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Τα νέα βιβλία "Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ και Στ΄ τάξης του ∆ηµοτικού 

Σχολείου του 2006, ακολουθώντας το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

(∆ΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), περιλαµβάνουν το "Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού / ∆ασκάλου" (αντικαθιστά το οµώνυµο παλαιό βιβλίο), το "Βιβλίο Μαθητή" 

(δεν υπήρχε αντίστοιχο στα παλαιά βιβλία) και το "Τετράδιο Εργασιών" (αντικαθιστά το 

παλαιό "Βιβλίο Μαθητή") για κάθε τάξη. Τα νέα βιβλία υπηρετούν την ανάπτυξη τόσο του 

γνωσιακού υποβάθρου των µαθητών στις φυσικές επιστήµες –µε το πλήθος και την ποικιλία 

των θεµατικών ενοτήτων τους–, όσο και την ευρύτερη δυνατή παίδευση / µόρφωσή τους –µε 

την εφαρµοζόµενη ανακαλυπτική µεθοδολογία, τον απαιτούµενο αποδεικτικό πειραµατισµό, 

την κριτική εξαγωγή συµπερασµάτων, τις ερµηνευτικές προσεγγίσεις του µικροκόσµου και 

την προτεινόµενη συστηµική διαθεµατικότητα. 

Τα νέα βιβλία έχουν, εφαρµόζοντας επίσης τα νέα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ, µικρές µόνο προσθήκες 

και αλλαγές στις περιεχόµενες Θεµατικές Ενότητες / Θέµατα, σε σχέση µε τα παλαιά βιβλία. 

Τα θέµατα τα οποία περιέχονται έχουν επιλεγεί από όλες τις φυσικές επιστήµες και 

αναφέρονται σε βασικά φυσικά, χηµικά και βιολογικά φαινόµενα της καθηµερινής ζωής. Οι 

θεµατικές ενότητες των βιβλίων, οι οποίες περιλαµβάνουν τις πλέον βασικές έννοιες / 

ποσότητες του φυσικού κόσµου και τα πλέον βασικά –αντίστοιχα– φυσικο-βιο-χηµικά 

φαινόµενα, προτείνεται να επιλεγούν και να µελετηθούν κατά προτεραιότητα, µε 

συγκεκριµένο χρονικό καταµερισµό και προγραµµατισµό. Τα προτεινόµενα πειράµατα στα 

νέα βιβλία είναι τα ίδια, µε µικρές προσθήκες, µε αυτά των παλαιών βιβλίων. Επίσης η 

προτεινόµενη και εφαρµοζόµενη στα νέα βιβλία Εκπαιδευτική Μεθοδολογία το 

µεθοδολογικό εκ-παιδευτικό πρότυπο –το ίδιο µε το προτεινόµενο και εφαρµοζόµενο στα 
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παλαιά βιβλία– αποτελεί την παιδαγωγική προσέγγιση της ιστορικά καταξιωµένης 

επιστηµονικής ερευνητικής µεθόδου, µε βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο τον αποδεικτικό 

(επιβεβαιωτικό ή απορριπτικό) πειραµατισµό µε απλά µέσα. 

Η επιστηµονική προσέγγιση των µελετούµενων θεµάτων έγινε µε τον µετασχηµατισµό των 

σύγχρονων επιστηµονικών προτύπων σε εκπαιδευτικά και λαµβανοµένου υπόψη του 

γνωστικού υποβάθρου των µαθητών.  Στα νέα βιβλία  επιχειρείται, πάντα σύµφωνα µε τα 

∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ, η µικροσκοπική προσέγγιση των φυσικών φαινοµένων µε απλές και 

σύντοµες αναφορές στην εκπαιδευτική εκδοχή του επιστηµονικού προτύπου του 

µικροκόσµου (χωρίς τη χρήση µαθηµατικών) ώστε να επιτευχθεί η ακριβέστερη δυνατή 

ερµηνεία των µακροσκοπικών φαινοµένων από τους µαθητές. Αυτό παρουσιάζεται στην 

απλούστερη και συντοµότερη δυνατή εκπαιδευτική προσέγγισή του.  

Η προτεινόµενη εκπαιδευτική µεθοδολογία αποτελεί µια παιδαγωγική προσέγγιση της 

ιστορικά καταξιωµένης επιστηµονικής ερευνητικής µεθόδου, της µεθόδου µε την οποία ο 

επιστήµονας, ο ερευνητής, ο άνθρωπος ερεύνησε και ερευνά το φυσικό κόσµο. Σύµφωνα µε 

αυτή, ο δάσκαλος: α. αναζητά εναύσµατα προκαλώντας το ενδιαφέρον των µαθητών, β. 

προβληµατίζει τους µαθητές προτρέποντάς τους να διατυπώνουν υποθέσεις (ή προαντιλήψεις 

τους, αν υπάρχουν), γ. τους ενεργοποιεί στην εκτέλεση πειραµάτων και στην καταγραφή 

παρατηρήσεων, δ. προκαλεί συζήτηση για τη διεύρυνση των παρατηρήσεων, την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και την εφαρµογή τους και ε. εξασφαλίζει την εµπέδωση των 

συµπερασµάτων, ερµηνεύοντάς τα µε τη βοήθεια του προτύπου του µικροκόσµου, και οδηγεί 

τους µαθητές σταδιακά στη γενίκευση, συσχετίζοντάς τα διαθεµατικά µε όλες τις 

παραµέτρους της καθηµερινής ζωής. Ο αποδεικτικός (επιβεβαιωτικός ή απορριπτικός) 

πειραµατισµός αποτελεί το βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της µεθόδου γιατί αναδεικνύει 

τόσο τον εκπαιδευτικό και γνωσιακό όσο και τον παιδευτικό και κριτικό χαρακτήρα και ρόλο 

των φυσικών επιστηµών. 

Στο "Βιβλίο Εκπαιδευτικού / ∆ασκάλου" εκτίθενται οι µεθοδολογικές και πειραµατικές 

οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ο οποίος πρέπει να συντονίσει την εκπαιδευτική διαδικασία για 

κάθε θεµατική ενότητα, καθώς και οι οδηγίες για τη χρονική διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας κάθε θέµατος και τα απαιτούµενα υλικά πειραµατισµού. Το "Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού / ∆ασκάλου" περιέχει όλες τις σελίδες του "Τετραδίου Εργασιών" σε 

σµίκρυνση για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού στην εύκολη ανεύρεση των οδηγιών για 

κάθε µεθοδολογικό βήµα, την ανεύρεση των αντίστοιχων, βέλτιστων απαντήσεων σε κάθε 

ερώτηµα καθώς και την ανεύρεση των βέλτιστων συµπερασµάτων σε κάθε θέµα. 

Στο "Τετράδιο Εργασιών", για κάθε θέµα: α. εκτίθεται φωτογραφικό –ή άλλο έντυπο–  υλικό 

το οποίο αξιοποιείται από τον εκπαιδευτικό ως έναυσµα ενδιαφέροντος για την εκκίνηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, β. ακολουθεί µια ερώτηση η οποία θα προκαλέσει συζήτηση και 

προβληµατισµό για το θέµα και θα βοηθήσει τους µαθητές στη διατύπωση υποθέσεων (ή τη 

διατύπωση προαντιλήψεων, αν υπάρχουν), γ. παρατίθεται κατάλογος των υλικών για τα 

πειράµατα και περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για τα πειράµατα, δ. διατίθεται / 

σηµατοδοτείται ειδικός χώρος για τη διατύπωση των παρατηρήσεων από τον εκτελούµενο 

πειραµατισµό, καθώς και χώρος για τη διατύπωση των συµπερασµάτων  του πειραµατισµού 

και ε. διατυπώνονται ερωτήσεις, οι οποίες απορρέουν από το υλικό το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε ως έναυσµα ενδιαφέροντος, για να απαντηθούν ως εφαρµογές των 

συµπερασµάτων . 

Στο "Βιβλίο Μαθητή", για κάθε θεµατική ενότητα, περιλαµβάνονται αναφορές στις δοµές, τις 

αλληλεπιδράσεις, τις κινήσεις και τις διαδικασίες του µικροκόσµου, οι οποίες είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή ερµηνειών για τα φαινόµενα του µακροκόσµου, καθώς και 

διαθεµατικές αναφορές και προτάσεις διαθεµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
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να αξιοποιηθούν για τη συσχέτιση του µελετούµενου φυσικού φαινοµένου / θέµατος µε όλες 

τις διαθεµατικές παραµέτρους του.      

Για τη βέλτιστη εφαρµογή των νέων βιβλίων προτείνονται µερικές βασικές προϋποθέσεις: Α. 

Το "Βιβλίο Εκπαιδευτικού / ∆ασκάλου" πρέπει να υπάρχει µόνον στη διάθεση των 

εκπαιδευτικών και όχι των γονέων (και των µαθητών), ώστε  να µην ακυρώνεται ο 

ανακαλυπτικός πειραµατισµός. Β. Το "Τετράδιο Εργασιών" πρέπει να χρησιµοποιείται ως το 

κύριο εγχειρίδιο αναφοράς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το "Τετράδιο Εργασιών" το 

χρησιµοποιεί ο µαθητής για την καθοδήγησή του σε όλα τα βήµατα του µεθοδολογικού 

προτύπου (το έναυσµα ενδιαφέροντος, τη διατύπωση υποθέσεων, την ανάγνωση των οδηγιών 

πειραµατισµού και την ταυτοποίηση των απαιτούµενων υλικών, την καταγραφή των 

παρατηρήσεων και συµπερασµάτων και την εφαρµογή τους). Γ. Το "Βιβλίο Μαθητή" πρέπει 

να χρησιµοποιείται ως δευτερεύον εγχειρίδιο και να παραµένει στο σχολείο. Το "Βιβλίο 

Μαθητή" χρησιµοποιείται µόνο για την ανάγνωση στην τάξη των αναφορών στο µικρόκοσµο 

(ώστε να ερµηνεύσουν και να γενικεύσουν οι µαθητές τα συµπεράσµατά τους) αλλά και των 

διαθεµατικών πληροφοριών (ώστε να συσχετίσουν διαθεµατικά και να εµπεδώσουν οι 

µαθητές τα συµπεράσµατά τους).  
 

 

 


