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ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
 
∆ιδακτικό σενάριο είναι η δοµηµένη, πλήρης και λεπτοµερειακή περιγραφή της 
διαδικασίας που ακολουθείται σε µια διδασκαλία που: 

◦ εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 
◦ έχει καθορισµένους -ειδικούς και γενικότερους- εκπαιδευτικούς 

στόχους  
◦ εφαρµόζει διδακτικές αρχές και παιδαγωγικές 
◦ χρησιµοποιεί πρακτικές ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνεται πιθανόν 

και η χρήση των ΤΠΕ 
Το διδακτικό σενάριο περιλαµβάνει:  

◦  έναν οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας, µέρος που αφορά στους 
διδάσκοντες 

◦ φύλλα εργασίας και δραστηριότητες, µέρος που απευθύνεται στους 
µαθητές 

Συνήθως η διάρκειά του αφορά µία ή περισσότερες από µία διδακτικές ώρες.  
 
 
ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

 Α. Ταυτότητα 
 Β. Συνοπτική παρουσίαση 
 Γ. Πορεία της διδασκαλίας 
 ∆. Αξιολόγηση 
 Ε. Βιβλιογραφία 

 
Α. Ταυτότητα 

 Τοποθετείται στην αρχή του σεναρίου, επιτρέπει στον πιθανό αναγνώστη να 
διαπιστώσει άµεσα αν το θέµα τον ενδιαφέρει και περιλαµβάνει: 
◦ τίτλο 
◦ διευκρίνιση αν αποτελεί πρόταση διδασκαλίας ή έχει ήδη δοκιµαστεί 

στην τάξη  
◦ τάξη/εις στις οποίες θα µπορούσε να υλοποιηθεί 
◦ διδακτικό αντικείµενο και διδακτική ενότητα 
◦ χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του 
◦ προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή 

Β. Συνοπτική παρουσίαση 
 Παρουσιάζει  σύντοµα τη γενική ιδέα που διέπει το σενάριο και εξηγεί τα 
πλεονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής. Πρέπει να διευκρινίζει: 
◦ τον γενικό σκοπό 
◦ τους διδακτικούς στόχους που θέτει 
◦ το είδος της διδακτικής προσέγγισης  
◦ τα πλεονεκτήµατα της πρότασης του σεναρίου 

Γ. Πορεία της διδασκαλίας 
 Λεπτοµερής περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας µε άξονα τη χρονική 
διαδοχή των ενεργειών. Περιλαµβάνει: 
◦ την αφετηρία (έναυσµα ενδιαφέροντος) 
◦ τη  διδακτική διαδικασία  

 Ειδικότερα πρέπει να γίνεται αναφορά: 
◦ στο πρόβληµα-θέµα που θα διερευνηθεί 
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◦ σε κάθε είδους υλικό που θα χρησιµοποιηθεί (εγχειρίδια, άλλο έντυπο 
υλικό, λογισµικό, διαδίκτυο) 

◦ στη µεθοδολογία της διδασκαλίας (ατοµική ή οµαδική εργασία, 
κριτήρια χωρισµού των οµάδων, πορεία εξέλιξης των δραστηριοτήτων 
στην τάξη/εργαστήριο) 

◦ στα εργαλεία- πηγές που θα χρησιµοποιηθούν 
◦ στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι µαθητές και το υλικό που 

πρέπει να παραχθεί από αυτές 
◦ στον τρόπο παρουσίασης του υλικού αυτού στην τάξη 
◦ στην κατανοµή του χρόνου που απαιτεί η κάθε φάση 
◦ στο ρόλο του διδάσκοντα 
◦ στο ρόλο των µαθητών 
◦ σε τυχόν προαπαιτούµενες γνώσεις και υλικοτεχνική υποδοµή 

∆. Αξιολόγηση 
 Αξιολόγηση των µαθητών και του έργου τους  

◦ αναλυτική αναφορά στο είδος αξιολόγησης των µαθητών  
◦ κριτήρια αξιολόγησης των προϊόντων (γραπτά κείµενα, παρουσιάσεις, 

δηµιουργικό υλικό κ.α.) 
◦ πιθανά φύλλα αξιολόγησης  

 αξιολόγηση και κριτική αποτίµηση της διαδικασίας και της διδακτικής 
προσέγγισης 
◦ τι είναι δύσκολο να γίνει 
◦ ποια µέρη µπορεί να δυσκολέψουν 
◦ θέµατα σχέσης µε το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα 
◦ δυνατότητες τροποποίησης ή επέκτασης 

 αν το σενάριο έχει υλοποιηθεί, καταγράφονται 
◦ η εµπειρία 
◦ τυχόν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, 
◦ τεκµήρια από την εφαρµογή (π.χ. κείµενα παιδιών) 
◦ στοιχεία ανατροφοδότησης  

Ε. Βιβλιογραφία 
 Παράθεση της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει 

◦ τις θεωρητικές αναφορές στις παιδαγωγικές θεωρίες 
◦ το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας που διδάχτηκε 

 Παράθεση των λογισµικών και ιστοτόπων που χρησιµοποιήθηκαν. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)  
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
- Η γνώση των Φυσικών Επιστηµών αντιµετωπίζεται ως «πακέτο» το οποίο είναι 

δυνατό να µεταφερθεί από το διδάσκοντα στους µαθητές.  
- Ο διδάσκων θεωρείται κάτοχος ενός συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες 

επιχειρεί να µεταφέρει στους µαθητές («µοντέλο µεταφοράς της γνώσης»). 
- Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών βασίζεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 

στο βιβλίο του µαθητή και τις διαλέξεις που πραγµατοποιεί ο διδάσκοντας, και 
όχι τόσο σε εργαστηριακές πρακτικές.  

- Κριτήριο επιτυχίας αποτελεί η ποσότητα πληροφοριών που έχουν 
αποµνηµονεύσει οι µαθητές µέχρι το πέρας της διδασκαλίας. 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
- Προετοιµασία ή προπαρασκευή 
- Προσφορά ή παρουσίαση 
- Σύγκριση 
- Σύλληψη ή γενίκευση 
- Εφαρµογή ή άσκηση 
 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
- Οι µαθητές είναι δυνατό να οδηγηθούν µόνοι τους στη γνώση των Φυσικών 

Επιστηµών, να την «ανακαλύψουν», αν τους δοθούν τα κατάλληλα µέσα και τους 
υποβληθούν οι κατάλληλες καθοδηγητικές ερωτήσεις.  

- Ο µαθητής αποτελεί πλέον το επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας, ενώ 
αποδίδεται µεγάλη σηµασία στην αλληλεπιδραστική του σχέση µε τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία. 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
• Προσανατολισµός (Έναυσµα Ενδιαφέροντος)  
Ο εκπαιδευτικός πραγµατοποιεί ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται µε το µάθηµα που θα 
ακολουθήσει, µε στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους 
προσανατολίσει στο µάθηµα που θα διδάξει.  
• ∆ιατύπωση Υποθέσεων  
Ο εκπαιδευτικός προκαλεί συζήτηση και προβληµατίζει τους µαθητές για το – προς 
µελέτη– φυσικό φαινόµενο / θέµα, προτρέποντάς τους να διατυπώνουν υποθέσεις.  
• Έρευνα - Πειραµατισµός  
Ο εκπαιδευτικός, µετά τη διατύπωση των υποθέσεων των µαθητών του για το φυσικό 
φαινόµενο / θέµα, ενεργοποιεί τους µαθητές να σχεδιάσουν µια έρευνα –βάση 
καθοδηγούµενου φύλλου εργασίας- ώστε µε αποδεικτικά (επιβεβαιωτικά ή 
απορριπτικά) πειράµατα, να διατυπωθούν και να αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις τους.  
• ∆ιατύπωση / Καταγραφή Συµπερασµάτων 
Ο εκπαιδευτικός, µετά την εκτέλεση των πειραµάτων από τους 
µαθητές του και την καταγραφή/αξιολόγηση των παρατηρήσεών 
τους, βοηθά τους µαθητές να διατυπώσουν τα συµπεράσµατά τους.  
• Εφαρµογές / Γενίκευση  
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές του να εφαρµόσουν τη νέα γνώση 
προκειµένου να διαπιστώσουν την αποτελεσµατικότητά της.  
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• Αξιολόγηση της νέας γνώσης  
Ο εκπαιδευτικός θέτει στους µαθητές του ερωτήσεις για να ελέγξει το επίπεδο 
κατανόησης της νέας γνώσης. 
 
ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Σε κάθε προσπάθεια διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών εµπλέκονται τα 
παρακάτω τρία διακριτά σώµατα γνώσης: η φυσικο-επιστηµονική γνώση, η σχολική 
της εκδοχή και η καθηµερινή-βιωµατική γνώση των µαθητών (αντιλήψεις µαθητών) 
(Κουλαϊδής, 1994, 2001).  
Η καταγραφή των αντιλήψεων των µαθητών για τις βασικότερες περιοχές της 
διδασκόµενης φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, απετέλεσε το αντικείµενο µελέτης ενός 
εκτεταµένου αριθµού εµπειρικών ερευνών τα τελευταία σαράντα χρόνια (Driver, 
Guesne & Tiberghien,  1985; Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1994; 
Pfundt & Duit, 2004). ∆ιαπιστώθηκε ότι οι µαθητές πριν έρθουν στο σχολείο, έχουν 
διαµορφώσει αντιλήψεις για έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι αρχικές αντιλήψεις των µαθητών διαφέρουν από τις 
απόψεις της επιστηµονικής γνώσης και της σχολικής της εκδοχής. Οι αντιλήψεις των 
µαθητών συχνά αντιστέκονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησής τους και 
τους ακολουθούν µέχρι την ενηλικίωσή τους, ενώ ελάχιστα επηρεάζονται από την 
παραδοσιακή διδασκαλία και συνήθως το οποιοδήποτε µαθησιακό αποτέλεσµα δεν 
έχει χρονική διάρκεια. Τέτοιου τύπου προβλήµατα φαίνεται να µπορούν να 
ξεπεραστούν αν η διδασκαλία επικεντρωθεί στην επεξεργασία των αντιλήψεων των 
µαθητών, µέσα από µια διδακτική προσέγγιση εποικοδοµητικού τύπου. 
Σύµφωνα µε το εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης, οι µαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι 
µια καινούργια γνώση για τα φυσικά φαινόµενα µέσα από µια διαδικασία 
αλληλεπίδρασης βιωµατικών ιδεών που έχουν ήδη δηµιουργήσει για αυτά και του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Κολιόπουλος, 2001). Στο πλαίσιο αυτό έχουν 
προταθεί διάφορα µοντέλα διδασκαλίας εποικοδοµητικού τύπου (ενδεικτικά: Driver 
& Oldham, 1986; Scott, Asoko & Driver, 1992; Yager, 1991; Ψύλλος, Κουµαράς & 
Καριώτογλου, 1993).  
 
ΦΑΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Προσανατολισµός (όπως παραπάνω) 
• Ανάδειξη και αποσαφήνιση αντιλήψεων 
Η ανάδειξη των αντιλήψεων µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την συζήτηση, µε 
ερωτηµατολόγια, ατοµικές εργασίες, µε υποθετικά πειράµατα, µε εννοιολογικούς 
χάρτες κλπ. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες και εργάζονται στην αρχή 
ατοµικά κι έπειτα σε επίπεδο οµάδας. Καταγράφουν και συζητούν τις απόψεις τους. 
Ο εκπαιδευτικός τις συγκεντρώνει και τις κατηγοριοποιεί σε συνεργασία µε τους 
µαθητές.  
• ∆ηµιουργία γνωστικής αποσταθεροποίησης και αναδόµηση αντιλήψεων 
Οι µαθητές καλούνται να ελέγξουν τις αντιλήψεις τους, µε σκοπό να τις επεκτείνουν, 
να τις αντικαταστήσουν ή να αναπτύξουν νέες αντιλήψεις. Στη φάση αυτή είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν πειραµατικές δραστηριότητες, µοντέλα, αναλογίες, 
καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης, εννοιολογικοί χάρτες κλπ. Στόχος είναι να 
οδηγηθούν τα παιδιά σε «αδιέξοδο» και να αναρωτηθούν γιατί δεν ταιριάζουν οι ιδέες 
τους µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. Αυτό ίσως τα οδηγήσει σε εννοιολογική 
αλλαγή και υιοθετήσουν τις ιδέες που είναι σύµφωνες µε τη σχολική γνώση.  
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• Εφαρµογή σε νέες καταστάσεις και ανατροφοδότηση 
Στη φάση αυτή ελέγχεται το κατά πόσο οι νέες γνώσεις µπορούν να εφαρµοστούν 
από τους µαθητές σε νέα προβλήµατα.  
• Αναστοχασµός πάνω στη διαδικασία µάθησης. 
Οι µαθητές συγκρίνουν τη νέα γνώση µε την αρχική (αρχικές αντιλήψεις) και 
συνειδητοποιούν µε ποια διαδικασία αποκτήθηκε. 
Σε όλες τις παραπάνω φάσεις, οι µαθητές συµµετέχουν ενεργητικά στη διδακτική 
διαδικασία εργαζόµενοι συνεργατικά σε οµάδες. Ο εκπαιδευτικός γίνεται ερευνητής, 
συνεταίρος και ενθαρρύνει τους µαθητές να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν τις 
αντιλήψεις τους. Έµφαση δίνεται στο αν ο µαθητής µπορεί να δίνει εξηγήσεις µε 
βάση τις αντιλήψεις του. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 
1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαµπάκι 
 
1.2. Σκοπός & Στόχοι του Σεναρίου – Σχεδίου ∆ιδασκαλίας 
 
Γενικός Σκοπός: Επιδιώκεται η διδακτική επεξεργασία του «µονοπολικού 
µοντέλου» των µαθητών για το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος («για 
ανάψει η λάµπα συνδέεται µε καλώδιο ο ένας πόλος της µπαταρίας µε τον ένα πόλο 
της λάµπας») προκειµένου οι µαθητές να οικοδοµήσουν το «διπολικό µοντέλο» για 
το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος («για ανάψει η λάµπα συνδέονται 
µε καλώδια ο ένας πόλος της µπαταρίας µε τον ένα πόλο της λάµπας και ο δεύτερος 
πόλος της µπαταρίας µε τον δεύτερο πόλο της λάµπας»). 
 
∆ιδακτικοί στόχοι 
 
Στόχοι που αφορούν σε γνώσεις 
Οι µαθητές:  
(α) να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι µια λάµπα δεν ανάβει αν συνδεθεί µε καλώδιο ο 
ένας πόλος της µε τον ένα πόλο µιας µπαταρίας 
(β) να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι µια λάµπα δεν ανάβει αν συνδεθούν µε καλώδια 
ο ένας πόλος της µε τους δύο πόλους µιας µπαταρίας ή οι δύο πόλοι της µπαταρίας µε 
τον ένα πόλο της λάµπας 
(γ) να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι µια λάµπα ανάβει αν συνδεθεί µε καλώδια ο 
ένας πόλος της µε τον ένα πόλο µιας µπαταρίας και ο δεύτερος πόλος της µε τον 
δεύτερο πόλο της µπαταρίας 
(δ) να αναφέρουν ότι ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα αποτελείται από την µπαταρία, τη 
λάµπα και δύο καλώδια 
(ε) να εξηγούν ότι για να ανάψει µια λάµπα σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα 
χρειάζονται δύο καλώδια για τη σύνδεσή της µε την µπαταρία. 
 
Στόχοι που αφορούν σε δεξιότητες 
Για το πρόβληµα που αφορά στον τρόπο σύνδεσης µιας λάµπας µε µια µπαταρία 
ώστε να ανάβει, οι µαθητές: 
(α) να αναγνωρίζουν επιστηµονικά ερωτήµατα και να εκφέρουν υποθέσεις  
(β) να αναγνωρίζουν πιθανές µεταβλητές που υπεισέρχονται σε αυτό το πρόβληµα 
και να αποµονώνουν µία µεταβλητή από τις άλλες ώστε να µελετούν τα 
αποτελέσµατά της 
(γ) να αναζητούν πειραµατικές διατάξεις που επιτρέπουν τη λύση αυτού του 
προβλήµατος 
(δ) να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που έχουν συλλέξει για να διατυπώνουν µια 
εξήγηση 
(ε) να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους 
(στ) να αναστοχάζονται πάνω σε ιδέες τους και να εξηγούν την παραγωγή 
λανθασµένων απαντήσεων 
(ζ) να χρησιµοποιούν ορθά την µπαταρία, τη λάµπα και τα καλώδια προκειµένου να 
κατασκευάσουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα στο οποίο η λάµπα ανάβει. 
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Στόχοι που αφορούν σε στάσεις 
Οι µαθητές  
(α) να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα 
(β) να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην επιστηµονική έρευνα 
(γ) να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις µε τα άλλα µέλη της οµάδας 
τους προκειµένου να καταλήξουν σε κοινά συµπεράσµατα. 
 
1.3. Είδος διδακτικής προσέγγισης: εποικοδοµητική προσέγγιση. 
 
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
2.1 Γενική Περιγραφή 
 
Προαπαιτούµενη γνώση 
Επειδή η συγκεκριµένη ενότητα που παρουσιάζεται στο σχέδιο διδασκαλίας είναι 
εισαγωγική για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, δεν είναι αναγκαίο οι µαθητές να έχουν 
εξοικειωθεί µε έννοιες από την περιοχή του ηλεκτρισµού.  
 
Η επιστηµονική γνώση 
Ηλεκτρικό κύκλωµα είναι κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιµους 
«δρόµους» µέσω των οποίων µπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύµα. Ως απλό ηλεκτρικό 
κύκλωµα αναφέρεται η διάταξη που περιλαµβάνει µια ηλεκτρική πηγή, ένα λαµπτήρα 
και δύο αγωγούς συνδεδεµένους κατάλληλα. Για τη συγκρότηση του απλού 
ηλεκτρικού κυκλώµατος είναι αναγκαία η ύπαρξη δύο τουλάχιστον αγωγών όπου: (α) 
ο ένας θα συνδέεται µε τον ένα πόλο της ηλεκτρικής πηγής και ο άλλος µε τον 
δεύτερο πόλο της και (β) οι ακροδέκτες θα συνδέονται µε τους δύο πόλους του 
λαµπτήρα ώστε να σχηµατίζεται κλειστός βρόχος. Τότε, ο λαµπτήρας φωτοβολεί και 
το ρεύµα ρέει από τον ένα πόλο της ηλεκτρικής πηγής στον λαµπτήρα και από εκεί 
στον άλλο πόλο της ηλεκτρικής πηγής.  
 
Οι αντιλήψεις των µαθητών και ο επιδιωκόµενος στόχος 
Μια από τις αντιλήψεις που εντοπίστηκαν στους µαθητές για το απλό ηλεκτρικό 
κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος αφορά στον τρόπο σύνδεσης της µπαταρίας µε τη 
λάµπα. Συγκεκριµένα, ορισµένοι µαθητές θεωρούν ότι για να ανάψει µια λάµπα αρκεί 
να συνδεθεί ένας πόλος της µπαταρίας µε τον ένα πόλο της λάµπας. Στη συναφή 
ερευνητική βιβλιογραφία η αντίληψη αυτή αναφέρεται και ως «µονοπολικό µοντέλο» 
για το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα (Κουµαράς, 1989; Shipstone, 1988) (βλ. Σχήµα 1). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Σχήµα 1: Το «µονοπολικό µοντέλο» για το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα. 
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Επισηµαίνεται, ότι η λάµπα δεν ανάβει αν συνδεθούν µε καλώδια οι δύο πόλοι της 
µπαταρίας µε τον ένα πόλο της λάµπας  ή ο ένας πόλος της µπαταρίας µε τους δύο 
πόλους της λάµπας («ηµι – διπολικό µοντέλο») (βλ. Σχήµα 2). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2: Το «ηµι – διπολικό µοντέλο» για το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα. 
 
Απαιτείται οι µαθητές να οικοδοµήσουν την αντίληψη ότι για ανάψει η λάµπα 
συνδέονται µε καλώδια ο ένας πόλος της µπαταρίας µε τον ένα πόλο της λάµπας και 
ο δεύτερος πόλος της µπαταρίας µε τον δεύτερο πόλο της λάµπας («διπολικό 
µοντέλο») (βλ. Σχήµα 3). Αυτός είναι και ο επιδιωκόµενος στόχος της συγκεκριµένης 
διδασκαλίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3: Το «διπολικό µοντέλο» για το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα. 
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Η διδακτικής στρατηγική που θα ακολουθηθεί περιλαµβάνει την «µετάβαση» των 
µαθητών από το «µονοπολικό µοντέλο» ή το «µονοπολικό – διπολικό µοντέλο» 
(αρχική γνώση) στο «διπολικό µοντέλο» (επιδιωκόµενος στόχος) (βλ. Σχήµα 4).  
 
Αρχική γνώση                                                                         Επιδιωκόµενος στόχος 
 
 
 
 
 
«µονοπολικό µοντέλο»                                                              «διπολικό µοντέλο» 
 
«ηµι – διπολικό µοντέλο» 

 
 

 
 
 
 
Σχήµα 4: Αρχική γνώση και επιδιωκόµενος στόχος της προτεινόµενης διδακτικής 
στραηγικής. 
 
 
2.2. Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 
Η διδασκαλία χωρίζεται σε 4 φάσεις  µε δραστηριότητες οι οποίες περιλαµβάνονται 
σε φύλλο εργασίας (Φ.Ε.) και παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 
Φάση 1: Ανάδειξη και αποσαφήνιση αντιλήψεων 
 
∆ραστηριότητα 1: Σχεδίαση ηλεκτρικού κυκλώµατος και συνειδητοποίηση ασυµφωνιών 
µεταξύ µαθητών  
Οι µαθητές, αρχικά, ενώ είναι οργανωµένοι σε οµάδες (3-4 ατόµων), εργάζονται 
ατοµικά και απαντούν στις ερωτήσεις ενός προβλήµατος στο οποίο ζητείται να 
σχεδιαστεί πως θα πρέπει να συνδεθεί µε τη βοήθεια καλωδίων ένα λαµπάκι µε µια 
µπαταρία ώστε να ανάψει και να αιτιολογηθεί ο τρόπος σύνδεσης. Στο Φ.Ε. 
περιλαµβάνεται η εικόνα µιας µπαταρίας και µιας λάµπας (Φ.Ε.: πρόβληµα 1).  
Πραγµατοποιείται συζήτηση ανάµεσα στους µαθητές κάθε οµάδας, µε στόχο τη 
συνειδητοποίηση των µεταξύ τους διαφωνιών. Οι µαθητές-αντιπρόσωποι των οµάδων 
εργασίας, οµαδοποιούν τις απαντήσεις των συµµαθητών τους και τις ανακοινώνουν 
στο σύνολο της τάξης (Φ.Ε.: πρόβληµα 1). Τα σχήµατα των µαθητών είναι πιθανόν 
να παραπέµπουν στο «µονοπολικό», «ηµι – διπολικό» ή και στο «διπολικό µοντέλο» 
για το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα. Στη συζήτηση που ακολουθεί σε επίπεδο τάξης µε 
το συντονισµό του δασκάλου, οι µαθητές, διατυπώνουν τις διαφορετικές αντιλήψεις 
που έχουν προκύψει σχετικά µε τον τρόπο σύνδεσης µπαταρίας και λάµπας ώστε να 
ανάβει, και το πρόβληµα προς διερεύνηση. Αναµένεται να προκύψει ως ερώτηµα για 
περαιτέρω διερεύνηση ο τρόπος σύνδεσης της µπαταρίας µε το λαµπάκι ώστε αυτό να 
ανάψει. 
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 Πρόβληµα 1 

 
Στην παρακάτω εικόνα υπάρχει µια µπαταρία και ένα λαµπάκι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σχεδίασε πώς θα πρέπει να συνδεθεί µε τη βοήθεια καλωδίου ή 
καλωδίων η µπαταρία µε το λαµπάκι ώστε να ανάψει. Το καλώδιο 
µπορείς να το σχεδιάσεις µε µια γραµµή µε το µολύβι σου. 
 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Συζήτησε την απάντησή σου µε τους συµµαθητές της οµάδας σου. 

 
 Υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στα σχήµατα που έχετε σχεδιάσει σχετικά 
µε το πώς συνδέεται η µπαταρία µε το λαµπάκι; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα σχήµατα που έχετε σχεδιάσει σχετικά 
µε το πώς συνδέεται η µπαταρία µε το λαµπάκι; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Προσπάθησε να πείσεις τους συµµαθητές για το σχήµα που έχεις 
προτείνει. Παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζεις τη 
δική σου άποψη. 

 
 Μετά τη συζήτηση που είχες µε τους συµµαθητές σου, υποστηρίζεις την 
ίδια άποψη; Γιατί; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

Σαν οµάδα αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τα παρακάτω ερωτήµατα: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Φάση 2: ∆ηµιουργία γνωστικής αποσταθεροποίησης και αναδόµηση αντιλήψεων 
 
∆ραστηριότητα 2: Σχεδίαση και πραγµατοποίηση έρευνας για έλεγχο αντιλήψεων 
Εργαζόµενοι συνεργατικά, οι µαθητές σχεδιάζουν και εκτελούν έρευνα, µε τη 
βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων που υπάρχουν στο Φ.Ε., µε σκοπό να εξετάσουν 
πως πρέπει να συνδεθεί ένα λαµπάκι µε µια µπαταρία ώστε να ανάψει (Φ.Ε.: έρευνα). 
Αφού αναγνωρίσουν το ερευνητικό ερώτηµα, εκφέρουν υποθέσεις, συµπληρώσουν 
τον πίνακα των µεταβλητών και σχεδιάζουν πείραµα. Προτείνουν και συγκεντρώνουν 
τα υλικά (που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός), εκτελούν το πείραµα και εξάγουν 
συµπεράσµατα. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων που υπάρχουν 
στο Φ.Ε., συγκρίνουν τις διαπιστώσεις τους (πειραµατικά αποτελέσµατα) µε τις 
αρχικές προβλέψεις τους. Μέσα από διαδικασίες κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης οι 
µαθητές είναι πιθανόν να οδηγηθούν σε αλλαγή των αντιλήψεών τους (Ραβάνης, 
2001; Skoumios & Hatzinikita, 2005). 
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 Έρευνα: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Σχεδίαση της έρευνας 

 

 Τι πρόκειται να ερευνήσω; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Ποια είναι η άποψη µου;  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Γιατί το πιστεύω αυτό; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Τι θα κάνω για να το ερευνήσω; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Τι αλλάζω; Τι κρατώ ίδιο; Τι ελέγχω; 
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Πραγµατοποίηση της έρευνας 
 

Τι κάνω;  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Τι βρήκα;  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
∆ιαπιστώσεις – Συµπληρώσεις 
 
 

 Τι διαπίστωσα από την έρευνα που έκανα; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Αυτό που διαπίστωσα ήταν αυτό που περίµενα; Γιατί; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Φάση 3: Εφαρµογή σε νέες καταστάσεις και ανατροφοδότηση 
 
∆ραστηριότητα 3: Εφαρµογή σε µπαταρία (πλακέ) µε λαµπάκι 
∆ίνεται στους µαθητές µια εικόνα που περιλαµβάνει οκτώ µπαταρίες συνδεδεµένες µε 
λαµπάκια και ζητείται να επιλέξουν σε ποια ή σε ποιες περιπτώσεις ανάβει το 
λαµπάκι και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. (Φ.Ε.: πρόβληµα 2). Το πρόβληµα 
αυτό διαφοροποιείται σε σχέση µε τα προηγούµενα γιατί σε αυτό οι µπαταρίες δεν 
είναι κυλινδρικές αλλά είναι τύπου πλακέ και επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις το 
λαµπάκι συνδέεται µε την µπαταρία χωρίς καλώδιο. Οι µαθητές εργάζονται αρχικά 
ατοµικά και στη συνέχεια συζητούν µε τους συµµαθητές της οµάδας τους. 
 
 
 

 Πρόβληµα 2 
 
Στο παρακάτω σχήµα υπάρχουν οκτώ µπαταρίες µε λαµπάκια. 

Να κυκλώσεις τους αριθµούς των εικόνων στις οποίες πιστεύεις ότι ανάβει το 
λαµπάκι. 
 
∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Συζήτησε την απάντησή σου µε τους συµµαθητές της οµάδας σου. 
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 Μετά τη συζήτηση που είχες µε τους συµµαθητές σου, υποστηρίζεις την 
ίδια άποψη; Γιατί; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
∆ραστηριότητα 4: Εφαρµογή σε µπαταρία µε δύο λαµπάκια στη σειρά 
Ζητείται από τους µαθητές να συνδέσουν µια µπαταρία µε δύο λαµπάκια σε σειρά 
ώστε να ανάψουν και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους (Φ.Ε.: πρόβληµα 3). Το 
πρόβληµα αυτό διαφοροποιείται σε σχέση µε τα προηγούµενα γιατί στο ηλεκτρικό 
κύκλωµα δεν υπάρχει µόνο ένα λαµπάκι αλλά δύο στη σειρά. Οι µαθητές εργάζονται 
αρχικά ατοµικά και στη συνέχεια συζητούν µε τους συµµαθητές της οµάδας τους. Στη 
συνέχεια καλούνται, εργαζόµενοι συνεργατικά, να κατασκευάσουν το ηλεκτρικό 
κύκλωµα µε µπαταρία, καλώδια και λαµπάκια.  
 
 
Πρόβληµα 3 

Στο παρακάτω σχήµα υπάρχουν µια µπαταρία και δύο λαµπάκια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχεδίασε πώς θα πρέπει να συνδεθεί µε τη βοήθεια καλωδίων η µπαταρία 
µε τα δύο λαµπάκια στη σειρά ώστε να ανάψουν (το καλώδιο µπορείς να 
το σχεδιάσεις µε µια γραµµή µε το µολύβι σου). 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Συζήτησε την απάντησή σου µε τους συµµαθητές της οµάδας σου. 
Προχωρήστε στην κατασκευή του ηλεκτρικού κυκλώµατος. 

 
 Μετά τη συζήτηση που είχες µε τους συµµαθητές σου, και την κατασκευή 
του ηλεκτρικού κυκλώµατος, υποστηρίζεις τις ίδιες απόψεις; Γιατί; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Σχεδίασε το κύκλωµα µε τα δύο λαµπάκια στη σειρά. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φάση 4: Αναστοχασµός πάνω στη διαδικασία µάθησης 
 
∆ραστηριότητα 5: Εκ νέου επεξεργασία αρχικού ερωτήµατος και εξήγηση της 
παραγωγής των  αρχικών αντιλήψεων 
Οι µαθητές απαντούν εκ νέου σε ερωτήσεις τις οποίες είχαν ήδη απαντήσει µε 
αφορµή το πρόβληµα 1 του Φ.Ε. Στη συνέχεια, οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν 
τις αρχικές τους αντιλήψεις µε τις αντιλήψεις που έχουν δοµήσει (Φ.Ε.: πρόβληµα 4). 
Τέλος τους ζητείται να αναλογιστούν, τι τους είχε δυσκολέψει, τι ήταν αυτό που τους 
εµπόδιζε να καταλάβουν και τι ήταν αυτό που τους βοήθησε να καταλάβουν την ορθή 
διαδικασία σύνδεσης ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος (Φ.Ε.: πρόβληµα 4). Οι 
µαθητές εργάζονται αρχικά ατοµικά και στη συνέχεια συζητούν µε τους συµµαθητές 
της οµάδας τους. 
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 Πρόβληµα 4 

 
 Στην ερώτηση: «Πώς θα πρέπει να συνδεθεί µε τη βοήθεια καλωδίου ή 
καλωδίων η µπαταρία µε ένα λαµπάκι ώστε να ανάψει;». 

 
 Σχεδίασε τι απάντηση έδωσες στο Πρόβληµα 1; 

 
 
 
 
 
 
 

 Σχεδίασε τι απάντηση θα δώσεις τώρα; 
 

 
 
 
 
 

 
Αν δώσεις διαφορετική απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις, τι νοµίζεις ότι 
ήταν εκείνο που σου έκανε να αλλάξεις γνώµη; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Τι σε εµπόδιζε να κάνεις µια σύνδεση της µπαταρίας µε το λαµπάκι ώστε να 
ανάψει; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Τι σε βοήθησε να καταλάβεις τον ορθό τρόπο σύνδεσης µιας µπαταρίας µε 
ένα λαµπάκι; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πίνακας δραστηριοτήτων, χρονικής διάρκειας, µεθόδου και διδακτικού υλικού 
 

α/α ∆ραστηριότητα Χρόνος Εκπ/κή µέθοδος – 
Τεχνική  

∆ιδακτικό -  
εποπτικό υλικό 

1 

Σχεδίαση ηλεκτρικού 
κυκλώµατος και 
συνειδητοποίηση 

ασυµφωνιών µεταξύ 
µαθητών 

 

10΄  

Ανάδειξη και 
αποσαφήνιση 

αντιλήψεων (παραγωγή 
σχεδίου για αποτύπωση 
αρχικών αντιλήψεων). 

Εργασία αρχικά 
ατοµική, στη συνέχεια 
οµαδοσυνεργατική µε 
συζήτηση ανάµεσα 

στους µαθητές και τέλος, 
σε επίπεδο τάξης µε 
συζήτηση ανάµεσα σε 

µαθητές και 
εκπαιδευτικό. 

Φ.Ε.: πρόβληµα 1 

2 

Σχεδίαση και 
πραγµατοποίηση 
έρευνας για έλεγχο 

αντιλήψεων  

15΄ 

∆ηµιουργία γνωστικής 
αποσταθεροποίησης και 
αναδόµηση αντιλήψεων. 

Έλεγχος αρχικών 
αντιλήψεων µαθητών 
µέσω διερεύνησης. 
Πρόκληση γνωστικής 

σύγκρουσης.  
Εργασία 

οµαδοσυνεργατική.  

 
Φ.Ε.: έρευνα. 
Υλικά για την 

κατασκευή απλού 
ηλεκτρικού 
κυκλώµατος. 

 

3 
Εφαρµογή σε 

µπαταρία (πλακέ) µε 
λαµπάκι 

5΄ 

Εφαρµογή της νέας 
γνώσης σε νέο 
πρόβληµα.  

Εργασία αρχικά ατοµική 
και στη συνέχεια 
οµαδοσυνεργατική. 

Φ.Ε.: πρόβληµα 2 
 

4 
Εφαρµογή σε 

µπαταρία µε δύο 
λαµπάκια στη σειρά 

5΄ 

Εφαρµογή της νέας 
γνώσης σε νέο 
πρόβληµα.  

Εργασία αρχικά ατοµική 
και στη συνέχεια 
οµαδοσυνεργατική.  

 

Φ.Ε.: πρόβληµα 3. 
Υλικά για την 
κατασκευή 
ηλεκτρικού 

κυκλώµατος µε 
µπαταρία και δύο 

λαµπάκια. 

 
5 

Εκ νέου επεξεργασία 
αρχικού ερωτήµατος 
και εξήγηση της 
παραγωγής των  

αρχικών αντιλήψεων 

 

10΄ 

Αναστοχασµός πάνω 
στη διαδικασία µάθησης. 
Εργασία αρχικά ατοµική 

και στη συνέχεια 
οµαδοσυνεργατική.  

 

 
Φ.Ε.: πρόβληµα 4 
 
 

 
 
2.3 Σχολιασµός  
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  
Στο συγκεκριµένο σχέδιο διδασκαλίας δεν έχουν αξιοποιηθεί λογισµικά. Ωστόσο, 
υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης τους (ως εναλλακτική πρόταση). Ενδεικτικά, θα 
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µπορούσαν να αξιοποιηθούν: (α) το λογισµικό ΜΑΘΗΜΑ και συγκεκριµένα το πεδίο 
«Πειράµατα Ηλεκτρισµού» όπου -µεταξύ των άλλων- υπάρχει η δυνατότητα 
συγκρότησης απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος, (β) η προσοµοίωση του ηλεκτρικού 
κυκλώµατος συνεχούς ρεύµατος PhET του Πανεπιστηµίου Κολοράντο 
(http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc). 
 
Έναυσµα ενδιαφέροντος 
Επειδή το παρόν σχέδιο διδασκαλίας σχεδιάστηκε για µια διδακτική ώρα δεν έχει 
συµπεριληφθεί στις φάσεις διδασκαλίας η φάση του «προσανατολισµού». Ως 
δραστηριότητα σε αυτή τη φάση, ενδεικτικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το 
ακόλουθο πρόβληµα: «Βαδίζετε σε ένα δρόµο το βράδυ που δεν φωτίζεται. Τι θα 
µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε ώστε να φωτίζετε τον δρόµο;». 
 
 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων από την εφαρµογή του σχεδίου 
διδασκαλίας, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ανάλυση του προφορικού λόγου των 
µαθητών (συζητήσεις ανάµεσα στους µαθητές και ανάµεσα στους µαθητές και στον 
εκπαιδευτικό) και του γραπτού λόγου των µαθητών (γραπτές απαντήσεις µαθητών 
στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας) κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επιδιώκεται 
να αξιολογηθούν όχι µόνο οι γνώσεις, αλλά και οι δεξιότητες και οι στάσεις που 
ανέπτυξαν οι µαθητές.  
Εναλλακτικά, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο (στο τέλος 
της διδασκαλίας ή µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα). 
 
Ενδεικτικό φύλλο αξιολόγησης 
 
 
Ερώτηση 1 
Να γράψετε ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής ενός κυκλώµατος µε 
λαµπάκι που να απευθύνονται σε κάποιον άλλο ο οποίος δεν γνωρίζει. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Μιχάλης Σκουµιός                                                                                        Το διδακτικό σενάριο 20

http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc


Ερώτηση 2 
Κάποιοι µαθητές ψάχνουν πώς θα πρέπει να συνδεθεί µια λάµπα µε µια µπαταρία 
ώστε να ανάψει. Σύνδεσαν µε καλώδια τον ένα πόλο της λάµπας µε τον ένα πόλο µιας 
µπαταρίας και τον δεύτερο πόλος της µε τον δεύτερο πόλο της µπαταρίας. Οι µαθητές 
που έκαναν αυτό το πείραµα σύνδεσαν επίσης µε καλώδια τους δύο πόλους της 
λάµπας µε τον ένα πόλο µιας µπαταρίας. Να εξηγήσεις γιατί οι µαθητές συµπεριέλα-
βαν αυτό το βήµα στο πείραµά τους. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ερώτηση 3 
Πόσο ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις τι είναι εκείνο που κάνει το λαµπάκι να ανάβει σε 
ένα κύκλωµα; 

 Ενδιαφέροµαι πολύ 
 Ενδιαφέροµαι λίγο 
 ∆εν ενδιαφέροµαι 

 
Ερώτηση 4 
Πόσο ενδιαφέρεσαι να µάθεις που χρησιµοποιούνται τα ηλεκτρικά κυκλώµατα; 

 Ενδιαφέροµαι πολύ 
 Ενδιαφέροµαι λίγο 
 ∆εν ενδιαφέροµαι 
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