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 Πώς η πανδημία επηρέασε το μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών;

 Ποιες είναι οι δυνατότητες, αλλά και οι περιορισμοί 
όταν διδάσκω μέσω τηλεκπαίδευσης;

 Γιατί επέλεξα την ενότητα «Το πεπτικό σύστημα του 
ανθρώπινου σώματος» για διδασκαλία μέσω 
τηλεκπαίδευσης;

 Δείκτες επιτυχίας, δραστηριότητες και μεθοδολογία  
της ενότητας «Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπινου 
σώματος»
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 νέα δεδομένα: 

 κατάργηση ομαδικής εργασίας

 ατομική εκτέλεση πειραμάτων ή/και επίδειξη

 μετωπική διδασκαλία, αποφυγή 
δασκαλοκεντρικού μαθήματος

 καινούριες πρακτικές που εισήγαγα στο μάθημά 
μου:

 παρουσίαση (.ppt) με φανταστικό ήρωα έναν 
επιστήμονα και τους συνεργάτες του

 διαδραστικά παιγνίδια στον πίνακα 
3



4



www.learningapps.org 
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 δυνατότητες τηλεκπαίδευσης:
 μοίρασμα οθόνης για προβολή παρουσίασης /πίνακα, 

προβολή ταινιών, επίδειξη πειραμάτων και παιγνιδιών -
εφαρμογών μέσω του διαδικτύου

 προφορική συζήτηση 
 αξιοποίηση ενεργή εμπλοκή γονέων*

 περιορισμοί:
 εικονική πραγματικότητα
 μονόδρομη επικοινωνια (χωρίς ανατροφοδότηση)
 προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο
 χρόνος διδασκαλίας
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 εικονική προσέγγιση

 εύκολα πειράματα παρατήρησης

 θέμα άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινότητα

 εύκολη και ενεργή εμπλοκή γονεών
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Με το τέλος της ενότητας, τα παιδιά θα πρέπει να

 επεξηγούν την πορεία και τη διαδικασία της πέψης των 
τροφών, καθώς και της απορρόφησης των θρεπτικών 
ουσιών μέσα στο αίμα

 ερμηνεύουν διαγράμματα, γραφικές απεικονίσεις, 
προσομοιώσεις και τρισδιάστατα μοντέλα, για να 
εξάγουν  συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία των 
οργάνων του πεπτικού συστήματος
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 παρατήρηση μέσω πειράματος – αρχικές ιδέες

 αναγνώριση οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία 
της πέψης

 περιγραφή της διαδικασίας της πέψης – λειτουργία 
κάθε οργάνου και μετατροπή της τροφής κατά την 
επεξεργασία της

 μοντελοποίηση του ρόλου της χολής μέσω πειράματος
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 Τα παιδιά αφήνουν ένα κομματάκι ψωμί να λιώσει στο στόμα 
τους, εκφράζουν προφορικά την παρατήρησή τους και 
προσπαθούν να την εξηγήσουν 

 Με αφορμή την παρατήρησή τους, τα παιδιά καλούνται να 
εκφράσουν προφορικά τις αρχικές τους ιδέες για το ταξίδι της 
τροφής μέσα στο ανθρώπινο σώμα  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
παρατήρηση

ερμηνεία παρατήρησης

διατύπωση αρχικών ιδεών
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 Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα όργανα και τους αδένες που 
συμμετέχουν στην επεξεργασία της τροφής

 διαδραστικό παιγνίδι: 13



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
παρατήρηση

ερμηνεία παρατήρησης

διατύπωση αρχικών ιδεών
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αναγνώριση διαγραμμάτων

διατύπωση λειτουργικού ορισμού 
οργάνων και αδένων

διάκριση αδένων και οργάνων
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 Τα παιδιά περιγράφουν την επεξεργασία της τροφής 
αναφερόμενοι στο ρόλο κάθε οργάνου ή αδένα 

 διαδραστικό παιγνίδι: 15



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
παρατήρηση

ερμηνεία παρατήρησης

διατύπωση αρχικών ιδεών

2

αναγνώριση διαγραμμάτων

διατύπωση λειτουργικού ορισμού 
οργάνων και αδένων

διάκριση αδένων και οργάνων
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αναγνώριση λειτουργίας οργάνων και 
αδένων

περιγραφή της μετατροπής της τροφής 
κατά την επεξεργασία της
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 Τα παιδιά κατανοούν μέσω πειραματισμού το ρόλο της 
χολής και εντοπίζουν τις αντιστοιχίες του πειράματος –
μοντέλου

 διαδραστικό παιγνίδι:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
παρατήρηση

ερμηνεία παρατήρησης

διατύπωση αρχικών ιδεών

2

αναγνώριση διαγραμμάτων

διατύπωση λειτουργικού ορισμού 
οργάνων και αδένων

διάκριση αδένων και οργάνων

3

αναγνώριση λειτουργίας οργάνων και 
αδένων

περιγραφή της μετατροπής της τροφής 
κατά την επεξεργασία της
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παρατήρηση

εντοπισμός αντιστοιχίσεων 
(μοντελοποίηση) 18
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https://learningapps.org/watch?v=paypdwi9j21
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https://learningapps.org/watch?v=paypdwi9j21

