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Βαζικέρ ιδέερ μαθηηών για ηον ηλεκηπιζμό και ηα απλά ηλεκηπικά κςκλώμαηα: 

Δνηοπιζμόρ γενικών σαπακηηπιζηικών ηυν ανηιλήτευν ηυν μαθηηών  

και ζσεδιαζμόρ διαδικαζιών γνυζηικήρ ζύγκποςζηρ
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Νίκος Σ. Αρβανίτης 

 

Διζαγυγή  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζπληζηά ζηνηρείν ησλ επνηθνδνκεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.), θαζψο πξνζθέξεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηα εξκελεπηηθά ζρήκαηα, πνπ ππφ κνξθή λνεηηθώλ κνληέισλ 

(Υξεζηίδνπ, 2011) αμηνπνηνχλ νη καζεηέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν ηνπο, επη-

ηξέπνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε γηα ηελ αλαδφκεζή ηνπο.  

ηελ εξγαζία απηή δηεξεπλνχκε δχν βαζηθέο αληηιήςεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειε-

θηξηζκνχ πνπ αθνξνχλ α) ηε ζεψξεζε ηεο κπαηαξίαο σο κνλνπνιηθνύ δόηε ειεθηξη-

ζκνύ θαη β) ην ζρήκα ιακπηήξα-θαηαλαισηή  θαη κπαηαξίαο- απνζήθεο  ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. Ο ζηφρνο απηφο εμεηδηθεχεηαη: 

i. ηελ αλαδήηεζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηιήςεσλ πνπ 

ελππάξρνπλ ζηηο δχν παξαπάλσ αληηιήςεηο. 

ii. ην ζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο γηα ηελ αλαδφκε-

ζε ησλ αληηιήςεσλ, ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνυπνζέζεηο γλσζηηθήο ζχ-

γθξνπζεο ησλ Hewson & Hewson (1984). 

 Ζ γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηιήςεσλ επη-

ηξέπεη ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθφηεξεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, πνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα γλσζηηθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ην ζηάδην ηεο γλσ-

ζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο αιιά θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζα 

επηδηψθεη ηελ αλαδφκεζε ησλ αληηιήςεσλ, θαζηζηψληαο ηεο πεξηζζφηεξν έγθπξεο θαη 

εγγχηεξεο ζηελ επηζηεκνληθή εθδνρή ηεο γλψζεο. 

ην πξψην θεθάιαην εθηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ζηξαηεγηθέο α-

ληηκεηψπηζεο ησλ αληηιήςεσλ θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. ην δεχηεξν επη-
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ρεηξείηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ε αλάδεημε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ επηιερζεηζψλ αληηιήςεσλ, ελψ ζην ηξίην παξνπζηάδεηαη κηα δηδαθηηθή πξφηαζε 

πνπ ιεηηνπξγεί «καδί θαη ελάληηα» ζηηο αληηιήςεηο (Κνπιατδήο & Υαηδεληθήηα, 2001) 

κε ζηφρν ηελ αλαδφκεζή ηνπο, ελψ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί θαη νη ζπλ-

ζήθεο πιήξσζεο ησλ ηηζέκελσλ απφ ηνπο Hewson & Hewson πξνυπνζέζεσλ. Σα ηέ-

ηαξην θεθάιαην νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απ-

ηήο.  

1 Θευπηηική πλαιζίυζη 

1.1 Σηπαηηγικέρ ανηιμεηώπιζηρ ηυν ανηιλήτευν ηυν μαθηηών 

Ζ πξαθηηθν-βησκαηηθή γλψζε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε αληηιήςεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πξνηνχ νη καζεηέο εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Driver et 

al., 2000). Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αληηιήςεσλ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. πηνζεηεί 

αδξνκεξψο δπν ζέζεηο (Κνπιατδήο & Υαηδεληθήηα, 2001): 

i. Σελ αγλόεζε ή ηελ απνθπγή ηνπο κε ην αηηηνινγηθφ πσο είλαη πνιχπινθεο θαη 

ζπληζηνχλ δπζιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

ii. Σε γλώζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ιεηηνπξγψληαο: 

a. «καδί» κε ηηο αληηιήςεηο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπλέρεηα πξαθηηθν-

βησκαηηθήο θαη ζρνιηθήο γλψζεο. 

b. «ελάληηα» ζε απηέο, επηδηψθνληαο ηελ εμάιεηςε/πεξηνξηζκφ ηνπο θα-

ζψο αληίθεηληαη ζηελ επηζηεκνληθή εθδνρή ηεο γλψζεο. 

c. «καδί θαη ελάληηα» ζε απηέο, ππφ ηελ έλλνηα πσο ζπληζηνχλ ζηνηρεία 

ζηε βάζε ησλ νπνίσλ νη καζεηέο δνκνχλ ηελ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφ-

ηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο θαη ελδερνκέλσο λα αλαδνκεζνχλ. 

1.2 Γενικά σαπακηηπιζηικά ηυν ανηιλήτευν ηυν μαθηηών 

Αλεμάξηεηα απφ ηα πεδία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ (π.ρ. δσή & δηαδηθαζίεο, πιηθά & η-

δηφηεηεο), νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ εκθαλίδνπλ θνηλά γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε 

γλψζε ησλ νπνίσλ είλαη ρξήζηκε, φηαλ επηρεηξείηαη κέζσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ε 

αλαδφκεζή ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα (Υαηδεληθήηα & 

Υξεζηίδνπ, 2001): 
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i. Κπξηαξρία ηεο ζθέςεο απφ ηα αληηιεπηηθά δεδνκέλα, δειαδή απφ ηα 

παξαηεξήζηκα ζηνηρεία πνπ πξνζθέξνπλ νη αηζζήζεηο θαη ππαγνξεχ-

νπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ, θαηά Piaget, ζηαδίσλ λνεηηθήο αλάπηπμεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985). 

ii. Πεξηνξηζκέλε εζηίαζε ζηα εμέρνληα-ιακπξά ραξαθηεξηζηηθά, κε έκ-

θαζε ζηηο ζπλζήθεο κεηαβνιήο έλαληη ησλ ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο 

θάζε θαηάζηαζεο. 

iii. Δλεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εξκελεία ηζνδχλα-

κσλ θαηαζηάζεσλ θαη εμάξηεζή ηνπο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιαηζίνπ ρξήζεο, φπσο ν ηχπνο ηεο θαηάζηαζεο ή ν βαζκφο εμνηθείσ-

ζεο κε απηήλ. 

iv. Με δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ, θπξίσο ιφγσ ζπκθπξκνχ ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ  ησλ ζεκαζηψλ πνπ απνδίδνληαη ζε απηέο ζηελ θαζεκεξηλή γιψζ-

ζα, έλαληη ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο ρξήζεο απηήο. 

v. Γξακκηθφ-αηηηαθφ ζπιινγηζκφ ζηε βάζε ρξνληθψλ ή αηηηαθψλ αιπζί-

δσλ γεγνλφησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα εζηί-

αζεο θαη ηελ αδπλακία νιηθήο ζεψξεζεο ηεο εμεηαδφκελεο θαηάζηα-

ζεο. 

vi. ηαζεξφηεηα ησλ αληηιήςεσλ θαη αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή, αθφκα 

θαη φηαλ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλεο δηδαθηηθήο πα-

ξέκβαζεο. 

2 Μεθοδολογική πποζέγγιζη  

Ζ πξνζέγγηζε είλαη επνηθνδνκεηηθή, καζεηνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, πηνζεηψ-

ληαο ηε ζηξαηεγηθή «καδί θαη ελάληηα» ζηηο αληηιήςεηο. Σα εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνη-

εζνχλ είλαη εξσηήζεηο, ιχζε πξνβιεκάησλ, γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη ινγηζκηθφ πξν-

ζνκνίσζεο (Driver et al., 2000). Ζ παξέκβαζε ζα γίλεη ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επί-

πεδν, επηδηψθνληαο ηελ θαηεπζπλφκελε αλαθάιπςε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζε Φχιια 

Δξγαζίαο (Φ.Δ.) θαη δηαδηθαζηψλ εξσηαπνθξίζεσλ θαη εθηέιεζεο πεηξακάησλ. Ζ πα-

ξέκβαζε αθνξά καζεηέο Δ ηάμεο δεκνηηθνχ πνπ γηα πξψηε θνξά δηδάζθνληαη αλαιπ-

ηηθά ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηηο ελφηεηεο γηα ην ειεθηξηθφ θχ-
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θισκα θαη ηηο ειεθηξηθέο πεγέο (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, 

2003). 

2.1 Ανηίλητη Α: Η μπαηαπία υρ μονοπολικόρ δόηηρ ηλεκηπιζμού 

Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηε κπαηαξία σο «έλα κνλνπνιηθφ “δφηε” ειεθηξη-

ζκνχ» (Driver et al., 2000, ζ. 226). ηελ αληίιεςε απηή ελππάξρνπλ δχν ζηνηρεία, ε 

κνλνπνιηθή θχζε ηεο κπαηαξίαο θαη ε ηδηφηεηά ηεο σο «δφηε», δειαδή πεγήο ειε-

θηξηζκνχ. Σν πξψην ζηνηρείν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κνλνπνιηθφ λνεηηθφ κνληέιν 

ησλ καζεηψλ γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα (Driver et al., 2000· Υξεζηίδνπ, 2011), ζχκθσ-

λα κε ην νπνίν απαηηείηαη κφλν έλαο αγσγφο γηα ηε ζχλδεζε πεγήο- θαηαλαισηή. Σν 

δεχηεξν ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ ηε ζεψξεζε ηεο κπαηαξίαο σο δνρείνπ «πνπ έρεη α-

πνζεθεπκέλν ειεθηξηζκφ ή ειεθηξηθφ ξεχκα» (Υξεζηίδνπ, 2011, ζ. 82).  

Ωο πξνο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελππάξρνπλ ζηελ αληίιεςε απηή δηα-

πηζηψλνπκε πσο είλαη αλζεθηηθή ζηελ αιιαγή, θαζψο παξαηεξείηαη αθφκε θαη ζε κα-

ζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ έρεη πξνεγεζεί εμεηδηθεπκέλε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε (Driver et al., 2000· Υξεζηίδνπ, 2011). Ζ αληίιεςε είλαη επίζεο ιεηηνπξ-

γηθή θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ απμεκέλν βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ζπ-

ζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κπαηαξίεο, πνπ ηνπο νδεγεί ζπρλά ζε έλα γξακκηθφ ζπι-

ινγηζκφ ηεο κνξθήο ζύλδεζε-απνηέιεζκα, θαζψο νη κπαηαξίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο ζπζθεπέο πνπ αμηνπνηνχλ νη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο, 

ελψ ζπρλά ε θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεη κφλν ηνλ νξζφ ηξφπν ηνπνζέηεζεο-ζχλδεζεο 

κε κηθξνζθνπηθνχο αθξνδέθηεο (π.ρ. κπαηαξίεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ) πνπ δελ επλννχλ 

ηε δηάθξηζε ηεο δηπνιηθήο ηνπο θχζεο. Έηζη ν ζπιινγηζκφο ζύλδεζε ηεο κπαηαξίαο- 

ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη απηφκαηα, εληζρχνληαο ηε κνλνπνιηθή ηεο ηδηφηεηα, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο κπαηαξίεο θπιηλδξηθνχ ηχπνπ φπνπ νη καζεηέο εληνπίδνπλ εχθνια 

ηνλ έλα πφιν (+), εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο εζηίαζεο ζε απηφλ σο εμέρνλ ραξαθηε-

ξηζηηθφ. 

2.2 Ανηίλητη Β: Η μπαηαπία «δίνει» ηλεκηπικό πεύμα και η λάμπα 

«παίπνει» 

ε έλα απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα κε κπαηαξία, θαιψδηα θαη ιακπηήξα, εληνπίδεηαη 

κεηαμχ άιισλ ε αληίιεςε πσο ην ειεθηξηθφ ξεχκα απνζεθεχεηαη ζηε κπαηαξία θαη 

θαηαλαιψλεηαη απφ ην ιακπηήξα. Απηή ε αληίιεςε εξκελεχεηαη ζηε βάζε ελφο ζρή-

καηνο «κεηαθνξάο» (θνπκηφο, 2012) φπνπ ππάξρνπλ δπν παξάγνληεο, ν δόηεο-
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κπαηαξία σο ειεθηξηθή πεγή θαη ν δέθηεο-ιακπηήξαο, σο θαηαλαισηήο. Αλάινγα κε 

ην αλ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο κε θα-

λφλεο πνζνηηθνχο (π.ρ. αξηζκφο κπαηαξηψλ ή ιακπηήξσλ) ή κε φξνπο πνπ πεξηιακβά-

λνπλ θαηαζηάζεηο κε δηάξθεηα θαη εμέιημε ζην ρξφλν (π.ρ. δηάζηεκα θσηνβνιίαο ια-

κπηήξα), ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά κνληέια εξκελείαο (Υξεζηίδνπ, 2011) πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ «ελεξγνχ» παξάγνληα. ην θχθισ-

κα κε κπαηαξία θαη έλα ιακπηήξα ν ελεξγφο παξάγνληαο είλαη ε κπαηαξία-δφηεο, ππφ 

ηελ έλλνηα πσο θαζνξίδεη ηε δηακεζνιαβνχζα νληφηεηα (ξεχκα) πνπ «κεηαβηβάδεηαη» 

ζην δέθηε. Απηφ ην ζρήκα βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε πσο ε κπαηαξία «δίλεη» θαη ν 

ιακπηήξαο «παίξλεη» (ζρήκα «ΓΗΝΩ»). ηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο ελ ζεηξά δχν ια-

κπηήξσλ θαη  εθηίκεζεο ηνπ ρξφλνπ θσηνβνιίαο ηνπο νη καζεηέο ζέηνπλ σο ελεξγφ 

παξάγνληα ηνπο ιακπηήξεο, ππφ ηελ έλλνηα πσο απηνί θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο 

δηακεζνιαβνχζαο νληφηεηαο πνπ «αθαηξείηαη» απφ ην δφηε (ζρήκα «ΠΑΗΡΝΩ»). Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο νη αληηιήςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία κπαηαξίαο θαη ιακπηήξα 

είλαη νη ίδηεο, σο δφηεο θαη θαηαλαισηήο αληίζηνηρα.  

ηελ αληίιεςε απηή ππάξρνπλ έλλνηεο πνπ δε δηαρσξίδνληαη θαη ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο αμηνπνηνχλ ελαιιαθηηθά θαη ιαλζαζκέλα, απνδίδνληάο ηνπο ηδηφηεηεο θίλε-

ζεο, απνζήθεπζεο ή θαηαλάισζεο,  φπσο «ξεχκα», «ειεθηξηζκφο», «ηάζε», «ειε-

θηξηθή ελέξγεηα» (Driver et al., 2000, ζ. 231· Υξεζηίδνπ, 2011, ζ. 84). Δίλαη επίζεο 

αλζεθηηθή ζηελ αιιαγή, θαζψο παξαηεξείηαη αθφκε θαη ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζ-

κηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζχλζεηα ειεθηξηθά θαηλφκελα (Υξεζηίδνπ, 

2011). Σα αληηιεπηηθά δεδνκέλα θπξηαξρνχλ επί ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, θαζψο, αλ 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο (π.ρ. ζχλδεζε ζε ζεηξά πεξηζζφηεξσλ 

ιακπηήξσλ, ηνπνζέηεζε κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο κπαηαξίαο ρσξίο λα εθηηκεζεί ε 

ρσξεηηθφηεηα απηήο), νη καζεηέο πξνβιέπνπλ πσο ε κπαηαξία ζα «ηειεηψζεη» γξε-

γνξφηεξα κε ηνπο πνιινχο ιακπηήξεο ή αξγφηεξα αλ είλαη κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο. ε 

απηήλ ηελ αληίιεςε εληνπίδεηαη επίζεο πεξηνξηζκέλε εζηίαζε ησλ καζεηψλ επί ησλ 

εμερφλησλ-ιακπξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηάζηαζεο (π.ρ. αξηζκφο ιακπηήξσλ, κέ-

γεζνο κπαηαξίαο). Σέινο ελζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά γξακκηθνχ-αηηηαθνχ ζπιινγη-

ζκνχ, θαζψο νη καζεηέο ζεσξνχλ πσο ην θχθισκα «απνηειεί κηα δηαδνρή γεγνλφ-

ησλ», πεξηιακβάλνληαο ηελ έλλνηα ηεο «δηαδνρηθήο ξνήο» ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ αθή-

λεη ηε κπαηαξία, ηαμηδεχεη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπθιψκαηνο θαη επηζηέθεη ζε απηήλ 

(Driver et al., 2000, ζ. 228). 
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3 Σσεδιαζμόρ διαδικαζιών γνυζηικήρ ζύγκποςζηρ 

Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε σο δηδαθηηθφ εξγαιείν  αλαθέξεηαη ζηε δηεπζέηεζε εθπαη-

δεπηηθνχ  πιηθνχ, πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε δεκη-

νπξγία αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ νη καζεηέο θάλνπλ ζηε βάζε ησλ 

πξνυπαξρνπζψλ γηα απηνχο αληηιήςεσλ θαη ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα αληηιεπηηθά δεδνκέλα ησλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ (Ραβαλήο, 2001). Απνζαθελί-

δνληαο έηζη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, νη καζεηέο, κέζσ ηεο αληηπαξάζεζήο ηνπο κε ηα θπ-

ξίαξρα αληηιεπηηθά δεδνκέλα, ζα νδεγεζνχλ είηε ζηελ επηβεβαίσζή ηνπο είηε ζηε 

γλσζηηθή ζχγθξνπζε πνπ ζα νδεγήζεη κέζσ κηαο θαζνδεγνχκελεο αλαθαιππηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε αλαδφκεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πξφηεξσλ εζθαικέλσλ α-

ληηιήςεσλ κε απηφ πνπ νη ίδηνη αλαθάιπςαλ θαη είλαη πιεζηέζηεξν πξνο ην ζψκα ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο (Κφθθνηαο, 2001).  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε ζεκειηψλεηαη ζην δηάινγν πξαγκαηηθόηεηαο (πείξακα 

κε απιά πιηθά) θαη κνληέινπ (πξνζνκνίσζε ζην εηθνληθφ εξγαζηήξην).  Πξνηεξαηφηε-

ηα δίδεηαη σζηφζν ζηε δηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο παξά ηελ αλακθηζβή-

ηεηε  ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ ειεθηξηθνχ θπ-

θιψκαηνο θαη ηνπ ξφιν ηεο κπαηαξίαο έρεη επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφ-

ηεηα κέζσ πξαγκαηηθψλ πεηξακάησλ (Κψηζεο & Δπαγγέινπ, 2010). Οη καζεηέο ζα 

εξγαζηνχλ ζε νκάδεο πξνο επίηεπμε ηφζν ησλ νθειψλ ησλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ κν-

ληέισλ κάζεζεο φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνγλσζηηθήο ζχγθξνπζεο. Ζ δηα-

δηθαζία ζα είλαη θαηεπζπλφκελε κέζσ Φ.Δ.  

3.1 Ανάδειξη-αναδόμηζη ηυν ανηιλήτευν υρ ππορ ηη μονοπολική θύζη 

ηηρ μπαηαπίαρ 

1
ο
 ζηάδιο-Ανάδειξη αηομικών ανηιλήτευν: Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

ησλ 3-4 αηφκσλ. ε θάζε καζεηή δίλεηαη ην Φ.Δ. Α1, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε 

αλάδεημε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. Με ηε Γξαζηεξηφηεηα 1 επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηνπ 

θπξίαξρνπ γηα θάζε καζεηή ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ζε απιφ 

ειεθηξηθφ θχθισκα (Driver et al., 2000· Υξεζηίδνπ, 2011). Πξνζδνθάηαη πσο νη κα-

ζεηέο ζα απεηθνλίζνπλ ηνπνινγηθά ην θχθισκα ζε φιεο ηηο δπλαηέο ηνπ πεξηπηψζεηο 

θαηά ηε ζχλδεζε κπαηαξίαο-ιακπηήξα, δειαδή «κνλνπνιηθφ», «κνλνπνιηθφ-

δηπνιηθφ» θαη «δηπνιηθφ». Ζ εξκελεία ηνπο γηα ην επηιεγφκελν κνληέιν θαηαγξάθε-

ηαη ζηε Γξαζηεξηφηεηα 2. Με ηε Γξαζηεξηφηεηα 3 επηδεηείηαη ε πξνζνρή ησλ καζε-

ηψλ ζηελ χπαξμε ησλ δχν δηαθξηηψλ αθξνδεθηψλ ζε κπαηαξία θαη ιακπηήξα. Γηα ην 
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ιφγν απηφ επηιέρηεθαλ εηθφλεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ αθξνδεθηψλ απηψλ, 

φπσο ζηε κπαηαξία ησλ 4,5 V θαη ζην ιακπηήξα ηχπνπ GU10. 

2
ο
 ζηάδιο-Έλεγσορ & ζύνθεζη ανηιλήτευν- κοινυνικογνυζηική ζύγκποςζη: Α-

θνινχζσο νη καζεηέο, ζην πιαίζην ηεο νκάδαο,  αλαδεηνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

ζηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη, επηρεηξψληαο ηε ζχλζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο θαη ηε 

δφκεζε ηεο απάληεζεο ηεο νκάδαο ζην Φ.Δ. Α2. Έηζη επηηπγράλεηαη θαηαξράο ε θνη-

λσληθνγλσζηηθή ζχγθξνπζε, θαζψο ειέγρνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηηο αληη-

ιήςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, νδεγνχκελνη πηζαλφλ ζηελ αιιαγή απηψλ (Ραβαλήο, 

2001). Ζ ζχγθξνπζε είλαη ελδναηνκηθή, αθνχ θάζε καζεηήο ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ 

ελδερφκελε δηαθνξεηηθή δηθή ηνπ απάληεζε πξνηξέπεηαη λα ηελ ακθηζβεηήζεη, φζν 

θαη θνηλσληθή ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ (θνπκηφο, 2012β).  Οη απαληήζεηο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνληαη ελψπηνλ ησλ 

ππφινηπσλ νκάδσλ ηεο ηάμεο, γεληθεχνληαο έηζη ηε θάζε ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο 

ζχγθξνπζεο. 

3
ο
 ζηάδιο-Πειπαμαηικόρ έλεγσορ: Δδψ παξέρνληαη ζε επίπεδν νκάδαο καζεηψλ ηα 

απαξαίηεηα πιηθά (κπαηαξία, ιακπηήξαο, θαιψδηα κε αθξνδέθηεο) γηα λα ειέγμνπλ 

ηελ νξζφηεηα ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο νη καζεηέο 

γίλνληαη γλσζηηθά δξαζηήξηνη θαη ελεξγνπνηνχληαη εθ λένπ νη δηαδηθαζίεο ελδναηνκη-

θήο θαη θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο. Γνθηκάδνληαο θαηαξράο ην κνληέιν ζχλδεζεο πνπ 

έρνπλ επηιέμεη δηαπηζηψλνπλ ηελ ελδερφκελε δηάζηαζε κεηαμχ αλακελφκελνπ θαη 

πεηξακαηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ αλαθαιππηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη ζρεδηαζκέλα 

(Φ.Δ. Α3) θαη νη καζεηέο ειέγρνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαδηθα-

ζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (Κφθθνηαο, 2001).  

4
ο
 ζηάδιο-Δθαπμογή: ην ζηάδην απηφ επηρεηξείηαη ν ζπζρεηηζκφο απηνχ πνπ έκαζαλ 

νη καζεηέο κε ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη κπα-

ηαξίεο δηάθνξσλ ηχπσλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηνπο δηαθξηηνχο πφινπο (+ 

& -) θαη πξνηείλνπλ θαηάιιεινπο ηχπνπο ζχλδεζεο. Υξήζηκε είλαη ε αμηνπνίεζε α-

ληηθεηκέλσλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ, π.ρ. ξαδηνθαζεηνθψλσλ, θαθψλ, ειε-

θηξνληθψλ παηρληδηψλ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ
2
 θ.ιπ., πνπ νη αθξνδέθηεο ηνπο πνηθίινπλ 

ζηε κνξθή. Ζ ζχλδεζε λέαο γλψζεο θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ νδεγεί ηνπο καζεηέο 

                                                 
2
 ηελ πεξίπησζε κπαηαξηψλ φπσο ζηα θηλεηά ηειέθσλα πξέπεη λα επηζεκαλζεί εθ ησλ πξν-

ηέξσλ ζηνπο καζεηέο πσο ππάξρεη θαη ηξίηνο (πηζαλά θαη ηέηαξηνο) αθξνδέθηεο πνπ αθνξά δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ ηεο θφξηηζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κπαηαξηψλ θαη δελ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκα-

ηνο. 
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λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο γλψζεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ (Κφθθνηαο, 

2001). Ζ εθαξκνγή θαη ε επέθηαζε ηεο γλψζεο επηηπγράλεηαη κε ην Φ.Δ. Α4 πνπ δε-

ηά ην ζρεδηαζκφ νξζήο ζπλδεζκνινγίαο κπαηαξίαο-ιακπηήξα ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

απηψλ. 

3.2 Ανάδειξη-αναδόμηζη ηυν ανηιλήτευν υρ ππορ ηο πόλο μπαηαπίαρ-

δόηη και λαμπηήπα-καηαναλυηή 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ε κπαηαξία πξνζδηνξίδεηαη σο «πεγή» πνπ «αλαγθάδεη ηα ε-

ιεθηξφληα λα θηλνχληαη» ("Φπζηθά" Δ' Γεκνηηθνχ: Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ- Βηβιίν 

καζεηή, ρ.ρ, ζ. 59). Ζ αμηνπνίεζε ηνπ φξνπ «πεγή» δεκηνπξγεί ζπλάθεηεο κε ηελ έλ-

λνηα ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο πξνέιεπζεο, σζάλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα λα δεκηνπξγείηαη 

ή λα πεγάδεη απφ ηε κπαηαξία, νδεγψληαο έηζη ζε αληηιήςεηο ηεο κνξθήο φηη ε κπα-

ηαξία είλαη «δφηεο ειεθηξηζκνχ» (Υξεζηίδνπ, 2011, ζ. 82). ε απηφ ζπκβάιιεη ε θα-

ζεκεξηλή ρξήζε ηεο γιψζζαο κε εθθξάζεηο φπσο «ε κπαηαξία άδεηαζε» ή ε πνιχ ζπ-

λεζηζκέλε δηαδηθαζία θφξηηζεο επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ πνπ εληζρχεη ηελ α-

ληίιεςε ηεο κπαηαξίαο-δνρείνπ, πνπ φηαλ «αδεηάζεη» ηε ζπλδένπκε ζην θνξηηζηή γηα 

«λα γεκίζεη» μαλά. Δίλαη επίζεο ζπρλή ε αληίιεςε πσο ην ξεχκα «θαηαλαιψλεηαη» 

θαζψο ηα ειεθηξηθά θνξηία «ρξεζηκνπνηνχληαη» απφ ηνπο ιακπηήξεο. Απηά παγηψ-

λνπλ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ ιακπηήξα-θαηαλαισηή  θαη ηεο κπαηαξίαο- απνζή-

θεο  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

ηε βάζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ, αλ ζπλδεζνχλ ζε κηα κπαηαξία πεξηζζφηε-

ξνη ιακπηήξεο ε δηάξθεηα θσηνβνιίαο ηνπο ζα κεησζεί, θαζψο φζν πεξηζζφηεξνη είλαη 

νη «θαηαλαισηέο» ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε δξάζε, κε απνηέιεζκα λα «αδεηάζεη» 

γξεγνξφηεξα ε κπαηαξία. Πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί γλσζηηθή ζχγθξνπζε πηνζε-

ηνχκε ηελ ίδηα αθνινπζία ζηαδίσλ πνπ αμηνπνηήζακε θαη ζηελ αληίιεςε ηεο κνλνπν-

ιηθφηεηαο ηεο κπαηαξίαο κε ην ίδην κνληέιν νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. 

1
ο
 ζηάδιο-Ανάδειξη αηομικών ανηιλήτευν: ε θάζε καζεηή δίλεηαη ην Φ.Δ. Β1, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ησλ αληηιήςεψλ ηνπ.  Με ηε Γξαζηεξηφηε-

ηα 1 επηδηψθεηαη ε πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο θσηνβνιίαο ησλ ιακπηήξσλ ζε θάζε πε-

ξίπησζε. Καζψο ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ θπξηαξρείηαη απφ ην ζρήκα ιακπηήξα-

θαηαλαισηή  θαη κπαηαξίαο- απνζήθεο  πξνζδνθάηαη πσο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζα 

δψζνπλ κηθξφηεξν ρξφλν θσηνβνιίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο 2, αθνχ ην 

θνξηίν ηεο «απνζήθεο» ζα κνηξαζηεί ζε δχν «θαηαλαισηέο», άξα ζα «εμαληιεζεί» 
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γξεγνξφηεξα. Με ηε Γξαζηεξηφηεηα 2 επηδηψθεηαη ε απνζαθήληζε ηεο αληίιεςεο 

ησλ καζεηψλ γηα ην ξφιν κπαηαξίαο θαη ιακπηήξα. 

Δθφζνλ ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ είλαη θπξίαξρν ην ζρήκα ιακπηήξα-

θαηαλαισηή  θαη κπαηαξίαο- απνζήθεο, ε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα ηεο Γξαζηε-

ξηφηεηαο 3 πξνζδνθάηαη πσο ζα είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο Α ζα θσην-

βνιήζεη ν ιακπηήξαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο Β δε ζα ζπκβεί ηίπνηα. Δί-

λαη ελδερφκελν έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε λα αλαθέξεη 

πσο ε κπαηαξία ζα ραιάζεη ιφγσ βξαρπθπθιψκαηνο (Κνπκαξάο, 2000). Με ην δεχ-

ηεξν εξψηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο δεηείηαη ε πξφβιεςε ησλ καζεηψλ γηα ην 

πνηα κπαηαξία ζα «ηειεηψζεη» γξεγνξφηεξα. Ζ ζπλεζηζκέλε πξφβιεςε ησλ καζεηψλ 

είλαη πσο ε κπαηαξία Β ζα ηειεηψζεη αξγφηεξα ή δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ. Ζ πξφβιεςε 

απηή βαζίδεηαη ζηελ θπξίαξρε αληίιεςε ηνπ ζρήκαηνο ιακπηήξα-θαηαλαισηή  θαη 

κπαηαξίαο- απνζήθεο, νπφηε αθνχ απνπζηάδεη ν παξάγνληαο θαηαλαισηήο δελ πθί-

ζηαηαη δξάζε, άξα ε κπαηαξία δε ζα «δψζεη» ειεθηξηζκφ, ζπλεπψο ε «απνζήθε» δε 

ζα «αδεηάζεη». 

2
ο
 ζηάδιο-Έλεγσορ & ζύνθεζη ανηιλήτευν- κοινυνικογνυζηική ζύγκποςζη: Σν 

ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ ίδησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν νκά-

δαο. Οη ζηφρνη θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη νη ίδηεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ζην αληίζηνηρν 

ζηάδην ηεο αληίιεςεο γηα ηε κνλνπνιηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη 

ζην Φ.Δ. Β2. 

3
ο
 ζηάδιο-Πειπαμαηικόρ έλεγσορ: Δδψ παξέρνληαη ζε επίπεδν νκάδαο ηα απαξαίηε-

ηα πιηθά (κπαηαξίεο, ιακπηήξαο, θαιψδηα κε αθξνδέθηεο) γηα λα ειέγμνπλ ηελ νξζφ-

ηεηα ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. Δπηζπκεηφ είλαη νη κπαηαξίεο λα είλαη θαηλνχξηεο ζηε ζπ-

ζθεπαζία ηνπο, ψζηε λα κε δεκηνπξγεζνχλ ακθηβνιίεο ζηνπο καζεηέο γηα ην αλ ε κηα 

εμ απηψλ είλαη πεξηζζφηεξν «γεκάηε» απφ ηελ άιιε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξά-

καηνο ηζρχνπλ νη ίδηεο επηζεκάλζεηο γηα ην αληίζηνηρν ζηάδην ηεο πξνεγνχκελεο α-

ληίιεςεο.  

Ζ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε γλσζηηθή ζχγθξνπζε,  

θαζψο δελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ζηε βάζε ησλ ππαξρνπζψλ αληηιήςεσλ ηε κεη-

σκέλε θσηνβνιία ή ηελ πιήξε απνπζία ηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο κπαηαξίαο 

ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 2. Δθφζνλ ζηελ αληίιεςε ησλ καζε-

ηψλ ν ιακπηήξαο είλαη «θαηαλαισηήο», ε απνπζία ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο 
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κπαηαξίαο δελ πξέπεη λα επηθέξεη θακηά αιιαγή ζηνλ «ειεθηξηζκφ» πνπ απηή «πε-

ξηέρεη». Με ηε Γξαζηεξηφηεηα 3 νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ην αλακελφκελν θαη ην πεη-

ξακαηηθφ απνηέιεζκα, δηαπηζηψλνληαο ηελ απφθιηζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνδε-

γεί κε εξσηήζεηο ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην 

ζρήκα ιακπηήξαο-θαηαλαισηήο  θαη κπαηαξία- απνζήθε. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο 

λα αλαινγηζηνχλ ηελ πξνηεξαία αληίιεςε, ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο νδεγνχζε ζηελ 

πξφβιεςε πσο  ε κπαηαξία Α ζα «ηειείσλε» γξεγνξφηεξα θαη ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο 

βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηελ νξζή απάληεζε. 

4
ο
 ζηάδιο-Δθαπμογή, επέκηαζη: Με ην Φ.Δ. Β4 επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή-επέθηαζε 

ηεο ππφ δηακφξθσζε λέαο αληίιεςεο ζε έλα λέν πξφβιεκα ππφ κνξθή πεηξακαηηθήο 

δηάηαμεο. Ζ θσηνβνιία ησλ ιακπηήξσλ ζε θάζε πεξίπησζε ιεηηνπξγεί γηα ηνπο κα-

ζεηέο σο έλδεημε ηνπ ξεχκαηνο πνπ ξέεη ζην θχθισκα, θαζψο δελ αμηνπνηνχληαη φξ-

γαλα κέηξεζεο ή καζεκαηηθνί ηχπνη. ην ζεκείν απηφ εηζάγεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηη-

θφ ε έλλνηα ηεο αληίζηαζεο θαη ν ξφινο ηνπ ιακπηήξα σο αληίζηαζε θαη φρη σο θαηα-

λαισηή. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο ε νπνία γηα 

ηνπο καζεηέο νπηηθνπνηείηαη απφ ην κέηξν ηεο θσηνβνιίαο ηνπ  ιακπηήξα. Έηζη επη-

ηπγράλεηαη ζχλδεζε «θαηαλαιηζθφκελεο» ελέξγεηαο θαη αληίζηαζεο θπθιψκαηνο, 

αθνχ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληίζηαζε (δχν ιακπηήξεο ζε ζεηξά) ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ε έληαζε (θσηνβνιία ιακπηήξσλ), άξα κηθξφηεξε αλακέλεηαη θαη ε «θαηαλά-

ισζε» ξεχκαηνο ζην θχθισκα.  

3.2.1 Πεπιοπιζμοί ηηρ παπέμβαζηρ 

Ζ αμηνπνίεζε πξαγκαηηθνχ πεηξάκαηνο επηηξέπεη ηελ άκεζε εκπινθή ησλ καζεηψλ 

κε ηα πιηθά ηνπ  ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θαη εμαζθαιίδεη ηελ αξρή ηεο επνπηείαο, 

σζηφζν απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ απνηειεζκά-

ησλ ηνπ, ελψ απμάλεη θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά έλα εηθνληθφ 

εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ  πξνζνκνίσζεο Phet πνπ δηαζέηεη 

θαηάιιειε πξνζνκνίσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απιψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ.
3
 Σν 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηε γξήγνξε ρξνληθή πξνβνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμά-

ληιεζεο ηεο κπαηαξίαο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε θαη άιισλ δπλαηψλ ηξφπνο ζχλδε-

ζεο ησλ ιακπηήξσλ (π.ρ. παξάιιεια) θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θάζε 

θνξά. 

                                                 
3
 https://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc 
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3.3 Πποϋποθέζειρ αναγνώπιζηρ γνυζηικών ζςγκπούζευν 

Γηα ηνπο Hewson & Hewson (1984), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ελλνηνινγηθή αιιαγή 

κέζσ ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο απαηηείηαη νη καζεηέο λα θαηαλννχλ πιήξσο ηηο δπν 

δηαθξηηέο αληηιήςεηο. Οη πξφηεξεο αληηιήςεηο είλαη εχινγα θαηαλνεηέο απφ ηνπο κα-

ζεηέο, αθνχ εδξάδνληαη ζε λνεηηθά ζρήκαηα πνπ επί καθξφλ ζπληζηνχλ γηα απηνχο 

ηνλ ηξφπν απνθσδηθνπνίεζεο θαη εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα απηνχο, θαζψο αδπλαηνχλ α-

θελφο λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία ην θχθισκα, ζηεξηδφκελνη ζηε κνλνπνιηθφηεηα ηεο 

κπαηαξίαο, αθεηέξνπ αδπλαηνχλ λα εξκελεχζνπλ γηαηί ε κπαηαξία «αδεηάδεη» ρσξίο 

λα ππάξρεη «θαηαλαισηήο» ή γηαηί φηαλ απμάλνληαη νη «θαηαλαισηέο» ε δηάξθεηά ηεο 

δελ πεξηνξίδεηαη.  

Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη αθνχ δηέιζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ελδναηνκηθήο θαη θνηλσληθνγλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλα-

γλσξίζνπλ ηελ αδπλακία ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ λα εξκελεχζνπλ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, ηα νπνία άιισζηε είλαη θπξίαξρα θαη αδηακθηζβήηεηα κε βάζε ην ζηάδην 

ηεο γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Δπξηζθφκελνη ζηελ πεξίνδν ησλ «ινγηθψλ λνεηηθψλ 

πξάμεσλ» (Παξαζθεπφπνπινο, 1985, ζ. 42) νη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο έρνπλ ζπ-

γθξνηήζεη ζηε ζθέςε ηνπο ηηο αλαγθαίεο γλσζηηθέο παξακέηξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

εζσηεξίθεπζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ δξάζεσλ, δειαδή 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ. Σν λέν πιαίζην εξκελείαο αξρηθά 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα «δηακεξηζκαηνπνίεζε» (compartmentalization) (Hewson 

& Hewson, 1984, ζ. 8) ηεο γλψζεο ηνπο, σζηφζν απηφ ζα είλαη απιψο ην ελδηάκεζν 

ζηάδην κέρξη λα δνκήζνπλ κηα λέα «ελλνηνινγηθή νηθνινγία» (conceptual ecology) κε 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ζπλέπεηα, φπνπ ε επηινγή ηεο κηαο αληίιεςεο ζα νδεγεί εχιν-

γα ζηελ απφξξηςε ηεο άιιεο. Ζ εθαξκνγή θαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνηείλνληαη κε άκεζε ζχλδεζε κε εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο εθηηκάηαη πσο ζα 

ζπληειέζεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ παγίσζε ηεο λέαο γλψζεο. 

4 Σςμπεπάζμαηα 

Οη επνηθνδνκεηηθέο παξεκβάζεηο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ. αμηνπνηνχλ ηηο ηδέεο ησλ 

καζεηψλ, επηδηψθνληαο ηελ αλαδφκεζή ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ εγθπξφηεξεο θαη 

εγγχηεξεο ζηελ επηζηεκνληθή εθδνρή ηεο γλψζεο. ην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ ειεθηξη-

ζκνχ νη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο δηαπηζηψζακε πσο εκθαλίδνπλ αξθεηά απφ ηα γε-

ληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. Καη νη δπν αληηιήςεηο εκθαλί-
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δνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή, ελψ ε κνλνπνιηθή θχζε ηεο κπαηαξίαο δηαθξίλεηαη 

γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηξξνή απφ ην βαζκφ εμνηθείσζεο θαζψο θαη ηελ πε-

ξηνξηζκέλε εζηίαζε, ελψ ζην ζρήκα κπαηαξίαο-δνρείνπ θαη ιακπηήξα-θαηαλαισηή 

ππάξρεη ζχγρπζε ελλνηψλ πνπ δε δηαρσξίδνληαη, θπξηαξρία αληηιεπηηθψλ δεδνκέλσλ, 

πεξηνξηζκέλε εζηίαζε θαη γξακκηθφο-αηηηαθφο ζπιινγηζκφο.  

Οη πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο αμηνπνίεζαλ δηδαθηηθά 

εξγαιεία θαη κέζα, ζχκθσλα κε ην ΑΠ ζπνπδψλ θαη ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ. Μέζσ εθηέιεζεο πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη κηα αθνινπζίαο ζηαδίσλ 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ, επηδηψρζεθε ε ελλνηνινγηθή αιιαγή 

θαη ε αλαδφκεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ππφ ην πιαίζην ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ ζέηνπλ νη Hewson & Hewson (1984). ην επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζεσξνχκε πσο ππήξμε θαηαιιειφηεηα ζρεδηα-

ζκνχ θαη επάξθεηα κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο. Ζ θπξί-

αξρε ζηφρεπζε γηα αλαδφκεζε ησλ αληηιήςεσλ ζεσξεηηθά επηηεχρζεθε, σζηφζν ην 

απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα θξηζεί νξηζηηθά κφλν κεηά απφ ηελ επηηπρή ηνπ αμηνπνί-

εζε ζε πνηθηιία πιαηζίσλ ρξήζεο θαη θπξίσο ζην εχξνο ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θνηλφο θαη 

θπξίαξρνο ηφπνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηιήςεσλ είλαη ε αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιια-

γή. 
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Παπάπηημα 

Φύλλο Δπγαζίαρ Α1  

 

Γπαζηηπιόηηηα 1: Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη κηα κπαηαξία θαη έλα ιακπηήξα. 

χλδεζε ηε κπαηαξία κε ην ιακπηήξα, ζρεδηάδνληαο κε ην κνιχβη ζνπ ηνλ αγσγφ 

(θαιψδην) ή ηνπο αγσγνχο (θαιψδηα)  πνπ ρξεηάδεηαη, έηζη ψζηε ν ιακπηήξαο λα α-

λάςεη. 

 

 

 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 2: Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. Γηαηί αλάβεη ν ιακπηήξαο;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 3: Πξφζεμε ηνπο αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο θαη ηνπ ιακπηήξα. Ση 

παξαηεξείο; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Α2  

 

Γπαζηηπιόηηηα 1: Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη κηα κπαηαξία θαη έλα ιακπηήξα. 

πλδέζηε ηε κπαηαξία κε ην ιακπηήξα, ζρεδηάδνληαο κε ην κνιχβη ζαο ηνλ αγσγφ 

(θαιψδην) ή ηνπο αγσγνχο (θαιψδηα)  πνπ ρξεηάδεηαη, έηζη ψζηε ν ιακπηήξαο λα α-

λάςεη. 

 

 

 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 2: Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Γηαηί αλάβεη ν ιακπηήξαο;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 3: Πξνζέμηε ηνπο αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο θαη ηνπ ιακπηήξα. Ση 

παξαηεξείηε; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Α3  

 

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια ηα πιηθά πνπ δηαηίζεληαη (κπαηαξία, ιακπηήξαο, θαιψ-

δηα κε αθξνδέθηεο) επηρεηξήζηε κηα ζπλδεζκνινγία αληίζηνηρε κε ην ζρέδην πνπ πξφ-

ηεηλε ε νκάδαο ζαο ζην Φ.Δ.2, έηζη ψζηε λα αλάςεη ν ιακπηήξαο. Πξνηνχ πξνρσξή-

ζεηε ζην πείξακα, ζρεδηάζηε ηελ έξεπλά ζαο, απαληψληαο ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο; 

1. Ση ζέιεηε λα εξεπλήζεηε; ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Ση ζα θάλεηε γηα λα ην εξεπλήζεηε; ______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ηε ζπλέρεηα εθηειέζηε ηε ζπλδεζκνινγία πνπ έρεη πξνηείλεη ε νκάδα ζαο. Σν απν-

ηέιεζκα ηνπ πεηξάκαηνο επηβεβαίσζε απηφ πνπ πεξηκέλαηε; πκπιεξψζηε φπνηα απφ 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηαηξηάδεη ζηε πεξίπησζή ζαο: 

Ναη, ν ιακπηήξαο άλαςε, γηαηί ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Όρη, ν ιακπηήξαο δελ άλαςε, γηαηί _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιακπηήξαο δελ άλαςε, δνθηκάζηε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζχλ-

δεζεο, έηζη ψζηε λα αλάςεη. 

Πνηα είλαη ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία γηα λα αλάςεη ν ιακπηήξαο; _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ην παξαθάησ δηάγξακκα ζρεδηάζηε ηελ νξζή ζπλδεζκνινγία ηνπ θπθιψκαηνο κε 

ηελ νπνία πεηχραηε λα αλάςεη ν ιακπηήξαο. 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Α4  

 

Οη παξαθάησ εηθφλεο απεηθνλίδνπλ δεχγε κπαηαξίαο-ιακπηήξα δηάθνξσλ ηχπσλ. Δ-

θαξκφδνληαο απηά πνπ κάζαηε γηα ηε δηπνιηθή θχζε ηεο κπαηαξίαο θαη ηνπ ιακπηή-

ξα, ζπλδέζηε θάζε κπαηαξία κε ηνλ πιεζηέζηεξν ιακπηήξα , ζρεδηάδνληαο κε ην κν-

ιχβη ζαο ηνπο αγσγνχο (θαιψδηα)  πνπ ρξεηάδεηαη, έηζη ψζηε ν ιακπηήξαο λα αλάςεη. 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Β1  

 

Σε όλα ηα παπακάηυ ηλεκηπικά κςκλώμαηα οι μπαηαπίερ είναι ακπιβώρ ίδιερ 

όπυρ και οι λαμπηήπερ.  

Γπαζηηπιόηηηα 1:  ε πνηα πεξίπησζε απφ ηηο παξαθάησ ζεσξείο πσο ζα ζηακαηή-

ζεη λσξίηεξα ε θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα (ή ησλ ιακπηήξσλ); ηελ πεξίπησζε ηεο 

κπαηαξίαο 1 ή ζηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο 2;  

 

Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αθφινπζε πξφηαζε: 

Θα ζηακαηήζεη λσξίηεξα ε θσηνβνιία η_____ ιακπηήξ___  ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κπαηαξίαο _____ , γηαηί _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 2:  Πνηνο είλαη ν ξφινο (ηη θάλεη) ηνπ θαζελφο απφ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο; πκπιήξσζε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Ζ κπαηαξία ___________________________________________________________ 

Ο ιακπηήξαο __________________________________________________________ 

Οη αγσγνί (θαιψδηα) ___________________________________________________ 

 

  

ζSY 
πλέρεηα ζηελ πίζσ ζειίδα 
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Γπαζηηπιόηηηα 3:  πλδέζακε ηηο κπαηαξίεο Α θαη Β θαηά ηνλ παξαθάησ ηξφπν. Ση 

λνκίδεηο πσο ζα ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε; εκείσζε ηελ απάληεζή ζνπ: 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο Α ζα _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο Β ζα _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ε πνηα πεξίπησζε απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο πηζηεχεηο πσο ζα «ηειεηψζεη» λσ-

ξίηεξα ε κπαηαξία;  Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αθφινπζε 

πξφηαζε: 

Θα «ηειεηψζεη» λσξίηεξα ε κπαηαξία _____ , γηαηί ___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Β2  

 

Σε όλα ηα παπακάηυ ηλεκηπικά κςκλώμαηα οι μπαηαπίερ είναι ακπιβώρ ίδιερ 

όπυρ και οι λαμπηήπερ.  

Γπαζηηπιόηηηα 1:  ε πνηα πεξίπησζε απφ ηηο παξαθάησ ζεσξείο πσο ζα ζηακαηή-

ζεη λσξίηεξα ε θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα (ή ησλ ιακπηήξσλ); ηελ πεξίπησζε ηεο 

κπαηαξίαο 1 ή ζηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο 2;  

 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ηεο νκάδαο ζαο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αθφινπζε πξφηα-

ζε: 

Θα ζηακαηήζεη λσξίηεξα ε θσηνβνιία η_____ ιακπηήξ___  ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κπαηαξίαο _____ , γηαηί _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 2:  Πνηνο είλαη ν ξφινο (ηη θάλεη) ηνπ θαζελφο απφ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο; πκπιεξψζηε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Ζ κπαηαξία ___________________________________________________________ 

Ο ιακπηήξαο __________________________________________________________ 

Οη αγσγνί (θαιψδηα) ___________________________________________________ 

 

  

ζSY 
πλέρεηα ζηελ πίζσ ζειίδα 
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Γπαζηηπιόηηηα 3:  πλδέζακε ηηο κπαηαξίεο Α θαη Β θαηά ηνλ παξαθάησ ηξφπν. Ση 

λνκίδεηε πσο ζα ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε; εκείσζε ηελ απάληεζε ηεο νκάδαο ζαο: 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο Α ζα _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ηελ πεξίπησζε ηεο κπαηαξίαο Β ζα _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ε πνηα πεξίπησζε απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο πηζηεχεηε πσο ζα «ηειεηψζεη» λσ-

ξίηεξα ε κπαηαξία;  Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ηεο νκάδαο ζαο, ζπκπιεξψλνληαο 

ηελ αθφινπζε πξφηαζε: 

Θα «ηειεηψζεη» λσξίηεξα ε κπαηαξία _____ , γηαηί ___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Β3  

 

Οι μπαηαπίερ πος ζαρ δίδονηαι είναι ακπιβώρ ίδιερ. 

Γπαζηηπιόηηηα 1:   

 Απνζπζθεπάζηε ηηο κπαηαξίεο. 

 πλδέζηε ην ιακπηήξα κε ηελ πξψηε κπαηαξία (νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν). Ση 

παξαηεξείηε;  ___________________________________________________ 

 Απνζπλδέζηε ην ιακπηήξα απφ ηελ πξψηε κπαηαξία θαη ζπλδέζηε ηνλ κε ηελ 

άιιε. Ση παξαηεξείηε; ____________________________________________ 

 πγθξίλεηε ηε θσηνβνιία ησλ ιακπηήξσλ θαηά ηε ζχλδεζή ηνπο κε θάζε 

κπαηαξία. Δπηιέμηε ηε ζσζηή απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη αηηηνινγήζηε 

ηελ απάληεζή ζαο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ πξφηαζε  

 Ο ιακπηήξαο θσηνβνινχζε πεξηζζφηεξν φηαλ ζπλδέζεθε ζηελ πξψηε κπα-

ηαξία, γηαηί _________________________________________________ 

 Ο ιακπηήξαο θσηνβνινχζε πεξηζζφηεξν φηαλ ζπλδέζεθε ζηε δεχηεξε 

κπαηαξία, γηαηί _________________________________________________ 

 Ο ιακπηήξαο θσηνβνινχζε ην ίδην θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, γηαηί ______ 

______________________________________________________________ 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 2:   

 πλδέζηε ηε κηα απφ ηηο κπαηαξίεο κε ην ιακπηήξα (κπαηαξία Α) θαη ζηελ 

άιιε ζπλδέζηε ηνπο δπν ηεο πφινπο φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα (κπαηαξία 

Β). 

  

 Αθήζηε ηηο κπαηαξίεο ζπλδεδεκέλεο γηα ρξφλν 20 ιεπηψλ. 

 Αθνχ πεξάζνπλ ηα 20 ιεπηά, παξαηεξήζηε ηε θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα ζηελ 

πξψηε κπαηαξία. 

 Απνζπλδέζηε ην θαιψδην πνπ ελψλεη ηνπο πφινπο ηεο δεχηεξεο κπαηαξίαο. 

 Απνζπλδέζηε ην ιακπηήξα απφ ηελ πξψηε κπαηαξία θαη ζπλδέζηε ηνλ ζηε 

δεχηεξε.  
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 Παξαηεξήζηε ηε θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα. πγθξίλεηέ ηελ κε ηε θσηνβνιία 

πνπ είρε ν ιακπηήξαο φηαλ ήηαλ ζπλδεδεκέλνο ζηελ πξψηε κπαηαξία. 

 Ση παξαηεξείηε; _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Πνηα κπαηαξία «ηέιεησζε» ή «ζα ηειεηψζεη» γξεγνξφηεξα;  εκεηψζηε ηελ 

απάληεζή ζαο: __________________________________________________ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 3:   

πγθξίλεηε ηελ απάληεζε πνπ ζεκεηψζαηε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε κε ηελ απά-

ληεζε πνπ είρε δψζεη ε νκάδα ζαο ζηε Γξαζηεξηφηεηα 3 ηνπ Φ.Δ. Β2. 

 Απηφ πνπ δηαπηζηψζαηε απφ ην πείξακα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ είραηε πξν-

βιέςεη ζηε Γξαζηεξηφηεηα 3 ηνπ Φ.Δ Β2; __________________________ 

 Γηαηί πηζηεχεηε πσο ζπλέβε απηφ; ___________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Φύλλο Δπγαζίαρ Β4  

 

Γπαζηηπιόηηηα 1:   

 Απνζπζθεπάζηε άιιεο δχν κπαηαξίεο. 

 πλδέζηε ζηελ πξψηε κπαηαξία έλα ιακπηήξα θαη ζηε δεχηεξε κπαηαξία δχν 

ιακπηήξεο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

 

 Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε θσηνβνιία ησλ ιακπηήξσλ; _________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Αθήζηε ηηο κπαηαξίεο ζπλδεδεκέλεο γηα ρξφλν 30 ιεπηψλ. Ση παξαηεξείηε σο 

πξνο ηε θσηνβνιία ησλ ιακπηήξσλ ζε θάζε πεξίπησζε; _________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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