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Διαφορετικότητα στη μάθηση

• Μέσα σε μια τάξη, στο ίδιο σχολείο, με τον ίδιο εκπαιδευτικό και την 
ίδια ύλη, δε μαθαίνουν όλα τα παιδιά το ίδιο. Έτσι, βλέπουμε τις 
διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των παιδιών στη Γλώσσα, τα 
Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και τα υπόλοιπα σχολικά 
μαθήματα. 

• Οι επιδόσεις, κάνουν τα παιδιά να συγκρίνονται μεταξύ τους και 
πολλές φορές να νιώθουν τα ίδια άσχημα γι’ αυτές. Κάποια από 
αυτά μπορεί να εμφανίσουν άρνηση για το σχολείο και το διάβασμα, 
ακόμα και επιθετική συμπεριφορά στο σπίτι ή στο σχολείο.

• Στην παρουσίασή μου δεν θα αναφερθώ σε μαθησιακές δυσκολίες 
που οφείλονται σε εγγενείς διαταραχές και αφορούν μαθητές που 
φοιτούν ή θα έπρεπε να φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής ή σε 
τμήματα ένταξης.



Διαφορετικότητα στη μάθηση

• Λέγοντας ‘‘διαφορετικότητα στη μάθηση’’ εννοούμε τόσο τις ατομικές, όσο 
και τις ομαδικές διαφορές των μαθητών στις σχολικές τάξεις, οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

• Από αυτές τις διαφορές προκύπτουν δύο ερωτήματα: 

α) Με ποιον τρόπο μπορεί να επηρεαστεί η μαθησιακή διαδικασία;

β) Πώς μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να διαχειριστούμε τα θέματα τις 
διαφορετικότητας; 

• Η διαφορετικότητα στη μάθηση δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο 
‘‘διαφοροποιημένη διδασκαλία’’ Στο χώρο της ειδικής αγωγής, η εργασία με μη 
τυπικούς μαθητές και κυρίως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές και οργανικά στοιχεία ανάπτυξης. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
στην ουσία είναι ένα μίγμα διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, εξατομικευμένης 
παρέμβασης και κλασικής συνολικής διδασκαλίας της τάξης. 

• Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία απευθύνεται σε έναν ’μέσο’ 
μαθητή με το ίδιο για όλους υλικό και τον ίδιο τρόπο αξιολόγησης, στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία χρησιμοποιούνται υλικά διαβαθμισμένης δυσκολίας 



Στοιχεία διαφορετικότητας των μαθητών

• Τα στοιχεία διαφορετικότητας των μαθητών σε μια τάξη 

μπορεί να σχετίζονται με:

- τον πολιτισμό

- τη γλώσσα,

- το φύλο,

- το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο



Πολιτισμός και σχολική τάξη

• Ο πολιτισμός, δηλαδή οι γνώσεις, οι στάσεις, τα έθιμα 
και οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν μια κοινωνική 
ομάδα, δρουν συμπληρωματικά και ενισχύουν τις 
διδακτικές πρακτικές.

• Στην αντίθετη περίπτωση, μια πολιτισμική ασυμφωνία
δημιουργεί συγκρουόμενες προσδοκίες αναφορικά με 
τους μαθητές και τη συμπεριφορά τους. 



Διαφορετικότητα στη γλώσσα

• Με τον όρο ‘‘γλώσσα’’ εννοούμε τις μεθόδους 
προφορικού και γραπτού λόγου που χρησιμοποιούνται 
για την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων.

• Το αντικείμενο της διδασκαλίας μπορεί να 
παρουσιαστεί µε πολλούς τρόπους. 

• Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εξαρτάται από τη 
δομή (οργάνωση) της γλώσσας που χρησιμοποιεί ο 
διδάσκων σε σχέση µε το αναπτυξιακό επίπεδο των 
μαθητών και τη δομή της γλώσσας των μαθητών, που 
καθορίζεται από κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. 
Πρέπει να χρησιμοποιεί λέξεις, φράσεις, προτάσεις 
κατανοητές στους μαθητές, κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία.



Διαφορετικότητα μεταξύ των φύλων

• Η διαφορετικότητα στη μάθηση μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύ πιο 
σημαντική από όσο πιστεύουν ορισμένοι εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα, 
επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι:

- τα κορίτσια βαθμολογούνται με τους ίδιους ή και υψηλότερους βαθμούς 
από τα αγόρια στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά όταν αποφοιτούν 
από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο η διαφορά αυτή ελαττώνεται σημαντικά.

- στα μαθηματικά αρχικά τα κορίτσια, όσο αφορά τις βασικές δεξιότητες 
(μέτρημα, πράξεις, βασικές έννοιες), είναι καλύτερα από τα αγόρια. Ενώ 
κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτερα στα τεστ 
μαθηματικών.

- τα αγόρια έχουν χαμηλότερους βαθμούς σε όλες τις δοκιμασίες γραφής και 
ανάγνωσης. Ένα μέσο αγόρι της Β’ Λυκείου γράφει στο ίδιο επίπεδο με ένα 
μέσο κορίτσι της Β’ Γυμνασίου !

Παρ’ όλα αυτά τα κοινά σημεία, αναφορικά με την απόδοση των 
αγοριών και των κοριτσιών, είναι περισσότερα από τις διαφορές. 



Διαφορετικότητα στο κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο

• Λέγοντας ‘‘κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο’’ εννοούμε 

τον συνδυασμό του οικογενειακού εισοδήματος με το 

επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων.

• Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο μπορεί να επηρεάσει 

τη μάθηση με τρεις τρόπους:

α) Οικονομικά προβλήματα

β) Εμπειρίες μάθησης από το σπίτι

γ) Στάσεις και αξίες



Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας στο 

δημοτικό

Τα εύκολα θέματα απαιτούν:

Γνώση. Ερωτήσεις σε επίπεδο γνώσεων, όπου οι μαθητές να θυμούνται έννοιες που 
έχουν ήδη διδαχθεί.

Ρήματα: να ορίσετε, να αναγνωρίσετε κ.ά.

Κατανόηση. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναδιατυπώνουν πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας κατάλληλο τρόπο, ώστε να μεταφράσουν τη γνώση σε ένα νέο 
πλαίσιο για την ερμηνεία γραφημάτων, πινάκων, διαγράμματα, πειραμάτων.

Ρήματα: να εξηγήσετε, να προβλέψετε, να ερμηνεύστε, να δώστε ένα παράδειγμα κ.ά. 

Τα θέματα μέτριας δυσκολίας απαιτούν:

Εφαρμογή. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν σχετικές πληροφορίες και 
κανόνες για την εξεύρεση λύσης και επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση γνωστών 
αλγορίθμων.

Ρήματα/εκφράσεις: Πώς χρησιμοποιείτε, τροποποιείτε, επιδεικνύετε, επιλύετε ή 
εφαρμόζετε το x στις συνθήκες y;

Ανάλυση. Το επίπεδο ανάλυσης απαιτεί από τους μαθητές να διαχωρίσουν μια 
ευρύτερη έννοια στα μέρη ή τα στοιχεία της και να αποδείξουν τις σχέσεις των μερών με 
το σύνολο.

Ρήματα/εκφράσεις: Να διακρίνετε το x από το y, πώς το x επηρεάζει το y; 



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Τίτλος
(Γράφουμε έναν τίτλο για το σενάριο μας)

«Αντίθετες δυνάμεις»

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
(Σε περίπτωση κατά την οποία προτείνουμε διαθεματικό σενάριο, αναφέρετε ποια γνωστικά 

αντικείμενα ή γνωστικές περιοχές εμπλέκονται στο σενάριο π.χ. Χημεία, Βιολογία, Ιστορία κ.ά.)



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών
(Αναφέρουμε προηγούμενες γνώσεις που πρέπει να έχουν διδαχθεί οι μαθητές καθώς 
και πιθανές αντιλήψεις για τα υπό μελέτη φαινόμενα και έννοιες)

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές θα 
πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας της 
ομάδας, σύμφωνα με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης. 

Επιπλέον για την οργάνωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 
εξετάζουμε τις πρότερες γνώσεις και τις εναλλακτικές 
αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τις δυνάμεις (βαρυτική 
δύναμη, μέγεθος κ.ά.). 

Η διερεύνηση των πρότερων εμπειριών και των 
αναπαραστάσεων των μαθητών είναι σημαντική στη διδακτική 
διαδικασία καθώς εξυπηρετεί την οικοδόμηση της νέας γνώσης



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Στόχοι
(Διατυπώνουμε τους στόχους του σεναρίου μας. Οι στόχοι μπορεί να είναι γνωστικοί, 
όπως κατανόηση εννοιών, μπορεί να αναφέρονται σε δεξιότητες, όπως στοιχεία 
πειραματικής διαδικασίας με ή χωρίς ΤΠΕ, σε στάσεις κλπ)

Στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης ως προς το μάθημα της Φυσικής:

 Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της δύναμης ως αιτία που προκαλεί 
μεταβολή στην ταχύτητα των σωμάτων ή που τα παραμορφώνει

 Να παρατηρήσουν ότι οι δυνάμεις ασκούνται από σώματα σε άλλα σώματα 
και εμφανίζονται πάντοτε ανά δύο. Πάνω σε αυτό ορίζεται η έννοια της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο σωμάτων, ως αμοιβαία δράση δυνάμεων από το 
ένα σώμα στο άλλο

 Παρατήρηση του γεγονότος ότι οι δυνάμεις ασκούνται με επαφή και από 
απόσταση



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Στόχοι ως προς τις δεξιότητες και τη μαθησιακή διαδικασία, οι 
μαθητές/μαθήτριες να:

 Καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της παρατήρησης με 
περισσότερες από μία αισθήσεις (έμφαση στην αίσθηση της 
όρασης)

 Καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας επιστημονικής 
πληροφορίας

 Καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της πρόβλεψης και του ελέγχου 
προβλέψεων



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Στόχοι ως προς τη χρήση της γλώσσας, οι μαθητές/μαθήτριες να:

 Κατακτήσουν τεχνικό λεξιλόγιο, να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της 
επιστήμης

 Κατανοούν και να αναπαριστάνουν πληροφορίες και μηνύματα με 
περισσότερους από έναν τρόπους (μέσω σχεδιασμού διανυσμάτων (βέλη), 
λεκτική περιγραφή φαινομένων κ.ά.).

Στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες να:

 Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία που 
έχουν στη διάθεσή τους

 Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του Η/Υ και να χειρίζονται 
απλές εφαρμογές στον H/Y για την αντιστοίχιση αιτίου κίνησης και 
αποτελέσματος



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Λογισμικό – συνδυασμός λογισμικών
(Αν χρησιμοποιήσουμε Η/Υ, αναφέρουμε ποιο ή ποια λογισμικά θα χρησιμοποιήσουμε 
κατά τη διεξαγωγή του σεναρίου μας. Ως λογισμικό εννοούμε κάθε περιβάλλον ΤΠΕ που 
μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, όπως λογισμικό γενικής χρήσης (π.χ. 
προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων), εκπαιδευτικό λογισμικό στην 
περιοχή της Φυσικής (π.χ. προσομοιώσεις), το διαδίκτυο κλπ.)

Για τις ανάγκες του σεναρίου μας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 
λογισμικά:

1) Λογισμικό παρουσίασης Power point 

2) Ένα βίντεο από το YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lvqZ8G2Kk

3) Εικονικό εργαστήριο Phet Interactive Simulations: 
https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion-basics

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lvqZ8G2Kk
https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion-basics


Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Διάρκεια
(Σημειώνουμε πόσες διδακτικές ώρες απαιτούνται για την υλοποίηση του σεναρίου 

μας)

Το παρόν σενάριο υλοποιείται σε 1 διδακτική ώρα

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

(Υλικοτεχνική υποδομή που κρίνουμε απαραίτητη για την υλοποίηση του σεναρίου 

μας, π.χ. το σχολικό εργαστήριο ή 2-3 υπολογιστές στην τάξη ή ένας υπολογιστής με 

βιντεοπροβολέα κ.λπ. Εξηγούμε το πώς θα οργανώσουμε την τάξη μας, π.χ. 

οργάνωση σε ομάδες, κάθε παιδί σε ένα υπολογιστή, χρήση ενός μόνου υπολογιστή 

στην τάξη κλπ.)



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου
(Περιγράφουμε τις προτεινόμενες δραστηριότητες των μαθητών οι οποίες συν-

αποτελούν το σενάριο, τις διδακτικές μεθόδους που προτείνουμε, τις ενέργειές μας, 

τη συναρμογή τους με τις ενέργειες των μαθητών και τους διδακτικούς στόχους. 

Τεκμηριώνουμε την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία αν χρησιμοποιήσουμε τις ΤΠΕ 

(Η/Υ, εκπαιδευτικά λογισμικά)

Εισαγωγή θέματος/εφόρμηση

(Χρόνος 10 λεπτά)

Παρουσίαση πειράματος με την χρήση ιστοριών από την καθημερινή 

ζωή των μαθητών και την παρατήρηση των δυνάμεων που βλέπουν 

καθημερινά (π.χ. κλοτσώ μια μπάλα και αυτή απομακρύνεται, αφήνω 

ένα αντικείμενο από την παλάμη μου και αυτό πέφτει προς τα κάτω 

κ.α) μέσω εικόνων με την χρήση του διαδραστικού πίνακα μέσω του 

λογισμικού παρουσίασης Power point



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Στην συνέχεια δίνουμε στους μαθητές από ένα κομμάτι πλαστελίνη και τους 
ζητάμε να ασκήσουν δύναμη πάνω σε αυτήν.

Συζήτηση:

Τι γίνεται με την μπάλα; Γιατί κινείται; Πάντα κινείται;

Τι νομίζετε ότι είναι ‘δύναμη’; Η δύναμη προκαλεί μόνο κίνηση;

Τι είναι η ‘παραμόρφωση’;

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από διαθεματικότητα στην 
αντιμετώπιση των διάφορων γνωστικών αντικειμένων και επιτρέπει την κριτική 
επισκόπησή τους από τους μαθητές. 

Μεταγνωστικός Στόχος Δραστηριότητας: 

Καταλήγουμε ότι η δύναμη προκαλεί μεταβολές στην κίνηση των σωμάτων ή 
παραμόρφωση.

Ο στόχος της δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ είναι οι μαθητές να φτάσουν στο 
πρώτο επίπεδο μάθησης (πληροφοριακό) καθώς οι δραστηριότητα αφορά στη 
συλλογή πληροφοριακών στοιχείων μέσω των αισθήσεων (παρατήρηση) και 
των λειτουργιών της μνήμης (αναγνώριση και ανάκληση).



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Δύναμη και Κίνηση (Αίτιο και Αποτέλεσμα):

(Χρόνος 30 λεπτά)

Προβάλουμε ένα βίντεο στον διαδραστικό πίνακα με πλάνα από την 
καθημερινή ζωή ενός μαθητή:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lvqZ8G2Kk

Εναλλακτικά μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να επιλέξουν 
μία ταινία που τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε πλάνα από 
αυτήν (δίνουμε στους μαθητές την επιλογή να ορίσουν αυτοί το 
αντικείμενο μελέτης και τραβάμε έτσι το ενδιαφέρον τους). Έτσι, το 
διδακτικό σενάριο προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, 
ενθαρρύνοντας τη δημιουργική τους σκέψη και διευκολύνει τη 
διδασκαλία.

Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν και να παρατηρήσουν για λίγα λεπτά 
προσεκτικά ζευγάρια δυνάμεων και κινήσεων που παρατηρούν στο βίντεο. 
Σταματούμε την παρατήρηση και ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι είδαν 
και καταγράφουμε όλα τα ζεύγη δυνάμεων και τις κινήσεις.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lvqZ8G2Kk


Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Φύλλο εργασίας 1
(Ετοιμάζουμε φύλλο εργασίας για τους/τις μαθητές/τριες τα οποία να καλύπτουν

μέρος του σεναρίου και να περιέχει 1 έως 3 δραστηριότητες)

Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά ατομικό Φύλλο Καταγραφής 

Δυνάμεων για να συμπληρώσουν ποιες δυνάμεις παρατήρησαν την 

προηγούμενη μέρα στο σπίτι τους. Το συγκεκριμένο φυλλάδιο παρέχει 

λυμένο παράδειγμα για να ενισχύσει τη δυσκολία κάποιων μαθητών 

να ξεκινήσουν μία αξιολόγηση. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα 

συμπλήρωσης με χρήση λέξεων ή σχημάτων, δίνοντας στους μαθητές 

την δυνατότητα να εκφράσουν την σκέψη τους χωρίς να περιορίζονται 

μόνο στην λεκτική αποτύπωση.



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική 

στο δημοτικό

Γίνεται συζήτηση των φύλλων εργασίας ανά ομάδες των τεσσάρων 
μαθητών, με βασικό χαρακτηριστικό της την έμφαση στην 
αλληλεπίδραση όλων των μελών της τάξης μεταξύ τους. 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές φτάνουν σε αυτό το επίπεδο 
μάθησης (οργανωτικό) καθώς οι μαθητές ξεφεύγουν από την 
συλλογή και απομνημόνευση μεμονωμένων δεδομένων αλλά 
προβαίνουν σε συσχετίσεις μέσα από την σύγκριση, την 
κατηγοριοποίηση και την ενσωμάτωσή τους σε ένα ευρύτερο 
εννοιολογικό σχήμα. Το συγκεκριμένο επίπεδο αναβαθμίζει τη 
γνώση των μαθητών καθώς προϋποθέτει όχι μόνο την απλή 
κατανόηση των δεδομένων, αλλά και την επεξεργασία τους.
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Εναλλακτικά μπορούμε να προβάλουμε στον Διαδραστικό πίνακα του 
εργαστηρίου πληροφορική την εφαρμογή Forces and Motion: Basics

https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion-basics

για επεξήγηση του λογισμικού ως προς τον τρόπο λειτουργίας του και 
έπειτα σε όλους τους υπολογιστές του και αφήνουμε τους μαθητές να 
παίξουν με τις διάφορες δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό ως προς 
το είδος και την κατεύθυνση των δυνάμεων.

https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion-basics
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Φύλλο εργασίας 2
Τέλος, στο φύλλο εργασιών αφήνουμε τους μαθητές να φτιάξουν μια δικιά τους 

πειραματική διάταξη και να μας περιγράψουν τι παρατήρησαν



Ένα σενάριο μαθήματος για τη Φυσική στο 

δημοτικό

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούμε να επιτύχουμε την 
κατάκτηση από τους μαθητές κατακτήσουν τα δύο πολύ σημαντικά 
επίπεδα μάθησης:

- Το αναλυτικό, το οποίο αφορά τις ενδο-συσχετίσεις της 
εσωτερικής δομής των δεδομένων, 

-Το παραγωγικό, όπου οι μαθητές προτρέπονται να προβούν σε 
εξηγήσεις, προβλέψεις και ερμηνείες των δεδομένων που τα ίδια 
παρατηρούν. 

Η γνώση με την παραπάνω δραστηριότητα γίνεται πιο ουσιαστική 
διότι διοχετεύει την διαχείριση και επίλυση προβλημάτων μέσω 
πειραματικής διάταξης, που είναι και η ουσία των Φυσικών 
Επιστημών.
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Αξιολόγηση σεναρίου

Η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής αποτελεί μια διαρκεί και 
δυνατή εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αναβάθμισή της. 
Πρόκειται για ένα βασικό παράγοντα κινητοποίησης και 
ανατροφοδότησης τόσο του μαθητή όσο και του εκπαιδευτικού. 
Βασικό στοιχείο στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η παρατήρηση 
και η συλλογή καταγραφών που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί 
κατά τη διάρκεια της οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων. Στο 
τέλος της διδασκαλίας θα πρέπει να γίνει συζήτηση µε τους μαθητές, 
για το τι τους άρεσε ή δεν τους άρεσε και σε ποια σημεία 
δυσκολεύτηκαν. Τελικά γίνεται αξιολόγηση και από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού αναφορικά µε το βαθμό επίτευξης των γνωστικών 
στόχων κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου καθώς και 
της συμβολής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Σχετικά με την αξιολόγηση του παραπάνω εκπαιδευτικού σεναρίου 
βασικά ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα:

i) Οι μαθητές κατανόησαν τα αίτια του φαινομένου της δύναμης;

ii) Αξιοποιήθηκαν παιδαγωγικά και τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική πρακτική;

iii) Ανέπτυξαν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες ακούγοντας τις 
απόψεις των άλλων και υποστηρίζοντας τις δικές τους με 
επιχειρήματα;

iv) Το θέμα ανταποκρινόταν στις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες 
και στα ενδιαφέροντά τους;

v)  Έδωσε στους μαθητές ερεθίσματα για σκέψη, προβληματισμό, 
διατύπωση υποθέσεων και χρησιμοποίηση νέων λέξεων και εννοιών;

vi) Οι επιδιωκόμενοι στόχοι ανταποκρίθηκαν στις ικανότητες και 
δυνατότητές τους;

vii) Υπήρξαν μαθητές που δεν συμμετείχαν και που μπορεί να 
οφείλονταν αυτή η στάση τους;
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viii) Το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προσέλκυσε την 

προσοχή τους και βοήθησε την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων;

ix) Οι μαθητές συνεργάστηκαν μέσα σε ένα συγκινησιακό κλίμα 
αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής;

x) Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατάλληλα και 
συνεισέφεραν στην οικοδόμηση της νέας γνώσης;

Ο/Η εκπαιδευτικός από την πλευρά του θα έχει την ευκαιρία να πάρει 

ανατροφοδότηση από όλη τη διαδικασία σχετικά με τους στόχους που 
έθεσε και να κάνει την τελική του/της αξιολόγηση. Αυτό θα τον/την 
οδηγήσει στο να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σενάριο, διατηρώντας τα 
δυνατά του στοιχεία και παράλληλα να κάνει τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις σε όσα περιεχόμενα και μέσα δεν απέδωσαν ή δεν ήταν 
τα κατάλληλα για να οδηγήσουν στην υλοποίηση των στόχων 
μάθησης
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Πρόσθετες πληροφορίες

Σημειώνουμε πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούμε 

αναγκαίες για την αξιολόγηση του σεναρίου μας. Για 

παράδειγμα, προσαρμογές, επεκτάσεις ή άλλες αλλαγές 

στο περιεχόμενο ή στις διαδικασίες που θεωρούμε 

αναγκαίες με σύντομη αιτιολόγηση.



Εφαρμογή

Χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα λογισμικά ή όποια άλλα 

θεωρείται κατάλληλα να σχεδιάσετε ένα σενάριο του 

μαθήματος ‘‘ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ’’:

Car Gravity Test on Sun and All Planets

https://www.youtube.com/watch?v=KjzQKY1WUQ0

Εικονικό εργαστήριο
https://go-lab.gw.utwente.nl/production/gravityDrop/build/gravityDrop.html?preview

https://www.youtube.com/watch?v=KjzQKY1WUQ0
https://go-lab.gw.utwente.nl/production/gravityDrop/build/gravityDrop.html?preview


Διαφορετικότητα στη μάθηση - Ένα σενάριο 

για το μάθημα της Φυσικής στο Δημοτικό

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και το 

ενδιαφέρον σας !

Δημήτρης Κόρακας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών Ηπείρου

Κιν: 6945831880

e-mail: dnkath@gmail.com

Κανάλι στο Youtube: Δημήτρης Κόρακας

https://www.youtube.com/channel/UCNr5snAsfXAS2EM4hdsxX4Q/videos

mailto:dnkath@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCNr5snAsfXAS2EM4hdsxX4Q/videos

