
Ο1 πνευματικό προϊόν  

Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών της κάθε χώρας εταίρου του έργου Edmuse 
 
 
1) Περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας και των 
αντίστοιχων σχολικών επιπέδων από 8 έως 12 ετών (Eurydice) καθώς  και του  
σχετικού αναλυτικού προγράμματος. 

 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σε τρία επίπεδα: 
α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Νηπιαγωγείο (4-6 ετών) και Δημοτικό Σχολείο (6-12 ετών). 
β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Γυμνάσιο (12-15 ετών) και το Λύκειο (15-18 ετών). 
γ) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσω ενός 
Εθνικού Συστήματος Εξετάσεων. 
 
Το επίπεδο 8-12 στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο αφορά την Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτη 
Δημοτικού. 
Τα περισσότερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα λειτουργούν σε μια διπλή 
χρονική ζώνη: 
Πρωινή Ζώνη - προαιρετική: 
07: 00-08: 00 
Πρωινό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα: 
08: 00-02: 00 
Απογευματινή Ζώνη-προαιρετική 
14: 05-16: 15 
Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσικές 
Επιστήμες, ΤΠΕ, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά και Αγγλικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Εθνικές συστάσεις και οδηγίες για την προετοιμασία και την υλοποίηση του 
υλικού των αναλυτικών προγραμμάτων 

Το Ελληνικό Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Φυσικές Επιστήμες για τα επίπεδα 8 έως 12, 
εισάγει σταδιακά τις Φυσικές Επιστήμες στους μαθητές, ξεκινώντας από τα επίπεδα 8 έως 10. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των δύο επιπέδων το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο πρώτα απ 'όλα να 
ασκηθούν τα παιδιά στην παρατήρηση, την έρευνα, την ερμηνεία των διαφόρων φαινομένων, 
χρησιμοποιώντας μια διαθεματική προσέγγιση. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην καλλιέργεια από τη 
μια πλευρά μιας ολιστική ιδέας του φυσικού κόσμου και από την άλλη πλευρά στην ανάδειξη των 
βασικών χαρακτηριστικών του ερευνητή. Έτσι, από το επίπεδο 8-10 το πρόγραμμα σπουδών, μέσα 
από το μάθημα "Μελέτη Περιβάλλοντος", περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, Χημείας, 
Βιολογίας και Γεωγραφίας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις κατηγορίες των 
φυτών και των ζώων, την κίνηση του ήλιου και της σελήνης,τη λειτουργία του ανθρώπινου 
σώματος, την ενέργεια, τα μείγματα, το φως, το έδαφος και, τέλος, την ελληνική γεωγραφία, τη 
χρήση των χαρτών και τα ελληνικά οικοσυστήματα. 

 

Κατά τη διάρκεια των επιπέδων 10 έως 12, το Ελληνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης εισάγει τους 
φοιτητές στις Φυσικές Επιστήμες με έναν πιο σαφή και επιστημονικά προσανατολισμένο τρόπο, 
προκειμένου να κατασκευάσουν τις βασικές γνώσεις και να εκτιμήσουν το ρόλο των Φυσικών 
Επιστημών στον ανθρώπινο πολιτισμό. Το αντικείμενο ονομάστηκε "Φυσικά: Ερευνώ και 
ανακαλύπτω” και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: 

Επίπεδο 10 έως 11: 

Ιδιότητες της ύλης 

Διαλύματα 

Μόρια και άτομα 

Το κύτταρο 

Κίνηση και Δυνάμεις 

Γεωλογία 

Βάρος και μάζα 

Ανθρώπινο σώμα: το κυκλοφορικό και πεπτικό σύστημα και η ακοή 

Ενέργεια 

Φως 

Ήχος 

 

Επίπεδο 11-12: 

 

Οξέα, βάσεις, άλατα 



Ενέργεια και οι μορφές της 

Ορυκτοί άνθρακες και φυσικό αέριο 

Η Ενέργεια στα φυτά και στα οικοσυστήματα 

Το αναπνευστικό σύστημα και η όραση 

Ηλεκτρομαγνητισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Εμπειρίες ή υποδείξεις σχετικά με τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ειδικά εάν έχουν εκδοθεί από επιστημονικά μουσεία, καθώς και σχετικά με τη 
χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών. 

 

 

Ίδρυμα Ευγενίδου (http://www.eugenfound.edu.gr) 

Προτείνει στους μαθητές ένα  παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο 
σενάριο,  προκειμένου να επισκεφθούν μέσω αυτού την έκθεση του διαδραστικών πειραμάτων στις 
Φυσικές Επιστήμες. 

Προσφέρει ένα πολύ χρήσιμο on line εκπαιδευτικό πακέτο για τον εκπαιδευτικό. 

 

Open Discovery Space (http://opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers) 

 Το Open Discovery Space είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
συνδέει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη με την πλούσια ποικιλία των 
ψηφιακών πηγών μάθησης που διατίθενται σήμερα σε online συλλογές.  Το Open Discovery Space 
επιδιώκει να επεκτείνει το φάσμα του περιεχομένου που προσφέρει και οι συνδεδεμένοι με αυτό 
πάροχοι περιεχομένου  να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα οφελών από την προσφορά των 
συλλογών τους μέσω της πλατφόρμας. Το Open Discovery Space προσφέρει στους  ιδιοκτήτες 
περιεχομένου και στους παρόχους δεδομένων μια μοναδική ευκαιρία να φέρει το υλικό τους 
απευθείας σε χιλιάδες ευρωπαϊκές σχολικές τάξεις. 

 

Inspiring Science Education  (http://www.inspiringscience.eu/project 
Η αποστολή της ομάδας Inspiring Science Education είναι η παροχή ψηφιακών πόρων και 
ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθήσει να κάνουν την  εκπαίδευση στις φυσικές 
επιστήμες πιο ελκυστική και σχετική με τη ζωή των μαθητών. Μέσα από την ιστοσελίδα Inspiring 
Science Education και τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους εταίρους, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους επιστημονικές ανακαλύψεις, να 
γίνουν μάρτυρες και να κατανοήσουν τα φυσικά και επιστημονικά φαινόμενα και να έχουν 
πρόσβαση στα τελευταία διαδραστικά εργαλεία και ψηφιακούς πόρους μέσα από τις τάξεις τους. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inspiringscience.eu/project


4) Εμπειρίες και υλικά για την κατασκευή διεπιστημονικών διδακτικών 
μονάδων 

 

Στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνουν χώρα καινοτόμα διεπιστημονικά πρότζεκτ για 
διάφορα θέματα, που δημιουργούνται από το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων του κάθε νομού της 
χώρας. 

 

Το Τμήμα Πολιτισμικών Θεμάτων της Αχαΐας σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οργάνωσε ένα δίκτυο σχολείων, μεταξύ των οποίων ήταν 
και το 46ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, με σκοπό τη δημιουργία διεπιστημονικής διδακτικών 
ενοτήτων, με βάση διάφορα εκθέματα του μουσείου. 

 

Πολλές πτυχές της επιστήμης και της τεχνολογίας προσεγγίστηκαν μέσα από την τέχνη, το θέατρο 
και τη μουσική, όπως η λειτουργία ενός υπολογιστή, η λειτουργία του τηλεφώνου και το 
ραδιόφωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Εμπειρίες καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου στη βελτίωση της μάθησης. 

 

 

Το δίκτυο που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα είναι επίσης μία  καινοτόμος πρακτική στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών που έχει αξιολογηθεί και έχει αποδειχθεί πολύ 
αποτελεσματική. 

 

Επίσης, στο χώρο wiki (http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αχαΐας μοιράζονται υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές για τηΜεθοδολογία και τη 
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (διαθέσιμα μόνο στα ελληνικά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Πιθανά προβλήματα και προβληματισμοί 

 

Ένας πιθανός προβληματισμός όσον αφορά τη διάθεση μουσειακού περιεχομένου στις ψηφιακές 
πλατφόρμες είναι ότι δεν είναι πάντα δυνατή, ειδικά αν υπάρχουν θέματα πνευματικών 
δικαιωμάτων. 

Θα μπορούσαν οι διάφορες επιστημονικές περιοχές που έχουμε την τάση να ενσωματώνουμε σε 
μια διδακτική ενότητα να αντιφάσκουν; Π.χ: Διδάσκοντας 8 χρόνα για τη ζύμωση, δηλαδή τη 
χημική διαδικασία η οποία μετατρέπει μούστος (από τα σταφύλια) σε κρασί, θα μπορούσε αναφορά 
μας στην Μυθολογία και τον Διόνυσο να αποπροσανατολίσει τους μαθητές από το στόχο μας να 
ξεπεράσουν τις μυθικές εξηγήσεις και να επικεντρωθούν στην επιστημονική ; (Πηγή, 
http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html) 

 

 

7) Γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση μουσείου που διαθέτει το υλικό 
του και online για να βοηθήσει τους δασκάλους να διδάξουν Φυσικές 
Επιστήμες; Αν ναι, παρακαλώ παρέχετε πληροφορίες και αναφορές. 
 

 
The Science Center and Technology Museum “Noesis”                                          
http://www.noesis.edu.gr/ 

 
 
 
 
Noesis online 

http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html
http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html
http://www.noesis.edu.gr/


 

 
 
A journey to knowledge 
A series of animated cartoons telling independent educational stories related to science and technology. 
There are fifty episodes with basic heroes two children, Zoe and Odysseas as well as Dr. Noesis, a young 
scientist who guides children to discover scientific principles through inquiry. The themes concern five axes: 

Science, Inventions, Space, Environment, Health. 
 
Iconic Physics LaboratoriesWelcome to Iconic Physics Laboratories concerning Optics, Electricity, Heat. Each 
one of them consists an independent microcosm of Physics that provides the ability of virtual reconstruction 
and development of the phenomena of the natural world. For each workshop there are worksheets with the 



following steps: prediction, performing the experiment (observation, measurement, new observation, new 
measurement, interpretation, conclusion, rethinking. The implemented strategy is: Predict-Observe-Explain. 
Prediction clarifies the children's alternative ideas and the comparison between the results after the 
experiment and the predictions can lead to the improvement or the review of the children's alternative ideas. 

 
Science shows from Noesis 
One of the basic aims of Noesis is to create a motive to the visitor to deal with Science. One way of doing 
that is to make them understand that Science is all around them and can be even fun. 
Having in mind that visitors of all ages enjoy the procedure of an experiment, Noesis designs and implements 
the so called “Science Shows”. 
You can watch the recorded experiments: 

• Simple machines 
• Science in your kitchen 
• Space Science 

A Science Show is a kind of an educational programme that can achieve the goals mentioned before. The 
viewer watches one or more presenters performing experiments related to Natural Sciences. Through the 
experiment, the interpretation and the information given the viewer is educated while having fun. 
  
The Noesis site also includes a technology wiki, 3-D photos of its exhibits, blogs etc. 
 
 
Portal: Discover the COSMOS 
http://portal.discoverthecosmos.eu/ 

http://portal.discoverthecosmos.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSMOS Repository 
Educational Material 



 
 
Portal: Inspiring Science Education 

Resources Digital Tools Repository 
 

 

 

 

 



 


