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ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
Το μάθημα περιλαμβάνει: 
 Παραδόσεις, από τον διδάσκοντα, στο θεματικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».  
 Συγκρότηση 2 σχεδίων διδασκαλιών από φοιτητές (σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων). 
 Έγκριση σχεδιασμού διδασκαλιών (παρουσίαση σχεδίων διδασκαλιών) 
 Παρακολούθηση (1 ημέρα) και διδασκαλία στα νηπιαγωγεία (2 ημέρες) 
 Αξιολόγηση των διδασκαλιών στο νηπιαγωγείο από συνεργάτη του διδάσκοντα. 
 Εκπόνηση εργασίας από φοιτητές που περιλαμβάνει τα αναλυτικά σχέδια των διδασκαλιών και 

τα αποτελέσματά τους (έκθεση διδασκαλιών).  
 Τελική εξέταση. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ  
Τα σχέδια των διδασκαλιών θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.   Όλοι οι φοιτητές 
υποχρεούνται την ημέρα της παρουσίασης να έχουν έτοιμες τις δραστηριότητές τους και το 
αντίστοιχο υλικό.   
Καμία ομάδα δεν θα προχωρήσει σε διδασκαλία στο νηπιαγωγείο αν πρώτα δεν εγκριθούν τα σχέδια 
διδασκαλιών και το σχετικό υλικό. 
 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται  πριν τις διδασκαλίες τους να παρακολουθήσουν για μία ημέρα το 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου στο οποίο πρόκειται να διδάξουν, ώστε να αποκτούν εικόνα της 
συγκεκριμένης τάξης και να βοηθηθούν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους (π.χ. χώρος, 
υλικό, αριθμός παιδιών στην τάξη, ηλικίες, κλπ.).  
 
Πρόγραμμα σχολείων 
 

8.00-8.15 Άφιξη φοιτητών 
8.15-9.30 Ελεύθερες δραστηριότητες 
9.30-10.00 Συζήτηση 
10.00-10.30 1η δραστηριότητα 
10.30-11.30 Φαγητό – διάλειμμα  
11.30-12.00 2η δραστηριότητα 
12.15 Αναχώρηση φοιτητών 

 
 Κατάλογος με τα νηπιαγωγεία στα οποία θα διδάξει κάθε ομάδα φοιτητών καθώς και με τις 

διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των νηπιαγωγείων, θα αναρτηθεί σύντομα στον πίνακα 
ανακοινώσεων του γραφείου Πρακτικών Ασκήσεων (γραφείο 204, ΚΑΜΕΙΡΟΣ). 

 Οι φοιτητές υποχρεώνονται να παραμείνουν όλη τη μέρα (8.15 - 12.15) στο νηπιαγωγείο, 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια της δικής τους διδακτικής παρέμβασης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη ολοήμερη παραμονή στα νηπιαγωγεία τις προκαθορισμένες μέρες και ώρες 
συνεπάγεται επανάληψη των πρακτικών.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ  
 Η Έκθεση Διδασκαλιών είναι ομαδική και θα δομείται σε μέρη σύμφωνα με το «Μοντέλο 

Συγγραφής Έκθεσης για την Διδασκαλία Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών» (παρατίθεται στο 
Παράρτημα Β), και θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιανουαρίου 
σε ημερομηνία που θα οριστεί. Συντάσσεται ένα σχέδιο ανά διδασκαλία, δύο σχέδια συνολικά 
με βάση τη «Δομή Σχεδίου Διδασκαλίας» (παρατίθεται στο Παράρτημα Α). 

 Η Έκθεση Διδασκαλιών, το πολύ 30 σελίδων, συμμετέχει κατά 60% στην τελική βαθμολογία. 
Μαζί με την έκθεση διδασκαλιών θα παραδοθεί και το αντίστοιχο υλικό, δηλαδή: 
 Οτιδήποτε υλικό χρησιμοποιηθεί από το/τη φοιτητή/τρια, καθώς και φωτογραφίες, 

φωτοαντίγραφα κλπ. 
 Οτιδήποτε παραγάγουν τα παιδιά. 
 Φωτογραφίες μόνο από τις δραστηριότητες και τα υλικά (ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ φωτογραφίες 

των παιδιών και της νηπιαγωγού) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή η Έκθεση Διδασκαλιών δεν επιστρέφεται, όποιος επιθυμεί να την κρατήσει, 
μπορεί να παραδώσει φωτοτυπία της.  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ 

 Δύναμη και κίνηση 
 Ήχος  
 Φως  
 Νερό  
 Αέρας 
 Πλεύση και βύθιση 
 Θερμότητα 
 Ηλεκτρικά Κυκλώματα  
 Μαγνητισμός  
 Διαλύματα 

 
Οι φοιτητές επιλέγουν για τις διδασκαλίες τους δύο από τις παραπάνω θεματικές ενότητες. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βελλοπούλου, Α.(2000): Μάθηση και δημιουργικότητα. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την 

εξοικείωση παιδιών ηλικίας 5-8 ετών με έννοιες της Φυσικής, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  
Brown, E. S. (1995) Σαπουνόφουσκες, ουράνια τόξα & σκουλήκια.(Μετάφραση: Χρησίμου Σ., 

Επιμέλεια:Μαμαλίγκα Μ.) Αθήνα: Τυπωθήτω. 
Chauvel, C & Michel V. (1998): Δραστηριότητες, Διερευνήσεις, Ανακαλύψεις. Για παιδιά του 

Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Επιμ.-μτφρ. Νίκος Δαπόντες,  Εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος 
Δαρδανός . 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000). Οικοδομώντας τις έννοιες των 
φυσικών επιστημών, Εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα. 

Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. (1993): Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες,. 
Μετάφραση Κρητικός Θ, Σπηλιωτοπούλου - Παπαντωνίου Β, Σταυρόπουλος Α. εκδ. Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία, Αθήνα. 

Θάνου, Α. (2001) Πειράματα στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Καστανιώτη 
Καριώτογλου, Π. (2006) Γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου φυσικών επιστημών: Τρεις μελέτες 

περίπτωσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. 
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Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, 
Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα. 

Κορφιάτης. Κ. Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί (διδακτικές σημειώσεις) Διαθέσιμο από την 
ιστοσελίδα: http://lsg.ucy.ac.cy/courses/epa175  

Κωνσταντίνου, Κ. – Φερωνύμου, Γ. – Νικολάου Χρ. – Κυριακίδου, Ε. (2002) Οι φυσικές επιστήμες 
στο Νηπιαγωγείο. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. 

Πλακίτση Κ. (2008). Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και στην πρώτη σχολική 
ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Εκδ. Πατάκη, Αθήνα. 

Ραβάνης Κ. (2001): Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Διδακτική και γνωστική 
προσέγγιση. Εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα. 

Ραβάνης Κ. (2003): Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής, Εκδ. 
ΔΙΠΤΥΧΟ, Αθήνα. 

Sharon MacDonald (2001) Ανακαλύπτοντας το φυσικό κόσμο (Μετάφραση:  Λαμπρέλλη Ρ., 
Εισαγωγή- επιμέλεια: Κουτσουβάνου Ε.) Αθήνα: Πατάκης. 

Χατζηγεωργίου Γ. (1998):  Η Φυσική μέσα από τα μάτια του μικρού παιδιού. Εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα. 
Χατζηγεωργίου, Γ. (2001) Ήχος φως  νερό και αέρας Αθήνα: Γρηγόρη. 
Χατζηγεωργίου Γ. (2006):  Προς μια επιστημονική παιδεία: Επαναπροσδιορίζοντας το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα. 
Χρηστίδου Β. (επιμ.) (2006) Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Αφοί 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.  
 

 
Χρήσιμες ιστοσελίδες (που περιέχουν πειραματικές δραστηριότητες) 
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/subjects/b_praktikh.html 
Μ. Σκουμιός: Πειραματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών 
 
http://2ekfe.ira.sch.gr/index.php/events/labs-schools/141-peiramata-apla-ylika-oedb-2000  
Π. Κουμαράς: Πειράματα Φυσικών Επιστημών 
 
http://tinanantsou.blogspot.gr/  
Τ. Νάντσου: Πειράματα Φυσικής 
 
http://ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=40  
ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 
 
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/index.php/2011-03-19-07-09-33 
Κ. Παναγούλιας: Πειράματα Φυσικών Επιστημών 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
 
Μιχάλης Σκουμιός (Λέκτορας),  
email: skoumios@rhodes.aegean.gr 
Τηλ. 2241099230 και 6974921905 

Ιωάννα Συρράκου (αποσπασμένη εκπαιδευτικός),  
email: isirrakou@gmail.com  
Τηλ.22410 99189 
Γραφείο Πρακτικών Ασκήσεων, κτήριο Κάμειρος, 2ος 
όροφος, γρ. 204 

 Μόσχος Φιρογλάνης (αποσπασμένος εκπαιδευτικός),  
email: firoglanis@aegean.gr 
Τηλ. 2241099230 και 6932889982 
Γραφείο: κτήριο Αιγαίον, Ψαροπούλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Δομή Σχεδίου Διδασκαλίας 

 
Α. Ταυτότητα 

 Τοποθετείται στην αρχή του σχεδίου και περιλαμβάνει: 
◦ τίτλο 
◦ θεματική ενότητα 
◦ το γενικό σκοπό 
◦ τους διδακτικούς στόχους ταξινομημένους σε κατηγορίες: στόχοι που αφορούν σε 

δεξιότητες, στόχοι που αφορούν σε στάσεις, στόχοι που αφορούν σε γνώσεις (βλ. 
Παράρτημα Γ). 

◦ το είδος της διδακτικής προσέγγισης και τις φάσεις της διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα 
Δ) 

 
Β. Ανάπτυξη του σχεδίου διδασκαλίας 

 Γενική περιγραφή 
◦ προαπαιτούμενη γνώση 
◦ περιεχόμενο του μαθήματος (συνοπτική παρουσίαση) 
◦ αντιλήψεις μαθητών 

 Πορεία διδασκαλίας. Γίνεται περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας με παράθεση των 
φάσεων της διδασκαλίας (φάσεις 1, 2, 3 και 4, βλ. Παράρτημα Δ). Ειδικότερα, για κάθε φάση 
της διδασκαλίας πρέπει να γίνεται αναφορά: 
◦ στο πρόβλημα-θέμα που θα μελετηθεί 
◦ σε κάθε είδους υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (εγχειρίδια, άλλο έντυπο υλικό, 

λογισμικό, διαδίκτυο, …)  
◦ στις ενέργειες του διδάσκοντα 
◦ στις ενέργειες των μαθητών και το υλικό που πρέπει να παραχθεί από αυτές 
◦ στον τρόπο οργάνωσης της τάξης 
◦ στην κατανομή του χρόνου που απαιτεί η συγκεκριμένη φάση. 
 

Γ. Αξιολόγηση 
 Αξιολόγηση των μαθητών και του έργου τους  

◦ αναφορά στο είδος και τα έργα αξιολόγησης των μαθητών  
 Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας και της διδακτικής προσέγγισης 

◦ τι είναι δύσκολο να γίνει 
◦ δυνατότητες τροποποίησης ή επέκτασης. 

 
Δ. Βιβλιογραφία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης για την Διδασκαλία Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών 
 
Εξώφυλλο 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ …. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ …. ΦΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: ……………………………………………. 

 
ΡΟΔΟΣ 2012 

 
 
Πίνακας Περιεχομένων 
Θα περιέχει τις ενότητες και τις υπο-ενότητες της εργασίας καθώς και τη σελίδα στην οποία 
βρίσκονται αυτές. 
 
Εισαγωγή 
Περιγράφεται η δομή της εργασίας υπό την έννοια ότι αναφέρονται εν συντομία τα τμήματα που 
περιέχει καθώς και το αντίστοιχο περιεχόμενο τους. 
 
Σχέδια Διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα Α) 
(εκπονείται ένα σχέδιο διδασκαλίας για κάθε διδασκαλία) 
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθητών   
Παρουσιάζετε τα μαθησιακά αποτελέσματα (με σχολιασμό). 
 
Αυτοαξιολόγηση διδασκαλιών 
Γίνεται κριτική αποτίμηση της διαδικασίας και της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήσατε στο 
σύνολο των διδασκαλιών. 
 
Βιβλιογραφία 
Παράθεση της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει: 

◦ τις θεωρητικές αναφορές στις παιδαγωγικές θεωρίες 
◦ το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων που διδάχτηκε 

Παράθεση των λογισμικών και των ιστοτόπων που χρησιμοποιήθηκαν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Κατηγορίες διδακτικών στόχων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιστημονικές δεξιότητες

Βασικές
 Παρατήρηση
 Ταξινόμηση
 Επικοινωνία
 Μέτρηση
 Πρόβλεψη
 Συμπερασμός

Σύνθετες
 Αναγνώριση και

έλεγχος μεταβλητών
 Διατύπωση και

έλεγχος Υποθέσεων
 Ερμηνεία δεδομένων
 Λειτουργικός

Ορισμός
 Πειραματισμός
 Μοντελοποίηση

Πηγή: Martin, Jean-Sigur & Schmidt (2005) 

 
 
Στόχοι που αφορούν σε επιστημονικές στάσεις  
Εκτός από τους στόχους που αφορούν σε γενικές στάσεις (όπως για παράδειγμα συνεργασία, 
αυτονομία, οργάνωση) ο διδάσκοντας θα φροντίσει να αναπτύξει: 
 Περιέργεια 

 Να απορούν και να θέτουν ερωτήσεις όταν βρίσκονται απέναντι σ' ένα αντικείμενο ή ένα 
φαινόμενο. 

 Εργασία στα πλαίσια της ομάδας 
 Να αποδέχονται την κατανομή εργασιών, να παίρνουν υπόψη τους τη γνώμη των άλλων - 

κυρίως με συχνές ανταλλαγές -, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. 
 Αντικειμενικότητα 

 Να αναζητούν να στηριχθούν σε δεδομένα που επιδέχονται έλεγχο (όπως για παράδειγμα η 
χρήση μετρήσεων). 

 Δημιουργικότητα 
 Να προτείνουν ποικίλες υποθέσεις και να φαντάζονται καινούργιες λύσεις. 

 Αποτελεσματικότητα 
 Να παρακολουθούν μία εργασία μέχρι το τέλος της και να αναζητούν την ποιότητα. 

 Προσοχή στους κανόνες ασφάλειας 
 Να προβλέπουν τις συνέπειες μιας πράξης τους και να τις παίρνουν υπόψη τους κατά την 

προετοιμασία αυτής της πράξης. 
 

Δεξιότητες 

Γνώσεις 

Στάσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

Είδος διδακτικής προσέγγισης 
 
Εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών  
 
Φάσεις διδασκαλίας (για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου) 
 
 Φάση1: Προσανατολισμός και ανάδειξη αντιλήψεων 
Πρόκληση ενδιαφέροντος, ανάπτυξη περιέργειας. Η ανάδειξη των αντιλήψεων μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από την συζήτηση, µε ερωτηματολόγια, ατομικές εργασίες, µε υποθετικά πειράματα, με 
εννοιολογικούς χάρτες, με αφήγηση ιστορίας, με ζωγραφικό σχέδιο, με παιχνίδι ρόλων κλπ. Οι 
μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες και εργάζονται στην αρχή ατομικά κι έπειτα σε επίπεδο 
ομάδας. Καταγράφουν και συζητούν τις απόψεις τους. Ο εκπαιδευτικός τις συγκεντρώνει και τις 
κατηγοριοποιεί σε συνεργασία με τους μαθητές.  
 
 Φάση 2: Δημιουργία γνωστικής αποσταθεροποίησης και αναδόμηση αντιλήψεων 
Οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τις αντιλήψεις τους, με σκοπό να τις επεκτείνουν, να τις 
αντικαταστήσουν ή να αναπτύξουν νέες αντιλήψεις. Στη φάση αυτή είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν πειραματικές δραστηριότητες, καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης, αναλογίες, 
εννοιολογικοί χάρτες κλπ. 
 
 Φάση 3: Εφαρμογή σε νέες καταστάσεις και ανατροφοδότηση 
Αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν με την εφαρμογή τους στη λύση σχετικών προβλημάτων. 
Οι μαθητές ελέγχουν το κατά πόσο οι νέες γνώσεις είναι εφαρμόσιμες και τις συσχετίζουν με 
εμπειρίες της καθημερινής ζωής.  
 
 Φάση 4: Αναστοχασμός πάνω στη διαδικασία μάθησης 
Οι μαθητές συγκρίνουν τη νέα γνώση με την αρχική (αρχικές αντιλήψεις) και συνειδητοποιούν με 
ποια διαδικασία αποκτήθηκε. Μπορεί να επιτευχθεί με τεχνικές όπως αυτές που αναφέρονται στη 
φάση 1. 
 
 


