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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 
1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 
 
1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 
 
1.3. Σκοπός & Στόχοι του Σεναρίου – Σχεδίου Διδασκαλίας 
 
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»). 
 
Διδακτικοί 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. 
 
1.4. Είδος διδακτικής προσέγγισης: εποικοδομητική προσέγγιση. 
 
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ – ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
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. Πορεία διδασκαλίας 
 
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 
 
Δραστηριότητα 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. 
 



Μιχάλης Σκουμιός                                 Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών 

 
 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; 
…………………………………………………………………………………………………… 

 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 ΟΜΑΔΑΣ 

Σαν ομάδα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα παρακάτω ερωτήματα: 

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

 
Φάση 2: Δημιουργία γνωστικής αποσταθεροποίησης και αναδόμηση αντιλήψεων 
 
Δραστηριότητα 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 
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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). 
 
 Έρευνα: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Σχεδίαση της έρευνας 

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

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

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

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

 
Πραγματοποίηση της έρευνας 
 

Τι κάνω;  

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

Τι βρήκα;  
………………………………………………………………………………………………………… 

Διαπιστώσεις – 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 
 

Δραστηριότητα 3: Εφαρμογή σε μπαταρία (πλακέ) με λαμπάκι  
Δίνεται 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. 
 
Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 
 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις την 

ίδια άποψη; Γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Δραστηριότητα 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 
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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; 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 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. 
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Φάση 4: Αναστοχασμός πάνω στη διαδικασία μάθησης 
 
Δραστηριότητα 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. 
 
 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 Δραστηριότητα Χρόνος Εκπ/κή μέθοδος – 
Τεχνική  

Διδακτικό -  
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  ́

Δημιουργία 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 
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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 
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. 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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 
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 Ενδιαφέρομαι λίγο 
 Δεν ενδιαφέρομαι 
 
Ερώτηση 4 
Πόσο ενδιαφέρεσαι να μάθεις που χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρικά κυκλώματα; 
 Ενδιαφέρομαι πολύ 
 Ενδιαφέρομαι λίγο 
 Δεν ενδιαφέρομαι 
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