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Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος Το μάθημα αυτό επιδιώκει να ενδυναμώσει τους/ις φοιτητές/τριες ως 

προς την αποτελεσματική οργάνωση και διδασκαλία της επιστήμης στην 

προσχολική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 

ομαδοσυνεργατικές μαθητοκεντρικές στρατηγικές διδασκαλίας και την 

οικοδόμηση και κατανόηση βασικών εννοιών από το αναλυτικό 

πρόγραμμα των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. 

 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 

1. Εξερευνούν ποικίλα μοντέλα διδασκαλίας και στρατηγικές μάθησης 
για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην Προσχολική 
Εκπαίδευση (π.χ. project based learning, problem-based learning, 
place based learning, etc.). 

2. Χρησιμοποιούν τον κύκλο βιωματικής μάθησης του Colb στο 
σχεδιασμό μαθημάτων επιστήμης στην προδημοτική εκπαίδευση. 

3. Αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν επιστημονικές δεξιότητες και 
διαδικασίες στο σχεδιασμό και εφαρμογή επιστημονικών 
διερευνήσεων για τη μελέτη φυσικών φαινομένων. 

4. Κατανοούν έννοιες και φαινόμενα (φυσικά, χημικά, βιολογικά) που 
διδάσκονται στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση 
(διαφορετικές έννοιες από εκείνες που περιλαμβάνονται στο 
υποχρεωτικό μάθημα). 



 
5. Εφαρμόζουν τις θεωρίες μάθησης στο σχεδιασμό μαθημάτων και 

διδασκαλίας εννοιών των φυσικών επιστημών στην προσχολική 
εκπαίδευση. 

6. Δημιουργούν κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα (μέσα και έξω 
από την τάξη) με τρόπο που να προωθούν και να αναπτύσσουν 
την συνεργατική μάθηση και επιστημονική σκέψη στην προσχολική 
εκπαίδευση (π.χ. makerspaces). 

7. Διερευνούν και εξοικειώνονται με τις ιδέες και τις αντιλήψεις των 
παιδιών σχετικά με τις διδαχθείσες έννοιες μέσω μικρο-έρευνας. 

8. Αξιοποιούν διάφορες στρατηγικές για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μαθημάτων φυσικών επιστημών στην 
προσχολική εκπαίδευση. 

 

Προ-απαιτούμενα Κανένα  Συν-απαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

1. Στρατηγικές μάθησης: π.χ. Inquiry based learning, project based 
learning, problem based learning, case-based learning, community 
based learning, place-based learning.   
2. Ο κύκλος της βιωματικής μάθησης του Colb. 
3. Οργάνωση τάξης για συνεργατική μάθηση στην επιστήμη. 
4. Επιστημονικές δεξιότητες και διαδικασίες για το σχεδιασμό και την 
παράδοση μαθήματος για τη μελέτη φυσικών φαινομένων στην 
προσχολική εκπαίδευση. 
5. Δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων (εσωτερικών και 
εξωτερικών) για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης στο 
νηπιαγωγείο, π.χ.  makerspaces. 
6. Εξερευνώντας τις ιδέες και παρανοήσεις των παιδιών σχετικά με τις 
διδαχθείσες έννοιες μέσω μικρο-έρευνας ως βάση για το σχεδιασμό ενός 
μαθήματος φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. 
7. Αξιολόγηση του μαθήματος των φυσικών επιστημών στην προσχολική 
εκπαίδευση. 
8. Διδασκαλία ενδεικτικών εννοιών περιεχομένου από το αναλυτικό 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου: 
- Δυνάμεις και κίνηση: Οι δυνάμεις επαφής και οι δυνάμεις πεδίου, π.χ. η 
βαρύτητα, αποτελέσματα άσκησης δύναμης, τράβηγμα και σπρώξιμο, 
ισορροπία σωμάτων, η τριβή και την κίνηση. 
- Ήχος: πηγές ήχου, παραγωγή ήχου, ιδιότητες ήχου. 
- Καιρός-Γη και χώρος: μέρα και νύχτα 

 

Μέθοδοι 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται κατά βάση σε εργαστηριακές – 
πειραματικές και συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. Ακολουθείται 
ένα μεικτό διδακτικό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί τη διάλεξη για την 
προσφορά της θεωρητικής κατάρτισης στη διδακτική των φυσικών 
επιστημών και χρησιμοποιεί πρακτικά βιωματικά εργαστήρια για τη 
διδασκαλία των εννοιών περιεχομένου και τη διδακτική τους στο 
νηπιαγωγείο. Το μάθημα περιλαμβάνει εργασίες και project που θα 
φέρουν τις φοιτήτριες σε επαφή με τις ιδέες των παιδιών για τις διδακτέες 
έννοιες, και θα αποτελέσουν ευκαιρίες περεταίρω συζήτησης στην τάξη.  
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Αξιολόγηση 1. Τελική αξιολόγηση (50%) 

Η τελική αξιολόγηση αποτελείται από την τελική γραπτή εξέταση που 

γίνεται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο τέλος του εξαμήνου. Η 

ύλη καθορίζεται από τη διδάσκουσα. 

2. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (20%) 

http://nipia-larisa.gr/wp-content/uploads/2014/10%20Φυσικές-Επιστημες_νηπιαγ.pdf
http://nipia-larisa.gr/wp-content/uploads/2014/10%20Φυσικές-Επιστημες_νηπιαγ.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/proscholiki_ekpaidefsi/analytiko_programma.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/proscholiki_ekpaidefsi/analytiko_programma.html


 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελείται από γραπτή εξέταση που γίνεται 

στο μέσο του εξαμήνου. Η ύλη καθορίζεται από τη διδάσκουσα. 

3. Project (30%) Μικροέρευνα, ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος και 
μικροδιδασκαλία 
H εργασία αυτή αποτελεί ένα ομαδικό πολυδιάστατο πρότζεκτ. Οι 
φοιτητές/τριες εργάζονται σε ομάδες για να εξετάζουν το περιεχόμενο 
μιας έννοιας των φυσικών επιστημών και ακολούθως να διερευνήσουν 
τις ιδέες των μικρών παιδιών για τη συγκεκριμένη έννοια. Με βάση τα 
αποτελέσματα εργάζονται για να αναπτύξουν ένα 30’ σχέδιο μαθήματος 
που να απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα μέρη αυτά της 
εργασίας (θεωρητικό υπόβαθρο έννοιας, διερεύνηση ιδεών των παιδιών 
για την έννοια μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και μικροέρευνα, και 
σχέδιο μαθήματος) υποβάλλονται για έλεγχο, αξιολόγηση και παροχή 
ανατροφοδότησης έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το σχέδιο μαθήματος 
πριν την διδασκαλία του στην τάξη τη μορφή της μικροδιδασκαλίας.   
Η εργασία αυτή αξιολογεί τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 5-8 
και δομείται σε 4 μέρη. 
 

Γλώσσα  Ελληνική 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


