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ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ να βοηθάει τους μαθητές 

• να ανακαλύπτουν την πληροφορία 

 

• να συνθέτουν την πληροφορία 

 

• να αναμοχλεύουν την πληροφορία 

 

• να επεξεργάζονται την πληροφορία 

 

• να επικοινωνούν την πληροφορία 

 

• να τη χρησιμοποιούν για να λύσουν προβλήματα 

 

 

 

 



Η συγγρ. ομάδα της Φυσικής  Α΄Γυμν. έλαβαν  υπόψη  

 

τις νέες ανάγκες της εκπαίδευσης του 21ου αι 

 

ότι οι μαθητές βρίσκονται σε ένα μεταβατικό 
στάδιο από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (από την 
περιγραφική της Ε΄ και Στ΄ δημοτικού στην αυστηρότερη, 
κυρίως ποσοτική προσέγγιση της Β΄και Γ΄γυμνασίου) 

 

 τις σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Φ.Ε./   
επιστημονικός εγγραματισμός 

 

 

 

 

 



Στο πλαίσιο του επιστημονικού εγγραματισμού 
εντάσσεται και η διερευνητική μάθηση 

 

Διερεύνηση: ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν 
οι επιστήμονες 

  

αλλά και οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες 
μαθαίνουν οι μαθητές  

τις επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες.    



          Την επιστημονική μεθοδολογία  

την περιγράφουμε  

με τα εξής βήματα: 

 

  



 θέτω ερωτήματα 

 

Παρατηρώ 

 

Σχεδιάζω έρευνες 

 

Συλλέγω πληροφορίες 

 

Αναλύω και ερμηνεύω δεδομένα 

 

Κατασκευάζω και επικοινωνώ εξηγήσεις 



Σχηματοποιώντας  τα βήματα αυτά 

 

προσαρμόστηκαν  στα αντίστοιχα βήματα  

 

της επιστημονικής/  

 

εκπαιδευτικής  

 

μεθοδολογίας  

  

με διερεύνηση 



1. Έναυσμα ενδιαφέροντος:  

Παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι 

 

2. Διατύπωση υποθέσεων: 

Συζητώ, προβληματίζομαι, αναρωτιέμαι, υποθέτω 

 

3. Πειραματισμός: Ενεργώ, πειραματίζομαι 

 

4. Διατύπωση θεωρίας: Συμπεραίνω καταγράφω 

 

5.Συνεχής έλεγχος: Εφαρμόζω, εξηγώ, γενικεύω 

 



Στην πράξη σημαίνει ότι οι μαθητές θα κάνουν 
πειράματα 

και  

Ο εκπαιδευτικός θα συντονίζει και  

θα αυτενεργεί. 

 

Έχουν επιλεγεί 12 θεματικές ενότητες 

 



1.  Μετρήσεις μήκους – Η μέση τιμή. 

2.  Μετρήσεις χρόνου – Η ακρίβεια. 

3.  Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα. 

4.  Μετρήσεις θερμοκρασίας – Η βαθμονόμηση. 

5.  Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία – Η θερμική ισορροπία. 

6.  Οι αλλαγές κατάστασης του νερού – Ο "κύκλος" του νερού. 

7.  Η διαστολή και συστολή του νερού – Μια φυσική 
"ανωμαλία". 

8.  Το φως θερμαίνει – "ψυχρά" και "θερμά" χρώματα. 

9.  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει. 

10. Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "ασφάλεια". 

11. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρικός (ιδιο-
κινητήρας). 

12. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό – Η ηλεκτρική (ιδιο-
γεννήτρια). 



Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε θεματικής ενότητας 
υποστηρίζεται από ένα σχέδιο εργασίας, το οποίο για 
κάθε θεματική ενότητα παρέχεται στους μαθητές υπό 
μορφή φύλλου εργασίας σε έντυπη ή και ηλεκτρονική 
μορφή. 

 

Η πραγματοποίηση πειραμάτων, όμως, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση όλων των φύλλων εργασίας 
για την ανακάλυψη της γνώσης. 

Κάθε θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, δραστηριότητες και 
πειραματισμούς, σύμφωνα με το αντίστοιχο φύλλο 
εργασίας,  

σε μία, δύο ή και περισσότερες διδακτικές ώρες 



Τα πειράματα τα οποία προβλέπονται στα φύλλα 
εργασίας διεξάγονται  

 

στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο 

  

από τους ίδιους τους μαθητές σε ομάδες των 4 ή 5, 
κατά προτίμηση με καθημερινά, απλά υλικά και μέσα. 

 

Ανάγκη για εξοικείωση με ομαδική εργασία  

 

               ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ 



  Τα παιδιά της τάξης μας είναι     
  απεριόριστα πιο σημαντικά από τη   

  διδακτέα ύλη που έχουμε να   
    ολοκληρώσουμε  



1. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

2.  ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ  
(ιδέες, έννοιες κα) 

3. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ 

4. 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝ

ΤΑΣ 





              
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, http://neamathisi.com/learning-by-design 
 

Διαδικασίες ΣΤΟΧΟΙ: Ανακάλυψη του εαυτού μέσα 
από τη χώρα προέλευσης. Αυτογνωσία, 
διαφορετικότητα, συνύπαρξη, 

αλληλεπίδραση. 

Δραστηριότητες 

Διδακτικά υλικά 

Τεχνικές 

Αξιοποιώντας 

τις εμπειρίες:  

-Γνωστές 

-Νέες 

-Να αναδειχθούν οι τόποι καταγωγής των 
μαθητών  
-Οι τόποι καταγωγής (χωριά/πόλεις) ως μήτρες 
διαφορετικότητας. 
-Να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον  

Δραστηριότητα1:Να αναδειχθούν οι πόλεις 
καταγωγής των μαθητών 

 Δραστηριότητα2: 

Να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον  

Κατανοώντας -Να κατανοήσουν τις πολεοδομικές αρχές.  
-Κατανόηση και καταγραφή ορισμών των 
παραπάνω εννοιών  

3: Έρευνα των μαθητών για επεξήγηση εννοιών και 
όρων.  

4: Κατασκευή λεξικού τάξης.  

Διερευνώντας -Ψυχοκινητική εφαρμογή της θεωρίας  
-Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με υλικά και να 
εκφράσουν δημιουργικά  τον ιδεατό τους κόσμο 
σε μικρή κλίμακα. 
-Να κατανοήσουν την πόλη στην οποία ζουν  

5: Κατασκευή μακέτας της δικής μας πόλης  
6: Σύγκριση πόλης που ζουν με τον τόπο 
καταγωγής τους.  
 

Εφαρμόζοντας

-συνδέοντας 

Κατανόηση εξέλιξης πόλεων στη διαχρονία 
τους.  

Το άτομο σε σχέση με το χώρο και το χρόνο, σε 
σχέση με τα άλλα άτομα.  

 

7: Δημιουγία ατομικού λευκώματος μαθητή  
8:Εύρεση των τόπων καταγωγής στο χάρτη. 
9:Αρθρογραφία στο διαδίκτυο 
10:Δραματοποίηση ιστοριών γονέων  
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 
 

Γνωρίζοντας και Κατανοώντας (με βάση τις εμπειρίες):  Κατανόηση βασικών 
εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων.  

Οι μαθητές μαθαίνουν: 
 να χαρακτηριστικά εννοιών αναγνωρίζουν τα σημαντικά και διαδικασιών, 
 να συνδέουν μιαν έννοια – ιδέα με άλλες συναφείς, μέσα από τη σύγκριση και τον εντοπισμό 

ομοιοτήτων και διαφορών, 
 να μπορούν να δώσουν παραδείγματα που να αναφέρονται σε συγκεκριμένες έννοιες,  
 να μπορούν να κατανοούν και να περιγράφουν γεγονότα, 
 να μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν διαδικασίες, 
 

Διερευνώντας:  Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες.  
Οι μαθητές μαθαίνουν: 
 να διατυπώνουν ερωτήματα, 
 να προσδιορίζουν προβλήματα, 
 να σχεδιάζουν και να μεθοδεύουν διερευνήσεις, 
 να αναζητούν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν τεθεί, 
 να αναζητούν και να αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία, 
 να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα. 
 

 

 
 

 Κοινοί μορφωτικοί στόχοι-Αρχές σχεδιασμού 
Γνωρίζοντας και Κατανοώντας (με βάση τις εμπειρίες) 
 
Διερευνώντας 
 
Επικοινωνώντας 
 
Συνδέοντας   

 
 



Επικοινωνώντας:  Επικοινωνία και συνεργασία. Οι μαθητές μαθαίνουν: 
 να αξιοποιούν πολλαπλά μέσα επικοινωνίας και διαμόρφωσης νοημάτων 
 να επικοινωνούν και να μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα, 
 να επικοινωνούν προκειμένου να διερευνούν ατομικά επιχειρήματα και ισχυρισμούς ή να 

διασαφηνίζουν ιδέες και απόψεις, 
 να συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύσσουν συλλογικά επιχειρήματα, να κατανοούν 

έννοιες, ιδέες ή διαδικασίες, να τεκμηριώνουν θέσεις, να επιλύουν προβλήματα κλπ, 
 να συνεργάζονται προκειμένου να παράγουν έργα. 

 

Συνδέοντας:  Σύνδεση με τα περιβάλλοντα της ζωής. Παραγωγή και δημιουργία:  
Οι μαθητές μαθαίνουν: 
 να συνδέουν με τις κοινότητες, την τεχνολογία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό 
 να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες σε οικείες και μη οικείες καταστάσεις 

ζωής 
 ολοκληρώνοντας τις ερευνητικές τους προσπάθειες, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και 

προτάσεις, 
 να παράγουν έργα (ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κατασκευαστικά κλπ) 
 να δημοσιοποιούν τις παραγωγές τους στην κοινότητα και να δέχονται την κριτική της. 

 

 
 

 Κοινοί μορφωτικοί στόχοι-Αρχές σχεδιασμού 
   
 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  



 

 

 
Εμπειρίες 

 
Εννοιολογώντας 
 
 

 
Αναλύοντας 

 
Εφαρμόζοντας 
 

Ντοκιμαντέρ με 
Εικόνα 
Βιντεοσκοπημένη ή 
Μαγνητοφωνημένη 
Συνέντευξη  
Ανάκληση Μνήμης 
Καταιγισμός Ιδεών 
Δημοσκόπηση/ 
Έρευνα 
Πρότζεκτ 
Ενδιαφερόντων 
Προσωπικό προφίλ 
Ταξίδι Γνώσης 
Σωκρατικοί Διάλογοι 
Συνοψίζοντας 
Παρατήρηση 
Σκέψου-Συζήτησε σε 
Ζευγάρια-Μοιράσου 
 
 
 

Έννοιες 
Γραμματισμού 
Κάντε ένα Γλωσσάρι 
Εννοιολογική Ατζέντα 
Ονόμασε μια Εικόνα 
και τα Μέρη της 
Εννοιολογική 
Ταξινόμηση 
Συγκριτική 
Ομαδοποίηση 
Διευκρίνιση Εννοιών 
Επαγωγική Σκέψη 
Εννοιολογικός Χάρτης 
Ταξινομία 
Δημιουργία Θεωρίας 
Παραγωγικός 
Συλλογισμός 
Μοντελοποίηση 
 

Προ-οργανωτής 
Αιτίου και 
Αποτελέσματος 
Μοντελοποίηση 
Περίπτωσης 
Ιστοριογραμμή 
Διαγράμματα Ροής 
Ιστοριοπίνακας 
Διάγραμμα Σύγκρισης 
Συγκριτικός Πίνακας 
Αναλογία 
Μεταφορά 
Δομική Ανάλυση 
Οδηγίες 
Συζήτηση 
 
 

•Επίλυση 
προβλημάτων 
Πείραμα 
Έλεγχος υποθέσεων 
Πρόβλεψη 
Μεταφορά Γνώσης 
Καθορισμός 
Προβλήματος 
Έρευνα Δράσης 
Σενάριο Cafe 
Επίλυση 
Συγκρούσεων 
Στρατηγική λήψης 
Αποφάσεων 
Εφεύρεση 
Αποκλίνουσα Σκέψη 
Προσωπικό Σχέδιο 
Δράσης 
 



 

    Εγκύκλιος  

          02-10-2013/Αρ. Πρωτ. 140853/Γ2 
 

                      *     

                     

 

             ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

             στην ίδια εγκύκλιο 

 



Η ανά θεματική ενότητα αξιολόγηση του κάθε 
μαθητή βασίζεται  

 

• στη συμμετοχή και στο βαθμό δραστηριοποίησής 
του σε κάθε μεθοδολογικό βήμα, σύμφωνα με τους 
επιδιωκόμενους ανά βήμα επιμέρους στόχους και τα 
προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης,  

• την προετοιμασία του πειράματος αναφορικά με τη 
συγκέντρωση υλικών ή την πραγματοποίηση προεργασίας 
όπου αυτή απαιτείται, 

•  αλλά και στο συμπληρωμένο από το μαθητή φύλλο 
εργασίας. 

  



 

 

Συμπληρωματικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
ζητήσει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες  

οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχουν 

 ερωτήσεις αντίστοιχες αυτών που υπάρχουν στα 
φύλλα εργασίας  

αλλά και εφαρμογές γενίκευσης των 
συμπερασμάτων του μαθητή. 



 

Η αξιολόγηση στο τέλος των δύο πρώτων τριμήνων 
προτείνεται να προκύπτει  

• από το σύνολο των συμπληρωμένων από κάθε 
μαθητή φύλλων εργασίας,  

• τη συνολική συμμετοχή και δραστηριοποίησή 
του, αλλά και  

• τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες οι 
οποίες προβλέπεται να γίνονται κατά τη 
διάρκειά των τριμήνων 



Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από κάθε 
μαθητή: την εκτέλεση ενός πειράματος ή τη 
συμπλήρωση ενός φύλλου εργασίας, από αυτά που 
έχουν γίνει, ή παρόμοια, κατά την κρίση του, 
δίνοντας ή όχι πειραματικά δεδομένα, ή ακόμη το 
συνδυασμό περισσοτέρων του ενός φύλλων 
εργασίας.  

Συμπληρωματικά, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη 
συνθετική, δημιουργική σκέψη και ενεργοποίηση 
του μαθητή στις ατομικές ή ομαδικές 
ιδιοκατασκευές που προτείνονται και έχουν, 
εντωμεταξύ, πραγματοποιηθεί. 



Η προαγωγική αξιολόγηση κατά τις γραπτές 
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις  

στο τέλος του σχολικού έτους  

 

είναι δυνατόν να βασίζεται σε ερωτήσεις, σε 
δραστηριότητες και σε πειραματισμούς  

(με ή χωρίς πειραματικά δεδομένα) που έχουν 
συζητηθεί και απαντηθεί κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς στα φύλλα εργασίας,  

να ζητείται δε από το μαθητή να διατυπώνει τις 
υποθέσεις και τα συμπεράσματα. 



 
 

 

οδηγίες για πρακτική οργάνωση  

 

• μια ώρα για την ασφάλεια στο εργαστήριο 

• μια ώρα να εξοικειωθούν με ομαδική εργασία 

• προσοχή να υπάρχουν τα απαραίτητα για 
όλες τις ομάδες 



αναρτημένα 

http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm 

 

Σημείωμα  για το Μαθητή 

                για τον Εκπαιδευτικό 

               από τη Συγγραφική Ομάδα 

 

 Θεματικές Ενότητες 
Φύλλα 

Εργασίας 

  1. Μετρήσεις μήκους ...  ΦΕ  1 ΦΕ  1 + 

  2. Μετρήσεις χρόνου ...  ΦΕ  2 ΦΕ  2 + 
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