
Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την 

Προσχολική Ηλικία
_____________________________________________________

Ενότητα 3η: Η φύση της Προσχολικής Εκπαίδευσης 

και οι Φυσικές Επιστήμες

Κώστας Ραβάνης

Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία



Σκοπός ενότητας

• Να γνωρίσουν η φοιτήτριες/τές την ένταξη των 

Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 

και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί



Περιεχόμενα ενότητας

• Η Διδακτική της Φυσικής στην Προσχολική 

Εκπαίδευση

• Ο ρόλος και η φύση των θεσμών της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης

• Σημασία, δυνατότητα & αναγκαιότητα ένταξης 

των Φυσικών Επιστημών από την 

προσχολική ηλικία



• H φύση και ο ρόλος των θεσμών προσχολικής 

εκπαίδευσης

• Ερωτήματα για τα Αναλυτικά Προγράμματα του 

Νηπιαγωγείου

• Είναι δυνατή, επιθυμητή και αναγκαία η μύηση 

των μικρών παιδιών  στον κόσμο της Φυσικής;

Μια Διδακτική της Φυσικής για 

την Προσχολική Εκπαίδευση;



•Το Νηπιαγωγείο ως χώρος ελεύθερης έκφρασης, 

βιωματικής δράσης και κοινωνικοποίησης (η Παιδεία ως 

αγαθό, διαπότιση και παιδαγωγικός αυθορμητισμός)

•Το Νηπιαγωγείο ως χώρος μάθησης και προετοιμασίας 

για το Δημοτικό σχολείο (αποτελεσματικότητα και 

παραγωγικότητα)

•Αν «και το ένα και το άλλο» χρειαζόμαστε απαντήσεις για 

το «πότε το ένα και πότε το άλλο», «πόσο το ένα και πόσο 

το άλλο», «πως το ένα και πως το άλλο» 

Ο ρόλος και η φύση των θεσμών 

Προσχολικής Εκπαίδευσης



•Αυθόρμητη σχέση με το φυσικό περιβάλλον ή 

συστηματική διδακτική παρέμβαση;

•Η αναπτυξιακή προοπτική για τη μάθηση

•Ρόλος και πρακτικές των παιδαγωγών της 

προσχολικής ηλικίας 

Ερωτήματα για τα Αναλυτικά 

Προγράμματα του Νηπιαγωγείου



Τρία θεμελιώδη ερωτήματα: είναι 

επιθυμητή, δυνατή και αναγκαία η 

μύηση των μικρών παιδιών  στον 

κόσμο της Φυσικής;



•Μια περιήγηση στους σημαντικούς σταθμούς της 

παραδοσιακής προσχολικής Παιδαγωγικής 

αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην 

προσέγγιση του φυσικού κόσμου (Montessori, 

Decroly, Froebel)

1. Είναι επιθυμητή η εμπλοκή των 

μικρών παιδιών με τις Φυσικές 

Επιστήμες;



• Διαφορετικές προσεγγίσεις της Ψυχολογίας της 

μάθησης και της Επιστημολογίας της γνώσης 

αποδεικνύουν ότι τα παιδιά από τη βρεφική 

ηλικία ανιχνεύουν και συγκροτούν στη σκέψη 

τους το φυσικό κόσμο 

2. Είναι δυνατή η μύηση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στον κόσμο της 

Φυσικής



• Ο φυσικός κόσμος πηγή γνώσης και σύγχυσης

• Η διερεύνηση και η επέκταση των εμπειρικών πεδίων 

αναφοράς

• Η συμβολή στην οικοδόμηση της λογικής σκέψης

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων για την 

πρόσβαση στην Τεχνολογία

• Η οικειοποίηση «θεσμικών» αξιών των Φυσικών 

Επιστημών

3. Είναι αναγκαία η οργάνωση ειδικών 

διδακτικών δραστηριοτήτων για τη μύηση των 

νηπίων στις ιδιότητες των υλικών, τα φυσικά 

φαινόμενα και τις έννοιες της Φυσικής;



Τέλος Ενότητας



Χρηματοδότηση

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους.



Σημειώματα



Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 

Κωνσταντίνος Ραβάνης, «Εισαγωγή στη Διδακτική των 

Θετικών Επιστημών» Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. 

Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1520/

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1520/


Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative 

Commons Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 

Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, 

διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία 

αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης 

Έργων Τρίτων». 

1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:

Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό

Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό

για κάθε σκοπό

Υπό τους ακόλουθους όρους:

Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο

δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας

Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω

στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια

άδεια όπως και το πρωτότυπο



Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

 το Σημείωμα Αναφοράς

 το Σημείωμα Αδειοδότησης

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


