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Περίληψη  

Η παρούσα διδακτική πρόταση διαπραγματεύεται την εισαγωγή στις έννοιες της ροής 

ενέργειας, του κύματος, των ταλάντωσεων και των διαταραχών στις Φυσικές Επιστήμες στην Ειδική 

Αγωγή & Εκπαίδευση. Το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε, ολοκληρώθηκε και διακρίθηκε η παρούσα 

διδακτική πρόταση ήταν η πρόσκληση για επιμορφωτική δράση μέσω διαγωνισμού, από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (PATHWAY 2013) για τη όπου η συγκεκριμένη πρόταση απέσπασε το 3ο βραβείο. 

Το σενάριο μαθήματος και τα φύλλα εργασίας (Nεράντζης 2013) διατρέχουν οι άξονες της διερευνητικής 

μάθησης, των αναλογίών ως νοητικά εργαλεία, το οτπικό και πολυμεσικό υλικό, τα πειράματα με απλά 

υλικά (πειράματα επίδειξης, εμπλοκής και λήψης μετρήσεων) καθώς επίσης και δραστηριότητες που 

αφορούν την αξιολόγηση και την επέκταση της κατακτηθείσας γνώσης. 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα διδακτική πρόταση διαπραγματεύεται την κατανόηση φυσικών φαινομένων όπου 

εμπλέκεται η έννοια της ροής και σχετίζεται με την εισαγωγή στις έννοιες «ροής ενέργειας», «κύμα», 

«ταλάντωση» και «διαταραχή». Σημείο εκκίνησης για την υλοποίησή της υπήρξε ο προβληματισμός του 

κατά πόσο οι μαθητές με αναπηρία μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα και να 

εμπεδώσουν τις ανωτέρω έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε, 

ολοκληρώθηκε και διακρίθηκε η παρούσα διδακτική πρόταση ήταν η πρόσκληση μέσω διαγωνισμού 

από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπου η συγκεκριμένη πρόταση απέσπασε το 3ο βραβείο. 

Οι διδακτικοί στόχοι ακολουθούν «κατά πόδας» αυτούς τη τρίτης τάξης του Γυμνασίου της 

Γενικής Αγωγής (N. 3699/2008, άρθ. 8, παρ. γ, υποπαρ. αα). Οι προς «στόχευση» Τάξεις είναι οι Γ΄ και Δ΄ 

του Τ.Ε.Ε. Ειδ. Αγωγής Α΄ Βαθμίδας. Προφανώς η παρούσα πρόταση μπορεί να έχει εφαμογή στη Γ΄ 

τάξη του Ειδικού Γυμνασίου και και εν δυνάμει στη Γ΄τάξη του Γυμνασίου (της Γενικής Παιδείας). Τέλος, 

βρίσκει εφαρμογή καί  στις Β΄,Γ΄,Δ΄, τάξεις του Ειδικού ΕΠΑ.Λ. & Τ.Ε.Ε. Ειδ. Αγωγής Β΄ Βαθμίδας και 

λαμβάνονται υπόψη. Οι στόχοι που τέθηκαν έλαβαν υπόψη και τις εναλλακτικές ιδέες – αντιλήψεις 

των μαθητών και κάλυψαν όλο το φασμα της ταξινομία του Bloom.   

Το διδακτικό σενάριο υποστηρίζεται από τρία (3) Φύλλα Εργασίας, που ακολουθούν τη 

διερευνητική μεθολογία. Επιδιώκεται οι μαθητές να «οικοδομήσουν», εν τέλει, τις έννοιες της 

επιστήμης «κύμα» και «ταλάντωση». Νοητικά εργαλεία αποτελούν οι αναλογίες που χρησιμοποι-

ούνται. Πειραματικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα (πειράματα με απλά υλικά) και οι μαθητές 

καλούνται να μετρήσουν και να εξοικειωθούν με την εξαγωγή, με τη βοήθεια των Η/Υ, στατιστικών 

αποτρελεσμάτων και συμπερασμάτων. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά. Η όλη 

παρέμβαση καλύπτει τρείς (3) διδακτικές ώρες. Η διάρκεια αυτή όμως μπορεί να επιμηκυνθεί – 

πρόδηλο για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση – ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και το 

βαθμό εξοικείωσης αυτών στις προτεινόμενες διδακτικές πρακτικές. Στο τέλος παραθέτοντια και 

προτάσεις (τελικής) αξιολόγησης.  

Για την κατάρτιση των δραστηριοτήτων λήφθηκαν επίσης υπόψη τα δεδομένα: α) της 

αδυναμίας πλήρους επέκτασης στο μαθηματικό πεδίο αναπαράστασης αυτών των εννοιών και των 

συνδέσεών τους, β) του γεγονότος ότι οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών εκτός από διαχρονικότητα 

και παγκοσμιότητα, δεν τροποποιούνται εύκολα (Περδίκης 2006, σελ.13) και γ) των εκτεταμένων 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλα τα μέρη της 

μνημονικής διαδικασίας (Παντελιάδου 2004, σελ.34), καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την τροποποίηση 

των αρχικών νοητικών τους σχημάτων και δημιουργούν ερωτηματικά για την «ενσωμάτωση» αυτών 

στο υπάρχον πλέγμα της λογικής (Heywood 2010, σελ.12) του κάθε μαθητή. 

Το θέμα που διαπραγματεύεται η παρούσα πρόταση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης. Τα πειράματα είτε έχουν «προηγηθεί» (πρότερη γνώση) είτε «έπονται» (εμπέδωση,  

αξιολόγηση) των διδακτικών ζητούμενων. Η ανάγκη προσέγγισης εννοιών της παρούσας πρότασης 

βρίσκει καλύτερο «βοηθό» είτε σε ένα μοντέλο διερευνητικής έρευνας είτε σε ένα εκπαιδευτικό 

μοντέλο 5Ε, είτε σε ένα «εκτεταμένο» μοντέλο 7Ε (Levy 2011, σελ. 22) το οποίο και χρησιμοποιούμε 

(Εικόνα 1).   
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Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας 

 Η διερευνητική μάθηση, ή η μάθηση μέσω μικρών ερευνών, ορίζεται ως μία σκόπιμη 

διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού πειραμάτων, αναζήτησης 

πληροφοριών, διατύπωσης υποθέσεων, κατα- σκευής μοντέλων, συζήτησης και (αντι)παράθεσης 

επιχειρημάτων κ.ά. Περιλαμβάνει επιστημονικές διαδικασίες όπως η παρατήρηση, η σύγκριση, η 

ταξινόμηση, ο σχεδιασμός πειράματος, η πρόβλεψη, η ερμηνεία δεδομένων, οι εναλλακτικές εξηγήσεις 

κ.λπ. Αποσκοπεί στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στις επιστημονικές διαδικασίες και στην 

πρακτική των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του επιστημονικού γραμματισμού. (Παπασταματίου (a)  

2011, σελ.9). 

Κεντρική ιδέα της διερευνητικής μεθόδου είναι η διατύπωση, από τον εκπαιδευτικό,  απλών 

προσιτών επιστημονικών ερωτημάτων σχετικών με το προς μελέτη θέμα (Παπασταματίου 2011, σελ.10) 

και η πρόβλεψη. Η εν λόγω διδακτική προσέγγιση, κατόπιν, στηρίζεται στις επιστημονικές αναζητήσεις 

& δραστηριότητες (μετρήσεις, καταγραφές) των μαθητών τις οποίες δύνανται να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν οι ίδιοι αυτενεργούμενοι. Τέλος, είτε επιβεβαιωτικά είτε διαψευστικά, τα συμπεράσματα 

επικοινωνούνται. Ακολουθεί η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Μέσω της δι-ερευνητικής μάθησης 

σκοπός είναι να δοθεί έμφαση στις διαδικασίες, τις στάσεις και τον έλεγχο του γιγνόσκειν, παρά σε 

«άνυδρους» γνωστικούς στόχους. 

 

 

Εικόνα 1. Εκπαιδευτικό μοντέλο 5Ε & 7Ε. 

 

Στην παρούσα παράγραφο θα αναφέρουμε δύο εκ των δραστηριοτήτων της διδακτικής 

πρότασης. Αυτές είναι τα ενεργειακά διαγράμματα (Νεράντζης, 2014(a)) και η καταγραφή, σε πίνακα, 

ροών και κυμάτων. Τα ενεργειακά διαγράμμτα (Εικόνα 3) τα συναντάμε κατά τη 1η διδακτική ώρα στη 

φάση της εμπλοκής/ενασχόλησης και θεωρούνται ήδη εμεπδωμένα. Τους Πίνακες Καταγραφής (Εικόνα 

2) τους συναντάμε καί στις τρείς διδακτικές ώρες,  τόσο στην φάση της εμπλοκής/ενασχόλησης όσο και 

στην φάση της επεξεργασίας. 

   

Αναλογίες 

 Η χρήση των αναλογιών παίζει καθοριστικό ρόλο γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

ειδικότερα στην προσέγγιση και οικοδόμηση των εννοιών και έχει αποδειχθεί ένα πολύτιμο και άμεσο 

εργαλείο – λ.χ. «προσφέροντας» άμεσες εικόνες την εισαγωγή αφηρημένων εννοιών (Ζησιμόπουλος 

2002, σελ.336). Οι αναλογίες και τα μοντέλα είναι χρήσιμα εργαλεία σκέψης, αναπαριστώντας – όχι 

αντιγράφοντας – ένα κομμάτι της πραγματικότητας. Η επιτυχημένη χρήση των αναλογιών – με την 
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καθοδήγηση του διδάσκοντα – προϋποθέτει και την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών (Aubusson  

2006, σελ.75) .  

Στην πιο απλή μορφή η χρήση αναλογιών προϋποθέτει, από τη μία, την καταλληλότητα του 

αναλόγου (ως προς το διδακτικό στόχο για το συγκεκριμένο μαθητικό κοινό) και την αποδοχή, από την 

άλλη, ότι η αναλογία δεν παρέχει όλες τις πτυχές της έννοιας-στόχου. Με την χρήση πολλαπλών 

αναλογιών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος της «αποκάλυψης» πτυχών της έννοιας-στόχου, 

γεγονός όμως αποτελεί πως οι πολλαπλές αναλογίες προσθέτουν δυσκολίες στο μαθητικό κοινό 

(Aubusson  2006, σελ.22).  

Επιπροσθέτως, για να είναι παραγωγική και μαθησιογόνος η αναλογία θα πρέπει, αφενός, να 

είναι «αμφιλεγόμενη» ώστε να προκαλέσει σκέψη και προβληματισμό, αφετέρου δε, να είναι 

«ευχάριστη» για να συντονιστεί με τις εμπειρίες των άλλων επί του φαινομένου στο πλαίσιο της 

μελέτης (Aubusson  2006, σελ.174). Τέλος, οι αναλογίες και η αναλογική σκέψη αποτελούν νοητικό 

εργαλείο, θέτοντας το μαθητή στο κέντρο της διδακτικής διαδικασίας (καθώς από αυτόν ζητείται να 

αναγνωρίσει την αναλογία) με επιβεβαιωμένη χρήση στην καθημερινή ζωή (επίλυση προβλημάτων, 

ερμηνεία περιβάλλοντος) (Περδίκης 2006, σελ.14,73), πεδίο που εξ’ ορισμού στοχεύει Ειδική Αγωγή & 

Εκπαίδευση (Εγκύκλιος 2011). 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση χρησιμοποιούνται οι αναλογίες υδρολογικός κύκλος  

ηλεκτρικό κύκλωμα (1η διδακτική ώρα, φάση εμπλοκής/ενασχόλησης) η οποία θεωρείται διδαγμένη και 

η αναλογία ύλη  ενέργεια  (2η διδακτική ώρα, φάση εξερεύνησης/διερεύνησης). Με τη χρήση της 

αναλογίας υδρολογικός κύκλος  ηλεκτρικό κύκλωμα (Εικόνα 2) καί την μελέτη του αντίστοιχου Πίνακα 

Καταγραφής Ροών, στοχεύεται η αναδειξη της γενικότητας της έννοιας της ροής. Με τη χρήση της 

αναλογίας ύλη  ενέργεια στοχεύεται η διάκριση α) των υλικών από τα ηλεκτρομαγνητικών και β) της 

ροή μάζαςς από τα υλικά (μηχανικά) κύματα. 

 

   

 

Εικόνα 3. Για την αναλογία  υδρολογικός κύκλος   ηλεκτρικό κύκλωμα.  
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Εικόνα 3. Ενεργειακά διαγράμματα ενός ηλεκτρικού κυκλώμτατος και του κύκυλου του νερού. 

 

Πειράματα με απλά υλικά  

Κατά τη διδασκαλία δόθηκε βαρύτητα στη σύνδεση των γνώσεων με την καθημερινή ζωή, στο 

περιεχόμενο και στην κατανόηση των εννοιών. Για το σκοπό αυτό, εκτός του τροποποιημ΄ρνου υλικού, 

των φυλλαδίων κ.ά., προτείνονται τα πειράματα με απλά υλικά. Τα πειράματα αυτά έχουν σαφή 

πλεονεκτήματα (Κουμαράς 2002, σελ.24-27) καθώς: α) χρησιμοποιούν γνωστά, εύχρηστα, «φιλικά», 

ασφαλή, οικονομικά, υλικά, β) «παρέ-χουν» άμεση εμπλοκή & εστίαση της προσοχής του μαθητή στο 

φαινόμενο, γ) συνδέονται ευθέως με την καθημερινή ζωή και με την Ιστορία της Επιστήμης, δ) «άρουν» 

του μυστηρίου της επιστήμης και ε) αποτελούν «πρόσφορο έδαφος» για τα  ομαδοσυνεργατικά 

μοντέλα μάθησης, την κατευθυνόμενη διερεύνηση, τη γνωστική σύγκρουση, τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, τη δημιουργία θετικού κλίματος κ.λπ.  

Στην παρούσα πρόταση «ενσωματώθηκαν» πειράματα κατανοητά και λίγα στον αριθμό ώστε 

με απλή γλώσσα να αναδείξουν την σχέση επιστημονικού ερωτήματος, πειράματος, παρατήρησης και 

θεωρίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τα μονοδιάστατα συζευγμένα εκκρεμή (1η διδακτική ώρα, 

δραστηριότητα #1, φάση εξερεύνησης/διερεύνησης) με στόχο την «εκμαίευση» της έννοιας του 

κύματος και (2η διδακτική ώρα, δραστηριότητα #2, φάση εμπλοκής/ενασχόλησης) τα διδιάστατα ή/και 

τριδιάαστατα συζευγμένα εκκρεμή  (Εικόνα 4).  

Επίσης οι παρακάτω πειραματικές διαστάξεις (Εικόνα 5) υλοποιούνται ώστε οι μαθητές να 

«ανακαλύψουν» κύματα (2η διδακτική ώρα, δραστηριότητα #3, φάση εμπλοκής/ενασχόλησης). Μία εκ 

των διατάξεων αυτών (το ‘απλό’ εκκρεμές) θα χρησιμοποιηθεί την 3η διδακτική ώρα (δραστηριότητα 

#4) με στόχο οι μαθητές να μετρήσουν να εισάγουν δεδομένα στον Η/Υ (δραστηριότητα #5) και να 

συζητήσουν τα στατιστικά δεδομένα που θα εξαχθούν όσονα αφορά στο εάν η μάζα επηρεάζει την 

περίοδο του εκκρεμούς. 
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 Εικόνα 4. Συζευγμένα εκκρεμή σε μία, δύο και τρείς διαστάσεις.. 

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

Αναπόδραστα καί στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας, ενσωματώνεται η χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Η χρήση του Η/Υ και του διαδραστικού πίνακα θεωρείται δεδομένη. Σε μία κοινωνία όπου 

οι νέες τεχνολογίες «επιθετικά» καταλαμβάνουν «χώρο» σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων  

δραστηριοτήτων, οι δεξιότητες που είναι συνυφασμένες με την εφαρμογή και την κατανόηση των 

ηλεκτρικονικού υπολογιστή και των «έξυπνων» συσκευών (τηλέφωνα, ταμπλέτες) πρέπει να 

ενδυναμωθούν. Το εικονικό εργαστήριο, για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, έρχεται προς επίρρωσιν 

των διδακτικών επιλογών (επίδειξη, έρευνα ή αξιολόγηση).  

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εξαρτάται ισχυρά (θετικά ή 

αρνητικά) από τις δεξιότητες των μαθητών των ειδικών δομών. Επίσης, δύνανται να χρησιμοποιηθούν 

δραστηριότητες από το μεταβιβλίο (Παπασταματίου 2011, σελ.57) και μπορούν να «ενσωματωθούν» 

στην διδακτική διαδικασία λογισμικά και προσομειώσεις – τα οποία και προτείνονται στο 

«εμπλουτισμένο» ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικής Γυμνασίου καθώς και πολυμεσιό υλικό από την Εκαπιδευτικη 

Τηλεόραση (www.edutv.gr) και το youtube.    

 
Πορεία διδακτικής παρέμβασης   

Μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις,  παρουσιάζεται πίνακας για κάθε μία από τις τρεις 

διδακτικές ώρες που περιλαμβάνει α) τις διαδικασίες και δραστηριότητες (κεντρική στήλη), β) τη 

διερευνητική πορεία (αριστερή στήλη) και γ) τα βήματα των φύλλων εργασίας (δεξιά στήλη) (Νεράντζης 

2013, Σκουμιός 2012, σελ.36). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων στο σχολικό εργαστήριο 

ή εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή ακόμη, καιρού επιτρέποντως, σε κατάλληλο σημείο του αύλειου 

χώρου –  πρόσκαιρο εργστήριο (Braund 2004). Τα υλικά των πειραματικών δραστηριοτήτων (νήματα, 

μπάλες, ελατήρια, ύδωρ, διαπασών, κ.λπ.) παρέχονται από τον διδάσκοντα και, παρόλο που δεν 

ελοχεύουν κάποιους «εμφανής» κινδύνους (όπως λ.χ. σε ένα πείραμα με βρασμό νερού) εντούτοις, 

προτείνεται να τηρούνται πάντα τα μέτρα ασφαλείας (π.χ. γυαλιά εργαστηρίου). Χρησιμοποιείται Η/Υ, 

διαδραστικός πίνακας ή, εναλλακτικά βιντεοπροβολέας, μαθητικό notebook ή οι Η/Υ των Εργαστηρίων 

Πληροφορικής.  
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Εικόνα 5. Πειραματικές Διατάξεις. 

 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  
 
1. Σε κατάλληλα σημεία (π.χ. παραπλεύρως  του  πίνακα ή όπου αλλού το επιτρέπει η γεωμετρία και η 

χωροθεσία της αίθουσας) τοποθετούνται οι Πίνακες ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΚΥΜΑΤΑ, (Νεράντζης 

2013) ως προκαταβολικοί οργανωτές. Σε αυτούς τους Πίνακες οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν 

υλικό, να γράψουν απόψεις και παρατηρήσεις, να σημειώσουν λέξεις ‘κλειδιά’, να ανατρέξουν για 

βοήθεια και ό,τι άλλο θεωρούν ότι είναι σχετικό με το περιεχόμενο του εκάστοτε Πίνακα .    

2. Στα τμήματα στην Ειδική Αγωγή αριθμούν μικρό μαθητικό πληθυσμό (ΠΔ 1982, Υπουργ. Απόφ. 2007) 

σχηματίζονται μία, δύο ή (σε ειδικές περιπτώσεις) τρείς ομάδες. Οι ομάδες καθορίζονται είτε α) 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των μαθήτων είτε β) τυχαία: κατά τη είσοδο των μαθητών ο 

διδάσκων μοιράζει κάρτες με τους αρθιθμούς [1], [2] και [3] και οι μαθητές οδηγούνται στο αντίστοιχο 

τραπεζι οπου βρίσκεται ταμπέλα [Ομάδα 1] , [Ομάδα 2], και [Ομάδα 3] . 
 

 

Εικόνα 3. Χωρισμός των μαθητών, με τυχαίο τρόπο, σε ομάδες εργασίας 
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3. Η γνώση της επιστήμης συνδέεται αποφασιστικά με όλο το φάσμα του κοινωνικου γίγνεσθαι. Η  

γεωγραφία (πώς ήταν τα σύνορα ποιων κρατών), η τέχνη και η μουσική (ποιος συνθέτης είναι σύγχονος 

με τα θέματα που εξετάζουμε) κ.ά., αποτελούν χρήσιμα  «εργαλεία» ώστε οι μαθητές να συνδέσουν 

της επιστήμη με την καθημερινή ζωή και τα λοιπά επιστημονικά ή μή πεδία, ώστε να την «εντάξουν» 

ως κάτι «ζωντανό» στον πολιτισμό και να «σταθούν» θετικά απέναντί της. Προτείνεται, λοιπόν, και η 

κατασκευή μιας Ιστοριογραμμής όπου μπορεί να σημειωθεί και να επικολληθεί οτιδήποτε ενδιαφέρει 

τους μαθητές. 

 
4. Στον αμέσως παρακάτω πίνακα φαίνονται οι έννοιες που απαιτούνται για την υλοποίηση της 
παρούσας πρότασης και απαρτίζονται α) από διδαχθείσες έννοιες της Β΄ Γυμνασίου και β) τα 
κατεκτηθέντα από τα τρία πρώτα Κεφάλαια της Φυσικής της Γ΄ Γυμν (Ηλεκρισμός, δύναμη και φορτίο – 
Ηλεκτρικό ρεύμα – Ηλεκτρική ενέργεια). Επιπροσθέτως, στην πρότερη γνώση είναι και η αναλογία του 
υδραυλικού μοντέλου του ηλεκτρικού ρεύματος (2ο Κεφ. Φυσική Γ΄ Γυμν.). Έτσι οι μαθητές είναι ήδη 
εξοικειωμένοι τόσο με την έννοια-βάση  όσο και με τον τρόπο εργασίας με τις αναλογίες (αναγνώριση 
σχέσεων) άρωντας έτσι και κάποιες από τις δυσκολίες που εγγενώς υπάρχουν στις διδακτικές 
προσεγγίσεις με τη χρήση αναλογιών – π.χ. στο «σαν» της αναλογίας και στα όρια του νοητικού αυτού 
εργαλείου (Περδίκης 2006, σελ.14,41,73).  
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΑΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

    

Μάζα ύλη, πυκνότητα, άτομα, περιοδικός πίνακας  

Β΄  

Γυμν. 

 

Το υλικό που χρησιμοποιείται 

ανήκει (α’) στο διδακτικό υλικό 

που παρέχει το ΥΠ&Θ, (β΄) σε 

άτυπο υλικό του διδάσκοντα 

(διαγράμματα, εικόνες, φύλλα 

εργασίας) και (γ΄) σε πειράματα 

με απλά υλικά (βλ. 

4myfiles.wordpress.com) 

Ενέργεια μορφές, μηχανισμοί (έργο - ενέργεια), ορθό λεξι-λόγιο, 

ενεργειακά διαγράμματα 

Κίνηση θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη 

Πεδίο αλληλεπίδραση, δράση-αντίδραση 

Ηλεκτρισμός 

 

φορίο, ηλ. ρεύμα (αναλογία:  κύκλος του νερού  

ηλεκτρικό κύκλωμα 

 
Γ΄ 

Γυμν. 

 

 

 



εκμαίευση 

(προ)υπάρχουσας γνώσης 

{elicit}

 

 

 ανάκληση αναλογίας και ενεργειακών 

διαγραμμάτων: κύκλος του νερού   ηλεκτρικό 

κύκλωμα - τα εν λόγω φαινόμενα, αν και φαίνονται 

΄ξένα΄ μεταξύ τους, «βρίθουν» ροών! 

 

 "Τί είναι ροή;", "Ροή =κίνηση;"  

 Σχεδίαση της έρευνας 

 

•   Τι πρόκειται να ερευνήσω;  {την έννοια της ροής}  

•   Ποια είναι η άποψη μου;  {ερώτηση} 

•   Γιατί το πιστεύω αυτό; ……………………………………..

εμπλοκή/ενασχόληση 

{engagement}

 ανάκληση αναλογίας: κύκλος του νερού  

ηλεκτρικό κύκλωμα  - Α. Εξετάζω διάφορα 

φαινόμενα και «ανακαλύπτω» ροές 

 

 ενεργειακά διαγράμματα  - Β. Εξετάζω ενεργειακά 

διαγράμματα και «ανακαλύπτω» ροές

  

 δραστηριότητα #1: συζευγμένα εκκρεμή -1D - Γ. 

Πείραμα με απλά υλικά                

 εντοπισμός, καταγραφή ροών

•   Τι θα κάνω για να το ερευνήσω;  Α., Β., Γ.

•  Τι αλλάζω;   Α. Τα φαινόμενα, Β. Τα ενεργειακά διαγράμματα 

    Τι κρατώ ίδιο;   Γ. Την πειραματική διάταξη                   

    Τι ελέγχω;  Α. Β. Γ.  Τις ροές

•  Τι υλικά θα χρειαστώ; Εικόνες, χρώματα, απλά υλικά 

•   Ποιο πείραμα, ποια δραστηριότητα προτείνω;   μπαλάκια από φελιζόλ ή 

μπαλάκια του πινγκ-πονγκ είτε ακόμη και μπαλόνια, ενωμένα «γραμμικά»με 

ελαφρύ νήμα (π.χ. πετονιά)  και στηριζόμενα από «ψηλά»         

                                                                                                                                                      

Πραγματοποίηση της έρευνας 

 

•   Τι κάνω; Α. Β. Ζωγραφίζω (προσδιορίζω/βλέπω/κατανοώ ροές). Χρησιμοποιώ 

διαφορετικό χρώμα για κάθε ροή. Γ. Παρατηρώ και περιγράφω κινήσεις 

‘συζευγμένων εκκρεμών’

εξερεύνηση/διερεύνηση 

{exploration}

 Πίνακας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΟΩΝ - Α. Β. Χωρίζω, 

καταγράφω και κατατάσσω τις ροές       

(*)αναδεικνύεται η γενικότητα της έννοιας της ροής 

καθώς και το γεγονός πως «πίσω» και από τις ροές 

μάζας και φορτίου «κρύβεται» ροή (ή/και 

μετατροπή/μεταφορά) ενέργειας.  

                                                                                                                                                      

 δραστηριότητα #1: συζευγμένα εκκρεμή -1D - Γ. 

Παρατηρώ και περιγράφω κινήσεις ‘συζευγμένων 

εκκρεμών’   (*) «εκμαιεύεται» η έννοια του κύματος 

και επισημαίνεται το γεγονός ότι τα σώματα 

κινούνται αλλά δέν μετακινούνται 

•   Μετρήσεις/Παρατηρήσεις/Καταγραφές Α. Β. Χωρίζω, καταγράφω και 

κατατάσσω τις ροές (Πίνακας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΟΩΝ ) . Γ. Παρατηρώ και περιγράφω 

κινήσεις ‘συζευγμένων εκκρεμών’

•  Πως συμπεριφέρονται τα σώματα στα εκκρεμή;  Βλέπω ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ των σωμάτων;  ………………………………………………………………

επεξήγηση/αιτιολόγηση 

{explanation}
 συζήτηση στην ομάδα και στην τάξη

 επεξεργασία {elaboration}

 διαπιστώσεις   κατάταξη, ταξινόμηση ροών                        

 ροή μάζας, φορτίου, ενέργειας  (*) ενισχύοντας τη 

νέα γνώση στην παραπάνω αναλογία

ροή μάζας     μετακίνηση ,  ροή ηλεκτρ. φορτίου     

ηλεκτρ. ρεύμα  και  ροή ενέργειας    κύμα

Διαπιστώσεις – Συμπληρώσεις 

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

• Αυτό/ά που διαπίστωσα ήταν αυτό/ά που περίμενα; Ναι ή Όχι; Γιατί;  ………  

έτερο- & αύτο- αξιολόγηση 

{evaluation}

 ανασκόπηση                       

 

 επανάληψη

Αξιολόγηση - Μεταγνώση

• Τι μου άρεσε σε αυτή την έρευνα; …………………………………… 

• Τι ήταν δύσκολο για μένα σε αυτή την έρευνα; …………………………………… 

• Πως δούλεψα; ……………………………………………………………………… 

•  Είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση της ομάδας μου; ……………………

επέκταση {extend}  εργασία/ες για το σπίτι

Εργασία για το σπίτι 

Με θέμα τη ροή να συλλέξεις υλικό από βιβλία, περιοδικά ή το διαδίκτυο, να 

εντοπίσεις ροές και κυματικές συμπεριφορές και να καταγράψεις απόψεις & 

απορίες.
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Διαδικασίες 1ης Διδακτικής Ώρας

Χαρτογράφηση Περιεχομένου



εκμαίευση 

(προ)υπάρχουσας γνώσης 

{elicit}

 

 

 επανάληψη /ιστοριγραμμή /αφίσες 

 

 "Τί είναι κύμα;", "Παρατηρώ κύματα ύλης ή 

ενέργειας;"  

 Σχεδίαση της έρευνας 

 

•   Τι πρόκειται να ερευνήσω;  {την έννοια του κύματος}  

•   Ποια είναι η άποψη μου;  {ερώτηση} 

•   Γιατί το πιστεύω αυτό; ……………………………………..

εμπλοκή/ενασχόληση 

{engagement}

 δραστηριότητα #2: συζευγμένα εκκρεμή -2D/3D  - Α. 

Εξετάζω και «ανακαλύπτω» κύματα στις διατάξεις 

2D/3D 

 

 δραστηριότητα #3: πειραματική διάταξη 

κύματα/ταλαντώσεις  -  Β. Εξετάζω και «ανακαλύπτω» 

κύματα στις διατάξειςπου υλοποίησα

•   Τι θα κάνω για να το ερευνήσω;  Α., Β., Γ.

•  Τι αλλάζω;   2D/3D

    Τι κρατώ ίδιο;  -                   

    Τι ελέγχω;  Α. Β. Αναζητώ κύματα ύλης ή/και ενέργειας

•  Τι υλικά θα χρειαστώ; απλά υλικά 

•   Ποιο πείραμα, ποια δραστηριότητα προτείνω;   συζευγμένα εκκρεμή - 2D/3D         

                                                                                                                                                      

Πραγματοποίηση της έρευνας 

 

•   Τι κάνω; Α. Ανακαλύπτω τρόπους ώστε να κινηθεί το πλέγμα Β. Αναγνωρίζω 

κυματικά φαινόμενα στον πίνακα «Κ ΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ».. Γ. Αναζητώ σχέσεις στην 

αναλογία

εξερεύνηση/διερεύνηση 

{exploration}

 Πίνακας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ - Α. Β. καταγράφω 

τα κύματα που παρατηρώ        

                                                                                                                                                      

 αναλογία ύλη » ενέργεια - Γ. Εξετάζω και 

«ανακαλύπτω» σχέσεις στην αναλογία     

                                                                                                                                                      

(*)διάκριση των υλικών (μηχανικών) και ενεργειακών 

(ηλεκτρομαγνητικών). 

                                                                                                                                                     

(*) διάκριση ροή μάζας  υλικά (μηχανικά) κύματα 

•   Μετρήσεις/Παρατηρήσεις/Καταγραφές Καταγράφω και να σχολιάζω κυματικά 

φαινόμενα στον πίνακα « ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ».. Γ. Καταγράφω σχέσεις 

(ομοιότητες διαφορές) στον πίνακα της αναλογίας

•  Πως συμπεριφέρονται αυτά που… κυματίζουν;   Βλέπω ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ των σωμάτων;  ………………………………………………………………

επεξήγηση/αιτιολόγηση 

{explanation}

 συζήτηση στην ομάδα και στην τάξης        

                                                                                                                                                      

 χρήση Πίνακα ΚΥΜΑΤΑ                                                                                                               

(*) έννοιες "κύμα", "διαταραχή", "ταλάντωση" 

 επεξεργασία {elaboration}

 διαπιστώσεις   κατάταξη, ταξινόμηση ροών                        

 ροή μάζας, φορτίου, ενέργειας  (*) ενισχύοντας τη 

νέα γνώση στην παραπάνω αναλογία

ροή μάζας     μετακίνηση ,  ροή ηλεκτρ. φορτίου     

ηλεκτρ. ρεύμα  και  ροή ενέργειας    κύμα

Διαπιστώσεις – Συμπληρώσεις 

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

• Αυτό/ά που διαπίστωσα ήταν αυτό/ά που περίμενα; Ναι ή Όχι; Γιατί;  ………  

έτερο- & αύτο- αξιολόγηση 

{evaluation}

 ανασκόπηση                       

 

 επανάληψη

Αξιολόγηση - Μεταγνώση

• Τι μου άρεσε σε αυτή την έρευνα; …………………………………… 

• Τι ήταν δύσκολο για μένα σε αυτή την έρευνα; …………………………………… 

• Πως δούλεψα; ……………………………………………………………………… 

•  Είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση της ομάδας μου; ……………………

επέκταση {extend}  εργασία/ες για το σπίτι

Εργασία για το σπίτι 

- Να ερευνήσεις (σε πηγές όπως βιβλία, περιοδικά ή το διαδίκτυο) και για άλλες 

χρήσεις της λέξης «κύμα» ή/και «ταλάντωση»  και να εκφράσεις απόψεις & απορίες. 

- Nα καταστρώσεις το ενεργειακό διάγραμμα της διάταξης που υλοποίησες.
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Διαδικασίες 2ης Διδακτικής Ώρας



εκμαίευση 

(προ)υπάρχουσας γνώσης 

{elicit}

 

 επανάληψη /ιστοριγραμμή /αφίσες 

 

 "Εξαρτάται η περίοδος του εκκρεμούς από τη μάζα 

του; Ναι ή Όχι και Γιατί;"  

 Σχεδίαση της έρευνας 

 

•   Τι πρόκειται να ερευνήσω;  {Τη σχέση της περιόδου ενός εκκρεμούς συναρτήσει 

της μάζας του}  

•   Ποια είναι η άποψη μου;  {ερώτηση} 

•   Γιατί το πιστεύω αυτό; ……………………………………..

εμπλοκή/ενασχόληση 

{engagement}

 θα υλοποιήσω μία πειραματική διάταξη και θα 

μετρήσω

•   Τι θα κάνω για να το ερευνήσω;  Α. Κατασκευάζω ένα εκκρεμές και παίρνω 

μετρήσεις χρόνου καθώς αλλάζω την μάζα του  Β. Εισάγω τα δεδομένα μου στον Η/Υ 

και εξάγω στατιστικά συμπεράσματα

•  Τι αλλάζω;    Α. Τη μάζα του εκκρεμούς  

    Τι κρατώ ίδιο;  Α. Το μήκος του εκκρεμούς και το σημείο εκκίνησης                 

    Τι ελέγχω;  Α. Την περίοδο του εκκρεμούς. Β. Τα στατιστικά συμπεράσματα

•  Τι υλικά θα χρειαστώ; απλά υλικά 

•   Ποιο πείραμα, ποια δραστηριότητα προτείνω;   Οι μετρήσεις μπορούν να 

επαναληφθούν είτε με την ίδια διάταξη είτε με διαφορετική       

εξερεύνηση/διερεύνηση 

{exploration}

επεξήγηση/αιτιολόγηση 

{explanation}

 επεξεργασία {elaboration}

 δραστηριότητα #4: υλοποίηση πειραμτικής διάταξης   

 

   ροή μετρήσεις και καταγραφή των στοιχείβν σε 

Πίνακα ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (εκτύπωση του Πίνακα EXCEL της 

επόμενης δραστηριότητας) · δραστηριότητα #4: 

υλοποίηση πειραμτικής διάταξης   

 

 δραστηριότητα #5: εισαγωγή μετρήσεων στον Η/Υ σε 

Πίνακα EXCEL 

 

                                                                                                                                                      

Πραγματοποίηση της έρευνας                   

 

(Α)

•  Τι κάνω; Α. Αλλάζω τη μάζα του εκκρεμούς                       

•  Μετρήσεις/Παρατηρήσεις/Καταγραφές Α. Χρονομετρώ το εκκρεμές μου και 

συμπληρώνω  Πίνακα ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

•  Πως συμπεριφέρεται το εκκρεμές καθώς αλλάζω τη μάζα του ;  ……………………                      

 

(Β)

•  Τι κάνω; Β. Εισάγω τις μετρήσεις μου στο ηλεκτρονικό αρχείο EXCEL.                      

•   Μετρήσεις/Παρατηρήσεις/Καταγραφές Β. Σχολιάζω τα στατιστικά συμπεράσματα  

•  Τί στατιστικά συμπεράσματα έχω ; ………………………                      

 

Διαπιστώσεις – Συμπληρώσεις 

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

• Αυτό/ά που διαπίστωσα ήταν αυτό/ά που περίμενα; Ναι ή Όχι; Γιατί;  ………  

έτερο- & αύτο- αξιολόγηση 

{evaluation}

 ανασκόπηση                       

 

 επανάληψη

Αξιολόγηση - Μεταγνώση

• Τι μου άρεσε σε αυτή την έρευνα; …………………………………… 

• Τι ήταν δύσκολο για μένα σε αυτή την έρευνα; …………………………………… 

• Πως δούλεψα; ……………………………………………………………………… 

•  Είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση της ομάδας μου; ……………………

επέκταση {extend}  εργασία/ες για το σπίτι

Εργασία για το σπίτι 

- Γράψε ένα μικρό κείμενο ερμηνεύοντας και να σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του ανωτέρω πειράματος.
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Διαδικασίες 3ης Διδακτικής Ώρας
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Αξιολόγηση μετά την Παρέμβαση 

Σημαντικός πράγοντας για το τί θα μάθουν οι μαθητές, συναρτάται σημαντικά με το είδος των 

εργασιών που καλούνται οι μαθητές να διεκπεραιώσουν και να αξιολογηθούν. Σκοπός είναι να δωθούν 

ερωτήσεις και δραστηριότητες προς αξιολόγηση οι οποίες να έχουν νόημα στους ίδιους τους μαθητές 

και, πέρα από τη γνώση του περιεχομένου, να αξιολογούνται και άλλες δεξιότητες (Κουμαράς, 2002, 

σελ.68). Για την (ενδιάμεση ή την τελική) αξιολόγηση σε αυτό το γνωστικό πεδίο προτείνoνται: α)  

ερωτήσεις κλειστού τύπου,  β) πειραματική διάταξη και γ) εικονικό εργαστήριο. 

(Εξ)ερευνώντας μια γνώση ενεργά, κριτικά και δημιουργικά και συμμετέχοντας στην 

οικοδόμηση νέων νόημα και γνώσης σε έναν ορισμένο τομέα, οι ερωτήσεις και τα προβλήματα μπορεί 

να είναι «ανοικτά» σε κατάληξη  (Levy, 2011, σελ.5) ενθαρρύνοντας τους μαθητές να προσεγγίσουν μέσα 

από τις δικές τους γνώσεις και παραστάσεις τα επιστημονιά ζητούμενα. Το πείραμα ενισχύει τη 

μάθηση μέσα από μια «αναδυόμενη» διαδικασία έρευνας η οποία απαντά σε μια (επιστημονική) 

ερώτηση – σε συνεργασία με συμμαθητές και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, εφαρμόζοντας τις 

αρχές και τις πρακτικές της επιστημονικής έρευνας. Το εικονικό εργαστήριο «παρέχει» περισσότερους 

«βαθμούς ελευθερίας». Ο διδάσκων δύναται να παράγει πλείστα σενάρια και παραλλαγές πειραμάτων 

στα οποία οι μαθητές θα κληθούν να ανταπεξέλθουν – συνήθως υπο την επίβλεψή του. Επί 

παραδείγματι, το πείραμα με το ροοστάτη/ποτεσνιόμετρο και την φωτεινή ένταση του λαμπτήρα, 

μπορούμε να το «αντικαταστήσουμε» με ένα κύκλωμα εναλλασσόμενης πηγής  και ενός λαμπτήρα. 

Παράλληλα, στο εικονικό εργαστήριο λαμπβάνονται τιμές και διαγράμματα με μεγαλύτερη ευκολία και 

σε μικρότερο χρόνο. 

 

Εν κατακλείδι 

Στα πλαίσια ενός δι–ερευνητικού τύπου μάθησης «εφοδιασμένου» με καλές διδακτικές 

πρακτικές, οι παράγοντες που βοήθησαν στην κατάρτιση καί της παρούσας πρότασης (όσον αφορά 

στην επιλογή του προς διδασκαλία και μάθηση περιεχομένου) είναι οι μαθητές και οι δυσκολίες τους, 

το προς διδασκαλία αντικείμενο και η δυσκολία που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης 

του περιεχομένου. Ακολούθως τα πειράματα και οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι απλά, κατανοητά, λίγα στον αριθμό, να μη στηρίζονται στις γλωσσικές ικανότητες των 

μαθητών και να αναφέρονται όλα στις ίδιες θεωρητικές ιδέες. Να μην είναι ‘φορτωμένα’ με πολλές 

θεωρητικές απαιτήσεις, αλλά να καταδεικνύουν με απλή γλώσσα την σχέση θεωρίας (μοντέλο) και 

πειράματος (εμπειρία) (Νεράντζης 2006, σελ.5). Οι μαθητές συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά. Η 

χρήση διαγραμμάτων,  Η/Υ, οργανογράμματος, πινάκων, εποπτικού υλικού, η ‘βήμα προς βήμα’ 

παρουσίαση της ύλης, η οργάνωση και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων, η χρήση φύλλων εργασίας, 

οι αναλογίες, η ανατροφοδότηση και η επανάληψη των εννοιών και διαδικασιών, που διδάχθηκαν, 

συντελούν στη διαμόρφωση στρατηγικών μάθησης και στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών 

στρατηγικών των διδασκομένων. Τέλος, η αξιολόγηση έχει ως στόχο να εξετάσει το βαθμό εμπέδωσης 

και εφαρμογής της πειραματικής (ποιοτικής) και της θεωρητικής (μαθηματικής-εννοιολογικής) γνώσης. 

Χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, π.χ. εικόνες, διαγράμματα, ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών. 
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