
 

5.8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ 
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»  

 

5.8.1.  Ειδικοί σκοποί  
Με το µάθηµα "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" στο δηµοτικό επιδιώκεται η συστηµατική εισα-

γωγή του µαθητή στις έννοιες και στον τρόπο προσέγγισης και µελέτης των φυσικών επιστη-
µών. Για τον προσδιορισµό του σκοπού διδασκαλίας του µαθήµατος θα πρέπει να λαµβάνο-
νται υπόψη η νοητική ανάπτυξη των µαθητών, το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτουν, οι δε-
ξιότητες αλλά και οι επιθυµίες (προσδοκίες) τους, το κοινωνικό τους επίπεδο και περιβάλλον, 
οι αναγκαιότητες που υπάρχουν σ' αυτό, ο χρόνος και ο τεχνολογικός εξοπλισµός που έχει ο 
εκπαιδευτικός στη διάθεσή του για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Με βάση τα παραπάνω η 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να συµβάλλει:  
• Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών µε θεωρίες, νόµους και αρχές που αφορούν τα επιµέ-
ρους αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών, ώστε οι µαθητές να είναι ικανοί όχι µόνο να πα-
ρατηρούν τα φυσικά και χηµικά φαινόµενα, τις διαδικασίες που αφορούν τους οργανισµούς 
και τις σχέσεις τους µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις 
τους, αλλά και να τα "ερµηνεύουν", στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική ικανότητα 
της ηλικίας τους.  
• Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή, µε την καλλιέργεια σ' αυτόν ανεξάρτη-
της σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιµετώπιση καταστάσεων και δυ-
νατότητας για επικοινωνία και συνεργασία µε άλλα άτοµα.  
• Στην καλλιέργεια οµαδικού και συλλογικού πνεύµατος εργασίας για την επίτευξη κοινών 
στόχων.  
• Στην εξοικείωση του µαθητή µε την επιστηµονική µεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση 
υποθέσεων, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και µάλιστα µε τη 
χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, πειραµατικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερµηνεία 
δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων, γενίκευση και κατασκευή προτύπων).  
• Στην ανάπτυξη από το µαθητή ικανοτήτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων µέσα από τις 
πειραµατικές και εργαστηριακές δραστηριότητες του µαθήµατος, προκειµένου να γίνει ικανός 
να αξιολογεί τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εφαρµογές, ώστε ως µελλοντικός πολίτης να 
τοποθετείται κριτικά απέναντί τους και να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις 
τους στην ατοµική και κοινωνική υγεία και το περιβάλλον.  
• Στη διαπίστωση από το µαθητή της συµβολής των Φυσικών Επιστηµών στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου.  
• Στη γνώση από το µαθητή της οργάνωσης και των διαδικασιών του περιβάλλοντος και 
στην απόκτηση της ικανότητας να συµµετέχει στις προσπάθειας για την επίλυση κοινωνικών 
προβληµάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει.  
• Στην εξοικείωσή του µε την απλή επιστηµονική ορολογία, γεγονός που θα συµβάλει στη 
γενικότερη γλωσσική του ανάπτυξη. 
 

5.8.2.  Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Παραµένουν ίδιοι µε αυτούς της γενικής εκπαίδευσης, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:  

• Οι µαθητές µαθαίνουν την έννοια των λέξεων που περιέχονται στο προτεινόµενο λεξιλόγιο.  
• Μαθαίνουν επίσης να τις νοηµατίζουν και να τις γράφουν στη Ελληνική γραπτή γλώσσα.  
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ΤΑΞΗ Ε΄ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Υλικά σώµατα και δοµή της ύλης 
Στόχοι 

Παραµένουν οι στό-
χοι της γενικής εκ-
παίδευσης. Στη στή-
λη αναγράφονται 
εξειδικευµένοι στό-
χοι που προστίθε-
νται.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι δραστηριό-
τητες που προστίθενται σ΄ αυτές της γενικής 
εκπαίδευσης. 

Προτεινόµενο λεξιλόγιο 

Ιδιότητες των υλικών σωµάτων. Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα 
  Κόβουν οµογενή σώµατα σε µικρότερα κοµ-

µάτια και βρίσκουν τη πυκνότητά τους. Συζη-
τούν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 
τους. 

Ιδιότητες 
Εµπειρία  
Παραµόρφω-
ση/παραµορφώνω 
Όργανα 
∆οµή  
Ζυγίζω 
Μονάδα µέτρησης 

∆ιαλύµατα. Παρασκευή διαλυµάτων. Πώς επηρεάζει η θερµοκρασία τη διαλυτότητα. 
 Φτιάχνουν µίγµατα (ζάχαρη-καφέ, αλάτι-

πιπέρι, σίδηρο-θειάφι κλπ.) και διαλύµατα (νε-
ρό-ξύδι, νερό-αλάτι, νερό-ζάχαρη, οινόπνευ-
µα-ιώδιο κλπ.) και διαπιστώνουν τις διαφορές 
τους και τις ιδιότητές τους, προσεγγίζοντας 
έτσι την έννοια του διαλύµατος. 
∆ιαπιστώνουν ότι ο χυµός ενός πορτοκαλιού, 
ενός λεµονιού, είναι διαλύµατα. Τα αραιώνουν 
µε προσθήκη νερού και µε τη γεύση διαπι-
στώνουν τη µεταβολή. 
Φτιάχνουν διάλυµα ζάχαρης ή αλατιού και το 
συµπυκνώνουν µε βρασµό. ∆ιαπιστώνουν τη 
διαφορά. Συζητούν τις µεταβολές που έγιναν 
και προβληµατίζονται για το τι µπορεί να συµ-
βεί αν το διάλυµα ψυχθεί.  

Θερµοκρασία 
Ανάδευση/ αναδεύω 
Αδιάλυτος 
∆ιαλυτός 
Επιδρώ/ επίδραση 
Συστατικά 
Συµπέρασµα 
Πείραµα 
Θέρµανση 
Ψύξη/Ψύχω 
Συµπύκνωση 
Συµπυκνωµένος 

Μόρια. Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από µόρια. Τα µόρια κινούνται. 
 Θεατρικό παιχνίδι:  

α) µεγάλος αριθµός µαθητών σε περιορισµένο 
χώρο µε την εντολή να αρχίσουν να κινούνται 
όλοι µαζί. (Μικρές αποστάσεις, περιορισµένες 
κινήσεις, αδυναµία αποµάκρυνσης από την 
αρχική θέση, µεγάλη πυκνότητα: Στερεά).  
β) µικρός αριθµός µαθητών σε µεγαλύτερο 
χώρο. (Μεγάλες αποστάσεις, µικρότερη πυ-
κνότητα, µεγαλύτερες ταχύτητες, δυνατότητα 
να µεταβούν σε οποιοδήποτε σηµείο του χώ-
ρου, συγκρούσεις µεταξύ τους: Υγρά).  
γ) µικρός αριθµός µαθητών σε ανοιχτό χώρο. 
(Πολύ µεγάλες αποστάσεις, πολύ µικρότερη 
πυκνότητα, µικρότερη πιθανότητα σύγκρου-
σης, δυνατότητα να βρεθούν σε οποιοδήποτε 
σηµείο του χώρου που τους διατίθεται, µεγά-

∆οµικά συστατικά 

Καταστάσεις της ύλης 

Συµπεριφορά 

Σύγκρουση 

Περιορισµένος χώρος 

Αραίωση 
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λο µήκος ελεύθερης διαδροµής: Αέρια).  
(Νοηµατική, Γλώσσα, θεατρική αγωγή)  

Αλληλεπιδράσεις ουσιών- Χηµικά φαινόµενα  
Να αναγνωρίζουν 
ποια φαινόµενα ονο-
µάζονται χηµικά και 
ποία φυσικά και τι τα 
διαφοροποιεί.  
Να αναγνωρίζουν ότι 
κατά τις καύσεις ε-
κλύεται διοξείδιο του 
άνθρακα 
 Να αναγνωρίζουν 
ότι το οξυγόνο είναι 
απαραίτητο για την 
αναπνοή των οργα-
νισµών και το διοξεί-
διο του άνθρακα εί-
ναι τοξικό. 
Να γνωρίζουν τον 
κίνδυνο κατά την 
καύση π.χ κάρβου-
νου σε σόµπα. 

Συζητούν και καταγράφουν ή σχεδιάζουν 
δραστηριότητες από την καθηµερινή ζωή, ό-
που γίνονται καύσεις µε αποτέλεσµα τη µείω-
ση του οξυγόνου και την παραγωγή άλλων 
βλαβερών αερίων. Προτείνουν λύσεις. 

Αλληλεπίδραση 
Χηµικά φαινόµενα 
Φυσικά φαινόµενα 
Καύση 
Υδρατµοί 
Μίγµα 
Ανιχνεύω/ ανίχνευση 
Ασβεστόνερο 
Παρασκευάζω / παρα-
σκευή 
∆ιαπιστώνω/ διαπίστωση 
Μεταβολή 
Αντιδρώντα/Προϊόντα 
Ιδιότητες  
Αναπνοή/αναπνέω 
Σόµπα-µπουρί 
Κάρβουνο 
Βλαβερό / Τοξικό 

Άτοµα - Στοιχεία και χηµικές ενώσεις 
  Να γίνει σαφής διαφορο-

ποίηση των εννοιών άτο-
µο – άνθρωπος και άτοµο 
– δοµικό συστατικό της 
ύλης. 

Σύσταση  

Συνδυάζω / συνδυασµός 

∆ιάσπαση / Σύνθεση 

Μοντέλο 

Ποικιλία  

Συµβολίζοντας τα στοιχεία και τις χηµικές ενώσεις  
  Σύµβολο/ συµβολίζω 

Συνηθισµένος 

Συνηθίζω  

Μεταλλεύµατα  
 Βρίσκουν και καταγράφουν σιδερένια και α-

λουµινένια αντικείµενα, που υπάρχουν στο 
σπίτι, στο σχολείο, στη γειτονιά τους. Συζη-
τούν για την καταλληλότητα κάθε µετάλλου 
στα αντικείµενα που κατέγραψαν και αιτιολο-
γούν την άποψή τους. 

 Εξετάζουν το ενδεχόµενο να αντικαταστή-
σουν στα παραπάνω αντικείµενα, τον σίδηρο 
µε αλουµίνιο ή άλλο µέταλλο και αντίστροφα 
και τις συνέπειες που θα έχει αυτό στη λει-
τουργικότητά τους. 

Μεταλλείο 
Μετάλλευµα  
Μέταλλα 
Εξόρυξη 
Μεταλλουργία 
Σίδηρος 
Αλουµίνιο 
Σιδηροµετάλλευµα 
Εποχή σιδήρου 
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Γίνεται επίδειξη µεταλλευµάτων. Επίσκεψη σε 
µεταλλεία ή χώρους επεξεργασίας µετάλλου 
(π.χ. σε σιδεράδικο). 
Προβάλλεται βίντεο σχετικό µε την παραγωγή 
και τη χρήση των πιο βασικών µετάλλων. 

Παράγω/ παραγωγή 
Σκουριά/ σκουριάζω 
Καµίνι 
Υψικάµινος 
Εργοστάσιο 

Έµβια ύλη  
  Ένζυµα / Ζυµώσεις 

Μικροοργανισµοί 
Έµβια / Άβια 
Μούχλα/ µουχλιάζω 
Μικροσκόπιο 
Καθηµερινή ζωή 
Ξινίζω/ ξίνισµα 
Ωφελώ-ωφέλιµο 
Βλάπτω-βλαβερό 

Πολυκύτταροι οργανισµοί  
   

Οι µαθητές σε συνεργασία µε το δάσκαλο 
φτιάχνουν µια λίστα ή ένα άλµπουµ µε εικόνες 
και ονόµατα βασικών ζώων της Ελλάδας. Βρί-
σκουν πληροφορίες γι αυτά, πού ζουν, σε τι 
πληθυσµούς, αν είναι ωφέληµα-βλαβερά για 
τον άνθρωπο/για την βιολογική αλυσίδα και 
προβληµατίζονται για το αν πρέπει να ληφ-
θούν µέτρα και τι είδους για την προστασία 
τους, από ποιους και για το τι µπορούν να κά-
νουν οι ίδιοι. 

Κάνουν τοµή σε ένα ψάρι (σπονδυλωτό) και 
σε µία γαρίδα (ασπόνδυλο). 

Παρατηρούν τη σπονδυλική στήλη και τους 
σπονδύλους του σπονδυλωτού, τα σχεδιά-
ζουν, γράφουν το όνοµά τους και τα αποδί-
δουν στη ΝΓ.  

Κλίµα 
Αµφίβια 
Προσαρµογή στο περιβάλ-
λον 
Θηλαστικά  
Θηλασµός/ θηλάζω 
Πτηνά 
Πετώ / πτήση 
Ερπετό/ έρπω 
Ψάρια/ ψαρεύω/ ψαράς 
Ιχθύς 
Ιχθυοπωλείο 
Ιχθυοτροφείο 
Μυτερός 
Σουβλερός 
Συλλαµβάνω 
Επιθετικός  
Σπονδυλική στήλη 
Σπόνδυλος 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κίνηση και δύναµη. 
Κίνηση. Τι είναι κίνηση. Ταχύτητα και µεταβολές της. 
 Μετρούν µε χρήση απλού χρονοµέτρου ή ρο-

λογιού, τον χρόνο κίνησης διαφόρων παιδιών 
στους αθλητικούς χώρους του σχολείου, κα-
ταγράφουν τις µετρήσεις και συγκρίνουν τις 
ταχύτητές τους. 
Παιχνίδι στη τάξη µε έναν µαθητή (ή τον δά-
σκαλο) να δίνει οδηγίες για το πόσα βήµατα 
και σε ποια κατεύθυνση να µετακινηθεί καθέ-
νας από τους υπόλοιπους µαθητές της οµά-
δας. Συνειδητοποίηση ότι:  

Κατεύθυνση 
Ξεκινώ / Σταµατώ 
Αντικείµενο 
Γρήγορος/ Ταχύς 
Αργός 
Σώµα 
Μετρώ/ µέτρηση 
Χρονόµετρο / Ρολόι 
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1. άλλαξε η θέση των µαθητών που κι-
νήθηκαν, ως προς τον µαθητή που 
τους έδωσε τις οδηγίες, αλλά και ως 
προς τη τάξη.  

2. Όσοι δεν κινήθηκαν διατήρησαν τη 
θέση τους.  

3.  Η θέση που θα βρεθεί τελικά ένας 
µαθητής δεν εξαρτάται µόνο από την 
απόσταση που µετακινήθηκε, αλλά και 
από την κατεύθυνση στην οποία κινή-
θηκε (µπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά...) 

(Μαθηµατικά, Νοηµατική, Ελληνικά, Φυσική 
αγωγή). 

Επιταχύνω/ επιτάχυνση 
Κινούµαι/ κίνηση 
Επιβραδύνω / επιβράδυν-
ση 
∆ιαδροµή 
Καµπή 
Στρίβω-στροφή 
Σταυροδρόµι 

∆υνάµεις. Τι είναι δύναµη. Είδη δυνάµεων. Βάρος- Βαρύτητα.  
Να γνωρίζουν ότι οι 
δυνάµεις είναι το α-
ποτέλεσµα της αλλη-
λεπίδρασης των σω-
µάτων. 

Προβάλλεται βίντεο που δείχνει ασθενέστερα 
του γήινου βαρυτικά πεδία (σελήνη).  

Κινητική κατάσταση 
Παραµόρφωση / ώνω  
Νήµα της στάθµης 
Μαγνητικές δυνάµεις  
Ηλεκτρικές δυνάµεις 
Κάµψη/ κάµπτω 
Επαφή 
Θραύση/Σπάσιµο 
Κατακόρυφος/ Οριζόντιος 
Ελεύθερη πτώση 
Γη 
Ουράνια σώµατα 
Ασκώ/ ασκείται 
∆ιάστηµα 
Σελήνη/φεγγάρι 
Αστροναύτης 
/∆ιαστηµόπλοιο 

Γεωτροπισµός της ρίζας  
  Ρίζα 

Βαµβάκι 

Μέτρηση δύναµης  
  ∆υναµόµετρο 

Ελατήριο 
Σταθµά 
Επιµηκύνω/ επιµήκυνση 
Βαθµολογώ/ βαθµολόγη-
ση 
Μετρώ/ µέτρηση 
Προκαλώ 

Βάρος και µάζα  
 Γίνεται συζήτηση στην τάξη για το αν τα σώ-

µατα στη Σελήνη και γενικότερα στο διάστη-
µα έχουν βάρος και µάζα. Τι είναι αυτό που 
αλλάζει; 
Προβάλλεται το κατάλληλο βίντεο.  

Ζυγός – ζυγαριά 
∆ιάστηµα 
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Τριβή. Η τριβή στην καθηµερινή µας ζωή.  
Να γνωρίζουν από 
ποιους παράγοντες 
εξαρτάται η τριβή. 
Να γνωρίζουν περι-
πτώσεις που οι τριβές 
είναι επιθυµητές και 
περιπτώσεις που είναι 
ανεπιθύµητες. 
Να αναφέρουν και να 
αναλύουν διαδικασίες 
µείωσης των τριβών. 

 Συνέπεια  
Θετική συνέπεια 
Αρνητική συνέπεια 
Επιφάνεια 
Λεία επιφάνεια 
Τραχεία επιφάνεια 
Μείωση 
Αύξηση 
Επιθυµώ/ επιθυµητός 
ανεπιθύµητος 

∆ύναµη και κίνηση 
Να κατανοήσει ότι η 
δράση και η αντίδρα-
ση ασκούνται σε δια-
φορετικά σώµατα. 

Ασκούνται χρησιµοποιώντας κατάλληλο CD-
ROM  

∆ιαφοροποίηση των εν-
νοιών: νόµος ενός κρά-
τους – φυσικός νόµος 
∆ράση – Αντίδραση 
Αδράνεια 
Επιτάχυνση / Επιβράδυν-
ση 

∆ύναµη και πίεση. Τι είναι πίεση  
 Συζητείται πώς και γιατί µπορούµε να περπα-

τήσουµε πιο άνετα (χωρίς να βουλιάξουµε) 
στο φρέσκο χιόνι.  

Εξαρτάται 
Πιέζω 
 

Πίεση στα υγρά και τα αέρια. Τα σώµατα επιπλέουν ή βυθίζονται. Πίεση και µόρια. 
Να αναγνωρίζουν µε-
ρικές εφαρµογές της 
πίεσης και της άνω-
σης. 

 Παρακολουθούν βιντεοταινίες ή εικόνες για 
την κατασκευή και το σχήµα ενός φράγµα-
τος.  
Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για τους λό-
γους που φτιάχνεται το φράγµα παχύτερο 
στο κάτω µέρος. 
 
Ανοίγουν τρύπες σε ένα µεγάλο πλαστικό 
µπουκάλι γεµάτο νερό, σε διάφορα ύψη, πα-
ρατηρούν την εκροή του υγρού, συζητούν 
και δικαιολογούν τις παρατηρήσεις τους. 
Ζυγίζουν και συγκρίνουν το βάρος ενός άδει-
ου µπαλονιού µε το βάρος του όταν το φου-
σκώσουν µε ατµοσφαιρικό αέρα. Συζητούν 
και δικαιολογούν το αποτέλεσµα (Άνωση).  
 
Στο εργαστήριο βυθίζουν ένα αυγό σε νερό 
και έπειτα σε άλµη µικρότερης και µεγαλύτε-
ρης συγκέντρωσης.  
Συζητούν και καταγράφουν τις παρατηρήσεις 
τους. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι αυτό απο-
τελεί έναν παραδοσιακό τρόπο ελέγχου της 
άλµης για συντήρηση τροφίµων. 
 
Συζητούν τη διαφορά που έχει η κολύµβηση 
στη πισίνα και στη θάλασσα καθώς και µε 

Μανοµετρική κάψα 
Βαρόµετρο 
Μανόµετρο 
Βυθίζω/ βυθός 
Επιπλέω/ πλεύση 
Ασκώ πίεση 
Βάθος 
Ατµόσφαιρα 
Φράγµα 
Παχύς/ παχύτερος 
Εκτόξευση/ εκτοξεύω 
Γεµάτο / Άδειο 
Γλυκό νερό / Αλµυρό νερό
Άλµη 
Κολυµβώ/κολύµβηση 
Επιπλέω/επίπλευση 
Σωσίβιο 
Φελλός 
Περιέχω  
Συντήρηση 
Βυθίζω /οµαι 
Πισίνα 
Φουσκώνω/φουσκωµένο 
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σωσίβιο ή χωρίς αυτό.  
Βασιζόµενοι στις παρατηρήσεις τους συµπε-
ραίνουν από τι εξαρτάται η άνωση. 

Ανθρώπινος οργανισµός – Κυκλοφορικό σύστηµα  
Να γνωρίζουν ότι το 
κάπνισµα δηµιουργεί 
προβλήµατα στα αγ-
γεία. 

Μελετούν την καρδιά από πρόπλασµα αν-
θρώπινου σώµατος, εντοπίζουν τη θέση της 
και την περιγράφουν. 
 
Αναπαριστούν το κυκλοφορικό σύστηµα µοι-
ράζοντας τους ρόλους των οργάνων µεταξύ 
τους. 
Παρατηρούν την αλληλουχία, τον συντονισµό 
και την αλληλεπίδραση κατά τη λειτουργία 
αυτή. 
Επιδιώκουν να τηρήσουν στην αναπαράσταση 
τους φυσιολογικούς χρόνους των φάσεων 
της κυκλοφορίας του αίµατος. 
(Μαθηµατικά, Νοηµατική, Ελληνικά, Φυσική 
αγωγή).  

Να γίνει διαφοροποίηση 
των εννοιών  
κυκλοφορι-
κό/κυκλοφοριακό. 
Πιεσόµετρο 
Όργανα 
Πρόπλασµα 
Περιγραφή/ περιγράφω 
Λειτουργία 
∆ιατροφή 
Καρδιολό-
γος/Καρδιογράφηµα 
Πίεση / Υπέρταση 
Καπνίζω / κάπνισµα 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ενέργεια. 

Θερµότητα και υλικά σώµατα 

 Παρακολουθούν πειράµατα τήξης – πήξης – 
βρασµού σε εξοµοίωση πειράµατος σε υπο-
λογιστή, όπου φαίνονται και οι µεταβολές 
στις κινήσεις των µορίων. 

Ενέργεια 
Αλλαγή κατάστασης 
∆ιαφοροποίηση των εν-
νοιών θερµοκρασία / θερ-
µότητα 
Θέρµανση/Ψύξη 
/Κατάψυξη 
Πείραµα 
Μεταφορά 
Απορρόφηση 
Απώλεια 
Σιδηροτροχιές 
Θερµόµετρο 

Ηλεκτρισµός. Στατικός ηλεκτρισµός. Ηλεκτρική δύναµη και ηλεκτρικό φορτίο. Τρόποι ηλέ-
κτρισης 
 Χρησιµοποιούν ηλεκτροσκόπιο για να πειρα-

µατισθούν µε ηλεκτρικά φορτία. 
 ∆ιαπιστώνουν τη παρουσία στατικών φορ-
τίων σε νάιλον σακούλες (από super 
market), στην οθόνη της τηλεόρασης, στην 
επιφάνεια ενός δίσκου κλπ.  
Συζητούν και ανακαλύπτουν πώς δηµιουρ-
γήθηκαν.  

Απωστική δύναµη  
Ελκτική δύναµη 
Ηλεκτρική δύναµη 
Ηλεκτρικό φορτίο 
Οµόσηµο/Ετερόσηµο 
Στατικό φορτίο 
Στατικός ηλεκτρισµός 
Έλξη/Άπωση 
Φορτισµένος/ φορτίζω 
Ηλέκτριση 
Ράβδος γυάλινη 
Εβονίτης ηλεκτρικά ουδέ-
τερος 
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Το άτοµο και η δοµή του 

Να γνωρίζουν ότι γύ-
ρω µας εκτός από τα 
ορατά σώµατα υπάρ-
χουν και µη ορατά µε 
γυµνό µάτι αλλά ορα-
τά µε µικροσκόπιο κα-
θώς και αυτά που δεν 
είναι δυνατόν να τα 
παρατηρήσουµε µε 
κανένα όργανο και ότι 
το άτοµο είναι µη ο-
ρατό.  

Για να έχουν µια αντίληψη του µικρόκοσµου 
κάνουν µια λεπτή τοµή ρίζας (µε τη βοήθεια 
του δασκάλου), την παρατηρούν µε γυµνό 
µάτι. Στη συνέχεια την παρατηρούν µε µε-
γεθυντικό φακό και µε µικροσκόπιο. Κάθε 
φορά σχεδιάζουν τι βλέπουν. Έτσι βιώνο-
ντας τη µετάβαση στο µικρότερο, κατα-
νοούν το ακόµα µικρότερο, το µη ορατό, 
όπως το άτοµο µε τον πυρήνα και τα ηλε-
κτρόνιά του. 

Ηλεκτρικά ουδέτερο 
Περίσσευµα-Έλλειµµα 
∆οµή 
Ορατό 
Μη ορατό 
Μεγεθυντικός φακός 
Τοµή 
Λεπτός – παχύς 

Άτοµο και τρόποι ηλέκτρισης  
  Μικροσκοπικό επίπεδο 

Ηλεκτρικό ρεύµα. Ηλεκτρικά κυκλώµατα. Ηλεκτρικό ρεύµα και ενέργεια. 
Να αναγνωρίζουν ποια 
υλικά είναι αγωγοί και 
ποια µονωτές 
Να γνωρίζουν τους 
κινδύνους από τον η-
λεκτρισµό στην καθη-
µερινή ζωή και τους 
τρόπους προστασίας. 

Κατατάσσουν αντικείµενα σε κατηγορίες 
αγωγών και µονωτών. 
Συζητούν για την ηλεκτροπληξία και την η-
λεκτρική ασφάλεια. 

Με παιχνίδι κατανοούν τον ρόλο της πηγής 
σε ένα κύκλωµα (για να γλιστρήσουν σε µια 
τσουλήθρα πρέπει πρώτα κάποιος να τους 
ανεβάσει σ΄ αυτήν).  

Μπαταρία 
Λαµπτήρας 
Καλώδια 
Ελεύθερα ηλεκτρόνια 
Μετατροπές ενέργειας 
Ασφάλεια 
Ηλεκτροπληξία 
Προστασία 
Πηγή ενέργειας 
∆ιακόπτης 
Πρίζα 

Το φως. Φως και ενέργεια. Φως και σκιά.  
 Εκτελούν πείραµα για να εξηγήσουν τις φά-

σεις της σελήνης. 
Πηγή φωτός 
Σκιά 
Φυσικός / τεχνητός 
Ευθύγραµµη διάδοση 
∆ιαπερνώ 
Σελήνη 
Φάσεις σελήνης 
Όραση 
Αίσθηµα/ αισθάνοµαι 

Φωτοτροπισµός του βλαστού  
  Σκεπάζω 

Άνοιγµα 

Φως και υλικά 
  Λεία επιφάνεια 

Ανάκλαση 
Απορρόφηση 
∆ιαφανή / Ηµιδιαφανή / 
Αδιαφανή 

Κάτοπτρα – Εφαρµογές κατόπτρων.  
 Συζητούν και καταγράφουν περιπτώσεις της Κάτοπτρο – καθρέφτης 
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καθηµερινής ζωής όπου χρησιµοποιούνται 
κάτοπτρα. Ερευνούν και συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τους τρόπους που έφτια-
χναν κάτοπτρα σε παλιότερες εποχές. 
(Ιστορία, γλώσσα, νοηµατική, τεχνολογία)  

Είδωλο 
Καθρεφτίζοµαι 
Παραµόρφωση 
Κοίλος / Κυρτός 

Ο ήχος. Παραγωγή και διάδοση του ήχου. Ενέργεια και ήχος  
Οι στόχοι περιορί-
ζονται στους παρα-
κάτω: 
Να διαπιστώσουν ότι ο 
ήχος παράγεται από 
τις παλµικές κινήσεις 
των σωµάτων. 
Να ορίζουν τον ήχο ως 
µορφή ενέργειας που 
προκαλεί το αίσθηµα 
της ακοής αλλά και 
δονήσεις. 
Να περιγράφουν τις 
µετατροπές της ενέρ-
γειας από την παρα-
γωγή του ήχου µέχρι 
να τον αντιληφθεί ο 
άνθρωπος.  

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες περιορί-
ζονται στις εξής: 
Εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ήχου 
µε διάφορα σώµατα και αναγνωρίζουν τους 
ήχους από τις δονήσεις που προκαλούν. 
Συζητούν και προσπαθούν να ερµηνεύσουν 
τη δηµιουργία δονήσεων.  
Ερευνούν και συγκεντρώνουν πληροφορίες 
για την υποστηρικτική τεχνολογία που χρη-
σιµοποιούν οι κωφοί για να προσλαµβάνουν 
τους χρήσιµους ήχους: Το κουδούνι της ε-
ξώπορτας, τον ήχο του τηλεφώνου, σταθε-
ρού και κινητού, το κουδούνι του διαλείµµα-
τος, το ξυπνητήρι, το κλάµα του µωρού, 
σήµατα συναγερµού κλπ 
Περιγράφουν τα τεχνολογικά βοηθήµατα και 
τη λειτουργία τους. 
Χρησιµοποιούν τη γνώση τους στη φυσική 
για να ερµηνεύσουν την λειτουργία τους 
(Ιστορία, γλώσσα, νοηµατική, τεχνολογία) 
 
Αναφέρουν τρόπους ενδυνάµωσης ή ελάτ-
τωσης του ήχου που παράγεται. 
Γίνεται απλή αναφορά και επίδειξη οργάνων 
παραγωγής ήχου. Μπορεί ακόµα να γίνει έ-
νας πίνακας µε τις εικόνες και τις ονοµασίες 
κάποιων µουσικών οργάνων. 
Γίνεται παραλληλισµός της διάδοσης και α-
νάκλασης του ήχου µε την διάδοση και την 
ανάκλαση του φωτός. (Ιστορία, γλώσσα, 
νοηµατική, τεχνολογία) 

∆ιάδοση/ανάκλαση ήχου 
∆ιάδοση/ανάκλαση φωτός
Παραγόµενος 
Ενδυνάµωση 
Ελάττωση 
Ηχείο 
Μουσικά Όργανα 
∆όνηση 
Παλµική κίνηση 
Υποστηρικτική τεχνολογία 
Οπτικό κουδούνι  

Ανθρώπινος οργανισµός - Ακοή – αυτί 
Αναφορά στη κώ-
φωση 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες περιορί-
ζονται στις εξής: 
Παρατηρούν σε εικόνες τα µέρη του αυτιού 
και εντοπίζουν αυτά που φαίνονται και αυτά 
που δεν είναι ορατά.  
Ενηµερώνονται για θέµατα που αφορούν 
την κώφωση, τα ακουογράµµατα και τον 
τρόπο λειτουργίας των ακουστικών. 

Ακουστικό 
Ακουόγραµµα 
Θόρυβος 
Ψίθυρος 
 

Μετατροπές ενέργειας 
Ο στόχος: Να αναφέ-
ρουν συσκευές που… 
διαµορφώνεται ως 
εξής: 
Να αναφέρουν συ-
σκευές που µετασχη-
µατίζουν µια µορφή 

Οι µαθητές κάνουν µια λίστα µε ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές και σηµειώνουν τις µετα-
τροπές ενέργειας που συµβαίνουν. 
 
Φτιάχνουν µια λίστα µε τις υποστηρικτικές 
συσκευές για κωφούς που χρησιµοποιούν: 

Ηλιακός θερµοσίφωνας 

Ηλιακή ενέργεια 
Μηχανική ενέργεια 
Χηµική ενέργεια 
Πετρέλαιο 
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ενέργειας σε κάποια 
άλλη (τον ηλεκτρικό 
λαµπτήρα από ηλε-
κτρική σε φωτεινή). 

• στο σχολείο 
• στην τάξη τους 
• στο δωµάτιό τους 
• στο σπίτι τους 

Επισκέπτονται µια οικογένεια κωφών και 
παίρνουν πληροφορίες για τον εξοπλισµό και 
τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν για να 
παίρνουν τις χρήσιµες ηχητικές πληροφορί-
ες. 
Καλούν έναν ενήλικα κωφό να τους παρου-
σιάσει όλη την υποστηρικτική τεχνολογία για 
κωφούς που αναπτύχθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Συζητούν για την τεχνολογία που 
δεν ήρθε ακόµη στην Ελλάδα. 
Συζητούν και µελετούν τη λειτουργία των 
ακουστικών. 
Συζητούν για τα κοχλιακά εµφυτεύµατα. 
(Ιστορία, γλώσσα, νοηµατική, τεχνολογία) 

Κινητική ενέργεια 
Εισερχόµενη ενέργεια 
Εξερχόµενη ενέργεια 
Καύσιµα 
Φωτεινή ενέργεια 
∆ιακρίνω (βλέπω) 
∆ιακρίνω (ξεχωρίζω) 

Τροφικές σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς (απλές τροφικές αλυσίδες).  
  Τροφή/Τροφική αλυσίδα 

Ανθρώπινος οργανισµός - Πεπτικό σύστηµα.  
 Σε ένα πρόπλασµα στόµατος – δοντιών οι 

µαθητές αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς 
τύπους δοντιών. 
 Με τη βοήθεια ενός προπλάσµατος ανθρώ-
πινου σώµατος οι µαθητές παρατηρούν και 
περιγράφουν την πορεία της τροφής στο 
πεπτικό σύστηµα. 
Παρακολουθούν σε βίντεο η CD-ROM τη λει-
τουργία του πεπτικού συστήµατος. 

Τερηδόνα 
Υγιεινός / Ανθυγιεινός 
Ούλα / Ουλίτιδα 
Ακτινογραφία. 
Κόβω / Κοφτερός 
Μασάω / Μάσηση 
∆αγκώνω  
Οδοντόβουρτσα 
Οδοντόκρεµα 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 
 
Στόχοι Ενδεικτικές δραστηριότητες Λεξιλόγιο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Υλικά σώµατα 
Οξέα – βάσεις – άλατα. 
Να αναγνωρίζουν 
σήµατα κινδύνου, 
που αναγράφονται σε 
συσκευασίες ή σε 
αποθηκευτικούς χώ-
ρους. 

Βρίσκουν πληροφορίες για οξέα, βάσεις, άλατα και 
οξείδια που περιέχονται στον οργανισµό µας και στις 
τροφές που χρησιµοποιούµε. 

Βρίσκουν επίσης πληροφορίες για τα ‘δηλητήρια’ των 
εντόµων και της τσουκνίδας. 
Κατανοούν ότι υπάρχουν ουσίες που είναι όχι µόνο 
ακίνδυνες, αλλά και χρήσιµες για τον οργανισµό, ενώ 
κάποιες άλλες (αρκετά οξέα, βάσεις, άλατα και οξεί-
δια), είναι επικίνδυνες και χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν τις χρησιµοποιούµε. 
Ζωγραφίζουν σήµατα κινδύνου και γράφουν το µή-
νυµά τους. 

∆είκτης 
∆ιαφοροποίηση του 
χηµικού όρου δείκτης 
και της έννοιας δεί-
κτης-δάκτυλο  
Εξουδετέρωση 
Μάρµαρο 
Κίνδυνος 
Επικίνδυνο 
Ακίνδυνο 
Ασφαλής 
Ανασφαλής 
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Απρόσεκτος 
Προσεκτικός 
Σταγόνα 
Μάρµαρο 
Θανατηφόρο 
∆ηλητήριο 
Πέψη 
Ιδρώτας 
Ούρα 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ενέργεια 
Έργο, ενέργεια, ισχύς. 
Να κατανοούν ότι η συ-
σκευή που έχει µεγαλύτερη 
ισχύ θα καταναλώσει πε-
ρισσότερη ενέργεια στον 
ίδιο χρόνο και αυτό θα κο-
στίσει περισσότερο. 
Να γνωρίζουν ότι ο αν-
θρώπινος οργανισµός για 
τις λειτουργίες του αλλά 
και τις δραστηριότητές του 
καταναλώνει ενέργεια. 

Βρίσκουν από τις ετικέτες ηλεκτρικών συ-
σκευών, την ισχύ τους και την καταγρά-
φουν. Ταξινοµούν τις συσκευές ανάλογα 
µε την ενέργεια που θα ξοδέψουν (π.χ σε 
µια ώρα) και υπολογίζουν το κόστος λει-
τουργίας τους. 
Σε ένα λογαριασµό της ∆ΕΗ υπογραµµί-
ζουν την ενέργεια που ξόδεψαν και το κό-
στος της. Λύνουν προβλήµατα µαθηµατι-
κών που θα τους δίνεται η ισχύς µιας συ-
σκευής και ο χρόνος λειτουργίας της και 
θα βρίσκουν πόση ενέργεια θα ξοδέψει και 
πόσο θα κοστίσει. 
Από τη συσκευασία µερικών τροφίµων κα-
ταγράφουν την ενέργεια που µας δίνουν 
και ξεχωρίζουν τις πλούσιες και φτωχές σε 
ενέργεια τροφές. 

Έργο 
∆ιαφοροποίηση των εν-
νοιών έργο στην καθη-
µερινή ζωή και έργο ως 
φυσικό µέγεθος. 
Κινητική ενέργεια 
∆υναµική ενέργεια 
Λογαριασµός 
Κατανάλωση 
Κόστος 
Ξοδεύω  
Έξοδα 
Οικονοµία-σπατάλη 
Μετατόπιση 
Θερµίδες 
Προµήθεια-προµηθεύω 

Μετασχηµατισµοί της ενέργειας και διατήρησή της. 
 Βρίσκουν συσκευές καθηµερινής χρήσης 

και καταγράφουν τις µετατροπές ενέργειας 
που συµβαίνουν σ΄ αυτές. 
Προσοµοίωση ελεύθερης πτώσης σώµατος 
σε υπολογιστή, µε ταυτόχρονο υπολογι-
σµό της κινητικής και της δυναµικής ενέρ-
γειας του σώµατος ώστε να γίνει φανερή η 
διατήρηση της µηχανικής ενέργειάς του. 

Θερµική ενέργεια – 
θερµότητα 
Μηχανική ενέργεια 
Χηµική ενέργεια 
Ηλεκτρική ενέργεια 
∆ιατήρηση ενέργειας 

Πηγές ενέργειας 
Να γνωρίζουν ποιες ενέρ-
γειες είναι επικίνδυνες κατά 
τη χρήση, αλλά και στους 
χώρους φύλαξης και διά-
θεσης εύφλεκτων υλικών.  

Γίνεται επίδειξη πετρελαίου και µερικών 
προϊόντων του. Συζητούν για την επικιν-
δυνότητα των προϊόντων και τι πρέπει να 
προσέχουν. Γράφουν και σχεδιάζουν φρά-
σεις η σήµατα που έχουν σκοπό την προ-
στασία µας (π.χ προσοχή εύφλεκτο). 
Συζητείται ο ρόλος του πετρελαίου και των 
παραγώγων του καθώς και το τι θα συµβεί 
σε περίπτωση εξάντλησης των παγκόσµι-
ων αποθεµάτων πετρελαίου.  

Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τους πο-
λέµους που γίνονται τακτικά µε στόχο την 

Πετρέλαιο 
Κοιτάσµατα 
Καύσιµο 
Οικολογία 
Πετροχηµικά 
Απόσταξη 
Εξόρυξη 
Βενζίνη 
Λιπαντικά 
Εξάντληση 
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κυριαρχία πάνω στις χώρες που έχουν α-
ποθέµατα πετρελαίου.  

 

Αποστακτική στήλη 
Προσοχή 
Εύφλεκτο 
Βενζινάδικο 
Αντλία 
Πτητικό 
Άσφαλτος 
Ασφαλτόστρωση 
Πίσσα 
Οδοστρωτήρας 

Ορυκτοί άνθρακες 
Να συσχετίζουν το χαρα-
κτηρισµό του διαµαντιού 
ως πολύτιµου λίθου µε τις 
ιδιότητές του. 
Να γνωρίζουν µερικές από 
τις χρήσεις του διαµαντιού 
και του γραφίτη. 

Να γίνει συζήτηση για τις οµοιότητες και 
τις διαφορές του διαµαντιού και του άν-
θρακα στην δοµή και στις ιδιότητες. Παρα-
τηρούν γραφίτη και διαµάντι (π.χ εργαλείο 
κοπής τζαµιών). Προσπαθούν µε αυτά να 
χαράξουν σκληρά αντικείµενα. Γράφουν τα 
συµπεράσµατά τους. 
Βρίσκουν εικόνες και συζητούν τη χρήση 
του διαµαντιού ως πολύτιµου λίθου και ως 
εργαλείου. 

Πολύτιµος λίθος 
Κοσµήµατα 
∆ακτυλίδι 
Βραχιόλι 
Περιδέραιο 
Σκουλαρίκι 
Χρυσό 
Ασηµένιο 
Χάλκινο 
Αληθινό 
Ψεύτικο 

Φυσικό αέριο 
Να γνωρίζουν τρόπους α-
σφαλούς χρήσης του φυσι-
κού αερίου. 

Στο εργαστήριο µαθαίνουν να χρησιµοποι-
ούν µε ασφαλή τρόπο λύχνο υγραερίου. 
Υπογραµµίζεται το γεγονός ότι η χρήση 
του φυσικού αερίου, ως καύσιµου, επιβα-
ρύνει λιγότερο το περιβάλλον από τα άλλα 
καύσιµα. 

Συστατικό 
Πλεονέκτηµα 
Μειονέκτηµα 
Κολλάζ 
Καύσιµη ύλη 
Λύχνος-λυχνάρι 

Μελλοντικές ενεργειακές πηγές 
 Συζήτηση στην τάξη για την µόλυνση του 

περιβάλλοντος από τις συνηθισµένες µορ-
φές ενέργειας που χρησιµοποιούµε και για 
τις ήπιες µορφές ενέργειας (αιολική, ηλια-
κή κ.τ.λ.) 

Ανανεώσιµος 
Ενεργειακή πηγή 
Εναλλακτικός 
Ήπιες µορφές ενέργειας
Αιολική ενέργεια 
Ηλιακή ενέργεια 
Γεωθερµική ενέργεια 
Βιοµάζα 

Εξοικονόµηση ενέργειας 

  Εξοικονόµηση 
Ανακύκλωση 
Ανακυκλώσιµο 

Η ενέργεια στα φυτά 
  Οξυγόνο 

Σάκχαρα 
∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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∆ιαπνοή  
Αναπνοή 
Ηλιακή ακτινοβολία 
Χρωστική 
Χρώµα-µπογιά 
Εξάτµιση 
Υγρασία 

 
Ανθρώπινος οργανισµός – Αναπνευστικό σύστηµα. 
Να κατανοήσουν 
γιατί οι κωφοί δεν 
είναι άλαλοι και τον 
λάθος όρο κωφάλα-
λοι. 
 Να συζητήσουν την 
δυσκολία των κω-
φών στην άρθρωση 
της οµιλούµενης 
γλώσσας. 
Να γνωρίζουν το 
σωστό τρόπο ανα-
πνοής. 

Γίνεται συζήτηση για τη δυσκολία που έχουν 
στην άρθρωση οι κωφοί και τις ασκήσεις λο-
γοθεραπείας (γίνεται κάποιο παράδειγµα ά-
σκησης). Συζητείται ο λανθασµένος όρος 
κωφάλαλοι. 
Σε πρόπλασµα του ανθρώπινου σώµατος πα-
ρατηρούν τα όργανα του αναπνευστικού συ-
στήµατος και τα ονοµάζουν. 
 Κάνουν ασκήσεις αναπνοής. 

Εισπνοή / Εκπνοή 
Λάρυγγας 
Ρύποι 
Άλαλος 
Λογοθεραπεία 
Λογοθεραπευτής 
Άρθρωση 
Οµιλία/Λόγος/φωνή 
Φυσάω/φύσηµα 
Χορδή 
Λαιµός 
∆ύσπνοια 
Βήχας 
Φτέρνισµα 
Ροχαλητό 
Αλλεργία 
Αναπνοή/αναπνέω 
Τεντώνω/Τεντωµένο 
Λάστιχο 
∆όνηση 

Η ενέργεια στα οικοσυστήµατα. 
Να γνωρίζουν τι εί-
ναι οικοσύστηµα 

Οι συζητήσεις µε τους ακούοντες γίνονται µε 
τη βοήθεια διερµηνέα. 
Γίνεται επίσκεψη σε ένα οικοσύστηµα (π.χ. 
έναν υδροβιότοπο) κοντά στο σχολείο και 
καταγράφουν οι µαθητές τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά µε το τροφικό πλέγµα αυτού 
του οικοσυστήµατος, αλλά και µε τους κιν-
δύνους που διατρέχει. Προτείνουν αν µπο-
ρούν τρόπους προστασίας του.  

Φωτοσυνθετικός οργανι-
σµός 

Τροφική αλυσίδα 
Ροή  
Οργανισµός 
Αειφορία 
Πλέγµα 
∆ιαχείριση 
Βιότοπος 
Υδροβιότοπος 
Προστασία/προστατεύω 
Προστάτης 

Ηλεκτροµαγνητισµός, Μαγνήτες. 
Να γνωρίζουν ότι οι 
µαγνήτες έλκουν 
ορισµένα µόνο υλικά 
(και µάλιστα δεν έλ-

Να πειραµατισθούν µε µια συλλογή υλικών 
για τον διαχωρισµό τους σε υλικά που έλκο-
νται από µαγνήτες και υλικά που δεν έλκο-
νται. 

Ελκτικές δυνάµεις 
Απωστικές δυνάµεις 
Μαγνητική βελόνα 
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κουν όλα τα µέταλ-
λα) 

 Να γίνει συζήτηση για τις πυξίδες και τον 
τρόπο χρήσης τους. 

Πυξίδα  
Έλξη/έλκω 
Άπωση/απωθώ 

Το ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του. 
  Υδατικό διάλυµα 

Ηλεκτρόδια 
Ηλεκτροπληξία 
Βλάβες 
Ρεύµα αέρος 
Ρεύµα νερού 
Ηλεκτρικό ρεύµα 

Από το µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό. 
 Να γίνει συζήτηση για τον τρόπο παραγωγής, 

µεταφοράς και κατανοµής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.  

Γεννήτρια 
Πηγή 
Πηγή νερού 
Ηλεκτρική πηγή 
Μεταφορά 
Κατανοµή 

Θερµότητα. ∆ιάδοση θερµότητας. 
  ∆ιάδοση 

Καλοριφέρ 
Κλιµατισµός  
Σόµπα πετρελαίου 
Ξυλόσοµπα 
Τζάκι 
Καµινάδα 
Θερµοµονωτικό/µονωτικό 
Μόνωση 
Πλεονέκτηµα-υπέρ 
Μειονέκτηµα-κατά 

Φως – Φακοί – Όραση. 
Να εξηγούν τη δη-
µιουργία του ουρά-
νιου τόξου. 

Ερµηνεύουν τη δηµιουργία του ουράνιου τό-
ξου. 
Ζωγραφίζουν ουράνιο τόξο, το χρωµατίζουν 
και καταγράφουν τα χρώµατα µε τη σειρά 
που εµφανίζονται. 
Με ένα απλό χαρτόνι και µαρκαδόρους µπο-
ρούν οι µαθητές να φτιάξουν µόνοι τους έ-
ναν απλό δίσκο του Νεύτωνα και περνώντας 
από το κέντρο του ένα µολύβι να τον περι-
στρέφουν ώστε να γίνει ορατή η σύνθεση 
του λευκού φωτός. 
Προσοµοίωση πειράµατος σε υπολογιστές για 
την διάθλαση και την ανάλυση του λευκού 
φωτός. 
Οι µαθητές καλούνται να προβληµατισθούν 
για το χρώµα των σωµάτων. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση µπορεί να γίνει το εξής πείραµα: 
Σε µια σκοτεινή αίθουσα φωτίζουµε µε έναν 

Ερυθρό 
Ιώδες 
Κυανό 
Σύνθεση / Ανάλυση 
Ευθύγραµµα 
Φως / φωτίζω 
Φωτεινός / σκοτεινός 
∆ίσκος 
∆ιαφανές / αδιαφανές 
Πρίσµα 
Ουράνιο τόξο 
Απόχρωση 
Φάσµα 

 
Ακτινοβολία 
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προβολέα αντικείµενα διαφορετικών χρωµά-
των. Στη συνέχεια τοποθετούµε µπροστά 
από τον προβολέα χρωµατιστά φίλτρα και 
παρατηρούµε µε τι χρώµα εµφανίζονται σε 
κάθε περίπτωση.  

 
 
 

Φακοί – εφαρµογές φακών. 
 Με συγκεντρωτικό φακό καίνε χαρτί για την 

κατανόηση της εστίασης των ακτίνων. 
 

Να διευκρινισθεί η διττή σηµα-
σία του όρου φακός. 
Να διευκρινισθεί η διττή σηµα-
σία του όρου είδωλο.  

Ακτίνα-φωτεινή ακτίνα 

Όραση – µάτι. 
Να γνωρίζουν την 
ύπαρξη της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας 
και ότι είναι επικίν-
δυνη. 
 

Αναφέρεται η ανάγκη προστασίας από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
Σε πρόπλασµα µατιού οι µαθητές αναγνωρί-
ζουν τα µέρη του µατιού. 
Οι µαθητές µπορούν να βρουν πληροφορίες 
για τα προβλήµατα όρασης (µυωπία, πρε-
σβυωπία κ.τ.λ.) που έχουν κάποιοι άνθρωποι 
και τι διαφοροποιήσεις συµβαίνουν στο µάτι 
τους σε σχέση µε το µάτι ενός φυσιολογικού 
ανθρώπου. 
Επισκέπτονται κατάστηµα οπτικών και παίρ-
νουν πληροφορίες για τη χρήση φακών από 
άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Όραση 
Μυωπία / Πρεσβυωπία 
Οπτική 
Ανάποδο / ανεστραµµένο 
Όρθιο / ορθό 
Υπεριώδης ακτινοβολία 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ο ανθρώπινος οργανισµός. 
Κυκλοφορικό σύστηµα του ανθρώπου – αίµα. 
Να γνωρίζουν ότι η 
εξέταση του αίµατος 
µας πληροφορεί για 
την ύπαρξη η µη κά-
ποιων προβληµάτων 
στην υγεία µας. 
Να γνωρίζουν τι λέµε 
πίεση (αρτηριακή) 
Να κατανοούν τι λέ-
µε φυσιολογικές τι-
µές και τι σηµαίνει 
απόκλιση απ’ αυτές 
 

 Να γίνει διαφοροποί-
ηση των εννοιών κυ-
κλοφορικό – κυκλο-
φοριακό 
∆ιατροφή 
Αιµοδοσία 
Σφυγµός 
Μετάγγιση 
Εξέταση-ιατρική εξέ-
ταση 
Φυσιολογικός 
Καρδιολόγος 
Παθολόγος 
Πνευµονολόγος 
Μικροβιολόγος 

Μεταδοτικές ασθένειες. 
 Μέσα από θεατρικό παιχνίδι µαθαίνουν βασικούς 

κανόνες υγιεινής 
 

Μεταδοτικός 
Ασθένεια 
Μικροοργανισµοί 
Εµβόλιο 
Παθογόνος 
Αντιβιοτικό 
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Φαρµακευτικές ουσίες
Ορός 
Κανόνες υγιεινής 
Ένδειξη 
Αντένδειξη 
Βλαβερός 
Αλόγιστος 
Συνταγή γιατρού (σε 
σχέση µε την συνταγή 
µαγειρικής) 
Φάρµακο 
Σιρόπι / χάπι / α-
µπούλα / υπόθετο 

Αναπαραγωγικό σύστηµα του ανθρώπου. 
 Καταγράψουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

ζωής που πρέπει να υιοθετεί µια γυναίκα κατά την 
διάρκεια της εγκυµοσύνης (διατροφικές και άλλες 
συνήθειες) 

Αναπαραγωγή 
Γονιµοποίηση 
Αρσενικό 
Θηλυκό 
Έγκυος 
Εγκυµοσύνη 
Έµβρυο 

 

5.8.3.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών εντάσσεται στους γενικούς σκοπούς 
της εκπαίδευσης. Για την αρµονική ένταξη του ατόµου στην κοινωνία είναι αναγκαία η δια-
µόρφωση της προσωπικότητάς του, για την ανάπτυξη της οποίας απαιτείται ανεξάρτητη σκέ-
ψη, αγάπη για εργασία, ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργα-
σίας µε άλλα άτοµα ή οµάδες. Ακόµα είναι αναγκαία η απόκτηση αυτοεκτίµησης και αυτοπε-
ποίθησης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ικανότητα χρησιµοποίησης νέων τεχνολογιών και η ει-
σαγωγή στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης.  

Η απόκτηση βασικών γνώσεων, µεθόδων και τεχνικών αφ’ ενός συµβάλλουν στην κατα-
νόηση των φυσικών, χηµικών, βιολογικών, γεωγραφικών και γεωλογικών φαινοµένων και 
στην ανάδειξη της σηµασίας τους στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου – περιβάλλοντος και 
αφ’ ετέρου δίνουν σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης και αξιοποίησης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων. Έτσι µπορεί να αναπτύξει την ικανότητα να αντιµετωπίζει ορ-
θολογιστικά καταστάσεις, να επιλύει κοινωνικά προβλήµατα, να αναβαθµίζει την ποιότητα της 
ζωής και να διαχειρίζεται σωστά το περιβάλλον, αφού θα έχει αποκτήσει την κριτική ικανότη-
τα επιλογής των εφαρµογών εκείνων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής µε τις λιγότερες αρ-
νητικές συνέπειες.  

Για την κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων έχουν ορισθεί στόχοι, θεµατικές ενότητες και 
ενδεικτικές δραστηριότητες στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στα ΑΠΣ της γενικής εκ-
παίδευσης. Οι ίδιοι στόχοι θα πρέπει να διέπουν και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
των Κωφών µαθητών. Οι κωφοί µαθητές έχουν τις ίδιες δυνατότητες και ικανότητες µε τους 
ακούοντες µαθητές και γι’ αυτό πρέπει να έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες στην µάθηση. Φυσικά, 
αναφερόµαστε σε αµιγώς κωφούς ή και βαρήκοους µαθητές χωρίς άλλα ψυχοσωµατικά ή νο-
ητικά προβλήµατα. Επίσης θεωρούµε απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι µαθητές αυτοί έχουν 
παρακολουθήσει κανονικά τα γλωσσικά µαθήµατα και έχουν µια γλωσσική ανάπτυξη αντί-
στοιχη µε αυτή των ακουόντων µαθητών (γραπτό κυρίως και λιγότερο προφορικό λόγο αλλά 
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και επαρκή γνώση της νοηµατικής γλώσσας). Έτσι στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών στην εκ-
παίδευση για όλες τις βαθµίδες υποστηρίζουµε ότι δεν θα πρέπει σε τίποτα να παρεκκλίνουµε 
από τα σχολικά βιβλία και τους εκπαιδευτικούς στόχους του εκάστοτε αναλυτικού προγράµ-
µατος γενικής εκπαίδευσης που ισχύει για όλα τα σχολεία. Για την παροχή όµως ίσων µε τους 
ακούοντες µαθητές ευκαιριών στους κωφούς µαθητές πρέπει να ακολουθηθούν τρόποι διδα-
σκαλίας που θα τους επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στη γνώση:  
• Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι για να επικοινωνεί και να συνεργάζεται ο δάσκαλος 
µε τους κωφούς µαθητές όσο το δυνατόν πιο εποικοδοµητικά, θα πρέπει να γνωρίζει και να 
χρησιµοποιεί τη νοηµατική γλώσσα, που είναι η µητρική γλώσσα των κωφών. Είναι απαραί-
τητο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πολύ καλά τη νοηµατική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή επικοινωνία αφού, όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε τις σύγχρονες εκπαι-
δευτικές µεθόδους, ο δάσκαλος δεν πρέπει να είναι η «αυθεντία της τάξης» αλλά να λειτουρ-
γεί ως υποστηρικτής της γνωστικής διαδικασίας. Πρέπει να αξιολογεί τις απόψεις και τις προ-
απαιτούµενες γνώσεις των µαθητών για το θέµα που θέλει να διδάξει και στη συνέχεια µε την 
καθοδήγησή του να προχωρούν οι µαθητές στην ανακάλυψη, κατανόηση και εµπέδωση της 
γνώσης. Εποµένως για να µπορεί να καθοδηγήσει σωστά τους µαθητές θα πρέπει να γνωρίζει 
τη νοηµατική, ώστε να επικοινωνεί µε τους µαθητές αφ’ ενός αλλά και να αντιλαµβάνεται τις 
συζητήσεις και διεργασίες στις οµάδες µεταξύ των µαθητών αφ’ ετέρου. 
• Θα πρέπει επίσης να δοθεί βαρύτητα στη συνεργασία των µαθητών. Στην τάξη ή στο ερ-
γαστήριο να τους ανατίθενται εργασίες ή πειράµατα στα οποία να µπορούν δουλεύουν σε 
οµάδες δύο – τριών ατόµων. Έτσι ασκούνται επιπλέον σε δεξιότητες που απαιτούν ικανότητα 
συνεργασίας και επικοινωνίας, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερης σηµασίας ειδικά για τους κωφούς 
µαθητές που µεγαλώνουν σε περιβάλλον ακουόντων (αποτελούν το 90-95% του συνόλου 
των κωφών µαθητών) και έχουν µειωµένες ευκαιρίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και ανταλ-
λαγής εµπειριών.  
• Επειδή σε µια σχολική τάξη το γνωστικό επίπεδο των µαθητών συνήθως παρουσιάζει ση-
µαντικές αποκλίσεις, είναι χρήσιµο να χωρίζονται οι µαθητές της τάξης σε οµάδες µαθητών µε 
ίδιο σχεδόν επίπεδο και να τους δίνονται εργασίες, ανάλογες του επιπέδου τους, µε στόχο 
την σταδιακή κατάκτηση του επιδιωκόµενου µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών επιπέδου. 
Παράλληλα είναι σκόπιµο οι µαθητές σε άλλες περιστάσεις να µοιράζονται σε µικρότερες ο-
µάδες όχι σύµφωνα µε το κοινό γνωστικό επίπεδο, αλλά µε τρόπο που ενθαρρύνει την αλλη-
λεπίδραση και την αλληλοδιδακτική µεταξύ των µαθητών.  
• Θα πρέπει οι εκπαιδευτικές διαδικασίες να εισάγουν σταδιακά τους µαθητές από το πιο 
εύκολο, το πολύ απλό στο πιο δύσκολο και πιο σύνθετο. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο ό-
ταν πρόκειται για αφηρηµένες έννοιες. Επιπλέον οι δραστηριότητες που θα αναλαµβάνουν οι 
µαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένες έτσι ώστε αφ’ ενός να τα «καταφέρ-
νουν» για να ικανοποιείται και να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και αφ’ ετέρου να κατα-
κτούν το καινούργιο στοιχείο, το πιο δύσκολο, που µε την κατάλληλη βοήθεια του δασκάλου 
θα τους ανεβάσει στο επόµενο σκαλοπάτι.  
Θα ήταν χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να παρουσιάσουµε ένα παράδειγµα: 
Έστω λοιπόν ότι θέλουµε να διδάξουµε την έννοια της πυκνότητας. Θα πρέπει πρώτα οι 

µαθητές να γνωρίζουν πώς γίνεται η µέτρηση της µάζας και του όγκου. Εξηγείται αρχικά 
στους µαθητές η έννοια της πυκνότητας: «Η ποσότητα της ύλης (µάζα) που περιέχει η µονά-
δα του όγκου π.χ. 1 κυβικό εκατοστό ενός σώµατος». Στο εργαστήριο οι µαθητές µετράνε τη 
µάζα ενός κυβικού εκατοστού σωµάτων από διαφορετικά υλικά. Επισηµαίνεται στους µαθητές 
ότι οι µετρήσεις αντιστοιχούν στις πυκνότητες. Πραγµατοποιούν τις απαραίτητες µετρήσεις οι 
µαθητές και καταγράφουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεών τους. Στη συνέχεια για τον υπο-
λογισµό της πυκνότητας και την εισαγωγή του τύπου, δίνεται στους µαθητές σαν άσκηση ένα 
σώµα µε όγκο διαφορετικό από τη µονάδα του όγκου και τους ζητείται να βρουν τη µάζα, 
τον όγκο και την πυκνότητα. Σύµφωνα µε τις εµπειρίες τους οι µαθητές θα βρουν τη µάζα και 
τον όγκο.  
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Τώρα για τον υπολογισµό της πυκνότητας θα πρέπει να βοηθηθούν από τον εκπαιδευτικό 
να σκεφτούν όπως σε ένα πρόβληµα αριθµητικής στο οποίο δίνεται η τιµή (µάζα) των πολ-
λών µονάδων (όγκου) και ζητείται η τιµή της µιας (διαίρεση). Αφού σκεφτούν και κατανοή-
σουν ότι πρέπει να πραγµατοποιηθεί διαίρεση της µάζας δια του όγκου και αφού την υπολο-
γίσουν, στη συνέχεια θα πρέπει να τους ζητηθεί να αντικαταστήσουν την έκφραση: πυκνότη-
τα ίσον µε µάζα δια όγκο, µε τα σύµβολά τους, που τους δίνονται, και να καταλήξουν στον 
τύπο. Έτσι ο υπολογισµός της πυκνότητας και ο τύπος διδάσκεται κατά βάση µε τη συµµετο-
χή των µαθητών.  

 
• Για κάθε µάθηµα θα πρέπει να δίνεται το αντίστοιχο λεξιλόγιο µε τις λέξεις που είναι στό-
χος να µάθουν οι µαθητές να κατανοούν αλλά και να γράφουν. Στο λεξιλόγιο αυτό µπορεί να 
υπάρχουν λέξεις απλές καθηµερινές όπως άνεµος, χιόνι κ.α. αλλά και λέξεις ορολογίας όπως 
βαρύτητα, σεισµογράφος κ.α. Οι λέξεις αυτές συναντώνται στην πορεία του µαθήµατος και 
θα πρέπει να αποδίδονται και στη νοηµατική γλώσσα και γραπτώς. Επίσης πρέπει να δίνονται 
στους µαθητές φύλλα εργασίας στα οποία θα γίνεται χρήση και εµπέδωση των λέξεων αυτών 
και ακόµα θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν στον γραπτό λόγο.  
• Σηµαντικό είναι επίσης να δίνονται στους µαθητές εικόνες ή φωτογραφίες κατάλληλα επι-
λεγµένες για τους διδακτικούς σκοπούς του µαθήµατος µέσα από τις οποίες θα µπορεί να 
τους ζητηθεί σαν εργασία να κάνουν µετρήσεις, συγκρίσεις, παρατηρήσεις και να εξαγάγουν 
συµπεράσµατα. Προτείνεται λοιπόν να υπάρχει ένα αρχείο εικόνων – φωτογραφιών, το οποίο 
θα έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να συµπληρώνει µε οποιαδήποτε άλλη εικόνα θεωρεί 
απαραίτητη.  
• Επίσης θα πρέπει ο διδάσκων να γνωρίζει ότι απευθύνεται κυρίως στο οπτικό κανάλι επι-
κοινωνίας των µαθητών οπότε για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων εννοιών καλό εί-
ναι να χρησιµοποιήσει και άλλα εποπτικά µέσα όπως χάρτες, διαφάνειες, προπλάσµατα, CD – 
Rom ’s, και video στα οποία θα δίνονται οι πληροφορίες στη νοηµατική γλώσσα ή ακόµα και 
films µε υπότιτλους και ταυτόχρονη διερµηνεία στη νοηµατική γλώσσα.  
• Επιπροσθέτως είναι γνωστό ότι η διεξαγωγή πειραµάτων στις Φυσικές Επιστήµες είναι ε-
ξαιρετικά απαραίτητη αφού είναι µια σχεδιασµένη αναπαράσταση των φυσικών φαινοµένων. 
Είναι εύλογο να προσθέσουµε ότι η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα επιτακτική όσον αφορά τους 
κωφούς µαθητές. Προς αυτήν την κατεύθυνση όµως απαιτείται η ύπαρξη εργαστηρίων µε 
κατάλληλο και επαρκή εξοπλισµό ώστε να µπορεί να στηρίξει την εκτέλεση πειραµάτων από 
µικρές οµάδες µαθητών, δυο – τριών ατόµων. Φυσικά το πείραµα δεν είναι πάντα εφικτό, εί-
τε γιατί τα απαιτούµενα υλικά είναι εξαιρετικά ακριβά είτε γιατί κάποια πειράµατα είναι επικίν-
δυνα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το πείραµα µπορεί να αντικατασταθεί µε εξοµοίωση πειράµα-
τος σε υπολογιστή ή µε παρουσίαση video, που προϋποθέτει κατάλληλο λογισµικό και οπτικό 
υλικό στη νοηµατική γλώσσα.  
• Τα βιβλία θα πρέπει να δίνουν το νόηµα κυρίως µε σχέδια και εικόνες. Ο γραπτός λόγος 
που θα χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι απλός και κατανοητός, προσεγµένος έτσι ώστε 
σταδιακά, από το δηµοτικό µέχρι και το λύκειο, να εισάγει το µαθητή από την απλούστερη 
στη συνθετότερη διατύπωση που χρησιµοποιείται από τις θετικές επιστήµες. ∆εν θα πρέπει 
γενικά να ξεχνάµε ότι στις Φυσικές Επιστήµες και στα Μαθηµατικά ο κύριος στόχος µας είναι 
η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων τέτοιων που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του α-
τόµου (αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων, φροντίδα υγείας, σεβασµός στο περιβάλλον 
κ.τ.λ.), ο εκπαιδευτικός λοιπόν οφείλει να σκέφτεται ότι για να πετύχει τους στόχους αυτούς 
ο µαθητής πρέπει να κατανοεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις έννοιες που προσπαθεί να του 
διδάξει.  
• Μια επίσης σπουδαία διδακτική τεχνική είναι η δραµατοποίηση, όπου είναι δυνατόν να 
συµβεί. Έτσι π.χ. µπορεί να εξηγηθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρούν δυο χηµικές ενώσεις 
αν αυτές παριστάνονται από δύο ζευγάρια µαθητών πιασµένα χέρι – χέρι τα οποία συ-
γκρουόµενα αφήνουν τα χέρια (σπάει ο δεσµός) και αλλάζουν ταίρι (καινούργιος δεσµός).  
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• Επίσης πολύ σηµαντικό είναι να προωθείται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µε βιω-
µατικό τρόπο όπως π.χ. µε επισκέψεις σε µουσεία φυσικών επιστηµών, τεχνολογικά κ.λ.π. 
Φυσικά πριν την επίσκεψη είναι απαραίτητο να γίνεται από τον εκπαιδευτικό εξέταση της κα-
ταλληλότητας των εκθεµάτων. Αν δηλαδή προσφέρονται για τη διδασκαλία του συγκεκριµέ-
νου µαθήµατος. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφιερώνεται πριν την επίσκεψη χρόνος µέσα 
στην τάξη προκειµένου να ενηµερωθούν οι µαθητές για το τι πρόκειται να δουν και να κατα-
νοήσουν το λεξιλόγιο µε τις αναγκαίες καινούργιες έννοιες και τις ορολογίες. Καλό είναι επί-
σης να τους δοθεί φύλλο εργασίας το οποίο θα συµπληρώσουν κατά την επίσκεψή τους στο 
µουσείο. Η ξενάγηση θα πρέπει να γίνεται στη νοηµατική γλώσσα.  
Εδώ µπορούµε να προσθέσουµε και ένα δεύτερο παράδειγµα βιωµατικής µά-

θησης: 
Έστω ότι πρόκειται να διδαχθεί η έννοια της µέσης θερµοκρασίας ηµερήσιας και µηνιαίας 

καθώς και η αποτύπωσή τους σε γραφική παράσταση. ∆ίνονται φύλλα εργασίας στα οποία οι 
µαθητές θα καταγράφουν τις θερµοκρασίες π.χ. στην αίθουσα διδασκαλίας (ελάχιστη – µέγι-
στη) για ένα µήνα, καθηµερινά. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού θα υπολογίσουν την 
µέση ηµερήσια και την µέση µηνιαία θερµοκρασία και θα κάνουν την γραφική παράσταση. 
Απαιτείται προσοχή στον τρόπο σύνταξης των φύλλων εργασίας, γι αυτό καλό είναι να υπάρ-
χει ένας σχετικός οδηγός για τον εκπαιδευτικό.  

 
• Όσον αφορά στα µαθηµατικά θα πρέπει να υπάρξει µια στροφή από την στείρα αποµνη-
µόνευση στην κατανόηση βασικών µαθηµατικών εννοιών. Επίσης επειδή και πάλι απευθυνό-
µαστε στο οπτικό κανάλι των µαθητών, θα πρέπει όπου είναι δυνατόν να κάνουµε χρήση γε-
ωµετρικών οργάνων και κατασκευών. Όπως και στις φυσικές επιστήµες έτσι και στα µαθηµα-
τικά η ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας των µαθηµατικών και η ανάλυση και επεξήγησή της 
είναι απαραίτητη, όπως επίσης η χρήση µαθηµατικών παιχνιδιών, µαθηµατικού λογισµικού για 
τους υπολογιστές και video µε διερµηνεία στην νοηµατική γλώσσα.  
• Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ο κυριότερος στόχος στη διδασκαλία των µαθη-
µατικών αλλά και των φυσικών επιστηµών είναι να βρίσκουµε και να παρέχουµε στους µαθη-
τές εκείνα τα υλικά και εκείνες τις δραστηριότητες που θα τους είναι όσο το δυνατόν πιο 
προσιτά και τα οποία θα πρέπει να µην είναι προφορικά αλλά να δίνουν ερεθίσµατα και να δι-
εγείρουν το ενδιαφέρον τους ώστε να επιζητούν όλο και περισσότερο την γνώση.  

Η πορεία του κάθε µαθήµατος µπορεί να αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό µέσα από κα-
τάλληλα tests και εκπαιδευτικά παιχνίδια ή δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός γενικά γνωρίζο-
ντας τη σηµασία του κοινωνικού έργου που επιτελεί και χρησιµοποιώντας την εµπειρία, την 
φαντασία, την εφευρετικότητα και την αγάπη για τη δουλειά του έχει τη δυνατότητα, το δι-
καίωµα αλλά και την υποχρέωση να συµπληρώσει και να επεκτείνει όλα τα παραπάνω προτει-
νόµενα προς επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης.  

Για την εφαρµογή όµως οποιασδήποτε διδακτικής τεχνικής είναι απαραίτητη στο ξεκίνηµα 
κάθε µαθήµατος να αναπτύσσεται η κατάλληλη σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών 
του τµήµατος ώστε µέσα από την γνωριµία και την από κοινού θέσπιση κανόνων που θα 
πρέπει όλη η οµάδα να σέβεται και να τηρεί (π.χ. αλληλοσεβασµός, αλληλοβοήθεια, εργατι-
κότητα, προσοχή κ.α.), θα προχωρήσει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διδακτικών 
τεχνικών.  

 

5.8.4. Προτεινόµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
1. Βιβλία βοηθητικά για τους µαθητές. 
2. Βιβλία βοηθητικά για τους δασκάλους 
3. ∆ηµιουργία video µε διερµηνεία στη νοηµατική. 
4. ∆ηµιουργία Cd – Rom µε ορολογία στην νοηµατική 
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5. Αίθουσα µε τις εξής προδιαγραφές: 
Α) Πάγκους εργασίας για τους µαθητές, 4 ατόµων, που να φέρουν στη µέση υπο-
δοχή για τα υλικά και επικλινή επιφάνεια για τοποθέτηση πινάκων, ετικετών κ.τ.λ.  
Β) Καρέκλες ρυθµιζόµενου ύψους και περιστρεφόµενες, που θα διευκολύνουν την 
συνεχή οπτική επαφή των µαθητών µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτικό. 
Γ) Πίνακας ο οποίος να φέρει δύο πλαϊνά αυλάκια µέσα στα οποία θα ξετυλίγεται 
οθόνη λευκή για προβολές 
∆) Μικρή βιβλιοθήκη 
Ε) Τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
ΣΤ) Βιντεοπροβολέας που να συνδέεται µε τον υπολογιστή 
Ζ) Τηλεόραση και video 
Η) Ντουλάπι για διάφορα µικρό – υλικά αναλώσιµα και µη και για την φύλαξη των 
video και cd - rom  

6. ∆υνατότητα παραγωγής έγχρωµων φωτοτυπιών. 
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5.9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

 

5.9.1. Εισαγωγή 
Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι µεταβλητές όπως το φύλο, ο βαθµός ακουστικής απώ-

λειας και ο τύπος της εκπαιδευτικής δοµής δεν έχουν θετική συσχέτιση µε τη χαµηλή απόδο-
ση των κωφών παιδιών στα µαθηµατικά. Αντιθέτως, οι περισσότερες έρευνες και µελέτες ε-
πισηµαίνουν ότι η γλωσσική ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα των δυσκολιών που έχουν τα 
κωφά παιδιά στο µάθηµα των µαθηµατικών (Gregory, 1998).  

• Γιατί είναι σηµαντικό για τους µαθητές µε προβλήµατα ακοής να σχηµατίζουν και να 
αναπτύσσουν, όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένα, τις έννοιες των µαθηµατικών; 

• Ποιες είναι οι γλωσσικές δυσκολίες που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των κω-
φών παιδιών στα µαθηµατικά;  

• Ποιες παραµέτρους πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός προκειµένου να 
βοηθήσει µε έναν ολιστικό τρόπο το κωφό µαθητή του στα µαθηµατικά; 

• Μπορούµε να εφαρµόσουµε κάποια µεθοδολογία, ώστε να ενισχύονται οι µηχανισµοί 
αντίληψης των κωφών παιδιών µέσω επιπέδων κατανόησης στα µαθηµατικά; 

 

5.9.2. Γιατί µαθηµατικά; 
Έρευνες και µελέτες, έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη και δόµηση µαθηµατικών εννοιών ευ-

νοεί την ανάπτυξη ικανοτήτων. Επισηµαίνονται οι εξής πέντε περιοχές ανάπτυξης βασικών ι-
κανοτήτων: 

α) οπτικές ικανότητες, όπου σύµφωνα µε αυτές οι µαθητές θα µπορούν να χτίσουν έναν 
αντιληπτικό χάρτη (conceptual map) του «περιβάλλειν» και «περιβάλλεσθαι» 

β) λεκτικές ικανότητες (λεξιλόγιο, ορισµοί, διατύπωση) 
γ) σχεδιαστικές ικανότητες (χαρτογράφηση του χώρου µέσω σχεδίων ή διαγραµµάτων) 
δ) λογικές ικανότητες (ανάλυση και σύνθεση) και  
ε) εφαρµοσµένες ικανότητες (πρακτικές εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή)  
Παράλληλα, έχει επισηµανθεί ότι η κατανόηση και δόµηση µαθηµατικών εννοιών, ιδιαιτέ-

ρως εκείνων της γεωµετρίας, αποτελεί βασικό εφόδιο για τους εξής λόγους:  
α) στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο περιέχονται πολλοί µαθηµατικοί όροι όπως για παρά-

δειγµα, παράλληλες ή κάθετες γραµµές, ευθείες, τετραγωνικό ή κυκλικό οικοδόµηµα, εκφρά-
σεις όπως «στρίψε δεξιά ή αριστερά σε αυτή τη γωνία», ή περιγραφές αντικειµένων όπως 
«το τραπέζι είναι ορθογώνιο ή τετραγωνικό» ή «τα πλακάκια του πατώµατος είναι τετράγω-
να» κ.α. 

β) στην ανάγνωση χαρτών χρησιµοποιούνται αρκετοί µαθηµατικοί όροι και σύµβολα όπως 
τελείες για αναγνώριση πόλεων, καµπύλες ή γραµµές για αναπαράσταση δρόµων, ευθύγραµ-
µα τµήµατα για αναπαράσταση πολιτικών συνόρων κ.α. και  

γ) διευκολύνει την ανάπτυξη διαστηµατικής αντίληψης/κατανόησης του χώρου (spatial 
apprehension), πράγµα πολύ χρήσιµο για τους κωφούς αφού η νοηµατική γλώσσα χαρακτη-
ρίζεται ως οργανωµένη οπτικο-χωρική γλώσσα (visually-spatially-organised language) (Greg-
ory, 1998). 

Τα παραπάνω δικαιολογούν τη σπουδαιότητα της κατανόησης και καλλιέργειας βασικών 
µαθηµατικών εννοιών, ειδικότερα στα παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα ακοής, µια και η «τοπο-
λογία» της νοηµατικής γλώσσας φαίνεται να έχει συγγένεια µε την «τοπολογία» των µαθηµα-
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τικών, αφού η πρώτη, µεταφέρει πληροφορίες σχετικά µε µέγεθος, τοποθεσία, χωρικές δια-
στάσεις και αιτιακές σχέσεις, πράγµατα που είναι εντελώς οικεία στη δεύτερη. 

 

5.9.3.  Γλωσσικές δυσκολίες 
Αναφέρουµε επιγραµµατικά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που εµφανίζονται στην εκπαί-

δευση των κωφών παιδιών σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των µαθηµατικών:  
• Εµφανίζεται έλλειψη στις προµαθηµατικές έννοιες. Οι ακούοντες λαµβάνουν µια απει-

ρία ακουστικών µηνυµάτων της καθηµερινότητας όπου συνεχώς διαχέονται φράσεις 
που ενέχουν µαθηµατικές έννοιες (όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω), ενώ οι κωφοί 
όχι. 

• Υπάρχει δυσκολία κατανόησης συνδέσµων και άλλων λειτουργικών λέξεων, η οποία 
µεταφερόµενη στη γλώσσα των µαθηµατικών σηµαίνει δυσκολία κατανόησης λογικών 
σχέσεων της πραγµατικότητας (π.χ. εάν…..τότε, τότε και µόνο τότε, άρα κλπ). 

• ∆εν έχει αποδοθεί ακόµη αποτελεσµατικά όλη η µαθηµατική συµβολογραφία στη νο-
ηµατική γλώσσα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αρκετός αυτοσχεδιασµός στην απόδοσή 
τους και οι κωφοί πέραν του γεγονότος ότι πολύ πιθανά να µην έχουν κατανοήσει τη 
συγκεκριµένη µαθηµατική έννοια, να µην µπορούν να επικοινωνήσουν και µεταξύ 
τους σε σχετικά ζητήµατα µαθηµατικών. 

• Το φαινόµενο των οµόηχων λέξεων όταν αυτές αναγνωρίζονται µε τη χειλεανάγνωση 
π.χ. (έξι-έκτη, ένα-εννιά-ενώ, κ.α.) 

• Το φαινόµενο των λέξεων που έχουν διάφορα νοήµατα. Για παράδειγµα, οξύ, βάση, 
διαφορά, τετράγωνο, κύβος κλπ. 

• Μαθηµατικοί τύποι και φόρµουλες που πιθανά αποτελούν «ακατανόητα σχήµατα» για 
τα κωφά παιδιά 

∆υσκολίες σε σύνθετες λειτουργίες 
• Της σύγκρισης (comparison) 
• Της διατήρησης της ύλης και του ποσού (conservation) 
• Της διάταξης (seriation) 

 

5.9.4. Μια ολιστική θεώρηση 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της απόκτησης µαθηµατικών δοµών, που αποτελούν άξονες 

προσανατολισµού για οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέµβαση στο χώρο των παιδιών µε προ-
βλήµατα ακοής θα έπρεπε να επισηµαίνονται και να υπερτονίζονται τόσο για την αναγκαιότη-
τα διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράµµατος, όσο και για την αποτελεσµατικότητα της 
εκπαιδευτικής παρέµβασης και τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Οι ιδιαιτερότητες και η φύση των δυσκολιών, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω για τη 
σύνθεση των µαθηµατικών εννοιών συνδέονται άµεσα µε γλωσσικά, πολιτικά και πολιτισµικά 
στοιχεία. Συνεπώς ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να θεωρεί ότι η καλλιέργεια της µαθηµατικής 
αντίληψης στα κωφά παιδιά είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 
1. Ενεργητική συµµετοχή του κωφού παιδιού (καλή όραση, εστιασµένη προσοχή κλπ) 
2. Αρτιότητα της νοηµατικής του εκπαιδευτικού 
3. Ο βαθµός της γλωσσικής δυσκολίας του µαθητή. 
4. Η προϋπάρχουσα γνώση του κωφού παιδιού (τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά δοµήµατά 

του). 
5. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαµβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Τα παραπάνω σηµεία δεν είναι µονοσήµαντα ορισµένα. Συνθέτουν όµως ένα πλαίσιο α-
ναφοράς (perceptual context), το οποίο εξαρτάται από τους παραπάνω παράγοντες. Είναι 
απαραίτητο δε να βελτιώνονται και να καλλιεργούνται συστηµατικά και οι έξι παραπάνω πα-
ράγοντες, προκειµένου να έχουµε τις σωστές αναπαραστάσεις των µαθηµατικών εννοιών στα 
κωφά παιδιά. Αν η συνισταµένη είναι η ολοκληρωµένη σύνθεση (σύλληψη και κατανόηση) 
µιας µαθηµατικής έννοιας, τότε τα παραπάνω έξι «στοιχεία» µπορούν να θεωρη-
θούν/ονοµαστούν ως συνιστώσες, για ένα τέτοιο γνωστικό αποτέλεσµα. 

 

5.9.5.  Επίπεδα κατανόησης 
Έχοντας υπόψη τις συνιστώσες της γνωστικής δοµής για το σχηµατισµό µιας µαθηµατι-

κής έννοιας, ο διδάσκων/ουσα, µπορεί συνεχώς να συνδέει το µάθηµα των µαθηµατικών µε 
άλλα µαθήµατα όπως της φυσικής αγωγής, της οδικής συµπεριφοράς, των εικαστικών, µε 
πράγµατα δηλαδή που συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινότητα των κωφών παιδιών για να 
µην φαίνεται το µάθηµα των µαθηµατικών ασύνδετο και άσχετο µε τη ζωή και δεν κινεί το 
ενδιαφέρον (πολυθεµατική προσέγγιση). 

Θα συνιστούσαµε στον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιεί κάποια γενικότερη µεθοδολογία ως 
προς τη διδασκαλία των µαθηµατικών και να προσπαθεί να διακρίνει τα επίπεδα κατανόησης 
των κωφών παιδιών. Ειδικότερα, αν οι γλωσσικές δυσκολίες που εµφανίζονται στα µαθηµατι-
κά µπορούσαν να επισηµανθούν και να ταξινοµηθούν σε κάποια επίπεδα κατανόησης (χωρίς 
να σηµαίνει ότι αυτά τα επίπεδα δεν αλλάζουν ή δεν αλληλοκαλύπτονται), τότε ο εκπαιδευτι-
κός θα µπορεί να οργανώσει το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ΕΕΠ) του κωφού 
παιδιού, εστιάζοντας στα αδύνατα σηµεία και θέτοντάς τα ως βραχυπρόθεσµους στόχους. 
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει µια διάκριση επιπέδων κατανόησης θα µπορούσε να εί-
ναι η εξής: 

Επίπεδο 0 – Αναγνώριση: Σε αυτό το επίπεδο ο µαθητής/τρια χρησιµοποιεί τυπικό µαθη-
µατικό λεξιλόγιο χωρίς να κατανοεί τις έννοιες εις βάθος.  

Επίπεδο 1 – Ανάλυση: Ο µαθητής/τρια ερευνά και ανακαλύπτει τις ιδιότητες ενός σχήµα-
τος (µε τη χρήση οποιουδήποτε γεωµετρικού οργάνου) ή τις ιδιότητες µιας µαθηµατικής έκ-
φρασης. Η κάθε µία ιδιότητα εµφανίζεται ως ξεχωριστή «αλήθεια» και συνήθως δεν παρατη-
ρείται συσχέτισή τους. 

Επίπεδο 2 – ∆ιάταξη: Ο µαθητής/τρια µέσω λογικών βηµάτων συνδέει τις ιδιότητες των 
σχηµάτων ή των µαθηµατικών προτάσεων που έχει ανακαλύψει ο ίδιος , δίνοντας κάποιες ε-
ξηγήσεις. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να ζητά κάθε φορά από το παιδί το «γιατί» και το 
«πώς» για να µπορέσει να καταλάβει τον τρόπο που έχει συνθέσει το κωφό παιδί το αντιλη-
πτικό του πλαίσιο για τη συγκεκριµένη µαθηµατική έννοια.  

Επίπεδο 3 - Συµπερασµατική Λογική: Αρχίζει και γίνεται περισσότερο σαφής στο µαθη-
τή/τρια ο λόγος ύπαρξης και χρήσης αξιωµάτων και θεωρηµάτων στα µαθηµατικά. Για παρά-
δειγµα, η χρήση κατάλληλου κριτηρίου ισότητας τριγώνου προκειµένου να αποδειχθούν ότι 
δύο τρίγωνα είναι ίσα.  

Επίπεδο 4 - Μαθηµατική Λογική: Το επίπεδο αυτό αφορά στην ανάλυση και σύνθεση λο-
γικών προτάσεων και σχέσεων. Στο επίπεδο αυτό στοιχεία της µαθηµατικής ανάλυσης κάνουν 
την εµφάνισή τους καθώς και οι εσωτερικές συνδέσεις µεταξύ τοµέων στα µαθηµατικά, όπως 
η Αναλυτική γεωµετρία µε την Ευκλείδεια γεωµετρία. 

 
Κάθε επίπεδο κατανόησης µπορεί να αναλυθεί σε πολλαπλά αναπτυξιακά επίπεδα. Όταν ο 

εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει την αθροιστική ιδιότητα στους φυσικούς αριθµούς µπορεί να 
ακολουθήσει την ανάλυση έργου (task analysis) για να το πετύχει.  
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Για παράδειγµα: 
Άθροισµα χρησιµοποιώντας τους πρώτους 5 αριθµούς  
Σωστή χρήση και κατανόηση των συµβόλων της άθροισης και της ισότητας 
Άθροισµα των πέντε πρώτων φυσικών αριθµών σε κατακόρυφη διάταξη 
Άθροισµα των πέντε πρώτων φυσικών αριθµών σε οριζόντια διάταξη 
Άθροισµα της επόµενης πεντάδας αριθµών (από 5 έως και το 10) κλπ 
Έχοντας καθορίσει κάποια γενικά επίπεδα κατανόησης ο δάσκαλος/α, θα µπορεί να επέµ-

βει και να βοηθήσει ουσιαστικότερα τους µαθητές και ειδικότερα εκείνους που έχουν σοβαρά 
προβλήµατα ακοής. Παρόλα αυτά, πολλές φορές η κατανόηση από µέρος των παιδιών δεν 
ακολουθεί µια αυστηρή διατακτική ακολουθία. Αντιθέτως, παρουσιάζει συχνά παλινδροµήσεις 
από το ένα επίπεδο κατανόησης στο άλλο, πράγµα που έκανε πολλούς ερευνητές να ασκή-
σουν µία κριτική στην αυστηρή διάκριση που φαίνεται να έχουν τα επίπεδα κατανόησης στο 
παραπάνω µοντέλο. Για αυτό το λόγο πολλοί ερευνητές τονίζουν τη χρησιµότητα του διαλό-
γου µέσα στην τάξη ως µέσο για τη διαλεύκανση εννοιών και επιπέδων κατανόησης. 

 

5.9.6.  Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες για τα µαθηµατικά ∆ηµοτικού 
Αριθµοί και Πράξεις 
Χρήση πραγµατικών αντικειµένων (πχ κέρµατα, φρούτα, µπαλίτσες, κάρτες, ξυλοµπογιές, 

βώλοι κλπ) για την έννοια του συνόλου και την απαρίθµηση στοιχείων.  
Καρτέλες, αριθµητήρια, ξυλάκια διαφορετικού µήκους για να πειραµατιστούν τα παιδιά µε 

την ταξινόµηση κατά αύξουσα και φθίνουσα σειρά, βαράκια διαφορετικού βάρους για να συ-
σχετίζουν το αυξανόµενο βάρος µε την αύξηση των αριθµών και αντιστρόφως 

Με τα παραπάνω µπορεί ο κωφός µαθητής να προσεγγίσει τις έννοιες της πρόσθεσης και 
αφαίρεσης. Με τον πολλαπλασιασµό µπορεί για παράδειγµα να χρησιµοποιήσει την κίνηση. 
Πηγαίνει 3 φορές και τοποθετεί σε µια συγκεκριµένη θέση 2 πράγµατα κάθε φορά. Γίνεται 
προσπάθεια της απόδοσης της λέξης φορές (3 φορές το 2) και διαχωρισµό της από την εν-
νοιολογική της διάσταση στην καθηµερινότητα. 

 
Γεωµετρία 
Πολλές λέξεις στη γεωµετρία είναι σύνθετες και κατά συνέπεια µπορούν να αποδοθούν 

νοηµατικά σχετικά εύκολα, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε:  
• ισοσκελές (ίσα σκέλη) τρίγωνο,  
• υποτείνουσα (υπό + τείνω, πλευρά απέναντι από την ορθή),  
• σκαληνό (λοξό, πλευρές άνισες),  
• ρητός αριθµός (αυτός που µπορεί να ειπωθεί),  
• άρρητος (αυτός που δεν µπορεί να ειπωθεί),  
• µιγαδικός (αυτός που αποτελείται από δύο διαφορετικά σύνολα αριθµών) κλπ 
 
Θετικοί και αρνητικοί αριθµοί 
Για να εξοικειωθούν τα κωφά παιδιά µε τους θετικούς και αρνητικούς αριθµούς χρειάζεται 

παράλληλα να προσεγγίσουν τα θέµατα αυτά βιωµατικά µέσα από διάφορα παιχνίδια αλλά και 
µε συµµετοχή ολόκληρου του σώµατός τους. Για παράδειγµα βήµατα µπροστά από µια 
γραµµή που θα ορίζεται ως γραµµή αναφοράς θα σηµαίνει πρόσθεση, βήµατα πίσω θα ση-
µαίνει αφαίρεση. Ο αριθµός των βηµάτων θα εκφράζει τον αριθµό αυτό καθαυτό. Όταν µε το 
τέλος της πράξης θα βρίσκονται µπροστά από τη γραµµή αναφοράς, αυτό θα σηµαίνει ότι το 
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πρόσηµο του αριθµού (αποτελέσµατος) θα είναι θετικό και ο αριθµός των βηµάτων θα ταυτί-
ζεται µε την απόλυτη τιµή του αριθµού κ.ο.κ. 

 
Επισήµανση στην κατανόηση και απόδοση της µαθηµατικής ορολογίας 
Συνιστάται µια πιο ελκυστική παρουσίαση των µαθηµατικών όρων µε τη χρήση έγχρωµων 

κωδικοποιηµένων σελίδων, έτσι ώστε µε το ίδιο χρώµα να συνδέονται έννοιες, σύµβολα, λε-
ξιλόγιο και ενδεικτικές δραστηριότητες.  

Επίσης, για να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι γλωσσικές δυσκολίες και οι ελλείψεις που 
εµφανίζονται στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών (ειδικά µε την κατανόηση των λογικών 
συνδέσµων) σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των µαθηµατικών θα µπορούσε γίνει ο πα-
ρακάτω συνδυασµός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία:  

• Ο διδάσκων/ουσα αποδίδει νοηµατικά µια µαθηµατική σχέση και οι κωφοί µαθητές 
την αποδίδουν γραπτά και την εξηγούν. 

• Ο διδάσκων/ουσα αποδίδει γραπτά µια µαθηµατική σχέση και οι κωφοί µαθητές την 
αποδίδουν νοηµατικά και την εξηγούν. 

• Ο διδάσκων/ουσα περιγράφει µια µαθηµατική σχέση (έννοια) εξηγώντας την και οι 
κωφοί µαθητές την ονοµατίζουν (δίνουν την αντίστοιχη µαθηµατική ορολογία ή σύ-
νολο ορολογιών) και την αποδίδουν νοηµατικά. 

Τα παραπάνω αποτελούν φάσεις µιας κυκλικής διαδικασίας και περιλαµβάνουν όλους τους 
δυνατούς συνδυασµούς για τη διδασκαλία µιας µαθηµατικής έννοιας. Με τον τρόπο αυτό 
µπορεί ο διδάσκων/ουσα να κατανοήσει µέχρι ποιο βαθµό τα κωφά παιδιά έχουν αντιληφθεί 
µια συγκεκριµένη µαθηµατική έννοια και να διαµορφώσει κατάλληλα το εξατοµικευµένο εκ-
παιδευτικό τους πρόγραµµα 

 
Σύµφωνα µε έρευνες που καταγράφονται στο “The Curriculum and the hearing impaired 

students. Theoretical and Practical Considerations, 1987) η διαδικασία τού project θεωρείται 
πολύ βοηθητική ιδιαίτερα για τα κωφά παιδιά, γιατί συνδυάζει και συσχετίζει άµεσα τη θεωρία 
µε την εφαρµογή.  

Επίσης θεωρείται πολύ χρήσιµη η εντατική ενασχόληση και άσκηση µε τις µαθηµατικές 
έννοιες καθώς και η ενασχόλησή τους µε υπολογιστικά προγράµµατα. 

5.9.7.  Συµπέρασµα 
 Θεωρούµε ότι τα επίπεδα κατανόησης αποτελούν ένα καλό εργαλείο πρώτης αξιολόγη-

σης στη χαρτογράφηση της µαθηµατικής αντίληψης των κωφών µαθητών. Επίσης είναι καλό 
να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ότι δεν είναι απλή υπόθεση το να καταλάβει ένα κωφό παιδί µα-
θηµατικά όταν εξαρτάται από παράγοντες όπως η προσοχή, η όραση, η κίνηση, η στάση, οι 
γλωσσικές δυσκολίες, η προϋπάρχουσα γνώση και οι συνθήκες (έχουν αναφερθεί και παρα-
πάνω διεξοδικότερα).  

Η εκπαιδευτική έρευνα δεν είναι τόσο εκτενής στον πληθυσµό των κωφών µαθητών όσον 
αφορά τους τρόπους προσέγγισης και τις στρατηγικές που εφαρµόζουν προκειµένου να ανα-
γνωρίσουν και να κατακτήσουν κάποια µαθηµατική έννοια. Κατά συνέπεια η παρέµβαση από 
το εκπαιδευτικό προσωπικό γίνεται καθαρά εµπειρικά χωρίς να έχει κάποια επιστηµονική βά-
ση. Το µοντέλο των επιπέδων κατανόησης µπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστο εργαλείο -
χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως είναι πανάκεια για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται 
στην εκπαίδευση-, λαµβάνοντας τον κάθε µαθητή ως ξεχωριστή πραγµατικότητα και προ-
σαρµόζοντας πάνω στις ανάγκες του ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποστήριξης και παρέµβα-
σης.  

 205 
 


