ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΑ
ΣΙ Ε΄ ΚΑΙ Σ΄ ΣΑΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΗ ΕΚΔΟΗ, ΑΘΗΝΑ 2021
Πράξη «Αναβάθμιςη των Προγραμμάτων πουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» - MIS: 5035542

2|

Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

3|

Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αϋ Μζροσ ................................................................................................................................... 4
Α. ΦΥΣΛΟΓΝΩΜΛΑ ΤΟΥ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ................................................................................... 4
Β. ΣΚΟΡΟΚΕΣΛΑ ..................................................................................................................... 4
Γ. ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΕΜΑΤΛΚΑ ΡΕΔΛΑ .................................................................................. 5
Δ. ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ ΡΛΑΛΣΛΩΣΘ – ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΜΑΚΘΣΘΣ ............................................................ 9
Ε. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ .................................................................................................................... 12
Βϋ Μζροσ.................................................................................................................................. 14
Β1. Συγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ........................................... 14
Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν .................................................. 19

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

4|

Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΑ
ΣΙ Ε΄ ΚΑΙ Σ΄ ΣΑΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το γνωςιακό αντικείμενο Φυςικά του Δθμοτικοφ αφορά τθν εκπαιδευτικι διάςταςθ
τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ, τθσ Χθμείασ και τθσ Βιολογίασ, όπωσ αυτζσ πρζπει να
μεταςχθματιςτοφν ςε μακιματα Φυςικισ, Χθμείασ και Βιολογίασ, υπό το κοινό όνομα
Φυςικά, ςτισ τάξεισ Εϋ και ΣΤϋ.
Οι μεταςχθματιςμοί αυτοί για κάκε βακμίδα και τάξθ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ
τισ γνωςτικζσ και γνωςιακζσ (ι θλικιακζσ) δυνατότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν, τισ
πολιτιςμικζσ τουσ καταβολζσ ι και τθν υλικοτεχνικι υποςτιριξθ (…) τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ, να εκλαμβάνονται δε ωσ τελικό μορφωτικό αγακό των μακθτϊν/-τριϊν
/μελλοντικϊν πολιτϊν.
Το αντικείμενο των Φυςικϊν κα πρζπει να γίνεται κατανοθτό από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του Δθμοτικοφ ωσ μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ και του τρόπου που
αντιλαμβάνονται τον κόςμο γφρω τουσ, ϊςτε να ζχουν κίνθτρα και ενδιαφζρον αλλά και τθ
δυνατότθτα να αναπτφξουν κριτικό και ορκολογικό τρόπο ςκζψθσ ςτθν κακθμερινι τουσ
ηωι ωσ μακθτζσ/-τριεσ αλλά και ωσ αυριανοί, ςκεπτόμενοι πολίτεσ με ςτόχουσ και
μεκοδολογίεσ αντίςτοιχα και τθσ εκπαίδευςθσ STEM, αποκτϊντασ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
ςτάςεισ απαραίτθτεσ για τον/τθ μακθτι/-τρια πολίτθ του 21ου αιϊνα.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Σκοπόσ του ΡΣ είναι θ μεταφορά των επιςτθμονικϊν κεωριϊν των φυςικϊν
επιςτθμϊν, των διαδικαςιϊν που προβλζπουν και των εφαρμογϊν τουσ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία των αντίςτοιχων μακθμάτων των φυςικϊν επιςτθμϊν, ςφμφωνα με τισ
δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να ερμθνεφουν τα φαινόμενα και
τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ υιοκετϊντασ τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία. Απϊτεροσ ςτόχοσ
είναι θ ανάπτυξθ τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ.
Επιμζρουσ ςτόχοι του ΡΣ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων και θ
διαμόρφωςθ ςτάςεων που απαιτοφνται για το επιςτθμονικό ι εργαςιακό μζλλον ι –
απλϊσ– τθν πολιτειότθτα των μακθτϊν/-τριϊν, αλλά και ςυνάδουν με τα θλικιακά,
γνωςτικά, γνωςιακά (…) χαρακτθριςτικά τουσ.
Ειδικότερα, οι ςτόχοι του ΡΣ των Φυςικϊν αφοροφν τθ διαμόρφωςθ μελλοντικϊν
πολιτϊν με γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν και νόμων που διζπουν τον φυςικό κόςμο, τθν
ερμθνεία των φυςικϊν φαινομζνων και των τεχνολογικϊν εφαρμογϊν βάςει αυτϊν των
αρχϊν και νόμων, αλλά και δεξιότθτεσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ και εφαρμογισ τουσ, όπου
απαιτείται. Οι ςτόχοι του ΡΣ των Φυςικϊν του Δθμοτικοφ εναρμονίηονται με ςτόχουσ τθσ
UNESCO για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Καλι υγεία και ευθμερία, Ροιοτικι εκπαίδευςθ,
Λςότθτα των φφλων, Κακαρό νερό και αποχζτευςθ, Φτθνι και κακαρι ενζργεια, Ανάπτυξθ,
καινοτομία και υποδομζσ, Λιγότερεσ ανιςότθτεσ, Βιϊςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ, Υπεφκυνθ
κατανάλωςθ και παραγωγι, Δράςθ για το κλίμα, Ηωι ςτο νερό, Ηωι ςτθ ςτεριά,
Ειρινθ, δικαιοςφνθ και ιςχυροί κεςμοί, Συνεργαςία για τουσ ςτόχουσ). Επίςθσ ενιςχφουν
τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα, όπωσ θ κριτικι ςκζψθ, θ δθμιουργικότθτα, θ
ςυνεργαςία, θ επικοινωνία, ο ψθφιακόσ γραμματιςμόσ, ο γραμματιςμόσ των Μζςων
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Επικοινωνίασ, ο τεχνολογικόσ γραμματιςμόσ, θ ευελιξία, θ Θγεςία, θ Ρρωτοβουλία, θ
Ραραγωγικότθτα και οι Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για
τθ δθμοκρατικι ςυνφπαρξθ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
Στόχο λοιπόν του ΡΣ των Φυςικϊν αποτελεί θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ θ
παρατθρθτικότθτα, θ ςυνεργατικότθτα, θ δθμιουργικότθτα, θ εφευρετικότθτα, θ ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν, θ χριςθ εργαλείων, θ λιψθ μετριςεων, ο ζλεγχοσ μεταβλθτϊν, θ
διαχείριςθ χρόνου, θ διερεφνθςθ επιλογϊν και ςφνκετων ηθτθμάτων, θ εφαρμογι ιδεϊν
και θ ανάλθψθ δράςθσ, θ λιψθ αποφάςεων, θ αναλυτικι και ςυνδυαςτικι ςκζψθ, θ
αξιοποίθςθ μοντζλων, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων, ο
αναςτοχαςμόσ. Απαραίτθτθ και αναντικατάςτατθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθ
διερευνθτικι/ανακαλυπτικι μζκοδο είναι ο αποδεικτικόσ πειραματιςμόσ, από τα
αποτελζςματα του οποίου και τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ προκφπτουν τα
ςυμπεράςματα των μακθτϊν/-τριϊν, θ «δικι τουσ κεωρία που ανακάλυψαν».
Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ επιδιϊκεται να ταυτίςουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθ
διερευνθτικι/ανακαλυπτικι μζκοδο με τον ορκολογικό τρόπο ςκζψθσ/τον ορκολογιςμό,
αλλά και να αςκθκοφν ςτον ορκολογιςμό και τθν κριτικι ςκζψθ ϊςτε να μποροφν να τα
εφαρμόηουν ςε προβλιματα που ςυναντοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ ηωισ τουσ, ωσ ςυνειδθτοί πολίτεσ και δθμιουργικοί άνκρωποι.
Στο ΡΣ θ ζμφαςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ μετακινείται από το γνωςιακό
αντικείμενο και τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ, ςε μια ιςχυρά
μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ.
Επιδίωξθ του ΡΣ είναι ο εγγραμματιςμόσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ όλων των
μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ θ μάκθςθ πρζπει να αφορά όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
ανεξάρτθτα από φφλο, κοινωνικοοικονομικό, πολιτιςτικό ι εκνικό υπόβακρο, αναπθρία,
(…), αμβλφνοντασ τισ ανιςότθτεσ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το γνωςιακό αντικείμενο των Φυςικϊν για τισ αντίςτοιχεσ βακμίδεσ και τάξεισ είναι
ευκταίο να περιλαμβάνει τισ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ ςτθν εκπαιδευτικι εκδοχι τουσ, που
ςυνάδει με τα θλικιακά, γνωςιακά και γνωςτικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν/-τριϊν, αλλά
και τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί.
H εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ τα τελευταία χρόνια ζχει προςανατολιςτεί ςτθν
υλοποίθςθ διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics), με ςτόχο τθν προετοιμαςία των μακθτϊν/-τριϊν ςτο να γνωρίςουν βαςικζσ
ζννοιεσ και να εφαρμόηουν μεκοδολογικζσ πρακτικζσ των κλάδων του STEM αλλά και
«εγκάρςιεσ ζννοιεσ», ςε φαινόμενα και καταςτάςεισ που ςυναντοφν ι κα ςυναντιςουν ςτθ
ηωι τουσ. Στθν «ολοκλθρωμζνθ» εκπαίδευςθ STEM, ζμφαςθ δίνεται ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ,
που αποτελοφν τον πυρινα των επιςτθμϊν και τθ διαςφνδεςθ τθσ επιςτιμθσ και του
ςχολείου με προβλιματα/προβλθματιςμοφσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των μακθτϊν/-τριϊν. Τα
εκπαιδευτικά μοντζλα που ακολουκοφνται ςτθν εκπαίδευςθ STEM βαςίηονται ςτθ
βιωματικι
μάκθςθ,
που
υλοποιείται
μζςω
διερευνθτικϊν
προςεγγίςεων,
ομαδοςυνεργατικϊν διαδικαςιϊν και επίλυςθσ προβλθμάτων. Το ΡΣ των Φυςικϊν του
Δθμοτικοφ ζχει πολλά κοινά χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ STEM εκπαίδευςθσ, τόςο από
πλευράσ περιεχομζνου όςο και μεκοδολογικϊν/εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων.
Πςον αφορά όμωσ τθ διάρκρωςι τουσ, τα ΡΣ πρζπει να περιλαμβάνουν μερικζσ
«βαςικζσ» Κεματικζσ Ενότθτεσ, που κα διατρζχουν όλεσ τισ βακμίδεσ (από τισ πρϊιμεσ ςτισ
φςτερεσ), εμπλουτιηόμενεσ ςε κάκε βακμίδα και τάξθ και με άλλεσ κεματικζσ. Πλεσ οι
Κεματικζσ Ενότθτεσ πρζπει να διευρφνονται ςε κάκε βακμίδα και τάξθ όςον αφορά τθν
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πλθρότθτα, τθ μακθματικι ζκφραςθ, τισ αξιοποιοφμενεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, τισ
εφαρμογζσ, κατά το πρότυπο μιασ «ανάςτροφθσ κλιμακωτισ πυραμίδασ». Ευκταίο είναι οι
πυραμίδεσ για κάκε γνωςιακό αντικείμενο να ζχουν οριηόντια αντιςτοίχιςθ μεταξφ τουσ ανά
βακμίδα και τάξθ, για τθ διαςφνδεςθ και αλλθλοςυμπλιρωςθ των γνωςιακϊν
αντικειμζνων.
Σφμφωνα με τθ λογικι αυτι οι Κεματικζσ Ενότθτεσ, ενταγμζνεσ ςε γνωςιακά πεδία,
κα πρζπει να διδάςκονται με ςειρά τζτοια, ϊςτε να μποροφν να γίνουν κατανοθτζσ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ςφμφωνα με τα θλικιακά και γνωςιακά τουσ χαρακτθριςτικά, αλλά
και με διάταξθ τζτοια, θ οποία να επιτρζπει να εξετάηονται με διαρκϊσ μεγαλφτερθ
πλθρότθτα, εφροσ και ςε βάκοσ, από τισ χαμθλότερεσ ςτισ υψθλότερεσ βακμίδεσ και τάξεισ.
Συνοψίηοντασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά του νζου ΡΣ:
− Εφαρμόηεται θ ανακαλυπτικι/διερευνθτικι μεκοδολογία, όπου ο αποδεικτικόσ
πειραματιςμόσ ζχει βαςικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
− Ρροωκείται θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, αφοφ ο πειραματιςμόσ εκτελείται από
ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν, όπου κάκε μζλοσ ιςότιμα ζχει ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο.
− Ο πειραματιςμόσ γίνεται με απλά υλικά και μζςα, που οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν να
βρουν και ςτο ςπίτι τουσ.
− Αξιοποιείται πλθκϊρα διακεματικϊν προςεγγίςεων, ζτςι ϊςτε θ μάκθςθ αλλά και θ
επιςτθμονικι γνϊςθ να αντιμετωπίηονται ολιςτικά και όχι αποςπαςματικά.
− Βαςικόσ ςτόχοσ δεν είναι θ ανάκλθςθ και απομνθμόνευςθ φυςικϊν αρχϊν και νόμων,
αλλά θ δυνατότθτα των μακθτϊν/-τριϊν να ερμθνεφουν τα φαινόμενα που ςυμβαίνουν
γφρω τουσ.
− Βαςικι αρχι είναι θ φπαρξθ Κεματικϊν Ρεδίων κοινϊν για όλεσ τισ βακμίδεσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ, ενϊ ακολουκείται και παρόμοια διάρκρωςθ τθσ φλθσ από το Δθμοτικό
μζχρι το Λφκειο. Ζτςι, εξαςφαλίηονται θ οριηόντια διαςφνδεςθ και θ ςφνκεςθ
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν από αλλθλοςυμπλθροφμενεσ, επαγωγικά αναπτυςςόμενεσ και
χωρίσ κενά ι αλλθλοεπικαλφψεισ Κεματικζσ Ενότθτεσ.
− Υπάρχει μζριμνα, ϊςτε θ κατανομι των Κεματικϊν Ενοτιτων ανά Κεματικό Ρεδίο να
λαμβάνει υπόψθ τα φυςικά μεγζκθ, που πρζπει να προθγθκοφν ωσ προαπαιτοφμενα για
τθ μελζτθ άλλων.
− Αξιοποιείται το διδακτικό εργαλείο των ζνκετων κειμζνων ωσ ςθμαντικό
ςυμπλθρωματικό υλικό, που εμπλουτίηει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τα ζνκετα κείμενα
εντάςςονται ςτο ανακαλυπτικό/διερευνθτικό μοντζλο και ενθμερϊνουν τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ για τεχνολογικά επιτεφγματα, διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ, τουσ
παρακινοφν για περαιτζρω μελζτθ και προβλθματιςμοφσ, εξαςκοφν τθν κριτικι ικανότθτα
και τον ορκολογικό τρόπο ςκζψθσ.
− Το μοντζλο του μικρόκοςμου αξιοποιείται για τθν ερμθνεία φαινομζνων, όπου κρίνεται
απαραίτθτο και είναι διαπιςτωμζνο πωσ κα διευκολφνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για τθ
βζλτιςτθ προςζγγιςθ των κεματικϊν (π.χ. θλεκτριςμόσ, κερμότθτα, φυςικζσ καταςτάςεισ
κ.λπ.).
− Πλεσ οι Κεματικζσ Ενότθτεσ ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιον τρόπο, ϊςτε επιπλζον ψθφιακό
υλικό (προςομοιϊςεισ, βίντεο, ψθφιακά μοντζλα κ.λπ.) να μπορεί να ενταχκεί ςε
οποιοδιποτε βιμα του ανακαλυπτικοφ/διερευνθτικοφ μοντζλου και να μεγιςτοποιιςει
τα προςδοκϊμενα μακθςιακά οφζλθ. Ζχει δοκεί προςοχι, ϊςτε οι προτεινόμενεσ
ενότθτεσ και τα αντίςτοιχα φφλλα εργαςίασ να ολοκλθρϊνονται ςτον προβλεπόμενο
χρόνο με ςχετικι άνεςθ.
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− Ζχει καταβλθκεί προςπάκεια, ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ τα νεότερα πορίςματα τθσ
επιςτιμθσ, ζςτω και με τθ χριςθ ςχετικϊν ζνκετων κειμζνων.
Με βάςθ τθ λογικι αυτι, παρατίκενται τα προτεινόμενα Κεματικά Ρεδία του μακιματοσ
των Φυςικϊν για τισ δφο τάξεισ του Δθμοτικοφ:
− Επιςτιμθ και Εκπαίδευςθ – Μεκοδολογία
− Ενζργεια και Φλθ
− Κερμότθτα και Κερμοκραςία, Κερμοδυναμικι
− Μόρια και Κφτταρα – Ηωι – Βιολογικά Συςτιματα
− Οικοςυςτιματα – Κλιματικι Αλλαγι
− Ρεδία και Κφματα – Ιχοσ και Φωσ
− Δυνάμεισ – Κινιςεισ
− Θλεκτρομαγνθτιςμόσ
− Οξζα, Βάςεισ, Άλατα
− Σφγχρονθ Φυςικι – Τεχνολογία
και με τισ αντίςτοιχεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ:
Επιςτιμθ και
Εκπαίδευςθ –
Μεκοδολογία

Ο Φυςικόσ Κόςμοσ, Επιςτιμθ και Εκπαίδευςθ – Θ
Επιςτθμονικι και Εκπαιδευτικι Μεκοδολογία με
Διερεφνθςθ

Εϋ, ΣΤϋ

Ενζργεια και Φλθ

Ειςαγωγικό ζνκετο: Ενζργεια και Φλθ, ζνα ενιαίο Φυςικό
Μζγεκοσ, Δθμιουργία του Σφμπαντοσ

Εϋ

Ενζργεια, Μορφζσ Ενζργειασ
Φλθ, Μορφζσ ι Καταςτάςεισ τθσ Φλθσ, Στερεά, Υγρά,
Αζρια: Μετριςεισ Πγκου
Μάηα: Συγκρίςεισ/Μετριςεισ Μαηϊν
Ζνκετο: Δομι τθσ Φλθσ
Μεταμορφϊςεισ Ενζργειασ, Αποκικεσ Ενζργειασ,
Υποβάκμιςθ τθσ Ενζργειασ
Ζνκετο: Τροφζσ και Ενζργεια
Ανανεϊςιμεσ/Κακαρζσ και μθ Μορφζσ Ενζργειασ

Κερμότθτα και
Κερμοκραςία,
Κερμοδυναμικι

Σχζδιο Εργαςίασ: Οικονομία ςτθ χριςθ τθσ Ενζργειασ
Κερμότθτα και Κερμοκραςία: Θ ςχζςθ τουσ

Εϋ

Κερμόμετρο (είδθ κερμομζτρων, εκτίμθςθ – μζτρθςθ)
Μεταμορφϊςεισ ι αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ τθσ Φλθσ με τθ
Κερμοκραςία: Τιξθ, Ριξθ, Εξάτμιςθ, Βραςμόσ, Υγροποίθςθ
Διαςτολι και Συςτολι τθσ Φλθσ με τθ Κερμοκραςία:
Διαςτολι και Συςτολι Στερεϊν, Υγρϊν και Αερίων
Θ Κερμότθτα μεταδίδεται με Αγωγι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Θ Κερμότθτα μεταφζρεται με εφματα

Μόρια και Κφτταρα –
Ηωι – Βιολογικά
Συςτιματα

Θ Κερμότθτα διαδίδεται με Ακτινοβολία
Μόριο – Θ Μονάδα τθσ Φλθσ, Κφτταρο – Θ Μονάδα Ηωισ

Εϋ

Μζρθ Φυτοφ – Φωτοςφνκεςθ – Αναπνοι, Διαπνοι

ΣΤϋ

Αναπνοι – Αναπνευςτικό ςφςτθμα
Αναπνοι και Υγεία
Θ καρδιά – Μικρι και μεγάλθ κυκλοφορία
Ζνκετο: Συςτιματα ςτα Ηϊα
Αναπαραγωγικό ςφςτθμα – Θ ανάπτυξθ του εμβρφου
Ρροςταςία από τα μικρόβια – Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
αςκενειϊν

Οικοςυςτιματα –
Κλιματικι Αλλαγι/Κρίςθ
Ρεδία και Κφματα –
Ιχοσ και Φωσ

Ζνκετο: Κακθμερινι Υγιεινι
Κλιματικι Αλλαγι/Κρίςθ, Επίδραςθ Ανκρϊπου ςτα
Οικοςυςτιματα, Κρίςθ Βιοποικιλότθτασ
Ραραγωγι Ιχου

Εϋ
Εϋ

Διάδοςθ Ιχου
Ανάκλαςθ Ιχου
Απορρόφθςθ Ιχου
Το αυτί
Θχορφπανςθ, Θχοπροςταςία
Διάδοςθ Φωτόσ

ΣΤϋ

Ανάκλαςθ – Διάχυςθ Φωτόσ
Απορρόφθςθ Φωτόσ
Διάκλαςθ Φωτόσ
Φωσ και Χρϊματα
Το Μάτι μασ – Ρϊσ βλζπουμε

Δυνάμεισ – Κινιςεισ

Ζνκετο: Φωτογραφικι Μθχανι
Οι Δυνάμεισ – Με επαφι – Από απόςταςθ – Το Βάροσ

ΣΤϋ

Ρϊσ Μετράμε τθ Δφναμθ
Τριβι – Ραράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται
Ρίεςθ
Υδροςτατικι Ρίεςθ
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Ατμοςφαιρικι Ρίεςθ
Στατικόσ Θλεκτριςμόσ

ΣΤϋ

Ρότε ανάβει το λαμπάκι (πυρακτ./led )
Απλό Θλεκτρικό Κφκλωμα
Θλεκτρικό εφμα (προςομοιϊςεισ)
Αγωγοί και Μονωτζσ
Ο Διακόπτθσ
Σφνδεςθ ςε Σειρά – Ραράλλθλθ
Θλεκτρικό εφμα, μια επικίνδυνθ υπόκεςθ
Βραχυκφκλωμα, Αςφάλειεσ
Ζνκετο: Νευρικό Σφςτθμα, Μεταφορά Ρλθροφορίασ
Μαγνιτθσ – Ο Μαγνιτθσ προςανατολίηεται
Από τον Θλεκτριςμό ςτον Μαγνθτιςμό – Ο
Θλεκτρομαγνιτθσ
Από τον Μαγνθτιςμό ςτον Θλεκτριςμό – Θ
Θλεκτρογεννιτρια

Οξζα, Βάςεισ, Άλατα

(θλεκτρικοί κινθτιρεσ, θλεκτρογεννιτρια, τεχνολογία)
Στα ίχνθ των Οξζων και των Βάςεων

ΣΤϋ

Τα Άλατα

Σφγχρονθ Φυςικι –
Τεχνολογία

Οξζα και Βάςεισ ςτθν Κακθμερινι Ηωι
Θλιακό Σφςτθμα

ΣΤϋ

Θ Γθ από το Διάςτθμα
Άρθσ

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Θ διδακτικι πλαιςίωςθ των ΡΣ για τo γνωςιακό αντικείμενο Φυςικά, όπωσ και όλα
που αφοροφν τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, δεν είναι δυνατόν να αφίςτανται τθσ ιςτορικά
καταξιωμζνθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ. Γι’ αυτό υιοκετείται και
αξιοποιείται θ «επιςτθμονικι – εκπαιδευτικι μζκοδοσ με διερεφνθςθ», θ οποία αποτελεί
τθν εκπαιδευτικι εκδοχι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου τθσ ζρευνασ και προςομοιάηει τθν
επιςτθμονικι μζκοδο τθσ ζρευνασ ςτθν εκπαιδευτικι διαςκευι, αντικακιςτϊντασ τον όρο
«ζρευνα» με τον «όρο διερεφνθςθ».
Μια διερευνθτικι μζκοδοσ επιτρζπει με ζναν «φυςικό» τρόπο τθν ανακάλυψθ
γνϊςεων, τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων για τον φυςικό κόςμο, ςτο
πλαίςιο μιασ ενιαίασ φυςικισ επιςτιμθσ, με κοινι μεκοδολογία, γλϊςςα/ορολογία,
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μακθματικι ζκφραςθ, ψθφιακι τεχνολογία και εφαρμογζσ. Ακόμθ, είναι δυνατόν να
υπάρχει θ φιλοδοξία να ταυτίςουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθ διερευνθτικι/ανακαλυπτικι
μζκοδο με τον ορκολογικό τρόπο ςκζψθσ/τον ορκολογιςμό, αλλά και να αςκθκοφν ςτον
ορκολογιςμό ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ ωσ ςυνειδθτοί πολίτεσ και δθμιουργικοί
άνκρωποι.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ μάκθςθσ –και κατ’ επζκταςθ των μακθμάτων– είναι δυνατόν να
βαςίηεται ςτα βιματα τθσ επιςτθμονικισ – εκπαιδευτικισ μεκόδου με διερεφνθςθ:
1. Να προκαλεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν για τθν εκάςτοτε κεματικι τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με εναφςματα, όπωσ κζματα τθσ επικαιρότθτασ, ςχετικά φυςικά
ι και ανκρωπογενι φαινόμενα, επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ ανακοινϊςεισ, ι/και
διακεματικζσ αναφορζσ ςτισ τζχνεσ… (βιμα 1ο: Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ).
2. Να προβλθματίηει και να ηθτά υποκζςεισ ι προτάςεισ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για
τον τρόπο μελζτθσ τθσ κεματικισ, οργανϊνοντασ ςυηθτιςεισ μεταξφ τουσ και κζτοντασ
ερωτιματα, ϊςτε να ςυνδζςουν τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ
(βιμα 2ο: Ρροβλθματιςμόσ και διατφπωςθ υποκζςεων).
3. Να εμπλζκει ςε πειραματιςμό (πραγματικό ι εικονικό, με πραγματικζσ κατά το δυνατόν
μετριςεισ και ιδιοκαταςκευζσ) τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, κατατάςςοντάσ τουσ/τεσ ςε ομάδεσ
και διακρίνοντασ ρόλουσ. Ο πειραματιςμόσ –απαραίτθτα– πρζπει να είναι αποδεικτικόσ
(απορριπτικόσ ι επιβεβαιωτικόσ) μιασ υπόκεςθσ και ανακαλυπτικόσ τθσ «κεωρίασ» των
μακθτϊν/-τριϊν και όχι επιδεικτικόσ μετά τθ διατφπωςθ τθσ γνωςτισ κεωρίασ (βιμα 3ο:
Ρειραματιςμόσ).
4. Να ηθτά τθ διατφπωςθ των παρατθριςεων, των αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων
των μακθτϊν/-τριϊν που κα αποτελζςουν τθν εξαχκείςα γνϊςθ, τθ «κεωρία» τουσ (βιμα
4ο: Διατφπωςθ παρατθριςεων, αποτελεςμάτων, ςυμπεραςμάτων).
5. Να εφαρμόηει διεπιςτθμονικά/διακεματικά τθ «κεωρία», να τθν εμπεδϊνει, να τθ
γενικεφει ςε ευρφτερεσ κεματικζσ και να τθν ερμθνεφει με τον μικρόκοςμο (βιμα 5ο:
Εφαρμογζσ, γενίκευςθ, μικρο-ερμθνείεσ).
Από κακζνα από τα παραπάνω μεκοδολογικά βιματα είναι δυνατόν να προκφπτουν για
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, όπωσ:
Βιμα 1ο: Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ: παρατθρθτικότθτα, αξιοποίθςθ ψθφιακϊν μζςων,
ανάπτυξθ ενδιαφερόντων…
Βιμα 2ο: Ρροβλθματιςμόσ, υποκζςεισ:
αναςτοχαςμόσ, αναλυτικι ςκζψθ…

ομαδικότθτα,

επικοινωνία,

διαίςκθςθ,

Βιμα 3ο: Ρειραματιςμόσ: ςυνεργατικότθτα, δθμιουργικότθτα, εφευρετικότθτα, ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν, χριςθ εργαλείων, χριςθ οργάνων, λιψθ μετριςεων, ζλεγχοσ μεταβλθτϊν,
διαχείριςθ χρόνου…
Βιμα 4ο: Αποτελζςματα/ςυμπεράςματα (κεωρία): επίλυςθ προβλιματοσ, λιψθ
αποφάςεων, ορκολογιςμόσ, κριτικι ςκζψθ, διατφπωςθ παρατθριςεων, διατφπωςθ
ςυμπεραςμάτων/κεωρίασ, αυτοεκτίμθςθ, αυτοπεποίκθςθ…
Βιμα 5ο: Εφαρμογζσ, γενίκευςθ, μικρο-ερμθνείεσ: ςυνδυαςτικι ςκζψθ, αφαιρετικι ςκζψθ,
αξιοποίθςθ μοντζλων…
Απαραίτθτθ και αναντικατάςτατθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθ
διερευνθτικι/ανακαλυπτικι μζκοδο είναι ο αποδεικτικόσ πειραματιςμόσ, από τα
αποτελζςματα του οποίου προκφπτουν τα ςυμπεράςματα των μακθτϊν/-τριϊν, θ δικι τουσ
κεωρία που «ανακάλυψαν».
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Ραράλλθλα είναι δυνατόν να εφαρμοςτοφν «καλζσ πρακτικζσ», οι οποίεσ να
βελτιςτοποιοφν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Καλζσ
πρακτικζσ είναι δυνατόν να ςυνιςτοφν:
1. Αποδεικτικόσ Ρειραματιςμόσ – Λδιοκαταςκευζσ: Ο –αναπόςπαςτοσ από τθ μζκοδο–
πειραματιςμόσ είναι ευκταίο να διεξάγεται μετωπικά από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ωσ
αποδεικτικόσ μιασ υπόκεςθσ/ανακαλυπτικόσ τθσ «κεωρίασ» τουσ και όχι ωσ επιδεικτικόσ
μετά τθ διατφπωςθ γνωςτισ κεωρίασ. Ευκταία είναι θ χριςθ απλϊν υλικϊν και μζςων ζτςι
ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν τθ δυνατότθτα ςτο ςπίτι τουσ να επαναλάβουν τον
πειραματιςμό. Ρροςτικζμενθ αξία ςτον πειραματιςμό ςυνιςτά και θ πρόταςθ τθσ ςφνκεςθσ
τθσ πειραματικισ διάταξθσ με αυτοςχεδιαςμό και ιδιοκαταςκευι από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ.
2. Εναφςματα Ενδιαφζροντοσ με Ερωτιματα: Το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν για τθ
μελζτθ κάποιασ κεματικισ εξαρτάται ιςχυρότατα από τον τρόπο –και τθν πρωτοτυπία– τθσ
πρόκλθςθσ του ενδιαφζροντοσ. Κυρίωσ όμωσ το ενδιαφζρον εξαρτάται από το αν το υπό
μελζτθ κζμα δθμιουργεί ερωτιματα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ προσ απάντθςθ, ιδίωσ όταν
πρόκειται για κζματα τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.
3. Αιςκθτιρεσ και Απτιρεσ – Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ: Στο πλαίςιο των ιδιοκαταςκευϊν
προτείνεται (ιδθ από τθ δεκαετία του 1990) θ χριςθ και θ ςφνκεςθ –με απλά μζςα–
αιςκθτιρων και απτιρων, οι οποίοι, ςυνδεόμενοι με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι,
παρζχουν κατευκείαν πειραματικά δεδομζνα. Επιπλζον, αποτελοφν άμεςθ εφαρμογι
φυςικϊν αρχϊν γνωςτϊν ι προςιτϊν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ
πρόταςθ και θ εφαρμογι αυτι (τθ δεκαετία του 1990) ιταν ο προπομπόσ τθσ πλθκϊρασ
των τεχνολογικϊν εφαρμογϊν που ςιμερα είναι διακζςιμεσ και επιτρζπουν τθ λιψθ και
επεξεργαςία πειραματικϊν δεδομζνων με χριςθ ψθφιακϊν ςυςκευϊν (ζξυπνα τθλζφωνα,
ρολόγια, διαςυνδζςεισ με υπολογιςτζσ, μικροελεγκτζσ....), που δίνουν τθ δυνατότθτα
εφαρμογισ πειραματικϊν διαδικαςιϊν, που ςτο παρελκόν ιταν δφςκολο ι και χρονοβόρο
να πραγματοποιθκοφν ςτο ςχολικό περιβάλλον.
4. Αναπαραςτάςεισ/Ρροςομοιϊςεισ Μικρόκοςμου: Εξαιρετικά ενδιαφζρουςα και
παραγωγικι
για
τθν
εκπαίδευςθ
ςτισ
φυςικζσ
επιςτιμεσ
είναι
θ
αναπαράςταςθ/προςομοίωςθ των κζςεων και των κινιςεων των ςωματιδίων του
μικρόκοςμου, ιδίωσ όταν επιχειρείται με απλό τρόπο. Οι προςομοιϊςεισ αυτζσ
υποδεικνφουν πρακτικά ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τρόπουσ ερμθνείασ φαινομζνων του
μακρόκοςμου –όπωσ και τθσ εξζλιξισ τουσ–, αλλά και αποδεικνφουν τον ςυνεκτικό τρόπο
τθσ ςυγκρότθςθσ του κόςμου, δεδομζνου ότι αυτόσ διαπιςτϊνεται ότι αποτελείται από
λίγεσ και απλζσ δομζσ. Οι προςομοιϊςεισ των κινιςεων του μικρόκοςμου λειτουργοφν με
τθ χριςθ (ψευδο-)τυχαίων αρικμϊν και μεκόδουσ Monte Carlo. Συμπλθρωματικά,
ενδιαφζρουςα είναι και θ ςφγχρονθ ι/και αναδραςτικι λειτουργία πραγματικϊν
πειραμάτων του μακρόκοςμου και προςομοιϊςεων του μικρόκοςμου.
5. Λςτορικοί Ρειραματιςμοί – Ερμθνείεσ Ραιχνιδιϊν/Αγωνιςμάτων: Ενδιαφζρον
παρουςιάηουν και οι κεματικζσ που απαιτοφν πειραματιςμοφσ για τθν αναπαράςταςθ και
τθν ερμθνεία παιχνιδιϊν και ακλθτικϊν αγωνιςμάτων που ςτθρίηονται ςε βαςικζσ αρχζσ και
νόμουσ τθσ Φυςικισ, όπωσ είναι πολλά από τα ολυμπιακά παιχνίδια/αγωνίςματα.
6. Επεξεργαςία Ρραγματικϊν Τιμϊν Μζτρθςθσ: Ππου δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ
πειραμάτων –όπωσ ςε εξετάςεισ και διαγωνιςμοφσ– προτείνεται και ζχει δοκιμαςτεί
ςυςτθματικά και επιτυχϊσ, ιδίωσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ Φυςικϊν, θ χριςθ και επεξεργαςία
πραγματικϊν τιμϊν μζτρθςθσ ςε πειραματικά κζματα.
7. Σενάρια Ψθφιακισ Εκπαίδευςθσ: Δεδομζνθσ τθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν και των εφαρμογϊν τουσ για διαφορετικζσ και ςυχνά μθ προβλεπτζσ ανάγκεσ
τθσ εκπαίδευςθσ, προτείνεται οι μζκοδοι, τεχνικζσ και πρακτικζσ τθσ ψθφιακισ
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τθλεκπαίδευςθσ (εξ αποςτάςεωσ, ςφγχρονθσ, αςφγχρονθσ…)
ςυμπλθρωματικό μζροσ τθσ γενικότερθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ.

να

αποτελοφν

8. Ηθτιματα Μετακλαςικισ Επιςτιμθσ: Θ παραπομπι και θ απλι αναφορά ι αξιοποίθςθ
φαινομζνων και αρχϊν τθσ μετακλαςικισ επιςτιμθσ –όπου κι αν είναι εφικτι και χριςιμθ –
είναι ευεργετικι για τθ ςυνολικι αντίλθψθ των μακθτϊν/-τριϊν ότι δεν υπάρχουν
ελλείμματα ςτθν κατανόθςθ και ερμθνεία του κόςμου, όπωσ κα δειχκεί ςτισ επόμενεσ
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ.
9. Θ Συςτθμικι Συςχζτιςθ: Θ ςυςχζτιςθ τθσ όποιασ κεματικισ που μελετικθκε κατά τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία, με εφαρμογι τθσ μεκόδου, ολοκλθρϊνεται ςτο πζμπτο βιμα με
τθν καλι πρακτικι τθσ «ςυςτθμικισ» ςυςχζτιςθσ τθσ κεματικισ με ςυγγενείσ γνϊςεισ από
άλλα κεματικά αντικείμενα.
10. Αντιπαράκεςθ με τθν ψευδο-επιςτιμθ – Ανάδειξθ του Ορκολογιςμοφ: Τζλοσ,
ςθμειϊνεται ωσ «καλι πρακτικι» θ απαραίτθτθ, ςυνεχισ και αυςτθρι αντιπαράκεςθ με τισ
προκαταλιψεισ και τουσ ψευδοεπιςτθμονικοφσ αποπροςανατολιςμοφσ που διαρκϊσ
αναφφονται ι προωκοφνται, με αντίδοτο βζβαια τθ ςυνεχι προςπάκεια ανάδειξθσ του
ορκολογιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και εφαρμογι του ςτθν κακθμερινι ηωι. Θ
ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ με διερεφνθςθ, με μοναδικό κριτιριο τα αποτελζςματα του δικοφ
τουσ πειραματιςμοφ (με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ) αποτελεί μια διαρκι
υπόμνθςθ προσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ότι θ όποια «κεωρία» προκφπτει ζτςι –από
πειραματιςμό– είναι αντικειμενικι και δεν εξαρτάται από προτιμιςεισ ι δοξαςίεσ. Ζτςι
προωκείται ο ορκολογιςμόσ.
Θ εφαρμοηόμενθ εκπαιδευτικι μεκοδολογία κακορίηει και τουσ ρόλουσ που
καλοφνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ/-τριεσ.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ςε μια τάξθ που εφαρμόηει διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ δε
λειτουργεί ωσ φορζασ τθσ γνϊςθσ αλλά ωσ διευκολυντισ των μακθτϊν/-τριϊν
υποςτθρίηοντασ και ενκαρρφνοντάσ τουσ/τεσ, παρεμβαίνει διορκωτικά μόνο όταν είναι
απαραίτθτο, υποςτθρίηοντασ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριζσ του /τθσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ
επίλυςθσ προβλθμάτων και δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ. Σε όλθ τθ διαδικαςία ο/θ
εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να δραςτθριοποιθκοφν προκαλϊντασ το
ενδιαφζρον τουσ, προτρζποντάσ τουσ/τεσ να διατυπϊςουν υποκζςεισ, εκτελϊντασ
πειράματα και καταγράφοντασ τισ παρατθριςεισ τουσ. Μζςα από ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ προχωροφν ςε διεφρυνςθ των παρατθριςεϊν τουσ, εξάγουν τα
ςυμπεράςματα και εξαςφαλίηουν τθν εμπζδωςθ μεταβαίνοντασ ςταδιακά μζςω των
γενικεφςεων ςτθ μεταφορά και εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςε φαινόμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ.
Λόγω του εργαςτθριακοφ πειραματικοφ χαρακτιρα του μακιματοσ προτείνεται το
ζνα από τα δφο εβδομαδιαία μακιματα να είναι ςυνεχόμενο δίωρο, ενϊ το άλλο μονόωρο.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Για τθν εκπαίδευςθ θ αξιολόγθςθ είναι μία από τισ πλζον δυναμικζσ παραμζτρουσ
που κακορίηουν τθ ςχολικι μάκθςθ και αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ προκειμζνου να
ελεγχκεί ι να βελτιωκεί θ επίτευξθ του ςκοποφ και των βαςικϊν ςτόχων του ΡΣ.
Πςον αφορά τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν θ καταγραφι παρατθριςεων,
ςχολίων, κρίςεων, μετριςεων, αποτελεςμάτων, ςυμπεραςμάτων (…) ςτα φφλλα εργαςίασ
από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό για
τθν αναλυτικι (ςε κάκε βιμα και ενζργεια) αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, κακενόσ/-μίασ
ξεχωριςτά, τόςο όςον αφορά τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και
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τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν όςο και τισ δεξιότθτεσ που ανζπτυξαν κατά τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία.
Θ καταγραφι μπορεί να γίνει είτε ςε ζντυπα είτε ςε θλεκτρονικά φφλλα εργαςίασ και
θ αναλυτικι καταγραφι τθσ διαδικαςίασ κα βοθκιςει ςτθν αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ
των μακθτϊν/-τριϊν όςον αφορά το αν ζχουν κατανοιςει το γνωςιακό αντικείμενο που
ζχουν διδαχκεί και μελετιςει αλλά και τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Στα ΡΣ δίνεται ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ, ωσ μιασ
παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία
αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων.
Ζτςι, ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να
(ανα)διαμορφϊνει με κατάλλθλο τρόπο τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςτόχο τθν επίτευξθ
των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Θ διαδικαςία λοιπόν τθσ αξιολόγθςθσ,
εκτόσ του ότι οδθγεί ςτθν αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ, υπθρετεί
και τθν ανάγκθ τθσ πλθροφόρθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για τθν αποτελεςματικότθτα των
επιλεγόμενων από αυτόν/-ιν παρεμβάςεων, επινοιςεων και ενεργειϊν κατά τθν εξζλιξθ
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του όλου εκπαιδευτικοφ ζργου.
Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ, με γνϊμονα τθ φιλοςοφία και το πλαίςιο
του ΡΣ, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ, μεταξφ άλλων, και να αποτιμϊνται: θ
οικοδόμθςθ κεμελιωδϊν γνϊςεων, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων, θ διαμόρφωςθ
κετικϊν ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν των μακθτϊν/-τριϊν ςτο μάκθμα των Φυςικϊν, θ
ικανότθτα πρόβλεψθσ και εξιγθςθσ με βάςθ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ, ενόσ φαινομζνου που
περιγράφεται, θ ικανότθτα οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων και των
πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊκθκαν, θ εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν από
τα ςτοιχεία, τισ μετριςεισ και τα διαγράμματα, θ ανακοίνωςι τουσ, κακϊσ και όποια άλλα
κριτιρια που ο/θ εκπαιδευτικόσ κεωρεί απαραίτθτα για το ςυγκεκριμζνο κζμα.
Επίςθσ προτείνεται θ αυτοαξιολόγθςθ ωσ μζςο καλλιζργειασ των μεταγνωςτικϊν
δεξιοτιτων αυτοελζγχου και αυτορρφκμιςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
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Β΄ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότητεσ

Γενικοί τόχοι

Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΛΗ

ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ, ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ

Ο Φυςικόσ Κόςμοσ,
Επιςτιμθ και
Εκπαίδευςθ – Θ
Επιςτθμονικι και
Εκπαιδευτικι
Μεκοδολογία με
Διερεφνθςθ.
Ειςαγωγικό Ζνκετο:
Ενζργεια και Φλθ, ζνα
Ενιαίο Φυςικό
Μζγεκοσ, Δθμιουργία
του Σφμπαντοσ.
Ενζργεια, Μορφζσ
Ενζργειασ.
Φλθ, Μορφζσ ι
Καταςτάςεισ τθσ Φλθσ,
Στερεά, Υγρά, Αζρια:
Μετριςεισ Πγκου.
Μάηα:
Συγκρίςεισ/Μετριςεισ
Μαηϊν.
Ζνκετο: Δομι τθσ Φλθσ.
Μεταμορφϊςεισ
Ενζργειασ, Αποκικεσ
Ενζργειασ, Υποβάκμιςθ
τθσ Ενζργειασ.
Ζνκετο: Τροφζσ και
Ενζργεια.
Ανανεϊςιμεσ/ Κακαρζσ
και μθ Μορφζσ
Ενζργειασ.
Σχζδιο Δράςθσ:
Οικονομία ςτθ Χριςθ
τθσ Ενζργειασ.
Κερμότθτα και
Κερμοκραςία : Θ Σχζςθ
τουσ.
Κερμόμετρο (είδθ
κερμομζτρων, εκτίμθςθ
– μζτρθςθ).
Μεταμορφϊςεισ ι
Αλλαγζσ τθσ
Κατάςταςθσ τθσ Φλθσ
με τθ Κερμοκραςία:

Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:

Οι μαθητζσ/-τριεσ:

 Να υιοκετιςουν
τθν επιςτθμονικι
εκπαιδευτικι
μεκοδολογία με
διερεφνθςθ.

 Να υιοκετιςουν τθν
επιςτθμονικι εκπαιδευτικι
μεκοδολογία με διερεφνθςθ.

 Να ςυςχετίςουν τθν
ενζργεια και τθν φλθ
ωσ τα δφο
«πρόςωπα» του ίδιου
φυςικοφ μεγζκουσ,
τθσ ενζργειασ-φλθσ.
 Να διακρίνουν τισ
μορφζσ τθσ ενζργειασ
και τισ μορφζσ ι
καταςτάςεισ τθσ φλθσ
(ςτερεά, υγρά, αζρια)
και τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Να περιγράφουν
τον τρόπο κίνθςθσ
των μορίων ςτισ τρεισ
καταςτάςεισ τθσ φλθσ.
 Να εντοπίηουν τισ
μεταμορφϊςεισ και
τθν υποβάκμιςθ τθσ
ενζργειασ και να
αναφζρουν τρόπουσ
για τθν εξοικονόμθςι
τθσ.

 Να διακρίνουν το
φυςικό μζγεκοσ
«κερμότθτα» από το
φυςικό μζγεκοσ
«κερμοκραςία».
 Να ερμθνεφουν τισ
μεταμορφϊςεισ ι
αλλαγζσ κατάςταςθσ
τθσ φλθσ με τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

15 |

ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

Τιξθ, Ριξθ, Εξάτμιςθ,
Βραςμόσ, Υγροποίθςθ.
Διαςτολι και Συςτολι
τθσ Φλθσ με τθ
Κερμοκραςία:
Διαςτολι και Συςτολι
Στερεϊν, Υγρϊν και
Αερίων.
Θ Κερμότθτα
Μεταδίδεται με Αγωγι.
Θ Κερμότθτα
Μεταφζρεται με
εφματα.
Θ Κερμότθτα
Διαδίδεται με
ακτινοβολία.
Μόριο – Θ Μονάδα τθσ
Φλθσ.
Κφτταρο – Θ Μονάδα
Ηωισ.

Μζρθ Φυτοφ –
Φωτοςφνκεςθ –
Αναπνοι, Διαπνοι.
Αναπνοι –
Αναπνευςτικό ςφςτθμα.
Αναπνοι και Υγεία.
Ρεπτικό Σφςτθμα.
Θ Καρδιά – Μικρι και
Μεγάλθ κυκλοφορία.

κερμοκραςία και τθ
διαςτολι και ςυςτολι
τθσ φλθσ με τθ
κερμοκραςία.
 Να περιγράφουν
τον τρόπο κίνθςθσ
των μορίων ςτισ τρεισ
καταςτάςεισ τθσ φλθσ.
 Να περιγράφουν
τουσ τρόπουσ
μετάδοςθσ,
μεταφοράσ και
διάδοςθσ τθσ
κερμότθτασ.

 Να αναφζρουν ότι
το κφτταρο είναι
βαςικι δομικι και
λειτουργικι μονάδα
όλων των ηωντανϊν
οργανιςμϊν.
 Να ςυςχετίςουν τον
ρόλο των μορίων ωσ
βαςικϊν μονάδων τθσ
φλθσ και του
κυττάρου ωσ του
πρϊτου επιπζδου
οργάνωςθσ τθσ ηωισ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δομι των φυτϊν,
κακϊσ και τισ βαςικζσ
τουσ λειτουργίεσ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δομι και τθ
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δομι και τθ
λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δομι και τθ
λειτουργία του
πεπτικοφ
ςυςτιματοσ.

Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα.
Θ ανάπτυξθ του
Εμβρφου.
Ρροςταςία από τα
μικρόβια.
Ρρόλθψθ και
Αντιμετϊπιςθ
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 Να αποκτιςουν βαςικζσ
γνϊςεισ για το
αναπαραγωγικό ςφςτθμα του
άνδρα και τθσ γυναίκασ, τθ
ςφλλθψθ και τθν ανάπτυξθ
του εμβρφου και τθν υγιεινι
ςτθ διάρκεια τθσ εφθβείασ.
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν
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Αςκενειϊν.
Ζνκετο: Κακθμερινι
Υγιεινι.
ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ –
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ/ΚΡΙΗ

Κλιματικι
Αλλαγι/Κρίςθ,
Επίδραςθ Ανκρϊπου
ςτα Οικοςυςτιματα,
Κρίςθ Βιοποικιλότθτασ.

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

Ραραγωγι Ιχου.
Διάδοςθ Ιχου.
Ανάκλαςθ –
Απορρόφθςθ του Ιχου.
Το Αυτί.
Θχορφπανςθ,
Θχοπροςταςία.

ςχετικά με τθν προςταςία
από τα μικρόβια και τθν
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
των αςκενειϊν.
 Να αναγνωρίηουν
το φαινόμενο τθσ
κλιματικισ
αλλαγισ/κρίςθσ, τισ
βαςικζσ ιδιότθτεσ του
κυριότερου αερίου
του κερμοκθπίου, του
CO2, και να
ευαιςκθτοποιθκοφν
ςχετικά με τισ
επιπτϊςεισ τθσ ςτον
πλανιτθ μασ και ςτον
άνκρωπο.
 Να διακρίνουν τουσ
μθχανιςμοφσ
παραγωγισ και
διάδοςθσ του ιχου.
 Να διερευνοφν τα
φαινόμενα τθσ
ανάκλαςθσ και τθσ
απορρόφθςθσ του
ιχου.
 Να αναγνωρίηουν
το αυτί ωσ όργανο
ακοισ του ανκρϊπου
και να
προβλθματιςτοφν
ςχετικά με τθν
θχορφπανςθ και τθν
προςταςία από αυτι.

Διάδοςθ Φωτόσ.
Ανάκλαςθ – Διάχυςθ
Φωτόσ.
Απορρόφθςθ Φωτόσ.
Διάκλαςθ Φωτόσ.
Φωσ και Χρϊματα.
Το Μάτι μασ – Ρϊσ
Βλζπουμε.
Ζνκετο: Φωτογραφικι
Μθχανι.

ΔΤΝΑΜΕΙ –
ΚΙΝΗΕΙ

Οι Δυνάμεισ – Με
επαφι – Από Απόςταςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Να αναγνωρίςουν ότι το
φωσ διαδίδεται ευκφγραμμα.
 Να μελετιςουν τα
φαινόμενα τθσ ανάκλαςθσ,
τθσ διάχυςθσ και τθσ
απορρόφθςθσ του φωτόσ.
 Να γνωρίςουν το
φαινόμενο τθσ διάκλαςθσ του
φωτόσ όταν αυτό διαδίδεται
ςε διάφορα υλικά.
 Να παρατθριςουν το
φαινόμενο τθσ ανάλυςθσ και
τθσ ςφνκεςθσ του φωτόσ.
 Να εκτιμιςουν τθ
χρθςιμότθτα φπαρξθσ των
δφο ματιϊν.
 Να υιοκετιςουν
ςυμπεριφορζσ που
επιτρζπουν τθ διατιρθςθ και
τθν προςταςία τθσ όραςθσ.
 Να αντιλθφκοφν τθ
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– Το βάροσ.
Ρϊσ Μετράμε τθ
Δφναμθ.
Τριβι – Ραράγοντεσ
από τουσ Οποίουσ
Εξαρτάται.
Ρίεςθ.
Υδροςτατικι Ρίεςθ.
Ατμοςφαιρικι Ρίεςθ.

ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ
ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ
ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ ΚΑΙ
ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ

Στατικόσ Θλεκτριςμόσ.
Ρότε ανάβει το
Λαμπάκι. (πυρακτ./led )
Απλό Θλεκτρικό
Κφκλωμα.
Θλεκτρικό εφμα
(προςομοιϊςεισ)
Αγωγοί και Μονωτζσ.
Ο Διακόπτθσ.
Σφνδεςθ ςε Σειρά –
Ραράλλθλθ.
Θλεκτρικό εφμα, μια
Επικίνδυνθ Υπόκεςθ,
Βραχυκφκλωμα,
Αςφάλειεσ.
Ζνκετο: Νευρικό
Σφςτθμα, Μεταφορά
Ρλθροφορίασ.

Μαγνιτθσ – Ο
Μαγνιτθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςθμαςία των δυνάμεων για
τθν ερμθνεία φυςικϊν
φαινομζνων και
καταςτάςεων τθσ
κακθμερινισ ηωισ.
 Να αναγνωρίηουν τθν τριβι
(επικυμθτι ι όχι) ςε
φαινόμενα τθσ κακθμερινισ
ηωισ.
 Να διαχωρίηουν τθ δφναμθ
από τθν πίεςθ.
 Να χρθςιμοποιοφν ςωςτά
τισ ζννοιεσ «ατμοςφαιρικι
πίεςθ» και «υδροςτατικι
πίεςθ» για να ερμθνεφουν
φαινόμενα τθσ κακθμερινισ
ηωισ.
 Να διακρίνουν τα θλεκτρικά
φορτία ςε δφο είδθ (κετικό,
αρνθτικό).
 Να αναγνωρίηουν ότι τα
ομϊνυμα φορτία
απωκοφνται, ενϊ τα
ετερϊνυμα ζλκονται.
 Να ερμθνεφουν φαινόμενα
που ςυνδζονται με το
θλεκτρικό ρεφμα.
 Να καταςκευάςουν απλά
θλεκτρικά κυκλϊματα.
 Να περιγράφουν τισ
ενεργειακζσ μεταβολζσ ςε
ζνα θλεκτρικό κφκλωμα.
 Να χρθςιμοποιοφν το
κατάλλθλο μοντζλο ροισ του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ για να
ερμθνεφουν τθ φωτοβολία
των λαμπτιρων ι τθ
λειτουργία άλλων ςυςκευϊν
ςε ζνα κφκλωμα.
 Να ςυνδζουν το θλεκτρικό
ρεφμα με γενικότερεσ
«μεγάλεσ ιδζεσ» (κίνθςθ
ςωματιδίων του
μικρόκοςμου, διατιρθςθμεταφορά ενζργειασ).
 Να ςυςχετίηουν τα
αποτελζςματα των
ερευνθτικϊν διαδικαςιϊν
τουσ με τθ λειτουργία των
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν ςτθν
τάξθ ι ςτο ςπίτι τουσ.
 Να χρθςιμοποιοφν με
αςφάλεια θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ.
 Να αποκτιςουν βαςικζσ
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ΟΞΕΑ, ΒΑΕΙ,
ΑΛΛΑΣΑ

ΤΓΧΡΟΝΗ
ΦΤΙΚΗ –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –
ΔΙΑΣΗΜΑ
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προςανατολίηεται.
Από τον Θλεκτριςμό
ςτον Μαγνθτιςμό – Ο
θλεκτρομαγνιτθσ.
Από τον Μαγνθτιςμό
ςτον Θλεκτριςμό – Θ
Θλεκτρογεννιτρια
(θλεκτρικοί κινθτιρεσ,
θλεκτρογεννιτρια,
τεχνολογία).
Στα Μχνθ των Οξζων και
των Βάςεων.
Τα Άλατα.
Οξζα και Βάςεισ ςτθν
Κακθμερινι Ηωι.

Θλιακό Σφςτθμα.
Θ Γθ από το Διάςτθμα.
Άρθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

γνϊςεισ για τα φαινόμενα τα
ςχετικά με τουσ μαγνιτεσ και
τον θλεκτρομαγνθτιςμό.
 Να αντιλθφκοφν τθ
ςυμβολι του
θλεκτρομαγνθτιςμοφ ςτθν
εξζλιξθ του παγκόςμιου
πολιτιςμοφ.

 Να γνωρίςουν τισ βαςικζσ
ιδιότθτεσ των οξζων, των
βάςεων και των αλάτων και
να ευαιςκθτοποιθκοφν
ςχετικά με τουσ κινδφνουσ
από τθ χριςθ τουσ ςτθν
κακθμερινότθτα.
 Να γνωρίςουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του θλιακοφ
ςυςτιματοσ και να
υιοκετιςουν μια διαφορετικι
οπτικι για τον πλανιτθ μασ
αναγνωρίηοντασ τθ κζςθ του
ςτο ςφμπαν.
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

ΦΤΙΚΑ – Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο Φυςικόσ Κόςμοσ,
Επιςτιμθ και
Εκπαίδευςθ
Θ Επιςτθμονικι και
Εκπαιδευτικι
Μεκοδολογία με
Διερεφνθςθ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΛΗ

Ειςαγωγικό Ζνκετο:
Ενζργεια και Φλθ, ζνα
Ενιαίο Φυςικό
Μζγεκοσ, Δθμιουργία
του Σφμπαντοσ

 να ςυνδζουν τα
φαινόμενα με τθν
ζννοια τθσ μεταβολισ
 να διακρίνουν τα
φυςικά μεγζκθ από
τισ ζννοιεσ
 να αναγνωρίηουν τα
αντικείμενα μελζτθσ
των επιςτθμϊν
 να γνωρίηουν τον
τρόπο με τον οποίο
εργάηονται οι
επιςτιμονεσ
 να εφαρμόηουν τα
βιματα τθσ
επιςτθμονικισ
εκπαιδευτικισ
μεκοδολογίασ με
διερεφνθςθ
 να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία του
πειράματοσ για τθ
μελζτθ των
φαινομζνων
 να ςυςχετίηουν τθν
ενζργεια και τθν φλθ
ωσ τα δφο
«πρόςωπα» του ίδιου
φυςικοφ μεγζκουσ,
τθσ ενζργειασ-φλθσ
 να αναφζρουν ότι
από τθν ενζργεια
προζκυψε θ φλθ
(κατά τθ Μεγάλθ
Αρχι) και
δθμιουργικθκε το
ςφμπαν
 να διακρίνουν ότι θ
ενζργεια προκαλεί τισ
όποιεσ αλλαγζσ τθσ
φλθσ ςτο ςφμπαν
 να διαπιςτϊνουν
ότι θ ενζργεια και θ
φλθ εμφανίηονται με
διάφορεσ μορφζσ
 να διακρίνουν τισ
μορφζσ τθσ ενζργειασ
και τισ μορφζσ ι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μακθτζσ/-τριεσ μζςω
ςχετικοφ εποπτικοφ υλικοφ
με παραδείγματα:
 εντοπίηουν διάφορα
φαινόμενα ςτον κόςμο γφρω
μασ και τα ςυςχετίηουν με τθν
ζννοια τθσ μεταβολισ
 διαπιςτϊνουν τον τρόπο με
τον οποίο εργάηονται οι
επιςτιμονεσ και τα βιματα
που ακολουκοφν κατά τθν
ζρευνά τουσ (με
παραδείγματα επιςτθμονικϊν
ανακαλφψεων και αλλαγισ
κεωρίασ)
 διακρίνουν τα φυςικά
μεγζκθ από τισ ζννοιεσ και
πραγματοποιοφν απλζσ
μετριςεισ φυςικϊν μεγεκϊν
 εφαρμόηουν τα βιματα τθσ
επιςτθμονικισ εκπαιδευτικισ
μεκοδολογίασ με διερεφνθςθ
για τθ μελζτθ ενόσ
φαινομζνου
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ ςχετικό υλικό
με εικόνεσ, προςομοιϊςεισ
και παραδείγματα που
ςυςχετίηουν τθν ενζργεια και
τθν φλθ ωσ τα δφο
«πρόςωπα» του ίδιου
φυςικοφ μεγζκουσ, τθσ
ενζργειασ-φλθσ και εξθγοφν
ότι από τθν ενζργεια
προζκυψε θ φλθ (κατά τθ
Μεγάλθ Αρχι) και
δθμιουργικθκε το ςφμπαν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ μζςω του
ςχετικοφ υλικοφ:
 διακρίνουν τισ αλλαγζσ που
προκαλεί θ ενζργεια
 διακρίνουν τισ μορφζσ τθσ
ενζργειασ και τισ μορφζσ ι
καταςτάςεισ τθσ φλθσ
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καταςτάςεισ τθσ φλθσ
Ενζργεια – Μορφζσ
Ενζργειασ

Φλθ, Μορφζσ ι
Καταςτάςεισ τθσ Φλθσ,
Στερεά, Υγρά, Αζρια:
Μετριςεισ Πγκου

 να αναφζρουν ότι,
ανάλογα με τθν
προζλευςθ τθσ
ενζργειασ και τθ
χριςθ τθσ,
διακρίνουμε
διάφορεσ μορφζσ
ενζργειασ
 να διακρίνουν τισ
διάφορεσ μορφζσ
ενζργειασ

 να διακρίνουν τισ
τρεισ
μορφζσ/καταςτάςεισ
τθσ φλθσ (ςτερεά,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό ωσ ζναυςμα,
προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ και
ακολουκοφν ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 παρατθροφν και
ςχολιάηουν εικόνεσ (και άλλο
εποπτικό υλικό) που
παραπζμπουν ςε διάφορεσ
μορφζσ ενζργειασ
 ςυςχετίηουν τισ μορφζσ τθσ
ενζργειασ με τθν προζλευςθ
και τθ χριςθ τουσ
 διακρίνουν τισ διάφορεσ
μορφζσ ενζργειασ και
εξοικειϊνονται με τα ονόματά
τουσ
 αναφζρουν παραδείγματα
από τθν κακθμερινι ηωι (π.χ.
μπαλάκι που κινείται,
τεντωμζνο λάςτιχο,
ςυςπειρωμζνο ελατιριο κ.ά.)
και διακρίνουν τισ μορφζσ
ενζργειασ
Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
ψθφιακζσ δραςτθριότθτεσ και
παιχνίδια κ.λπ.) από το
φωτόδεντρο, το αποκετιριο
Αίςωποσ, τθν εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ και αξιόπιςτεσ
διαδικτυακζσ πθγζσ με
ελεγμζνο και επιςτθμονικά
ορκό περιεχόμενο.
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
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Μάηα:
Συγκρίςεισ/Μετριςεισ
Μαηϊν
Ζνκετο: Δομι τθσ Φλθσ

Μετριςεισ Πγκου

Συγκρίςεισ/Μετριςεισ
Μαηϊν

υγρά, αζρια)
 να εντοπίηουν τα
βαςικά μακροςκοπικά
χαρακτθριςτικά τουσ
 να περιγράφουν
τον τρόπο κίνθςθσ
των μορίων ςτισ τρεισ
καταςτάςεισ τθσ φλθσ
και βάςει αυτοφ να
ερμθνεφουν τθ
διαφορετικι
ςυμπεριφορά
ςτερεϊν, υγρϊν και
αερίων
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι ο
όγκοσ είναι μια
χαρακτθριςτικι
ιδιότθτα των υλικϊν
ςωμάτων
 να προτείνουν
τρόπουσ μζτρθςθσ
του όγκου των
ςωμάτων
 να μετροφν τισ
διαςτάςεισ ενόσ
ςϊματοσ (μικοσ,
εμβαδόν, όγκο)
 να υπολογίηουν τον
όγκο γεωμετρικϊν
ςτερεϊν μετρϊντασ
τισ διαςτάςεισ τουσ,
 να μετροφν τον
όγκο ςτερεϊν και
υγρϊν ςωμάτων
χρθςιμοποιϊντασ
ογκομετρικό δοχείο
 να χρθςιμοποιοφν
ςωςτά τισ μονάδεσ
μζτρθςθσ όγκου
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
μάηα είναι μια
χαρακτθριςτικι
ιδιότθτα των υλικϊν
ςωμάτων
 να ςυγκρίνουν τισ
μάηεσ ςωμάτων
χρθςιμοποιϊντασ
ηυγό ςφγκριςθσ
 να μετροφν τθ μάηα
ςωμάτων
χρθςιμοποιϊντασ
ηυγό ςφγκριςθσ και
ςτακμά
 να χρθςιμοποιοφν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 κατθγοριοποιοφν υλικά
ςϊματα ςε ςτερεά, υγρά και
αζρια (ακόμθ και ςϊματα
που τδυςκολεφουν τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ, όπωσ π.χ.
αζρασ, ηελζ, άμμοσ κτλ.)
 πειραματίηονται με τα
υλικά και εντοπίηουν τα
βαςικά μακροςκοπικά
χαρακτθριςτικά τθσ φλθσ ςτθν
κάκε κατάςταςθ
 παρακολουκοφν
προγράμματα προςομοίωςθσ
και μελετοφν ςτατικά
ςτιγμιότυπα για τθν κίνθςθ
των μορίων ςτισ διάφορεσ
καταςτάςεισ τθσ φλθσ
 περιγράφουν τον τρόπο
κίνθςθσ των μορίων ςτισ τρεισ
καταςτάςεισ τθσ φλθσ και
ερμθνεφουν τθ διαφορετικι
ςυμπεριφορά ςτερεϊν,
υγρϊν και αερίων
 αςκοφνται ςτθ μζτρθςθ των
διαςτάςεων ενόσ ςϊματοσ
(μικουσ, εμβαδοφ, όγκου)
 υπολογίηουν τον όγκο
γεωμετρικϊν ςτερεϊν
μετρϊντασ τισ διαςτάςεισ
τουσ
 μετροφν τον όγκο
διαφόρων ςτερεϊν και υγρϊν
ςωμάτων χρθςιμοποιϊντασ
ογκομετρικό δοχείο
 προτείνουν και δοκιμάηουν
τρόπουσ για να διαπιςτϊςουν
αν ο αζρασ ζχει όγκο (π.χ.
αζρασ εγκλωβιςμζνοσ ςε
ποτιρι)
 προτείνουν και δοκιμάηουν
τρόπουσ υπολογιςμοφ του
όγκου πολφ μικρϊν ςωμάτων
(προσ άρςθ τθσ παρανόθςθσ
ότι τα μικρά ςϊματα δεν
ζχουν όγκο)
 αναηθτοφν ςε ςυςκευαςίεσ
προϊόντων τθν πλθροφορία
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ςωςτά τισ μονάδεσ
μζτρθςθσ μάηασ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
μάηα ενόσ ςϊματοσ
δεν αλλάηει, αν
αλλάξει το ςχιμα του

για τον όγκο τουσ (βάςει τθσ
μονάδασ μζτρθςισ του)
 καταςκευάηουν αυτοςχζδιο
ηυγό ςφγκριςθσ
 ςυγκρίνουν τισ μάηεσ
ςωμάτων χρθςιμοποιϊντασ
τον ηυγό ςφγκριςθσ
 μετροφν τθ μάηα ςωμάτων
χρθςιμοποιϊντασ τον ηυγό
και ςτακμά (μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν και
αυτοςχζδια ςτακμά)
 μεταβάλλουν το ςχιμα
ςωμάτων (π.χ. ςτερεϊν που
παραμορφϊνονται, όπωσ θ
πλαςτελίνθ ι υγρϊν) και
εξετάηουν αν θ μάηα
μεταβάλλεται
 ςυςχετίηουν τθ μάηα των
ςωμάτων με το άκροιςμα τθσ
μάηασ των μορίων του
 προτείνουν τρόπουσ
υπολογιςμοφ τθσ μάηασ πολφ
μικρϊν ςωμάτων (προσ άρςθ
τθσ παρανόθςθσ ότι τα μικρά
ςϊματα δεν ζχουν μάηα)
αναηθτοφν ςε ςυςκευαςίεσ
προϊόντων τθ μάηα τουσ
(βάςει τθσ μονάδασ μζτρθςισ
τθσ)
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.
Βαςικό Ζνκετο: Θ Δομι τθσ
Φλθσ
Αξιοποίθςθ κατάλλθλων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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αναλογιϊν και
προςομοιϊςεων για τθν
ειςαγωγι του μοντζλου του
μικρόκοςμου. Τα ςωματίδια
φλθσ, τα ςτοιχειϊδθ και τα
ςφνκετα ςωματίδια, από τα
quark ςτα πρωτόνια και ςτα
νετρόνια, ςτον πυρινα και
ςτα θλεκτρόνια, ςτο άτομο,
ςτα μόρια, ςτα υλικά
ςϊματα. Ρροςομοιϊςεισ του
μικρόκοςμου (κινιςεισ των
μορίων ςτισ τρεισ
καταςτάςεισ τθσ φλθσ).

Μεταμορφϊςεισ
Ενζργειασ, Αποκικεσ
Ενζργειασ, Υποβάκμιςθ
τθσ Ενζργειασ
Ζνκετο: Τροφζσ και
Ενζργεια

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
ενζργεια μπορεί να
αλλάηει μορφζσ
 να περιγράφουν
παραδείγματα
ενεργειακϊν
μεταμορφϊςεων
 να διακρίνουν ότι θ
ενζργεια μπορεί να
αποκθκεφεται με
διάφορουσ τρόπουσ
 να αναφζρουν
παραδείγματα
αποκικευςθσ τθσ
ενζργειασ
 να αναφζρουν ότι θ
ενζργεια οφτε
δθμιουργείται οφτε
εξαφανίηεται αλλά
μεταμορφϊνεται
 να διαπιςτϊνουν
ότι ςε όλεσ τισ
μεταμορφϊςεισ
ενζργειασ ζνα μζροσ
τθσ μεταμορφϊνεται
ςε κερμικι ενζργεια,
θ οποία δεν μπορεί
να αξιοποιθκεί

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Ρρότυπο χιλιόγραμμο –
πρόςφατθ αλλαγι
 Είδθ ηυγϊν
 Μια άλλθ κατάςταςθ τθσ
φλθσ, το Ρλάςμα
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 εκτελοφν απλά πειράματα
μεταμορφϊςεων ενζργειασ
και καταγράφουν τθν αρχικι
και τθν τελικι μορφι τθσ
 καταςκευάηουν ςυςκευζσ ι
παιχνίδια που αποκθκεφουν
ι και μεταμορφϊνουν τθν
ενζργεια (π.χ. θλιακό φοφρνο,
θλιακό κερμοςίφωνα κτλ.)
 αναφζρουν παραδείγματα
αποκικευςθσ τθσ ενζργειασ
(π.χ. χθμικι ενζργεια ςτθν
μπαταρία)
 παρατθροφν ι
περιγράφουν τθ λειτουργία
διαφόρων ςυςκευϊν (ι
παιχνιδιϊν) διακρίνοντασ τισ
μεταμορφϊςεισ τθσ ενζργειασ
 αναφζρουν ςυςκευζσ που
μεταμορφϊνουν ενζργεια και
εντοπίηουν τθν υποβάκμιςι
τθσ (με τθ μεταμόρφωςθ ςε
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κερμικι ενζργεια)
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.
Βαςικό Ζνκετο: Τροφζσ και
Ενζργεια
Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ωσ
μετατροπζασ ενζργειασ. Θ
τροφι ωσ πθγι ενζργειασ για
τουσ οργανιςμοφσ.
Ενεργειακό περιεχόμενο των
τροφϊν, μονάδεσ μζτρθςθσ
τθσ ενζργειασ (και των
τροφίμων). Κατθγορίεσ
τροφϊν (λίπθ, υδατάνκρακεσ
κτλ.). Ενζργεια και ςωματικι
δραςτθριότθτα. Οι
διατροφικζσ ςυνικειεσ του
ςφγχρονου ανκρϊπου.
Ρροβολι κετικϊν
διατροφικϊν ςυνθκειϊν.

Ανανεϊςιμεσ/Κακαρζσ
και μθ Μορφζσ
Ενζργειασ

 να διακρίνουν τισ
μορφζσ ενζργειασ ςε
ανανεϊςιμεσ/
κακαρζσ και μθ
 να διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ
ανανεϊςιμεσ μορφζσ
ενζργειασ
 να εντοπίηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Ιλιοσ – Συντιρθςθ τθσ ηωισ
του πλανιτθ μασ
 Μεταφορά τθσ ενζργειασ
 Οικονομία και ενζργεια
(ΔΕΘ…)
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
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πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα των
ανανεϊςιμων/κακαρ
ϊν και μθ μορφϊν
ενζργειασ
 να
ευαιςκθτοποιθκοφν
για τθν ανάγκθ
χριςθσ εναλλακτικϊν
μορφϊν ενζργειασ
ςτο μζλλον

και πειραματιςμόσ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (ςε
ομάδεσ) με απλά υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 αναφζρουν διάφορεσ
μορφζσ ενζργειασ που
χρθςιμοποιοφνται ςιμερα και
τισ διακρίνουν ςε
ανανεϊςιμεσ/κακαρζσ και μθ
 αναηθτοφν πλθροφορίεσ για
τισ ανανεϊςιμεσ/κακαρζσ και
μθ μορφζσ και εντοπίηουν τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματά τουσ
 ςυςχετίηουν τθ χριςθ των
διαφόρων μορφϊν ενζργειασ
με τθν επίδραςι τουσ ςτο
περιβάλλον
 καταςκευάηουν απλζσ
πειραματικζσ διατάξεισ ι
παιχνίδια (π.χ. ανεμόμυλο,
υδροςτρόβιλο κτλ.) και
παρατθροφν τθ λειτουργία
τουσ για τθ μελζτθ των
ανανεϊςιμων μορφϊν
ενζργειασ.
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Ανεμογεννιτριεσ,
φωτοβολταϊκά
 Ενζργεια από τα κφματα
 Θλιακά αυτοκίνθτα,
αεροπλάνα και διαςτθμικά
οχιματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Σχζδιο Εργαςίασ:
Οικονομία ςτθ Χριςθ
τθσ Ενζργειασ

 να αναγνωρίςουν
τθν αναγκαιότθτα τθσ
οικονομίασ ςτθ χριςθ
τθσ ενζργειασ
 να ςχεδιάςουν
δραςτθριότθτεσ και
να προτείνουν
τρόπουσ για τθν
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτο ςχολείο
τουσ
 να υιοκετιςουν
ςτάςεισ όπωσ αυτζσ
του μορφωμζνου και
ςυνειδθτοφ πολίτθ
που ενδιαφζρεται και
μετζχει ενεργά ςτθν
αντιμετϊπιςθ και
επίλυςθ των
περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων του
πλανιτθ μασ λόγω
τθσ διαχείριςθσ τθσ
ενζργειασ
 να αναλάβουν
πρωτοβουλίεσ για τθν
αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων του
ευρφτερου
περιβάλλοντόσ τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σφγχρονα τεχνολογικά
επιτεφγματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται
να αναηθτιςουν και να
προτείνουν λφςεισ για τθν
εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ
ςτο ςχολείο τουσ (και
γενικότερα):
 εργάηονται ομαδικά,
προβλθματίηονται και
διατυπϊνουν ερωτιματα
ςχετικά με τθν κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτο ςχολείο τουσ
και ςχεδιάηουν τον τρόπο
διερεφνθςθσ του κζματοσ
 ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
για τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ
του ςχολείου και
καταγράφουν τισ
δραςτθριότθτεσ κατά τισ
οποίεσ καταναλϊνεται
ενζργεια
 υπολογίηουν τισ θμεριςιεσ
ενεργειακζσ ανάγκεσ του
ςχολείου
 εντοπίηουν περιπτϊςεισ
όπου γίνεται ςπατάλθ ςτθ
χριςθ τθσ ενζργειασ
 προτείνουν λφςεισ για τθν
ελάττωςθ τθσ ενζργειασ και
προτείνουν γενικότερα
τρόπουσ για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν
κακθμερινι μασ ηωι
 ενθμερϊνουν τουσ
υπόλοιπουσ/-εσ μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου και
παρουςιάηουν τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ και τισ προτάςεισ τουσ,
προςπακϊντασ να τουσ/τισ
ευαιςκθτοποιιςουν και να
τουσ/τισ δραςτθριοποιιςουν
για τθν εξοικονόμθςθ τθσ
ενζργειασ
 επεκτείνουν τθν ζρευνά
τουσ και ςτο ευρφτερο
περιβάλλον τουσ, αναηθτοφν
πλθροφορίεσ,
πραγματοποιοφν επιςκζψεισ
ςε τόπουσ παραγωγισ
ενζργειασ, ςυγκρίνουν τισ
ςθμερινζσ ενεργειακζσ
ανάγκεσ με αυτζσ του
παρελκόντοσ, καταγράφουν
τισ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον από τθν αφξθςθ
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ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ,
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ

Κερμότθτα και
Κερμοκραςία: Θ Σχζςθ
τουσ

Κερμόμετρο
(είδθ κερμομζτρων,
εκτίμθςθ – μζτρθςθ)

 να διακρίνουν το
φυςικό μζγεκοσ
«κερμότθτα» από το
φυςικό μζγεκοσ
«κερμοκραςία»
 να προτείνουν
διάφορουσ τρόπουσ
με τουσ οποίουσ
μποροφμε να
αυξιςουμε τθ
κερμοκραςία ενόσ
ςϊματοσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι, όταν
ζνα ςϊμα απορροφά
κερμότθτα, θ
κερμοκραςία του
αυξάνεται
 να αναγνωρίηουν
ότι θ κερμότθτα είναι
ενζργεια, θ οποία
μεταφζρεται μεταξφ
δφο ςωμάτων λόγω
διαφοράσ
κερμοκραςίασ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμότθτα ρζει
αυκόρμθτα από τα
ςϊματα με
μεγαλφτερθ
κερμοκραςία ςτα
ςϊματα με μικρότερθ
κερμοκραςία
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά πϊσ
επιτυγχάνεται θ
κερμικι ιςορροπία ι
κερμοκραςιακι
ιςότθτα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
εκτίμθςθ τθσ
κερμοκραςίασ με τισ
αιςκιςεισ μασ δεν
είναι αντικειμενικι
 να περιγράφουν
τθν καταςκευι, τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

των ενεργειακϊν αναγκϊν,
παίρνουν ςυνεντεφξεισ από
ειδικοφσ και αναηθτοφν
τρόπουσ περιοριςμοφ τθσ
ςπατάλθσ τθσ ενζργειασ,
κακϊσ και αξιοποίθςθσ
φιλικότερων προσ το
περιβάλλον μορφϊν
ενζργειασ
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 πειραματίηονται με τθ
κζρμανςθ των ςωμάτων
 μετροφν τθ κερμοκραςία
δφο ςωμάτων με διαφορετικι
κερμοκραςία που βρίςκονται
ςε επαφι (π.χ. ηεςτό νερό,
κρφο νερό) και διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ κερμότθτα
ρζει αυκόρμθτα από τα
ςϊματα με μεγαλφτερθ
κερμοκραςία ςτα ςϊματα με
μικρότερθ κερμοκραςία (και
κάνουν προβλζψεισ για τθ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθν επίτευξθ τθσ κερμικισ
ιςορροπίασ ι
κερμοκραςιακισ ιςότθτασ

 εκτελοφν απλοφσ
πειραματιςμοφσ και
διαπιςτϊνουν ότι θ εκτίμθςθ
τθσ κερμοκραςίασ με τισ
αιςκιςεισ μασ δεν είναι
αντικειμενικι (π.χ. κρατοφν
παγάκι ςτο ζνα χζρι και το
άλλο το βυκίηουν ςε χλιαρό
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λειτουργία και τθ
χρθςιμότθτα των
κερμομζτρων
υδραργφρου και
οινοπνεφματοσ
 να μετροφν τθ
κερμοκραςία
διαφόρων ςωμάτων
με το κερμόμετρο
οινοπνεφματοσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθ
κερμοκραςία τιξθσ
του πάγου και τθ
κερμοκραςία
βραςμοφ του νεροφ
 να περιγράφουν
τον τρόπο με τον
οποίο εργάςτθκε ο
Celsius για τον
κακοριςμό τθσ
κλίμακάσ του
 να βακμονομοφν
ζνα αβακμονόμθτο
κερμόμετρο
 να εξοικειωκοφν με
τισ μονάδεσ μζτρθςθσ
τθσ κερμοκραςίασ

νερό και ςτθ ςυνζχεια
βυκίηουν και τα δφο χζρια ςε
νερό με κερμοκραςία
περιβάλλοντοσ ι ακουμποφν
το ξφλο και το ςίδερο τθσ
καρζκλασ κτλ.)
 αναφζρουν κι άλλα
παραδείγματα από τθν
κακθμερινι ηωι όπου δεν
μποροφμε να εκτιμιςουμε τθ
κερμοκραςία των ςωμάτων
με τισ αιςκιςεισ μασ (π.χ. θ
κερμοκραςία είναι πολφ
μεγάλθ ι πολφ μικρι ι τα
ςϊματα βρίςκονται μακριά
κτλ.)
 περιγράφουν τθν
καταςκευι, τθ λειτουργία και
τθ χρθςιμότθτα των
κερμομζτρων
 εξαςκοφνται ςτον ςωςτό
τρόπο μζτρθςθσ τθσ
κερμοκραςίασ και ανάγνωςθσ
τθσ ζνδειξθσ του
κερμομζτρου
 μετροφν τθ κερμοκραςία
διαφόρων ςωμάτων
 μετροφν και καταγράφουν
τθ κερμοκραςία τιξθσ του
πάγου και τθ κερμοκραςία
βραςμοφ του νεροφ
 βακμονομοφν ζνα
αβακμονόμθτο κερμόμετρο,
επαναλαμβάνοντασ τον τρόπο
με τον τρόπο εργάςτθκε ο
Celsius για τον κακοριςμό τθσ
κλίμακάσ του
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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περιεχόμενο.

Μεταμορφϊςεισ ι
Αλλαγζσ Κατάςταςθσ
τθσ Φλθσ με τθ
Κερμοκραςία

Τιξθ – Ριξθ

 να περιγράφουν
παραδείγματα από
τθν κακθμερινι ηωι
όπου παρατθροφνται
αλλαγζσ τθσ
κατάςταςθσ τθσ φλθσ
 να ςυνδζουν τισ
αλλαγζσ κατάςταςθσ
τθσ φλθσ με τθ
μεταβολι ςτον τρόπο
κίνθςθσ των μορίων
και όχι ςτθ ςφςταςι
τουσ
 να ερμθνεφουν με
το μοντζλο του
μικρόκοςμου τα
φαινόμενα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι ο
πάγοσ λιϊνει ςε
ςυγκεκριμζνθ
κερμοκραςία
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμοκραςία
παραμζνει ςτακερι
όςθ ϊρα ο πάγοσ
λιϊνει
 να ορίηουν τθν τιξθ
ωσ τθν αλλαγι
φυςικισ κατάςταςθσ
από ςτερει ςε υγρι
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι για
τθ μετατροπι ενόσ
ςϊματοσ από ςτερεό
ςε υγρό, πρζπει να
απορροφιςει
ενζργεια

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Διαφορετικά είδθ
κερμομζτρων (π.χ. ψθφιακό,
κερμοκάμερα κτλ.)
 Κλίμακεσ μζτρθςθσ τθσ
κερμοκραςίασ
 Κερμοκραςίεσ ςτουσ
άλλουσ πλανιτεσ – Θ
μικρότερθ κερμοκραςία ςτο
ςφμπαν
 Θ κερμοκραςία του
ανκρϊπινου ςϊματοσ
 Θ κερμοκραςία των
ηωντανϊν οργανιςμϊν
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 περιγράφουν
παραδείγματα αλλαγισ
κατάςταςθσ τθσ φλθσ από τθν
κακθμερινι ηωι
 εκτελοφν απλά πειράματα
τιξθσ και πιξθσ με
κακθμερινά υλικά (π.χ. πάγο,
ςοκολάτα, βοφτυρο, κερί κτλ.)
 μετροφν τθ κερμοκραςία
του πάγου όςθ ϊρα λιϊνει
μζχρι να γίνει νερό
 μετροφν τθ κερμοκραςία
του νεροφ όςθ ϊρα
ςτερεοποιείται μζχρι να γίνει
πάγοσ
 ςυγκρίνουν τθ
κερμοκραςία τιξθσ του
πάγου και πιξθσ του νεροφ
 πειραματίηονται με τθν
εξάτμιςθ του νεροφ ι άλλων
υγρϊν (π.χ. οινόπνευμα)
 προτείνουν και δοκιμάηουν
τρόπουσ επίςπευςθσ τθσ
εξάτμιςθσ
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι κατά τθν εξάτμιςθ το υγρό
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Εξάτμιςθ –
Συμπφκνωςθ – Βραςμόσ

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι το
νερό ςτερεοποιείται
ςε ςυγκεκριμζνθ
κερμοκραςία
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμοκραςία
παραμζνει ςτακερι
όςθ ϊρα το νερό
ςτερεοποιείται
 να ορίηουν τθν πιξθ
ωσ τθν αλλαγι
φυςικισ κατάςταςθσ
από υγρι ςε ςτερει
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμοκραςία πιξθσ
ενόσ ςϊματοσ είναι
ίςθ με τθ
κερμοκραςία τιξθσ
του

απορροφά ενζργεια (π.χ.
βαμβάκι με οινόπνευμα ςτο
κάτω μζροσ του κερμομζτρου
και ςφγκριςθ των ενδείξεων
του κερμόμετρου πριν και
μετά τθν εξάτμιςι του κτλ.)
 παρακολουκοφν τον/τθν
εκπαιδευτικό να εκτελεί
πειράματα βραςμοφ του
νεροφ με μετριςεισ τθσ
κερμοκραςίασ του
 εκτελοφν πειράματα
υγροποίθςθσ ι ςυμπφκνωςθσ
 ςυγκρίνουν το φαινόμενο
τθσ εξάτμιςθσ με το
φαινόμενο του βραςμοφ και
εντοπίηουν τισ ομοιότθτεσ και
τισ διαφορζσ τουσ
 ερμθνεφουν με το μοντζλο
του μικρόκοςμου τα
φαινόμενα τθσ αλλαγισ
κατάςταςθσ τθσ φλθσ

 να ορίηουν τθν
εξάτμιςθ ωσ τθν
αλλαγι τθσ φυςικισ
κατάςταςθσ από υγρι
ςε αζρια, όταν αυτι
γίνεται από τθν
ελεφκερθ επιφάνεια
του υγροφ
 να διαπιςτϊνουν
ότι κατά τθν εξάτμιςθ
το υγρό απορροφά
ενζργεια
 να ορίηουν ωσ
ςυμπφκνωςθ ι
υγροποίθςθ τθν
αλλαγι φυςικισ
κατάςταςθσ από
αζρια ςε υγρι
 να διαπιςτϊνουν
ότι κατά τθν
υγροποίθςθ το αζριο
αποβάλλει ενζργεια
 να ορίηουν τον
βραςμό ωσ τθν
αλλαγι τθσ φυςικισ
κατάςταςθσ από υγρι
ςε αζρια, όταν αυτι
γίνεται ςε όλο το
υγρό
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμοκραςία
βραςμοφ του νεροφ

Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Χυτιρια μετάλλων
 Εκριξεισ θφαιςτείων –
λάβα – ςτερεοποίθςθ
 Αλυκζσ
 Μετεωρολογικά φαινόμενα
 Κφκλοσ νεροφ
 Εξάχνωςθ – Απόκεςθ
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Διαςτολι και Συςτολι
τθσ Φλθσ με τθ
Κερμοκραςία
(Στερεϊν, Υγρϊν και
Αερίων)

είναι ςυγκεκριμζνθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμοκραςία
παραμζνει ςτακερι
όςθ ϊρα διαρκεί ο
βραςμόσ του νεροφ
 να διακρίνουν το
φαινόμενο τθσ
εξάτμιςθσ από το
φαινόμενο του
βραςμοφ
 να ςυνδζουν τθ
μεταβολι ςτο μικοσ
ι ςτον όγκο ενόσ
ςϊματοσ με τθ
μεταβολι τθσ
κερμοκραςίασ του
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι τα
ςτερεά, υγρά και
αζρια ςϊματα
διαςτζλλονται, όταν
κερμαίνονται
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι τα
ςτερεά, υγρά και
αζρια ςϊματα
ςυςτζλλονται, όταν
ψφχονται
 να περιγράφουν
εφαρμογζσ από τθν
κακθμερινι ηωι τθσ
κερμικισ διαςτολισ
και ςυςτολισ
 να περιγράφουν με
το μοντζλο του
μικρόκοςμου τθ
κερμικι διαςτολι και
ςυςτολι των
ςωμάτων

Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 εκτελοφν απλά πειράματα
διαςτολισ και ςυςτολισ
ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων
ςωμάτων με κακθμερινά
υλικά (αξιοποιοφν
πειραματικά, αν υπάρχουν,
και τισ ςυςκευζσ γραμμικισ
και κυβικισ διαςτολισ
ςτερεϊν)
 εκτελοφν πειράματα
δοκιμάηοντασ διαφορετικά
υλικά (π.χ. νερό και
οινόπνευμα κτλ.) και
διαπιςτϊνουν πειραματικά τθ
διαφορετικι διαςτολι και
ςυςτολι των διαφορετικϊν
υλικϊν
 αναηθτοφν και
περιγράφουν εφαρμογζσ από
τθν κακθμερινι ηωι τθσ
κερμικισ διαςτολισ και
ςυςτολισ των ςωμάτων
 ερμθνεφουν με το μοντζλο
του μικρόκοςμου τθ κερμικι
διαςτολι και ςυςτολι των
ςωμάτων
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.
Βαςικό Ζνκετο: Θ ανωμαλία
ςτθ διαςτολι και ςυςτολι
του νεροφ, θ ςθμαςία τθσ για
τθ ηωι.

Θ Κερμότθτα
Μεταδίδεται με Αγωγι

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθ
μετάδοςθ τθσ
κερμότθτασ με αγωγι
ςε ςτερεό ςϊμα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
κερμότθτα
μεταδίδεται από το
κερμότερο προσ το
ψυχρότερο μζροσ του
αντικειμζνου
 να διακρίνουν
διάφορα υλικά ςε
καλοφσ ι κακοφσ
αγωγοφσ τθσ
κερμότθτασ
 να εντοπίηουν
εφαρμογζσ των
καλϊν και κακϊν
αγωγϊν τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Διμεταλλικό ζλαςμα –
αςφάλειεσ
 Σφγχρονθ τεχνολογία –
διαςτολι και ςυςτολι (αρμοί
διαςτολισ, επιλογι υλικϊν…)
 Ηθμιζσ λόγω διαςτολισ –
ςυςτολισ (π.χ. ςε
ςωλθνϊςεισ κτλ.)
 Αφξθςθ μικουσ Κονκόρντ
λόγω διαςτολισ κατά τθν
πτιςθ του με το μζγιςτο τθσ
ταχφτθτάσ του
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 εκτελοφν πειράματα
μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ με
αγωγι με απλά υλικά (π.χ.
μεταλλικι ράβδοσ με
ςταγόνεσ κεριοφ ςε
διαφορετικά ςθμεία κτλ.)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
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ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ,
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ

κερμότθτασ ςτθν
κακθμερινι ηωι
 να ερμθνεφουν με
το μοντζλο του
μικρόκοςμου τθ
μετάδοςθ τθσ
κερμότθτασ με αγωγι

ότι θ κερμότθτα μεταδίδεται
από το κερμότερο προσ το
ψυχρότερο μζροσ του
αντικειμζνου
 πειραματίηονται με
διαφορετικά υλικά για να τα
διακρίνουν ςε καλοφσ ι
κακοφσ αγωγοφσ τθσ
κερμότθτασ
 εντοπίηουν και
περιγράφουν εφαρμογζσ των
καλϊν και κακϊν αγωγϊν τθσ
κερμότθτασ ςτθν κακθμερινι
ηωι
 ερμθνεφουν με το μοντζλο
του μικρόκοςμου τθ
μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ με
αγωγι
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.

Θ Κερμότθτα
Μεταφζρεται με
εφματα

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθ
μεταφορά
κερμότθτασ με
ρεφματα ςτα υγρά και
ςτα αζρια
 να παρατθροφν ότι
κατά τθ μεταφορά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Κερμομόνωςθ
 Ψφκτρεσ Θ/Υ
 Κερμόσ – Κερμοφόρεσ
 Ο ακίνθτοσ αζρασ ωσ κακόσ
αγωγόσ (π.χ. εγκλωβιςμόσ
αζρα ςτα ποφπουλα των
πτθνϊν κτλ.)
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
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κερμότθτασ με
ρεφματα μετακινείται
φλθ, ςε αντίκεςθ με
τθ διάδοςθ
κερμότθτασ με αγωγι
 να διακρίνουν τθ
μεταφορά
κερμότθτασ με
ρεφματα από τθ
μετάδοςθ
κερμότθτασ με αγωγι
 να εντοπίηουν
εφαρμογζσ τθσ
μεταφοράσ τθσ
κερμότθτασ με
ρεφματα ςτθν
κακθμερινι ηωι
 να ερμθνεφουν με
το μοντζλο του
μικρόκοςμου τθ
μεταφορά τθσ
κερμότθτασ με
ρεφματα

Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 εκτελοφν πειράματα
μεταφοράσ τθσ κερμότθτασ
με ρεφματα ςε υγρά και
αζρια με απλά υλικά (π.χ.
δοχείο με χρωματιςμζνο νερό
ςε λεκάνθ με κρφο νερό,
«φιδάκια» από χαρτί και
κίνθςι τουσ λόγω των
ρευμάτων του κερμοφ αζρα
κτλ.)
 παρατθροφν ότι κατά τθ
μεταφορά κερμότθτασ με
ρεφματα μετακινείται φλθ, ςε
αντίκεςθ με τθ μετάδοςθ
κερμότθτασ με αγωγι
 ςυγκρίνουν τθ μεταφορά
κερμότθτασ με ρεφματα και
τθ μετάδοςθ κερμότθτασ με
αγωγι και εντοπίηουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
τουσ
 εντοπίηουν εφαρμογζσ τθσ
μεταφοράσ τθσ κερμότθτασ
με ρεφματα ςτθν κακθμερινι
ηωι
 ερμθνεφουν με το μοντζλο
του μικρόκοςμου τθ
μεταφορά τθσ κερμότθτασ με
ρεφματα
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ,
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ
Θ Κερμότθτα
Διαδίδεται με
Ακτινοβολία

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθ
διάδοςθ κερμότθτασ
με ακτινοβολία
 να αναγνωρίηουν
ότι θ διάδοςθ
κερμότθτασ με
ακτινοβολία είναι
δυνατι και ςτο κενό
 να εξθγοφν γιατί θ
διάδοςθ κερμότθτασ
με ακτινοβολία είναι
ο μόνοσ τρόποσ με
τον οποίο είναι
δυνατι θ ροι
ενζργειασ από τον
Ιλιο ςτθ Γθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι τα
υλικά ςϊματα
απορροφοφν και
εκπζμπουν
κερμότθτα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι τα
ςκουρόχρωμα
ςϊματα απορροφοφν
κερμότθτα
περιςςότερο από τα
ανοιχτόχρωμα
 να εντοπίηουν
εφαρμογζσ τθσ
διάδοςθσ τθσ
κερμότθτασ με
ακτινοβολία ςτθν
κακθμερινι ηωι
 να ερμθνεφουν με
το μοντζλο του
μικρόκοςμου τθ
διάδοςθ τθσ
κερμότθτασ με
ακτινοβολία

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Κερμά καλάςςια ρεφματα
(π.χ. Κόλπου του Μεξικοφ)
 Μεταφορά αερίων μαηϊν
 Λειτουργία καλοριφζρ
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 εκτελοφν πειράματα
διάδοςθσ τθσ κερμότθτασ με
ακτινοβολία (π.χ. φωτιηόμενο
αντικείμενο ι κερμόμετρο και
καταγραφι των τιμϊν τθσ
κερμοκραςίασ ςτθν αρχι και
μετά από ϊρα)
 εκτελοφν πειράματα με
απορρόφθςθ κερμότθτασ
από ςκουρόχρωμα και
ανοιχτόχρωμα ςϊματα (π.χ.
κερμόμετρο με λευκι ταινία
και κερμόμετρο με μαφρθ
ταινία) και ςυγκρίνουν τισ
τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν
αρχι και μετά από ϊρα
 ςυγκρίνουν τθ διάδοςθ
κερμότθτασ με ακτινοβολία
με τθ μεταφορά κερμότθτασ
με ρεφματα και τθ μετάδοςθ
κερμότθτασ με αγωγι και
εντοπίηουν τισ ομοιότθτεσ και
τισ διαφορζσ τουσ
 εντοπίηουν εφαρμογζσ τθσ
διάδοςθσ τθσ κερμότθτασ με
ακτινοβολία ςτθν κακθμερινι
ηωι
 ερμθνεφουν με το μοντζλο
του μικρόκοςμου τθ διάδοςθ
τθσ κερμότθτασ με
ακτινοβολία
Καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ,
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

εμπζδωςθσ και γενίκευςθσ με
τθν υποςτιριξθ και ψθφιακοφ
υλικοφ (π.χ. βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, ιδιοκαταςκευζσ,
τεχνολογικζσ καταςκευζσ,
προςομοιϊςεισ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) από το φωτόδεντρο, το
αποκετιριο Αίςωποσ, τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ και
αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ με ελεγμζνο και
επιςτθμονικά ορκό
περιεχόμενο.

Μόριο – Θ Μονάδα τθσ
Φλθσ
Κφτταρο – Θ Μονάδα
Ηωισ

 να αναγνωρίηουν
τουσ μθχανιςμοφσ
ςχθματιςμοφ των
μορίων
 να αναφζρουν ότι
όλοι οι ηωντανοί
οργανιςμοί
αποτελοφνται από
ζνα ι περιςςότερα
κφτταρα
 να αναφζρουν ότι
οι οργανιςμοί
διακρίνονται ςε
μονοκφτταρουσ και
πολυκφτταρουσ,
ανάλογα με το
πλικοσ των κυττάρων
από τα οποία
αποτελοφνται
 να ςυγκρίνουν τουσ
πολυκφτταρουσ
οργανιςμοφσ ωσ προσ
τθν πολυπλοκότθτα
ςε ςχζςθ με τουσ
μονοκφτταρουσ
 να διακρίνουν τα
βαςικά μζρθ του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Λειτουργία κερμοκθπίων
 Θλιακόσ κερμοςίφωνασ –
πειραματικι ιδιοκαταςκευι
 Επιλογι χρωμάτων ςπιτιϊν
ςε περιοχζσ με θλιοφάνεια
και μθ
 Λειτουργία κερμοκάμερασ
 Τηάκι
 Λάμπεσ επϊαςθσ –
εκκολαπτιρια
 Ρροςταςία από θλιακι
ακτινοβολία
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 γνωρίηουν τον τρόπο
ςχθματιςμοφ των μορίων
(π.χ. ςχθματικι
αναπαράςταςθ, εικόνεσ
προςομοίωςθσ, κ.λπ.
μονοατομικϊν και
πολυατομικϊν μορίων)
 αναφζρουν ότι όλοι οι
ηωντανοί οργανιςμοί
αποτελοφνται από κφτταρα
(π.χ. φωτογραφίεσ ηϊων,
φυτϊν, μικροοργανιςμϊν,
βακτθρίων κ.λπ., όπου δίπλα
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ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
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ηωικοφ και του
φυτικοφ κυττάρου
 να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία του DNA ωσ
του υπεφκυνου
παράγοντα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ ηωισ
 να αναφζρουν ότι
όλα τα ςϊματα γφρω
μασ, ζμβια και άβια,
αποτελοφνται από
μόρια
 να ςυςχετίηουν τα
μόρια και τα κφτταρα
ωσ βαςικζσ μονάδεσ
τθσ φλθσ και του
κυττάρου ωσ του
πρϊτου επιπζδου
οργάνωςθσ τθσ ηωισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ υπάρχει μια
χαρακτθριςτικι εικόνα του
κυττάρου τουσ)
 διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ςε
μονοκφτταρουσ και
πολυκφτταρουσ (π.χ.
φωτογραφίεσ ηϊων, φυτϊν,
μικροοργανιςμϊν, βακτθρίων
κ.λπ., όπου δίπλα τουσ
υπάρχει μια χαρακτθριςτικι
εικόνα του/των
κυττάρου/κυττάρων τουσ)
 ςυγκρίνουν τουσ
πολυκφτταρουσ και τουσ
μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ
ωσ προσ τθν πολυπλοκότθτά
τουσ (π.χ. κείμενα που
αναφζρουν λειτουργίεσ
πολυκφτταρων και
μονοκφτταρων οργανιςμϊν,
ϊςτε να μπορεί να
διαπιςτωκεί θ
πολυπλοκότθτα των πρϊτων)
 διακρίνουν τα βαςικά μζρθ
του κυττάρου (ηωικοφ και
φυτικοφ) (π.χ.
παρουςιάηονται κατάλλθλεσ
εικόνεσ όπου οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να διακρίνουν
τα βαςικά μζρθ ενόσ ηωικοφ
και ενόσ φυτικοφ κυττάρου)
 αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία
του DNA ωσ του υπεφκυνου
παράγοντα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ ηωισ (π.χ.
παρουςιάηονται κατάλλθλα
κείμενα που περιγράφουν
ςυνοπτικά πϊσ το DNA
ςυμβάλλει ςτθ ςυνζχιςθ τθσ
ηωισ)
 αναφζρουν ότι όλα τα
ςϊματα γφρω μασ, ζμβια και
άβια αποτελοφνται από
μόρια (π.χ. φωτογραφίεσ
υλικϊν/ςωμάτων –ζμβιων
ΚΑΛ άβιων–, όπου δίπλα τουσ
υπάρχει μια εικόνα
προςομοίωςθσ των μορίων
που τα αποτελοφν)
 ςυςχετίηουν με κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα –ςταυρόλεξο,
ακροςτιχίδα, άςκθςθ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθ
κενϊν κ.λπ.– τα μόρια ωσ
βαςικζσ μονάδεσ τθσ φλθσ και
τα κφτταρα ωσ του πρϊτου
επιπζδου οργάνωςθσ τθσ
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ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

ηωισ
Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταγράφουν παρατθριςεισ
για κάκε πείραμα.
Ακολουκεί θ εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων.
Θ διδακτικι παρζμβαςθ
ολοκλθρϊνεται με τισ
δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ/γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με:
 παραπομπζσ ςε ψθφιακό
υλικό (βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, προςομοιϊςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) με τθ ςαφι οδθγία πωσ
θ χριςθ οποιουδιποτε
ψθφιακοφ υλικοφ/μζςου δε
κα αντικαταςτιςει τουσ
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά που κα
πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ
 χριςθ ανάλογων ζνκετων
κειμζνων με αναφορζσ ςτθν
τεχνολογία και τον
μικρόκοςμο

Μζρθ Φυτοφ –
Φωτοςφνκεςθ –
Αναπνοι, Διαπνοι

 να διακρίνουν τα
βαςικά μζρθ ενόσ
φυτοφ (φφλλα,
βλαςτόσ, ρίηα)

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Μικροοργανιςμοί και
ηυμϊςεισ
 Δομι ατόμου
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διακρίνουν τα βαςικά μζρθ
ενόσ φυτοφ (φφλλα, βλαςτόσ,
ρίηα) (π.χ. παρατθροφν
πραγματικά φυτά –να
υπάρχουν και οι ρίηεσ τουσ–,
παρατθροφν δζντρα – γίνεται
ςυηιτθςθ για τισ ρίηεσ που
είναι ςτο ζδαφοσ και δε
φαίνονται– και κατόπιν
αναφζρουν τα κοινά μζρθ
τουσ)

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Θ ελιά
 Το δάφνινο ςτεφάνι των
Ολυμπιακϊν Αγϊνων
 Αιωνόβια φυτά
 Ενδθμικά φυτά τθσ Ελλάδασ
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
 να εξθγοφν με απλά
λόγια τθ ςθμαςία τθσ
φωτοςφνκεςθσ για τα
φυτά
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι για
τθ φωτοςφνκεςθ
είναι απαραίτθτο το
φωσ του ιλιου
 να αναφζρουν ότι
κατά τθ
φωτοςφνκεςθ τα
φυτά προςλαμβάνουν
διοξείδιο του
άνκρακα και
αποβάλλουν οξυγόνο

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 εξθγοφν με απλά λόγια τθ
ςθμαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ
για τα φυτά (π.χ. πείραμα
ανίχνευςθσ αμφλου ςτα
φφλλα του φυτοφ, κατάλλθλο
κείμενο που εξθγεί τον ρόλο
που παίηει το άμυλο ςτα
φυτά)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι για τθ φωτοςφνκεςθ είναι
απαραίτθτο το φωσ του ιλιου
(π.χ. πείραμα που ζχει
προετοιμαςτεί κάποιεσ μζρεσ
πριν όπου ςε ζνα φυτό
ζχουμε καλφψει κάποια
φφλλα του ϊςτε να μθν
περνάει το φωσ του ιλιου)
 αναφζρουν ότι κατά τθ
φωτοςφνκεςθ τα φυτά
προςλαμβάνουν διοξείδιο
του άνκρακα και αποβάλλουν
οξυγόνο (π.χ. κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα ςυμπλιρωςθσ
κενϊν, ακροςτιχίδασ,
αντιςτοίχιςθσ κ.λπ.)
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Θ χρθςιμότθτα και θ
λειτουργία των ςτομάτων ςτα
φυτά
 Αναδάςωςθ
 Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ

 να διαπιςτϊνουν
ότι τα φυτά
αναπνζουν
 να αναφζρουν ότι
κατά τθν αναπνοι τα
φυτά προςλαμβάνουν
οξυγόνο και
αποβάλλουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν ότι τα φυτά
αναπνζουν (π.χ. χριςθ
κατάλλθλων προςομοιϊςεων
ι εικόνων από προςομοίωςθ)
 αναφζρουν ότι κατά τθν
αναπνοι τα φυτά
προςλαμβάνουν οξυγόνο και
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ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

διοξείδιο του
άνκρακα
 να αναφζρουν ότι
οι λειτουργίεσ τθσ
φωτοςφνκεςθσ και
τθσ αναπνοισ είναι
αντίκετεσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθ
διαπνοι των φυτϊν
 να αναφζρουν ότι
με τθ διαπνοι τα
φυτά αποβάλλουν
νερό

Μάςθςθ – Ρεπτικό
Σφςτθμα

 να αναγνωρίηουν
ότι θ υγιεινι
διατροφι πρζπει να
περιλαμβάνει μεγάλθ
ποικιλία τροφϊν, για
τθν ανάπτυξθ και τθ
ςωςτι λειτουργία του
οργανιςμοφ μασ
 να δομοφν
ιεραρχικά τθ
διατροφικι πυραμίδα
και να αναδεικνφουν
τθ ςθμαςία τθσ
 να δομοφν
ιεραρχικά τθν
πυραμίδα
δραςτθριοτιτων και
να αναδεικνφουν τθ
ςθμαςία τθσ
 να εντοπίηουν και
να αναγνωρίηουν
τουσ διάφορουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αποβάλλουν διοξείδιο του
άνκρακα (π.χ. χριςθ
κατάλλθλων προςομοιϊςεων
ι εικόνων από προςομοίωςθ
που κα φαίνονται τα αζρια
που ανταλλάςςονται κατά τθν
αναπνοι των φυτϊν)
 αναφζρουν ότι οι
λειτουργίεσ τθσ
φωτοςφνκεςθσ και τθσ
αναπνοισ είναι αντίκετεσ
(π.χ. κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα – ςταυρόλεξο,
ακροςτιχίδα, άςκθςθ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθ
κενϊν κ.λπ.)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθ διαπνοι των φυτϊν (π.χ.
βάηουν ςε μια πλαςτικι
διαφανι ςακοφλα ζνα φυτό
και παρατθροφν τισ ςταγόνεσ
που εμφανίηονται ςτο
εςωτερικό τθσ ςακοφλασ)
 αναφζρουν ότι με τθ
διαπνοι τα φυτά
αποβάλλουν νερό ( π.χ.
κατάλλθλθ δραςτθριότθτα –
ςταυρόλεξο, ακροςτιχίδα,
άςκθςθ αντιςτοίχιςθσ,
ςυμπλιρωςθ κενϊν κ.λπ.)
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Θ χρθςιμότθτα και θ
λειτουργία των ςτομάτων ςτα
φυτά
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα τα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα και
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται
ενδεικτικά ςτισ παρακάτω
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ τουσ:
 εντοπίηουν και
αναγνωρίηουν τουσ
διάφορουσ τφπουσ δοντιϊν
ςτο ςτόμα τουσ (π.χ. με τθ
βοικεια ενόσ μικροφ
κακρζπτθ ι/και τροφϊν,
όπωσ ζνα φροφτο, που κα
κόψουν/μαςιςουν)
 αναγνωρίηουν ςε ςκίτςο
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τφπουσ και το πλικοσ
των δοντιϊν ςτο
ςτόμα τουσ
 να ονομάηουν τα
μζρθ ενόσ δοντιοφ
 να ονομάηουν τα
όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ, να
εντοπίηουν τθ κζςθ
ςτο ςϊμα τουσ και να
περιγράφουν τθ
λειτουργία κακενόσ
από αυτά

μιασ οδοντοςτοιχίασ ι/και ςε
ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό τουσ
κοπτιρεσ, τουσ κυνόδοντεσ,
τουσ προγόμφιουσ και τουσ
γομφίουσ και εξθγοφν τθ
χρθςιμότθτα κάκε τφπου
δοντιϊν
 ςθμειϊνουν ςε ςκίτςο
τομισ ενόσ δοντιοφ ι/και ςε
ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό τα διάφορα
μζρθ του
 δομοφν τθ διατροφικι
πυραμίδα και αναδεικνφουν
τθ ςθμαςία τθσ (π.χ. με
χαρτοκοπτικι ι μζςω
κατάλλθλου
ςυμπλθρωματικοφ ψθφιακοφ
υλικοφ)
 δομοφν τθν πυραμίδα
δραςτθριοτιτων και
αναδεικνφουν τθ ςθμαςία τθσ
(π.χ. με χαρτοκοπτικι ι μζςω
κατάλλθλου
ςυμπλθρωματικοφ ψθφιακοφ
υλικοφ)
 βάηουν ςτθ ςωςτι ςειρά τα
όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ και εξθγοφν τθ
λειτουργία κακενόσ από αυτά
(π.χ. με χαρτοκοπτικι ι μζςω
κατάλλθλου
ςυμπλθρωματικοφ ψθφιακοφ
υλικοφ)
Μετά τον πειραματιςμό και
τθν καταγραφι των
παρατθριςεϊν τουσ,
ακολουκοφν οι φάςεισ τθσ
εξαγωγισ των
ςυμπεραςμάτων και τθσ
γενίκευςθσ.
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τισ
κατευκφνςεισ ι/και με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ κα
εμβακφνουν/πλθροφορθκοφ
ν για τα δόντια και το
πεπτικό ςφςτθμα μζςω
πολυτροπικοφ περιεχομζνου,
όπωσ:
 ζνκετων κειμζνων (τα
οποία μπορεί να περιζχουν
πλθροφορίεσ, επεξθγιςεισ,
αναφορζσ όπου κρίνεται
ςκόπιμο ςτον μικρόκοςμο,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ςυςχετίςεισ με άλλα
φυςικά/χθμικά φαινόμενα
και τθν κακθμερινι ηωι,
οδθγίεσ για περαιτζρω
πειραματιςμό με απλά
μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ των
μακθτϊν/-τριϊν)
 παραπομπζσ ςε
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό (προςομοιϊςεισ,
οπτικοποιιςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
βίντεο, πειράματα, 3D χάρτεσ,
εκπαιδευτικά παιχνίδια,
κείμενα, podcast/broadcast,
διαδραςτικζσ αςκιςεισ
πρακτικισ και εξάςκθςθσ,
χρονογραμμζσ, εικονικζσ
περιθγιςεισ, εικονικά
αντικείμενα επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κ.ά.
Τα δόντια και το πεπτικό
ςφςτθμα προςφζρονται για
παραπομπι ςε πλικοσ
ςχετικϊν ψθφιακϊν
αναπαραςτάςεων/οπτικοποι
ιςεων/βίντεο/αντικειμζνων
εικονικισ ι επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ.

Αναπνοι –
Αναπνευςτικό Σφςτθμα
Αναπνοι και Υγεία

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι οι
κινιςεισ του κϊρακα
και τθσ κοιλιάσ
ςχετίηονται με τθν
αναπνοι
 να αναγνωρίηουν ςε
ςκίτςο ι/και ςε
ςχετικό
ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό τα
όργανα του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα:
 Υγιεινι των δοντιϊν
 Λςορροπθμζνθ διατροφι
 Ραρουςία μικροπλαςτικϊν
ςτθν τροφικι αλυςίδα
 Ρρόςκετα ςτα τρόφιμα
 Αιςκθτιρια τθσ γεφςθσ
 Χλωρίδα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ
 Νευρικι ανορεξία –
διατροφικζσ διαταραχζσ
 Τα δόντια των ηϊων
(φυτοφάγα – ςαρκοφάγα)
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (εικόνεσ, κείμενα,
βίντεο κ.λπ.) ωσ ζναυςμα,
προκειμζνου να μπορζςουν
να διατυπϊςουν υποκζςεισ
για τα βιολογικά φαινόμενα
που πρόκειται να
πραγματευτοφν.
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
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αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ και να
εξθγοφν τθ λειτουργία
τουσ
 να εξθγοφν τθ
λειτουργία τθσ
αναπνοισ
 να αναφζρουν
ςυνικειεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν
καλι λειτουργία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ
 να αναλφουν τισ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
τθσ ατμοςφαιρικισ
ρφπανςθσ και του
καπνίςματοσ ςτθ
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ

πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι οι κινιςεισ του κϊρακα
και τθσ κοιλιάσ ςχετίηονται με
τθν αναπνοι
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
(π.χ. με απλι ιδιοκαταςκευι
τουσ με 3 μπαλόνια, πλαςτικό
ποτιρι και καλαμάκι) τθ
λειτουργία του διαφράγματοσ
κατά τθν αναπνοι
 αναγνωρίηουν ςε ςκίτςο
ι/και ςε ςχετικό
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό τα όργανα του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ
και εξθγοφν τθ λειτουργία
τουσ
 εξθγοφν τθ λειτουργία τθσ
αναπνοισ
 αναφζρουν ςυνικειεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν καλι
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ
 αναλφουν τισ αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ τθσ ατμοςφαιρικισ
ρφπανςθσ και του
καπνίςματοσ ςτθ λειτουργία
του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ
Θ διδακτικι παρζμβαςθ
ολοκλθρϊνεται με τισ
δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ/γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με:
 παραπομπζσ ςε ψθφιακό
υλικό (βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, προςομοιϊςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) με τθ ςαφι οδθγία πωσ
θ χριςθ οποιουδιποτε
ψθφιακοφ υλικοφ/μζςου δε
κα αντικαταςτιςει τουσ
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά που κα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ.
 χριςθ ανάλογων ζνκετων
κειμζνων με αναφορζσ ςτθν
τεχνολογία και τον
μικρόκοςμο

Θ Καρδιά – Μικρι και
Μεγάλθ Κυκλοφορία

 να προςδιορίηουν
τθ κζςθ τθσ καρδιάσ
ςτο ςϊμα τουσ
 να εντοπίηουν ςτο
ςϊμα τουσ ςθμεία
ςτα οποία μποροφν
να αντιλθφκοφν τον
ςφυγμό τουσ
 να εξθγοφν ότι ο
ςφυγμόσ που
αντιλαμβανόμαςτε ςε
διάφορα ςθμεία ςτο
ςϊμα μασ οφείλεται
ςτουσ παλμοφσ τθσ
καρδιάσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
ςυχνότθτα του
ςφυγμοφ εξαρτάται
από τθν ζνταςθ τθσ
ςωματικισ άςκθςθσ
και να ςυςχετίςουν τθ
διαπίςτωςθ αυτι με
τθν αντίςτοιχθ
παρατιρθςθ για τον
ρυκμό τθσ αναπνοισ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τον ρόλο
του διαφράγματοσ
ςτθν αναπνοι
 να αναλφουν τον
ρόλο τθσ καρδιάσ
ςτθν κυκλοφορία του
αίματοσ
 να αναφζρουν τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα κείμενα
 Υποςτιριξθ τθσ αναπνοισ
του ανκρϊπου ςε διάφορα
περιβάλλοντα
 Λειτουργία τθσ αναπνοισ
ςε διάφορα ηϊα
 Θ αίςκθςθ τθσ όςφρθςθσ
 Θ χρθςιμότθτα των τριχϊν
ςτθ μφτθ
 Υγιεινζσ και βλαβερζσ
ςυνικειεσ για το ςχζςθ με το
αναπνευςτικό ςφςτθμα
 Λδιαιτερότθτεσ του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ
ςτο ηωικό βαςίλειο
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα τα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα και
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται
ενδεικτικά ςτισ παρακάτω
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά:
 προςδιορίηουν τθ κζςθ τθσ
καρδιάσ ςτο ςϊμα τουσ (π.χ.
ακουμπϊντασ το χζρι τουσ
ςτο ςτικοσ τουσ)
 εντοπίηουν ςτο ςϊμα τουσ
ςθμεία ςτα οποία μποροφν
να αντιλθφκοφν τον ςφυγμό
τουσ (όπωσ π.χ. αγγίηοντασ με
τα δάχτυλά τουσ τον λαιμό
τουσ, ςτο εςωτερικό του
καρποφ τουσ ι κάτω από τον
αςτράγαλό τουσ)
 διαπιςτϊνουν ότι θ
ςυχνότθτα του ςφυγμοφ
εξαρτάται από τθν ζνταςθ τθσ
ςωματικισ άςκθςθσ και
ςυςχετίηουν τθ διαπίςτωςθ
αυτι με τθν αντίςτοιχθ
παρατιρθςθ για τον ρυκμό
τθσ αναπνοισ (π.χ. μετρϊντασ
τον ςφυγμό τουσ πριν και
μετά τθ ςωματικι άςκθςθ)
 ςθμειϊνουν ςε
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διάφορα μζρθ τθσ
καρδιάσ
 να περιγράφουν τα
μζρθ του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ και τθ
χρθςιμότθτά του
 να ςυςχετίηουν τθ
λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ με αυτι
του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ
 να αναφζρουν
ςυνικειεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν
καλι λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ

ςχεδιάγραμμα τθσ καρδιάσ
ι/και ςε ςχετικό
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό τα διάφορα μζρθ τθσ
 αναφζρουν ςυνικειεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν καλι
λειτουργία του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ (όπωσ π.χ. ςωςτι
διατροφι και θ μζτρια
αερόβια άςκθςθ)
Μετά τον πειραματιςμό και
τθν καταγραφι των
παρατθριςεϊν τουσ,
ακολουκοφν οι φάςεισ τθσ
εξαγωγισ των
ςυμπεραςμάτων και τθσ
γενίκευςθσ.
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τισ
κατευκφνςεισ ι/και με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, κα
εμβακφνουν/πλθροφορθκοφ
ν για το κυκλοφορικό
ςφςτθμα μζςω πολυτροπικοφ
περιεχομζνου, όπωσ:
 ζνκετα κείμενα (τα οποία
μπορεί να περιζχουν
πλθροφορίεσ, επεξθγιςεισ,
αναφορζσ όπου κρίνεται
ςκόπιμο ςτον μικρόκοςμο,
ςυςχετίςεισ με άλλα
φυςικά/χθμικά φαινόμενα
και τθν κακθμερινι ηωι,
οδθγίεσ για περαιτζρω
πειραματιςμό με απλά
μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ των
μακθτϊν/-τριϊν)
 παραπομπζσ ςε
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό (προςομοιϊςεισ,
οπτικοποιιςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
βίντεο, πειράματα, 3D χάρτεσ,
εκπαιδευτικά παιχνίδια,
κείμενα, podcast/broadcast,
διαδραςτικζσ αςκιςεισ
πρακτικισ και εξάςκθςθσ,
χρονογραμμζσ, εικονικζσ
περιθγιςεισ, εικονικά
αντικείμενα επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κ.ά.
Το κυκλοφορικό ςφςτθμα
προςφζρεται για παραπομπι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ –
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ/ΚΡΙΗ

ςε πλικοσ ςχετικϊν
ψθφιακϊν
αναπαραςτάςεων/οπτικοποι
ιςεων/βίντεο/αντικειμζνων
εικονικισ ι επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ.

Κλιματικι
Αλλαγι/Κρίςθ,
Επίδραςθ ανκρϊπου
ςτα Οικοςυςτιματα,
Κρίςθ Βιοποικιλότθτασ

 να παραςκευάηουν
CO2
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά κάποιεσ
από τισ κυριότερεσ
φυςικζσ του ιδιότθτεσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά το
φαινόμενο του
κερμοκθπίου
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
επίδραςθ του
χρϊματοσ μιασ
επιφάνειασ εντόσ του
κερμοκθπίου ςτθ
κερμοκραςία του
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τι
ςυμβαίνει με τθ
ςτάκμθ του νεροφ τθσ
κάλαςςασ όταν
λιϊνει πάγοσ που
βρίςκεται: α) ςτθ
ξθρά β)ςτθ κάλαςςα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
επίδραςθ του
φαινομζνου του
κερμοκθπίου ςτθ
μείωςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ του
πλανιτθ
 να αναφζρουν τισ
κυριότερεσ από τισ
επιδράςεισ τθσ
κλιματικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα:
 Αρτθριακι πίεςθ
 Εξάρτθςθ των ςφυγμϊν
από το άγχοσ ι τον φόβο
 Μικρι και μεγάλθ
κυκλοφορία του αίματοσ
 Μεταμόςχευςθ καρδιάσ και
τεχνθτι καρδιά
 Ομάδα αίματοσ
 Αιμοδοςία
 Λδιαιτερότθτεσ του
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ
ςτα ηϊα
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα τα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα και
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται
ενδεικτικά ςτισ παρακάτω
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ τουσ:
 παραςκευάηουν CO2 (π.χ.
αναμειγνφοντασ ξίδι με
μαγειρικι ςόδα και
ςυλλζγοντασ το παραγόμενο
CO2 με ζνα μπαλόνι)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
κάποιεσ από τισ κυριότερεσ
φυςικζσ του ιδιότθτεσ, όπωσ
ότι είναι βαρφτερο από τον
ατμοςφαιρικό αζρα, άχρωμο
και άοςμο (π.χ. ηυγίηοντασ
ζνα μπαλόνι που φοφςκωςαν
με μια τρόμπα και ζνα
μπαλόνι ίςου όγκου που
περιζχει το CO2 που
παραςκεφαςαν, ι βάηοντασ
ζνα κερί μζςα ςε ζνα ποτιρι
και αδειάηοντασ το
περιεχόμενο του μπαλονιοφ
με το CO2 μζςα ςτο ποτιρι θ
φλόγα ςβινει)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
το φαινόμενο του
κερμοκθπίου (π.χ. μετρϊντασ
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αλλαγισ/κρίςθσ ςτον
πλανιτθ μασ και ςτον
άνκρωπο
 να αναφζρουν
τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ

τθ κερμοκραςία ςτο
εςωτερικοφ ενόσ
αυτοςχζδιου μοντζλου
κερμοκθπίου και ςτο
εξωτερικό του μια
θλιόλουςτθ μζρα)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθν επίδραςθ του χρϊματοσ
μιασ επιφάνειασ ςτθ
κερμοκραςία εντόσ του
κερμοκθπίου (π.χ.
επαναλαμβάνοντασ το
προθγοφμενο πείραμα με το
πάτωμα του κερμοκθπίου να
είναι μια φορά λευκό και μια
φορά ςκοφρο χρϊμα)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τι ςυμβαίνει με τθ ςτάκμθ
του νεροφ τθσ κάλαςςασ όταν
λιϊνει πάγοσ που βρίςκεται:
α) ςτθν ξθρά, β) ςτθ κάλαςςα
*π.χ. α) ςθμειϊνοντασ τθ
ςτάκμθ του νεροφ πριν και
μετά τθν τιξθ του πάγου που
βρίςκεται ςε πζτρεσ πάνω
από τθν επιφάνεια του νεροφ
ςε ζνα διάφανο μπολ και β)
ςθμειϊνοντασ τθ ςτάκμθ του
νεροφ πριν και μετά τθν τιξθ
του πάγου που επιπλζει
αρχικά ςτο νερό μζςα ςε ζνα
διάφανο μπολ+
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθν επίδραςθ του
φαινομζνου του κερμοκθπίου
ςτθ μείωςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ του πλανιτθ
(π.χ. τοποκετϊντασ ζνα μικρό
ομοίωμα που ζφτιαξαν από
λευκι πλαςτελίνθ μιασ
πολικισ αρκοφδασ πάνω ςε
ζνα μεγάλο κομμάτι πάγο
μζςα ςε ζνα μπολ με νερό)
Μετά τον πειραματιςμό και
τθν καταγραφι των
παρατθριςεϊν τουσ,
ακολουκοφν οι φάςεισ τθσ
εξαγωγισ των
ςυμπεραςμάτων και τθσ
γενίκευςθσ.
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τισ
κατευκφνςεισ ι/και με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, κα
εμβακφνουν/πλθροφορθ-

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

48 |

Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ –
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ/ΚΡΙΗ

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

κοφν για τθν κλιματικι
αλλαγι/κρίςθ μζςω
πολυτροπικοφ περιεχομζνου,
όπωσ:
 ζνκετων κειμζνων (τα
οποία μπορεί να περιζχουν
πλθροφορίεσ, επεξθγιςεισ,
αναφορζσ όπου κρίνεται
ςκόπιμο ςτον μικρόκοςμο,
ςυςχετίςεισ με άλλα
φυςικά/χθμικά φαινόμενα
και τθν κακθμερινι ηωι,
οδθγίεσ για περαιτζρω
πειραματιςμό με απλά
μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ των
μακθτϊν/-τριϊν)
 παραπομπζσ ςε
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό (προςομοιϊςεισ,
οπτικοποιιςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
βίντεο, πειράματα, 3D χάρτεσ,
εκπαιδευτικά παιχνίδια,
κείμενα, podcast/broadcast,
διαδραςτικζσ αςκιςεισ
πρακτικισ και εξάςκθςθσ,
χρονογραμμζσ, εικονικζσ
περιθγιςεισ, εικονικά
αντικείμενα επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κ.ά.

Ραραγωγι Ιχου

 να ςυςχετίηουν τθν
παλμικι κίνθςθ μιασ
πθγισ με τθν
παραγωγι του ιχου
 να επαλθκεφουν ότι
θ διάρκεια
παραγωγισ του ιχου
είναι ίδια με τθ
διάρκεια τθσ
ταλάντωςθσ τθσ
πθγισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα:
 τρόποι ανάςχεςθσ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ/κρίςθσ
 αλλαγζσ ςε κακθμερινζσ
μασ ςυνικειεσ που κα
ςυμβάλλουν προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ
 επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ/κρίςθσ ςτον
πλανιτθ και ςτον άνκρωπο
 επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ/ κρίςθσ ςτθ
Μεςόγειο και ςτθν Ελλάδα
 κρίςθ βιοποικιλότθτασ
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, ακολουκοφν
όλα τα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα και
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται ςε
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
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 να εξθγοφν με απλά
λόγια πϊσ
παράγονται οι ιχοι

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

Διάδοςθ Ιχου

 να αναγνωρίηουν
ότι οι ιχοι
διαδίδονται ςτα υλικά
ςϊματα
 να αναφζρουν ότι θ
διάδοςθ των ιχων
γίνεται με θχθτικά
κφματα
 να επαλθκεφουν ότι
με τουσ ιχουσ
μεταφζρεται ενζργεια

Ανάκλαςθ και
Απορρόφθςθ του Ιχου

 να αναγνωρίηουν τα
φαινόμενα τθσ
ανάκλαςθσ και τθσ
απορρόφθςθσ των
ιχων
 να αναφζρουν
εφαρμογζσ τθσ
ανάκλαςθσ και τθσ
απορρόφθςθσ του
ιχου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ιδιοκαταςκευζσ, ϊςτε να:
 παράγουν ιχουσ
χρθςιμοποιϊντασ αντικείμενα
κακθμερινισ χριςθσ, το
ςϊμα τουσ ι και μουςικά
όργανα
 ςυνδζουν μζςω
πειραματικϊν
δραςτθριοτιτων τθν
παραγωγι των ιχων με τθν
παλμικι κίνθςθ ςωμάτων,
(π.χ. παρακολοφκθςθ των
δονιςεων ςτθν επιφάνεια
ενόσ κρουςτοφ οργάνου, των
χορδϊν ςε ζνα ζγχορδο ι και
των δονιςεων των
φωνθτικϊν χορδϊν)
 καταςκευάηουν και παίηουν
με μουςικά όργανα από απλά
υλικά (π.χ. καταςκευι
οργάνων με ανακυκλϊςιμα
υλικά και δθμιουργία
ορχιςτρασ με αυτά)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι οι ιχοι διαδίδονται ςτα
υλικά ςϊματα (ενδεικτικά:
ακοφν ιχουσ που διαδίδονται
μζςω διαφόρων υλικϊν
ςωμάτων)
 εκτελοφν δραςτθριότθτεσ
με απλά υλικά για να
αναπαραςτιςουν τουσ
μθχανιςμοφσ διάδοςθσ των
ιχων (π.χ. παιχνίδι τφπου
ντόμινο ι ιδιοκαταςκευζσ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι με τουσ ιχουσ
μεταφζρεται ενζργεια (π.χ.
δφο κρουςτά ςε μικρι
απόςταςθ μεταξφ τουσ με τισ
μεμβράνεσ τοποκετθμζνεσ
παράλλθλα και παρατιρθςθ
ότι θ δόνθςθ ςτο ζνα
προκαλεί δονιςεισ και ςτο
άλλο)
 διαπιςτϊνουν μζςα από
πειραματικζσ διαδικαςίεσ ότι
οι ιχοι ανακλϊνται (π.χ.
παρατιρθςθ τθσ διάδοςθσ
θχθτικϊν κυμάτων –ιχων–
μζςα από υλικά ςϊματα και
αλλαγι κατεφκυνςισ τουσ
όταν ςυναντοφν άλλα)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι οι ιχοι απορροφϊνται και
προςδιορίηουν τουσ
παράγοντεσ από τουσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

50 |

Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

Το Αυτί

 να αναγνωρίηουν τα
μζρθ του αυτιοφ
 να εκτιμοφν τθ
χρθςιμότθτα φπαρξθσ
των δφο αυτιϊν
 να είναι
ευαιςκθτοποιθμζνοι/
-εσ ςε ςχζςθ με τθν
απϊλεια ακοισ

Θχορφπανςθ –
Θχοπροςταςία

 να αναγνωρίηουν
τισ επιδράςεισ ςτον
ανκρϊπινο
οργανιςμό τθσ
ζκκεςθσ ςε δυνατοφσ
και παρατεταμζνθσ
διάρκειασ ιχουσ
 να περιγράφουν
τθν ζννοια τθσ
θχορφπανςθσ
 να προτείνουν μζςα
θχοπροςταςίασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οποίουσ εξαρτάται θ
απορρόφθςθ των ιχων (π.χ.
δοκιμζσ απορρόφθςθσ του
ιχου από διάφορα υλικά)
 ερμθνεφουν φυςικά
φαινόμενα και τεχνολογικζσ
εφαρμογζσ που ςυνδζονται
με τθν ανάκλαςθ και τθν
απορρόφθςθ των ιχων (π.χ.
επιλογι θχομονωτικϊν
υλικϊν)
 παρατθροφν τα μζρθ του
αυτιοφ με χριςθ ζντυπων ι
και ψθφιακϊν μζςων,
εντοπίηουν και ψθλαφοφν τα
εξωτερικά μζρθ του αυτιοφ
και διακρίνουν τα εςωτερικά
μζρθ, αναγνωρίηοντασ τισ
λειτουργίεσ τουσ (για
παρουςίαςθ τθσ δομισ του
εςωτερικοφ του αυτιοφ
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν εφαρμογζσ
εικονικισ πραγματικότθτασ ι
άλλο ψθφιακό υλικό)
 μζςω πειραματικϊν
διαδικαςιϊν διαπιςτϊνουν
ότι θ φπαρξθ των δφο αυτιϊν
μάσ επιτρζπει να
προςδιορίςουμε τθν
κατεφκυνςθ που βρίςκεται θ
θχθτικι πθγι (π.χ.
δραςτθριότθτεσ με μορφι
παιχνιδιοφ μζςα ι και ζξω
από τθν τάξθ)
 γνωρίηουν τθν φπαρξθ τθσ
νοθματικισ γλϊςςασ και
προβλθματίηονται για τθν
απϊλεια τθσ ακοισ (π.χ.
ςυηιτθςθ με
ςυμπλθρωματικι χριςθ
βίντεο ι και παρουςίαςθ τθσ
ελλθνικισ νοθματικισ
γλϊςςασ)
 καταγράφουν και
αναπαράγουν ιχουσ με
χριςθ ψθφιακϊν μζςων
 προβλθματίηονται για τθν
επίδραςθ των ιχων ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό
(ενδεικτικά: χριςθ
ενθμερωτικοφ υλικοφ,
αναηιτθςθ πλθροφορίασ,
ςυηιτθςθ και καταγραφι
ςυναιςκθμάτων και
αντιδράςεων που προκαλεί θ
ζκκεςθ ςε ςυνεχείσ και
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ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

δυνατοφσ ιχουσ)
 προτείνουν τρόπουσ
θχοπροςταςίασ βαςιηόμενοι/εσ ςτα ςυμπεράςματα ςτα
οποία κατζλθξαν για τθν
ανάκλαςθ και τθν
απορρόφθςθ των ιχων
Σε όλεσ τισ υποενότθτεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ κατά τον
πειραματιςμό καταγράφουν
τισ παρατθριςεισ τουσ.
Ακολουκεί θ εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων ςε επίπεδο
τάξθσ. Θ διδακτικι
παρζμβαςθ ολοκλθρϊνεται
με τισ δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ / γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με πολυτροπικό υλικό που κα
επιτρζψει τθν ανάδειξθ
διεπιςτθμονικϊν/διακεματικ
ϊν διαςυνδζςεων.
Ενδεικτικά κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφν:
 ςχετικό ςενάριο που είναι
δθμοςιευμζνο ςτθν
πλατφόρμα του Αιςϊπου
http://aesop.iep.edu.gr/node
/7077
 μακθςιακά αντικείμενα
από το φωτόδεντρο
 ψθφιακζσ
προςομοιϊςεισ/οπτικοποιιςεισ των μικροςκοπικϊν
διαδικαςιϊν παραγωγισ και
διάδοςθσ του ιχου
 προτάςεισ για
ιδιοκαταςκευζσ αλλά και
αναπαραςτάςεισ με μορφι
παιχνιδιϊν για τθν παραγωγι
του ιχου με αυτοςχζδια
μουςικά όργανα και
πειραματικϊν διατάξεων για
τθ διάδοςθ των κυμάτων
 ακρόαςθ ιχων από
διάφορα μουςικά όργανα και
ςυςχζτιςθ με τθν αίςκθςθ
που προκαλοφν ςυςχετίςεισ
με λογοτεχνικά κείμενα,
αναφορά ςε υπζρθχουσ και
υπόθχουσ
 χριςθ εφαρμογϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

εικονικισ και επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ, 3D μοντζλα
αναπαράςταςθσ του αυτιοφ
και των λειτουργιϊν του
Ρροτάςεισ για ζνκετα ι και
ςχζδια δράςθσ με ενδεικτικζσ
κεματικζσ:
 Ιχοι και κόρυβοι ςτον
χϊρο του ςχολείου
(καταγραφι των
ιχων/κορφβων ςτο ςχολικό
περιβάλλον ι και ςτο αςτικό
περιβάλλον και διατφπωςθ
προτάςεων για τον
περιοριςμό τθσ όχλθςθσ από
αυτοφσ)
 Ηϊντασ ςε ζναν κόςμο
χωρίσ ιχουσ
 Καταςκευι θχόμετρου
 Ιχοι που μασ
ταξιδεφουν/Κλείνοντασ τα
μάτια ακοφμε…

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΦΤΙΚΑ – Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο Φυςικόσ Κόςμοσ,
Επιςτιμθ και
Εκπαίδευςθ - Θ
Επιςτθμονικι και
Εκπαιδευτικι
Μεκοδολογία με
Διερεφνθςθ

ΔΤΝΑΜΕΙ –
ΚΙΝΗΕΙ

Οι Δυνάμεισ – Με
επαφι – Από Απόςταςθ
– Το Βάροσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 να ςυνδζουν τα
φαινόμενα με τθν
ζννοια τθσ μεταβολισ
 να διακρίνουν τα
φυςικά μεγζκθ από
τισ ζννοιεσ
 να αναγνωρίηουν τα
αντικείμενα μελζτθσ
των επιςτθμϊν
 να γνωρίηουν τον
τρόπο με τον οποίο
εργάηονται οι
επιςτιμονεσ
 να εφαρμόηουν τα
βιματα τθσ
επιςτθμονικισ
εκπαιδευτικισ
μεκοδολογίασ με
διερεφνθςθ
 να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία του
πειράματοσ για τθ
μελζτθ των
φαινομζνων
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
φπαρξθ δυνάμεων
που αςκοφνται με
επαφι ι από
απόςταςθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά πωσ
όταν αςκοφνται
δυνάμεισ ςτα
ςϊματα,
προκαλοφνται
αλλαγζσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά μερικζσ
από τισ αλλαγζσ που
προκαλοφν οι
δυνάμεισ όταν
αςκοφνται ςτα
ςϊματα
 να διακρίνουν τα
αποτελζςματα των
δυνάμεων ςε δφο
γενικζσ κατθγορίεσ: α)
ςτθν αλλαγι τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ μζςω
ςχετικοφ εποπτικοφ υλικοφ
με παραδείγματα:
 εντοπίηουν διάφορα
φυςικά φαινόμενα ςτον
κόςμο γφρω μασ και τα
ςυςχετίηουν με τθν ζννοια τθσ
μεταβολισ
 διαπιςτϊνουν τον τρόπο με
τον οποίο εργάηονται οι
επιςτιμονεσ και τα βιματα
που ακολουκοφν κατά τθν
ζρευνά τουσ (με
παραδείγματα επιςτθμονικϊν
ανακαλφψεων και αλλαγισ
κεωρίασ)
 διακρίνουν τα φυςικά
μεγζκθ από τισ ζννοιεσ και
πραγματοποιοφν απλζσ
μετριςεισ φυςικϊν μεγεκϊν
 εφαρμόηουν τα βιματα τθσ
επιςτθμονικισ εκπαιδευτικισ
μεκοδολογίασ με διερεφνθςθ
για τθ μελζτθ ενόσ
φαινομζνου
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (εικόνεσ, κείμενα,
ποιιματα, θχθτικά
αποςπάςματα κ.λπ.) ωσ
ζναυςμα, προκειμζνου να
μπορζςουν να διατυπϊςουν
υποκζςεισ για τα φυςικά
φαινόμενα που πρόκειται να
διαπραγματευτοφν.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι υπάρχουν δυνάμεισ που
αςκοφνται με επαφι ι από
απόςταςθ (βάροσ, μαγνθτικζσ
δυνάμεισ, θλεκτρικζσ
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κινθτικισ κατάςταςθσ
των ςωμάτων και β)
ςτθν παραμόρφωςθ
των ςωμάτων
 να διακρίνουν
περιπτϊςεισ όπου
αςκοφνται δυνάμεισ
ςε ςϊματα χωρίσ να
παρατθροφνται
κάποιεσ αλλαγζσ

δυνάμεισ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι αν αςκιςουν δφναμθ ςε
διάφορα ςϊματα (π.χ. χαρτί,
βιβλίο, ελατιριο)
προκαλοφνται αλλαγζσ (το
χαρτί ςκίηεται ι
τςαλακϊνεται, το βιβλίο
μετακινείται, το μικοσ του
ελατθρίου αυξάνεται ι
μειϊνεται κ.λπ.)
 εκτελοφν πειραματιςμοφσ
με δυνάμεισ που προκαλοφν
αλλαγι τθσ κινθτικισ
κατάςταςθσ των ςωμάτων
(ξεκίνθμα, ςταμάτθμα,
επιτάχυνςθ, επιβράδυνςθ,
ευκφγραμμθ κίνθςθ, κυκλικι
κίνθςθ, ελεφκερθ πτϊςθ)
 εκτελοφν πειραματιςμοφσ
με δυνάμεισ που προκαλοφν
παραμόρφωςθ των ςωμάτων
(μόνιμθ παραμόρφωςθ,
προςωρινι παραμόρφωςθ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι μπορεί να αςκθκεί
δφναμθ ςε ζνα ςϊμα, χωρίσ
να μποροφμε πάντα να
παρατθριςουμε
(μακροςκοπικά) κάποια
αλλαγι (π.χ. αςκοφμε δφναμθ
ςε ζνα ςτζρεο, άκαμπτο
ςϊμα που παραμζνει
ακλόνθτο)
Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταγράφουν παρατθριςεισ
για κάκε πείραμα.
Ακολουκεί θ εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων.
Θ διδακτικι παρζμβαςθ
ολοκλθρϊνεται με τισ
δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ/γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με:
 παραπομπζσ ςε ψθφιακό
υλικό (βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, προςομοιϊςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) με τθ ςαφι οδθγία πωσ
θ χριςθ οποιουδιποτε
ψθφιακοφ υλικοφ/μζςου δεν
κα αντικαταςτιςει τουσ
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά που κα
πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ
 χριςθ ανάλογων ζνκετων
κειμζνων με αναφορζσ ςτθν
τεχνολογία και τον
μικρόκοςμο

Ρϊσ μετράμε τθ
Δφναμθ

 να αναγνωρίηουν
τθν αναγκαιότθτα
μζτρθςθσ των
δυνάμεων
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τρόπουσ
για να μετράμε τισ
δυνάμεισ
 να αναγνωρίηουν το
δυναμόμετρο ωσ
όργανο μζτρθςθσ τθσ
δφναμθσ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Επεξιγθςθ με τον
μικρόκοςμο τθσ επίδραςθσ
μιασ δφναμθσ ςε ζνα ςϊμα
(ειδικά όταν δεν
παρατθροφνται
μακροςκοπικζσ αλλαγζσ)
 Φπαρξθ – Ζλλειψθ
βαρφτθτασ
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 μετροφν δυνάμεισ όπωσ το
βάροσ (π.χ. επιμικυνςθ
ελατθρίου όταν τοποκετοφμε
ςτθν άκρθ του διάφορα
αντικείμενα)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
πωσ θ επιμικυνςθ ελατθρίου
είναι ανάλογθ του βάρουσ
που τοποκετοφμε ςτθν άκρθ
του
 αναγνωρίηουν το
δυναμόμετρο ωσ όργανο
μζτρθςθσ τθσ δφναμθσ και
αναφζρουν τα μζρθ του
(γίνεται και αναφορά ςτισ
ομοιότθτεσ δυναμόμετρου
και τθσ αυτοςχζδιασ
πειραματικισ ςυςκευισ που
χρθςιμοποιικθκε παραπάνω)
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Διάκριςθ των μεγεκϊν
βάρουσ και μάηασ
 Θ μάηα ενόσ ςϊματοσ είναι
ςτακερι – το βάροσ όχι
 Τεχνολογικι αναφορά ςτισ
εφαρμογζσ του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Τριβι – Ραράγοντεσ
από τουσ οποίουσ
εξαρτάται

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
εμφάνιςθ τριβισ όταν
προςπακοφμε να
κζςουμε ςε κίνθςθ
ζνα ςϊμα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τα
αποτελζςματα τθσ
τριβισ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά
παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ
εξαρτάται/δεν
εξαρτάται θ τριβι
 να αναφζρουν
περιπτϊςεισ που θ
τριβι είναι επικυμθτι
και περιπτϊςεισ που
θ τριβι είναι
ανεπικφμθτθ
 να πειραματίηονται
με τρόπουσ που
αυξάνουν ι μειϊνουν
τθν τριβι
 να προτείνουν
τρόπουσ ϊςτε να
αυξθκεί ι να μειωκεί
θ τριβι
 να ερμθνεφουν τθν
τριβι με το μοντζλο
του μικρόκοςμου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δυναμόμετρου ςτθν
κακθμερινι ηωι (π.χ.
ηυγαριζσ – διαφορετικά είδθ
θλεκτρονικζσ ηυγαριζσ κ.λπ.)
 Ηυγόσ με μθ ίςουσ
βραχίονεσ (π.χ. θ τραμπάλα, ο
μοχλόσ)
 Χριςθ ελατθρίων για
γυμναςτικι και άςκθςθ
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθν εμφάνιςθ τριβισ όταν
κζτουμε ςε κίνθςθ ζνα ςϊμα
(π.χ. ςπρϊχνουν ζνα –μικρό–
ςϊμα πάνω ςε διάφορεσ
επιφάνειεσ όπωσ
γυαλόχαρτο, ςελίδα
τετραδίου, κρανίο κ.λπ. και
διαπιςτϊνουν τθ δυςκολία –ι
όχι– ςτθν κίνθςθ ανά
περίπτωςθ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τα αποτελζςματα τθσ τριβισ
(π.χ. να τρίψουν γριγορα τα
χζρια τουσ ϊςτε να ακοφςουν
τον χαρακτθριςτικό ιχο και
να αιςκανκοφν τθ κερμότθτα,
να τρίψουν μια κιμωλία ι μια
γόμα ςε ζνα κομμάτι χαρτί ι
γυαλόχαρτο και να δουν τθ
φκορά που προκαλείται ςτο
υλικό κ.λπ.)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τουσ παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ τριβι
(πειράματα τριβισ ςε
διαφορετικζσ οριηόντιεσ
επιφάνειεσ και πειράματα με
ςϊματα διαφορετικοφ
βάρουσ ςτθν ίδια οριηόντια
επιφάνεια)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι θ τριβι δεν εξαρτάται από
το εμβαδόν των επιφανειϊν
(πείραμα ςφγκριςθσ τριβισ
όταν ζνα ςϊμα ολιςκαίνει με
διαφορετικζσ επιφάνειεσ του,
ςτο ίδιο υλικό)
 προβλθματίηονται και
αναγνωρίηουν περιπτϊςεισ
επικυμθτισ και μθ
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επικυμθτισ τριβισ από τθν
κακθμερινι ηωι (π.χ.
επικυμθτι τριβι – ςόλεσ
παπουτςιϊν, βιδωτά καπάκια
μπουκαλιϊν, ελαςτικά
αυτοκινιτων, χριςθ γόμασ,
ειδικά αντιολιςκθτικά
δάπεδα, γραφι ςε πίνακα ι
ςε τετράδιο κ.λπ., μθ
επικυμθτι – κινθτιρεσ
μθχανϊν, πόρτεσ, πζδιλα ςκι
κ.λπ.)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τρόπουσ που αυξάνουν ι
μειϊνουν τθν τριβι (π.χ.
πειράματα τριβισ με χριςθ
διάφορων επιφανειϊν λείων
ι τραχιϊν, χριςθ απλϊν
λιπαντικϊν ουςιϊν όπωσ
ςαποφνι, λάδι, υγρό πιάτων
κ.λπ.)

Ρίεςθ

 να διαχωρίηουν ωσ
διαφορετικζσ ζννοιεσ
τθ δφναμθ από τθν
πίεςθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά πωσ θ
πίεςθ εξαρτάται από
τθν δφναμθ που
αςκείται ςε ζνα ςϊμα
κακϊσ και από το
εμβαδόν τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Λίπανςθ των αρκρϊςεων
του ανκρϊπινου ςϊματοσ
(αρκρικά υγρά)
 Τεχνολογία: Αγϊνεσ
αυτοκινιτων, διαφορετικά
ελαςτικά ςε διαφορετικζσ
καιρικζσ ςυνκικεσ
 Τεχνολογία: Είδθ
λιπαντικϊν για μθχανζσ που
χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά
 Μικροςκοπικι ερμθνεία
τθσ τριβισ
 Ρροςομοιϊςεισ/οπτικοποιι
ςεισ μεγζκυνςθσ λείων και
τραχιϊν επιφανειϊν που
ζρχονται ςε επαφι
 Αντιςτάςεισ ςτα υγρά και
τα αζρια
 Άναμμα φωτιάσ με τριβι
 Χόβερκραφτ (και
ιδιοκαταςκευι)
 Απλι μθχανι: Θ ςφινα
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
πωσ θ πίεςθ εξαρτάται από τθ
δφναμθ που αςκείται ςε ζνα
ςϊμα (π.χ. ςφγκριςθ ίχνουσ
αντικειμζνου που ακουμπά
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επιφάνειασ επαφισ

Υδροςτατικι Ρίεςθ

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι τα
υγρά λόγω του
βάρουσ τουσ
δθμιουργοφν πίεςθ
 να αναφζρουν ότι θ
πίεςθ που
δθμιουργείται ςτα
υγρά λόγω του
βάρουσ τουσ λζγεται
υδροςτατικι πίεςθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
υδροςτατικι πίεςθ
αυξάνεται, όςο
μεγαλϊνει το βάκοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςε μαλακι πλαςτελίνθ,
αλεφρι ι άλλο παρόμοιο
υλικό όταν ςε αυτό
αςκοφνται διαφορετικζσ
ςτακερζσ δυνάμεισ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
πωσ θ πίεςθ εξαρτάται από το
εμβαδόν τθσ επιφάνειασ
επαφισ (π.χ. ςφγκριςθ ίχνουσ
ενόσ αντικειμζνου ανάλογα
με το εμβαδόν τθσ
επιφάνειάσ του, όταν
ακουμπά ςε μαλακι
πλαςτελίνθ, αλεφρι ι άλλο
παρόμοιο υλικό)
 αναγνωρίηουν με
κατάλλθλθ δραςτθριότθτα –
ςταυρόλεξο, ακροςτιχίδα,
άςκθςθ αντιςτοίχιςθσ,
ςυμπλιρωςθ κενϊν κ.λπ.πωσ θ πίεςθ και θ δφναμθ
είναι διαφορετικζσ ζννοιεσ
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Μικροςκοπικι ερμθνεία
τθσ πίεςθσ
 Τεχνολογία: πζδιλα του
ςκι/χιονοπζδιλα, φακίρθσ και
το κρεβάτι με καρφιά
 Τεχνολογία: ςφςτθμα
πζδθςθσ – φρζνα. Φορτθγά
με επιπλζον ςειρά ελαςτικϊν
τα οποία «κατεβαίνουν» όταν
το φορτίο μεγαλϊνει
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι τα υγρά λόγω του βάρουσ
τουσ δθμιουργοφν πίεςθ (π.χ.
ςε πλαςτικό μπουκάλι ι
μεταλλικό κουτί που ζχουμε
αντικαταςτιςει τον πάτο με
μπαλόνι ρίχνουμε νερό και
παρατθροφμε τθν
παραμόρφωςθ του
μπαλονιοφ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι θ υδροςτατικι πίεςθ
αυξάνεται, όςο μεγαλϊνει το
βάκοσ (π.χ. γεμίηουμε νερό
ζνα πλαςτικό μπουκάλι που
το τρυπιςαμε ςε διάφορα
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φψθ)
 αναφζρουν με κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα –ςταυρόλεξο,
ακροςτιχίδα, άςκθςθ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθ
κενϊν κ.λπ.- πωσ θ πίεςθ που
δθμιουργείται ςτα υγρά λόγω
του βάρουσ τουσ λζγεται
υδροςτατικι πίεςθ.

Ατμοςφαιρικι Ρίεςθ

ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙ-

Απλό θλεκτρικό
κφκλωμα

 να αναφζρουν ότι ο
αζρασ λόγω του
βάρουσ του προκαλεί
πίεςθ
 να αναφζρουν ότι θ
πίεςθ που οφείλεται
ςτο βάροσ του αζρα,
ονομάηεται
ατμοςφαιρικι πίεςθ
 να αντιλθφκοφν ότι
θ ατμοςφαιρικι
πίεςθ είναι πάρα
πολφ μεγάλθ παρότι
δεν τθν
αντιλαμβανόμαςτε

 να αναφζρουν τα
ςτοιχεία ενόσ απλοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Μικροςκοπικι ερμθνεία
τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ
 Τεχνολογία: καταςκευι
υποβρυχίων, ςτολζσ
κατάδυςθσ
 Τεχνολογία: καταςκευι
υδάτινων φραγμάτων
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι ο αζρασ λόγω του βάρουσ
του προκαλεί πίεςθ (π.χ.
απότομθ αναςικωςθ
μεγάλου φφλλου χαρτιοφ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι θ ατμοςφαιρικι πίεςθ
είναι μεγάλθ παρότι δεν τθν
αντιλαμβανόμαςτε (π.χ.
τοποκετοφμε μια βεντοφηα ςε
μια λεία επιφάνεια και
αρχίηουμε να κρεμάμε
διάφορα βαριά αντικείμενα)
 αναφζρουν με κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα –ςταυρόλεξο,
ακροςτιχίδα, άςκθςθ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθ
κενϊν κ.λπ. – πϊσ θ πίεςθ
που δθμιουργείται λόγω του
βάρουσ του αζρα, ονομάηεται
ατμοςφαιρικι πίεςθ
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Θμιςφαίρια του
Μαγδεμβοφργου
 Το «βοφλωμα» των αυτιϊν
όταν ανεβαίνουμε ι
κατεβαίνουμε απότομα φψοσ
 Γιατί θ ατμοςφαιρικι πίεςθ
δε μασ ςυνκλίβει
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
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Τα ςτοιχεία ενόσ απλοφ
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ

Θλεκτρικό ρεφμα

θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ και τισ
λειτουργίεσ τουσ
 να καταςκευάηουν
απλά θλεκτρικά
κυκλϊματα
 να διατυπϊνουν
ζναν οριςμό για το
απλό θλεκτρικό
κφκλωμα
 να περιγράφουν τισ
ενεργειακζσ
μεταβολζσ ςτα
διάφορα ςτοιχεία του
θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ

 να ςυςχετίηουν το
θλεκτρικό ρεφμα με
ζνα μοντζλο ροισ
 να ςυμπεραίνουν
ότι μζςω του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ
μεταφζρεται ενζργεια

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα τα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα και
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται ςε
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ, ϊςτε να:
 αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία
ενόσ απλοφ θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ (μπαταρίεσ,
καλϊδια, λαμπάκια
πυρακτϊςεωσ, λαμπτιρεσ
LED, διακόπτεσ)
 διακρίνουν τθν φπαρξθ
πόλων ςτα ςτοιχεία του
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ, (π.χ.
ψθλάφθςθ και αναγνϊριςθ
μερϊν και ακροδεκτϊν ςε
μπαταρίεσ, λαμπάκια, led,
διακόπτεσ…)
 καταςκευάηουν απλά
θλεκτρικά κυκλϊματα
 πειραματίηονται με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
ςφνδεςθσ των ςτοιχείων ενόσ
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ (π.χ.
δοκιμάηουν εναλλακτικοφσ
τρόπουσ ςφνδεςθσ των πθγϊν
και των ςυςκευϊν)
 αναγνωρίηουν και
ςχεδιάηουν θλεκτρικά
κυκλϊματα με διαφορετικοφσ
τρόπουσ αναπαράςταςθσ,
(ενδεικτικά: ςχεδιάηουν
θλεκτρικά κυκλϊματα
απεικονίηοντασ τα ςτοιχεία
που τα αποτελοφν είτε με
μορφι ςυμβόλων είτε με τθν
αναπαράςταςι τουσ)
 ςυηθτοφν για τισ
ενεργειακζσ μετατροπζσ ςε
ζνα θλεκτρικό κφκλωμα
 ςυνδζουν το θλεκτρικό
ρεφμα ςε ζνα κφκλωμα με τισ
κινιςεισ των ςωματιδίων του
μικρόκοςμου, (π.χ. με χριςθ
αναπαραςτάςεων/οπτικοποι
ιςεων/προςο-μοιϊςεων)
 ςυςχετίηουν τθ ροι νεροφ
ςε ζνα κλειςτό κφκλωμα με τθ
ροι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε
ζνα κλειςτό θλεκτρικό
κφκλωμα (π.χ. χριςθ
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Αγωγοί και Μονωτζσ

 να διακρίνουν
διάφορα υλικά ςε
αγωγοφσ και μονωτζσ
 να αναγνωρίηουν τθ
χρθςιμότθτα του
διακόπτθ ςε ζνα
θλεκτρικό κφκλωμα

Σφνδεςθ ςε Σειρά –
Ραράλλθλα

 να εξθγοφν τισ
παρατθριςεισ τουσ
για τα χαρακτθριςτικά
των κυκλωμάτων με
βάςθ τισ
ςυνδεςμολογίεσ ςε
ςειρά και παράλλθλα
 να ερμθνεφουν τθ
φωτοβολία των
λαμπτιρων ανάλογα
με τθ ςυνδεςμολογία
τουσ και το μοντζλο
ροισ που ζχουν
επιλζξει
 να ςχεδιάηουν και
να πραγματοποιοφν
πειραματικζσ
διαδικαςίεσ, ϊςτε να
διερευνοφν τθν
επίδραςθ των
μεταβλθτϊν ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οπτικοποιιςεων για τθν
αναπαράςταςθ του
υδραυλικοφ κυκλϊματοσ,
καταγραφι και του ρόλου
των ςτοιχείων που το
αποτελοφν, ςυςχετίηοντάσ το
με το θλεκτρικό κφκλωμα)
 διακρίνουν ότι μζςω των
κινιςεων των ςωματιδίων
του μικρόκοςμου
μεταφζρεται ενζργεια (π.χ.
χριςθ προςομοιϊςεων,
παιχνίδι ντόμινο…)
 διακρίνουν και ταξινομοφν
διάφορα υλικά με βάςθ τθν
ικανότθτά τουσ να άγουν το
θλεκτρικό ρεφμα, (π.χ. με
χρθςιμοποίθςθ διάφορων
υλικϊν που ζχουν διακζςιμα,
ωσ ςτοιχεία ενόσ κυκλϊματοσ
και παρατιρθςθ ςτθν
επίδραςθ που ζχει θ
παρουςία τουσ ςτθ
φωτοβολία λαμπτιρα που
είναι ςυνδεδεμζνοσ ςε ςειρά)
 καταςκευάηουν διακόπτεσ
από απλά υλικά,
εφαρμόηοντασ τισ γνϊςεισ
που απζκτθςαν για τουσ
αγωγοφσ και τουσ μονωτζσ
 χρθςιμοποιοφν
διακόπτθ/διακόπτεσ ςτα
κυκλϊματά τουσ και
παρατθροφν τισ μεταβολζσ
που προκαλοφν
 καταςκευάηουν θλεκτρικά
κυκλϊματα με δφο θ
περιςςότερα λαμπάκια,
μπαταρίεσ και διακόπτεσ
 τροποποιοφν τθ ςφνδεςθ
των ςτοιχείων ςε θλεκτρικά
κυκλϊματα που
χρθςιμοποιοφν (ςυνδζςεισ ςε
ςειρά και παράλλθλα με δφο
ι περιςςότερα λαμπάκια ι
μπαταρίεσ ςε διάφορεσ
κζςεισ και παρατθροφν τισ
μεταβολζσ ςτθ φωτοβολία
των λαμπτιρων),
 χρθςιμοποιοφν
προγράμματα ςχεδίαςθσ για
να ςχεδιάηουν θλεκτρικά
κυκλϊματα
 ςυςχετίηουν τα
μακροςκοπικά αποτελζςματα
με τισ μικροςκοπικζσ
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ςυνδεςμολογίεσ ςε
ςειρά και παράλλθλα
 να ςυςχετίηουν τα
αποτελζςματα των
ερευνθτικϊν
διαδικαςιϊν τουσ, με
τθ λειτουργία των
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν
ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι
τουσ

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ

Θλεκτρικό εφμα, μια
επικίνδυνθ υπόκεςθ,
Βραχυκφκλωμα,
Αςφάλειεσ

 να χρθςιμοποιοφν
τισ θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ
λαμβάνοντασ τα
απαιτοφμενα μζτρα
για τθν αςφάλειά
τουσ
 να αναγνωρίηουν
τον ρόλο των
αςφαλειϊν ςε ζνα
θλεκτρικό κφκλωμα
 να υιοκετοφν
ςυμπεριφορζσ που
κακιςτοφν αςφαλι τθ
χριςθ τθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ

Ζνκετο: Νευρικό
ςφςτθμα, μεταφορά
πλθροφορίασ

 να ςυςχετίηουν τισ
λειτουργίεσ του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
με αυτζσ ενόσ
θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαδικαςίεσ (π.χ. με χριςθ
εφαρμογϊν προςομοίωςθσ,
οπτικοποίθςθσ)
 αναπαριςτοφν τουσ
τρόπουσ ςφνδεςθσ των
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν
(ενδεικτικά κα μποροφςαν να
απεικονίςουν τισ
ςυνδεςμολογίεσ ςτο ςπίτι ι
και ςτο ςχολείο τουσ)
 ςυηθτοφν για τον ρόλο των
διάφορων ςτοιχείων ςτα
θλεκτρικά κυκλϊματα
 παρατθροφν και ςυηθτοφν
για τισ οδθγίεσ αςφαλείασ
που ςυνοδεφουν μια
θλεκτρικι ςυςκευι (μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν οδθγίεσ
από ςυςκευζσ που
χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ
ςτθν κακθμερινότθτά τουσ)
 ςυνεργάηονται και
καταγράφουν τουσ τρόπουσ
που είναι ςυνδεδεμζνεσ οι
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ (ςε
ομάδεσ ςυνεργάηονται και
αναπαριςτοφν τα θλεκτρικά
κυκλϊματα ςτο ςπίτι ι και
ςτο ςχολείο τουσ)
 παρατθροφν ζναν
θλεκτρικό πίνακα και
ςυηθτοφν για το ρόλο των
αςφαλειϊν ςε αυτόν,
(ενδεικτικά: με τθν
κακοδιγθςθ και παρουςία
του/τθσ εκπαιδευτικοφ,
βλζπουν ζναν πίνακα
θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ,
διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ
αςφαλειϊν ςε αυτόν και
προβλθματίηονται για τθν
αναγκαιότθτα τθσ φπαρξισ
τουσ)
 αναηθτοφν πλθροφορίεσ για
τθν αςφαλι ςφνδεςθ και
χριςθ των θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν και δθμιουργοφν
ζνα κατάλογο πρακτικϊν που
επιτρζπουν τθν αςφαλι
χριςθ αυτϊν
 με βάςθ τισ πλθροφορίεσ
που παρουςιάηονται ςε
ζνκετο, και ςχετικι
δραςτθριότθτα (π.χ.
δθμιουργία μορςικοφ
τθλζγραφου) αναγνωρίηουν
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ότι μζςω των θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων μπορεί να
μεταφζρεται πλθροφορία
 εντοπίηουν τθ δομι και τισ
λειτουργίεσ του νευρικοφ
ςυςτιματοσ (π.χ. με χριςθ
ψθφιακισ αναπαράςταςθσ,
3D μοντζλου, πειραματικι
διαδικαςία…)
 ςυςχετίηουν τθν λειτουργία
του νευρικοφ ςυςτιματοσ με
τθν προςανατολιςμζνθ
κίνθςθ φορτίων/ με το
θλεκτρικό ρεφμα (π.χ. με
χριςθ ιδεοκφελλασ,
υποκζςεων και ςυηιτθςθσ
ςτθν τάξθ)

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ

Σε όλεσ τισ υποενότθτεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ κατά τον
πειραματιςμό καταγράφουν
τισ παρατθριςεισ τουσ.
Ακολουκεί θ εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων ςε επίπεδο
τάξθσ. Θ διδακτικι
παρζμβαςθ ολοκλθρϊνεται
με τισ δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ / γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με πολυτροπικό υλικό που κα
επιτρζψει τθν ανάδειξθ
διεπιςτθμονικϊν/διακεματικ
ϊν διαςυνδζςεων.
Ενδεικτικά κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφν:
 μακθςιακά αντικείμενα
από το φωτόδεντρο, και τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ
 ψθφιακζσ
προςομοιϊςεισ/οπτικοποιιςε
ισ/αναπαραςτάςεισ ι και
χριςθ εφαρμογϊν εικονικισ
και επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ, 3D μοντζλα
για το ςχεδιαςμό θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων και παρουςίαςθ
των διαδικαςιϊν του
μικρόκοςμου
 προτάςεισ για
ιδιοκαταςκευζσ (π.χ.
καταςκευι παιχνιδιοφ
γνϊςεων που λειτουργεί με

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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ζνα απλό θλεκτρικό κφκλωμα,
ι ενςφρματου τθλζγραφου)
αλλά και για επζκταςθ του
πειραματιςμοφ
 παρουςίαςθ λογοτεχνικϊν
ι και ιςτορικϊν τεκμιριων
για τθν επίδραςθ τθσ χριςθσ
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ
ηωι των ανκρϊπων και ςτθν
ανάπτυξθ των κοινωνιϊν
 διαςυνδζςεισ με
τεχνολογικζσ εφαρμογζσ

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ

ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ
ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ

Μαγνιτθσ – Ο
Μαγνιτθσ
προςανατολίηεται

 να αναγνωρίηουν
τθν φπαρξθ φυςικϊν
και τεχνθτϊν
μαγνθτϊν,
 να καταςκευάηουν
ζναν προςωρινό
μαγνιτθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι οι
μαγνθτικζσ δυνάμεισ
αςκοφνται με επαφι
και από απόςταςθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
φπαρξθ υλικϊν που
ζλκονται από ζναν
μαγνιτθ και υλικϊν
που δεν ζλκονται από
ζναν μαγνιτθ
 να ονομάηουν τα
υλικά που ζλκονται
από τουσ μαγνιτεσ ωσ
«ςιδθρομαγνθτικά»
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
ζλξθ ςε ζναν
ραβδόμορφο μαγνιτθ
είναι πιο ιςχυρι ςτα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Ρροτάςεισ για ζνκετα ι και
ςχζδια δράςθσ με ενδεικτικζσ
κεματικζσ:
 Μια θμζρα χωρίσ θλεκτρικι
ενζργεια
 Χρθςιμοποιοφμε τισ
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ με
αςφάλεια
 Εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτο ςπίτι ι το
ςχολείο μου
 Οι ταχυδρόμοι τθσ
πλθροφορίασ
 Από τον κεραυνό ςτθν
πρίηα του ςπιτιοφ μασ
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (π.χ. εικόνεσ, κείμενα,
θχθτικά αποςπάςματα κ.λπ.)
ωσ ζναυςμα, προκειμζνου να
προβλθματιςτοφν και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τα υπό μελζτθ φαινόμενα.
Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
(ςε ομάδεσ) με απλά υλικά
και ιδιοκαταςκευζσ.
Ενδεικτικά, οι μακθτζσ/-τριεσ:
 αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ
φυςικϊν και τεχνθτϊν
μαγνθτϊν (π.χ. να
αναφερκοφν οι ομοιότθτεσ
και οι διαφορζσ φυςικϊν και
τεχνθτϊν μαγνθτϊν,
ςυνοπτικά ο τρόποσ
παραςκευισ κ.λπ.)
 προςπακοφν να
καταςκευάςουν ζναν
προςωρινό μαγνιτθ
(επαναλαμβανόμενεσ
κινιςεισ ςιδθρομαγνθτικοφ
υλικοφ –καρφίτςα, πρόκα
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άκρα του
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
φπαρξθ μαγνθτικοφ
πεδίου που εκτείνεται
ςτον χϊρο
 να αναγνωρίηουν
ότι ο μαγνιτθσ ζχει
δφο πόλουσ και να
αναφζρουν ότι οι
πόλοι του μαγνιτθ
ονομάηονται βόρειοσ
και νότιοσ μαγνθτικόσ
πόλοσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι οι
ομϊνυμοι πόλοι του
μαγνιτθ απωκοφνται
ενϊ οι ετερϊνυμοι
πόλοι ζλκονται
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι ζνασ
ραβδόμορφοσ
μαγνιτθσ ι μια
μαγνθτικι βελόνα
που μποροφν να
περιςτρζφονται
ελεφκερα
προςανατολίηονται
ςτον άξονα Βορρά –
Νότου
 να αναφζρουν ότι ο
προςανατολιςμόσ
του μαγνιτθ
οφείλεται ςτο
μαγνθτικό πεδίο τθσ
Γθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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κ.ά.– ςτθν επιφάνεια ενόσ
μαγνιτθ), ερμθνεφουν γιατί
αυτόσ ο μαγνιτθσ λζγεται
προςωρινόσ
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι οι μαγνθτικζσ δυνάμεισ
αςκοφνται με επαφι και από
απόςταςθ (π.χ. πειράματα
όπου οι μαγνιτεσ α) ζλκουν
ελαφριά υλικά –ςυνδετιρεσ,
ρινίςματα ςιδιρου κ.ά.– από
απόςταςθ, β) ζλκουν υλικά
με επαφι)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
πωσ υπάρχουν υλικά που
ζλκονται από ζναν μαγνιτθ
(καρφί, καρφίτςα,
ςυνδετιρασ και γενικά υλικά
από ςίδθρο ι ατςάλι ι
κράματα αυτϊν) και υλικά
που δεν ζλκονται από ζναν
μαγνιτθ (αλουμίνιο, χαλκόσ,
πλαςτικό, χαρτί, χρυςόσ,
γυαλί κ.ά.)
 ονομάηουν με κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα –ςταυρόλεξο,
ακροςτιχίδα, άςκθςθ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθ
κενϊν κ.ά.– ωσ
ςιδθρομαγνθτικά τα υλικά
που ζλκονται από ζναν
μαγνιτθ,
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι θ ζλξθ ςε ραβδόμορφο
μαγνιτθ είναι πιο ιςχυρι ςτα
άκρα του (π.χ. οι μακθτζσ/τριεσ παρατθροφν ςε ζναν
ραβδόμορφο μαγνιτθ ποφ
ζλκονται περιςςότεροι –
μικροί– ςυνδετιρεσ ι
ρινίςματα ςιδιρου)
 διαπιςτϊνουν ότι το
μαγνθτικό πεδίο εκτείνεται
ςτον χϊρο (π.χ. πείραμα με
μαγνιτθ και ρινίςματα
ςιδιρου πάνω ςε χαρτί)
 πειραματίηονται με
διάφορα είδθ μαγνθτϊν και
αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ
δφο πόλων, προςδιορίηοντάσ
τουσ ωσ βόρειοσ και νότιοσ
πόλοσ
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι οι ομϊνυμοι πόλοι του
μαγνιτθ απωκοφνται, ενϊ οι
ετερϊνυμοι ζλκονται (π.χ.
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απλά πειράματα με μαγνιτεσ
διάφορων ςχθμάτων που
ζχουν ςιμανςθ των πόλων
τουσ)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι ζνασ ραβδόμορφοσ
μαγνιτθσ ι μια μαγνθτικι
βελόνα που μποροφν να
περιςτρζφονται ελεφκερα
παίρνουν τθ διεφκυνςθ
Βορράσ – Νότοσ (π.χ.
πειράματα όπου
ραβδόμορφοσ μαγνιτθσ και
μαγνθτικι βελόνα θρεμοφν
και παίρνουν τθ διεφκυνςθ
Βορράσ – Νότοσ)
 αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ
του μαγνθτικοφ πεδίου τθσ
Γθσ και το ςυςχετίηουν με τον
προςανατολιςμό τθσ
μαγνθτικισ βελόνασ

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ

Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταγράφουν παρατθριςεισ
για κάκε πείραμα.
Ακολουκεί θ εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων.
Θ διδακτικι παρζμβαςθ
ολοκλθρϊνεται με τισ
δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ/γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με:
 παραπομπζσ ςε ψθφιακό
υλικό (βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, προςομοιϊςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια
κ.λπ.) με τθ ςαφι οδθγία πωσ
θ χριςθ οποιουδιποτε
ψθφιακοφ υλικοφ/μζςου δεν
κα αντικαταςτιςει τουσ
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά που κα
πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ.
 χριςθ ανάλογων ζνκετων
κειμζνων με αναφορζσ ςτθν
τεχνολογία και τον
μικρόκοςμο.
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Από τον Θλεκτριςμό
ςτον Μαγνθτιςμό – Ο
θλεκτρομαγνιτθσ

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι όταν
ζνασ αγωγόσ
διαρρζεται από
ρεφμα αποκτά
μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ,
 να καταςκευάηουν
ζνα απλό πθνίοθλεκτρομαγνιτθ και
ζναν ιςχυρό
θλεκτρομαγνιτθ και
να ςυγκρίνουν τισ
μαγνθτικζσ τουσ
ιδιότθτεσ
 να αναγνωρίηουν τα
μζρθ του
θλεκτρομαγνιτθ
 να αναφζρουν
εφαρμογζσ των
θλεκτρομαγνθτϊν
 να αναφζρουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ μαγνθτϊν
και θλεκτρομαγνθτϊν
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Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Μαγνθτικζσ κάρτεσ,
καταςκευι, χριςεισ
 Χρθςιμότθτα των πυξίδων
 Βόρειοσ πόλοσ Γθσ/Νότιοσ
μαγνθτικόσ πόλοσ Νότιοσ
πόλοσ Γθσ/Βόρειοσ
μαγνθτικόσ πόλοσ
 Μαγνθτικό Ρεδίο τθσ Γθσ
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι όταν ζνασ αγωγόσ
διαρρζεται από ρεφμα
αποκτά μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ
(π.χ. πειράματα με μαγνιτεσ,
καλϊδια και μπαταρίεσ για να
εκτραπεί θ μαγνθτικι βελόνα
τθσ πυξίδασ)
 καταςκευάηουν ζνα απλό
πθνίο-θλεκτρομαγνιτθ (π.χ.
τυλίγοντασ αρκετζσ φορζσ
ζνα κομμάτι καλωδίου ϊςτε
να πάρει το ςχιμα πθνίου)
 καταςκευάηουν ζναν
ιςχυρό θλεκτρομαγνιτθ (π.χ.
τοποκετϊντασ ςτο
εςωτερικοφ του
προθγοφμενου απλοφ πθνίου
ζνα ςιδθρομαγνθτικό υλικό –
ατςάλινο/ςιδερζνιο καρφί)–,
αναφζροντασ παράλλθλα τα
μζρθ του
 ςυγκρίνουν τισ μαγνθτικζσ
ιδιότθτεσ ενόσ απλοφ πθνίουθλεκτρομαγνιτθ και ενόσ
ιςχυροφ θλεκτρομαγνιτθ
(π.χ. παρατθροφν ότι ο
ιςχυρόσ θλεκτρομαγνιτθσ
μπορεί να ζλκει περιςςότερα
ςϊματα και από μεγαλφτερθ
απόςταςθ ςε ςχζςθ με το
απλό πθνίο-θλεκτρομαγνιτθ)
 παρατθροφν διάφορεσ
ςυςκευζσ που λειτουργοφν με
θλεκτρομαγνιτεσ και
αναφζρουν τθ λειτουργία
τουσ
 αναγνωρίηουν και
αναφζρουν τισ ομοιότθτεσ και
τισ διαφορζσ μαγνθτϊν και
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θλεκτρομαγνθτϊν με
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ
(ςταυρόλεξο, ακροςτιχίδα,
άςκθςθ αντιςτοίχιςθσ,
ςυμπλιρωςθ κενϊν κ.λπ.)

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ

Από τον Μαγνθτιςμό
ςτον Θλεκτριςμό – Θ
Θλεκτρογεννιτρια –
Θλεκτρικοί κινθτιρεσ,
θλεκτρογεννιτρια,
τεχνολογία.

 να περιγράφουν με
απλά λόγια τθν αρχι
λειτουργίασ τθσ
θλεκτρογεννιτριασ
 να αναγνωρίηουν τα
βαςικά μζρθ τθσ
θλεκτρογεννιτριασ
 να αναφζρουν
διάφορουσ τρόπουσ
με τουσ οποίουσ
μπορεί να
περιςτρζφεται ο
μαγνιτθσ ςτισ
γεννιτριεσ
 να εξθγοφν με απλά
λόγια τθν αρχι
λειτουργίασ των
υδροθλεκτρικϊν
εργοςταςίων
 να εξθγοφν με απλά
λόγια τθν αρχι
λειτουργίασ των
ατμοθλεκτρικϊν
εργοςταςίων
 να εξθγοφν με απλά
λόγια τθν αρχι
λειτουργίασ των
ανεμογεννθτριϊν
 να ςυνδζουν τα
θλεκτρικά με τα
μαγνθτικά φαινόμενα
και να εξθγοφν το
νόθμα τθσ ονομαςίασ
«Θλεκτρομαγνθτιςμόσ»
 να διαπιςτϊνουν
τθν ςυμβολι του
θλεκτρομαγνθτιςμοφ
και των εφαρμογϊν
του ςτθν εξζλιξθ του
παγκόςμιου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Μικροςκοπικι ερμθνεία
ομοιοτιτων και διαφορϊν
των μαγνθτϊν και
θλεκτρομαγνθτϊν
 Το πείραμα του Oersted
 Θλεκτρομαγνθτικά τρζνα
ςτακερισ τροχιάσ
 Θλεκτρομαγνθτικοί γερανοί
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 παρατθροφν κατάλλθλεσ
εικόνεσ, βίντεο,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ,
προςομοιϊςεισ κ.λπ. και
διακρίνουν τα μζρθ μιασ
θλεκτρογεννιτριασ, κακϊσ
και περιγράφουν με απλά
λόγια τθν αρχι λειτουργίασ
τθσ
 μελετοφν τισ προθγοφμενεσ
εικόνεσ και αναφζρουν
διάφορουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ μπορεί αν
περιςτρζφεται ο μαγνιτθσ
ςτθν θλεκτρογεννιτρια
 παρατθροφν εικόνεσ από
ζνα υδροθλεκτρικό
εργοςτάςιο και εξθγοφν με
απλά λόγια τθν αρχι
λειτουργίασ του
 παρατθροφν εικόνεσ από
ζνα ατμοθλεκτρικό
εργοςτάςιο και εξθγοφν με
απλά λόγια τθν αρχι
λειτουργίασ του
 παρατθροφν εικόνεσ από
μια ανεμογεννιτρια και
εξθγοφν με απλά λόγια τθν
αρχι λειτουργίασ τθσ
 ςυνδζουν με κατάλλθλθ
δραςτθριότθτα –ςταυρόλεξο,
ακροςτιχίδα, άςκθςθ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθ
κενϊν κ.λπ.– τα θλεκτρικά με
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ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ

πολιτιςμοφ

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

Διάδοςθ Φωτόσ
Ανάκλαςθ – Διάχυςθ
Φωτόσ
Απορρόφθςθ Φωτόσ

 να αναγνωρίηουν
τθν ευκφγραμμθ
πορεία του φωτόσ
 να παρατθροφν τισ
μεταβολζσ ςτθν
πορεία του φωτόσ,
όταν ςυναντά
διαφορετικά υλικά
 να περιγράφουν τα
φαινόμενα τθσ
ανάκλαςθσ και τθσ
διάχυςθσ του φωτόσ
 να ςυςχετίηουν τθ
γωνία ανάκλαςθσ με
τθ γωνία πρόςπτωςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τα μαγνθτικά φαινόμενα,
κακϊσ και χρθςιμοποιοφν τθν
ζννοια του
θλεκτρομαγνθτιςμοφ
 διαπιςτϊνουν με
κατάλλθλθ δραςτθριότθτα –
ςταυρόλεξο, ακροςτιχίδα,
άςκθςθ αντιςτοίχιςθσ,
ςυμπλιρωςθ κενϊν κ.λπ. –
τθν ςυμβολι του
θλεκτρομαγνθτιςμοφ και των
εφαρμογϊν του ςτθν εξζλιξθ
του παγκόςμιου πολιτιςμοφ
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Λδιοκαταςκευι
θλεκτρογεννιτριασ με απλά
υλικά
 Θλεκτρικοί κινθτιρεσ
διάφορων μθχανϊν
κακθμερινισ χριςθσ
 Το δυναμό
 Το πείραμα του Faraday για
τον θλεκτρομαγνθτιςμό
 Ανεμογεννιτριεσ,
υδροθλεκτρικά εργοςτάςια,
παραγωγι «κακαρισ»
θλεκτρικισ ενζργειασ
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα τα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα &
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται ςε
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ ϊςτε να:
 διαπιςτϊνουν, μζςα από
πειραματικζσ διαδικαςίεσ,
τθν ευκφγραμμθ πορεία του
φωτόσ, υιοκετϊντασ το
μοντζλο τθσ γεωμετρικισ
οπτικισ (χριςθ δζςμθσ φωτόσ
που δθμιουργείται είτε από
leaser είτε με άλλεσ φωτεινζσ
πθγζσ, παρατιρθςθ των
φωτεινϊν ακτίνων ςτον αζρα
και κατά τθν πρόςπτωςθ ι
και διζλευςι τουσ από
αντικείμενα)
 πειραματίηονται
χρθςιμοποιϊντασ διάφορα
υλικά και φωτεινζσ πθγζσ,
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ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

 να αναγνωρίηουν
ότι με το φωσ
μεταφζρεται ενζργεια
 να παρατθροφν ότι
το φωσ απορροφάται
από τθν φλθ
 να διακρίνουν τισ
διαφορζσ μεταξφ
απορρόφθςθσ και
διάχυςθσ του φωτόσ

Διάκλαςθ Φωτόσ

Φωσ και Χρϊματα

 να διαπιςτϊνουν το
φαινόμενο τθσ
διάκλαςθσ του φωτόσ
 να διακρίνουν τα
είδθ των κατόπτρων
 να αναγνωρίηουν
τθν αλλαγι τθσ
ευκφγραμμθσ
πορείασ του φωτόσ
όταν διζρχεται από
διαφανι ςϊματα
 να περιγράφουν τθ
ςυμπεριφορά του
φωτόσ όταν διζρχεται
από διαφορετικά είδθ
φακϊν
 να αναγνωρίηουν
τθν ανάλυςθ και τθ
ςφνκεςθ του φωτόσ
 να εξθγοφν το
χρϊμα των ςωμάτων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παρατθρϊντασ τθν αλλαγι
τθσ πορείασ του φωτόσ όταν
ςυναντάει διαφορετικζσ
επιφάνειεσ
 παρατθροφν και
ςχεδιάηουν τθ γωνία
ανάκλαςθσ και τθ γωνία
πρόςπτωςθσ
 παρατθροφν τθν πορεία
μιασ δζςμθσ παράλλθλων
φωτεινϊν ακτίνων όταν
ςυναντοφν επιφάνειεσ με
διαφορετικι υφι (λείεσ,
τραχιζσ…)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι τα ςϊματα κερμαίνονται
όταν ςε αυτά προςπίπτει
φωσ, (πειραματικζσ
διαδικαςίεσ μζςα ι και ζξω
από τθν τάξθ)
 παρατθροφν τισ διαφορζσ
ςτθν απορρόφθςθ του φωτόσ
από ανοιχτόχρωμεσ,
ςκουρόχρωμεσ, λείεσ και
τραχιζσ επιφάνειεσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ και
τισ μεταβολζσ ςτθ
κερμοκραςία τουσ,
 παρατθροφν τθ διάκλαςθ
του φωτόσ ςε διάφορα υλικά
μζςα, (χριςθ διαφανϊν και
θμιδαφανϊν υλικϊν
ςωμάτων, μζςα από τα οποία
διζρχεται φωτεινι δζςμθ)
 ςχεδιάηουν τθν πορεία μιασ
δζςμθσ παράλλθλων ακτίνων,
που διζρχεται από διάφορα
είδθ φακϊν
 ταξινομοφν φακοφσ
ανάλογα με τθν αλλαγι που
προκαλοφν ςτθν πορεία μιασ
δζςμθσ φωτεινϊν ακτίνων

 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθν ανάλυςθ του λευκοφ
φωτόσ (π.χ. χριςθ πρίςματοσ
ι CD ι και άλλων ςωμάτων)
 αναγνωρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ ςφνκεςθσ
των βαςικϊν χρωμάτων,
(πειραματικζσ διαδικαςίεσ με
πρίςματα, δίςκο του Newton,
ι άλλεσ διατάξεισ,
ςυμπλθρωματικά χριςθ
ςχετικοφ ψθφιακοφ
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ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ
Το μάτι μασ – Ρϊσ
βλζπουμε

 να περιγράφουν τθ
δομι του ματιοφ
 να περιγράφουν τθ
λειτουργία τθσ
όραςθσ
 να εκτιμοφν τθ
χρθςιμότθτα φπαρξθσ
των δφο ματιϊν
 να υιοκετοφν
ςυμπεριφορζσ που
ςυμβάλλουν ςτθν
προςταςία τθσ
όραςθσ

Ζνκετο: φωτογραφικι
μθχανι

 να καταςκευάηουν
και να
πειραματίηονται με
ζνα μοντζλο
φωτογραφικισ
μθχανισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντικειμζνου)
 ερμθνεφουν το χρϊμα των
ςωμάτων, με εφαρμογι
πειραματικϊν διαδικαςιϊν
 παρατθροφν τα μζρθ του
ματιοφ με χριςθ ζντυπων ι
και ψθφιακϊν μζςων, ι
διοραμάτων εντοπίηουν τα
εξωτερικά μζρθ του και
διακρίνουν τα εςωτερικά
μζρθ, αναγνωρίηοντασ τισ
λειτουργίεσ τουσ, (για τθν
παρουςίαςθ τθσ δομισ του
εςωτερικοφ του ματιοφ,
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν και
εφαρμογζσ εικονικισ
πραγματικότθτασ ι άλλο
ψθφιακό υλικό)
 ςυςχετίηουν το ςχθματιςμό
και τθ μορφι του ειδϊλου
ςτον αμφιβλθςτροειδι, με τθ
λειτουργία των φακϊν (π.χ.
με χριςθ δυναμικϊν
αναπαραςτάςεων)
 ςυνδυάηουν τα
προβλιματα ςτθν όραςθ με
τθ δυςκολία ςχθματιςμοφ του
ειδϊλου ςτον
αμφιβλθςτροειδι (π.χ. χριςθ
πλθροφοριακοφ υλικοφ και
ςυηιτθςθ)
 μζςω πειραματικϊν
διαδικαςιϊν διαπιςτϊνουν
ότι θ φπαρξθ των δφο ματιϊν
μασ επιτρζπει να
προςδιορίςουμε τθν
απόςταςθ των αντικειμζνων
(π.χ. δραςτθριότθτεσ με
μορφι παιχνιδιοφ μζςα ι και
ζξω από τθν τάξθ)
 ενθμερϊνονται για
πρακτικζσ που ςυμβάλουν
ςτθ διατιρθςθ και ςτθν
προςταςία τθσ όραςθσ
 προβλθματίηονται για τισ
δυςκολίεσ που προκαλεί θ
απϊλεια τθσ όραςθσ
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο απλισ
φωτογραφικισ μθχανισ και
πειραματίηονται για το
ςχθματιςμό του ειδϊλου ςε
αυτι
 ςυηθτοφν για το ποιεσ
αλλαγζσ ζχει επιφζρει θ
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ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

φωτογραφία και ο
κινθματογράφοσ ςτον
πολιτιςμό, τθν επιςτιμθ, τθν
ιςτορικι μνιμθ
Σε όλεσ τισ υποενότθτεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ κατά τον
πειραματιςμό καταγράφουν
τισ παρατθριςεισ τουσ.
Ακολουκεί θ εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων ςε επίπεδο
τάξθσ. Θ διδακτικι
παρζμβαςθ ολοκλθρϊνεται
με τισ δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ / γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με πολυτροπικό υλικό που κα
επιτρζψει τθν ανάδειξθ
διεπιςτθμονικϊν/διακεματικ
ϊν διαςυνδζςεων.
Ενδεικτικά κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφν:
 μακθςιακά αντικείμενα
από το φωτόδεντρο
 ψθφιακζσ
προςομοιϊςεισ/οπτικοποιιςεισ για τθν αναπαράςταςθ
τθσ διάδοςθσ, ανάκλαςθσ,
διάχυςθσ, απορρόφθςθσ,
διάκλαςθσ, ανάλυςθσ και
ςφνκεςθσ του φωτόσ
 προτάςεισ για
ιδιοκαταςκευζσ (π.χ.
καταςκευι απλοφ θλιακοφ
κερμοςίφωνα, τθλεςκοπίου,
καλειδοςκόπιου) αλλά και για
επζκταςθ του πειραματιςμοφ
 παρουςίαςθ ζργων τζχνθσ
με ανάλυςθ του ρόλου του
φωτόσ και τθσ ςκιάσ ςε αυτά
(κζατρο ςκιϊν), παραπομπζσ
ςε ςχετικά λογοτεχνικά
τεκμιρια
 αναφορά ςτθν «αόρατθ»
ακτινοβολία
(υπεριϊδεισ/υπζρυκρθ) – με
αναφορά ςτουσ κινδφνουσ
από τθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία
 διαςυνδζςεισ με
τεχνολογικζσ εφαρμογζσ
 χριςθ εφαρμογϊν
εικονικισ και επαυξθμζνθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩ

ΟΞΕΑ, ΒΑΕΙ,
ΑΛΛΑΣΑ

πραγματικότθτασ, 3D μοντζλα
αναπαράςταςθσ του ματιοφ
και των λειτουργιϊν του

Στα ίχνθ των οξζων και
των βάςεων
Τα άλατα
Οξζα και βάςεισ ςτθν
κακθμερινι ηωι

 να παραςκευάηουν
δείκτθ/δείκτεσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά πϊσ
ανιχνεφουμε αν μία
ουςία είναι ι περιζχει
οξφ ι βάςθ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι
μερικζσ ουςίεσ που
χρθςιμοποιοφμε
κακθμερινά
περιζχουν οξζα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι
μερικζσ ουςίεσ που
χρθςιμοποιοφμε
κακθμερινά
περιζχουν βάςεισ
 να αναφζρουν
τουλάχιςτον δφο οξζα
και δφο βάςεισ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
εξουδετζρωςθ ενόσ
οξζοσ από μία βάςθ
 να αναφζρουν ότι
οι ουςίεσ που
προκφπτουν από τθν
εξουδετζρωςθ
ονομάηονται άλατα
 να αναφζρουν
τουλάχιςτον δφο
άλατα που
χρθςιμοποιοφμε ςτθν
κακθμερινι μασ ηωι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτάςεισ για ζνκετα ι και
ςχζδια δράςθσ με ενδεικτικζσ
κεματικζσ:
 Μια ηωι χωρίσ χρϊματα
 Το φωσ ςτθ φφςθ
 Θ ενζργεια ταξιδεφει με το
φωσ
 Φωσ πθγι ηωισ
 Τα μυςτικά τθσ καλισ
όραςθσ
 Το φωσ και τα χρϊματα ωσ
ζμπνευςθ ςτθν τζχνθ
 Φωσ και τεχνολογικζσ
εφαρμογζσ
 Τι βλζπουν τα ηϊα και τα
ζντομα;
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα &
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται
ενδεικτικά ςτισ παρακάτω
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ τουσ:
 παραςκευάηουν
δείκτθ/δείκτεσ, όπωσ πχ με
κόκκινο λάχανο και ςτθ
ςυνζχεια να διαπιςτϊνουν
πειραματικά πϊσ
ανιχνεφουμε αν μία ουςία
που χρθςιμοποιοφμε
κακθμερινά είναι ι περιζχει
οξφ ι βάςθ
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι μερικζσ ουςίεσ που
χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά
(όπωσ π.χ. το ξίδι, ο χυμόσ
λεμονιοφ κ.ά.) περιζχουν
οξζα,
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι μερικζσ ουςίεσ που
χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά
περιζχουν βάςεισ
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
τθν εξουδετζρωςθ ενόσ οξζοσ
από μία βάςθ (όπωσ π.χ. του
ξιδιοφ από τθ μαγειρικι
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 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι τα
οξζα διαλφουν τα
άλατα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι οι
βάςεισ διαλφουν τα
λίπθ
 να εξθγοφν τθ
χρθςιμότθτα
οριςμζνων οξζων και
βάςεων ςτθν
κακθμερινι ηωι
 να αναφζρουν τουσ
κινδφνουσ από τθν
απρόςεχτθ χριςθ
κακαριςτικϊν και
απορρυπαντικϊν

ςόδα)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι τα οξζα διαλφουν τα
άλατα (πχ επίδραςθ του
ξυδιοφ ςτθν κιμωλία)
 διαπιςτϊνουν πειραματικά
ότι οι βάςεισ διαλφουν τα
λίπθ (πχ επίδραςθ του
απορρυπαντικοφ ςτο λάδι)
Μετά τον πειραματιςμό και
τθν καταγραφι των
παρατθριςεϊν τουσ,
ακολουκοφν οι φάςεισ τθσ
εξαγωγισ των
ςυμπεραςμάτων και τθσ
γενίκευςθσ.
Επιπρόςκετα, οι μακθτζσ/τριεσ ςφμφωνα με τισ
κατευκφνςεισ ι/και με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ κα
εμβακφνουν/πλθροφορθκοφ
ν για τα οξζα, τισ βάςεισ και
τα άλατα μζςω πολυτροπικοφ
περιεχομζνου, όπωσ:
 ζνκετων κειμζνων (τα
οποία μπορεί να περιζχουν
πλθροφορίεσ, επεξθγιςεισ,
αναφορζσ όπου κρίνεται
ςκόπιμο ςτον μικρόκοςμο,
ςυςχετίςεισ με άλλα
φυςικά/χθμικά φαινόμενα
και τθν κακθμερινι ηωι,
οδθγίεσ για περαιτζρω
πειραματιςμό με απλά
μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ των
μακθτϊν/-τριϊν)
 παραπομπζσ ςε
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό (προςομοιϊςεισ,
οπτικοποιιςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
βίντεο, πειράματα, 3D χάρτεσ,
εκπαιδευτικά παιχνίδια,
κείμενα, podcast/broadcast,
διαδραςτικζσ αςκιςεισ
πρακτικισ και εξάςκθςθσ,
χρονογραμμζσ, εικονικζσ
περιθγιςεισ, εικονικά
αντικείμενα επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κ.ά.
Ρροτεινόμενα Ζνκετα:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΟΞΕΑ, ΒΑΕΙ,
ΑΛΛΑΣΑ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα

 να αναφζρουν τα
κυριότερα όργανα
του αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ του
άνδρα και τθσ
γυναίκασ και να
περιγράφουν το ρόλο
τουσ ςτθ διαδικαςία
τθσ αναπαραγωγισ

 ρφπανςθ του
περιβάλλοντοσ και όξινθ
βροχι (αναφορά ςτο pH)
 οξζα, βάςεισ και άλατα ςτο
ανκρϊπινο ςϊμα, ςτθ φφςθ
και ςτα ηϊα
 τρόποι προφφλαξθσ από τα
οξζα και τισ βάςεισ ςτθν
κακθμερινι ηωι
 Σταλακτίτεσ και
ςταλαγμίτεσ
Ραρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ κατάλλθλο
υλικό (εικόνεσ, κείμενα,
βίντεο κ.λπ.) ωσ ζναυςμα,
προκειμζνου να μπορζςουν
να διατυπϊςουν υποκζςεισ
για τα βιολογικά φαινόμενα
που πρόκειται να
πραγματευτοφν.
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ:
Οι μακθτζσ/ -τριεσ:
 ςθμειϊνουν ςε
ςχεδιάγραμμα του
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ
του άνδρα και τθσ γυναίκασ
ι/και ςε ςχετικό
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό τα διάφορα μζρθ τουσ
 ςθμειϊνουν ςε
ςχεδιάγραμμα του
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ
τθσ γυναίκασ ι/και ςε ςχετικό
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό τα ςτάδια τθσ
διαδικαςίασ γονιμοποίθςθσ
του ωαρίου και τθσ πορείασ
του προσ τθ μιτρα
Θ διδακτικι παρζμβαςθ
ολοκλθρϊνεται με τισ
δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ/γενίκευςθσ.
Τα παραπάνω μεκοδολογικά
βιματα μποροφν να
υποςτθριχκοφν/ενιςχυκοφν
με:
 παραπομπζσ ςε ψθφιακό
υλικό (βίντεο, εικόνεσ,
θχθτικά, προςομοιϊςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ,
τριςδιάςτατεσ
αναπαραςτάςεισ, ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

κ.λπ.) με τθ ςαφι οδθγία πωσ
θ χριςθ οποιουδιποτε
ψθφιακοφ υλικοφ/μζςου δεν
κα αντικαταςτιςει τουσ
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά που κα
πραγματοποιοφν οι μακθτζσ
 χριςθ ανάλογων ζνκετων
κειμζνων με αναφορζσ ςτθν
τεχνολογία και τον
μικρόκοςμο

 να περιγράφουν τα
βαςικά ςτάδια τθσ
ανάπτυξθσ του
εμβρφου κατά τθ
διάρκεια τθσ κφθςθσ
 να αναφζρουν τισ
ςυνικειεσ τθσ εγκφου
που επθρεάηουν
κετικά ι αρνθτικά τθν
ανάπτυξθ του
εμβρφου

Θ ανάπτυξθ του
εμβρφου

 να αναφζρουν τισ
κυριότερεσ βιολογικζσ
αλλαγζσ ςτθ διάρκεια
τθσ εφθβείασ και τισ
ςωματικζσ/ψυχολογικ
ζσ επιπτϊςεισ τουσ
ςτον/ςτθν ζφθβο/-θ
 να αιτιολογοφν τθ
ςθμαςία τθσ ατομικισ
υγιεινισ

Εφθβεία

Ρροςταςία από τα
μικρόβια
Ρρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ
αςκενειϊν

 να αναφζρουν
τρόπουσ προςταςίασ
από τα μικρόβια,
πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ των
αςκενειϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 μζκοδοι υποβοθκοφμενθσ
αναπαραγωγισ
 υπογεννθτικότθτα
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ:
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 ςθμειϊνουν ςε
ςχεδιάγραμμα του ςϊματοσ
μιασ εγκφου ι/και ςε ςχετικό
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό τα βαςικά ςτάδια τθσ
ανάπτυξθσ του εμβρφου κατά
τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ
 αξιοποιϊντασ εικόνεσ ι/και
ςε ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό ςυηθτοφν τισ
ςυνικειεσ τθσ εγκφου που
επθρεάηουν κετικά ι
αρνθτικά τθν ανάπτυξθ του
εμβρφου
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Ρλακοφντασ
 Κφθςθ ςτο ηωικό βαςίλειο
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ:
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 αξιοποιϊντασ εικόνεσ ι/και
ςε ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό ςυηθτοφν για
τισ κυριότερεσ βιολογικζσ
αλλαγζσ ςτθ διάρκεια τθσ
εφθβείασ και τισ
ςωματικζσ/ψυχολογικζσ
επιπτϊςεισ τουσ ςτον ζφθβο
Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Ατομικι υγιεινι
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που περιλαμβάνουν (και)
πειραματιςμοφσ με απλά
υλικά ι/και ιδιοκαταςκευζσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
αξιοποιϊντασ εικόνεσ ι/και
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ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΣΣΑΡΑ –
ΖΩΗ –
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ

ΤΓΧΡΟΝΗ
ΦΤΙΚΗ –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΣΗΜΑ

ςε ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό ςυηθτοφν για:
 τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ειςζρχονται ςυνικωσ
τα μικρόβια ςτο ςϊμα μασ
 τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ
των μικροβίων
 τουσ τρόπουσ προςταςίασ
από τθ μετάδοςθ μικροβίων
 τθ χρθςιμότθτα των
εμβολίων
 χρθςιμότθτα αλλά και τθν
ορκι χριςθ των αντιβιοτικϊν

Θλιακό ςφςτθμα
Θ Γθ από το Διάςτθμα
Άρθσ

 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι το
φαινόμενο μζγεκοσ
του Ιλιου ςχετίηεται
με τθν απόςταςθ από
ζναν παρατθρθτι ςτθ
Γθ
 να αναφζρουν ότι ο
Ιλιοσ είναι θ
κυριότερθ πθγι
ενζργειασ ςτο Θλιακό
ςφςτθμα
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
ενζργεια του Ιλιου
διαδίδεται μζχρι τθ Γθ
μζςω ακτινοβολίασ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι ζνα
πολφ μικρό μζροσ τθσ
ενζργειασ που
εκπζμπει ο Ιλιοσ
φτάνει ςτθ Γθ,
 να αναφζρουν ότι
υπάρχουν πολφ
μεγαλφτερα αςτζρια
ςτο Σφμπαν από τον
Ιλιο
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι θ
εναλλαγι θμζρασνφχτασ ςχετίηεται με
τθν περιςτροφι ενόσ
πλανιτθ γφρω από

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρροτεινόμενα Ζνκετα Κείμενα
 Μεταδοτικζσ αςκζνειεσ και
πανδθμίεσ ςτθν ιςτορία
 Εμβόλια
 Αντιβιοτικά (λογικι και
αλόγιςτθ χριςθ)
 Σχετικζσ ςθμαντικζσ
ιατρικζσ ανακαλφψεισ
Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ακολουκοφν
όλα ςτάδια του
διερευνθτικοφ μοντζλου
(ειςαγωγικό
ζναυςμα/ερϊτθμα και
διατφπωςθ υποκζςεων) και
ςτθ ςυνζχεια εμπλζκονται
ενδεικτικά ςτισ παρακάτω
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
με απλά μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ τουσ:
 διαπιςτϊνουν ότι το
φαινόμενο μζγεκοσ του
Ιλιου ςχετίηεται με τθν
απόςταςθ από ζναν
παρατθρθτι ςτθ Γθ (π.χ. με
ζναν χαρτονζνιο δίςκο
χρϊματοσ κίτρινου διαμζτρου
55εκ, που τον κρατοφν ςε
απόςταςθ 50 μζτρων ςτο
προαφλιο)
 διαπιςτϊνουν ότι θ
ενζργεια του Ιλιου
διαδίδεται μζχρι τθ Γθ μζςω
ακτινοβολίασ (π.χ.
τοποκετϊντασ το χζρι τουσ ςε
διάφορεσ αποςτάςεισ ςτο
πλάι ενόσ κεριοφ)
 διαπιςτϊνουν ότι ζνα πολφ
μικρό μζροσ τθσ ενζργειασ
που εκπζμπει ο Ιλιοσ φτάνει
ςτθ Γθ (π.χ. τοποκετϊντασ τθν
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τον άξονά του
 να διαπιςτϊςουν
πειραματικά ότι θ
εναλλαγι των εποχϊν
ςχετίηεται με τθν
κλίςθ του άξονα
περιςτροφισ τθσ Γθσ
 να διαπιςτϊνουν
πειραματικά ότι οι
φάςεισ τθσ Σελινθσ
ςχετίηονται με τθ
κζςθ τθσ ωσ προσ τθ
Γθ και τον Ιλιο,
 να αναφζρουν ότι
το πάχοσ τθσ
ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ
είναι πολφ μικρότερο
από τθν ακτίνα τθσ
Γθσ
 να αναφζρουν τισ
ςθμαντικότερεσ
δυςκολίεσ που ζχει θ
ηωι του ανκρϊπου
ςτο διάςτθμα
 να αναφζρουν τισ
ςθμαντικότερεσ
δυςκολίεσ που ζχει θ
δθμιουργία μιασ
ανκρϊπινθσ αποικίασ
ςτθ Σελινθ και ςτον
Άρθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ανοικτι παλάμθ τουσ και τθν
άκρθ του δαχτφλου τουσ ςε
διάφορεσ αποςτάςεισ ςτο
πλάι ενόσ κεριοφ)
 αναφζρουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των
ουρανίων ςωμάτων του
Θλιακοφ ςυςτιματοσ (π.χ.
φτιάχνοντασ διάφορα
μοντζλα του θλιακοφ
ςυςτιματοσ λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ ςχετικζσ
αποςτάςεισ ι/και τα ςχετικά
μεγζκθ των πλανθτϊν του)
 διαπιςτϊνουν ότι θ
εναλλαγι θμζρασ-νφχτασ
ςχετίηεται με τθν περιςτροφι
ενόσ πλανιτθ γφρω από τον
άξονά του (π.χ. τοποκετϊντασ
κατάλλθλα μια υδρόγειο
ςφαίρα μπροςτά από ζνα
πολφ φωτεινό παράκυρο ι
μια φωτεινι πθγι)
 διαπιςτϊνουν ότι θ
εναλλαγι των εποχϊν
ςχετίηεται με τθν κλίςθ του
άξονα περιςτροφισ τθσ Γθσ
(π.χ. τοποκετϊντασ
κατάλλθλα μια υδρόγειο
ςφαίρα μπροςτά από ζνα
πολφ φωτεινό παράκυρο ι
μια φωτεινι πθγι)
 διαπιςτϊνουν ότι οι φάςεισ
τθσ Σελινθσ ςχετίηονται με τθ
κζςθ τθσ ωσ προσ τθ Γθ και
τον Ιλιο (π.χ. κρατϊντασ
κατάλλθλα ζνα μπαλάκι πχ
του τζνισ ςε διάφορεσ κζςεισ
μια θλιόλουςτθ μζρα)
 αναφζρουν ότι το πάχοσ
τθσ ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ
είναι πολφ μικρότερο από τθν
ακτίνα τθσ Γθσ (π.χ. αν θ Γθ
ιταν ςτο μζγεκοσ μιασ
μπάλασ του μπάςκετ τότε το
πάχοσ τθσ ατμόςφαιρά τθσ κα
ιταν περίπου όςο το πάχοσ
μιασ πλαςτικισ ςακοφλασ,
κεωρϊντασ ότι το 90% τθσ
ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ
βρίςκεται μζχρι το φψοσ των
16km)
 αξιοποιϊντασ εικόνεσ ι/και
ςε ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό ςυηθτοφν για
τισ ςθμαντικότερεσ
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ΤΓΧΡΟΝΗ
ΦΤΙΚΗ –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΣΗΜΑ

δυςκολίεσ, που ζχει θ ηωι του
ανκρϊπου ςτο διάςτθμα
 αξιοποιϊντασ εικόνεσ ι/και
ςε ςχετικό ςυμπλθρωματικό
ψθφιακό υλικό ςυηθτοφν για
τισ ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ
που ζχει θ δθμιουργία μιασ
ανκρϊπινθσ αποικίασ ςτθ
Σελινθ και ςτον Άρθ
Μετά τον πειραματιςμό και
τθν καταγραφι των
παρατθριςεϊν τουσ,
ακολουκοφν οι φάςεισ τθσ
εξαγωγισ των
ςυμπεραςμάτων και τθσ
γενίκευςθσ.
Επιπρόςκετα, οι μακθτζσ/τριεσ ςφμφωνα με τισ
κατευκφνςεισ ι/και με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ κα
εμβακφνουν/πλθροφορθκοφν για διάςτθμα μζςω
πολυτροπικοφ περιεχομζνου,
όπωσ:
 ζνκετων κειμζνων (τα
οποία μπορεί να περιζχουν
πλθροφορίεσ, επεξθγιςεισ,
αναφορζσ όπου κρίνεται
ςκόπιμο ςτον μικρόκοςμο,
ςυςχετίςεισ με άλλα
φυςικά/χθμικά φαινόμενα
και τθν κακθμερινι ηωι,
οδθγίεσ για περαιτζρω
πειραματιςμό με απλά
μζςα/υλικά και
ιδιοκαταςκευζσ των
μακθτϊν/-τριϊν)
 παραπομπζσ ςε
ςυμπλθρωματικό ψθφιακό
υλικό (προςομοιϊςεισ,
οπτικοποιιςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
βίντεο, πειράματα, 3D χάρτεσ,
εκπαιδευτικά παιχνίδια,
κείμενα, podcast/broadcast,
διαδραςτικζσ αςκιςεισ
πρακτικισ και εξάςκθςθσ,
χρονογραμμζσ, εικονικζσ
περιθγιςεισ, εικονικά
αντικείμενα επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κ.ά.
Το διάςτθμα προςφζρεται για
παραπομπι ςε πλικοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ
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Φυσικά Ε΄ και Στ’ Δημοτικοφ

ΤΓΧΡΟΝΗ
ΦΤΙΚΗ –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΣΗΜΑ

ςχετικϊν ψθφιακϊν
αναπαραςτάςεων/οπτικοποι
ιςεων/βίντεο/αντικειμζνων
εικονικισ ι επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ.
Ρροτεινόμενα Ζνκετα:
 Αςτεριςμοί
 Διαςτθμικά ταξίδια
 Αποικίεσ ανκρϊπων ςε
Σελινθ/Άρθ
 Ρροϊόντα (Spin-offs) που
ζχουν δθμιουργθκεί από τθ
διαςτθμικι ζρευνα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

