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Β1. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΜΑΘΖΖ ΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

χγρξνλεο ηάζεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

 

Διέλε ηαπξίδνπ 

 

Δηζαγσγή 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα κε βάζε ην νπνίν νη άλζξσπνη 

απνθηνχλ λέα γλψζε γηα ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Ζ γλψζε απηή πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ιεγφκελε  επηζηεκνληθή 

κέζνδν θαη κε ηε ζπλερή έξεπλα δηακνξθψλνπλ έλα ζψκα γλψζεσλ πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

πεξηγξάθνπκε θαη λα εξκελεχνπκε δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα, αιιά θαη λα θάλνπκε πξνβιέςεηο 

γηα ηελ εμέιημή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο, λφκνπο θαη ζεσξίεο, κε ραξαθηήξα φιν θαη πην 

απνηειεζκαηηθφ, φιν θαη πην παγθφζκην. 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πλεχκαηνο θαη ησλ θνηλσληψλ καο, πνπ άιιαμαλ ξηδηθά ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη ζπλερίδνπλ 

λα πξνζθέξνπλ λέεο εθαξκνγέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δσή 

καο θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε (ειεθηξηζκφο, κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, λέα πιηθά θαη 

θάξκαθα, ηαηξηθή, θαηαζθεπέο, δηαδίθηπν, θιπ.).  

Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο φισλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φηη ζε πνιιέο επξσπατθέο θαη άιιεο ρψξεο εμαθνινπζεί 

λα θαηαγξάθεηαη κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ γηα ηηο ΦΔ, ελψ παξαηεξείηαη θαη 

ζηαηηζηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ πνπ αθνινπζνχλ ζπνπδέο ζρεηηθέο κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία. Σν πξφβιεκα είλαη εκθαλέζηεξν ζηα θνξίηζηα, πνπ παξαδνζηαθά 

ζεσξείηαη φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ΦΔ ιηγφηεξν απφ ηα αγφξηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

αμηνζεκείσηε ππν-εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε επαγγεικαηηθέο θαη αθαδεκατθέο ζέζεηο, 

θαζψο θαη ζε ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΦΔ θαη ηελ Σερλνινγία (Rocard et 

al. 2007). 

Παξφιν πνπ ηα δεηήκαηα απηά είλαη ζχλζεηα, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο απνδίδεηαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ θαηά θαλφλα δηδάζθνληαη νη ΦΔ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξάγκαηη, ππνζηεξίδεηαη φηη, ελψ ηα κηθξά παηδηά έρνπλ κηα 

„έκθπηε‟ πεξηέξγεηα γηα ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο θαηαπλίγεη απηφ ην ελδηαθέξνλ θαη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο 

ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηηο ΦΔ. 

πρλά νη ΦΔ εμαθνινπζνχλ λα δηδάζθνληαη κε ηξφπν αθεξεκέλν, κε ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα 

θαη ηεο θηκσιίαο θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο δεηείηαη θπξίσο λα απνκλεκνλεχζνπλ 

ηε λέα γλψζε, ρσξίο λα κεηέρνπλ ζε πεηξακαηηθέο θαη άιιεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα γίλνπλ νη πξσηαγσληζηέο ζηε κάζεζή ηνπο. Καζψο επίζεο νη καζεηέο/ξηεο 

έρνπλ λα κάζνπλ κηα εθηεηακέλε δηδαθηέα χιε πνπ δηδάζθεηαη κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ηνπο/ηηο δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα κάζεκα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη 

ρσξίο ελδηαθέξνλ, ζην νπνίν ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη καζεηέο/ξηεο έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο. 

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ παξαδνζηαθά εθαξκφδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη ε 

ιεγφκελε «Παξαγσγηθή Μέζνδνο» (Deductive Approach). ην πιαίζην ηεο κεζφδνπ απηήο ν/ε 
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θαζεγεηήο/ξηα παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο, ηνπο λφκνπο, θιπ., ηε ινγηθή πνπ ηνπο δηέπεη, ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη, θαη δίλεη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ. Όηαλ γίλνληαη πεηξάκαηα ζηελ 

ηάμε, είλαη πεηξάκαηα επίδεημεο θαη ζηφρν έρνπλ λα δείμνπλ ηελ ηζρχ ηεο λέαο γλψζεο πνπ 

δηδάρζεθε ζεσξεηηθά. Ζ δηδαθηηθή απηή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» 

κεηάδνζε ηεο έηνηκεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ελψ νη καζεηέο/ξηεο θαηά θαλφλα δπζθνιεχνληαη 

λα ρεηξηζηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη. 

Οη εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ θπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο, ζε δηεζλέο επίπεδν, νδήγεζαλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη επί 

ζεηξά εηψλ πνιιέο ρψξεο ζε ζπλερείο πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο θαη βειηίσζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπο, κε πνιιαπινχο ζηφρνπο, φπσο λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ,  λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

καζεηψλ/ξηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ ζπνπδέο ζρεηηθέο κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία, 

θιπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή επίζεο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλάπηπμε κηαο εθηεηακέλεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο πνπ έζηξεςε, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηα ίδηα ηα 

παηδηά, ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ, ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ, ζηνπο ηξφπνπο ππέξβαζεο ησλ 

δπζθνιηψλ απηψλ, ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο αλάγθεο επηκφξθσζήο ηνπο, θιπ., πνπ 

δηεζλψο νδήγεζε ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε λέεο 

βάζεηο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ 

(constructivism) έζεζε ζε εληειψο λέν πιαίζην ηηο αληηιήςεηο καο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε ησλ ΦΔ. Έγηλε επξέσο απνδεθηφ φηη ε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη έηνηκε απφ ηνλ/ελ 

εθπαηδεπηηθφ πξνο ηα παηδηά (φζν θαιά θη αλ „παξαδίδεη‟ ην κάζεκα), αιιά φηη ηα παηδηά πξέπεη 

λα βξεζνχλ ζε εθείλν ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέπεη κέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε αληηθείκελα θαη πιηθά, ζην πιαίζην θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, λα νηθνδνκήζνπλ κε πξνζσπηθφ ηξφπν ηε λέα επηζηεκνληθή γλψζε. 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρνπλ επίζεο αλαδείμεη φηη νη αξρηθέο ηδέεο θαη 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ (ζπλήζσο ιαλζαζκέλεο απφ επηζηεκνληθή άπνςε) γηα έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηηο ΦΔ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά θαη αξλεηηθά ηελ απφθηεζε ή ηελ 

νηθνδφκεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη ΦΔ δηδάζθνληαη κε παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηείηαη ζηαδηαθά ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηα παηδηά, δειαδή αλαγλσξίζηεθε φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα 

θαη επθνιφηεξα φηαλ ζπλεξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηάιιεισλ 

καζεζηαθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, ζπδεηνχλ κε επηρεηξήκαηα, καζαίλνπλ λα αθνχλ θαη λα ζέβνληαη ηε γλψκε ησλ 

ζπκκαζεηψλ/ξηψλ ηνπο, αλαπηχζζνπλ πλεχκα αιιεινυπνζηήξημεο θαη αιιεινβνήζεηαο, 

καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα επηιχνπλ πνιηηηζκέλα ηηο δηαθνξέο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νκάδα, θιπ. Ζ κεηεμέιημε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ νδήγεζε ζηνλ ιεγφκελν 

θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ (social constructivism) (γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο 

ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο γηα ηηο ΦΔ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξέαζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ, βιέπε 

ηαπξίδνπ 2000, θεθ.2, ζην Παξάξηεκα).  

Ζ εμέιημε απηή έθεξε μαλά ζηελ επηθαηξφηεηα θαη ζε λέν πιαίζην ηηο απφςεηο γηα ηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πνπ νη παηδαγσγνί είραλ ήδε αλαπηχμεη ζε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο (γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ ζηελ ηάμε, βιέπε ηαπξίδνπ 

2000, θεθ.1, ζην Παξάξηεκα).  

ύγρξνλνη ζθνπνί γηα ηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Βέβαηα, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ΦΔ δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα κάζνπλ απιά ηα παηδηά 

γλψζεηο θαη λα κπνξνχλ λα αλαθαινχλ εηδηθνχο φξνπο, λα απνκλεκνλεχνπλ κεκνλσκέλα 

δεδνκέλα ή λα επαλαιακβάλνπλ κηα ζεσξία πνπ δηδάρζεθαλ. Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ, 

φπσο απνηππψλνληαη ζε Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ πξφζθαηα ή έζησ ηελ 
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ηειεπηαία δεθαεηία, είλαη ζαθψο επξχηεξνη θαη επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λα βνεζήζνπλ  ηα 

παηδηά λα γίλνπλ „επηζηεκoληθά εγγξάκκαηνη‟ πνιίηεο (scientifique literacy), λα απνθηήζνπλ 

ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο είλαη ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαη γεληθφηεξα λα ζπκβάιινπλ 

ζηε δηακφξθσζε ελεκεξσκέλσλ, επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ, πνπ ζα παίξλνπλ 

απνθάζεηο ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ζηεξηγκέλνη ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη κε 

νξζνινγηθή ζθέςε.  

Σα παηδηά, σο απξηαλνί πνιίηεο, ζα δήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ φιν θαη πην ηερλνθξαηνχκελν, 

φπνπ νη εθαξκνγέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζα επεξεάδεη φιν 

θαη πην θαζνξηζηηθά ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο θαη ζα ζέηεη φιν θαη πην πηεζηηθά δηιήκκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηεο έξεπλαο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ καο γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ θνηλσλία πνπ δνχκε. Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ην θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ε φμηλε 

βξνρή, ε αχμεζε ηεο νμχηεηαο ησλ σθεαλψλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηε ζαιάζζηα δσή, ε 

θισλνπνίεζε, νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, ε ππξεληθή ελέξγεηα, νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο επξχηαηεο θιίκαθαο 

παιαηφηεξα ζην Three MilesIsland, ζην Bhopal, ζην Chernobyl θαη ζήκεξα ζηελ Ηαπσλία, θιπ. 

είλαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθαηξφηεηα θαη γηα ηα νπνία γίλεηαη 

ζπλέρεηα ζπδήηεζε ζηελ θνηλσλία. Οη απξηαλνί πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θξηηηθή ζθέςε, φρη 

γηα λα γίλνπλ φινη/εο επηζηήκνλεο, αιιά γηα λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ κε 

επάξθεηα ζρεηηθά άξζξα ζηνλ ηχπν ή λα παξαθνινπζνχλ ζπδεηήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, λα 

αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο/ηηο πξνζθέξνληαη, λα δηαθξίλνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε απφ ηελ παξα-επηζηήκε, λα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαη λα 

εθθξάδνπλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, αιιά θαη λα ηνπνζεηνχληαη ππεχζπλα θαη λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο γηα ηνπηθά ή θαη επξχηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΦΔ θαη ηελ Σερλνινγία. 

Πνιιέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη πιένλ επηζπκεηφ λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ θαη πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε κειινληηθή ελήιηθε δσή ηνπο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ζην ζρνιείν, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο. Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ ην πείξακα 

ζπγθξνηεί ηε βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ΦΔ, δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί ζεκειηαθφ ζπζηαηηθφ 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Αλ επί πιένλ δερηνχκε ηελ άπνςε φηη νη ΦΔ απνηεινχλ πνιηηηζκηθά 

αληηθείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο πνιίηεο, θαη δελ ζπληζηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε κφλν 

γηα κηα ειίη εηδηθψλ, ηφηε ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία απνθηά έλα δηεπξπκέλν πιαίζην ζηφρσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε κηαο επξχηεξεο ζπγθξφηεζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ αηφκνπ.  

Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα είλαη (Κνπκαξάο 2005): 

α) Μαζεζηαθνί. Δίλαη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή ζπγθξφηεζε ησλ καζεηψλ/ξηψλ 

δειαδή κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ΦΔ.  

β) Γλσζηηθήο αλάπηπμεο. Με ηνλ φξν απηφ λννχληαη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα επξχηεξε 

λνεηηθή αλάπηπμε πνπ αθνξά ζε φια ηα άηνκα (θαη φρη κφλν ηνπο/ηηο κειινληηθνχο επηζηήκνλεο), 

ζην πιαίζην ηνπ απνθαινχκελνπ «επηζηεκνληθνχ αιθαβεηηζκνχ». Ζ νηθεηνπνίεζε θαη 

επεμεξγαζία ελφο θπζηθνχ πξνβιήκαηνο απφ ην καζεηή ή ηε καζήηξηα είλαη δπλαηφλ λα 

ζπληειέζεη ζηελ επξχηεξε γλσζηηθή ηνπ/ηεο πξφνδν, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπ/ηεο ζηελ παξαηήξεζε, ηε ζχγθξηζε, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ εξκελεία, θιπ.  

γ) πλαηζζεκαηηθνί. Πξφθεηηαη γηα ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξνο ηηο ΦΔ. Ζ θαηάιιειε επηινγή πξνβιεκάησλ θαη ε ζπζρέηηζε 

ησλ πεηξακαηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη δπλαηφλ λα 

επηηξέςνπλ ζην/ηε καζεηή/ξηα λα ηα αλαγλσξίζεη θαη λα ηα δερζεί ζαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία 

έρνπλ λφεκα γη‟ απηφλ/ήλ θαη γηα ηα νπνία ελδηαθέξεηαη θαη έρεη ιφγνπο λα αζρνιεζεί.  

δ) Κνηλσληθνί. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ηε κνξθή 

νιηγνκειψλ νκάδσλ εξγαζίαο, κπνξεί λα εληζρχζεη ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ θξηηηθή απνδνρή ή απφξξηςε ησλ αληηιήςεσλ ησλ άιισλ, θαη λα 

ζπκβάιιεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

ε) Φπρνθηλεηηθνί. Ζ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ/ξηψλ κε ηα θαζεκεξηλά θαη 

εξγαζηεξηαθά πιηθά, ηηο δηαηάμεηο θαη ηα εξγαζηεξηαθά φξγαλα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηε 



4 

 

βειηίσζε ή αλάπηπμε ηφζν ησλ πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ φζν θαη ησλ ρεηξνλαθηηθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. 

Σα παηδηά ινηπφλ ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη λα κάζνπλ λα 

δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ πεηξακαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζαλ ή γηα λα δηαπηζηψζνπλ 

ηελ νξζφηεηα ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Θα πξέπεη λα κάζνπλ λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, λα ηα 

αμηνινγνχλ θαη λα ηα εξκελεχνπλ, λα δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηα αλαθνηλψλνπλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, πξνθνξηθά, ή γξαπηά, πρ. ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, 

θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ, 

εθηέιεζεο έξγσλ, ζπιινγήο, θαηαγξαθήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη 

ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα θαη επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε γισζζηθψλ, αξηζκεηηθψλ θαη 

πνηθίισλ ζπκβνιηθψλ κέζσλ (νπηηθφο γξακκαηηζκφο). 

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά, νη απφςεηο απηέο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο κηαο 

άιιεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, πνπ παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηή σο «Δπαγσγηθή Μέζoδνο» (Inductive 

Approach) πνπ είλαη κηα «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζε (Κνπιατδήο 2001), πνπ έρεη σο 

αθεηεξία γηα ηε κάζεζε ηελ παξαηήξεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο/ηηο επηηξέπνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ/εο 

εθπαηδεπηηθνχ, λα δηεπξχλνπλ ην εκπεηξηθφ ηνπο πεδίν αλαθνξάο, λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο 

λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαη ζηαδηαθά λα νηθνδνκήζνπλ ηελ πξνζσπηθή λέα επηζηεκνληθή ηνπο 

γλψζε. 

Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ ΦΔ, ε κέζνδνο απηή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε πεξηζζφηεξν θαη επηθξάηεζε λα ιέγεηαη «δηεξεπλεηηθή κέζνδνο» 

δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ (Inquiry Based Science Education – IBSE). Γεληθφηεξα, κε ηνλ φξν 

«δηεξεχλεζε» ελλνείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εληνπίδεηαη έλα πξφβιεκα, αλαιχεηαη θξηηηθά 

έλα πείξακα θαη δηαθξίλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζρεδηάδεηαη ε έξεπλα, δηαηππψλνληαη 

ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, αλαδεηνχληαη πιεξνθνξίεο, επηλννχληαη θαη νηθνδνκνχληαη 

κνληέια, γίλεηαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ κεηαμχ ζπλεξγαηψλ, θιπ. (Linn, Davis 

& Bell 2004). 

Αλ νη επηζηεκνινγηθέο ζεσξήζεηο ππνδεηθλχνπλ δχν θπξίαξρεο κεζνδνινγηθέο ζηξαηεγηθέο 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ (παξαγσγηθέο θαη επαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο), ε αμηνπνίεζε ηνπ 

πεηξάκαηνο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηα παηδηά δελ είλαη κνλφδξνκνο, 

αιιά κπνξεί λα γίλεη κε αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ νη αθφινπζνη: 

Σα πεηξάκαηα επίδεημεο. Με ηνλ φξν απηφ λννχληαη πεηξάκαηα ζηα νπνία ν ρεηξηζκφο ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Σέηνηνπ είδνπο 

πεηξάκαηα πξνθξίλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο δεκηνπξγνχλ 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, φπσο νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ε έιιεηςε πνιιαπιψλ ζεηξψλ 

εξγαζηεξηαθψλ νξγάλσλ, ε επηθηλδπλφηεηα ησλ πιηθψλ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ε 

ζηνρνζέηεζε κφλν ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο, θιπ. ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ησλ πεηξακάησλ 

επίδεημεο (ε νπνία, αο ζεκεηψζνπκε, θπξηαξρεί αθφκε ζηα ζρνιεία καο), ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηεί ηα πιηθά θαη ηα εξγαζηεξηαθά φξγαλα γηα λα εμεγήζεη ή λα επηβεβαηψζεη απηά πνπ 

ιέεη, ή γηα λα δείμεη εθαξκνγέο απηψλ πνπ κφιηο δίδαμε (κεηαθνξά ηεο γλψζεο). Κάησ φκσο απφ 

ηελ επίδξαζε ησλ ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα ηε δηδαζθαιία, ην πείξακα επίδεημεο κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθνχ ηχπνπ δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαζνδεγνχκελε (κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ) παξαηήξεζε, ηελ εχξεζε 

θαη δηαηχπσζε ζρέζεσλ κεηαμχ ζηνηρείσλ ησλ πιηθψλ ή ζρεηηθψλ κε απηά ελλνηψλ, ηε 

δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θιπ. ε πεξίπησζε δηαηχπσζεο 

δηαθνξεηηθψλ πξνβιέςεσλ ή εξκελεηψλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη γηα ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο 

θαη πξνθαιεί ζπδεηήζεηο κεηαμχ εθπξνζψπσλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, κε ζηφρν νη καζεηέο/ξηεο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σέινο, βνεζά ελεξγά ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ, ελψ 
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αλαθεθαιαηψλεη ηα επξεζέληα. Απηή ε κνξθή πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο αλαθαιππηηθή επίδεημε. 

Σν ζπλεξγαηηθφ εξγαζηήξην. Απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε κνξθή πεηξακαηηθήο 

δηδαζθαιίαο. ηε κνξθή απηή φινη/εο νη καζεηέο/ξηεο πξαγκαηνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα, εξγαδφκελνη/εο ζπλεξγαηηθά ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 3–5 αηφκσλ, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ηα δηαζέζηκα πιηθά θαη φξγαλα. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νξγάλσζε κηαο ηέηνηαο κνξθήο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε χπαξμε 

ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ ή αληηδξαζηεξίσλ ζε πνιιαπιέο ζεηξέο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο 

μεθηλά κε ηελ παξάζεζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» θαη ηεο πνξείαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε ιχζε 

ηνπ, ηελ νπνία βέβαηα ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Κεληξηθφ άμνλα ηεο νξγάλσζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ην θχιιν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ξηψλ. ην πξψην κέξνο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο αλαγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα πιηθά, ηα νπνία είηε είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηνπνζεηεκέλα ζην «εξγαζηεξηαθφ θνπηί» πνπ ππάξρεη ζε θάζε πάγθν εξγαζίαο, είηε –ζηελ 

πεξίπησζε ελφο ηκήκαηνο εμνηθεησκέλνπ κε ηελ πεηξακαηηθή εξγαζία- αλαδεηνχληαη ζηηο 

πξνζήθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, επηιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηνπο πάγθνπο 

εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ νη νδεγίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζνδεγνχλ ηα παηδηά ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Κάζε νδεγία 

ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειεο εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο/ξηεο παξαθηλνχληαη λα 

παξαηεξήζνπλ θαη λα ζεκεηψζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα ζπιιέμνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

θαηαηάμνπλ δεδνκέλα, λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ επηβεβαίσζε ή 

ηε δηάςεπζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, λα δηαθξίλνπλ ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζην ππφ κειέηε πξφβιεκα θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ. 

Δπί πιένλ είλαη δπλαηφλ λα αζθεζνχλ ζηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ, ζην ρεηξηζκφ νξγάλσλ ή/θαη 

ζηε ζπλαξκνιφγεζε ζπζθεπψλ. Αλάινγα κε ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κπνξνχλ λα επηιεγνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο.  

Σα κέιε θάζε νκάδαο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο γξαπηά, ζε 

θαηάιιειν ρψξν πνπ ππάξρεη ζην θχιιν εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ν/ε 

δηδάζθσλ/νπζα δελ επεκβαίλεη, παξά κφλν αλ ρξεηαζηεί γηα λα παξάζρεη βνήζεηα ζε «ηερληθφ» 

επίπεδν, π.ρ. λα βνεζήζεη ζηε ζπλαξκνιφγεζε δηαηάμεσλ θαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ή λα απαληήζεη ζε ελδερφκελεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Δίλαη απηνλφεην 

φηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ζαθήλεηα, ε αθξίβεηα θαη ε απιή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, κε 

ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ -θαηά ην δπλαηφλ- ησλ δηαθνπψλ θαη παξεκβνιψλ ζηελ εξγαζία ησλ 

καζεηψλ/ξηψλ. ην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ή θαη ελδηάκεζα, ν/ε δηδάζθσλ/νπζα 

νξγαλψλεη-δηεπζχλεη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ξηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηα 

παηδηά παξνπζηάδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, ελψ ν/ε δηδάζθσλ/νπζα 

ζπγθεληξψλεη θαη αλαθεθαιαηψλεη ηα δεδνκέλα, επηζεκαίλεη ηπρφληα ιάζε θαη επηρεηξεί 

ζπγθεξαζκφ ησλ απφςεσλ νδεγψληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο ζηε δηαηχπσζε γεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο, πέξα απφ ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο, πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Ο ρεηξηζκφο ησλ 

πιηθψλ απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο δεκηνπξγεί απμεκέλα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα 

κάζεζε, ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξνο ηηο ΦΔ θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπί πιένλ ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, θαζψο νη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ηφζν κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ξηψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ/ξηψλ κεηαμχ ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ δηδαζθαιία. Χζηφζν, ε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη ην κεησπηθφ εξγαζηήξην απαηηεί θαη ηελ 

αλάινγε πξνζαξκνζηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. ηηο πξψηεο εθαξκνγέο ηεο 

κεζφδνπ παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ λα εληαρζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο ή, αθφκε, λα αθνινπζήζνπλ γξαπηέο νδεγίεο, ελψ ε ζπιινγηθή εξγαζία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ «ζνξχβνπ» ζηελ ηάμε, ν νπνίνο πηζαλά λα ελνριεί ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Έρεη παξαηεξεζεί φκσο φηη ζηαδηαθά, ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 4 εβδνκάδσλ, ηα 
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παξαπάλσ πξνβιήκαηα  ακβιχλνληαη θαη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα.    

Σν θπθιηθφ εξγαζηήξην. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξνπ ηχπνπ νξγάλσζε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ ησλ 

πεηξακάησλ επίδεημεο θαη ηνπ ζπλεξγαηηθνχ εξγαζηεξίνπ. Με απηήλ ηελ νξγάλσζε νη 

καζεηέο/ξηεο ελφο ηκήκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε κηθξέο νκάδεο, αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

ηε κνλαδηθή ζεηξά νξγάλσλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη ζην εξγαζηήξην -κηα θαηάζηαζε πνπ 

ππνρξεψλεη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζηελ αλαγθαζηηθή ιχζε ησλ πεηξακάησλ επίδεημεο. ην 

θπθιηθφ εξγαζηήξην νη καζεηέο/ξηεο θάζε νκάδαο πξαγκαηνπνηνχλ κηα δηαθνξεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θάζε θνξά θαη αιιάδνπλ θπθιηθά ηηο αζθήζεηο, κε απνηέιεζκα ζε νξηζκέλεο 

δηδαθηηθέο ψξεο φιεο νη νκάδεο λα έρνπλ νινθιεξψζεη κηα ελφηεηα πεηξακαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηαθαηλφκελε απαίηεζε πεξηζζφηεξσλ σξψλ δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί κε ηνπηθέο επεκβάζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δειαδή κε ηελ πεξηθνπή θάπνησλ 

σξψλ ζεσξίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ψξεο εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο. Δπεηδή ε θπθιηθή 

ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ πξνυπνζέηεη δηαθνξεηηθή αθεηεξία εξγαζίαο γηα θάζε νκάδα, 

πξναπαηηείηαη ε γλψζε ησλ βαζηθψλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ηεο ζρεηηθήο ελφηεηαο –άξα ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή νξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθξίλεηαη κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

αληίζηνηρεο ζεσξίαο ζηελ ηάμε (Καξηψηνγινπ, Κνιηφπνπινο, & Φχιινο 1993).   

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ζεκαληηθέο ζχγρξνλεο αλαθνξέο θαίλεηαη φηη φπνπ 

εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο ΦΔ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεπλεηηθνχ ηχπνπ πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά 

ηα παηδηά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα (βιέπε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Pollen θαη Sinus-transfer πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζε ζρνιεία πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ). Δπίζεο, ζε πξφζθαηε αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε ζηηο 

ΦΔ ζε ζρνιεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ε αλαθνξά ησλ επηζεσξεηψλ ησλ ΦΔ ζπκπεξαίλεη φηη 

ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε θάπνηα ζρνιεία ζην λα έρνπλ εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ή λα 

παξνπζηάζνπλ ηαρχηαηε βειηίσζε ζηε κάζεζε ησλ ΦΔ νθείιεηαη ζηε ζπλεπή εθαξκνγή ηεο 

δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο (IBSE). ηα ζρνιεία απηά δφζεθε ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο ε επθαηξία 

λα ζέζνπλ εξσηήζεηο, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κφλνη/εο ηνπο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Ofsted 2008).  

Αληίζηνηρα, ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη απφ πνιιέο έξεπλεο φπνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Μεηά απφ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έσο ην 1998, νη Lazarovitz θαη Hertz-

Lazarovitz (1998) εληφπηζαλ ζπλνιηθά 37 εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ κεηά απφ θξίζε ζε δηεζλή 

πεξηνδηθά θαη πεξηγξάθνπλ εθαξκνγέο κεζφδσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηηο ΦΔ. Απφ φιεο απηέο 

ηηο έξεπλεο πξνέθπςε φηη ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο βνήζεζε φια ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ξηεο κε ρακειέο επηδφζεηο ζην λα απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Δπίζεο, ζπλέβαιε ζηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνξηηζηψλ. Με ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε απμήζεθε ε απηνεθηίκεζε 

φισλ ησλ παηδηψλ, ελψ ζπγρξφλσο επήιζε βειηίσζε ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, φπσο 

αιιεινυπνζηήξημε θαη αιιεινβνήζεηα, θαζψο θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε κάζεζε θαη 

ηελ εξγαζηεξηαθή δνπιεηά ζηηο ΦΔ. Δπίζεο, ε θηλεηνπνίεζε θαη ε επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ 

απμήζεθε, θαη ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη 

κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Γηδαζθαιία-κάζεζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ησλ ΦΔ έρεη λα θεξδίζεη πνιιά απφ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιια απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Απφ ηε κηα πιεπξά νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη 

ππνινγηζηέο γηα κνληεινπνίεζε, νπηηθνπνίεζε θαη, θπξίσο, πξνζνκνίσζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ παξέρνπλ 

κνλαδηθέο επθαηξίεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ρξήζηξηεο λα παξαηεξήζνπλ θαηλφκελα, πιηθά θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπρλά είλαη δχζθνιν, αδχλαην ή αθφκα επηθίλδπλν λα παξαηεξήζνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, λα εθηειέζνπλ εηθνληθά πεηξάκαηα θαη λα παξέκβνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 
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πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ππνζέζεηο θαη λα κειεηήζνπλ αιιαγέο ηεο χιεο ηφζν ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν φζν θαη ζε ελαιιαθηηθνχο θφζκνπο. Απφ ηελ άιιε, νη εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηηο βάζεηο απηέο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα άκεζεο θαη πνιπζχλζεηεο πιεξνθφξεζεο πνπ δελ ππήξρε εδψ θαη κεξηθά ρξφληα. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηφζν απφ νκάδεο ρξεζηψλ θαη 

ρξεζηξηψλ φζν θαη απφ κεκνλσκέλνπο/εο ρξήζηεο/ξηεο ηνχ πξνζδίδεη κηα λέα κνξθή (web2) θαη, 

θαζψο ε ρξήζε απηή δηεπξχλεηαη θαη εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά, σζεί ζε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ 

πξνζσπηθή δσή ησλ αλζξψπσλ, ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

ζηελ ηέρλε, ζηελ ςπραγσγία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε κάζεζε (learning 2) (νινκσλίδνπ & 

Κνινθνηξψλεο 2009). 

Ζ ρξήζε φκσο ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΦΔ δελ είλαη νπδέηεξε απφ 

ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή άπνςε. Δκπλέεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ κηα νξηζκέλε ζεσξία 

κάζεζεο, είηε απηή είλαη παξαδνζηαθή (π.ρ. ζπκπεξηθνξηζκφο), είηε ζχγρξνλε (π.ρ. κηα γλσζηηθή 

ζεσξία φπσο ν επνηθνδνκεηηζκφο ή κηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία). Ηδηαίηεξα νη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο αηρκήο ησλ ΣΠΔ δελ λνείηαη λα ζπλδπάδνληαη κε παξαδνζηαθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη 

πξαθηηθέο, φπσο πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε 

ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο.  

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα 

κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα ππάξμεη κεηαηφπηζε απφ ηελ αληίιεςε γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο 

ζηελ αληίιεςε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, θαη απφ ηε κάζεζε πνπ ζεσξείηαη σο εμσηεξηθά 

θαζνδεγνχκελε δηαδηθαζία, ζηε κάζεζε σο απην-πξνζδηνξηδφκελε δηαδηθαζία ππνβνεζνχκελε 

απφ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Underwood & Underwood 1994, Bacon 1996). ην πιαίζην 

απηφ ν ππνινγηζηήο γίλεηαη εξγαιείν έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν ππνινγηζηήο ζηελ 

πεξίπησζε απηή αιιάδεη θαη απφ ππνινγηζηήο-δάζθαινο γίλεηαη ππνινγηζηήο-ζπλεξγάηεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δελ δηδάζθνληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά 

καζαίλνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ. Έηζη, ν ππνινγηζηήο επλνεί θάπνηεο αιιαγέο ζην 

ςπρνθνηλσληθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο: ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ/ηεο 

καζεηή/ξηαο αιιάδεη πξνο ην δεκνθξαηηθφηεξν, αλαζηέιιεηαη ε καζεζηαθή απνμέλσζε θαη 

επλνείηαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα (Laurillard 1992, Crook 1994, Osborne & Hennessy 2003). 

Όιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζπκθσλνχλ κε 

ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Σα 

πεξηβάιινληα νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ζηηο ΦΔ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή δελ 

πεξηιακβάλνπλ έηνηκε γλψζε, αιιά κάιινλ δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ εξγαιεία 

πνπ ππνθηλνχλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπο γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (Clements 1991, Jonassen 1996). Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη δηεπθνιπληηθνχο φξνπο 

γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ: ρεηξνπηαζηά εξγαιεία, δπλαηφηεηα 

πεηξακαηηζκνχ, ζηξαηεγηθέο ζηαδηαθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εηζαγσγηθέο θαη αλαθαιππηηθέο 

κεζφδνπο (Bruce & Levin 1997). Ζ κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε ή ζηε δηεξεχλεζε 

πεγψλ, πιηθψλ, δηαδηθαζηψλ (Inquiry Based Science Education - IBSE) κπνξεί λα επηηεπρζεί γηα 

δχζθνια πξνζεγγίζηκα ή επηθίλδπλα πεξηβάιινληα κέζσ ππνινγηζηή, ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ 

εμαηξεηηθή γηα ηηο ΦΔ δπλαηφηεηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καη είλαη 

γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ε κάζεζε ησλ ΦΔ κέζσ ηεο ρξήζεο πξνζνκνηψζεσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή απνηειεί έλα επίηεπγκα πνπ δηαθξίλεηαη απφ φια ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(π.ρ. Poole 1997, νινκσλίδνπ 2006). 

Ο ππνινγηζηήο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη θαηά ηέηνην ηξφπν ζηε κάζεζε ησλ 

ΦΔ, ψζηε απηή λα κπνξεί λα γίλεη πξνζσπηθή δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ θάζε παηδί κπνξεί λα 

καζαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, φζν θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, 

εθφζνλ ην παηδί κεηέρεη ζε ζπλεξγαηηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο (π.ρ. βι. Crook 1998, νινκσλίδνπ 

1999, ηαπξίδνπ 2000). Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν ππνινγηζηήο λα πξνγξακκαηίδεηαη, λα 

αιιειεπηδξά κε ηνλ ρξήζηε ή ηε ρξήζηξηα θαη λα ζπληειεί ζηε κνληεινπνίεζε πξνβιεκαηηθψλ 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ησλ ΦΔ, απνηεινχλ ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ θάλνπλ λα 

μερσξίδεη απφ φια ηα άιια κέζα δηδαζθαιίαο (Ράπηεο & Ράπηε 1999). 
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Δηδηθφηεξα, ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

πξαγκαηηθψλ ή εηθνληθψλ θφζκσλ, ηαπηφρξνλα κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ ΦΔ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα γλσζηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή, δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ππνζεηηθψλ πεηξακάησλ ζηελ ηάμε, ππνζηεξίδνληαο απνθαζηζηηθά ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

ησλ ΦΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίδεηαη έλα απφ ηα ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ: νη ππνινγηζηέο, αθαηξψληαο έσο έλα βαζκφ ηα πξαθηηθά εκπφδηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή εηθνληθψλ πεηξακάησλ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο. Σαπηφρξνλα, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

νπηηθνπνίεζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ θφζκσλ απηψλ (πξαγκαηηθψλ ή εηθνληθψλ). Ζ 

πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε κνληεινπνίεζε ελαιιαθηηθψλ θφζκσλ, πνπ 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή, είλαη ρξήζηκεο γηα ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ 

ησλ ΦΔ γηα ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο δελ έρεη άκεζε εκπεηξία (Jonassen 1996).  

Βέβαηα, ε αμηνπνίεζε ησλ πνηθίισλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε ησλ ΦΔ δελ αληηθαζηζηά ην πείξακα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζε βαζκφ πνπ λα 

ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ΦΔ, δηφηη απηφ θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.   

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ινγηζκηθνχ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηελ νπζηαζηηθή δηδαθηηθή ηνπ αμηνπνίεζε είλαη νη 

δηδάζθνληεο/νπζεο θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

(Davidson & Ritchie 1994). Σν έξγν ηεο δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θνηλφηππν ζηε δηαρείξηζή ηνπ, εθφζνλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

θαη δπλακηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εηδηθέο γλψζεηο πάλσ ζε απηέο. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ πψο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο γλσζηηθφ εξγαιείν ζηα ζρνιηθά καζήκαηα, θαη πψο κπνξεί λα επλνήζεη ηελ 

επίηεπμε πξνσζεκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Δπηπιένλ, επεηδή ζην ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ λέσλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ ππεηζήιζαλ θαη άιινη θαη άιιεο εηδηθνί (ηερλνιφγνη, πξνγξακκαηηζηέο, 

γλσζηηθνί επηζηήκνλεο, ζεσξεηηθνί ηεο πιεξνθνξηθήο, θιπ.), ε εμνπζία πνπ είρε άιινηε ν ή ε 

εθπαηδεπηηθφο έρεη κνηξαζηεί ζε φινπο απηνχο ηνπο εηδηθνχο θαη πξνθεηκέλνπ απηφο ή απηή λα 

αηζζαλζεί αζθάιεηα θαηαθεχγεη ζηε κηθξή θαη πεξηνξηζκέλε ηερλνινγία, ηελ νπνία κπνξεί λα 

ρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη (Ράπηεο & Ράπηε 1999, νινκσλίδνπ 2006, νινκσλίδνπ 

Κνινθνηξψλεο 2009). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απαηηείηαη επξεία επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ απηψλ κέζσλ θαη ηηο πξνζεγγίζεηο αμηνπνίεζήο ηνπο, θαζψο 

θαη ζηαδηαθή αλακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ππφ ην πξίζκα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο νη 

πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε θαηάιιεια ζελάξηα θαη δηδαθηηθέο 

πνξείεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζηελ νηθνδφκεζε 

επηζηεκνληθψλ απφςεσλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εηδηθφηεξα κε ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ απηή ζέηεη ζηνπο αλζξψπνπο θαζεκεξηλά. 

Όζνλ αθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ, ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

γίλεη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε παθέησλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζην 

πιαίζην έξγσλ ηφζν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φζν θαη αλεμάξηεησλ εξεπλεηηθψλ αθαδεκατθψλ 

νκάδσλ. Έηζη ππάξρεη πιένλ κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή βάζε ηίηισλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ΦΔ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη δηαηίζεληαη γηα 

ρξήζε ηνπο ζηα ζρνιεία θαη ηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ, πνιινί δηθηπαθνί ηφπνη ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ ΦΔ, αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

πξνηάζεσλ δηδαζθαιίαο, ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, ηαηληψλ βίληεν, εηθνληθψλ πεηξακάησλ, 

παηρληδηψλ, θιπ. ήκεξα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βξεη πνιιέο πξνηάζεηο θαη πιηθφ πνπ είλαη 
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δηαζέζηκα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ψζηε λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά απνηειεζκαηηθέο θαη 

ελδηαθέξνπζεο δηδαζθαιίεο ησλ ΦΔ. 

Ιζηνξία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Ζ Ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηέρεη κηα αμηφινγε ζέζε ζε αξθεηά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ελδεηθηηθά, βιέπε ην γαιιηθφ Π.. ζην Bulletin officiel special, no 4, 29 

Avril 2009). ην γαιιηθφ πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηζηήκε αλαπηχρζεθε απφ άλδξεο θαη 

γπλαίθεο πνπ έδεζαλ ζε έλα δεδνκέλν πιαίζην ρξνληθφ, γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ θη φηη 

ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε ηηο ηξέρνπζεο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ θφζκν, ζπρλά 

βξέζεθε αληηκέησπε κε ην ζπληεξεηηζκφ, ηηο παξαδφζεηο, ηνλ απηαξρηζκφ ηεο εμνπζίαο, ηνλ 

ζθνηαδηζκφ θάζε είδνπο πνπ εκπφδηδαλ ηελ πξφνδφ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ 

κε ηελ ηζηνξία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

έκπλεπζεο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ην θξηηηθφ πλεχκα θαη ηε ζέιεζε γηα επηκνλή. Αθφκα, 

δηδάζθεη ηελ ηαπεηλφηεηα θαη ηελ ππνκνλή, δεδνκέλνπ φηη ε ηζηνξία απηή θάλεη θαλεξφ φηη ζηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ ππήξμε έλαο εληππσζηαθά κεγάινο αξηζκφο ιαλζαζκέλσλ ππνζέζεσλ, 

ιαλζαζκέλσλ ελλνηψλ, αιιά θαη παζηαζκέλεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ. Ζ 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε δείρλεη επίζεο φηη ε ζχγρξνλε επηζηήκε, πνπ ππεξβαίλεη ηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο, είλαη παγθφζκηα θαη είλαη έλα αγαζφ πνπ αλήθεη ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ηελ Ηζηνξία ησλ Φ.Δ., απηή δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

«έλζεηα» ή ζε βηνγξαθίεο ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ, αιιά ελζσκαηψλεηαη νξγαληθά ζηελ 

παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία ησλ επηιεγκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. εκαληηθή ψζεζε ζηηο 

πξνζπάζεηεο απηέο δίλνπλ ηα δηαδεδνκέλα ζε πνιιά ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα πξνγξάκκαηα 

«Δπηζηήκεο, Σερλνινγίαο θαη Κνηλσλίαο» (Science-Technology-Society, STS) ηα νπνία, 

εληάζζνληαο ηελ Ηζηνξία ζηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ., εθθξάδνπλ κηα λέα ηάζε πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

«Δπηζηήκε σο Κνπιηνχξα» (Science as Culture) επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο κηαο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ΦΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο (Science for All) θαη μεπεξλά ηνλ 

επηζηεκνληθφ απνθιεηζκφ (Rocard et al. 2007). 

ηελ πεξίπησζε απηή επηρεηξείηαη ε άκεζε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηζηνξηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν 

ηε ζπκβνιή ηεο Ηζηνξίαο ησλ ΦΔ (i) ζηε γλσζηηθή (ελλνηνινγηθή-κεζνδνινγηθή), (ii) ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη (iii) ζηε κεηαγλσζηηθή ζπληζηψζα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ (έξνγινπ & 

Κνπκαξάο 2001). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ 

αιιά θαη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, δείρλνπλ φηη ε Ηζηνξία ησλ ΦΔ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ΦΔ, ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ γηα ηηο ΦΔ, 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο επηζηήκεο (Γέδεο & Ραβάλεο 2006). 

Κεληξηθφ ππξήλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο απνηεινχλ νη παξαθάησ ζέζεηο: 

Ζ Ηζηνξία ησλ ΦΔ παξέρεη ζηξαηεγηθή γλψζε γηα ην πψο νηθνδνκήζεθε, άιιαμε θαη 

δηαδφζεθε κηα επηζηεκνληθή αλαπαξάζηαζε. Δπνκέλσο, ε θαηάιιειε ελζσκάησζή ηεο ζηα 

ζρέδηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ. Οη καζεηέο/ξηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ελ 

εθπαηδεπηηθφ, ζπγθξίλνληαο θαη αληηπαξαβάιινληαο κέζα ζηελ ηάμε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

κε ηηο πξνγελέζηεξεο ηζηνξηθέο απφςεηο, είλαη δπλαηφλ λα μεπεξάζνπλ αλάινγεο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηδέεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ην απνδεθηφ ζήκεξα επηζηεκνληθφ πξφηππν (Wandersee 1986, Bar & 

Zinn 1995).  ην ίδην πιαίζην ζηφρσλ εληάζζνληαη κειέηεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δξακαηνπνηεκέλσλ «ηζηνξηθψλ δηαιφγσλ» κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη 

εκπλεπζηέο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο/ξηεο, κέζα απφ ηελ αλάιεςε 

«ηζηνξηθψλ» ξφισλ θαη ηελ αληηπαξάζεζε επηζηεκνληθψλ επηρεηξεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγεζνχλ ζηαδηαθά ζηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζεσξία αθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε 

ησλ ηδεψλ (Lochhead & Dufrence 1989, Solomon 1989, Κσλζηαληηλίδεο, εβαζηίδνπ & 

Ραθηφπνπινο 2003, έξνγινπ 2006). 

Ζ Ηζηνξία ησλ ΦΔ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή άληιεζεο δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

δεκηνπξγία αληηγξάθσλ ηζηνξηθψλ πεηξακάησλ, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ψζηε λα 
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θαηαζηνχλ θηιηθά πξνο ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο, θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο αιιεινπρίαο ησλ 

πεηξακαηηθψλ βεκάησλ, κπνξνχλ λα ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

ελλνηψλ (Monk & Osborn 1997).  

Ζ επαθή ησλ καζεηψλ/ξηψλ κε ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα ηεο Ηζηνξίαο ησλ ΦΔ, φπνπ 

πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηζηήκνλεο ηνπ παξειζφληνο 

αληηκεηψπηζαλ ελλνηνινγηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο ησλ 

ζεσξηψλ ηνπο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο λα κπεζνχλ ζηελ επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία. Καη λα γίλνπλ ηθαλνί/εο λα παξαηεξνχλ, λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη λα 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεψλ ηνπο (Matthews 1994).       

ύγρξνλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ν ξόινο ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνύ 

ηαδηαθά άξρηζε λα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ φηη ε κάζεζε ησλ ΦΔ είλαη έλα 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαηλφκελν θαη φηη επεξεάδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο 

απηνί ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο αληηιήςεηο καζεηψλ/ξηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ/ξηψλ γηα 

ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, αιιά θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κάζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο πξνθαηαζθεπαζκέλεο, "αληηθεηκεληθήο" θαη αλαιινίσηεο γλψζεο απφ ην/ε δάζθαιν/α 

ζην παηδί, πνπ απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε θαη ζπλερψο ζπζζσξεχεηαη ή αληηκεησπίδεηαη σο 

δηαδηθαζία ζπλερνχο θαη ελεξγήο νηθνδφκεζεο λνεκάησλ απφ ην παηδί, πνπ νδεγεί ζε δηαξθή 

αλαδηνξγάλσζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπ; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη πξντφλ 

αηνκηθήο ή θνηλσληθήο θαηαζθεπήο; Ση κεηξάεη σο σθέιηκνο ρξφλνο θαη σο δνπιεηά ζην ζρνιείν 

θαη ηη φρη; Γηα παξάδεηγκα, ε ζπδήηεζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ζεσξείηαη κέξνο ηεο 

αλαγθαίαο δνπιεηάο ή απιά ράζηκν ρξφλνπ; Σν είδνο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη ζηηο 

παξαπάλσ εξσηήζεηο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ δχν παξάγνληεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

είλαη: α) ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηα 

παηδηά θαη β) ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη καζεηέο/ξηεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θεθαιαηψδεο θαη γηα δχν απηέο 

πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ επηηπρή παηδαγσγηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ, απηή ζα πξέπεη λα είλαη νιηγνκειήο (3-4 άηνκα) θαη 

εηεξνγελήο απφ θάζε άπνςε (θχιν, θπιή, επίδνζε, πξνέιεπζε, θιπ.), γηαηί ηφηε εμαζθαιίδνληαη 

ζπλζήθεο απμεκέλεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, γεγνλφο πνπ είλαη απφ ηηο 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα λα νηθνδνκεζεί ε επηζηεκνληθή γλψζε, αιιά θαη γηα λα αλαπηχμνπλ 

ηα παηδηά πνιιαπιέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάζε θνξά επηιέγνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ελφο 

θαηλνκέλνπ, κηαο έλλνηαο, θιπ., απηέο ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, λα επηηπγράλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη θπξίσο, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

ζηε κάζεζή ηνπο.  

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε πνηθίισλ κέζσλ, πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζήκεξα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα: 

λα εκπιέμεη ηα παηδηά ζε πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απιά κέζα θαη πιηθά, αιιά θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ,  

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ηφζν γηα παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε, φζν θαη 

γηα λα εξγαζηνχλ ηα παηδηά αλά 2 ζε Ζ/Τ, κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη παθέησλ 

πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηε Διιάδα, ή έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά (βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, www.e-yliko.gr),  
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λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ έγθπξεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην δηαδίθηπν (παλεπηζηήκηα, κνπζεία ΦΔ, νξγαλψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, θιπ.) 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ζεαηξηθά θείκελα, λα νξγαλψζεη παηρλίδη ξφισλ, ή αληηπαξαβνιή απφςεσλ 

ζηελ ηάμε, κε ζέκαηα απφ ηελ Ηζηνξία ησλ ΦΔ ψζηε λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη επηζηήκνλεο κηαο επνρήο λα δηαδψζνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο (πρ, γεσθεληξηθφ θαη ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα, αξηζηνηειηθέο θαη λεπηψλεηεο αληηιήςεηο 

γηα ηε δχλακε θαη ηελ θίλεζε, θιπ.), 

λα ρξεζηκνπνηήζεη έγθξηηα θείκελα εθιαΐθεπζεο ηεο επηζηήκεο πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληηθά 

θαη άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΦΔ, σο πιηθά εξγαζίαο ησλ παηδηψλ, 

ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα δηάθνξα δεηήκαηα θαη λα ηα βνεζήζεη λα 

γίλνπλ ελεξγνί θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο, θιπ.  

λα επλνήζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε απφ ηα παηδηά δξαζηεξηνηήησλ δηεξεχλεζεο 

(inquiry learning) δηαθφξσλ ζεκάησλ ησλ ΦΔ ηφζν ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη έμσ απφ 

απηή, πνπ ζα νινθιεξσζνχλ ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (πρ. 3-4 εβδνκάδσλ). 

Γηα έλα ζρνιείν ζχγρξνλν θαη πην απνηειεζκαηηθφ, γηα έλα ζρνιείν πην θηιηθφ πξνο ηα παηδηά, 

δηαγξάθεηαη έλαο λένο, εκπινπηηζκέλνο θαη πνιπδχλακνο ξφινο γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ν/ε 

νπνίνο/α παχεη λα εθηειεί απιψο νδεγίεο θαη λα αθνινπζεί κηα πξνθαζνξηζκέλε πνξεία 

δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, αιιά απνθηά κεγαιχηεξε απηνλνκία 

θαη δεκηνπξγηθφηεηα, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ. ην πιαίζην ηνπ λένπ ηνπ/ηεο ξφινπ νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ/εο κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν, ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο ζηελ ηάμε ηα δηθά ηνπ/εο δηδαθηηθά 

ζελάξηα, κε ζηφρν λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ν/ε καζεηήο/ξηα ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη ζήκεξα αξθεηνί/εο εθπαηδεπηηθνί, ελψ επηδηψθεηαη ηέηνηνπ είδνπο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο λα απνηεινχλ ηνλ θαλφλα θη φρη ηελ εμαίξεζε, κέζα ζηελ ηάμε. 

ρεδηάδνληαο δηδαθηηθά ζελάξηα θαη θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ/ξηώλ 

Χο δηδαθηηθφ ζελάξην ζεσξείηαη ε πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε εζηηαζκέλν γλσζηηθφ(ά) 

αληηθείκελν(α), ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. Έλα 

δηδαθηηθφ ζελάξην κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξσλ απφ κία δηδαθηηθψλ σξψλ. ηα 

δηδαθηηθά ζελάξηα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία φπσο ε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαηηθή 

δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο, νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θαη ηα 

ελδερφκελα δηδαθηηθά εκπφδηα, θαη γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά 

ζηε ζχγρξνλε ζεσξία. Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη, θαηά θαλφλα, κέζα απφ κηα ζεηξά 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δνκή θαη ξνή θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη νη ξφινη ηνπ 

δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλσλ (νη νπνίνη δηδαζθφκελνη, θαηά πεξίπησζε, κπνξεί λα είλαη καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο, επηκνξθνχκελνη/εο, θιπ.) θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα 

θαη πιηθά, πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ είλαη 

ηκήκαηα ηνπ ζελαξίνπ, εληάζζνληαη κέζα ζε απηφ θαη κπνξνχλ λα είλαη απφ απιέο έσο πην 

πξνεγκέλεο, ζχλζεηεο, θιπ. ηε δηδαζθαιία πνπ πξνηείλεη έλα ζελάξην κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη 

πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά κέζα, φπσο π.ρ. φξγαλα εξγαζηεξηαθά, αιιά θαη πίλαθαο, δηαγξάκκαηα, 

ράξηεο, θιπ., θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ζεκεηψζεηο, sites, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

έλα καζεζηαθφ απνηέιεζκα. 

Σν θχιιν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ξηψλ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαη αλαγθαίν 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε βάζε ην νπνίν πινπνηείηαη ζηελ ηάμε έλα δηδαθηηθφ 

ζελάξην. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ κφλα ηνπο θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαιφ είλαη λα 

ππάξρεη έλα θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν ζα θαζνδεγεί θαη ζα ππνζηεξίδεη ηα παηδηά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σν θχιιν εξγαζίαο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ηα κέζα ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά, θαη 

ηε δηδαθηηθή κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί.  

Καιφ είλαη φκσο ην θχιιν εξγαζίαο λα πεξηέρεη αλ φρη φια, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ θαη ηε δνκή ηνπ (Πηιάηνπ & ηαπξίδνπ 2005):  

Δηζαγσγή – Καηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνύ 
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Πξνθεηκέλνπ ε εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηηο λέεο έλλνηεο θαη θαηλφκελα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

παξαζηαηηθφ θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν γηα ηα παηδηά, ζηελ αξρή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο κπνξεί λα 

παξαηεζεί κηα ζχληνκε ηζηνξία, έλαο ζχληνκνο δηάινγνο, κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ψζηε λα 

πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ επαγσγή, 

παξαηίζεηαη έλα ζχληνκν έλζεην πνπ ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

επξεία θιίκαθα πνπ ππήξρε ηνλ 19ν αηψλα, ην νπνίν απνηειεί αθεηεξία γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ηελ Ηζηνξία ησλ ΦΔ.  

Αηνκηθέο εξγαζίεο – Αλίρλεπζε ησλ ηδεώλ θαη εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ 

Σν θχιιν εξγαζίαο, εηδηθά ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, θαιφ είλαη λα πεξηέρεη αηνκηθέο 

εξγαζίεο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

απηά πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ, θαζψο θαη λα δηαηππψζνπλ πξνβιέςεηο γηα πξνβιήκαηα ή 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα κειεηήζνπλ ή/θαη πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο ελλνηψλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν ή ζεκάησλ πνπ ηνπο είλαη γλσζηά απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Γηα παξάδεηγκα, ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηε θσηνζχλζεζε ηα παηδηά θαινχληαη 

λα εθθξάζνπλ ηηο αξρηθέο απφςεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ εμέιημε ζην ρξφλν ελφο θιεηζηνχ 

ζπζηήκαηνο (ζαιηγθάξη - πδξφβην θπηφ) θαη αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε κειέηε ηνπο λα επαλέιζνπλ 

θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο απφςεηο κε απηέο πνπ δηαηχπσζαλ αξρηθά. 

Οκαδηθέο – πεηξακαηηθέο – δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο είλαη αλαγθαίν ηα παηδηά λα πξαγκαηνπνηνχλ  δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηα θηλεηνπνηνχλ λνεηηθά-γλσζηηθά. Δηδηθφηεξα, παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζηελ νκάδα θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή θάλνπλ παξαηεξήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, αλαδεηνχλ θαη αμηνινγνχλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε δηάθνξεο πεγέο έληππεο ή 

ειεθηξνληθέο, δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο, ρεηξίδνληαη εξγαζηεξηαθφ πιηθφ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα ή εξγάδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε θαηάιιειεο πξνζνκνηψζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ εηθνληθά πεηξάκαηα, θαηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα, ζπδεηνχλ θαη δηαηππψλνπλ 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα νμέα νκαδνπνηνχλ πιηθά 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε νμέα θαη βάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο, ελψ ζην θχιιν εξγαζίαο γηα 

ηελ επαγσγή αλαδεηνχλ, θαηαγξάθνπλ θαη νκαδνπνηνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ 

ζπλερνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη επαγσγηθνχ ξεχκαηνο. ηα νμέα επίζεο θάλνπλ πξνβιέςεηο 

γηα ηελ επίδξαζε ελφο νμένο πάλσ ζε δηάθνξα πιηθά θαη επηιχνπλ έλα απιφ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ (επηινγή πιηθνχ ζπζθεπαζίαο γηα έλα νμχ), ελψ ζηελ επαγσγή 

εξγάδνληαη κε θαηάιιειεο πξνζνκνηψζεηο θαηλνκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ εηθνληθά πεηξάκαηα 

επαγσγήο. 

Οκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο – Εώλε δηαιόγνπ 

Αθνχ νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ έλαλ θχθιν πεηξακάησλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, 

αθνινπζεί αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε νκάδαο θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ επηζπκεηνχ ζπκπεξάζκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχζζεηαη κηα δψλε δηαιφγνπ 

ζηελ ηάμε πνπ επλνεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο θαη 

ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα ππάξμεη αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ 

κεηαμχ νκάδσλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ψζηε κε ηε ζπκβνιή ηνπ/εο 

εθπαηδεπηηθνχ, ε ηάμε σο κηα κεγάιε νκάδα λα θαηαιήμεη ζην επηζπκεηφ ζπκπέξαζκα. 

Μεηαγλσζηηθνύ ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο 

Ζ δηδαζθαιία θαιφ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα 

παηδηά. Με θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ζην θχιιν εξγαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απφςεσλ θαη ηδεψλ, ζπγθξίλνληαο ην ηη 

έιεγαλ ζηελ αξρή γηα θάπνην θαηλφκελν ή θάπνηα έλλνηα θαη ηη δηαπίζησζαλ ή ηη ιέλε ζην ηέινο 

ηνπ καζήκαηνο, δηαδηθαζία πνπ ηα επηηξέπεη λα αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθνχ ηχπνπ δεμηφηεηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηε θσηνζχλζεζε, ζε 

ζρέζε κε ην ζχζηεκα «ζαιηγθάξη-πδξφβην θπηφ». 

Δθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο 

Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα λα ζπλδεζεί ε επηζηεκνληθή γλψζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, θαιφ είλαη λα πξνηείλνληαη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε θαηαζηάζεηο, πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά γλψζεηο ρξήζηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα νμέα ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίια πξντφληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Δπίζεο, ε έλλνηα ηεο άλσζεο 

αμηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ έλα θνκκάηη ρξπζνχ είλαη λνζεπκέλν,  ελψ ζηελ επαγσγή 

εθαξκφδεηαη ε λέα γλψζε γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ηξφπνη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ θνηλσλία. 

 Χο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ απφςεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηέζζεξα δηδαθηηθά ζελάξηα κε ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ/ξηψλ,  ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο:  

1) Άλσζε,  

2) Δπαγσγή,  

3) Ομέα  

4) Φσηνζχλζεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Παηδαγσγηθό πιαίζην θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο 

Χο ζπλεξγαηηθή κάζεζε λνείηαη ε εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε κηθξέο νκάδεο, έηζη ψζηε ην θάζε 

παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ελλνείηαη φηη ηα παηδηά θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο ρσξίο ηελ άκεζε θαη 

απεπζείαο επίβιεςε θαη παξέκβαζε ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ (Cohen, 1994). Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη νχηε λα ζπγρέεηαη κε ηελ απιή εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο, παξφιν 

πνπ ε ηειεπηαία απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Γηα λα είλαη, 

φκσο, απνδνηηθή ε εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη λα ιεηηνπξγεί ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο έγηλαλ θαλεξέο κεηά απφ 

πνιπεηείο εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ απηήο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη χζηεξα απφ κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. 

Ο Stahl (1994), ζε κηα επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γξαθείνπ γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα θαη Βειηίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ησλ Ζ.Π.Α., 

ζπλνςίδεη θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξεη είλαη νη 

αθφινπζεο: 

αθείο δηδαθηηθνί ζηόρνη σο πξνο ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα 
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε αθξίβεηα ηη πξέπεη λα 

κάζνπλ ηα παηδηά ή ηη πξέπεη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλα ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο ή ηεο θάζε ελφηεηαο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα γλψζεηο είηε 

γηα λνεηηθέο ή πξαθηηθέο δεμηφηεηεο. 

πλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 
Γελ αξθεί ε ζσζηή επηινγή ζηφρσλ απφ ηνλ/ελ εθπαηδεπηηθφ, αιιά πξέπεη θαη φια ηα παηδηά 

ηεο νκάδαο λα πηνζεηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Δίλαη, επίζεο, αλαγθαίν λα αληηιεθζνχλ θαη λα 

δερζνχλ φηη ην θάζε παηδί ζηελ νκάδα πξέπεη λα έρεη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηε ζρεηηθή κε θάζε 

κάζεκα πιεξνθφξεζε θαη φηη νθείιεη λα θαηαθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ίδηα ηα παηδηά επηιέγνπλ θαη ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή, ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα ηνπο απνδερζνχλ 

ζην ζχλνιν ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ, ψζηε λα ηνπο θαηαθηήζνπλ. 

αθείο θαη πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ελόο έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηόηεηαο 
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δψζεη θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο πνπ λα πεξηγξάθνπλ κε 

ηξφπν αθξηβή θαη ζαθή ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπλ ηα παηδηά, κε πνηα ζεηξά, κε πνηα πιηθά, θαη 

φηαλ είλαη αλαγθαίν, ηη πξέπεη λα παξάγνπλ, ψζηε λα γίλεη θαλεξφ φηη θαηάθηεζαλ ηνπο ζηφρνπο 

θαη φζνλ αθνξά ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν θαη φζνλ αθνξά ζηηο δηάθνξεο δεμηφηεηεο. Απηέο νη 

νδεγίεο πξέπεη λα δνζνχλ ζηα παηδηά πξηλ μεθηλήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ νκάδα. 

Αλνκνηνγελείο νκάδεο 
Ζ νξγάλσζε ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ απφ ηνπο/ηο 

εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αλν-

κνηνγέλεηα ηεο θάζε νκάδαο θαη φζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ εζληθή ή θπιεηηθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ θαη ην θχιν. Οη νκάδεο θαιφ είλαη λα κε γίλνληαη 

κε βάζε ηηο παξέεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θηιίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Αλ πξάγκαηη 

νη νκάδεο είλαη αλνκνηνγελείο θαη πιεξνχληαη θαη νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε ηα παηδηά 

αιιειεπηδξνχλ θαη βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, ζε βαζκφ πνπ ζπάληα ζπκβαίλεη κε ηελ 

εθαξκνγή άιισλ παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Δπίζεο, ηείλνπλ λα γίλνπλ πην δεθηηθά θαη 

αλεθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο άιισλ, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηα ησλ 

άιισλ παηδηψλ, λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη λα αλαδεηνχλ 

ππνζηήξημε. 
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Ίζεο επθαηξίεο γηα επηηπρία 
Κάζε παηδί πξέπεη λα πηζηεχεη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη, έρεη ίζεο 

επθαηξίεο ηφζν γηα αθαδεκατθή επηηπρία -ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ηεζεί σο ζηφρνη-, φζν θαη γηα αληακνηβή θαη αλαγλψξηζε, φπσο θαη φια ηα άιια παηδηά ζηελ 

ηάμε. 

Θεηηθή αιιειεμάξηεζε 
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα νξγαλψζεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηξφπν ψζηε ηα 

παηδηά λα αληηιεθζνχλ φηη ε επηηπρία ηεο νκάδαο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

παηδηψλ θαη φηη ή ζα επηπιεχζνπλ ή ζα θαηαπνληηζηνχλ φινη καδί. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

αληηιεθζνχλ φηη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ σο κέιε κηαο νκάδαο θη φρη αηνκηθά, εθφζνλ ε νκάδα 

είλαη απηή πνπ ζα πάξεη ή δε ζα πάξεη θάπνηα δηάθξηζε ή αληακνηβή, εθφζνλ επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν αιιειεπίδξαζε 
Σα παηδηά πξέπεη λα θάζνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ην έλα ην 

πξφζσπν ηνπ άιινπ θαη λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ρακειφθσλα. 

Θεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 
Ζ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε ηα παηδηά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά, δελ είλαη απηνλφεηε, νχηε γίλεηαη απηφκαηα σο απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

παηδηά ζπγθξνηνχλ νκάδεο. Σα παηδηά γηα λα εξγαζηνχλ σο πξαγκαηηθή νκάδα ζα πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο ζε φηη αθνξά ην 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ, ηελ νηθνδφκεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

φπνησλ δηελέμεσλ, ηελ επίηεπμε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο, ηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο, ηνπο 

ηξφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίηεπμεο ζπκβηβαζκνχ, θιπ. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

απηψλ δεμηνηήησλ πνπ δηέπνπλ ηε κεηαμχ ησλ παηδηψλ αιιειεπίδξαζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα νξίζεη ξφινπο γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαη λα παξαθνινπζεί θαηά πφζν ηα παηδηά 

εξγάδνληαη κε βάζε απηνχο ηνπο ξφινπο. 

Δπθαηξίεο γηα νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηώλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 
Γηα λα είλαη ηα παηδηά απνηειεζκαηηθά, πξέπεη ην θαζέλα λα νινθιεξψζεη έλαλ αξηζκφ 

εζσηεξηθεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί, φπσο θαηαλφεζε, κεηάθξαζε, απνθαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, απφδνζε λνήκαηνο, 

νξγάλσζε δεδνκέλσλ, αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κειεηάηαη. Σα 

παηδηά ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αλαγθαίεο απηέο δηαδηθαζίεο. 

Γηάζεζε ηνπ απαηηνύκελνπ γηα ηε κάζεζε ρξόλνπ 
Σν θάζε παηδί θαη ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ άλεζε ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

απνθηήζεη ηε γλψζε θαη λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνη, ζην βαζκφ θαη 

ζηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη. Αλ δε δηαηεζεί ν αλαγθαίνο ρξφλνο, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ζα είλαη πεξηνξηζκέλα. Γηα λα αξρίζνπλ λα θαίλνληαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, ηφζν ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ φζν θαη 

ζηελ επίδνζή ηνπο, πξέπεη ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο γηα δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ θαη πιένλ εβδνκάδσλ. 

Αηνκηθή αμηνιόγεζε 
Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ 

εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο φια ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε απ' φηη αλ εξγάδνληαλ αηνκηθά. πγρξφλσο, φκσο, 

θαη ην θάζε παηδί ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη αηνκηθά ππεχζπλν, ψζηε λα αλαιακβάλεη λα θέξεη ζε 

πέξαο ην έξγν πνπ ηνπ αλαινγεί ζηελ νκάδα θαη λα κάζεη φηη πξνβιέπεηαη ζε θάζε κάζεκα. 

Δπίζεο, θάζε παηδί ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

θαηάθηεζεο ηεο λέαο γλψζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Γεκόζηα αλαγλώξηζε θαη αληακνηβή γηα ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο 
Σα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ πέηπραλ πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ελδείθλπηαη λα 

επηβξαβεχνληαη θαη λα αληακείβνληαη δεκφζηα, ζην ζρνιείν. Χο βξαβείν κπνξεί λα δνζεί θάηη 

πνπ έρεη αμία γηα ηα παηδηά. 
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Απνηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζηελ θάζε νκάδα 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηα παηδηά ζηηο νκάδεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ έλαλ 

απνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δνχιεςαλ σο νκάδα. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ 

θαη λα ζθεθηνχλ: α) ζε ηη βαζκφ πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, β) πφζν βνήζεζαλ ην έλα ην άιιν 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρζεθε, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηα αλαγθαία 

πιηθά θαη λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γ) αλ ε ζηάζε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο, θαη δ) ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ ζην κέιινλ ψζηε ε νκάδα ηνπο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

Ο Stahl αλαθέξεη φηη δελ είλαη αλαγθαίν λα ηεξνχληαη πάληα ζπγρξφλσο φιεο νη πξνεγνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο. εκεηψλεη, πάλησο, φηη φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο, ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη πην θησρά θαη ε εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο δπζρεξαίλεηαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπληζηά ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη κε επηηπρία ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηελ ηάμε ηνπ, λα θξνληίζεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ, 

εθηφο αλ αληηθαηαζηήζεη θάπνηεο απφ απηέο κε άιιεο θαιά ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο. 

Ζ Cohen (1994) ζε κηα κειέηε ηεο φπνπ πξνζεγγίδεη θξηηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο γίλεηαη πην απνδνηηθή ε εξγαζία ησλ κηθξψλ νκάδσλ ζηελ ηάμε, επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζε δχν παξάγνληεο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφηεξνπο, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ θαη ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απηά ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ πην παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία άιισλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε αιιειεμάξηεζε, νη ακνηβέο θαη ε αηνκηθή αμηνιφγεζε, θαη ξίρλεη λέν θσο 

ζην δήηεκα απηφ. 

Ζ ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη ε Cohen (1994) είλαη φηη ε ζρέζε ηεο επίδνζεο κε ηελ έθηαζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ νκάδα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

εθηεινχλ ηα παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζην είδνο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ είλαη αλαγθαία, φηαλ πξνβιέπνληαη δηαθνξά αλάκεζα ζην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ είλαη αλαγθαία φηαλ πξνβιέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο πνπ 

επηδέρνληαη κηα "ζσζηή" απάληεζε θαη νδεγνχλ ζε ηππηθή αθαδεκατθή γλψζε, θη φηαλ ζηφρν 

απνηειεί ε κάζεζε κε θαηαλφεζε ή ε ελλνηνινγηθή κάζεζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη ηφζν 

απζηεξά δνκεκέλε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα βνεζήζνπλ ην έλα ην άιιν, 

ψζηε λα θαηαιάβνπλ ηη αθξηβψο ιέεη ή παξνπζηάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ή ην βηβιίν, θαη είλαη 

νπζηαζηηθφ γη' απηά λα κνηξαζηνχλ δηάθνξεο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο. Αληίζεηα, φηαλ επηδηψθεηαη 

ελλνηνινγηθή κάζεζε, ε αιιειεπίδξαζε παίξλεη ηε κνξθή ακνηβαίαο αληαιιαγήο ηδεψλ, 

ππνζέζεσλ, ζηξαηεγηθψλ θαη απφςεσλ πνπ κνηξάδνληαη ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ βειηηψλεηαη φηαλ ηα παηδηά έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ δηάθνξα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. 

Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε Cohen ζηε κειέηε ηεο απηή, αλαθέξνληαη 

ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε αιιειεπίδξαζε ή ν 

αλαγθαίνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ζην είδνο ησλ νδεγηψλ πνπ 

πξέπεη λα δνζνχλ ζηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ νκάδσλ θαη ζην ξφιν ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, ήδε απφ 

ηελ πξσηνπνξηαθή έξεπλα ησλ Barnes θαη Todd (1977) έγηλε θαλεξφ φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα ρξεηάδεηαη απηά λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

δεμηφηεηα ειέγρνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ δηελέμεσλ, ηθαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη ρξήζεο 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, θαιή ζέιεζε γηα πξνζθνξά ακνηβαίαο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο. Όζνλ 

αθνξά ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πεξηιακβάλεηαη ε νηθνδφκεζε λνήκαηνο κέζα απφ κηα 

δεδνκέλε εξψηεζε, ε επηλφεζε ππνζέζεσλ, ε ρξήζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ηα παηδηά, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ, 

ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο δηαιφγνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζηελ νκάδα. 

Όζνλ αθνξά ζηηο νδεγίεο πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά νη εθπαηδεπηηθνί ή νη ζρεδηαζηέο νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δηαπηζηψζεθε φηη απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ κέζν γηα λα νξγαλσζεί κε 
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ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ε αιιειεπίδξαζε ζηελ νκάδα. Οη νδεγίεο απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ ηε 

κνξθή απιψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή παξαηλέζεσλ πξνο 

ηα παηδηά λα αιιεινβνεζνχληαη, λα ζπδεηνχλ θαη λα θηάλνπλ ζε ζπκθσλία, ή αληίζεηα λα 

πξνηείλνπλ ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ην ηη θαη ην πφηε ζα ζπδεηεζεί. Γηα λα βνεζήζνπλ 

ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ, νξηζκέλνη/εο εξεπλεηέο/ξηεο πξνηείλνπλ λα δίλνληαη ζπγθεθξηκέλνη 

ξφινη ζηα παηδηά φπσο ζπληνληζηήο, γξακκαηέαο, θιπ. Ζ πξφηαζε απηή πάλησο δελ έρεη θαζνιηθή 

απνδνρή. Φαίλεηαη, φκσο, φηη φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε 

ηππηθήο γλψζεο, ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη αλάθιεζε δεδνκέλσλ, ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 

θαη ελλνηψλ κε επαλαιακβαλφκελν θαη ηππηθφ ηξφπν, ε νξγάλσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε 

βνήζεηα ξφισλ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Αληίζεηα, αλ ε δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη ζε 

ελλνηνινγηθή κάζεζε, ε αιιειεπίδξαζε πξέπεη λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε θαη 

νξγαλσκέλε θαη λα αμηνπνηεί δηαδηθαζίεο νη νπνίεο παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα δηαηππψλνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιέςεηο, λα ζπλνςίδνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, λα δηεπθξηλίδνπλ λνήκαηα, 

θιπ. (Yager et al. 1985, Palincsar et al. 1987). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα, είλαη νη 

αμηνινγηθέο θαηαηάμεηο πνπ θάλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηελ επίδνζε (πρ. 

"θαινί" ή "αδχλαηνη" καζεηέο) ή άιιεο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ δχν θχισλ ή αθφκα ηε θπιή (πρ. ιεπθφο, καχξνο, θίηξηλνο) ή ηελ εζληθή πξνέιεπζε ησλ 

καζεηψλ. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θίλδπλνο λα εκθαληζηνχλ αληζφηεηεο ζηε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ ελ γέλεη αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη πςειψλ επηδφζεσλ καζεηέο θαη καζήηξηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά ζηε ζπδήηεζε, ελψ νη ρακειψλ επηδφζεσλ ιηγφηεξν ζπρλά θαη έρνπλ κηθξφηεξε επίδξαζε 

ηα ιεγφκελά ηνπο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην θχιν, έξεπλεο έδεημαλ φηη ζπρλά εκθαλίδνληαη 

πξνβιήκαηα ζε νκάδεο εθήβσλ (Alexopoulou & Driver 1997) θαη ηδηαίηεξα φηαλ ζηελ νκάδα 

πιεηνςεθνχλ είηε ηα θνξίηζηα, είηε ηα αγφξηα, ελψ δελ εκθαλίδνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο φηαλ ζηελ νκάδα ζπκκεηέρεη ίζνο αξηζκφο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (Cohen 

1994). Αληίζεηα, ην θχιν δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε παηδηψλ κηθξφηεξεο 

ειηθίαο πνπ θνηηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Webb 1984, Lockheed et al. 1983). 

Ο ξφινο ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

αλνκνηνγελείο νκάδεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

ηνλίδεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ, λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά κε ρακειέο επηδφζεηο 

θαη λα ηα επαηλεί κπξνζηά ζε φιε ηελ ηάμε φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ κε επηηπρία έλα έξγν ή 

δηαηππψλνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ζπιινγηζκφ, θιπ. Πάλησο, αλαγλσξίδεηαη φηη ν ξφινο ηνπ/εο 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο φηαλ ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Ζ 

δηαρείξηζε ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πξνυπνζέηεη πην ζχλζεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη παξαρψξεζε ελφο κέξνπο ηεο "εμνπζίαο" ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ ζηηο νκάδεο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή δελ είλαη εχθνιε γηα αξθεηνχο/έο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αηζζάλνληαη φηη έηζη 

ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Χο απνηέιεζκα, ηείλνπλ ζπρλά λα παξεκβαίλνπλ δίλνληαο 

νδεγίεο ή θαηεπζχλζεηο, δηαθφπηνληαο έηζη πξνο ζηηγκή ηηο εξγαζίεο θαη ηε ζπδήηεζε ζηηο 

νκάδεο, ή επηζπκνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο επηηεξνχλ 

θαιχηεξα. 

Ζ Hertz-Lazarovitz (1992) ζεσξεί φηη ε κεηάβαζε ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ απφ έλα 

δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, φπνπ είλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν αλαθνξάο, ε θχξηα 

πεγή ηεο γλψζεο, ην άηνκν πνπ ειέγρεη ηελ αιιειεπίδξαζε, πνπ παξαδίδεη ην κάζεκα θαη 

εμεηάδεη ηα παηδηά, πξνο έλα απνθεληξσκέλν κνληέιν ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πεξλά απφ κηα 

ζεηξά απφ ελδηάκεζα ζηάδηα. Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο απνδέρεηαη ηελ απνθέληξσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο, ζηε ζπλέρεηα ελεξγεί ππνζηεξηθηηθά ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ 

ζηηο νκάδεο, γηα λα κεηαηξαπεί αξγφηεξα ζην άηνκν πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, 

έσο φηνπ γίλεη ην άηνκν πνπ νξγαλψλεη έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί θαη παίξλεη απνθάζεηο 

απνθεληξσκέλα θαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα αιιάμεη θαη ε επηθνηλσληαθή 

ηαθηηθή ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ, πνπ απφ ηε κνλφπιεπξε παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηε 

δηαηχπσζε εξσηήζεσλ ζηα παηδηά ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαπηχμεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην 

δηάινγν ζηελ ηάμε, ζηε ζπλέρεηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο ζα 
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πξέπεη λα αλαπηχμεη έλαλ πην ζχλζεην ιφγν πνπ λα απεπζχλεη θαη ζε φιε ηελ ηάμε θαη ζε άηνκα 

θαη ζηηο νκάδεο, γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

φζν θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ. ηελ πην ζχλζεηε κνξθή νξγάλσζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ 

πνιχπιεπξε επηθνηλσλία, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

παηδηψλ κέζα ζηελ νκάδα θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ, νξγαλψλνληαο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 

δηεξεχλεζεο, παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ, θιπ. 

Ζ παηδαγσγηθή θαη ε επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ δχν απφ 

ηνπο έμη παξάγνληεο πνπ θαηά ηε Hertz-Lazarovitz (1992) πεξηγξάθνπλ έλα πεξηβάιινλ 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (βι. Πίλαθα 1). Με ην κνληέιν ησλ "έμη θαζξεπηώλ ηεο ηάμεο" πνπ 

πξνηείλεη, ζπζρεηίδεη ηνπο έμη απηνχο παξάγνληεο θαη γηα θαζέλαλ απφ απηνχο πξνηείλεη πέληε 

ζηάδηα κεηάβαζεο απφ έλα παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν ζε έλα κνληέιν ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: α) ε νξγάλσζε θαη δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ηάμεο, β) ηα 

καζεζηαθά έξγα θαη νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, γ) ε παηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ/εο 

εθπαηδεπηηθνχ, δ) ε επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ, ε) ε αθαδεκατθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο, ζη) ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο 

καζήηξηαο. 

Όζνλ αθνξά ζηα ζηάδηα νξγάλσζεο θαη δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο ηάμεο, αθεηεξία απνηειεί 

ε παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή ηάμε, φπνπ ηα παηδηά κηαο ηάμεο απνηεινχλ κηα νκάδα, 

θάζνληαη ήζπρα ζε ζεηξέο ην έλα πίζσ απφ ην άιιν θαη φια βιέπνπλ ηνλ/ελ εθπαηδεπηηθφ, ελψ 

δελ επηηξέπεηαη λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο ή λα κεηαθηλνχληαη ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Απηή ε 

δνκή ηεο ηάμεο απμάλεη ζην έπαθξν ηελ απνκφλσζε ησλ παηδηψλ, θαζψο νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη ζε αηνκηθή βάζε θαη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα επηδεηνχλ ηελ αηνκηθή 

πξνβνιή θαη λα ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά (Johnson & Johnson 1975).  

 

ηφρνο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη κηα ηάμε απνθεληξσκέλε, φπνπ ηα παηδηά θάζνληαη 

θαη ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξα ηξαπέδηα εξγαζίαο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ, ηεζζάξσλ ή πέληε 

παηδηψλ, έρνπλ αξθεηφ ρψξν ζηε δηάζεζή ηνπο θαη κπνξνχλ λα θηλνχληαη κέζα ζηελ ηάμε γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ή πιηθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ πξέπεη ζηαδηαθά λα 

αξρίζεη λα απμάλεη ε αιιειεπίδξαζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ παηδηψλ.  

 

Πίλαθαο 1 
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο 

ηάδηα: απφ ηελ 

παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία ζηε 

ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε 

Παξάγνληεο 

Οξγάλσζε 

ηεο ηάμεο 

Μαζεζηαθά 

έξγα 

Παηδαγσγηθή 

ζπκπεξηθνξά 

εθπαηδεπηηθνχ 

Δπηθνηλσληαθ

ή 

ζπκπεξηθνξά 

εθπαηδεπηηθνχ 

Αθαδεκατθή 

ζπκπεξηθνξά 

καζεηψλ/ξηψλ 

Κνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά 

καζεηψλ/ξηψλ 

1 ε ηάμε σο κηα 

νκάδα 

αηνκηθά θεληξηθφο 

έιεγρνο 

παξάδνζε 

καζήκαηνο 

κνλήο-δηπιήο 

θαηεχζπλζεο 

πξνο ηνλ/ελ 

εθπαηδεπηηθφ 

αληαγσληζκφο 

2 δπάδεο αξρηθή 

δηαίξεζε 

αξρηθή 

απνθέληξσζε 

δηάινγνο δηπιήο 

θαηεχζπλζεο 

κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ/ξηψλ 

πξψηεο 

αληαιιαγέο 

3 κηθξέο 

νκάδεο κε 

ρακειή 

ζπλεξγαζία 

νξηδφληηα 

δηαίξεζε 

ππνζηήξημε 

νκάδσλ 

ελδηάκεζε, 

κεηαβαηηθή 

αξρηθή 

πνιχπιεπξε 

ζπλεξγαζία 

4 κηθξέο 

νκάδεο κε 

πςειή 

ζπλεξγαζία 

νξηδφληηα & 

θαηαθφξπθε 

δηαίξεζε 

δηεπθφιπλζε 

ζπζηήκαηνο 

ζπδήηεζε ζηελ 

νκάδα 

πνιχπιεπξε, 

δηεξεπλεηηθή 

ζπληνληζκφο 
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5 ε ηάμε σο 

νκάδα απφ 

νκάδεο 

ζχλζεηα ζπληνληζκφο 

ζπζηήκαηνο 

πνιχπιεπξε πνιχπιεπξε, 

δεκηνπξγηθή 

νινθιήξσζε 

 

Χο πξψην ζηάδην κπνξεί λα λνεζεί ε έλαξμε ζπλεξγαζίαο ησλ παηδηψλ αλά δχν, λα 

αθνινπζήζεη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζε νκάδεο, κε πην απιά έξγα πνπ απαηηνχλ ζρεηηθά κηθξφ βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο, θαη κεηά λα ζπλεξγαζηνχλ ηα παηδηά πάλσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ πςειφ 

βαζκφ ζπλεξγαζίαο, έσο φηνπ γίλεη ε ηάμε κηα νκάδα νκάδσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά. 

Σα καζεζηαθά έξγα θαη νη πξνηεηλφκελεο ζηα παηδηά δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο. ην πην απιφ επίπεδν, ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά ζε αηνκηθή βάζε. ην επφκελν ζηάδην ε 

δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δπάδεο παηδηψλ. ηε ιεγφκελε νξηδφληηα κάζεζε, ην έξγν 

ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη θάζε παηδί ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη έλα απφ ηα ηκήκαηα 

απηά. Όηαλ ε εξγαζία φισλ ησλ παηδηψλ έρεη νινθιεξσζεί, γίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απηψλ ηκεκάησλ. Ζ ηερληθή απηή πνπ ζπρλά εθαξκφδεηαη ζηηο νκάδεο απνηειεί ηε ιεγφκελε 

κέζνδν Jigsaw (Aronson et al. 1978). Ζ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο 

απνηειεί επέθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ θαη πξνβιέπεη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ κε ηελ αλαδήηεζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ, νκνηνηήησλ, θιπ. 

ην πέκπην επίπεδν πνιππινθφηεηαο ε νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ζε έλα 

εληαίν ζχλνιν φιε ηελ αλαγθαία πιεξνθνξία θαη απηή γίλεηαη ε βάζε γηα πην νπζηαζηηθή 

επεμεξγαζία κε πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ή 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, θιπ. 

Οη δχν ηειεπηαίνη παξάγνληεο, ε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ξηψλ, 

είλαη αιιειέλδεηνη. Οη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θιηκαθψλνληαη απφ ηελ 

παζεηηθή παξαθνινχζεζε ηεο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε 

κε ην βηβιίν ή ην/ε δάζθαιν/α ζηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο, έσο ηελ αλάπηπμε πνιχπινθσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε έληνλα αιιειεπηδξαζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ξηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αηνκηθηζκφ θαη 

αληαγσληζκφ πξνο ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη καζεηέο/ξηεο πξέπεη 

λα αλαπηχμνπλ λέεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο λα παίξλνπλ ππφςε θαη λα απνδέρνληαη ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ, λα ζπλεξγάδνληαη νκαιά, λα ζθέθηνληαη θξηηηθά ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο, θιπ. 

Ζ κεηάβαζε απφ ηνλ έλα ηχπν αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ 

ζηνλ άιιν μεθηλά απφ κηα πξψηε πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ ζηνρεχεη ζην λα ηα βγάιεη 

απφ ηελ απνκφλσζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αξρίζεη ην έλα παηδί λα ειέγρεη ηελ εξγαζία 

ηνπ άιινπ, ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζε θάπνηα εξψηεζε, θιπ. Σν επφκελν βήκα κπνξεί λα 

είλαη κηα αξρηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κνηξάδνληαη θάπνηα πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο θαη παχνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε αληαγσληζηηθή βάζε. 

ηε ζπλέρεηα, νη αληαιιαγέο απηέο δηεπξχλνληαη θαη νδεγνχλ ζε θάπνηεο ζπλεξγαζίεο, φπνπ 

ηα παηδηά κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο πεγέο θαη καζαίλνπλ λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα αθνχλ 

πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ άιισλ παηδηψλ. Τςεινχ επηπέδνπ ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο 

επηηπγράλεηαη φηαλ ηα παηδηά ζηελ νκάδα θαηαιήγνπλ ζηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγηθή παξαγσγή 

θάπνηνπ έξγνπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ αλαπηχμεη θξηηηθή ζθέςε, ζχλζεηεο ηθαλφηεηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, δεμηφηεηεο ζχλζεζεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, θιπ. Πάλησο, ε 

κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ζ' απηφ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφρξνλε θαη παξάιιειε κεηαβνιή θαη ησλ έμη παξακέηξσλ πνπ πξναλαθέξ-

ζεθαλ θαη πνπ πεξηγξάθνπλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Οη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ πξνήιζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ δεδνκέλα πνιπάξηζκσλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο, ήδε απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960, θέξνπλ φκσο αλαπφθεπθηα θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 
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θαζνδήγεζε ηηο έξεπλεο απηέο, φπσο ν ζπκπεξηθνξηζκφο, ε θνηλσληθή ςπρνινγία, ε ιεγφκελε 

πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή, ν επνηθνδνκεηηζκφο, θιπ. Έηζη, παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην 

πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ησλ αληακνηβψλ, ηεο ζεηηθήο 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θιπ. (Slavin 1983). Αληίζεηα, ζχγρξνλνη 

εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο πνπ πηνζεηνχλ ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ, ζεσξνχλ ζαθψο 

ζεκαληηθφηεξε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ην ιφγν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ νκάδα. Δπίζεο, ζεσξνχλ 

φηη δελ είλαη αλαγθαία ε παξνρή θηλήηξσλ, φπσο νη δηάθνξεο αληακνηβέο, αλ ε πξνηεηλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα έρεη απφ κφλε ηεο ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά θαη κπνξεί λα ηα πξνζειθχζεη θαη λα 

ηα θηλεηνπνηήζεη, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο (Hertz–Lazarovitz 1992, Cohen 1994). 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Θεσξίεο κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

2.1 Από ην ζπκπεξηθνξηζκό ζηνλ θνηλσληθό επνηθνδνκεηηζκό 

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε φηαλ εθαξκφδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, φπσο 

νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν εμίζνπ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο, ηελ Παηδαγσγηθή 

θαη ηε Γηδαθηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα λα γίλνπλ 

ζαθείο νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληζηψζα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο θαζνξίδνπλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζεσξήζεθε ρξήζηκν θαη αλαγθαίν 

λα πξνεγεζεί κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηηο δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ επεξέαζαλ ηηο ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ν ζπκπεξηθνξηζκφο (behaviourism) ήηαλ ε θπξίαξρε 

ζεσξία γηα ηε κάζεζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζεσξία απηή παξφιν πνπ επεξέαζε 

ζεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε 

δηαηχπσζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, είρε ήδε αξρίζεη λα δείρλεη ηα φξηά ηεο. ηα κέζα ηεο ίδηαο 

δεθαεηίαο νη Φπζηθνί άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρακειή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ ζηηο Ζ.ΠΑ νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ., πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη 

εθαξκφζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970 (Duit & Treagust 1998). Θεσξεηηθφ πιαίζην γηα 

ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά απνηέιεζε ε ζεσξία ηνπ Brunerπνπ δηαηππψζεθε ζην βηβιίν ηνπ "The 

process of Education", πνπ εθδφζεθε ην 1960, θαη επεξέαζε άκεζα ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. Ζ 

ζεσξία ηνπ Bruner επηθεληξσλφηαλ ζηε κάζεζε θαη ζην καζεηή θαη έθαλε ηηο εμήο βαζηθέο 

παξαδνρέο: 

• Ζ κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή αλ ε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. επηθεληξσζεί ζηε "δνκή ηεο 

επηζηήκεο", παξά ζηε κάζεζε επηκέξνπο γεγνλφησλ θαη ηερληθψλ. 

• Ζ κάζεζε λέσλ ηδεψλ γίλεηαη πην εχθνιε αλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε δηδαζθαιία ηηο 

πξνζεγγίδνπλ ζηαδηαθά θαη επαλέξρνληαη ζε δηάθνξεο ηάμεηο εκπινπηίδνληαο θάζε θνξά ην 

πεξηερφκελφ ηνπο (ζπεηξνεηδήο δηάηαμε ηεο χιεο). 

• Ζ κάζεζε επλνείηαη αλ αμηνπνηείηαη ε έκπλεπζε θαη ε αλαιπηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ/ξηψλ, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο έξεπλαο (αλαθαιππηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο). 

• Γηα λα ππάξμεη κάζεζε πξέπεη λα ππάξρεη επηζπκία γηα κάζεζε, άξα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. 

Ζ ζεσξία ηνπ Bruner επεξέαζε νπζηαζηηθά ηε ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο. Σν ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δνκή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζηελ επηζηεκνληθή 

κέζνδν, ελψ θπξηάξρεζε ε αλαθαιππηηθή κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά έπξεπε λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο, ψζηε λα καζαίλνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο. 
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 Με έξεπλεο ηεο επνρήο εθείλεο αιιά θαη κεηαγελέζηεξεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί 

αλ ή κε πνην ηξφπν νη αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ή ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο επηθέξνπλ 

αιιαγή ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε 

θαηάζηαζε, εθηφο απφ ηηο πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο, άξρηζαλ λα επλννχληαη θαη πνηνηηθέο κέζνδνη 

δηεξεχλεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Πάλησο, έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαθαιππηηθνχ ηχπνπ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, έδεημαλ φηη ηα 

απνηειέζκαηα απφ θάζε άπνςε ήηαλ θησρά (πρ. φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, ζηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ/ξηψλ πνπ επηιέγνπλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα θαη θαηεπζχλζεηο, θιπ) 

θαη δπζαλάινγα πξνο ην ρξφλν, ηα ρξήκαηα θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ είραλ επελδπζεί. Αηηία γηα 

ηελ θαηάζηαζε απηή ζεσξήζεθε ην γεγνλφο φηη ηα αλαιπηηθά απηά πξνγξάκκαηα, φπσο θαη ε 

παξαδνζηαθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, έδσζαλ κεγάιε έκθαζε ζε κηα αθαδεκατθή θαη δηαλνεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη αγλφεζαλ ηελ αλζξψπηλε, πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο (θνηλσληθέο, θπιεηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, θιπ) θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ καζαίλνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(Lazarovitz & Hertz-Lazarovitz 1998). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ 

πξνζεγγίζεηο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κφιηο ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. 

Οη απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ. άξρηζαλ λα επεξεάδνληαη θαη απφ 

δηάθνξεο άιιεο θαηεπζχλζεηο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε ζεσξία 

ηνπ Piaget θαη αξρίδεη λα εθηνπίδεη ηε ζεσξία ηνπ Bruner. Ο Piaget εηζήγαγε λέεο απφςεηο γηα ηε 

λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ζεσξία ηνπ γηα ηα ζηάδηα λνεηηθήο αλάπηπμεο 

ηξνθνδφηεζε έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο κεηάβαζεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζην ζηάδην ηεο αθεξεκέλεο 

ζθέςεο. Δπίζεο, επηρεηξήζεθε λα γίλνπλ ηαμηλνκήζεηο ελλνηψλ ησλ Φ.Δ. θαη λα πξνζδηνξηζηεί ην 

πεξηερφκελφ ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ, 

γεγνλφο πνπ έσο έλα βαζκφ επεξέαζε ηε ζχληαμε θάπνησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Μηα άιιε ζεσξία πνπ άζθεζε επηξξνή ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. ήηαλ απηή 

ηνπ ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ ηεο εθπαίδεπζεο Ausubel, πνπ εθθξάζηεθε ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν 

"Educational psychology: a cognitive view" πνπ εθδφζεθε ην 1968. Οη απφςεηο ηνπ Ausubel 

ζεσξήζεθε απφ αξθεηνχο φηη πξνζθέξνπλ έλα θαιχηεξν πιαίζην γηα ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ. Μηα ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο ζεσξίαο απηήο 

είλαη ην φηη έθεξε ζην πξνζθήλην ην καζεηή θαη ηδηαίηεξα απηφ πνπ απνθαιείηαη γλσζηηθή δνκή 

ηνπ καζεηή, δειαδή ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε θαηέρεη θαη αλέδεημε ηε ζεκαζία ηνπο γηα 

ηε κάζεζε λέσλ ελλνηψλ. Ήδε είλαη παζίγλσζηε ε θξάζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία "ν πην 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε κάζεζε είλαη ε πνζόηεηα, ε ζαθήλεηα θαη ε νξγάλσζε 

ησλ γλώζεσλ πνπ ν καζεηήο ήδε δηαζέηεη. Απηέο νη γλώζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ, ζηηο νπνίεο ν 

καζεηήο κπνξεί λα πξνζθύγεη αλά πάζα ζηηγκή θαη πνπ απνηεινύληαη από γεγνλόηα, έλλνηεο, 

ζρέζεηο, ζεσξίεο θαη δεδνκέλα πνπ δελ πξνέξρνληαη από άκεζε αληίιεςε, απνηεινύλ ηε γλσζηηθή 

ηνπ δνκή". 

Μηα λέα ινηπφλ εμέιημε ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε 

κάζεζε ζηηο Φ.Δ. άξρηζε λα εξεπλάηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο (cognitive 

science), ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ νη ιφγνη ηεο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή ζπλέβαιε θαη κηα λέα ηδέα πνπ είρε αξρίζεη λα αλαδχεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Φπρνινγίαο, ηεο Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο, ε ηδέα ηεο επνηθνδφκεζεο 

ηεο γλψζεο (constructivism). 

Αξρηθά, νη έξεπλεο κεηά ην 1975 αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαλφεζε πνπ είραλ νη καζεηέο/ξηεο 

γηα κεκνλσκέλεο έλλνηεο, θαηλφκελα, λφκνπο, φπσο πρ. ε θίλεζε, ε δχλακε, ε ζεξκφηεηα, ε 

ελέξγεηα, θιπ. Οη έξεπλεο έδεημαλ φηη ε κάζεζε πνπ πξνέθππηε ζην ζρνιείν ήηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ αλακελφηαλ, δειαδή απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. ηε θάζε απηή, 

αιιά θαη αξγφηεξα, άξρηζε λα ζπγθξνηείηαη έλα ζψκα εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ιεγφκελεο 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ (alternative conceptions, misconceptions), 

δειαδή ηηο πξνζσπηθέο ηδέεο θαη αληηιήςεηο πνπ ζρεκάηηδαλ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε έλλνηεο θαη 
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θαηλφκελα ησλ Φ.Δ. πνπ δηδάζθνληαλ ζην ζρνιείν. Απφ δηδαθηηθή άπνςε έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα 

αληηκεησπηζηεί κεκνλσκέλα ε θάζε ηδέα ή αληίιεςε, γεγνλφο πνπ επίζεο θαηέιεμε ζε 

πεξηνξηζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

ηαδηαθά άξρηζε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε κάζεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη έλα 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαηλφκελν θαη φηη επεξεάδεηαη απφ πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο αληηιήςεηο καζεηψλ/ξηψλ θαη 

θαζεγεηψλ/ξηψλ γηα ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, αιιά θαη 

κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κάζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία κεηαθνξάο πξνθαηαζθεπαζκέλεο, "αληηθεηκεληθήο" θαη αλαιινίσηεο 

γλψζεο απφ ην/ε δάζθαιν/α ζην παηδί, πνπ απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε θαη ζπλερψο ζπζζσξεχεηαη 

ή αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία ζπλερνχο θαη ελεξγήο νηθνδφκεζεο λνεκάησλ απφ ην παηδί, πνπ 

νδεγεί ζε δηαξθή αλαδηνξγάλσζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπ; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε 

είλαη πξντφλ αηνκηθήο ή θνηλσληθήο θαηαζθεπήο; Ση κεηξάεη σο σθέιηκνο ρξφλνο θαη σο δνπιεηά 

ζην ζρνιείν θαη ηη φρη; Γηα παξάδεηγκα, ε ζπδήηεζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε 

ζεσξείηαη κέξνο ηεο αλαγθαίαο δνπιεηάο ή απιά ράζηκν ρξφλνπ; Σν είδνο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δίλνληαη ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ζεσξεηηθψλ απφςεσλ δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο, πνπ θαηέιεμε ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ θαηεχζπλζε απηή 

ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο Driver, πνπ επεμεξγάζηεθε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη δηαηχπσζε ηηο 

βαζηθέο ζέζεηο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε ησλ Φ.Δ. (Driver & Oldham 1986, 

Driver & Bell 1986). χκθσλα κε ηηο απφςεηο απηέο, ε κάζεζε ζεσξείηαη σο ελλνηνινγηθή 

αλάπηπμε (conceptual development), πεξίπνπ φπσο ην ελλννχζε ν Piaget. Γειαδή, ζεσξείηαη φηη 

ε λέα γλψζε κπνξεί είηε λα αθνκνησζεί, αλ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα γλσζηηθή δνκή ηνπ 

καζεηή ή ηεο καζήηξηαο (αθνκνίσζε, assimilation), είηε, αλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα 

γλσζηηθή δνκή ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαδηνξγάλσζε ηεο αξρηθήο 

δνκήο (πξνζαξκνγή, accommodation) έσο φηνπ λα επέιζεη λέα εμηζνξξφπεζε (equilibration). ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα ππάξμεη γλσζηηθή ζχγθξνπζε (cognitive conflict), δειαδή ξηδηθή 

αληηπαξάζεζε παιηάο θαη λέαο γλψζεο. Με ηελ έλλνηα απηή, ν Piaget κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο 

απφ ηνπο πξφδξνκνπο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε, πνπ θπξηαξρεί ηε δεθαεηία 

1980 θαη 1990. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαδνρή ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο είλαη φηη ε γλψζε πνπ απνθηά 

έλα άηνκν γηα ηνλ θφζκν ζεσξείηαη κηα αλζξψπηλε θαηαζθεπή, νπφηε ε κάζεζε ζηηο Φ.Δ. λνείηαη, 

επίζεο, σο δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ή νηθνδφκεζεο λνήκαηνο θαη φρη σο κεηαθνξά 

έηνηκεο γλψζεο απφ ην/ε δάζθαιν/α ζην/ε καζεηή/ξηα. Ζ νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο ζηηο Φ.Δ. 

είλαη ζπλερήο θαη ελεξγή δηαδηθαζία θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο ηνπ/εο καζεηή/ξηαο, θαζψο θαη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξά ηνπ/εο. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπ λνήκαηνο κηαο λέαο έλλνηαο ή ηδέαο είλαη απφιπηα εμαξηψκελε απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην 

νπνίν ζπκκεηέρεη ην άηνκν θαη θαηά ζπλέπεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά ην 

άηνκν κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ-γιψζζαο (γηα κηα πην ιεπηνκεξή παξνπζίαζε 

ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε ησλ Φ.Δ. βιέπε θαη Κφθθνηαο 1998). 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε έκθαζε δφζεθε ζηε κειέηε ηεο 

αηνκηθήο/πξνζσπηθήο δηάζηαζεο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. Έγηλε απνδεθηφ φηη ηα 

άηνκα δεκηνπξγνχλ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (representations) θαη κνληέια γηα νληφηεηεο, δνκέο 

θαη θαηλφκελα, θαη ηα απνζεθεχνπλ ζηε κλήκε ηνπο. Ζ κάζεζε λνείηαη σο δεκηνπξγία λέσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ λνεηηθψλ κνληέισλ ζπκβαηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή 

άπνςε. Ζ έξεπλα αιιά θαη ε δηδαζθαιία έρνπλ σο ζηφρν λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ζεσξίεο θαη εμεγήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ελδερφκελεο 

αιιαγέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ κε θαηάιιειεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. 

Ο φξνο ελλνηνινγηθή αιιαγή (conceptual change) έξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα γηα λα δειψζεη 

ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε φηη ε κάζεζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ζπλήζσο 
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πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή αλαδφκεζε/αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ 

(Vosniadou 1994). Γεδνκέλνπ φηη νη θαζεκεξηλέο θαη νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο αλήθνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ε ελλνηνινγηθή αιιαγή απνδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία θαη θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο ζηελ αιιαγή. Αξρηθά, 

ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία επεδίσμαλ λα πξνθαιέζνπλ αληηθαηάζηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ 

ησλ καζεηψλ/ξηψλ απφ επηζηεκνληθέο. ηαδηαθά δηαπηζηψζεθε φηη απηφ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν 

ή θαη αδχλαην, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη λένο πξνζαλαηνιηζκφο κε ζηφρν λα αληηιεθζνχλ νη 

καζεηέο/ξηεο ηα φξηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ θαη φηη ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο νη 

επηζηεκνληθέο απφςεηο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ φηη νη πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο (Posner 

et al. 1982). 

Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζεσξία θαη ζηφρεπαλ ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή έδσζαλ ελδηαθέξνληα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Φ.Δ., φπσο ην πξφγξακκα C.L.I.S. -Children's 

Learning In Science- πνπ αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην Leeds ηεο Βξεηαλίαο (Driver 1989, 

Scott et al. 1992). Δπίζεο, απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ πξνήιζαλ απφ κηα αλάιπζε 70 

δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά, πξνέθπςε φηη νη επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

(Guzetti et al. 1993). 

Μηα θξηηηθή πνπ αζθήζεθε κεηαγελέζηεξα ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επνηθνδνκεηηθνχ 

ηχπνπ αλαθεξφηαλ ζην γεγνλφο φηη λαη κελ ζηεξίρζεθαλ ζηελ παξαδνρή φηη ηα παηδηά νηθνδνκνχλ 

κε πξνζσπηθφ ηξφπν ηε γλψζε ηνπο, φκσο έδεημαλ λα αγλννχλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

νηθνδφκεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη Taylor, Fraser θαη Fisher 

(1997) αλαγλψξηζαλ φηη ππήξμαλ "ηπθινί" φζνλ αθνξά ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, φηαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλάπηπμαλ ηελ πξψηε εθδνρή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο C.L.E.S.-Constructivist Learning Environment Survey-, κε ζηφρν λα 

βνεζήζνπλ δαζθάινπο/εο θαη εξεπλεηέο/ξηεο λα αλαπηχμνπλ επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. Καζψο θάλεθε λα 

αλαγλσξίδεηαη ην πξφβιεκα απηφ, νξηζκέλεο επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο άξρηζαλ λα 

δέρνληαη κηα απμαλφκελε θξηηηθή, θπξίσο δηφηη έδσζαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή 

δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ησλ Φ.Δ. θαη παξακέιεζαλ ηηο θνηλσληθέο ζπληζηψζεο ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (Solomon 1987, 1994). 

Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (1978 θαη Βπγθφηζθη 1988), πνπ ελψ 

αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζηε νβηεηηθή Έλσζε, άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηή ζηε Γχζε 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ηηο επφκελεο δεθαεηίεο (Scott 1998). 

χκθσλα κε ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky (1978), νη αλψηεξεο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσληθή δσή.  

Δηδηθφηεξα, πςεινχ επηπέδνπ ςπρνινγηθέο δνκέο (φπσο ε επηζηεκνληθή ελλνηνινγηθή γλψζε) 

εκθαλίδνληαη δχν θνξέο, πξψηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ σο δηαπξνζσπηθέο θαηεγνξίεο 

(interpsychological category) θαη θαηφπηλ ζην ίδην ην παηδί, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

εζσηεξίθεπζεο, σο ελδνπξνζσπηθέο θαηεγνξίεο (intrapsychological category). Ζ εζσηεξίθεπζε 

ησλ λνεηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ απηψλ θαηεγνξηψλ κεηακνξθψλεη θαη εμειίζζεη ην άηνκν ζην 

λνεηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε ζεσξία ηνπ Vygotsky 

θέξλεη θνληά ηελ θνηλσληθή θαη ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο θαη εκθαλίδεη ζπλάθεηα κε ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζεσξία γηα ηε κάζεζε, ζην βαζκφ πνπ δέρεηαη φηη ν/ε καζεηήο/ξηα 

αλαδηνξγαλψλεη θαη επαλαδνκεί ηνλ εμσηεξηθφ ιφγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ απνηειεί 

παζεηηθφ δέθηε ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο. 

ην εξψηεκα πψο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ "λέα" θαηαλφεζε θαη "λέν" λφεκα ζε ζρέζε κε ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, ε ζεσξία ηνπ Vygotsky ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ζην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ην ξφιν ηνπ ιφγνπ/δηαιφγνπ 

δαζθάινπ/αο θαη καζεηή/ξηαο. Ο δάζθαινο, ε δαζθάια ή έλα άιιν πξφζσπν πνπ έρεη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ ην παηδί, κπνξεί λα παίμεη ξφιν δηακεζνιαβεηή θαη λα βνεζήζεη λα 

"πεξάζεη" ε δεκφζηα γλψζε (επηζηεκνληθή γλψζε) ζην παηδί. Ο Vygotsky εηζήγαγε ηελ έλλνηα 
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ηεο "Εψλεο Δπφκελεο Δμέιημεο" (Zone of Proximal Development- ZPD) θαη ππνζηήξημε φηη ν 

ξφινο ηνπ/εο δαζθάινπ/αο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην ρεηξηζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

παηδί ζηε δψλε απηή. Ζ "Εψλε Δπφκελεο Δμέιημεο" πξνζδηνξίδεη κηα δψλε δπλαηνηήησλ πνπ ην 

παηδί κπνξεί λα αλαπηχμεη αλ βνεζεζεί θαηάιιεια απφ θάπνην ελήιηθν ή πην έκπεηξν άηνκν. Ζ 

δηαθνξά αλάκεζα ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ, δειαδή ζε απηά πνπ κπνξεί λα επηηχρεη φηαλ 

εξγάδεηαη κφλν ηνπ, θαη ζην επίπεδν πνπ κπνξεί λα θζάζεη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο είλαη ζεκαληηθή. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δηδαζθαιία λνείηαη σο 

ππνβνήζεζε ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο γηα λα επηηχρνπλ κηα επηζπκεηή επίδνζε (teaching as 

"assisting performance"). Κάησ απφ ηηο επηδξάζεηο απηέο δηακνξθψζεθε θαη άξρηζε λα θαηαθηά 

έδαθνο ν θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο (social constructivism), κηα κεηεμέιημε ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε, πνπ παίξλεη ζνβαξά ππφςε ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κάζεζε ησλ Φ.Δ. 

Δληειψο ζπλαθήο πξνο ηελ ηδέα ηεο "Εψλεο Δπφκελεο Δμέιημεο" είλαη ε άπνςε ησλ Wood, 

Bruner θαη Ross (1976) γηα ην ξφιν ηεο ππνβνήζεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην/ε δάζθαιν/α. Οη 

πξνεγνχκελνη ζπγγξαθείο, θαη αξγφηεξα ν Bruner (1985), παξνκνίαζαλ ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη ζην παηδί σο κηα "ζθαισζηά" (scaffolding) πνπ ζα ην βνεζήζεη λα "πηαζηεί", ψζηε 

λα θέξεη ζε πέξαο κε επηηπρία κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ψζηε αξγφηεξα, 

εζσηεξηθεχνληαο ηελ εμσηεξηθή γλψζε, λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη ην ίδην ή παξφκνην έξγν 

δξψληαο απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα. Ζ άπνςε απηή ζπλέβαιε ζην λα κειεηεζεί πην ζπζηεκαηηθά 

ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ θάζε θνξά πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά (Scott 1998). Δπίζεο, 

ελίζρπζε ηελ άπνςε γηα ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ξηψλ, δηφηη θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη δχζθνιε γηα έλα κεκνλσκέλν παηδί, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πην 

εχθνια ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, γεγνλφο ηδηαίηεξα επλντθφ γηα ηα παηδηά κε ρακειή 

επίδνζε ζην ζρνιείν. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο λέαο 

γλψζεο εληζρχζεθε κεηά ην 1989, νπφηε νη Brown, Collins θαη Duguid εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο 

"εγθαηεζηεκέλεο γλψζεο" (situated cognition), ζχκθσλα κε ηελ νπνία "κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη 

θαηαζηάζεηο ζπλ-παξάγνπλ γλψζε", θαη φηη "ε κάζεζε θαη ε γλψζε είλαη βαζηθά εγθαηε-

ζηεκέλεο", δειαδή εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν παξάγνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ. ηελ 

επξχηαηα δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ε γλψζε είλαη πξνζσπηθή θαη δνκείηαη απφ ην άηνκν, φηη ηα 

ζρνιεία είλαη νπδέηεξα ζε ζρέζε κε φηη δηδάζθεηαη, φηη νη έλλνηεο είλαη αθεξεκέλεο θαη φηη ην 

λφεκά ηνπο είλαη ζηαζεξφ θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο απνθηάηαη 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη, αληηηάζζεηαη ε άπνςε φηη ε κάζεζε ζηηο Φ.Δ. πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα 

κχεζε ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο ζε κηα λέα θνπιηνχξα, ηελ επηζηεκνληθή, πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κέζα απφ απζεληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ απμεκέλε 

αιιειεπίδξαζε (Roth 1995). Μάζεζε θαη δξάζε είλαη αιιειέλδεηεο θαη αδηαρψξηζηεο. ην 

παξαδνζηαθφ ζρνιείν φκσο, αληί λα δηεπθνιχλεηαη ε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηελ επηζηεκνληθή 

θνπιηνχξα, επλνείηαη ηειηθά ε κχεζή ηνπο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη θάηη ην πνιχ 

δηαθνξεηηθφ, πνπ επηζθηάδεη φιεο ηηο άιιεο θνπιηνχξεο. Γη' απηφ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Roth 

(1995) θαη ην αίηεκα γηα απζεληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ κάζεζε ζηηο Φ.Δ. παξνκνηάδεηαη κε ηε κάζεζε ηεο γιψζζαο (Brown et al. 1989, Sutton 

1996). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ έλα κηθξφ παηδί κπνξεί λα κάζεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή έσο 

θαη 5000 λέεο ιέμεηο ζε έλα ρξφλν, ζην ζρνιείν δελ θαηαθέξλεη λα κάζεη πάλσ απφ 100-200 λέεο 

ιέμεηο ην ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζην φηη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ην λφεκα απνθηάηαη 

κέζα απφ ηε ρξήζε, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί κηα ιέμε θαη κπνξεί 

ζπλερψο λα κεηαβάιιεηαη. Αληίζεηα, ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν νη λέεο έλλνηεο δηδάζθνληαη ζαλ 

λα πξνέξρνληαη απφ θάπνην ιεμηθφ, φπνπ δίλεηαη ε ζεκαζία κέζσ ελφο νξηζκνχ θαη απηή 

δηεπθξηλίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ή δχν παξαδεηγκάησλ, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ζην/ε 

καζεηή/ξηα λα ζπιιάβεη ηε λέα ζεκαζία θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. 

Ζ κάζεζε λνείηαη σο έλα είδνο καζεηείαο (apprenticeship) κε ζηφρν λα δνζεί έκθαζε ζηε 

ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη γηα λα ηνληζηεί ε 

εμάξηεζή ηνπο απφ ην πιαίζην θαη ηηο θαηαζηάζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Ζ καζεηεία 

ζεκαίλεη, επίζεο, φηη ην άηνκν εληαζζφκελν ζηελ θαηάζηαζε έρεη απμεκέλε θνηλσληθή 
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αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο. Άξα καζαίλεη κέζα ζε κηα νκάδα. 

Αλαθνξηθά κε ηε κάζεζε ζηηο Φ.Δ. απηφ κεηαθξάδεηαη ζην φηη πξέπεη λα επλνείηαη ε εξγαζία 

ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο θαη εηδηθφηεξα λα επηδηψθνληαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ζπιινγηθή ιχζε 

πξνβιεκάησλ, ε ελαιιαγή ξφισλ ζηελ νκάδα, ε έθθξαζε ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ, ε ζπδήηεζε γηα 

ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, θιπ. ην πιαίζην απηφ 

ν δάζθαινο ή ε δαζθάια έρεη λα παίμεη έλαλ πνιχ πην ζεκαληηθφ θαη πεξίπινθν ξφιν. Δίλαη ην 

άηνκν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηα παηδηά λα κάζνπλ, πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηα παηδηά ην λφεκα 

θαη ηε ζεκαζία ησλ λέσλ ελλνηψλ πνπ δηδάζθνληαη, πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ 

δχν θνηλνηήησλ, απηήο ησλ παηδηψλ θαη απηήο ησλ επηζηεκφλσλ (Tobin 1998). 

Σε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ ηνλίδεη θαη ν Lemke (1990), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε κάζεζε 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξνυπνζέηεη λα κάζεη ν/ε καζεηήο/ξηα λα κηιά επηζηεκνληθά, δειαδή 

λα κάζεη λα επηθνηλσλεί ζηε γιψζζα ηεο επηζηήκεο, θαη λα ελεξγεί σο κέινο κηαο θνηλφηεηαο πνπ 

ρεηξίδεηαη απηή ηε γιψζζα. Ζ επηζηήκε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο ιφγνπ πνπ εμειίζζεηαη 

θαη έρεη σο ζηφρν λα θάλεη θαηαλνεηά κηα ζεηξά απφ θαηλφκελα κε φξνπο έγθπξεο γλψζεο. Ζ 

κάζεζε ησλ Φ.Δ. λνείηαη σο ε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ελφο λένπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο 

εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Tobin 1997). Ο ιφγνο ζηελ πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία απνδίδεηαη λφεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, κε ηε 

βνήζεηα ηεο γιψζζαο θαη άιισλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα ηε κάζεζε ησλ Φ.Δ. νη 

θαηαζηάζεηο απηέο κπνξεί θάιιηζηα λα ζρεηίδνληαη κε πιηθά, ζπζθεπέο, θαηλφκελα, αλνηρηά 

πξνβιήκαηα, πνπ θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πεηξακαηηθά νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζην 

εξγαζηήξην ησλ Φ.Δ., θαη κε αθεηεξία ηα νπνία ζα αλαπηχμνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, 

καζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα. Ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα έρεη, επίζεο, 

ν ιφγνο ηνπ δαζθάινπ θαη ηεο δαζθάιαο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ λνεκάησλ ζηελ ηάμε, 

θαζψο θαη ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. 

Ο Jonnaert θαη ε Van der Borgh (1999), εκπλεφκελνη απφ ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ, 

πξφηεηλαλ ην Κνηλσληθφ Δπνηθνδνκεηηθφ Αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν κάζεζεο (Socio- 

Constructiviste- Interactive), πνπ δηαθξίλεη ηξεηο δηαζηάζεηο ζηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε: 

• Τελ επνηθνδνκεηηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ηεο κάζεζεο, ην καζεηή θαη ηε 

καζήηξηα, 

• Τελ θνηλσληθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηε καζεζηαθή ζρέζε θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ καζεηή 

θαη ηεο καζήηξηα κε ηνπο άιινπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, θαζώο θαη κε ην δάζθαιν ή ηε δαζθάια, 

• Τελ αιιειεπηδξαζηηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα ζηηο 

δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηέο νξγαλώλνπλ ην αληηθείκελν κάζεζεο. 

Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ιεηηνπξγνχλ 

αλεμάξηεηα. Αληίζεηα, βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ζηελή ζρέζε θαη ζπλερή αιιειεμάξηεζε. Γηα 

θαζεκία απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο ππάξρεη θάπνηνο "πξσηαγσληζηήο", πνπ είλαη θαηά θάπνην 

ηξφπν ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε δηάζηαζε απηή. Γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ππεχζπλνη είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή δηάζηαζε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ελψ ε 

αιιειεπηδξαζηηθή δηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Κάζε δηάζηαζε 

πξνζδηνξίδεη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο πνπ νλνκάζηεθαλ "φςεηο ηεο κάζεζεο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην", πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επηηξέπνπλ λα δηεπθξηληζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο κάζεζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ηάμε πεξλά απφ ηελ επηκέξνπο νξγάλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε δηάζηαζε θαη απφ ηνλ κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ. Οη φςεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ξπζκίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, 

ειέγρνληαη θπξίσο απφ ην δάζθαιν θαη ηε δαζθάια θαη επηηξέπνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο. Οη φςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή δηάζηαζε 

θαζνδεγνχλ ηελ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη ειέγρνληαη θπξίσο απφ ην καζεηή ή ηε 

καζήηξηα. 

Σέινο, νη φςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηάζηαζε πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο θαη επηηξέπνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ο Jonnaert θαη ε Van der Borgh (1999) επηζεκαίλνπλ φηη δελ πξέπεη λα δεη θαλείο 
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ην κνληέιν ζηαηηθά, αιιά δπλακηθά, κε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ λα αιιειεπηδξνχλ ζην 

εζσηεξηθφ κηαο "δψλεο δηαιφγνπ" ρσξίο ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κάζεζε. 

2.2 πλεξγαηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είρε δηεζλψο εθαηνληάδεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξα καζήκαηα θαη ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα γλσξίδεη λέα άλζεζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (γηα κηα ιεπηνκεξή 

παξνπζίαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία κε Ζ/Τ, βιέπε Ράπηεο & Ράπηε 1999). 

Όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κεηά απφ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έσο ην 1998, νη Lazarovitz θαη Hertz-

Lazarovitz (1998) εληφπηζαλ ζπλνιηθά 37 εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ κεηά απφ θξίζε ζε δηεζλή 

πεξηνδηθά θαη πεξηγξάθνπλ εθαξκνγέο κεζφδσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Απφ απηέο κφλν 5 αθνξνχλ ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 6 ην Γπκλάζην, 11 πξψηεο ηάμεηο 

Λπθείνπ θαη 15 ηελ ηειεπηαία ηάμε Λπθείνπ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη αξθεηέο (7) 

πνπ έγηλαλ κε ππνςήθηνπο ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ βαζκίδσλ (Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη Γπκλάζην). 

Απφ φιεο απηέο ηηο έξεπλεο πξνέθπςε φηη ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο βνήζεζε φια ηα παηδηά θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο κε ρακειέο επηδφζεηο λα απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ. Με ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε απμήζεθε ε 

απηνεθηίκεζε φισλ ησλ παηδηψλ, ελψ ζπγρξφλσο επήιζε βειηίσζε ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, φπσο αιιεινυπνζηήξημε θαη αιιεινβνήζεηα, θαζψο θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη 

ζηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζηεξηαθή δνπιεηά ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Δπίζεο, ε θηλεηνπνίεζε θαη 

ε επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ απμήζεθε θαη ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη κε ην ή ηε δαζθάια. 

Απφ ηε κειέηε ησλ εξγαζηψλ απηψλ πξνέθπςε φηη ην πεξηερφκελν ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εθαξκνγψλ αθνξνχζε ζηε Βηνινγία, γηαηί ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξαξρηθή δνκή θη φηη κηα ελφηεηα 

κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη λα γίλεη επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν Jigsawπνπ 

πξναλαθέξζεθε ή θάπνηεο παξαιιαγέο ηεο, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο πην ρξεζηκνπνηνχκελεο 

εθδνρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα 5 παηδηά κηαο νκάδαο δίλνληαη 5 έλλνηεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ελφηεηα γηα λα ηηο κειεηήζνπλ ρσξηζηά, κηα ην θάζε παηδί, θαη 

θαηφπηλ απηά ζπλεξγάδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Διάρηζηεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηε 

Υεκεία θη αθφκα ιηγφηεξεο ζηε Φπζηθή θαη ζηε Γεσινγία. 

Οη ζπγγξαθείο παξαηεξνχλ φηη επεηδή ε Φπζηθή θαη ε Υεκεία ζεσξνχληαη "ζθιεξέο" 

επηζηήκεο, είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη θαη λα ζρεδηαζηνχλ λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

λα πξνζεγγίδνπλ ηε δηδαζθαιία κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σνλίδνπλ, επίζεο, 

φηη επεηδή ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε κέζνδνο γηα ηελ αθαδεκατθή, 

θνηλσληθή θαη γλσζηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ, απνηειεί αιεζηλή θαη κεγάιε πξφθιεζε γηα 

δαζθάινπο/εο θαη εξεπλεηέο/ξηεο ε αλάπηπμε ηέηνησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη ηφζν ε κεγάιε 

ζεκαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φζν θαη νη θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, πνπ κε 

αθεηεξία ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ζχγρξνλνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. 
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Β2: ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ:   

Ζιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή 

 

 

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  
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1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Υξήζηνο Γέδεο 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

 

Γηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο κέζα απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

αλάπηπμήο ηνπ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 

1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

 

Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:   
Φπζηθή Β΄ Λπθείνπ (γεληθήο παηδείαο) 

 Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  
Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο (3.3) - Ζιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή (§ 3.3.6.) 

πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ.  

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο» ηνπ ΑΠ. 

1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

 

Γεληθφο θνπφο 

Οηθνδφκεζε ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ην θαηλφκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο θαη ην 

λφκν ηνπ Faraday. 

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Γλψζεηο 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε 

 λα δηαθξίλνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηε δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ (α) 

ηελ εθαξκνγή ηάζεο ζε θιεηζηφ θχθισκα (β) ηελ αιιειεπίδξαζε πελίνπ-καγλήηε, 

 λα πεξηγξάθνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο ζε 

πελίν (α) κε καγλήηε (β) κε ειεθηξνκαγλήηε, 

 λα απνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ επαγσγηθνχ ξεχκαηνο (α) ζηε κεηαβνιή ηεο έληαζεο 

ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη (β) ζηε κεηαβνιή ηεο νξηνζεηνχκελεο απφ ην πελίν 

   
ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» 

Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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επηθάλεηαο, 

 λα δηαθξίλνπλ ηε θπζηθή ζεκαζία ηεο καγλεηηθήο ξνήο θαη λα επηιχνπλ απιά 

πξνβιήκαηα κε βάζε ηε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ηελ νξίδεη, 

 λα αλαγλσξίδνπλ φηη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή εκθαλίδεηαη ειεθηξεγεξηηθή 

δχλακε (ΖΔΓ) απφ επαγσγή ζηα άθξα ηνπ πελίνπ, 

 λα πεξηγξάθνπλ ηελ αιιεινπρία ησλ κεηαβνιψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ θαηά ηε 

δεκηνπξγία επαγσγηθνχ ξεχκαηνο ζε πελίν ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηεο αληίζηαζεο ζην 

θχθισκα ειεθηξνκαγλήηε, 

 λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνζνηηθνχ ραξαθηήξα κε βάζε ην λφκν ηεο επαγσγήο, 

 λα δηαθξίλνπλ ηελ αληίζηξνθε ζρέζε ιεηηνπξγίαο θαη ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ ζηνλ 

ειεθηξηθφ θηλεηήξα θαη ζηελ ειεθηξηθή γελλήηξηα, 

 λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζε καδηθή θιίκαθα κε βάζε ην 

θαηλφκελν ηεο Ζ/Μ επαγσγήο, 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

 λα πεξηγξάθνπλ ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο Ζ/Μ επαγσγήο. 

Ηθαλφηεηεο 

 Να αλαγλσξίδνπλ φξγαλα θαη ζπζθεπέο θαη λα ζπλαξκνινγνχλ δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζ/Μ επαγσγήο, 

 λα ζπλδένπλ πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη ζπκπεξάζκαηα, 

 λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ινγηζκηθψλ θπζηθήο, 

 λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κεηαβιεηψλ θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή εξγαζία. 

ηάζεηο 

 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ επηζηήκε κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππφζηαζήο 

ηεο σο κέξνπο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη, 

 αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ 

ξφινπ πνπ παίδεη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηελ νηθνδφκεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ, 

 επαηζζεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηεο 

θξηηηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ άιισλ. 

 

εκεηψζηε αλ  αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  
Λνγηζκηθφ PHET Colorado/Faraday (πξναηξεηηθά Power point). 

1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, πξνζνκνίσζε. Παξάζεζε θεηκέλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη 

ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα ε αλάδεημε (α) ηεο 

νηθνδφκεζεο ηεο επηζηήκεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θπξίαξρεο αλάγθεο ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, (β) ησλ ζρέζεσλ επηζηήκεο-θνηλσλίαο-πνιηηηζκνχ θαη (γ) 

ηεο ζπλεηζθνξάο ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνηείλνληαη δηαηεξνχλ ηελ ηζηνξηθή αιιεινπρία ησλ ζεσξεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ 

πεηξακαηηθψλ βεκάησλ ηνπ Faraday ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζ/Μ επαγσγήο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο/ηξηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, θαζψο 

εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ηνπο/ηηο πξνηξέπνπλ λα παξαηεξνχλ, λα δηαηππψλνπλ 

ππνζέζεηο θαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.  

Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη ζε νκάδεο 2-3 αηφκσλ ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο. 

Οκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία: πξαγκαηηθά θαη εηθνληθά πεηξάκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε θαηάιιεισλ πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηθαλψλ λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εθηειεί 



33 

 

πεηξάκαηα επίδεημεο κε αιιειεπηδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζνδεγεί, ζπκβνπιεχεη, ζπληνλίδεη 

ηε ζπδήηεζε, ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα θαη νκαδνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Δθηηκψκελε δηάξθεηα 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 2 δηδαθηηθέο ψξεο. 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή 

α) Σίζεηαη ην θεληξηθφ πξφβιεκα: κπνξεί ν καγλεηηζκφο λα «παξάγεη» ειεθηξηζκφ; Σν 

πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη ζηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 4 πξψησλ 

έλζεησλ θεηκέλσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο κειεηνχλ ηα θείκελα, ζπδεηνχλ ζηελ νκάδα ηνπο θαη 

απαληνχλ ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηεο νηθνδφκεζεο ηεο επηζηήκεο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θπξίαξρεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Παξάιιεια ηα κέιε θάζε νκάδαο 

επηρεηξνχλ λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα κε ηε βνήζεηα κπαηαξίαο 

(πξνυπνηηζέκελε γλψζε/ηθαλφηεηα) κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

παξαγσγήο κεγάισλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

β) Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί πείξακα επίδεημεο: δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (α) 

απφ ειεθηξηθή πεγή θαη (β) απφ πελίν-καγλήηε ζε θιεηζηφ θχθισκα. Οη καζεηέο/ηξηεο 

ζπκκεηέρνπλ κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο θαηά ηελ επίδεημε ηνπ πεηξάκαηνο (βιέπε νδεγφ 

εθπαηδεπηηθνχ). πκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα 1 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Με ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηή επηδηψθεηαη λα δηαπηζηψζνπλ φηη ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε 

θχθισκα ρσξίο ηελ παξνπζία ειεθηξηθήο πεγήο ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαθξίλνπλ φηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην ξεχκα εκθαλίδεηαη κφλν φζν δηαξθεί ε ζρεηηθή θίλεζε πελίνπ-καγλήηε. 

γ) Οη καζεηέο/ηξηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πινεγνχληαη θαη εμνηθεηψλνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Phet-Colorado/Faraday. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ θαη εθηεινχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. πκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα 2 ηνπ 

θ.ε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα δηαπηζηψζνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ 

καγλήηε ειεθηξηθφ ξεχκα δεκηνπξγείηαη ζην πελίν απφ ηε ζρεηηθή θίλεζε καγλήηε-πελίνπ 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ην ίδην απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη θαη κε ηε 

κεηαβνιή ή ηε δηαθνπή-απνθαηάζηαζε ηνπ ξεχκαηνο ζην θχθισκα ηνπ ειεθηξνκαγλήηε. 

δ) Σίζεηαη ην δήηεκα ησλ παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε εκθάληζε ηνπ επαγσγηθνχ 

ξεχκαηνο. Οη καζεηέο/ηξηεο κειεηνχλ ην 5
ν
  έλζεην θείκελν ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε 

ζπλέρεηα δηαηππψλνπλ θαη‟ αξράο ζηελ νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο. 

ε) Με ην 6
ν
 έλζεην θείκελν παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Faraday 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε δεκηνπξγία επαγσγηθνχ 

ξεχκαηνο. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα επαιεζεχζνπλ πεηξακαηηθά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

Faraday ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. πδεηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ ηάμε θαη 

κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη λα αζθεζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ κεηαβιεηψλ δειαδή λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έλα πείξακα νδεγεί ζε 

αμηφπηζην απνηέιεζκα κφλν αλ δηαηεξνχληαη φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο θαη 

κεηαβάιιεηαη κφλν κία θάζε θνξά. 

ζη) Με ην 7
ν
 θείκελν ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θνηλνχ ζηνηρείνπ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ελνπνηήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ επαγσγηθνχ ξεχκαηνο. Οη 

καζεηέο/ηξηεο κειεηνχλ ην θείκελν θαη ην ζρήκα πνπ ην ζπλνδεχεη θαη απαληνχλ ζηε 

ζρεηηθή εξψηεζε. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη (α) λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηλφεζεο ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο «καγλεηηθή ξνή» (β) λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

δηαηππψζνπλ ηε θπζηθή ζεκαζία ηεο καγλεηηθήο ξνήο (γ) λα αλαγλσξίζνπλ πιεπξέο ηεο 

ελλνηνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο γλψζεο ηεο θπζηθήο (αλαδήηεζε ελνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ). 

δ) Οη καζεηέο/ηξηεο κειεηνχλ ην 8
ν
 έλζεην θείκελν. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαιχεη ην θνξκαιηζηηθφ 

κέξνο ηνπ κεγέζνπο «καγλεηηθή ξνή» (κνλάδεο, επηθάλεηα πιάγηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο, 

θιπ). Οη καζεηέο/ηξηεο εθαξκφδνπλ ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο ζην παξάδεηγκα 6 θαη 

απαληνχλ ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Με ηνλ 
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ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ν έιεγρνο αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο θαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο απιψλ 

πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καγλεηηθή ξνή. 

ε) Με ηε δξαζηεξηφηεηα (9) γίλεηαη αλάθιεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθαξκνγήο ΖΔΓ θαη 

δεκηνπξγίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε θιεηζηφ θχθισκα. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα 

επαιεζεχζνπλ πεηξακαηηθά ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο 

καγλεηηθήο ξνήο ζην επαγψγηκν θχθισκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζ/Μ επαγσγήο.  

ζ) Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά ζηελ εξψηεζε (10) ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

Αλαθνηλψλνπλ αλά νκάδα ηα απνηειέζκαηα ζηελ ηάμε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε, 

ζπκπιεξψζεηο θαη δηνξζψζεηο κε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Με ηε δηαδηθαζία απηή επηδηψθεηαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

δηαδνρηθέο κεηαβνιέο ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε επαγσγηθνχ 

ξεχκαηνο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηεο αληίζηαζεο ζην θχθισκα ηνπ ειεθηξνκαγλήηε 

(κεηαβνιή αληίζηαζεο ζην πξσηεχνλ→κεηαβνιή ξεχκαηνο ζην πξσηεχνλ→κεηαβνιή 

έληαζεο καγλεηηθνχ πεδίνπ ζην πξσηεχνλ→κεηαβνιή έληαζεο καγλεηηθνχ πεδίνπ ζην 

δεπηεξεχνλ→κεηαβνιή καγλεηηθήο ξνήο ζην δεπηεξεχνλ→εκθάληζε επαγσγηθήο ΖΔΓ ζην 

δεπηεξεχνλ→εκθάληζε επαγσγηθνχ ξεχκαηνο ζην δεπηεξεχνλ). 

η) Με ηελ 11
ε
 δξαζηεξηφηεηα επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη 

ίδηνη επηιέγνπλ λα νδεγεζνχλ ζε κηα πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζ/Μ 

επαγσγήο. Σαπηφρξνλα, γηα άιιε κηα θνξά, επηρεηξείηαη ε άζθεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ κεηαβιεηψλ Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, 

νκαδνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νκάδσλ θαη δίλεη ην λφκν ηεο επαγσγήο. Αθνινπζνχλ 

εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο πνζνηηθνχ ραξαθηήξα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν. Με ηε δηαδηθαζία 

απηή επηδηψθεηαη ε αθνκνίσζε ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο πνπ δηέπεη ην θαηλφκελν ηεο Ζ/Μ 

επαγσγήο (λφκνο ηνπ Faraday). 

ηα) Οη καζεηέο/ηξηεο επηιέγνπλ «γελλήηξηα» απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη 

πινεγνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Πξαγκαηνπνηνχλ ηε 12
ε
  δξαζηεξηφηεηα, 

απαληνχλ ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη αλαθνηλψλνπλ ην ζπκπέξαζκά ηνπο ζηελ ηάμε. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν ζπληνληζηή. Με ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηή επηδηψθεηαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξηθήο γελλήηξηαο, θαζψο θαη ηηο ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο.  

ηβ) Με ηε δξαζηεξηφηεηα 13 νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα σο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηρεηξήζνπλ ηνλ 

έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη (α) λα αθνκνηψζνπλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο, (β) λα δηαθξίλνπλ ηελ αληίζηξνθε ζρέζε 

ιεηηνπξγίαο θαη ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα θαη γελλήηξηαο, (γ) λα 

αζθεζνχλ απηελεξγψληαο ζηελ πεηξακαηηθή εξγαζία θαη (δ) λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζ/Μ επαγσγήο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζε καδηθή 

θιίκαθα.  

ηγ) Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη αηνκηθά ην θχιιν αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο/ηξηεο κειεηνχλ ηα 

θείκελα θαη ην απεηθνληζηηθφ πιηθφ θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. 
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http://users.sch.gr/kasetas/education.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=mgRFPpZGx8Y&feature=player_embedded 

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

 

Γηα ην πείξακα επίδεημεο 

2 γαιβαλφκεηξα (κηθξνακπεξφκεηξα) θεληξηθνχ κεδελφο 500κA (ΖΛ.740.0).  

Πελίν 1200 ζπεηξψλ (ΖΛ.365.0).    

Ραβδφκνξθνο καγλήηεο (ΜΑ.005.0). 

Μπαηαξία θνηλή 4,5 V (ΖΛ180.5). 

Αληηζηάηεο 10 ΚΧ (ΖΛ.225.0). 

Γηαθφπηεο απιφο καραηξσηφο (ΖΛ.200.0). 

Καιψδηα ζχλδεζεο (ΖΛ. 170.0). 

Γηα ηα πεηξάκαηα ζε νκάδεο (φξγαλα αλά νκάδα) 

Μπαηαξία θνηλή 9V (ΖΛ180.7) 

Ζιεθηξηθφο θηλεηήξαο (ΖΛ.400.0).  

2 θαιψδηα ζχλδεζεο (ΖΛ. 170.0). 

Πελίν 1200 ζπεηξψλ (ΖΛ.365.0).    

Ραβδφκνξθνο καγλήηεο (ΜΑ.005.0). 

Φεθηαθφ πνιχκεηξν (ΖΛ.760.0) 

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Παξάζεζε θεηκέλσλ-εξεζηζκάησλ (ζε θαζεκεξηλή γιψζζα) θαη απεηθνληζηηθνχ πιηθνχ 

(ζε πην εμεηδηθεπκέλε κνξθή), κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο κε εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Δξσηήζεηο 

αμηνιφγεζεο (πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ-ιάζνπο θαη ζχληνκεο απάληεζεο) πνπ 

ζπλδένληαη κε ην πξνζθεξφκελν πιηθφ θαη ζηνρεχνπλ ηφζν ζηνλ έιεγρν ηεο αθνκνίσζεο 

ηεο γλψζεο φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε 

δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν 

 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο 

εληχπνπ, δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη 

δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ 

απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην 

ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ………………………………………………………………..     

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ………………… 

Α. Σν επαγσγηθφ ξεχκα 

Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα το ςοβαρότερο πρόβλθμα που αντιμετϊπιηαν οι 
βιομθχανικζσ κοινωνίεσ τθσ Δφςθσ ιταν θ μεταφορά τθσ ενζργειασ από τα κζντρα 
παραγωγισ προσ τουσ τόπουσ χρθςιμοποίθςισ τθσ, κακϊσ θ μζχρι τότε 
χρθςιμοποιοφμενθ ενζργεια του ατμοφ μποροφςε να αξιοποιθκεί  μόνο ςτον τόπο 
παραγωγισ τθσ.  
 

http://users.sch.gr/kasetas/education.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mgRFPpZGx8Y&feature=player_embedded
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(Εικόνα 1) 

 

1. Ση λνκίδεηε φηη ελλννχκε κε ηνλ φξν «ελέξγεηα ηνπ αηκνχ»; 

 

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

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

 Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη ε «ελέξγεηα ηνπ αηκνχ» είλαη δχζθνιν λα κεηαθεξζεί; 

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

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

 

 

 

 

2. Δπηρεηξήζηε, κε ηε βνήζεηα ηεο κπαηαξίαο, λα ζέζεηε ζε πεξηζηξνθή ηα πελία 

ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα (εηθφλα 1) πνπ έρεηε ζηνλ πάγθν ζαο (πεηξακαηηθή 

εξγαζία ζε νκάδεο). 

 

 

 

 

 

 

 Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπλαληάκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα; 

 

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

 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε γηα πνην ιφγν δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε κεγάιε θιίκαθα ε 

ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο; 

 

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

 

2. Μπνξείηε λα δηαηππψζεηε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ην παξαπάλσ 

θείκελν; 

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

Υπιρχε όμωσ μια αδυναμία ςτο ηιτθμα τθσ παραγωγισ μεγάλων ποςοτιτων θλεκτρικισ 
ενζργειασ. Για τθν παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ οι επιςτιμονεσ χρθςιμοποιοφςαν τθ 
βολταϊκι ςτιλθ θ χθμικι ενζργεια τθσ οποίασ εξαντλιόταν πολφ γριγορα και φαινόταν 
ακατάλλθλθ για το ρόλο αυτό. Ήταν αναγκαίο να επινοθκεί ζνασ καλφτεροσ τρόποσ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Το πείραμα Oersted και οι ςυνακόλουκεσ ζρευνεσ 
είχαν πείςει ότι ο θλεκτριςμόσ μποροφςε να «παράγει» μαγνθτιςμό. Το ερϊτθμα που 
γεννιόταν ιταν αν υπιρχε ζνα φαινόμενο αντίςτροφο από αυτό που είχε ιδθ 
ανακαλυφκεί. 

Οι επιςτιμονεσ είχαν αρχίςει να πιςτεφουν ότι θ λφςθ ςτο πρόβλθμα κα μποροφςε να 
προζλκει από τον θλεκτριςμό. Η ιδζα ενκαρρφνκθκε από τισ ανακαλφψεισ που ζγιναν 
ςτθν περιοχι του θλεκτρομαγνθτιςμοφ μετά το 1820. Τα θλεκτρικά ρεφματα μποροφςαν 
να μεταφζρονται αςτραπιαία ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ μζςα από τα μεταλλικά ςφρματα, 
ενϊ οι μαγνιτεσ μποροφςαν να κζτουν ςε περιςτροφι ρευματοφόρα πθνία. 
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3. Παξαθνινπζήζηε κε πξνζνρή ηα δχν πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηά 

ζαο (πείξακα επίδεημεο).  

 

 

 

 ηα πεηξάκαηα πνπ παξαθνινπζήζαηε κπνξείηε λα δηαθξίλεηε θάπνηεο νκνηφηεηεο ή/θαη θάπνηεο 

δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ εκθαλίδεηαη (α) ζην θιεηζηφ ειεθηξηθφ 

θχθισκα θαη (β) ζην θχθισκα ηνπ πελίνπ (επαγσγηθφ ξεχκα); πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (1). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Οκνηφηεηεο Γηαθνξέο 

  

 

4. Απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηεο πξνζνκνίσζεο Phet/Colorado/Faraday επηιέμηε (α) «θηλνχκελν 

πελίν» θαη (β) «κεηαζρεκαηηζηήο» (εηθφλα 3). Πξαγκαηνπνηήζηε φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξείηε 

θαηάιιειεο γηα ηελ παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο (εξγαζία ζε νκάδεο).  

(β) (α) 
(Εικόνα 2) 

Το πρόβλθμα τθσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ από τον μαγνθτιςμό ιταν καίριο και θ 
απάντθςθ αργοφςε να δοκεί. Ήταν θ ϊρα που εμφανίςτθκε ςτο προςκινιο ο Άγγλοσ, 
ταπεινισ καταγωγισ, αυτοδίδακτοσ ερευνθτισ Michael Faraday. Στα 1831 ανακάλυψε το 
ανυπολόγιςτθσ αξίασ φαινόμενο μζςα από το οποίο οι άνκρωποι βρικαν το δρόμο που 
οδθγοφςε ςτθν παραγωγι θλεκτριςμοφ ςε μεγάλθ κλίμακα. Το καινοφργιο φαινόμενο 
ονομάςτθκε θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. Η αξιοποίθςι του επρόκειτο να αλλάξει ριηικά 
τον τρόπο ηωισ και εργαςίασ αλλά και αυτιν ακόμα τθ νοοτροπία των ανκρϊπων του 
μζλλοντοσ.  
   *Αποςπάςματα από το βιβλίο των Δαπόντε, κ.α. (1997). 
** Ζνα χρόνο αργότερα ο Αμερικανόσ Joseph Henry ζφταςε, ανεξάρτθτα από τον Faraday, ςτθν ίδια 

ανακάλυψθ. Το φαινόμενο όμωσ αποδόκθκε ιςτορικά ςτον άγγλο ερευνθτι.  
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 Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπκε επαγσγηθφ ξεχκα ζε έλα θιεηζηφ 

θχθισκα; πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (2). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

Με καγλήηε Με ειεθηξνκαγλήηε 

  

 

 

6. Γηαηππψζηε ηηο δηθέο ζαο ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε δεκηνπξγία ηνπ επαγσγηθνχ ξεχκαηνο.   

     

.……………………………………………………………………………………………………… 

          

 

7. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ινγηζκηθνχ επαιεζεχεηαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ Faraday; (Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε φζεο 

ελέξγεηεο ζαο θαίλνληαη απαξαίηεηεο)  

 

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

 

πδεηήζηε ηηο απφςεηο ζαο ζηελ ηάμε.  

 

Β. Μαγλεηηθή ξνή: έλα λέν θπζηθφ κέγεζνο γελληέηαη 

Το ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξε τελικά ο Faraday ιταν το ακόλουκο: το επαγωγικό 
ρεφμα εμφανίηεται κάκε φορά που μεταβάλλεται (α) θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου Β 
ςτο χϊρο του πθνίου, (β) θ  οριοκετοφμενθ από το πθνίο επιφάνεια S.  
   

Ο Faraday ςυνζχιςε τα πειράματα διερευνϊντασ τουσ παράγοντεσ από τουσ οποίουσ 
εξαρτάται θ δθμιουργία του επαγωγικοφ ρεφματοσ. Ακολοφκθςε μια περίοδοσ ζντονθσ 
ερευνθτικισ εργαςίασ όπου τισ αλλεπάλλθλεσ κεωρθτικζσ υποκζςεισ ακολουκοφςαν 
διαρκείσ πειραματικζσ διαψεφςεισ αλλά και επιβεβαιϊςεισ.   

(Εικόνα 3) 
(α) (β) 
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8. Απφ ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ θαη ηνπ ζρήκαηνο (1) κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηε θπζηθή 

ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο «καγλεηηθή ξνή»; 

 

 

 

 

 

Γ. Ζ επαγσγηθή ηάζε 

 

9. Αθνχ ζπκεζείηε φηη ζηα θιεηζηά θπθιψκαηα ε εκθάληζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ 

εθαξκνγή θάπνηαο ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο (ΖΔΓ), κπνξείηε λα θαηαιήμεηε ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα γηα ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο ζην ρψξν ηνπ πελίνπ;  

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

 Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαηε λα ειέγμεηε πεηξακαηηθά ηελ ππφζεζή ζαο (ηη φξγαλα ζα 

ρξεηαζηείηε, ηη πξέπεη λα θάλεηε αθξηβψο θιπ); 

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

 Δπηρεηξήζηε ηψξα λα ειέγμεηε ηελ ππφζεζή ζαο αμηνπνηψληαο ηα φξγαλα πνπ έρεηε ζηνλ 

πάγθν ζαο (πεηξακαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο). 

 πκπιεξψζηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν.  

Η μαγνθτικι ροι εκφράηει   ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A B 

Σχιμα 1 

Σε ζνα ομογενζσ μαγνθτικό πεδίο ζνταςθσ Β όπου ςε κάκε περιοχι του θ πυκνότθτα των 
δυναμικϊν γραμμϊν (δθλαδι ο αρικμόσ των δυναμικϊν γραμμϊν ανά μονάδα 
επιφανείασ) είναι ςτακερι, θ μαγνθτικι ροι (Φ) που «περνά» από μια επιφάνεια (S) 
κάκετα τοποκετθμζνθ ςτισ δυναμικζσ γραμμζσ ορίηεται μακθματικά ωσ το γινόμενο τθσ 
ζνταςθσ του πεδίου (B) επί το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ (S). 

Φ = Β · S 

 

Υπάρχει άραγε κάποιο κοινό ςτοιχείο που μπορεί να ςυνδζει τουσ δφο φαινομενικά 
διαφορετικοφσ παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ δθμιουργία του επαγωγικοφ 
ρεφματοσ; Ο Faraday κατάφερε και το «είδε». Η παρατιρθςθ τθσ διάταξθσ των ρινιςμάτων 
ςιδιρου γφρω από ζνα μαγνιτθ του είχε ιδθ δϊςει τθν ιδζα τθσ «οπτικοποίθςθσ» του 
μαγνθτικοφ πεδίου με βάςθ τισ μαγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ. Με βάςθ αυτι τθν 
απεικόνιςθ αυτό που μεταβάλλεται ςε όλα τα πειράματα παραγωγισ επαγωγικοφ 
ρεφματοσ -και τα φαινόμενα εξελίςςονται μόνο όςο διαρκεί αυτι θ μεταβολι- είναι ο 
αρικμόσ των μαγνθτικών δυναμικών γραμμών που περνοφν από τθν επιφάνεια του 
πθνίου ςε κάκε χρονικι ςτιγμι. Με τον τρόπο αυτό ζνα καινοφργιο φυςικό μζγεκοσ είχε 
γεννθκεί. Το μονόμετρο αυτό μζγεκοσ λζγεται μαγνθτικι ροι (Φ) και θ μεταβολι του 
είναι υπεφκυνθ για τθν εμφάνιςθ του επαγωγικοφ ρεφματοσ. 
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(Εικόνα 4) 

 

 

 

 

 

 

10. ηε δηπιαλή εηθφλα 4 ζεσξείζηε ην δηαθφπηε θιεηζηφ 

θαη ην δξνκέα ηνπ ξννζηάηε λα κεηαθηλείηαη. 

πκπιεξψζηε ζην παξαθάησ ζρήκα (2) ηα νλφκαηα 

ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ, νη δηαδνρηθέο κεηαβνιέο ησλ 

νπνίσλ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε επαγσγηθνχ ξεχκαηνο 

ζην θχθισκα Π1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Ο λφκνο ηεο επαγσγήο 

 

11. ην πεξηβάιινλ ηεο πξνζνκνίσζεο (επηινγή «θηλνχκελν πελίν») κεηαβάιιεηε φπνηνπο 

παξάγνληεο λνκίδεηε πξνθεηκέλνπ λα απμήζεηε ηελ επαγσγηθή ηάζε ζην πελίν. Θπκεζείηε φηη έλα 

Ζ κεηαβνιή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο …………………   …………..  πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζηηο ζπείξεο ελφο πελίνπ πξνθαιεί αλάπηπμε ……………….........     ……………… ζην 

πελίν πνπ δηαξθεί φζν ρξφλν δηαξθεί ε κεηαβνιή ηεο ………………….    

………………….  Αλ ην θχθισκα είλαη θιεηζηφ ε κεηαβνιή απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.   

Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. 

μεταβολι αντίςταςθσ ςτο Π2 

μεταβολι……………….… ςτο Π1 

μεταβολι ………..………. ςτο Π2 

εμφάνιςθ………………….. ςτο Π1 

εμφάνιςθ επαγωγικοφ ρεφματοσ ςτο Π1 

μεταβολι……..………..… ςτο Π2 

μεταβολι…………..…….. ςτο Π1 

(Σχιμα 2) 
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πείξακα νδεγεί ζε αμηφπηζην απνηέιεζκα κφλν αλ δηαηεξνχληαη φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο 

ζηαζεξέο θαη κεηαβάιιεηαη κφλν κία θάζε θνξά (εξγαζία ζε νκάδεο). 

 

 Αχμεζε ηεο επαγσγηθήο ηάζεο έρνπκε φηαλ 

……………………………………………………………………….  πδεηήζηε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο ζηελ ηάμε. 

 

Δ. Κηλεηήξαο ή γελλήηξηα; 

12. Απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηεο πξνζνκνίσζεο επηιέμηε «γελλήηξηα». Πξαγκαηνπνηήζηε ηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλάςεη ν ιακπηήξαο (εξγαζία ζε νκάδεο). 

 Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο.  

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

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

 Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπλαληάκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο; 

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

 Αλαθνηλψζηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ ηάμε. 

 

13. Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

πάγθν ζαο σο ειεθηξηθή γελλήηξηα;  

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

 Αμηνπνηήζηε ην ςεθηαθφ πνιχκεηξν θαη ιεηηνπξγήζηε ηε ζπζθεπή σο ειεθηξηθή γελλήηξηα 

(πεηξακαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο). 

 Πνηεο δηαθνξέο δηαθξίλεηε ζε ζρέζε κε ηε  γελλήηξηα ηεο πξνζνκνίσζεο; 

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

 Με πνηνπο ηξφπνπο λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

ζε καδηθή θιίκαθα κε βάζε ην θαηλφκελν ηεο Ζ/Μ επαγσγήο; 

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

 Αλαθνηλψζηε θαη ζπδεηήζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο ζαο ζηελ ηάμε. 

 

Ζ επαγσγηθή ηάζε ζην πελίν είλαη κεγαιχηεξε (α) φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο (ΓΦ/Γt) ζε θάζε ζπείξα ηνπ πελίνπ (β) φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν αξηζκφο (Ν) ησλ ζπεηξψλ ηνπ πελίνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπλφςηζε ν Faraday 

ζηε καζεκαηηθή ζρέζε: 

Δ = 
t


· Ν   (λφκνο ηεο επαγσγήο ή λφκνο ηνπ Faraday) 

(Εικόνα 5) 
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  ………………………………………………………………… 

 

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν θαη παξαηήξεζε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο πνπ ην ζπλνδεύνπλ. Σηε 

ζπλέρεηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

ΣΟ ΓΤΝΑΜΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγέο: Βελεηζάλνο θ.ά., 1999, ζ. 195. 

www.nordicgroup.us/s78/dynamo.html 

www.talentfactory.dk/en/kids/choose/gen/dynamo3.htm  

 

Δξψηεζε 1 

Ζ εκθάληζε Ζ.Δ.Γ. ζηα άθξα ηνπ πελίνπ ηνπ δπλακφ νθείιεηαη: 

(α) ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πελίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο αθίλεηνπο καγλήηεο. 

(β) ηελ πεξηζηξνθή ησλ καγλεηψλ ζε ζρέζε κε ην αθίλεην πελίν. 

(γ) ηε κεηαβνιή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε. 

(δ) ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ζε ζρέζε κε ην αθίλεην πελίν. 

Να θπθιψζεηο ηε ζσζηή απάληεζε. 

Δξψηεζε 2 

Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπλαληάκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δπλακφ; 

Μόνιμοι 
μαγνιτεσ 

Φανάρι 
 

Εξωτερικό 
περίβλθμα 

Στακερό 
πθνίο 

 

Μια εφαρμογι του φαινομζνου τθσ θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγισ ζχουμε ςτο γνωςτό μασ 
δυναμό ποδθλάτου. Πρόκειται για μια απλι γεννιτρια ρεφματοσ (θλεκτρογεννιτρια). 
Αποτελείται από ζνα εξωτερικό μεταλλικό περίβλθμα ςε ςχιμα μπουκαλιοφ ςτο λαιμό του 
οποίου είναι ςτθριγμζνοσ ζνασ οδοντωτόσ τροχόσ. Στο εςωτερικό του περιβλιματοσ είναι 
ςτακερά τοποκετθμζνο ζνα πθνίο. Ο οδοντωτόσ τροχόσ είναι ενωμζνοσ με ζναν άξονα 
πάνω ςτον οποίο είναι ςτθριγμζνθ μια διάταξθ μόνιμων μαγνθτϊν. Κακϊσ ο οδοντωτόσ 
τροχόσ ακουμπά ςτθ ρόδα παραςφρεται ςε περιςτροφι. Η περιςτροφι αυτι μεταδίδεται 
μζςω του άξονα ςτουσ μαγνιτεσ. Ζτςι όςο το ποδιλατο κινείται οι μαγνιτεσ 
περιςτρζφονται ςτο εςωτερικό του πθνίου. Τζλοσ, τα άκρα του πθνίου ςυνδζονται με 
καλϊδια με τθ λάμπα (φανάρι) του ποδθλάτου. Στθ γλϊςςα τθσ τεχνολογίασ το ςφςτθμα 

των ςτρεφόμενων μαγνθτϊν λζγεται «ρότορασ» ενϊ το ακίνθτο πθνίο «ςτάτορασ». 

(Εικόνα 1) 

http://www.nordicgroup.us/s78/dynamo.html
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………………………………………………………………………………………………………

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

 

Θα δηεπθνιπλζείο ζηελ απάληεζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο αλ παξαθνινπζήζεηο ην βίληεν ζηε 

δηεχζπλζε 

http://www.youtube.com/watch?v=mgRFPpZGx8Y&feature=player_embedded 

 

Δξψηεζε 3 

 

 

Αθνχ κειεηήζεηο κε πξνζνρή ηηο παξαθάησ εηθφλεο λα δηαηππψζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έλα 

πιενλέθηεκα θαη έλα κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ ηξηψλ απηψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα εργοςτάςια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ο μαγνιτθσ ζχει αντικαταςτακεί από 
ζναν θλεκτρομαγνιτθ. Ο ρότορασ δθλαδι είναι ζνα πθνίο που διαρρζεται από ςυνεχζσ 
ρεφμα και τίκεται ςε περιςτροφικι κίνθςθ με τθ βοικεια ενόσ ςτροβίλου (τουρμπίνα). Ο 
ςτρόβιλοσ τίκεται ςε κίνθςθ με διάφορουσ τρόπουσ. Σε ζνα υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο 
εκμεταλλευόμαςτε τθν πτϊςθ των υδάτων για να κινιςουμε το ςτρόβιλο (κυμθκείτε το 
φαινόμενο ςτο μενοφ «γεννιτρια» του λογιςμικοφ). Σε ζνα κερμοθλεκτρικό εργοςτάςιο με 
τθν καφςθ λιγνίτθ κερμαίνουμε νερό και ο ατμόσ που παράγεται όταν εκτονϊνεται, κινεί 
το ςτρόβιλο. Τζλοσ, ςτισ ανεμογεννιτριεσ θ κίνθςθ του ςτροβίλου γίνεται με τθ βοικεια 
του ανζμου.  

Υδροθλεκτρικό  
εργοςτάςιο 

(Εικόνα 2) 

Ανεμογεννιτριεσ 

(Εικόνα 4) 

 

Θερμοθλεκτρικό 
εργοςτάςιο 

(Εικόνα 3) 
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ΠΗΝΑΚΑ  

Δξγνζηάζην 

παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Πιενλέθηεκα Μεηνλέθηεκα 

Τδξνειεθηξηθφ   

Θεξκνειεθηξηθφ   

Αλεκνγελλήηξηεο   

 

Δξψηεζε 4 

Πνηεο θνηλσληθέο αιιαγέο λνκίδεηο φηη επέθεξε ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην 

θαηλφκελν ηεο Ζ/Μ επαγσγήο; Να αλαθέξεηο ηνπιάρηζηνλ 2 απφ απηέο. 

 

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

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

Δξψηεζε 5 

Απφ ηε κειέηε ησλ έλζεησλ θεηκέλσλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο κπνξείο λα δηαθξίλεηο θάπνηεο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ; Γηαηχπσζε ζπλνπηηθά ηελ 

απάληεζή ζνπ (5 γξακκέο ην πνιχ). 

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

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

 

ΟΓΖΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

ρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε 

 

Ζ πξνηεηλφκελε πξνζνκνίσζε (ζηα ειιεληθά) κπνξεί λα απνζεθεπζεί (download) ζηνλ Ζ/Τ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

 http://phet.colorado.edu/simulations/   

 Απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηεο κεηαθξαζκέλεο πξνζνκνίσζεο πξνηείλνληαη κε ηε ζεηξά νη επηινγέο 

(α) «θηλνχκελν πελίν», (β) «κεηαζρεκαηηζηήο» θαη (γ) «γελλήηξηα». 

 

ρεηηθά κε ην πείξακα επίδεημεο 

  

Σα πξνηεηλφκελα κηθξνακπεξφκεηξα κεδελφο έρνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πεηξάκαηνο επίδεημεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αιιάδεη πνιηθφηεηα ζηελ πεγή ζην ζρήκα 

(α) θαη πιεζηάδεη-απνκαθξχλεη ακνηβαία καγλήηε θαη πελίν ζην ζρήκα (β) δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ καγλήηε ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ πελίνπ. 

 

ρεηηθά κε ηηο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

 

 ηε δξαζηεξηφηεηα (2) ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ε ζπζθεπή ηνπ πιατλνχ 

ζρήκαηνο πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί σο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο κε ηε 

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php
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ρξήζε κπαηαξίαο 9V ελψ ζηε δξαζηεξηφηεηα (13) σο ειεθηξνγελλήηξηα κε ηε ρξήζε 

πνιπκέηξνπ.  

 ηε δξαζηεξηφηεηα (9) επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πελίνπ ησλ 1200 ζπεηξψλ, ν 

ξαβδφκνξθνο καγλήηεο θαη ην ςεθηαθφ πνιχκεηξν. 

 

Παξαηεξήζεηο – επηζεκάλζεηο 

 

 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο, ε δηδαζθαιία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηληενπξνβνιέα. Ο 

ρεηξηζκφο ηεο πξνζνκνίσζεο γίλεηαη θαη‟ αξρήλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

(πξναηξεηηθά) απφ θάπνηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

 Σα έλζεηα θείκελα ζην θχιιν εξγαζίαο κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα πξνβιεζνχλ κέζσ power 

point. 

 ε πεξίπησζε έιιεηςεο ρξφλνπ ην θχιιν αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δνζεί σο εξγαζία γηα ην ζπίηη 

θαη λα ζρνιηαζζεί ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα. Σν ίδην θαη γηα ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 
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Β3: ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Άλσζε 

 

 

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

 

5) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Υξήζηνο Γέδεο 

 

1.1 Σίηινο: Άλσζε (1
ν
 κέξνο) 

Γηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλσζεο θαη ηεο αξρήο ηνπ Αξρηκήδε ζε έλα πεξηβάιινλ 

νκαδνζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο θαη πεηξακάησλ επίδεημεο κε αιιειεπηδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο): 

Φπζηθή Β΄ Γπκλαζίνπ 

Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  
Πίεζε (θεθ. 4).  Άλσζε – Αξρή ηνπ Αξρηκήδε (§ 4.5).  

πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ.  

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Πίεζε» ηνπ ΑΠ & ηνπ ΓΔΠΠ.  

1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Γεληθφο θνπφο 
Οηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο ηεο άλσζεο θαη πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηεο αξρήο ηνπ 

Αξρηκήδε.  

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Γλψζεηο 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ζσκάησλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηα δηαλχζκαηα ησλ 

δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζε θάζε ζψκα, 

 λα εθαξκφδνπλ ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ζεκεηαθνχ ζψκαηνο (πιηθνχ ζεκείνπ), 

 λα εληνπίδνπλ (α) ηελ αιιειεπίδξαζε ζψκαηνο-πγξνχ (β) ηε δχλακε ηεο άλσζεο σο ηππηθή 

έθθξαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο, 

 λα ππνινγίδνπλ ηε δχλακε ηεο άλσζεο απφ ηε δηαθνξά ησλ ελδείμεσλ ηνπ δπλακφκεηξνπ 

πξηλ θαη κεηά ηε βχζηζε ελφο ζψκαηνο ζε πγξφ, 

 λα ειέγρνπλ πεηξακαηηθά ηελ ηζρχ ηεο αξρήο ηνπ Αξρηκήδε θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Ηθαλφηεηεο 

 λα πξνηείλνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλαξκνινγνχλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο δχλακεο ηεο άλσζεο, 

 λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ, 

   
 

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» 

Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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 λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο θαη λα αμηνπνηνχλ πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, 

 λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

ηάζεηο 

 Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηελ αλαγλψξηζε επηζηεκνληθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

 ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, 

 δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ 

ξφινπ πνπ παίδεη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηελ νηθνδφκεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ.  

1.4  Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία. Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη ζε 

νκάδεο 2-4 αηφκσλ ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ. Υξεζηκνπνηνχλ απιέο εξγαζηεξηαθέο 

δηαηάμεηο θαη θαζεκεξηλά πιηθά γηα πεηξακαηηζκφ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο (α) ζέηεη πξνβιήκαηα 

πξνο επίιπζε θαη βνεζά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα νηθνδνκήζνπλ ηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειεο παξαζηάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο (β) 

πξνθαιεί ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (γ) θαζνδεγεί, 

επηζεκαίλεη, ζπκβνπιεχεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε (δ) εθηειεί πεηξάκαηα επίδεημεο ζηα 

νπνία νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε παξαηεξήζεηο, εξσηήζεηο, θαηαγξαθή 

κεηξήζεσλ, ππνινγηζκνχο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 1 δηδαθηηθή ψξα. 

6) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθαιεί ηε βησκαηηθή εκπεηξία κε ηε κνξθή εξσηήκαηνο: γηαηί 

δπζθνιεπφκαζηε λα βπζίζνπκε κηα κπάια ηνπ βφιετ ζην λεξφ; Οη καζεηέο/ηξηεο θαηαζέηνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

β) Οη καζεηέο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα (2) ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη ζπδεηνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ην δήηεκα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο (πιαζηειίλεο) 

ζηνλ αέξα. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δπλάκεσλ-δηαλπζκάησλ απφ 

αιιειεπίδξαζε κε βάζε ην κνληέιν ησλ εθηεηακέλσλ ζρεκάησλ (Viennot, 1979). Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηδηψθεηαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε θάζε ζψκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη λα εληνπίζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ππφ κειέηε αληηθείκελν (πιαζηειίλε) . 

γ)  Οη καζεηέο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα (3) ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Με ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επηπιένλ αιιειεπίδξαζε ρεξηνχ-

πιαζηειίλεο θαη λα κειεηήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο ππφ ηελ επίδξαζε ηξηψλ 

ζπγγξακηθψλ δπλάκεσλ. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηνπ 

ζψκαηνο θαη λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ην ρέξη ζην ζψκα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηδηψθεηαη λα δηαπηζηψζνπλ φηη ν ππνινγηζκφο ηεο δχλακεο απηήο κπνξεί λα πξνθχςεη 

πεηξακαηηθά σο δηαθνξά ησλ ελδείμεσλ ηνπ δπλακφκεηξνπ. 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα (4) επηδηψθεηαη ζε έλα αλάινγν πεηξακαηηθφ πεξηβάιινλ ε αλαγλψξηζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ζψκαηνο-λεξνχ θαη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο δχλακεο απφ ην λεξφ 

φπσο θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα (3). Μεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα αθνινπζεί αλαθνίλσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θάζε νκάδαο θαη ζπδήηεζε κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν ζπληνληζηή θαη 

θαζνδεγεηή. ην ηέινο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο δίλεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο δχλακεο ηεο άλσζεο.  

Σίζεηαη ην εξψηεκα: κπνξεί ην κέγεζνο ηεο δχλακεο ηεο άλσζεο λα ππνινγηζηεί κε άιιν ηξφπν; 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα κειεηήζνπλ ην έλζεην θείκελν ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο (ελφηεηα Β) θαη λα απαληήζνπλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε.  Οη καζεηέο/ηξηεο ζπδεηνχλ ηηο 

απφςεηο ηνπο αλά νκάδα θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη ηε 

ζπδήηεζε. 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί ην πείξακα επίδεημεο. Αλαξηά ην θπιηλδξηθφ ζψκα ζην 

δπλακφκεηξν επίδεημεο θαη ην βπζίδεη δηαδνρηθά ζην πνηήξη βχζηζεο (βιέπε νδεγφ 
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εθπαηδεπηηθνχ) (α) νιφθιεξν (β) κέρξη ηε δεχηεξε ραξαγή. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ κε 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο θαηά ηελ επίδεημε ηνπ πεηξάκαηνο. εκεηψλνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

δπλακφκεηξνπ θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο (Β) ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  Με ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη ε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηεο αξρήο ηνπ Αξρηκήδε. 

ζη) Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη ην θχιιν αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο/ηξηεο απαληνχλ αλά νκάδα ζηηο 

2 πξψηεο εξσηήζεηο πξαγκαηνπνηψληαο θαη ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εξψηεζε (3) κπνξεί 

λα δνζεί θαη σο αηνκηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

 

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Αλησλίνπ, Ν., Γεκεηξηάδεο, Π., Κακπνχξεο, Κ., Παπακηράιεο, Κ., Παπαηζίκπα, Λ. (2008). 

Φπζηθή Β΄ Γπκλαζίνπ-Δξγαζηεξηαθόο νδεγόο. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 

Καξαλίθαο, Γ., Κφθθνηαο, Π., & Καξηψηνγινπ, Π. (1996). πγθξηηηθή κειέηε ησλ αληηιήςεσλ 

4εηψλ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

άλσζεο ζηα πγξά. Παηδαγσγηθή Δπηζεώξεζε, 24, 239-259. 

Καξηψηνγινπ, Π., Κνιηφπνπινο, Γ., & Φχιινο, Γ. (1989). Τν θπθιηθό εξγαζηήξην – Μεραληθή 

ησλ ξεπζηώλ  (κέξνο 1, ζει. 21-24). Αζήλα: Πλεπκαηηθφο. 

Κνπκαξάο, Π., Καξηψηνγινπ, Π., & Φχιινο, Γ. (1994). Αηηηαθνί ζπιινγηζκνί ησλ καζεηψλ: ε 

πεξίπησζε ηεο Μεραληθήο. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 79, 71-79. 

Lemeignan, G., & Weil-Barais, A. (1997). Ζ Οηθνδόκεζε ησλ Δλλνηώλ ζηε Φπζηθή (θεθ. 5, ζει. 

159). Αζήλα: Σππσζήησ–Γηψξγνο Γαξδαλφο. 

Ortoli, S., & Witkowski, N. (1997). Ζ κπαληέξα ηνπ Αξρηκήδε (ζει. 21-29). Αζήλα: αββάιαο. 

Φαζνπιφπνπινο, Γ., Καξηψηνγινπ, Π., Κνπκαξάο, Π., & Φχιινο, Γ. (1997). Γπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ππθλφηεηαο. Παηδαγσγηθή Δπηζεώξεζε, 25, 161-17. 

Υαιθηά, Κ., & Καιθάλεο, Γ. (1998). Άλσζε: κηα έλλνηα ηφζν «εχθνιε» θαη ηφζν «δχζθνιε» 

ζηελ πξνζέγγηζή ηεο. ην: Π. Κνπκαξάο, Π. Καξηψηνγινπ, Β. Σζειθέο & Γ. Φχιινο 

(Δπηκ.), Πξαθηηθά ηνπ 1
νπ

 Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ «Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

Δθαξκνγή ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε» (ζει. 364-369). Θεζζαινλίθε: 

Υξηζηνδνπιίδεο. 

Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics. European Journal of 

Science Education, 1(2), 205-221.  

http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzARHIMEDES1.htm 

 

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Γηα ηηο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ: 

Δξγαζηεξηαθά φξγαλα αλά νκάδα καζεηψλ/ηξηψλ 

Βάζε παξαιιειφγξακκε (ΓΔ.010.0). 

Ράβδνο κεηαιιηθή 0,60m (ΓΔ.030.2). 

Ράβδνο κεηαιιηθή 0,30m (ΓΔ.030.1). 

χλδεζκνο απιφο (ΓΔ.020.0). 

Γπλακφκεηξν 1Ν (Μ.010.1). 

Ογθνκεηξηθφ πνηήξη 100 ml (ΥΖ.300.4). 

Ογθνκεηξηθφ πνηήξη 250 ml (ΥΖ.300.6). 

Ογθνκεηξηθφ πνηήξη 1000 ml (ΥΖ.300.9). 

Πνηήξη βχζηζεο κε θπιηλδξηθφ ζηφκην εθξνήο. 

Γηα ην πείξακα επίδεημεο: 

πζθεπή άλσζεο Αξρηκήδε (ΜΡ.150.0). 

Γπλακφκεηξν 2Ν κεγάινπ κεγέζνπο (Μ.010.2). 

Ογθνκεηξηθφ πνηήξη 100 ml (ΥΖ.300.4). 

Ογθνκεηξηθφ πνηήξη 1000 ml (ΥΖ.300.9). 

Επγφο ειεθηξνληθφο (ΓΔ.130.0) 

7) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Δξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απεηθνληζηηθφ πιηθφ θαη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κε ην ίδην γλσζηηθφ αιιά δηαθνξεηηθφ 

 

Υλικά 
Πλαςτελίνθ. 
Συνδετιρεσ. 
2 ςϊματα από φελλό και 
πλαςτελίνθ ίδιου όγκου. 
4 ξυλομπογιζσ διαφορετικοφ 
χρϊματοσ. 

http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzARHIMEDES1.htm
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εκπεηξηθφ πεξηερφκελν απφ απηφ ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

επεθηείλεηαη ζην πεδίν ηεο πνιηηηζκηθήο ζπληζηψζαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε παξάζεζε 

θεηκέλνπ-εξεζίζκαηνο θαζψο θαη απεηθνληζηηθνχ πιηθνχ κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε 

ζχλδεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο κε ην ηζηνξηθφ επεηζφδην ηνπ 

Αξρηκήδε. Έηζη επηρεηξείηαη (α) ε αλάδεημε ηεο ζπλεηζθνξάο ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ ζηελ 

πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη (β) ε αλάδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ παίδεη ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζηελ νηθνδφκεζε ελλνηψλ ζηε θπζηθή. 

8) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε 

δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν 

 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο 

εληχπνπ, δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη 

δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ 

απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην 

ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ δχλακε ηεο άλσζεο – ε αξρή ηνπ Αξρηκήδε 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ……………………………………………………………     

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ…………………….. 

Α. Ζ δχλακε ηεο άλσζεο 

1. πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη απαληήζηε ζηελ εξψηεζε: γηαηί δπζθνιεπφκαζηε λα βπζίζνπκε 

κηα κπάια ηνπ βφιετ ζην λεξφ;  

 

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

……………………………………..…………………………………………………………… 

 Αλαθνηλψζηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ ηάμε. 

2. πλαξκνινγήζηε ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο (1) (πεηξακαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο). 

 

 

 Πνηα είλαη ε έλδεημε (F) ηνπ δπλακφκεηξνπ;  

F =  ……  N 

πλαςτελίνθ 

(Σχιμα 1) 
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 πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θαηαιήμηε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο πιαζηειίλεο κε ηα ζψκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο. 

 

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

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

 

 Γηα λα πεξηγξάςεηε ηελ αιιειεπίδξαζε απηή ρξεζηκνπνηήζηε ζην ζρήκα (2) ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαλχζκαηα. Γηα θάζε δεπγάξη ζσκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζηε δηαθνξεηηθφ ρξψκα μπινκπνγηάο πξνθεηκέλνπ λα παξαζηήζεηε ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 Δθαξκφζηε ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηεο πιαζηειίλεο ζην ζρήκα (3). 

 

 ε πνην θπζηθφ κέγεζνο αληηζηνηρεί ε έλδεημε (F) ηνπ δπλακφκεηξνπ; 

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

………………………………. 

 Αλαθνηλψζηε θαη ζπδεηήζηε ην απνηέιεζκα ζηελ ηάμε. 

 

 

Συνκικθ ιςορροπίασ 

 

πλαςτελίνθ 

. 

δυναμόμετρο 

Γθ 

(Σχιμα 2) 

πλαςτελίνθ 

(Σχιμα 3) 
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3.  πξψμηε ειαθξηά κε ην ρέξη ζαο ηελ πιαζηειίλε πξνο ηα πάλσ (ζρήκα 4) θαη ζηαζεξνπνηήζηε 

ηε ζε θάπνην ζεκείν (πεηξακαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο).  

 Πνηα είλαη ε  έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ (F1) ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο;  

 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη κεηψζεθε ε έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ; 

 

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

 πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θαηαιήμηε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηε λέα 

αιιειεπίδξαζε ηεο πιαζηειίλεο κε ηα ζψκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο.  

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

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

 Γηα λα πεξηγξάςεηε ηε λέα αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηήζηε ζην ζρήκα (5) ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαλχζκαηα. Γηα θάζε δεπγάξη ζσκάησλ ρξεζηκνπνηήζηε 

θαη πάιη δηαθνξεηηθφ ρξψκα μπινκπνγηάο πξνθεηκέλνπ λα παξαζηήζεηε ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 = …… Ν 

(Σχιμα 4) 

πλαςτελίνθ 

(Σχιμα 6) 

πλαςτελίνθ 

. 

δυναμόμετρο 

Γη 

χζρι 

(Σχιμα 5) 
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 Δθαξκφζηε ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηεο πιαζηειίλεο ζην ζρήκα (6). 

 Απφ ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ππνινγίζεηε ηε δχλακε (Κ) πνπ αζθεί ην ρέξη ζηελ πιαζηειίλε. 

 

 Αλαθνηλψζηε θαη ζπδεηήζηε ην απνηέιεζκα ζηελ ηάμε. 

 

 

 

 

 

4. Βπζίζηε ην θνκκάηη ηεο πιαζηειίλεο νιφθιεξν ζην πνηήξη κε ην λεξφ (ζρήκα 7) πξνζεθηηθά, 

ρσξίο λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ππζκέλα ή ηα ηνηρψκαηα (πεηξακαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο). 

 

 Πνηα είλαη ηψξα ε έλδεημε (F2) ηνπ δπλακφκεηξνπ;  

 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη κεηψζεθε ε έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ; 

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

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

 πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θαηαιήμηε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο πιαζηειίλεο κε ηα ζψκαηα απφ ην λέν πεξηβάιινλ ηεο.  

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

……………………………………............................................................................................... 

F2=  ……..  Ν 

Κ =  … -  …  → Κ = …  Ν  

Η δφναμθ που αςκεί το χζρι ςτθν πλαςτελίνθ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ διαφορά των 
ενδείξεων του δυναμόμετρου πριν και μετά τθν επίδραςθ του χεριοφ.  

Συνκικθ ιςορροπίασ 

 

(Σχιμα 7) 

νερό 
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 Γηα λα πεξηγξάςεηε ηε λέα αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηήζηε ζην ζρήκα (8) ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαλχζκαηα. Γηα θάζε δεπγάξη ζσκάησλ ρξεζηκνπνηήζηε 

άιιε κηα θνξά δηαθνξεηηθφ ρξψκα μπινκπνγηάο πξνθεηκέλνπ λα παξαζηήζεηε ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δθαξκφζηε ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηεο πιαζηειίλεο ζην ζρήκα (9). 

 

 

 Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ππνινγίζηε ηε δχλακε (Α) πνπ αζθεί ην λεξφ 

ζηελ πιαζηειίλε. 

 

 

 Αλαθνηλψζηε θαη ζπδεηήζηε ην απνηέιεζκα ζηελ ηάμε. 

 

 

 

 

 

 

Β. Ζ αξρή ηνπ Αξρηκήδε: έλαο άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο άλσζεο 

Η διαφορά των ενδείξεων ςτο δυναμόμετρο πριν και μετά τθ βφκιςθ τθσ πλαςτελίνθσ 
ςτο νερό αντιςτοιχεί ςε μια δφναμθ που ονομάηουμε άνωςθ. Η άνωςθ είναι μια δφναμθ 
που αςκοφν τα ρευςτά (υγρά και αζρια) ςε όλα τα ςτερεά ςϊματα με τα οποία ζρχονται 
ςε επαφι. Η δφναμθ αυτι ζχει κατεφκυνςθ κατακόρυφθ προσ τα πάνω. 

πλαςτελίνθ 

(Σχιμα 9) 

πλαςτελίνθ 

. 

δυναμόμετρο 

Γθ 

νερό 

(Σχιμα 8) 

Α = …. - ….  → Α = …. Ν  

Συνκικθ ιςορροπίασ 
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Άγαικα ηνπ Αξρηκήδε ζε πάξθν ηνπ Βεξνιίλνπ 

 

 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε κε πνηα δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη απηφ (ηη φξγαλα ζα ρξεηαζηνχκε, ηη 

πξέπεη λα θάλνπκε αθξηβψο θιπ); 

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

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

 Παξαθνινπζήζηε ηα πεηξάκαηα πνπ ζα εθηειέζεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηά ζαο θαη απαληήζηε ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 

5. Πξψην πείξακα 

 

5α. Πνηα είλαη έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ φηαλ ην ζψκα βξίζθεηαη ζην αέξα; 

 

 

 

5β. Πνηα είλαη έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ φηαλ ην ζψκα είλαη νιφθιεξν βπζηζκέλν ζην λεξφ; 

 

 

 

5γ. Μπνξείηε απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο λα ππνινγίζεηε ην κέγεζνο ηεο άλσζεο; 

 

  

 

5δ. Πνηα είλαη ε έλδεημε ηνπ δπγνχ φηαλ δπγίδνπκε ην λεξφ πνπ εθηνπίζηεθε απφ ην δνρείν; 

 

Σφμφωνα με τον Αρχιμιδθ το μζγεκοσ (μζτρο) τθσ άνωςθσ είναι ίδιο με το βάροσ του 
ρευςτοφ που εκτοπίηει το ςώμα (ανεξάρτθτα αν αυτό βυκίηεται ι επιπλζει). 
Για να επιβεβαιϊςουμε τθν παραπάνω πρόταςθ αρκεί να διαπιςτϊςουμε ότι θ διαφορά 
των ενδείξεων του δυναμόμετρου (δθλαδι, το μζγεκοσ τθσ άνωςθσ) είναι κάκε φορά 
ίςθ με το βάροσ του ρευςτοφ που εκτοπίηεται όταν ζνα ςϊμα βυκίηεται ςτο ρευςτό 
αυτό. 
 

Fα =  …...    Ν 

Fν =  …..   Ν 

Α =   …..    Ν 

mν =  …..  Κg 
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5ε. Μπνξείηε ηψξα λα ππνινγίζεηε ην βάξνο ηνπ πγξνχ πνπ εθηνπίζηεθε;  (Θεσξήζηε ηελ 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g=10m/s
2
). 

  

 

  

6. Γεχηεξν πείξακα 

 

6α. Πνηα είλαη έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ φηαλ ην ζψκα είλαη βπζηζκέλν ζην λεξφ κέρξη ηε 

δεχηεξε ραξαγή; 

 

 

 

6β. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε μαλά ην κέγεζνο ηεο άλσζεο; 

 

 

 

6γ. Πνηα είλαη ε έλδεημε ηνπ δπγνχ φηαλ δπγίδνπκε ην λεξφ πνπ εθηνπίζηεθε απφ ην δνρείν; 

 

6δ. Μπνξείηε ηψξα λα ππνινγίζεηε ην βάξνο ηνπ πγξνχ πνπ εθηνπίζηεθε; (Θεσξήζηε ηελ 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g=10m/s
2
). 

 Απφ ηα παξαπάλσ πεηξακαηηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλεηαη ε αξρή ηνπ Αξρηκήδε; πδεηήζηε ζηελ 

νκάδα ζαο θαη δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Αλαθνηλψζηε θαη ζπδεηήζηε ζηελ ηάμε ην ζπκπέξαζκά ζαο. 

 

 

 

 

 

Fνϋ =  …..   Ν 

Αϋ =  …..    Ν 

Wν = mν · g → Wν = …..  N 

mνϋ = …..    Κg 

Wνϋ = mνϋ · g → Wνϋ=  …..   N 
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(Εικόνα 1) 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

………………………………………………………………………………….. 

 

1. Παξαηεξήζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα (1). 

 

 Γηα πνην ιφγν δπζθνιεχεηαη λα ζεθψζεη ηελ πέηξα ν θίινο καο έμσ απφ ην λεξφ;  

 

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

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

……………………………………………………………………….. 

        

 Υξεζηκνπνηήζηε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δπλάκεσλ κε δηαλχζκαηα γηα 

λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

 

2. Βπζίζηε νιφθιεξα ζην πνηήξη κε ην λεξφ ηα δχν ζψκαηα ίδηνπ φγθνπ, έλα απφ θειιφ θαη έλα 

απφ πιαζηειίλε, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ζαο θαη αθήζηε ηα ειεχζεξα (πεηξακαηηθή 

εξγαζία ζε νκάδεο). 

Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ δχν ζσκάησλ; 

 

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

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

……………………………………………………………………….. 

φελλόσ πλαςτελίνθ 

(Σχιμα 1) 



57 

 

 

 Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ηζρπξίδεηαη φηη ε άλσζε ζην βπζηζκέλν θειιφ είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηελ άλσζε πνπ αζθείηαη ζην βπζηζκέλν ζψκα απφ πιαζηειίλε. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε 

ηελ άπνςε απηή; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

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

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

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

……………………………………………………………………  

 

 Αθνχ ζπδεηήζεηε πξψηα ζηελ νκάδα ζαο επηιέμηε έλαλ ή θαη ηνπο δχν ηξφπνπο ππνινγηζκνχ 

ηεο άλσζεο πνπ κάζαηε γηα λα ειέγμεηε πεηξακαηηθά ηελ αθξίβεηα ηεο άπνςήο ζαο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αμηνπνηήζηε ηα φξγαλα πνπ έρεηε ζηνλ πάγθν ζαο γηα λα ειέγμηε πεηξακαηηθά ηνλ ηζρπξηζκφ 

ζαο (πεηξακαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο). 

 

 

 ε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεηε ηειηθά; 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………. 

 

 Αλαθνηλψζηε ην ζπκπέξαζκά ζαο ζηελ ηάμε. 

 

3. Ζ άλσζε θαη ε ηζηνξία ηνπ Αξρηκήδε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον Αρχιμιδθ (Συρακοφςεσ 287 – 212 π.Χ.) απαςχολοφςε ιδθ το φαινόμενο τθσ άνωςθσ, 
όταν ο βαςιλιάσ Ιζρωνασ τοφ ανζκεςε να εξακριβϊςει αν το καινοφργιο ςτζμμα του ιταν 
πράγματι από χρυςάφι ι είχε νοκευτεί με τθν προςκικθ άλλων μετάλλων. 
Μετά το ιςτορικό επειςόδιο τθσ υπερχείλιςθσ τθσ μπανιζρασ του και τθσ γνωςτισ 
αναφϊνθςθσ «εφρθκα», ο Αρχιμιδθσ βρικε τθν απάντθςθ. Μεταξφ των εκδοχϊν που 
ζχουν κατά καιροφσ διατυπωκεί για το πϊσ ζλυςε το πρόβλθμα τθσ αυκεντικότθτασ του 
ςτζμματοσ είναι και θ ακόλουκθ: 
Χρθςιμοποίθςε μια ηυγαριά με βραχίονεσ ςτθν οποία ιςορρόπθςε το ςτζμμα με ζνα 
κομμάτι από κακαρό χρυςάφι ίδιου βάρουσ. Στθ ςυνζχεια βφκιςε όλο το ςφςτθμα ςτθ 
μπανιζρα του.   
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το περιςτατικό αυτό μπορείτε να βρείτε και ςτθν 
ιςτοςελίδα: 
http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzARCHIMEDES1.htm 

Υπολογιςμόσ τθσ άνωςθσ ςτθν 
πλαςτελίνθ 

(α) με το δυναμόμετρο 

(β) με τθν αρχι του Αρχιμιδθ 

 

 { 

Υπολογιςμόσ τθσ άνωςθσ ςτο 
φελλό 

(α) με το δυναμόμετρο 

(β) με τθν αρχι του Αρχιμιδθ { 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

Αλ ην ζηέκκα  κέζα ζην λεξφ ε δπγαξηά  

α. έρεη πξνζκίμεηο απφ κέηαιια  

κε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα  
1. ζπλερίδεη λα ηζνξξνπεί 

β. είλαη απφ θαζαξφ ρξπζάθη  2. γέξλεη πξνο ηε κεξηά ηνπ ζηέκκαηνο 

γ. έρεη πξνζκίμεηο απφ κέηαιια  

κε κηθξφηεξε ππθλφηεηα  

3. γέξλεη πξνο ηε κεξηά ηνπ θαζαξνχ  

ρξπζνχ 

  

 Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο. 

 

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

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

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

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

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

…………………………………………….. 

 

 
 
 
 

 Αφοφ μελετιςετε προςεκτικά το παραπάνω 
κείμενο και τισ πλαϊνζσ εικόνεσ να 
αντιςτοιχιςετε τα γράμματα τθσ αριςτερισ 
ςτιλθσ του παρακάτω πίνακα (1) με τουσ 
αρικμοφσ τθσ δεξιάσ ςτιλθσ. 

 

 
Προςοχι! Να απαντιςετε αφοφ λάβετε 
υπόψθ ςασ ότι μεταξφ δφο ςωμάτων που 
ζχουν ίδιο βάροσ (άρα και ίδια μάηα) αυτό 
που ζχει μεγαλφτερθ πυκνότθτα 
καταλαμβάνει μικρότερο όγκο και 
αντίςτροφα. 
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ΟΓΖΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

ρεηηθά κε ην πείξακα επίδεημεο  

 

ην δηπιαλφ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ 

ζρνιηθφ εξγαζηεξηαθφ νδεγφ ζπζθεπή γηα ηνλ πεηξακαηηθφ 

έιεγρν ηεο αξρήο ηνπ Αξρηκήδε. Απνηειείηαη απφ έλα 

δπλακφκεηξν 2Ν (1) κεγάισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ πεηξάκαηνο επίδεημεο, θπιηλδξηθφ 

δνρείν κε ηξεηο ραξαγέο (2), θπιηλδξηθφ ζψκα επίζεο κε ηξεηο 

ραξαγέο πνπ θαηαιακβάλεη αθξηβψο ηνλ φγθν ηνπ δνρείνπ (3) 

θαη πνηήξη βχζηζεο κε ζηφκην εθξνήο ηνπ πγξνχ (4) (ζηελ 

πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην θπιηλδξηθφ 

δνρείν). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο γεκίδεη ην πνηήξη βχζηζεο κέρξη ην 

ζηφκην εθξνήο θαη βπζίδεη ην θπιηλδξηθφ ζψκα (α) νιφθιεξν θαη 

(β) κέρξη ηε δεχηεξε ραξαγή. ηε ζπλέρεηα ζπιιέγεη ην λεξφ πνπ 

εθηνπίζηεθε ζην πνηήξη ησλ 100ml ελψ θάπνηνο/α καζεηήο/ηξηα 

ην δπγίδεη ζηνλ ειεθηξνληθφ δπγφ θξνληίδνληαο πξψηα λα πάξεη 

ην απφβαξν ηνπ πνηεξηνχ.     

 

Παξαηεξήζεηο  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ 

δηαζέηεη πνιιαπιέο ζεηξέο νξγάλσλ θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

θξίλεη φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο είλαη επαξθήο, ε ελφηεηα (Β) ηνπ θχιινπ εξγαζίαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν δελ δηαζέηεη εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ ε ελφηεηα (Α) ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο σο πείξακα επίδεημεο 

κε ηε ρξήζε ηνπ δπλακφκεηξνπ ηεο ζπζθεπήο ηνπ Αξρηκήδε. ε θάζε πεξίπησζε επηδηψθεηαη ε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε εξσηήζεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ν 

αιιειεπηδξαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Οη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Οη δχν πξψηεο εξγαζίεο ηνπ 

θχιινπ αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ νπσζδήπνηε ζην εξγαζηήξην ελψ ε ηξίηε κπνξεί λα 

δνζεί σο εξγαζία γηα ην ζπίηη.  

 Γηα ηελ πεηξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα (2) ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πψκα θειινχ κεζαίνπ κεγέζνπο θαη έλα ζψκα απφ πιαζηειίλε, ην νπνίν 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη δηακνξθψζεη θαηάιιεια ψζηε λα έρεη ηνλ ίδην φγθν κε ην πψκα. 

 

Δπηζήκαλζε 

Δίλαη ζαθέο φηη ην θαηλφκελν ηεο άλσζεο δελ εμαληιείηαη ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο. Ο έιεγρνο ηεο εμάξηεζεο ηεο δχλακεο ηεο άλσζεο απφ 

άιινπο παξάγνληεο (ππθλφηεηα ξεπζηνχ, βάζνο βχζηζεο, θιπ) θαζψο θαη ε κειέηε ηεο άλσζεο 

ζηα αέξηα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ κία επηπιένλ δηδαθηηθή ψξα. Σέινο, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο πιεχζεο ησλ ζσκάησλ, ην νπνίν έρεη αθαηξεζεί απφ ην ηζρχνλ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, απαηηείηαη επηπιένλ δηδαθηηθφο ρξφλνο. 
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Β4: ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Ομέα – Βάζεηο 

Διέλε ηαπξίδνπ 
 

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Διέλε ηαπξίδνπ 

1.2 Σίηινο: Ομέα – Βάζεηο  (1
ν
 κέξνο) 

Γηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ Ομέα θαη Βάζεηο, κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθφ αληηθείκελν:  
Υεκεία Γ‟ Γπκλαζίνπ 

Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
Ομέα – Βάζεηο  

πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ (ζε πνηα ελφηεηα ηνπ ΑΠ εληάζζεηαη ν θεληξηθφο 

άμνλαο ηνπ ζέκαηνο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΔΠΠ) 

Γηδάζθεηαη ζηελ Γ‟ Γπκλαζίνπ 

1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθφο θνπφο  
Οηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ Ομέα θαη Βάζεηο (1

ν
 κέξνο) 

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα αλαπηχμνπλ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

ζηάζεηο: 

A. Γλψζεηο 

1. λα ηαμηλνκνχλ δηάθνξεο νπζίεο θαη πιηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε νκάδεο-θαηεγνξίεο κε 

βάζε επηζηεκνληθά –αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (πρ. ρξήζε δεηθηψλ ή/θαη περακεηξηθνχ ραξηηνχ 

γηα ηαμηλφκεζε ρεκηθψλ ελψζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο νμέα-βάζεηο) 

2. λα απνδίδνπλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο ρεκηθψλ ελψζεσλ ζε νκνηφηεηεο ζηε 

ρεκηθή δνκή ηνπο 

3. λα απνδίδνπλ ηνλ φμηλν ραξαθηήξα ηνπ δηαιχκαηνο κηαο ρεκηθήο έλσζεο ζηελ απειεπζέξσζε 

θαηηφλησλ πδξνγφλνπ θαηά ηε δηάιπζή ηεο ζην λεξφ (ζεσξία Arrhenius) 

4. λα απνδίδνπλ ηνλ βαζηθφ ραξαθηήξα ηνπ δηαιχκαηνο κηαο ρεκηθήο έλσζεο ζηελ 

απειεπζέξσζε αληφλησλ πδξνμπιίνπ θαηά ηε δηάιπζή ηεο ζην λεξφ (ζεσξία Arrhenius) 

5. λα αληρλεχνπλ ηνλ φμηλν ή ηνλ βαζηθφ ραξαθηήξα πξντφλησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

6. λα νλνκάδνπλ θαη λα ζπκβνιίδνπλ ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο δχν νμέσλ (HCl, HNO3), θαη ησλ 

ηφλησλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε επαθή-αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην λεξφ 

7. λα „αλαθαιχςνπλ‟ νξηζκέλεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ, φπσο ην φηη ηα νμέα αληηδξνχλ κε 

νξηζκέλα κέηαιια θαη εθιχεηαη αέξην (H2) θαη κε αλζξαθηθά άιαηα θαη εθιχεηαη αέξην (CO2) 

8. λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο 

9. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη πνιιέο ρεκηθέο νπζίεο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ηηο θέξλνπκε πνηέ ζε άκεζε επαθή κε ην ζψκα καο  

10. Να πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνχλ ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο φμηλεο βξνρήο 

11. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ φμηλε βξνρή σο δηακεζνξηαθφ πξφβιεκα κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

επίιπζή ηνπ 

12. Να εθηηκήζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο φμηλεο βξνρήο θαη λα δηακνξθψζνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

B. Ηθαλφηεηεο 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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1. Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

2. Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα  

3. Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο - ηθαλφηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο (δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ, 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθήο άπνςεο, δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηελ νκάδα, 

αιιεινβνήζεηα, θιπ.) 

4. Ηθαλφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν εξγαζίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: ρξήζε 

ηερληθψλ ζπιινγήο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ, ηαμηλφκεζε κε βάζε επηζηεκνληθά θαη φρη 

δηαηζζεηηθά θξηηήξηα, δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε 

θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο, θαηαγξαθή θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, 

δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε πίλαθεο 

      Γ. ηάζεηο 

1. ηήξεζε θαλφλσλ αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ  

2. αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο 

3. ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ 

4. επαηζζεηνπνίεζε γηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 

1.4  Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  
Θεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο απνηειεί ν θνηλσληθφο 

επνηθνδνκεηηζκφο, ν νπνίνο απνδέρεηαη αθελφο φηη ε γλψζε νηθνδνκείηαη απφ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ξηεο ζηαδηαθά κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπο θαη δελ 

κεηαδίδεηαη έηνηκε απφ ηνλ ή ηελ εθπαηδεπηηθφ πξνο απηνχο/έο, θαη αθεηέξνπ φηη ε γλψζε 

νηθνδνκείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο νκάδαο καζεηψλ/ξηψλ.  

Ζ παξνχζα δηδαζθαιία πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, 

φπνπ νη καζεηέο/ξηεο έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη εξγάδνληαη ζε κηθξέο 

νκάδεο εηεξνγελείο σο πξνο ην θχιν, ηελ επίδνζε, ηε θπιή, θιπ. Δξγάδνληαη κε βάζε 

πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πιηθά ηφζν απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη απφ ην εξγαζηήξην 

Υεκείαο, θαζψο επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ηεο Υεκείαο κε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο-απαληήζεηο, 

θαηεγνξηνπνηήζεηο-ηαμηλνκήζεηο, ζπδεηήζεηο ζηελ νκάδα θαη ζηελ ηάμε, πεηξακαηηζκνχο, 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη πεηξακαηηθφ έιεγρν απηψλ, επίιπζε, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη 

πεηξακαηηζκφ,  πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο απνθηνχλ λέεο εκπεηξίεο θαη παξαζηάζεηο (δηεχξπλζε ηνπ εκπεηξηθνχ ηνπο πεδίνπ 

αλαθνξάο), ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ επεμεξγάδνληαη λνεηηθά, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, ζηελ 

νκάδα, κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γηα κηα λέα πξνζέγγηζε θαη αλάγλσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

ην πιαίζην απηφ ν ή ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη θαη νξγαλψλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ ηάμε έρεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ, εληζρπηηθφ θαη ππνβνεζεηηθφ ηεο δνπιεηάο ησλ 

καζεηψλ/ξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο (scaffolding teacher). Δηδηθφηεξα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αθνχ έρεη ζρεδηάζεη ηελ φιε δηαδηθαζία θαη αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

επηιέμεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θιπ., θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εξγαζηήξην Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε ηξαπέδηα εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο, ηνπνζεηεί ηα ζξαλία ηεο ηάμεο 

αληηθξηζηά αλά δχν ψζηε ηα παηδηά λα θαζίζνπλ αλά 4 γχξσ απφ θαζέλα ηέηνην „ηξαπέδη 

εξγαζίαο‟. Σνπνζεηεί πάλσ ζηα ηξαπέδηα ην αλαγθαίν πιηθφ γηα θάζε νκάδα, θαη απφ έλα θχιιν 

εξγαζίαο γηα ηνλ θάζε καζεηή θαη ηελ θάζε καζήηξηα. Σελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο νη 

καζεηέο/ξηεο εξγάδνληαη κε βάζε ηα θχιια εξγαζίαο θαη ην αλαγθαίν πιηθφ, επηβιέπεη ηηο νκάδεο, 

πεξλψληαο απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφ απηέο, ψζηε λα δηαπηζηψλεη φηη απηνί/έο ζπλεξγάδνληαη 

νκαιά, απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο, θαηαιήγνπλ ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα, θιπ. Σνπο/ηηο βνεζά 

φπνηε ηνπ/ηεο ην δεηήζνπλ, θαη κπνξεί λα παξακείλεη πεξηζζφηεξν ζε φπνηα νκάδα έρεη 

πεξηζζφηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο. Δπίζεο κηα ή δχν θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ζπληνλίδεη κηα ζπδήηεζε ζηε κεγάιε νκάδα ηεο ηάμεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα παηδηά 

έρνπλ θαηαιήμεη ζηα επηζπκεηά ζπκπεξάζκαηα.  

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα 
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Γηάξθεηα: Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 90 ιεπηά. 

9) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

1. Αξρηθά απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο δεηείηαη λα ζπκεζνχλ θαη λα γξάςνπλ 

πξντφληα κε μηλή γεχζε πνπ γλσξίδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ψζηε λα γίλεη κηα 

ζχληνκε δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ ζε ζρέζε κε ηα νμέα (ρξφλνο 3 ιεπηά). 

2. ηε ζπλέρεηα ζηε δξαζηεξηφηεηα 2 (Πίλαθαο 1) πξνηείλνληαη θάπνηα πξντφληα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη δεηείηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο λα αλαγλσξίζνπλ πνηα έρνπλ μηλή 

γεχζε. Γηα ηα ππφινηπα πξνθαλψο δελ ζα γλσξίδνπλ ηη γεχζε έρνπλ (π.ρ. πξντφληα 

θαζαξηζκνχ) γηαηί κε βάζε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή απαγνξεχεηαη λα ηα δνθηκάδνπκε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο/ξηεο ηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζην εξγαζηήξην θαηά ηε ρξήζε 

ρεκηθψλ νπζηψλ (ρξφλνο 8 ιεπηά) (ζηφρνη Α9, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ3). 

3. Με ηε δξαζηεξηφηεηα 3 επηδηψθεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο/ξηεο φηη ζην 

πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο δελ ζηεξηδφκαζηε κφλνλ ή θπξίσο ζηηο αηζζήζεηο 

καο (φπσο θάλνπκε ζηελ θαζεκεξηλή δσή), αιιά ρξεζηκνπνηνχκε φξγαλα, νπζίεο θαη 

ηερληθέο πνπ καο παξέρνπλ δεδνκέλα πνιχ πην αληηθεηκεληθά απφ απηά ησλ αηζζήζεσλ. 

Έλα ηέηνην κέζν είλαη θαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κάζεκα απηφ (ρξφλνο 4 

ιεπηά) (ζηφρνη Β4, Β1, Β2, Β3, Γ2, Γ3). 

4. ηελ επηζηήκε, κε πνιχ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θάλνπκε ηαμηλνκήζεηο πιηθψλ, νξγαληζκψλ, 

θαηλνκέλσλ, θιπ. κε βάζε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ εκθάληζε ή ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. Χο απνηέιεζκα ησλ ηαμηλνκήζεσλ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο ησλ νπνίσλ ηα κέιε 

έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή θνηλέο ηδηφηεηεο. ηε δξαζηεξηφηεηα 4 γίλνληαη 

ηαμηλνκήζεηο πξντφλησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε δχν  κεγάιεο νκάδεο: πξντφληα πνπ 

πεξηέρνπλ νμέα θαη  πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ βάζεηο. Οη καζεηέο/ξηεο θαινχληαη λα 

„αλαθαιχςνπλ‟ φηη ηα κέιε κηαο νκάδαο νπζηψλ φπσο ηα νμέα έρνπλ παξφκνηεο ηδηφηεηεο 

θαη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα, ηα νμέα αιιάδνπλ ζε απνρξψζεηο ηνπ 

θφθθηλνπ ην ρξψκα ζην ραξηί-δείθηε ελψ νη βάζεηο ην αιιάδνπλ ζε ραθί σο κπιε (ρξφλνο 

10 ιεπηά) (ζηφρνη Α1, Α5, Β4, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3).  

5. ηε Υεκεία γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα νη θνηλέο ηδηφηεηεο κηαο νκάδαο νπζηψλ λα 

εμεγεζνχλ κε βάζε ηε ρεκηθή δνκή ησλ ελψζεσλ, δειαδή ην είδνο ησλ αηφκσλ θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ηα άηνκα. Με άιια ιφγηα, γίλεηαη ζχλδεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζην καθξνζθνπηθφ επίπεδν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελψζεσλ ζην 

κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. ηε δξαζηεξηφηεηα 5 πξνηείλεηαη ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα 

επηιέμνπλ κηα απφ ηηο δχν ππνζέζεηο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη εηζαγσγή θαη ζπδήηεζε 

γηα ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius (ρξφλνο 4 ιεπηά) (ζηφρνη Α2, Α3, Α4). 

6. Με ηε δξαζηεξηφηεηα 6 νη καζεηέο/ξηεο εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ ζπκβνιηζκφ θαη ηε 

γξαθή ησλ κνξηαθψλ ηχπσλ νξηζκέλσλ νμέσλ θαη ησλ ηφλησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

επαθή-αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην λεξφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 3 κε βάζε ηα ππνδείγκαηα πνπ δίλνληαη (ρξφλνο 7 ιεπηά) 

(ζηφρνο Α6). 

7. ηε δξαζηεξηφηεηα 7 νη καζεηέο/ξηεο θαινχληαη λα επηιχζνπλ έλα απιφ πξφβιεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ κε δηπιφ ζηφρν, έλαλ κεζνδνινγηθφ θαη 

έλαλ γλσζηηθφ (ρξφλνο 15 ιεπηά) (ζηφρνη Α7, Α8, Β4, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3):  

a. Μεζνδνινγηθφο ζηφρνο: νη καζεηέο/ξηεο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, δειαδή:  

i. Να δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά δηαθφξσλ πιηθψλ θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα νμέα  

ii. Να επηιέμνπλ ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηα αλαγθαία πιηθά 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο 

iii. Να ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πεηξακαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επέιεμαλ 



63 

 

iv. Να παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ 

v. Να δηαηππψζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο πνπ 

έρνπλ θάλεη.  

ην πιαίζην απηφ ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηεκνληθή κέζνδν. 

b. Γλσζηηθφο ζηφρνο: νη καζεηέο/ξηεο θαινχληαη λα δηαπηζηψζνπλ πεηξακαηηθά 

νξηζκέλεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ νμένο κε δηάθνξα πιηθά (γπαιί, κάξκαξν, κέηαιιν, πιαζηηθφ). Έηζη ζα 

„αλαθαιχςνπλ‟ φηη ηα νμέα αληηδξνχλ κε νξηζκέλα κέηαιια θαη εθιχεηαη έλα 

αέξην (H2) θαη φηη αληηδξνχλ κε αλζξαθηθά άιαηα θαη εθιχεηαη έλα αέξην (CO2), 

ελψ δελ αληηδξνχλ κε ην γπαιί θαη ην πιαζηηθφ. 

8. ηε δξαζηεξηφηεηα 8 γίλεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ αλαθεθαιαίσζε θαη ζχληνκε 

παξνπζίαζε (π.ρ. κε κηα δηαθάλεηα ηνπ PowerPoint) ησλ θπξηφηεξσλ λέσλ γλψζεσλ   πνπ 

δηδάρζεθαλ ζην κάζεκα απηφ (ρξφλνο 4 ιεπηά) (ζηφρνη Α3, Α4, Α5, Α7, Β1, Β3).  

9. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα 9 απνηειεί επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο 7, 

φπνπ κειεηάηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ νμέσλ κε πεξηζζφηεξα κέηαιια θαη πεξηζζφηεξα 

αλζξαθηθά άιαηα (ρξφλνο 15 ιεπηά) 

10.  Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνθαιεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε  ζέηνληαο ηελ εξψηεζε: «Τη λνκίδεηε 

όηη είλαη ε όμηλε βξνρή;». Οη καζεηέο/ξηεο εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ιέμεηο θαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο γξάθεη φιεο ηηο ιέμεηο/ηδέεο πνπ αθνχγνληαη ζηνλ πίλαθα. Αθνινπζεί 

θξηηηθή ησλ ηδεψλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ φμηλε βξνρή, ηνπο ηξφπνπο πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαη δηαδίδεηαη. ηε ζπλέρεηα ζπζρεηίδνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ, κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ καξκάξσλ ησλ κλεκείσλ (Παξζελψλαο), κε ηηο 

επηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα δσή (θαηαζηξνθή θνξαιιηψλ, θιπ), θαζψο θαη κε ηελ 

θαηαζηξνθή δαζψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Σέινο πξνηείλνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ηξφπνη 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ (ρξφλνο 20 ιεπηά) (ζηφρνη Α 10, Α11,Α 12 θαη Γ 4). 
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2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Ζ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 



64 

 

αθφινπζε:  

Φχιια εξγαζίαο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

Γξαζηεξηφηεηα 4. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 4 απαηηνχληαη γηα θάζε νκάδα καζεηψλ/ξηψλ ηα 

αθφινπζα: Περακεηξηθφ ραξηί, 9 κηθξά πιαζηηθά πνηεξάθηα πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη κηθξή 

πνζφηεηα απφ έλα απφ ηα αθφινπζα πιηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο: ρπκφο ιεκνληνχ, θφθα θφια, 

ρισξίλε, μχδη, πγξφ θαζαξηζκνχ γηα ηα ηδάκηα, ζφδα δηαιπκέλε ζε λεξφ, πγξφ θαζαξηζκνχ γηα ηα 

άιαηα ηνπ κπάληνπ, πγξφ θαζαξηζκνχ γηα ηα ιίπε ηνπ θνχξλνπ, δηάιπκα ζαπνπληνχ ζε λεξφ. 

Γξαζηεξηφηεηα 7. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 7 απαηηνχληαη γηα θάζε νκάδα καζεηψλ/ξηψλ ηα 

αθφινπζα: έλα πιαζηηθφ θηαιίδην κε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο 1Μ, 3 κηθξά πνηεξάθηα 

πιαζηηθά πνπ πεξηέρνπλ: ην πξψην έλα θνκκάηη γπαιί, ην δεχηεξν ξηλίζκαηα ςεπδαξγχξνπ, ην 

ηξίην κηθξά θνκκαηάθηα κάξκαξν. 

Γξαζηεξηφηεηα 9. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 9 απαηηνχληαη γηα θάζε νκάδα καζεηψλ/ξηψλ ηα 

αθφινπζα: έλα πιαζηηθφ θηαιίδην κε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο 1Μ, 6 κηθξά πνηεξάθηα 

πιαζηηθά πνπ πεξηέρνπλ αληίζηνηρα ην θαζέλα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, ξηλίζκαηα αινπκηλίνπ, 

ξηλίζκαηα ραιθνχ, ζφδα θαγεηνχ, θηκσιία, ηζφθιη απγνχ. 

Σεκείσζε: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ραξηί-δείθηεο περακεηξηθφ ραξηί κε θιίκαθα απφ 1-10 

ή 1-14, θιπ. (δίρσο λα γίλεη αλαθνξά ζην pH) πνπ ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί έγθαηξα πξηλ ην 

κάζεκα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε απφδνζε ησλ ρξσκάησλ.  

10) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην θχιιν εξγαζίαο θαη απφ ηε ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε, θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεθαιαίνπ Ομέα-Βάζεηο-Άιαηα-pH-

Δμνπδεηέξσζε, κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε φιν ην θεθάιαην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα 

ππάξρνπλ θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα νμέα, φπσο νη παξαθάησ:  

 Έζησ φηη έρεηο κπξνζηά ζνπ δχν πνηήξηα πνπ ε φςε ηνπο είλαη ε ίδηα, θαη πνπ 

πεξηέρνπλ πγξφ άρξσκν θαη άνζκν. Σν έλα απφ απηά πεξηέρεη δηάιπκα νμένο θαη 

ην άιιν δηάιπκα βάζεο. Πψο ζα θαηαιάβεηο πνην πνηήξη πεξηέρεη νμχ θαη πνην 

πεξηέρεη βάζε; 

 ε ηη νθείινληαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νμέσλ θαη ζε ηη απηά ησλ βάζεσλ; 

 Ο Γηάλλεο θφβεη έλα ιεκφλη πάλσ ζηνλ καξκάξηλν πάγθν ηεο θνπδίλαο. Ζ κεηέξα 

ηνπ ηνλ βιέπεη θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη λα θφβεη ην ιεκφλη ζε έλα πηάην. Έρεη δίθην ε 

κεηέξα ηνπ Γηάλλε θαη γηαηί; 

 Ζ Μαξγαξίηα ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί λα „εμαθαλίζεη‟ έλα κηθξφ θνκκάηη ζίδεξν 

ξίρλνληάο ην κέζα ζε έλα πνηήξη θφθα θφια. Μπνξεί λα ζπκβεί θάηη ηέηνην ή φρη; 

Αηηηνιφγεζε ηελ άπνςή ζνπ. 

 Να γξάςεηο ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο θαη ηα νλφκαηα δχν νμέσλ θαη λα ζπκβνιίζεηο 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη φηαλ θαζέλα απφ απηά έξζεη ζε επαθή κε ην λεξφ.   

 Γηαηί κεηά ην θαγεηφ ζα πξέπεη λα πιέλνπκε ηα δφληηα καο; 

 Γηα πην ιφγν θζείξνληαη ηα κάξκαξα ηνπ Παξζελψλα θαη ηη πξέπεη λα θάλνπκε 

γηα λα πεξηνξίζνπκε ηε θζνξά απηή ζην κέιινλ; 

 Ζ φμηλε βξνρή είλαη έλα ηνπηθφ θαηλφκελν ή έρεη παγθφζκην ραξαθηήξα θαη γηαηί; 

Πνηεο επηπηψζεηο ηεο θαηαγξάθνληαη δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα; 

 Με πην ηξφπν επεξεάδνληαη ηα θνξάιιηα πνπ δνπλ ζηνπο σθεαλνχο απφ ηελ 

αχμεζε ηεο νμχηεηαο ηνπ λεξνχ; Ση κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

πξνηείλαηε 

 

11) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα 

ππεχζπλε δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν 

 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ 

παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν 
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δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί 

θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα 

δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν 

ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 

ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 

 

 

Φχιιν εξγαζίαο 

Ομέα – Βάζεηο (1
ν
 κέξνο) (ηάμε Γ‟ Γπκλαζίνπ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  ………………………………………………...                 Ζκεξνκελία: 

……………... 

 

1. Αηνκηθή εξγαζία: Γξάςε πξντφληα - νπζίεο πνπ έρεηο δνθηκάζεη θαη γλσξίδεηο φηη έρνπλ μηλή 

γεχζε. 

 

2. πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη ζπκπιεξψζηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πνηα πξντφληα – 

νπζίεο έρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο μηλή γεχζε (ζεκεηψζηε έλα Υ δίπια ζε θάζε πξντφλ πνπ 

λνκίδεηε φηη έρεη μηλή γεχζε θαη έλα Γ δίπια ζε θάζε πξντφλ πνπ δελ γλσξίδεηε ηη γεχζε έρεη). 

Πίλαθαο 1 

α/α Πξντφλ Ξηλή γεχζε Άγλσζηε γεχζε 

1 Υπκφο ιεκνληνχ   

2 Υισξίλε   

4 Ξχδη   

5 Ακκσλία   

6 Άγνπξν θξνχην (πρ αθηηλίδην)   

7 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ηα άιαηα ηνπ 

κπάληνπ  

  

Α. Γηα φζα πξντφληα θαηαηάμαηε ζηε ζηήιε ‘Ξηλή γεχζε’ ζπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη 

δηαηππψζηε κηα ππφζεζε γηα ην πνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ε μηλή ηνπο γεχζε. 

 

Β. Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαηάμαηε ζηε ζηήιε „Άγλσζηε γεχζε’ εμεγήζηε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. 

 

Γ. Γηαηππψζηε έλα ζπκπέξαζκα γηα ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχκε φηαλ 

ρεηξηδφκαζηε ρεκηθέο νπζίεο. 

 

Γ. Αλαθνηλψζηε θαη ζπδεηήζηε ην ζπκπέξαζκά ζαο ζηελ ηάμε. 

3. Υσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηα απφ ηηο αηζζήζεηο ζαο, φπσο ε γεχζε, ε αθή θαη ε 

φζθξεζε, κπνξείηε λα ζθεθηείηε θάπνηνλ άιιν ηξφπν ψζηε λα θάλεηε νκάδεο κε πξντφληα – 

νπζίεο πνπ έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο; πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη 

θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο. 

Πψο απαληνχλ νη ρεκηθνί ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε;  

Οη επηζηήκνλεο φηαλ ζέινπλ λα ηαμηλνκήζνπλ αληηθείκελα, πιηθά θιπ. ζε νκάδεο αλαδεηνχλ 

νξηζκέλεο θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηα απφ ηα πξντφληα ή νη νπζίεο, ζε αληίζεζε κε 

ηα ππφινηπα πνπ δελ ηηο εκθαλίδνπλ.  

Οη ρεκηθνί δε δνθηκάδνπλ πνηέ ηηο νπζίεο κε ηε γεχζε, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο νπζίεο 

πνπ νλνκάδνληαη δείθηεο, νη νπνίεο φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε κηα άιιε νπζία αιιάδνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη έλα θαηλνχξην ρξψκα. Μηα ηέηνηα νπζία έρεη πνηίζεη ην πνξηνθαιί 

ραξηί πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζαο (ραξηί-δείθηεο).  
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4. Να θέξεηε ζε επαθή θνκκαηάθηα απφ ην ραξηί-δείθηε κε θαζέλα απφ ηα πξντφληα πνπ έρεηε 

κπξνζηά ζαο θαη λα ζεκεηψζεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (γξάθνληαο Υ 

φπνπ ηαηξηάδεη). 

Πίλαθαο 2. Καηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ην ραξηί-δείθηε  

α/

α 

Πξντφλ Οκάδα Α 

Απνρξψζεηο ηνπ 

θφθθηλνπ ρξψκαηνο 

Οκάδα Β 

Απνρξψζεηο ηνπ 

ραθί έσο κπιε 

1 Υπκφο ιεκνληνχ   

2 Κφθα θφια   

3 Γηάιπκα ρισξίλεο ζε λεξφ   

4 Ξχδη   

5 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ηα ηδάκηα   

6 Γηάιπκα ζφδαο ζε λεξφ   

7 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα άιαηα κπάληνπ   

8 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ιίπε θνχξλνπ   

9 Γηάιπκα ζε λεξφ ζαπνπληνχ   

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο ηη θνηλφ κπνξεί λα έρνπλ ηα πξντφληα θάζε κηαο απφ ηηο ζηήιεο απηέο 

ψζηε λα εκθαλίδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. εκεηψζηε ηηο απφςεηο ζαο παξαθάησ. 

5. Αηνκηθή εξγαζία: Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζνχ θαίλεηαη πεξηζζφηεξν πηζαλή; 

(ζεκείσζε κε ρ ηελ επηινγή ζνπ) 

α. Σα πξντφληα ηεο ίδηαο νκάδαο πεξηέρνπλ φια ηελ ίδηα νπζία ή ρεκηθή έλσζε.  

β. Σα πξντφληα ηεο ίδηαο νκάδαο πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο νπζίεο ή ρεκηθέο ελψζεηο, αιιά θάζε 

κηα απφ απηέο πεξηέρεη ηελ ίδηα νκάδα αηφκσλ. 

Γηάβαζε πξνζεθηηθά ην αθφινπζν θείκελν γηα λα δηαπηζηψζεηο πνηα είλαη ε απάληεζε ησλ 

ρεκηθψλ.  

Σν δήηεκα απηφ απαζρφιεζε παιαηφηεξα ηνπο ρεκηθνχο νη νπνίνη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα ηη θνηλφ έρνπλ ηα πξντφληα κηαο θαηεγνξίαο, δηαηχπσζαλ θαη απηνί 

δηάθνξεο ππνζέζεηο (γηα παξάδεηγκα παιαηφηεξα ππνζηεξίρζεθε φηη φια ηα νμέα έρνπλ 

ζσκαηίδηα κε βειφλεο θαη γη‟ απηφ καο „ηζηκπάλε‟ ηε γιψζζα φηαλ ηα δνθηκάδνπκε). 

Μηα ζεκαληηθή απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ έδσζε ην 1887 ν ζνπεδφο ρεκηθφο S. Arrhenius ν 

νπνίνο θάλνληαο θη άιια πεηξάκαηα, ππνζηήξημε ηε 2
ε
 ππφζεζε θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία πνπ έρεη 

ην φλνκά ηνπ.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, ηα νμέα είλαη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ φηαλ δηαιπζνχλ ζην 

λεξφ, ηα κφξηά ηνπο αιιειεπηδξνχλ κε ηα κφξηα ηνπ λεξνχ θαη ειεπζεξψλνπλ θαηηφληα 

πδξνγφλνπ (Ζ
+
) ζηα νπνία νθείινληαη νη θνηλέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (φμηλνο 

ραξαθηήξαο). Οη βάζεηο είλαη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ φηαλ δηαιπζνχλ ζην λεξφ, ηα κφξηά ηνπο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα κφξηα ηνπ λεξνχ θαη ειεπζεξψλνπλ αληφληα πδξνμπιίνπ (ΟΖ
-
), ζηα νπνία 

νθείινληαη νη θνηλέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (βαζηθφο ραξαθηήξαο).  

 

6. Σα νλφκαηα θαη νη ρεκηθνί ηχπνη απφ νμέα πνπ ζπλαληάκε ζηελ θαζεκεξηλή δσή αιιά θαη ζην 

ρεκηθφ εξγαζηήξην εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, φπνπ ζπκβνιίδεηαη ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ απηά 

δηαιπζνχλ ζην λεξφ.  

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα: 

Πίλαθαο 3. Ζ δηάιπζε ησλ νμέσλ ζην λεξφ 

Όλνκα νμένο Υεκηθφο ηχπνο ε επαθή κε λεξφ 

δίλεη 

Καηηφλ Αληφλ 

Τδξνριψξην HCl  H
+
 Cl

-
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Θεηηθφ νμχ H2SO4   SO4
2-

 

Νηηξηθφ νμχ HNO3   NO3
-
 

Ομηθφ νμχ CH3COOH   CH3COO
-
 

 

7. Ο θ. Γηψξγνο ζέιεη λα ζπζθεπάζεη πδξνρισξηθφ νμχ ψζηε λα ην πνπιήζεη ζηελ αγνξά. ηε 

ζχζθεςε πνπ θάλεη ζηελ εηαηξία ηνπ δεηάεη απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ζπλεξγάηηδέο ηνπ λα 

πξνηείλνπλ πιηθά ζπζθεπαζίαο. Ζ θα. Μαξία πξνηείλεη λα ζπζθεπάδεηαη κέζα ζε γπάιηλα δνρεία, 

ν θνο Κψζηαο πξνηείλεη ζε δνρεία απφ κέηαιιν, πρ. ςεπδάξγπξν ή ζίδεξν, ε θα Διέλε πξνηείλεη 

λα ζπζθεπάδεηαη ζε σξαία δνρεία απφ κάξκαξν. 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο κε πνην ηξφπν ζα δηαπηζηψζεηε πνην πιηθφ ζπζθεπαζίαο είλαη 

θαηαιιειφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ νμένο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πιηθά πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο: 3 πνηεξάθηα πιαζηηθά κε ηα πξντφληα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη έλα θηαιίδην  κε πδξνρισξηθφ νμχ. 

Α. Τπνζέζεηο-πξφβιεςε 

Β. Πείξακα: πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη απνθαζίζηε ηη πείξακα ζα θάλεηε πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεηε αλ νη ππνζέζεηο ζαο είλαη ζσζηέο ή φρη. Πξαγκαηνπνηήζηε ην πείξακα. 

Γ. Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηα απνηέιεζκα ηνπ 

πεηξάκαηφο ζαο ζηνλ Πίλαθα 4.  

Πίλαθαο 4. Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ πεηξάκαηνο 

α/α Οπζίεο-πξντφληα Παξαηεξήζεηο-απνηειέζκαηα 

1 Γπαιί   

2 Μέηαιιν (ςεπδάξγπξνο)  

3 Μάξκαξν  

 

Γ. πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο: Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο: Πνηα είλαη ηειηθά ηα 

θαηαιιειφηεξα πιηθά γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ πδξνρισξηθνχ νμένο θαη γηαηί; Πνηεο είλαη νη 

πξνηάζεηο πνπ ζα θάλεηε ζηνλ θ. Γηψξγν; 

Δ. Να αλαθέξεηε πξντφληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ πεξηέρνπλ νμέα θαη ηηο ζπζθεπαζίεο ζηηο 

νπνίεο βξίζθνληαη. 

8. Αλαθεθαιαίσζε-ζπδήηεζε ζηελ ηάμε: 

Α. Πψο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη έλα πξντφλ είλαη ή πεξηέρεη νμχ; 

Β. Πνχ νθείινληαη νη ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ; 

Γ. Πνηεο ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ γλσξίζακε ζήκεξα; 

 

9. Με ηελ ίδηα πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζαηε ζηε δξαζηεξηφηεηα 7, κπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε: 

Α. αλ θαη άιια κέηαιια, φπσο πρ. ν ζίδεξνο, ην αινπκίλην ή ν ραιθφο, έρνπλ ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά κε ηνλ ςεπδάξγπξν φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα νμέα. πδεηήζηε ζηελ νκάδα 

ζαο, θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λνκίδεηε.  

ε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήμαηε; 

 

Β. αλ θαη άιια αλζξαθηθά άιαηα, φπσο πρ. ε ζφδα θαγεηνχ, ε θηκσιία ή ην ηζφθιη ηνπ απγνχ, 

έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ην κάξκαξν φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα νμέα. 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο, θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λνκίδεηε.  

ε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήμαηε; 

 

10. α. πδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο 

 

β. πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη δηαηππψζηε πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

φμηλεο βξνρήο. Αλαθνηλψζηε ηηο πξνηάζεηο ζαο ζηελ ηάμε. 
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Β5: Βηνινγία Α’ Γπκλαζίνπ- Φσηνζχλζεζε 

 

 

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

12) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Δπαγγειία Αγγγειίδνπ 

 

Σίηινο:   

1.1 Φσηνζχλζεζε 

Γηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο θσηνζχλζεζεο, κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο ζε έλα ελεξγφ, ζπκκεηνρηθφ θαη  ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο 

1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Βηνινγία Α' Γπκλαζίνπ 

Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  
2 Πξφζιεςε νπζηψλ θαη πέςε  

2.1 Ζ παξαγσγή ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα θπηά-Φσηνζχλζεζε (ζρεηηθή ελφηεηα ζην βηβιίν 

Βηνινγίαο Α' Γπκλαζίνπ) 

1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθφο θνπφο  
Οηθνδφκεζε (ζηαδηαθή) ηεο έλλνηαο ηεο θσηνζχλζεζεο, ηξνθήο, ζξέςεο, αλαπλνήο 

Δπηκέξνπο ηφρνη  
σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Γλψζεηο 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

α1. Να πξνζδηνξίδνπλ παξάγνληεο θαη νπζίεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζχλζεζεο: Σν ξφιν ηνπ ήιηνπ, ηνπ λεξνχ, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηεο ρισξνθχιιεο 

θαη ησλ ρισξνπιαζηψλ 

α2. Να αλαγλσξίδνπλ φηη κε ηε θσηνζχλζεζε ηα θπηά δεκηνπξγνχλ α) ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ησλ ρισξνπιαζηψλ ζηα θχιια ηνπο αιιά θαη β) παξάγνπλ ηελ ηξνθή φισλ ησλ άιισλ 

νξγαληζκψλ 

α3. Να ζπλδέζνπλ ηελ ηξνθή κε ηελ αχμεζε/αλάπηπμε, ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο, ηε ζχλζεζε 

     
 

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» 

Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) 

 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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δηαθφξσλ νπζηψλ ηνπ θπηνχ θαη ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα 

α4. Να αλαγλσξίδνπλ φηη ηα θπηά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο, ηξνθνδνηνχλ ηελ 

αηκφζθαηξα κε νμπγφλν.  

α5. Να μεπεξάζνπλ ην πηζαλφ εκπφδην - αληίιεςε φηη ε ηξνθή ησλ θπηψλ πξνζιακβάλεηαη απφ 

ηηο ξίδεο ηνπο  

α6. Να δηαθξίλνπλ νπζίεο θαη παξάγνληεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε απφ 

απηέο πνπ παξάγνληαη απφ ηε θσηνζχλζεζε (ηη ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε- ηη δίλεη 

φηαλ γίλεηαη;) 

α7.  Να αλαγλσξίδνπλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θσηνζχλζεζεο γίλεηαη κέζα ζην λεξφ θαη 

θπξίσο κέζα ζηνπο σθεαλνχο. 

α8. Να αηηηνινγνχλ ηε ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ησλ θπηψλ γηα ηε δσή ηνπ πιαλήηε  

α9. Να αιιεινζπζρεηίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θσηνζχλζεζε θαη αλαπλνή: Να ηηο ζπγθξίλνπλ θαη 

λα εληνπίδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαζψο θαη λα δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη δχν 

ζπκπιεξσκαηηθέο ή αληίζεηεο ιεηηνπξγίεο  

α10. Να δηαθξίλνπλ/θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο νξγαληζκνχο ζε απηφηξνθνπο θαη εηεξφηξνθνπο, ζε 

παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο θαη απνηθνδνκεηέο.  

α11. Να δηεξεπλήζνπλ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζχλζεζεο ζε πιαλεηηθφ επίπεδν. 

Ηθαλφηεηεο  

(Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ) 

Οη καζεηέο /καζήηξηεο λα θαιιηεξγήζνπλ/αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο: 

β1. Υεηξηζκνχ παξαγφλησλ /εθαξκνγήο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο θαηά ηελ εμέηαζε/κειέηε 

βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ 

β2. Λεθηηθήο έθθξαζεο θαη νξζήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

β3. Πξνζεθηηθήο παξαηήξεζεο 

β4. πλεξγαζίαο  

β5. Πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν  

β6. Δπηθνηλσλίαο, ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπο, πξνζεθηηθήο αθξφαζεο θαη ζεβαζκνχ 

ηεο γλψκεο/άπνςεο ησλ άιισλ  

β7. Να επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο  

ηάζεηο  

γ1. Να δηακνξθψζνπλ  δηεξεπλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα θαηλφκελα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δσήο (φπσο ηε θσηνζχλζεζε-αλαπλνή) 

γ2. Να αλαπηχμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε κειέηε ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ 

επηζηεκψλ ηεο δσήο  

γ3. Να δηακνξθψζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αλεμέιεγθηεο παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε θσηνζχλζεζε ηνπ πιαλήηε.   

1.4  Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ηε 

δηδαθηηθή ηεο βηνινγίαο ζχκθσλα κε ηα νπνία ν κηθξφθνζκνο ηεο βηνινγίαο  (βηνινγηθέο δνκέο 

θαη θαηλφκελα απφ ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ ν καζεηήο λα έρεη άκεζε εκπεηξία) θαζψο θαη ε 

ζπλζεηφηεηα ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ δηδαθηηθά 

θπξίσο κέζα απφ θαηάιιειεο ζρεκαηνπνηήζεηο, νπηηθνπνηήζεηο, πξνζνκνηψζεηο, κνληέια 

θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, απνξξένπλ γεληθφηεξα απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο:  

α) ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γλψζε νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά 

κε βάζε ηηο πξφηεξεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο. Οη καζεηέο έξρνληαη κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

κε πξφηεξεο ηδέεο ή αληηιήςεηο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο επηζηεκνληθέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ 

εξκελεία, ηελ θαηαρψξεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο λέαο γλψζεο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζπλεπψο εάλ ν δάζθαινο αγλνεί ηελ χπαξμή ηνπο, ηφηε 

απηέο ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα (obstacle) ζηε κάζεζε (Martinand, 1986; Giordan, 1994). 
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Παξφηη ε κάζεζε είλαη αηνκηθή ππφζεζε σζηφζν γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ζπληειείηαη 

κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην κε νκαδνζπλεξγαηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο (εξγαζία ζε νκάδεο).  

β) ηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο κάζεζεο κε ζεκαζία (meaningful learning) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην άηνκν καζαίλεη θαζψο δεκηνπξγεί λέεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (βι. δηδαθηηθή ηερληθή 

ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ).  

Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε εξσηήζεηο-απαληήζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο, 

ζπδεηήζεηο ζηελ νκάδα θαη ηελ ηάμε, επεμεξγαζία ζρεκάησλ, νινθιήξσζε εκηδνκεκέλνπ 

ράξηε ελλνηψλ, ππνηηζέκελνπο πεηξακαηηζκνχο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη έιεγρν απηψλ, 

δηεξεχλεζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Μέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πξνηεηλφκελσλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ επηδηψθεηαη ε 

δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, δηεξεπλεηηθνχ, ζπκκεηνρηθνχ 

θαη ζπλεξγαηηθνχ, φπνπ ε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη έηνηκε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά 

νηθνδνκείηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο.  

πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ  

δηδαθηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν ηάμεο θαη νκάδαο: 

1. Γηεξεχλεζε / αλίρλεπζε ησλ ππαξρνπζψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  (εξγαζία ζηελ 

ηάμε) (δξαζηεξηφηεηα 1) 

2. Γηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε εηθνληθφ πείξακα θαη νινθιήξσζε 

εκηδνκεκέλνπ ζρήκαηνο θαη εκηδνκεκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηδέεο - θιεηδηά 

(εξγαζία ζε νκάδεο)  (δξαζηεξηφηεηα 2) 

3. Μειέηε ζρήκαηνο: δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θσηνζχλζεζεο θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 

(εξγαζία αηνκηθή θαη ζηελ ηάμε) (δξαζηεξηφηεηα 3) 

4. Μειέηε ηζηνξηθνχ πεηξάκαηνο-έιεγρνο ππνζέζεσλ-ζπδήηεζε θαη δηαηχπσζε 

ζπκπεξαζκάησλ (εξγαζία ζηελ ηάμε θαη αηνκηθή) (δξαζηεξηφηεηα 4) 

5. πδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηφρν ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ- 

Δπαλέιεγρνο θαη αλαδηαηχπσζε πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ (εξγαζία ζηελ ηάμε θαη 

αηνκηθή) (δξαζηεξηφηεηα 5). 

6. Γνκεκέλε πδήηεζε ζηελ ηάμε – Οινθιήξσζε εκηδνκεκέλνπ ράξηε ελλνηψλ –

πδήηεζε & Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (εξγαζία ζηελ ηάμε) (δξαζηεξηφηεηα 6). 

7. Μειέηε ζρήκαηνο-νινθιήξσζε εκηδνκεκέλνπ ράξηε ελλνηψλ - ζπδήηεζε βαζηζκέλε 

ζε θαληαζηηθά ζελάξηα (εξγαζία ζε νκάδεο) (δξαζηεξηφηεηα 7). 

8. πδήηεζε ζε νκάδεο (δξαζηεξηφηεηα 8) 

9. πδήηεζε ζε νκάδεο (δξαζηεξηφηεηα 9) 

10. πδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηφρν ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ- 

Δπαλέιεγρνο θαη αλαδηαηχπσζε πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ (εξγαζία ζηελ ηάμε θαη 

αηνκηθή) (δξαζηεξηφηεηα 10) 

Αληηιήςεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο θσηνζχλζεζεο, ζξέςεο θαη 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ  

θσηνζχλζεζεο - αλαπλνήο 

Ζ έλλνηα ηεο θσηνζχλζεζεο είλαη αθεξεκέλε θαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε πνπ καο εκπιέθεη κε άιιεο 

έλλνηεο φπσο απηέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαηξνπψλ ηεο, ησλ αεξίσλ νπζηψλ θαη ηεο ηξνθήο. 

Ζ θσηνζχλζεζε ηειηθά είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ ζπλδπάδεη ειεθηξνληθέο θαη 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη πνιιά απφ ηα ζηάδηα ηεο, βξίζθνληαη αθφκε ζηε θάζε ηεο έξεπλαο. Οη 

καζεηέο ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζή ηεο π.ρ. δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη: «Έλα ζηνηρείν, ν άλζξαθαο (ν νπνίνο είλαη ζηεξεφο ζε θαζαξή κνξθή) 

ππάξρεη ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ην νπνίν είλαη έλα άρξσκν αέξην θαη πεξηέρεηαη ζηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα) θαη φηη απηφ ην αέξην κεηαηξέπεηαη ζε γιπθφδε (έλα ζηεξεφ, αιιά ζε 

δηάιπκα) απφ έλα πξάζηλν θπηφ, φηαλ πδξνγφλν (έλα αέξην) απφ λεξφ (έλα πγξφ) πξνζηεζεί ζε 

απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ειηαθή ελέξγεηα πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε άιιεο κνξθέο».   Οη 

Barker θαη Carr ζρνιηάδνπλ «ην πφζν αζπλήζηζηε θαη κε δηαηζζεηηθή είλαη ε έλλνηα ηεο 

θσηνζχλζεζεο». Ζ αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ έρεη ηα «ζηνηρεία ελφο παξακπζηνχ. Πφζν 

πεξηζζφηεξν επινγνθαλήο είλαη ε πηζαλφηεηα ηα θπηά λα απνξξνθνχλ ηξνθή απφ ην έδαθνο».        

Αλαηξέρνληαο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εληνπίδνπκε πνιιέο δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ 
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καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπληζηνχλ εκπφδηα ζηε κάζεζε/θαηαλφεζε ηεο θσηνζχλζεζεο.    Οη 

θπξηφηεξεο δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί βηβιηνγξαθηθά, 

αλαθέξνληαη ακέζσο παξαθάησ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Πηζαλέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζπληζηνχλ εκπφδηα ζηε κάζεζε –θαηαλφεζε ηεο 

θσηνζχλζεζεο 

1.  Γπζθνιία αληίιεςεο ηνπ ηξφπνπ ζξέςεο ησλ θπηψλ (απηφηξνθε ζξέςε). Οη καζεηέο/ηξηεο 

έρνπλ ζπρλά κία αλζξσπνκνξθηθή αληίιεςε γηα ηε ζξέςε θαη ηελ ηξνθή ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζξέςεο ζηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν. χκθσλα κε 

ηελ αληίιεςε απηή «ν νξγαληζκφο παίξλεη ηελ ηξνθή ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ». Έηζη θαη «ηα 

θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, εηδηθφηεξα απφ ην έδαθνο θαη νη ξίδεο 

είλαη φξγαλα ζξέςεο ή ηα θπηά ηξέθνληαη θαηά έλαλ ηξφπν φκνην κε απηφλ ησλ δψσλ» Ζ 

πξνβνιή ηνπ κνληέινπ ηεο εηεξφηξνθεο ζξέςεο ηνπ δψνπ ζηα θπηά, ιεηηνπξγεί σο εκπφδην 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζξέςεο ησλ θπηψλ. Απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ππνζηεξίδεηαη φηη κεγάινο 

αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ ζεσξεί φηη ηα θπηά απνξξνθνχλ νξγαληθέο νπζίεο ησλ ηξνθψλ (άκπιν, 

ζάθραξα, πξσηεΐλεο) απφ ην έδαθνο. Σν κνληέιν ηεο εηεξφηξνθεο ζξέςεο επηκέλεη θαη 

δηαηεξείηαη αθφκε θαη κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο θσηνζχλζεζεο.  

2. Γπζθνιία αληίιεςεο ησλ αεξίσλ νπζηψλ – κε νξαηψλ (νμπγφλνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε θσηνζχλζεζε.  

3. Γπζθνιία δηάθξηζεο νξγαληθήο χιεο/ηξνθήο θαη αλφξγαλεο χιεο (λεξφ, CO2) σο πξνο ην 

πνηα πεξηέρεη/πεξηθιείεη θαη παξέρεη ελέξγεηα. Όηαλ ε ηξνθή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα 

ζπρλά ζεσξνχλ φηη απηέο νη αλφξγαλεο νπζίεο (λεξφ, CO2) πεξηέρνπλ ελέξγεηα θαη ζπλήζσο 

παξέρνπλ ελέξγεηα. Δπίζεο απφ ζρεηηθέο κειέηεο θαηαγξάθεηαη θαη ε αληίιεςε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θπηά ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα 

ηηο δσηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο/αλάγθεο.  

4. Γπζθνιία αληίιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ην θπηφ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζχλζεζεο (ρεκηθή νπζία αέξηα, άρξσκε, άνζκε, κε άκεζα νξαηή). Δκθαλίδεηαη κία 

δηαηζζεηηθή δπζπηζηία γηα ηε ζξέςε θαη αλάπηπμε ηνπ θπηνχ εμαηηίαο ηεο ελζσκάησζεο χιεο 

απφ έλα αέξην. πρλά νη καζεηέο/ηξηεο δελ αλαθέξνπλ ην CO2 σο πεγή αχμεζεο βάξνπο ησλ 

θπηψλ παξφηη γλσξίδνπλ φηη απηφ απνξξνθάηαη απφ ην θπηφ.  

5. Απφ πνιινχο  καζεηέο/ηξηεο, ην λεξφ, ζπλήζσο εθιακβάλεηαη σο ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ ελψ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παξαβιέπεηαη ή αγλνείηαη. 

6. Ο ξφινο ηεο ρισξνθχιιεο ζηελ απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη δχζθνια 

απνδεθηφο απφ ηνπο καζεηέο/ξηεο. Διάρηζηνη θαηαλννχλ ηε ρισξνθχιιε σο κεηαηξνπέα ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή θαη ρεκηθή.   

7. Γπζθνιία αληίιεςεο ηεο ζρέζεο θσηνζχλζεζεο θαη αλαπλνήο θαη ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ: 

πρλά επηδεηθλχνπλ κία πνιχ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε γηα ην ξφιν ηνπ νμπγφλνπ παξά γηα ην 

ξφιν ηνπ CO2. Χζηφζν ην νμπγφλν ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηνλ αέξα. Δπίζεο, ζπρλά παξαιείπεηαη 

ε ηδέα φηη ην νμπγφλν ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαπλνή ηνπ θπηνχ. Οη καζεηέο/ξηεο ζπρλά δνκνχλ ην 

κνληέιν ηεο «αλαπλνήο θπηνχ-αλαπλνήο δψνπ» ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα δψα εηζπλένπλ 

νμπγφλν θαη εθπλένπλ CO2, ελψ ηα θπηά εηζπλένπλ CO2 θαη εθπλένπλ νμπγφλν. Απφ ζρεηηθέο 

κειέηεο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αχμεζε ηεο θσηνζχλζεζεο 

ζα κείσλε ην CO2 ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα.  

8. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πδξφβησλ θπηψλ ζηε θσηνζχλζεζε ζπλήζσο αγλνείηαη ή παξαβιέπεηαη. 

9. Οη καζεηέο ζπρλά ζεσξνχλ φηη ηα θπηά δελ αλαπλένπλ ή αλαπλένπλ κφλν ζην ζθνηάδη.  

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα 

Γηάξθεηα: Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη δχν δηδαθηηθέο ψξεο.  

13) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή 

1. Πψο ηξέθνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ηα θπηά; 

Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ/ηδεώλ καζεηώλ γηα ηε ζξέςε - αλάπηπμε θπηώλ (εξγαζία ζηελ 

ηάμε) 
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Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 1, επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ξηεο λα εθθξαζηνχλ απζφξκεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε/αληρλεχζνπκε θάπνηεο απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

πψο ηξέθνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ηα θπηά. Λακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ 

ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία ηεο δηδαθηηθήο ηεο βηνινγίαο, αλακέλνπκε ελαιιαθηηθέο/δηαηζζεηηθέο 

ηδέεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «Σα  θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

εηδηθφηεξα απφ ην έδαθνο, ηα θπηά ηξέθνληαη θαηά έλαλ ηξφπν φκνηνλ κε απηφλ ησλ δψσλ» 

(Γηάξθεηα 2-3 ιεπηά).  

2. Γηαζχλδεζε θσηνζχλζεζεο – αλαπλνήο  

Πψο δεη (ηξέθεηαη θαη αλαπλέεη) «ην πδξφβν θπηφ-ζαιηγθάξη» ζην ζθξαγηζκέλν δνρείν;  

Γηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε εηθνληθό πείξακα θαη νινθιήξσζε εκηδνκεκέλνπ 

ζρήκαηνο θαη πξνηάζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηδέεο-θιεηδηά (εξγαζία ζε νκάδεο) 

ηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2, επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ξηεο  

- Να ζπζρεηίζνπλ ηηο δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο: Φσηνζχλζεζε-Αλαπλνή   

- Να μεπεξάζνπλ ηα παξαθάησ πηζαλά εκπφδηα - αληηιήςεηο:   

Πηζαλφ εκπφδην - αληίιεςε 4: πρλά ην CO2 αγλνείηαη ή δελ ιακβάλεηαη ππφςε σο 

παξάγνληαο απαξαίηεηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζχλζεζεο θαη σο 

πεγή αχμεζεο βάξνπο ησλ θπηψλ (ρεκηθή νπζία αέξηα, άρξσκε, άνζκε, κε άκεζα νξαηή).  

Πηζαλφ εκπφδην - αληίιεςε 7: Γπζθνιία αληίιεςεο ηεο ζρέζεο θσηνζχλζεζεο θαη αλαπλνήο 

θαη ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ θέξλνπκε ηνπο καζεηέο/ξηεο αληηκέησπνπο κε έλα ππνηηζέκελν/εηθνληθφ 

πείξακα θαη ηνπο/ηηο θαινχκε λα εθθξάζνπλ/δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε 

ηεο δσήο ζην θιεηζηφ ζχζηεκα «πδξφβην θπηφ-ζαιηγθάξη».  Μέζα απφ ηε κειέηε απηή, 

επηδηψθεηαη α) λ‟ αληηιεθζνχλ φηη ε θσηνζχλζεζε ρξεζηκνπνηεί/ρξεηάδεηαη ην CO2 γηα λα γίλεη 

(ζηφρνη εκπφδηα- αληηιήςεηο 4 θαη 7), β) λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηελ 

αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ηεο θσηνζχλζεζεο θαη αλαπλνήο γ) αλαγλσξίζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε 

θπηνχ θαη δψνπ θαζψο θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ θσηνζχλζεζεο θαη 

αλαπλνήο. 

(ηφρνη: α1, α4, α6, α9, β1, β4, β5, β6, γ1, γ2) (Γηάξθεηα 15 ιεπηά). 

3. Αληηδξψληα - Πξντφληα ηεο θσηνζχλζεζεο 

Μειέηε ζρήκαηνο: δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θσηνζύλζεζεο θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 

(εξγαζία αηνκηθή θαη ζηελ ηάμε) 

ηε δξαζηεξηφηεηα 3, νη καζεηέο/ξηεο επηδηψθεηαη λα απνζαθελίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ζ‟ έλα 

αξρηθφ επίπεδν ηα αληηδξψληα απφ ηα πξντφληα ηεο θσηνζχλζεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο αληίδξαζεο ηεο θσηνζχλζεζεο 

(ζρήκα 2) θαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/ξηεο θαινχληαη 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην ξφιν/ζεκαζία ηεο ηξνθήο γηα ην ίδην ην θπηφ (ζχλδεζε 

ηξνθήο κε αχμεζε/αλάπηπμε ηνπ θπηνχ, κε παξαγσγή ελέξγεηαο, κε ζχλζεζε άιισλ νπζηψλ).  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα κπνξνχζακε λα ππνβάινπκε ηελ εηζαγσγηθή εξψηεζε «απφ πνχ 

πξνέξρεηαη ην μχιν» (δξαζη. 3.γ.) (ηφρνη: α2, α3, α6, β2, β3, γ1, γ2) (Γηάξθεηα 8-10 ιεπηά). 

4. Σα θπηά δελ παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο απφ ην έδαθνο 

Μειέηε ηζηνξηθνύ πεηξάκαηνο -έιεγρνο ππνζέζεσλ- ζπδήηεζε θαη δηαηύπσζε 

ζπκπεξαζκάησλ (εξγαζία ζηελ ηάμε θαη αηνκηθή) 

Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο (βι. δηδαθηηθή ελέξγεηα 4α
 

 θαη 4β), επηδηψθεηαη νη 

καζεηέο/ξηεο λα μεπεξάζνπλ ηελ πηζαλή αληίιεςε-εκπφδην 1 «φηη ηα θπηά ηξέθνληαη απφ ην 

έδαθνο». Αξθεηέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (φπσο θαη ε αλσηέξσ) ζπρλά κνηάδνπλ κε 

παιαηφηεξεο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα κέρξη ην 1630 

επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ηα θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο απφ ην έδαθνο. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ζήκεξα κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ ζεσξεί φηη ηα 

θπηά ηξέθνληαη απφ ην έδαθνο. Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε παξαπάλσ πηζαλή αληίιεςε - 

εκπφδην θέξλνπκε ηνπο καζεηέο/ξηεο αληηκέησπνπο κε ην πείξακα ηνπ Γηφραλ Βαλ Υέικνλη 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαπηζηψλνπλ/αλαθαιχπηνπλ σο κηθξνί εξεπλεηέο φηη «ην θπηφ δελ ηξέθεηαη 

απφ ην ρψκα». ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη 

φηαλ εξγαδφκαζηε επηζηεκνληθά δελ ζηεξηδφκαζηε κφλνλ ή θπξίσο ζηηο ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε 
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εκείο αιιά πεηξακαηηδφκαζηε πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπκε ή λα απνξξίςνπκε ηηο ππνζέζεηο 

καο.  

Ζ 4γ. δηδαθηηθή ελέξγεηα απνζθνπεί i) ζην λα δηεπξχλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ αληίιεςε ηνπο 

γηα ηνπο θσηνζπλζεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο θσηνζπλζεηηθέο νπζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαο 

θαη άιιεο νπζίεο εθηφο απφ ηε ρισξνθχιιε ζηηο θσηνζπλζεηηθέο νπζίεο θαη ii) λα μεπεξάζνπλ 

ην πηζαλφ εκπφδην 8., αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ησλ πδξφβησλ θπηψλ ζηε θσηνζχλζεζε (ηφρνη: 

α5, α7, β1, β2, β7) (Γηάξθεηα 8-10ιεπηά). 

5. Αο δνχκε ηη κάζακε; 

πδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηόρν ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ - 

Δπαλέιεγρνο θαη αλαδηαηύπσζε/δηόξζσζε πξνεγνύκελσλ απαληήζεσλ (Δξγαζία ζηελ ηάμε 

θαη αηνκηθή) 

α) πδήηεζε ζηελ ηάμε αλαθεθαιαίσζε –εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ηε θάζε απηή επηδηψθεηαη κέζσ ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε λα αλαθεθαιαηψζνπκε δίλνληαο 

έκθαζε ζηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη καζεηέο/ηξηεο, 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη λα δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα.  

Δλδεηθηηθά εξσηήκαηα:  

Πσο ηξέθνληαη ηα θπηά; Πώο αλαπηύζζνληαη ηα θπηά; 

Γηαηί ηα θπηά νλνκάδνληαη απηόηξνθνη νξγαληζκνί θαη παξαγσγνί; 

Τη είλαη ε γιπθόδε; Πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιπθόδε από ην θπηό;  

Σπγθξίλνληαο ηε γιπθόδε κε ην λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνηα από ηηο 3 απηέο νπζίεο 

είλαη  πνην ζύλζεηε θαη  πεξηέρεη & παξέρεη/δίλεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα; 

Τη ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε, ηη παξάγεηαη από ηε θσηνζύλζεζε;  

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/ξηεο νινθιεξψλνπλ ν θαζέλαο/κία κφλνο/ε ηνπ/ηεο εκηδνκεκέλεο 

πξνηάζεηο / θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ηδέεο θιεηδηά.  

β) Δπαλέιεγρνο θαη αλαδηαηύπσζε πξνεγνύκελσλ απαληήζεσλ  

Καινχκε ηνπο καζεηέο/ξηεο λα επηζηξέςνπλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δψζαλε θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (1,2,3,4), θαη εξγαδφκελνη/εο αηνκηθά λα 

ηηο ειέγμνπλ θαη λα ηηο δηνξζψζνπλ. (ηφρνη: α1,α2,α3,α4,α6,β2) (Γηάξθεηα 5 -10 min).  

Οινθιήξσζε πξψηεο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο 

6. Φσηνζχλζεζε – Αλαπλνή ζπκπιεξσκαηηθέο ή θαη αληίζεηεο ιεηηνπξγίεο 

Γνκεκέλε πδήηεζε ζηελ ηάμε – Οινθιήξσζε εκηδνκεκέλνπ ράξηε ελλνηώλ –πδήηεζε & 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (εξγαζία ζηελ ηάμε) 

Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 6., επηρεηξείηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα ζπζρεηίζνπλ κέζα απφ 

ζπδήηεζε ηηο δχν ιεηηνπξγίεο θσηνζχλζεζε θαη αλαπλνή θαη λα μεπεξάζνπλ ην πηζαλφ εκπφδην 

7: Γπζθνιία αληίιεςεο ηεο ζρέζεο θσηνζχλζεζεο θαη αλαπλνήο θαη ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ. 

Γηα ην ζθνπφ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπδεηνχλ, νινθιεξψλνπλ ηνλ 

εκηδνκεκέλν ράξηε ελλνηψλ/ζρήκα 3: «Φσηνζχλζεζε – Αλαπλνή: δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο ηεο δσήο» πνπ ζπλδέεη θαηάιιεια ηηο δχν ιεηηνπξγίεο, ζπγθξίλνπλ ηηο δχν 

ιεηηνπξγίεο θαη εμάγνπλ/δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα: νη δχν ιεηηνπξγίεο είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ή αληίζεηεο δηφηη φηη παξάγεηαη απφ ηε κία είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε 

άιιε, ή ηα πξντφληα ηεο κηαο είλαη αληηδξψληα ηεο άιιεο, ε κηα παίξλεη/ρξεηάδεηαη ελέξγεηα, ε 

άιιε δίλεη ελέξγεηα, θ.ά. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θεληξηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο (ηφρνη: α6, α9, γ1, γ2) 

(Γηάξθεηα 10 ιεπηά) 

7. Ο ξφινο ησλ θπηψλ – ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

Μειέηε ζρήκαηνο-νινθιήξσζε εκηδνκεκέλνπ ράξηε ελλνηώλ - ζπδήηεζε βαζηζκέλε ζε 

θαληαζηηθά ζελάξηα (εξγαζία ζε νκάδεο) 

Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 7, επηδηψθεηαη: 

α) λα αλαδεηρηεί ν ξφινο ησλ θπηψλ ζηε δσή ηνπ πιαλήηε:  

- φινη νη νξγαληζκνί εμαξηψληαη άκεζα ή έκκεζα σο πξνο ηελ ηξνθή θαη ηελ ελέξγεηα απφ ηνπο 

απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο / θπηά θαη θαη‟ επέθηαζε απφ ηνλ ήιην (ηξνθηθέο ζρέζεηο) 

- ζρεδφλ φινη νη νξγαληζκνί εμαξηψληαη απφ ηα θπηά σο πξνο ην νμπγφλν δηφηη ηα θπηά κε ηε 
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ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο εμαζθαιίδνπλ ην απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή νμπγφλν 

β) λα αλαδεηρζεί ν ξφινο ησλ απνηθνδνκεηψλ ζηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο θαη  

δ) λα αζθεζνχλ νη καζεηέο/ξηεο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ απφ ηξνθηθή άπνςε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ:  

α) κειεηνχλ ην ήδε δνκεκέλν ζρήκα 4  «Ζ ζεκαζία ησλ θπηψλ», ζπδεηνχλ ζηελ νκάδα ηνπο 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ θπηψλ ζηε δσή ηνπ πιαλήηε θαη επεμεξγάδνληαη ην θαληαζηηθφ 

ζελάξην: «Πψο ζα ήηαλ ε γε καο ρσξίο ηα θπηά;» 

β) νινθιεξψλνπλ έλα ήδε δνκεκέλν θαη απινπζηεπκέλν ζρήκα ηξνθηθψλ ζρέζεσλ (κεηαμχ 

παξαγσγψλ, θαηαλσισηψλ θαη απνηθνδνκεηψλ) (ζρήκα 5: Σξνθηθέο ζρέζεηο) 

γ) βαζηζκέλνη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ζπδεηνχλ ζηελ νκάδα ηνπο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ 

απνηθνδνκεηψλ θαη επεμεξγάδνληαη ην θαληαζηηθφ ζελάξην: «πσο ζα ήηαλ ε γε καο ρσξίο ηνπο 

απνηθνδνκεηέο ή ηη ζα ζπκβεί εάλ εμαθαληζηνχλ γηα θάπνην ιφγν νη απνηθνδνκεηέο;»  

(ηφρνη: α2, α4, α8, α10, β4, γ1, γ2) (Γηάξθεηα 10 ιεπηά) 

8.& 9. Αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο 

πδήηεζε ζε νκάδεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο 8. θαη 9., νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. (ηφρνη: 

α11, β6, γ3) (Γηάξθεηα 10 ιεπηψλ) 

10. Αο δνχκε ηη κάζακε; 

πδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηόρν ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ - 

Δπαλέιεγρνο θαη αλαδηαηύπσζε/δηόξζσζε πξνεγνύκελσλ απαληήζεσλ (Δξγαζία ζηελ ηάμε 

θαη αηνκηθή) 

α) πδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηόρν ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ηε θάζε απηή επηδηψθεηαη κέζσ ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε λα αλαθεθαιαηψζνπκε δίλνληαο 

έκθαζε ζηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη καζεηέο/ηξηεο, 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη λα δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα.  

Δλδεηθηηθά εξσηήκαηα:  

Γηαηί ε θσηνζύλζεζε θαη ε αλαπλνή κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο θαη αληίζεηεο 

ιεηηνπξγίεο; 

Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ θπηώλ θαη ηεο θσηνζύλζεζεο ζηε δσή ηνπ πιαλήηε; 

Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ απνηθνδνκεηώλ ζηε γε καο; 

Με πνηνπο ηξόπνπο ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο παξεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο;  

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/ηξηεο νινθιεξψλνπλ ν θαζέλαο/κία κφλνο/ε ηνπ/ηεο εκηδνκεκέλεο 

πξνηάζεηο / θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ηδέεο θιεηδηά.  

β) Δπαλέιεγρνο θαη αλαδηαηύπσζε πξνεγνύκελσλ απαληήζεσλ 
Καινχκε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα επηζηξέςνπλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δψζαλε θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (6,7,8,9), λα ηηο ειέγμνπλ θαη λα ηηο 

δηνξζψζνπλ.  

(ηφρνη: α9, α11, β7, γ3 ) (Γηάξθεηα 10 -15 min).  

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Ζ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

αθφινπζε:  

Φχιια εξγαζίαο καζεηψλ/καζεηξηψλ 

Γξαζηεξηφηεηα 2. 

Δλαιιαθηηθή πξφηαζε Υξήζε Ζ/Τ θαη επίζθεςε ηζηνζειίδαο: 

 http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/photosynthesis.html# 

 (βι. νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ζει. 3) 

14) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

αμηνινγνχληαη α) κε παξαηήξεζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο θαη β) κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηψξεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.   

πγθεθξηκέλα νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αμηνινγνχληαη: απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ 

 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/photosynthesis.html
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ζην θχιιν εξγαζίαο, απφ ην είδνο /πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη θαηά ηε θάζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε 

αμηνινγείηαη απφ ην θαηά πφζν δηαηεξείηαη ακείσην ή φρη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, απφ ηε ζπγθέληξσζή ηνπο ή κε θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, απφ ηε δηάζεζή ηνπο λα ππνβάινπλ ή κε  εξσηήκαηα,  θ.ά. 

Φχιιν αμηνιφγεζεο 

1.  πκπιεξψλσ ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν 

«Σα θπηά κε ηε βνήζεηα ηεο …………….ελέξγεηαο θαη ηεο ρισξνθχιιεο, απφ ην 

……………ηνπ ………….. …ηεο αηκφζθαηξαο θαη ην λεξφ, δεκηνπξγνχλ/παξάγνπλ κφλα ηνπο 

ηελ …………. ηνπο αιιά θαη ηελ ηξνθή ησλ άιισλ νξγαληζκψλ. Σαπηφρξνλα ηα θπηά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο, ηξνθνδνηνχλ ηελ αηκφζθαηξα κε ………….»  

2. Οινθιεξψλσ ην παξαθάησ ζρήκα     

 

 
3. ε θαηαζηήκαηα ελπδξείσλ θαη κεγάια pet shops κπνξείο λα βξεηο γπάιηλεο ζθαίξεο ή άιια 

θιεηζηά γπάιηλα δνρεία κε λεξφ πνπ κέζα ηνπο ππάξρεη «πδξφβην θπηφ θαη  δψν» π.ρ. 

ππάξρνπλ γπάιηλεο ζθαίξεο κε «ρισξνθχθε=πδξφβηα κηθξά θπηά θαη γαξίδεο». Πσο 

ζπληεξείηαη ε δσή κέζα ζηε γπάιηλε ζθαίξα; Πσο δνύλε (ηξέθνληαη θαη αλαπλένπλ) νη δύν 

νξγαληζκνί; 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

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

4. Μειεηήζηε ην θείκελν 

 

 

 

 

 

 

 

ε πνηα πεξίπησζε ν Γηάλλεο λνκίδεηε φηη ζα έρεη πξφβιεκα;  

α) εάλ κείλεη ηελ εκέξα κε ηα θπηά ζην θιεηζηφ δσκάηηφ ηνπ; 

β) εάλ θνηκεζεί ην βξάδπ κε ηα θπηά ζην θιεηζηφ δσκάηηφ ηνπ;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο: 

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

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

Δξγαζίεο κε πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο ή βαζηζκέλεο ζηε ρξήζε Ζ/Τ 

(1) Γεκηνπξγήζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο έλα ζρήκα πνπ αλαπαξηζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Υισξνπιάζηεο  

 

 ρισξνθχιιε 
 

…………… ηνπ ……… 

ηεο αηκφζθαηξαο 

 ………………   

 ……………… 

……ηεο 

αηκνζθαηξαο  

 

………………  

………………  

Ζιηαθή ελέξγεηα  

………

……… 

 

 

 

 

 

 

  

Κείκελν  

Ο Γηάλλεο, κπήθε ζην δσκάηηφ ηνπ πνπ ήηαλ γεκάην σξαία θπηά απφ ηε γηνξηή ηεο 

αδειθήο ηνπ θαη έθιεηζε πίζσ ηνπ πφξηεο θαη παξάζπξα. Σν ζπίηη ηνπο ήηαλ 

θαηλνχξγην θαη είρε πφξηεο θαη παξάζπξα πνπ αζθαιίδνπλ θαιά θαη δελ επηηξέπνπλ 

ηνλ αέξα λα κπεη κέζα.   
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θσηνζχλζεζεο (εκπινπηίζηε ην ζρήκα κε ζρεηηθέο εηθφλεο ή ζθίηζα).   

(2) Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν: 

Γηεξεπλήζηε θαη θαηαγξάςηε ηα κεγαιχηεξα αηπρήκαηα απφ κεγάιεο δηαξξνέο 

πεηξειαηαγσγψλ ή λαπάγηα κεγάισλ πεηξειαηνθφξσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ είραλ σο 

ζπλέπεηα ηε ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ κε πεηξέιαην. Γηεξεπλήζηε επίζεο ην πψο επηδξά ην 

πεηξέιαην ζηνπο  δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ηεο ζάιαζζαο.  

ηε ζπλέρεηα νξγαλψζηε έλα 

(3) Παηρλίδη ξφισλ κε ζέκα ηε «ξχπαλζε ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ απφ πεηξέιαην».  

Πηζαλφ ζελάξην: Έλα πεηξειαηνθφξν βπζίδεηαη ζην Αηγαίν Πέιαγνο θαη ειεπζεξψλνληαη ηφλνη 

πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα. Οη αθηέο ζε κεγάιε έθηαζε ξππαίλνληαη θαη απηφ έρεη κεγάιεο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Οη θάηνηθνη δηεθδηθνχλ 

απνδεκίσζε απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». 

Ζ πινηνθηήηξηα εηαηξεία αξλείηαη λα απνδεκηψζεη ηνπο θαηνίθνπο ηζρπξηδφκελε φηη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλε απφ ην λφκν λα θάλεη θάηη ηέηνην. Σν ζέκα θηάλεη ζην Διιεληθφ θαη θαηφπηλ ζην 

Δπξσπατθφ δηθαζηήξην.  

Οξγαλψζηε κία θαληαζηηθή ζπδήηεζε π.ρ. ζην επξσπατθφ δηθαζηήξην ή ζε κία εθπνκπή ηεο 

ειιεληθήο ηειεφξαζεο κε ζηφρν λα βξεζεί κία ιχζε ζην πξφβιεκα: Πνηα ζα ήηαλ ε θαιχηεξε 

ιχζε; Πνηα κέηξα ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ψζηε λα ιπζεί ην ζέκα πξνο ην παξφλ θαη 

απνθεπρζνχλ παξφκνηα αηπρήκαηα ζην κέιινλ;  

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο γχξσ απφ ηηο νπνίεο κπνξείηε λα νξγαλψζεηε ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε 

α) Ση ζα έιεγαλ νη νξγαληζκνί ηεο ζάιαζζαο εάλ κηινχζαλ;  

Οξγαληζκνί ηεο ζάιαζζαο: κηθξά θαη κεγάια θπηά ηεο ζάιαζζαο, ςάξηα, πνπιηά: 

Δθπιήζζνληαη θαη δηεξσηψληαη πψο νη άλζξσπνη έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ζπκπεξηθέξνληαη 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ θαηνηθνχλ κέζα ζ‟απηέο. 

Γηακαξηχξνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ην αηχρεκα ζηε δσή ηνπο θαη απνθαζίδνπλ λα 

γξάςνπλ έλα γξάκκα δηακαξηπξίαο πξνο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ην απνζηείινπλ κ‟ έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπο ζηε ζπδήηεζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη.  

β) Ση ζα έιεγαλ νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ: Γηακαξηχξνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ έρεη ε ξχπαλζε ησλ αθηψλ π.ρ. ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ ηνπο 

γ) Ση ζα έιεγαλ νη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο ζάιαζζαο;  

δ) Πνηα ζα ήηαλ ηα αηηήκαηα ησλ νηθνινγηθψλ-πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ 

θαηνίθσλ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ i) πξνο ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία θαη ii) 

πξνο ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ παξφκνηα αηπρήκαηα; 

ε) Πσο ζα αηηηνινγνχζε ην αηχρεκα ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία θαη πψο ζα αληηδξνχζε ζηηο 

πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο, θαηνίθνπο, επξσπατθφ δηθαζηήξην θαη 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο; 

ζη) Πνηα επηρεηξήκαηα ζα δηαηχπσλε ε νκάδα ησλ θαηνίθσλ/πνιηηψλ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε 

ηήξεζε ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» δελ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία  ησλ ζαιαζζψλ απφ 

ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα θαη γηα απηφ πξέπεη λα ιεθζνχλ άιια κέηξα κε πξνιεπηηθφ θπξίσο 

ραξαθηήξα. 

(4) ηηο κέξεο καο ε επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ θπηψλ ειαηηψλεηαη θαζψο ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο θαηαζηξέθεη ηα δάζε γηα λα ηα κεηαηξέςεη ζε θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ή κεγάιεο 

πεξηνρέο κε βιάζηεζε ηηο «ζθξαγίδεη κε ηζηκέλην» γηα λα θαηαζθεπάζεη δξφκνπο θαη πφιεηο. 

Δπί ησλ εκεξψλ καο επίζεο απμάλνπλ ζπλερψο νη θαχζεηο (θαχζεηο απηνθηλήησλ, θαχζεηο γηα 

ηε ζέξκαλζε ησλ ζπηηηψλ, θαχζεηο ζηε βηνκεραλία). Όιεο απηέο νη θαχζεηο ειεπζεξψλνπλ 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Δίλαη αλεζπρεηηθφ πνπ απμάλεη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο (20% ππνινγίδεηαη φηη απμήζεθε απφ ην 1900). Κάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην πξφβιεκα αχμεζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο ζα ιπζεί 

εάλ ζηακαηήζνπκε λα θαηαζηξέθνπκε ηα δάζε θαη απμήζνπκε ηηο πεξηνρέο κε 

πξάζηλν/βιάζηεζε ηνπ πιαλήηε καο. 

πδεηείζηε ζηελ ηάμε ζαο ην παξαπάλσ ζέκα / πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηε κία 

αθίζα ζηνλ Ζ/Τ κέζσ ηεο νπνίαο ζα πξνηείλεηε κία ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα αχμεζεο 
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ηνπ δηνμεηδίνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο.  

 

Γηα αλαδήηεζε ζρεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηηο παξαθάησ 

δηαδηθηπαθέο πεγέο : 

ΣΔΗ εξξψλ: http://www.dipe-serron.gr/co2schools/ 

Ηζηφηνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/el.pdf 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο 

http://www.eea.europa.eu/themes/climate 

Ηζηφηνπνο ηεο UNESCO γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-

for-sustainable-development/ 

Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environmental_accounts/introduction 

Τ.Π.Δ.Κ.Α. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR 

WWF – Διιάο: 

http://climate.wwf.gr/ 
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15) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε δήισζε 

κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο 

εληχπνπ, δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ 

πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ 

απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ 

ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 
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Φχιιν εξγαζίαο 

Φσηνζχλζεζε (Α' Γπκλαζίνπ) 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν:  ………………………………………….                               

Ζκεξνκελία: …………. 

 

1. Πσο ηξέθνληαη θαη αλαπηχζζνληαη θπηά;  

 

…………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Τπνζέζηε φηη πξαγκαηνπνηνχκε ην παξαθάησ πείξακα: 

 

 
 

 

 

 

 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο :  

α. Ση ζα ζπκβεί ζην «θπηφ θαη ην ζαιηγθάξη», κέζα ζην ζθξαγηζκέλν βάδν, κεηά απφ κία - δχν 

εβδνκάδεο;   

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

β. Πώο δεη (ηξέθεηαη θαη αλαπλέεη) ην ζαιηγθάξη θαη ην πδξόβην θπηό;   

Μέζα ζην ζθξαγηζκέλν θαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ήιην ζσιήλα ηνπ πεηξάκαηνο, ε δσή ζπλερίδεηαη: 

ην πξάζηλν θπηφ αλαπηχζζεηαη θαη ην ζαιηγθάξη δεη.….ηη ζπκβαίλεη;     

 

Οινθιεξψζηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ιέμε (ηξνθή, θύιια, νμπγόλν, 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) 

 

Μέζα ζην ζθξαγηζκέλν ζσιήλα/βάδν ηνπ πεηξάκαηνο  

i) Tν ζαιηγθάξη ηξέθεηαη κε ηα ………….. ηνπ θπηνχ 

ii) Σν ζαιηγθάξη αλαπλέεη, εηζπλέεη ……………….. θαη εθπλέεη ……………ηνπ........... 

iii)  Σν νμπγφλν παξάγεηαη ζπλερψο απφ ηα …………….  ηνπ θπηνχ.  

iv) Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεη ην ζαιηγθάξη κε ηελ αλαπλνή ηνπ, ην παίξλνπλ ηα 

…………. ηνπ θπηνχ θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξάγνπλ κφλα ηνπο ηελ ………. ηνπο.  

v) Σν πδξφβην θπηφ αλαπλέεη, εηζπλέεη ………….θαη εθπλέεη ………….. ηνπ …………     

 

γ. Ση ζα ζπκβεί εάλ ηνπνζεηήζνπκε ην ζσιήλα ηνπ πεηξάκαηνο ζε έλα ζθνηεηλφ κέξνο;  

Οινθιεξψζηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ιέμε (ήιηνο, νμπγόλν, θπηό, 

παξάγεηαη) 

i) Eάλ ηνπνζεηήζνπκε ην ζσιήλα ηνπ πεηξάκαηνο ζε έλα ζθνηεηλφ κέξνο δελ …………………… 

νμπγφλν.  

 

ii)  Σν ζαιηγθάξη βξίζθεη ην ………………… πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ηνπ θαη ηε 

δηαηήξεζή ηνπ ζηε δσή απφ ην …………… κφλν αλ απηφ ην «βιέπεη» ν ………… θαη είλαη 

πξάζηλν.  

 

Τδξφβην θπηφ-ζαιηγθάξη 

ε έλα δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ή ζε έλα γπάιηλν δνρείν γεκάην θαηά ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ κε 

λεξφ ιίκλεο, ηνπνζεηνχκε έλα ζαιηγθάξη ηνπ γιπθνχ λεξνχ θαη έλα νπνηνδήπνηε πδξφβην 

θπηφ. Καηφπηλ ζθξαγίδνπκε ην ζσιήλα/γπάιηλν βάδν θαη ην ηνπνζεηνχκε ζε κέξνο πνπ ην 

«βιέπεη» ν ήιηνο.  



80 

 

 

δ.  πκπιεξψζηε ηα θελά πιαίζηα ζην ζρήκα 1 πνπ αθνινπζεί, επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ιέμε 

(δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηξνθή, νμπγόλν) ψζηε λα δείρλεηε: 

- ηη δίλεη ην πξάζηλν θπηφ ζην ζαιηγθάξη; 

- ηη παίξλεη ην πξάζηλν θπηφ απφ ην ζαιηγθάξη; 

 

ρήκα 1: «Πξάζηλν Φπηφ-αιηγθάξη» 

 
 

3. Σν παξαθάησ ζρήκα 2, αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαία ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη ζηα θπηά  θαη 

νλνκάδεηαη «Φσηνζχλζεζε»  

 

ρήκα 2: «Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θσηνζχλζεζεο» 

 
 

Πεγή: 

http://lsg.ucy.ac.cy/Flora/Flora_Official/Lessons/fotosinthesi/egxeiridio%20fotosinthesi/fotosinth

esi.html 

Μειεηήζηε ην ζρήκα 2 θαη δηαηππψζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο  

α. Ση ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε; (Δξγαζηείηε αηνκηθά) 

Πξάζηλν Φπηφ 

 

 

 
αιηγθάξη 

 
 

Γίλεη ……….. & 

…….. 

Παίξλεη ………..ηνπ ……… 
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

β. Ση δίλεη/ηη παξάγεηαη απφ ηε θσηνζχλζεζε; (Δξγαζηείηε αηνκηθά) 

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

…………………………………………………………………………………………. 

γ. Ζ ηξνθή/γιπθφδε πνπ παξάγεη ην θπηφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ίδην ην θπηφ; 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε θαη δηαηππψζηε κία ζχληνκε απάληεζε ν θαζέλαο αηνκηθά 

i)………………………………………………………………………………………………… 

ii)……………………………………………………………………………………………… 

iii)……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Μειεηήζηε ην θείκελν 1 «Πνηνο ηξέθεη ην θπηφ;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε 

α. Με ην παξαπάλσ πείξακα, ν  Βαλ Υέικνλη απέδεημε φηη ε «ζεσξία ηνπ ρπκνχ» ήηαλ ζσζηή ή 

ιαλζαζκέλε; 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

β.  χκθσλα κε φζα κάζαηε, ηη πηζηεχεηε, ην ζπκπέξαζκα ηνπ Βαλ Υέικνλη, «φηη ην λεξφ ηξέθεη 

ην θπηφ θαη φρη ην ρψκα» ήηαλ ιάζνο, ζσζηφ ή ελ κέξεη ζσζηφ;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

γ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη: 

 

 

 

Πνηνο θσηνζπλζέηεη κέζα ζην λεξφ; Τπάξρνπλ θπηά πνπ θσηνζπλζέηνπλ;  

 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε θαη δψζηε κία ζχληνκε απάληεζε ν θαζέλαο αηνκηθά 

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

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Κείκελν 1 

Πνηνο ηξέθεη ην θπηό; 

 

Οη πξψηνη θπζηνδίθεο πίζηεπαλ φηη ηα θπηά αληινχζαλ έηνηκε ηελ ηξνθή ηνπο απφ ην 

έδαθνο-κία άπνςε γλσζηή θαη σο «ζεσξία ηνπ ρπκνχ».   

Ο Γηαηξφο θαη Υεκηθφο Γηφραλ Βαλ Υέικνλη, γχξσ ζηα 1630 ζέιεζε λα δηεξεπλήζεη ην 

ζέκα. Γηα ην ιφγν απηφ, θχηεςε κηα ηηηά βάξνπο πεξίπνπ δχν θηιψλ ζε 90 θηιά ρψκα θαη 

δηαπίζησζε φηη κεηά απφ πέληε ρξφληα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αξθέζηεθε κφλν λα 

πνηίδεη ηελ ηηηά, ην θπηφ είρε θηάζεη λα δπγίδεη 75 θηιά ελψ ην ρψκα είρε ράζεη κφιηο 60 

γξακκάξηα απφ ην αξρηθφ βάξνο ηνπ. Ο Βαλ Υέικνλη έβγαιε ην ζπκπέξαζκα φηη «ην λεξφ 

θαη φρη ην ρψκα έηξεθε ην θπηφ». (επηζηεκνληθή βηβιηνζήθε Life -ην θύηηαξν-1972). 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θσηνζχλζεζεο γίλεηαη κέζα ζην λεξφ θαη θπξίσο κέζα 

ζηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο 
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5. Αο δνχκε ηη κάζακε 

α. Γηαηππψζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ιέμε (ρισξνθύιιε, παξαγσγνί, 

ελέξγεηα, θύηηαξα, νπζίεο, απηόηξνθνη, γιπθόδε, λεξό, ειηαθή ελέξγεηα, νμπγόλν, δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα) (Δξγαζηείηε αηνκηθά) 

 

(i)  Σα θπηά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο παξάγνπλ …………. .θαη ………… 

 

(ii) Σξνθή ησλ θπηψλ είλαη ε …………… ηελ νπνία ηα θπηά ζπλζέηνπλ κφλα ηνπο απφ ην 

………………. ηνπ ………………..ηεο αηκφζθαηξαο θαη ην ………… κε ηε βνήζεηα ηεο 

………….   …………… θαη ηεο ……………………  

(iii) Ζ ηξνθή δειαδή ε γιπθφδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ίδην ηνπ θπηφ:  

Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ………. θαη λ‟ αλαπηπρζεί ην θπηφ 

Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη  άιιεο απαξαίηεηεο ………..  γηα ηνλ νξγαληζκφ 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ………… γηα ηνλ νξγαληζκφ 

(iv) Σα θπηά νλνκάδνληαη ……………  νξγαληζκνί ή ……………… δηφηη παξάγνπλ κφλα ηνπο 

ηελ ηξνθή ηνπο.  

β. Δπηζηξέςηε ζηηο απαληήζεηο πνπ δψζαηε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (1, 2, 3, 4), ειέγμηε θαη δηνξζψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  (Δξγαζηείηε αηνκηθά) 

 

Οινθιήξσζε πξψηεο (1
εο

) δηδαθηηθήο ψξαο 

 

Γεχηεξε (2
ε
) δηδαθηηθή ψξα 

 

6. Ζ θσηνζχλζεζε θαη αλαπλνή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο ή θαη αληίζεηεο 

ιεηηνπξγίεο.  

α. πδεηήζηε ζηελ ηάμε θαη νινθιεξψζηε ην παξαθάησ ζρήκα 3 ψζηε λα εμεγείηε «Γηαηί ε 

θσηνζχλζεζε θαη ε αλαπλνή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ή θαη αληίζεηεο 

ιεηηνπξγίεο». 

 

ρήκα 3: «Φσηνζχλζεζε – Αλαπλνή» 

δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο - ηεο Εσήο 

 

                                     
 

 

        

ελέξγεηα 

παίξλεη 

ελέξγεηα 

 

 δίλεη 
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β. Γηαηππψζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο: 

Φσηνζχλζεζε θαη αλαπλνή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δχν ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, δηφηη: 

 

- Ζ θσηνζχλζεζε δίλεη ……………….φηαλ γίλεηαη ελψ ε αλαπλνή ρξεηάδεηαη νμπγφλν γηα λα 

γίλεη 

- Ζ θσηνζχλζεζε ρξεηάδεηαη …………ηνπ …………. γηα λα γίλεη ελψ ε αλαπλνή δίλεη δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα φηαλ γίλεηαη 

- Ζ θσηνζχλζεζε ρξεηάδεηαη ελέξγεηα γηα λα γίλεη ελψ ε αλαπλνή ειεπζεξψλεη ………….φηαλ 

γίλεηαη 

- Με ηε ……………….. γίλεηαη ζχλζεζε ηεο ηξνθήο απφ πην απιέο νπζίεο 

- Με ηελ …………………. γίλεηαη δηάζπαζε ηεο ηξνθήο ζε πην απιέο νπζίεο 

 

- Σα θπηά κε ηε θσηνζχλζεζε εκπινπηίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ πιαλήηε κε ………………. 

- Σα θπηά θαη ηα δψα κε ηελ ……………… θαη νη κεραλέο κε ηηο θαχζεηο, εκπινπηίδνπλ ηελ 

αηκφζθαηξα ηνπ πιαλήηε κε  ……………………ηνπ……………… 

                                    

7. Μειεηήζηε ην παξαθάησ ζρήκα 4. 

ρήκα 4: «Ζ ζεκαζία ησλ θπηψλ» 

 

  

  

  

  

Σε πνην θπηηαξηθό 

νξγαλίδην γίλεηαη ε 

θάζε κία; 

Πνηεο νπζίεο 

ρξεηάδεηαη γηα λα 

γίλεη ε θάζε κία; 

Πνηεο νπζίεο δίλεη όηαλ 

γίλεηαη ε θάζε κία; 

Φξεηάδεηαη ελέξγεηα γηα 

λα γίλεη ή δίλεη ελέξγεηα 

όηαλ γίλεηαη;;  

  

Πνηνη νξγαληζκνί 

αλαπλένπλ; 

Πνηνη νξγαληζκνί 

θσηνζπλζέηνπλ; 
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α. πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο  

Πσο ζα ήηαλ ε γε καο ρσξίο ηα θπηά; ή ρνιηάζηε ηε θξάζε «ε δσή εμαξηάηαη απφ ηα πξάζηλα 

θπηά» 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….............

................................................................................................................................ 

β. Μειεηήζηε ην παξαθάησ ζρήκα θαη ζηε ζπλέρεηα νινθιεξψζηε ην επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 

ιέμε (θαηαλαισηέο, εηεξόηξνθνη, απηόηξνθνη, παξαγσγνί)  

 

 

ρήκα 5: «Σξνθηθέο ζρέζεηο» 

 

Φπηά   

Παξαγσγνί ή Απηφηξνθνη 

               
 

 

                      
Τποφή + οξυγόνο  

Φπηνθάγα δψα 

Καηαλαισηέο ή Δηεξφηξνθνη 

ηξνθή 

 

 

Ομπγφλν 

 

ζηελ  

 

αηκφζθαηξα 

ηξνθή 

αξθνθάγα  δψα 

Καηαλαισηέο ή Δηεξφηξνθνη 
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γ. πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο: 

Πσο ζα ήηαλ ε γε καο ρσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο; 

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

 

8. Μειεηήζηε ην θείκελν 2 «Ρχπαλζε ζαιαζζψλ απφ πεηξέιαην» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδεηήζηε ζηε νκάδα ζαο 

Ζ πεηξειαηνθειίδα κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε θσηνζχλζεζε ησλ νξγαληζκψλ ηεο ζάιαζζαο;  

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

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

9.  πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο κε πνηνπο άιινπο ηξφπνπο ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο παξεκβαίλεη 

ζηε «θσηνζχλζεζε ηνπ πιαλήηε» 

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

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

10. Αο δνχκε ηη κάζακε…. 

 

 

Φπηά 

……………… ή 

…………………. 

 

…………… 

Φπηνθάγα δψα  

……………. ή  

……………… 

 

 

…………………

… 

αξθνθάγα δψα  

……………. ή  

……………… 

 

Απνηθνδνκεηέο (Μχθεηεο Βαθηήξηα) 

………………………..ή ………………….. 
 

 

 

Σξνθηθέο ζρέζεηο (απινπζηεπκέλν ζρήκα) 

 

 

έ δ α θ ν ο 

 Κείκελν 2 

Ρύπαλζε ζαιαζζώλ από πεηξέιαην 

ηηο ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε καο έρνπλ λαπαγήζεη θαηά θαηξνχο κεγάια πεηξειαηνθφξα 

πινία ξππαίλνληαο ηα λεξά κε ηφλνπο πεηξέιαην. ήκεξα φιεο ζρεδφλ νη ζάιαζζεο, αθφκε 

θαη ν θαζαξφο αηιαληηθφο σθεαλφο, έρνπλ έλα ιεπηφ επηθαλεηαθφ πκέλα απφ πεηξέιαην θαη 

κηθξνζθνπηθνχο βφινπο πίζζαο. ηηο ζάιαζζεο πνπ πεξηβάινπλ ηελ Διιάδα, θάζε ρξφλν 

ρχλεηαη αξθεηά κεγάιε πνζφηεηα πεηξειαηνεηδψλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Green 

Peace.  Ο θφιπνο ηεο Διεπζίλαο, ηνπ Θεξκατθνχ θαη ηεο Καβάιαο είλαη πεξηνρέο ηδηαίηεξα 

επηβαξπκέλεο απφ πεηξειαηνεηδή.  Όηαλ ην πεηξέιαην πέθηεη ζηε ζάιαζζα έρεη ηελ ηδηφηεηα 

λα ζρεκαηίδεη κία θειίδα ε νπνία ηαρχηαηα απιψλεηαη ζε κεγάιε έθηαζε ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ λεξνχ θαιχπηνληαο ηεξάζηηεο εθηάζεηο κε έια ιεπηφ αδηάβξνρν ζηξψκα πεηξειαίνπ.  
Πεγέο 

Φεκηθή Ωθεαλνγξαθία Μ. Σθνύιινπ Δ. Κ. Παλ/κην Αζελώλ 

Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε θαη ηερλνινγία ηόκνο Β, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Μπηηιήλε Σεπηέκβξεο 1989.  
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α. Γηαηππψζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ιέμε (απηφηξνθνη, θπηά, 

παξαγσγνί, απνηθνδνκεηέο, θσηνζχλζεζε, δάζε - βιάζηεζε, ελέξγεηα) (Δξγαζηείηε αηνκηθά) 

- Σα θπηά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο …………………….θιέβνπλ/παγηδεχνπλ ελέξγεηα απφ ην καθξηλφ 

άζηξν -ηνλ ήιην- θαη ηελ θαηεβάδνπλ ζηε γε ζε ζπζθεπαζία ηξνθήο δειαδή γιπθφδεο 

-Με ηελ αλαπλνή, νη νξγαληζκνί δηαζπνχλ ηηο ζχλζεηεο νπζίεο (φπσο ηξνθή-γιπθφδε)  ζε 

απινχζηεξεο θαη ειεπζεξψλνπλ ηελ απαξαίηεηε ……….. γηα ηνλ νξγαληζκφ 

-Σα θπηά νλνκάδνληαη ……………….νξγαληζκνί ή ………………δηφηη παξάγνπλ κφλα ηνπο ηελ 

ηξνθή ηνπο  

- Όινη νη νξγαληζκνί εμαξηψληαη απφ ηα …….. θαη ηνλ ήιην σο πξνο ηελ ηξνθή, ηελ ελέξγεηα θαη 

ην νμπγφλν 

- Δάλ νη ………………… εμαθαληζηνχλ, ηφηε ε γε καο ζα κεηαηξαπεί ζε έλα ηεξάζηην ρψξν 

πησκάησλ - ζε έλα απέξαλην ζθνππηδφηνπν.  

- Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο παξεκβαίλεη ζηε θσηνζχλζεζε θαηαζηξέθνληαο ηα ……………… 

 

β. Δπηζηξέςηε ζηηο απαληήζεηο πνπ δψζαηε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (6,7,8,9), ειέγμηε θαη δηνξζψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

(Δξγαζηείηε αηνκηθά) 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

Φσηνζχλζεζε (Α' Γπκλαζίνπ) 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πξνηεηλφκελν ζελάξην είλαη ελδεηθηηθφ θαη ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη θαη 

πξαγκαηνπνηεί εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη ζπλζήθεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ 

επηηξέπνπλ. Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ (νκαδηθή εξγαζία ή αηνκηθή θαη εξγαζία ζηελ ηάμε), πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη δίλνληαη θάπνηεο επεμεγήζεηο.  

 

Γξαζηεξηφηεηα 1 (Δξγαζία ζηελ ηάμε)  

 

Γξαζηεξηφηεηα 2 (Δξγαζία ζε νκάδεο) 

*(βι. ζει. 3, ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα δξαζηεξηόηεηα 2) 

 

Γξαζηεξηφηεηα 3 (Δξγαζία αηνκηθή θαη ζηελ ηάμε) 

 

Γξαζηεξηφηεηα 4 (Δξγαζία ζηελ ηάμε θαη αηνκηθή) 

 

Γξαζηεξηφηεηα 5 (Δξγαζία ζηελ ηάμε θαη αηνκηθή) 

Οινθιήξσζε 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο 

 

Γεχηεξε (2
ε
) δηδαθηηθή ψξα 

Γξαζηεξηφηεηα 6 (Δξγαζία ζηελ ηάμε) 

Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο πξνεγείηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηφρν 

λα απνζαθεληζηνχλ θαη επεμεγεζνχλ βαζηθά ζεκεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη «ε θσηνζχλζεζε θαη 

ε αλαπλνή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ή θαη αληίζεηεο ιεηηνπξγίεο». Ζ παξνχζα 

δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη ζπκβάιεη ζην λα δηαζπλδεζνχλ νη δχν 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο «θσηνζχλζεζε- αλαπλνή» νη νπνίεο ζπλήζσο πξνζεγγίδνληαη 

μεθνκκέλα. Ζ μερσξηζηή ζεψξεζε ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ δελ επηηξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ έλλνηεο 

φπσο ηξνθή, ζξέςε, αλάπηπμε νξγαληζκνχ, ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ θαη ελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ ή 

νπζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δχν ιεηηνπξγίεο θαζψο θαη λα αλαδεηρηνχλ ζρέζεηο κεηαμχ 

δηαθφξσλ νξγαληζκψλ θ.ά.  πλεπψο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θεληξηθφο θαη 

θαζνξηζηηθφο.  

Γξαζηεξηφηεηα  7 (Δξγαζία ζε νκάδεο) 

7. β.  

Δπεμήγεζε πξνο ηνπο καζεηέο 



87 

 

Σν ζρήκα 5 «Σξνθηθέο ζρέζεηο» καο δείρλεη κε απινπζηεπκέλν ηξφπν ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ «πνηνο ηξψεη πνηφλ;». Σα γθξίδα βέιε μεθηλνχλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ ηξψγεηαη θαη θαηαιήγνπλ ζε απηφλ πνπ ηα ηξψεη. Σα δηαθαλή βέιε μεθηλνχλ απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πεζαίλνπλ (θπηφ θαη δψν) θαη θαηαιήγνπλ ζε απηνχο πνπ ηνπο ηξψλε. 

Σέινο ππάξρεη ην βέινο πνπ ζπλδέεη απνηθνδνκεηέο θαη θπηά (μεθηλά απφ ηνπο απνηθνδνκεηέο 

πνπ ειεπζεξψλνπλ απιέο νπζίεο ζην έδαθνο θαη θαηαιήγεη ζηα θπηά πνπ μαλαπαίξλνπλ απηέο ηηο 

απιέο νπζίεο).  

 

Γηεπθξηλίζεηο 

Οη απνηθνδνκεηέο ηξέθνληαη κε νπζίεο λεθξψλ νξγαληζκψλ ή ηκεκάησλ ηνπο. Γηαζπνχλ ζχλζεηεο 

νπζίεο ζε απινχζηεξεο θαη ειεπζεξψλνπλ ζην έδαθνο απιέο νπζίεο.  

 

Σηο απιέο νπζίεο (δηαιπηά άιαηα θπξίσο ηνπ αδψηνπ θαη θσζθφξνπ) πνπ ειεπζέξσζαλ νη 

απνηθνδνκεηέο ζην έδαθνο ηηο μαλαπαίξλνπλ ηα θπηά. Οη νπζίεο απηέο πνπ παίξλνπλ ηα θπηά απφ 

ην έδαθνο, είλαη 

α) ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο θαη  

β) δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θσηνζχλζεζε αιιά γηα ηε ζχλζεζε λέσλ νπζηψλ π.ρ. DNA θαη 

πξσηετλψλ. 

 

ρήκα 5: «Σξνθηθέο ζρέζεηο» 

 

 

 

7γ. Πσο ζα ήηαλ ε γε καο ρσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο; 

Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο - Οδεγίεο 
α) Έλα δξακαηηθφ - εθηαιηηθφ ζελάξην 

 

Φπηά 
Απηφηξνθνη ή 

Παξαγσγνί 

 

…………… 

Φπηνθάγα δψα  
Δηεξφηξνθνη ή  

Καηαλαισηέο 

 

 

…………………

… 

αξθνθάγα δψα  
Δηεξφηξνθνη ή  

Καηαλαισηέο 

 

 

 

έ δ α θ ν ο 

Απνηθνδνκεηέο (Μχθεηεο Βαθηήξηα) 

Δηεξφηξνθνη ή  Καηαλαισηέο 

 
Σξέθνληαη  κε νπζίεο λεθξψλ νξγαληζκψλ ή ηκεκάησλ ηνπο 

Γηαζπνχλ ζχλζεηεο νπζίεο ζε απινχζηεξεο θαη ειεπζεξψλνπλ 

ζην έδαθνο απιέο νπζίεο  
 

 

Σξνθηθέο ζρέζεηο (απινπζηεπκέλν ζρήκα) 

 

 
 Οη απιέο νπζίεο  πνπ  

μαλαπαίξλνπλ ηα θπηά απφ ην 

έδαθνο είλαη  

α) ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο 

θαη  

β) δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

θσηνζχλζεζε αιιά γηα ηε 

ζχλζεζε λέσλ νπζηψλ π.ρ. 

DNA  
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Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εξψηεζεο απηήο, πξνηείλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ην ζρήκα 5, λα 

αθαηξέζεη ή λα θξχςεη ην πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο απνηθνδνκεηέο θαη λα ππνβάιεη ην 

εξψηεκα «ηη ζα ζπκβεί εάλ θχγνπλ/εθιείςνπλ νη απνηθνδνκεηέο;» 

β) Δπίζεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εξψηεζεο απηήο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη 

ηελ παξαθάησ  

Δξψηεζε: Ο ήιηνο ηξνθνδνηεί ηνλ πιαλήηε ζπλερψο κε ελέξγεηα. Απφ πνχ, πνηνο ηξνθνδνηεί ηε 

γε κε λέα χιε, λέα ζξεπηηθά ζηνηρεία; Γελ εμαληινχληαη πνηέ απηά;  

Απάληεζε: Απφ πνπζελά δελ έξρεηαη λέα χιε ζηνλ πιαλήηε/δελ πξνζηίζεηαη χιε, ε χιε 

αλαθπθιψλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ απνηθνδνκεηψλ  

 

Γξαζηεξηφηεηα 8 & 9 (Δξγαζία ζε νκάδεο)  

 

Γξαζηεξηφηεηα 10 (Δξγαζία ζηελ ηάμε θαη αηνκηθή) 

Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο  

Δλαιιαθηηθή πξφηαζε γηα δξαζηεξηφηεηα 2 

(Αληί ηεο δξαζηεξηόηεηαο 2  ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαθάησ δξαζηεξηόηεηα) 

 

 

Από ην πιηθό «Δλέξγεηα», ΠΛΔΗΑΓΔΣ/ Νεξείδεο, Γ΄ ΚΠΣ, ΔΑ.ΗΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 

 

 Αλ επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα  πνπ αλαθέξεηε παξαθάησ  

http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/photosynthesis.html# ζα εληνπίζεηε ην δηπιαλφ 

ζχλδεζκν. Δλεξγνπνηήζηε ηνλ θαη κεηαθεξζείηε ζε κηα ζρεδηνθίλεζε. 

 

 

Δπηιέμηε “THE CYCLE” νπφηε ζα βξεζείηε ζε έλα 

πεξηβάιινλ ίδην κε απηφ πνπ βιέπεηε ζηε δηπιαλή 

εηθφλα. Θα παξαηεξήζεηε ζε απηή φηη ππάξρεη: έλα 

παηδί, έλα θπηφ, ην παληδνχξη θαη έλα πνηηζηήξη πνπ 

πεξηέρεη κέζα λεξφ (Ζ2Ο). Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα 

ελεξγνπνηήζεηε κε αξηζηεξφ θιίθ, ην παηδί, ην 

παληδνχξη θαη ην πνηηζηήξη. Δληνπίζηε επίζεο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεζηε έλαλ πίλαθα πνπ 

ζπκβνιίδεη κε  ην λεξφ-Ζ2Ο, κε  ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα-CO2 θαη κε  ην Ομπγφλν-Ο2. πκπιεξψζηε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα  

 

ελέξγεηα παξαηήξεζε 

«Κιίθ» ζην παηδί Σν παηδί εθπλέεη  …………………………………………... 

«Κιίθ» ζην πνηηζηήξη Σν θπηφ πνηίδεηαη, ην λεξφ κεηαθέξεηαη ζηα Φ……………..  

«Κιίθ» ζην παληδνχξη Σν ………… ηνπ ήιηνπ ινχδεη ηα θχιια ηνπ θπηνχ 

 

Σν παληδνχξη είλαη αλνηρηφ, ην θπηφ είλαη πνηηζκέλν. πκπιεξψζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:  

Α) ην παηδί αλαπλέεη, εηζπλέεη ……………….. θαη εθπλέεη …………………………. 

Β) Σν νμπγφλν παξάγεηαη απφ ηα ……………..  ηνπ θπηνχ.  

Γ) Αλ θιείζνπκε ην παληδνχξη δελ …………………….. νμπγφλν 

Γ) ην παηδί βξίζθεη ην …………………  πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαπλνή ηνπ θαη ηε 

δηαηήξεζή ηνπ ζηε δσή απφ ηα …………… κφλν αλ απηά ηα «βιέπεη» ν ………………. θαη ην 

θπηφ είλαη …………………………. 

Δ) Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νμπγφλνπ ηα θχιια ηνπ θπηνχ ρξεζηκνπνίεζαλ:                      

i)………………………………….… ii)…………………….……………… 

iii)……………………….…………………    

 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/photosynthesis.html
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