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Επιστήμη – τεχνολογία, 
κοινωνία, περιβάλλον,  πολιτισμός

 πολιτιστική ποικιλομορφία και της ισότητα των 
φύλων

 προσωπική και κοινωνική καταξίωση
 δημοκρατική και πολιτειακή συμμετοχή. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 δικτύωση των εννοιών 
 δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης 
 καλλιέργεια της γλώσσας 
 εγκόλπωση των ΤΠΕ ως αναπόσπαστου 

τμήματος της διδασκαλίας των Φ.Ε.
 καλλιέργεια στοιχείων από τη φύση των Φυσικών 

Επιστημών 
 ανάπτυξη δεξιοτήτων – ικανοτήτων για το 

σύγχρονο πολίτη. 



ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 συμμετέχουν σε κριτικούς διαλόγους, 
 αλληλεπιδρούν με νοητικά και χειραπτικά εργαλεία 

(θεωρίες, γλωσσικοί κώδικες και πειραματικό υλικό),
 συγκροτούν μαθησιακές κοινότητες στην τάξη και 

στον τόπο τους, 
 συν-διαμορφώνουν κανόνες 
 ανταλλάσσουν ρόλους και ευθύνες. 



Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική 

που θα έχει νόημα για τους μαθητές και 
θα απολήγει σε όφελος της κοινότητάς τους



ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν το έλλειμμα σε 
κάθε διδασκαλία, που είναι αγκιστρωμένη στο 
σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιεί ελάχιστα τις 
«minds on» και «hands on» προσεγγίσεις.

 Σχολικό εγχειρίδιο, έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, 
περιβάλλον: μια τριπολική διαλεκτική σχέση



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ – ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

 Φιλοδοξία του παρόντος Προγράμματος 
Σπουδών, 
 σε συνάρτηση με τον οδηγό του εκπαιδευτικού, 
 είναι 
 να τους βοηθήσει να σχεδιάζουν αποτελεσματικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα 
 και 
 ενεργές κοινότητες μάθησης για τις Φυσικές 

Επιστήμες 
όχι να παρέχουν απλώς πληροφορίες. 



Η ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΣ

 Πρόγραμμα ROSE
 Ανάλυση των «λαθών» των μαθητών/τριών
 Πρόγραμμα PISA 



Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

 εγχείρημα κατασκευής και αξιολόγησης των επιστημονικών 
τεκμηρίων με αιτιολόγηση
 κατάκτηση μιας γνώσης.

 Η συγκρότηση των γνώσεων μπορεί στη συνέχεια να καταστήσει 
τον μαθητή ικανό να κάνει, όπου είναι δυνατό, προγνώσεις για 
ενδεχόμενες φυσικές μεταβολές.
 Για παράδειγμα, γνωρίζοντας τα επίπεδα του CO2 στην ατμόσφαιρα να 

αντιλαμβάνεται τις συνέπειες για το κλίμα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Presenter
Presentation Notes
, which expresses the traditional form of museum and which, as time passes, transforms itself from a static to a functional entity, which incorporates intense educational activities. , which is a museum without walls where networking and new forms of communication dominate.  (International Council of Museums, http://icom.museum/vlmp/ (accessed 27/7/ 2010)



 Οι διαθεματικές εργασίες στο νέο Προγράμματα 
Σπουδών

 μάθηση με πρόκληση (challenge-based 
learning), 

 μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας (project-based 
learning) και 

 πλαισιακή διδασκαλία και μάθηση (contextual 
teaching and learning). 
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, which is addressed only to children, in particular very young children. The Association of Children’s Museums in the United States and Canada (ACM),http://www.childrensmuseums.org/index.htm, (accessed 6-8-2010).



ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ [1] 

 Βάση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 
και της Τεχνολογίας αποτελούν: 

 (α) οι προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και 
εμπειρίες των μαθητών και των μαθητριών 

 (β) η διερεύνηση των φαινομένων, των υλικών και 
των τεχνολογικών καινοτομιών.



ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ [2]
 Το πλαίσιο αποτελείται από 

 το σχολείο, 
 το φυσικό περιβάλλον, 
 το τεχνολογικά κατασκευασμένο περιβάλλον και 
 την κοινωνία.
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, both old and modern museums, that aims to enculturate the general public, , where each culture has its own value that is equivalent to the value of any other culture. 



ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ [3] 

 Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι 
μαθήτριες καθίστανται ικανοί/ές να 
διαχειριστούν κοινωνικά θέματα, που έχουν 
σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία 
και αφορούν την καθημερινή ζωή και τον τόπο 
τους.
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using the systematic processes of scientific method and aiming for scientific literacy for all citizens,, through achieving scientific and technological literacy for all. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

φυσικά, 
βιολογικά, 

χημικά 
φαινόμενα

υλικά, 
αντικείμενα, 
τεχνολογικές 
καινοτομίες
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Αντιπροσωπευτικές προτάσειςΗ πρόταση: Από τα εργαλεία και τις απλές μηχανές στις δυνάμεις και την πίεσηΣτις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Β’ και Γ’ τάξη), οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν στο περιβάλλον γύρω τους απλές μηχανές και εργαλεία και τα κατασκευάζουν (π.χ. ένα μοχλό). Διαβάζουν απλές οδηγίες χρήσης των εργαλείων και συζητούν τον ασφαλή τρόπο χρησιμοποίησής τους. Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη χρήση των απλών μηχανών στο παρόν και στο παρελθόν.  Στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού (Δ’ και ΣΤ’ τάξη), οι μαθητές και οι μαθήτριες προτείνουν και υποστηρίζουν διαφορετικούς τρόπους, για να σπρώξουν ή να τραβήξουν ένα αντικείμενο. Δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα με τις λέξεις «δύναμη» και «πίεση», σχεδιάζουν την κατασκευή ενός απλού δυναμόμετρου, απεικονίζουν με διαφορετικούς τρόπους την έλξη της γης. Παίζουν θεατρικό παιχνίδι με θέμα «Ένας κόσμος χωρίς τριβή», οργανώνουν και υλοποιούν έκθεση με θέμα «Κινούμαι με ασφάλεια». 



1.1 Η ΖΩΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

•επιστημονικός 
τρόπος σκέψης 

για αποφασεις και 
θέσεις που 

αφορούν τη φύση

γνωρίζω τη 
ζωή γύρω μου

•επιστημονικός 
τρόπος σκέψης  
και θέσεις που 
αφορούν τον 

εαυτό μας

γνωρίζω τον 
εαυτό μου



1.2 ΕΝEΡΓΕΙΑ

Ενέργεια

η έννοια της τεχνολογίας, 
του περιβάλλοντος,

της κοινωνίας

η έννοια που ενώνει...
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when border crossing between parallel interactive systems of various subcultures (subculture of science, personal subculture, societal subculture etc.) (Aikenhead, 2007).



1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚA ΦΑΙΝOΜΕΝΑ

Α΄Δημοτικού 
• απλά μαγνητικά 
φαινόμενα

Β' Δημοτικού
• οι ηλεκτρικές συσκευές 
στα σπίτια μας

Γ' Δημοτικού
• ιδιότητες μαγνητών

Δ' Δημοτικού
• κατασκευή ηλεκτρικού 
στοιχείου (Volta)

• κατασκευή κυκλώματος

Ε' Δημοτικού
• ενοποίηση των ηλεκτρικών 
και μαγνητικών φαινομένων
(Öersted)

• εφαρμογές του ηλεκτρο-
μαγνητισμού (Faraday)



1.4 ΗΧΗΤΙΚA ΦΑΙΝOΜΕΝΑ

ηχητικά 
φαινόμενα

τέχνη φωνές

όργανα λόγος

νοηματική 
γλώσσα ακοή

μελωδία
σύνδεση της 

μουσικής  με τη 
σκέψη



1.5 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Δυναμικές
Αλληλεπιδράσεις

"Αισθητηριακός Κόσμος
των Δυνάμεων - Κοινωνία"

" Υπέρβαση του Αισθητηριακού Κόσμου - Από την κοινωνική ζωή στην 
ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης του μαθητή"
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Στη Β’ τάξη μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια διάφορα εργαλεία, όπως ένα ψαλίδι, να διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, να περιγράφουν τις ανθρώπινες ανάγκες που εξυπηρετούν (Ενότητα 6.1).Στη Γ’ τάξη κατασκευάζουν απλές μηχανές και αναζητούν πληροφορίες γι’ αυτές π.χ. ένα γρανάζι (Ενότητα 3.1).Στην Δ΄ τάξη επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (Βοσνιάδου 2006, Collins 2006) π.χ. 1. Θέλουμε να σηκώσουμε τη βιβλιοθήκη της τάξης και να την τοποθετήσουμε σε μία βάση. Πώς μπορούμε να σηκώσουμε ένα τόσο βαρύ αντικείμενο; Ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; 2. Το ποδήλατό μου έχει φθαρμένα ελαστικά. Τι μπορεί να συμβεί όταν τρέχω μ’ αυτό; Τι πρέπει να κάνω για να κινούμαι με ασφάλεια;» (Ενότητα 3.4).Οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν τα βήματα της επίλυσης προβλήματος. Στη Στ’ τάξη επιχειρείται σταδιακή υπέρβαση του αισθητηριακού κόσμου» (Ενότητα 4). Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες:επεξεργάζονται κείμενα, χρησιμοποιώντας τη λέξη δύναμη σε ποικίλες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, διαφοροποιώντας και ενσωματώνοντας την ορολογία επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου με τη λέξη «δύναμη»διακρίνουν τα διαφορετικά είδη των αποτελεσμάτων των δυνάμεων (παραμόρφωση, επιβράδυνση)σχεδιάζουν τα βήματα ελέγχου της σχέσης των μεταβλητών (μελετούν τη σχέση που έχει το μέτρο της δύναμης με την επιμήκυνση του ελατηρίου/λάστιχου στο οποίο ασκείται η δύναμη)διακρίνουν δυνάμεις από απόσταση και δυνάμεις με επαφήαπεικονίζουν τροχιές αντικειμένων που κινούνταιεκφράζουν τις ερμηνείες τους για την έλξη της γης με διαφορετικούς τρόπουςελέγχουν με πειράματα τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η Τριβή και η Πίεση. Αυτό γίνεται μόνο σε περιγραφικό/ποιοτικό επίπεδο, χωρίς μαθηματικούς τύπους και ποσοτικές σχέσεις. 



1.6 ΙΔΙ0ΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ιδιότητες των υλικών

πέρασμα της περιγραφής της ύλης από έννοιες βασισμένες στις 
ανθρώπινες αισθήσεις σε έννοιες μετρήσιμες

τεχνολογικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνέπειες στην καθημερινή 
ζωή του ανθρώπου
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Στο πλαίσιο της πρώτης διάστασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες: Στην Α’ τάξη διακρίνουν τις έννοιες «αντικείμενο» και «υλικό», ταξινομούν τα υλικά σε στερεά, υγρά και αέρια, ταξινομούν αντικείμενα βάσει κριτηρίων, όπως η χρήση τους ή οι μηχανικές τους ιδιότητες (σκληρό - μαλακό, ελαστικό - άκαμπτο κ.λπ.) (Ενότητα 4.1).Στη Β’ τάξη συγκρίνουν «βάρη» υγρών με ζυγό, διερευνούν ομοιότητες και διαφορές των ρευστών, διαπιστώνουν ότι όπως και τα υγρά έτσι και ο αέρας είναι υλικό και έχει «βάρος» (Ενότητα 5.1).Στην Δ’ τάξη αναφέρουν μίγματα που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, τα διακρίνουν από τις ουσίες-συστατικά τους, ταξινομούν τα υλικά σε στερεά, υγρά και αέρια (Ενότητα 3.1).Στην Ε’ τάξη (α) ελέγχουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν τα φαινόμενα της πλεύσης και της βύθισης και χρησιμοποιούν οπτικές αναπαραστάσεις της πυκνότητας, για να τα ερμηνεύσουν π.χ. η πυκνότητα μπορεί να αναπαρασταθεί με έναν κύβο με τελίτσες ή σκιές κ.λπ. (Ενότητα 1.3) (β) ελέγχουν μεταβλητές που επηρεάζουν τα φαινόμενα διαλυτότητας, π.χ. τη θερμοκρασία, παρασκευάζουν μίγματα και διαλύματα, μελετούν τη σύσταση του νερού και της ατμόσφαιρας (Ενότητα 1.4).Στο πλαίσιο της δεύτερης διάστασης, προτείνονται τα εξής θέματα: Στην Α’ τάξη μελετούν τεχνολογικά προϊόντα της καθημερινής ζωής και τις ιδιότητές τους π.χ. ποδήλατο (συνθετική εργασία).Στη Β’ τάξη επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς νερού και κατασκευάζουν μοντέλα, για να την περιγράψουν (Ενότητα 5.2).Στην Δ’ τάξη διερευνούν τρόπους με τους οποίους διαχωρίζουμε τα μίγματα στα συστατικά τους, (παραδοσιακός τρόπος του κοσκινίσματος, διαχωρισμός ενός μίγματος στερεών αντικειμένων με έναν μαγνήτη κ.λπ.) (Ενότητα 3.1).Στην Ε’ τάξη (α) μελετούν τις ιδιότητες των υλικών σε νέα τεχνολογικά προϊόντα (Ενότητα 1.2) (β) αναζητούν λύσεις σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα (ανέλκυση ενός βυθισμένου πλοίου, ενός αγάλματος, ρύπανση της θάλασσας, κ.λπ.) (Ενότητα 1.3).Στη συγκεκριμένη διεύθυνση περιγράφεται αναλυτικά μια σχετική και δοκιμασμένη προσέγγιση της πυκνότητας στο Δημοτικό σχολείο: http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ms



1.7 ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ιδέες κλειδιά για τα 
θερμικά 

φαινόμενα

δραστηριότητες 
επιστημονικής και 

τεχνολογικής διερεύνησης

μοντελοποίησησενάριο-πρόβλημα
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Στην Α’ τάξη, η διδασκαλία της θερμότητας ξεκινά με το σενάριο «Αύριο το θερμόμετρο θα πιάσει κόκκινο», εστιάζοντας στην προστασία μας από ακραία φαινόμενα, όπως ο καύσωνας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ταξινομούν τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούν καθημερινά, με κριτήριο το αν «αφήνουν τη θερμότητα να περάσει από μέσα τους ή όχι». Επιχειρηματολογούν σχετικά με το πώς μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους άλλους από επικίνδυνες καταστάσεις, όπως ο παγετός, οι πυρκαγιές και το άγγιγμα καυτών αντικειμένων. Στη Β’ τάξη, εισάγεται το σενάριο «Ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο», σύμφωνα με το οποίο καλούνται να διερευνήσουν ένα ακραίο φαινόμενο (πλημμύρα). Η θερμότητα προσεγγίζεται ως η βασική «αιτία» για το ταξίδι του νερού στη φύση. Παράλληλα, εκτελούν απλά πειράματα, κατασκευάζουν, ελέγχουν και αναθεωρούν απλά μοντέλα για τον κύκλο του νερού, με στόχο να απαντήσουν στο αρχικό πρόβλημα.Στην Ε’ τάξη, η διδασκαλία της θερμότητας ξεκινά με το σενάριο «Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης», που οδηγεί στην επίλυση του τεχνολογικού προβλήματος της θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών. Η μελέτη των θερμικών φαινομένων, τα οποία μελετώνται στη συνέχεια, αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στις θερμικές ιδιότητες των υλικών και την έννοια του ενεργειακού αποτυπώματος που ακολουθεί στην ενότητα 3.2. Με το ενεργειακό αποτύπωμα η μελέτη «διεισδύει» στο σύνθετο αλλά και πολυσήμαντο περιεχόμενο της ενέργειας.  



1.8 ΦΩΤΕΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

•προστατεύω  τον εαυτό μουήλιος και χρώματα

•σχέση επιστήμης και τεχνολογίαςφως, συσκευές, αντικείμενα

•προσεγγίζω τη φύση και το ρόλο των μοντέλωντο μοντέλο της  οπτικής ίνας
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Πιο συγκεκριμένα, στην Α’ τάξη οι μαθητές και οι μαθήτριες διαπραγματεύονται τη διαφάνεια ως σημαντική οπτική ιδιότητα των υλικών και επιχειρηματολογούν για τους τρόπους προστασίας των ματιών μας από την ακτινοβολία του ήλιου (καπέλο, δημιουργία σκιάς, γυαλιά ηλίου κ.λπ.). Επίσης, μελετούν τους τρόπους με τους οποίους τα χρώματα μας προστατεύουν κατά τη μετακίνησή μας τη μέρα και τη νύχτα (σήματα κυκλοφορίας, ανοικτά ρούχα τη νύχτα κ.λπ.).Στη Στ’ τάξη επιχειρείται μια βαθύτερη κατανόηση των φωτεινών φαινομένων μέσα από δυο βασικές προσεγγίσεις (σχήμα 9): Τη σύζευξη της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Η καθημερινή ζωή βρίθει συσκευών και τεχνολογικών αντικειμένων, για τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνήθως, δε γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους (π.χ. οπτικοί δίσκοι, οπτικές ίνες, λέιζερ, φακοί επαφής, απορροφητικά γυαλιά ηλίου κ.λπ.). Επομένως, η ενότητα προσφέρεται, για να αποκτήσουν επίγνωση της σχέσης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Έτσι η διδασκαλία ξεκινά από την παρατήρηση του τρόπου λειτουργίας των συσκευών, που παρουσιάζονται ως τεχνολογικό πρόβλημα, το οποίο και επιχειρούν να ερμηνεύσουν στηριζόμενοι στην επιστημονική γνώση.Την ανάπτυξη προβληματισμού για την πολλαπλή αναπαράσταση του φωτός π.χ. με μια απλή ευθεία (μοντέλο οπτικής ακτίνας), με καμπύλη (μοντέλο εγκάρσιου κύματος) κ.λπ. Συζητούν τη χρήση των διαφορετικών μοντέλων για την πρόβλεψη και ερμηνεία των οπτικών φαινομένων, (πώς βλέπουμε, η ανάκλαση του φωτός κ.λπ.). Μέσα από τη χρήση και αναφορά στο μοντέλο της γεωμετρικής οπτικής, αναμένεται να προσεγγίσουν τη φύση και το ρόλο των μοντέλων, να διακρίνουν τον κόσμο τους από την πραγματικότητα και να κατανοήσουν ότι αποτελούν σημαντικά ερευνητικά εργαλεία στις Φυσικές Επιστήμες (Σούλιος & Ψύλλος, 2011). 



1.9 ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

μακροσκοπική διάσταση

συμβολική 
διάσταση

υπομικροσκοπική διάσταση

Presenter
Presentation Notes
Στην Δ΄ τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν τα μίγματα γύρω τους, διακρίνοντας τα φυσικά μίγματα από τα ανθρωπογενή, ενώ τα διαχωρίζουν στα συστατικά τους (ουσίες). Στην Ε΄ τάξη, η έννοια του μίγματος επεκτείνεται, συμπεριλαμβάνοντας και τα διαλύματα μαζί με τη μελέτη του νερού και του αέρα. Στα οξέα και τις βάσεις δίνεται έμφαση στις φαινομενολογικές φυσικές και χημικές ιδιότητές τους, στους δείκτες, στο pH και στην επίδραση του pH του εδάφους στην ανάπτυξη των φυτών. Τέλος, στη μελέτη της ενέργειας στη Στ΄ τάξη εντάσσεται η ενέργεια στα καύσιμα και στα τρόφιμα, όπου και εξετάζεται ο ρόλος του οξυγόνου στο φαινόμενο της καύσης/οξείδωσης, ενώ μελετάται η οξείδωση (σκούριασμα) των μετάλλων. 


	��Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ��
	Slide Number 2
	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
	μαθητΕΣ και εκπαιδευτικοΙ �
	Η διδασκαλΙα
	οι εκπαιδευτικοΙ 
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ – ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
	Η ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΣ 
	Η συγκρΟτηση επιστημονικήΣ επιχειρηματολογΙαΣ και η ανΑπτυξη διαλΟγου�
	Slide Number 11
	Το σκεπτικο [1] �
	Το σκεπτικο [2]
	Το σκεπτικο [3] 
	Σχολικη επιστημη - τεχνολογια�
	1.1 Η ζωη γυρω μασ�
	1.2 ΕνEργεια
	1.3 ΗλεκτρικA και ΜαγνητικA φαινOμενα�
	1.4 ΗχητικA φαινOμενα 
	1.5 ΔυναμικΕΣ ΑλληλεπιδρΑσειΣ�
	1.6 Ιδι0τητεΣ των υλικΩν
	1.7 ΘερμικΑ φαινΟμενα
	1.8 ΦωτεινΑ φαινΟμενα
	1.9 ΧημικΑ φαινΟμενα�

