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 Η Διδακτική προσέγγιση για τις Φ.Ε.
χαρακτηρίζεται από την αναγωγή των θεμάτων
που μελετώνται σε προβλήματα, τα οποία οι 
μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν με βάση 
πειράματα, που οργανώνουν αυτόνομα. 



 Οι στόχοι που τίθενται δεν είναι μόνο γνωστικοί, 
αλλά επίσης ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί.



 Το Ανακαλυπτικό ή Διερευνητικό Μοντέλο είναι 
κυρίαρχο στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών. 

 Χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από 
εργαστηριακές δραστηριότητες και είναι 
βασισμένο στην επίλυση προβλήματος. 



 Η διδακτική διαδικασία σχεδιάζεται ώστε να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να συμπεριφέρονται 
σαν επιστήμονες. 

 Οι μαθητές οδηγούνται στην «ανακάλυψη» της 
γνώσης, αφού ο εκπαιδευτικός τους υποβάλει 
καθοδηγητικές ερωτήσεις και τους παρέχει τα 
κατάλληλα μέσα.



 Η σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινή 
ζωή είναι συστηματική στην προτεινόμενη 
διδακτική προσέγγιση. 

 Τα εισαγωγικά ερεθίσματα, οι εργασίες για το 
σπίτι και πολλά από τα κείμενα στο βιβλίο 
αναφοράς πραγματεύονται φυσικά φαινόμενα, 
που οι μαθητές έχουν παρατηρήσει στην 
καθημερινή τους ζωή. 



 Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των 
τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινότητα βοηθά στην ανάπτυξη της 
κριτικής στάσης απέναντι σε εφαρμογές που 
έχουν δυσάρεστες συνέπειες.



 Oι κατασκευές μπορούν να βοηθήσουν στη 
σύνδεση των φυσικών επιστημών με την 
καθημερινότητα, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 



 Συνιστώσες

1. Ο εκπαιδευτικός

2. Η προσαρμογή του περιεχομένου του 
μαθήματος στα ενδιαφέροντα των μαθητών.

3. Η μέγιστη δυνατή εμπλοκή των μαθητών στη 
διδακτικομαθησιακή διαδικασία.



 Oι μικρότερης ή ευρύτερης κλίμακας αυτές 
παρεμβάσεις φέρουν διάφορους τίτλους, όπως:

 διδασκαλία με βάση τη δραστηριότητα (activity 
based), 

 διδασκαλία με βάση τη διαδικασία (process 
oriented), 

 συμμετοχική επιστήμη (hands on science), 

και αναφέρονται στη βασική ιδέα της όσο το 
δυνατόν ευρύτερης συμμετοχής του μαθητή στη 
μαθησιακή πορεία. 



 Όταν οι μαθητές παρατηρούν ένα πείραμα, 
προσπαθούν πρώτα να ερμηνεύσουν την 
παρατήρησή τους. Αυτή η προσπάθεια 
ερμηνευτικής προσέγγισης βασίζεται 
αναγκαστικά στις έννοιες και αντιλήψεις που 
προϋπάρχουν. 

 Γι' αυτό είναι

ιδιαίτερα σημαντικό να έχει ο δάσκαλος 
επίγνωση των πρώιμων αντιλήψεων των 
μαθητών.

(Rhöneck 1992, Monk & Osborne 2000)



 Η αναγκαιότητα εξέλιξης, δόμησης της γνώσης 
με βάση τις υπάρχουσες αντιλήψεις 
διατυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία 
του εποικοδομητισμού και κυρίως του 
κοινωνικού εποικοδομητισμού.



Στάδια

 Στάδιο της δημιουργίας κινήτρων: παρώθηση 
(motivation)

 Στάδιο της επεξεργασίας

 Στάδιο της εμβάθυνσης: εφαρμογή των νέων 
γνώσεων σε παρεμφερείς καταστάσεις (transfer)



 Διαθεματική προσέγγιση ορίζεται η πολύπλευρη 
διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που 
άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων.

 Προτείνεται από το ΔΕΠΠΣ.



 Τα διδακτικά μοντέλα αποτελούν σχήματα με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη δομή και 
μεθοδολογία, όσον αφορά στο σχεδιασμό και 
στην οργάνωση της διδακτικομαθησιακής 
πορείας.

(Willer 1977, σ.108)



 Χαρακτηριστικά

 η αναγωγή των φαινομένων σε προβλήματα προς επίλυση

 η μεθόδευση της ανακάλυψης μέσα από δομημένο μάθημα

 η σύνδεση των φαινομένων που μελετώνται με την 
καθημερινότητα

 η μετάδοση της επιστημονικής μεθοδολογίας

 η ευρύτητα της αυτόνομης συμμετοχής του μαθητή

 η ισομερής επιδίωξη γνωστικών, συναισθηματικών και
ψυχοκινητικών στόχων



 Στάδια

 Εισαγωγικό ερέθισμα - Διατύπωση υποθέσεων

 Πειραματική διαδικασία

 Καταγραφή παρατηρήσεων 

 Συζήτηση - Εξαγωγή συμπεράσματος/των

 Εμπέδωση - Γενίκευση



 Το πείραμα είναι το κύριο διδακτικό μέσο ή 
εργαλείο για τις Φυσικές Επιστήμες. 

 Η ενσωμάτωση των πειραματικών 
δραστηριοτήτων στη διδακτική διαδικασία 
συμβάλλει στη μείωση εναλλακτικών ιδεών ή 
παρανοήσεων σχετικά με φυσικές έννοιες που 
ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα.

(Κώτσης, 2016) 



 Με τον όρο πείραμα εννοούμε ένα σχεδιασμένο 
εγχείρημα, αναπαραγωγή μιας φυσικής 
διαδικασίας σκόπιμα, μέσα σε απλουστευμένες 
και ελεγχόμενες συνθήκες, το οποίο ελέγχει και 
επαληθεύει ή απορρίπτει μία υπόθεση σχετική 
με ένα ερώτημα ή πρόβλημα και οδηγεί στην 
αποσαφήνιση μιας διαδικασίας.

(Meyer, 1987, Κοσσυβάκη, 2004) 



1. Διευκολύνουν, κατά τη διάρκεια της 
εποικοδομητικής διδασκαλίας, στηντροποποίηση ή 
την αναδιαμόρφωση των προσωπικών  αντιλήψεων 
(alternative conceptions) για τις έννοιες των Φ.Ε., με 
αποτέλεσμα την σε βάθος κατανόηση τους. 

2. Βελτιώνουν τις δεξιότητες στην παρατήρηση, 
καταγραφή, μέτρηση, χειρισμό οργάνων, υλικών και
συσκευών και γενικότερα στη μελέτη των φυσικών 
φαινομένων. 



3. Ασκούνται στην επιστημονική μεθοδολογία με τον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραμάτων, καθώς στη 
διατύπωση ερωτημάτων και στην διερεύνηση και 
επίλυση προβλημάτων από την καθημερινότητα. 

4. Αναπτύσσουν, μέσα από την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και 
τις δεξιότητες συνεργασίας.

(Κώτσης, 2016)



 Ανάλογα με το υλικό σε πειράματα ποιοτικά και ποσοτικά.

 Ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης σε πειράματα 
ελεύθερα, σε πειράματα με τη χρήση συσκευών, σε 
πειράματα μοντέλα, σε πειράματα προσομοίωσης κ.ά.



 Πειράματα εισαγωγής: Πρόκειται για ποιοτικά πειράματα 
εισαγωγής σε μια νέα ενότητα, για πρόκληση απορίας, 
για διαμόρφωση κινήτρων και για δημιουργία γνωστικής 
σύγκρουσης σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό.

 Πειράματα επεξεργασίας: Πρόκειται για πειράματα 
κυρίως ποσοτικά, όπου γίνεται επεξεργασία με 
επαγωγικό τρόπο παραγωγής της γνώσης ή για διάψευση 
ή επαλήθευση υποθέσεων με απαγωγικό τρόπο.

 Πειράματα εμβάθυνσης και επανάληψης: Πρόκειται για 
πειράματα κυρίως ποσοτικά και οικοδόμηση του 
πειράματος με αλλαγή παραμέτρων.

 Πειράματα για κατ’ οίκον εργασίες.



 Η χρήση των πειραμάτων με απλά μέσα στην τάξη 
εξυπηρετεί την εξοικείωση του μαθητή με την 
επιστημονική μεθοδολογία. 

 Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιτρέπει επίσης την 
ανάδειξη δεξιοτήτων πολύ ευρύτερων απ' αυτές που 
συνήθως καλλιεργούνται στο σχολείο. 

 O μαθητής που έχει έφεση στην κατασκευή θα αναλάβει 
την πολυπλοκότερη διάταξη, ο πιο μεθοδικός την 
καταγραφή κ.ο.κ. 

 Το πείραμα που εκτελείται στην τάξη δίνει το 
μεθοδολογικό παράδειγμα για την αυτόνομη εργασία στο 
σπίτι.



 Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) βασίζεται 
στη φιλοσοφία και τις αρχές της ανοικτής 
μάθησης (open learning), η οποία, ως 
εκπαιδευτικό κίνημα, διεύρυνε τις δυνατότητες 
πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση.

(Verduin & Clark, 1991)



Το εκπαιδευτικό υλικό κατέχει τον πιο κρίσιμο 
ρόλο στη διδακτική διαδικασία. Οφείλει να 
προσελκύει το ενδιαφέρον του μαθητή, να θέτει 
ερωτήματα, να επεξηγεί, να ενημερώνει για το 
τι, το πώς, το πότε και το γιατί. 

Κρίνονται απαραίτητες, οι δραστηριότητες 
ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης. 



 Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη 
του σαφείς διδακτικούς και μαθησιακούς 
στόχους, περιλαμβάνει διαδραστικές 
δραστηριότητες και προϋποθέτει την ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών. 



 Στη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού 
ακολουθούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, 
παιδαγωγικής φύσης και η χρήση των ΤΠΕ 
ανταποκρίνεται σε αυτές με γνώμονα την ποιότητα
και την αποτελεσματικότητα. 

 Η αλληλεπίδραση είναι άλλη μία κρίσιμη αρχή, που 
σημαίνει την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και τον μαθητή.

 Η πολυμεσικότητα είναι μία από τις αρχές 
δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού με τη μέθοδο της 
εξΑΕ. 

(Λιοναράκης, 2001)



• Ο διαχωρισμός σε διακριτά μέρη, όπως η 
διατύπωση των στόχων και των 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, 

• Τα συνδετικά και επεξηγηματικά κείμενα, 

• Τα πολυτροπικά – δραδραστικά στοιχεία, 

• Οι δραστηριότητες ελέγχου και 
ανατροφοδότησης. 



• Η συμπερίληψη κειμενικών μορφών (γραπτά και 
ηχητικά κείμενα), 

• Οι γραφικές αναπαραστάσεις (στατικές εικόνες και 
δυναμικά γραφικά στοιχεία όπως: βίντεο, animation). 

• Η ταυτόχρονη παρουσίαση των πληροφοριών με 
λέξεις και εικόνες επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση και επεξεργασία
τους, γιατί συνδυάζονται δυο διαφορετικά κανάλια 
πρόσληψης πληροφοριών, το οπτικό και το 
ακουστικό. 

• (Σπαντιδάκης & Αναστασιάδης, 2007, Νιανούρης, 
Καλογιαννάκης, 2020)



 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη 
διδασκαλία των Φ.Ε. στη σχολική εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι η διερευνητική-
ανακαλυπτική μάθηση και η επιστημονική 
μεθοδολογία σε συνδυασμό με τον κοινωνικό 
εποικοδομητισμό. 



 Κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η 
ομάδα της τάξης διασπάται σε υποομάδες (π.χ. 
breakout sessions της webex), οι οποίες μπορούν 
να εκτελούν ή να παρακολουθούν το ίδιο ή 
διαφορετικό πείραμα και στη συνέχεια να 
συζητήσουν στην ολομέλεια τις παρατηρήσεις
τους και τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξαν.   



 Communication

 Collaboration

 Critical thinking

 Creativity

 Digital competences



 Με την διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται 
επιτυγχάνεται η καλλιέργεια των 4Cs και 
DigComp.



 Εισαγωγή προβλήματος από την καθημερινότητα με 
την μορφή ερώτησης

 Διερεύνηση ιδεών που προϋπάρχουν 

 Διατύπωση υπόθεσης ή υποθέσεων 

 Εκτέλεση πειράματος για διερεύνηση της υπόθεσης  

 Εξαγωγή συμπεράσματος ή συμπερασμάτων που 
οδηγούν στην αποδοχή ή απόρριψη της υπόθεσης

 Έλεγχος της διατήρησης των ιδεών , που 
προϋπήρχαν ή της αντικατάστασής τους από 
επιστημονικά έγκυρες ιδέες. 

 Αναστοχασμός – καλλιέργεια μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων.



 Διδακτικό μοντέλο κατά το οποίο η παρουσίαση 
του μαθήματος ή κάποιες εφαρμογές γίνονται 
ηλεκτρονικά στο σπίτι (κυρίως με μικρά video), 
ενώ στη σχολική τάξη αξιοποιούνται 
δραστηριότητες για κατανόηση και περαιτέρω 
συνεργασία στην ενότητα που παρουσιάστηκε 
on line. 



 Πραγματικά πειράματα 

 Εικονικά πειράματα 



 Πειράματα επίδειξης

 Πειράματα σε ομάδες 



 Πραγματοποιούνται με τη χρήση οργάνων και υλικών 
εργαστηρίου ή με απλά μέσα καθημερινής χρήσης.

 Τα πειράματα αυτά μπορεί να εκτελούνται σύγχρονα
από τον εκπαιδευτικό και να τα παρακολουθούν οι 
μαθητές/τριες ή να είναι οπτικοποιημένα.

 Ως προς τα πειράματα που εκτελούνται από 
μαθητές/τριες μπορούν δίνονται οδηγίες για τα 
υλικά και την εκτέλεσή τους ασύγχρονα. 



 Αξιοποιούνται εικονικά εργαστήρια και 
προσομοιώσεις. 



• Από τον/την εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
(σύγχρονα): Ο/Η εκπαιδευτικός συζητά τις οδηγίες με 
τους/τις μαθητές/τριες και εκτελεί το/τα 
πείραμα/πειράματα (επίδειξης) κάνοντας διαμοιρασμό της 
οθόνης του (share screen) αν πρόκειται για οπτικοποιημένο.

• Από τους/τις μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
(σύγχρονα): Το πείραμα (απλό, χαμηλής επικινδυνότητας) 
εκτελείται από τους/τις μαθητές/τριες ακολουθώντας 
γραπτές ή προφορικές οδηγίες βήμα – βήμα. 

• Από τους/τις μαθητές/τριες πριν ή μετά από το μάθημα 
(ασύγχρονα): Το πείραμα (απλό, χαμηλής επικινδυνότητας) 
εκτελείται από τους/τις μαθητές/τριες με τη βοήθεια 
γραπτών οδηγιών κατ΄ οίκον και στη διάρκεια της 
μαθησιακής διαδικασίας παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις 
και τα συμπεράσματά τους, ώστε να ακολουθήσει συζήτηση 
και να καταλήξουν στο τελικό συμπέρασμα.



 Στο εικονικό εργαστήριο μπορούμε να 
πειραματιστούμε σχεδιάζοντας μια διάταξη η οποία 
αποτελείται από "εικονικά" όργανα, συσκευές, κλπ. 
Μας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουμε 
παραμέτρους, να παρατηρήσουμε τις επιπτώσεις 
που προκαλούν και να μετρήσουμε την επίδραση που 
έχουν. 



http://onlabs.eap.gr/

http://onlabs.eap.gr/


 Μια εικόνα του πραγματικού κόσμου επαυξημένη 
με ενσωματωμένα εικονικά ψηφιακά αντικείμενα 
ή πληροφορίες (κείμενα, ήχους, βίντεο). 

 Το αποτέλεσμα είναι να φαίνεται ότι 
συνυπάρχουν. 



https://artsandculture.google.com/project/the-big-bang

https://artsandculture.google.com/project/the-big-bang


 Οι πηγές από τις οποίες αντλείται εκπαιδευτικό 
υλικό είναι ηλεκτρονικά, διαδικτυακά βιβλία, 
βίντεο, Φύλλα Εργασίας, εικόνες. 



 Προσβασιμότητα

 Ευχρηστία

 Εγκυρότητα (Επίσημοι φορείς, όπως εγκεκριμένοι 
από το Υπουργείο ιστότοποι, ιστότοποι 
Πανεπιστημίων, ιστότοποι Οργανισμών)



 Τα εμπλουτισμένα διαδραστικά σχολικά 
εγχειρίδια, περιέχουν συνδέσμους, που οδηγούν 
στο φωτόδεντρο ή στο PhET Interactive 
Simulations (προσομοιώσεις). 

 Αποτελούν εγκεκριμένα ψηφιακά περιβάλλοντα, 
φιλικά για τους χρήστες (εκπαιδευτικούς, 
μαθητές), εμπλουτισμένα με ανοιχτά 
ελληνόγλωσσα περιβάλλοντα (π.χ. phet), τα 
οποία έχουν ενσωματωθεί με συνδέσμους. 



 Φωτόδεντρο

 http://photodentro.edu.gr/aggregator/

 Εμπλουτισμένα διαδραστικά βιβλία

 http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php

mailto:http://photodentro.edu.gr/aggregator/
mailto:http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php


 Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/
Fysika_E-Dimotikou_html-empl/
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/96
5

 Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/
Fysika_E-Dimotikou_html-empl/

 https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-
and-static-electricity/latest/balloons-and-static-
electricity_el.html

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-Dimotikou_html-empl/
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/965
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-Dimotikou_html-empl/
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_el.html






• Άλλη μία αξιόλογη πηγή είναι η εκπαιδευτική 
τηλεόραση. 
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-
texnologia/fysika-kykloma.

• Το αρχείο της ΕΡΤ (ertflix) Μαθαίνουμε στο 
σπίτι 
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-
sto-spiti/

• και μέσω youtube Παράδειγμα: Φυσική Ε΄ 
Δημοτικού Στατικός Ηλεκτρισμός 
https://www.youtube.com/watch?v=VQip8-
kRqTY

http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/fysika-kykloma
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.youtube.com/watch?v=VQip8-kRqTY


http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/fysika-kykloma
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/fysika-kykloma
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/fysika-kykloma


https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/


https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/


https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/


https://www.youtube.com/watch?v=VQip8-kRqTY
https://www.youtube.com/watch?v=VQip8-kRqTY


• Μία έγκυρη πηγή είναι ο ιστότοπος Φυσικές 
Επιστήμες Δημοτική Εκπαίδευση του Υπουργείου 
Παιδείας της Κύπρου. 





 Παράδειγμα: Velos (θερμομονωτικά υλικά) 

 http://fysed.schools.ac.cy/index.php/el/yli
ko/pliroforiki-ypostirixi

http://fysed.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/pliroforiki-ypostirixi




• Μία ακόμη αξιόπιστη πηγή είναι οι 
ιστότοποι των ΕΚΦΕ. Παράδειγμα:

• ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΗ -
YouTube ΕΚΦΕ Καρδίτσας Τμήμα 
Πρωτοβάθμιας

https://www.youtube.com/watch?v=FLf4rZ3ULOI


https://www.youtube.com/watch?v=FLf4rZ3ULOI
https://www.youtube.com/watch?v=FLf4rZ3ULOI
https://www.youtube.com/watch?v=FLf4rZ3ULOI


• Όπως έχουμε προαναφέρει, ένας από τους πιο 
έγκυρους και γνωστούς ιστότοπους με εικονικά 
εργαστήρια και προσομοιώσεις είναι το Phet 
simulations https://phet.colorado.edu/

https://phet.colorado.edu/




https://www.noesis.edu.gr/noesis-online/peiramata-fysikis-ximeias/

https://www.noesis.edu.gr/noesis-online/peiramata-fysikis-ximeias/


 E-class

 E-me

 Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες περιλαμβάνουν 
πλήθος ψηφιακών εργαλείων για τη 
διαμόρφωση δραστηριοτήτων και ασκήσεων, 
που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα 
περιβάλλοντα. 



 Εργασίες

 Πολυμέσα

 Σύνδεσμοι

 Ομάδες χρηστών

 Σύστημα wiki

 Συζητήσεις



 Σενάριο –Διδακτική πρόταση

 https://mooc.edu.gr/asset-
v1:minedu_eun+Digital_Learning_Teaching2+2021
_DL2+type@asset+block@SRSS

 Καλλιεργώντας δεξιότητες κριτικής σκέψης και 
ψηφιακού εγγραμματισμού

https://mooc.edu.gr/asset-v1:minedu_eun+Digital_Learning_Teaching2+2021_DL2+type@asset+block@SRSS
https://mooc.edu.gr/asset-v1:minedu_eun+Digital_Learning_Teaching2+2021_DL2+type@asset+block@SRSS




Παραδείγματα

Ιδιωτικών ιστότοπων 

με διαδικτυακές πηγές- εργαλεία 

για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού



 Ενδεικτικά Παραδείγματα:

 Genially 

 https://view.genial.ly/56de86001561e801ac84eb3
3/interactive-content-cell

 H5P

 https://h5p.org/node/511108

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLhrOCqtvvAhXJ_7sIHQ3NBY8QFjAAegQIAxAD&url=https://edtech.gr/genially/&usg=AOvVaw2wp2CuloOvmFxQ3dCqAg0I
https://view.genial.ly/56de86001561e801ac84eb33/interactive-content-cell
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcgYbXqtvvAhVshf0HHWsyDygQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fedtech.gr%2Fh5p%2F&usg=AOvVaw3gZ-DKkLArKrAQGlPLdVKU
https://h5p.org/node/511108
https://edtech.gr/h5p/
https://edtech.gr/h5p/


Κύτταρο – Δομή

Genially

https://edtech.gr/h5p/
https://edtech.gr/h5p/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLhrOCqtvvAhXJ_7sIHQ3NBY8QFjAAegQIAxAD&url=https://edtech.gr/genially/&usg=AOvVaw2wp2CuloOvmFxQ3dCqAg0I


 H5P: δημιουργήστε εκπαιδευτικό, διαδραστικό 
περιεχόμενο με εύκολο κι απλό τρόπο. –
EdTech.gr

 Ελεύθερο εργαλείο ανοικτού κώδικα (open 
source) δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου 
(π.χ. βίντεο, παιχνίδια, παρουσιάσεις)

https://edtech.gr/h5p/
https://edtech.gr/h5p/
https://edtech.gr/h5p/


https://edtech.gr/h5p/
https://edtech.gr/h5p/


https://h5p.org/node/511108

EdTech.gr

https://h5p.org/node/511108
https://edtech.gr/h5p/


 https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilon
pitauiotakappaomicron-
sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html

 https://anoixtosxoleio.weebly.com/etalambd
aepsilonkappataurhoiotasigmamuomicronsig
ma.html

https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html
https://anoixtosxoleio.weebly.com/etalambdaepsilonkappataurhoiotasigmamuomicronsigma.html


https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html
https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html
https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html


https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html
https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html
https://anoixtosxoleio.weebly.com/piepsilonpitauiotakappaomicron-sigmaupsilonsigmatauetamualpha.html


• Στο διαδίκτυο υπάρχουν και ιδιωτικοί ιστότοποι 
με πειράματα. 

• Παραδείγματα:

• Teacherland 

• Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά: 
διαστολή-Πείραμα θερμότητας – YouTube

• Παιδιά μένουμε σπίτι

• https://www.paidiamenoumespiti.gr/post/

https://www.youtube.com/watch?v=8EJQCjUwMWw
https://www.paidiamenoumespiti.gr/post/






• Έτοιμοι-για-πειράματα

• Παιδιά, μένουμε σπίτι, πειράματα 
https://www.facebook.com/watch/?v=111763006
1937111

https://www.facebook.com/watch/?v=1117630061937111






 Αίσωπος

 http://aesop.iep.edu.gr/

 Ιφιγένεια

 http://ifigeneia.cti.gr/repository

http://aesop.iep.edu.gr/
http://ifigeneia.cti.gr/repository


 Τάξη: Ε΄ Δημοτικού

 Μάθημα:  Θερμοκρασία –Θερμότητα: Δύο έννοιες 
διαφορετικές (Ενότητα: Θερμότητα)

 Στόχος του σεναρίου: Οι μαθητές να 
διαπιστώνουν πειραματικά ότι όταν ένα σώμα 
απορροφά θερμότητα, η θερμοκρασία του 
αυξάνεται και όταν αποδίδει θερμότητα η 
θερμοκρασία του ελαττώνεται. 



 Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 2 ώρες

 Προαπαιτούμενες γνώσεις: Μεταφορά 
ενέργειας, Το θερμόμετρο ως όργανο μέτρησης 
της θερμοκρασίας και οι διαφορετικοί τύποι του.



 Οι μαθητές θα εκτελέσουν ένα εικονικό πείραμα 
θέρμανσης του νερού και θα παρακολουθήσουν ένα 
βιντεοσκοπημένο πείραμα επίδειξης. 

 Στη συνέχεια, εργαζόμενοι σε ομάδες και αξιοποιώντας το 
σχολικό βιβλίο, οι μαθητές θα προσπαθήσουν, με την 
καθοδήγηση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, να 
επιλύσουν ένα πραγματικό καθημερινό πρόβλημα σχετικά 
με τις θερμοκρασίες παρασκευής του τσαγιού, με βάση τις 
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους από τα 
πειράματα.

 Στη συνέχεια συμμετέχουν στη συγγραφή του επόμενου 
φύλλου της σχολικής εφημερίδας, που είναι αφιερωμένο 
στα μέτρα πρόληψης από τις εποχικές ιώσεις και το κοινό 
κρυολόγημα. 



 Παρουσίαση σχετικού περιεχομένου

 Αναφερόμαστε στη χρήση του θερμομέτρου ως 
όργανο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας με 
βάση ένα καθημερινό παράδειγμα 
(θερμομέτρηση των μαθητών κατά την υποδοχή 
τους στο σχολείο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) 



 Παρουσίαση προβλήματος 

 Παρουσιάζω το πρόβλημα στους μαθητές σχετικά με 
τη συγγραφή οδηγιών για τη σωστή παρασκευή του 
τσαγιού. Ενημερώνω τους μαθητές για το υλικό που 
έχουν στη διάθεσή τους (εικονικό πείραμα, πείραμα 
επίδειξης, σχολικό βιβλίο) ώστε να σχεδιάσουν την 
επίλυση του προβλήματος. Συνδέω το πρόβλημα με 
την ύλη που έχουν διδαχθεί σχετικά με το 
θερμόμετρο, την αντικειμενική μέτρηση της 
θερμοκρασίας και τη θερμοκρασία βρασμού του 
νερού.



 Επικοινωνία και συνεργασία

 Διαμοιρασμός των μαθητών σε ομάδες. Κάθε ομάδα 
θα λύσει ξεχωριστά το ίδιο πρόβλημα εργαζόμενη 
πάνω στο ίδιο κοινό έγγραφο μέσω των εργαλείων 
για την επικοινωνία και τη συνεργασία. Υποστηρίζω 
τους μαθητές κατά τη διαδικασία της επίλυσης 
προβλήματος, ώστε να διαμορφώσουν τη στρατηγική 
τους. Οι μαθητές μπορούν να επιμερίσουν τις 
απαραίτητες ενέργειες ή να κάνουν πολλαπλές 
μετρήσεις στις ομάδες τους ώστε να συζητηθούν οι 
αποκλίσεις και η σημασία τους.



 Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει μέσω της 
επιλογής του καλύτερου άρθρου προς 
δημοσίευση στην εφημερίδα. Σε ατομικό 
επίπεδο, αξιολογώ τη συμμετοχή στον διάλογο, 
τις ερωτήσεις και απαντήσεις των 
μαθητών/μαθητριών, το βαθμό της εμπλοκής 
στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της ομαδικής 
εργασίας.



 Συζήτηση

 Δημιουργώ το κατάλληλο περιβάλλον για 
συζήτηση μεταξύ των μελών όλων των ομάδων 
σχετικά με το πρόβλημα και τους τρόπους 
επίλυσής του. Γενικεύω τα επιμέρους 
συμπεράσματα και επεκτείνω τη γνώση αυτή 
και σε άλλες μορφές της ανθρώπινης 
δραστηριότητας.



 Εργαλεία Ε-Class 

 Εργασίες: Ανάρτηση της εκφώνησης της εργασίας, 
υποβολή του τελικού εγγράφου από τους μαθητές, 
διαχείριση της προθεσμίας, βαθμολόγηση. 

 Πολυμέσα: Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των 
σχετικών βίντεο 

 Σύνδεσμοι: Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των 
συνδέσμων για τις προσομοιώσεις, τα εικονικά 
εργαστήρια, την εργασία αυτοαξιολόγησης και τα 
διδακτικά πακέτα των Φυσικών. 



 Ομάδες χρηστών: Δημιουργία ομάδων μαθητών για την 
εκτέλεση της εργασίας 

 Σύστημα wiki: Διαμοιραζόμενος χώρος εργασίας με σκοπό 
την καταγραφή της πορείας της λύσης του προβλήματος 
από τους μαθητές. 

 Συζητήσεις: Υποστήριξη ασύγχρονου διαλόγου ανάμεσα
στα μέλη της κάθε ομάδας κατά τη διαδικασία της 
επίλυσης του προβλήματος. Πραγματοποίηση του 
διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους μαθητές της τάξης κατά 
τη φάση της συζήτησης. 



 Μέρος του φύλλου εργασίας από την αντίστοιχη ενότητα 
του σχολικού βιβλίου (τετράδιο εργασιών σελ. 74-77) 
καθώς και η αντίστοιχη ενότητα από το Βιβλίο Μαθητή 
(σελίδες 40, 43, 45) 

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/628/10-0133-
02_Fysika_E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion.pdf

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-
Dimotikou_html-empl/index_5.html

 Προσομοίωση της διαδικασίας εκχύλισης από το 
Φωτόδεντρο. 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1389

http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/628/10-0133-02_Fysika_E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-Dimotikou_html-empl/index_5.html
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1389


 Εικονικό εργαστήριο σχετικό με τη θέρμανση και την άνοδο 
της θερμοκρασίας από το πανεπιστήμιο του Colorado 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-
changes/latest/energy-forms-and-changes_en.html

 Βίντεο με πείραμα επίδειξης σχετικό με την καμπύλη 
θέρμανσης του νερού

 https://www.youtube.com/watch?v=Dz3nBMiuazU

 Προσομοίωση σχετικά με την Θερμική Ισορροπία 

 Φυσική και Φωτογραφία - Θερμική ισορροπία (seilias.gr) 

 Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης από το Φωτόδεντρο 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10491?locale=el

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dz3nBMiuazU
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10491?locale=el












 Σύγχρονη τηλεσυνεργασία με χρήση του Webex. 

 Εργαλείο Σύνδεσμοι στο eClass

(Εκπαιδευτικό Υλικό,T4E)



 Αποστολάκης, Ε. κ.ά. (2003). «Φυσικά» Ε΄ Δημοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Βιβλίο Δασκάλου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.

 Εκπαιδευτικό υλικό (T4E)

 http://fysed.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/pliroforiki-ypostirixi

 Κοσσυβάκη, Φ. (2004), Η μορφωτική σημασία της πειραματικής διαδικασίας στο σχολείο, στο Επιστημονική Επετηρίδα 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Νο 17, Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιωάννινα
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Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Ιωάννινα

 Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική 
προσέγγιση σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού. Λιοναράκης, Α. (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή 
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 33-77. Αθήνα: Προπομπός.

 Meyer H. (1987). Unterrichts Μethoden, Bd II, Cornlesen, Frankfurt/a.M.

 Monk Martin & Osborne, Jonathan, 2000 (Eds.), Good practice in science teaching: What research has to say, Open 
University Press, Buckingham – Philadelphia

 Rhoneck von Christoph, 1992, Schwierigkeiten beim Verstehen von Physik. Physikalische Blätter, Vol.48, No.3, pp.177-180

 Σπαντιδάκης, Ι., & Αναστασιάδης, Π. (2007). Ζητήματα Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού σε Υπερμεσικά 
Περιβάλλοντα Μάθησης με έμφαση στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά 
του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό 
Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

 Verduin, J. R., & Clark, T. A. (1991). Distance education: The foundations of effective practice. San Francisco: Jossey-Bass 
Inc Pub.

 Willer Jörg, 1977, Repetitorium Fachdidaktik Physik. Klinkhadt, Bad Heilbrunn

http://fysed.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/pliroforiki-ypostirixi


Σας ευχαριστώ!

xanthipg@sch.gr

mailto:xanthipg@sch.gr

