να βοθκοφνται ςτο χειριςμό των 

ςτοιχείων των λογιςμικϊν, των προςομοιϊςεων, των εικονικϊν πειραμάτων, ςτθν 

αναηιτθςθ ςτο Διαδίκτυο/παγκόςμιο ιςτό κ.ά. 

 Θ αξιολόγθςθ προβλζπεται από το ίδιο το ςενάριο τόςο ωσ προσ τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ όςο και ωσ προσ τθ γενικι πορεία τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθ 

ςυνολικι αξία του.  

Τζλοσ, το διδακτικό ςενάριο δεν αποτελεί ζνα ςτατικό (τυπικό) ςχζδιο μακι-

ματοσ/διδαςκαλίασ, αλλά προτείνεται ωσ μια δυναμικι και ευζλικτθ πρόταςθ 

(ςχζδια μακθμάτων) που ο εκπαιδευτικόσ κα ενςωματϊςει ςτθν διδακτικι του 

πρακτικι ςτθν τάξθ.  

Με άλλα λόγια, ζνα διδακτικό ςενάριο που ζχει δομθκεί ςε ζνα ι περιςςότερα 

εκπαιδευτικά λογιςμικά/διαδικτυακά εργαλεία, το οποίο ςυνοδεφεται από δρα-

ςτθριότθτεσ και είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να 

υποκατάςτιςει το διδακτικό εγχειρίδιο ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα/ενότθτεσ του 

μακιματοσ. 

Ζνα τυπικό διδακτικό ςενάριο (Ραράρτθμα 4) περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 Τθν ταυτότθτα (τίτλοσ διδακτικισ ενότθτασ). 

 Τθν κεντρικι ιδζα του κζματοσ/ενότθτασ που κα διδαχκεί. 

 Τουσ ςκοποφσ και επιμζρουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ (μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται παιδαγωγικοί ςτόχοι που ςχετίηονται και με τθ χρι-

ςθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία/μάκθςθ και με τθ μακθςιακι διαδικαςία). 

 Τθ χριςθ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ι διαδικτυακοφ υλικοφ που να 

δικαιολογεί τθν εκπαιδευτικι/ μακθςιακι χριςθ του και το οποίο 

ςυμβάλλει ςτο διδακτικό/ μακθςιακό ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων 

που ζρχεται να υποςτθρίξει θ ψθφιακι τεχνολογία. 

 Τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ (ομάδεσ μακθτϊν). 

 Τισ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν, ζτςι ςχεδιαςμζνεσ 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ενεργι ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία. 

 Τισ ενζργειεσ/ ρόλουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία/ μάκθςθ τόςο 

του εκπαιδευτικοφ όςο και των μακθτϊν, τθσ κάκε ομάδασ μακθτϊν, 

κλπ. 

 Τθ δθμιουργία φφλλων εργαςίασ για τουσ μακθτζσ. 

 Το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ του χϊρου όπου κα εφαρμοςκεί το 

ςενάριο (αίκουςα διδαςκαλίασ ι εργαςτιριο). 

 Το υποςτθρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.  
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 Τθ δθμιουργία φφλλου αξιολόγθςθσ  του ςεναρίου. 

 Τισ βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ. 

Θ δομι ενόσ ςεναρίου μπορεί κατά περίπτωςθ να είναι λιτι ι περιςςότερο  εκτε-

ταμζνθ με τθ λεπτομερι περιγραφι των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και των 

μακθςιακϊν αντιδράςεων. 

 

4.2.10 Ο ρόλοσ του δαςκάλου ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων των φ.ε. 

 

Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο Δθμοτικό ο εκπαι-

δευτικόσ  είναι ςθμαντικό να γνωρίηει βαςικά ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, 

να χειρίηεται με επάρκεια τθ γνϊςθ που μεταςχθματιςμζνθ διδάςκεται ςτουσ 

μακθτζσ (Καριϊτογλου 2006, Αποςτολάκθσ κ.ά., ΒτΔ) αλλά και τισ ιδζεσ-αντιλιψεισ 

των μακθτϊν για τισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα του φυςικοφ κόςμου για τισ οποίεσ 

υπάρχει μια πλοφςια βιβλιογραφία (Driver κ.ά. 1993, Driver κ.ά. 2000). Ζργο του 

είναι να επιδιϊκει ςταδιακά, άλλοτε μζςω ςυγκροφςεων (ξεπεράςματοσ εμποδίων) 

και ςυχνά μζςω γεφυρϊςεων, δθλαδι μζςω εμπλουτιςμοφ και επεκτάςεων, τθ 

μετακίνθςθ των μακθτϊν από τισ δικζσ τουσ κακθμερινζσ πρακτικο-βιωματικζσ 

εμπειρίεσ και γνϊςεισ προσ τθ ςχολικι γνϊςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν (Ριλιουρασ 

2006). 

Για τθν ανάπτυξθ μιασ ενότθτασ ι ενόσ μακιματοσ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να 

είναι ενιμεροσ για τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ των φυςικϊν 

επιςτθμϊν, δθλαδι να αποφαςίςει και να επιλζξει: 

• ποια ζννοια κα διδαχτεί, 

• ποιεσ δεξιότθτεσ κα «καλλιεργιςει» και ςε ποιο επίπεδο, 

• ποια ςτάςθ κα επιδιϊξει να καλλιεργθκεί.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ ο δάςκαλοσ ζχει κακοδθγθτικό, διαμεςο-

λαβθτικό ρόλο. Κακοδθγεί με τζτοιο τρόπο τθ διαδικαςία ϊςτε να αναδεικνφονται 

οι απόψεισ και οι ςτρατθγικζσ των μακθτϊν, προκαλεί τθν αποτελεςματικι ςυηι-

τθςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ ςτισ ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια, παροτρφνει τουσ 

μακθτζσ που ςυναντοφν δυςκολίεσ και γενικότερα ενεργεί κατάλλθλα ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται ο επικυμθτόσ προςανατολιςμόσ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ. Στθ δι-

αμόρφωςθ επικυμθτϊν ςυνεργατικϊν διερευνθτικϊν περιβαλλόντων από μζρουσ 

του διδάςκοντα κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ των φυςικϊν επιςτθμϊν ςθμα-

ντικό ρόλο παίηει θ κακοδιγθςθ των ςυηθτιςεων ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ των άλλων, ότι οι κατάλλθλα κακοδθγοφμενεσ 

ςυηθτιςεισ και λόγοι  ςτο πλαίςιο ςυνεργατικϊν διερευνιςεων κα πρζπει να είναι 

ςτθν καρδιά τθσ εκπαίδευςθσ των φυςικϊν επιςτθμϊν (Ριλιουρασ 2006).  Συνάμα, 

κυρίαρχο ρόλο ζχουν ο τρόποσ ςυγκρότθςθσ των ομάδων, θ απαςχόλθςθ των μελϊν 

τουσ με τα κατάλλθλα μακθςιακά ζργα, θ κακοδιγθςθ των ομάδων και θ 

διευκόλυνςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ (Σταυρίδου 2000). Βαςικό παράγοντα 
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διευκόλυνςθσ αυτοφ του τρόπου οργάνωςθσ και διεφκυνςθσ τθσ μακθτικισ τάξθσ 

αποτελεί θ τροποποίθςθ του ρόλου του δαςκάλου από αποκλειςτικοφ φορζα 

γνϊςθσ ςε κακοδθγθτι και ςυντονιςτι των ενεργειϊν και των δραςτθριοτιτων των 

μακθτϊν.  

Συνοψίηοντασ, κατά τθ διάρκεια τθσ μακιματοσ των φυςικϊν επιςτθμϊν ο 

δάςκαλοσ  καλό είναι να λειτουργεί ωσ: 

 υπόδειγμα επικυμθτϊν πρακτικϊν ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων των 

φυςικϊν επιςτθμϊν, 

 κακοδθγθτισ ςυνεργατικϊν διερευνιςεων και πειραματικϊν δραςτθρι-

οτιτων, 

 οργανωτισ και κακοδθγθτισ ςυηθτιςεων και αναςτοχαςμϊν ςτθν ολομζλεια 

τθσ τάξθσ και ςτισ ομάδεσ, 

 ςχεδιαςτισ, μεταςχθματιςτισ και διαφοροποιθτισ μακθςιακϊν δραςτθ-

ριοτιτων. 

 

4.2.11 Ο ρόλοσ των μακθτϊν ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων των φ.ε. 

 

Σε ζνα μακθςιακό περιβάλλον που ζχει ςυνεργατικό διερευνθτικό προςανα-

τολιςμό οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ενεργά, να ςυνεργάηονται, να 

ανταλλάςουν απόψεισ οικειοποιοφμενοι ςταδιακά ο κακζνασ με τον τρόπο τουσ 

ζννοιεσ και ικανότθτεσ που εμπλζκονται ςτθ διδακτικι-μακθςιακι διαδικαςία. Για 

να επιτευχκεί αυτό το επικυμθτό ςυνεργατικό διερευνθτικό περιβάλλον οι μακθτζσ 

είναι απαραίτθτο να είναι ενιμεροι πωσ είναι όχι μόνο υπεφκυνοι για τθ δικι τουσ 

αλλά και για τθν μάκθςθ των άλλων μελϊν τθσ ομάδασ τουσ αλλά και τθσ τάξθσ. Για 

τθ διαμόρφωςθ ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ οι μακθτζσ καλοφνται να άλλθ-

λοβοθκοφνται και να αλλθλοχποςτθρίηονται παρζχοντασ ταυτόχρονα αμοιβαία 

αλλθλοτροφοδότθςθ για τθν ατομικι και τθν ομαδικι τουσ απόδοςθ (Ριλιουρασ & 

Κόκκοτασ 2002).  

Στισ μζρεσ μασ τονίηεται θ ςθμαςία που ζχουν για τθ μακθςιακι διαδικαςία οι 

κοινωνιογνωςτικοί ρόλοι που εκδθλϊνουν και ςυνειςφζρουν τα μζλθ μιασ ομάδασ 

τάξθσ ι υποομάδων αυτισ (Hogan 1999). Σε ζρευνά τθσ θ Hogan εντόπιςε ρόλουσ 

που προςζφεραν ςτθν οικοδόμθςθ από κοινοφ νοθμάτων των μελϊν των ομάδων 

και ρόλουσ που εμπόδιηαν τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ. Μερικοί από τοφσ 

κοινωνιογνωςτικοφσ ρόλουσ που οι διδάςκοντεσ είναι καλό να ενκαρρφνουν ςτο 

πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν είναι αυτοί των μακθτϊν που: 

- Ηθτοφν πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ από τα άλλα μζλθ.  

- Ρροςφζρουν πλθροφορίεσ και ιδζεσ ςτθν ομάδα. 

- Ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν. 

- Είναι ςε κζςθ μζςα από τισ διαφωνίεσ να ςυνκζτουν νζεσ κζςεισ. 

- Ανακεωροφν τθν αρχικι τουσ άποψθ αν χρειαςτεί. 
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- Αξιολογοφν τισ ιδζεσ που προςφζρονται με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

- Ενκαρρφνουν με τθ ςτάςθ και τισ αντιδράςεισ άλλα μζλθ  να εκφράςουν τθν 

άποψι τουσ. 

- Ρροςφζρουν βοικεια ςτα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ.  

Φυςικά υπάρχουν ρόλοι που οι διδάςκοντεσ κα πρζπει να εντοπίηουν και να 

προςπακοφν για τθν μείωςθ τθσ εκδιλωςισ τουσ, όπωσ για παράδειγμα των 

μακθτϊν που: 

- Συνεργάηονται μόνο με οριςμζνα μζλθ τθσ ομάδασ. 

- Χαρακτθρίηουν αρνθτικά τισ προςφερόμενεσ ιδζεσ. 

- Αποφεφγουν να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυλλογικι δραςτθριότθτα. 

- Απορρίπτουν ιδζεσ και λφςεισ  χωρίσ να αιτιολογοφν το γιατί. 

- Δθμιουργοφν εντάςεισ ςτθν ομάδα κλπ. 

 

4.2.12 Βαςικζσ αρχζσ για τθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν 

 

Αναςτοχαηόμενοι, κα μποροφςαμε να ςυμπυκνϊςουμε τθ διδαςκαλία των 

φυςικϊν επιςτθμϊν - ςτθν υποχρεωτικι (τουλάχιςτον) εκπαίδευςθ- ςτισ ακόλουκεσ 

βαςικζσ αρχζσ (Ριλιουρασ 2006): 

o Θ μακθςιακι διαδικαςία ςτο μάκθμα των φυςικϊν επιςτθμϊν είναι μια 

ςυνεχισ δυναμικι αναπτυξιακι  πορεία.  

o Θ μάκθςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ εμπεριζχει γνϊςεισ ςχετικζσ με επι-

ςτθμονικζσ εξθγιςεισ (λ.χ. επιςτθμονικό περιεχόμενο) αλλά και γνϊςεισ ςχετικά 

με τισ πρακτικζσ που απαιτοφνται για να είναι ικανόσ κάποιοσ να υλοποιεί επι-

ςτθμονικζσ διερευνιςεισ (λ.χ. επιςτθμονικζσ δεξιότθτεσ) και τεχνολογικοφσ 

ςχεδιαςμοφσ.  

o Θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ ωσ βαςικόσ προςανατολιςμόσ ςτο μάκθμα των 

φυςικϊν επιςτθμϊν (θ μακθςιακι διαδικαςία ςτο μάκθμα των φυςικϊν επι-

ςτθμϊν ωσ ςυμμετοχι ςε κατάλλθλα κακοδθγοφμενουσ λόγουσ και πρακτικζσ). 

o Ο πειραματικόσ χαρακτιρασ των φυςικϊν επιςτθμϊν, αλλά και θ ςθμαί-

νουςα κζςθ και ο κακοριςτικόσ ρόλοσ τθσ γλϊςςασ και τθσ λεκτικισ άλλθ-

λεπίδραςθσ ςτο μεταςχθματιςμό και ςτθν οικειοποίθςθ τθσ γνϊςθσ.  

o Θ μακθςιακι διαδικαςία είναι πιο αποτελεςματικι, όταν λαμβάνει υπόψθ 

τθσ και αξιοποιεί τισ «ιδζεσ» ι αντιλιψεισ και γνϊςεισ των μακθτϊν.  

o Ο κακοριςτικόσ ρόλοσ των πολιτιςμικϊν εργαλείων (υλικά για πειράματα, 

πειραματικζσ διατάξεισ, λογιςμικά προςομοιϊςεων κλπ.) ςτθ μακθςιακι διαδι-

καςία υπό τθν προχπόκεςθ τθσ κατάλλθλθσ αξιοποίθςισ τουσ. 

o Θ ζμφαςθ που πρζπει να αποδίδεται ςτθν κριτικι και αναςτοχαςτικι φφςθ 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.  

Οι παραπάνω παραδοχζσ υποδεικνφουν ότι ςτθν ακολουκία μακθςιακϊν-

διδακτικϊν δραςτθριοτιτων καλό είναι να περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ ανά-

δειξθσ των απόψεων των μακθτϊν και να ακολουκοφν άλλεσ που αξιοποιοφν αυτζσ 



 

 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

57 
 

τι απόψεισ. Σφμφωνα με τισ κοινωνικοεποικοδομθτικζσ και κοινωνικο-πολιτιςμικζσ 

προςεγγιςτείσ ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να είναι θ 

ςταδιακι γεφφρωςθ τθσ εμπειρικοβιωματικισ γνϊςθσ των μακθτϊν με τισ 

αποδεκτζσ επιςτθμονικζσ απόψεισ. Αυτό ζχει τισ ακόλουκεσ ςυνζπειεσ για τθ 

μακθςιακι διαδικαςία (Ριλιουρασ 2006): 

 - Αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαπραγμάτευςθσ από κοινοφ με τουσ μακθτζσ  

ςχετικά με τθ γνϊςθ τουσ και τθν κατανόθςι τουσ. 

 - Αναγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ για μείωςθ του περιεχομζνου και του αντίςτοιχου 

αρικμοφ των βαςικϊν εννοιϊν που πραγματεφονται μακθτζσ και εκπαιδευτικόσ 

κατά τθ διάρκεια ενόσ ςχολικοφ ζτουσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

Ραράρτθμα 1 

 

Εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ "Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο" Εϋ  τάξθσ Δθμοτικοφ 

ΕΝΟΤΘΤΑ 1: Υλικά ςϊματα και δομι τθσ φλθσ 

Στόχοι 
Κεματικζσ ενότθτεσ 

(Διατικζμενοσ χρόνοσ) 
Ενδεικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 
Ρειράματα / Ρολυμεςικό 

υλικό 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθ 
µάηα και τον 
όγκο ωσ 
κοινζσ 
ιδιότθτεσ των 
ςωµάτων.  
 
Να µετροφν  
τθ µάηα 
ςτερεϊν 
ςωµάτων 
κακϊσ και τθ 
µάηα και τον 
όγκο υγρϊν 
ςωµάτων.   
 
Να εκφρά-
ηουν τισ 
µετριςεισ 
τουσ 
χρθςιµο-
ποιϊντασ τισ 
κατάλλθλεσ 
µονάδεσ.  
 
Να ςυςχετί-
ηουν ποιοτικά 
τθν πυκνό-
τθτα µε τθ 
µάηα και τον 

Λδιότθτεσ των υλικϊν 
ςωμάτων 
  
 
Μάηα  
 Πγκοσ  
 Ρυκνότθτα  
  
  
(ϊρεσ 3)  

 
 
Ηυγίηουν διάφορα 
ςϊµατα και 
παρατθροφν ότι 
οριςµζνα από 
αυτά ζχουν ίςεσ 
µάηεσ και 
διαφορετικοφσ 
όγκουσ και άλλα 
ίςουσ όγκουσ και 
διαφορετικζσ 
µάηεσ.   
 
Καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
ςε ςχετικοφσ 
πίνακεσ και 
εξάγουν 
ςυµπεράςµατα.  
 
Μετροφν τον όγκο 
υγρϊν από τθν 
κακθµερινι τουσ 
εµπειρία (π.χ. 
νερό, γάλα, κραςί, 
οινόπνευµα, κτλ.) 
µε χριςθ 
καταλλιλων 
οργάνων.  
 
Μεταβάλλουν το 
ςχιµα ςωµάτων 
(π.χ. ςτερεϊν που 

ΥΛΛΚΑ ΣΩΜΑΤΑ*  
Φφλλο Εργαςίασ 1: Πγκοσ 
Φφλλο Εργαςίασ 2: Μάηα 
Φφλλο Εργαςίασ 3: Ρυκνό-
τθτα 
 
1. Χαρακτθριςτικά τθσ φλθσ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/chara
cteristics_of_matter/launch.
html 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο  
Εικονικό Εργαςτιριο: 
Μζτρθςθ μικουσ, εμβαδοφ, 
όγκου 
http://www.kessanidis.info/
metabook/data/intro/main1
1.htm 
(Εικονικό εργαςτιριο για τθ 
μζτρθςθ του όγκου υγρϊν 
και ςτερεϊν.) 
 
3. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο 
 Εικονικό Εργαςτιριο: 
Μζτρθςθ χρόνου και μάηασ  
http://www.kessanidis.info/
metabook/data/intro/main1
2.htm 
(Εικονικό εργαςτιριο για τθ 
μζτρθςθ τθσ μάηασ.) 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/characteristics_of_matter/launch.html
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main12.htm
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όγκο ενόσ 
ςϊµατοσ και 
να τθν ανα-
γνωρίηουν ωσ 
χαρακτθ-
ριςτικό των 
υλικϊν. 

παραµορφϊνονται 
ι υγρϊν) και 
εξετάηουν αν θ 
µάηα, ο όγκοσ και θ 
πυκνότθτά τουσ 
µεταβάλλονται.  

4. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο  
 Εικονικό Εργαςτιριο: Θ 
πυκνότθτα 
http://www.kessanidis.info/
metabook/data/intro/main1
3.htm 
 (Εικονικό εργαςτιριο για τθ 
μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ.) 
 
5. Ρυκνότθτα (PhET: 
Interactive simulations)  
http://phet.colorado.edu/el/
simulation/density 
 (Η προςομοίωςθ δίνει τθ 
δυνατότθτα να 
δθμιουργιςετε ζνα δικό ςασ 
αντικείμενο για να 
εξερευνιςετε τθν επίδραςθ 
τθσ μάηασ και του όγκου ςτθν 
πυκνότθτα. Μπορείτε να 
βρείτε τθ ςχζςθ; 
Χρθςιμοποιιςτε τθ ηυγαριά 
για να μετριςετε τθ μάηα 
ενόσ αντικειμζνου και ςτθ 
ςυνζχεια κρατιςτε το ςϊμα 
κάτω από το νερό για να 
βρείτε τον όγκο του.) 
* Η μετάφραςθ του 
ιςτότοπου PhET ςτα ελλθνικά 
ζχει γίνει από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ: 
Καςκαμανίδθ Γιάννθ, 
Κολτςάκθ Βαγγζλθ, Λεφκο 
Γιάννθ, Χαλκιαδάκθ Κωςτι 
6.Εργαλείο Υπολογιςμοφ 
Ρυκνότθτασ (skool.gr) 
http://www.skoool.com/gree
ce/content/toolkits/physics/
density/index.html 
(Το εργαλείο επιτρζπει τον 
υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ 
διαφόρων ςτερεϊν και 
υγρϊν ςτοιχείων, μζςα από 
τθ μζτρθςθ τθσ μάηασ και του 
όγκου τουσ. Η ζρευνα 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main13.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main13.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main13.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/density
http://phet.colorado.edu/el/simulation/density
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/density/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/density/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/density/index.html
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πραγματοποιείται ςε ζνα 
εγκλθματολογικό 
εργαςτιριο, όπου θ εφρεςθ 
των πυκνοτιτων των 
διάφορων ςτοιχείων, είναι 
κακοριςτικι για τθ 
διαλεφκανςθ κλοπϊν.) 

 
Να ορίηουν  
τι είναι 
διάλυµα 
µζςα από 
ςχετικά 
παρα-
δείγµατα.  
 
Να διαπιςτϊ-
νουν ποιοτι-
κά τθν επί-
δραςθ τθσ 
κερ-
µοκραςίασ 
ςτθ διαλυτό-
τθτα ςτερεϊν 
ςωµάτων ςτο 
νερό.  

Διαλφµατα 
 
Ραραςκευι 
διαλυµάτων  
 
 
Ρϊσ επθρεάηει θ 
κερµοκραςία τθ 
διαλυτότθτα  
  
(ϊρεσ 2)  

 
Ραραςκευάηουν 
υδατικά 
διαλφµατα 
αλατιοφ, ηάχαρθσ 
κ.ά. και 
διαπιςτϊνουν ότι 
τα διαλφµατα αυτά 
διατθροφν 
οριςµζνεσ 
ιδιότθτεσ των 
ςυςτατικϊν τουσ.  
 
Ρροςκικθ ςόδασ 
ςε νερό υπό 
ςυνεχι ανάδευςθ 
µζχρι να 
παραµείνει 
αδιάλυτο ςτερεό. 
 
 Θζρµανςθ του 
ςυςτιµατοσ υπό 
ανάδευςθ. 
παρατθριςεισ – 
ςυµπεράςµατα 
(πείραµα 
επίδειξθσ).  

ΜΛΓΜΑΤΑ*  
Φφλλο Εργαςίασ 1: 
Μελετάμε τα μίγματα 
 Φφλλο Εργαςίασ 2: 
Μελετάμε τα διαλφματα 
 
1. Τι ονομάηουμε διάλυμα 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/chan
ges_temp_or_perm_2/launc
h.html 
 
2. Μακαίνω να κάνω 
πειράματα: Διαλφματα 
(αναγνϊριςθ και ζλεγχοσ 
μεταβλθτϊν) 
(Ρεριβάλλον, ςτο οποίο 
μποροφν να εκτελεςτοφν 
εικονικά πειράματα)  
http://www.schools.ac.cy/kli
makio/Themata/epistimi/ana
foras_main/anaforas/Intercaf
/programs/peiramata.zip 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
 
3. Διάλυμα ηάχαρθσ και 
αλατιοφ (PhET: Interactive 
simulations)  
http://phet.colorado.edu/el/
simulation/sugar-and-salt-
solutions 
 
4. Διαλφοντασ αλάτι ςτο 
νερό (προςζγγιςθ μζςω 
μικροκόςμου)  
http://workbench.concord.or

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/changes_temp_or_perm_2/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/changes_temp_or_perm_2/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/changes_temp_or_perm_2/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/changes_temp_or_perm_2/launch.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://phet.colorado.edu/el/simulation/sugar-and-salt-solutions
http://phet.colorado.edu/el/simulation/sugar-and-salt-solutions
http://phet.colorado.edu/el/simulation/sugar-and-salt-solutions
http://workbench.concord.org/database/activities/55.html
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g/database/activities/55.htm
l 
 
- Συμπλθρωματικά:  
Εκπ. λογιςμικό: Χθμεία Β-Γ 
Γυμναςίου -Ενότθτα: Το 
νερό ωσ διαλφτθσ Επιλογι: 
Μίγματα: Μίγματα, Ομογενι 
και ετερογενι, Διαχωριςμόσ 
μιγμάτων 
Επιλογι υλικοφ 
(προςομοιϊςεισ , βίντεο, 
κουίη) 
 

 
Να γνωρίηουν 
ότι το µόριο 
είναι ζνα από  
τα δοµικά 
ςυςτατικά 
τθσ φλθσ.  
 
 
Να περιγρά-
φουν  τον 
τρόπο 
κίνθςθσ των 
µορίων ςτισ 
τρεισ 
καταςτάςεισ 
τθσ φλθσ και 
βάςει αυτοφ 
να ερµθνεφ-
ουν τθ 
διαφορετικι 
ςυµπεριφορά 
ςτερεϊν, 
υγρϊν και 
αερίων.  

Μόρια  
 
Τα υλικά ςϊµατα 
αποτελοφνται από 
µόρια  
  
Τα µόρια κινοφνται  
  
(ϊρεσ 2)  

 
Ρραγµατοποιοφν 
πειράµατα 
διάχυςθσ αερίου 
ςε αζριο και υγροφ 
ςε υγρό.   
 
Ραρακολουκοφν 
βιντεοταινίεσ και 
προγράµµατα 
προςοµοίωςθσ 
ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι 
ςχετικά µε τθν 
κίνθςθ των µορίων 
ςτισ διάφορεσ 
καταςτάςεισ τθσ 
φλθσ.  
 
Ρραγµατοποιοφν 
κεατρικό παιχνίδι 
που αναπαριςτά 
τθν κίνθςθ των 
µορίων ςε ςχζςθ 
µε τισ καταςτάςεισ 
τθσ φλθσ 
(Αιςκθτικι Αγωγι, 
Γλϊςςα).  

 
1. Τι είναι θ φλθ; (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/what
_is_matter/launch.html 
 
2. Λδιότθτεσ τθσ φλθσ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/state
s_of_matter/launch.html 
 
3. Οι καταςτάςεισ τθσ φλθσ  
(PhET: Interactive 
simulations) 
http://phet.colorado.edu/el/
simulation/states-of-matter-
basics 
http://phet.colorado.edu/el/
simulation/states-of-matter 
(Παρακολουκιςτε 
διαφορετικοφσ τφπουσ 
μορίων να ςχθματίηουν 
ςτερεά, υγρά ι αζρια. 
Προςκζςτε ι αφαιρζςτε 
κερμότθτα και 
παρακολουκιςτε τισ αλλαγζσ 
φάςεισ. Αλλάξτε τθ 
κερμοκραςία ι τον όγκο ενόσ 
δοχείου και δείτε πϊσ 
αλλάηει ςε πραγματικό χρόνο 
το διάγραμμα πίεςθσ-

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/states_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/states_of_matter/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/states_of_matter/launch.html
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
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κερμοκραςίασ.) 
 
4. Οι καταςτάςεισ τθσ φλθσ 
(pbs.org) 
http://www.pbs.org/wgbh/n
ova/physics/states-of-
matter.html 
(Ποια είναι θ κατάςταςθ του 
νεροφ του διοξειδίου του 
άνκρακα και του υδρογόνου 
ςτισ διάφορεσ 
κερμοκραςίεσ;) 
 

 Αλλθλεπιδράςεισ 
ουςιϊν - Χθµικά 

φαινόµενα § 

 
(ϊρεσ 2) 

  

 
 
 
Να αναφζ-
ρουν ότι τα 
άτοµα ςυν-
δυάηονται και 
ςχθµατίηουν 
µόρια .  
 
Να διακρί-
νουν τα 
ςτοιχεία από 
τισ χθµικζσ 
ενϊςεισ µε 
βάςθ το 
είδοσ των 
ατόµων που 
τισ 
αποτελοφν 
(το µόριο του 
ςτοιχείου 
αποτελείται 
από όµοια 
άτοµα).  
 
Να ςυνδζουν 
τα χθµικά 

Άτοµα - Στοιχεία και 
χθµικζσ ενϊςεισ 
 
Τα µόρια 
αποτελοφνται από 
άτοµα.  
  
Υπάρχουν 100 
περίπου διαφορετικά 
είδθ ατόµων  
  
Μόρια των ςτοιχείων 
υδρογόνου, 
οξυγόνου, αηϊτου και 
µόρια των χθµικϊν 
ενϊςεων νεροφ και 
διοξειδίου του 
άνκρακα.   
 
Χθµικά φαινόµενα: 
αναδιάταξθ ατόµων 
ςτα µόρια.  
 
(ϊρεσ 3)  

 
 
 
Ραρακολουκοφν 
πειράµατα ι 
βιντεοταινίεσ µε 
κζµα:  
1) ∆ιάςπαςθ του 
νεροφ µε 
θλεκτρόλυςθ και  
2) Σφνκεςθ του 
νεροφ από τα 
προϊόντα τθσ 
διάςπαςθσ µε 
θλεκτρόλυςθ  
  
Καταςκευάηουν τα 
µοντζλα των 
µορίων των 
ςτοιχείων: 
οξυγόνο, υδρογόνο 
και άηωτο.   
 
Καταςκευάηουν τα 
µοντζλα των 
µορίων των 
χθµικϊν ενϊςεων: 
νερό και διοξείδιο 

 1. Θλεκτρόλυςθ νεροφ 
(Βίντεο, δθμιουργόσ 
 ΕΚΦΕ Σερρϊν) 
http://www.youtube.com/w
atch?v=wn6-ohjFvMs 
 
2. "Καταςκεφαςε" ζνα 
άτομο (PhET: Interactive 
simulations)  
http://phet.colorado.edu/el/
simulation/build-an-atom 
(Καταςκευάςτε ζνα άτομο 
χρθςιμοποιϊντασ πρωτόνια, 
νετρόνια και θλεκτρόνια και 
δείτε πϊσ αλλάηει το χθμικό 
ςτοιχείο, το φορτίο και θ 
μάηα. Στθ ςυνζχεια παίξτε 
ζνα παιχνίδι για να 
δοκιμάςετε τισ ιδζεσ ςασ!)  
 
3. Μελζτθ του μορίου του 
νεροφ 
http://workbench.concord.or
g/database/activities/202.ht
ml 
 
4. Θ κίνθςθ των μορίων 
(βίντεο ςτα αγγλικά) 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/states-of-matter.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/states-of-matter.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/states-of-matter.html
http://www.youtube.com/watch?v=wn6-ohjFvMs
http://www.youtube.com/watch?v=wn6-ohjFvMs
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://workbench.concord.org/database/activities/202.html
http://workbench.concord.org/database/activities/202.html
http://workbench.concord.org/database/activities/202.html
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φαινόµενα 
µε τθ 
µεταβολι ςτθ 
ςφςταςθ 
(ςυνδυαςµό 
ατόµων) ςτο 
µόριο.  
 
Να αποδί-
δουν τθν 
τεράςτια ποι-
κιλία των 
υλικϊν που 
βλζπουν γφ-
ρω τουσ 
ςτουσ διαφο-
ρετικοφσ 
ςυνδυαςµοφσ 
µικροφ αρικ-
µοφ διαφορε-
τικϊν ειδϊν 
ατόµων.  

του άνκρακα.  
 
Ρραγµατοποιοφν 
κεατρικό παιχνίδι 
µε κζµα: Χθµικζσ 
ενϊςεισ – χθµικά 
φαινόµενα και 
µόρια  
 
Συλλογι πλθρο-
φοριϊν βιβλιογρα-
φικά για τισ 
αντιλιψεισ των 
Αρχαίων Ελλινων 
ατοµικϊν φιλο-
ςόφων και τθν 
προςφορά τουσ 
ςτθ κεµελίωςθ τθσ 
ζννοιασ του 
ατόµου (Γλϊςςα, 
Ιςτορία).  

http://www.sciencekids.co.n
z/videos/chemistry/molecula
rmovement.html 
 

 Μεταλλεφματα
§ 

 

(ϊρεσ 2) 

  

 
 
Να ονοµά-
ηουν τα ςυνθ-
κζςτερα ςτοι-
χεία (υδρογό-
νο, οξυγόνο, 
άηωτο και 
άνκρακα) και 
να αναγνωρί-
ηουν τα ςφµ-
βολά τουσ.  
 
Να «διαβά-
ηουν» τισ χθ-
µικζσ ενϊςεισ 
νερό και δι-
οξείδιο του 
άνκρακα από 
το ςυµβολι-
ςµό τουσ.  
 

Συµβολίηοντασ τα 
ςτοιχεία και τισ 
χθµικζσ ενϊςεισ 
 
Σφµβολα µερικϊν 
ςτοιχείων (H, O, N, C).  
 
Σφµβολα µορίων 
µερικϊν ςτοιχείων 
και χθµικϊν ενϊςεων 
(H2, O2, N2, H2O, CO2).  
 
(ϊρεσ 2)  

 
 
 
Αναγνωρίηουν 
µζςα από εικόνεσ 
τα ςφµβολα και τα 
ονόµατα των 
ςυνθκζςτερων 
ςτοιχείων και 
χθµικϊν ενϊςεων 
(H2, O2, N2, H2O, 
CO2).  
 
Ραρουςιάηουν µε 
ποικίλουσ τρόπουσ 
(ηωγραφικι, 
καταςκευζσ, 
κεατρικό παιχνίδι) 
άτοµα, µόρια 
ςτοιχείων και 
χθµικϊν ενϊςεων 
κακϊσ και απλζσ 

1. Ο περιοδικόσ πίνακασ των 
ςτοιχείων 
http://www.ptable.com/?lan
g=el (ςτα ελλθνικά) 
 
2. Γνωρίηουμε άτομα 
ςτοιχείων 
http://keithcom.com/atoms/i
ndex.php 
 
3. Γνωρίηουμε καλφτερα τα 
μόρια 
http://www.edinformatics.co
m/interactive_molecules/ 
 
 

http://www.sciencekids.co.nz/videos/chemistry/molecularmovement.html
http://www.sciencekids.co.nz/videos/chemistry/molecularmovement.html
http://www.sciencekids.co.nz/videos/chemistry/molecularmovement.html
http://www.ptable.com/?lang=el
http://www.ptable.com/?lang=el
http://keithcom.com/atoms/index.php
http://keithcom.com/atoms/index.php
http://www.edinformatics.com/interactive_molecules/
http://www.edinformatics.com/interactive_molecules/
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Να αποδί-
δουν µε προ-
ςοµοιϊµατα 
τα µόρια των 
ανωτζρω 
ςτοιχείων και 
των χθµικϊν 
ενϊςεων.   

χθµικζσ 
αντιδράςεισ 
(Αιςκθτικι αγωγι).  
  

 
 
Να ταξινο-
µοφν υλικά 
ςϊµατα τθσ 
κακθµερινισ 
ουσ εµπει-
ρίασ ςε άβια 
και ζµβια.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν ότι 
όλοι οι 
οργανιςµοί 
είναι 
φτιαγµζνοι 
από κφτταρα.  
 
Να διακρί-
νουν βαςικά 
µζρθ του 
κυττάρου 
(κυτταρικι 
µεµβράνθ, 
κυτταρόπλας
µα, πυρινασ).  
 
Να διακρί-
νουν τουσ 
οργανιςµοφσ 
ςε µονοκφτ-
ταρουσ και 
πολυκφτταρο
υσ.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 

Ζµβια φλθ 
  
Κφτταρο, 
Μονοκφτταροι – 
Ρολυκφτταροι 
οργανιςµοί  
 Μικροοργανιςµοί   
  
Χαρακτθριςτικά είδθ 
µικροοργανιςµϊν  
  
Μικροοργανιςµοί και 
άνκρωποσ (ηυµϊςεισ)  

 
 
Σε κατάλλθλουσ 
πίνακεσ 
τοποκετοφν 
εικόνεσ υλικϊν 
ςωµάτων 
χωρίηοντάσ τα ςε 
ζµβια και άβια.  
 
Ραρατθροφν 
εικόνα κυττάρου 
και ονοµάηουν τα 
βαςικά µζρθ του.  
 
Ραρατθροφν ςτο 
µικροςκόπιο 
κφτταρα, τα 
ηωγραφίηουν και 
αναγνωρίηουν τα 
µζρθ τουσ.  
 
Συγκεντρϊνουν 
εικόνεσ 
µονοκφτταρων και 
πολυκφτταρων 
οργανιςµϊν και τισ 
ταξινοµοφν. 
 
Ραρατθροφν 
εικόνεσ 
µικροοργανιςµϊν, 
µε τθ βοικεια 
ςτοιχείων που τουσ 
δίνονται, 
εντοπίηουν το ποφ 
µπορεί να 

ΕΜΒΛΑ-ΑΒΛΑ** 
Φφλλο Εργαςίασ 1: 
Χαρακτθριςτικά τθσ ηωισ 
Φφλλο Εργαςίασ 2: Το 
κφτταρο 
 
1. Ρότε θ φλθ είναι ηωντανι; 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/when
_is_matter_alive/launch.html 
  
2. Ζμβιο ι άβιο (παιχνίδι) 
(BBC schools) 
http://www.bbc.co.uk/school
s/scienceclips/ages/5_6/ours
elves_fs.shtml 
  
3. Εκπ. λογιςμικό: Φυςικά 
Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ- Ενότθτα: 
Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ 
Υποενότθτα: Μάκε για τα 
κφτταρα 
 
4. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ – 
Ενότθτα: Τα χαρακτθριςτικά 
και τα είδθ των κυττάρων 
 
5. «Κοιτάηοντασ» ςτο 
εςωτερικό ενόσ κυττάρου 
(ςτα αγγλικά) 
http://learn.genetics.utah.ed
u/content/begin/cells/inside
acell/ 
 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/when_is_matter_alive/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/when_is_matter_alive/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/when_is_matter_alive/launch.html
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/ourselves_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/ourselves_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/ourselves_fs.shtml
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/insideacell/
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/insideacell/
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/insideacell/
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φπαρξθ 
µικροοργανις
µϊν ςτο 
περιβάλλον 
τουσ.  
 
Να διακρί-
νουν, µζςα 
από ςυγκε-
κριµζνα 
παραδείγµατ
α (ηυµϊςεισ, 
αλλοίωςθ 
τροφϊν), 
τουσ µικρο-
οργανι-ςµοφσ 
ςε ωφζλι-
µουσ και 
βλαβεροφσ 
για τον 
άνκρωπο ι 
το περιβάλ-
λον.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθ 
ςχζςθ των 
µικρο-
οργανιςµϊν 
µε τον 
άνκρωπο και 
τουσ άλλουσ 
οργανιςµοφσ 
ςτο 
περιβάλλον 
τουσ.  

απαντϊνται 
ςυνικωσ και τουσ 
διακρίνουν ςε 
ωφζλιµουσ και 
βλαβεροφσ.  
 
Συγκεντρϊνουν 
εικόνεσ από τθν 
κακθµερινι ηωι 
ςχετικζσ µε τθ 
δράςθ των 
µικροοργανιςµϊν 
(ξίνιςµα γάλακτοσ, 
παραςκευι 
γιαουρτιοφ, 
τυριοφ, κραςιοφ 
κτλ.).  
 
Συλλζγουν 
πλθροφορίεσ για 
τθ µζκοδο 
παραςκευισ του 
γιαουρτιοφ άλλοτε 
και τϊρα.  
 
Ραραςκευάηουν  
γιαοφρτι ςτθν τάξθ 
και προςδιορίηουν 
το ρόλο των µικρο-
οργανιςµϊν ςτθ 
διαδικαςία παρα-
γωγισ του. 
(Ιςτορία, Γλϊςςα)  
 
Αφινουν ζνα 
λεµόνι ι µια φζτα 
ψωµί να µουχλι-
άςει, παρατθροφν 
τουσ µφκθτεσ ςτο 
µικροςκόπιο και 
ηωγραφίηουν.  

6. Το άτομο ςε τριςδιάςτατθ 
μορφι 
http://biologica.concord.org/
webtest1/Shout3d_cell_6_1_
00/v2_frameset.htm 

 
 
 
Να διακρί-
νουν τα 

Ρολυκφτταροι 
οργανιςµοί 
  
Αςπόνδυλα - 
ςπονδυλωτά  

 
 
 
Ραρατθροφν 
φωτογραφίεσ 

ΗΩΑ** 
Φφλλο Εργαςίασ 1: Ηϊα 
αςπόνδυλα και ςπονδυλωτά 
Φφλλο Εργαςίασ 2: Τα 
κθλαςτικά 

http://biologica.concord.org/webtest1/Shout3d_cell_6_1_00/v2_frameset.htm
http://biologica.concord.org/webtest1/Shout3d_cell_6_1_00/v2_frameset.htm
http://biologica.concord.org/webtest1/Shout3d_cell_6_1_00/v2_frameset.htm
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ςπονδυλωτά 
από τα 
αςπόνδυλα.  
 
Να ταξινο-
µοφν τα 
ςπονδυλωτά 
ςε επιµζρουσ 
οµάδεσ 
(κθλαςτικά, 
πτθνά, 
αµφίβια, 
ψάρια και 
ερπετά). 
  
Να οµαδο-
ποιοφν τα 
κθλαςτικά µε 
κριτιριο το 
είδοσ τθσ 
τροφισ τουσ 
(φυτοφάγα – 
ςαρκοφάγα) 
και να 
διακρίνουν 
χαρακτθριςτι
κά τουσ που 
ςχετίηονται 
µε αυτό.   
 
Να διακρί-
νουν ιδιαί-
τερα 
χαρακτθ-
ριςτικά των 
µεγάλων 
κθλαςτικϊν 
(ελζφαντασ, 
λιοντάρι, 
καµιλα, 
φάλαινα) και 
να τα ςυςχε-
τίηουν µε τθν 
ανάγκθ επιβί-
ωςισ τουσ 
ςτο περιβάλ-

Οµάδεσ 
ςπονδυλωτϊν  
  
Θθλαςτικά  
Χαρακτθριςτικά 
µεγάλων κθλαςτικϊν, 
προςαρµογζσ ςτο 
περιβάλλον που ηουν, 
φυτοφάγα-
ςαρκοφάγα  
 
(ϊρεσ 6)  

ςπονδυλωτϊν και 
αςπόνδυλα και τισ 
ταξινοµοφν ςτισ 
δφο κατθγορίεσ.  
Οµαδοποιοφν τα 
ςπονδυλωτά των 
παραπάνω 
φωτογραφιϊν ςε 
επιµζρουσ 
κατθγορίεσ 
(κθλαςτικά, πτθνά, 
αµφίβια, ψάρια 
και ερπετά).  
 
Συγκεντρϊνουν 
εικόνεσ 
κθλαςτικϊν και τισ 
τοποκετοφν ςε 
ςτιλεσ ανάλογα µε 
το είδοσ τθσ 
τροφισ τουσ. 
Καταγράφουν τα 
ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά 
τθσ κάκε 
κατθγορίασ και 
εξθγοφν το ρόλο 
τουσ (π.χ. Τα 
ςαρκοφάγα ηϊα 
είναι επικετικά, 
ζχουν µυτερά 
δόντια και 
ςουβλερά νφχια 
για να 
ςυλλαµβάνουν τθν 
τροφι τουσ.)  
  

Φφλλο Εργαςίασ 3: 
Ρροςαρμογι των ηϊων ςτο 
περιβάλλον 
 

1. Οι ηωντανοί οργανιςμοί 
κατθγοριοποιοφνται ςε 
διαφορετικζσ ομάδεσ 
ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=76 
 
2. Σφςτθμα υποςτιριξθσ των 
ηϊων (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/anim
al_support_systems/launch.h
tml 
(Όλα τα ηϊα ζχουν ζνα ςφ-
ςτθμα υποςτιριξθσ που δίνει 
ςχιμα ςτο ςϊμα τουσ και 
τουσ βοθκοφν να κινθκοφν.) 
 
3. Ρϊσ αναπαράγονται τα 
ηϊα (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/how_
animals_reproduce/launch.ht
ml 
 
4. Τα ηϊα ωσ καταναλωτζσ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/conte
nt/los/primary/science/anim
als_as_consumers/launch.ht
ml 
(Τα  ηϊα καταναλϊνουν 
διαφορετικζσ τροφζσ. Πϊσ το 
ςχιμα του ςϊματόσ τουσ 
βοθκά ςε αυτό.) 
 
5.  Ντοκιμαντζρ:  Ηϊα 
ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον 
(Epic Earth) 

http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=76
http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=76
http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=76
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animal_support_systems/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animal_support_systems/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animal_support_systems/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animal_support_systems/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_animals_reproduce/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_animals_reproduce/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_animals_reproduce/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_animals_reproduce/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animals_as_consumers/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animals_as_consumers/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animals_as_consumers/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/animals_as_consumers/launch.html
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λον ςτο οποί-
ο ηουν (τρο-
φι, κλίµα, 
εχκροί).  

http://www.youtube.com/w
atch?v=msqBZ1LdXus 
 
6.  Ντοκιμαντζρ Άγρια 
ηϊα: ο Ελζφαντασ (βίντεο) 
http://www.youtube.com/w
atch?v=rSrK_u2LdWk&featur
e=related 
 

 
§
 Οι ενότθτεσ «Αλλθλεπιδράςεισ ουςιϊν -Χθµικά φαινόµενα» και «Μεταλ-

λεφµατα» που περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα είναι υπερβολικά δφ-
ςκολεσ για μακθτζσ Δθμοτικοφ και κρίναμε ότι δεν είναι απαραίτθτο να 
«εμπλουτιςτοφν» ςε αυτό τον οδθγό. Ταυτόχρονα, για αυτζσ τισ δφο ενότθτεσ, δεν 
υπάρχουν αντίςτοιχεσ διδακτικζσ ενότθτεσ ςτα τρζχοντα ςχολικά εγχειρίδια. 
 
Ραρατθριςεισ 
 
* Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου , Ε., κ.ά., Φυςικά Εϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/nBoii 
** Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου, Ε., κ.ά., Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/vRNUF 
- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικά Εϋ & ΣΤϋ Δθμοτικοφ και Χθμεία Βϋ-Γϋ 
Γυμναςίου μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ 
από τθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ Σχολείου:http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 
επιλζγοντασ τθν τάξθ και το μάκθμα και ςτθ ςυνζχεια: Υποςτθρικτικό Υλικό (…) 
Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία  και τα αντίςτοιχα  CD-Rom. 
- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Εγκυκλοπαίδεια του ανκρωπίνου ςϊματοσ δεν 
διατίκεται για μεταφόρτωςθ (download), ζχει, όμωσ, διατεκεί ςτα ςχολεία το 
αντίςτοιχο CD-Rom . 
- Τo εκπαιδευτικό λογιςμικό ΜΕΤΑβιβλίο τρζχει on-line, ςε ςφνδεςθ με το 
Διαδίκτυο, από εδϊ: http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm. Διατί-
κεται ςτα ςχολεία το αντίςτοιχο CD-Rom.  
-Από τθν ιςτοςελίδα PhET  Interactive Simulations (από το πανεπιςτιμιο του 
Colorado at Boulder, ΘΡΑ), μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) οι 
αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf).  
- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 
από το δικτυακό τόπο  και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ. Για τθ μεταφόρτωςθ ο 
απλοφςτεροσ τρόποσ είναι μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube Catcher. 
Εγκαταςτιςτε  το ςτον Θ/Υ ςασ δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: 
http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζξτε το πρόγραμμα, βάλτε τθ διεφκυνςθ 
URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 

- Οι προςομοιϊςεισ από τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα  τρζχουν on-line, 
ςε ςφνδεςθ με το Διαδίκτυο. 

http://www.youtube.com/watch?v=msqBZ1LdXus
http://www.youtube.com/watch?v=msqBZ1LdXus
http://www.youtube.com/watch?v=rSrK_u2LdWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rSrK_u2LdWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rSrK_u2LdWk&feature=related
http://goo.gl/nBoii
http://goo.gl/vRNUF
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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ΕΝΟΤΘΤΑ 2:  Κίνθςθ και Δφναμθ 
 

Στόχοι 
Κεµατικζσ ενότθτεσ 

(∆ιατικζµενοσ χρόνοσ) 
Ενδεικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 
Ρειράματα / 

Ρολυμεςικό Υλικό 

 
 
Να περιγρά-
φουν τθν 
κίνθςθ ωσ τθ 
µεταβολι τθσ 
κζςθσ ςε 
ςχζςθ µε ζνα 
αντικείµενο 
που κεωρείται 
ωσ ςθµείο 
αναφοράσ.   
 
Να προςεγ-
γίηουν 
ποιοτικά τθν 
ζννοια τθσ 
ταχφτθτασ   
 
Να ςυςχετί-
ηουν τθν 
ταχφτθτα µε το 
µικοσ τθσ 
διαδροµισ 
που διανφει 
ζνα ςϊµα και 
τον αντίςτοιχο 
χρόνο.  
 
Να περιγρά-
φουν χρθςιµο-
ποιϊντασ τον 
όρο «το ςϊµα 
επιταχφνεται» 
καταςτάςεισ 
όπου ζνα 
ςϊµα ςταµατά 
ι ξεκινά ι 
µεταβάλλεται 
θ κατεφκυνςθ 
πάνω ςτθν 

Κίνθςθ 
  
Τι είναι κίνθςθ  
   
Ταχφτθτα και 
µεταβολζσ τθσ  
  
 (ϊρεσ 2)  
 

 
 
Μετροφν µε χριςθ 
απλοφ χρονοµζτρου 
ι ρολογιοφ, τθν 
ταχφτθτα κίνθςθσ 
διαφόρων παιδιϊν 
ςτουσ ακλθτικοφσ 
χϊρουσ του 
ςχολείου, 
καταγράφουν τισ 
µετριςεισ και 
ςυγκρίνουν τισ 
ταχφτθτζσ τουσ. 
(Μακθµατικά, 
Φυςικι αγωγι).  
 
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ που 
αντιςτοιχοφν ςε 
καταςτάςεισ όπου 
επιταχφνονται 
αντικείµενα 
(ςταµατοφν, 
ξεκινοφν) και 
καταγράφουν µε 
διάφορουσ τρόπουσ 
τισ παρατθριςεισ 
τουσ.  
 
Κατατάςςουν 
εικόνεσ και φράςεισ 
για καταςτάςεισ τθσ 
κακθµερινισ τουσ 
εµπειρίασ που 
αναφζρονται ςε 
ςϊµατα που 
επιταχφνονται ι όχι.  

MHXANIKH* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Θ 
ταχφτθτα 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Μακθματικά Εϋ & ΣTϋ 
Δθμοτικοφ, Εφαρμογι: 
Μζτρθςθ χρόνου 
http://ts.sch.gr/repo/onl
ine-packages/dim-
mathimatika-e-st/d06-
web/classE/programs/Ti
meMeasure.html 
 
2. Ρροςγείωςθ ςτθ 
Σελινθ! (Phet: 
interactive simulations) 
http://phet.colorado.edu
/sims/lunar-
lander/lunar-
lander_el.html 
(Μπορείτε να 
αποφφγετε τθν ηϊνθ των 
βράχων και να 
προςςελθνωκείτε με 
αςφάλεια, πριν 
τελειϊςουν τα καφςιμά 
ςασ, όπωσ κατάφερε να 
κάνει ο Neil Armstrong 
το 1969;) 
 
3. Μζτρθςθ τθσ 
ταχφτθτασ (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/co
ntent/sims/physics/Mea
suring%20Speed/launch.
html 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/classE/programs/TimeMeasure.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/classE/programs/TimeMeasure.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/classE/programs/TimeMeasure.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/classE/programs/TimeMeasure.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/classE/programs/TimeMeasure.html
http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_el.html
http://www.skoool.gr/content/sims/physics/Measuring%20Speed/launch.html
http://www.skoool.gr/content/sims/physics/Measuring%20Speed/launch.html
http://www.skoool.gr/content/sims/physics/Measuring%20Speed/launch.html
http://www.skoool.gr/content/sims/physics/Measuring%20Speed/launch.html
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οποία κινείται.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν ςε 
καταςτάςεισ 
τθσ κακθµε-
ρινισ τουσ 
εµπειρίασ αν 
ζνα ςϊµα 
επιταχφνεται ι 
όχι (αντικεί-
µενα που 
ςταµατοφν ι 
ξεκινοφν).  

 
 
Να περιγρά-
φουν καταςτά-
ςεισ ςτισ 
οποίεσ ζχουµε 
µεταβολι τθσ 
κινθτικισ 
κατάςταςθσ ι 
παραµόρφως
θ των 
ςωµάτων, 
χρθςιµοποιϊν
τασ τθν 
ζκφραςθ: 
αςκείται 
δφναµθ.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 
άςκθςθ 
δφναµθσ ςε 
καταςτάςεισ 
τθσ κακθµε-
ρινισ τουσ 
εµπειρίασ.  
 
 
Να αναγνωρί-
ηουν καταςτά-
ςεισ τθσ κακθ-
µερινισ τουσ 

Δυνάµεισ 
  
Τι είναι δφναµθ  
Είδθ δυνάµεων  
Βάροσ- Βαρφτθτα  
  
  

 
 
Αςκοφν δυνάµεισ 
από επαφι και από 
απόςταςθ ςε 
διάφορα 
αντικείµενα 
(πλαςτελίνθ, 
ελατιρια, 
γοµολάςτιχα κ.ά.), 
καταγράφουν ςε 
φφλλα εργαςίασ τισ 
µεταβολζσ και τισ 
ςυνδζουν µε τθν 
άςκθςθ δφναµθσ.  
 
Αναφζρουν από τθν 
κακθµερινι τουσ 
εµπειρία 
παραδείγµατα 
άςκθςθσ δφναµθσ 
και διακρίνουν το 
ςϊµα που αςκεί και 
το ςϊµα ςτο οποίο 
αςκείται δφναµθ.   
 
Εκτελοφν απλζσ 
δραςτθριότθτεσ 
άςκθςθσ βαρυτικϊν, 
µαγνθτικϊν, 
θλεκτρικϊν 
δυνάµεων και 

MHXANIKH* 
Φφλλο εργαςίασ 2: Οι 
δυνάμεισ 
Φφλλο εργαςίασ 3: 
Δυνάμεισ με επαφι-
Δυνάμεισ από απόςταςθ 
 

1. Δυνάμεισ(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/co
ntent/los/physics/forces
/launch.html 
(Μακαίνουμε τι είναι οι 
δυνάμεισ και τι μποροφν 
να κάνουν.) 
 

2. Με το 
μικρόκοςμο εξθγϊ … τισ 
δυνάμεισ  (Εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ) 
http://www.edutv.gr/ind
ex.php?option=com_con
tent&task=view&id=620
&Itemid=72 
 
3. Οι δυνάμεισ ςε 
δράςθ: δραςτθριότθτα 
διερεφνθςθσ (BBC 
schools) 
http://www.bbc.co.uk/sc
hools/scienceclips/ages/
10_11/forces_action_fs.s
html 

http://www.skoool.gr/content/los/physics/forces/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/physics/forces/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/physics/forces/launch.html
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=72
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/forces_action_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/forces_action_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/forces_action_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/forces_action_fs.shtml
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εµπειρίασ που 
ςχετίηονται µε 
τθν επίδραςθ 
διαφορετικϊν 
τφπων 
δυνάµεων.   
 
Να αναγνωρί-
ηουν ότι το 
βάροσ είναι θ 
δφναµθ που 
αςκεί θ Γθ ςτα 
ςϊµατα.   
 
Να αναγνωρί-
ηουν ότι 
µεταξφ όλων 
των ουράνιων 
ςωµάτων 
αςκοφνται βα-
ρυτικζσ δυνά-
µεισ.  
 
Να περιγρά-
φουν τουσ 
παράγοντεσ 
από τουσ 
οποίουσ 
εξαρτάται θ 
βαρυτικι 
δφναµθ (µάηα, 
απόςταςθ).   

δυνάµεων µε 
επαφι, καταγρά-
φουν τισ παρατθρι-
ςεισ τουσ και 
διατυπϊνουν 
ςυµπεράςµατα.  
 
Εκτελοφν απλζσ 
δραςτθριότθτεσ για 
τθν ελεφκερθ πτϊςθ 
αντικειµζνων και τθ 
χρθςιµοποίθςθ του 
νιµατοσ τθσ 
ςτάκµθσ.  
 
Αναφζρουν 
παραδείγµατα για 
τθ ςθµαςία του 
βάρουσ ςτθ ηωι 
µασ.  

Μαγνιτεσ και ελατιρια 
http://www.bbc.co.uk/sc
hools/scienceclips/ages/
7_8/magnets_springs_fs.
shtml 
 
4. Εργαςτιριο 
Βαρφτθτασ (Phet: 
interactive simulations) 
http://phet.colorado.edu
/el/simulation/gravity-
force-lab 
(Οπτικοποιιςτε τθ 
βαρυτικι δφναμθ με τθν 
οποία αλλθλεπιδροφν 
δυο αντικείμενα. 
Μεταβάλετε τισ 
ιδιότθτεσ των 
αντικειμζνων για να 
δείτε πϊσ μεταβάλλεται 
θ βαρυτικι δφναμθ.) 
 
5.Το θλιακό μασ 
ςφςτθμα 
http://www.solarsystem
scope.com/ 
(Εξερευνιςτε τον 
Γαλαξία μασ με ζνα κλικ! 
Παρατθριςτε το θλιακό 
μασ ςφςτθμα 
γεωκεντρικά  
θλιοκεντρικά, με το 
τθλεςκόπιο. Κινθκείτε 
ςτο χωροχρόνο και δείτε 
το ςιμερα, χκεσ, αφριο!) 
 
6. Συμπλθρωματικά: 
Εκπ λογιςμικό: 
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α.- 
Εργαςτιριο Μθχανικισ 
Ενότθτα (κατάλλθλθ για 
το Δθμοτικό μόνο μζςω 
κατάλλθλων διδακτικϊν 
χειριςμϊν): 
- Ελεφκερθ πτϊςθ 
ςωμάτων 
-Στθ Γθ (με ατμόςφαιρα - 

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs_fs.shtml
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gravity-force-lab
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gravity-force-lab
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gravity-force-lab
http://www.solarsystemscope.com/
http://www.solarsystemscope.com/
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χωρίσ ατμόςφαιρα) 
-Στθ Σελινθ 
Σθμείωςθ: Στθν ενότθτα 
"Δραςτθριότθτεσ" 
περιζχονται οδθγίεσ για 
τθν εκτζλεςθ βιμα - 
βιμα τθσ κάκε εργαςίασ. 

 
 
Να περιγρά-
φουν το 
φαινόµενο του 
γεωτροπιςµοφ 
ςτα φυτά.  
 
Να ςυςχετί-
ηουν το 
γεωτροπιςµό 
µε τθ 
βαρφτθτα.  

Γεωτροπιςµόσ τθσ 
ρίηασ 

 
 
«Φυτεφουν» φυτά 
ςε βαµβάκι µε τθ 
ρίηα τουσ προσ τα 
πάνω, καταγράφουν 
τισ παρατθριςεισ 
τουσ και 
προςπακοφν να 
εξθγιςουν τθν 
ζννοια όφκαι το 
φαινόµενο του 
γεωτροπιςµοφ.  

1. Φωτοτροπιςμόσ και 
γεωτροπιςμόσ (ΚΡΕ 
Καςτοριάσ) 
http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/leaf/te
xts/movement.htm 
 
2. Φωτοτροπιςμόσ και 
γεωτροπιςμόσ 
http://bcs.whfreeman.co
m/thelifewire/content/c
hp38/3801s.swf 
 
3. Φωτοτροπιςμόσ 
και γεωτροπιςμόσ 
(βίντεο) 
http://www.youtube.co
m/watch?v=wy6-
q1rgHm4 

 
Να ςυςχετί-
ηουν ποιοτικά 
τθν παραµόρ-
φωςθ που 
προκαλείται ςϋ 
ζνα ελατιριο 
µε το µζτρο 
τθσ δφναµθσ 
που αςκείται.   
 
 
Να περιγρά-
φουν τθ δια-
δικαςία µζτρθ-
ςθσ τθσ δφνα-
µθσ µε τθ χρι-
ςθ ελατθρίου 
(µεγαλφτερθ 
δφναµθ – 

Μζτρθςθ δφναµθσ  
Επιµθκφνουν 
ελατιρια µε χριςθ 
ςτακµϊν διαφόρων 
βαρϊν και 
καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
ςε κατάλλθλα 
φφλλα εργαςίασ.  
 
Βακµολογοφν 
δυναμόμετρο και το 
χρθςιµοποιοφν για 
τθ µζτρθςθ του 
βάρουσ διαφόρων 
αντικειµζνων 
(Μακθµατικά).  

MHXANIKH* 
Φφλλο εργαςίασ 4: Ρϊσ 
μετράμε τθ δφναμθ 
 

1. Βαρίδια & Ελατιρια 
(Phet: interactive 
simulations) 
http://phet.colorado.edu
/el/simulation/mass-
spring-lab 
(Ζνα πραγματικό 
εργαςτιριο μαηϊν και 
ελατθρίων. .. 
Μεταφζρετε το 
εργαςτιριο ςε 
διαφορετικοφσ 
πλανιτεσ.) 
 
2. Ρροςομοίωςθ για 
επίδειξθ του νόμου του 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp38/3801s.swf
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp38/3801s.swf
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp38/3801s.swf
http://www.youtube.com/watch?v=wy6-q1rgHm4
http://www.youtube.com/watch?v=wy6-q1rgHm4
http://www.youtube.com/watch?v=wy6-q1rgHm4
http://phet.colorado.edu/el/simulation/mass-spring-lab
http://phet.colorado.edu/el/simulation/mass-spring-lab
http://phet.colorado.edu/el/simulation/mass-spring-lab
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µεγαλφτερθ 
πα-
ραµόρφωςθ).  

Hooke, (με γραφικι 
παράςταςθ) 
http://www.absorblearni
ng.com/media/attachme
nt.action?quick=5l&att=
394 

 
Να διαπιςτϊ-
ςουν ότι το 
βάροσ µετρι-
ζται µε τον 
ίδιο τρόπο που 
µετριζται θ 
δφναµθ (δυνα-
µόµετρο), ενϊ 
θ µάηα µε το 
ηυγό.  
 
Να διακρίνουν 
το βάροσ από 
τθ µάηα (θ 
µάηα είναι 
ιδιότθτα τθσ 
φλθσ, το βάροσ 
είναι δφναµθ/ 
προκαλεί µε-
ταβολι ςτθν 
κινθτικι κατά-
ςταςθ ι παρα-
µόρφωςθ ςτο 
ςϊµα).  

Βάροσ και µάηα  1. Ρροςομοίωςθ 
«Βάροσ και μάηα»  
Explorelearning> 
Browze Gizmos> 
SCIENCE Grades 9-12> 
Physical Science> 
Weight and Mass 
http://www.explorelearn
ing.com/index.cfm?meth
od=cResource.dspView&
ResourceID=653 
(Μποροφμε να 
μετριςουμε το βάροσ 
(και τθ μάηα) διάφορων 
ςωμάτων ςτθ Γθ, Σελινθ, 
Άρθ και Δία.) 
 
2. Βάροσ και μάηα 
(βίντεο) 
http://www.youtube.co
m/watch?v=xgIdy6LbRW
k 

 
 
Να αναγνωρί-
ηουν µζςα από 
δραςτθριότθτε
σ τθ δφναµθ 
τθσ τριβισ και 
τισ επιδράςεισ 
τθσ.  
 
Να αναφζρουν 

Τριβι 
  
Θ τριβι ςτθν 
κακθµερινι µασ ηωι. 

 
 
Εκτελοφν 
πειράµατα, 
καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
και προςδιορίηουν 
τουσ παράγοντεσ 
που επθρεάηουν τθν 
τριβι.  
Συγκεντρϊνουν 

MHXANIKH* 
Φφλλο εργαςίασ 5: Θ 
τριβι-Μια ςθμαντικι 
δφναμθ 
Φφλλο εργαςίασ 6: 
Ραράγοντεσ από τουσ 
οποίουσ εξαρτάται θ 
τριβι 
Φφλλο εργαςίασ 7: 
Τριβι-Επικυμθτι ι 
ανεπικφμθτθ 
 

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=5l&att=394
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=5l&att=394
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=5l&att=394
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=5l&att=394
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=653
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=653
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=653
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=653
http://www.youtube.com/watch?v=xgIdy6LbRWk
http://www.youtube.com/watch?v=xgIdy6LbRWk
http://www.youtube.com/watch?v=xgIdy6LbRWk
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καταςτάςεισ 
από τθν 
κακθµερινι 
τουσ ηωι όπου 
αςκείται θ 
δφναµθ τθσ 
τριβισ και να 
τισ εξθγοφν µε 
απλά λόγια.  
 
Να αναφζρουν 
και να 
αναλφουν 
διαδικαςίεσ 
µείωςθσ ι 
αφξθςθσ τθσ 
τριβισ.  

εικόνεσ µε 
φαινόµενα από τθν 
κακθµερινι 
εµπειρία και  
διακρίνουν ςε ποιεσ 
καταςτάςεισ είναι 
επικυµθτι θ τριβι 
και ςε ποιεσ όχι.  

1. Τριβι (BBC schools)  
http://www.bbc.co.uk/sc
hools/scienceclips/ages/
8_9/friction_fs.shtml 
 
2. Τριβι (Phet: 
interactive simulations) 
http://phet.colorado.edu
/el/simulation/friction 
(Μάκετε πωσ θ τριβι 
αναγκάηει κάποιο υλικό 
να ηεςτακεί και να 
λειϊςει. Τρίψτε δφο 
ςϊματα μεταξφ τουσ και 
ηεςταίνονται. Όταν το 
ζνα φτάςει ςτο ςθμείο 
τιξθσ, τα ςωματίδια 
απελευκερϊνονται 
κακϊσ το υλικό λειϊνει.) 

 Δφναµθ και κίνθςθ
§
 

(ϊρεσ 8) 

  

 
Να διακρίνουν 
µζςα από 
δραςτθριότθτε
σ τθ διαφορά 
πίεςθσ και 
δφναµθσ.  
 
Να ςυνδζουν 
ποιοτικά τθ 
ςχζςθ 
δφναµθσ, 
επιφάνειασ και 
πίεςθσ.  
 
Να ξεχωρίηουν 
τθ δφναµθ 
από τθ πίεςθ 
ςε καταςτά-
ςεισ τθσ κακθ-
µερινισ ηωισ.  

Δφναµθ και πίεςθ 
 
Τι είναι πίεςθ  

 
Εκτελοφν πειράµατα 
για τθν άςκθςθ 
πίεςθσ ςε διάφορα 
υλικά.  
 
Καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
και διαπιςτϊνουν 
τθν εξάρτθςθ τθσ 
πίεςθσ από τθν 
επιφάνεια και από 
τθν αςκοφµενθ 
δφναµθ.  
 
Αναφζρουν 
παραδείγµατα ςτα 
οποία φαίνεται θ 
διαφορά δφναµθσ 
και πίεςθσ.    

MHXANIKH* 
Φφλλο εργαςίασ 8: Θ 
πίεςθ 
 
1. Κατανομι τθσ 
δφναμθσ και τθσ πίεςθσ 
ςτο κεφάλι και ςτθ μφτθ 
μιασ πινζηασ 
http://www.absorblearni
ng.com/media/attachme
nt.action?quick=100&att
=2581 
 

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/friction_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/friction_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/friction_fs.shtml
http://phet.colorado.edu/el/simulation/friction
http://phet.colorado.edu/el/simulation/friction
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=100&att=2581
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=100&att=2581
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=100&att=2581
http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=100&att=2581
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Να αναγνωρί-
ηουν ότι τα 
υγρά και τα 
αζρια αςκοφν 
πίεςθ ςε κάκε 
επιφάνεια µε 
τθν οποία 
ζρχονται ςε 
επαφι.  
 
Να αναγνωρί-
ηουν τθ 
δφναµθ τθσ 
άνωςθσ και να 
διατυπϊνουν 
τθ ςυνκικθ 
πλεφςθσ.  
 
Να ςυνδζουν 
τθν πίεςθ που 
αςκοφν τα 
αζρια µε τθν 
κίνθςθ των 
µορίων.  
 
 
 
 

Ρίεςθ ςτα υγρά και τα 
αζρια 
  
Τα ςϊµατα επιπλζουν 
ι βυκίηονται  
  
Ρίεςθ και µόρια  
  
 (ϊρεσ 5)  

 
 
Μετροφν τθν 
υδροςτατικι πίεςθ 
ςε διάφορα βάκθ µε 
χριςθ µανοµετρικισ 
κάψασ.   
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ, 
καταγράφουν 
παρατθριςεισ και 
ςυµπεραίνουν τθν 
φπαρξθ τθσ 
ατµοςφαιρικισ 
πίεςθσ.  
Συγκρίνουν τισ 
δυνάµεισ που 
αςκοφνται από υγρά 
ςτα πλευρικά 
τοιχϊµατα ενόσ 
δοχείου.  
 
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ, 
καταγράφουν 
παρατθριςεισ και 
διαπιςτϊνουν τουσ 
παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθν 
άνωςθ.  
 
Καταςκευάηουν 
απλό βαρόµετρο και 
το χρθςιµοποιοφν.  
 
Ραρακολουκοφν 
βιντεοταινίεσ ι 
κατάλλθλο 
λογιςµικό ςχετικά 
µε τθν κίνθςθ των 
µορίων  και τθν 
πίεςθ.  

MHXANIKH* 
Φφλλο εργαςίασ 9: Θ 
υδροςτατικι πίεςθ 
Φφλλο εργαςίασ 10: Θ 
ατμοςφαιρικι πίεςθ  
 
1. Θ υδροςτατικι πίεςθ 
ςτα υγρά (Walter Fendt) 
http://www.walter-
fendt.de/ph14gr/hydrost
pr_gr.htm 
(Πϊσ μεταβάλλεται θ 
υδροςτατικι πίεςθ από 
το είδοσ του υγροφ, τθν 
πυκνότθτά του και το 
βάκοσ.) 
 
2. Ατμοςφαιρικι πίεςθ 
Εκπ. λογιςμικό Φυςικι 
Β-Γ Γυμναςίου: Ενότθτα: 
Ρίεςθ ςτα αζρια 
Επιλογι: Ραραδείγματα 
ςελ 2 &3 
http://digitalschool.mine
du.gov.gr/modules/docu
ment/file.php/DSGYM-
B200/FGYM_HTML/data
/1/other/2.htm 
 
3. Καταςτάςεισ τθσ φλθσ 
και πίεςθ (Phet: 
interactive simulations) 
http://phet.colorado.edu
/el/simulation/states-of-
matter 
 

 
 
 
Να προςδιορί-

Ανκρϊπινοσ οργα-
νιςµόσ – Κυκλο-
φορικό ςφςτθµα  
  

 
 
 
Ραρατθροφν εικόνα 

ΚΥΚΛΟΦΟΛΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ** 
Φφλλο εργαςίασ 1: Ζνασ 
ακοφραςτοσ μυσ:-Θ 

http://www.walter-fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/2.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/2.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/2.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/2.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/2.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
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ηουν τθ κζςθ 
τθσ καρδιάσ 
και να τθν 
περιγράφουν.  
Να κατανοοφν 
το ρόλο τθσ 
καρδιάσ ςτο 
πλαίςιο του 
κυκλοφορικοφ 
ςυςτιµατοσ.  
 
Να διακρίνουν 
τα αγγεία ςε 
φλζβεσ και αρ-
τθρίεσ και να 
κατανοοφν το 
ρόλο τθσ ςτθν 
κυκλοφορία 
του αίµατοσ.   
 
Να αναφζρουν 
τθσ λειτουρ-
γίεσ του κυ-
κλοφορικοφ 
ςυςτιµατοσ 
και να τισ 
ςυςχετίηουν 
µε τα όργανα 
που το 
αποτελοφν.  
 
Να αιτιολογοφν 
τθν αναγκαι-
ότθτα τθσ άςκθ-
ςθσ και τθσ ςω-
ςτισ διατροφισ 
ςτθν καλι λει-
τουργία τθσ 
καρδιάσ και των 
αγγείων.  
 
Να διακρίνουν 
τθσ ςυνικειεσ 
του ατόµου που 
ςυµβάλλουν 
ςτθν καλι 
λειτουργία τθσ 
καρδιάσ.  

Θ καρδιά – τα µζρθ τθσ 
καρδιάσ  
  
Φλζβεσ – αρτθρίεσ  
  
Μικρι µεγάλθ 
κυκλοφορία  
  
Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
λειτουργία του 
κυκλοφορικοφ 
ςυςτιµατοσ  
 
(ϊρεσ 3)  

του ανκρϊπινου 
ςϊµατοσ, 
εντοπίηουν τθ κζςθ 
τθσ καρδιάσ και τθν 
περιγράφουν.  
Εντοπίηουν ςτο δικό 
τθσ ςϊµα τθ κζςθ 
τθσ καρδιάσ.  
Ηωγραφίηουν ι 
δραµατοποιοφν τθ 
µικρι και µεγάλθ 
κυκλοφορία.  
Μετροφν µε 
πιεςόµετρο τθν 
πίεςθ του αίµατόσ 
τθσ.  
Συγκεντρϊνουν 
άρκρα από 
περιοδικά, 
ςυνοµιλοφν µε 
ειδικοφσ και 
δραµατοποιοφν 
ςυνικειεσ που 
ςυµβάλλουν ςτθν 
καλι λειτουργία τθσ 
καρδιάσ και των 
αγγείων. (Αιςκθτικι 
Αγωγι, Γλϊςςα, 
Φυςικι Αγωγι).  

καρδιά 
Φφλλο εργαςίασ 2: 
Μικρι και μεγάλθ 
κυκλοφορία 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Φυςικά Εϋ & ΣΤϋ 
Δθμοτικοφ- Ενότθτα: Ο 
ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ 
Επιλογι: Το 
κυκλοφορικό ςφςτθμα 
 
2. The Blood Mobile  
http://www2.fi.edu/exhi
bits/permanent/giant-
heart-bloodmobile.php 
 
3. “Ταξίδεψτε” ςτο 
κυκλοφορικό ςφςτθμα 
http://www.kscience.co.
uk/animations/blood_sy
stem.swf 
 
4. Εκπ. λογιςμικό: 
Βιολογία Α & Γ  
Γυμναςίου-Ενότθτα: 
Κυκλοφορία ουςιϊν 
Επιλογι: Κυκλοφορικό 
ςφςτθμα ανκρϊπου  
 
5. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ: 
To κυκλοφορικό 
ςφςτθμα 
(Παρζχεται θ 
δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ να 
παρακολουκιςουν μζςα 
από κινοφμενεσ εικόνεσ 
τθ διαδρομι του αίματοσ 
ςτον οργανιςμό.) 

http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php
http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php
http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php
http://www.kscience.co.uk/animations/blood_system.swf
http://www.kscience.co.uk/animations/blood_system.swf
http://www.kscience.co.uk/animations/blood_system.swf
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§
 Θ ενότθτα «Δφναμθ και κίνθςθ» που περιλαμβάνεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα 

είναι υπερβολικά δφςκολθ για μακθτζσ Δθμοτικοφ και κρίναμε ότι δεν είναι απαραί-
τθτο να «εμπλουτιςτεί» ςε αυτό τον οδθγό.  
 
Ραρατθριςεισ 
 
* Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου , Ε., κ.ά., Φυςικά Εϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/nBoii 
** Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου, Ε., κ.ά., Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/vRNUF 
- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικά Ε & ΣΤ Δθμοτικοφ, Μακθματικά Ε & ΣΤ 
Δθμοτικοφ, Φυςικι Β- Γ Γυμναςίου και Βιολογία Α-Γ Γυμναςίου μποροφν να 
μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ από τθν πλατφόρμα 
του Ψθφιακοφ Σχολείου: http://digitalschool.minedu.gov.gr/ επιλζγοντασ  τθν τάξθ 
και το μάκθμα και ςτθ ςυνζχεια: Υποςτθρικτικό Υλικό (…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί 
ςτα ςχολεία  και τα αντίςτοιχα  CD-Rom. 
- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Εγκυκλοπαίδεια του ανκρωπίνου ςϊματοσ δεν 
διατίκεται για μεταφόρτωςθ (download), ζχει, όμωσ, διατεκεί ςτα ςχολεία το 
αντίςτοιχο CD-Rom . 
-Από τθν ιςτοςελίδα PhET Interactive Simulations (από το πανεπιςτιμιο του 
Colorado at Boulder, ΘΡΑ) και  Java Applets on Physics (του Walter Fendt) μποροφν 
να μεταφορτωκοφν (download) οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation 
(αρχεία swf).  
- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 
και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ . Εάν ο δικτυακόσ τόποσ, λ.χ. ο YouTube, δεν ζχει τθν 
κατάλλθλθ ζνδειξθ (:Λιψθ/ download), ο απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ 
λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube Catcher. Εγκαταςτιςτε  το ςτον Θ/Υ ςασ 
δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: http://atube-catcher.en.softonic.com/. 
Τρζξτε το πρόγραμμα, βάλτε τθ διεφκυνςθ URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που 
ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 

- Οι προςομοιϊςεισ από τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα  και οι παρόμοιεσ 
(ςτθν αγγλικι γλϊςςα) BBCschool, Exploreelearning, κ.ά τρζχουν on-line, ςε 
ςφνδεςθ με το Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/nBoii
http://goo.gl/vRNUF
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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ΕΝΟΤΘΤΑ 3: Ενζργεια 

Στόχοι 
Κεµατικζσ ενότθτεσ 

(∆ιατικζµενοσ 
χρόνοσ) 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ρειράματα */ 
Ρολυμεςικό Υλικό 

 
 
Να περιγρά-
φουν τισ 
µεταβολζσ των 
καταςτά-ςεων 
τθσ φλθσ χρθςι-
µοποιϊντασ τον 
όρο: µε-
ταφζρεται 
ενζργεια 
(κερµότθτα), 
και να τισ 
ςυνδζουν µε τθ 
µεταβολι ςτον 
τρόπο κίνθςθσ 
των µορίων και 
όχι ςτθ ςφ-
ςταςι τουσ.  
 
Να περιγρά-
φουν µε απλά 
λόγια 
παραδείγµατα 
από τθν 
κακθµερινι 
τουσ ηωι και να 
τα ςυνδζ-ουν µε 
τισ µε-ταβολζσ 
των 
καταςτάςεων 
τθσ φλθσ.  
 
Να περιγρά-
φουν µε απλά 
λόγια τα 
χαρακτθριςτικά 
των αλλαγϊν 
τθσ κατάςταςθσ 
(µεταφορά 
κερµότθτασ, 

Κερµότθτα και 
υλικά ςϊµατα 
  
H κερµότθτα 
(απορρόφθςθ ι 
απϊλεια) 
µεταβάλλει τον 
τρόπο κίνθςθσ των 
µορίων του 
ςϊµατοσ.  
  
 Τιξθ, πιξθ, 
υγροποίθςθ.  
Εξάτµιςθ, βραςµόσ.  
  
∆ιαςτολι- ςυςτολι 
ςτερεϊν, υγρϊν και 
αερίων ςωµάτων.  
   
(ϊρεσ 7)  

 
 
Ραρουςιάηουν µε 
ποικίλουσ τρόπουσ 
(κεατρικό παιχνίδι, 
ηωγραφικι, κείµενα 
κτλ.)  τισ µεταβολζσ 
των καταςτάςεων 
τθσ φλθσ ςε µοριακό 
επίπεδο (Αιςκθτικι 
Αγωγι, Γλϊςςα).  
 
Ραρακολουκοφν 
πειράµατα τιξθσ, 
πιξθσ, εξάτµιςθσ, 
βραςµοφ, 
υγροποίθςθσ µε 
χριςθ απλϊν 
υλικϊν, 
καταγράφουν τα 
αποτελζςµατα 
εξθγοφν µε απλά 
λόγια,  διατυπϊνουν  
ςυµπεράςµατα και  
κάνουν προβλζψεισ.  
 
Ραρακολουκοφν 
πειράµατα 
διαςτολισ - 
ςυςτολισ ςτερεϊν, 
υγρϊν και αερίων 
ςωµάτων µε χριςθ 
απλϊν υλικϊν, 
καταγράφουν τα 
αποτελζςµατα, 
εξθγοφν µε απλά 
λόγια,  διατυπϊνουν  
ςυµπεράςµατα και 
κάνουν προβλζψεισ.  
  
  

ΚΕΜΟΤΘΤΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Το 
Θερμόμετρο 
Φφλλο εργαςίασ 2: 
Θερμοκραςία-Θερμότθτα, 
δυο ζννοιεσ διαφορετικζσ 
Φφλλο εργαςίασ 3: Τιξθ 
και πιξθ 
Φφλλο εργαςίασ 4: 
Εξάτμιςθ και ςυμπφκνωςθ 
Φφλλο εργαςίασ 5: 
Βραςμόσ 
Φφλλο εργαςίασ 6: 
Θερμαίνοντασ και 
ψφχοντασ τα ςτερεά 
Φφλλο εργαςίασ 7: 
Θερμαίνοντασ και 
ψφχοντασ τα υγρά 
Φφλλο εργαςίασ 8: 
Θερμαίνοντασ και 
ψφχοντασ τα αζρια 
 
1. Εκπ. λογιςμικό : 
ΜΕΤΑβιβλίο- 
Εικονικό εργαςτιριο:  
- Βακμονόμθςθ 
κερμομζτρου 
http://www.kessanidis.inf
o/metabook/data/therm/
main21.htm 
 

2. Με το 
μικρόκοςμο εξθγϊ… - Τθ 
κερμότθτα και τθ 
κερμοκραςία (βίντεο, 
Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ) 
http://www.edutv.gr/inde
x.php?option=com_conte
nt&task=view&id=326&Ite
mid=72 
 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=72
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ςτακερότθτα 
ςτθ κερµο-
κραςία).   
 
Να ςυνδζουν τθ 
µεταβολι ςτο 
µικοσ ι ςτον 
όγκο ενόσ 
ςϊµα-τοσ µε τθ 
µε-ταβολι τθσ 
κερµοκραςίασ.   
 
Να περιγρά-
φουν, χρθ-
ςιµοποιϊντασ 
τθν ζννοια του 
µορίου, τθ 
κερµικι 
διαςτολι και 
ςυςτολι των 
ςωµάτων.  
 
Να αναφζρουν 
και να περιγρά-
φουν εφαρµο-
γζσ από τθν 
κακθµερινι ηωι 
τθσ κερµικισ 
διαςτολισ 
(καταςκευι 
ςιδθροτροχιϊν, 
κερµοµζτρων 
κτλ.).  

  
  
  

3. Μακαίνω να κάνω 
πειράματα: Αλλαγζσ 
φάςθσ (αναγνϊριςθ και 
ζλεγχοσ μεταβλθτϊν) 
(Ρεριβάλλον, ςτο οποίο 
μποροφν να εκτελεςτοφν 
εικονικά πειράματα)  
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/peira
mata.zip 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
 
4. Μακαίνω να κάνω 
πειράματα: Εξάτμιςθ 
(αναγνϊριςθ και ζλεγχοσ 
μεταβλθτϊν)  
(Ρεριβάλλον, ςτο οποίο 
μποροφν να εκτελεςτοφν 
εικονικά πειράματα)  
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/peira
mata.zip 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
 

5. Με το 
μικρόκοςμο εξθγϊ … τθν 
τιξθ και τθν πιξθ των 
ςωμάτων  
Με το μικρόκοςμο 
εξθγϊ… τθν εξάτμιςθ, το 
βραςμό, τθν υγροποίθςθ 
(βίντεο, Εκπαιδευτικι 
Τθλεόραςθ) 
http://www.edutv.gr/inde
x.php?option=com_conte
nt&task=view&id=619&Ite
mid=72 
 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=72
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6. Εκπ. λογιςμικό: 
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. - 
Εργαςτιριο Κερμότθτασ 
Ενότθτεσ (κατάλλθλεσ και 
για το Δθμοτικό): 

- Διαςτολι ςτερεϊν 
- Διαςτολι υγρϊν

  
- Διαςτολι αερίων 
- Αλλαγι φυςικισ 

κατάςταςθσ 
- Μοντζλα (ςτερεό - 

υγρό - αζριο) 
Σθμείωςθ: Στθν ενότθτα 
"Δραςτθ-ριότθτεσ" 
περιζχονται οδθγίεσ για 
τθν εκτζλεςθ βιμα - βιμα 
τθσ κάκε εργαςίασ. 
 
Ενδεικτικά φφλλα 
εργαςίασ:  
«Διαςτολι ςτερεϊν - 
Θζρμανςθ μεταλλικισ 
ςφαίρασ» (Μόκιασ Γ.)  
Γραμμικι διαςτολι των 
ςτερεϊν (κζρμανςθ 
μεταλλικισ ράβδου)  
(Μόκιασ Γ.) 
Διαςτολι των υγρϊν 
(Μόκιασ Γ.) 
Διαςτολι των αερίων 
(Μόκιασ Γ.) 
Αλλαγι τθσ φυςικισ 
κατάςταςθσ των υλικϊν 
ςωμάτων (Μόκιασ Γ.) 
Μοντζλα κινθτικισ 
κατάςταςθσ των μορίων 
ςτα υλικά ςϊματα 
(Μόκιασ Γ.) 
«Θερμαίνοντασ και 
ψφχοντασ τα αζρια» 
(Σαλονικίδθσ Γ.) 
Σχζδιο εργαςίασ ςτα 
φαινόμενα Τιξθ-βραςμόσ-
εξάτμιςθ με το λογιςμικό 
Μ.Α.Θ.Θ.Μ.Α.  (Μόκιασ Γ.)   

http://giannismokias.pbworks.com/f/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD.doc
http://giannismokias.pbworks.com/f/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD.doc
http://giannismokias.pbworks.com/f/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_stereon_thermansi_metallikis_ravdou.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_stereon_thermansi_metallikis_ravdou.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_stereon_thermansi_metallikis_ravdou.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_stereon_thermansi_metallikis_ravdou.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_igron.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_aerion.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/diastoli_ton_aerion.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/allagi_fisikis_katastasis.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/allagi_fisikis_katastasis.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/allagi_fisikis_katastasis.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/montela.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/montela.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/montela.doc
http://users.sch.gr/jmokias/THERMOTHTA/montela.doc
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/fetherm.doc
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/fetherm.doc
http://giannismokias.pbworks.com/f/%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7+%CE%A3%CE%A4%CE%84_+%CE%A4%CE%AE%CE%BE%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF+%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91.doc
http://giannismokias.pbworks.com/f/%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7+%CE%A3%CE%A4%CE%84_+%CE%A4%CE%AE%CE%BE%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF+%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91.doc
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7. Ρροςομοίωςθ 
Διαςτολισ και Συςτολισ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.com/g
reece/content/toolkits/ph
ysics/exp_cont/index.html 
(Η προςομοίωςθ βοθκά 
ςτθν κατανόθςθ τθσ 
διαςτολισ των ςτερεϊν, 
των υγρϊν και των αερίων 
όταν κερμαίνονται και τθσ 
ςυςτολισ τουσ όταν 
ψφχονται. Σκοπόσ τθσ 
προςομοίωςθσ είναι να 
ευκυγραμμίςεισ τισ 
εικονικζσ γζφυρεσ, 
εκμεταλλευόμενοσ τθν 
διαςτολι και τθ ςυςτολι 
διαφόρων υλικϊν, ζτςι 
ϊςτε να μπορζςει να τισ 
διαςχίςει ζνα 
αυτοκίνθτο.) 
 
8. Εκπαιδευτικό 
λογιςμικό: Σ.Ε.Ρ.  
Κατάλογοσ ζτοιμων 
πειραμάτων του 
λογιςμικοφ (Μόκιασ Γ.) 
(Το λογιςμικό ΣΕΠ είναι 
μια πολυμεςικι εφαρμογι 
για τθ διδαςκαλία τθσ 
Θερμότθτασ ςτο δθμοτικό, 
το γυμνάςιο και το 
λφκειο.) 

 
 
Να ςυνδζουν 
τθν θλεκτρικι 
δφναµθ µε το 

Θλεκτριςµόσ 
  
Στατικόσ 
θλεκτριςµόσ  
 

 
 
Με χριςθ διαφόρων 
αντικειµζνων 
(ράβδοσ εβονίτθ, 

ΘΛΕΚΤΛΣΜΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: 
Στατικόσ θλεκτριςμόσ 
Φφλλο εργαςίασ 2: Το 
θλεκτροςκόπιο 
 

http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/exp_cont/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/exp_cont/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/exp_cont/index.html
http://users.sch.gr/jmokias/list_peiramata_sep.doc
http://users.sch.gr/jmokias/list_peiramata_sep.doc
http://users.sch.gr/jmokias/list_peiramata_sep.doc
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θλεκτρικό 
φορτίο.  
 
Να διαπιςτϊ-
νουν µζςα από 
απλζσ 
δραςτθριότθτεσ 
ότι µεταξφ 
οµόςθµα 
φορτιςµζνων 
ςωµάτων 
αςκοφνται 
απωςτικζσ 
δυνάµεισ, ενϊ 
µεταξφ 
ετερόςθµα 
φορτιςµζνων 
ςωµάτων 
ελκτικζσ.  
 
Να διακρί-νουν 
τα θλεκτρικά 
φορτία ςε δφο 
είδθ (κετικό, 
αρνθτικό).  
 
Να διακρί-νουν 
τουσ τρόπουσ 
θλζκτριςθσ και 
να τουσ περι-
γράφουν χρθςι-
µοποιϊντασ 
τουσ όρουσ: 
φορτίηεται, 
θλεκτρικό 
φορτίο, κετικό, 
αρνθτικό.  

Θλεκτρικι δφναµθ 
και θλεκτρικό 
φορτίο  
  
Τρόποι θλζκτριςθσ  
  
  
  

ράβδοσ γυάλινθ, 
πλαςτικό ςτυλό κ.ά.) 
εκτελοφν πειράµατα 
θλζκτριςθσ µε όλουσ 
τουσ δυνατοφσ 
τρόπουσ, 
καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ, 
εξάγουν 
ςυµπεράςµατα.  
 
Εκτελοφν απλζσ 
δραςτθριότθτεσ 
άςκθςθσ δυνάµεων 
ςε θλεκτρικά 
φορτιςµζνα 
αντικείµενα, τισ 
περιγράφουν και τισ 
εξθγοφν.   

1. Εκπ. λογιςμικό: 
Α.ΜΑ.Ρ. (ζκδοςθ 2.4)-
Θλεκτριςμόσ  Δθμοτικοφ: 
Ενότθτεσ: 
  -Θλεκτροςκόπιο 
  -Διατιρθςθ φορτίου 
(τρόποι θλζκτριςθσ) 
(Το λογιςμικό 
περιλαμβάνει θλεκτρο-
νικά και εκτυπϊςιμα 
φφλλα εργαςίασ και 
εικονικό εργαςτιριο -
πάγκο εργαςίασ και 
όργανα- Ηλεκτριςμοφ.) 
 
2.  Στατικόσ 
θλεκτριςμόσ και νερό 
(βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=VhWQ-r1LYXY 
 
3.  Αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ φορτιςμζνων 
ςωμάτων (βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=3HjtT2Sa7hE&f
eature=related 
 
4. Επίδειξθ 
πειραμάτων ςτατικοφ 
θλεκτριςμοφ (βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=QxZ6AWLpnUw
&feature=related 
 
5. Μπαλόνια και ςτατικόσ 
θλεκτριςμόσ (Phet: 
interactive simulations) 
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/balloons 
(Γιατί ζνα μπαλόνι κολλάει 
ςτο πουλόβερ ςου? Τρίψε 
ζνα μπαλόνι ςε ζνα 
πουλόβερ, άφθςζ το 
ελεφκερο και αυτό 
επιςτρζφει και κολλάει 

http://www.youtube.com/watch?v=VhWQ-r1LYXY
http://www.youtube.com/watch?v=VhWQ-r1LYXY
http://www.youtube.com/watch?v=3HjtT2Sa7hE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3HjtT2Sa7hE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3HjtT2Sa7hE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QxZ6AWLpnUw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QxZ6AWLpnUw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QxZ6AWLpnUw&feature=related
http://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons
http://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons
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ςτο πουλόβερ. Δεσ τα 
φορτία ςτο πουλόβερ, τα 
μπαλόνια και τον τοίχο.) 
 
6. Travoltage (Phet: 
interactive simulations) 
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/travoltage 
(Φτιάξτε ςπινκιρεσ με τον 
John Travoltage. Κουνιςτε 
το πόδι του Johnnie και 
αυτο κα μαηζψει φορτία 
από το χαλί. Πλθςιάςτε το 
χζρι του ςτο πόμολο τθσ 
πόρτασ και ξεφορτωκείτε 
τα παραπανιςια φορτία.) 
 

 
 
Να γνωρίςουν 
ότι το άτοµο 
αποτελείται 
από πυρινα και 
θλεκτρόνια   
 
Να γνωρίςουν 
το είδοσ του 
φορτίου των 
θλεκτρονίων και 
του πυρινα.  
 
Να περιγρά-
φουν το άτοµο 
χρθςιµοποι-
ϊντασ τουσ 
όρουσ: πυρι-
νασ, θλεκτρόνιο, 
κετικό φορτίο, 
αρνθτικό φορ-
τίο, θλεκτρικά 
ουδζτερο. 
  
Να γνωρίηουν 
ότι το άτοµο πα-
ρουςιάηει κε-
τικό ι αρνθτικό 

Το άτοµο και θ 
δοµι του 
  

 
 
Ραρακολοφκθςθ 
βιντεοταινιϊν και 
προγραµµάτων 
προςοµοίωςθσ ςτον 
θλεκτρονικό 
υπολογιςτι 
ςχετικϊν µε τθ δοµι 
του ατόµου. 
Συµπλιρωςθ 
ςχετικϊν φφλλων 
εργαςίασ.  
 
Κατατάςςουν µε 
ςειρά µεγζκουσ 
εικόνεσ ι λζξεισ που 
αναφζρονται ςτθ 
δοµι τθσ φλθσ 
(υλικό ςϊµα, µόριο, 
άτοµα κτλ.).  

1. "Καταςκεφαςε" ζνα 
άτομο (PhET: Interactive 
simulations)  
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/build-an-
atom 
(Καταςκευάςτε ζνα άτομο 
χρθςιμοποιϊντασ 
πρωτόνια, νετρόνια και 
θλεκτρόνια και δείτε πϊσ 
αλλάηει το χθμικό 
ςτοιχείο, το φορτίο και θ 
μάηα. Στθ ςυνζχεια παίξτε 
ζνα παιχνίδι για να 
δοκιμάςετε τισ ιδζεσ ςασ!) 
 
2. «Καταςκευαςτισ» 
ατόμων (προςομοίωςθ) 
http://www.ljcreate.com/
samples/science/software
/theme/system/html/flash
win2.htm?index=14 
 
3. Ο περιοδικόσ πίνακασ 
των ςτοιχείων 
http://www.ptable.com/?l
ang=el (ςτα ελλθνικά) 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/travoltage
http://phet.colorado.edu/el/simulation/travoltage
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://www.ljcreate.com/samples/science/software/theme/system/html/flashwin2.htm?index=14
http://www.ljcreate.com/samples/science/software/theme/system/html/flashwin2.htm?index=14
http://www.ljcreate.com/samples/science/software/theme/system/html/flashwin2.htm?index=14
http://www.ljcreate.com/samples/science/software/theme/system/html/flashwin2.htm?index=14
http://www.ptable.com/?lang=el
http://www.ptable.com/?lang=el
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φορτίο όταν 
ζχει περίςςευ-
µα ι ζλλειμμα 
θλεκτρονίων.   

 
 
Να περιγρά-
φουν τουσ 
τρόπουσ 
θλζκτριςθσ ςε 
µικροςκοπικό 
επίπεδο.  

Άτοµο και τρόποι 
θλζκτριςθσ 
  
  

 
 
Ραρακολοφκθςθ 
ςχετικϊν µε τθν 
περιγραφι των 
τρόπων θλζκτριςθσ 
ςε µικροςκοπικό 
επίπεδο 
βιντεοταινιϊν και 
προγραµµάτων 
προςοµοίωςθσ ςτον 
θλεκτρονικό 
υπολογιςτι.  
 
Ρεριγράφουν τθ 
διαδικαςία και 
ςυµπλθρϊνουν 
ςχετικά φφλλα 
εργαςίασ.  

1. Τι ςυμβαίνει με τθ 
ράβδο και το μπαλάκι 
που κρζμεται; 
http://physics.weber.edu/
amiri/director/dcrfiles/ele
ctricity/pithBallS.dcr 
 
2. Τρόποι θλζκτριςθσ 
http://www.shep.net/reso
urces/curricular/physics/P
30/Unit2/electroscope.ht
ml 
 

3. Κεραυνόσ, μαγεία 
και δζοσ (εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ) 
http://www.edutv.gr/inde
x.php?option=com_conte
nt&task=view&id=399&Ite
mid=72 
 

 
 
Να περιγρά-
φουν το 
θλεκτρικό 
ρεφµα ωσ τθν 
κίνθςθ 
θλεκτρικά 
φορτιςµζνων 
ςωµατιδίων 
προσ µία 
οριςµζνθ 
κατεφκυνςθ.  
Να περιγρά-
φουν τον τρόπο 
δθµιουργίασ 
ενόσ θλεκτρικοφ 
κυκλϊµατοσ και 
το ρόλο κάκε 
ςτοιχείου ςε 
αυτό.  

Θλεκτρικό ρεφµα 
  
Θλεκτρικά 
κυκλϊµατα   
  
Θλεκτρικό ρεφµα και 
ενζργεια  
  
 (ϊρεσ 8)  

 
 
Σχεδιάηουν και 
ςυναρµολογοφν 
απλά θλεκτρικά 
κυκλϊµατα ςε ςειρά 
και παράλλθλα, 
χρθςιµοποιϊντασ 
απλά ςτοιχεία ενόσ 
κυκλϊµατοσ 
(καλϊδια, 
λαµπτιρεσ, 
µπαταρία).   
Καταςκευάηουν 
θλεκτρικά 
κυκλϊµατα µε 
χριςθ µπαταρίασ, 
διακόπτθ, καλωδίων 
και λαµπτιρων.  
  
  

ΘΛΕΚΤΛΣΜΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 3: Ρότε 
ανάβει το λαμπάκι 
Φφλλο εργαςίασ 4: Ζνα 
απλό κφκλωμα 
Φφλλο εργαςίασ 5: Το 
θλεκτρικό ρεφμα 
Φφλλο εργαςίασ 6: 
Αγωγοί και  μονωτζσ 
Φφλλο εργαςίασ 7: Ζνα 
απλό κφκλωμα 
Φφλλο εργαςίασ 8: 
Σφνδεςθ ςε ςειρά και 
παράλλθλα  
 
1. Καταςκευι 
κυκλωμάτων, εικονικό 
εργαςτιριο (PhET: 
Interactive simulations)  
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/circuit-

http://physics.weber.edu/amiri/director/dcrfiles/electricity/pithBallS.dcr
http://physics.weber.edu/amiri/director/dcrfiles/electricity/pithBallS.dcr
http://physics.weber.edu/amiri/director/dcrfiles/electricity/pithBallS.dcr
http://www.shep.net/resources/curricular/physics/P30/Unit2/electroscope.html
http://www.shep.net/resources/curricular/physics/P30/Unit2/electroscope.html
http://www.shep.net/resources/curricular/physics/P30/Unit2/electroscope.html
http://www.shep.net/resources/curricular/physics/P30/Unit2/electroscope.html
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=72
http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
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Να αναγνωρί-
ηουν το ρόλο 
τθσ µπαταρίασ 
ωσ πθγισ ενζρ-
γειασ ςτο απλό 
κφκλωµα.  
 
Να περιγρά-
φουν τισ 
µετατροπζσ 
ενζργειασ που 
ςυµβαίνουν ςε 
ζνα απλό 
κφκλωµα µε ζνα 
λαµπτιρα.  

construction-kit-ac-virtual-
lab 
«Καταςκευάςτε 
κυκλϊματα και 
διερευνιςτε  υλικά που 
μπορεί να είναι αγωγοί ι 
μονωτζσ.» 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. - 
Εργαςτιριο του 
Θλεκτριςμοφ 
Ενότθτα: Κυκλϊματα με 
λάμπεσ 
Υποενότθτεσ κατάλλθλεσ 
και για το Δθμοτικό: 
   -Μια λάμπα και μια 
μπαταρία 
  -Δυο λάμπεσ ςε ςειρά 
και μια μπαταρία 
  -Δυο λάμπεσ 
παράλλθλεσ και μια 
μπαταρία 
Σθμείωςθ: Στθν ενότθτα 
"Δραςτθριότθτεσ" 
περιζχονται οδθγίεσ για 
τθν εκτζλεςθ βιμα - βιμα 
τθσ κάκε εργαςίασ. 
Ενδεικτικό φφλλο 
εργαςίασ: "Απλό 
θλεκτρικό κφκλωμα - 
Διακόπτθσ" (Σαλονικίδθσ 
Γ.) 
 
3. Εκπ. λογιςμικό: 
Α.ΜΑ.Ρ. (ζκδοςθ 2.4)-
Θλεκτριςμόσ  Δθμοτικοφ 
Ενότθτεσ: 
-Αγωγοί και μονωτζσ 
-Απλό κφκλωμα 
- Διακόπτεσ 
-Αςφάλειεσ 
-Λαμπτιρεσ Λ 
- Λαμπτιρεσ Λ Λ 
-Λαμπτιρεσ ΛΛΛ 
(Το λογιςμικό 

http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/fehle.doc
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/fehle.doc
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/fehle.doc
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περιλαμβάνει θλεκτρονικά 
και εκτυπϊςιμα φφλλα 
εργαςίασ και εικονικό 
εργαςτιριο -πάγκο 
εργαςίασ και όργανα- 
Ηλεκτριςμοφ.) 
 
3. Το θλεκτρικό κφκλωμα 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
electric_circuit/launch.ht
ml 
 

 
 
Να ορίηουν το 
φωσ ωσ µορφι 
ενζργειασ που 
προκαλεί το 
αίςκθµα τθσ 
όραςθσ.  
 
Να διαπιςτϊ-
ςουν ότι το φωσ 
διαδίδεται 
ευκφγραµµα.  
 
 
Να παρατθ-
ροφν ότι το φωσ 
δε διαπερνά 
κάποια 
αντικείµενα µε 
αποτζλεςµα να 
δθµιουργείται 
ςκιά.   
 
Να παρατθροφν 
τισ φάςεισ τθσ 
ςελινθσ και να 
αναγνωρίηουν 
ότι είναι 
αποτζλεςµα του 
ςχθµατιςµοφ 
τθσ ςκιάσ.  

Το φωσ 
  
 Φωσ και ενζργεια  
 Φωσ και ςκιά  
  
  

 
 
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ, 
καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
και διαπιςτϊνουν 
ότι το φωσ 
διαδίδεται 
ευκφγραµµα.  
 
Εκτελοφν απλζσ 
δραςτθριότθτεσ 
προκειµζνου να 
ερµθνεφςουν τθ 
δθµιουργία ςκιάσ.  
 
Ραρουςιάηουν µε 
διάφορουσ τρόπουσ 
(εικόνεσ, ηωγραφικι, 
λογοτεχνικά κείµενα 
κ.ά.) τισ φάςεισ τθσ 
ςελινθσ (Γλϊςςα, 
Αιςκθτικι Αγωγι).  

ΦΩΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Διά-
δοςθ του φωτόσ 
Φφλλο εργαςίασ2: Δια-
φανι, θμιδιαφανι και 
αδιαφανι ςϊματα 
Φφλλο εργαςίασ 3:Φωσ 
και ςκιζσ 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. - 
Εργαςτιριο Οπτικισ 
Ενότθτεσ (κατάλλθλεσ και 
για το Δθμοτικό): 
   - Ευκφγραμμθ Διάδοςθ 
του Φωτόσ 
    -Σκιά – Ραραςκιά 
Σθμείωςθ: Στθν ενότθτα 
"Δραςτθ-ριότθτεσ" 
περιζχονται οδθγίεσ για 
τθν εκτζλεςθ βιμα - βιμα 
τθσ κάκε εργαςίασ. 
 
Ενδεικτικά φφλλα 
εργαςίασ:  
Ευκφγραμμθ διάδοςθ του 
φωτόσ  (Σαλονικίδθσ Γ.) 
Ευκφγραμμθ διάδοςθ του 
φωτόσ (Μόκιασ Γ.) 
Φωσ και ςκιά (Μόκιασ Γ.) 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electric_circuit/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electric_circuit/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electric_circuit/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electric_circuit/launch.html
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/feopt.doc
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/senaria/feopt.doc
http://users.sch.gr/jmokias/MATHIMA/DIADOSI%20TOY%20FOTOS.doc
http://users.sch.gr/jmokias/MATHIMA/DIADOSI%20TOY%20FOTOS.doc
http://users.sch.gr/jmokias/MATHIMA/fos%20kai%20skia.doc
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Α.ΜΑ.Ρ. (ζκδοςθ 2.4)-
Οπτικι Εϋ Δθμοτικοφ 
Ενότθτεσ: 
-Ρθγζσ φωτόσ 
-Αυτόφωτα και 
ετερόφωτα ςϊματα 
-Ρϊσ βλζπουμε; 
-Φωσ και ενζργεια 
- Σκιά και παραςκιά 
-Φάςεισ τθσ ςελινθσ 
-Εκλείψεισ 
(Το λογιςμικό 
περιλαμβάνει θλεκτρο-
νικά και εκτυπϊςιμα 
φφλλα εργαςίασ και 
εικονικό εργαςτιριο -
πάγκο εργαςίασ και 
όργανα)-Οπτικισ. ) 
 
3. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο- 
Εικονικό εργαςτιριο:  
-Το φωσ διαδίδεται 
ευκφγραμμα 
http://www.kessanidis.inf
o/metabook/data/optics/
main31.htm 
-Πϊσ ςχθματίηονται οι 
ςκιζσ 
http://www.kessanidis.inf
o/metabook/data/optics/
main32.htm 
 
4. Φωσ και ςκιά (BBC 
schools) 
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/7_
8/light_shadows_fs.shtml 
 

 
 
Να περιγρά-
φουν το φαινό-
µενο του φωτο-
τροπιςµοφ.  
 

Φωτοτροπιςµόσ του 
βλαςτοφ 

 
 
 
Φυτεφουν ζνα φυτό 
και το ςκεπάηουν µε 
ζνα κουτί που ζχει 
µόνο ζνα µικρό 

1. Φωτοτροπιςμόσ και 
γεωτροπιςμόσ (ΚΡΕ 
Καςτοριάσ) 
http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/leaf/text
s/movement.htm 
 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main32.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main32.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main32.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/light_shadows_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/light_shadows_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/light_shadows_fs.shtml
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm
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Να ςυςχετίηουν 
το φωτοτρο-
πιςµό µε τθν 
εξάρτθςθ των 
φυτϊν από τον 
ιλιο.  

άνοιγµα, από το 
οποίο µπαίνει φωσ. 
Καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
και προςπακοφν να 
εξθγιςουν τον όρο 
φωτοτροπιςµόσ.  

2.  Φωτοτροπιςμόσ 
και γεωτροπιςμόσ 
(βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=wy6-q1rgHm4 

 
 
Να διαπιςτϊ-
νουν και να 
περιγράφουν το 
διαφορε-τικό 
τρόπο µε τον 
οποίο διάφορα 
υλικά ςυµπε-
ριφζρονται ςτο 
φωσ (οι λείεσ 
επιφά-νειεσ το 
ανακλοφν, τα 
αδιαφανι υλικά 
το απορ-
ροφοφν).  

Φωσ και υλικά  
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ για 
τθν  ανάκλαςθ και 
απορρόφθςθ του 
φωτόσ, 
καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ 
και ταξινοµοφν 
αντίςτοιχα τα υλικά.  

ΦΩΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 4: Ανά-
κλαςθ και διάχυςθ του 
φωτόσ 
Φφλλο εργαςίασ 5: Απορ-
ρόφθςθ 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. - 
Εργαςτιριο Οπτικισ 
Ενότθτεσ (κατάλλθλεσ και 
για το Δθμοτικό): 

- Ανάκλαςθ του 
φωτόσ 

Ενδεικτικό φφλλο 
εργαςίασ: 
Ανάκλαςθ του φωτόσ ςε 
κακρζπτθ (Μόκιασ Γ.) 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Α.ΜΑ.Ρ. (ζκδοςθ 2.4)- 
Οπτικι Εϋ Δθμοτικοφ 
Ενότθτεσ: 
- Ανάκλαςθ 
-Κατοπτρικά γράμματα 
-Κατοπτρικζσ λζξεισ 
(Το λογιςμικό 
περιλαμβάνει θλεκτρο-
νικά και εκτυπϊςιμα 
φφλλα εργαςίασ και 
εικονικό εργαςτιριο -
πάγκο εργαςίασ και 
όργανα- Οπτικισ. ) 
 
3. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο- 
Εικονικό εργαςτιριο:  
-Η ανάκλαςθ του φωτόσ 
http://www.kessanidis.inf

http://www.youtube.com/watch?v=wy6-q1rgHm4
http://www.youtube.com/watch?v=wy6-q1rgHm4
http://users.sch.gr/jmokias/MATHIMA/anaklasi%20toy%20fotos%20se%20kathrefti.doc
http://users.sch.gr/jmokias/MATHIMA/anaklasi%20toy%20fotos%20se%20kathrefti.doc
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main33.htm
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o/metabook/data/optics/
main33.htm 
 
4. Ραιχνίδι με κακρζπτεσ 
(BBC schools)  
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/10
_11/see_things_fs.shtml 
 
5. Φϊσ: διαδραςτικό 
παιχνίδι δράςθσ (BBC 
schools)  
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/ks2bitesize/science/p
hysical_processes/light/pl
ay.shtml 
 
6.  Reflection: Θ 
φλόγα που δε ςβινει   
(βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=P5LwBu-pURY  
(φανταςτικό είδωλο) 
 

 
 
Να γνωρίηουν 
τα χαρακτθ-
ριςτικά του 
φαινόµενου τθσ 
ανάκλαςθσ.   
 
Να διακρίνουν 
τα είδθ των 
κατόπτρων και 
τα είδωλα που 
δίνουν.   
 
Να αναφζ-ρουν 
τισ εφαρµογζσ 
των κατόπτρων 
ςτθν κακθµε-
ρινι ηωι.  

Κάτοπτρα – Εφαρ-
µογζσ κατόπτρων 
  
  
(ϊρεσ 6)  

 
 
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ  
προκειµζνου να 
διαπιςτϊςουν το 
νόµο τθσ 
ανάκλαςθσ.  
 
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ 
ςχθµατιςµοφ 
ειδϊλων µε 
διάφορα είδθ 
κατόπτρων.   

1. Ρροςομοίωςθ 
Κακρεφτϊν (Skool.gr) 
http://www.skoool.com/g
reece/content/toolkits/ph
ysics/mirrors/index.html 
(Η προςομοίωςθ βοθκά 
ςτθν κατανόθςθ τθσ 
ανάκλαςθσ του φωτόσ 
που προςπίπτει ςτθν 
επιφάνεια ενόσ κακρζφτθ. 
Μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν 
παρουςίαςθ και τθν 
κατανόθςθ τθσ πορείασ 
τθσ δζςμθσ φωτόσ, κακϊσ 
και τθσ λειτουργίασ ενόσ 
απλοφ περιςκοπίου.) 
 
2. Ρεριςτρζφοντασ ζναν 
κακρζπτθ και τθν 
ανακλϊμενθ ακτίνα 
(Harrison & Κολτςάκθσ) 

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/see_things_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/see_things_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/see_things_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/light/play.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/light/play.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/light/play.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/light/play.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=P5LwBu-pURY
http://www.youtube.com/watch?v=P5LwBu-pURY
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/mirrors/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/mirrors/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/mirrors/index.html
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http://users.sch.gr/ekoltsa
kis/nt/harrison/harrisons
wf/mirror.html 
 
3. Εκπ λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο 
Εικονικό εργαςτιριο:  
- Σχθματιςμόσ ειδϊλου 
από ανάκλαςθ 
http://www.kessanidis.inf
o/metabook/data/optics/
main34.htm 

 
 
Να διαπιςτϊ-
ςουν ότι ο ιχοσ 
παράγεται από 
τισ παλµικζσ 
κινιςεισ των 
ςωµάτων.  
 
Να παρατθ-
ροφν, να 
διαπιςτϊνουν 
και να περιγρά-
φουν το 
διαφορετικό 
τρόπο µε τον 
οποίο ςυµπε-
ριφζρονται 
διάφορα υλικά 
ςτον ιχο 
(κάποια τον 
ανακλοφν, 
κάποια τον 
απορροφοφν, 
κάποια του 
επιτρζπουν να 
διαδοκεί).  
 
Να αναγνω-
ρίηουν µζςα 
από δραςτθ-
ριότθτεσ ότι θ 
µορφι του 
παραγόµενου 

Ο ιχοσ 
  
Ραραγωγι  και 
διάδοςθ του ιχου  
   
Ενζργεια και ιχοσ  
  
  
  
  
  

 
 
Εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ 
παραγωγισ ιχου µε 
διάφορα ςϊµατα.  
 
Εκτελοφν  
δραςτθριότθτεσ 
ανάκλαςθσ, 
διάδοςθσ και 
απορρόφθςθσ του 
ιχου.   
 
Ρειραµατίηονται µε 
διάφορα υλικά 
ςϊµατα και µε 
διαφορετικά 
ςχιµατα του ίδιου 
ςϊµατοσ για τον ιχο 
που παράγεται.  
 
Αναφζρουν τρόπουσ 
ενδυνάµωςθσ ι 
ελάττωςθσ του ιχου 
που παράγεται.  
Μαγνθτοφωνοφν 
και ακροϊνται 
ιχουσ που 
«χαϊδεφουν» και 
ιχουσ που ενοχλοφν 
τα αυτιά µασ 
(Γλϊςςα, Μουςικι, 
Αιςκθτικι αγωγι).  

ΘΧΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Ρϊσ 
παράγεται ο ιχοσ 
Φφλλο εργαςίασ 2: Διά- 
δοςθ του ιχου 
Φφλλο εργαςίασ 3: Ανά- 
κλαςθ του ιχου 
Φφλλο εργαςίασ 4: Απόρ-
ρόφθςθ του ιχου 
 
1. «Αλλάηοντασ» τουσ 
ιχουσ (BBC Schools) 
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/9_
10/changing_sounds_fs.sh
tml 
 
2. Ο ιχοσ διαδίδεται 
διαμζςου των υλικϊν 
http://www.ngfl-
cymru.org.uk/vtc/1602200
7/sound_travels/lesson.ht
ml 
 
3. Ρϊσ ο ιχοσ διαδίδεται 
ςτα ςτερεά, τα υγρά, τα 
αζρια; 
http://www.knowitall.org/
nasa/flash/sound/how_so
und_travels.swf 
 
4. Animations για τον ιχο 
http://www.ltscotland.org
.uk/resources/s/sound/sp

http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/mirror.html
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/mirror.html
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/mirror.html
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_sounds_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_sounds_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_sounds_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_sounds_fs.shtml
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/16022007/sound_travels/lesson.html
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/16022007/sound_travels/lesson.html
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/16022007/sound_travels/lesson.html
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/16022007/sound_travels/lesson.html
http://www.knowitall.org/nasa/flash/sound/how_sound_travels.swf
http://www.knowitall.org/nasa/flash/sound/how_sound_travels.swf
http://www.knowitall.org/nasa/flash/sound/how_sound_travels.swf
http://www.ltscotland.org.uk/resources/s/sound/speedofsound.asp?strReferringChannel=resources&strReferringPageID=tcm:4-248293-64
http://www.ltscotland.org.uk/resources/s/sound/speedofsound.asp?strReferringChannel=resources&strReferringPageID=tcm:4-248293-64
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ιχου επθ-
ρεάηεται από το 
υλικό και το 
ςχιµα ενόσ 
ςϊµατοσ (µια 
ςυµπαγισ 
ςφαίρα, όταν 
κτυπθκεί, 
παράγει δια-
φορετικό ιχο 
από µια κοφ-
φια ι από µια 
ςφαίρα άλλου 
υλικοφ).  
 
Να ορίηουν τον 
ιχο ωσ µορφι 
ενζργειασ που 
προκαλεί το 
αίςκθµα τθσ 
ακοισ.  
 
Να περιγρά-
φουν τισ 
µετατροπζσ τθσ 
ενζργειασ από 
τθν παραγωγι 
του ιχου µζχρι 
να τον 
αντιλθφκεί ο 
άνκρωποσ.  

eedofsound.asp?strReferri
ngChannel=resources&str
ReferringPageID=tcm:4-
248293-64 
 
 

 
 
 
Να αναγνω-
ρίηουν και να 
ονοµάηουν τα 
µζρθ του 
αυτιοφ.  
Να περιγρά-
φουν τα βαςικά 
ςτάδια τθσ 
λειτουργίασ τθσ 
ακοισ.  
 
Να περιγρά-

Ανκρϊπινοσ οργα-
νιςµόσ – Ακοι - αυτί 
  
Μζρθ του αυτιοφ  
 
Θ λειτουργία τθσ 
ακοισ  
 
Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
λειτουργία τθσ 
ακοισ  
 
(ϊρεσ 5)  

 
 
 
Ραρατθροφν ςε 
εικόνεσ τα µζρθ του 
αυτιοφ και 
εντοπίηουν αυτά 
που φαίνονται και 
αυτά που δεν είναι 
ορατά.  
 
Σθµειϊνουν ιχουσ 
του περιβάλλοντόσ 
τουσ και διακρίνουν 
αυτοφσ που είναι 

ΘΧΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 5: 
Άνκρωποσ και ιχοσ-Το 
αυτί μασ 
Φφλλο εργαςίασ 6: Θχο-
ρφπανςθ και 
θχοπροςταςία 
 
1. Τα αυτιά και θ ακοι 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
ears_and_hearing/launch.
html 
(Η δομι και τα μζρθ του 

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
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φουν προβλι-
µατα  ακοισ και 
να τα ςυςχε-
τίηουν µε 
περιβαλλοντικο
φσ παράγοντεσ 
(π.χ. κόρυβοσ) ι 
ςυνικειεσ τθσ 
κακθµερινισ 
ηωισ.   

ανεκτοί ςτο αυτί 
από αυτοφσ που 
δθµιουργοφν 
προβλιµατα ςτθν 
ακοι τουσ.  
 
Συνοµιλοφν µε 
ωτορινολαρυγγολόγ
ο ςχετικά µε το τι 
πρζπει να κάνουν 
ϊςτε να 
προςτατζψουν τθν 
ακοι τουσ.  

αυτιοφ μασ και πϊσ 
λειτουργεί.) 
2. Ρερί ακοισ 
(eduportal.gr, διαςκευι: 
Ακαναςιάδθσ Κ.) 
http://online.eduportal.gr
/efarmoges/ear.htm 
 
3. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ  
 
4. Ακοι και ιςορροπία 
(Υπερμεςικι παρουςίαςθ) 
http://www.rhodes.aegea
n.gr/sxedia/grafdaskalou/
anatomy/sub1/hearing.ht
m 
 
5.  Ρϊσ το αυτί 
λειτουργεί; (βίντεο ςτα 
αγγλικά) 
http://www.youtube.com
/watch?v=tkPj4IGbmQQ&f
eature=related 
 
6.  Ρϊσ το αυτί 
λειτουργεί; (βίντεο ςτα 
αγγλικά) 
http://www.youtube.com
/watch?feature=player_e
mbedded&v=skXQ6PuIc4s 
 
7. Ρόςο δυνατόσ είναι ο 
ιχοσ; 
http://www.nidcd.nih.gov
/health/education/decibel
/pages/decibel.aspx 
 
8.  The science of 
sound (βίντεο, NASA) 
http://www.youtube.com
/watch?v=_ovMh2A3P5k&
feature=related 
 

http://online.eduportal.gr/efarmoges/ear.htm
http://online.eduportal.gr/efarmoges/ear.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/hearing.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/hearing.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/hearing.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/hearing.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tkPj4IGbmQQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tkPj4IGbmQQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tkPj4IGbmQQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=skXQ6PuIc4s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=skXQ6PuIc4s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=skXQ6PuIc4s
http://www.nidcd.nih.gov/health/education/decibel/pages/decibel.aspx
http://www.nidcd.nih.gov/health/education/decibel/pages/decibel.aspx
http://www.nidcd.nih.gov/health/education/decibel/pages/decibel.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=_ovMh2A3P5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_ovMh2A3P5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_ovMh2A3P5k&feature=related
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Να διερευνι-
ςουν/γνωρίςου
ν τρόπουσ µε 
τουσ οποί-ουσ 
είναι δυνατόν 
να απόκθκευτεί 
ενζργεια για 
µετζπειτα 
χριςθ (θ 
µθχανικι 
ενζργεια 
αποκθ-κεφεται 
ςε ζνα ςυµπι-
εςµζνο 
ελατιριο, θ 
χθµικι ενζρ-
γεια ςτθ 
µπαταρία).  
 
Να περιγρά-
φουν τθ δια-
δικαςία από-
κικευςθσ και 
µεταφοράσ 
ενζργειασ ςε 
µια ςυγκεκρι-
µζνθ ςυςκευι ι 
ςφςτθµα (π.χ. θ 
χθµικι ενζργεια 
του πετρελαίου 
µεταςχθµατίηετ
αι µε τθν καφςθ 
ςε κινθτικι και 
ςε κερµικι που 
εκλφεται ςτο 
περιβάλ-λον ωσ 
κερµότθτα.   
 
Να αναφζρουν 
ςυςκευζσ που 
µεταςχθµα-
τίηουν µια 
µορφι ενζρ-
γειασ ςε κά-

Μετατροπζσ 
ενζργειασ 
  
Αποκικευςθ 
ενζργειασ και 
µετατροπζσ τθσ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Εκτελοφν απλά 
πειράµατα 
µετατροπϊν 
ενζργειασ.  
 
Ραρουςιάηουν τισ 
παραπάνω 
µετατροπζσ µε 
ςκίτςα, 
διαγράµµατα, 
ιςτογράµµατα ι 
άλλουσ τρόπουσ µε 
το χζρι ι τον Θ/Υ. 
(Αιςκθτικι Αγωγι, 
Μακθµατικά, 
Ρλθροφορικι).  
 
Καταςκευάηουν 
ςυςκευζσ ι 
παιχνίδια µε απλά 
υλικά τα οποία 
αποκθκεφουν ι 
µετατρζπουν 
ενζργεια (π.χ. 
θλιακόσ 
κερµοςίφωνασ, 
θλιακόσ φοφρνοσ, 
κτλ.).  
 
Ραρουςιάηουν, µε 
ςειρά ςκίτςων ι 
άλλων µζςων, 
µετατροπζσ 
ενζργειασ, τισ οποίεσ 
ζχουν διαπιςτϊςει 
εµπειρικά.   

ΕΝΕΓΕΛΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Θ 
ενζργεια ζχει πολλά 
«πρόςωπα» 
Φφλλο εργαςίασ 2: Θ 
ενζργεια 
αποκθκεφεται 
Φφλλο εργαςίασ 3: Θ 
ενζργεια αλλάηει ςυνεχϊσ 
μορφι 
Φφλλο εργαςίασ 4: Θ 
ενζργεια υποβακμίηεται 
Φφλλο εργαςίασ 5: 
Τροφζσ και ενζργεια 
 
1. Τι είναι θ ενζργεια; 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
what_is_energy/launch.ht
ml 
 
2. Μορφζσ Ενζργειασ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/f
orms_of_energy/launch.ht
ml 
(Πλθροφοροφμαςτε για 
τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
ενζργειασ, τουσ τρόπουσ 
αναγνϊριςισ τουσ κακϊσ 
και τθ χριςθ τουσ.) 
 
3. Εφαρμογι με 
πλθροφορίεσ 
προςομοιϊςεισ και 
παιχνίδια για τισ πθγζσ 
ενζργειασ (Υπουργείο 
Ραιδείασ Κφπρου) 
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/energ
eia.zip 
 
4. Μετατροπζσ ενζργειασ 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip


 

 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

96 
 

ποια άλλθ (το 
θλεκτρικό 
κουδοφνι από 
θλεκ-τρικι ςε 
θχθτικι).  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθ 
µορφι τθσ 
ειςερχόµενθσ 
ενζργειασ και 
τθσ εξερχό-
µενθσ ςε 
ςυςκευζσ τθσ 
κακθµερινισ 
τουσ εµπειρίασ. 
(Ριςτολάκι για 
τα µαλλιά: θλεκ-
τρικι, κερµικι, 
αυτόκίνθτο: 
καφςιµα, κινθ-
τικι).  

http://www.explorelearni
ng.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&Re
sourceID=651 
 
5. Ενεργειακό Ράρκο 
Skate 
http://phet.colorado.edu
/el/simulation/energy-
skate-park 
(Μάκετε για τθ διατιρθςθ 
τθσ ενζργειασ παίηοντασ 
με το αγόρι που κάνει 
skate! Φτιάξτε διαδρομζσ 
και ράμπεσ, βοθκιςτε τον 
νεαρό να κινθκεί και 
παρατθριςτε τθν κινθτικι 
ενζργεια, τθ δυναμικι 
ενζργεια και τθν τριβι 
κακϊσ αυτό κινείται. 
Επίςθσ, μπορείτε να 
παίξετε ςε διαφορετικοφσ 
πλανιτεσ ι ακόμθ και ςτο 
διαςτθμικό κενό για να 
δείτε τι ςυμβαίνει εκεί.) 
 

 
 
 
 
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 
τροφι ωσ πθγι 
ενζργειασ για 
τουσ οργανι-
ςµοφσ.  
 
Να διακρίνουν 
τουσ οργανι-
ςµοφσ ςε 
αυτότροφουσ 
και ετερότρο-
φουσ.  
 
Να προςδι-

Τροφικζσ ςχζςεισ 
ανάµεςα ςτουσ 
οργανιςµοφσ (απλζσ 
τροφικζσ αλυςίδεσ) 
 
Ρροβλιµατα του 
περιβάλλοντοσ από 
τθν παρζµβαςθ του 
ανκρϊπου ςτισ 
τροφικζσ αλυςίδεσ  
    
(ϊρεσ 5 )  

 
 
 
 
 
Ηωγραφίηουν απλζσ 
τροφικζσ αλυςίδεσ 
µε οργανιςµοφσ που 
υπάρχουν ςτο 
άµεςο περιβάλλον 
τουσ.  
 
Συηθτοφν ςχετικά µε 
προβλιµατα που 
δθµιουργοφνται από 
τθν εξαφάνιςθ ι 
µείωςθ του 
πλθκυςµοφ κάποιου 
είδουσ και 
ςχολιάηουν άρκρα, 

1. Τροφικι αλυςίδα 
http://www.berghuis.co.n
z/abiator/patana/6t/index
/science/adapt/fc1.swf 
 
2. Ραιχνίδι: τροφικι 
αλυςίδα 
http://www.sheppardsoft
ware.com/content/animal
s/kidscorner/games/foodc
haingame.swf 
 
3. Τροφικζσ αλυςίδεσ ςε 
διάφορα οικοςυςτιματα 
Επιλογι: Food chains 
http://www.crickweb.co.u
k/ks2science.html 
 
4. Φτιάξε μια τροφικι 
αλυςίδα 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park
http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park
http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.swf
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.swf
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.swf
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.swf
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
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ορίηουν, ςτο 
άµεςο περι-
βάλλον τουσ, 
απλζσ τροφικζσ 
αλυςίδεσ, να τισ 
περιγράφουν 
και να εντάς-
ςουν τον 
άνκρωπο ςε 
αυτζσ.  
 
Να ςυςχετίηουν 
τισ παρεµβάςεισ 
του ανκρϊπου 
ςτισ τροφικζσ 
αλυςίδεσ µε 
προβλιµατα 
του περιβάλ-
λοντοσ.    

από εφθµερίδεσ ι 
περιοδικά, ςχετικά 
µε το κζµα.  
 
Επιςκζπτονται ζνα 
τοπικό οικοςφςτθµα 
(π.χ. ζνα δάςοσ, µια 
λίµνθ κτλ.) 
καταγράφουν τουσ 
οργανιςµοφσ που 
ςυναντοφν ς’ αυτό 
και ςχθµατίηουν 
απλζσ τροφικζσ 
αλυςίδεσ.  
 
Εκπονοφν µελζτθ µε 
κζµα: Γιαοφρτι ι 
ψωµί: τα πολλά και 
διαφορετικά 
πρόςωπα τθσ 
ενζργειασ. -
Αςβζςτιο – 
υδατάνκρακεσ: ο 
ρόλοσ τουσ ςτον 
ανκρϊπινο 
οργανιςµό (Γλϊςςα, 
Μουςικι, Αιςκθτικι 
αγωγι, 
Θρθςκευτικά).  

http://teacher.scholastic.c
om/activities/explorer/ec
osystems/be_an_explorer
/map/line_experiment14.s
wf 
 
http://prof.danglais.pages
perso-
orange.fr/animations/foo
dchain/chainreaction.swf 
 
http://nature.ca/ukaliq/03
0act/media/017_fwb_e.s
wf 
 
5. Καλάςςια τροφικι 
αλυςίδα 
http://www.berghuis.co.n
z/abiator/patana/6t/index
/science/adapt/fc1.swf 
 
 
6. Ρροςομοίωςθ 
τροφικισ αλυςίδασ 
http://puzzling.caret.cam.
ac.uk/game.php?game=fo
odchain 

 
 
 
Να αναφζρουν 
τισ βαςικζσ λει-
τουργίεσ του 
πεπτικοφ ςυ-
ςτιµατοσ και να 
τισ ςυςχετίηουν 

 
Ανκρϊπινοσ 
οργανιςµόσ - 
Ρεπτικό ςφςτθµα 
  
Πργανα του 
πεπτικοφ ςυςτι-
µατοσ - λειτουργία  
  

 
 
Μζςα από εικόνεσ του 
πεπτικοφ ςυςτιµατοσ 
περιγράφουν τθν 
πορεία τθσ τροφισ 
από το ςτόµα ςτο 
παχφ ζντερο.  
 
Χωρίηονται ςε οµάδεσ 

ΡΕΡΤΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: 
Ιςορροπθμζνθ διατροφι 
Φφλλο εργαςίασ 2: Τα 
δόντια μασ-Θ αρχι του 
ταξιδιοφ τθσ τροφισ 
Φφλλο εργαςίασ 3: Το 
ταξίδι τθσ τροφισ 
ςυνεχίηεται 
 

http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://prof.danglais.pagesperso-orange.fr/animations/foodchain/chainreaction.swf
http://prof.danglais.pagesperso-orange.fr/animations/foodchain/chainreaction.swf
http://prof.danglais.pagesperso-orange.fr/animations/foodchain/chainreaction.swf
http://prof.danglais.pagesperso-orange.fr/animations/foodchain/chainreaction.swf
http://nature.ca/ukaliq/030act/media/017_fwb_e.swf
http://nature.ca/ukaliq/030act/media/017_fwb_e.swf
http://nature.ca/ukaliq/030act/media/017_fwb_e.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain
http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain
http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain
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µε τα όργανα 
που το 
αποτελοφν.  
 
Να διακρίνουν 
τουσ διαφορε-
τικοφσ τφπουσ 
δοντιϊν (κοπτι-
ρεσ, κυνόδο-
ντεσ, προγόµ-
φιουσ και 
γοµφίουσ) και 
να αναγνωρί-
ηουν το ρόλο 
τουσ ςτθ 
µάςθςθ.  
 
Να περιγρά-
φουν τθ δοµι 
ενόσ δοντιοφ.  
 
Να αναφζρουν 
ςυνικειεσ τθσ 
κακθµερινισ 
ηωισ που 
ςυµβάλλουν 
ςτθν καλι 
λειτουργία του 
πεπτικοφ 
ςυςτιµατοσ.   
 
Να αιτιολογοφν 
τθ κετικι ι 
αρνθτικι 
επίδραςθ 
πρακτικϊν τθσ 
κακθµερινισ 
ηωισ ςτθ διατι-
ρθςθ τθσ υγείασ 
των δοντιϊν και 
των οφλων.  

Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
λειτουργία του 
πεπτικοφ 
ςυςτιµατοσ   
  
Είδθ και ρόλοσ των 
δοντιϊν  
 Φροντίδα δοντιϊν  
   
(ϊρεσ 4)  

και µελετοφν το ρόλο 
των επιµζρουσ οργά-
νων ςτθ διαδικαςία 
αυτι και τουσ παρά-
γοντεσ που τθν επθρε-
άηουν.  
 
Σχθµατίηουν ταµπλό 
µε τα αποτελζςµατα 
τθσ ζρευνάσ τουσ.  
 
Καταςκευάηουν παηλ 
µε τα όργανα του 
πεπτικοφ ςυςτιµατοσ.   
 
Ραρατθροφν ςτον 
κακρζφτθ τα δόντια 
τουσ και αναγνω-
ρίηουν ότι όλα τα 
δόντια τουσ δεν είναι 
όµοια, ότι τα δόντια 
τουσ φφονται µζςα 
από τα οφλα, ότι τα 
µπροςτινά δόντια 
είναι πιο κοφτερά.   
 
∆αγκϊνουν και µα-
ςοφν τροφζσ και περι-
γράφουν το ρόλο των 
διαφορετικϊν ειδϊν 
δοντιϊν ςτθ µάςθςθ.  
 
Εντοπίηουν ότι τα 
δόντια εκτόσ από τθ 
µάςθςθ βοθκοφν ςτθν 
οµιλία.  
 
Ηωγραφίηουν τθν 
«ακτινογραφία» ενόσ 
δοντιοφ και εντοπί-
ηουν το τµιµα του 
δοντιοφ που είναι 
ευάλωτο ςτθ δράςθ 
των µικροοργανιςµϊν.  
 
Συηθτοφν ςυνικειεσ 
τθσ κακθµερινισ ηωισ 
και ξεχωρίηουν αυτζσ 
που βοθκοφν ςτθν 
καλι υγεία των 
δοντιϊν.  

1. Εκπ. λογιςμικό: 
Φυςικά Εϋ & ΣTϋ  
Δθμοτικοφ, Ενότθτα: 
Ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ 
Επιλογι: Ρεπτικό 
ςφςτθμα 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ: 
Ενότθτα: To πεπτικό 
ςφςτθμα 
 
3. To πεπτικό ςφςτθμα 
(υπερμεςικι παρουςίαςθ) 
http://www.rhodes.aegea
n.gr/sxedia/grafdaskalou/
anatomy/sub1/digestion.h
tm 
 
4.  Το πεπτικό μασ 
ςφςτθμα (βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=TaogF8673A0 
 
5. Ρϊσ το πεπτικό μασ 
ςφςτθμα επεξεργάηεται 
διάφορεσ τροφζσ 
http://kitses.com/animati
on/swfs/digestion.swf 
 
6. Μακαίνω τα όργανα 
που απαρτίηουν τα 
τζςςερα βαςικά 
ςυςτιματα του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ 
http://online.eduportal.gr
/efarmoges/body.htm 
 
7. Δόντια και τροφι (BBC 
schools) 
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/7_
8/teeth_eating_fs.shtml 
 
 

http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/digestion.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/digestion.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/digestion.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/digestion.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TaogF8673A0
http://www.youtube.com/watch?v=TaogF8673A0
http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
http://online.eduportal.gr/efarmoges/body.htm
http://online.eduportal.gr/efarmoges/body.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/teeth_eating_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/teeth_eating_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/teeth_eating_fs.shtml
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Ραρατθριςεισ 
 
* Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου , Ε., κ.ά., Φυςικά Εϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/nBoii 
- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικά Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ και Α.ΜΑ.Ρ. (Ανοιχτό 
Μακθςιακό Ρεριβάλλον) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθ-
κευτοφν ςτον Θ/Υ  από τθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ Σχολείου: 
 http://digitalschool.minedu.gov.gr/ επιλζγοντασ  τθν τάξθ και το μάκθμα και ςτθ 
ςυνζχεια: Υποςτθρικτικό Υλικό (…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία  και τα 
αντίςτοιχα  CD-Rom. (Θ νεϊτερθ ζκδοςθ v.2.4 του λογιςμικοφ Α.ΜΑ.Ρ. υπάρχει 
εδϊ: ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar ) 
- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Εγκυκλοπαίδεια του ανκρωπίνου ςϊματοσ δεν 
διατίκεται για μεταφόρτωςθ (download), όπωσ και τα λογιςμικά Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. και 
Σ.Ε.Ρ., ζχουν, όμωσ, διατεκεί ςτα ςχολεία ταα αντίςτοιχα CD-Rom . 
- Τo εκπαιδευτικό λογιςμικό ΜΕΤΑβιβλίο τρζχει on-line, ςε ςφνδεςθ με το 
Διαδίκτυο, από εδϊ: http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm .Διατί-
κεται ςτα ςχολεία το αντίςτοιχο CD-Rom. 
-Από τθν ιςτοςελίδα PhETInteractive Simulations (από το πανεπιςτιμιο του 
Colorado at Boulder, ΘΡΑ), μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) οι αναφε-
ρόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf). 
- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 
από το δικτυακό τόπο   και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ . Για τθ μεταφόρτωςθ ο 
απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι λ.χ. το aTube Catcher. 
Εγκαταςτιςτε  το ςτον Θ/Υ ςασ δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: 
http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζξτε το πρόγραμμα, βάλτε τθ διεφκυνςθ 
URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 

- Οι προςομοιϊςεισ από τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα  και οι παρόμοιεσ 
(ςτθν αγγλικι γλϊςςα) BBCschool, Exploreelearning, κ.ά τρζχουν on-line, ςε 
ςφνδεςθ με το Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/nBoii
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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Ραράρτθμα 2  
 

Εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ "Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο" ΣΤϋ  τάξθσ Δθμοτικοφ 

ΕΝΟΤΘΤΑ 1: Υλικά ςϊµατα 

Στόχοι 

Κεµατικζσ ενότθτεσ 
(∆ιατικζµενοσ 

χρόνοσ) 
 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ρειράματα*/Ρολυμεςικό 
Υλικό 

 
Οι µακθτζσ 
επιδιϊκεται: 
  
Να διακρί-νουν 
αν ζνα υγρό 
είναι οξφ ι 
βάςθ µε τθ 
χριςθ ενόσ 
δείκτθ. 
 
Να αναφζρουν 
οριςµζνεσ 
ιδιότθτεσ των 
οξζων και των 
βάςεων.  
 
Να κατονοµηουν 
οριςµζνα οξζα, 
βάςεισ και 
άλατα τθσ 
κακθµερινισ 
ηωισ και 
γνωςτά οξείδια.  
 
Να αναφζρουν 
τουσ κινδφνουσ 
από τθν 
απρόςεκτθ 
χριςθ οξζων 
και βάςεων και 
να λαµβάνουν 
µζτρα αυτοπρο-
ςταςίασ.   

Οξζα – Βάςεισ – 
Οξείδια – Άλατα  
  
Οι ιδιότθτεσ των 
διαλυµάτων οξζων 
και βάςεων  
 Οξζα, βάςεισ, 
οξείδια και άλατα 
τθσ κακθµερινισ 
ηωισ.  
  
Αςφαλισ χριςθ των 
οξζων και των 
βάςεων  
  
(ϊρεσ 4) 

 
 
Ρειράµατα 
επίδειξθσ:  
Ραρακολουκοφν τθν 
αλλαγι του 
χρϊµατοσ 
διαλυµάτων 
βάµµατοσ του 
θλιοτροπίου και 
δεικτϊν τθσ 
κακθµερινισ τουσ 
ηωισ (π.χ. κόκκινο 
λάχανο, τςάι) µε 
προςκικθ ςταγόνων 
οξζοσ ι βάςεωσ.  
 
Ραρακολουκοφν τθν 
αλλαγι του 
χρϊµατοσ 
διαλφµατοσ 
βάµµατοσ του 
θλιοτροπίου κατά 
τθν προςκικθ ςε 
αυτό διαφόρων 
ουςιϊν κακθµερινισ 
χριςθσ και 
κατατάςςουν τισ 
ουςίεσ αυτζσ ςε 
οξζα ι βάςεισ.  
 
Ραρακολουκοφν τθν 
επίδραςθ οξζων ςε 
µάρµαρο και 
ςίδθρο.  
 

ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΛΣ-ΑΛΑΤΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Στα 
ίχνθ των οξζων και των 
βάςεων 
Φφλλο εργαςίασ 2: Τα 
άλατα 
Φφλλο εργαςίασ 3: Τα 
οξζα και οι βάςεισ ςτθν 
κακθμερινι ηωι 
 
1. Εκπ. λογιςμικό Χθμείασ 
Βϋ- Γϋ Γυμναςίου- 
Ενότθτα: Οξζα, βάςεισ, 
άλατα) 
http://ts.sch.gr/repo/onlin
e-packages/gym-chimeia-
b-c/chemistry/ 
 
- Εικονικό εργαςτιριο: Θ 
επίδραςθ των οξζων ςτο 
χρϊμα των δεικτϊν 
http://ts.sch.gr/repo/onlin
e-packages/gym-chimeia-
b-
c/chemistry/chapt5/5.htm
# 
- Εικονικό εργαςτιριο: Θ 
επίδραςθ των βάςεων 
ςτο χρϊμα των δεικτϊν 
http://ts.sch.gr/repo/onlin
e-packages/gym-chimeia-
b-
c/chemistry/common/sim
ulations/chapt5/all/simul.
htm?X 
 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/simulations/chapt5/all/simul.htm?X
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/simulations/chapt5/all/simul.htm?X
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/simulations/chapt5/all/simul.htm?X
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/simulations/chapt5/all/simul.htm?X
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/simulations/chapt5/all/simul.htm?X
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/simulations/chapt5/all/simul.htm?X
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Ραρακολουκοφν τθν 
εξουδετζρωςθ 
υδροχλωρικοφ οξζοσ 
από διάλυµα 
καυςτικοφ νατρίου 
και τθν παραλαβι 
του άλατοσ που 
παράγεται.  
 
Συλλζγουν 
πλθροφορίεσ από τθ 
βιβλιογραφία ι το 
διαδίκτυο για τθν 
όξινθ βροχι και τισ 
αρνθτικζσ  
επιδράςεισ τθσ ςτο 
οικοςφςτθµα: 
διάβρωςθ, 
καταςτροφι, 
ρφπανςθ τθσ 
ατµόςφαιρασ 
(Ιςτορία, Γλϊςςα, 
Ρλθροφορικι)  

2. Ρϊσ τα οξζα και 
οι βάςεισ αλλάηουν το 
χρϊμα των δεικτϊν 
(Ρανελλινιο Σχολικό 
Δίκτυο, ΕΚΦΕ εκφμνου) 
http://vod.sch.gr/video/vi
ew/454 
 
3.  Ρείραμα οξζα - 
βάςεισ (ΣΤϋ τάξθ, 57ο 
Δθμοτικό) 
http://www.youtube.com
/watch?v=YODe6pwmgIs&
feature=related 
 

4. Επίδραςθ οξζοσ 
ςε ανκρακικό αλάτι 
(Ρανελλινιο Σχολικό 
Δίκτυο, ΕΚΦΕ εκφμνου) 
http://vod.sch.gr/video/vi
ew/446 
 
5.  Ραραςκευι 
διοξειδίου του άνκρακα. 
Λδιότθτεσ οξζων (2ο 
Γυμνάςιο Χαριλάου 
Θεςςαλονίκθσ) 
http://www.youtube.com
/watch?v=IulfkSDxLtI&feat
ure=related 
 
6.  Λδιότθτεσ οξζων 
1(2ο Γυμνάςιο Χαριλάου 
Θεςςαλονίκθσ) 
http://www.youtube.com
/watch?v=bJjEPgNUdWs  
 
7.  Λδιότθτεσ οξζων 
2(2ο Γυμνάςιο Χαριλάου 
Θεςςαλονίκθσ) 
http://www.youtube.com
/watch?v=QwbWKqodfmg
&feature=related 

 
Ραρατθριςεισ 
 

http://vod.sch.gr/video/view/454
http://vod.sch.gr/video/view/454
http://www.youtube.com/watch?v=YODe6pwmgIs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YODe6pwmgIs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YODe6pwmgIs&feature=related
http://vod.sch.gr/video/view/446
http://vod.sch.gr/video/view/446
http://www.youtube.com/watch?v=IulfkSDxLtI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IulfkSDxLtI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IulfkSDxLtI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bJjEPgNUdWs
http://www.youtube.com/watch?v=bJjEPgNUdWs
http://www.youtube.com/watch?v=QwbWKqodfmg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QwbWKqodfmg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QwbWKqodfmg&feature=related
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* Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου , Ε., κ.ά., Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/vRNUF 
- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Χθμεία  Β- Γ Γυμναςίου μπορεί να μεταφορτωκεί 
(download) και να αποκθκευτεί  ςτον Θ/Υ από τθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ 
Σχολείου: http://digitalschool.minedu.gov.gr/ επιλζγοντασ  τθν τάξθ και το μάκθμα 
και ςτθ ςυνζχεια: Υποςτθρικτικό Υλικό (…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία  και 
τα αντίςτοιχα  CD-Rom.  
- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 
από το δικτυακό τόπο   και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ . Για τθ μεταφόρτωςθ ο 
απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι λ.χ. το aTube Catcher. 
Εγκαταςτιςτε  το ςτον Θ/Υ ςασ δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: 
http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζξτε το πρόγραμμα, βάλτε τθ διεφκυνςθ 
URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 
 
 

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: Ενζργεια 

Στόχοι 
Κεµατικζσ ενότθτεσ 

(∆ιατικζµενοσ 
χρόνοσ) 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ρειράματα*/Ρολυμεςικό 
Υλικό 

 
 
Να ςυνδζουν το 
ζργο µε δυνά-
µεισ που 
προκαλοφν 
κίνθςθ ςε 
αντικείµενα.  
 
Να ςυνδζουν 
ποιοτικά το 
ζργο µε τθ 
δφναµθ και τθ 
µετατόπιςθ.  
 
Να χρθςιµο-
ποιοφν τθν 
κατάλλθλθ 
ορολογία (ζργο, 
ιςχφσ) για να 
περι-γράφουν 
φαινόµενα από 
τθν κακθµερινι 
τουσ εµπειρία.  
 

Ζργο, ενζργεια, 
ιςχφσ 
  
Ζργο  
   
∆φο βαςικζσ µορφζσ 
ενζργειασ: κινθτικι 
και δυναµικι  

 
 
Ταξινοµοφν εικόνεσ 
ι φαινόµενα που 
αναφζρονται ςτο 
ζργο, ςτθν ενζργεια 
και τθν ιςχφ.   
 
Ρειραµατικζσ 
δραςτθριότθτεσ  
µετατροπισ 
κινθτικισ ενζργειασ 
ςε δυναµικι και 
αντίςτροφα.  

ΕΝΕΓΕΛΑ * 
Φφλλο εργαςίασ 1: 
Μορφζσ ενζργειασ 
 
1. Τι είναι θ ενζργεια; 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
what_is_energy/launch.ht
ml 
 
2. Μορφζσ Ενζργειασ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/f
orms_of_energy/launch.ht
ml 
(Πλθροφοροφμαςτε για 
τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
ενζργειασ, τουσ τρόπουσ  
 
3. Ζργο: Από τθ 
ςειρά Eureka 
http://www.youtube.com
/watch?v=cbK9GU-

http://goo.gl/vRNUF
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/what_is_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/forms_of_energy/launch.html
http://www.youtube.com/watch?v=cbK9GU-I_go&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cbK9GU-I_go&feature=related
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Να διακρίνουν 
τθν κινθτικι και 
τθ δυναµικι 
ενζργεια.  

I_go&feature=related 
«Ζνασ αρςιβαρίςτασ και 
ζνασ κλόουν βοθκοφν ςτο 
να παρουςιαςτεί ο 
οριςμόσ του ζργου ςτθ 
φυςικι.» 
 
4. Κινθτικι και δυναμικι 
ενζργεια (Teachers 
Domain) 
http://www.teachersdom
ain.org/asset/mck05_int_r
ollercoaster/ 
 
5. Ενεργειακό Ράρκο 
Skate (PhET: Interactive 
simulations)  
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/energy-
skate-park 
(Μάκετε για τθ διατιρθςθ 
τθσ ενζργειασ παίηοντασ 
με το αγόρι που κάνει 
skate! Φτιάξτε διαδρομζσ 
και ράμπεσ, βοθκιςτε το 
νεαρό να κινθκεί και πα-
ρατθριςτε τθν κινθτικι 
ενζργεια, τθ δυναμικι 
ενζργεια και τθν τριβι 
κακϊσ αυτόσ κινείται. 
Μπορείτε να παίξετε ςε 
διαφορετικοφσ πλανιτεσ ι 
ακόμθ και ςτο διαςτθμικό 
κενό για να δείτε τι 
ςυμβαίνει εκεί.) 
 
6.  Κινθτικι 
ενζργεια. Από τθ ςειρά 
Eureka 
http://www.youtube.com
/watch?v=i_seirKkwRc&lis
t=UUo_s8Cgftf6dqgOsvClh
svQ&index=2&feature=plc
p 
 

 Μεταςχθµατιςµοί  ΕΝΕΓΕΛΑ * 

http://www.teachersdomain.org/asset/mck05_int_rollercoaster/
http://www.teachersdomain.org/asset/mck05_int_rollercoaster/
http://www.teachersdomain.org/asset/mck05_int_rollercoaster/
http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park
http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park
http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park
http://www.youtube.com/watch?v=i_seirKkwRc&list=UUo_s8Cgftf6dqgOsvClhsvQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=i_seirKkwRc&list=UUo_s8Cgftf6dqgOsvClhsvQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=i_seirKkwRc&list=UUo_s8Cgftf6dqgOsvClhsvQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=i_seirKkwRc&list=UUo_s8Cgftf6dqgOsvClhsvQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=i_seirKkwRc&list=UUo_s8Cgftf6dqgOsvClhsvQ&index=2&feature=plcp
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Να αναφζρουν 
παραδείγµατα 
µετατροπισ 
ενζργειασ.   
 
Να αναγνω-
ρίηουν ότι θ 
ενζργεια δε 
δθµιουργείται 
οφτε κατά-
ςτρζφεται, αλλά 
µεταςχθµα-
τίηεται από µια 
µορφι ςε άλλθ.  

τθσ ενζργειασ και 
διατιρθςι τθσ 
  
(ϊρεσ 6) 

 
 
 
Ραρακολουκοφν 
πειράµατα 
µετατροπισ 
κερµικισ ενζργειασ 
ςε µθχανικι και 
χθµικισ ςε 
θλεκτρικι.  

Φφλλο εργαςίασ 2: Ρθγζσ 
ενζργειασ 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Φυςικι Β-Γ Γυμναςίου - 
Διακεματικζσ παρουςι-
άςεισ (αρχεία MS Power 
Point): 
- Τα πολλά πρόςωπα τθσ 
ενζργειασ 
http://digitalschool.mined
u.gov.gr/modules/docume
nt/file.php/DSGYM-
B200/FGYM_HTML/other/
topic_7.html 
- Το ταξίδι τθσ ενζργειασ 
από τον Ιλιο ςπίτι μασ 
http://digitalschool.mined
u.gov.gr/modules/docume
nt/file.php/DSGYM-
B200/FGYM_HTML/other/
topic_1.html 
 
2. Μετατροπζσ ενζργειασ 
http://www.explorelearni
ng.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&Re
sourceID=651 
 
3.  Από ποφ 
προζρχονται οι διάφορεσ 
μορφζσ ενζργειασ; 
http://www.youtube.com
/watch?v=__zB80Saglk&fe
ature=related 
 

 
 
Να αναγνω-
ρίηουν ότι το 
πετρζλαιο 
αποτελεί τθν 
κυριότερθ πθγι 
ενζργειασ και 
πρϊτθ φλθ για 
τθν παραγωγι 

Ρθγζσ ενζργειασ 
  
Ρετρζλαιο  
 
Σφςταςθ του 
πετρελαίου  
 
Καφςιµα από το 
πετρζλαιο  
 

 
 
Ραρακολουκοφν 
από βίντεο ι 
ψθφιακό δίςκο 
δεδοµζνθσ µνιµθσ 
(CD-ROM) τθ 
δθµιουργία και τον 
τρόπο εξόρυξθσ του 
πετρελαίου και 

ΕΝΕΓΕΛΑ * 
Φφλλο εργαςίασ 3: 
Ρετρζλαιο- Από το 
υπζδαφοσ ςτο ςπίτι μασ 
Φφλλο εργαςίασ 4: 
Επεξεργαςία του αργοφ 
πετρελαίου 
Φφλλο εργαςίασ 5: Το 
πετρζλαιο ωσ πθγι 
ενζργειασ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_7.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_7.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_7.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_7.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_7.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_1.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_1.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_1.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_1.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/topic_1.html
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=651
http://www.youtube.com/watch?v=__zB80Saglk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__zB80Saglk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__zB80Saglk&feature=related
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ποικίλων 
προϊόντων.  
 
Να αναφζρουν 
ότι το πετρζλαιο 
αποτελείται 
κυρίωσ από 
ενϊςεισ του 
άνκρακα µε το 
υδρογόνο 
(υδρογο-
νάνκρακεσ).  
 
Να αναφζρουν 
παραδείγµατα 
προϊόντων κα-
κθµερινισ χρι-
ςθσ που παρά-
γονται από το 
πετρζλαιο (πλα-
ςτικά, απορρυ-
παντικά, φάρ-
µακα, πετρζ-
λαιο κίνθςθσ - 
κζρµανςθσ, 
βενηίνθ, λιπα-
ντικά, 
άςφαλτοσ).  
 
Να αναφζρουν 
προβλιµατα 
που κα προκφ-
ψουν από τθ 
µείωςθ ι τθν 
εξάντλθςθ του 
πετρελαίου 
ςτον πλανιτθ 
µασ.  

Ρετροχθµικά 
προϊόντα  
 
Το πετρζλαιο από  
ιςτορικι, οικονοµικι 
και οικολογικι 
άποψθ.  
  

ςυηθτοφν για το 
ρόλο του 
πετρελαίου ςτθ ηωι 
του ανκρϊπου.  
 
Ραρουςιάηουν µε 
πίνακεσ, κολλάη ι 
άλλουσ τρόπουσ το 
πετρζλαιο, τα 
προϊόντα και τουσ 
τρόπουσ χριςθσ 
του.  
 
Μελετοφν ςε 
οµάδεσ τα κλάςµατα 
τθσ απόςταξθσ του 
πετρελαίου και τα 
παρουςιάηουν ςτθν 
τάξθ.  
 
Καταςκευάηουν 
οµοίωµα 
αποςτακτικισ 
ςτιλθσ.  
 
Εκπονοφν µελζτθ µε  
κζµα: Το πετρζλαιο 
είναι πάρα πολφ 
πολφτιµο για να 
καίγεται (Mendelev) 
(Ιςτορία, Γλϊςςα)   

Φφλλο εργαςίασ 6: Το 
πετρζλαιο ωσ πρϊτθ φλθ 
 

 
1. Εκπ. λογιςμικό: Χθμεία 
Βϋ- Γϋ Γυμναςίου- 
Ενότθτα: Θ Χθμεία του 
άνκρακα, Επιλογι: 
Ρετρζλαιο, φυςικό αζριο 
και πετροχθμικά 
http://ts.sch.gr/repo/onlin
e-packages/gym-chimeia-
b-c/chemistry/ 
 
2.  Κλαςματικι 
απόςταξθ πετρελαίου 
(βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=26AN1LfbUPc&f
eature=player_embedded
#! 
 
3. Κλαςματικι απόςταξθ 
πετρελαίου (βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=vscX_zawdQw&
feature=related 
http://www.youtube.com
/watch?v=Nd_pybvuIgc&f
eature=related 
 

 
 
Να αναφζρουν 
τα είδθ των 
ορυκτϊν 
ανκράκων.  
 

Ορυκτοί άνκρακεσ 
 
Είδθ ορυκτϊν 
ανκράκων  
  
Χριςεισ των 
ορυκτϊν ανκράκων.  

 
 
Ρείραµα επίδειξθσ: 
Απανκράκωςθ 
ξφλου.  
 
Ραρατθροφν µορφζσ 

ΕΝΕΓΕΛΑ * 
Φφλλο εργαςίασ 7: 
Ορυκτοί άνκρακεσ-Ζνα 
πολφτιμο ςτερεό 
Φφλλο εργαςίασ 8: Οι 
ορυκτοί άνκρακεσ ωσ 
πθγι ενζργειασ 
 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/
http://www.youtube.com/watch?v=26AN1LfbUPc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=26AN1LfbUPc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=26AN1LfbUPc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=26AN1LfbUPc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=vscX_zawdQw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vscX_zawdQw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vscX_zawdQw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nd_pybvuIgc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nd_pybvuIgc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nd_pybvuIgc&feature=related
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Να αναφζρουν 
τρόπουσ 
παραγωγισ 
ενζργειασ από 
ορυκτοφσ 
άνκρακεσ.  
 
Να αναφζ-ρουν 
περιοχζσ τθσ 
χϊρασ άλίµασ 
που παράγουν 
λιγνίτθ.  
 
Να περιγρά-
φουν τισ χαρα-
κτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ δια-
µαντιοφ και 
γραφίτθ και να 
επιςθµαίνουν 
τισ διαφορζσ 
τουσ.  

  ορυκτϊν ανκράκων 
από τθ ςυλλογι του 
ςχολικοφ 
εργαςτθρίου ι από 
ςχετικζσ εικόνεσ.  
 
Ραρακολουκοφν 
από βίντεο ι 
ψθφιακό δίςκο τθ 
δθµιουργία και τον 
τρόπο εξόρυξθσ 
ορυκτϊν ανκράκων, 
φυςικοφ αερίου και 
ςυηθτοφν για το 
ρόλο τουσ ςτθ ηωι 
του ανκρϊπου.  

1. Φυςικά Καφςιμα 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/f
ossil_fuels/launch.html 
(Ενθμερωνόμαςτε για το 
πϊσ παράγονται τα 
φυςικά καφςιμα αλλά και 
το γιατί εμείσ δεν είμαςτε 
ςε κζςθ να τα 
παράγουμε.) 
 
2. Ορυκτοί άνκρακεσ 
http://egpaid.blogspot.co
m/2009/09/blog-
post_29.html 
 
3. Δθμιουργία ορυκτοφ 
άνκρακα και πετρελαίου 
http://www.hk-
phy.org/energy/power/so
urce_phy/flash/formation
_e.html 
 
4. Ορυκτά ςτο 
περιβάλλον μασ (Teacher 
domain) 
http://www.teachersdom
ain.org/asset/ess05_int_m
ineralenv/ 

 
 
Να περιγρά-
φουν τθν 
προζλευςθ του 
φυςικοφ 
αερίου.  
 
Να αναφζρουν 
τα κυριότερα 
ςυςτατικά του 
φυςικοφ 
αερίου.  
 
Να αναφζρουν 
τισ χριςεισ του 

Φυςικό αζριο 
 
Ρροζλευςθ του 
φυςικοφ αερίου  
 
Σφςταςθ του 
φυςικοφ αερίου  
 
Χριςεισ του 
φυςικοφ αερίου  

 
 
Ραρουςιάηουν µε 
πίνακεσ, κολλάη ι 
άλλουσ τρόπουσ 
τουσ ορυκτοφσ 
άνκρακεσ, το φυςικό 
αζριο και τουσ 
τρόπουσ χριςθσ 
του.  

ΕΝΕΓΕΛΑ * 
Φφλλο εργαςίασ 9: 
Φυςικό αζριο-Ζνα 
πολφτιμο αζριο 
Φφλλο εργαςίασ 10: Το 
φυςικό αζριο ωσ πθγι 
ενζργειασ 
Φφλλο εργαςίασ 11: 
Ρετρζλαιο, ορυκτοί 
άνκρακεσ ι  φυςικό 
αζριο; 
 
1.  Δθμιουργία 
ορυκτοφ άνκρακα και 
πετρελαίου 
http://www.youtube.com

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/fossil_fuels/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/fossil_fuels/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/fossil_fuels/launch.html
http://egpaid.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html
http://egpaid.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html
http://egpaid.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html
http://www.hk-phy.org/energy/power/source_phy/flash/formation_e.html
http://www.hk-phy.org/energy/power/source_phy/flash/formation_e.html
http://www.hk-phy.org/energy/power/source_phy/flash/formation_e.html
http://www.hk-phy.org/energy/power/source_phy/flash/formation_e.html
http://www.teachersdomain.org/asset/ess05_int_mineralenv/
http://www.teachersdomain.org/asset/ess05_int_mineralenv/
http://www.teachersdomain.org/asset/ess05_int_mineralenv/
http://www.youtube.com/watch?v=_RARgmEh-LE&feature=related
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φυςικοφ 
αερίου.  
 
Να εκτιµοφν τα 
πλεονεκτιµατα 
του φυςικοφ 
αερίου ςε 
ςχζςθ µε άλλεσ 
καφςιµεσ φλεσ.  

/watch?v=_RARgmEh-
LE&feature=related 
 
2.  Δθμιουργία 
φυςικοφ αερίου και 
πετρελαίου 
http://www.youtube.com
/watch?v=XoyqQgmwY9E 
(1) 
http://www.youtube.com
/watch?v=UImbmbYiWHs
&list=UU6GxPnIvUVdLPTF
RVwHH2pg&index=11&fe
ature=plcp (2) 
http://www.youtube.com
/watch?v=e7srpdR-
Iiw&feature=related (3) 
http://www.youtube.com
/watch?v=xUBP-
jQvi8M&list=UU6GxPnIvU
VdLPTFRVwHH2pg&index
=7&feature=plcp(4) 
http://www.youtube.com
/watch?v=10h61ZfvXGg&f
eature=related (5) 
http://www.youtube.com
/watch?v=-
OV5SBM689Q&feature=re
lated (6) 
 

 
 
 
Να διακρίνουν 
τισ ανανεϊςιµεσ 
από µθ ανα-
νεϊςιµεσ 
ενεργειακζσ 
πθγζσ.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 
ανάγκθ για 
χριςθ εναλ-
λακτικϊν 
µορφϊν 

Μελλοντικζσ 
ενεργειακζσ πθγζσ 

 
 
 
Ραρακολουκοφν 
ςχετικζσ ταινίεσ ι 
άλλα εποπτικά 
µζςα, ςυηθτοφν και 
παρουςιάηουν τισ 
ενεργειακζσ πθγζσ 
που χρθςιµοποιεί 
ςιµερα ο 
άνκρωποσ.  
 
Εργάηονται ςε 
οµάδεσ, µελετοφν, 
παρουςιάηουν τισ 

ΕΝΕΓΕΛΑ * 
Φφλλο εργαςίασ 12: 
Ανανεϊςιμεσ και μθ 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ 
Φφλλο εργαςίασ 13: 
Οικονομία ςτθ χριςθ τθσ 
ενζργειασ 
 
1. Μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
non-
renewable_sources_of_en
ergy/launch.html 

http://www.youtube.com/watch?v=XoyqQgmwY9E
http://www.youtube.com/watch?v=XoyqQgmwY9E
http://www.youtube.com/watch?v=UImbmbYiWHs&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UImbmbYiWHs&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UImbmbYiWHs&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UImbmbYiWHs&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UImbmbYiWHs&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=e7srpdR-Iiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e7srpdR-Iiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e7srpdR-Iiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xUBP-jQvi8M&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xUBP-jQvi8M&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xUBP-jQvi8M&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xUBP-jQvi8M&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xUBP-jQvi8M&list=UU6GxPnIvUVdLPTFRVwHH2pg&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=10h61ZfvXGg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=10h61ZfvXGg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=10h61ZfvXGg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-OV5SBM689Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-OV5SBM689Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-OV5SBM689Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-OV5SBM689Q&feature=related
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/non-renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/non-renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/non-renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/non-renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/non-renewable_sources_of_energy/launch.html
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ενζργειασ για το 
µζλλον.  
 
Να διακρίνουν 
τισ διαφορε-
τικζσ πθγζσ 
εναλλακτικϊν 
µορφϊν 
ενζργειασ 
(θλιακι, γε-
ωκερµικι, 
αιολικι, 
βιοµάηασ).  
 
Να διατυπϊ-
νουν ερωτιςεισ 
και να αναγνω-
ρίηουν προβλι-
µατα που 
ςχετίηονται µε 
τθν προςταςία 
του περιβάλ-
λοντοσ και να 
προτείνουν 
πικανζσ λφςεισ.  

εναλλακτικζσ πθγζσ 
ενζργειασ και 
επιςθµαίνουν 
κετικζσ ι αρνθτικζσ 
επιδράςεισ τουσ για 
τον άνκρωπο και το 
περιβάλλον. 
  
Ραρουςιάηουν τισ 
πθγζσ ενζργειασ που 
χρθςιµοποιοφν ςτθν 
περιοχι τουσ και τισ 
ςυςχετίηουν µε τθν 
επίδραςι τουσ ςτο 
περιβάλλον.   

(Ενθμερωνόμαςτε για 
διάφορα είδθ μθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ.) 
 
2. Ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/r
enewable_sources_of_en
ergy/launch.html 
(Ενθμερωνόμαςτε για 
διάφορα είδθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ.) 
3. Πχι ςπατάλθ τθσ 
ενζργειασ (Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
conserving_energy/launch
.html 
(Οι μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ δεν πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται τόςο 
όςο οι ανανεϊςιμεσ και 
φιλικζσ προσ το 
περιβάλλον.) 
4. Εργαςτιριο ενζργειασ 
(ΚΑΡΕ) 
http://www.energolab.gr/
index.asp?c=1 
 
5. Εφαρμογι με 
πλθροφορίεσ 
προςομοιϊςεισ και 
παιχνίδια για τισ πθγζσ 
ενζργειασ (Υπουργείο 
Ραιδείασ Κφπρου) 
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/energ
eia.zip 
 
6. Λςτοεξερευνιςεισ 
(Υπουργείο Ραιδείασ 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/renewable_sources_of_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/conserving_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/conserving_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/conserving_energy/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/conserving_energy/launch.html
http://www.energolab.gr/index.asp?c=1
http://www.energolab.gr/index.asp?c=1
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/energeia.zip
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Κφπρου) 
- Ρϊσ μποροφμε να 
παραγάγουμε 
θλεκτριςμό; - 
Εναλλακτικζσ πθγζσ 
ενζργειασ 
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/web_Quest_main/webq
uests/energeia_ilektrismo
s/index.html 
-Μορφζσ ενζργειασ - Στ' 
τάξθ  
(αρχεία MS PowerPoint) 
 

7. Με το 
μικρόκοςμο εξθγϊ … τισ 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ (βίντεο) 
http://www.edutv.gr/inde
x.php?option=com_conte
nt&task=view&id=621&Ite
mid=72 
 
8. Energy town 
http://www.eon-
uk.com/EnergyExperience
/93.htm 
 

 
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 
αναγκαιότθτα 
εξοικονόµθςθσ 
ενζργειασ.  
 
Να διαπιςτϊ-
νουν τθ χρθ-
ςιµότθτα των 
ανακυκλϊςιµων 
υλικϊν.  
 
Να εξοικει-
ωκοφν µζςα 
από ςχεδιαςµό 

Εξοικονόµθςθ 
ενζργειασ 
 
 
(ϊρεσ 17) 

 
 
Καταγράφουν 
δραςτθριότθτεσ ςτο 
ςχολείο ι ςτο ςπίτι 
κατά τισ οποίεσ 
καταναλϊνουν 
ενζργεια.  
 
∆ιατυπϊνουν 
ερωτιµατα και 
προτείνουν λφςεισ 
για τθν ελάττωςθ 
τθσ ενζργειασ που 
χρθςιµοποιοφν 
(εντοπίηουν 
περιπτϊςεισ που 

1. Βρεσ το οικολογικό 
αποτφπωμα του ςχολείου 
ςου (Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Σερρϊν) 
http://www.dipe-
serron.gr/co2schools/inde
x.php?pid=6&lang=el 
 
2. Καλωςιρκατε ςτο 
εικονικό ςασ 
ςπίτι! (WWF) 
http://www.wwf.gr/footp
rint/ 
(Παίηοντασ αυτό το 
θλεκτρονικό παιχνίδι 
μπορείτε να μάκετε ποιο 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/energy_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/st_energeia.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/st_energeia.zip
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=72
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=72
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/93.htm
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/93.htm
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/93.htm
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/index.php?pid=6&lang=el
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/index.php?pid=6&lang=el
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/index.php?pid=6&lang=el
http://www.wwf.gr/footprint/
http://www.wwf.gr/footprint/
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και δραςτθρι-
ότθτεσ µε διαδι-
καςίεσ εξοι-
κονόµθςθσ 
ενεργειακϊν 
πόρων ςτο 
ςχολείο και ςτο 
ςπίτι.  

γίνεται ςπατάλθ ςτθ 
χριςθ τθσ 
ενζργειασ).  
 
Ρροτείνουν τρόπουσ 
για τθ 
χρθςιµοποίθςθ 
ανακυκλϊςιµων 
πθγϊν ενζργειασ 
ςτθν κακθµερινι 
τουσ ηωι.  

είναι το ενεργειακό ςασ 
αποτφπωμα, δθλαδι πόςο 
διοξείδιο του άνκρακα 
(CO2) εκλφουν ςτθν 
ατμόςφαιρα οι 
κακθμερινζσ ςασ 
ςυνικειεσ που ςχετίηονται 
με τθν κατανάλωςθ 
ενζργειασ.)  
 
3. Υπολογίςτε το 
ενεργειακό ςασ 
αποτφπωμα (ςτα αγγλικά) 
http://www.cooltheworld.
com/kidscarboncalculator.
php 
http://calc.zerofootprint.n
et/youth/ 

 
 
 
Να ςυςχετίηουν 
τθ διαδικαςία 
τθσ φωτο-
ςφνκεςθσ µε τισ 
ενεργει-ακζσ 
ανάγκεσ των 
φυτϊν και να 
αναγνωρίηουν 
το ρόλο του 
ιλιου ςτθ 
διαδικαςία 
αυτι. 
 
Να αναγνω-
ρίηουν το ρόλο 
τθσ χλω-
ροφφλλθσ ςτθ 
διαδικαςία τθσ 
φωτο-
ςφνκεςθσ.  
 
Να αναφζ-ρουν 
ποιεσ ουςίεσ 
χρθ-
ςιµοποιοφνται 

Θ ενζργεια ςτα 
φυτά 
  
Φωτοςφνκεςθ - 
όλοσ τθσ θλιακισ 
ακτινοβολίασ  
∆ιαπνοι 
 
 (ϊρεσ 4) 

 
 
Ραρατθροφν ςτο 
µικροςκόπιο τουσ 
χλωροπλάςτεσ και 
τα ςτόµατα των 
φφλλων.  
 
Καταγράφουν ι 
ηωγραφίηουν αυτά 
που παρατθροφν.  
 
Συηθτοφν ςχετικά µε 
το ρόλο τθσ 
φωτοςφνκεςθσ για 
τθ ηωι ςτον 
πλανιτθ Γθ.  
 
Μζςα από παιχνίδι 
ρόλων ι τθ «γραφι» 
κεατρικοφ ζργου 
παριςτάνουν τα 
γεγονότα που 
ςυµβαίνουν κατά τθ 
διαδικαςία τθσ 
φωτοςφνκεςθσ.(Αις
κθτικι αγωγι, 
Γλϊςςα).  

ΦΥΤΑ* 
Φφλλο Εργαςίασ 1: Τα 
μζρθ του φυτοφ 
Φφλλο εργαςίασ 2: Θ 
φωτοςφνκεςθ 
Φφλλο Εργαςίασ 3: Θ 
αναπνοι 
Φφλλο εργαςίασ 4: Θ 
διαπνοι 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Βιολογία  Αϋ - Γϋ 
Γυμναςίου- Ενότθτα: 
Τροφι κρζψθ, Επιλογι: 
Φωτοςφνκεςθ 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Βιολογία Αϋ - Γϋ 
Γυμναςίου- Ενότθτα: 
Κυκλοφορία ουςιϊν: 
Επιλογι Κυκλοφορία 
ουςιϊν ςτα φυτά & 
Διαπνοι 
 
3. Φωτοςφνκεςθ  
http://www.harcourtscho
ol.com/activity/science_u
p_close/512/deploy/interf

http://www.cooltheworld.com/kidscarboncalculator.php
http://www.cooltheworld.com/kidscarboncalculator.php
http://www.cooltheworld.com/kidscarboncalculator.php
http://calc.zerofootprint.net/youth/
http://calc.zerofootprint.net/youth/
http://www.harcourtschool.com/activity/science_up_close/512/deploy/interface.html
http://www.harcourtschool.com/activity/science_up_close/512/deploy/interface.html
http://www.harcourtschool.com/activity/science_up_close/512/deploy/interface.html
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και ποιεσ ουςίεσ 
παρά-γονται 
κατά τθ διαδι-
καςία τθσ φω-
τοςφνκεςθσ.  
 
Να προςδι-
ορίηουν τθν 
προζλευςθ του 
διοξειδίου του 
άνκρακα και 
του νεροφ που 
χρθςιµοποι-
οφνται κατά τθ 
φωτοςφνκεςθ 
και να αναγνω-
ρίηουν τθ ςθµα-
ςία του οξυγό-
νου και των 
ςακχάρων που 
παράγονται από 
τθ διαδι-καςία 
αυτι.  
 
Να περιγρά-
φουν ςυνο-
πτικά τθ 
διαδικαςία τθσ 
φωτο-
ςφνκεςθσ.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν το ρόλο 
τθσ διαπνοισ 
ςτθν κυκλο-
φορία του 
νεροφ και των 
ςυςτατικϊν που 
είναι διαλυ-
µζνα ςϋ αυτό, 
για τα φυτά.  

 
Εκχυλίηουν 
χρωςτικζσ από 
πράςινα και κόκκινα 
φφλλα (βραςµόσ – 
βενηίνθ – 
οινόπνευµα). Σε 
φφλλο εργαςίασ 
καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ και τα 
ςυµπεράςµατά 
τουσ.  
 
Εκτελοφν απλά 
πειράµατα µε φυτά, 
διαπιςτϊνουν τθν 
πραγµατοποίθςθ 
των διαδικαςιϊν τθσ 
διαπνοισ ςε ζνα 
φυτό.  

ace.html 
 
4.  Μακαίνω για τα 
φυτά: Φωτοςφνκεςθ 
(βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=1gLa5EWn9OI&
feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1gLa5EWn9OI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1gLa5EWn9OI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1gLa5EWn9OI&feature=related
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Να αναγνω-
ρίηουν και να 
περιγράφουν τα 
όργανα του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ.  
 
Να περιγρά-
φουν τθ 
διαδικαςία τθσ 
αναπνοισ 
(ειςπνοι – 
εκπνοι) ςτον 
άνκρωπο.   
 
Να ςυςχετί-ηουν 
τθ δοµι του 
λάρυγγα µε τθν 
διαδι-καςία 
παρα-γωγισ τθσ 
φωνισ.  
 
Να αναφζρουν 
περιβαλλοντι-
κοφσ παρά-
γοντεσ (π.χ. 
ρφπουσ) που 
επθρεάηουν τθν 
λειτουργία του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ.  
 
Να αναφζρουν 
ςυµπεριφορζσ 
τθσ κακθµε-
ρινισ ηωισ (π.χ. 
άκλθςθ, 
κάπνιςµα) που 
επθρε-άηουν τθ 
λειτουργία του 
αναπνευςτικοφ 

Ανκρϊπινοσ 
οργανιςµόσ - 
Αναπνευςτικό 
ςφςτθµα  
 
Πργανα του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ  
Λειτουργία του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ  
  
Ραραγωγι φωνισ  
  
Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
λειτουργία του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ  
 
(ϊρεσ 5) 

 
 
 
 
Ραρατθροφν και 
ςχολιάηουν εικόνεσ 
ςχετικζσ µε το 
αναπνευςτικό 
ςφςτθµα. Στθ 
ςυνζχεια 
ςθµειϊνουν ςε 
λευκό χάρτθ του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ τα 
όργανα που το 
αποτελοφν και 
περιγράφουν τθ 
λειτουργία κακενόσ 
από αυτά.  
 
Χωρίηονται ςε 
οµάδεσ και 
µελετοφν τθν 
επίδραςθ του 
καπνίςµατοσ και τθσ 
ρφπανςθσ ςτθν 
υγεία του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιµατοσ. 
Ραρουςιάηουν τισ 
εργαςίεσ τουσ µε 
τρόπο που οι ίδιοι 
επιλζγουν και µε 
ςτόχο τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ 
των υπολοίπων 
µακθτϊν. 
(Αιςκθτικι Αγωγι, 
Γλϊςςα).  
 
Αγγίηουν το λαιµό 
τουσ ϊςτε να 
αιςκανκοφν τισ 
δονιςεισ του ενϊ 
µιλοφν. Με τθ 
βοικεια εικόνων 

ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Θ 
αναπνοι  
Φφλλο εργαςίασ 2: 
Αναπνοι και υγεία 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Φυςικά Εϋ & ΣΤϋ  
Ενότθτα:  Το ςϊμα μασ:  
Υποενότθτα: To 
αναπνευςτικό ςφςτθμα 
 
2. Εκπ. λογιςμικό 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ: 
Ενότθτα: To 
αναπνευςτικό ςφςτθμα 
 
3. Λςτοεξερεφνθςθ: Μθ 
μολφνετε τον αζρα που 
αναπνζω! (Υπουργείο 
Ραιδείασ Κφπρου) 
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/web_Quest_main/webq
uests/smoking/index.html 
 
4. Λογιςτικά Φφλλα 
(Υπουργείο Ραιδείασ 
Κφπρου) 

o Xωρθτικότθτα 
πνευμόνων – 
Καταγραφι 
μετριςεων  

o Χωρθτικότθτα 
Ρνευμόνων: 
Δεδομζνα  

o Kάπνιςμα και 
κάνατοσ : 
Δεδομζνα από 
ζρευνεσ   

 
5. Το αναπνευςτικό 
ςφςτθμα (υπερμεςικι 
παρουςίαςθ) 
http://www.rhodes.aegea

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/soma_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/soma_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/soma_webquest.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/smoking/index.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/smoking/index.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/smoking/index.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/smoking/index.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon2
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon2
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#xoritikotita_pnevmonon2
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#kapnisma_dedomena
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#kapnisma_dedomena
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#kapnisma_dedomena
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_soma.html#kapnisma_dedomena
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/respiration.htm
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ςυςτιµατοσ.   παρατθροφν τθ 
μορφολογία των 
φωνθτικϊν χορδϊν 
και ςυςχετίηουν τθ 
λειτουργία τουσ µε 
τθ δόνθςθ ενόσ 
τεντωμζνου 
λάςτιχου ι χορδισ.   

n.gr/sxedia/grafdaskalou/
anatomy/sub1/respiration
.htm 
 
6. Το αναπνευςτικό 
ςφςτθμα 
http://www.e-
learningforkids.org/Course
s/Liquid_Animation/Body_
Parts/Respiratory_System
/index.html 
(Διερευνοφμε πϊσ 
λειτουργοφν οι φωνθτικζσ 
χορδζσ και άλλα μζρθ του 
αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ.) 
 

 
 
 
Να διακρίνουν 
τουσ παράγο-
ντεσ που ςυνι-
ςτοφν ζνα 
οικοςφςτθµα 
 
Να αιτιολογοφν 
γιατί οι φωτο-
ςυνκετικοί 
οργανιςµοί 
αποτελοφν τθ 
βάςθ όλων των 
τροφικϊν 
αλυςίδων. 
 
Να αναγνω-
ρίηουν ότι τα 
οικοςυςτιµατα 
χαρακτθρί-
ηονται από τθν 
είςοδο και ροι 
ενζργειασ.  
 
Να προςδι-
ορίηουν τισ 
τροφικζσ 

Θ ενζργεια ςτα 
οικοςυςτιµατα 
  
Οργάνωςθ ενόσ 
οικοςυςτιµατοσ, 
βιοτικοί – αβιοτικοί 
παράγοντεσ 
   
Τροφικζσ ςχζςεισ 
(τροφικά πλζγµατα).  
 
Χαρακτθριςτικά 
ελλθνικά 
οικοςυςτιµατα, 
διαχείριςθ 
οικοςυςτθµάτων.  
 
(ϊρεσ 5) 

 
 
Απεικονίηουν µε 
ηωγραφιζσ τισ 
τροφικζσ ςχζςεισ 
που προςδιορίηουν 
παρατθρϊντασ το 
περιβάλλον τουσ και 
ςυηθτοφν για το 
ρόλο των φυτϊν ςε 
αυτζσ. (Αιςκθτικι 
Αγωγι, Γλϊςςα).  
 
Συηθτοφν ςχετικά µε 
τισ ςχζςεισ 
αλλθλεξάρτθςθσ 
που αναπτφςςονται 
ανάµεςα ςτουσ 
οργανιςµοφσ ενόσ 
οικοςυςτιµατοσ.  
 
Συγκεντρϊνουν 
εικόνεσ και 
περιγράφουν 
διαφορετικά 
οικοςυςτιµατα που 
ςυναντά κανείσ ςτον 
ελλθνικό χϊρο.  
 

ΟΛΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: 
Τροφικζσ αλυςίδεσ και 
τροφικά πλζγματα 
Φφλλο εργαςίασ 2: 
Επίδραςθ του ανκρϊπου 
ςτα οικοςυςτιματα 
 
1. Τροφικζσ Αλυςίδεσ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/f
ood_chains/launch.html 
(Μακαίνουμε για τθν 
τροφικι αλυςίδα και πϊσ 
αυτι επθρεάηει τθ ςχζςθ 
φυτϊν και ηϊων.) 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Βιολογία Α-Γ Γυμναςίου- 
Ενότθτα: Οικολογία 
 
3. Τροφικζσ αλυςίδεσ ςε 
διάφορα οικοςυςτιματα 
http://www.crickweb.co.u
k/ks2science.html 
 
http://www.ecokids.ca/pu
b/eco_info/topics/frogs/c

http://www.e-learningforkids.org/Courses/Liquid_Animation/Body_Parts/Respiratory_System/index.html
http://www.e-learningforkids.org/Courses/Liquid_Animation/Body_Parts/Respiratory_System/index.html
http://www.e-learningforkids.org/Courses/Liquid_Animation/Body_Parts/Respiratory_System/index.html
http://www.e-learningforkids.org/Courses/Liquid_Animation/Body_Parts/Respiratory_System/index.html
http://www.e-learningforkids.org/Courses/Liquid_Animation/Body_Parts/Respiratory_System/index.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/food_chains/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/food_chains/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/food_chains/launch.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/play_chainreaction.cfm
http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/play_chainreaction.cfm
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ςχζςεισ ανά-
µεςα ςτουσ 
οργανιςµοφσ 
ενόσ οικοςυ-
ςτιµατοσ και να 
κατά-νοοφν τθν 
ζννοια του 
τροφικοφ 
πλζγµατοσ.  
 
Να περιγρά-
φουν χαρα-
κτθριςτικά 
οικοςυςτιµατα 
τθσ Ελλάδασ.  
 
Να αναγνω-
ρίηει τθν 
αναγκαιότθτα 
τθσ ςωςτισ 
διαχείριςθσ των 
οικοςυ-
ςτθµάτων για 
τθν αειφορία 
και για τθν ίδια 
τουσ τθ ηωι.  

Εντοπίηουν µζςα 
από άρκρα 
εφθµερίδων 
κινδφνουσ που 
διατρζχουν κάποια 
από τα οικοςυ-
ςτιµατα τθσ 
Ελλάδασ και 
ςυηθτοφν ςχετικά µε 
τθν προςταςία τουσ.  
 
Συηθτοφν µε 
ειδικοφσ ι 
αρµόδιουσ 
υπθρεςιϊν ςχετικά 
µε τθν προςταςία 
των 
οικοςυςτθµάτων και 
οργανϊνουν 
δράςεισ 
προκειµζνου να 
ευαιςκθτοποιιςουν 
και το κοινωνικό 
τουσ περιβάλλον 
προσ τθ λογικι τθσ 
αειφορίασ.  

hain_reaction/play_chainr
eaction.cfm 
 
http://msnucleus.org/me
mbership/storybooks/foo
dchain.html 
 
3. Καλάςςια τροφικι 
αλυςίδα 
http://www.berghuis.co.n
z/abiator/patana/6t/index
/science/adapt/fc1.swf 
 
4. Διερεφνθςθ: Τροφικι 
αλυςίδα 
http://www.explorelearni
ng.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&Re
sourceID=381 
 
5. Ραιχνίδι: Τροφικι 
αλυςίδα (BBC schools) 
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/ks2bitesize/science/li
ving_things/food_chains/p
lay.shtml 
 
6. Ραρουςίαςθ αρκτικοφ 
τροφικοφ πλζγματοσ 
http://www.jason.org/gat
ed/uploads/gateduploads/
orp_curriculum/foodweb_
final/foodweb.html 
 
7. Δθμιουργία τροφικοφ 
πλζγματοσ 
http://teacher.scholastic.c
om/activities/explorer/ec
osystems/be_an_explorer
/map/line_experiment14.s
wf 
 
http://www.gould.edu.au/
foodwebs/kids_web.htm 
 
http://www.harcourtscho

http://msnucleus.org/membership/storybooks/foodchain.html
http://msnucleus.org/membership/storybooks/foodchain.html
http://msnucleus.org/membership/storybooks/foodchain.html
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.berghuis.co.nz/abiator/patana/6t/index/science/adapt/fc1.swf
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=381
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=381
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=381
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=381
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/food_chains/play.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/food_chains/play.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/food_chains/play.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/food_chains/play.shtml
http://www.jason.org/gated/uploads/gateduploads/orp_curriculum/foodweb_final/foodweb.html
http://www.jason.org/gated/uploads/gateduploads/orp_curriculum/foodweb_final/foodweb.html
http://www.jason.org/gated/uploads/gateduploads/orp_curriculum/foodweb_final/foodweb.html
http://www.jason.org/gated/uploads/gateduploads/orp_curriculum/foodweb_final/foodweb.html
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://www.gould.edu.au/foodwebs/kids_web.htm
http://www.gould.edu.au/foodwebs/kids_web.htm
http://www.harcourtschool.com/activity/food/food_menu.html
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ol.com/activity/food/food
_menu.html 
 
8. Αναλφοντασ ζνα 
οικοςφςτθμα (teacher 
domain) 
http://www.teachersdom
ain.org/asset/lsps07_int_e
cosystem/ 
 
9. Οικοςφςτθμα (BBC 
schools) 
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/8_
9/habitats_fs.shtml 
 
10. Ρροςταςία του νεροφ 
από τθ ρφπανςθ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
protecting_water_from_p
ollution/launch.html 
(Αποκτοφμε  γνϊςεισ για 
τουσ τρόπουσ μείωςθσ ι 
αποφυγισ τθσ ρφπανςθσ 
του νεροφ.) 
 
11. Κφριεσ πθγζσ τθσ 
μόλυνςθσ του νεροφ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
water_pollution/launch.ht
ml 
(Εντοπίηουμε τισ 
διαφορετικζσ πθγζσ 
μόλυνςθσ του νεροφ.) 
 

 
 
 
Να διαπιςτϊ-
ςουν ότι µεταξφ 
των µαγνθτϊν 

Θλεκτρο-
µαγνθτιςµόσ 
  
Μαγνιτεσ  

 
 
Εκτελοφν απλά 
πειράµατα µε 
µαγνιτεσ, 
παρατθροφν, 

ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΛΣΜΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Ο 
μαγνιτθσ 
Φφλλο εργαςίασ 2: Ο 
μαγνιτθσ προςανατο-
λίηεται 
 

http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_ecosystem/
http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_ecosystem/
http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_ecosystem/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/habitats_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/habitats_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/habitats_fs.shtml
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/protecting_water_from_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/protecting_water_from_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/protecting_water_from_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/protecting_water_from_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/water_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/water_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/water_pollution/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/water_pollution/launch.html
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αςκοφνται 
ελκτικζσ και 
απωςτικζσ 
δυνάµεισ.  
 
Να γνωρίςουν 
ότι οι µαγνιτεσ 
ζχουν πόλουσ 
και να 
ςυνδζςουν τισ 
ελκτικζσ - 
απωςτικζσ 
δυνάµεισ µε τα 
δυο 
διαφορετικά 
είδθ πόλων 
(βόρειοσ – 
νότιοσ)  
 
Να διαπιςτϊ-
ςουν µζςα από 
δραςτθ-
ριότθτεσ ότι οι 
µαγνθτικζσ 
βελόνεσ 
προςανατο-
λίηονται προσ 
µια κατεφ-
κυνςθ.    

καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ, 
εξάγουν 
ςυµπεράςµατα.  
   
Χρθςιµοποιοφν 
µαγνθτικζσ βελόνεσ 
και διαπιςτϊνουν 
τον προςα-
νατολιςµό τουσ.  

1. Μαγνιτθσ και Ρυξίδα 
 (PhET: Interactive 
simulations)  
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/magnet-
and-compass 
(Πϊσ λειτουργεί μια 
πυξίδα; Εξερευνιςτε τισ 
αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 
μιασ πυξίδασ και ενόσ 
μαγνιτθ και κατόπιν 
προςκζςτε τθ Γθ και 
βρείτε τθν αναπάντεχθ 
απάντθςθ! Δείτε πϊσ 
αλλάηουν τα πράγματα 
μζςα και ζξω από ζναν 
μαγνιτθ ανάλογα με τθ 
δφναμι του. 
Χρθςιμοποιιςτε τον 
μετρθτι πεδίου για να 
μετριςετε πϊσ αλλάηει το 
μαγνθτικό πεδίο.) 
 
2. Μαγνιτθσ και Ρυξίδα 
http://www.magnet.fsu.e
du/education/tutorials/jav
a/magcompass/index.html 
 
3.  
Ρροςανατολιςμόσ 
μαγνιτθ - μαγνθτικοί 
πόλοι τθσ Γθσ (Βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=FXhOcEFAKb4&
feature=related 
http://www.youtube.com
/watch?v=wJ8xrSuEX5I 
 
4. Θ πυξίδα: 
Δραςτθριότθτα 
αναγνϊριςθσ των 
ςθμείων του ορίηοντα 
http://online.eduportal.gr
/efarmoges/comp.htm 
 
5. Καταςκευι απλισ 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/magnet-and-compass
http://phet.colorado.edu/el/simulation/magnet-and-compass
http://phet.colorado.edu/el/simulation/magnet-and-compass
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/magcompass/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/magcompass/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/magcompass/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=FXhOcEFAKb4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FXhOcEFAKb4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FXhOcEFAKb4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wJ8xrSuEX5I
http://www.youtube.com/watch?v=wJ8xrSuEX5I
http://online.eduportal.gr/efarmoges/comp.htm
http://online.eduportal.gr/efarmoges/comp.htm
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μαγνθτικισ πυξίδασ 
(Βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=EwsaEY6M5tM 
 

 
 
 
Να περιγρά-
φουν και να 
ταξινοµοφν τα 
αποτελζ-ςµατα 
του θλεκτρικοφ 
ρεφµατοσ 
(κερµικά, 
φωτεινά, 
µαγνθτικά, 
χθµικά, κ.ά.).  
 
Να διατυπϊ-
νουν κανόνεσ 
και να ακο-
λουκοφν 
οδθγίεσ ζτςι 
ϊςτε να 
αποφεφγουν 
τθν θλεκ-
τροπλθξία ι τθν 
πρόκλθςθ 
άλλων βλαβϊν 
ςτον οργανιςµό 
τουσ ι ςτο ςπίτι 
τουσ.  
 
Να περιγρά-
φουν τθ ςχζςθ 
θλεκτριςµοφ - 
µαγνθτιςµοφ 
(πείραµα του 
Oersted) και τον 
τρόπο 
λειτουργίασ των 
θλεκ-
τροµαγνθτϊν 
 
Να κατά-

Το θλεκτρικό ρεφµα 
και τα 
αποτελζςµατά του  

 
 
 
Ρείραµα Oersted. 
∆ιαπιςτϊςεισ – 
ςυµπεράςµατα.  
 
Καταςκευάηουν 
θλεκτροµαγνιτεσ µε 
απλά υλικά και 
µελετοφν τισ 
ιδιότθτζσ τουσ.  
 
Καταγράφουν ι 
ηωγραφίηουν 
κανόνεσ αςφαλείασ 
για τθ χριςθ του 
θλεκτρικοφ 
ρεφµατοσ.  

ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΛΣΜΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 3: Από 
τον θλεκτριςμό ςτο 
μαγνθτιςμό-Ο 
θλεκτρομαγνιτθσ 
 
1.Το πείραμα του Oersted 
(βίντεο, Μουςείο 
Γαλιλαίου, ιταλικά) 
http://catalogo.museogalil
eo.it/multimedia/Esperien
zaOersted.html 
 
2. Ρροςομοίωςθ 
Θλεκτρομαγνιτθ 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.com/g
reece/content/toolkits/ph
ysics/electro_magnet/inde
x.html 
(Η προςομοίωςθ βοθκά 
ςτθν κατανόθςθ τθσ 
λειτουργίασ του 
θλεκτρομαγνιτθ. Επεξθγεί 
τθ ςυςχζτιςθ τθσ ζνταςθσ 
του ρεφματοσ που 
διαρρζει ζναν 
θλεκτρομαγνιτθ, του 
αρικμοφ των ςπειρϊν του 
και τθσ ζνταςθσ του 
μαγνθτικοφ πεδίου. 
Σκοπόσ τθσ προςομοίωςθσ 
είναι θ μεταβολι τθσ 
ζνταςθσ του μαγνθτικοφ 
πεδίου ενόσ 
θλεκτρομαγνιτθ, για τθν 
ανφψωςθ μεταλλικϊν 
απορριμμάτων.) 
 
3. Μακαίνω να κάνω 
πειράματα: 

http://www.youtube.com/watch?v=EwsaEY6M5tM
http://www.youtube.com/watch?v=EwsaEY6M5tM
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/EsperienzaOersted.html
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/EsperienzaOersted.html
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/EsperienzaOersted.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html


 

 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

118 
 

ςκευάηουν ζναν 
απλό 
θλεκτροµα-
γνιτθ.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν το ρόλο 
των θλεκτροµα-
γνθτϊν ςτθν 
κατάςκευι 
κινθτιρων, 
γεννθτριϊν και 
απλϊν 
ςυςκευϊν όπωσ 
θλεκτρικό κου-
δοφνι, ακου-
ςτικά κ.ά.  

Θλεκτρομαγνιτθσ 
(αναγνϊριςθ και ζλεγχοσ 
μεταβλθτϊν) 
(Ρεριβάλλον, ςτο οποίο 
μποροφν να εκτελεςτοφν 
εικονικά πειράματα.)  
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/peira
mata.zip 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
 
4. Ραιχνίδι: 
Θλεκτρομαγνιτθσ  
http://www.harcourtscho
ol.com/activity/electroma
gnets/ 
(Πϊσ κα «ςθκϊςει» ο 
θλεκτρομαγνιτθσ ζναν 
ςυγκεκριμζνο αρικμό 
ςυνδετιρων;) 
 
5. Θλεκτρομαγνιτθσ: 
διερεφνθςθ 
http://www.fossweb.com/
modules3-
6/MagnetismandElectricit
y/activities/electromagnet
.html 
 
6. Κανόνεσ θλεκτριςμοφ 
ςτο ςπίτι 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
electricity_rules/launch.ht
ml 
(Μακαίνουμε πϊσ να 
χρθςιμοποιοφμε με 
αςφάλεια τον θλεκτριςμό 
ςτο ςπίτι.) 
  
7. Κανόνεσ θλεκτριςμοφ 
για εξωτερικοφσ χϊρου 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.harcourtschool.com/activity/electromagnets/
http://www.harcourtschool.com/activity/electromagnets/
http://www.harcourtschool.com/activity/electromagnets/
http://www.fossweb.com/modules3-6/MagnetismandElectricity/activities/electromagnet.html
http://www.fossweb.com/modules3-6/MagnetismandElectricity/activities/electromagnet.html
http://www.fossweb.com/modules3-6/MagnetismandElectricity/activities/electromagnet.html
http://www.fossweb.com/modules3-6/MagnetismandElectricity/activities/electromagnet.html
http://www.fossweb.com/modules3-6/MagnetismandElectricity/activities/electromagnet.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electricity_rules/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electricity_rules/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electricity_rules/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/electricity_rules/launch.html
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http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
safety_rules/launch.html 
(Μακαίνουμε πϊσ να 
λειτουργοφμε με 
αςφάλεια ςχετικά με το 
ρεφμα ςτουσ εξωτερικοφσ 
χϊρουσ.) 
 

 
 
 
Να περιγρά-
φουν τισ 
ενεργειακζσ 
µετατροπζσ ςε 
µία γεννιτρια 
(πείραµα του 
Faraday).   
 
Να ερµθνεφ-ουν 
τθν παραγωγι 
θλεκτρικισ 
ενζργειασ από 
τθν θλεκτρικι 
γεννιτρια.  

Από το µαγνθτιςµό 
ςτον θλεκτριςµό 
 
 
 
 
(ϊρεσ 10) 

 
 
 
Εκτελοφν το 
πείραµα του 
Faraday. 
∆ιαπιςτϊςεισ – 
ςυµπεράςµατα.  

ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΛΣΜΟΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 4: Από 
τον θλεκτριςμό ςτο 
μαγνθτιςμό- Θ 
θλεκτρογεννιτρια 
 
1. Θλεκτρομαγνθτικι 
επαγωγι (πειράματα 
Faraday) 
http://phet.colorado.edu/
sims/faradays-
law/faradays-law_el.html 
http://micro.magnet.fsu.e
du/electromag/java/farad
ay2/ 
http://micro.magnet.fsu.e
du/electromag/java/farad
ay/index.html 
http://www.magnet.fsu.e
du/education/tutorials/jav
a/electromagneticinductio
n/index.html 
 
2. Ο πρϊτοσ θλεκτρικόσ 
κινθτιρασ που 
καταςκεφαςε ο Faraday 
http://www.magnet.fsu.e
du/education/tutorials/jav
a/faradaymotor/index.ht
ml 
 
3. Δθμιουργία κινθτιρα 
http://www.magnet.fsu.e
du/education/tutorials/jav
a/dcmotor/index.html 
 
3. Θλεκτρικόσ κινθτιρασ 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/safety_rules/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/safety_rules/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/safety_rules/launch.html
http://phet.colorado.edu/sims/faradays-law/faradays-law_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/faradays-law/faradays-law_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/faradays-law/faradays-law_el.html
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/electromagneticinduction/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/electromagneticinduction/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/electromagneticinduction/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/electromagneticinduction/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/faradaymotor/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/faradaymotor/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/faradaymotor/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/faradaymotor/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/dcmotor/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/dcmotor/index.html
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/dcmotor/index.html
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http://www.walter-
fendt.de/ph14gr/electricm
otor_gr.htm 
 
4. Καταςκευι απλοφ 
κινθτιρα (βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=so4d71HGflA&f
eature=related 
 
6.Θλεκτρογεννιτρια  
http://www.walter-
fendt.de/ph14gr/generato
r_gr.htm 
 
7. Εκπ. λογιςμικό: 
Φυςικι Β-Γ Γυμναςίου- 
Ενότθτα: Κερμότθτα 
Υποενότθτα: Βραςμόσ 
Επιλογι: Ραραδείγματα, 
ςελ 8 & 9  
http://digitalschool.mined
u.gov.gr/modules/docume
nt/file.php/DSGYM-
B200/FGYM_HTML/data/2
/2_3/other/8.htm 
(Περιγραφι ςτακμϊν 
θλεκτρικισ ενζργειασ-
Αναπαράςταςθ αρχισ λει-
τουργίασ ατμοθλεκτρικοφ 
ςτακμοφ.) 
 

 
 
Να αναγνω-
ρίηουν τουσ 
τρεισ τρόπουσ 
µε τουσ οποίουσ 
διαδίδεται θ 
κερµότθτα.  
 
Να ςυνδζουν 

Κερµότθτα 
  
∆ιάδοςθ 
κερµότθτασ 
 
 
 
 
(ϊρεσ 5) 

 
 
Ραρακολουκοφν 
πειράµατα τρόπων 
διάδοςθσ τθσ 
κερµότθτασ µε απλά 
υλικά, επιςθµαίνουν 
οµοιότθτεσ και 
διαφορζσ.  

ΚΕΜΟΤΘΤΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Θ 
κερμότθτα μεταδίδεται με 
αγωγι 
Φφλλο εργαςίασ 2: Θ 
κερμότθτα μεταφζρεται 
με ρεφματα 
Φφλλο εργαςίασ 3: Θ 
κερμότθτα διαδίδεται με 
ακτινοβολία 
 

http://www.walter-fendt.de/ph14gr/electricmotor_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/electricmotor_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/electricmotor_gr.htm
http://www.youtube.com/watch?v=so4d71HGflA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=so4d71HGflA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=so4d71HGflA&feature=related
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/generator_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/generator_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/generator_gr.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/other/8.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/other/8.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/other/8.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/other/8.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/other/8.htm
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τουσ τρόπουσ 
διάδοςθσ τθσ 
κερµότθτασ µε 
τισ καταςτάςεισ 
τθσ φλθσ.  
 
Να περιγρά-
φουν εφαρ-
µογζσ των 
τρόπων 
διάδοςθσ τθσ 
κερµότθτασ 
ςτθν κακθ-
µερινι ηωι.  

1. Μακαίνω να κάνω 
πειράματα: 
Κερμομονωτικά υλικά 
(αναγνϊριςθ και ζλεγχοσ 
μεταβλθτϊν) 
(Ρεριβάλλον, ςτο οποίο 
μποροφν να εκτελεςτοφν 
εικονικά πειράματα)  
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/peira
mata.zip 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
 
2. Κερμομονωτικά Υλικά 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/Epistim
i/prosomoioseis_main/the
rmomonotika.html 
(Η εφαρμογι 
προςομοιϊνει τισ 
ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 
που επικρατοφν ςτο 
εςωτερικό ενόσ ςπιτιοφ 
ανάλογα με τα υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν 
επζνδυςθ του ςπιτιοφ. Οι 
χριςτεσ ζχουν τθ 
δυνατότθτα να επιλζξουν 
διάφορα οικοδομικά 
υλικά με ςκοπό να 
πετφχουν τθ μεγαλφτερθ 
δυνατι κερμομόνωςθ του 
ςπιτιοφ (φφλλο εργαςίασ.) 
 
3. Δραςτθριότθτα 
διερεφνθςθσ μονωτικϊν 
υλικϊν (BBC schools) 
http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/8_

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm_fs.shtml


 

 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

122 
 

9/keeping_warm_fs.shtml 
 
4. Μετάδοςθ τθσ 
κερμότθτασ με αγωγι: 
διερεφνθςθ 
http://www.explorelearni
ng.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&Re
sourceID=388 
 
5. Εκπ. λογιςμικό Σ.Ε.Ρ.  
Κατάλογοσ ζτοιμων 
πειραμάτων του 
λογιςμικοφ (Μόκιασ Γ.) 
(Το λογιςμικό ΣΕΠ είναι 
μια πολυμεςικι εφαρμογι 
για τθ διδαςκαλία τθσ 
Θερμότθτασ ςτο δθμοτικό, 
το γυμνάςιο και το 
λφκειο.) 
 
6. Λογιςτικά Φφλλα 
(Υπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) – 
Δραςτθριότθτεσ 
κατάλλθλεσ για 
διερεφνθςθ 

 Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
κερμομόνωςθ 
ενόσ ςπιτιοφ  

 υκμόσ πτϊςθσ 
τθσ κερμοκραςίασ 
του νεροφ: 
Εγκυρότθτα 
μζτρθςθσ  

 Θερμομονωτικά 
υλικά: Καταγραφι 
δεδομζνων  

 Θερμομονωτικά 
υλικά: Καταγραφι 
δεδομζνων ανά 
λεπτό  

 Διάδοςθ τθσ 
κερμότθτασ ςτα 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=388
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=388
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=388
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=388
http://users.sch.gr/jmokias/list_peiramata_sep.doc
http://users.sch.gr/jmokias/list_peiramata_sep.doc
http://users.sch.gr/jmokias/list_peiramata_sep.doc
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotikotita
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotikotita
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotikotita
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotikotita
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#rythmos_ptoseis_thermokrasias
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#rythmos_ptoseis_thermokrasias
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#rythmos_ptoseis_thermokrasias
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#rythmos_ptoseis_thermokrasias
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#rythmos_ptoseis_thermokrasias
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotika_ylika
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotika_ylika
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermomonotika_ylika
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermotita_metriseis
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermotita_metriseis
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermotita_metriseis
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#thermotita_metriseis
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#diadosi_thermotitas
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/logistika_main/logistika_yli.html#diadosi_thermotitas
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ςτερεά: 
Καταγραφι 
μετριςεων 

 
7. Δραςτθριότθτα 
διερεφνθςθσ μονωτικϊν 
υλικϊν 
http://www.bp.com/liveas
sets/bp_internet/bpes_ne
w/bpes_new_uk/STAGING
/protected_assets/flash/y
si_full/index.htm?movie=0
5_keepingcosy/KeepingCo
sy&lev=1 
 

 
 
Να διαπιςτϊ-
νουν ότι το φωσ 
διακλά-ται όταν 
ειςζρχεται ςε 
διάφορα υλικά.  
 
Να διαπιςτϊ-
ςουν ότι το 
λευκό φωσ 
αναλφεται ςε 
απλά χρϊµα-τα 
τα οποία όταν 
ςυντε-κοφν 
δθµι-ουργοφν 
και πάλι το 
λευκό φωσ.  
 
Να εξθγοφν το 
χρϊµα των 
ςωµάτων.  

Φωσ – Φακοί - 
Πραςθ 
  
Το φωσ αλλάηει 
κατεφκυνςθ   
 
Φωσ και χρϊµατα  

 
 
Εκτελοφν πειράµατα 
διάκλαςθσ του 
φωτόσ και 
καταγράφουν 
παρατθριςεισ.  
 
 
 
Ρειράµατα 
ανάλυςθσ και 
αναςφνκεςθσ του 
φωτόσ   
(πείραµα επίδειξθσ).  

ΦΩΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: 
Διάκλαςθ του φωτόσ 
Φφλλο εργαςίασ 2: Φωσ 
και χρϊματα 
Φφλλο εργαςίασ 3: Μια 
απλι φωτογραφικι 
μθχανι 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. - 
Εργαςτιριο Οπτικισ 
Ενότθτεσ (κατάλλθλεσ και 
για το Δθμοτικό): 

- Βαςικά και 
ςφνκετα χρϊματα 

- Ανάκλαςθ & 
Διάκλαςθ ςε υγρό 

(ι)Από αραιότερο ςε 
πυκνότερο υγρό   (ιι)Από 
πυκνότερο ςε αραιότερο  
υγρό 
Σθμείωςθ: Στθν ενότθτα 
"Δραςτθριότθτεσ" 
περιζχονται οδθγίεσ για 
τθν εκτζλεςθ βιμα - βιμα 
τθσ κάκε εργαςίασ. 
 
2. Διάκλαςθ του φωτόσ 
(PhET: Interactive 
simulations)  

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bpes_new/bpes_new_uk/STAGING/protected_assets/flash/ysi_full/index.htm?movie=05_keepingcosy/KeepingCosy&lev=1
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http://phet.colorado.edu/
el/simulation/bending-
light 
(Εξερευνιςτε τθν αλλαγι 
πορείασ του φωτόσ 
μεταξφ δυο μζςων με 
διαφορετικοφσ δείκτεσ 
διάκλαςθσ. Δείτε πϊσ το 
πζραςμα από τον αζρα 
ςτο νερό και μετά ςτο 
γυαλί, αλλάηει τθν γωνία 
διάκλαςθσ. Παίξτε με 
πρίςματα διαφόρων 
ςχθμάτων και φτιάξτε 
ουράνια τόξα.) 
 
3. Ανάκλαςθ και 
διάκλαςθ 
http://users.sch.gr/ekoltsa
kis/nt/harrison/harrisons
wf/reflectrefract.html 
 
4. Ραρατθρϊντασ 
αντικείμενα ςτο νερό 
(προςομοίωςθ) 
http://www.olympusmicr
o.com/primer/java/refract
ion/fishtank/index.html 
 
5. Εκπ. λογιςμικό: 
ΜΕΤΑβιβλίο  
Εικονικό Εργαςτιριο: 
Ανάλυςθ του φωτόσ και 
χρϊματα 
http://www.kessanidis.inf
o/metabook/data/optics/
main36.htm 
 
6. Εκπ. λογιςμικό: 
Α.ΜΑ.Ρ. (ζκδοςθ 2.4)  - 
Οπτικι ΣΤ Δθμοτικοφ 
Ενότθτεσ: 
  -Χρϊματα 
  -Ρροςκζτουμε 
χρωματικά φίλτρα 
  -Αφαιρετικι παραγωγι 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
http://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
http://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/reflectrefract.html
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/reflectrefract.html
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/reflectrefract.html
http://www.olympusmicro.com/primer/java/refraction/fishtank/index.html
http://www.olympusmicro.com/primer/java/refraction/fishtank/index.html
http://www.olympusmicro.com/primer/java/refraction/fishtank/index.html
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main36.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main36.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main36.htm
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χρϊματοσ 
 

 
 
 
Να διακρί-νουν 
τουσ φακοφσ 
ςτα είδθ τουσ 
κακϊσ και τα 
είδωλα που 
δίνουν.  
 
Να γνωρί-ςουν 
τισ ςθµαντικζσ 
εφαρµογζσ των 
φακϊν ςτθν 
κακθ-µερινι 
ηωι 
(τθλεςκόπια, 
µικροςκόπια, 
κιάλια).  

Φακοί – εφαρµογζσ 
φακϊν 
  
  

 
 
 
Εκτελοφν πειράµατα 
µε χριςθ φακϊν και 
µελετοφν τα είδωλά 
τουσ.  
Χριςθ ςυςκευϊν 
που λειτουργοφν µε 
φακοφσ από τουσ 
µακθτζσ.  

1. Εκπ. λογιςμικό: 
Α.ΜΑ.Ρ. (ζκδοςθ 2.4)  - 
Οπτικι ΣΤ Δθμοτικοφ: 
  Ενότθτεσ 
  - Είδθ φακϊν 
  -Είδωλα φακϊν 
  - Το μάτι μασ 
  -Κινθματογράφοσ 
 
2. Ρροςομοίωςθ φακϊν 
(Skool.gr) 
http://www.skoool.com/g
reece/content/toolkits/ph
ysics/lenses/index.html 
(Η προςομοίωςθ βοθκά 
ςτθν κατανόθςθ τθσ 
διάκλαςθσ του φωτόσ, 
μζςα από φακοφσ. Σκοπόσ 
είναι θ ολοκλιρωςθ μιασ 
ςειράσ δραςτθριοτιτων, 
βαςιςμζνων ςτθ 
διάκλαςθ του φωτόσ, 
χρθςιμοποιϊντασ κοίλουσ 
και κυρτοφσ φακοφσ.) 
 
3. Γεωμετρικι οπτικι 
(PhET: Interactive 
simulations)  
http://phet.colorado.edu/
el/simulation/geometric-
optics 
(Πϊσ δθμιουργείται ζνα 
είδωλο από ζνα φακό; 
Δείτε πωσ διακλϊνται οι 
ακτίνεσ του φωτόσ από 
ζνα φακό. Παρατθριςτε 
πωσ αλλάηει το είδωλο 
όταν ρυκμίηετε τθν 
εςτιακι απόςταςθ του 
φακοφ, μετακινείτε το 
αντικείμενο, το φακό ι 
τθν οκόνθ.) 
 

http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/lenses/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/lenses/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/lenses/index.html
http://phet.colorado.edu/el/simulation/geometric-optics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/geometric-optics
http://phet.colorado.edu/el/simulation/geometric-optics
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Να αναγνω-
ρίηουν τα µζρθ 
του µατιοφ.  
 
Να περιγρά-
φουν τα βαςικά 
ςτάδια τθσ 
διαδικαςίασ τθσ 
όραςθσ.  
 
Να διακρί-νουν 
οµοι-ότθτεσ 
µεταξφ τθσ 
λειτουργίασ του 
µατιοφ και τθσ 
φωτογραφικισ 
µθχανισ.  
 
Να αξιοποι-οφν 
γνϊςεισ από τθν 
οπτικι για να 
ερµθνεφουν τθ 
λειτουργία τθσ 
όραςθσ.  
 
Να αναφζρουν 
κακθµερινζσ 
ςυνικειεσ του 
ανκρϊπου που 
ςυµβάλλουν 
ςτθ διατι- 
ρθςθ τθσ υγείασ 
των µατιϊν.  

Πραςθ – µάτι 
  
Μζρθ του µατιοφ  
  
Συςχετιςµόσ µατιοφ 
– φωτογραφικισ 
µθχανισ  
  
Λειτουργία τθσ 
όραςθσ  
Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
λειτουργία του 
µατιοφ  
   
(ϊρεσ 9) 

 
 
Ραρατθροφν ςτον 
κακρζφτθ το µάτι τουσ, 
καταγράφουν τα 
εξωτερικά µζρθ του 
µατιοφ και 
προςδιορίηουν το ρόλο 
τουσ ςτθ λειτουργία του. 
Ραρατθροφν τα µάτια 
των ςυµµακθτϊν τουσ 
και εντοπίηουν 
οµοιότθτεσ και 
διαφορζσ.  
 
Συςχετίηουν τον τρόπο 
λειτουργίασ του µατιοφ 
µε τον τρόπο 
λειτουργίασ τθσ 
φωτογραφικισ µθχανισ.  
Σε εικόνα που 
παρουςιάηει το µάτι 
παρατθροφν το 
εςωτερικό του µατιοφ 
και  εντοπίηουν τισ 
εφαρµογζσ των νόµων 
τθσ οπτικισ, ςε ςχζςθ µε 
τουσ φακοφσ, ςτθν 
όραςθ.  
 
Ραίηουν παιχνίδια 
προκειµζνου να 
απαντιςουν ςτθν 
ερϊτθςθ «γιατί ζχουµε 
δφο µάτια».  
 
Αναφζρουν και 
ςυηθτοφν ςυνικειεσ που 
ςυµβάλλουν ςτθν καλι 

υγεία των µατιϊν. 
Εκπονοφν µελζτθ µε 
κζµα: Το µάτι, θ 
φωτογραφικι µθχανι 
και θ δθµιουργία των 
εικόνων (Γλϊςςα, 
αιςκθτικι αγωγι ) 

ΦΩΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 4: Το 
μάτι μασ 
Φφλλο εργαςίασ 5: Ρϊσ 
βλζπουμε 
 
1. Οι αιςκιςεισ - τα μάτια 
και ο όραςθ (Skools.gr) 
http://www.skoool.gr/con
tent/los/primary/science/
eyes_and_seeing/launch.h
tml 
(Τα μζρθ από τα οποία 
αποτελείται το μάτι και 
πϊσ λειτουργοφν.) 
 
2. Θ όραςθ του 
ανκρϊπου 
http://www.olympusmicr
o.com/primer/java/eyebal
l/index.html 
 
3. Ρϊσ βλζπουμε (ςτα 
αγγλικά) 
http://www.bbc.co.uk/sci
ence/humanbody/body/fa
ctfiles/sight/sight_animati
on.shtml 
 
4. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ 
 
5. Λςτοεξερεφνθςθ 
Aνκρϊπινο Σϊμα  

 
Ραρατθριςεισ 
 
* Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου , Ε., κ.ά., Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/vRNUF 
- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικά Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ, Φυςικά B- Γ Γυμναςίου, 
Βιολογία A- Γ Γυμναςίου και Α.ΜΑ.Ρ. (Ανοιχτό Μακθςιακό Ρεριβάλλον) μποροφν 

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/eyes_and_seeing/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/eyes_and_seeing/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/eyes_and_seeing/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/eyes_and_seeing/launch.html
http://www.olympusmicro.com/primer/java/eyeball/index.html
http://www.olympusmicro.com/primer/java/eyeball/index.html
http://www.olympusmicro.com/primer/java/eyeball/index.html
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/factfiles/sight/sight_animation.shtml
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/factfiles/sight/sight_animation.shtml
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/factfiles/sight/sight_animation.shtml
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/factfiles/sight/sight_animation.shtml
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/index.html
http://goo.gl/vRNUF
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να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ από τθν πλατφόρμα 
του Ψθφιακοφ Σχολείου: http://digitalschool.minedu.gov.gr/ επιλζγοντασ  τθν τάξθ 
και το μάκθμα και ςτθ ςυνζχεια: Υποςτθρικτικό Υλικό (…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί 
ςτα ςχολεία  και τα αντίςτοιχα  CD-Rom. (Θ νεϊτερθ ζκδοςθ v.2.4 του λογιςμικοφ 
Α.ΜΑ.Ρ. υπάρχει εδϊ: ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar ) 
- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Εγκυκλοπαίδεια του ανκρωπίνου ςϊματοσ δεν 
διατίκεται για μεταφόρτωςθ (download), όπωσ και τα λογιςμικάΜ.Α.Κ.Θ.Μ.Α. και 
Σ.Ε.Ρ.  ζχουν, όμωσ, διατεκεί ςτα ςχολεία τα αντίςτοιχα CD-Rom . 
- Τo εκπαιδευτικό λογιςμικό ΜΕΤΑβιβλίο τρζχει on-line, ςε ςφνδεςθ με το 
Διαδίκτυο, από εδϊ: http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm . 
Διατίκεται ςτα ςχολεία το αντίςτοιχο CD-Rom.  
-Από τθν ιςτοςελίδα PhET Interactive Simulations (από το πανεπιςτιμιο του 
Colorado at Boulder, ΘΡΑ), μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) οι 
αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf).  
- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν 
(download)από το δικτυακό τόπο  και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ. Για τθ 
μεταφόρτωςθ ο απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι λ.χ. 
το aTube Catcher. Εγκαταςτιςτε  το ςτον Θ/Υ ςασ δωρεάν (free download) από τθ 
διεφκυνςθ: http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζξτε το πρόγραμμα, βάλτε τθ 
διεφκυνςθ URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 

- Οι προςομοιϊςεισ από τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα  και οι παρόμοιεσ 
(ςτθν αγγλικι γλϊςςα) BBCschool, Explorelearning, κ.ά τρζχουν on-line, ςε ςφνδεςθ 
με το Διαδίκτυο. 
 
 

ΕΝΟΤΘΤΑ 3: Ο ανκρϊπινοσ οργανιςµόσ 

Στόχοι 
Κεµατικζσ ενότθτεσ 

(∆ιατικζµενοσ 
χρόνοσ) 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ρειράματα*/Ρολυμεςικό 
Υλικό 

 
 
 
Να αναφζρουν 
τισ λειτουργίεσ 
του αίµατοσ.  
 
Να ςυςχετίηουν 
τισ λειτουργίεσ 
του αναπνευ-
ςτικοφ, του 
κυκλοφορικοφ 
και του πεπτι-
κοφ ςυςτι-
µατοσ.  
 

Κυκλοφορικό 
ςφςτθµα του 
ανκρϊπου - αίµα 
  
Αίµα - λειτουργίεσ  
  
 Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τισ 
λειτουργίεσ του 
αίµατοσ  
Μζτρθςθ ςφυγµοφ  
  
Αιµοδοςία  
 
(ϊρεσ 4) 

 
 
 
Ραρατθροφν ζτοιµα 
παραςκεφαςµα 
αίµατοσ ςτο 
µικροςκόπιο, 
ηωγραφίηουν αυτά 
που παρατθροφν και 
ςυηθτοφν το ρόλο 
του κακενόσ.  
 
Μετροφν το ςφυγµό 
τουσ ςε θρεµία, 
µετά από τρζξιµο, 
ζνα τζταρτο µετά το 

ΚΥΚΛΟΦΟΛΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: Ζνασ 
ακοφραςτοσ μυσ - Θ 
καρδιά 
Φφλλο εργαςίασ 2: μικρι 
και μεγάλθ κυκλοφορία 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ: 
Ενότθτα: To κυκλοφορικό 
ςφςτθμα 
(Παρζχεται θ δυνατότθτα 
ςτουσ μακθτζσ να 
παρακολουκιςουν μζςα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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Να κατανοοφν 
τθν επίδραςθ 
(κετικι ι 
αρνθτικι) 
διαφόρων 
παραγόντων 
ςτθ λειτουργία 
του αίµατοσ.  
 
Να εντοπίηουν 
ςθµεία 
κατάλλθλα για 
τθ µζτρθςθ του 
ςφυγµοφ.  
 
Να ςυςχετίηουν 
τθν καλι λει-
τουργία του 
κυκλοφορικοφ 
ςυςτιµατοσ µε 
ςυνικειεσ του 
ατόµου ςτθν 
κακθµερινι ηωι 
(κάπνιςµα, 
αλκοόλ, δια-
τροφι, ρφπα-
νςθ).  
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 
αιµοδοςία ωσ 
µια ιατρικά 
ακίνδυνθ και 
κοινωνικά χρι-
ςιµθ πρακτικι.   

τρζξιµο. 
Καταγράφουν τισ 
µετριςεισ τουσ και 
δίνουν ερµθνείεσ.  
 
Συηθτοφν µε 
ειδικοφσ 
(καρδιολόγο, 
διατροφολόγο) για 
τθν καρδιά και τουσ 
κινδφνουσ που 
διατρζχει θ 
λειτουργία τθσ από 
τθν κακι διατροφι.  
 
Φτιάχνουν ζνα 
κόµικ µε ςτόχο να 
προβάλλουν ςτάςεισ 
και ςυµπεριφορζσ 
κετικζσ για τθν 
υγεία τθσ καρδιάσ.  
 
Ραρακολουκοφν 
βίντεο ςχετικό µε 
τθν αιµοδοςία και 
ςυηθτοφν ςχετικά.  

από κινοφμενεσ εικόνεσ τθ 
διαδρομι του αίματοσ 
ςτον οργανιςμό.) 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Φυςικά Εϋ & ΣΤ, Ενότθτα:  
Το ςϊμα μασ, 
Υποενότθτα: Το 
κυκλοφορικό ςφςτθμα 
 
3. Εφαρμογι με 
πλθροφορίεσ προςο-
μοιϊςεισ και παιχνίδια 
για το κυκλοφορικό 
ςφςτθμα (Υπουργείο 
Ραιδείασ Κφπρου)  
http://www.schools.ac.cy/
klimakio/Themata/epistim
i/anaforas_main/anaforas
/Intercaf/programs/kyklof
oriko.zip 
 
4. Ανκρϊπινο ςϊμα: 
Το αίμα (1,  2 & 3) 
(εκπαιδευτικό βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=9LA_y-
U4SIY&feature=fvsr 
http://www.youtube.com
/watch?v=3H7qDsLQdzU&
feature=related 
http://www.youtube.com
/watch?v=8bsI6TmM_8s&
feature=related 
 
5. Ανκρϊπινο ςϊμα: 
Τα αιμοπετάλια (1 &  2) 
(εκπαιδευτικό βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=gdgGWoajf5k&f
eature=related 
http://www.youtube.com
/watch?v=lRXVfP8KWSw&
feature=related 
 
6. Κυκλοφορικό ςφςτθμα  

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/kykloforiko.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/kykloforiko.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/kykloforiko.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/kykloforiko.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/kykloforiko.zip
http://www.youtube.com/watch?v=9LA_y-U4SIY&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=9LA_y-U4SIY&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=9LA_y-U4SIY&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=3H7qDsLQdzU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3H7qDsLQdzU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3H7qDsLQdzU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8bsI6TmM_8s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8bsI6TmM_8s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8bsI6TmM_8s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gdgGWoajf5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gdgGWoajf5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gdgGWoajf5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lRXVfP8KWSw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lRXVfP8KWSw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lRXVfP8KWSw&feature=related
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(υπερμεςικι εφαρμογι) 
http://www.rhodes.aegea
n.gr/sxedia/grafdaskalou/
anatomy/mainSystems/in
dex1.htm 
 
7. The Blood Mobile  
http://www2.fi.edu/exhibi
ts/permanent/giant-heart-
bloodmobile.php 
 
8. “Ταξίδεψτε” ςτο 
κυκλοφορικό ςφςτθμα 
http://www.kscience.co.u
k/animations/blood_syste
m.swf 
 
9.  Εκπ. λογιςμικό: 
Βιολογίασ Αϋ - Γϋ 
Γυμναςίου: Ενότθτα: 
Κυκλοφορία ουςιϊν 
 

 
 
 
Να ςυςχετίηουν 
γνωςτζσ αςκζ-
νειεσ µε ςυγκε-
κριµζνουσ 
µικρο-
οργανιςµοφσ.  
 
Να αναγνω-
ρίηουν το ρόλο 
των εµβολίων 
ςτθν πρόλθψθ 
αςκενειϊν που 
οφείλονται ςε 
πακογόνουσ 
µικροοργανιςµο
φσ και να 
περιγράφουν 
(ςυνοπτικά) τον 
τρόπο δράςθσ 
τουσ.  
 
Να αναγνω-

Μεταδοτικζσ 
αςκζνειεσ 
 
Ρακογόνοι 
µικροοργανιςµοί  
  
Ρρόλθψθ (εµβόλια, 
οροί, κανόνεσ 
υγιεινισ)  
  
Αντιµετϊπιςθ 
µεταδοτικϊν 
αςκενειϊν 
(φάρµακα) 
 
(ϊρεσ 3)  

 
 
 
Συςχετίηουν µε τθ 
βοικεια εικόνων, 
πακογόνουσ 
µικροοργανιςµοφσ 
και αςκζνειεσ που 
αυτοί προκαλοφν.  
 
Ενθµερϊνονται για 
το ρόλο των 
εµβολίων και 
οργανϊνουν ζνα 
κεατρικό 
µονόπρακτο 
προκειµζνου να 
δείξουν ςτουσ 
µικρότερουσ 
ςυµµακθτζσ τουσ τθ 
χρθςιµότθτά τουσ.  
 
Συλλζγουν και 
παρου-ςιάηουν 

ΜΕΤΑΔΟΤΛΚΕΣ 
ΑΣΚΕΝΕΛΕΣ* 
Φφλλο εργαςίασ 1: 
Ρροςταςία από τα 
μικρόβια 
Φφλλο εργαςίασ 2: 
Ρρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν 
 
1.  Ανκρϊπινο 
ςϊμα: Οι φρουροί του 
οργανιςμοφ  
(εκπαιδευτικό βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=Mkog_wcs9Hc&
feature=related 
 
2.  Ανκρϊπινο 
ςϊμα: Ο πόλεμοσ των 
μικροβίων (1 & 2) 
(εκπαιδευτικό βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=7c2Iudm_RcU&f
eature=related 

http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/mainSystems/index1.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/mainSystems/index1.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/mainSystems/index1.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/mainSystems/index1.htm
http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php
http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php
http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php
http://www.kscience.co.uk/animations/blood_system.swf
http://www.kscience.co.uk/animations/blood_system.swf
http://www.kscience.co.uk/animations/blood_system.swf
http://www.youtube.com/watch?v=Mkog_wcs9Hc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Mkog_wcs9Hc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Mkog_wcs9Hc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7c2Iudm_RcU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7c2Iudm_RcU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7c2Iudm_RcU&feature=related
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ρίηουν τθ 
ςυµβολι των 
αντιβιοτικϊν 
ςτθν αντιµε-
τϊπιςθ των 
αςκενειϊν.  

 
Να αιτιολογοφν 
τθν ανάγκθ 
τιρθςθσ κανόνων 
υγιεινισ για τθν 
προςταςία του 
οργανιςµοφ µασ 
από τουσ 
πακογόνουσ 
µικρο-
οργανιςµοφσ.  
 
Να αναγνωρίηουν 
τισ ςυνζπειεσ τθσ 
αλόγιςτθσ κατά-
νάλωςθσ αντι-
βιοτικϊν και 
γενικότερα φαρ-
ακευτικϊν 
ουςιϊν ςτθν 
υγεία  του 
ανκρϊπου.  

ςυςκευαςίεσ 
φαρµάκων, 
διαβάηουν τισ 
ενδείξεισ και τισ 
αντενδείξεισ τουσ. 
 
Συηθτοφν ςε τι 
µπορεί να είναι 
χριςιµα και ςε τι 
βλαβερά, αν θ 
χριςθ τουσ γίνεται 
χωρίσ τθ ςυνταγι 
γιατροφ ι είναι 
αλόγιςτθ.  

http://www.youtube.com
/watch?v=46u3933rWN0
&feature=related 
 
3.  Ανκρϊπινο 
ςϊμα: Ο εμβολιαςμόσ (1 
& 2) (εκπαιδευτικό βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=ec7dHkM3cpM
&feature=related 
http://www.youtube.com
/watch?v=BgvqC5_lZoQ&f
eature=related 
 
4. Εκπ. λογιςμικό 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ: 
Ενότθτα: To κυκλοφορικό 
ςφςτθμα 
 (Παρζχεται θ δυνατότθτα 
ςτουσ μακθτζσ να 
ςυγκρίνουν τισ μεκόδουσ 
ελζγχου τθσ ανκρϊπινθσ 
υγείασ.) 

 
 
 
Να αναγνω-
ρίηουν τθ 
ςθµαςία τθσ 
αναπαραγωγισ. 
  
Να αναφζρουν 
τα κυριότερα 
όργανα του 
αναπαραγωγι-
κοφ ςυςτιµατοσ 
και  να περιγρά-
φουν το ρόλο 
τουσ ςτθ 
λειτουργία τθσ 
αναπαραγωγισ.   
 
Να περιγρά-
φουν τισ 

Αναπαραγωγικό 
ςφςτθµα του 
ανκρϊπου 
  
Πργανα του 
αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιµατοσ 
(αρςενικοφ, 
κθλυκοφ)  
 
Γονιµοποίθςθ – 
δθµιουργία ηυγωτοφ 
- ανάπτυξθ 
εµβρφου.  
 
Ραράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθν 
υγεία του εµβρφου 
και του νεογνοφ.  
 
(ϊρεσ 3) 

 
 
 
Ραρατθροφν ςε 
εικόνεσ τα όργανα 
του 
αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιµατοσ του 
ανκρϊπου.  
 
∆ιαβάηουν 
λογοτεχνικά κείµενα 
ςχετικά µε τθ 
γζννθςθ. Φζρνουν 
ςχετικζσ 
φωτογραφίεσ ι 
παρακολουκοφν 
ταινίεσ βίντεο (αν 
υπάρχουν).(Γλϊςςα, 
κρθςκευτικά)  
 

ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΛΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ*  
Φφλλο εργαςίασ 1: Θ 
αρχι τθσ ηωισ 
Φφλλο εργαςίασ 2: Θ 
ανάπτυξθ του εμβίου 
 
1. Εκπ. λογιςμικό: 
Εγκυκλοπαίδεια του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ- 
Ενότθτα: To 
αναπαραγωγικό ςφςτθμα 
 
2. Εκπ. λογιςμικό: 
Βιολογίασ Α-Γ Γυμναςίου-
Ενότθτα: Κυκλοφορία 
ουςιϊν 
 
3. Αναπαραγωγι 
(Υπερμεςικι εφαρμογι) 
http://www.rhodes.aegea

http://www.youtube.com/watch?v=46u3933rWN0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=46u3933rWN0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=46u3933rWN0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ec7dHkM3cpM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ec7dHkM3cpM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ec7dHkM3cpM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BgvqC5_lZoQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BgvqC5_lZoQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BgvqC5_lZoQ&feature=related
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/reproductive.htm
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διαδικαςίεσ 
γονιµοποίθςθσ 
και  ανάπτυξθσ 
του εµβρφου. 
  
Να αναγνω-
ρίηουν τθν 
επίδραςθ του 
τρόπου ηωισ 
τθσ εγκφου ςτθν 
καλι ανάπτυξθ 
του εµβρφου.  
 
Να αιτιολογοφν 
τθ ςθµαςία τθσ 
τιρθςθσ 
κανόνων 
υγιεινισ των 
γεννθτικϊν 
οργάνων.  

Αναφζρουν 
ςυνικειεσ ςχετικζσ 
µε τθν υγιεινι των 
γεννθτικϊν τουσ 
οργάνων.  
  

n.gr/sxedia/grafdaskalou/
anatomy/sub1/reproducti
ve.htm 
 
4. Ανκρϊπινο ςϊμα: 
Θ γζννθςθ (εκπαιδευτικό 
βίντεο) 
http://www.youtube.com
/watch?v=b2sibRxG1gI&fe
ature=relate 
http://www.youtube.com
/watch?v=jBgyt-
yxYRc&feature=related 
http://www.youtube.com
/watch?v=H-
KG1tP_r1w&feature=relat
ed 
 
5. Ρϊσ ερχόμαςτε ςτθ 
ηωι; 
http://somakid.wikidot.co
m/anap 

 
Ραρατθριςεισ 
 
* Αποςτολάκθσ, Ε., Ραναγοποφλου, Ε., κ.ά., Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ, ΕΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ, Τετράδιο Εργαςιϊν και το ςυνοδευτικό Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ 2006, 
http://goo.gl/vRNUF 
- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικά Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ και Βιολογία Aϋ- Γϋ Γυμνα-
ςίου μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υαπό 
τθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ Σχολείου: http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 
επιλζγοντασ  τθν τάξθ και το μάκθμα και ςτθ ςυνζχεια: Υποςτθρικτικό Υλικό (…) 
Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία  και τα αντίςτοιχα  CD-Rom.  
- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Εγκυκλοπαίδεια του ανκρωπίνου ςϊματοσ δεν 
διατίκεται για μεταφόρτωςθ (download), ζχει, όμωσ, διατεκεί ςτα ςχολεία το 
αντίςτοιχο CD-Rom . 
- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 
από το δικτυακό τόπο  και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ. Για τθ μεταφόρτωςθ ο 
απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube 
Catcher. Εγκαταςτιςτε  το ςτον Θ/Υ ςασ δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: 
http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζξτε το πρόγραμμα, βάλτε τθ διεφκυνςθ 
URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 
- Οι προςομοιϊςεισ από τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα των πανεπιςτθμίων Αιγαίου 
και Κριτθσ  και οι παρόμοιεσ (ςτθν αγγλικι γλϊςςα)από The Franklin Inst.,  κ.ά. 
τρζχουν on-line, ςε ςφνδεςθ με το Διαδίκτυο. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b2sibRxG1gI&feature=relate
http://www.youtube.com/watch?v=b2sibRxG1gI&feature=relate
http://www.youtube.com/watch?v=b2sibRxG1gI&feature=relate
http://www.youtube.com/watch?v=jBgyt-yxYRc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jBgyt-yxYRc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jBgyt-yxYRc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H-KG1tP_r1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H-KG1tP_r1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H-KG1tP_r1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H-KG1tP_r1w&feature=related
http://somakid.wikidot.com/anap
http://somakid.wikidot.com/anap
http://goo.gl/vRNUF
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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Ραράρτθμα 3 
 

Ευρετιριο: Αντιςτοίχθςθ ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ και «Τετραδίου Εργαςιϊν» 
 
Φυςικά Εϋ Δθμοτικοφ   
ΕΕΥΝΩ ΚΑΛ ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ 
Τετράδιο Εργαςιϊν* 
   
  0. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
  1.ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
     Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 
  2.ΜΙΓΜΑΤΑ 
     Φφλλα Εργαςίασ 1-2 
  3.ΕΝΕΓΕΙΑ 
     Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3-4-5 
  4. ΡΕΡΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
     Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 
  5.ΘΕΜΟΤΘΤΑ 
     Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3-4-5-6-7-8 
  7.ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΣ 
    Φφλλα Εργαςίασ 1-2 
    - ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΣ 
    Φφλλα Εργαςίασ 3-4-5-7-8 
  8.ΦΩΣ 
    Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 
    -ΦΩΣ 
    Φφλλα Εργαςίασ 4-5 
  9.ΘΧΟΣ 
    Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3-4 
   -ΘΧΟΣ 
    Φφλλα Εργαςίασ 5-6 
10.ΜΘΧΑΝΙΚΘ 

    Φφλλο Εργαςίασ 1 

   -ΜΘΧΑΝΙΚΘ 

    Φφλλα Εργαςίασ 2-3 

   -ΜΘΧΑΝΙΚΘ 

    Φφλλο Εργαςίασ 4 

   -ΜΘΧΑΝΙΚΘ 

    Φφλλα Εργαςίασ 5-6-7 

   -ΜΘΧΑΝΙΚΘ 

    Φφλλο Εργαςίασ 8 

   -ΜΘΧΑΝΙΚΘ 

    Φφλλα Εργαςίασ 9-10 
 

* Αντιςτοίχιςθ και ςτο ςυνοδευτικό Βιβλίο του μακθτι. 

Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ  
ΕΕΥΝΩ ΚΑΛ ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ 
Τετράδιο Εργαςιϊν* 
 

  0.ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

  1.ΕΝΕΓΕΙΑ 

     Φφλλο Εργαςίασ 1 

    -ΕΝΕΓΕΙΑ 

     Φφλλο Εργαςίασ 2 

    -ΕΝΕΓΕΙΑ 

     Φφλλα Εργαςίασ 3-4-5-6 

    -ΕΝΕΓΕΙΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 7-8 

    -ΕΝΕΓΕΙΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 9-10-11 

   -ΕΝΕΓΕΙΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 12-13 

  2.ΘΕΜΟΤΘΤΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 

  3.ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2 

  4.ΦΥΤΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3-4 

  5.ΗΩΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 

  6.ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2 

  7.ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2 

  8.ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2 

  9.ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΣΜΟΣ 

    Φφλλα Εργαςίασ 1-2 

    -ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΣΜΟΣ  

     Φφλλο Εργαςίασ 3   

    -ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΣΜΟΣ 
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         Φφλλο Εργαςίασ 4 

    10.ΦΩΣ 

        Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 

         -ΦΩΣ 

         Φφλλα Εργαςίασ 4-5 

     11.ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ 

         Φφλλα Εργαςίασ 1-2-3 

     12.ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

         Φφλλα Εργαςίασ 1-2                     

     13.ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

         Φφλλα Εργαςίασ 1-2 
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Ραράρτθμα 4 

 

Διδακτικό ςενάριο: Οι θλεκτρομαγνιτεσ 

Ρειραματικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με αξιοποίθςθ λογιςμικοφ εικονικϊν 

πειραμάτων και  ζμφαςθ ςτον ζλεγχο μεταβλθτϊν 

 

Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ ΣΤϋ Δθμοτικοφ (Φυςικι)  

      

Τάξθ  

ΣΤ’ Δθμοτικοφ 

 

Συμβατότθτα με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

Το διδακτικό ςενάριο είναι ςυμβατό με το ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ των φυςικϊν επιςτθμϊν 

τθσ ΣΤϋ τάξθσ και εντάςςεται ςτθ κεματικι ενότθτα: Θλεκτρομαγνθτιςμόσ 

(Μαγνιτεσ - Το θλεκτρικό ρεφµα και τα αποτελζςµατά του).      

 

Σκοπόσ του προτεινόμενου ςεναρίου 

Σκοπόσ του ςεναρίου είναι οι μακθτζσ να προςεγγίςουν τθν ζννοια 

«θλεκτρομαγνιτθσ» και να διερευνιςουν  μζςω ςυμβατικϊν και εικονικϊν πειρα-

μάτων τουσ παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ δφναμθ τθσ ζλξθσ ενόσ 

θλεκτρομαγνιτθ μζςω τθσ εμπλοκισ τουσ ςε μια ςυνεργατικι διερευνθτικι (inquiry 

based) μακθςιακι διαδικαςία που δίνει προτεραιότθτα ςτθν εξοικείωςθ των 

μακθτϊν με τθ γλϊςςα και τισ πρακτικζσ (διερεφνθςθ, πρόβλεψθ, υπόκεςθ, 

πείραμα, παρα-τιρθςθ, ζλεγχοσ μεταβλθτϊν) των φυςικϊν επιςτθμϊν. 

 

Διδακτικοί ςτόχοι 

Οι μακθτζσ:  

Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: 

 Να διαπιςτϊςουν με πειραματικό τρόπο ότι ζνασ αγωγόσ ι ζνα πθνίο, όταν 

διαρρζονται από θλεκτρικό ρεφμα αποκτοφν μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ. 

 Να διερευνιςουν  μζςω ςυμβατικϊν και εικονικϊν πειραμάτων τουσ 

παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ δφναμθ τθσ ζλξθσ ενόσ 

θλεκτρομαγνιτθ. 

 Να καταςκευάςουν πθνίο & θλεκτρομαγνιτθ.  

 

Ωσ προσ τισ ΤΠΕ: 

 Να εξοικειωκοφν με τθν αξιοποίθςθ εικονικϊν πειραμάτων (προςομοιϊςεισ 

πραγματικϊν πειραμάτων). 

 Να εξοικειωκοφν με τθν αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο και να εργαςτοφν με 

παιγνιϊδθ διαδικτυακι δραςτθριότθτα ςχετικι με τουσ θλεκτρομαγνιτεσ.  
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Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία: 

 Να ςυνεργαςτοφν για να πραγματοποιιςουν πειράματα, να καταγράψουν 

παρατθριςεισ και να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα. 

 Να εξοικειωκοφν με δεξιότθτεσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ, όπωσ να θ 

πραγματοποίθςθ υποκζςεων και ο ζλεγχόσ τουσ, και ο ζλεγχοσ μεταβλθτϊν.  

 

 Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 3  διδακτικζσ ϊρεσ. 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Το διδακτικό ςενάριο υποςτθρίηεται από 2 φφλλα, εργαςίασ ςτα οποία 

υιοκετείται ωσ προςζγγιςθ θ θ κατάλλθλθ για τθν θλιία των μακθτϊν ςυνεργατικι 

διερεφνθςθ (collaboratibe inquiry) τόςο ςε επίπεδο πειραματικά προςανα-

τολιςμζνθσ διδαςκαλίασ όςο και ςτο επίπεδο τθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ μζςω 

εικονικϊν πειραμάτων.  

Βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ είναι:  

o Θ  αναγνϊριςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ γνωςτικισ διαδικαςίασ. 

o Θ ςθμαίνουςα κζςθ και ο κακοριςτικόσ ρόλοσ τθσ γλϊςςασ και τθσ λεκτικισ 

αλλθλεπίδραςθσ ςτο μεταςχθματιςμό και ςτθν οικειοποίθςθ τθσ γνϊςθσ.  

o Θ μακθςιακι διαδικαςία είναι πιο αποτελεςματικι όταν λαμβάνει υπόψθ 

τθσ και αξιοποιεί τισ απόψεισ και άτυπεσ ςτρατθγικζσ των μακθτϊν.  

Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διερεφνθςθ, ςυνεργάηονται, ανταλλάςουν 

απόψεισ οικειοποιοφμενοι ςταδιακά ο κακζνασ με τον τρόπο του ζννοιεσ και 

ικανότθτεσ που εμπλζκονται ςτθ διδακτικι-μακθςιακι διαδικαςία του μακιματοσ 

των φυςικϊν επιςτθμϊν. 

Ο εκπαιδευτικόσ ζχει κακοδθγθτικό, διαμεςολαβθτικό ρόλο. Κακοδθγεί με τζτοιο 

τρόπο τθ διαδικαςία ϊςτε να αναδεικνφονται οι προχπάρχουςεσ απόψεισ των 

μακθτϊν, οι ςτρατθγικζσ τουσ, προκαλεί τθν αποτελεςματικι ςυηιτθςθ και τθν 

αλλθλεπίδραςθ ςτισ ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια, παροτρφνει τουσ μακθτζσ που 

ςυναντοφν δυςκολίεσ και γενικότερα ενεργεί κατάλλθλα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο 

επικυμθτόσ προςανατολιςμόσ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ.  

 

Διδακτικι προςζγγιςθ/ Λδζεσ των μακθτϊν 

Θ ζννοια του “θλεκτρομαγνιτθ” είναι μια από τισ πιο δφςκολεσ ζννοιεσ που 

διδάςκονται οι μακθτζσ ςτο δθμοτικό ςχολείο. Στο προτεινόμενο ςενάριο οι 

μακθτζσ καλοφνται να ερευνιςουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία 

του θλεκτρομαγνιτθ και κάνουν ςυμβατικά και εικονικά πειράματα για να τουσ 

«ανακαλφψουν». Ρριν από τθ διδαςκαλία, γνωςτικά οι μακθτζσ ζχουν διδαχτεί 

ςχετικά με τον θλεκτριςμό, το θλεκτρικό ρεφμα, τισ πθγζσ και τουσ αγωγοφσ και 

γνωρίηουν τουσ όρουσ μόνιμοσ μαγνιτθσ, όπωσ επίςθσ γνωρίηουν ότι αν 

πλθςιάςουν ζνα μαγνιτθ ςε μια πυξίδα τότε αυτι αποκλίνει.   
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Από τθν άλλθ πλευρά, οι μακθτζσ πικανότατα δεν ζχουν γνϊςθ τθσ ςφνδεςθσ 

μεταξφ θλεκτριςμοφ και μαγνθτιςμοφ. Συνικωσ, κεωροφν ότι μαγνθτικι ζλξθ 

αςκοφν μόνο οι φυςικοί μαγνιτεσ. Οι μακθτζσ μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ του 

ςεναρίου καλοφνται να πειραματιςτοφν και να διαπιςτϊςουν ότι ζνασ αγωγόσ που 

διαρρζεται από θλεκτρικό ρεφμα αποκτά μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ, οι οποίεσ 

εκδθλϊνονται εντονότερα όταν ο αγωγόσ ζχει ςχιμα πθνίου. 

 

Συνοπτικι περιγραφι πορείασ διδαςκαλίασ/Οδθγόσ εκπαιδευτικοφ: Μποροφν να 

ακολουκθκοφν τα παρακάτω βιματα: 
 

1θ  ϊρα – Φφλλο Εργαςίασ 1: Δθμιουργοφμε ζναν θλεκτρομαγνιτθ 

(ςυνεργατικι διερεφνθςθ – πειραματικι προςζγγιςθ) 

Θ 1θ δραςτθριότθτα ςχετίηεται με τθν ανάδειξθ των απόψεων των μακθτϊν. Οι 

μακθτζσ παρατθροφν δφο φωτογραφίεσ γερανϊν  που ςθκϊνουν με τθ βοικεια 

θλεκτρομαγνιτθ ςιδερζνια αντικείμενα και καλοφνται να ςυηθτιςουν και να 

ςθμειϊςουν αν γνωρίηουν κάτι για αυτοφσ. Μπορεί να γίνει και μια ςυηιτθςθ των 

ςυνκετικϊν τθσ λζξθσ. 

Θ 2θ δραςτθριότθτα είναι ςπονδυλωτι (ςε βιματα), και είναι μια δραςτθ-

ριότθτα όπου οι μακθτζσ ςυνεργάηονται για να πραγματοποιιςουν μια ςειρά από 

πειράματα και να  καταλιξουν τελικά ςτθ διατφπωςθ ενόσ ςυμπεράςματοσ για το τι 

είναι θλεκτρομαγνιτθσ. 

Στο βιμα 1 οι μακθτζσ ζχοντασ ςτθ διάκεςθ τουσ μια ςειρά από υλικά καλοφνται 

να κάνουν μια υπόκεςθ για το ερϊτθμα «Τι κα ςυμβεί αν ςε ζνα κλειςτό θλεκτρικό 

κφκλωμα πλθςιάςουμε μια πυξίδα;». Στθ ςυνζχεια (βιμα 2), οι μακθτζσ 

πραγματοποιοφν το πείραμα και καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

Στο βιμα 3 οι μακθτζσ καταςκευάηουν ζνα πθνίο που το ςυνδζουν ςτο κφκλωμα 

και καλοφνται να παρατθριςουν και να καταγράψουν τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα 

και το πθνίο όταν το κφκλωμα είναι κλειςτό και όταν είναι ανοικτό; 

Στο βιμα 4 επαναλαμβάνουν τθ διαδικαςία του βιματοσ 3 χρθςιμοποιϊντασ και 

το ατςάλινο καρφί, δθμιουργϊντασ ζναν θλεκτρομαγνιτθ. Καταγράφουν τισ 

παρατθριςεισ τουσ. 

Στο βιμα 5 παρατθροφν πότε ο θλεκτρομαγνιτθσ ζλκει καρφίτςεσ ι πινζηεσ.   

Στο βιμα 6 καλοφνται να ςυηθτιςουν, να απαντιςουν και να παρουςιάςουν 

ςτθν ολομζλεια μια ςειρά από ερωτιματα:  

o Θ πυξίδα επθρεάςτθκε περιςςότερο ςτο: 

              Βιμα 1                   Βιμα 2                 Βιμα 3 

o Τι ιταν αυτό που επθρζαηε τθν πυξίδα και κουνιόταν; 

o Τι ιδιότθτεσ απζκτθςε το ςιδερζνιο καρφί όταν το τοποκετιςαμε μζςα ςτο 

πθνίο και κλείςαμε το κφκλωμα; 

o Συνζχιςε να ζχει τα καρφί αυτζσ τισ ιδιότθτεσ όταν ανοίξαμε τα κφκλωμα; 
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Τζλοσ, ςτο βιμα 7 αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε βιβλία (ο δάςκαλοσ φροντίηει για 

αυτό) ι ςτο διαδίκτυο αλλά και με βάςθ τισ παρατθριςεισ τουσ από τα πειράματα 

ςυμπεραίνουν: 

o Από τι αποτελείται ζνασ θλεκτρομαγνιτθσ; 

o Τι χρειάηεται για να λειτουργιςει; 

 

2θ & 3θ   ϊρα – Φφλλο Εργαςίασ 2: Ερευνοφμε τισ ιδιότθτεσ των θλεκτρομαγνθτϊν  

(ςυνεργατικι διερεφνθςθ – αξιοποίθςθ λογιςμικοφ με εικονικά πειράματα και 

ζμφαςθ ςτον ζλεγχο μεταβλθτϊν) 
 

Βαςικό ερϊτθμα διερεφνθςθσ του φφλλου εργαςίασ, το οποίο προτείνεται για 

δίωρθ διδαςκαλία, είναι το ακόλουκο: «Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να 

αυξιςουμε τθ δφναμθ ζλξθσ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ;» 

Ωσ 1ο βιμα οι μακθτικζσ ομάδεσ καλοφνται να κάνουν υποκζςεισ για το πϊσ 

μποροφμε να αυξιςουμε τθ δφναμθ ζλξθσ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ. Καταγράφουν τισ 

υποκζςεισ αυτζσ που ςτθ ςυνζχεια ςυηθτοφνται ςτθν τάξθ. 

Στο 2ο βιμα οι μακθτικζσ ομάδεσ καλοφνται να ελζγξουν τισ υποκζςεισ τουσ 

(αξιοποιϊντασ τα υλικά που αναφζρονται ςτο φφλλο εργαςίασ 1) και να κάνουν ςτθ 

ςυνζχεια αναπαραςτάςεισ των πειραματικϊν δραςτθριοτιτων που δοκίμαςαν ςτο 

φφλλο εργαςίασ τουσ. Στθ διαδικαςία αυτι καλό είναι να αφιερωκεί αρκετόσ 

χρόνοσ (15-20 λεπτά) για να δοκιμάςουν με περιςςότερεσ από μια μπαταρίεσ και ότι 

άλλο ςκεφτοφν. 

Στο υπόλοιπο του δίωρου αξιοποιοφνται οι ΤΡΕ και καλό είναι θ οι μακθτζσ να 

μεταφερκοφν ςτο εργαςτιριο 

Ρλθροφορικισ.  

Οι μακθτικζσ ομάδεσ με τθν 

κακοδιγθςθ του διδάςκοντα και με 

τθ βοικεια του λογιςμικοφ 

«Μακαίνω να κάνω πειράματα»1 

ερευνοφν από τι εξαρτάται θ δφναμθ 

ζλξθσ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ. Ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει φροντίςει να ζχει 

εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό και 

ςυηθτά με τουσ μακθτζσ ςτο ξεκίνθμα 

του μακιματοσ τα επικυμθτά βιματα που μποροφμε να  κάνουμε για να 

εργαςτοφμε πειραματικά. 

                                                 
1 Κατεβάηουμε το λογιςμικό με τα εικονικά πειράματα από τθ διεφκυνςθ:  
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/pro
grams/peiramata.zip (Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ) – θ εγκατάςταςι του είναι απλι. 
 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
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Στθν αρχικι οκόνθ επιλζγουν «Θλεκτρομαγνιτθσ». Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ 

ακολουκοφν βιμα βιμα τισ «οκόνεσ» (είναι 5 ςυνολικά) για να φζρουν ςε πζρασ τθ 

διερεφνθςθ ακολουκϊντασ τθ μζκοδο του ελζγχου μεταβλθτϊν. 

Στθν οκόνθ 1, αφοφ ενθμερϊνονται για τισ μεταβλθτζσ ποςότθτεσ ενόσ 

θλεκτρομαγνιτθ (αρικμόσ μπαταριϊν, ςπείρεσ πθνίου, πυρινασ πθνίου), καλοφνται 

να κάνουν υποκζςεισ ςτο ερϊτθμα «Ρϊσ μποροφμε να αυξιςουμε τθ δφναμθ ζλξθσ 

ενόσ μαγνιτθ ϊςτε να ζλκει περιςςότερεσ πινζηεσ;» 

Στθν  οκόνθ 2 ςυηθτοφν για τθν ζννοια τθσ λζξθσ μεταβλθτι. Στθν οκόνθ 3 

επιλζγουν ποια μεταβλθτι κα μελετιςουν. Τισ άλλεσ δυο μεταβλθτζσ καλοφνται να 

τισ κρατιςουν ςτακερζσ για να είναι το εικονικό τουσ πείραμα δίκαιο. Στθν οκόνθ 4 

επιλζγουν τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν και ξεκινοφν τα πειράματα. 

Ρραγματοποιοφν 3 εικονικά πειράματα με βάςθ τισ  ακόλουκεσ υποκζςεισ.  

Υπόκεςθ 1: Αν αλλάξουμε τον αρικμό των μπαταριϊν, τότε επθρεάηεται θ δφναμθ 

ζλξθσ του θλεκτρομαγνιτθ. 

Υπόκεςθ 2: Αν αλλάξουμε τισ ςπείρεσ του πθνίου, τότε επθρεάηεται θ δφναμθ ζλξθσ 

του θλεκτρομαγνιτθ. 

Υπόκεςθ 3: Αν αλλάξουμε τον πυρινα του πθνίου, τότε επθρεάηεται θ δφναμθ ζλξθσ 

του θλεκτρομαγνιτθ. 

Για κάκε πείραμα οι μακθτζσ καταγράφουν τα δεδομζνα ςε πίνακα (δίνεται θ 

δυνατότθτα καταγραφισ και ςτο λογιςμικό, φυςικά ςτο φφλλο εργαςίασ, ενϊ δί-

νεται θ δυνατότθτα αποκικευςθσ και ςε αρχείο excel). Μετριςεισ «πειράματοσ»: 

Ρίνακασ 
 

Αρικμόσ 

μπαταριϊν 

Σπείρεσ πθνίου Πυρινασ πθνίου Αρικμόσ πινεηϊν που 

ζλκονται 

    

    

    

 

Επίςθσ, για κάκε πείραμα οι μακθτικζσ 

ομάδεσ μελετοφν τα δεδομζνα που 

κατζγραψαν, ςυηθτοφν και καταγράφουν τα 

ςυμπεράςματα τουσ. 

Τζλοσ, ςε μια τελευταία παιγνιϊδθ 

διαδικτυακι δραςτθριότθτα οι μακθτζσ 

ρυκμίηουν ανάλογα τισ μεταβλθτζσ ενόσ 

ψθφιακοφ θλεκτρομαγνιτθ,  προςκζτοντασ 

ςπείρεσ ι/και αυξάνοντασ το ρεφμα για να 
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ζλξει ο θλεκτρομαγνιτθσ ςυγκεκριμζνο αρικμό ςιδερζνιων κραυςμάτων. 

http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.htm

l 

 

Οργάνωςθ τισ διδαςκαλίασ/ Απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Οι μακθτζσ ςτο 1ο φφλλο εργαςίασ και ςτο 1ο μζροσ του δεφτερου φφλλου 

εργαςίασ εργάηονται ςτθν τάξθ τουσ ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων. Στθ ςυνζχεια θ 

διερεφνθςθ ςυνεχίηεται ςτο εργαςτιριο των ΤΡΕ ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων ι 

εναλλακτικά ςτθν τάξθ με τθν αξιοποίθςθ φορθτϊν υπολογιςτϊν με ςφνδεςθ  ςτο 

διαδίκτυο. Χριςιμθ είναι και θ αξιοποίθςθ Θ/Υ- βιντεοπροβολζα και διαδραςτικοφ 

πίνακα.  

Τα υλικά που κα απαιτθκοφν για κάκε μακθτικι ομάδα είναι τα ακόλουκα: 
 

 Μπαταρίεσ 4,5 V  60 εκ. καλϊδιο 

 καλϊδια με κροκοδειλάκια  ατςάλινα καρφιά 

 μολφβι  καρφίτςεσ ι πινζηεσ 

 πυξίδα ι μαγνθτικι βελόνα  2-3 μ. καλϊδιο 

 

Τα λογιςμικά ι/και εργαλεία που αξιοποιοφνται είναι: 

o Μακαίνω να κάνω πειράματα: Θλεκτρομαγνιτθσ (αναγνϊριςθ και ζλεγχοσ 

μεταβλθτϊν)  

o http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anafor

as/Intercaf/programs/peiramata.zip (Ρεριβάλλον ςτο οποίο μποροφν να 

εκτελεςτοφν εικονικά πειράματα, Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ 

Κφπρου: Υλικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 

o Ραιχνίδι: Θλεκτρομαγνιτθσ ςτο Δικτυοκό τόπο: 

http://www.harcourtschool.com/activity/electromagnets/ 

(Πϊσ κα «ςθκϊςει» ο θλεκτρομαγνιτθσ ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό ςυνδετιρων;) 

 

Αξιολόγθςθ 

 

Κάποια ερωτιματα που οι μακθτζσ αναμζνεται να απαντοφν με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διδακτικισ-μακθςιακισ διαδικαςίασ του ςεναρίου είναι. 

o Από τι αποτελείται ζνασ θλεκτρομαγνιτθσ; 

o Τι χρειάηεται για να λειτουργιςει; 

o Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να αυξιςουμε τθ δφναμθ ζλξθσ ενόσ 

θλεκτρομαγνιτθ;» 

Τα ερωτιματα αυτά αποτελοφν τον οδθγό τθσ διαμορφωτικισ και τθσ τελικισ 

αξιολόγθςθσ, που κα μποροφςε να αποτελζςει θ τελευταία παιγνιϊδθσ δραςτθ-

ριότθτα. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ λαμβάνονται υπόψθ 

ερωτιματα, όπωσ: 

http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html
http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.harcourtschool.com/activity/electromagnets/
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o Ρϊσ μίλθςαν και ςυηιτθςαν οι μακθτζσ για τισ ζννοιεσ και τισ διαδικαςίεσ τισ 

ςχετικζσ με το ςενάριο (πθνίο, θλεκτρομαγνιτθσ, ςπείρεσ, μεταβλθτζσ); 

o Ρϊσ χειρίςτθκαν οι μακθτζσ τα υλικά και τα λογιςμικά κατά τθ διάρκεια τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ; 

o Ρϊσ ςυνεργάςτθκαν ςτισ  ομάδεσ;  

o Σε ποιο βακμό ζδειξαν επάρκεια ςε επιςτθμονικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ θ 

παρατιρθςθ, θ πρόβλεψθ, θ υπόκεςθ, θ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων, ο 

ζλεγχοσ μεταβλθτϊν; 
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Ονοματεπϊνυμο: …………………………………….........Τμιμα:…....Θμερομθνία:……………….. 

 

Φφλλο εργαςίασ 1: Δθμιουργοφμε ζναν θλεκτρομαγνιτθ 

(ςυνεργατικι διερεφνθςθ – πειραματικι προςζγγιςθ) 

 

Δραςτθριότθτα 1  
 

Εκφράηουμε τισ απόψεισ μασ 

          
 

Ραρατθροφμε ςτισ φωτογραφίεσ δφο μεγάλουσ γερανοφσ που ςθκϊνουν με 

τθ βοικεια θλεκτρομαγνιτθ ςιδερζνια αντικείμενα. 

Συηθτάμε ςτθν ομάδα μασ και καταγράφουμε τισ απόψεισ μασ. Γνωρίηουμε 

κάτι για τουσ θλεκτρομαγνιτεσ και τθ λειτουργία τουσ;  
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Δραςτθριότθτα 2  
 

ΥΛΛΚΑ 

 
Βιμα 1: Προβλζπουμε  

 Τι κα ςυμβεί αν ςε ζνα κλειςτό θλεκτρικό κφκλωμα πλθςιάςουμε μια πυξίδα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Μπαταρία 4,5  V  40 εκ. καλϊδιο 
 καλϊδια με κροκοδειλάκια  ςιδερζνιο καρφί 
 μολφβι  καρφίτςεσ ι πινζηεσ 
 πυξίδα ι μαγνθτικι βελόνα  

Συνεργατικι διερεφνθςθ 
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Βιμα 2: Πειραματιηόμαςτε 

 Δθμιουργοφμε ζνα απλό θλεκτρικό κφκλωμα, όπωσ ςτθν εικόνα. 

 Κλείνουμε το κφκλωμα. 

 Ρλθςιάηουμε ςτο καλϊδιο του κυκλϊματοσ τθν πυξίδα. 

 Στθ ςυνζχεια επαναλαμβάνουμε μερικζσ φορζσ το πείραμα και παρατθροφμε για 

να απαντιςουμε ςτα παρακάτω ερωτιματα. 

 

Παρατθροφμε 

- Τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα όταν το κφκλωμα είναι κλειςτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα όταν το κφκλωμα είναι ανοικτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          
 

Βιμα 3: Πειραματιηόμαςτε 
 Τυλίγουμε το καλϊδιο των 40 εκατοςτϊν γφρω από ζνα μολφβι, όπωσ βλζπουμε 

ςτθν 1θ εικόνα. 

 Δθμιουργοφμε ζτςι ζνα πθνίο με ςπείρεσ. 

 Δθμιουργοφμε ζνα απλό θλεκτρικό κφκλωμα, όπωσ ςτθ 2θ εικόνα και ςυνδζουμε ςε 

αυτό το πθνίο. 

 Κλείνουμε το κφκλωμα. 
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 Ρλθςιάηουμε ςτο πθνίο που δθμιουργιςαμε τθν πυξίδα. 

 Στθ ςυνζχεια επαναλαμβάνουμε μερικζσ φορζσ το πείραμα και παρατθροφμε για 

να απαντιςουμε ςτα παρακάτω ερωτιματα. 

 

Παρατθροφμε 

- Τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα και το πθνίο όταν το κφκλωμα είναι κλειςτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα και το πθνίο όταν το κφκλωμα είναι ανοικτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Βιμα 4: Πειραματιηόμαςτε 

 Βάηουμε το ςιδερζνιο καρφί μζςα ςτο πθνίο, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα. 

 Κλείνουμε το κφκλωμα. 

 Ρλθςιάηουμε ςτο πθνίο με το καρφί τθν πυξίδα. 

 Στθ ςυνζχεια επαναλαμβάνουμε μερικζσ φορζσ το πείραμα και παρατθροφμε για 

να απαντιςουμε ςτα παρακάτω ερωτιματα. 

 

Παρατθροφμε 

- Τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα και το πθνίο όταν το κφκλωμα είναι κλειςτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Τι ςυμβαίνει με τθν πυξίδα και το πθνίο όταν το κφκλωμα είναι ανοικτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Βιμα 5: Πειραματιηόμαςτε 

 Ρλθςιάηουμε πινζηεσ ι καρφίτςεσ ςτο ςιδερζνιο καρφί που ζχουμε περαςμζνο ςτο 

πθνίο, όπωσ βλζπουμε ςτθν εικόνα 

 Κλείνουμε το κφκλωμα. 

 

Παρατθροφμε 

- Τι ςυμβαίνει με τισ πινζηεσ ι τισ καρφίτςεσ όταν το κφκλωμα είναι κλειςτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Τι ςυμβαίνει με τισ πινζηεσ ι τισ καρφίτςεσ όταν το κφκλωμα είναι ανοικτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Βιμα 6: Συηθτάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Θ πυξίδα επθρεάςτθκε περιςςότερο ςτο: 

              Βιμα 1                   Βιμα 2                 Βιμα 3 

2. Τι ιταν αυτό που επθρζαηε τθν πυξίδα και κουνιόταν; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Τι ιδιότθτεσ απζκτθςε το ςιδερζνιο καρφί όταν το τοποκετιςαμε μζςα ςτο πθνίο και 

κλείςαμε το κφκλωμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Συνζχιςε να ζχει τα καρφί αυτζσ τισ ιδιότθτεσ όταν ανοίξαμε τα κφκλωμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Βιμα 7 

Συμπεραίνουμε 

Αναηθτοφμε πλθροφορίεσ (ςε βιβλία ι ςτο διαδίκτυο) και με βάςθ και τα πειράματά μασ 

ςυμπεραίνουμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Από τι αποτελείται ζνασ θλεκτρομαγνιτθσ; 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o Τι χρειάηεται για να λειτουργιςει; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ονοματεπϊνυμο: …………………………………….........Τμιμα:…....Θμερομθνία:…………………………… 

 

Φφλλο εργαςίασ 2: Ερευνοφμε τισ ιδιότθτεσ των θλεκτρομαγνθτϊν  

(ςυνεργατικι διερεφνθςθ – αξιοποίθςθ λογιςμικοφ με εικονικά πειράματα και ζμφαςθ ςτον 

ζλεγχο μεταβλθτϊν) 

 

 

 

 

 

 

 

Βιμα 1 

Κάνουμε δυο υποκζςεισ για το πϊσ μποροφμε να αυξιςουμε τθ 

δφναμθ ζλξθσ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ. 

Καταγράφουμε τισ υποκζςεισ αυτζσ και τισ ανακοινϊνουμε ςτθν 

τάξθ. 

1θ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2θ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Βιμα 2 

Χρθςιμοποιοφμε τα υλικά του Φφλλου Εργαςίασ 1 για να δοκιμάςουμε τισ υποκζςεισ μασ. 

Σχεδιάηουμε τισ δυο προςπάκειεσ και παρουςιάηουμε τα αποτελζςματά μασ ςτθν 

ολομζλεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διερεφνθςθ - Ρρόβλθμα  

- Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να αυξιςουμε τθ δφναμθ ζλξθσ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ;  
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Βιμα 3 

Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ «Μακαίνω να κάνω πειράματα»2 ερευνοφμε από τι 

εξαρτάται θ δφναμθ ζλξθσ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ. 

 

 

 

 Εγκακιςτοφμε το λογιςμικό ςτον υπολογιςτι μασ με τθ βοικεια του/τθσ 

δαςκάλου/ασ μασ. 

 Ανοίγει θ παραπάνω αρχικι οκόνθ. 

 

Συηθτάμε ςτθν τάξθ 

Διαβάηουμε ςτθν οκόνθ και ςυηθτάμε τα 5 βιματα που κα ακολουκιςουμε για να  

ερευνιςουμε από τι εξαρτάται θ δφναμθ ενόσ θλεκτρομαγνιτθ.  

 

Ξεκινάμε τθ διερεφνθςθ 

 Επιλζγουμε «Θλεκτρομαγνιτθσ», εμφανίηεται θ οκόνθ 1 και το ερευνθτικό μασ 

ερϊτθμα. 

                                                 
2 Κατεβάηουμε το λογιςμικό με τα εικονικά πειράματα από τθ διεφκυνςθ:  
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/pro
grams/peiramata.zip (Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ Κφπρου: Υλικό Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ) – θ εγκατάςταςι του είναι απλι. 
 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/anaforas_main/anaforas/Intercaf/programs/peiramata.zip
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 Ρερνάμε ςτθν οκόνθ 2 και ςυηθτάμε τθν ζννοια τθσ λζξθσ μεταβλθτι. 

  

 
 

 Στθν οκόνθ 3 επιλζγουμε ποια μεταβλθτι κα μελετιςουμε. Ρροςοχι! Τισ άλλεσ 

δυο μεταβλθτζσ τισ κρατάμε ςτακερζσ για να είναι το πείραμα δίκαιο. 

  

 
 

 Στθν οκόνθ 4 επιλζγουμε τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν και ξεκινάμε τα πειράματα μασ. 
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Ρείραμα 1 

 

 

 

 

Μετριςεισ «πειράματοσ»: 

Αρικμόσ 

μπαταριϊν 
Σπείρεσ πθνίου Ρυρινασ πθνίου 

Αρικμόσ πινεηϊν 

που ζλκονται 

    

    

    

 

Συμπεραίνουμε (με βάςθ τα δεδομζνα) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ρείραμα 2 

 

 

 

Υπόκεςθ 1: Αν αλλάξουμε τον αρικμό των μπαταριϊν, τότε επθρεάηεται θ δφναμθ ζλξθσ 
του θλεκτρομαγνιτθ. 

 

Υπόκεςθ 2: Αν αλλάξουμε τισ ςπείρεσ του πθνίου, τότε επθρεάηεται θ δφναμθ ζλξθσ 
του θλεκτρομαγνιτθ. 
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Μετριςεισ «πειράματοσ»: 

 

Αρικμόσ 

μπαταριϊν 

Σπείρεσ πθνίου Ρυρινασ πθνίου Αρικμόσ πινεηϊν 

που ζλκονται 

    

    

    

 

Συμπεραίνουμε (με βάςθ τα δεδομζνα) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρείραμα 3 

 

 

 

 

 

Μετριςεισ «πειράματοσ»: 

 

Αρικμόσ 

μπαταριϊν 

Σπείρεσ πθνίου Ρυρινασ πθνίου Αρικμόσ πινεηϊν που 

ζλκονται 

    

    

    

 

Συμπεραίνουμε (με βάςθ τα δεδομζνα) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Δραςτθριότθτα  

 Ρϊσ κα «ςθκϊςει» ο θλεκτρομαγνιτθσ ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό ςυνδετιρων; 

Ραίηουμε 

Υπόκεςθ 3: Αν αλλάξουμε τον πυρινα του πθνίου, τότε επθρεάηεται θ δφναμθ ζλξθσ 
του θλεκτρομαγνιτθ. 
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Ρλοθγοφμαςτε ςτθ διεφκυνςθ: 

http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html 

 

 

http://www.skoool.com/greece/content/toolkits/physics/electro_magnet/index.html

