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Πρόγραμμα 2

Δύο επίπεδα



Ν-ΕΤ 3



Διδασκαλία Ν-ΕΤ

1Ο

τρίωρο
Η νανοκλίμακα

•video -συζήτηση ιδεών των μαθητών για την έννοια “νάνο» και 

«νανοτεχνολογία»

•μελέτη video-κόμικ για τη συλλογή δεδομένων:

1. ποια είναι τα αντικείμενα που ανήκουν στη νανοκλίμακα

2. ποιες είναι οι διαστάσεις της νανοκλίμακας

2ο

τρίωρο
Μακρόκοσμος

Α. έξοδος στην αυλή και συλλογή αντικειμένων του 

μακρόκοσμου

Β. συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων (χρώμα, 

σχήμα, σκληρότητα, μέγεθος)

Γ. μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων

Δ. εισαγωγή της γνώσης περί μοντέλων

4



Διδασκαλία Ν-ΕΤ

5ο τρίωρο Το φαινόμενο του λωτού

1.υπερ υδροφοβικότητα φυτών και υλικών

2. συζήτηση επί των μοντέλων (αξιολόγηση, 

παρανοήσεις, σκοπό που επιτελούν)

6ο τρίωρο Καθαρισμός νερού με τη νανοτεχνολογία

1. πλαισίωση του προβλήματος

2. χρήση μοντέλων νανοπόρων που παγιδεύουν τους 

ιούς

3. συζήτηση επί  ων μοντέλων
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Περιεχόμενο

ΠαιδαγωγικήΠλαίσιο

Διδασκαλία της ΠΓΠ



7Διδασκαλία της ΠΓΠ

Παιδαγωγική Γνώση

Κύριες διδακτικές στρατηγικές, οπτικός 
γραμματισμός,  πολυτροπικότητα,  γνώση για 

αξιολόγηση μαθητών



8Διδασκαλία της ΠΓΠ

Γνώση Περιεχομένου

Δηλωτική γνώση, Διαδικαστική 
γνώση, 

Επιστημολογική γνώση



9Διδασκαλία της ΠΓΠ

Γνώση Πλαισίου

ειδικές 

ανάγκες των

μαθητών 

πηγές 

μέσα
Το σχολείο, 

η κοινότητα,

κοινωνικο-

οικονομικό 

πλαίσιο

χώρας-

μαθητών

περιορισμοί 

χρόνου



10Μελέτη της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών-Ενδεικτικές ερωτήσεις

Ποιες έννοιες και ποια φαινόμενα διδάσκετε στους μαθητές σας;

Γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουν οι μαθητές σας;

Τι γνωρίζετε για αυτά που δεν διδάσκετε στους μαθητές σας;

Ποιες δυσκολίες γνωρίζετε να υπάρχουν για τη διδασκαλία τους;

Ποιες δραστηριότητες και παραδείγματα εντάσσετε στη διδασκαλία τους;

Ποιες διδακτικές στρατηγικές χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία τους και για 

ποιον λόγο;

Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το τι έμαθαν οι μαθητές σας για αυτά;



Εργαλείο παρουσίασης της ΠΓΠ κάθε 

εκπαιδευτικού 11



Χάρτης σφαιρών ΠΓΠ - Εκπαιδευτικός 1 12
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Πρακτικές διδασκαλίας  των εκπαιδευτικών

Κλείδα  Παρατήρησης Εκπαιδευτικών

Ο εκπαιδευτικός: 

1. εξηγεί άνετα έννοιες Ν-ΕΤ 

2. απαντάει με άνεση στις ερωτήσεις των μαθητών με περιεχόμενο Ν-ΕΤ 

3. χρησιμοποιεί μοντέλα για την απεικόνιση αντικειμένων Ν-ΕΤ 

4. καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν μοντέλα 

Οι απαντήσεις σημειώθηκαν σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=καθόλου, 5= 

Πάρα πολύ).
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Ο εκπαιδευτικός εξηγεί άνετα έννοιες Ν-ΕΤ 

Πρώτη μέτρηση

Τελευταία μέτρηση
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Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν μοντέλα 

Πρώτη μέτρηση

Τελευταία μέτρηση



Διερεύνηση

Ο εκπαιδευτικός

Ανοιχτή διερεύνηση

Ο εκπαιδευτικός

1. καλεί τους μαθητές να συλλέξουν 

δεδομένα

2. καλεί τους μαθητές να διατυπώσουν 

ερωτήματα

3. καλεί τους μαθητές να διατυπώσουν 

προβλέψεις

4. καλεί τους μαθητές να ερμηνεύσουν 

δεδομένα 

5. ασκεί τους μαθητές σε δεξιότητες 

παρουσίασης και επικοινωνίας 
αποτελεσμάτων 

1. ενθαρρύνει την αναζήτηση 

απαντήσεων των μαθητών μέσα από 
εναλλακτικές πηγές 

2. χρησιμοποιεί ερωτήσεις των μαθητών 

σαν αφόρμιση για διερεύνηση 

3. ενθαρρύνει τους μαθητές να 

σχεδιάζουν και να διεξάγουν δικές 

τους διαδικασίες ελέγχου 

αποτελεσμάτων 

4. ενθαρρύνει την αυθόρμητη έναρξη 

αναζητήσεων από τους μαθητές 



Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην άσκηση των 

μαθητών σε δεξιότητες παρουσίασης & επικοινωνίας αποτελεσμάτων 

καθώς και στις χειραπτικές δραστηριότητες.
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Στον τομέα της ανοιχτής διερεύνησης παρατηρήθηκε 

απουσία της συγκεκριμένης προσέγγισης
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Δυσκολίες; Τι κάνουμε;

Συστηματική Συνεργασία

Πανεπιστήμιο

Κοινωνία

Εκπαιδευτικοί

Στελέχη 

Εκπαίδευσης

Πολιτεία?

19



Δυσκολίες 201

Οι εκπαιδευτικοί 

της

Σχολικής μονάδας

Ο εκπαιδευτικός

που συμμετέχει 

στο πρόγραμμα


