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When it comes to atoms, language can be used only as in 
poetry. The poet, too, is not nearly so concerned with 

describing facts as with creating images
Neils Bohr



ΕΝΝΟΙΕΣ              ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες 
των φυσικών επιστημών  οι μαθητές/τριες; 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ:

1. Αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινωνίας

2. Νοητική αντίληψη κι αναπαράσταση

3. Χρήση άγνωστου επιστημονικού λεξιλογίου



    

http://iep.edu.gr/pisa/index.php/publications/pisa

http://iep.edu.gr/pisa/index.php/publications/pisa


•
Αξιολογείται

Ο επιστημονικός   αλφαβητισμός

Η ικανότητα δηλαδή να χρησιμοποιεί κάποιος  την επιστημονική γνώση

& να βγάζει συμπεράσματα, για να κατανοεί τον κόσμο γύρω του.



PISA-Εγραμματισμός στην Κατανόηση Κειμένου

H ικανότητα του αναγνώστη να κατανοεί γραπτά 
κείμενα, να τα χρησιμοποιεί και να προβληματίζεται 
πάνω σ’ αυτά προκειμένου να επιτυγχάνει τους 
στόχους του, να διευρύνει συνεχώς τις γνώσεις του 
και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή.



2000 25η θέση ανάμεσα σε 31 χωρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PISA

Program International Student Assessment

2009     30η θέση ανάμεσα σε 65 χώρες

2003         30η θέση ανάμεσα σε 40 χώρες

2006     38η θέση ανάμεσα σε 57 χώρες













Παράδειγμα ερώτησης

Για ποιο λόγο δε φαίνονται 

τ’ αστέρια το πρωί;



Παράδειγμα ερώτησης

Σε ποιο υλικό από τα παρακάτω θα 
τυλίγατε για να μεταφέρατε ανέπαφο, 
ένα κομμάτι πάγο;

• Αλουμινόχαρτο
• Γούνα
• Πανί



Παράδειγμα ερώτησης

Ο Χρήστος μόλις πήρε το δίπλωμα οδήγησης και 

θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο. Ο παρακάτω 
πίνακας δείχνει τις επιλογές αυτοκινήτων που έχει:













Επιδόσεις Ελλήνων μαθητών/τριων στις 
φυσικές επιστήμες

Τα παιδιά ξεκινούν με έντονο ενδιαφέρον στην 
προσχολική ηλικία, το οποίο και χάνεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στη διάρκεια του δημοτικού και κυρίως 
στη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση



• Αναλυτικό Πρόγραμμα                     Ενδιαφέροντα παιδιών

• Ακαδημαϊκές γνώσεις & Λόγος

• Δυσκολία σχολικών βιβλίων

• Αποσπασματικότητα της ύλης

Αιτίες δυσκολίας





Απαιτείται μια άλλη προσέγγιση

• Σύνδεση με την πραγματικότητα

• Ανάδειξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων



Δεξιότητες Ικανότητες-Ποιες είναι;



nutcracker.mp4
nutcracker.mp4


Έχουν την ετοιμότητα τα παιδιά του δημοτικού 
να ανταποκριθούν στις έννοιες των φυσικών 

επιστημών και να δράσουν ερευνητικά;

Ερώτημα



Ανάπτυξη επιστημονικών διαδικασιών

• Παρατήρηση (ικανότητα διάκρισης στοιχείων)
• Υποθέσεις
• Προβλέψεις 
• Χειρισμός υλικών
• Μετρήσεις
• Επικοινωνία με τη χρήση επιστημονικού λεξιλογίου
• Υποβολή ερωτημάτων που μπορούν να απαντηθούν 

μέσω έρευνας;





Υλικό αναφοράς από το perimeter institute: Playing with 

protons 2017

https://www.perimeterinstitute.ca/


Ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν μέσω έρευνας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί επιστημονικό 
ισχυρισμό;

• Α. Το φεγγάρι αποτελείται από πράσινο τυρί.

• Β. Λογικά όντα υπάρχουν κάπου αλλού στο Σύμπαν.

• Γ. Ο Αϊνστάιν είναι ο μεγαλύτερος φυσικός του 20ου

αιώνα.



Μόνο η πρώτη πρόταση είναι επιστημονική γιατί 
όχι μόνο θα μπορούσε να αποδειχτεί αλλά έχει 

ήδη αποδειχτεί ότι είναι λανθασμένη. Η δεύτερη 
πρόταση λογική ή όχι, είναι υποθετική. Η τρίτη 

είναι δογματική και δεν υπάρχει τρόπος να 
ελεγχθεί το λάθος της.

Απάντηση



Χρήση επιστημονικού λεξιλογίου

• Θα βοηθήσει η σωστή χρήση του όρου το παιδί να 
κατανοήσει; 

• Πειράζει αν δε χρησιμοποιηθεί η σωστή λέξη;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ αν θέλω να διακρίνω ένα γεγονός 
από ένα φαινόμενο. 

SOS Δημιουργία σύγχυσης

π.χ. η ζάχαρη διαλύεται, δεν εξαφανίζεται δε λιώνει



Φυσικά Δημοτικού 
Ερευνώ & Ανακαλύπτω Ε’ 

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

EΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΦΩΣ

ΗΧΟΣ









Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Εισαγωγή στη Φυσική 

στοιχειωδών σωματιδίων.













Στ΄ ΤΑΞΗ

MHXANIKH

8. Η πίεση (σελ. 188-190) 1 διδακτική ώρα

9. Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193) 1 διδακτική ώρα

10. Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕMBIA – ΑΒΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΦΩΣ-ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-
ΑΛΑΤΑ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού

A. Ενότητα:

H Γη ως ουράνιο σώμα

Το ηλιακό μας σύστημα

Φυσικά Δημοτικού 

Φυσικά Δημοτικού Ερευνώ & Ανακαλύπτω Στ΄ 





Ποιος είναι ο σκοπός μας;

Ερμηνεία των μυστηρίων της φύσης μέσα 
από την άσκηση των παιδιών στις 
επιστημονικές διαδικασίες, και σε 

αυθεντικές δραστηριότητες ώστε μέσα 
από αυτή να ανακαλύπτουν τη γνώση για 

τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα θα 
ασκούνται στη λύση προβλημάτων..



PriSciNet_Activities_complete_GR.pdf
PriSciNet_Activities_complete_GR.pdf


Επαφή των παιδιών με τις Φυσικές Επιστήμες

Παιχνίδι 

Τεχνολογία

Φυσικό 
περιβάλλον

ΠΥΚΝΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.avi


Δόμηση της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες

Πληροφορίες Γνώση

Γνωστική διαδικασία κοινωνικά προσδιορισμένη 

Μαθητής



Μάθηση και στις Φυσικές Επιστήμες

• Γνωστική ανάπτυξη στο επίπεδο του ατόμου 

Μαθαίνω μέσω δράσης πάνω στα αντικείμενα

• Κοινωνιο-γνωστική θεώρηση

Μαθαίνω μέσα από τη συμμετοχή σε πρακτικές
δραστηριότητες με τη διαμεσολάβηση πολιτισμικών
εργαλείων όπως η γλώσσα και οι οπτικές αναπαραστάσεις

• Κονστρουκτιβισμός-Επικοδομητισμός

Ζ.Ε.Α.+ Διαφοροποιημένη



Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που 
επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ο 

μαθητής ήδη γνωρίζει. 
Bρες το και δίδαξέ τον σύμφωνα με αυτό.



Φυσικές 
Επιστήμες

Προσανατολισμός

Ανάδειξη ιδεών

Αναδόμηση ιδεών
Εφαρμογή

1

2

34

Ανασκόπηση

5

Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/τριων



Με μια ματιά

1. Προσανατολισμός

2. Ανάδειξη ιδεών

3. Αναδόμηση ιδεών

4. Εφαρμογή

5. Ανασκόπηση (Επανεξέταση)







Μάγος   ή     Επιστήμονας



Διερευνητική- Ανακαλυπτική μάθηση

 Προκαλώ το ενδιαφέρον ( Εκπαιδευτικός)

 Αναζητώ, υποθέτω, ερευνώ, συνεργάζομαι, 

ρωτάω, απαντώ (μαθητής)

μετωπική διδασκαλία και μάθηση



Διερευνητικές διαδικασίες στην τάξη

 Συλλογή  & διαχείριση πληροφοριών

 Καταγραφή παρατηρήσεων

 Διατύπωση υποθέσεων

 Εξαγωγή συμπερασμάτων

 Πειράματα



• Ρίξε από το ίδιο ύψος ένα βιβλίο και ένα χαρτί. Τι παρατηρείς;

Ελεύθερη πτώση

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Πειράματα δράσεις βαρύτητα 

Δημοτικό



• Βάλε το χαρτί πάνω στο βιβλίο και άστα ελεύθερα. Τι 
παρατηρείς; Ποιο θα φτάσει πρώτο στο πάτωμα;

Ελεύθερη πτώση

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Πειράματα δράσεις βαρύτητα 

Δημοτικό



ΒΑΡΥΤΗΤΑ







• Βάρος: Η δύναμη έλξης της Γης (για τον πλανήτη Γη).

• Μάζα: Η ποσότητα της ύλης ενός σώματος.

• Πεδίο Βαρύτητας: Ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται βαρυτικές 
δυνάμεις.

• Ελεύθερη πτώση: Η κίνηση των σωμάτων με την επίδραση μόνο 
του βάρους τους.



Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Πειράματα δράσεις βαρύτητα 

Δημοτικό





Τι πιστεύουμε σήμερα για την βαρύτητα;

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Πειράματα δράσεις βαρύτητα 

Δημοτικό



 Γενική Θεωρία της Σχετικότητας: Η δεύτερη θεωρία της 
Σχετικότητας του Αϊνστάιν που πραγματεύεται τις επιπτώσεις της 
βαρύτητας στον χώρο και τον χρόνο. Ο χώρος λέει στην ύλη πώς να 
κινείται και η ύλη λέει στον χώρο πώς να παραμορφώνεται!

 Χωρόχρονος: Το τετραδιάστατο συνεχές μέσα στο οποίο λαμβάνουν 
χώρα όλα τα συμβάντα και υπάρχουν όλα τα πράγματα: οι τρεις 
διαστάσεις του χωροχρόνου είναι οι συντεταγμένες του χώρου και η 
τέταρτη είναι ο χρόνος.

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά

time bends.mp4
time bends.mp4


Γιατί περιστρέφονται οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο;

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά



Τι είναι η καμπύλωση του χωροχρόνου;

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά



Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά



Τι είναι στην πραγματικότητα η βαρύτητα; 
Καμπύλωση του χωροχρόνου

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά





Τι γίνεται στις μαύρες τρύπες;

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά



Μαύρη τρύπα ονομάζεται το σημείο του χωροχρόνου, στο οποίο οι 
βαρυτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες, μεγαλύτερες και από την 
ταχύτητα του φωτός, ώστε τίποτε να μην μπορεί να ξεφεύγει από 

αυτό, ούτε καν το φως. Δεν αναφέρεται σε τρύπα με τη συνήθη έννοια 
(οπή), αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την οποία τίποτα δεν 

μπορεί να επιστρέψει.
Μία μαύρη τρύπα είναι το σημείο εκείνο του διαστήματος, όπου 

κάποτε υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου, ένας πυρήνας που 
περιείχε περισσότερο υλικό από δυόμισι ηλιακές μάζες και ο οποίος, 

στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου, έχασε την πάλη του ενάντια 
στη βαρύτητα, με αποτέλεσμα το υλικό του να καταρρεύσει και να 

συμπιεστεί περισσότερο ακόμα και από το υλικό ενός αστέρα 
νετρονίων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD


Μαύρες Τρύπες Noesis.flv
Μαύρες Τρύπες Noesis.flv


Γιατί “πετάνε” οι αστροναύτες;
 Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο πρόγραμμα Παίζοντας με τα πρωτόνια Αύγουστος 2017 με τίτλο: Κοσμολογία με 

απλά υλικά

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά



Πόσο δύσκολα γίνονται οι εργασίες στον ISS

Τίνα Νάντσου: Παρουσίαση στο 

πρόγραμμα Παίζοντας με τα 

πρωτόνια Αύγουστος 2017 με 

τίτλο: Κοσμολογία με απλά υλικά





αξιοποίηση animation



Κινούμενα σχέδια-Επιστήμες

ΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΗΣΗ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΕΠΟΧΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΖΑ

http://www.noesis.edu.gr/noesis-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/4-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82/
http://www.noesis.edu.gr/noesis-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/4-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82/


αξιοποίηση παιδικών 

λογοτεχνικών-επιστημονικών 

βιβλίων

























Ο Γαλιλαίος, ο Μπρεχτ και 
οι φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη 

αξιοποίηση τεχνών



Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη



Ε΄ & Στ΄τάξεις

Θέμα: οι φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση 

του πολίτη. 



Στόχοι

Χρησιμοποιούμε επιλεγμένα θέματα φυσικών επιστημών προκειμένου 
να αναπτύξουμε στους μαθητές & στις μαθήτριες δεξιότητες:

• κριτικής σκέψης, 

• διαχείρισης γνώσεων και 

• πληροφοριών 

ανεξάρτητα από το πεδίο από το οποίο προέρχονται

και εν κατακλείδι 

• λήψης αποφάσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής



Γιατί χρήση των τεχνών στη διδασκαλία;

Οι τέχνες στην εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν πολύπλευρα στην εκπαίδευση των μαθητών 
του δημοτικού σχολείου. 

Οι θεατρικές τεχνικές ειδικότερα μπορούν να 
δημιουργήσουν ευρύτερες εμπειρίες στους μαθητές, 
βοηθώντας τους ν’ αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τη 
συνολική εικόνα της επιστήμης και ακόμα να ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, μέσα στα πλαίσια της 
διδασκαλίας της επιστήμης, για την επίτευξη του 
επιστημονικού γραμματισμού.



Θεατρικές πρακτικές στο δημοτικό 

•Διάλογοι
•Παντομίμες
•Αυτοσχεδιασμοί
•Παιχνίδια ρόλων 
•Αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων 
•Εικονικά δικαστήρια
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Τεχνικές δημιουργικής γραφής και 
αφήγησης στις φυσικές επιστήμες



Τεχνική φανταστικών υποθέσεων

Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε βαρύτητα στο σπίτι μας;

Τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόταν μια μέρα ο ήλιος;

Τι θα συνέβαινε αν έπεφτε χαλάζι όλη μέρα;

Τι θα συνέβαινε αν το νερό δεν ήταν πυκνότερο στους 4οC ;

Τι θα συνέβαινε αν παίζαμε μπάσκετ στη σελήνη;



Αινίγματα

Δεν είναι όγκος, ούτε πυκνότητα, μας δείχνει 

όμως την ποσότητα. Τι είναι;



Έρευνα στην τάξη πριν & μετά

Pre-post

ερωτηματολόγιο pre & Post ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.doc
ερωτηματολόγιο pre & Post ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.doc






Σας Ευχαριστώ


