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ΘΕΜΑ : Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι  γενικά  διαπιστωμένο  ότι,  οι  μαθητές  μας  αντιμετωπίζουν αρκετές  δυσκολίες  στην 
παρακολούθηση  των μαθημάτων. Ο σκοπός των πιο κάτω προτεινόμενων διδακτικών προσεγγίσεων είναι να 
γίνει η διαδικασία της μάθησης πιο ελκυστική και να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να παρακολουθούν παθητικά ή να παραμένουν αδιάφοροι. Για τη βελτίωση 
της διδασκαλίας σας προτείνουμε τις μεθόδους της ενεργού μάθησης, και την καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 
Θα προσπαθήσουμε, με απλά παραδείγματα, να δείξουμε πως να εισάγετε αυτές τις μεθόδους στη σχολική 
αίθουσα ή στο σχολικό εργαστήριο.
 

Στην  ενεργό  μάθηση,  όπως  επίσης  και  στην  καθοδηγούμενη  ανακάλυψη  ο  στόχος  είναι  να 
βοηθήσουμε  τους  μαθητές  να  συμμετέχουν  ενεργά στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Όλες  οι  πιο  κάτω 
προτεινόμενες  διδακτικές  προσεγγίσεις  παρουσιάζουν  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  γι’  αυτό 
προτείνεται   να χρησιμοποιούνται  εναλλακτικά,  ανάλογα με τις  εκάστοτε συνθήκες  ή τις απαιτήσεις  του 
μαθήματος, έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνονται  τα  βέλτιστα εκπαιδευτικά  αποτελέσματα  και  να  μη  χάνουν  οι 
μαθητές το ενδιαφέρον τους. Δεν πρέπει να  ξεχνάμε ότι, 
• στους  «αδύνατους  μαθητές»  υποβάλουμε  πιο  εύκολες  ερωτήσεις  και  στους  «δυνατούς 
μαθητές» δυσκολότερες ερωτήσεις
• όταν θέτουμε μια ερώτηση σε ένα μαθητή, τον βοηθάμε παράλληλα με διάφορους τρόπους 
για να τον οδηγήσουμε στην επιστημονικά ορθή απάντηση πριν απευθυνθούμε σε άλλο μαθητή

Ενεργός μάθηση

Σε  αυτή  τη  θεωρία  μάθησης  έχουν  προταθεί  αρκετές  μέθοδοι  από  τις  οποίες  έχουμε  επιλέξει  τις  πιο 
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κατάλληλες για τη διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων.

1. Ψηφοφορία,  Προέλεγχος:  Η  ψηφοφορία είναι  μια  μέθοδος  για  να  συνδεθούμε  με  ένα  θέμα 
κάνοντας ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή ένα όχι ή συμφωνώ-διαφωνώ. Γενικά, 
αυτή  η  μέθοδος  δίνει  μια  γρήγορη  ανατροφοδότηση  η  οποία  μπορεί  να  επηρεάσει  την  επόμενη 
διδασκαλία,  αν  και  είναι  συνήθως μη λεπτομερειακή και  δεν  αξιολογεί  τις  ατομικές  αντιλήψεις  των 
μαθητών.  Ο  προέλεγχος είναι  μια  εξέταση  που  δίνεται  πριν  από  τη  διδασκαλία  η  οποία  ελέγχει  τι 
προσδοκούν οι μαθητές να μάθουν μετά τη διδασκαλία. Αυτό βοηθάει τους καθηγητές να γνωρίζουν το 
είδος της προηγούμενης γνώσης ή τις λανθασμένες αντιλήψεις (misconceptions) που έχουν οι μαθητές 
για το εξεταζόμενο θέμα. Για παράδειγμα, μια λανθασμένη αντίληψη είναι ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι, 
είτε κινείται είτε όχι ένα φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο ασκείται σε αυτό 
δύναμη  Lorentz.  Στην  περίπτωση  αυτή,  πρέπει  να  διευκρινιστεί  ή  ακόμη  και  πειραματικά  μέσω 
προσομοιώσεων να δημιουργηθεί  μια  γνωστική σύγκρουση στο μαθητή ώστε να αντιμετωπίσει  ή να 
ξεπεράσει τη λανθασμένη του αυτή αντίληψη.

2. Καθοδηγούμενες ερωτήσεις: Κάνουμε μια ερώτηση στο μαθητή ώστε να απαντήσει με μια απάντηση ή 
ανάμεσα σε πολλαπλές απαντήσεις να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Η απάντηση μετά να διερευνηθεί σε 
περισσότερο  βάθος  ώστε να  γεννά  μια  γνωστική  ασυμφωνία  δίνοντας  στο  μαθητή  την  πρόσθετη 
πληροφορία ή υπενθυμίζοντάς του την προαπαιτούμενη γνώση που ίσως να έχει ξεχάσει.

Παράδειγμα 1:  Μια άσκηση που βοηθάει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη λανθασμένη αντίληψη (miscon-
ception)  ότι το  σταθερό  μαγνητικό  πεδίο  αλλάζει  το  μέτρο  της  γραμμικής  ταχύτητας  του  φορτισμένου  
σωματιδίου το οποίο κινείται μέσα σε αυτό είναι η εξής:  Ένα φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται σε ομογενές 
μαγνητικό πεδίο με σταθερή γραμμική ταχύτητα, υ, (κατά μέτρο και κατεύθυνση) κάθετα προς την κατεύθυνσή 
του και αφού διαγράψει ημικύκλιο,  όπως απεικονίζεται  στο πιο κάτω σχήμα,  εξέρχεται από αυτό μετά από 
χρόνο t1.

Σχήμα1

Η ερώτηση που τίθεται στους μαθητές είναι: σε ποια θέση  το μέτρο της ταχύτητας, υ του σωματιδίου είναι 
μεγαλύτερο;

• Πριν το σωματίδιο εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο.
• Όταν το σωματίδιο εξέρχεται από το μαγνητικό πεδίο.
• Όταν το σωματίδιο βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

• Είναι παντού σταθερό.
Για να βοηθήσουμε τους μαθητές,  τους δίνουμε την απαραίτητη ανατροφοδότηση, ανά περίπτωση, ώστε να 
αναστοχαστούν και να τους οδηγήσουμε στην επιστημονικά ορθή απάντηση.

Επιλογές Ανατροφοδότηση για την καθοδήγηση του μαθητή
Πριν το 
σωματίδιο 
εισέλθει στο 
μαγνητικό 
πεδίο.

Από την εκφώνηση προκύπτει ότι, το σωματίδιο πριν εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο κινείται 
με  σταθερή  γραμμική  ταχύτητα  (κατά  μέτρο  και  κατεύθυνση).  Όταν  το  σωματίδιο 
εισέρχεται  στο  μαγνητικό  πεδίο  ασκείται  σε  αυτό  η  δύναμη  Lorentz  κάθετα  προς  το 
διάνυσμα της γραμμικής  του ταχύτητας,  λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου, η 
οποία το εξαναγκάζει να εκτελέσει ομαλή κυκλική κίνηση. Κατά την ομαλή κυκλική κίνηση, 
όπως γνωρίζεις από τη Μηχανική, το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό, 
ενώ η κατεύθυνσή της αλλάζει.

Όταν το Από την εκφώνηση προκύπτει ότι, το σωματίδιο πριν εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο κινείται 



σωματίδιο 
εξέρχεται 
από το 
μαγνητικό 
πεδίο.

με  σταθερή  γραμμική  ταχύτητα  (κατά  μέτρο  και  κατεύθυνση).  Όταν  το  σωματίδιο 
εισέρχεται  στο  μαγνητικό  πεδίο  ασκείται  σε  αυτό  η  δύναμη  Lorentz  κάθετα  προς  το 
διάνυσμα της γραμμικής  του ταχύτητας,  λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου, η 
οποία το εξαναγκάζει να εκτελέσει ομαλή κυκλική κίνηση. Κατά την ομαλή κυκλική κίνηση, 
όπως γνωρίζετε από τη Μηχανική, το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό, 
ενώ η κατεύθυνσή της αλλάζει. Τη στιγμή που το φορτισμένο σωματίδιο εξέρχεται από το 
μαγνητικό  πεδίο  δεν  ασκείται  σε  αυτό  καμία  δύναμη.  Επομένως,  το  μέτρο  και  η 
κατεύθυνση  της  γραμμικής   ταχύτητας  του  σωματιδίου  έξω  από  την  επίδραση  του 
μαγνητικού πεδίου δεν μεταβάλλονται. 

Όταν το 
σωματίδιο 
βρίσκεται 
μέσα στο 
μαγνητικό 
πεδίο.

Από την εκφώνηση προκύπτει ότι, το σωματίδιο πριν εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο κινείται 
με  σταθερή  γραμμική  ταχύτητα  (κατά  μέτρο  και  κατεύθυνση).  Όταν  το  σωματίδιο 
εισέρχεται  στο  μαγνητικό  πεδίο  ασκείται  σε  αυτό  η  δύναμη  Lorentz  κάθετα  προς  το 
διάνυσμα της γραμμικής  του ταχύτητας,  λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου, η 
οποία το εξαναγκάζει να εκτελέσει ομαλή κυκλική κίνηση. Κατά την ομαλή κυκλική κίνηση, 
όπως γνωρίζεις από τη Μηχανική, το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό, 
ενώ η κατεύθυνσή της αλλάζει.  

Είναι παντού 
σταθερό.

Σωστή  απάντηση!  Πράγματι,  το  σωματίδιο  διατηρεί  παντού  το  μέτρο  της  αρχικής  του 
ταχύτητας  σταθερό.  Από την εκφώνηση προκύπτει ότι,  το σωματίδιο πριν εισέλθει  στο 
μαγνητικό  πεδίο κινείται  με  σταθερή  γραμμική  ταχύτητα (κατά μέτρο και  κατεύθυνση). 
Όταν το σωματίδιο εισέρχεται  στο μαγνητικό πεδίο ασκείται  σε αυτό η δύναμη Lorentz 
κάθετα  προς  το  διάνυσμα  της  γραμμικής  του  ταχύτητας,  λόγω  της  επίδρασης  του 
μαγνητικού πεδίου, η οποία το εξαναγκάζει να εκτελέσει ομαλή κυκλική κίνηση. Κατά την 
ομαλή κυκλική κίνηση, όπως γνωρίζεις από τη Μηχανική, το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας 
παραμένει  σταθερό,  ενώ  η  κατεύθυνσή  της  αλλάζει.  Τη  στιγμή  που  το  φορτισμένο 
σωματίδιο  εξέρχεται  από  το  μαγνητικό  πεδίο  δεν  ασκείται  σε  αυτό  καμία  δύναμη. 
Επομένως, το μέτρο και η κατεύθυνση της γραμμικής  ταχύτητας του σωματιδίου έξω από 
την επίδραση του μαγνητικού πεδίου δεν μεταβάλλονται.

Παράδειγμα  2:  Έστω  ότι  καλείστε  να  διδάξετε  την  ενότητα  του  ηλεκτροφόρου  αγωγού  μέσα  σε  ομογενές 
μαγνητικό πεδίο. Στην περίπτωση αυτή, με διερευνητικές ερωτήσεις ζητείστε από τους μαθητές να σας πουν και 
να αιτιολογήσουν αν:

1. υπάρχει κάποια ομοιότητα με την κίνηση του φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό 
πεδίο εφόσον μέσα στον ηλεκτροφόρο αγωγό κινούνται ηλεκτρόνια. 

2. σε κάθε κινούμενο ηλεκτρόνιο ασκείται δύναμη Lorentz
3. οι  ασκούμενες  δυνάμεις  στα  ηλεκτρόνια  είναι  ομόρροπες  (θεωρώντας  ότι  τα  ηλεκτρόνια  κινούνται 

ευθύγραμμα μέσα στον αγωγό) 
4. αν η συνισταμένη τους έχει μέτρο το άθροισμα των μέτρων όλων των δυνάμεων Lorentz και κατεύθυνση 

ίδια με την κατεύθυνση των δυνάμεων Lorentz. 
Στην περίπτωση που οι μαθητές συμφωνήσουν,  τότε τους λέμε ότι η συνισταμένη δύναμη αυτή ονομάζεται 
δύναμη Laplace. Μετά, τους δίνουμε την πρόσθετη πληροφορία, πάντα με τη δική τους συμμετοχή και όχι την 
παθητική αποδοχή της νέας γνώσης. 

3. Παίξιμο ρόλων: Οι μαθητές υποδύονται ρόλους που συνδέονται με μια εξεταζόμενη κατάσταση στον 
επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα με στόχο μέσα από το βίωμα να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την 
κατάσταση όσο και  τις  αντιδράσεις  τους απέναντί  της.   Κρίσιμος είναι  ο ρόλος του   διδάσκοντα,  ως 
εμψυχωτή που εμπνέει και καθοδηγεί τους μαθητές και τους κρίνει καλόπιστα ώστε να διορθώσουν τα 
λάθη τους ή τις παραλήψεις τους.    
Παράδειγμα: Χρησιμοποίηση της έννοιας μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για να εξηγήσουμε γιατί το ρεύμα 
δεν εξαντλείται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

• Ο καθηγητής αναπαριστά την μπαταρία με ένα κουτί με γλυκά (τα γλυκά αναπαριστούν τη 
μεταφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια). 
• Κάποιοι μαθητές σχηματίζουν ένα δακτύλιο. Ένας μαθητής στο δακτύλιο αναπαριστά τον 
λαμπτήρα κρατώντας ένα χαρτόνι με επιγραφή «ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ», ενώ οι άλλοι μαθητές κρατούν 
χάρτινα κύπελλα. Τα κύπελλα αναπαριστούν τα ηλεκτρόνια. Δυο μαθητές στέκονται πίσω από τον 
λαμπτήρα και κρατούν στα χέρια τους χαρτόνια με επιγραφές «ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ» και «ΦΩΣ»



• Οι μαθητές περπατούν γύρω από το νοητό κύκλωμα και ο καθηγητής τοποθετεί ένα γλυκό στο 
κύπελλο κάθε μαθητή καθώς περνά από μπροστά του. 
• Οι μαθητές προσφέρουν τα γλυκά στον ακίνητο λαμπτήρα καθώς περνούν από μπροστά του.
• Ο λαμπτήρας μεταφέρει τα γλυκά στους αντίστοιχους μαθητές με επιγραφές «ΦΩΣ»  και 
«ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ».

Μπορείτε να επεκτείνετε το παίξιμο ρόλων με λαμπτήρες σε σειρά, παράλληλα ή μικτή συνδεσμολογία, 
καθώς επίσης μπορεί ένας μαθητής να αναπαριστά το βολτόμετρο και ένας άλλος το αμπερόμετρο. 

4. Εννοιολογική  χαρτογράφηση:  η εννοιολογική  χαρτογράφηση είναι  μια  διδακτική τεχνική  και  μια 
εκπαιδευτική  στρατηγική  που  έχει  ως  σκοπό  να  ενισχύσει  την  ουσιαστική  μάθηση.  Η  σχηματική 
αναπαράσταση  των εννοιών δίνει  τη  δυνατότητα οπτικοποίησης  ενός  αντικειμένου,  μιας  ιδέας,  μιας 
διαδικασίας, δηλαδή, συγκεκριμενοποιεί το αφηρημένο, με αποτέλεσμα η πληροφορία να γίνεται άμεσα 
αντιληπτή και ικανή να ανακληθεί. Η εννοιολογική χαρτογράφηση προάγει και αναπτύσσει στοχαστικές 
διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ουσιαστική μάθηση. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι η 
διαδικασία  κατασκευής  ενός  εννοιολογικού  χάρτη.  Οι  εννοιολογικοί  χάρτες  αποτελούνται  από  την 
κεντρική  έννοια,  τους  κόμβους  και  τους  συνδέσμους.  Οι  κόμβοι  αναπαριστούν  τις  έννοιες  και  οι 
σύνδεσμοι  προσδιορίζουν  τις  σχέσεις  μεταξύ  των  εννοιών.  Από  τους  κόμβους  και  τους  συνδέσμους 
δημιουργούνται προτάσεις.  Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί α) ως μια εναλλακτική 
διδακτική προσέγγιση, β) για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με το υπό εξέταση 
θέμα και γ) για την αξιολόγηση του μαθητή. 

Οδηγίες κατασκευής εννοιολογικού χάρτη

Βήμα 1: Προσδιορίστε τις έννοιες-κλειδιά. Αφού γράψετε τις έννοιες σε ένα κατάλογο, να τις ομαδοποιήσετε 
κατά επίπεδα. Διατάξτε τις έννοιες, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, ξεκινώντας από την πιο γενική και 
αφηρημένη στην πιο ειδική και συγκεκριμένη. Τοποθετείστε την κύρια έννοια στην κορυφή του χάρτη και τις 
πιο ειδικές έννοιες στο τέλος του χάρτη. Κάτω από μια έννοια μη βάζετε μεγάλο αριθμό άλλων εννοιών. Αν 
οι έννοιες που επιλέξατε να βάλετε κάτω από μια έννοια είναι πολλές, τότε αναρωτηθείτε μήπως ανήκουν 
σε  μια  ενδιάμεση  έννοια  την  οποία  έχετε  παραλείψει.  Συμπεριλάβετε  τους  συνδέσμους  σε  μια  λίστα. 
Περιορίστε κάθε σύνδεσμο στη λίστα σε τρεις λέξεις για να εξοικονομήσετε χώρο πάνω στον εννοιολογικό 
χάρτη. 

Βήμα 2:  Κυκλώστε ή βάλτε σε ορθογώνιο κάθε έννοια.   Συνδέστε τις έννοιες μεταξύ τους με ένα βέλος. 
Προσθέστε  τις  λέξεις  ή  φράσεις  που  εξηγούν  τη  σχέση  μεταξύ  των  εννοιών.  Χρησιμοποιείστε  ρήματα, 
φράσεις ή προτάσεις που να περιγράφουν τη σχέση των δυο εννοιών μεταξύ τους. 

Βήμα 3: Ξαναδείτε τον εννοιολογικό χάρτη για τυχόντα σφάλματα ή παραλείψεις μεταξύ των συνδέσμων 
όλων των εννοιών του χάρτη. Βελτιώστε το χάρτη προσθέτοντας, μεταφέροντας ή αφαιρώντας έννοιες ή/και 
επιλέγοντας πιο κατάλληλες συνδετικές λέξεις. 

Βήμα 4: Αναζητήστε διασυνδέσεις μεταξύ των εννοιών που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία 
του χάρτη, είτε στο ίδιο επίπεδο είτε σε άλλο.

Βήμα 5: Αν επιθυμείτε, ολοκληρώστε το χάρτη σας, προσθέτοντας παραδείγματα κάτω από τις έννοιες.

Παραδείγματα     
Παράδειγμα 1: Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας τις 
παρακάτω λίστες εννοιών και συνδέσμων για να περιγράψουν την κεντρική έννοια που είναι η κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας.



Λίστα εννοιών
Μονάδα ελέγχου Δεδομένα Πυκνωτές
Μονάδα αποκωδικοποίησης Τρανζίστορ
Αριθμητική και λογική     μονάδα Συσσώρευσης
Μονάδα ανάκλησης Εντολών
Αριθμητικές και λογικές πράξεις Αντιστάσεις
Στοιχεία μνήμης Ταχύτητα
Ολοκληρωμένο κύκλωμα Διευθύνσεων
Μονάδες Καταχωρητές
AND Αποθήκευσης
πρόσθεση Μέγεθος

Λίστα συνδέσμων
Είναι Έχουν μεγάλη Εκτελεί
Έχουν μικρό Επεξεργάζεται
Αποτελείται από Όπως
Είναι  υπεύθυνη  για  τη 
μετάφραση

Ελέγχει  και 
συντονίζει  τη 
μεταφορά

Αποθηκεύουν 
προσωρινά

Λύση:

Σχήμα 2

Παράδειγμα 2: Δίνεται ο επόμενος εννοιολογικός χάρτης και ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τα 
λάθη και να τα διορθώσουν.

Κεντρική μονάδα
επεξεργασίας

Δεδομένα Μονάδες

είναι
 επεξεργάζεται  αποτελείται από

Ολοκληρωμένο
κύκλωμα

Αντιστάσεις Πυκνωτές  Τρανζίστορ 

αποτελείται από
    αποτελείται από

αποτελείται από

Μονάδα 
αποκωδικοποίη

σης

είναι υπεύθυνη για
 τη μετάφραση

Αριθμητική & 
Λογική μονάδα

Μονάδα 
ανάκλησης Καταχωρητές 

είναι
 είναι

είναι  είναι

Μέγεθος Συσσώρευσης Διευθύνσεων Αποθήκευσης Εντολών Ταχύτητα Στοιχεία μνήμης

 όπως όπως όπως όπως
 έχουν  μεγάλη είναι

 αποθηκεύουν προσωρινά

Αριθμητικές και 
λογικές πράξεις

εκτελεί

πρόσθεση AND

 όπως  όπως

 έχουν  μικρό

ελέγχου 

 είναι

Ελέγχει και 
συντονίζει τη 
μεταφορά



Σχήμα 3
Παράδειγμα 3: Δίνονται οι πιο πάνω λίστες και ο χάρτης μισοτελειωμένος και ζητείται από τους μαθητές 
να συμπληρώσουν τους συνδέσμους και τις έννοιες που λείπουν

Σχήμα 4

Κεντρική μονάδα
επεξεργασίας

Δεδομένα Μονάδες

αποτελείται από
        είναι

     επεξεργάζεται

Ολοκληρωμένο
κύκλωμα

Αντιστάσεις Πυκνωτές  Τρανζίστορ 

               είναι
    είναι

αποτελείται από

Μονάδα 
αποκωδικοποίη

σης

αποθηκεύουν 
προσωρινά

Αριθμητική & 
Λογική μονάδα

Μονάδα 
ανάκλησης Καταχωρητές 

είναι
 αποτελείται από

είναι  είναι

Μέγεθος Συσσώρευσης Διευθύνσεων Αποθήκευσης Εντολών Ταχύτητα Στοιχεία μνήμης

 όπως όπως όπως όπως
 έχουν  μικρό είναι

   είναι υπεύθυνη για
    τη μετάφραση

Αριθμητικές και 
λογικές πράξεις

εκτελεί

πρόσθεση AND

 όπως  όπως

έχουν  μεγάλη

ελέγχου 

Ελέγχει και 
συντονίζει τη 
μεταφορά

 όπως

Κεντρική μονάδα
επεξεργασίας

Δεδομένα Μονάδες

;
 ;  αποτελείται από

Ολοκληρωμένο
κύκλωμα

Αντιστάσεις ; Τρανζίστορ 

αποτελείται από
    αποτελείται από

           ;

Μονάδα 
αποκωδικοποίη

σης

           ;

; Μονάδα 
ανάκλησης ; 

;
 είναι

είναι  είναι

Μέγεθος Συσσώρευσης ; Αποθήκευσης Εντολών ; Στοιχεία μνήμης

 όπως όπως όπως όπως
 έχουν  μεγάλη είναι

         ;

Αριθμητικές και 
λογικές πράξεις

εκτελεί

; AND

    όπως   όπως

 έχουν  μικρό

ελέγχου 

 είναι

;



Παράδειγμα 4: Αν οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τους εννοιολογικούς χάρτες τότε ζητείστε στην κεντρική 
έννοια  που  διδάσκετε  να  δημιουργήσουν  μόνοι  τους  τον  εννοιολογικό  χάρτη  που  θα  περιέχει  όλες  τις 
σημαντικές έννοιες που περιέχει το κείμενο στο βιβλίο που αναφέρεται η συγκεκριμένη κεντρική έννοια.

Σημείωση:  Δυο freeware καλά προγράμματα για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών είναι το CmapTools:
http://librarianchick.pbworks.com/#Organization/Brainstorming
και το Edraw Mind Map (Freeware):
http://www.freedownloadscenter.com/Multimedia_and_Graphics/Animated_GIF_Editors/EDraw_Mind_Map_Do
wnload.html 

5. Καταιγισμός ιδεών: Είναι μια μέθοδος συνεργατικής επίλυσης προβλήματος στην οποία όλα τα μέλη 
μιας  ομάδας  αυθόρμητα  διαμοιράζονται  ιδέες,  ή  μια  παρόμοια  διαδικασία  που  υφίσταται  από  ένα 
μαθητή για  να  λύσει  ένα πρόβλημα από το να  δώσει  αρκετές  πιθανές  λύσεις  του προβλήματος.  Τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε είναι η εξής: 

• Προσδιορίστε  το πρόβλημα ή το θέμα ως μια  δημιουργική πρόκληση.  Αυτό είναι  εξαιρετικά 
σημαντικό.  Μια  κακά  σχεδιασμένη  πρόκληση μπορεί  να  οδηγήσει  σε  αρκετές  λύσεις  ή  ιδέες  οι 
οποίες  αποτυγχάνουν  να  λύσουν  το  πρόβλημα.  Μια  καλά  σχεδιασμένη  δημιουργική  πρόκληση 
παράγει  τις καλύτερες ιδέες για την επίλυση του προβλήματος.  Μια καλή πρόκληση ξεκινάει  ως 
εξής:  «με  ποιους  τρόπους  μπορούμε  να…»  ή  «πώς  μπορούμε…».  Για  παράδειγμα,  «με  ποιους 
τρόπους μπορούμε να συνδέσουμε τρεις λαμπτήρες;» 
• Δώστε ένα χρονικό όριο για τη λύση του προβλήματος. Ο πιο κατάλληλος χρόνος είναι περίπου 
25 λεπτά. 
• Όταν ξεκινάει ο καταιγισμός ιδεών, οι συμμετέχοντες δίνουν κάποιες λύσεις του προβλήματος 
και αργότερα καλούνται να τις εξηγήσουν, ενώ ο διευκολύνων (ο καθηγητής) τις καταγράφει στον 
πίνακα.  Δεν  πρέπει  να  κριτικάρουμε  τις  απόψεις  των  μαθητών  αλλά  ούτε  επιτρέπουμε  να  τις 
κριτικάρουν  και  οι  συμμαθητές  τους.  Όσο  εξωπραγματική  να  είναι  η  λύση  που  δίνει  κάποιος 
μαθητής πρέπει να καταγράφεται χωρίς σχολιασμό.
• Όταν λήξει ο χρόνος, επιλέξτε τις καλύτερες λύσεις ή ιδέες (μέχρι πέντε) με τη σύμφωνη γνώμη 
των μαθητών.  
• Καταγράψτε τα κριτήρια που θα κρίνουν ποιες ιδέες λύνουν καλύτερα το πρόβλημα. 
• Δώστε για κάθε λύση ή ιδέα ένα βαθμό από 0 έως 10  ανάλογα με το πόσο πλησιάζει τα κριτήρια 
που θέσατε. 
• Η λύση ή η ιδέα με το υψηλότερο βαθμό λύνει καλύτερα το πρόβλημα. 

Σημείωση: Προκειμένου ο καταιγισμός ιδεών να πετύχει ως εκπαιδευτική τεχνική, πρέπει ο διδάσκων από τη μια 
μεριά να φροντίσει ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν και από την άλλη ο καταιγισμός να μην διολισθήσει σε 
επίδειξη φαντασίας, αλλά να έχει τη μορφή της δημιουργικής έκφρασης. 

Καθοδηγούμενη ανακάλυψη

Η  καθοδηγούμενη  ανακάλυψη  είναι  μια  μορφή  έρευνας  της  οποίας  το  αποτέλεσμα  είναι  λίγο  πολύ 
προκαθορισμένο. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και τους δίνονται τα υλικά και το φύλλο εργασίας το οποίο 
θέτει το πρόβλημα. Το φύλλο εργασίας περιέχει όλες τις υποδείξεις ώστε οι μαθητές να εκτελέσουν βήμα-βήμα 
την  εργασία.  Σε  κάθε  υπόδειξη  υπάρχουν  οι  κατάλληλες  ερωτήσεις οι  οποίες  ωθούν  τους  μαθητές:  να 
παρατηρήσουν,  να  συγκεντρώσουν  δεδομένα,  να  τα  συγκρίνουν,  να  τα  ταξινομήσουν,  να  διατυπώσουν 
υποθέσεις, να βγάλουν  συμπεράσματα και να οδηγηθούν στην «ανακάλυψη» ενός νόμου ή μιας σχέσης. Στη 
μέθοδο αυτή δεν έχει σημασία μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και η διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Πλεονεκτήματα της καθοδηγούμενης ανακάλυψης

http://librarianchick.pbworks.com/#Organization/Brainstorming


Σύμφωνα με τον Bruner, με τη χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης ανακάλυψης ο μαθητής:
•  Αποκτά αυξημένα εσωτερικά κίνητρα για μάθηση 
•  Μαθαίνει τεχνικές 
•  Διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όσα ο ίδιος ανακάλυψε 
•  Αυξάνει τις νοητικές του ικανότητες 

Γενικά, οι ανακαλυπτικές μέθοδοι διευκολύνουν την κατάκτηση της γνώσης και επιπλέον προσφέρονται για την 
απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές όπως:

• Παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, πρόβλεψη, έλεγχος υποθέσεων, εξαγωγή συμπεράσματος 
• Ταξινόμηση 
• Αναγνώριση μεταβλητών, εκτέλεση μετρήσεων (χειρισμός οργάνων) 
• Επικοινωνία (ανακοίνωση αποτελεσμάτων, συζήτηση).

Παράδειγμα  1.  Με  τη  χρήση  βιντεοσκοπημένων  προσομοιώσεων  μπορούμε  να  κάνουμε  επίδειξη  κάποιων 
φαινομένων ή πειραμάτων.  Σε  αυτές  τις  επιδείξεις  ρωτάμε τους μαθητές  να κάνουν μια πρόβλεψη π.χ.  της 
κίνησης  ή  μια  υπόθεση  και  μετά  τους  δείχνουμε  τις  προσομοιώσεις  (avi αρχεία,  flash animations,  κ.α.)  ή 
εκτελούν οι ίδιοι στο εργαστήριο τις προσομοιώσεις μέσω σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Οι προσομοιώσεις 
είναι κατάλληλες για γνωστικές συγκρούσεις οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν τις λανθασμένες 
αντιλήψεις τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες τους. 
Εφαρμογή: Έστω, ότι διδάσκουμε την κίνηση φορτισμένου σωματιδίου κάθετα προς την κατεύθυνση ομογενούς 
μαγνητικού πεδίου. Στην αρχή, χρησιμοποιούμε μια αναλογία για να συνδέσουμε την προϋπάρχουσα γνώση των 
μαθητών  με  τη  νέα  γνώση.  Π.χ.  αντιπαραβολή  της  κίνησης  της  Σελήνης  γύρω  από  τη  Γη  με  την  κίνηση 
φορτισμένου σωματιδίου κάθετα προς την κατεύθυνση ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Πρέπει οι μαθητές να 
συμπεράνουν  ότι:  στο  φορτισμένο  σωματίδιο  ασκείται  από  το  μαγνητικό  πεδίο  δύναμη  κάθετη  προς  τη  
γραμμική του ταχύτητα.  Μετά, πρέπει να ερευνήσουμε αν οι μαθητές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις,  όσον 
αφορά στην ομαλή κυκλική κίνηση. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αν οι μαθητές γνωρίζουν τους βασικούς τύπους 
της  ομαλής  κυκλικής  κίνησης,  αλλιώς  τους  υπενθυμίζουμε.  Δίνουμε  πρόσθετα  τον  τύπο που  υπολογίζει  τη 
δύναμη Lorentz και ζητάμε από τους μαθητές να συνθέσουν τους δεδομένους τύπους, που τους έχουμε γράψει 
στον πίνακα ή σε κάποιο πρόγραμμα παρουσίασης (π.χ.,  PowerPoint), ώστε να εξάγουν άλλους τύπους που να 
υπολογίζουν κάποια συγκεκριμένα φυσικά μεγέθη (π.χ., της ακτίνας και της περιόδου). Στη συνέχεια δίνουμε 
στους μαθητές ένα πίνακα με διάφορες τιμές των παραμέτρων Β, υ και q για να υπολογίσουν την ακτίνα και την 
περίοδο του σωματιδίου, καθώς επίσης να κάνουν πρόβλεψη της κίνησης του σωματιδίου για κάθε περίπτωση 
(π.χ. κάνοντας χρήση του κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού). Στις τιμές των παραμέτρων που θα 
καταχωρήσουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις λανθασμένες αντιλήψεις ή τις μαθησιακές δυσκολίες των 
μαθητών που είναι τεκμηριωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε δυο κοινές λανθασμένες 
αντιλήψεις των μαθητών που έχουν τεκμηριωθεί από τους Maloney  και Bagno & Eylon: (α) Οι μαθητές θεωρούν 
ότι οι  μαγνητικοί  πόλοι ασκούν δυνάμεις στα ηλεκτρικά φορτία ανεξάρτητα αν αυτά κινούνται ή όχι,  (β)  Το 
σταθερό μαγνητικό πεδίο αλλάζει την ταχύτητα (το μέτρο της) του φορτισμένου σωματιδίου το οποίο κινείται  
μέσα σε αυτό. Επίσης, οι Bagno & Eylon αναφέρουν ότι οι μαθητές έχουν δυσκολία στο να αποφασίζουν για την 
κατεύθυνση της δύναμης Lorentz. Φέρνοντας τους μαθητές σε γνωστικές συγκρούσεις, που θα αναδυθούν από 
την  προσομοίωση,  με  τις  λανθασμένες  αντιλήψεις  τους,  τότε  μπορούμε  να  τους  βοηθήσουμε  να  τις 
αντιμετωπίσουν ή να τις  ξεπεράσουν.  Δηλαδή, π.χ.  τι  πιστεύουν οι  μαθητές  ότι  θα συμβεί  στην κίνηση του 
φορτισμένου σωματιδίου και στο τι συμβαίνει στην (προσομοιωμένη) πραγματικότητα. Στην περίπτωση που το 
μάθημα λαμβάνει χώρα στο εργαστήριο, αν είναι δυνατό, ο κάθε μαθητής στην αρχή να εργάζεται ατομικά και 
μετά να συνεργάζεται με κάποιο συμμαθητή του που έχει καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα (Θα πρέπει να 
συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιοι επιθυμούν να συνεργαστούν ανά δυάδες). 
Στο τέλος,  πρέπει να διευθύνετε τη συζήτηση μεταξύ των μαθητών.  Στη διάρκεια της συζήτησης οι μαθητές 
παρουσιάζουν την εργασία τους, τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα τους. Από τις διαφωνίες των μαθητών 
πιθανόν να προκύψουν ξανά γνωστικές συγκρούσεις. Ανακεφαλαιώνετε και, αν υπάρχει ανάγκη, διατυπώνετε 
καλύτερα τα συμπεράσματα, τις σχέσεις ή τους νόμους που «ανακαλύφθηκαν» από τους μαθητές.

Παράδειγμα 2:  Μια άλλη τεχνική είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να ανακαλύψουν τη νέα γνώση μέσω 
σύγκρισης με την προϋπάρχουσα γνώση. Π.χ. να τους δοθούν τα πιο κάτω κυκλώματα και να τους βοηθήσουμε 
να εξάγουν τους τύπους των σε σειρά ή παράλληλων αντιστάσεων.

Γνωρίζοντας οι μαθητές τις ιδιότητες του πρώτου κυκλώματος του σχήματος 5, τους καθοδηγούμε να 
συμπεράνουν ότι, το άθροισμα των δυο αντιστάσεων του δεύτερου κυκλώματος ισούται με την αντίσταση του 
πρώτου κυκλώματος. Έτσι, τους καθοδηγούμε να εξάγουν τον τύπο που υπολογίζει την ολική αντίσταση των σε 



σειρά αντιστάσεων. Στο εργαστήριο αυτή η μέθοδος θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα, διότι οι μαθητές θα 
μετρήσουν το ρεύμα στην αρχή και την ολική αντίσταση στο τέλος για επαλήθευση. 

Σχήμα 5

Παράδειγμα  3:  Γνωρίζοντας  οι  μαθητές  τις  ιδιότητες  του  πρώτου  κυκλώματος  του  σχήματος  6,  τους 
καθοδηγούμε  να  προσδιορίσουν  την  ολική  (ή  ισοδύναμη)  αντίσταση  του  δεύτερου  κυκλώματος  μέσω 
πολλαπλών επιλογών του τύπου: α)  Roλ =  R1+  R2, β)  R1/R2, γ)  R1+R2/R1*R2, δ)  R1*R2/  R1+R2. Αρχικά, τους 
καθοδηγούμε  να  καταλήξουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  ολική  (ισοδύναμη)  αντίσταση  των  δυο  παράλληλων 
αντιστάσεων των 20 Ω είναι 10 Ω και μετά να προσδιορίσουν τον τύπο που υπολογίζει την ολική αντίσταση μέσω 
επαλήθευσης του τύπου. Στο εργαστήριο αυτή η μέθοδος θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα, διότι οι μαθητές 
θα μετρήσουν το ρεύμα στην αρχή και την ολική αντίσταση στο τέλος για επαλήθευση. 

Σχήμα 6 

Παράδειγμα 4: Πειραματική απόδειξη του νόμου του Ohm (εργαστηριακή άσκηση)

Σχήμα 7

Από τους μαθητές  ζητείται  να μεταβάλουν την τάση από 0 έως 10 βολτ και να καταγράψουν το αντίστοιχο 
ρεύμα.

Τάση (Βολτ) [V] Ρεύμα (Αμπέρ) [I]
0
1
2
3
4
5



6
7
8
9

10

Μετά πρέπει να σχεδιάσουν τη γραφική παράσταση  V=f(I)  και  να τη συγκρίνουν με τη γραφική παράσταση 
y=f(x). Στο τέλος, γνωρίζοντας οι μαθητές ή υπενθυμίζοντάς τους εσείς ότι η εξίσωση ευθείας που διέρχεται από 
την  αρχή  των  αξόνων  είναι,  y=α*x,  όπου  α  είναι  η  κλίση,  τότε  μέσω  της  σύγκρισης  των  δυο  γραφικών 
παραστάσεων,  με  τη  δική  σας  καθοδήγηση,  θα  βοηθήσετε  τους  μαθητές  να  καταλήξουν  στη  σχέση  V=R*I. 
Επίσης,  ισοδύναμα  οι  μαθητές  μπορούν  να  καταλήξουν  στο  συμπέρασμα  ότι,  το  ρεύμα  που  διαρρέει  την  
αντίσταση είναι ανάλογο της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα της και αντιστρόφως ανάλογο της τιμής της.

Συνάδελφοι, οι πιο πάνω μέθοδοι είναι ενδεικτικές, όπως επίσης και τα παραδείγματα που δόθηκαν 
είναι ενδεικτικά. Σύντομα, θα διοργανωθούν σεμινάρια για την κατάλληλη χρήση και εφαρμογή των πιο πάνω 
προτεινόμενων καθώς και άλλων διδακτικών προσεγγίσεων.
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