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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Τελειώνοντας την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους/ες εκείνους/ες που με

βοήθησαν και συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόθερμα την επιβλέπουσα καθηγήτρια της παρούσας

διατριβής κ. Ελένη Σταυρίδου, για την αμέριστη υποστήριξη, τη σχολαστική της καθοδήγηση

αλ/.ά και τ/ συνεχή της ενθάρρυνση, στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση

της έρευνας αυτής. Η συμβολή της σε όλα τα στάδια εκπόνησης της διατριβής από την

επιλογή του θέματος μέχρι την εφαρμογή της τελικής έρευνας και τη συγγραφή της

διατριβής, ήταν τέτοια που ξεπερνά αυτό που ίσως κανείς προσδοκά από τον/ην

εmβλέποvτα/ουσα μιας εργασίας. Η επαΥΥελματική ευσυνειδησία και η χαρακτηριστική της

ευγένεια, η διακριτικότητα και η υπομονή που επέδειξε σε πoλ/iJ. σημεία υπήρξαν για μένα

μοναδικά μαθήματα εmστημοvι'Κής συνεργασίας. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω την Κ.

Σταυρίδου για την εμπιστοσύ\1l που μου έδειξε σε δύσκολες στιγμές. την ηθική

συμπαράσταση που μου προσέφερε αυ.iJ. και τη συμβολή της στις εmστημονncές μου

αναζητήσεις.

Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τα όJJ...λ1 δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής

τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Χρηστίδη και την Αναπληρώτρια καθηγήτρια 1(. Δόμνα Κακανά,

για τις εποικοδομητικέςσυζητήσεις. τη συνεργασία. τις πολύτιμες συμβουλές τους. το χρόνο

που διέθεσανακούγονταςτις ανησυχίες και τους προβληματισμούςμου καθώς και τη συνεχή

ενθάρρυνση που μου παρείχαν, στοιχεία που βοήθησαν σημαντικά στην ολοκλήρωση της

παρούσαςδιατριβής.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια καθη-γήτρια κ. Χριστίνα

Σολομωνίδου.για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. τη συνεχή υποστήριξη και

καθοδήγησή της. τις χρήσιμες παρατηρήσειςκαι υποδείξειςπου παρείχε τόσο στη σχεδίαση

όσο και στην εφαρμογή της έρευνας, καθώς και για τη συνεχή ενθάρρυνση και τον

ενθουσιασμό που με μετέδιδε. θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω την κ. Σολομωνίδου που

δέχτηκενα συμμετάσχειστην εξεταστικήεmτροπή.

θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τον KαθηΎJlτή 1(. Παναγιώτη Κόκκοτα. του οποίου οι

συμβουλές για την εφαρμογή διδασκαλιών εποικοδομητικού τύπου στο Δημοτικό σχολείο

ήταν σημαντικές. τον KαθηΎJlτή κ. Παναγιώτη Κουμαρά, τον οποίο είχα την τύχη να έχω
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καθηγητή όταν φοιτούσα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. για nς παρατηρήσεις και τις

χρήσιμες συμβουλές του αναφορικά με το σχολιασμό των δεδομένων τ/ς έρευνας και τον

Καθηγητή κ. Βασίλη Κουλαϊδή. για πς ωφέλιμες συζητήσεις και nς χρήσιμες υποδείξεις του.

Τους Κ.Κ. Κόκκοτα, Κουμαρά και Κουλα"ίδή, τους ευχαριστώ ακόμα που δέχτηκαν να

συμμετάσχουν στην εφταμελή εξεταστική επιτροπή.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τους δασκάλους και τις δασκάλες των 11

πειραματικών τάξεων που πήραν μέρος στην έρευνα, των οποίων η βοήθεια ήταν πολύτιμη

προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εφαρμογή του καινοτόμου εποικοδομητικού

προγράμματος συνεργατικής μάθησης για τη διδασκαλία εννοιών και φαινομένων του

ηλεκτρισμού στην Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού σχολείου. Ακόμα θα ήθελα να

ευχαριστήσω και τους/ις μαθητές/ριες των τάξεων αυτών που συμμετείχαν στον

πειραματισμό. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων:

Μαστραφτσή Μαριάνθη (Ε2 Ι 01.> Δημοτικού Σχολείου Βόλου)

Καλαμπόκα Σταυρούλα (Στ2 ιο
υ
Δημοτικού Σχολείου Βόλου)

Παχιός Βλάσης (Ε Ι 3'" ΔημοπκούΣχολείουΒόλου)

Μπάρλας Κωνσταντίνος(Στ2 3°U
Δημοτικού Σχολείου Βόλου)

Σύρος Χρήστος (Ε' 9'" ΔημοπκούΣχολείου Βόλου)

ΔεληγιάwηςΗλίας (Στ' 9°U
Δημοτικού Σχολείου Βόλου)

Κεχαγιό Βασιλεία (Ε2 13'" Δημοπκού Σχολείου Βόλου)

Ρουσιάς Θεόδωρος (Στ2 13°U
Δημοτικού Σχολείου Βόλου)

Πλιάτσακας Θανάσης (ΕΙ lSoU
Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας)

ΚονΤΟΎρήστος ΙωάV\ης (ΕΙ 32°U
Δημοτικού Σχολείου Βόλου)

Μαραϊδώνη Έφη (ΣτΙ 34'" ΔημοπκούΣχολείου Βόλου)

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λέκτορα κ. Μάριο Γούδα, ο οποίος με προθυμία

άκουσε τις απορίες μου και διέθεσε πολύτιμο Ύρόνο βοηθώντας με στ/ φάση της ανάλυσης

των δεδομένωντης έρευνας.

Η εργασία αυτή δεν θα είχε ποτέ ολοκληρωθεί αν δεν είχα τη συνεχή υποστήριξη,

προτροπή και ενθάρρυνση όλα αυτά τα χρόνια από τους γονείς μου, οι οποίοι στήριξαν όλες

nς επιλογές μου και στάθηκαν δίπλα μου σε δύσκολες στιγμές, συμβάλλοντας έτσι

ουσιαστικάστην ολοκλήρωσητης δουλειάςαυτής.

•
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕισαΎωγή

Κεφάλαιο 1

Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας: ο κοινωνικός εποικοδομητισμός-
και η συνεΡΥατιl\."ή μάθηση

Εισαγωγή

1.1. Η μάθηση στις Φυσικές Εmστήμες: από το Συμπεριφορισμόστον

ΚοινωνικόΕποικοδομητισμό

1.2. Συνεργατική μάθηση και διδασκαλία των ΦuσιKών Εmστημών

Κεφάλαιο 2

Ανασκόπηση της PιPλΙDΎραφίας για τη διδασκαλία και μάθηση

εννοιών και φαινομένων του ηλε,,--rρισμού

Εισαγωγή

2.1. Εναλλακτικέςανηλήψειςγια έννοιες και φαινόμενατου ηλεκτρισμού

2.1.1. Avτιλήψειςμαθητών/ριών για το ηλειαρικόρεύμα σε απλά και

σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα

2.1.2. Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών

για το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετο. ηλεκτρικά κυκλώματα

2.1.3. Avτlί.ήψεις μαθητών/ριών για το ηλεκτρικό ρεύμα και

την τάση/ διαφορά δυναμικού

2.1.4. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για τα διαγράμματα των

ηλεκτρικών κυκλωμάτων

2.2. Αναλογίες- μοντέλα για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και

φαινομένων του ηλεκτρισμού
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2.2.1. Αναλογία - Μεταφορά και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

2.2.2. ΠερfOΡfσμοί στη χρήση αναi.oγιών και μεταφορών

2.2.3. Αναλογίες - Μοντέλα για την κατανόηση της λειτουργίας

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

2.3. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλιών για έννοιες και φαινόμενα

του ηλεκτρισμού

2.3.1. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκoJ.ιών για τη βεί.τίωση των αρχικών

ιδεών των παιδιών YfG έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού

2.3.2. Aνάπroξη μοντέλων και νέων αναλυτικών προγραμμάτων

για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού

2.4. Αντιλήψεις μαθητώνιριων για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν

καθημερινά στο σπίτι

2.3. Συμπεράσματα - Σύνοψη των δεδομένων του κεφαλαίου

2.5.1. Avτιλήψεις μαθητώvlριών, υποψήφιων εκπωδευτικών και ενηλίκων

για το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα

2.5.2. Αναλογίες - Μοντέλα για τη δfδασκολία και μάθηση εννΟfών κω

φωνομένων του ηλεκτρισμού

2.5.3. Σχεδrασμός κω οργάνωση διδασκαλfών για έννοιες κω φωνόμενα

του ηλεκcρισμoύ

2.5.4. Αντιλήψεις μαθητώνlριών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποroύν

καθημεΡfνά στο σπίτι 94

2.5.5. Αναγκωότητα μελέτης της εξέλιξης των αVΤfλήψεωνΙ αναπαραστάσεων

των πωδιών της Ε' κω Στ' τάξης για το ηλεκτρικό ρεύμα κω τις ηλεκτρικές

OlΚfακές συσκευές σε ένα περfβάJJον συνεργατικής μάθησης 96

-

Κεφάλαιο 3

Μέθοδος Έρευνας 101

Εισαγωγή 103

3.1. Οι στόχοι της έρευνας 108

3.2. Οι υποθέσεις της έρευνας 108

3.3. Η πιλοτική έρευνα Ι Ι Ι

3.4. Η κυρίως έρευνα 113
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(θεματική ενότητα 2)

3.4.2.3. Αvn).ήψειςμαθητών/ριών για την έννοια του ανοιχτού και κλειστού

κυκλώματος και για τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών
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3.4.2.5. Avrιλήψεις μαθητών/ριών για τη σύνδεση κυκλωμάτων σε σειρά

και παρόJληλα στο εργαστήριο (θεματική ενότητα 5)

3.4.2.6. Avτιλήψεις μαθητών/ριών για τη δομή και τη λειτουργία της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάσrασης (θεματική ενότητα 6)

3.4.3. Το δείγμα

3.4.4. ΠειραμαηΙCΈςομάδες - Τα χαρακτηριστικά του νέου μαθησιακού

περιβάλλοντος

3.4.4.1. Το θεωρητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό του νέου μαθησιακού

περιβόJ.λoντoς

3.4.4.2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και

φαινομένων του ηλεκτρισμού

3.4.4.2.1. Αναγκαιότητα σύνταξης νέου Αναλυτικού Προγράμματος για τη

διδασκαλία εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

3.4.4.2.2. Παρουσίαση του νέου Αναλυτικού Προγράμματος

3.4.4.2.3. Οι εννέα (9) νέες διδακτικέςενότητεςπου αναπτύχθηκαν

για τη διδασκa)Jακαι μάθηση εννοιών και φαινομένων

του ηλεκτρισμού

3.4.4.2.4. Φv;λάδια eflYασiας για το μαθητή και τη μαθήτρια

3.4.4.2.5. ΣυμβOυ;.EfΠlκός οδηγός για το δάσκαλο και τη δασκάλα

3.4.4.3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

3.4.4.4. Η οργάνωση της τάξης
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Εισαγωγή

Οι έwοιες και τα φαινόμενα. καθώς και οι εφαρμογές που αφορούν στον ηλεκτρισμό

αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα βασικά θέματα των Φυσικών Επιστημών που

διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ωιαίτερο ενδιαφέρον για την

καθημερινή ζωή των παιδιών και τη διαμόρφωσή τους ως μελλοντικών πολιτών.

Το αίτημα για σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή ζωή, δηλαδή το

αίτημα της διαμόρφωσης πολιτών ικανών να χρησιμοποιούν επιστημονική γνώση για τη

λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής προβωJ-εται

συστηματικά τα τελευταία χρόνια (UNESCO 1993). Μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών

αυτών απαιτήσεων, σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνονται νέες κατευθύνσεις για το

περιεχόμενο, τους στόχους και τη διδασκαλία των Φυσικών Εmστημών. οι οποίες

περιγράφονται από τους όρους εmστήμη για όλους (science for all) και επιστημονικός 

τεχνολογικός αλφαβητισμός (scientifιc - technologicallίteracy).

Η αντίληψη αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την αυξάνουσα έμφαση στην τεχνολογική

εκπαίδευση (McCormick εΙ αl. 1993, Banks 1994), στη σχέση της τεχνολογίας με τις Φυσικές

Εmστήμες (Gilben 1992), καθώς και με την τάση που επικρατεί διεθνώς για τα αναλυτικά

προγράμματα διδασκαλίας των Φυσικών Εmστημών, που είναι τα αποκαλούμενα Science,

Technology and Society (STS) cuπίcula (ZoJJer εΙ 01. 1990, McGinn 1991). Τα προγράμματα

αυτά προωθούν την κατανόηση των Φυσικών Επιστημών στη σχέση τους με προβλήματα

Τεχνολογίας και της Κοινωνίας και εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια σε διεθνές επίπεδο

(όπως το πρόγραμμα SATIS στη Μ. Βρετανία που απευθύνεται σε παιδιά 8 έως 14 χρονών).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στ/ διδασκαλία του ηλεκτρισμού στο ελ/ηνικό Δημοτικό

σχολείο, αυτή αφορούσε για αρκετά χρόνια στα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. στη

συναρμολόγηση κυκλωμάτων με μια λάμπα και μια μπαταρία και στην απλή αναφορά

ορισμένων στοιχείων από την ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα

να μην επιτυγχάνεται η σύνδεση μεταξύ σχολείου και καθημερινότητας και οι μαθητές/ριες

να μην καταφέρνουν να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκτούσαν στο σχολείο, σε φαινόμενα

και καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής. Για παράδειγμα τα παιδιά αν και χρησιμοποιούν

καθημερινά μια ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών, δεν γνωρίζουν ότι οι συσκευές μέσα στο

σπίτι συνδέονται όπως τα λαμπάκια του εργαστηρίου, και δεν κατανοούν ότι οι ηλεκτρικές
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οικιακές συσκευές συνδέονται μεταξύ τους, ακόμα και αν είναι τοποθετημένες σε

διαφορετικά δωμάτια και ότι η σύνδεσή τους είναι παράλληλη.

Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό σχολείο,

περιλαμβάνεται για πρώτη φορά η διδασκαλία της παράλληλης σύνδεσης ανηστάσεων, ενώ

_ οι λιγοστές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς για τα θέματα αυτά, έχουν σαν

αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε αρκετά για τις εναλλακτικές αντιλήψεις και τις δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την παράλληλη

σύνδεση αντιστάσεων.

Τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, δεν έχουν διερευνηθεί οι αρχικές ιδέες

των μαθητώνΙριών της Ε' και Στ' τάξης (11-12 ετών) για τη σύνδεση και τη λειτουργία

σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο και για την παράλληλη σύνδεση των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Επιπλέον, δεν έχουν καταγραφεί οι αντιλήψεις και οι

αναπαραστάσεις των μαθητώνΙριών των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, για τη

διαδρομή των καλωδίων από το εργοστάσιο της ΔΕΗ μέχρι το σπίτι, καθώς και για τη

μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο παραγωγής του μέχρι το χώρο του σπιτιού

(Staνήdοu & Pilatou 2003). Επιπλέον, δεν έχουν σχεδιαστεί, εφαρμοστεί και αξιολογηθεί

καινοτομικές διδακτικές πρoσεyyiσεις εποικοδομητικού και συνεργατικού τύπου για τη

διδασκαλία των θεμάτων του ηλεκτρισμού που προαναφέρθηκαν, σε μαθητές/ριες ηλικίας 11

12 ετών.

Στην παρούσα διατριβή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον για τη

μελέτη ζητημάτων που αφορούν στις ΈWOιες του κυκλώματος και του ηλεκτρικού ρεύματος,

σε απλές καθημερινές συσκευές, όπως ο φακός, το πορτατίφ και η λάμπα δωματίου, στη

σύνδεση και στη λειτουργία σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο με δύο λάμπες

και μια μπαταρία, στο ρόλο του διακόπτη και της ασφάλειας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης, στην έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, στη μεταφορά

του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο "προέλευσης''! παραγωγής του μέχρι το χώρο του

σπιτιού, στη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, στο ρόλο της πρίζας στην

ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, καθώς και στη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης.
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Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η μελέτη των αρχικών αντιλήψεων και

των αναπαραστάσεων των μαθητών/ριών της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου,

ηλικίας 11-12 ετών, για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον, στόχο της διατριβής αποτέλεσε η ανάγκη να διαπιστωθεί πώς εξελίσσονται οι

αρχικές αντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις των παιδιών των δύο τελευταίων τάξεων της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

προαναφέρθηκαν σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης: α) ένα σύγχρονο μαθησιακό

περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου που αξιοποιεί διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και β)

ένα παραδοσιακό/ συμβατικό περιβάλλον μάθησης όπου ακολουθείται το ει-τίσημο εθνικό

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου.

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε αρχικά, και

παρουσιάζεται στο ]Q κεφάλαιο της διατριβής, σύντομη αναφορά σης διάφορες θεωρίες

μάθησης που επηρέασαν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και μάθηση των

Φυσικών Επιστημών, καθώς και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίαςαναφορικά με τη

συνεργατική μάθηση και τις προϋποθέσεις για επιτυχημένη εφαρμογή της (συνεργατικής

μάθησης) στην τάξη. Έτσι, επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους υιοθετήθηκε η

εποικοδομητική θεωρία για τη μάθηση στην πιο· σύγχρονη εκδοχή της - κοινωνικός

εποικοδομητισμός - ως το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και μάθηση των

εννοιών και των φαινομένων του ηλεκτρισμού στην παρούσα διατριβή.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανασκόπηση της διεθνούς και της ελληνικής

βιβλιογραφίας, που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να καταγραφούν οι αvnλήψεις και οι

αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

απασχόλησαν την παρούσα εργασία. Τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης

παρουσιάζονται στο 20 κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής, ενώ εξηγούνται και οι λόγοι για

τους οποίους προέκυψε αναγκαιότητα μελέτης των ανnλήψεων/ αναπαραστάσεων των

παιδιών της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, σε ένα περιβάλ/.ον συνεργατικής μάθησης.

Τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση τ/ς ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας,

λήφθηκαν υπόψη για τη διατύπωση των στόχων και των υποθέσεων της έρευνας που

3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



παρουσιάζονται στο 30 κεφάλαιο της διατριβής. Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η

μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε και η οποία είχε ως εξής:

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, με συνεντεύξεις με μικρό αριθμό παιδιών

(16), προκειμένου να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες και οι αναπαραστάσεις των

μαθητών/ριών για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που προαναφέρθηκαν. Με

βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, συντάχθηκε αρχικό γραπτό ερωτηματολόγιο,

- το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από μεγαλύτερο αριθμό παιδιών (375),

μαθητές!ριες πειραματικών ομάδων και ομάδων σύγκρισης, πριν την έναρξη των

διδασκαλιών. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε ένα νέοΙ σύΥχΡονο μαθησιακό

περιβάλλον, με βάση τη συστημική άποψη για τη διδασκαλία. το οποίο διέπονταν από τις

αρχές της συνεργατικής μάθησης και του KOινωVΙKOύ εποικοδομητισμού. Στο πλαίσιο του

νέου μαθησιακού περιβάλλοντος οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων

παρακολούθησαν εννέα νέες καινοτομικές διδακτικές παρεμβάσεις, με νέο αναλυτικό

πρόγραμμα εποικοδομητικού τύπου που συντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Οι

μαθητές!ριες των ομάδων σύγκρισης παρακολούθησαν την τυmκή διδασκαλία των εννοιών

και των φαινομένων του ηλεκτρισμού. Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων έγινε

με τελικό γραπτό ερωτηματολόγιο, που συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες όλου του δείγματος

και στο οποίο προστέθηκε μία επιπλέον ερώτηση σε σχέση με το αρχικό ερωτηματολόγιο,

καθώς και με τα φυλλάδια εργασίας που συμπλήρωσαν τα παιδιά των πειραματικών ομάδων.

Στο 40 κεφάλαιο της διατριβής περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο του νέου

Αναλυτικού Προγράμματος που συντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και το οποίο

περιελάμβανε εννέα νέες διδακτικές ενότητες για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και

φαινομένων του ηλεκτρισμού. Παρατίθενται οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν σε κάθε

διδακτική ενότητα, γίνεται αναφορά στις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων και περιγράφονται τα

ερωτήματα που περιέχονταν στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας,

καθώς και οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες που προτείνονταν σε κάθε φυλλάδιο

εργασίας για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Τα αποτελέσματα. όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι

μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης στο αρχικό και στο

τελικό ερωτηματολόγιο, σχολιάζονται στο 50 κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε

ερώτημα παρουσιάζονται συγχρόνως οι απόψεις που εξέφρασαν οι μαθητές/ριες των
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πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης πριν (αρχικό ερωτηματολόγιο) και μετά

(τελικό) τη διδασκαλία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ιδέΖς/ αναπαραστασεις των

παιδιών τροποποιήθηκαν μετά τ/ διδασκαλία, αν υπήρξε βελτίωση και σε ποιο βαθμό ως

αποτέλεσμα της διδασκαλίας, καθώς και αν σημειώθηκε διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ των

παιδιών των πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης.

Τα αποτελέσματα από τα φυλλάδια εργασίας που συμπλήρωσαν οι μαθητέςΙριες των

πείραματικών ομάδων, παρουσιάζονται στο 6G
κεφάί.ωο της παρούσας ερευνητικής εργασίας.

Από κάθε διδακτική ενότητα επιλέχτηκαν να μελετηθούν, να αναλυθούν και να σχολιαστούν

οι απαντήσεις των παιδιών στα ερωτήματα εκείνα που οι αντιλήψεις/ αναπαραστάσεις των

μαθητώνΙριών θα παρουσίαζαν ερευνητικό ενδιαφέρον, και θα μας επέτρεπαν να

παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητώνΙριών για ορισμένες έννοιες

και φαινόμενα που μας ενδιέφεραν.

Στο '? κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής παρατίθενται τα συμπεράσματα που

διαμορφώθηκαν με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διατυπώνονται οι προτάσεις της

έρευνας για τη βελτίωση της διδασκαλίαςκαι μάθησης των εννοιών και των φαινομένωντου

ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν, ενώ προκύπτουν γόνιμα συμπεράσματα για τη διδασκαλία

και μάθηση των εwοιών και των φαινομένωντων ΦυσικώνΕπιστημώνγενικότερα.
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· EισαΎwrιί

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στις διάφορες θεωρίες μάθησης που

επηρέασαν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών

(Φ.Ε.), προκειμένου να γίνουν σαφείς οι επιλογές που πρα'ιματοποιήθηκαν αναφορικά με την

_ παιδαγωγική και διδακτική συνιστώσα του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου των Φ.Ε.

- του ηλεκτρισμού - και (αναφορικά) με τον τρόπο που αυτές (οι επιλογές) καθόρισαν το

σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια του. κεφαλαίου. πραγματοποιείται σύντομη ανασκόπηση της διεθνούς

βιβλιογραφίας αναφορικά με τη συνεργατική μάθηση και εmσημαίvοvται οι προϋποθέσεις για

εmτυχημένη εφαρμογή της (συνεργατικής μάθησης) στην τάξη. Ακόμα σχολιάζονται το

μαθησιακά αποτελέσματα από την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης σε διάφορα

γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι

σήμερα, σε διεθνές επίπεδο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή της συνεργατικής

μάθησης για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φ.Ε. και αναφέρονται οι προσπάθειες

συνεργατικής μάθησης στην Ελλάδα.

Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά τα συμπεράσματα που

προκύπτουν από αυτή τη σύντομη αναφορά στις θεωρίες μάθησης και από την ανασκόπηση

της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συνεργατική μάθηση και επεξηγούνται οι λόγοι για τους

οποίους υιοθετήθηκε η εποικοδομητική θεωρία για τη μάθηση στην mo σύγχρονη εκδοχή της

- κοινωνικός εποικοδομητισμός - ως το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και

μάθηση των εννοιών και των φαινομένων του ηλεκτρισμού.
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1.1. Η μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: από το Συμπεριφορισμό στον Κοινωνικό

Εποικοδομητισμό

Στο πρώτο μισό του 200υ αιώνα, η κυρίαρχη θεωρία μάθησης που επηρέασε τη

διδαm<αλία των Φ.Ε. ήταν ο συμπεριφορισμός, και σύμφωνα με αυτή, η μάθηση θεωρούνταν

ότι είναι αλλαγή της συμπεριφοράς λόγω των εμπειριών του υποκεψένου. Στα μέσα της-
δεκαετίας του '50, τα φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας των Φ.Ε. οδήγησαν

στη συγγραφή νέων αναλυτικών προγραμμάτων (Projects) που αναπτύχθηκαν και

εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1960-1970 (Duit & Treagust 1998). Το

θεωρητικό πλαίσιο για τα περισσότερα από αυτά (προγράμματα) αποτέλεσε η θεωρία του

Bruner και η ανακαλυπτική μέθοδος για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Ράπτης & Ράπτη

1999).

Στο τέλος της δεκαετίας του '60, ήρθε στο προσκήνιο η θεωρία του Piaget για τα

στάδια νοητικής ανάπroξης. Ο Piage( υποστήριζε, μεταξύ άλλων, ότι η μάθηση εξαρτάται

από τις πράξεις του/ης ίδιου/ας του/ης μαθητή/ριας. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η θεωρία του

για τα στάδια έχει επικριθεί, ο ίδιος, θεωρήθηκε σημαντικός εκπρόσωπος της άποψης ότι το

άτομο εποικοδομεί μόνο του τη γνώση (Kόιcκoτας 1997). Μια άλλη θεωρία που άσκησε

επιρροή στην έρευνα και στ/ διδασκαλία των Φ.Ε. ήταν αυτή του Ausubel (1968), ο οποίος

υποστήριξε ότι η μάθηση έχει σημασία και κατακτάται πιο εύκολα όταν μια νέα ΈWoια

αφομοιώνεται σε μια δομή από γνώσεις που υπάρχουν ήδη στο/η μαθητή/ρια.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '70 το ενδιαφέρον για τη μάθηση των παιδιών έγινε

ένα κεντρικό σημείο της έρευνας σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός

ότι τα αναλυτικά προγράμματαπου αναπτύχθηκανκατά τη δεκαετία 1960-1970 δεν είχαν τα

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα μια νέα ιδέα άρχισε να αναδύεται

στους χώρους της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας της επιστήμης K~Ι της παιδαγωγικής, η ιδέα

της εποικοδόμησης της γνώσης (constructivism).

Η εποικοδομητική θεωρία για τη μάθηση

Από τα μέσα της δεκαετίας του '70 και μετά παρατηρείται στο χώρο της διδασκαλίας

των Φ.Ε. μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα,αναφορικά με την κατανόηση που είχαν οι

μαθητές/ριες για μεμονωμένες έννοιες, φαινόμενα και νόμους (π.χ. η κίνηση, η δύναμη, η

θερμότητα, η ενέργεια κλπ.) (Κόκκοτας 1997). Σύμφωνα με τη νέα θεώρηση των πραγμάτων,

κυρίαρχο ρόλο στη μάθηση παίζουν οι ιδέες που έχουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινόμενα
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πριν καν τα διδαχτούν στο σχολείο. Έτσι, άρχισε να συγκροτείται ένα σώμα' ερευνηηκών

δεδομένων για ης λεγόμενες παρανοήσεις (misconceptions) ή προϋπάρχουσες ιδέες ή

αυθόρμητες αντιλήψεις ή διαισθητικές ιδέες ή εναλλακτικές ιδέες και αντιλήψεις των

μαθητών/ριών (alternative conceptions). δηλαδή ης προσωmκές ιδέες και αντιλήψεις που

σχημάτιζαν τα παιδιά σε σχέση με έννοιες και φαινόμενα των Φ.Ε. π(,υ διδάσκονταν στο

... , σχολείο.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αποκάλυψαν ότι. η μάθηση των παιδιών σε πoλ/iJ. πεδία

του αναλυηκού προγράμματος των Φ.Ε. είναι σημαντικά διαφορετική από τις ιδέες που

έχουν οι επιστήμονες. Επιπλέον, έδειξαν ότι. οι αρχικές ιδέες των παιδιών είναι σταθερές και

αρχικά αντιστέκονται στην αλλαγή. Οι μαθητές!ριες μαθαίνουν τις αντιλήψεις και ης ιδέες

των Φ.Ε. μόνο σε έναν περιορισμένο βαθμό. μερικές φορές εmμένουν σχεδόν ολοκληρωτικά

με βάση τις ιδέες που έχουν πριν τη διδασκαλία, μερικές φορές προσπαθούν να διατηρήσουν

δυο αντιφατικές προσεγγίσεις -μία αρχική και μία τυπική- και μερικές φορές κατακτούν

αρχικές εναλλακτικές αντιλήψεις οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποτιμηθεί

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Στη δεκαετία του '80 η Driver διατύπωσε τις βασικές θέσεις της εποικοδομητικής

θεωρίας για τη μάθηση των Φ.Ε. (Dήνer & Oldham 1986, Dήνer & Bell 1986). Σύμφωνα με

ης απόψεις αυτές η μάθηση θεωρείται ως εννοιολογική ανάπτυξη (cοnceΡωaΙ development),

δηλαδή. θεωρείται όη η νέα γνώση μπορεί είτε να αφομοιωθεί, αν είναι συμβατή με την

υπάρχουσα γνωστική δομή του/ης μαθητή!ριας (αφομοίωση, assimίlation), είτε. αν δεν είναι

συμβατή με την υπάρχουσα γνωσηκή δομή του/ης μαθητή!ριας, μπορεί να προκαλέσει

αναδιοργάνωση της αρχικής δομής (προσαρμογή, accomodation) μέχρι να επέλθει νέα

εξισορρόπηση (equiIibration). Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να υπάρξει γνωστική

σύγκρουση (cognitive conflicO, δηλαδή ριζική ανηπαράθεση παλιάς και νέας γνώσης.

Σύμφωνα με την εποικοδομηηκή θεωρία η γνώση που αποκτά ένα άτομο για τον κόσμο

είναι μια ανθρώπινη κατασκευή. Η μάθηση στις Φ.Ε. νοείται ως διαδικασία προσωπικής

κατασκευής ή οικοδόμησης νοήματος και όχι ως μεταφορά έτοιμης γνώσης από το/η

δάσκαλο/α στο/η μαθητή/ρια. Η οικοδόμηση του νοήματος στις Φ.Ε. είναι συνεχής και

ενεργή διαδικασία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες γνώσεις του/ης

μαθητή/ριας. καθώς και από τους στόχους και τα κίνητρά του/ης (Κόκκοτας 1997).

Μια κριτική που ασκήθηκε αργότερα στα περισσότερα προγράμματα εποικοδομητικού

τύπου που αναπτύχθηκαν, αναφερόταν στο γεγονός ότι ναι μεν στηρίχθηκαν στην παραδοχή

ότι τα παιδιά οικοδομούν με προσωπικό τρόπο τη γνώση τους. όμως έδειξαν να αγνοούν την
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κοινωνική διάσταση της οικοδόμησης της επιστημονικής Υνώσης (50lomon 1987, 1993,

1994, O'Loughlin 1992, Lerman 1992, 1994, Taylor et σΙ. 1997),

Ο ρόλος του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου για τη μάθηση

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της γνώσης- οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη θεωρία του Vygoιsky (1978 και Βυγκότσια 1988) που

επισήμαινε ότι το κοινωνικό πλαίσιο/ περιβάλλον του παιδιού είναι υψίστης σημασίας

διαμεσολαβητής στην εwοιολογική μάθηση του/ης μαθητή/ριας. Ο Vygotsky τόνιζε τη

σημασία της αλληλεπίδρασης στο διαπροσωπικό επίπεδο και ιδιαίτερα το ρόλο του λόγου/

διαλόγου δασκάλου/ας και μαθητή/ριας. Η 'Ζώνη Επόμενης Εξέλιξης' προσδιορίζει μια ζώνη

δυνατοτήτων που το παιδί μπορεί να αναπτύξει αν βοηθηθεί κατάλ/ηλα από κάποιο ενήλικο

ή πιο έμπειρο άτομο. Με την έwοια αυτή, η διδασκαλία νοείται ως υποβοήθηση του/ης

μαθητήΙριας για να επιτύχει μια επιθυμητή επίδοση (teachiηg as 'assis(ing perfonnance'),

Συναφής προς την ιδέα της 'Ζώνης Επόμενης Εξέλιξης' είναι η άποψη των Wood,

Bruner και Ross (1976) και Bruner (1985) για το ρόλο της υποβοήθησης του παιδιού από το/η

δάσκαλο/α. Οι ερευνητές/ριες παρομοίασαν τη βοήθεια που προσφέρεται στο παιδί ως μια

'σκαλωσιά' (scaffolding) που θα το βοηθήσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία μια

συγκεκριμένη δραστ/ριότητα. και έτσι αργότερα, εσωτερικεύοντας τ/ν εξωτερική γνώση, να

μπορέσει να ολοκληρώσει το ίδιο ή παρόμοιο έργο δρώντας αυτόνομα και ανεξάρτητα.

Η σημασία του κοινωνικού πλαισίου για την απόκτηση της νέας γνώσης ενισχύθηκε

μετά το 1989 οπότε οι Brown, Collins, και Duguid εισήγαγαν την έννοια της

"εγκατεστημένης γνώσης" (siruated cognition). μια βασική ιδέα της οποίας είναι ότι η μάθηση

και η γνώση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βασικά εγκατεστημένες, δηλαδή εξαρτώνται από το

πλαίσιο στο οποίο παράγονται και λειτουργούν. Ο Roιh (1995) διατύπωσε την άποψη ότι η

μάθηση και η δράση είναι αλληλένδετες και αδιαχώριστες και επισήμανε ότι η μάθηση σης

Φ.Ε. πρέπει να θεωρηθεί ως μια μύηση του/ης μαθητή/ριας σε μια νέα κουλτούρα. τ/ν

επιστημονική, που πρέπει να γίνεται μέσα από αυθεvτικές επιστημονικές δραστηριότητες που

εξασφαλίζουν αυξημένη αλληλεπίδραση.

Άλλοι/ες ερευνητέςiριες (Brown <l al. 1989, Lemke 1990, 5ο((οη 1996, Tobin 1997),

τόνισαν τη μεγάλη σημασία του λόγου για τη μάθηση των Φ.Ε., ενώ ιδιαίτερη σπουδαιότητα

δόθηκε στο λόγο του/ης δασκάλου/ας για τη διαπραγμάτευση των νέων νοημάτων στην τάξη,

καθώς και στο διάλογο μεταξύ των παιδιών.
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Ορισμένοι/ες ωJ..oιlες ερεmητές/ριες υποστήριξαν ότι η μάθηση είναι ένα είδος

μαθητείας (apprenticeship). Επισήμαναν τη σπουδαιότητα της δραστηριότητας για τη μάθηση

και την απόκτηση γνώσης και τόνισαν την εξάρτησή τους από το πλαίσιο και τις καταστάσεις

ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Ανέφεραν ότι το άτομο/ παιδί 'μαθαίνει' στο πλαίσιο μιας

ομάδας και έχει αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τα μέλη της

κοινότητας (Tobin 1998).-
Κάτω από τις εmδράσεις αυτές διαμορφώθηκε και άρχισε να Kαταιcrά έδαφος ο

κοινωνικός εποικοδομητισμός (socia1 constructivism), μια μετεξέλιξη της εποικοδομητικής

θεωρίας για τη μάθηση, που παίρνει σοβαρά υπόψη το ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού

πλαισίου για τη μάθηση των Φ.Ε.

Ένα Κοινωνικό ΕποικοδομητικόΑλληλεπιδραστικόμοντέλο μάθησης

Οι Jonnaert και Vander Borght (1999), εμπνεόμενοι από τον κοινωνικό

εποικοδομητισμό, πρότειναν το Κοινωνικό Εποικοδομητικό Αλληλεπιδραστικό μοντέλο

μάθησης (SOCiO-Constructivist-Interactive), που διακρίνει τρεις διαστάσεις στις παιδαγωγικές

και διδακτικές σχέσεις που αναπτύσσονται στην τάξη: α) την εποικοδομητική, που

αναφέρεται στο/η μαθητή/ρια, β) την κοινωνική που αναφέρεται στις αλληλεmδράσεις του/ης

μαθητήΙριας με τους Ιις άλλους/ες μαθητές/ριες, καθώς και με τοΙη δάσκαλοΙα, και γ) την

αJληίJ;πιδρασrική που αναφέρεται στις διδακτικές καταστάσεις και στον τρόπο που αυτές

οργανώνουν το αντικείμενο μάθησης.

Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές. κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι τρεις αυτές

διαστάσεις βρίσκονται μεταξύ τους σε στενή σχέση και συνεχή αλληλεξάρτηση, ενώ για κάθε

μια από αυτές (διαστάσεις), υπάρχει κάποιος ·πρωταγωνιστής'. που είναι κατά κάποιο τρόπο

ο κύριος υπεύθυνος για τη διάσταση αυτή. Για την κοινωνική διάσταση υπεύθυνοι είναι οι

εκπαιδευτικοί, για την εποικοδομητική διάσταση οι μαθητές/ριες. ενώ η αλληλεπιδραστική

διάσταση καθορίζεται από το αντικείμενο της μάθησης. Η οργάνωση της μαθησιακής

διαδικασίας στην τάξη περνά από την επιμέρους οργάνωση των λειτουργιών που εντάσσονται

σε κάθε διάσταση και από τον μεταξύ τους συντονισμό. Οι Jonnaert και Vander Borght.

εmσημαίνουν ότι το μοντέλο αυτό δεν πρέπει αντιμετωπίζεται στατικά, αλλά δυναμικά, με

όλες τις συνιστώσες του να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό μιας 'ζώνης διαλόγου' χωρίς την

οποία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μάθηση.
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1.2. Συνεργατική μάθηση και η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Όπως αναφέρθηκε, τα νέα αναλυτικά προγράμματα (Projects) που αναπτύχθηκαν κατά

τη διάρκεια της δεκαετίας 1960-1970, με βάση τις αρχές της ανακαλυπτικής μεθόδου, είχαν

περιορισμένα αποτελέσματα ύσον αφορά στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών. Η

αποτυχία τους οφειλόταν στο γεγονός ότι έδωσαν (τα προγράμματα) μεγάλη έμφαση στην

_ ακαδημαϊκή και διανοητική προσέγγιση της γνώσης και αγνόησαν την ανθρώπινη,

πολιτισμική, κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της επιστήμης καθώς και τις

ιδιαιτερόΤητες (κοινωνικές, φυλετικές, συναισθηματικές, κλπ) και τις ανάγκες των παιδιών

που μαθαίνουν Φ.Ε. (Lazarovitz & Henz-Lazarovitz 1998). Έτσι, μόλις στα τέλη της

δεκαετίας του 1970, άρχισαν να εφαρμόζονται συνεργατικού τύπου προσεγγίσεις στη

διδασκαλία των Φ.Ε. (Miller & Brewer 1984).

Η συνεργατική μάθηση αναπτύχ(1ηκε μέσα από κοινωνικοψυχολογικές μελέτες για τη

συνεργασία και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ατόμων (Deutsch 1949). Στις αρχές της

δεκαετίας του '70 η συνεργατική μάθηση ήταν μία από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες

διδακτικές προσεγγίσειςγια διάφορες θεματικές ενότητες (Henz - Lazarowitz & Miller 1992,

Sharan 1994, Slavin 1990). Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή νέων γνωστικών

αντικειμένων στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως αυτά της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας

κλπ. ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο διδακτικές προσεγγίσεις συνεργατικού τύπου, δεδομένου

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται αλλαγή του ρόλου του/ης εκπαιδευτικού

(Briddle 1997) και αξιοποίηση της εργασίας των παιδιών σε ομάδες.

Τι είναι η συνεργατική μάθηση;

Η συνεργατική μάθηση μπορεί να οριστεί ως η δουλειά των παιδιών σε μικρές ομάδες.

έτσι ώστε το κάθε παιδί να συμμετέχει σε συλλογικές δραστηριότητες που έχουν

προσδιοριστεί με σαφήνεια. Οι μαθητές/ριες αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσουν αυτή τη

δραστηριότητα χωρίς την άμεση καθοδήγηση από τον/ην εκπαιδευτικό (Cohen 1994,

Σταυρίδου 2000). Η συνεργατική μάθηση είναι η αντίθεση της διευκρινιστικής,

ανταγωνιστικής διδακτικής προσέγγισης στην τάξη (Lazarowitz & Henz-Lazarowitz 1998).

Εισάγει στο σχολείο έναν διαφορετικό οργανισμό μάθησης στον οποίο η τάξη δομείται με

συνεργατικές ομάδες μαθητών/ριών και για αυτό κάνει τη μάθηση μαζί με τους/ις άλ/συς/ες

έναν τρόπο ζωής. Οι μαθητές/ριες διδάσκουν ο/η ένας/μία τον/ην άλλον/η, πραγματοποιούν

σχέδια δράσης στην ομάδα, βοηθούν ο/η ένας/μια τον/ην άλλον/ην με το να μοιράζονται και
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να ανταλλάσσουν πληροφορίες και δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης

(HeI1z-Lazarowitz 1993).

Προϋποθέσεις για επιτυχημένη εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης στην τάξη

Η συνεργατική μάθηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την απλή εργασία των παιδιών- σε ομάδες παρά το γεγονός ότι αυτή αποτελεί ένα βασικό συστατικό της συνεργατικής

μάθησης (Johnson εΙ αl. 1993, Siciliano 2001). Η έμφαση στην επίτευξη της ακαδημαϊκής

γνώσης για το κάθε άτομο και για όλα τα μέλη της ομάδας είναι ένα χαρωcτηριστικό το οποίο

ξεχωρίζει τη συνεργατική μάθηση σε ομάδες από άλλου τύπου εργασία σε ομάδες.

Ο Stahl (1994), σε μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, συνοψίζει και

παρουσιάζει τις βασικές προϋποθέσεις για εmτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή της

συνεργατικής μάθησης στο σχολείο. Ορισμένες από τις προϋποθέσεις αυτές είναι: σαφείς

διδακτικοί στόχοι, συνεργασία των μελών της ομάδας, σαφείς οδηγίες για την ολοκλήρωση ενός

έργου, ανομοιογενείς ομάδες, ίσες ευκαιρίες για επιτυχία, θετική αJληλεςάρτηση, πρόσωπο με

πρόσωπο αλληλεπίδραση, διάθεση του απαιτούμενου για τη μάθηση χρόνου, ατομική

αξιολόγηση, αποτίμηση της συμπεριφοράς των παιδιών στην κάθε ομάδα. Κ.ά.

Ο Stahl υποστηρίζει ότι για να εφαρμοστεί με επιτυχία η συνεργατική μάθηση στην

τάξη, πρέπει να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (οι περισσότερες), δεδομένου ότι όταν

δεν ικανοποιούνται οι προηγούμενες συνθήκες τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πιο φτωχά

και η εργασία των παιδιών σε ομάδες δυσχεραίνεται. Την άποψη αυτή εκφράζουν και

άλλσι/ες ερευ\ητές/ριες, παρά το γεγονός ότι εκείνσι/ες εστιάζουν την προσοχή τους σε

ορισμένες μόνο ClJ-ι:ό τις προϋποθέσεις που επεσήμανε ο Stahl (Crites 2000, Schniedewind &

Davidson 2000, Dyson & Grineski 2001).

Ειδικότερα, ο Cήtes (2000) εmσημαίνει τον πολύ σημαντικό ρόλο του/ης εκπαιδευτικού

στο νέο μαθησιακό περιβάλλον συνεργατικού τύπου, ενώ οι Schniedewind και Davidson

(2000) αναφέρονται στον παράγοντα ανομοιογενείς ομάδες, και θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος

δουλειάς των παιδιών (ετερογενείς ομάδες) είναι μία αποτελεσματική μέθοδος συνεργατικής

μάθησης που βοηθά τους/ις μαθητές/ριες να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση, και

να αναπτυχθούν κοινωνικά και συναισθηματικά.

Η Cohen (1994), δίνει έμφαση στη φύση της δραστηριότητας και στην σJ.ληλεπίδραση

των μαθητών/ριών. Υποστηρίζει ότι η συνεργατική μάθηση είναι μια αυθεντική μέθοδος

διδασκαλίας που μπορεί να βοηθήσει τους/ις μαθητές/ριες να μάθουν και ότι η δουλειά στην

ομάδα μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και βασικών

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



κοινωνικών δεξιοτήτων, αν δοθεί ιδιαίτερη προσοχήΙ έμφαση στο σχεδιασμό και την

οργάνωση της εκάστοτε δραστηριότητας, καθώς και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των

παιδιών στην ομάδα και στην τάξη.

Τα αποτελέσματα από nιν εφαρμυΥή nις συνεργατικής μάθησης στην τάξη

Οι πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για την εφαρμογή της συνεργατικής

μάθησης στην τάξη (Sharan 1980, Slavin 1980, Davidson 1985, Newmann & Tomson 1987,

Widaman & Κagan 1987, Bossert 1988), έδειξαν ότι γενικά υπήρχαν σημαντικά θετικά

αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητώνΙριών και στις διαφυλετικές σχέσεις μεταξύ των

παιδιών στην τάξη ως αποτέλεσμα της συνεργατικής μάθησης.

Την τελευταία δεκαετία οι πολυάριθμες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολύ

διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα και κατά μήκος μίας μεγάλης ποικιλίας διαφορετικών

περιοχών αποκάλυψαν ότι οι μαθητές/ριες συμπληρώνοντας θέματα σε ομάδες συνεργατικής

μάθησης τείνουν να έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, υψηλότερη αυΤOεΊCtίμηση,

μεγαλύτερους αριθμούς από θετικές κοινωνικές δεξιότητες, λιγότερα στερεότυπα για τα

άτομα άλλων φυλών ή για τις ομάδες άλ/ων εθνικοτήτων, και μεγαλύτερη κατανόηση του

περιεχομένου και των δεξιοτήτων που μελετούν (Oakes & Ιίριοη 1990, Slavin 1991, Stahl &

VanSick1e 1992, Johnson er αΙ. 1993, Stah1 1994, Cohen 1994, Lazarowitz & Hertz

Lazarowitz 1998, Johnson & Johnson 2000, Crites 2000, Schniedewind & Davidson 2000,

Mueller & Fleming 2001, Dyson & Grineski 200 Ι, Siciliano 2001).

Συνεργατική μάθηση και Φυσικές Επιστήμες

Όσον αφορά στη διδασκαλία των Φ.Ε., οι Lazarovitz και Hertz-Lazarovitz (1998),

κατέγραψαν συνολικά 37 δημοσιευμένες εργασίες - από τα μέσα του '70, μέχρι και το 1998 

οι οποίες αναφέρονται σε εφαρμογές μεθόδων συνεργατικής μάθησης στις Φ.Ε. Οι

περισσότερες από τις εργασίες αυτές (32) αφορούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και μόνο

οι 5 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο, οι περισσότερες μελέτες αναφέρονται στη ΒωλοΥία, και

λιγότερο στη χημεία, τη Φυσική και τη Γεωλογία. Αυτό συνέβη γιατί η Βιολογία θεωρείται

ότι έχει ιεραρχική δομή (π.χ. οι οργανισμοί κατηγοριοποιούνται σε μονοκύπαρους και

πολυκύπαρους οργανισμούς κ.ά.) κι ότι μια ενότητα μπορεί να υποδιαιρεθεί σε επιμέρους

τμήματα και να γίνει επεξεργασία με τη μέθοδο Jigsaw (οριζόντια διαίρεση εργασίας)
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(Aronson et al. 1978) ή κάποιες παραλλαγές της, που αποτελεί μια από τις mo συνηθισμένες

εκδοχές της συνεργατικής μάθησης. Στις άλλες εmστήμες όπως είναι η χημεία και η Φυσική,

πραγματοποιήθηκαν λίγες μελέτες, ενώ επιλέχθηκαν θέματα που αν και εμφανίζουν ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για τα παιδιά, οι μαθητές/ριες παρουσιάζουν συνήθως δυσκολίες στην κατανόησή

τους, και έτσι ο εκπαιδευτικοί στράφηκαν στη μέθοδο της συνεργατικής μάθησης

_ προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στη διδασκαλία τέτοιων θεμάτων.

Πάντως, τα αποτελέσματα όλων των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν για την

εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία των Φ.Ε. στην Πρωτοβάθμια και τη

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από πρόσφατες μελέτες πάνω στο ίδιο θέμα (Dyson &

Grineski 200 Ι), δείχνουν ότι η συνεργατική μάθηση βοηθά όλους/ες τους/ις μαθητές/ριες και

ιδιαίτερα τους/ις αδύναμους/ες να πετύχουν καλύτερες επιδόσεις. Η συνεργατική μάθηση

ενισχύει την ακαδημαϊκή επίδοση των κοριτσιών στη Φυσική, την αυτοεκτίμηση των

παιδιών, καθώς και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων από όλους/ες τους/ις

μαθητές/ριες (Lazarowitz 1991). Τα παιδιά εξοικειώνονται με διαδικασίες έρευνας και

πειραματισμού, η συμπεριφορά τους απέναντι στη μάθηση και τη δουλειά στο εργαστήριο

γίνεται mo θετική και συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και στη μελέτη του

διδακτικού αντικειμένου. Τα κίνητρα των παιδιών ενισχύονται, αυξάνεται η συνεργασία στο

πλαίσιο της ομάδας, η αλ,ληλεπίδραση μεταξύ των μαθητώνΙριών, και ανάμεσα στα παιδιά

και το/η δάσκαλο/α γίνεται mo έντονη και έτσι, μέσα από τη συνεργατική μάθηση προάγεται

ένα θετικό περιβάλλον μάθησης στην τάξη (Σταυρίδου 2000).

Η εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης στην Ελλάδα

Παρόλο που στη χώρα μας η αξία και η σημασία της συνεργατικής μάθησης

αναγνωρίζεται και προβάλλεται από αρκετούς παιδαγωγούς (Κανάκης 1987, Ματσαγγούρας

1995α, 1995β, Φράγκος 1977, Κοσμόπουλος 1983, Γεώργας 1984, Αβέρωφ-Ιωάwου 1983

και 1990, Τριλιανός 1989, 1993, Παπάς 1987), ελάχιστα παραδείγματα εφαρμογής ή και

διερεύνησής της μπορεί να βρει κανείς στην ελληνική βιβλιογραφία (Βιγγόπουλος 1982,

Κανάκης 1987, Χαραλάμπους και Γεώργας 1995, Θεοφιλίδης 1996, Κόσυβας 1996, Δερβίσης

1996). Εmπλέον, καμία από αυτές τις εφαρμογές δεν αφορά ουσιαστικά στη διδασκαλία των

Φ.Ε.

Το πρόγραμμα Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων

Εκπαίδευσης), με τίτλο "Σχεδιασμός, εφαρμογή κω αξlOλόγηση καινοτομικών εκπαιδευτικών

προγραμμάτων σε επιλεγμένα θέματα, στη διδακτική των Φ.Ε. (Ηλεκφισμός), στο Δημοτικό
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σχολείο" που εφαρμόστηκε την άνοιξη του 1999 σε 7 Δημοτικά σχολεία του Βόλου, μετά από

έγκριση της σχετικής πρότασης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτέλεσε το πλαίσιο που

επέτρεψε την εφαρμογή και μελέτη ενός μοντέλου συνεργατικής μάθησης στην Ε' και Στ'

τάξη του Δημοτικού σχολείου, για τη διδασκαλία εΠΙλεγμένων θεμάτων από τις Φ.Ε.

Η έρευνα για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Σ.Ε.Π.Π.Ε.

Σύνοψη κεφαλαίου

Από τη σύντομη αναφορά που πραγματοποιήθηκε στις θεωρίες μάθησης και την

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη συνεργατική μάθηση, προκύπτει

ότι τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται διεθνώς όλο και περισσότερο η σημασία της

συνεργατικής μάθησης, ως παιδαγωγικής στρατηγικής που οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά

αποτελέσματα. Συγχρόνως, mστεύεται ότι η συνεργατική μάθηση ευνοεί την ανάπτυξη της

σκέψης και της κοινωνικότητας των παιδιών, διευκολύνει την ένταξη στο σχολείο παιδιών

διαφορετικής εθνικής και φυλετικής προέλευσης, εξασφαλίζει προϋποθέσεις για την

ανάπτυξη πνεύματος ισότητας μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και συμβάλλει στη καλύτερη

παιδαγωγική διαχείριση της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού που υπάρχει σε κάθε

τάξη, όπου συwπάρχουν παιδιά με διαφορετικές εmδόσεις και δεξιότητες (Cohen 1994).

Επιπλέον. υποστηρίζεται ότι οι ΙCUρίαρχες θεωρητικές κατευθύνσεις - με αφετηρία τον

κοινωνικό εποικοδομητισμό - μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου

μαθησιακού περιβάΝ..οντος συνεργατικής μάθησης για τη διδασκαλία των Φ.Ε. (Lazarovitz

& Hertz-Lazarovitz 1998).

Έτσι, ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (SoJomon 1987, Duit & Treagust 1998) και οι

αρχές της συνεργατικής μάθησης (Cohen 1994, S'ahJ J994, Ματσαγγούρας J995α, J995β)

αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας για το σχεδιασμό του μαθησιακού

περιβάλλοντος τόσο από παιδαγωγική. όσο και από διδακτική άποψη. Κατά συνέπεια

αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σημασία των ιδεών των παιδιών για τη μάθηση των Φ.Ε. και η

ατομική και συγχρόνως κοινωνική·αλληλεmδραστική διάσταση της οικοδόμησης της νέας

επιστημονικής γνώσης.
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Εισαγωγή

Στο δεύτερο κεφάλαιο. γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ερευνών που ασχολήθηκαν

με το ηλεκτρικό ρεύμα και τη λειτουΡΎία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Συγκεκριμένα, από

την ανασκcπηση της βιβλιογραφίας πρoέκυψ~ ότι οι μελέτες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν

ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται

στη συνέχεια.

Στην πρώτη κατηγορία ερευνών, που παρατίθεται με τον τίτλο "εναλλακnκές αντιλήψεις

για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού", αναλύονται εργασίες που ασχολήθηκαν με την

ανάδειξη! καταγραφή των εναλλακτικών αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές/ριες, οι

υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί, οι ενεργεία δάσκαλοι/ες σJJ..iJ.. και ενήλικες που το επάγγελμά

τους σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό, για θέματα όπως το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και

σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα, το ηλεκτρικό ρεύμα και η τάση! διαφορά δυναμικού, καθώς

και οι απόψεις των μαθητών/ριών για τα διαγράμματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Στη δεύτερη κατηγορία ερευνών, που παρουσιάζεται με τον τίτλο "αναλογίες-μοντέλα

για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού", γίνεται αρχικά

αναφορά στη χρήση της αναλσΥίας/ μεταφοράς για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες.

καθώς και στους περιορισμούς στη χρήση αναλογιών/ μεταφορών στη διδασκαλία. Αμέσως

μετά παρουσιάζονται μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την αναζήτηση

αναλογιών που θα βοηθούσαν τους/ις μαθητές/ριες και τους/ις εκπαιδευτικούς στην καλύτερη

κατανόηση των βασικών εννοιών του ηλεκτρισμού και της λειτουΡΎίας των ηλεκτρικών

κυκλωμάτων.

Στην τρίτη κατηγορία, με τίτλο "σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλιών για έννοιες και

φαινόμενα του ηλεκτρισμού", αναλύονται έρευνες οι οποίες απέβλεπαν στο σχεδιασμό, την

οργάνωση και την εφαρμογή διδασκαλιών για την αντιμετώmση/ βελτίωση πολλών από τις

εναλλακτικές αντιλήψεις που εμφανίζουν οι μαθητές!ριες πριν από την τυmκή διδασκαλία.

Στην τέταρτη κατηγορία, η οποία παρουσιάζεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

με τον τίτλο "ανπλήψεις μαθητώνΙριών για το η}.εκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά

στο σπίτι", περιγράφονται έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια και

αναφέρονται στις ιδέες, αντιλήψεις και ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε
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σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι, καθώς και για τη

λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Στο τέλος του κεφαλαίου, παρατίθενται τα συμπεράσματα, γίνεται μια σύνοψη των

δεδιμένων του κεφαλαίου και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει αναγκαιότητα

μελέτης των αντιλήψεων! αναπαραστάσεων των παιδιών της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού

- σχολείου για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, σε ένα περιβάλλον

συνεργατικής μάθησης.
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2.1. Εναλλακτικές αντιλήψεις για έννοιες και φαινόμενα Τ,ου ηλειcrρισμσύ

2.1.1. Αντιλήψεις μαθητώνΙριών για το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετα

ηλειcrΡΙKά κυκλώματα

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (1971-2000) έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες

σχετικά με nς ιδέες παιδιών και ενηλίκων για το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετα

ηλεκτρικά κυκλώματα.

Οι Fredette και Lochhead (1980), σε έρευνα που πραγματοποίησαν με 24

μηχανολόγους, οι οποίοt!ες έκαναν την ειδίκευσή τους σε εισαγωγικά θέματα στη φυσική,

αναφέρουν ότι υπάρχουν Ύ\lωστιΙCΈς δυσκολίες, όσον αφορά στα ηλεκτρικά ΊCUKλώματα, που

αποτελούνται από μια μπαταρία, μερικά συνδεδεμένα καλώδια και μια λάμπα.

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της προσωπικής ημι

δομημένης συνέντευξης. Όλες οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε βιντεοκασέτα, ενώ τα

αποτελέσματα των συνεντεύξεων (συνολικά πραγματοποιήθηκαν 24 συνεντεύξεις)

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη ενός σύντομου γραπτού ερωτηματολογίου που δόθηκε σε

57 πρωτοετείς φOιτητές/ρt<ς ενός τμήματος μηχανολογίας.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι η πλειοψηφία των φοιτητώνΙριών

δεν κατανοεί την ΈWOια του κυκλώματος, αντιλαμβάνονται ότι η μπαταρία θα πρέπει να

περιέχεται μέσα σε ένα κύκλωμα, αφού έχει 2 άκρες/ πόλους. ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία και

κυρίως η λάμπα εκλαμβάνεται ως μονοπολικός δέκτης - ως μία συσκευή που έχει έναν πόλο 

με το ρεύμα να ρέει προς αυτή και όχι μέσα από αυτή.

Ο Osbome (1981,1983) μελέτησε τις αντιλήψειςτων μαθητών/ριώνηλικίας 8-12 ετών

σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Τα αποτελέσματα της

έρευνας έδειξαν όπ οι μαθητές/ριες αναπτύσσουν πριν τη διδασκαλία μια ποικιλία

εναλλακτικών αντιλήψεων για τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Τα περισσότερα παιδιά

εκλαμβάνουν τη λάμπα σαν "μονοπολικό αποδέκτη" και τη συνδέουν με ένα καλώδιο στη

μπ~ρίαΥια.να. ανάψει.

Η βασική ιδέα στην αρχή της τυπικής διδασκαλίας είναι όπ υπάρχει μία "πηγή" (η

μπαταρία), και ένας "καταναλωτής" (μια λάμπα), Ο ηλεκτρισμός, το ρεύμα, το ηλεκτρικό

ρεύμα, η ενέργεια, ο "χυμός" ή οτιδήποτε άλλο, είναι αποθηκευμένο στην πηγή και ρέει στο

εξωτερικό κύκλωμα, όπου και καταναλώνεται. Η λάμπα "εξαντλεί", "ξοδεύει",

"χΡησιμοποιεί" το ηλεκτρικό ρεύμα, που φτάνει σε αυτή, με αποτέλεσμα να επιστρέφει
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λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα στην πηγή/ μπαταρία ή να μην επιστρέφει καθόλου. Η ιδέα

σχεnKά με το τι είναι εκείνο που "καταναλώνεται" είναι πολύ νεφελώδης και δεν είναι πάντα

σαφές τι ΕWOOύν τα παιδιά με τους όρους που χρησιμοποιούν. Όμως κατά τα πρώτα στάδια

της τυπικής διδασκαλίας του θέματος, δίνουν τη μεγαλύτερη προσοχή στο ηλεκτρικό ρεύμα

και σ'αυτό αποδίδουν γρήγορα τις ιδιότητές του νιι ΙU'ΊoθηKεύεται και να καταναλώνεται.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ακόμη ότι τα παιδιά (8-12) στην προσπάθειά

τους να εξηγήσουν πώς αυτό που "καταναλώνεται" πηγαίνει από την "πηγή" στον

"καταναλωτή", στρέφονται ανάλογα με τις περιστάσεις σε ένα ή περισσότερα ΕWOΙOλoyιKά

μοντέλα. Επιπλέον, διευρύνοντας τις έρευνες αυτές με παιδιά μέχρι την ηλικία των 17

χρόνων, διαπιστώθηκε ότι παρά τη διδασκαλία, πολλοί/ές μαθητές/ριες χρησιμοποιούσαν τα

τυπικά αυτά μοντέλα πριν τη διδασκαλία και κατά τη διάρκεια αυτής.

Σύμφωνα με τον Osbome, τα πιο δημοφιλή εwοιολογικά μοντέλα των μαθητώv/ριών

για το ρεύμα σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα είναι: α) το μονοπολικό μοντέλο, β) το μοντέλο

των συγκρουόμενων ρευμάτων, γ) το μοντέλο εξασθένισης του ρεύματος, δ) το μεριστικό

μοντέ/.ο και ε) το επιστημονικόμοντέλο.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Shipstone (1984, 1988), σε έρευνα που πραγματοποίησε,

εξέτασε τα μοντέλα της ροής του ρεύματος που χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν

αντιμετωπίζουν λίγο πιο πολύπλοκα κυκλώματα, και ειδικότερα όταν συνδέουν σε ένα απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα μία ή περισσότερες αντιστάσεις (σταθερές ή μεταβλητές) σε σειρά ή

παράλληλα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός γραπτού ερωτηματολογίου, ενώ στην

έρευνα πήραν μέρος συνολικά 232 μαθητές/ριες, ηλικίας 11-18 ετών, που φοιτούσαν στη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και πρωτοετείς φοιτητές/ριες ενός τμήματος φυσικής.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε μια λίστα ερωτήσεων για την κατεύθυνση του

ρεύματος σε διάφορα σημεία ενός κυκλώματος με πέντε (5) λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά,

καθώς και για τη φωτεινότητα αυτών των λαμπών, διακρίθηκαν τα ακόλουθα τέσσερα (4)

μοντέλα για τη ροή του ρεύματος:

Μοντέί.Ο 1: το ρεύμα αφήνει την μπαταρία από τους δύο πόλους και καταναλώνεται μέσα από

τα στοιχεία του κυκλώματος (μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων).

Μοντέλο 2: το ρεύμα ρέει προς μία κατεύθυνση γύρω από το κύκλωμα, ενώ σιγά-σιγά

εξασθενεί έτσι ώστε στα επόμενα στοιχεία του κυκλώματος να πηγαίνει λιγότερο. Οι λάμπες

που είναι πιο μακριά θα φωτοβολούν λίγο (μοντέλο εξασθένισης).
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Movrtλo 3: το ρεύμα μοιράζεται ανάμεσα στα στοιχεία του 1α/.κλώματος. Όπου οι λάμπες

είναι ίδιες το ρεύμα μοιράζεται ίσα, έτσι, ώστε όλες οι λάμπες να φωτοβο4ύν το ίδιο. Το

ρεύμα δεν θεωρείται ότι διατηρείται (μεριστικό μoνrέλo).

MovrέλD 4: η επιστημOV1ιcή άποψη, που είναι παρόμοια με το μοντέλο 2, εκτός από το ότι το

ρεύμα είναι το ίδιο μέσα στο Κ"Jκλωμα (επισrημoνlκιJ μovτtJ.o).

Στην παρούσα εΡΎασία δεν εμφανίστηκε το μονοπολικό μοντέλο του Osbome ή άλλοι

- τύποι μονοπολιΧ:ών συνδέσεων. Το μοντέλο των "συγκρουόμενων ρευμάτων" φάνηκε να

μειώνεται απότομα καθώς αυξάνεται η ηλικiα, ως (lι'"tοτέλεσμα της διδασκαλίας, ενώ

παρατηρήθηκε μία σταθερή αύξηση με την ηλικία, του ποσοστού των παιδιών που

κατανόησαν ότι το ρεύμα διατηρείται και δεν ιcαταναλώνεται από m στοιχεία του

ίcuΙCΛΏματoς.

Σε κuκλώματα με δύο λάμ1τες συνδεδεμέν" σε σειρά, οι πιο ενδιαφέρουσ" απαντήσεις

από την άποψη του μοντέλου του ρεύματος που χρησιμοποιήθηκε από τα παιδιά, ήταν εκείνες

όπου μόνο μια αντίσταση που τοποθετείται "πριν" τη λάμπα θεωρείται ότι έχει επίδραση σε

αυτή, ενώ μία αντίσταση τοποθετημένη "μετά" τη λάμπα δεν την επηρεάζει.

:ιΙι ι

θ
Ι, (V)L2

-
R

Σχήμα 1

Όσον αφορά στην παράλληλη σύνδεση και πιο σιryJ<εKριμένα τι ακριβώς συμβαίνει με

τη φωτοβολία δύο λαμπών που είναι συνδεδεμένες σε σειρά, όταν συνδεθεί παρά)ληλα με τη

δεύτερη λάμπα μία τρίτη αντίσταση R (βλ. σχήμα !). οι μαθητiς/ριες φαίνεται να

επηρεάζονται 'Και πάλι από αυτό το μοντέλο του "πριν" και "μετά" και στις εξτryήσεις που

δίνουν, η πληροφορίαγια την αλ/αΥή της αντίστασηςR, μεταφέρεται μόνο μπροστά στη ροή

του ρεύματος και όχι προς τα πίσω. Από την έρευνα φάνηκε ότι αυτό το σεφιακό μοντέλο

«sequence model" ή μοντέλο διαδοχής, αναπτύσσεται καθώς τα παιδιά εισάγονται σε πιο

πολύπλοκαιcυΙCΛΏματακατά τη διάρκεια της τυπικής διδασκαλίαςγια τον ηλεκτρισμό.
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Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και δύο προηγούμενες μελέτες αυτές των Rίley et 01.

(1981) και του C!osset (1983) στις Ο1,οίες αναφέρεται ότι όταν οι μαθητές/ριες ηλικίας 12-17

ετών αντιμετωπίζουν λίγο πιο πολύπλοκα κυκλώματα με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά

ή παράλληλα, υιοθετούν μια άποψη για το ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται σε αντίθεση με την

επιστημονικά αποδεκτή. Τα παιδιά πιστεύουν ότι μια αντίσταση που προστίθεται σε ένα

κύκλωμα, θα έχει επίδραση στην ένταση του ρεύματος στα σημεία που βρίσκονται αμέσως..
μετά από αυτή (αντίσταση), ενώ θεωρούν ότι το ρεύμα καθώς "ταξιδεύειl κυκλοφορεί" κατά

μήκος του κυκλώματος, υφίσταται! "δέχεται" ποικίλΖς επιδράσεις από τα στοιχεία του

κυκλώματος από τα οποία "περνά" διαδοχικά.

Αυτό το μοντέλο που υιοθετούν τα παιδιά για το ηλεκτρικό ρεύμα σε σύνθετα

ηλεκτρικά κυκλώματα ονομάστηκε στις δύο έρευνες που προαναφέρθηκαν ως "αιτιολόγηση

εξαρτώμενη από το χρόνο" (time-dependent reasoning) (Rίley et αl. 1981) και ως "σειριακή

αιτιολόγηση" (sequential reasoning) (Closset 1983), ενώ ο Shipstone στη συνέχεια υιοθέτησε

τον όρο "σειριακό μοντέλο" (sequence model).

Πάντως τα αποτελέσματα των τεσσάρων ερευνών που μόλις προαναφέρθηκαν (Riley et

αl. 1981, Closset 1983, Shipstone 1984, ]988) συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα πολύ

διαδεδομένο μοντέλο στους/ις μαθητές/ριες της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην πολύ συγκεκριμένη φύση αυτού του

μοντέλου, συγκρινόμενη με την ΠΙΟ αφηρημένη και πολύπλοκη φύση του αποδεκτού/

επιστημονικού μοντέλου.

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε επόμενη έρευνα που

πραγματοποιήθηκε από τους/ις Shipstone et αl. (1988), όπου περιγράφεται μια μελέτη της

κατανόησης που έχουν οι μαθητές/ριες 15-17 ετών για βασικές ιδέες του ηλεκτρισμού.

Στην έρευνα πήραν μέρος παιδιά από την Αγγλία (164 μαθητές/ριες), τη Γαλλία (189

μαθητές/ριες), την Ολλανδία (307 μαθητές/ριες), τη Σουηδία (194 μαθητές/ριες) και τη

Γερμάνια (396 μαθητές/ριες). Στόχος ήταν να αποκαλυφθούν πιθανές σημαντικές διαφορές

στην κατανόηση μεταξύ των παιδιών των διαφορετικών εθνικοτήτων, που θα είχαν

παρακο)..ουθήσει διαφορετικές διδακτικές πρoσεyyiσεις, με απώτερο στόχο οι διαφορές αυτές

να οδηγήσουν στην αναγνώριση και την καταγραφή των πιο σημαντικών πλεoνεΚ'Πjμάτων

της κάθε διδακτικής προσέγγισης.

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 13 ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από

τους/ις ερευνητές/ριες σε προηγούμενες έρευνες και καθεμία από αυτές είχε τη μορφή, είτε

του σωστού-λάθους, είτε ήταν πολλαπλής επιλσΥής.
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι οι μαθητές/ριες εμφανίζουν ένα κοινό

πλαίσιο εναλλακτικών αντιλήψεων για τη ροή του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύΊCλ.ωμα, ενώ

οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται και συσχετίζονται στό μυαλό των παιδιών, με τέτοιο τρόπο

ώστε να οδηγούν στο σχηματισμό ενός μοντέλου για τη ροή του ρεύματος, όπως αυτό του

σχήματος 2.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η ιδέα ότι το ρεύμα καταναλώνεται παραμένει πολύ-
ελκυστική στα παιδιά όλου του δείγματος ακόμα και μετά τη διδασκαλία. Η ιδέα της τάσης

δεν διαφοροποιείται από την ιδέα που έχουν τα παιδιά για το ρεύμα. Η μπαταρία θεωρείται

σαν "κάτι" που "δίνει" συνεχώς σταθερό ρεύμα, ανεξάρτητα με το κύκλωμα στο οποίο είναι

συνδεδεμένη, ενώ η αντιμετώπιση της σαν παροχή συνεχούς, σταθερού ρεύματος είναι ένα

παράδειγμα της γενικής τάσης των μαθητών/ριών να εστιάζουν την προσοχή τους

εξολοκλήρου σε αυτό που συμβαίνει σε ένα σημείο στο κύκλωμα και να αγνοούν οτιδήποτε

μπορεί να συμβαίνει οπουδήποτε αλλού μέσα σε αυτό (τοπική θεώρηση/ local reasoning).

Coast.nt. ~u~rent from the
~ b.ttery

Vo1tιtge 8Ιe.α:ι ,
-.trl!'rι"ύI οΙ the .:urrent- Ο

~;tren9th οΙ ttwt () Ο Ο Local rea$oa!nq r o"e ha1f
oatteC'y- to the le!t ιnd ΟΜ hιΙΙ........__~I ΤΟ th~ rliht

Where t.here 15 change
Mote το the le!t i$

.:oιιιpea•• t-ed CΥ

Ι
·' 1••• to the
\ rt'i/ht.

Current not.
conslJ8le<! !JQes b8cJι:

to the b.tte:y

Σχήμα2

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα παιδιά θεωρούν πως σε κάθε

διακλάδωση το ρεύμα μ~ιράζεται σε δύο ίσα μέρη, ενώ το ρεύμα σε ένα κύκλωμα

επηρεάζεται από τα στοιχεία του κυκλώματος, όπως είναι οι αντιστάσεις και οι λάμπες, μόνο

όταν "φτάνει" σε αυτές και "μεταφέρει" πληροφορίες για τα νέα στοιχεία που προστίθενται
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στο κύκλωμα μόνο στην κατεύθυνση της ροής του ρεύματος (σειριακό μοντέλο/ sequence

model).

Σε κάθε χώρα υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ των ομάδων των

παιδιών που αποτελούσαν το δείγμα. Αντίθετα, οι διαφορές σnς απαντήσεις μεταξύ των

δειγμάτων των διαφορετικών χωρ6ν ήταν μικρές ιcaι η γενιιeή εντύπωση που προέκυψε από

τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές/ριες που βρίσιcoνται στην ίδια ηλικία (15

17 ετών) υποστηρίζουν τις ίδιες εναλλακτικές αντιλήψεις για το ηλεκτριιcό ρεύμα, οι οποίες

σχηματικά μπορούν να αποδοθούν με το μοντέλο του σχήματος 4. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι ο/η ιcάθε ερευνητής/ρια φρόντισε να συνθέσει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα

μαθητών/ριών από όλη τη χώρα που σημαίνει ότι στην έρευνα πήραν μέρος παιδιά από

υψηλά, μεσαία ιcαι χαμηλά ιcoινωVΙΊCO-oΙΙCOνOμΙKά στρώματα του πληθυσμού. Έτσι, μεταξύ

των σχολείων της ίδιας χώρας παρατηρήθηιcαν αρκετές διαφορές στις απαντήσεις των

παιδιών για τα θέματα με τα οποία ασχoλήθηιcαν.

Αρκετά χρόνια αργότερα ο KibbJe (1999), συνεχίζοντας τη διερεύνηση των ιδεών των

παιδιών για το ηλεΊCTΡΙΙCό ρεύμα, αναφέρει ότι υπάρχουν αριcετές εναλλακτικές αντιλήψεις

σχετικά με το πώς οι μαθητές/ριες αντιλαμβάνονται τον ηλεΊCTρισμό 'ΚαΙ πιο συγιcειcριμένα τα

ηλεκτριιcά κυκλώματα ιcαι το ηλεκτριιcό ρεύμα.

Η έρευνά του αφορούσε στις αναπαραστάσεις που έχουν τα παιδιά για το ηλεκτρικό

ρεύμα ιcαι προέκυψε από την εργασία του ερευνητή με δευτεροετείς φοιτητές/ριες

υποψήφιους/ες δασιcάλoυς/ες. Πιο σιryιcειcριμένα, δόθηκε στους/ις φοιτητές/ριες ένα

ερωτηματολό"γιο, όπου τους!ις ζητήθηκε να περιγράψουν τι θα έβλεπαν στο εσωτερικό ενός

καλωδίου ασύνδετου και ενός ιcαλωδίoυ συνδεδεμένου σε κύκλωμα, αν γίνονταν πολύ

μικροiJές 'ΚαΙ εισχωρούσαν στο εσωτερικό αυτών.

Από τα σχήματα των 89 σπουδαστών (βλ. σχήμα 3), φάνηκε ότι πολλοilές από

αυτούς/ές (36%) σχεδίασαν τη φυσική δομή ενός ιcαλωδίoυ (ένα χοντρό καλώδιο 'ΚαΙ μέσα

τρία μικρότερα), λιγότεροι/ες (15%) έδειξαν την ιcίνηση φορτισμένων σωματιδίων, στα οποία

έδιναν διάφορα ονόματα, όπως ηλεκτρόνια, ηλεκτρόδια, θετικά και αρνητιιcά φορτία, ενώ

ορισμένοι/ες (7%) σχεδίασαν σωματίδια στο εσωτερικό του ιcαλωδίoυ, χωρίς να ιcάνoυν

αναφορά σε φορτία ιcαι μάλιστα τα σωματίδια αυτά ήταν συνδεδεμένατο ένα με το άλλο σαν

αλυσίδα. Πάντως από το σύνολο των μαθητών/ριών, που έδειχναν στα σχήματά τους το

ηλεκτρικό ρεύμα ή την ενέργεια να περνά από το εσωτεριιcό του καλωδίου, συχνά τα

παρουσίαζανσαν μια κυματώδη, σπινθηροβόλα αναταραχή.
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Στη συνέχεια, ακολούθησε μία μονόωρη διάλεξη, όπου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο

του "ανθρώπινου κυκλώματος". Είκοσι φοιτητές/ριες αποτέλεσαν το κύκλωμα και έπαιζο.ν το

ρόλο των καλωδίων. Καθένας/καθεμία από αυτούς/ές κρατούσε μία μπάλα από χαρτί που την

έδινε στο!η διπλανό!ή του!ης και το χαρτί αυτό έγραφε επάνω "ηλεκτρόνιο". Στη συνέχεια

δόθηκαν σε ορισμένους/ες κόλλες Α4, σε καθεμία από τις οποίες απεικονιζόταν -'::νας

_ διακόπτης, δύο λάμπες και μία μπαταρία. Όλοι/ες έπρεπε να προσέχουν το διακόπτη, ενώ τα

ηλεκτρόνια δεν περνούσαν από τη μπαταρία, αν το κύκλωμα δεν ολοκληρωνόταν.

Tbe mcchanlcal1ntmor (36%)

~.::1
MO\'ing cb8rgef (15%)

-
θ Θ $

-.
- Θ Q>-

Llnked _tOIM (7%) ]

~~~<>-<>

W_νyl sparky (43%)

/(>~

Σχήμα 3

Λίγους μήνες αργότερα, εφτά εθελοντές/ριες φοιτητές!ριες δάσKαλσιlες, από αυτούς/ές

που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέλαβαν να δώσουν ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σε

μαθητέqριες ηλικίας 9-11χρόνων. Συγκεντρώθηκαν 117 ερωτηματολόγια, από όπου φάνηκε

ότι τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου, υποστηρίζουν παρόμοια μοντέλα με αυτά των

φοιτητών!ριών. Ειδικότερα (βλ. σχήμα 4), το 38% των απαντήσεων αφορούσε στο μοντέλο

της φυσικής δομής του καλωδίου, το 6% σχεδίασε την κίνηση σωμαnδίων! φορτίων, τα

κυματώδη! σmνθηρoβόλα μοντέλα δόθηκαν από το 33%, ενώ σε μία άλ/η κατηγορία

απαντήσεων ανιμιστικού τύπου που εμφανίστηκε σε ποσοστό 23%, τα σχέδια συνοδεύονταν

από κάποιες λέξεις που αφορούν στους ζωντανούς οργανισμούς, όπως ζεστό, θόρυβος,

σκοτώνω, ενέργεια κλπ. από όπου γίνεται κατανοητό όn σύμφωνα με τις απόψεις των

παιδιών τα καλώδια θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ζωντανά!
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Σχήμα 4

Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου και

ένα σημαντικό ποσοστό υποψήφιων εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιεί το σωματιδιακό

μοντέλο για την αναπαράσταση του ηλεκτρισμού, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά

υπόψη από τους!ις εκπαιδευτικούς κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας

των θεμάτων του ηλεκτρισμού.

2.1.2. Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετα ηΛΕΙCΤΡΙKά κυκλώματα

Ο Webb (1992) διερεύνησε τις αντιλήψεις που έχουν για το ηλεκτρικό ρεύμα

μελλοντικουέςδάσκαλοι/ες και εν ενεργεία εKπαιδειmKOί και σύγκρινε τις ιδέες τους με την

κατανόηση του ηλεκτρικού ρεύματος που γενικά περιγράφεται σαν "φυσική των παιδιών"

(children's science).

Τριάντα έξι (36) υποψήφιοι/ες δάσκαλοι/ες από την Αυστραλία, είκοσι ένας/μία (21) εν

ενεργεία εκπαιδευτικοί από την Αυστραλία και 93 δάσκαλοι/ες από την Αφρική, σε γραπτό

ερωτηματολόγιο που συμJV..ήρωσαν, φάνηκε να υποστηρίζουν τα τέσσερα δημοφιλή

ΕWOΙOλoγιKά μοντέλα που υποστηρίζουν οι μαθητές/ριες του Δημοτικού σχολείου (Osbome

1981), σχετικά με τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα.
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Μία εβδομάδα αργότερα οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να

διδάξουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα σε μαθητές/ριες ηλικίας II ετών, που ήταν χωρισμένοι/ες

σε μικρές ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Οι τέσσερις (4) βασικές ιδέες για τη ροή

του ρεύματος που αναφέρουν οι μαθητές/ριες ηλικίας 11-18 ετών, παρουσιάστηκαν στα

παιδιά και τους ζητήθηκε να εξηγήσουν, με μια γραπτή περιγραφή, ποιά από τις ιδέες αυτές

ταίριαζε καλύτερα με την κατανόησή τους για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα αποτελέσματα από το αρχικό ερωτηματολόγιο έδειξαν μικρή διαφορά μεταξύ της

κατανόησης που είχαν για το ηλεκτρικό ρεύμα οι υποψήφιοι/ες δάσκαλοι/ες, οι εν ενεργεία

εκπαιδευτικοί και τα II χρονα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνετ-αι λόγος για

"δημοφιλήφυσική" (popular science) και όχι για "φυσική των παιδιών" (children's science).

Την ίδια χρονιά, οι Heller και Finley (1992) επισημαίνουν ότι ένα από τα

σημαντικότερα θέματα της διδακτικής των Φυσικών Εmστημών είναι ο σχεδιασμός ενός

Αναλυτικού Προγράμματος που θα οδηγεί στη βελτίωση των διαισθητικών/ εναλλακτικών

αντιλήψεων των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα και θα προωθεί την ικανότητά τους να

εφαρμόζουν τη γνώση τους σε πρωτότυπες καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Aπi:J τις

λίγες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τις εναλλακτικές αντιλήψεις Τα/ν δασκάλων της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι γνώσεις που έχουν για

έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Εmστημών είναι περιορισμένες και εμφανίζονται (οι

δάσκαλοι/ες) να υποστηρίζουν παρόμοιες εναλλακτικές αντιλήψεις με αυτές των

μαθητών/ριών τους.

Στόχος της μελέτης των Heller και Finley, ήταν να σχεδιαστεί μια διδασκαλία που θα

στόχευε στην αναδόμηση των αντιλήψεων των δασκάλων για τα θέματα του ηλεκτρισμού.

Στην έρευνα πήραν μέρος 14 εκπαιδευτικοί. Το αρχικό ερωτηματολόγιο περιείχε 13

προβλήματα! ερωτήσεις, ενώ οι απαντήσεις όλων εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας σαν οδηγό

τα παρακάτω ερωτήματα: Ι) Τι είναι το ρεύμα, 2) Τι δουλειά "κάνει" η μπαταρία, 3) Τι

συμβαίνει όταν το ρεύμα αφήνει τη μπαταρία, 4) Τι συμβαίνει όταν το ρεύμα εισέρχεται στη

λάμπα, 5) Τι συμβαίνει όταν το ρεύμα εισέρχεται στο καλώδιο, 6) Τι συμβαίνει όταν το

ρεύμα φτάνει σε μια διακλάδωση.

Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι περισσότεροι/ες δάσκαλοι/ες της Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μοιράζονται ένα κοινό σύνολο προτάσεων που φτιάχνουν

ένα σταθερό, αλλά λανθασμένο και αντιφατικό σειριακό μοντέλο/ μοντέλο διαδοχής για το

ηλε1Ctρικό ρεύμα. Ο πυρήνας των ιδεών των δασκάλων είναι ο εξής:
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·'Ή μπαταρία είναι η πηγή ρεύματος. Απελευθερώνει ένα σταθερό ποσό ρεύματος (ενέργειας)

που κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα. Αυτό το σταθερό ρεύμα δεν αλλάζει μέχρι να φτάσει σε

κάποιο στοιχείο του κυκλώματος που καταναλώνει μέρος του ρεύματος. Το ρεύμα τότε

διαδοχικά καταναλώνεται από το κάθε στοιχείο του κυκλώματος. Οι λάμπες ιρησιμοποιούν ή

καταναλώνουν το ρεύμα. Η φωτοβολία μιας λάμπας εξc:ρτάται από το τιοσό του ρεύματος που

ρέει σ 'αυτή. Όταν σε έναν διάδρομο κυκλώματος συνδέονται περισσότερες από μία λάμπες, τότε

- κάθε λάμπα καταναλώνει μέρος από το σταθερό ρεύμα. έτσι ώστε όλες οι λάμπες να παίρνουν

λιγότερο ρεύμα".

Λίγα χρόνια αργότερα οι Borges και Gilbert (Ι 999) επισημαίνουν ότι μόνο με

οργανωμένη διδασκαλία μπορούν οι μαθητευόμενοι/ες να υιοθετήσουν εmστημονικά

μοντέλα για τη φύση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με μαθητές/ριες απfJ τη Βραζιλία, ηλικίας 15-18 χρονών

και τρεις ομάδες επαγγελματιών (ΦΌσικοί, ηλεκτρολόγοι/ μηχανικοί και ελεύθεροι

επαγγελματίες, όΠα/ς ηλεκτρολόγοι! ηλεκτροτεχνίτες και βοηθοί εργαστηρίων), που η

καθημερινή τους ασχολία σχετιζόταν με τον ηλεκτρισμό.

Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση των νοητικών μοντέλων που χρησιμοποιούν οι

ενήλικες για τη φύση του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας

πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις που αποτελούνταν από πολλές

πειραματικές δραστηριότητες, και οι οποίες βασίζονταν στη διαδικασία της πρόβλεψης 

παρατήρησης - ερμηνείας. Επειδή το δείγμα ήταν ιδιαίτερα ανομοιογενές, χρησιμοποιήθηκαν

απλά κυκλώματα, ώστε να μπορεί ο/η καθένας/μία να απαντά ανεξάρτητα από το επίπεδο

γνώσεων που είχε.

Από τις απαντήσεις των ατόμων προέκυψαν τα ακόλουθα τέσσερα μοντέλα για τη φύση

του ηλεJcrρικού ρεύματος: Ο ηλεκτρισμός σαν ροή, ο ηλεκτρισμός σαν αντίθετα ρεύματα, ο

ηλεκτρισμός σαν κινούμενα φορτία και ο ηλεκτρισμός σαν φαινόμενο πεδίου. Τα μοντέλα αυτά

διαφέρουν από όσα προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με

μαθητές/ριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με ηλικίες που κυμαίνονταν από 11-16

χρονών. Καμία από τις προηγούμενες μελέτες δεν αφορούσε στο πώς σκέφτονται για τον

ηλεκτρισμό οι ενήλικες, οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο σχολείο, καθώς

και αυτουές που έχουν έν~ πανεmστημιακό δίπλωμα. Τα χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου

είναι τα ακόλουθα:

1. Ο ηλεκτρισμός σαν ροή: Το ρεύμα γίνεται αντιληπεό σαν 'Ία/τι" που ρέει/ ταξιδεύει

γρήγορα γύρω στο κύκλωμα και καταναλώνεται από τη λάμπα.
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-

2. Ο ηλεκτρισμός σαν αντίθετα ρεύματα: Το ρεύμα αντιμετωπίζεται ως ενέργεια ή ροή

ηλεκτρισμού μέσα στο καλώδιο, από τους δύο πόλους της μπαταρίας, προς τη λάμπα

(μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων). Για να ανάψει το λαμπάΊG, είναι απαραίτητο να

κλείσει το κύκλωμα, το ρεύμα ταξιδεύει γρήγορα μέσα σε αυτό, ενώ δεν είναι ξεκάθαρος ο

ρόλος του διακόπτη στο κύκλωμα ..

3. Ο ηλεκτρισμός σαν κινούμενα φορτία: Το ρεύμα αποτελείται από ηλεκτρικά φορτία που

κινούνται διαμέσου ενός αγωγού. Η έμφαση δίνεται στη συμπεριφορά μεμονωμένων

στοιχείων, από όπου φαίνεται ότι τα άτομα που υποστηρίζουν αυτό το μοντέλο δεν

αντιλαμβάνονται το κύκλωμα σαν ένα σύστημα αλληλεmδράσεων.

4. Ο ΗΛεκτρισμός σαν φαινόμενο πεδίου: Το ρεύμα γίνεται κατανοητό σαν κίνηση ηλεκτρικά

φορτισμένων σωματιδίων κάτω από τη δράση της διαφοράς δυναμικού. Το κύκλωμα

αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνολο και σαν ένα σύστημα αλληλεπιδρώντων στοιχείων, ενώ

γίνεται κατανοητό ότι μια αλλαγή σε αυτό (π.χ. αν προστεθεί μια νέα αντίσταση),

επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του Κ1>ΙCΛώμαΤOς προκαλώντας μια νέα μόνιμη

κατάσταση σε αυτό.

Τα νοητικά μοντέλα του ηλεκτρισμού που παρουσιάστηκαν, αποκαλύπτουν τις αλλαγές

που πραγματοποιούνται σε πολλές διαστάσεις των μοντέλων που υποστηρίζουν τα

υποκείμενα, καθώς αυτά (τα μοντέλα) αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. Δείχνουν

την εξέλιξη των μοντέλων του Osbome, παρουσιάζουν αJ..λαγές στη διαφοροποίηση βασικών

εννοιών, στην υιοθέτηση πιο πλούσιου λεξιλογίου και στη χρήση πιο αφηρημένων εννοιών.

Οι σιrrγραφείς προτείνουν ότι μόνο με οργανωμένη διδασκαλία μπορούν οι μαθητευόμενοι/ες

να υιοθετήσουν εmστημoVΙKά μοντέλα για το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ από ανασκόπηση

ερευνών που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι αυτή η γενική κατεύθυνση έχει καταγραφεί

και σε άλλες περιοχές της επιστήμης.

2.13. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για το ηλεκτρικό ρεύμα και την τάση/ διαφορά

δυναμικού

Εκτός από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις ιδέες παιδιών και

ενηλίκων για το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα, ορισμένοι/ες

ερευνητές!ριες ασχολήθηκανμε την έννοια της τάσης! διαφοράς δυναμικού και υποστήριξαν

ότι θα πρέπει να προηγείταιτης διδασκαλίας της έννοιας του ρεύματος.

Σύμφωνα με τους!ις Cohen εΙ αl. (l983) η διαφορά δυναμικού και το ρεύμα είναι οι

λέξεις κλειδιά, που είναι απαραίτητες για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας των
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ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η διαφορά δυναμικού είναι η αρχική ιδέα, αφού προκαλεί τη ροή

του ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι στο σχολείο κ;).ι στο ΙΙανεπιστήμιο προβλέπεται αρκετός

χρόνος για τη διδασκαλία της διαφοράς δυναμικού, πολλουές μαθητές/ριες δεν

αντιλαμβάνονται τον πολύ σημαντικό ρόλο της και θεωρούν ότι το ρεύμα είναι η αρχική ιδέα.

Στόχος της εργασίας των ερευνητώνΙριών ήταν να περιγράψει πώς οι j...αθητές!ριες και

οι ενήλικες αντιλαμβάνονται τους συναφείς όρους της διαφοράς δυναμικού και του ρεύματος

- και πώς αυτή η ιδέα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ερμηνεύουν τον τρόπο

λειτουργίας απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το δείγμα απoτελoύντcrν από 145 μαθητές/ριες,

ηλικίας 15-18 ετών, και 21 δασκάλους/ες. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια ενός γραπτού

ερωτηματολογίου, μετά τη συμπλήρωση του οποίου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 14

μαθητές/ριες και δασκάλους/ες από όλο το δείγμα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές/ριες και οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στο

ρεύμα και όχι στη διαφορά δυναμικού για την ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας των

ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η μπαταρία θεωρείται σαν μια συσκευή που παρέχει συνεχές

ρεύμα στο κύκλωμα και όχι σαν "κάτι" που διατηρεί μια σταθερή τάση στους δύο πόλους.

Πολ/ά άτομα δεν είναι σε θέση να σκεφτούν τις α'λ/αγές που πραγματοποιούνται τοπικά, σε

ένα σημείο του κυκλώματος, αΛλά και συνολικά σε όλο το κύκλωμα. Παραμένουν στην

τοπική ανάλυση, ενώ παρατηρείται γενικότερα μια δυσκολία από μέρους τους να

αντιμετωπίσουν περισσότερες από μία μεταβλητές, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πραγματοποιηθεί

μια ταυτόχρονη αλλαγή σε δύο ή περισσότερες από αυτές.

Επίσης με το ίδιο θέμα ασχολούνται και οι Psillos et αl. (1988), οι οποίοι σχεδίασαν και

εφάρμοσαν μια διδακτική ακολουθία στο Γυμνάσιο που εισήγαγε την ""τάση- voltage" σαν

πρωταρχική ιδέα. Η έρευνα ήταν μέρος ενός προγράμματος που επιδίωκε την ανάπτυξη και

τη διερεύνηση μιας εποικοδομητικής προσέΥΥισης στη διδασκαλία και σχετιζόταν με τα

κυκλώματα συνεχούς ρεύματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Δύο από τις ερωτήσεις που περιέχονταν σε γραπτό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν

οι μαθητές/ριες, στόχευαν στη διερεύνηση των ιδεών των παιδιών για την "'τάση-νοltage"

πριν τη διδασκαλία. Η πρώτη ερώτηση δόθηκε σε ένα δείγμα 90 παιδιών ηλικίας 13-14 ετών

και η δεύτερη ερώτηση σε ένα διαφορετικό δείγμα 57 παιδιών, ηλικίας 14-15 ετών. Όλα τα

παιδιά είχαν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μια

παραδοσιακή/ τυπική διδασκαλία για τον ηλεκτρισμό, ενώ και στις δύο περιπτώσεις (η 1η

ερώτηση ήταν κλειστού τύπου, η 2
η

ανοικτού τύπου), ζητήθηκε από τους/ις μαθητές/ριες να
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αναφέρουν παραδείγματα όπου είχαν ακούσετ! συναντήσει τον όρο "βολτ.νοlτ", καθώς και να

εκφράσουν τις απόψεις τους σχεnκά με τΟ" τι νομίζουν όn σημαίνει ο συγκεκριμένος όρος.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε όn σχεδόν όλοι/ες οι μαθητές/ριες, γνώριζαν τον όρο

"βολτ-νοlτ",-- ο δεύτερος δημοφιλής όρος ήταν το "Κιλοβάτ-Κilοwatt", ενώ λίγοι/ες

μαθητές/ΡΙΓς ανέφεραν το "'αμπέρ-anψere". Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τεχνολογικό

περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά επηρεάζει άμεσα nς απόψεις τους. Τα "βολτ" και τα

"κιλοβάτ" είναι σημειωμένα πάνω σε πολλές ηλεκτρικές συσκΕUές, σε αντίθεση με τα

"αμπέρ", ενώ ο όρος "κιλοβάτ" αναγράφεται πάνω στους λογαριασμούς ρεύματος που

στέλνει η Δημόσια Εmχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στους πολίτες. EmπMov, τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μπαταρίες αποτελούν τη συσκευή αναφοράς για την ιδέα της

τάσης για ένα σημανnκό ποσοστό παιδιών. Από άλλους/ες, η μπαταρία αντιμετωπίζεται σαν

ο υποδοχέας αυτού του "κάτι" (ρεύμα, ενέργεια, ηλεκτρισμός), ενώ ορισμένοι/ες θεωρούν όn

η τάση είναι μια μονάδα μέτρησης του "ηλεκτρισμΟύ", του "ρεύματος" ή της '''ενέργειας''.

Στο πλαίσιο της ίδιας εργασίας οι ερευνητές παρουσιάζουν και αναλύουν ένα διδακτικό

μοντέλο, το οποίο θεωρούν όn είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία της "τάσης" στο επL1:εδo

του Γυμνασίου. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε, οι

μαθητές/ριες αντιμετώπισαν μια ποικιλία φαινομένων που αφορούσαν: α) στη φωτοβολία

μιας λάμπας σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με μια λάμπα και μια μπαταρία, β) στη

φωτοβολία μιας λάμπας σε ένα κύκλωμα με δύο μ..ίαταρίες και μια λάμπα συνδεδεμένα σε

σειρά, γ) στη φωτοβολία μιας λάμπας (και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα είναι

αναμμένη η λάμπα) σε ένα κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης δύο μπαταριών και μιας λάμπας,

δ) στη δύναμη (volume) της μπαταρίας και τι περιέχει στο εσωτερικό της, ε) σnς μετρήσεις

ενός βολτόμετρου και ενός αμπερόμετρου σε ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα και στ) στο

σπινθήρα μεταξύ των πόλων μιας μηχανής Winshurst.

Από τα παιδιά ζητήθηκε να προβλέψουν, να <JUΎ1CρίνOυν και να ερμηνεύσουν τη

φωτοβολία των λαμπών, καθώς και nς μετρήσεις του βολτόμετρου και του αμπερόμετρου σε

ΚUκλώματα όπου οι λάμπες και οι μπαταρίες ήταν συνδεδεμένες σε σειρά ή παράλληλα.

Ειδικότερα, για την οικοδόμηση της ΈWOιας της τάσης θεωρήθηκε απαραίτητο από τους/ις

ερΕUνητές/ριες να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των ΕWOιών του ρεύματος και της τάσης, καθώς

και μεταξύ της τάσης και της ενέργειας.

Συμπερασμαnκά, στο διδακτικό μοντέλο που προτείνουν οι Psίllos, Kownaras και

Tiberghien, η έwοια της τάσης εισάγεται ως πρωταρχική ιδέα στα θέματα του ηλεκτρισμού

και όχι μέσω συσχετίσεων με άλλες μεταβλητές. Η τάση αντιμετωπίζεται ως ιδιότητα της

μπαταρίας. Αυτό σημαίνει όn η τάση εντοπίζεται στους πόλους της μπαταρίας και
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συσχετίζεται με τη διαφορά δυναμικού της μπαταρίας και όχι με οποιοδήποτε άλλη ενέργεια

που η ίδια προκα4ί. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των διδακτικών ενοτήτων οι

ερευνητές συγκέντρωσαν τις απαντήσεις των παιδιών, ενώ με βάση αυτές

πραγματοποιήθηκαν ορισμένες βελτιώσεις στη διδακτική προσέη'ιση που σχεδίασαν αρχικά.

2.1.4. Αντιλήψεις μαθητών!ριών για τα διαγράμματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Ορισμένες άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τα θέματα του η4κτρισμού,

στόχευαν στο να διαπιστώσουν κατά πόσο τα διαγράμματα των κυκλωμάτων που

χΡησιμοποιούνται, βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των

ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Σε άρθρο του ο Joshua (1984) αναφέρει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αφορούσε

στο πώς οι μαθητές/ριες εξηγούν! ερμηνεύουν μία σειρά από απλά διαγράμματα ηλεκτρικών

κυκλωμάτων. Στην έρευνα πήραν μέρος μαθητές/ριες που φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο και

στις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου. Από αυτούς/ές ζητήθηκε να παρατηρήσουν μια σειρά

από διαγράμματα κυκλωμάτων και να εξηγήσουν την ένταση του ρεύματος σε δύο

διαφορετικά σημεία σε κάθε κύκλωμα.

Από τη μελέτη προέκυψαν τρία βασικά αποτελέσματα σχετικά με τον τρόπο που οι

φοιτητές/ριες και οι μαθητές/ριες Λυκείου αντιμετωπίζουν τα διαγράμματα! σχήματα των

κυκλωμάτων.

• Τα διαγράμματα! σχήματα ερμηνεύονται κυρίως σαν μεταφορικές αναπαραστάσεις ενός

"συστήματος σωλήνων" μέσα από τους οποίους λαμβάνει χώρα το πέρασμα του ρεύματος

(σαν ροή). Η ιδέα της τάσης ή της διαφοράς δυναμικού σπάνια εισάγεται.

• Υπάρχει μια ξεκάθαρη "ΤOπoλoγιιcΉ" επίδραση που διακρίνεται στην ερμηνεία των

διαγραμμάτων! σχημάτων. Οι αναπαραστάσεις που από φυσική άποψη είναι ίδιες,

ερμηνεύονται σαν διαφορετικές και το αντίστροφο.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές/ριες εμφανίζονται να εmκαλούνται μια ιδέα της

"χρησιμότητας" σε σχέση με τα στοιχεία του κυκλώματος. Όταν τέτοια στοιχεία!

εξαρτήματα εμφανίζονται σε ένα διάγραμμα! σχήμα κυκλώματος, αυτόματα θεωρούνται

να έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες.

Παρόμοια έρευνα πραγματοποίησαν οι Parker και Heywood (1996), με 29 παιδιά

ηλικίας 8-9 χρονών, που φοιτούσαν στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στόχος ήταν

να διερευνήσουν σε ποιο βαθμό τα σχεδιαγράμματα των κυκλωμάτων, που σχεδιάζουν τα
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παιδιά, αντανακλούν τον τρόπο σκέψης τους και το βαθμό στον οποίο έχουν κατανοήσει την

έννοια του κλειστού κυκλώματος.

Αν και τα παιδιά, είχαν ασχοληθεί με τα θέματα του ηλεκτρισμού στην προηγούμενη

ταςη (τρίτη) του Δημοτικού σχολείου, τους δόθηκαν μπαταρίες και λάμπες για να

ενθαρρύνουν γενικά τη σJζήτηση σε σχέση με αυτά τα στοιχεία του κυκλώματος, και τους

ζητήθηκε να σχεδιάσουν μία εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να ανάψουν το λαμπάια,

- δίνοντάς τους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν όσα καλώδια ήθελ,.αν. Τα σχέδιά τους,

έπρεπε να είναι διαγράμματα, που κάποιος/α άλλος/η θα μπορούσε να ακολουθήσει αν ήθελε

να φτιάξει το ίδιο κύκλωμα, γι' αυτό έπρεπε να είναι πολύ ακριβείς σχετικά με το/α σημείο/α

όπου θα έκαναν τις συνδέσεις.

1.

~"""~~<Ι: J')

V :::
1'wo wires from the same tennίna.

Sing1e eonneetίon (la) οη the battery (lb)

If\ \ ι (/
}ιΥ:'~ ~..~ ( Υ

μ

--
T,vo wίres from defferent Conect eonneι:tίons (ld)
battery terminals (le)

Σχήμα 5

Στη συνέχεια ζήτησαν από τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεκτικά κάποια 6JJ..rJ.

διαγράμματα κυκλωμάτων και να προσπαθήσουν να προβλέψουν σε ποιο ή σε ποια από αυτά

θα άναβε το λαμπάκι ή όχι. Οι κατηγορίες που προέκυψαν όσον αφορά στις προβλέψεις των

παιδιών ήταν 0\ ακόλουθες (βλ. σχήμα 5): απλή σύνδεση από τη μπαταρία στη λάμπα (Ι a), δύο

καλώδια από τον ίδιο πόλο της μπαταρίας (l b), δύο καλώδια από διαφορετικούς πόλους

συνδέονται σε ένα σημείο στη λάμπα (lC), σωστές συνδέσεις (ld). Εmπλέον, από την ανάλυση

των δεδομένωνπροέκυψανσημαντικάζητήματαγια τη διδασκαλία:

• τα παιδιά δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις, όταν ασχολούνται με τη συναρμολόγηση απλών

ηλεκτρικών κυκλωμάτων,
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• λίγοι/ες μαθητές!ριες έχουν την ιδέα ενός κλειστού κυκλώματος, παρά το γεγονός ότι

μπορεί να έχουν ασχοληθεί με τα θέματα του ηλεκτρισμού,

• για πολλά παιδιά η λάμπα είναι ένα μαύρο κουτί.. Δεν φαίνεται η διαδρομή των καλωδίων

στο εσωτερικό της και αυτό είναι ένα mθανό εμπόδιο στη μάθηση,

• τα παιδιά έχουν την τάση στην αρχή να μην mστεύουν την απόδειξη/ πραγματικότητα που

είναι αντίθετη με την σκέψη τους και χρειάζονται χρόνο να συμφιλιώσουν/ συμβιβάσουν

την απόδειξη/ πραγματικότητα με την κατανόηση.-
Σύμφωνα με τους/ις ερευνητές!ριες τα διαγράμματα αποκαλύπτουν περιορισμένο

μέγεθος πληροφορίας για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα παιδιά. Επιπλέον,

υποστηρίζεται ότι η χρήση των αναλογιών, βοηθά στο να παρομοιάσουμε μηχανισμούς που

δεν είναι εύκολο να παρατηρήσουμε και ~ κατανοήσουμε τη λειτουργία τους (π.χ.

μηχανισμός της λάμπας) με καθημερινές καταστάσεις με nς οποίες είμαστε εξOΙΚEιωμΈVOνες,

αρκεί να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και συσχέτισης με το φαινόμενο που μελετάται και

να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της κάθε αναλογίας.

2.2. Αναλογίες μοντέλα για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του

ηλεκτρισμού

Στην ap'Xt1 της τρίτης ενότητας του δεύτερου κεφαλαίου, που αφορά στην αναζήτηση

αναλογιών - μοντέλων για την ερμηνεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, γίνεται μια σύντομη

αναφορά στη "χρήση" της μεταφοράς για τη μάθηση στις Φυσικές Ε,τιστήμες, καθώς και

στους περιορισμούς στη χρήση αναλογιών και μεταφορών στη διδασκαλία γενικότερα. Ο

λόγος είναι να γίνει κατανοητό ότι οι αναλογίες αν και ερμηνεύουν ορισμένες διαστάσεις του

φαινομένου που μελετάται, παρουσιάζουν αδυναμίες και ο/η εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί

κάθε φορά μια συγκεκριμένη αναλογία, θα πρέπει να γνωρίζει τα "όριά" και τους

περιορισμούς της.

Αμέσως μετά παρουσιάζονται οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη χρήση

αναλογιών για τη διδασκαλία των θεμάτων του ηλεκτρισμού.

2.2.1. Αναλογία· Μεταφορά και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

Όταν χρησιμοποιούμε μεταφορική σκέψη, σκεφτόμαστε ένα πράγμα με όρους ενός

άλλου πράγματος. Ωστόσο, δεν συνδέουμε δύο μεμονωμένες έννοιες. Ο μεταφορικός

μηχανισμός εμπλέκει ολόκληρες δομές εννοιολογικών τομέων - μοντέλων, όχι μόνο τις
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σημασίες των όρων που συνδέει (Χρηστίδου 2001). Με την επίδραση της μεταφορικής

σκέψης, γίνεται αναπεριγραφή ενός μη οικείου γνωστικού τομέα, τον οποίο ονομάζουμε

τoμέα-σrόχo, με βάση μια νέα, διαφoρεnκή αντίληψη του κόσμου, η οποία υλοποιείται στην

αναπαράσταση ενός οικείου γνωστικού τομέα, του τομέα-βάση (Vosniadou & Ortony 1989).

Ως προς την ικανότητc tUv παιδιών να χρησιμοποιούν μεταφορική σκέψη για να

κατανοήσουν δύσκολα ή αφηρημένα φαινόμενα, διαγράφονται δύο γενικές θεωρήσεις: η

πρώτη υποστηρίζειπως η ικανότητατων παιδιών να χεφίζονταιαναλογίεςκαι μεταφορέςδεν

είναι έμφυτη, αλλά αναπτύσσεταικαθώς το παιδί μεγαλώνει και ωριμάζει (Goswami 1992).

Αντίθετα, σύμφωνα με τη δεύτερη θεώρηση, η μεταφορική σκέψη αποτελεί έμφυτη

ικανότητα της σκέψης και είναι ίσως ο κυριότερος μηχανισμός μάθησης που χρησιμοποιούν

τα παιδιά από τη βρεφική ακόμα ηλικία r:νosniadou 1989, Vosniadou & Onony 1989,

Solomon 1992). Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ερευνητικά δεδομένα τα οποία

υποστηρίζουν την άποψη ότι ακόμη ιcα.ι από την ηλικία των 3 ή 4 χρόνων τα παιδιά μπορούν

να χρησιμοποιούν τη μεταφορική σκέψη. Όπως αναφέρουν οι Vosniadou et al. (1992), τα

παιδιά δεν περιορίζονται μόνο σε έναν ειδικό τρόπο ερμηνείας της μεταφορικής γλώσσας,

αλλά η μεταφορική σκέψη τους είναι ευέλικτη.

ΠoλλoίJές ερευνητές/ριες θεωρούν ότι τα γνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι

επιστήμονες για την κατασκευή της νέας γνώσης, μπορούν να χρησιμεύσουν και στη

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, διευκολύνοντας την αναδιοργάνωση των γνώσεων των

μαθητών/ριών (Rumelhart & Noπnan 1981, Gentner & Gentner 1983, TreaguS! eI αl. 1989,

Comell Way 1991, Nersessian 1994, Brown 1994). Τέτοια εργαλεία είναι οι αναλογίες και οι

μεταφορές: οι επιστήμονες τις χρησιμοποιούν προκειμένου να εισάγουν ένα νέο μοντέλο,

διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην αυθόρμητη ανακάλυψη μιας νέας θεωρίας.

Η αναλογία μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για να συγκριθούν δύο τομείς που είναι

ήδη γνωστοί στους/ις μαθητές/ριες, προκειμένου να επισημανθεί ότι δύο φαινομενικά

ανόμοια πράγματα μπορεί να έχουν βαθιές και σημαντικές ομοιότητες. Σε αυτήν την

περίπτωση η μεταφορά δεν βοηθά στην απόκτηση νέας γνώσης. Μπορεί μόνο να ενισχύσει

την κατανόηση της ήδη υπάρχουσας δομής (Petήe 1979).

Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά εισάγεται από το/η δάσκαλο/α και δεν

χρησιμοποιείται αυθόρμητα από τους/ις μαθητές/ριες, η χρήση ή η κατανόησή της μπορούν

να ενισχυθούν με κατάλληλες τεχνικές. Για παράδειγμα, αν ο τομέας-βάση δεν είναι τόσο

οικείος στους/ις μαθητές/ριες όσο αναμένεται, η διδασκαλία μπορεί να ξεκινήσει από τον

εντοπισμό των γνωστών κοινών χαρακτηρισnKών στους δύο τομείς, στη συνέχεια οι

μαθητές/ριες να κατανοήσουν τη λειτουργία της βάσης, η οποία θα τους οδηγήσει να

39

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



κατανοήσουν τις βαθύτερες αναλογικές σχέσεις και επομένως τον τομέα-στόχο (Goswami

1992).

2.2.2. Περιορισμοί στη χρήση αναλογιών και μεταφορών

Η ιδεώδης κατάσταση για την εισαγωγή μιας μεταφοράς θα ήταν εκείνη όπου ο/η

- μαθητής/ρια μπορεί ήδη να χειρίζεται με άνεση τον τομέα-βάση και στην οποία όλες οι

λειτουργίες και σχέσεις του τομέα-στόχου αναπαρίστανται στο ανάλογο. Είναι προφανές ότι

τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Έτσι, πολλά από τα χαρακτηριστικά των δύο

αναφερομένων παραμένουν ανόμοια - άρα εκτός πλαισίου συμφραζομένων. Ο

προσδιορισμός της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι

παρόμοια και σε εκείνα που είναι ανόμοια ενισχύει τη φαντασία και την αντίληψη των

μαΘητών/ριών (Rumelhart & Noπnan 1981, Holland εΙ 01. 1989, Spiro ει 01. 1989).

Παρ' όλα αυτά, όταν η παραπάνω διαχωριστική γραμμή δεν είναι ευδιάκριτη, η χρήση

της μεταφοράς ως διδακτικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλες προβολές όλων

των ιδιοτήτων ενός γνωστικού τομέα στο άλλον. Η παράβλεψη των διαφορών των δύο

αναφερομένων μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες: οι μαθητές/ριες τείνουν να αποδώσουν

στον υπό ερμηνεία τομέα όλα τα χαρακτηριστικά του τομέα-βάσης, καταφεύγοντας έτσι σε

λανθασμένες γενικεύσεις και επεκτάσεις τ/ς αναλογίας. Επιπλέον, θα αντιμετωπίσουν

δυσκολίες στ/ν κατανόηση των λειτουργιών του τομέα-στόχου, οι οποίες δεν

αντικατοπτρίζονται στον τομέα-βάση ή θα τις αγνοήσουν εντελώς. Τόσο στην πρώτ/. όσο και

στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού παρανοήσεων στις εννοιολογικές

δομές των μαθητών/ριών.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός λανθασμένων αντιλήψεων από την

εισαγωγή στ/ διδασκαλία μεταφορών με (αναγκαστικά) περιορισμένη ερμηνευτική ισχύ,

συνιστάται η προσοχή στους τρόπους με τους οποίους οι αναλογίες αποτυγχάνουν,

παραπλανούν ή είναι ατελείς. Οι μαθητές/ριες και οι εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να

αποφύγουν αυτές τις δυσκολίες εάν: α) τους έχουν επισημανθεί από την αρχή και β) αν οι

δάσκαλοι/ες γνωρίζουν τις αντιλήψεις των μαθητών/ριών τους (Rumelhart & Noπnan 1981,

Holland ει 01. 1989, Spiro er 01. 1989).

Μια άλλη τεχνική για την αποφυγή γενίκευσης μιας μεταφοράς είναι η χρήση

πολλαπλών ολοκληρωμένων αναλογιών, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος της

πολυπλοκότητας του τομέα-στόχου. Όσο πιο περίπλοκα δομημένος είναι ο νέος τομέας, τόσο

μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για προσεκτική σύνθεση των σχέσεών του με αρκετές ήδη
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γνωστές έwοιες (Spiro <Ι 01. 1989, Goswami 1992). Η μέθοδος των πολλαπλών μεταφορών

εmτρέπει την υποβάvμιση της δύναμης μιας ατελούς αναλογίας με την εισαγωγή μια άλ/ης

δυνατής αναλογίας, η οποία θα άρει τους περιορισμούς της πρώτης. Καθεμία από τις

μεταφορές θα προσεγγίζει τον υπό ερμηνεία τομέα από διαφορετική σκοπιά και θα καλύπτει

με επιτυχία ορισμένες από τις λειτcVΡyί:'ς του. Ανάλογα λοιπόν με το πλαίσιο των

συμφραζομένων στο οποίο θα εξετάζεται κάθε φορά ο στόχος, μπορεί να επιλέΎεται και η

κατάlληλη μεταφορά.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η ακατάλληλη εισαγωγή αναλογιών και μεταφορών στη

διδασκαλία ή η ελλιπής κατανόησή τους από τα παιδιά, δεν επαρκούν ώστε να υποβαθμίσουν

τη σημασία τους ως εργαλείων σκέψης και μηχανισμών εξήγησης. Η προσεκτική χρήση τους

στην εκπαιδευτι'Κ'ή διαδικασία μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δημιουργικότητα της μεταφορικής

σκέψης, αποφεύγοντας ακατάλ/ηλες προσεγγίσεις (Broν'/11 1993).

Ωστόσο, για να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη αναλογία ο ειcπαιδευnιcός και να

προβλέψει τα πιθανά αποτελέσματά της, πρέπει να γνωρίζει τα νοηnκά μοντέλα τα οποία

χρησιμοποιεί ο μαθητής!ρια, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει nς κατάλληλες

προϋποθέσεις για την εισαγωγή της. Αν ο/η μαθητής/ρια δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα

εννοιολογικά σχήματα που χρησιμοποιεί, δεν θα χρειαστεί να κατανοήσει και να

χρησιμοποιήσει τη μεταφορά. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευnκός θα πρέπει να έχει σαφή γνώση

των δύο εννοιολογικών τομέων τους οποίους συνδέει η μεταφορά, των ομοιοτήτων, αλλά και

των διαφορών τους. Η κατασκευή μιας εύστοχης αναλογίας προϋποθέτει όn το άτομο που

την εισάγει έχει επίγνωση των ορίων και των αδυναμιών που αυτή πιθανότατα θα έχει (Petrie

1979, Pope & Gilbert 1983).

2.2.3. Αναλογίες - Μοντέλα για τ/ν κατανόηση της λειτουργίας των ηλεκτρικών

κυκλωμάτων

Οι Stocklmayer και Treagust (1994), παρουσιάζουν συνοπτικά nς δυσκολίες των

μαθητών/ριών, όσον αφορά στην κατανόηση του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως αυτές

καταγράφονται από τους!ις ερευνητές/ριες από το 1890 έως το 1991, καθώς και nς αναλογίες

που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για να βοηθήσουν τους μαθητές!ριες να κατανοήσουν

τη λειτουργία απλών και σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Από τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης προκύπτει όn τα προβλήματα που

σχετίζονται με το μοντέλο του ηλεκτρισμού, όπου το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζεται ως

ροήΙ κίνηση ηλεκτρονίων μεταξύ δύο σημείων που υπάρχει διαφορά δυναμικού, αποτέλεσαν

41

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



αντιιcείμενo μελέτης πολλών ερευνών, ενώ η αναλογία στην οποία αρχικά δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση, ήταν αυτή της ροής του νερού (υδραυλΙΙCό μοντέλο). Παρόλα αυτά οι μαθητές/ριες

εξακολουθούσαν να εμφανίζουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τη φύση των ηλεκτρικών

κυκλωμάτων.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '60 και ύστερα, η διδασκαλία του ηλεκτρισμού

παρουσιάζεται ιcαι σχετίζεται στα σχολικά εγχειρίδια με την κατανόηση της έννοιας του

_ρεύματος σε ένα αρχικό στάδιο. Επίσης, εισάγεται η ιδέα της ροής των φορτίων, ώστε οι

μαθητές!ριες να δομήσουν αναπαραστάσεις, με τα ηλεκτρόνια να κινούνται! "ρέουν" κατά

μήιcoς των καλωδίων του κυκλώματος. Επιπλέον,πέρα από την αναλογίατης ροής του νερού,

οι ερευνητές/ριες αρχίζουν να μελετούν την απoτελεσματιιcότητα άλλων

"ανθρωΠOμOρφΙΙCών',! εναλλακτικών αναλογιών, τις οποίες οι μαθητές./ριες φαίνεται να

προτιμούν έναντι των άλ/ων.

Πιο αναλυτικά, οι Smith και Wilson έγραφαν το 1978 ότι οι αναλογίες του νερού

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των ηλεκτρικών κυιcλωμάτων, όταν

προσεγγίζονται με το σωστό τρόπο, δεδομένου ότι αρκετουές μαθητές/ριες δεν έχουν μια

ξεκάθαρη αντίληψη σχετικά με το τι σημαίνουν οι όροι, όπως το ρεύμα, η αντίσταση και η

τάση ή η διαφορά δυναμιιcoύ, ή σχετιιcά με το πώς οι όροι αυτοί συσχετίζονται σε απλά

ηλεκτρικά ιcυιcλώματα συνεχούς ρεύματος.

Στην εργασία τους οι ερευνητές κάνουν αναφορά σε μία αυτόνομη φορητή κατασκευή,

ένα μοντέλο νερού, το οποίο Kατασκευάστηιcε και χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση

ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε μαθητές/ριες Λυκείου. Στη συσιcευή αυτή, γυάλινοι ή

λαστιχένιοι σωλήνες αναπαριστούσαν τα ιcαλώδια, η ροή του νερού, τη ροή του ηλεκτρικού

ρεύματος ιcαι οι στενώσεις! αρτηρίες από λαστιχένιους σωλήνες στις διακλαδώσεις, έπαιζαν

το ρόλο των αντιστάσεων, που εμπόδιζαν ή μείωναν τη ροή του νερού. Μία χειροκίνητη

αντλία έπαιζε το ρόλο της πη-γής (της μπαταρίας), ενώ αναδιοργανώνοντας τους λαστιχένιους

σωλήνες μπορούσαν να παρουσιαστούν στο υδραυλιιcό μοντέλο ποικίλα αναλογικά μοντέλα

νερού (συνδέσεις αντιστάσεων σε σειρά ιcαι παράλληλα).

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η αναλογία του νερού είναι ένα αρκετά χρήσιμο και

βοηθητικό εργαλείο στη διδασκαλία, δεδομένου ότι οι μαθητέq'ριες του Λυκείου ήταν

περισσότερο ενθουσιασμέvqι!ες ιcαι περισσότερο ιιcανοilές να αντιμετωπίσουν βασικά

φαινόμενα του ηλεκτρισμού μετά τη χρήση των αναλογιών του νερού που συζητήθηκαν, σε

σχέση με μαθητές/ριες που δεν χρησιμοποίησαν αυτά τα μοντέλα.
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Στο υδραυλικό μοντέλο αναφέρεται και ο Bullock (1979), ο οποίος υποστηρίζει όη ένα

μοντέλο μπορεί να βοηθησει την κατανόηση των παιδιών - την εννοιολογική κατανόηση 

-για τα υπό εξέταση φαινόμενα. Στην περίπτωση αυτή, το μοντέλο αντιμετωπίζεται σαν ένα

εργαλείο διδασκαλίας, που στοχεύει στην ενίσχυση/ βελτίωση της κατανόησης ή στην

"επίτευξη των διδακτικών στόχων", Ένα παρ.iδειγμα μοντέλου που συχνά χρησιμοποιείπι με

αυτόν τον τρόπο είναι το μοντέλο του νερού, -για το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο

_ πολύ σημαντικά χαρακτηρισnKά της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος, σε απλά ηλεκτρικά

κυκλώματα, σχετίζονται με ανάλογα XαραΙCΤΗρισnKά της ροής του νερού στους σωλήνες (π,χ.

σημειώνεται η αναλογία μεταξύ της διαφοράς πίεσης στο υγρό και της διαφοράς δυναμικού

στο κύκλωμα).

Στόχος της εργασίας ήταν να διαmστωθεί η αποτελεσμαηκότητα του μοντέλου στη

διδασκαλία της έννοιας της "τάσης". Το δείγμα αποτέλεσαν 264 παιδιά που φοιτούσαν σnς

τρεις τάξεις του Γυμνασίου, μαζί και μια ομάδα πρωτοετών φοιτητών/ριών υποψήφιων

δασκάλων. Όλο το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, σε αυτούς/ές που διδάχτηκαν το

μοντέλο του νερού )α/Ι σε αυτούς που δεν το διδάχτηκαν.

Οι μαθητές/ριες συμπλήρωσαν ένα αρχικό γραπrό ερωτηματολόγιο, που περιείχε 37

ερωτήματα και το οποίο τροποποιήθηκε ανάλογα μετά από π1λοηκές έρευνες στα δύο από τα

εφτά σχολεία που συμμετείχαν. Εmπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με το 12% των

παιδιών, αφού πρώτα οι μαθητές/ριες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι μαθητές/ριες, που είχαν διδαχθεί

να χρησιμοποιούν το μοντέλο του νερού, πέτυχαν πράγματι καλύτερα αποτελέσματα από

τους/ις υπόλοιπους/ες, ενώ φάνηκε ότι η χρήση του μοντέλου του νερού δεν μπορεί από μόνη

της να οδηγήσει σε βελτίωση της κατανόησης των ιδεών που σχετίζονται με την "τάση". Στις

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, που αφορούσαν στο ηλεκτρικό ρεύμα, από το σύνολο των

μαθητώνΙριών, οι περισσότεροι/ες απάντησαν πολύ καλύτερα από ότι σε ερωτήσεις που

σχετίζονταν με τη λιγότερο χειροπιαστή "τάση" και τη δυσνόητη/ απροσδιόριστη αναλογία

της. Έτσι, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο ερευνητής, μετά και από την ανασκόπηση

παρόμοιων ερευνών, είναι ότι το υδραυλικό μοντέλο δεν είναι καλύτερο (ούτε χειρότερο) από

τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού. Επιπλέον,

υποστηρίζει ότι ένα πιο απλό μοντέλο, ακόμα και ένα μοντέλο που θα αφορά στη ροή των

ηλεκτρονίων, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για την κατανόηση των φαινομένων του

ηλεκτρισμού από τα παιδιά αυτής της ηλικίας.
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Λίγα χρόνια αργότερα, οι Black και Solomon (1987) σε έρευνα που πραγματοποίησαν,

επιχείρησαν να διαπιστώσουν ϊ<ατά πόσο οι αναλογίες μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες για

τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού. Όσον αφορά στο θεωρηnκό πλαίσιο της έρευνας

υιοθέτησαν την εποικοδομηnιcή προσέΥΥιση για τη μάθηση.

Στην έρευνα, Υρησιμοποιήθηκαν δύο αναλογίες για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η

μία ήταν αυτή της ροής του υγρού σε έναν σωλήνα και η άλλη αυτή της κίνησης

- φανταστικών σωμαnδίων, που συνήθως αποκαλούνταν ηλεκτρόνια.

Τρεις (3) ομάδες μαθητών/ριών πήραν μέρος σε αυτή την μικρής κλίμακας έρευνα.

Όλοtlες φοιτούσαν στην τρίτη τάξη (9 ετών) του ίδιου Δημοnκού σχολείου, και· μέχρι τότε

δεν είχαν διδαχτεί κάποια ενότητα για τον ηλεκτρισμό. Αποφασίστηκε στις ομάδες αυτές να

διδαχτούν οι ίδιες ενότητες, με τη διαφορά όη στη μία ομάδα (19 παιδιά) θα

χρησιμοποιούνταν η αναλογία της ροής του νερού, στην άλ/η (22 παιδιά) η αναλογία των

ηλεκτρονίων και στην τρίτη ομάδα (19 παιδιά) (control group) καμία αναλογία.

Πριν ξεκινήσει η διδασκαλία ζητήθηκε από τα παιδιά κάθε ομάδας να γράψουν ένα

κείμενο, στο οποίο θα εξέφραζαν nς απόψεις τους σχεnκά με το "πως φαντάζονται τον

ηλεκτρισμό". Αμέσως μετά παρακολούθησαν διδασκαλία, δύο διδακτικών ωρών, για θέματα

σχεnκά με την αντίσταση, τη συνεχή ροή του ρεύματος και τη μείωση του με την αντίστοιχη

αύξηση της αντίστασης, ενώ όπου ήταν απαραίτητο χρησιμοποιούνταν η αναλογία. Όλα τα

παραδείγματα περιορίζονταν σε απλά κυκλώματα με σύνδεση ανnστάσεων σε σειρά, ενώ στη

συνέχεια ζητήθηκε από τους!ις μαθητές!ριες να προβλέψουν, με τη βοήθεια της αναλογίας, τη

συμπεριφορά κυκλωμάτων με διακλαδώσεις (παράλληλη σύνδεση).

Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν,

εκnμήθηKαν με τρεις διαφορεnκούς τρόπους ένα γραπτό ερωτηματολόγιο, ένα δεύτερο

κείμενο με nς απόψεις των παιδιών για το πώς φαντάζονται το ηλεκτρικό ρεύμα και

επιλεγμένες συνεντεύξεις.

Αρχικά, τα αποτελέσματα έδειξαν μικρή διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων. Είτε οι

μαθητές/ριες θυμούνταν nς λύσεις και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, είτε είχαν

συγκρατήσει καλά στο μυαλό τους εκφράσεις, όπως όn "το ρεύμα παραμένει σταθερό σε όλο

το κύκλωμα" ή "το ρεύμα διαιρείται! μειώνεται στο μισό, επειδή η αντίσταση διπλασιάζεται",

με αποτέλεσμα να δίνουν ικανοποιηnκές απαντήσεις. Περισσότερο εμφανείς ήταν οι

διαφορές, στις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες της κάθε ομάδας, σε ερωτήσεις όπου

έπρεπε να προβλέψουν nς α)J..ι:ηές που θα συνέβαιναν σε ένα κύκλωμα με διακλαδώσεις.

Παρά το γεγονός όn ο αριθμός του δείγματος ήταν μικρός (60 παιδιά συνολικά), τα

αποτελέσματα έδειξαν όn οι αναλογίες βοηθούν πράγμαn τα παιδιά να διατυπώσουν
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προβλέψεις για μια νέα κατάσταση/ πρόβλημα (π.χ. κύκλωμα με διακλάδωση). Έτσι, από

τους!ις μαθητές/ριες (19 παιδιά) που διδάχτηκαν την αναλογία του υγρού, οι περισσότεροι/ες

(11 μαθητές/ριες) διατύπωσαν σωστές προβλέψεις για τη λειτουργία ενός κυκλώματος με

διακλάδωση, από τα παιδιά (22) που διδάχτηκαν την αναλογία των ηλεκτρονίων, τα πιο

πολλά (12) έδωσαν σωστές απαντήσεις, ενώ από co σύνολο των μαθητώνΙριών (19) που δεν

διδάxrηKαν καμιά αναλογία, μόνο οι τέσσερις (4) απάντησαν σωστά.

Όσον αφορά στις αναλογίες που διδάχτηκαν οι δύο ομάδες για το ηλεκτρικό ρεύμα, από

τα αποτελέσματα προκύπτει ότι αν και οι δύο αναλογίες λειτούργησαν με τον ίδιο τρόπο για

τους/ις μαθητές/ριες, φάνηκε ότι η αναλογία των ηλεκτρονίων είχε μεγαλύτερη επίδραση.

Περίπου 60% της κάθε ομάδας χρησιμοποίησε την αναλογία τουλάχιστον μία φορά στις

γραπτές τους απαντήσεις, ενώ οι μαθητές/ριες που διδάχτηκαν την αναλογία των

ηλεκτρονίωντη χρησιμοποίησανσnς απαντήσειςτους επανειλημμένα.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι μαθητές!ριες προκειμένου να προβλέψουν τι θα

συνέβαινε με την ένταση του ρεύματος σε ένα κύκλωμα με διαΙCΛΑδώσεις, χρειάζονταν

περισσότερα από έναν απλό 'Έμπειροτεχνικό"κανόνα, που θα τον επαναλάμβανανχωρίς να

τον έχουν κατανοήσει (π.χ. το ρεύμα παραμένει σταθερό σε όλο το κύι<λωμα ή το ρεύμα

διατηρείται/ μειώνεται στο μισό στις διαι<λαδώσεις επειδή η αντίσταση διπλασιάζεται).

Χρειάζονταν, με εποικοδομητικούςόρους, «να έχουν φτιάξει τη γνώση μόνοι/ες τους". Έτσι,

στην παρούσα εργασία οι μαθητές/ριεςενθαρρύνθηκανμέσα από τη χρήση της αναλογίαςνα

συνδέσουν τη νέα γνώση με την παλιά, ενώ κατάφεραννα τη χρησιμοποιήσουνπροκειμένου

να προβλέψουν τι θα συμβεί σε καινούριες καταστάσεις/ φαινόμενα, όπως η παράλληλη

σύνδεση ιcυκλωμάτων.

Δύο χρόνια αργότερα, στόχος της έρευνας των Dupin και Johsua (1989) ήταν να

βοηθήσουν τους!ις μαθητές/ριες να διακρίνουν ανάμεσα στη ροή "ενέργειας" και στη ροή

"υλικού", να αντιληφθούν το κύκλωμα σαν ένα ενιαίο «σύστημα", καθώς και να διαιφίνουν

τις έννοιες του ρεύματος, της αντίστασης και της τάσης.

Το δείγμα αποτέλεσαν 64 παιδιά ηλικίας 12 ετών (6' επίπεδο), 42 παιδιά, ηλικίας 14

ετών (8(1 επίπεδο) και 87 παιδιά, ηλιJ<ίας 16 ετών (100 επίπεδο).

Μετά από πολλά μαθήματα αφιερωμένα στη συζήτηση για τις ιδέες των παιδιών, οι

δάσκαλοι/ες παρουσίασαν στους/ις μαθητές/ριες διαφορετικές αναλογίες ανάλογα με το

επίπεδό τους. Η διδασκαλία κράτησε 20 ώρες για το 60 επίπεδο, 24 ώρες για το 8(1 επίπεδο και

34 ώρες για το 100 επίπεδο.
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Σκέψη των ερευνητών ήταν ότι η αναλΟ'Υ1.κή κατάσταση που θα χρησιμοποιούσαν, θα

έπρεπε να παρουσιάζει τη μεταφορά της ύλης και ένα κλειστό κύκλωμα. Πρότειναν την

"αναλογία του τρένου" (βλ. σχήμα 6), η οποία ελέγχθηκε με τα επίπεδα 6 και 8, όπου οι

μαθητές/ριες ξεκινούσαν τη μελέτη του ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με την αναλσΥία αυτή, ένα

τρένο ΙCΙ'lείται συνεχώς γύρω από ένα κύκλο. Δεν υπάρ;,:ει μηχανή, μόνο βαγόνια

συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, ενώ σε ένα σταθμό, άνδρες σπρώχνουν τα βαγόνια με

σταθερή δύναμη. Στο κύκλωμα, μπορεί να υπάρξουν εμπόδια, τα οποία επηρεάζουν την

ταχύτητα του τρένου.
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- cars movement - tolectrlc current

- cars rlow - CUrrtont tntenS\ty
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• ctosed ra11w;ry ClrCUltS - electrlc c\rcults

- DUSΓIIΓI9 wori:ers - Dowtor sUΡΡIY

- muscuIar ratlqve - battery wtoaΓlng down.

Σχήμα 6

Προκειμένου οι ερευνητέςιριες να αντιμετωπίσουν την έννοια της τάσης στο 100

επίπεδο, δοκίμασαν μία νέα αναλσΥία: την αναλογία με την αγωγή της θερμότητας (βλ. σχήμα

7). Σύμφωνα με την αναλοΥίσ αυτή, η θερμΟΚΡσσία 1IX1iζει το Ρόλσ της ηλεκτρικής τάσης και

η Ρσή της θερμότητας, αυτή του ρεύματος. Καθώς η διαφοΡό της θερμoκpσσiας προκαλεί τη

ροή της θερμότητας, η διαφοΡό δυναμικού προκαλεί το ρεύμα. Η θερμική αντίσταση,

αναπαριστά την ηλεκτρική αντίσταση κλπ.
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•

Ένα μήνα πριν τη διδασκαλία και ένα μήνα μετά, σ1 πειραμαΤΙΊCές ομάδες

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για τον ηλεκτρισμό 1CQ.l στη συνέχεια έδωσαν ατομικές

συνεντεύξεις. Οι ομάδες iλi.γχoυ σε ΊCάθε επίπεδο απάντησαν στο ίδιο ερωτηματολόγιο, κάτω

από nς ίδιες συνθήκες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν όπ πριν τη διδασι...:αλiα δεν εμφανίστηκαν σημαντικές

διαφορές. Μετά τη διδασκαλία, όμως, τα πειραματικά τμήματα είχαν καλύτερα

αποτελέσματα, τα οποία ήταν ασύγκριτα xnλύτερα σε σχέση με τα περιορισμένα

αποτελέσματα που προέκυψαν σε προηγούμενες έρευνες από τη χρήση του υδραυλικού

μοντέλου (του μοντέλου του νερού).

ΤΗΕΑΠΑΙ. λΝΑι.06Υ
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Σχήμα 7

Φυσικά, όπως επισημαίνουν οι Dupίn ΊCΑΙ Joshua, όταν η πεφαμαΤl1cή διδασκαλία

βασίζεται σε αρκετές ώρες μαθημάτων, η βελτίωση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να

αποδοθεί μόνο σε ένα στοιχείο (π.χ. εδώ στην πρoσφιryή στην αναλογία). Ωστόσο,

υποστηρίζουν, πέρα από τους βέβαιους r:yγενεiι;! εσωτερικούς περιορισμούς που

παρουσιάζουν οι ανα.λσyi.ες, καθεμία από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία για

τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχετικά με τα θέματα του ηλεκτρισμού.

Την ίδια ά,τοψη εκφράζει και ο Marse (1993), ο αποίος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη

δυσκολία των μαθητών/ριών να ίcατανoήσoυν πώς οι ανnστάσεις στα ηλεκτρικά κuxλώματα

συνδέονται σε σειρά και παράλληλα.
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Αναφέρεται σε ορισμένα στοιχεία μιας αναλογίας με καλαμάκια, η οποία μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουν οι μαθητέςΙριες τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε

κυκλώματα, όπου οι αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά και παράλληλα. Ειδικότερα, όπως

φαίνεται στο σχήμα 8, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεπτά καλαμάκια (coffee stiπer), και

Straws ίη combinatίon

- Coffe stirrer

Coffe stiπers in series
LiJ rEΞϊ

Soda straw

Coffe stirrers in paral1el

BtW~~1
~

Coffe stirrer ίη series with soda straw
®2-ι Ι

Coffe stiπer ίη parallel with soda straw

0%\1 Ι

Σχήμα 8

λίγο mo μεγάλα σε διατομή καλαμάκια (soda straW), τα οποία είναι δυνατό να συνδεθούν με

ποικίλους συνδυασμούς. Για παράδειγμα, αν ενωθούν πολλά λεπτά καλαμάκια το ένα μετά το

άλλο, όπως συμβαίνει σε ένα κύκλωμα, όπου συνδέονται δύο ή και περισσότερες λάμπες σε

σειρά, δημιουργείται ένας στενός διάδρομος μέσα από τον οποίο αν προσπαθήσει κανείς να

φυσήξει, θα χρειαστεί να το κάνει δυνατά, ενώ ο αέρας θα κινείται πολύ αργά στο εσωτερικό

του. Αν πάλι ενωθούν τα ίδια καλαμάκια το ένα πάνω από το άλλο, όπως συμβαίνει σε ένα

κύκλωμα, όπου συνδέονται δύο ή και περισσότερες λάμπες παράλληλα, τότε δημιουργείται

ένας διάδρομος με πολλές παράλληλες εmμέρους διαδρομές, όπου ο αέρας περνά με

μεγαλύτερη ευκολία και κινείται mo γρήγορα στο εσωτερικό του.

Το ερώτημα αν οι αναλογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να

βελτιώσουν την κατανόηση των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα, απασχόλησε και τους/ις

Jabin και Smith (1994). Οι ερευνητές/ριες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τρεις αναλογίες

με μία τάξη του Δημοτικού σχολείου, για να ανακαλύψουν αν αυτές θα βοηθούσαν τα παιδιά

να αλλάξουν την κατανόηση τους για τη ροή του ηλεκτρισμού προς μία mo εmστημοvική

άποψη, βοηθώντας τους να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο ρεύμα που διατηρείται και στην

ενέργεια. Οι συγκεκριμένες αναλογίες παρουσίαζαν τη ροή του ηλεκτρισμού ως ροή νερού
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χήμα9

1

ι

(βλ. σχήμα 9) ως κινούμενα αυτοκινητάκια με φopτio (βλ. σχήμα 1Ο) και σαν κι OύΜΕVε

σταγόνες (βλ. σχήμα 11).

Σχήμα 10
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Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 24 κορίτσια ηλικίας 9-10 χρονών, που είχαν

μόλις ολοκληρώσει την ενότητα του ηλεκτρισμού. Τρεις εβδομάδες μετά τις συνεντεύξεις, οι

μαθήτριες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, καθεμία από τις οποίες διδάχτηκε μία από τις τρεις

αναλογίες που προαναφέρθηκαν. Οι αναλογίες συζητήθηκαν με τα παιδιά και στη συνέχεια

τους ζητήθηκε να ,(άνουν συγκρίσεις και να εντοπίσουν ομοιότητες μεταξύ εν::>ς απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος και της αναλογίας που είχαν συζητήσει. Αμέσως μετά, οι

-μαθητές/ριες συμπλήρωσαν ατομικά φυλλάδια εργασίας, όπου έπρεπε να εντοπίσουν και να

καταγράψουν ομοιότητες μεταξύ των στοιχείων του ηλεκτρικού κυκλώματος και των

στοιχείων της αναλογίας που είχαν συζητήσει. Επίσης, ζητήθηκε από τα παιδιά να κάνουν

ένα σχεδιάγραμμα ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και να δείξουν την κατεύθυνση του

ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε αυτό.

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων και τα αρχικά σχέδια που έκαναν οι μαθήτριες

αποκαλύφθηκαν τα 4 γνωστά μοντέλα για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος (Osborne 1981):

μονοπολικό μοντέλο, μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων, μοντέλο εξασθένισης και

επιστημονικό μοντέλο.

Σχήμα 11
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Ωστόσο, από τα αποτελέσματα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε. φαίνεται μια

αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού-των παιδιών, σε όλες τις ομάδες, που απέκτησαν μια

εmστημοvική άποψη για τη ροή του ρεύματος. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αναλογίες

βοήθησαν τα παιδιά, λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο, να αναγνωρίσουν ότι ήταν η ενέργεια αυτή

που προκάλεσε της φΩτοβολία της λάμπας, και να κάνου\ι τη διάκριση μεταξύ του

ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας. Εmπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι

μαθητές/ριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αναλογίες σε μικρή ηλικία για να βελτιώσουν

την κατανόηση που έχουν για τη ροή του ηλεκτρισμού.

Συμπερασματικά, οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αποτελεσματικές στο να

βοηθήσουν τα παιδιά να αλλάξουν τις ιδέες τους προς μία mo εmστημονική κατανόηση, ενώ

από τις απαντήσεις των παιδιών στα φυλλάδια εργασίας έγινε φανερό ότι οι μαθητές/ριες

μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο οι αναλογίες παρουσιάζουν τα φαινόμενα.

Οι Newton και Newton (1996) μελέτησαν επίσης το ρόλο της αναλογίας στην

υποστήριξη μικρών παιδιών για την κατανόηση της φυσικής και ειδικότερα, έλεγξαν την

πιθανότητα παροχής βοήθειας σε παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών για να κατανοήσουν τη ροή του

ρεύματος, σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, χρησιμοποιώντας την αναλογία της ροής του

νερού.

Οι ερευνητές/ριες παρουσίασαν σε 90 παιδιά ηλικίας 6-7 χρονών, μία αντλία που

χρησιμοποιείται για την παροχή υγρού σαπουνιού (soap dispenser) (βλ. σχήμα 12), ο

Soap dίspens:er wa1crpump
and tranpare:ιιt tube clrcuil:

Σχήμα 12

ΣΊήμα13

χειρισμός της γίνεται με το χέρι και ωθεί το νερό μέσα σε ένα διαφανή σωλήνα. Η ροή του
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νερού από το στόμιο της αντλίας, μέσα από το σωλήνα και ξανά πίσω στην αντλία φαινόταν

καθαρά. Άλλα μοντέλα! αναλογίες αναφέρθηκαν επίσης. Για παράδειγμα τα δύο άκρα του

σωλήνα συνδέονταν με το στόμιο της αντλίας (βλ. σχήμα 13), έτσι ώστε να μη διακρίνεται η

ροή του νερού, όταν λειτουργούσε η αντλία, ενώ τα παιδιά έπρεπε να προβλέψουν και να

ερμηνεύσουν τη δράση ι1vάλoγων ηλεκτρικών 'Κυκλωμάτων.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέ'Κυψε ότι περισσότερα από το 1/3 των παιδιών,

χρησιμοποίησαν την αναλογία για να εξηγήσουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ μία

ομάδα ελέγχου 90 παιδιών ηλικίας 6-7 χρονών, που δεν συζήτησαν για τη συγκεκριμένη

αναλογία, πέτυχαν να δώσουν λιγότερο αποδεκτούς λόγους και εξηγήσεις.

Σε αυτή τη βάση φαίνεται ότι τα μικρά παιδιά των 6-7 χρόνων μπορούν να

κατανοήσουν θέματα που αφορούν στο στοιχειώδη ηλεκτρισμό, αν τους δοθεί μια αναλογία

με τη βοήθεια της οποίας θα πραγματοποιήσουν παραλληλισμούς μεταξύ αυτής και των

ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ώστε να κατανοήσουν στοιχειωδώς τον τρόπο λειτουργίας τους

(των κυκλωμάτων). Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στη χρήση των αναλογιών, δεδομένου ότι

μπορεί να συμπεριφέρονται με τρόπο διαφορετικό από το στόχο και να αποτύχουν. Για

παράδειγμα στην περίπτωση της αναλογίας που προαναφέρθηκε, το νερό μπορεί να ρέει από

το ανοιχτό άκρο του σωλήνα, ώστε να δημιουργηθεί μία λακκούβα με νερό στο τραπέζι. Στην

περίπτωση του ηλεκτρισμού δεν μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο σε καμία περίπτωση.

Οι Heywood και Parker (1997), επιχείρησαν να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει με

τη μάθηση των ατόμων, όταν οι αναλογίες δεν μπορούν να ερμηνεύσουν μια νέα κατάσταση!

πρόβλημα. Η υπόθεση ήταν ότι η εκτίμηση μίας τέτοιας αναποτελεσματικότητας της

αναλογίας, μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 25 δασκάλους/ες κατά τη διάρκεια επιμόρφωσης (20

ωρών), που αφορούσε στη μελέτη της συμπεριφοράς απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και

στη χρήση αναλογιών στη μάθηση της φυσικής. Αρχικά τους ζητήθηκε να ανάψουν μια

λάμπα χρησιμοποιώντας μπαταρία και καλώδια, να συγκεντρώσουν τις ιδέες των μελών της

ομάδας, σχετικά με το τι νόμιζαν ότι θα συνέβαινε στο κύκλωμα και να κατηγοριοποιήσουν

ερωτήσεις που θα προέκυπταν από τις παρατηρήσεις τους. Καθώς οι εκπαιδευτικοί

εξερευνούσαν τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, εισήχθησαν σε μία ποικιλία τυπικών

αναλογιών, και σε στρατηγικά σημεία, τους ζητήθηκε να γράψουν τις απόψεις τους σχετικά

με το πόσο χρήσιμες βρήκαν τις αναλογίες στη μάθησή τους και στον τρόπο OlCέψης τους. Τα

δεδομένα προήλθαν ακόμα από την ηχογράφηση των συζητήσεων των ομάδων και τις

συνεντεύξεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί.
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Το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε σαν απλή αναλoγiα ενός

κλειστού συστήματος, όπου η καρδιά δρα σαν αντλια, που σπρώχνει το αίμα γύρω στο σώμα

'Και η ποσότητα αίματος που αφήνει την καρδιά είναι τελικά η ίδια με αυτή που εισέρχεται σε

αυτή. Η δεύτερη αναλογία εισήχθη μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων, στην οποία οι δάσκαλοι/ες

ανα,ταριστούσαν την κίνηση των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα. Περ;.:ατούσαν με σταθερή

ταχύτητα πάνω σε έναν κύκλο, και καθώς έκαναν αυτό περνούσαν μέσα από τη μπαταρία·

_ ένα μέλος της ομάδας που έδινε ενέργεια - που έκανε τους!ις εκπαιδευτικούς να κουνούν

τους ώμους τους δυνατά καθώς περπατούσαν. Μέσα στον κύκλο, οι επιμορφούμενοι/ες

έπρεπε να περάσουν μέσα από ένα στενό τούνελ, όπου οι κινήσεις των ώμων περιορίζονταν,

αφού συχνά χτυπούσαν στα άκρα του τούνελ προκαλώντας ζέστη (άναμμα της λάμπας). Οι

δάσκαλοι/ες επέστρεφαν στη μπαταρία, όπου "φορτίζονταν" και πάλι με ενέργεια πριν

ολοκληρώσουν το κύκλωμα. Η τρίτη αναλογία περιελάμβανε την ιδέα του κλειστού

συστήματος του νερού, όπου το νερό κάνει έναν κύκλο εξαιτίας μιας αντλίας 'Και σε αυτό το

σύστημα μπορούν να προστεθούν στενώσεις! αρτηρίες, οι οποίες έχουν επίδραση στην πίεση

όλου του συστήματος.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι 24 από τους!ις 25 εκπαιδευτικούς βρήκαν την jη

αναλογία βοηθηnκή στη μάθησή τους. Ο κύριος λόγος που ανέφεραν ήταν σχετικά με την

ιδέα της διατήρησης του ρεύματος. Επίσης, 24 από τους 25 δασκάλους/ες, βρήκαν τη 2'

αναλογία χρήσιμη. Πoλλoίlές(15) αναφέρουν όη η αναλογία τους!ις βοήθησε να αναπτύξουν

nς ιδέες τους για τη διατήρηση του ρεύματος, αΡKετoίlές (16) επισημαίνουν άn η αναλογία

εξηγεί την ιδέα της μεταφοράς ενέργειας στη λάμπα και κάποιοι/ες (10) βρήκαν την αναλογία

αυτή ιδιαίτερα βοηθητική ως προς το ρόλο της μπαταρίας. Όσον αφορά στην 3η αναλογία 16

επιμoρφoύμεvoι/ες τη βρήκαν χρήσιμη, ενώ 8 ανέφεραν όη δεν βοήθησε τον τρόπο σκέψης

τους.

Τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ότι οι δάσκαλοι/ες, των οποίων οι ιδέες για τον

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κυκλώματα, προκαλούντα-ι! αμφισβητούνται - είναι

δηλαδή διαφορετικές από τις παρατηρήσεις τους - δείχνουν μία γενικότερη απροθυμία για τη

διατύπωση ερωτημάτων. Το αντίθετο ισχύει γι'αυτούς/ές τους!ις μαθητευόμενους/ες που

έχουν λιγότερες διαμορφωμένες ιδέες για τον ηλεκτρισμό. Η διατύπωση των ερωτημάτων

στη δεύτερη περίπτωση ήταν μεγαλύτερη σε ποιότητα και βάθος.

Σύμφωνα με τους!ις Heywood και Parker, η εννοιολογική κατανόηση μπορεί να

συνεχίσει να αναπτύσσεται όταν μία αναλογία δεν υποστηρίζει πια το/η μαθητή/ρια στη

δημιουργία συνδέσεων ανάμεσα στην αναλογία και το στόχο. Η μάθηση μπορεί να αυξηθεί

μέσω της διαδικασίας των ερωτήσεων. Μία τέτοια αύξηση στο βάθος και την ποιότητα της
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διατύπωσης ερωτημάτων φάνηκε στα αποτελέσματα, όταν πια η ~ναλoγία δεν ταίριαζε με τις

αποδείξεις <ης εμπειρίας. Η διατύπωση ερωτημάτων αυξήθηκε από τους/ις 4, από τους/ις 25

εκπαιδευτικούς, όταν η αναλογία έγινε ασύμβατη και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε

κύκλωμα με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά. Η σημασία αυτού, βέβαια, δεν πρέπει να

υπερεκτιμηθεί καθώς οδηγεί το/η μαθητή/ρια να σκέφτεται και να ψάχνει εναλλακτικές

εξηγήσεις, χρησιμοποιώντας μία ποικιλία αναλογιών, που είτε προκύπτουν από τον/ην ίδιο/α,

_. είτε παρέχονται από το/η δάσκαλο/α. Ωστόσο, το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι

η λεπτομερής εξέταση των δυνατοτήτων της αναλογίας, οδηγεί στην αναγνώριση του "πότε"

και "'γιατί" αυτή καταρρέει και τότε δημιουργείται η πιθανότητα να λάβει χώρα η μάθηση.

Στη χρήση αναλογιών για την παρουσίαση των ηλεκτρικών lC\)κλωμάτων, αναφέρονται

και οι Schwedes και Dudeck (1996), και λίγο αργότερα η Schwedes (2001), οι οποίοι/ες

κάνουν αναφορά σε ένα εξελιγμένο υδραυλικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε για

την υποβοήθηση της διδασκαλίας των ηλεκτρικών lC\)1Cλωμάτων, ενώ οι ερευνητές/ριες

επισημαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γενικά οι μαθητές!ριες με το ίδιο το

υδραυλικό μοντέλο, όταν καλούνται να το εφαρμόσουν για να ερμηνεύσουν τον τρόπο

λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Στην έρευνα πήραν μέρος 27 μαθητές/ριες (16 ετών), που φοιτούσαν στην lOη τάξη,

στο Λύκειο. Τα παιδιά εργάστηκαν σε μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων, κατά τη

διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ δύο από τις ομάδες αυτές βιντεοσκοπήθηκαν, καθώς

δραστηριοποιούνταν με το εποπτικό και εργαστηριακό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους.

Παρατηρώντας προσεκτικά τα αποσπάσματα των βιντεοκασετών, οι ερευ\-Tlτές!ριες

εστίασαν την προσοχή τους σε έννοιες που χρησιμοποίησαν οι μαθητές!ριες για να

περιγράψουν και να ερμηνεύσουν τις αναλογίες του νερού, όπως η πίεση (pressure) και η ροή

του νερού (water flow). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ενώ η κατανόηση των εwoιών

διαφορά πίεσης (pressure difference) και ένταση ρεύματος (cuπent intensity) ήταν

σημαντικοί στόχοι της διδασκαλίας, δεν φάνηκε να έχουν μεγάλη, σχεδόν καμία, σημασία για

τους!ις μαθητές/ριες. Ακόμα, προέκυψε ότι ενώ η ιδέα της ροής του νερού (water flow) έγινε

κατανοητή από τα παιδιά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, η κατανόηση της έννοιας της πίεσης

(pressure) είναι πολύ πιο σύνθετη και περιλαμβάνει γνωστική/ ΕWOιoλoγική αλλαγή από την

έννοια της πίεσης ως πιεστική δύναμη (pressure as pressing iorce), προς μια πιο επιστημονικά

αποδεκτή έννοια για την πίεση (pressure).

Συμπερασματικά προκύπτει ότι παρόμοιες εναλλακτικές αντιλήψεις καταγράφονται και

στην περίπτωση του στόχου-αναλογία (υδραυλικό μοντέλο) και στην περίπτωση του βασικού
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στόχου-κύκλωμα και ότι για να ξεπεραστούν οι ιδέες αυτές στο βασικό στόχο-κύκλωμα, είναι

mo εύκολο να γίνει στο στόχο-αναλογία, αλλά και πάλι όχι χωρίς δυσκολίες. Η μεταφορά από

την αναλογία στο βασικό στόχο-κύκλωμα δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Για να γίνει

κατανοητός όμως ο τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, θα πρέπει οι

μαθητές/ριες να έ;:ουν πρώτα κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της αναλογίας του νερού.

Σε ένα υδραυλικό ανάλογο του ηλεκτρικού κυκλώματος αναφέρεται και ο Κουμαράς

(2002), ο οποίος υποστηρίζει όn αν και τα τελευταία 35 χρόνια έχουν κατασκευαστεί

διάφοροι τύποι υδραυλικών αναλόγων για την υποστήριξη της διδασκαλίας ΤΟΥ ηλε1Ctρικού

κυκλώματος, μια σημαντική έλλειψη αυτών είναι όn δεν επεκτείνουν την ανάδειξη της

δομικής ομοιότητας μεταξύ του υδραυλικού και του ηλεκτρικού κυκλώματος σε φαινόμενα

που εξελίσσονται στο χρόνο.

Σύμφωνα με τον Κουμαρά, η έλλειψη αυτή θεωρείται σημαντική από τη στιγμή που

έρευνες στον ηλεκτρισμό δείχνουν ότι έργα που αφορούν στην ένταση φαινομένων, όπως π.χ.

η λάμψη λαμπών ή η ένδειξη αμπερόμετρων, μπορούν να ερμηνευτούν από τους/ις

μαθητές/ριες σε συμφωνία με τις αρχικές τους απόψεις. Αντιθέτως, έργα που μπορούν να

προκαλέσουν στους/ις μαθητές/ριες δυσαρέσκεια με τις απόψεις τους είναι έργα που αφορούν

στη διάρκεια φαινομένων όπως π.χ. κύκλωμα με δυο λάμπες συνδεμένες στη σειρά

χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια από κύκλωμα μιας ίδιας λάμπας στον ίδιο χρόνο. Ο

συνδυασμός έργων και των δυο κατηγοριών μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικότερα στην

εποικοδόμηση της εmθυμητής γνώσης.

ΟΙ παραπάνω σκέψεις και απόψεις

οδήγησαν τον ερευνητή στο σχεδιασμό και

την κατασκευή ενός υδραυλικού ανάλογου

(βλ. σχήμα 14) με το οποίο μπορούν να

δειχτούν αναλογίες τόσο σε επίπεδο

έντασης, όσο και σε επίπεδο διάρκειας

φαινομένων. Οι αντιστοιχίες μεταξύ του

υδραυλικού αυτού ανάλογου και του

ηλεκτρικού κυκλώματος διατυπώνονται

παρακάτω στον πίνακα 1.

Σχήμα 14

Όπως αναφέρει ο Κουμαράς, μελετώντας προσεκτικά το νέο υδραυλικό ανάλογο για το

ηλεκτρικό κύκλωμα και συγκρίνοντάς το με τα υδραυλικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν τα
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· προηγούμενα χρόνια, μπορεί κανείς να επισημάνει ορισμένα μειονεκτήματα και

πλεονεκτήματα του υδραυλικού ανάλογου που προτείνε'cαι, σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα,

Ειδικότερα, στα μειονεκτήματά του περιλαμβάνονται τα εξής: α) ο διακόπτης στο ηλεκτρικό.

κύκλωμα δημιουργεί ένα κενό στο κύκλωμα, ενω η στρόφιγγα στο υδραυλικό κύκλωμα

φράζει το δρόμο του νερού, β) το νερό χύνεται αν κοπεί κάπου ο σωλήνας όχι όμως και τα

ηλεκτρόνια αν κοπεί κάπου το καλώδιο.

Αναφορικά με τα πί.εOνεκrήματα του νέου υδραυλικού ανάλογου, επισημαίνεται ότι: α)

τεχνικά η λειτουργία του υδραυλικού κυκλώματος αρχίζει με το άνοιγμα της στρόφιγγας,

όπως συμβαίνει και με τα ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία αρχίζουν να λειτουργούν με το

κλείσιμο του διακόπτη, β) είναι το μόνο υδραυλικό ανάλογο που δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη

αντίσταση έχει το ηλεκτρικό κύκλωμα τόσο μικρότερη είναι η ισχύς που χρησιμοποιείται άρα

και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια της μπαταρίας.

Πίνακας 1: Ανηστοιχίες υδραυλικού ανάλογου και ηλεκτρικού κυκλώματος

j Ηλεκτρικό κύκλωμα Υδραυλικό κύκλωμα

Λάμπα Μύλος νερού

Καλώδια Σωλήνες γεμάτοι νερό

Διακόπτης Στρόφιγγα

Πόλοι της μπαταρίας Τα δυο κυλινδρικά δοχεία. Το γεμάτο νερό

δοχείο αντιστοιχεί στον αΡ\ΠlΤΙKό πόλο τ/ς

μπαταρίας

Ηλεκτρικό ρεύμα Ρεύμα νερού

Τάση στους πόλους της μπαταρίας Διαφορά ύψους νερού μεταξύ των δυο

κυλινδρικών δοχείων

Ελάττωση της τάσης στους πόλους της Ελάττωση της υψομετρικής διαφοράς της

μπαταρίας όταν δημιουργείται περισσότερο στάθμης του νερού στα δοχεία όταν ρέει

ρεύμα στο κύκλωμα περισσότερο νερό στο κύκλωμα

Χημική δράση της μπαταρίας Λειτουργία τ/ς αντλίας

Ταχύτητα της χημικής αντίδρασης στη Μέγιστη δυνατή παροχή της αντλίας

μπαταρία

Χημική ενέργεια τ/ς μι"tαταρίας Ενέργεια που χρησιμοποιεί η αντλία για τ/

λειτουργία τ/ς

Επιπλέον, αναφέρεται ότι με το νέο υδραυλικό ανάλογο μπορεί να δειχτεί: α) ότι η

ταχύτ/τα ροής των ηλεκτρονίων είναι μικρή (rn.m/sec), ενώ η λάμπα ανάβει αμέσως, β) πώς

ανάβει ή λάμπα αφού δεν καταναλώνει ρεύμα και άρα αφού δεν καταναλώνουμε ρεύμα τι
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είναι αυτό που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, γ) γιατί τελειώνει η μπαταρία, δ) πώς η μπαταρία

διατ/ρεί σταθερή την τάση μεταξύ των πόλων της, ε) πού οφείλεται η πτώση στην τιμή της

τάσης στους πόλους της μπαταρίας, όταν η μπαταρία μπαίνει σε 'Κύκλωμα σχετικά μικρής

αντίστασης και στ) ότι όσο μεγαλύτερη αντίσταση έχει το κύκλωμα, τόσο μικρότερη είναι η

ισχύς που απαιτείται κω άρα και η ενέργεια σε δοθέντα χρόνο.

Σε εργασία των Περδίκη και Κουμαρά (2002), το προαναφερθέν υδραυλικό ανάλογο

χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας διδακτικής ακολουθίας (8 δίωρων μαθημάτων) για τη

διδασκαλία του ηλεκτρικού ρεύματος σε μαθητέςιριες 14-15 ετών (Β' Γυμνασίου). Βασικός

άξονας της διδακτικής στρατηγικής ήταν η ανάπτυξη των ηλεκτρικών εννοιών διαμέσου της

υδραυλικής αναλογίας. Κύριοι στόχοι αποτέλεσαν: α) η κατανόηση της διατήρησης του

ρεύματος στο απλό 'Κύκλωμα, δηλαδή η διάκριση των εννοιών ρεύμα και ενέργεια και β) η

ανάπτυξη της ικανότητας να εξηγούν (οι μαθητέςιριες) τη σχέση ανάμεσα στη συνολική

διάρκεια λειτουργίας μιας μπαταρίας και στον αριθμό όμοιων λαμπτήρων σε σειρά στο

κύκλωμα (δηλαδή ανάμεσα στην ενέργεια που καταναλώνεται σε ορισμένο χρόνο και στην

αντίσταση).

Τα αποτελέσματα της πεφαματικής διδασκαλίας έδειξαν ότι οι κύριοι διδακτικοί στόχοι

προσεγγίστηκαν σε σημαντικό βαθμό. Από τους!ις εννέα συνολικά μαθητές!ριες που έλαβαν

μέρος στη διδασκαλία, στους!ις πέντε τουλάχιστον φάνηκε να αναπτύχθηκε η ιδέα ενός

ρεύματος υλικής ροής που διαχωρίζεται σαφώς από την ενέργεια, ενώ οκτώ μαθητές/ριες

κατάφεραν να προβλέψουν και να εξηγήσουν σωστά την επίδραση του αριθμού των όμοιων

λαμπών στη διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας. Εmπλέον στα έργα που αφορούσαν στη διάρκεια

των μπαταριών, η διδασκαλία ήταν περισσότερο αποτελεσματική αν και η εmθυμητή άποψη

ήταν αντίθετη στις αρχικές ιδέες των μαθητών/ριών. Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές η

αΜαγή αυτή στις ιδέες των μαθητών/ριών είναι mθανό να έχει σχέση με τη δυνατότητα του

υδραυλικού αναλόγου να δείχνει εποπτικά (να αισθητοποιεί) τις σχέσεις των ηλεκτρικών

μεγεθών σε φαινόμενα που εξελίσσονται στο χρόνο.
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2.3. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλιών για έννοιες και φαινόμενα του

ηλεκτρισμού

2.3.1. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλιών για τη βελτίωση των αρχικών ιδεών των

παιδιών για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού

Η τρίτη ενότητα ερευνών σχετικά με τα θέματα του ηλεκτρισμού αφορά σε ερευνητικές

εργασίες που περιέχουν σχεδιασμό, οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλιών για την

αναδόμηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα και

τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Σύμφωνα με τους Amold και Millar (1987, 1988), τα απλοποιημένα κυκλώματα που

χρησιμοποιούνται σε ένα εισαγωγικό μάθημα για τον ηλεκτρισμό δεν σχετίζονται με τις

εμπειρίες των παιδιών για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι,

με αποτέλεσμα τα κυκλώματα να μην πετσχαίνουν να παίξουν το ρόλο ενός επαρκούς

μοντέλου, και να εμποδίζουν οποιαδήποτε αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ "σχολείου" και

"καθημερινής" ζωής.

Στόχος της εργασίας ήταν να αναπτυχθεί - σε συνθήκες πραγματικής τάξης - μία

βελτιωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με βάση το

εποικοδομητικό μοντέλο -για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η διδακτική ακολουθία

περιελάμβανε 6 μαθήματα (70 λεπτών το καθένα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι

μαθητές/ριες (το δείγμα αποτέλεσαν 17 παιδιά ηλικίας 11-12 ετών) δούλευαν σε μικρές

ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, χρησιμοποιώντας το βασικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις προκειμένου να καταγραφούν

οι ιδέες των παιδιών για τον ηλεκτρισμό. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο όρος

"ηλεκτρικό ρεύμα" χρησιμοποιείται σαν ομπρέλα όρων και οι περισσότεροι/ες, συνδέουν και

συγχέουν τις ιδέες του ρεύματος, της δύναμης και της ενέργειας.

Οι ιδέες που πίστευαν οι ερευνητές/ριες ότι θα κατανοούσαν οι μαθητές/ριες μέσα από

τη διδασκαλία, αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό του μαθήματος. Αυτές ήταν με τη

σειρά: 1) Η διπολικότητα (οι περισσότερες συσκευές έχουν δύο πόλους), 2) Ο κανόνας του

κλειστού κυκλώματος, 3) Το κvκλικό μοντέλο του ρεύματος (κάτι ρέει γύρω στο κύκλωμα - το

ρεύμα), 4) Ο διαχωρισμός μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος, 5) Η

διατήρηση του ρεύματος, 6) Η σχέση μεταξύ ρεύματος και αντίστασης. Η ΈWoια της τάσης,

αποκλείστηκε, δεδομένου ότι η τάση, σύμφωνα με τους Amold και ΜίllΜ, είναι μια

προβληματική! σύνθετη ιδέα, που θα πρέπει να εισάγεται μετά την έννοια του ρεύματος,

58
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



•

χρησιμοποιώντας απλούς λειτουργικούς ιcανόνες. Επίσης, δεν έγινε καμία προσπάθεια να

συμπεριληφθούν τα κυκλώματα με διακλάδωση σε αυτή την εισαγωγική διδασκαλία.

Μια εβδομάδα μετά το τέλος των διδασκαλιών πραγματοποιήθηκαν και πάλι

συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλά παιδιά (14 από τα 17 παιδιά), είχαν

κατανοήσει τη διπολικότητα των στvιχειων του κυκλώματος και την έννοια του κλειστού

κυκλώματος, καθώς και το κυκλικό μοντέλο του ρεύματος (15 από τα 17 παιδιά).

Ορισμένοι/ες μαθητές/ριες συνειδητοποίησαν ότι το ρεύμα διατηρείται κατά μήκος των

στοιχείων του Ία/κλώματος, λιγότεροι/ες (9 παιδιά) κατανόησαν τη σχέση μεταξύ του

ρεύματος και της αντίστασης, ενώ λίγα παιδιά (4 μαθητές/ριες από τους/ις 17) υιοθέτησαν το

εmστημονικό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα και έκαναν το διαχωρισμό ανάμεσα στις

έννοιες της "ηλεκτρικής ενέργειας" και του «ηλεκτρικού ρεύματος",

Έτσι, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι μία από τις βασικές δυσκολίες

των παιδιών αυτής της ηλικίας (11-12 ετών) είναι η τάση που έχουν οι μαθητές/ριες να

πιστεύουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται διαδοχικά κατά μήκος των στοιχείων που

συνθέτουν το κύκλωμα (sequence model) και δεν διατηρείται. Emπλέoν, οι ερευνητέςιριες

συμπεραίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στηρίξουν τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού

στη βάση των εναλλακτικών αντιλήψεων που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, και ότι

η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά ικανοποιητικά

μαθησιακά αποτελέσματα.

Στόχος της εργασίας του Κουμαρά (1989) ήταν η ανάγκη βελτίωσης της διδαm<:αλίας

της Φυσικής και ιδιαίτερα του ηλεκτρισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βάση της

εργασίας αποτέλεσε η εποικοδομητική υπόθεση για τη μάθηση και τη διδασκαλία, ενώ οι

στόχοι που τέθηκαν ήταν: α) να διερευνηθούν και να ταξινομηθούν οι απόψεις και οι

συλλογισμοί που έχουν και χρησιμοποιούν μαθητές/ριες της Δευτεροβάθμιας γενικής

Εκπαίδευσης σε σχέση με φαινόμενα και ΈWOιες Φυσικής από την περιοχή του ηλεκτρισμού,

β) να εξεταστούν οι συνέπειες της ύπαρξης των ανωτέρω για τη διδασκαλία και μάθηση και

να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα για την ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος

εποικοδομητικού χαρακτήρα στην περιοχή του ηλεκτρισμού στην υποχρεωτική

δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και γ) να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής αυτού

του προγράμματος στην ικανότητα των μαθητών/ριών να προβλέπουν και να εξηγούν

φαινόμενα από την περιοχή του ηλεκτρισμού σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα.
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Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποίησε ο ερευ-..ητής, προέκυψε

ότι οι μαθητές/ριες έχουν αρχικές ιδέες για τη φύση του ηλεκτρικού ρεύματος και για την

ΈWoια της τάσης.

Η αντιμετώπιση των εναλλακτικών αυτών αντιλήψεων οδήγησε στην ανάπroξη ενός

Αναλυτικού Προγράμματος εποικοδομητικού τύπου, το οποίο προέβλεπε τη διδαu1α/λία

δεκατεσσάρων (14) διδακτικών ενοτήτων για τον ηλεκτρισμό, που είχαν διάρκεια σαράντα

- (40) ώρες διδασκαλίας. Στην εργασία γίνεται αναλυτική παρουσίαση, πλήρης ανάπτυξη, της

τέταρτης (4
ης
) διδακτικής ενότητας που ήταν αφιερωμένη στην τάση και είχε διάρκεια 3

διδα1Ctικές ώρες.

Για την καταγραφή των ιδεών των μαθητών/ριών χρησιμοποιήθηκε γραπrό

ερωτηματολόγιο, που περιείχε ερωτήσεις κυρίως ανοιχεού τύπου. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε

σε 313 μαθητές/ριες Γ' Γυμνασίου και 252 μαθητές/ριες Β' Λυκείου αμέσως μετά το τέλος

της διδασκαλίας των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος στο αντίστοιχο επίπεδο, σε 245

μαθητές/ριες Α' Λυκείου οι οποίοι/ες είχαν παρακολουθήσει την αντίστοιχη διδασκαλία πριν

από ένα χρόνο (από την εφαρμογή της έρευνας), και σε 227 μαθητές/ριες της Β' Γυμνασίου,

οι οποίοι/ες παρακολούθησαν το εποικοδομητικό αναλυτικό πρόγραμμα. Τα παιδιά αυτά

συμπλήρωσαν οχτώ μήνες μετά την καινοτομική διδασκαλία το ίδιο τελικό ερωτηματολόγιο,

προκειμένου να διαπιστωθούν οι ιδέες τους μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εποικοδομητικού αναλυτικού προγράμματος

φάνηκε να είναι καλύτερα από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του επίσημου αναλυτικού

προγράμματος, ακόμα και αυτού του επιπέδου Λυκείου, το οποίο αποτελεί και το τελικό σε

επίπεδο γενικής δευτεροβάθμιας ε'ΚΠαίδευσης. Οι περισσότεροι από τους!ις μαθητές!ριες που

παρακολούθησαν το εποικοδομητικό αναλυτικό πρόγραμμα χρησιμοποίησαν την άποψη της

διατήρησης του ρεύματος κατά μήκος του κυκλώματος και κατανόησαν ότι η τάση υπάρχει

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ρεύματος. Πολύ λίγοι μαθητές/ριες είχαν μετά τη

διδασκαλία την άποψη ότι το ρεύμα καταναλώνεται, και ότι η τάση και το ρεύμα υπάρχουν

πάντα μαζί, απόψεις που υποστηρίχθηκαν από αρκετά παιδιά της ομάδας αναφοράς.

Ο ερευνητής τονίζει ότι τα ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα του

εποικοδομητικού Αναλυτικού Προγράμματος οφείλονται σε τρεις άξονες που συνδέονται και

σχετίζονται μεταξύ τους και που είναι η οργάνωση του περιεχομένου, τα συγκεκριμένα έργα τα

οποία επιλέχθηκαν και η διδωmκή στρατηγική που ακολουθήθηκε. Η διαπραγμάτευση του

επιστημονικού περιεχομένου άρχισε από την απλή φαινομενολογία (από τα πιο

συγκεκριμένα, όπως είναι η γνώση σε τεχVΙKό επίπεδο), προχώρησε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο

μακροσκοπικών μεταβλητών και συνέχισε με την παρουσίαση των μικροσκοπικών προτύπων
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{που είναι ένα πιο αφηρημένο θέμα). Τα έργα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προκάλεσαν

στους/ις μαθητές/ριες δυσφορία με τις απόψεις τους, ώστε να προκληθεί γνωστική

σύ'Υ'Κρουση, ενώ η διδαιcτική στρατηγική που ακολουθήθηκε είχε ως στόχο τη δημιουργία ιαΙΙ

την εκμετάλλευση της γνωστικής σύ'y1cρoυσης. Οι μαθητές/ριες εκθέτοντας και συζητώντας

τις ιδέες τους, στην προσπάθειά τους να προβλέψουν και να ερμηνεύσουν το απΟ':έλεσμα των

έργων, συνειδητοποίησαν καταρχήν ποιες είναι αυτές (οι ιδέες) και στη συνέχεια

-'
αναγνώρισανμόνοι/ες τους αδυναμίες και ασυνέπειες σε αυτές.

Ο ρόλος των αρχικών εναiJ.αΚΤΙKών αντιλήψεων των μαθητών/ριών, καθώς και των

ερεθισμάτων του περιβάι.λοντος στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο στοιχειώδη

ηλεκτρισμό, αποτέλεσαν αντtKείμενO μελέτης της εργασίαςτων Andre και Ding (1991).

Στην έρευνα πήραν μέρος 80 αγόρια και κορίτσια πρoπτυχιαKoίlές φοιτητές!ριες

υποψήφιοι/ες δάσκαλοι/ες, οι οποίοι/ες παρακολούθησαν και συμπλήρωσαν δραστηριότητες

σε 5 ενότητες για τα ηλεΙCΤΡΙKά κυκλώματα. Οι φοιτητές!ριες εργάστηκαν ατομικά. Η δουλειά

των υποψήφιων εκπαιδευτικών βιντεοσκοπήθηκε, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κλινικές

συνεντεύξεις. Κάθε φοιτητής/ρια που ολοκλήρωνε τη συνέντευξη, παρακολουθούσε

διδασκαλία αναφορικά με τη συναρμολόγηση των κυκλωμάτων και τα ηλεκτρικά

διαγράμματα, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσε γραπτό ερωτηματολόγιο που είχε διάρκεια 50

604πτά.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η δραστηριοποίηση των φοιτητών/ριών πoι1dλε

ανάλογα με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ήταν πιο εύκολο για τους!ις

υποψήφιους/ες δασκάλους/ες να συναρμολογήσουν κυκλώματα όταν τους δίνονταν μπαταρία

σε βάση, όπου ήταν ευδιάκριτοι οι πόλοι, καθώς επίσης και μια λάμπα τοποθετημένη σε

βάση, όπου διακρίνονταν και πάλι τα σημεία σύνδεσης.

Η Saxena (1992), αναφέρεται και εκείνη στις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν

αναφορικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση διδασκαλιών, που είχαν σαν στόχο την

αντιμετώπιση των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών για διάφορα θέματα της φυσικής.

Στόχος της εργασίας της ήταν να αναπτυχθεί μια τέτοια διδακτική προσέγγιση, που θα

περιελάμβανε πειραματικές δραστηριότητες και καθοδηγούμενη έρευνα για την αναδόμηση

των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών και τη βελτίωση της κατανόησής τους για

θέματα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό.

Στην έρευνα πήραν μέρος 25 φοιτητές/ριες υποψήφιοι/ες δάσκαλοι/ες (5 αγόρια και 20

κορίτσια), ηλικίας 19-20 χρόνων, Η έρευνα περιελάμβανε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση οι
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φοιτητές/ριες απάντησαν σε ένα αρχικό γραπτό ερωτηματολ9ΥΙΟ τριών ερωτήσεων. Στην

δεύτερη φάση, οι ΌΠσψήφιονες εκπαιδευτικοί έλεγξαν πειραματικά nς απαντήσεις που

έδωσαν την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση που η αρχική απάντηση ήταν λάθος, τους

ζητούνταν να γράψουν μια εναλλακτική υπόθεση και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τη

λύση του προβλήματος. Ο στόχος ήταν οι υποψήφιοι/ες δάσκαλονες που δούλευαν σε μικρc:ς

ομάδες, να οδηγηθούν σε σωστή αιτιολόγηση και στη λύση του προβλήματος. Στην τρίτη και

- τελική φάση (τρίτ/ ημέρα), δόθηκε στους/ις υποψήφιους/ες δασκάλους/ες ένα τελικό γραπτό

ερωτ/ματολόγιο με οχτώ (8) ερωτήσεις. Τρεις (3) από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνονταν

και σε ερωτήσεις της δεύτερης φάσης, που είχαν συζητήσει οι φοιτητές/ριες την προηγούμενη

ημέρα, ενώ στο τέλος πραγματοποιήθηκε συζήτ/ση σε όλη τ/ν τάξη.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δεδομένων έδειξαν ότι ο πειραματισμός μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την αναδόμηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των φοιτητών/ριών.

Ωστόσο, η χρήση του είχε αρκετούς περιορισμούς στην παρούσα έρευνα, δεδομένου ότι στο

ένα τρίτο των περιπτώσεων οι φοιτητές/ριες απέτυχαν να λύσουν προβλήματα που σε πολλά

σημεία παρουσίαζαν αρκετές ομοιότητες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια ποικιλία

παραγόντων. Ο χρόνος του πειραματισμού διήρκησε σχεδόν δύο διδακτικές ώρες. Οι

φοιτητές/ριες δούλεψαν σε μικρές ομάδες και όχι ατομικά, ενώ στην πλειοψηφία των

περιπτώσεων, η χρήση της "ανακαλυπτικής μεθόδου" όπου οι φοιτητές/ριες δούλευαν χωρίς

καθοδήγηση, είχε σαν αποτέλεσμα να δυmcολευτοw σε κάποια σημεία και να

καθυστερήσουν αρκετά. Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος για την περιορισμένη επιτυχία των

μαθησιακών αποτελεσμάτων, ήταν η εμμονή και η σταθερότητα των εναλλακτικών

αντιλήψεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, που πολύ δύσκολα άλλαζαν προς mo

εmστημονικά (1J"tοδεκτές απόψεις.

Λίγα χρόνια αργότερα η Fleer (1993) εmσημαίνει ότι ενώ τα μικρά παιδιά (3-5

χρόνων), ακούν συχνά στην καθημερινή τους ζωή, τους όρους "ηλεκτρισμός", "δύναμη" και

"ενέργεια", και το μεγαλύτερο μέρος του περιβάλλοντός τους κάνει χρήση του ηλεκτρισμού,

ωστόσο λίγες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με παιδιά ηλικίας κάτω των 1Ο ετών. Αυτό έχει

σαν αποτέλεσμα να γνωρίζουμε λίγα σχετικά με το πώς τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται τα

εmστημονικά φαινόμενα ή πραγματικά κατά πόσο κατανοούν και βγάζουν νόημα για τον

ηλεκτρισμό στ/ν καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον, λίγα βιβλία για μικρά παιδιά

χρησιμοποιούν επιστημονικούς όρους και εκφράσεις στα κείμενα που περιέχουν, ενώ τα

περισσότερα είναι γραμμένα με τη χρήση της αφήγησης και με ιδιαίτερα απλοποιημένες
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εκφράσεις. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του/ης δασκάλου/ας στο να μοντελοποιήσει την

καθημερινή ζωή γίνεται όλο και πιο σημαντικός.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο KOινωνt.Kό περιεχόμενο

της γνώσης, στις αλληλεmδράσεις μεταξύ του ενήλικα και του παιδιού. Μία τέτοια

προσέΥΥιση στη διδασκαλία είναι η άποψη -για την κοινωνική εποικοδόμηση της μάθησης, η

οποία αναγνωρίζει ότι τα παιδιά δομούν τη γνώση αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον και

ειδικότερα, καθώς ο ενήλικας και το παιδί δουλεύουν μαζί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες

(Vygotsky 1978).

Μια άλλη πλευρά που σχετίζεται με τη χρήση της επιστημονικής γλώσσας, είναι η

καθημερινή γλώσσα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη λανθασμένων αντιλήψεων από τα παιδιά.

Για παράδειγμα, ρωτώντας τους/ις μαθ'ητές/ριες "ποια πράγματα χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό"

ενθαρρύνεται ένα "μοντέλο κατανάλωσης" στη σκέψη των παιδιών για τη ροή του ρεύματος.

Αν ο/η δάσκαλος/α γνωρίζει τις εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά,

τότε αυτός/ή μπορεί να διασφαλίσει την αποφυγή της χρήσης τέτοιων όρων, διατυπώνοντας

με διαφορετικό τρόπο τις ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα, ποια πράγματα χρειάζονται

ηλεκτρισμό για να λειτουργήσουν.

Συμπερασματικά, σε ένα μοντέλο κοινωνικής δόμησης της γνώσης, ο ρόλος του/ης

δασκάλου/ας είναι ενεργός και δημιουργείται μια σημαντική σχέση μεταξύ του παιδιού και

του/ης εκπαιδευτικού (Wood εΙ αl. 1976, Vygotsky 1978, Bruner 1985, Bruner & Hasιo

1987). Το παιδί δεν χρειάζεται να βγάλει νόημα Ίtα τον κόσμο μόνος/η του/ης. M~ έναν

προσανατολισμό κοινωνικού δομισμού, η μάθηση δομείται από κοινού στο προσχολικό

περιβάλλον μεταξύ του ενήλικα και του παιδιού, όπως συμβαίνει καθημερινά μεταξύ

οικογένειας και παιδιών.

Με τη διδασκαλία της φυσικής σε μικρά παιδιά ασχολήθηκε και η Vickery (1995), η

οποία προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτ/μα σχετικά με το αν οι μαθητές/ριες ηλικίας 5-7

ετών (KS 1), μπορούν να παρακολουθήσουν διδασκαλία αναφορικά με την έwοια του

κυκλώματος και τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα, ή αν θα πρέπει η

διδασκαλία, των θεμάτων αυτών να πραγματοποιείται με μεγαλύτερους/ες μαθητές/ριες

ηλικίας 7-11 χρονών (KS2).

Στην έρευνα πήραν μέρος έξι (6) μαθητές/ρ"ς που φοιτούσαν στη δευτέρα τάξη του

Δημοτικού σχολείου, έξι (6) παιδιά από την rcrάρτη τάξη και έξι (6) από την έκτη. Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 20 ημερών, ενώ οι μαθητές/Ρ\Ες της κάθε τάξης αποτέλεσαν

μια ομάδα, καθεμία από τις οποίες χωρίστηκε σε τρία ζευγάρια.
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Από τα παιδιά της κάθε ομάδας ζητήθηκε να συναρμολογήσουν μια κατασκευή, στην

οποία έπρεπε με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμο που είχαν στη

διάθεσή τους. Οι περισσότεροι/ες, ζωγράφισαν την κατασκευή τους, πως θα ήθελαν να

μοιάζεΙ, και όλοι/ες έφτιαξαν μια λίστα με τον εξοπλισμό που θα χρειάζονταν. ΕΠ1Πλέον. πριν

τα παιδιά ξεκινήσουν τη συναρμολόγηση των κατασκευών! μοντέλων, τους ζητήθηκε να

γράψουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτά που γνώριζαν για τον ηλε1cτρισμό, ενώ στο τέλος

των μαθημάτων πρόσθεσαν οτιδήποτε καινούριο είχαν μάθει για αυτόν (ηλεκτρισμό), μέσα

από τις δραστηριότητες που εί-χαν πραγματοποιήσει.

Από τα αποτελέσματα, φάνηκε η έλλειψη κατανόησης ειδικά στα παιδιά της έκτης

τάξης, ενώ οι μαθητές/ριες της τετάρτης τάξης δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη λειτουργία

των κατασκευών! μοντέλων που είχαν συναρμολογήσει. Επίσης. κανένα από τα παιδιά δεν

ήταν σε θέση να εξηγήσει πώς δουλεύει ένας διακόπτης, αν και κάποια από αυτά

χρησιμοποίησαν διακόπτες σ-nς κατασκευές! μοντέλα τους. Μόνο τρία παιδιά από την έκτη

τάξη ανέφεραν την ανάγκη δημιουργίας κυκλώματος, ενώ δύο αναφέρθηκαν στο

βραχυκύκλωμα. Μετά τη διδασκαλία, τέσσερα ακόμα παιδιά αναφέρθηκαν στη λέξη

"κύκλωμα", αλλά δύο από αυτούς/ές δεν κατανοούσαν τι ακριβώς σήμαινε ο όρος.

Από τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψε ακόμα, ότι οι μικρότεροι/ες μαθητές/ριες (6-7

ετών), ωφελήθηκαν από την εμπειρία της συναρμολόγησης κυκλωμάτων στις κατασκευές/

μοντέλα που έφτιαξαν, ενώ η πρακτική εμπειρία φάνηκε να είναι ζωτικής σημασίας,

προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν τα θέματα του ηλεκτρισμού. Κατά συνέπεια, κάθε

τάξη, από το vηπιαγωγείo, θα πρέπει να έχει ηλεκτρικά στοιχεία ως μόνιμο εξοπλισμό. Τα

μικρά παιδιά μπορούν αρχικά να συνδέουν καλώδια, μπαταρίες και λαμπάκια. Μέσα από

τέτοιες διαδικασίες θα είναι σε θέση μεγαλώνοντας (έκτη τάξη), να συνδέουν κατάλληλα τον

ηλεκτρικό εξοπλισμό, να συναρμολογούν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, και να εξηγούν τον

τρόπο λειτουργίας του.

Οι Thorley και Woods (1997) σχεδίασαν και ανέπτυξαν μία ενότητα διδασκαλίας έξι

εβδομάδων σχετικά με τον ηλεκτρισμό, η οποία στόχευε στην επίτευξη εννοιολογικής

αλλαγής και πραγματοποιήθηκε σε δύο τάξεις πέμiττης Δημοτικού. με παιδιά ηλικίας 10·11

χρόνων.

Από τους ερευνητές θεωρήθηκε σημαντικό να εστιάσουν την προσοχή τους στη μελέτη

περιπτώσεων και πιο συγκεκριμένα στη συμπεριφορά τριών μαθητών/ριών. Όπως

αναφέρουν. "αν και με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται η μάθηση λίγων μαθητών/ριών, η

λεπroμερής ανάλυση και ερμηνεία, οδηγεί σε αυξημένη κατανόηση πολλών πλευρών της
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μάθησης και διδασκαλίας για την εννοιολογική αJλαγή, ενώ η μελέτη περιπ:rώσεων βοηθά

επίσης στην αξιολόγηση ενός εκπαιδεvτικoύ προγράμματος".

Η ενότητα για τον ηλεκτρισμό έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές!ριες

δομούν τα νοητικά μοντέλα για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, και mo συγκεκριμέναστόχος του

ΑναλυτικούΠρογράμματοςήταν οι μαθητές!ριεςνα αναπτύξουνερμηνευτικά μοντέλα για τη

λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Οι στόχοι της διδασκαλίας που τέθηκαν ήταν: η

υιοθέτηση ενός μοντέλου για την κυκλική διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος, η διατήρηση

του ηλεκτρικού ρεύματοςκαι η δυνατότηταδιάκρισης ανάμεσα στο ηλεκτρικό ρεύμα και την

ηλεκτρική ενέργεια.

Δεδομένα συλ/έχθηκαναπό διάφορεςπηγές. Γραπτά ερωτηματολόγιαπριν και μετά τη

διδασκαλία, δείγματα της δουλειάς των παιδιών, όπως κείμενα με γραπτές συνομιλίες των

μαθητών/ριώνκαι σε ορισμένεςπεριπτώσειςβιντεοσκόπησητων δραστηριοτήτωνσε όλη την

τάξη. Επιπλέον, βιντεοσκοπήθηκανοι συνεντεύξεις με 8 μαθητές!ριες και ειδικότερα μιας

ομάδας πριν ξεκινήσει η διδασκαλία του ηλεκτρισμού, και μίας μετά από 6 εβδομάδες αφού

ολοκληρώθηκε.

Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης περιπτώσεων για την κατανόηση των

παιδιών πριν τη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια αυτής και δύο μήνες αργότερα, έγινε

κατανοητό πόσο δύσκολο είναι να βοηθήσει κανείς ένα παιδί να έχει βαθιά και ουσιαστική

κατανόηση. Σύμφωνα με τους Thorley και Woods, τα μαθήματα τα οποία θεωρήθηκαν

επιτυχημένα το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν, τελικά φάνηκε ότι μάλλον δεν

ε1Πlρέασαν θετικά τα παιδιά, αφού στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος,

προέκυψε ότι οι μαθητές/ριες επέστρεψαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις αρχικές τους ιδέες.

Σε κάποιες ερωτήσεις μπορούσαν να θυμηθούν τη σωστή απάντηση, σΧλά όχι και να τη

δικαιολογήσουν,ενώ σε άλλες είχαν παρερμηνεύσει τις ιδέες! κλειδιά του μαθήματος.

Γενικά τα δεδομένα δείχνουν ότι ο βαθμός αλλαγής των ιδεών που επιτεύχθηκε, έφτασε

σε ένα συγκρατημένο επίπεδο εmτυχίας. Οι στρατηγικές και οι στόχοι που τέθηκαν έπρεπε να

τροποποιηθούν και να βελτιωθούν. Για παράδειγμα ο στόχος που αφορούσε στο να

διαχωρίσουν οι μαθητές!ριες το ρεύμα από την ενέργεια ήταν αρκετά αισιόδοξος, δεδομένου

ότι αυτό αποτελεί μία συνηθισμένη σύγχυση για τα παιδιά της πέμπτης Δημοτικού. Ωστόσο,

η μελέτη περιπτώσεων μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού

προγράμματος, ενώ παρέχεται στους!ις εκπαιδευτικούς ένα λεπτομερές και αναλυτικό

πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και απαντούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας.
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Οι Summers et αl. (1998) σε έρευνα που πραγματοποίησαν προσπάθησαν να

απαντήσουν στην ερώτηση ποια γνώση περιεχομένου (subject knowledge) και ποια 6ιδακτική

γνώση (teaching knowledge) χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σχολείου για να

βοηθήσουν τους/ις μαθητές/ριες να κατανοήσουν τον ηλεκτρισμό και τη λειτουργία των

απλών ηλεκτρικών Ία/Kλωμάτroν.

Η Joan, μία από τους/ις 6 εΙCΠαιδευΤΙKOύς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αποφάσισε-
να διδάξει τέσσερις ενότητες σχετικά με τα θέματα του ηλεκτρισμού, σε μια ομάδα τριών

αγοριών και τριών κοριτσιών (ηλιΊάας 7χρ.) που ανnπρoσώπευαν το μέσο όρο των

δυνατοτήτων της τάξης της. Ένα γραπτό ερωτηματολόγιο, σχετικά με τις ιδέες που

αναφέρονταν στους στόχους της εΚ1tαιδευΤΙKOύ, δόθηκε στους/ις μαθητές/ριες πριν και μετά

τη διδασκαλία. Ακολούθησε συνέντευξη του κάθε παιδιού με βάση την απάντηση που έδωσε

σε κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο, ενώ κάθε συνέντευξη διαρκούσε περίπου 30 λεπτά.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι μαθητές/ριες, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας:

α) κατανόησαν τη σωματιδιακή φύση του ηλεκτρισμού ως μικρά κινούμενα σωματίδια που

ονόμαζαν ηλεκτρόνια, β) έμαθαν ότι τα ηλεκτρόνια προϋπάρχουν στα καλώδια γ)

αντιλήφθηκαν ότι ο ρόλος της μπαταρίας είναι να παρέχει την "ώθηση" για την κίνηση των

ηλεκτρονίων, δ) συνειδητοποίησαν η μπαταρία ωθεί τα ηλεκτρόνια γύρω στο κύκλωμα προς

μία κατεύθυνση και ότι το άναμμα της λάμπας οφείλεται στην κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα

από αυτή και ε) κατανόησαν ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια σε όλα τα

σημεία ενός κυκλώματος σε σειρά και περιέγραφαν την ένταση ρεύματος ως ροή των

ηλεκτρονίων στο κύκλωμα.

Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσο τα παιδιά στη συγκεκριμένη έρευνα κατέκτησαν

τους στόχους της διδασκαλίας, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό έχει να κάνει με την

προσωπική κατανόηση των παραπάνω ιδεών από την εΙCΠΑιδευΤΙKό (γνώση περιεχομένου 

subject Icnowledge), καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους η εΙCΠαιδευΤΙKός προσπάθησε

να κάνει προσιτούς τους στόχους στους!ις μαθητευόμενους/ες (teaching knowledge 

διδaκrική γνώση).

Ειδικότερα, σχετικά με το ποια από τη γνώση περιεχομένου που χρησιμοποιούν οι

δάσκαλοι/ες στο Δημοτικό σχολείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη

αποτελεσματικής κατανόησης του ηλεκτρισμού και των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, η

συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στήριξε τη διδασκαλία της σε ένα σωματιδιακό μοντέλο για τη

φύση του ηλεκτρισμού, όπου αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες ιδέες: ο ηλεκτρισμός σαν

σωματίδια! ηλεκτρόνια, το ηλεκτρικό ρεύμα περιλαμβάνει ηλεκτρόνια που κινούνται προς

μία μόνο κατεύθυνση, η μπαταρία δίνει την ώθηση για να κάνει τα ηλεκτρόνια να κινηθούν, η
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-

. τάση της μπαταρίας είναι το μέγεθος της ώθησης, τα ηλεκτρόνια υπάρχουν στα καλώδια και

στα στοιχεία του ιcuκλώματoς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές μία τέτοια σωματιδιακή προσέγγιση δεν είναι συνηθισμένη

στο δημοσιευμένο υλικό που υπάρχει για το Δημοτικό σχολείο, ενώ από τα αποτελέσματα

φάνηκε 'ότι τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου αντιλαμβάνονται τέτοιες ιδέες και μπορούν να

τις χρησιμοποιήσουν με αυτοπεποίθηση όταν μιλούν για τον ηλεκτρισμό στα ιcuκλώματα.

Όσον αφορά στη διδακτική γνώση που μπορεί να είναι αποτελεσματική και να βοηθήσει

τα παιδιά στην κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ενότητα του ηλεκτρισμού, η

εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε την αναλογία της αλυσίδας του πόδηλάτου για να ενδυναμώσει

τις ιδέες που εισήγαγε στα προηγούμενα μαθήματα: η μπαταρία δίνει "ώθηση" στα

ηλεκτρόνια, όπως τα πηδάλια σπρώχνουν την αλυσίδα, τα καλώδια παραλληλίζονται με την

αλυσίδα, τα ηλεκτρόνια, προυπάΡχουν στα καλώδια και αρχίζουν να κινούνται την ίδια

στιγμή, όπως και οι κρίκοι που προϋπάρχουν στην αλυσίδα και η κίνηση αρχίζει ταυτόχρονα

για όλους, ενώ ο τροχός παραλληλίζεται με τη λάμπα στο κύκλωμα. Τα αποτελέσματα από τη

χρήση της αναλογίας της αλυσίδας του ποδηλάτου, ήταν ιδιαίτερα θετικά, δεδομένου ότι η

συγκεκριμένη αναλογία είναι οικεία στις εμπειρίες των παιδιών του Δημοτικού σχολείου

(αντίθετα με την αναλογία της αντλίας του νερού) και παρουσιάζει τη συστημική φύση του

κυκλώματος, βοηθώντας τα παιδιά να αποφύγουν το σειριακό τρόπο σκέψης (sequential

thinking).

Οι Carter et αΙ (1999) σε άρθρο τους επισημαίνουν ότι η μάθηση πραγματοποιείται σε

ένα εξω-ψυχολογικό επίπεδο (εξωτερικός κόσμος) πριν εσωτερικευτεί στο άτομο, σε ένα

εσω-ψυχολογικό επίπεδο. Η κίνηση από το εξω-ψυχολογικό επίπεδο σε ένα εσω-ψυχολογικό,

λαμβάνει χώρα μέσα από κοινωνικούς διαμεσολαβητές της μάθησης, οι οποίοι έχουν

πολιτισμικά προσδιοριστεί. Αυτοί οι διαμεσολαβητές περιγράφονται σαν ψυχολογικά

εργαλεία, όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά, και τεχνικά εργαλεία, όπως οι αριθμομηχανές

και οι υπολογιστές και γενικότερα ο εξοπλισμός του εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος των τεχνικών εργαλείων - ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε

από τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος - και της προφορικής ομιλίας!

αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομηλίκων, καθώς και μεταξύ δασκάλου/ας και

μαθητών/ριών για διαμεqολάβηση στη μάθηση, αποτέλεσε το βασικό στόχο κατά τη διάρκεια

μίας ενότητας σχετικά με τα ηλεκτρικά κυκλώματα η οποία εφαρμόστηκε σε 26 μαθητές/ριες

που φοιτούσαν στην 9
η
τάξη (15 χρόνων). Τα παιδιά παρακολούθησαν μια ενότητα για τα

ηλεκτρικά κυκλώματα που αποτελούνταν από τρεις κύκλους μάθησης. Τα μαθήματα
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εστιάστηκαν στην ανάπruξη της κατανόησης των παιδιώΥ για ανοιχτά και κλειστά

ΙCΥKλώματα και κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα. Διάφορα επιστημονικά όργανα (όργανα

φυσικής) χρησιμοποιήθηκαν από τους/ις μαθητές/ριες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για

τον ηλεκτρισμό. Αυτά τα εργαλεία περιελάμβαναν πολύμετρα, μια ποικιλία από λάμπες,

καλώδια και ξηρά στοιχεία Κ.ά.

Οι μαθητές/ριες δούλευαν ως μέλη τριμελών ή τετραμελών ομάδων κατά τη διάρκεια

_ της ενότητας, ενώ σε κάθε ομάδα συμμετείχαν περισσότεροι/ες από ένας/μία ικανοί/ές

μαθητές/ριες, οι οποίοι/ες είχαν πολύ καλή επίδοση στο μάθημα της Φυσικής και

διακρίνονταν για την ευχέρειά τους στην έκφραση του προφορικού λόγου.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από μία ποικιλία τεχνικών. Πραγματοποιήθηκαν

μαγνητοφωνήσεις προφορικών συνομιλιών. κατά τη διάρκεια μικρών ομαδικών

δραστηριοτήτων. ενώ βιντεοσκοπήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις/ συζητήσεις μεταξύ των

ομάδων. Επίσης, τρεις παρατηρητές/ριες κρατούσαν γραπτές σημειώσεις για τη μη

προφορική συμπεριφορά των ομάδων, ενώ συλλέγονταν και η καθημερινή δουλειά των

μαθητών/ριών.

Από την ανάλυση των δεδομένων ΠΡOέΙCΥψε όπ αν και η αλληλεπίδραση μεταξύ των

μαθητών/ριών, στο πλαίσιο της ομάδας, καθώς και η αλληλεπίδραση του/ης εκπαιδευτικού με

τους/ις μαθητές/ριες στην τάξη, βοήθησαν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία,

τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία θεώρησαν οι ερευνητές/ριες ότι θα

διαμεσολαβήσουν στην κατανόηση των παιδιών για τα κυκλώματα, ήταν έξω από τη ζώνη

επόμενης ανάπτυξης των μαθητών/ριών (Vygotsky 1978). Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε

διαμεσολάβηση στη μάθηση ακόμα και από τους/ις mo ικανούς/ές. Οι ερευνητές/ριες

προτείνουν όπ προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα να περιλαμβάνεται το εργαστηριακό

υλικό στη ζώνη επόμενης ανάπτυξης των παιδιών, θα πρέπει οι ίδιοι/ες οι μαθητέςlριες να το

επιλέξουν. Η αυξανόμενη χρήση οργάνων κατά τη διάρκεια των σχολικών τάξεων μπορεί να

βοηθήσει τους/ις μαθητές/ριες να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της φυσικής και σε

συνδυασμό με τη λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ του/ης δασκάλου/ας και των μαθητών/ριών,

alJiJ. και μεταξύ των συνομηλίκων να διαμεσολαβήσει στην κατανόηση της ιδέας του

ΙCΥκλώμαΤOς σε ένα πιο θεωρηΠίcό επίπεδο.

Στόχος της εργασίας των Shepardson και Moje (1994, 1999), ήταν η περιγραφή και η

ερμηνεία της κατανόησης των παιδιών για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, δεδομένου όπ όπως

υποστηρίζουν, η πλειοψηφία των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν δεν

ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά.
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Ο σχεδιασμός της έρευνας, η συλλογή των δεδομένων και η ανάλυση των διαδικασιών

που ακολουθήθηκαν στη μελέτη αυτή, καθοδηγήθηκαν από πς αρχές της εποικοδομηπκής

θεωρίας για τη μάθηση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από συνεντεύξε" (με 8 παιδιά από

δύο ομάδες) πριν και μετά τη διδασκαλία, παρατήρηση μtσα στην τάξη που καταγράφηκε με

τη μορφή -ση:ιειώσεων, καθώς και μαγνητοφωνήσεις και βιντεοσκοπήσεις της

αλληλεπίδρασης των παιδιών στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

- Στην έρευνα πήραν μέρος οχτώ (8) παιδιά ηλικίας 10 ετών, που φοιτούσαν στην

τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. Οι δραστηριότητες που περιλήφθηκαν στη

διδασκαλία της ενότητας του ηλεκτρισμού δομήθηκαν σε 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση, την

Προκαταρκτική, ζητήθηκε από τα παιδιά να προβλέψουν αν οι λάμπες σε 12 διαγράμματα

'Κυκλωμάτων που τους δόθηκαν θα άναβαν, ενώ στη φάση εστίασης, τα παιδιά εξέτασαν τις

προβλέψεις τους για τα 12 ηλεκτρικά ιcυΙCΛώματα, συναρμολογώντας απλά ΙCΥκλώματα με μία

μπαταρία, λάμπες και καλώδια. Στη φάση πρόκλησης, οι δάσκαλοι/ες εισήγαγαν την ιδέα της

ροής του ρεύματος σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, μέσα από τη χρήση μιας αναλογίας

(πίστας τσίρκο), ενώ στη Φάση εφαρμογής, τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να φτιάξουν με τα

υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, τρία διαφOρεnKά ιcυΙCΛΏματα και να σχεδιάσουν τις

επιτυχημένες τους προσπάθειες (όχι nς αποτυχημένες). Στο τέλος της ενότητας, στη φάση

αξιολόγησης, και πριν τις τελικές συνεντεύξεις, οι δάσκαλοι/ες εξέτασαν την κατανόηση των

παιδιών για τα απλά ηλεκτρικά ιcυΙCΛώματα.

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αποκάλυψε δύο κατηγορίες οι οποίες

αντικατοπτρίζουν τους τρόπους με τους οποίους τα 8 παιδιά ερμηνεύουν τη λειτουργία των

ηλεκτρικών κυκλωμάτων: α) κατανόηση των συνδέσεων των ιcυκλωμάτων, και β) κατανόηση

της ροής του ρεύματος. Η κατηγορία της κατανόησης των συνδέσεων αναφέρεται στους

τρόπους με τους οποίους τα παιδιά περιέγραψαν και εξή'γησαν πώς να συνδέσουν τα

ηλεκτρικά κυκλώματα. Αντίθετα η κατηγορία της κατανόησης της ροής του ρεύματος,

αναφέρεται στις ιδέες των παιδιών σχετικά με το γιατί τα ηλεκτρικά ΙCΥκλώματα συνδέθηκαν

με συγκεκριμένους τρόπους. Η κατανόηση που απέκτησαν τα παιδιά για τις συνδέσεις των

ηλεκτρικών ιcυκλωμάτων, συνέβαλε στη βελτίωση της κατανόησής τους για τη ροή του

ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
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2.3.2. Ανάπτυξη μοντέλων και νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία ταυ

ηλεκτρισμού

Ο Evans (1978) περιγράφει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του

ηλεκτρισμού. το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για τους/ις μαθητές/ριες του Λυκείου και του

Πανεmστημίου, που αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά το θέμα. Το πρόγραμμα αφορούσε στην

"ανάπrυξη ενός μοντέλου ηλεκτρισμού", από τους/ις ίδιους/ες τους/ις μαθητές/ριες, που δεν θα

στηριζόταν σε όρους της μηχανικής, όπως η δύναμη και η ενέργεια. Αντίθετα, η αντίσταση.

το ρεύμα και η διαφορά δυναμικού ήτcr:ν οι όροι που εισήγαγαν στα παιδιά κάθε φορά, που οι

μαθητές/ριες ανακάλυπταν την ανάγκη για αυτούς.

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος 2 τάξεις Λυκείου, καθώς και φοιτητές/ριες, ενός τμήματος

φυσικής. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήτcr:ν να αφήσουν τους/ις μαθητές/ριες να

δουλέψουν μόνοι τους ή σε ζευγάρια. Ο/Η εκπαιδευτικός συζητούσε με τους/ις μαθητές/ριες

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σημείωνε την πρόοδό τους, έκανε ερωτήσεις και οργάνωνε

συζητήσεις σε όλη την τάξη.

'Ενας αυστηρός κανόνας που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην

τάξη, ήταν ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν κανένας τεχνικός όρος, από κανέναν/καμία

μαθητή/ρια ή εκπαιδευτικό. παρά μόνο όταν θα γινόταν απόλυτα κατανοητός από όλους/ες. Ο

λόγος για τον οποίο τέθηκε ο κανόνας αυτός είναι όn κάποιοι/ες μαθητές/ριες αποθαρρύνουν

τους/ις συμμαθητές/ριες τους με το να χρησιμοποιούν λέξεις και όρους που η πλειοψηφία δεν

καταλαβαίνει και δεν κατανοεί, ενώ οι μαθητές!ριες που εmμένουν να χρησιμοποιούν

τεχνικούς όρους, πολύ σπάνια τους καταλαβαίνουν.

Το ποιοτικό μοντέλο που αναπτύχθηκε, βασίστηκε σε πέντε (5) κανόνες: 1) όσο

μεγαλύτερη η ροή μέσα σε μία συγκεκριμένη λάμπα, τόσο πιο πολύ θα φωτοβολεί, 2) το ρεύμα

δεν καταναλώνεται, 3) το μryεθος της ροής καθορίζεται από το μέγεθος του εμποδίου, 4) δύο

αvτικείμενα στη σειρά είναι ένα μεγαλύτερο εμπόδιο από το κάθε αντικείμενο μόνο του, 5) δύο

αντικείμενα παράJJ.ηλο. είναι μικρότερο εμπόδιο από το κάθε εμπόδιο μόνο του.

Ο πρώτος κανόνας διατυπώθηκε σαν αξίωμα. Οι άλ/οι τέσσερις κανόνες

υποστηρίχθηκαν από πειραμαnκές δραστηριότητες. Από τα αποτελέσματα φάνηκε όn οι

μαθητές/ριες οι οποίοι/ες κατανόησαν το μοντέλο, κατάφεραν να προβλέψουν σωστά, μετά

τη διδασκαλία, τα αποτελέσματα πολλών πειραμάτων) καθώς και να ερμηνεύσουν τη

λειτουργία των αντίστοιχων κυκλωμάτων που συναρμολόγησαν.
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Οι Shaffer and McDennott (Ι 992), σε έρευνά τους περιγράφουν τη δόμηση ενός

μοντέλου - το σχεδιασμό ενός αναλυτικού προγράμματος - σαν γενική διδακτική προσέγγιση,

που μπορεί να βοηθήσει τους!ις μαθητές/ριες να αναπτύξουν μια λειτουργική κατανόηση των

κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος.

Η βασική ιδέα για τη δόμΊση του μοντέλου αυτού ήτuν η ιδέα του ρεύματος, δεδομένου

ότι η ιδέα της ροής είναι mo αυθόρμητη στα παιδιά. Το ρεύμα εmτρέπει την ανάπτυξη ενός

μοντέλου με μία μόνο ιδέα. Έτσι, η εισαγωγή της έννοιας της διαφοράς δυναμικούμπορεί να

καθυστερήσειμέχρι οι μαθητές/ριεςνα εξοικειωθούνμε την έννοια του ρεύματος. Επιπλέον.

η εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας νωρίς στη δόμηση του μοντέλου οδηγεί σε

πολυπλοκότητες. Συχνά τα παιδιά αποτυχαίνουν να διακρίνουν μεταξύ ρεύματος και

ενέργειας.

Στην έρευνα πήραν μέρος 25 φοιτητές/ριες υποψήφιοι/ες φυσικοί, οι οποίοι/ες

δούλεψαν σε μικρές ομάδες των τριών - τεσσάρων ατόμων. Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγούσε

τη δουλειά στην τάξη, ενώ κάθε τεστ που συμπλήρωναν οι φοιτητές/ριες περιελάμβανε

ερωτήσεις από το υλικό που καλύφθηκε στις διδασκαλίες.

Κατά τη διάρκεια των πεψαματικών διδασκαλιών, οι φοιτητές/ριες ανέπτυξαν ένα

δυναμικό νοητικό μοντέλο που μπόρεσαν να εφαρμόσουν, για να προβλέψουν και να

εξηγήσουν τη συμπεριφορά των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Πιο αναλυτικά, έμαθαν

σιγά - σιγά να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία, που προσδιορίζουν κυκλώματα με

σύνδεση λαμπών σε σεψά και παράλ/.ηλα, καθώς και να αναγνωρίζουν ένα διάγραμμα

κυκλώματος σαν μια αναπαράσταση των ηλεκτρικών στοιχείων, δεδομένου ότι από τις πιο

σημαντικές δυσκολίες που έχουν τα παιδιά, είναι να ερμηνεύσουν τα διαγράμματα των

κυκλωμάτων και να κάνουν παραλ/ηλισμούς μεταξύ των πραγματικών κυκλωμάτων και των

αναπαραστάσεών τους. Επιπλέον. για το λ&Υο ότι δύο πολύ συνηθισμένες παρανοήσεις των

μαθητών/ριών είναι η άποψη ότι το ρεύμα καταναλώνεται και ότι η μπαταρία είναι μια

συνεχής πηγή ρεύματος, οι φοιτητές/ριες, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οδηγήθηκαν

μέσα από τις παρατηρήσεις τους να βελτιώσουν και να διαφοροποιήσουν τις βασικές ιδέες

που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την παρατήρηση στην τάξη και τα ερωτηματολόγια, και

αποκάλυψαν σι.ryKεKριμένες πληροφορίες για τη φύση, τη διάδοση των απαντήσεων και την

ανθεκτικότητα των εναλλακτικών αντιλήψεων των φοιτητώνΙριών.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το αναλυτικό πΡ&Υραμμα που αναπτύχθηκε για τα

ηλεκτρικά κυκλώματα ήταν πιο επιτυχημένο από την παραδοσιακή προσέγγιση. Η διαφορά

στις απαντήσεις των σπουδαστών που' δούλεψαν ομαδικά, ήταν σημαντικά καλύτερες σε όλα
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τα ποιοτικά προβλήματα που τέθηκαν, ενώ το υλικό που χρησιμοποιήθηκε φάνηκε να είναι

πιο επιτυχημένο, από την παραδοσιακή διδασκαλία, στο να εντοπιστούν σημαντικές

παρανοήσεις των παιδιών για τα θέματα του ηλεκτρισμού.

Οι Steinber6 και Wainwright (1993), αναφέρονται στο CASTLE Project (Capacitor

Aided System for Teaching and Learning Electήcity), ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τον

- ηλεκτρισμό στο Λύκειο, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών για

τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών στα θέματα του ηλεκτρισμού και προτείνει

κατάλληλο διδακτικό υλικό.

Ειδικότερα, το CASTLE Project χρησιμοποιεί ένα μοντέλο συμπίεσης του ρευστού για

τη μετάδοση των φορτίων. Τα ελεύθερα φορτία σε έναν αγωγό, προσομοιώνονται με ένα

συμπιεστό ρευστό (ένα φορτισμένο αέριο) και οσοδήποτε ηλεκτρικό ρεύμα περάσει μέσα από

την αντίσταση, όπως ένα νήμα πυρακτώσεως μιας λάμπας, επηρεάζεται από τις διαφορές

στην πίεση του αερίου. Σε αυτό το μοντέλο, το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τον αντιστάτη

περιέχει αέριο με φορτισμένα σωματίδια, που επηρεάζονται από τη διαφορά της πίεσης στα

αντίθετα άκρα του αντιστάτη. Στο CASTLE Projecτ αυτό αναφέρεται σαν ηλεκτρική πίεση.

Σύμφωνα με τους Steinberg και WainWΉght, από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του

μοντέλου είναι ότι βοηθά τα παιδιά να αντικαταστήσουν την ιδέα της μπαταρίας, ως

προέλευση του φορτίου, με ένα μοντέλο κυκλικής ροής, στο οποίο η κίνηση του φορτίου

είναι ένα συστατικό στοιχείο όλων των αγωγών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, ενώ η κίνηση

μέσα στα καλώδια περιλαμβάνει αντικατάσταση και "ανακύκλωση" αυτού του υλικού.

Επιπλέον, τα δεδομένα έδειξαν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα CASTLE μπορεί να εφαρμοστεί

με επιτυχία από τους/ις εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη, ενώ βοηθά τους/ις μαθητές/ριες να

δομήσουν, εκτιμήσουν, αξιολογήσουν, αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν το μοντέλο τους

για τον ηλεκτρισμό.

Την ίδια χρονιά οι Mosca και De Jong (1993), αν και αναφέρουν ότι το CASTLE

Project είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα που βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν και να

επιλύσουν πο'λ/.ά από τα θέματα που αφορούν το στοιχειώδη ηλεκτρισμό, ωστόσο,

επισημαίνουν δύο προβλήματα που φαίνεται να ανακύπτουν από την εφαρμΟ'γή του

μοντέλου, για το συμπιεστό ρευστό. Το πρώτο σημείο της κριτικής τους αναφέρει ότι η ιδέα η

οποία αποτελεί τη βάση του μοντέλου της συμπίεσης του ρευστού - η διαφορά της πίεσης

του αέρα προκαλεί την ώθηση, ώστε ο αέρας να "κυκλοφορεί" στο εσωτερικό του σωλήνα

του μοντέλου - δεν αντιστoιχεiJ ερμηνεύει ακριβώς αυτό το οποίο ισχύει στην
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πραγματικότητα, όπου το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο δημΙ9υΡΎείται ωθεί το ρεύμα στο

εσωτερικό των στοιχείων του ΊC1.Jκλώματoς.

Επιπλέον, οι ερευνητές/ριες επισημαίνουν (20 σημείο της κριτικής τους) ότι τέτοιου

είδους αντιστοιχίες μεταξύ μοντέλου/ αναλογίας και πραγμαnκότητας οδηγούν σε

λανθασμένα συμπεράσματα, τα οτοία οι μαθητές/ριες θα πρέ1Li:Ι να ξεχάσουν/ αποβάλουν

προκειμένου να κατανοήσουν στο μέλλον ΈWOιες όπως αυτή του ηλεκτρικού πεδίου.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές/ριες είναι όn το αναλυnκό

πρόγραμμα CASTLE θα πρέπει να γραφτεί και πάλι αλλάζονταςτο μοντέλο του συμπιεστού

ρευστού με ένα πιο ρεαλισnκό μοντέλο, που θα επιτρέπει στους/ις μαθητές/ριεςνα έχουν μια

βαθύτερη και oυσιασnκή κατανόηση για τα θέματα του ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, οι Mosca

και De Jong εξηγούνl προτείνουν ότι ένα μοντέλο για τον κύκλο του νερού, το οποίο (νερό)

αντλείται από κάποιο ύψος (βουνό, πηγή κλπ.), κατεβαίνει/κατέρχεται μέσω σωλήνων, περνά

από συγκεκριμένες περιοχές και επιστρέφει στην αντλία, είναι μια μεταφορά/ αναλογία που

ταιριάζει περισσότερο με τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με μια λάμπα και

μια μπαταρία από τη ροή του φορτισμένουαερίου.

2.4. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά

στο σπίτι

Η τέταρτη ενότητα ερευνών αφορά στις ιδέες, αντιλήψεις και ιδιαίτερες δυσκολίες που

ανημετωπίζουν τα παιδιά, σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά

στο σπίτι, καθώς και με τ/ λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Οι Solomon <Ι αl. (1985) αναφέρουν ότι οι μαθητέc;iριες ζουν μέσα σε !:να τεχνολογικό

περιβάλλον και παρά το γεγονός όn δεν είναι πρόθυμοι/ες να εφαρμόσουν καθημερινά τη

γνώση που αποκτούν στο σχολείο, ωστόσο γνωρίζουν αρκετά για τη λειτουργία των

ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται γύρω τους. Μάλιστα, κοινότυπες ενέργειες και άλλες

άτυπες επιρροές (κοινωνικά σχόλια, γονική προειδοποίηση κλπ.), οδηγούν σε άτυπη γνώση

και ένα σύνολο νοημάτων και συμπεριφορών.

Στόχος της εργασίας των ερευνητών/ριών ήταν να διαπιστωθούν οι ιδέες και οι

ανηδράσεις των παιδιών σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά στο

σπίτι. Για τη συλλογή των δεδομ!:νων χρησιμοποιήθηκε η ελεύθερη (αβίαστη) γραφή,

παρομοιώσεις, εικόνες με ηλεκτρικές συσκευές που δεν βρίσκονται στο χώρο του σχολείου,

καθώς και συνεντεύξεις με ομάδες παιδιών.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ασκούμενους/ες δασκάλους/ες που είχαν εμπειρία

στην εκπαιδευτική έρευνα. Ο/η καθένας/μία δούλευε με μαθητές/ριες στα δικά τους σχολεία

που φοιτούσαν είτε στην πρώτ/ (11-12 ετών), είτε στην τρίτ/ τάξη (13.14 χρονών) τ/ς

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά πήραν μέρος 117 μοθητές/ριες από την πρώτη τάξη

και 147 παιδιά από τ/ν ..:ρίτη τάξη.

Το πρώτο κομμάτι γραπτής δουλειάς που συλλέχθηκε από τα παιδιά ήταν ένα σύντομο

κείμενο, όπου οι μαθητές/ριες εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το ερώτ/μα, tl είναι ο

ηλεκτρισμός. Τα αποτελέσματαοδήγησαν σε ένα σύνολο ποιοτικών δεδομένων, ενώ από nς

απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά εντοπίστηκαν τέσσερις κατ/γορίες απαντήσεων για τον

ηλεκτρισμό που ήταν οι εξής: ο ηλεκτρισμός ως χρήση-use, ο ηλεκτρισμός ως κίνδυνος

danger, ο ηλεκτρισμός ως παροχή-SUΡΡΙΥ και ο ηλεκτρισμός ως φvσική-ΡhΥsίcs.

Τα ποσοστά που δόθηκαν για τις δηλώσεις σχετικά με την κατηγορία "χρήση-use" του

ηλειcτρισμoύ είναι παρόμοια για τους/ις μαθητές/ριες της πρώτης και τρίτης τάξης. Υπάρχει

μια σημαντική μείωση στον αριθμό των προτάσεων των μαθητών/ριών της τρίτης τάξης για

την κατηγορία του "κινδύνοv-danger'': ενώ αντίθετα φαίνεται να έχει διπλασιαστεί ο αριθμός

των παιδιών της τρίτης τάξης που δίνουν τουλάχιστον μια πρόταση για την κατηγορία

"παροχή-SUΡΡΙΥ" του ηλεκτρισμού. Όσον αφορά στην κατηγορία "Φυσική-ΡhΥsίcs",

παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των παιδιών που αισθάνονται ότι θα πρέπει

να περιγράψουν αφηρημένα τον ηλεκτρισμό σαν "δύναμη" ή "ενέργεια".

Στο δεύτερο κομμάτι του ερωτηματολογίου τα παιδιά ρωτήθηκαν σχετικά με το αν

συμφωνούσαν με συγκεκριμένες παρομοιώσεις για τον ηλεκτρισμό και τους ζητήθηκε να

δώσουν εξηγήσεις για τις απαντήσεις τους. Οι πέντε παρομοιώσεις ήταν: <'ο ηλεκτρισμός είναι

σαν τη φωτιά", "ο ηλεκτρισμός είναι σαν το ποτάμι", 'Ό ηλεκτρισμός είναι σαν ένα επικίνδυνο

ζώο", 'Ό ηλεκτρισμός είναι σαν τα καύσιμα, όπως το πετρέλαιο ή ο άνθρακας", 'Ό ηλεκτρισμός

είναι σαν πολλά μικρά σωματίδια". Στο τέλος ζητήθηκε από τους/ις μαθητές/ριες να γράψουν

μια δικιά τους παρομοίωση για να περιγράψουν τον ηλεκτρισμό. Από τις απα\ιτήσεις φάνηκε

ότι οι παρομοιώσεις 3, 4 και 5 έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα για την πρώτη και την τρίτη

τάξη, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στο πλαίσιο της κοινής καθημερινής

κουλτούρας, όπου ο κίνδυνος και τα καύσιμα είναι χαρακτηριστικά του ηλεκτρισμού.

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν στους!ις μαθητές/ριες εικόνες

που σχετίζονταν με τον ηλεκτρισμό και τους/ις ζήτησαν να βάλουν έναν κύκλο, γύρω από το

μέρος στην εικόνα όπου πίστευαν ότι υπάρχει ηλεκτρισμός. Από τα αποτελέσματα φάνηκε

ότι πολλά παιδιά και της πρώτης και της τρίτης τάξης έβαλαν κύκλο γύρω από τη ζικ-ζακ

γραμμή (βλ. σχήμα 15, που συνήθως χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσουμε το σύμβολο
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του κεραυνού. Λιγότεροι/ες από τους/ις μισούς/ές έβαλαν κύ~ γύρω από τη μπαταρία και

τη λάμπα (βλ. σχήμα 16). Συνήθως ο κύκλος σχεδιαζόταν μόνο στη λάμπα ή στα σημεία των

συνδέσεων μεταξύ της μιας μπαταρίας και της άλλης.
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Σχήμα 15

Ο πυλώνας φάνηκε να είναι ένα δυναμικό σύμβολο του ηλεκτρισμού και του κινδύνου.

Στο σχήμα 17, ο κύκλος σπάνια έμπαινε γύρω από τα καλώδια. Είτε τοποθετούνταν σε όλη

την εικόνα, είτε στις μεταλλικές αιχμηρές απολήξεις των πυλώνων που μεταφέρουν/

στηρίζουν τα καλώδια.

"\
Σχήμα 16

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί/ές μαθητές/ριες έβαλαν κύκλο γύρω από τη

μη συνδεδεμένη πρίζα του πορτατίφ (βλ. σχήμα 18). Σε αντίθεση με τους πυλώνες, αυτό ήταν

ένα οικείο αντικείμενο που οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες θα πρέπει να είχαν χειριστεί,

συνδέσει και ανάψει κάποια στιγμή.
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Σχήμα 17

Γενικά, από τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε ότι οι μαθητές!ριες θεωρούν πως

υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στις συνδέσεις και όχι στους μεταφορείς του ηλεκτρισμού. Οι

μαθητές/ριες της τρίτης τάξης δεν απάντησαν καλύτερα από τους!ις μαθητές!ριες της πρώτης

τάξης, ακόμα και στις περιπτώσεις του φακού και του πυλώνα, παρά το γεγονός ότι είχαν

διδαχτεί για το ρόλο των μπαταριών στο κύκλωμα και για τη σύνδεση των καλωδίων. Μόνο

τα αποτελέσματα για το πορτατίφ έδειξαν κάποια βελτίωση σχετιζόμενη με την ηλικία

γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη διδασκαλία.

Σχήμα 18
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Έτσι, το συμπέρασμα που προέκυψε, είναι ότι τα παιδιά έχουν μια δυναμικά διαθέσιμη

καθημερινή γνώση, υπάρχει ένα πραγματικό περιεχόμενο γνώσης, το οποίο αναπόφευκτα

σχετίζεται και με συναισ&ήματα όπως αυτό του φόβου.

Ένα χρόνο αργότερα, οι Oldham er αΙ. (1986), επανέρχονται στην προηγούμενη έρευνα

και επιχειρούν να διαπιστώσουν πώς τα παιδιά, ηλικίας 11-12 ετών και 13-14 χρόνων,

_ αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα του ηλεκτρισμού.

Όπως προαναφέρθηκε, από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες, φαίνεται ότι οι

ιδέες που έχουν για τον ηλεκτρισμό μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 βασικές κατηγορίες, οι

οποίες είναι οι εξής: ο ηλεκτρισμός ως χρήση-use, ο ηλεκτρισμός ως κίνδυνος-danger, ο

ηλεκτρισμός ως παροχή-SUΡΡ!Υ και ο ηλεκτρισμός ως φυσική-ΡhΥsics.

Όσον αφορά στην ανάλυση των δηλώσεων για τον κίνδυνο, δόθηκε έμφαση στη χρήση

συγκεκριμένων λέξεων (π.χ. επικίνδυνο, σκοτώνει! πεθαίνει, ηλεκτροπληξία, σοκ, έκρηξη,

καταστροφή, κάψιμο, κλπ.), που εμφανίστηκαν να είναι στενά συνδεδεμένες με την

κοινωνική γνώση των παιδιών για τους κινδύνους του ηλεκτρισμού. Τα δεδομένα έδειξαν ότι

υπήρχε μεγαλύτερη αναλογία μαθητών/ριών της πρώτης τάξης που ανέφεραν τον κίνδυνο

από τους/ις μαθητές/ριες της τρίτης τάξης, ενώ οι μεγαλύτεροι/ες μαθητές/ριες

χρησιμοποίησαν λιγότερες λiξεις για τον κίνδυνο, από τους/ις μαθητές/ριες της πρώτης.

Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου είχε σαν αποτέλεσμα τον

εντοπισμό ενός υπο-δείγματος μαθητών/ριών, οι οποίοι/ες έκαναν αναφορά στον κίνδυνο.

Μέσα σε αυτό το δείγμα οι ερευνητές/ριες εντόπισαν 23 παιδιά στην πρώτη τάξη που

φοβούνταν τον ηλεκτρισμό (fearers) (17 κορίτσια και 6 αγόρια) και 6 παιδιά (fearers) στην

τρίτη τάξη (όλα κορίτσια), ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 25 από αυτούς/ές.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι μαθητές/ριες συσχετίζουν άμεσα τον ηλεκτρισμό,

καθώς και τον κίνδυνο που απορρέει από αυτόν, με φαινόμενα και γεγονότα που συμβαίνουν

καθημερινά και πιο συγκεκριμένα με διαστάσεις της καθημερινής ζωής όπως: ο ηλεκτρισμός

σαν προσωπική εμπειρία (personal eΧΡeήence), ο ηλεκτρισμός ως διασκέδαση (the

excitement of electricity), ο ηλεκτρισμός στο σπίτι (e!ectricity at home), ο ηλεκτρισμός ως

δευτερογενής εμπειρία (second-hand experience), και ο ηλεκτρισμός στο σχολείο (schoo!

electricity). Ειδικότερα:

α) Ο ηλεκτρισμός ως προσωπική εμπεφία: Η πλειοψηφία των παιδιών που αναφέρθηκαν στις

επιδράσεις από ένα γεγονός του ηλεκτρισμού, το έκαναν με προσωπικούς όρους, πιο

συχνά αναφερόμενοι/ες σε ηλεκτροπληξία.
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β) Ο ηλεκτρισμός ως διασκέδαση: Για κάποια παιδιά το στοιχείο της διασκέδασης !α/Ι του

ενθουσιασμού σχετίζεται με το γεγονός ότι ο ηλεκτρισμός μπορεί να γίνει επικίνδυνος και

είναι ο κίνδυνος που τον κάνει συναρπαστικό.

γ) Ο ηλεκτρισμός σco σπiτι: Ένα μεγάλο ποσοστό της καθη~ΡιVΉς γνώσης των παιδιών για

τον ηλεκτρισμό αποκτάται στο σπίτι. Από την ηλι:dα του νηπίου, τα παιδιά γνωρίζουν

τους κινδύνους και συνεχώς τους υπενθυμίζεται τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να

κάνουν.

δ) Ο ηλεκτρισμός ως δευτερογενής εμπειρία: Πολύ συχνά, οι μεγαλύτεροι/ες περιγράφουν

περιπτώσεις όπου κάποιοιΙες έχουν πάθει εγκαύματα από τη χρήση του ηλεκτρισμού στο

σπίτι ή έχουν Kαε~ με αποτέλεσμα είτε να πάνε στο νοσοκομείο, είτε να οδηγηθούν στο

θάνατο. Τέτοιες αναμνήσεις αναφέρονταν τόσο έντονα από τα παιδιά, από όπου φαίνεται

ότι οι περιγραφές στις συζητήσεις με τους/ις μεγάλους/ες, αντί να ενθαρρύνουν τους/ις

μαθητές/ριες να είναι mo πρoσεκτικoίlές, τους προκαλούν αδικαιολόγητους φόβους.

ε) Ο ηλεκτρισμός σco σχολείο: Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες θεωρούν ότι υπάρχει κάποια

διαφορά ανάμεσα στο δίκτυο του ηλεκτρισμού και στις μπαταρίες του εργαστηρίου,

αρκετοi!ές δεν είναι βέβαιοι/ες για το αν κανείς μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία από τη

μπαταρία, a"JJiJ. όλα τα παιδιά νιώθουν γενικά πιο ασφαλή με τα υλικά του εργαστηρίου.

Από τα αποτελέσματα ΠΡΟέlCUψε ότι ο κίνδυνος είναι ένα σημαντικό μέρος της

καθημερινής γνώσης των παιδιών για τον ηλεκτρισμό, αν και η άποψη αυτή είναι λιγότερο

διαδεδομένη στα μεγαλύτερα παιδιά. Emπλέoν, οι μεγαλύτεροι/ες δέχονται λιγότερες

απαγορεύσεις στο σπίτι όσον αφορά στη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, ενώ έχουν

ξεχάσει προηγούμενες απαγορεύσεις και προειδοποιήσεις.

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παιδιά που φοβούνται, δείχνουν

μια απροθυμία να συμμετέχουν σε πρακτική εργασία ή εμφανίζονται γενικά αδιάφοροι/ες. Η

έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια ηλικίας 13-14 ετών, περισσότερο από ότι τα αγόρια, ανησυχούν

για τον ηλεκτρισμό και ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, όσον αφορά στη σύνδεση

καλωδίων και στην αλλαγή λαμπών στο σπίτι. Έτσι, ο/η δάσκαλoςlα θα πρέπει να δίνει τη

δυνατότητα και στα αγόρια και στα κορίτσια να χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο το

εργαστηριακό υλικό και να συμμετέχουν στην πειραματική διαδικασία.

Η Bullock (1992), περιγράφει μια ενότητα για τον ηλεκτρισμό που αναπτύχθηκε μετά

από κάποιες ερωτήσεις ,που έθεσε ένας μαθητής της 6 ετών, σχετικά με τα εξής θέματα: "τι

είναι ο ηλεκτρισμός; πώς έρχεται κα~ δεν μπορούμε να τον δούμε; πού μένει;".
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Η εκπαιδευτικός προσπάθησε να βρει συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα

βοηθούσαν το παιδί να ανακαλύψει μόνο του τις απαντήσε..ς σης δύσκολες ερωτήσεις που

έθεσε. Προσπάθησε να οργανώσει ένα σχέδιο δράσης.

Κατά τη διάρκεια μιας χιοvοθύελ/ας, όταν σταμάτησε η παροχή ρεύματος στο σχολείο,

δόθηκε η δυνατότητα σε όλη την τάξη να συζητήσουν ποια πράγματα δεν δούλε"Jαν ma μέσα

στην αίθουσα και ζητήθηκε αι"tό τα παιδιά, πηγαίνονταςστο σπίη., να φτιάξουν μια λίστα με

- πράγματα που επίσης σταμάτησαν να λειτουργούν. Ακόμα, αποφάσισαν να καλέσουν

κάποιον/α από την εταιρεία παροχής ρεύματος, για να τους εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί,

ενώ όταν η χιονοθύελλα σταμάτησε, η εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά έκαναν μια βόλτα

έξω, για να εντοπίσουν κάποιες γραμμές (καλώδια) γύρω από το σχολείο. Emπλέoν, για να

πειραματιστούν τα παιδιά με τον ηλεκτρισμό, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες στην τάξη,

όπου χρησιμοποιήθηκαν συσκευές, οι οποίες ήταν ασφαλείς και εύκολο να

συναρμολογηθούν. Για παράδειγμα, οι μαθητές/ριες συναρμολόγησαν ηλεκτρικά κυκλώματα

με κουδούνια, φώτα, διακόπτες, αυτόματες μηχανές και μπαταρίες.

Μέσα από τον πειραματισμό, τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι για να ολοκληρώσουν

ένα ιcι":ικλωμα θα πρέπει να συνδέσουν καλώδια από τη μπαταρία στο εξάρτημα και μετά ξανά

στη μπαταρία. Έτσι, ο ηλεκτρισμός συνεχίζει να ρέει μέχρις ότου εξαντληθεί η mrγή,

οδηγώντας σε μία "νεκρή" μπαταρία, ή μέχρις ότου διακοπεί η ροή κλείνοντας το διακόπτη.

Αφού τα παιδιά ασχολήθηκαν με τα θέματα του ηλεκτρισμού για ένα αρκετό χρονικό

διάστημα, το εξάχρονο αγόρι, μπορούσε να απαντήσει μόνο του τις ερωτήσεις που έθεσε.

Ειδικότερα, εξηγούσε ότι: ''ο ηλεκτρισμός είνω ένα. είδος ενέργειας, που δεν φα.ίνεται. Μερικές

φορές έρχετω aπό τα. καλώδια. κω άλλες α.πό τη μπα.τa.ρία.. Δεν μπορείς να τον δεις, αλλά ξέρεις

όπ είνω εκεί. Κάνει πολλά πράγματα. να. δουλεύουν".

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό, δεδομένου ότι τα παιδιά ρωτούν "απίθανες" ερωτήσεις,

πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να παρατηρούν, να χειρίζονται, να ανακαλύπτουν και να

προβλέπουν, προκειμένου να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τα γεγονότα που τους

απασχολούν. Η διατύπωση ερωτημάτων και προβλέψεων είναι μία σημαντική επιστημονική

διαδικασία. Προκειμένου τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου να είναι σε θέση να αναπτύξουν

ολοκληρωμένες απαντήσεις στις δικές τους ερωτήσεις, οι δάσκαλοι/ες μπορούν να απαντούν

στις ερωτήσεις τους με τρόπους που θα ενθαρρύνουν την περιέργειά τους, τη διατύπωση

ερωτημάτων και τη συνει;5ητοποίηση ότι πάντα υπάρχουν κι' άJ.λα που θα πρέπει να μάθουν.

Έτσι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, φάνηκε τελικά ότι οι μαθητές!ριες του Δημοτικού

σχολείου, μπορούν να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται κάποιες βασικές ιδέες για τον

ηλεκτρισμό, όπως είναι η προέλευση και η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.
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Η Qualter (1994), επισημαίνοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στις ιδέες των παιδιών -Υια. τη ροή του ηλ..."1CtρισμοU από τη μπαταρία στο κύκλωμα

και όχι στις ιδέες των παιδιών Υ1Ο. τον ηλεχτρισμό που χρησιμοποιούν στο σπίπ, υποστηρίζει

ότι είναι σημανηκό για τους/ις μαθητές!ριες να ΊCQmνoήσouν θέματα που σχετίζονται με την

προέλευση του ηλεκτρισμού στο σπίτ.. ΠΡΟΚΕΙμένου να αντιληφθούν τη σημανnKότητα των

ανανεώσιμων και μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.- Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε

από την εταιρεία ηλεκτρισμού MANWEB, και η οποία είχε σαν στόχο να υποστηρίξει την

ανάπτυξη υλικού για δραστηριότητες γύρω από το θέμα των ανανεώσιμων πηγών, το οποίο

θα βοηθούσε τους/ις εκπαιδευτικούς στην τάξη.

Στην έρευνα πήραν μέρος 109 παιδιά από την τρίτη και έκτη τάξη του Δημοnκού

σχολείου, που φοιτούσαν σε 5 τμήματα τεσσάρων διαφορετικών σχολείων. Αρχικά, σε κάθε

τάξη έγινε συζήτηση για το πώς λειτουργεί η εγκατάσταση του ηλεκτρικού (φώτα) που

υπάρχει στην τάξη. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν μια εικόνα, όπου

να φαίνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού 1CQl να σχεδιάσουν, ακριβώς πίσω από

αυτή από πού "έρχεται" ο ηλεκτρισμός. Αργότερα, πραγματοποιήθηκαν ατομικές

συνεντεύξεις με τέσσερα (4) παιδιά από κάθε τάξη, τα οποία ρωτήθηκαν για τις ζωγραφιές

τους, την ενέργεια και τον ηλεκτρισμό γενικά.

Από τις απαvrήσειςτων μαθητών/ριών, φά'νηκε ότι εκείνοι/ες αναφέρονταισε έξι πηγές

ενέργειας, που προκαλούν ή δημιουργούν τον ηλεκτρισμό. Συ-Υκ:εκριμένα: 62,6%,

αναφέρονται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας ή σε εργοστάσια, 12,2% mστεύοuν ότι ο

ηλεκτρισμός δημιουργείται από το κάρβουνο, το οποίο αναμει"('l'ύεται και βγαίνει ένα είδος

ενέργειας, που πηγαίνει στους στύλους και μόνο όταν φτάσει στα καλώδια γίνεται

ηλεκτρισμός, 8,7% αναφέρονται στον άνεμο, 6,1% στο νερό, 12,2% στον ήλιο και 7,8% στο

φως. Μετά τον κεραυνό, όπως υποστηρίζουν, υπάρχει λάμψη και αφού συγκρουστούν τα

σύννεφα, εμείς παίρνουμε τον ηλεκτρισμό. Τέλος ένα άλλο ποσοστό μαθητών/ριών (8,7%)

mστεύουν ότι ο ηλεκτρισμός έρχεται απλά από την πρίζα του τοίχου.

Γενικά η έρευνα έδειξε ότι αρκετά παιδιά δεν f:χ.oυν μία ξεκάθαρη άποψη για την

προέλευση του ηλεκτρισμού και υποστηρίζουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το θέμα

αυτό. Επίσης, φαίνεται ότι το ποσοστό των παιδιών, που αναγνωρίζει κάποια πη-Υή ενέργειας,

αυξάνεται με την ηλικία, ~ώ εξίσου μία σημαντική αύξηση με την ηλικία παρατηρείται στον

αριθμό των μαθητών/ριών που παρουσιάζουν στα σχήματά τους, τις συνδέσεις μεταξύ των

στοιχείων των κυκλωμάτων.
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Οι Σολομωνίδου και Κακανά (1998) και SolomoIridoo και Kakana (2000), σε έρευνές

τους εmσημαίνουν ότι τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε 1;.va τεχνολογικό περιβάλ/ον

που περιλαμβάνει μια ποικιλία συσκευών, οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Μάλιστα τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν με άνεση ορισμένες από αυτές (τηλεόραση,

τηλέφωνο, ψυγείο). ενώ συχνά παρακολουθούν τους γονείς, συγγενείς ή γνωστoύς/έ~ τους να

χρησιμοποιούν άλλες, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες (ηλεκτρική

κουζίνα, σίδερο, σκούπα, τρυπάνι, κλπ.). Επομένως, μέσα στο σπίτι ακούγονται συχνά

ποικίλες εκφράσεις σχετικές με τις ηλεκτρικές συσκευές, το ηλεκτρικό ρεύμα, την ηλεκτρική

ενέργεια, τη ΔΕΗ (λογαριασμός της ΔΕΗ, διακοπές ρεύματος), κλπ.

Στόχος της εργασίας που πραγματοποίησαν οι ερευνήτριες, ήταν η διερεύνηση και

μελέτη των ιδεών, απόψεων και αναπαραστάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με

τις ηλεκτρικές συσκευές και τη λειτουργία τους, καθώς και για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις

ιδιότητές του. Στην έρευνα πήραν μέρος 28 παιδιά, ηλικίας 5,5 έως 6,5 ετών (19 κορίτσια και

9 αγόρια). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της προσωmκής κλινικής συνέντευξης

με ημι-δομημένες ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκε σε κάθε

παιδί μια σειρά από 19 κάρτες, καθεμία από τις οποίες περιείχε μια εικόνα από οικιακή

συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Σε κάθε παιδί τέθηκαν ερωτήσεις, και στο

τέλος της συνέντευξης του ζητήθηκε να κάνει μια ζωγραφιά σχετική με το ηλεκτρικό ρεύμα

και τις ηλεκτρικές συσκευές.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν τις

ηλεκτρικές συσκευές με τις οποίες είναι εξοικειωμένα και συνδέουν τη λειτουργία τους

κυρίως με το κουμπί! διακόπτη, πολύ συχνά με την πρίζα στον τοίχο και αρκετές φορές με το

καλώδιο. Αναφορικά με τη σχέση των ηλεκτρικών συσκευών και του ηλεκτρικού ρεύματος,

πολλά παιδιά φαίνεται να πιστεύουν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές έχ,ουν συσσωρευμένο το

ρεύμα στο εσωτερικό τους και όταν αγοράζουμε μια συσκευή αγοράζουμε ταυτόχρονα και το

ρεύμα. Όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, τα παιδιά γνωρίζουν κυρίως τον όρο ρεύμα και πολύ

λιγότερο τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα. Συγχέουν το ρεύμα του νερού με το ηλεκτρικό ρεύμα,

είτε γιατί και τα δύο παράγουν θόρυβο, είτε για το λόγο ότι και τα δύο "έρχονται" από έξω,

ενώ το ρεύμα που υπάρχει "έξω" από το σπίτι θεωρείται τελείως διαφορετικό από αυτό που

βρίσκεται "μέσα".

Όσον αφορά στον τόπο προέλευσης του ρεύματος, πολύ λίγα παιδιά γνωρίζουν τον

τόπο παραγωγής του, ενώ αναφορικά με τον τρόπο μεταφοράς του, τα παιδιά της ηλικίας

αυτής έχουν μία αναπαράσταση για το ρεύμα που είναι μάλλον στατική, αφού το εντοπίζουν

81

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



·μέσα στις ηλεκτρικές συσκευές, στις πρίζες, στα καλώδια, ακόμα και μέσα στις κολόνες της

ΔΕΗ.

Εκείνο το οποίο όμως φάνηκε να γνωρίζουν καλά τα παιδιά είναι ο κίνδυνος που

ελλοχεύει αν βάλουν τα χέρια σnς πρίζες, ή όταν πειράζουν τα καλώδια ή τα κουμπιά των

συσκευών, κίνδυνος που οι γονείς υπενθυμίζ...ιυν διαρκώς.

Συμπερασματικά, η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά ηλικίας 5,5-6,5 χρονών εμφανίζουν μια-ποικιλία από πρώιμες εναλλακτικές ιδέες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, που διαφέρουν

σημαvnκά από τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις. Επομένως, η διδασκαλία θα πρέπει να

βοηθήσει τα νήπια ώστε να μάθουν να αναγνωρίζουν ης συσκευές που λειτουργούν με

ρεύμα, να κατανοήσουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι διαφορετικό από το ρεύμα του νερού,

ότι δεν βρίσκεται μέσα στις συσκευές ή στις πρίζες, σJJ...ά ότι έρχεται από έξω, και συνεπώς

ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που υπάρχει "μέσα" στο σπίτι είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει

"έξω" από αυτό. Κατά συνέπεια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους/ις εκπαιδευτικούς,

διότι αυτοilές θα συστηματοποιήσουν και θα επεκτείνουν την εμπειρική γνώση των παιδιών

σχετικά με τον ηλεκτρισμό και τα άXλtJ. φυσικά φαινόμενα.

Με βάση τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ερευνών, οι Σολομωνίδου et αl.

(2001), σχεδίασαν και πραγματοποίησαν μια εποικοδομητικού τύπου διδακτική παρέμβαση

με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των αρχικών λανθασμένων ιδεών και παρανοήσεων των

παιδιών και την οικοδόμηση ορισμένων βασικών επιστημονικών ΠΡOΕWOιών. Βασικοί

διδακτικοί στόχον εμπόδια της παρέμβασης ήταν:

α) να μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αλλά και έξω

από αυτό (ύπαρξη "εξωτερικού ρεύματος"), κω να συνδέσουν τα δυο αυτά ρεύματα

(σύνδεση "εσωτερικού" και ''εξωτερικού'' ρεύματος),

β) να διακρίνουν τις συσκευές που λεΙΤOUΡΎούν με ηλεκτρισμό από τα αντικείμενα που δεν

λειτουργούν με ηλεκτρισμό και να διαφοροποιήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα από το ρεύμα

του νερού. Όπως αναφέρουν οι ερευνήτριες, στο σημείο αυτό πιθανόν να απαιτούνταν

πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης, διότι πολλά παιδιά στην αρχική έρευνα ήταν

πεπεισμένα ότι όπου υπάρχει κάτι που κυκλοφορεί σε σωλήνα, έρχεται από έξω (από το

σπίτι) και κάνει θόρυβο, είναι ηλεκτρικό ρεύμα.

Η παρέμβαση ήταΥ το ενδιάμεσο στάδιο μιας πιλοτικής έρευνας (προ-έρευνα,

παρέμβαση, μετά-έρευνα) που είχε απώτερο στόχο την κατάρτιση ενός σύγχρονου μίνι

αναλυτικού προγράμματος εποικοδομητικού τύπου για το νηπιαγωγείο, κατά το πρότυπο των

Science, Technology and Society (STS) curήcula.

82
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



Σε όλη τη διαδικασία συμμετείχαν δέκα (10) παιδιά 4 έως 6 χρονών .(6 αγόρια, 4

κορίτσια) μιας τάξης νηπιαγωγείου σε εργατική περιοχή του Βόλου. Προηγουμένως τα παιδιά

είχαν συμμετάσχει στην πιλοτική έρευνα με συνεντεύξεις κλινικού τύπου για την ανίχνευση

Τα/ν αρχικών τους ιδεών σε σχέση με τον ηλεκτρισμό (Σολομωνίδου & Kαίcανά 1998,

Solomonidou & Κakana 2000), η οποία έρευνα πραγματοποιήθηκεσε δύο στάδια: στο πpc:.ιτo

στάδιο ανιχνεύτηκαν ΟΙ ιδέες τους γενικά για τον ηλεκτρισμό και τις ηλεκτρικές συσκευές,

ενώ στο δεύτερο στάδιο - λίγο πριν τη διδακτική παρέμβαση - διερευνήθηκαν σε βάθος δύο

ερωτήματα (μέρη μέσα και έξω από το σπίτι όπου τα παιδιά πιστεύουν ότι υπάρχει ηλεκτρικό

ρεύμα και όπου δεν υπάρχει ρεύμα, αν κάνουν τη σύνδεση μεταξύ "εσωτερικού" και

Ι'εξωτερικού" ρεύματος). Σε κάθε παιδί τέθηκαν οι ερωτήσεις του ίδιου ερωτηματολσΥίου

πριν τη διδακτική παρέμβαση και μια εβδομάδα μετά το τέλος αυτής.

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προέ1α/ψε ότι οι απαντήσεις που έδωσαν

τα παιδιά μετά τη διδα1Ct1.κή παρέμβαση ήταν σαφώς βελτιωμένες σε σχέση με αυτές που

έδωσαν αρχικά. Για παράδειγμα, προκειμένου τα παιδιά να εξηγήσουν πώς κω γιατί ένα

αντικείμενο λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν εστιάζουν την προσοχή τους όπως πρώτα σε

ένα από τα κριτήρια (καλώδιο, KOυμπU διακόπτης, πρίζα), αλλά αναφέρονταν ταυτόχρονα

στη ΔΕΗ, στις πρίζες και στα καλώδια. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά δυσκολεύονταν

να ξεχωρίσουν το φις του καλωδίου από την πρίζα του τοίχου, ενώ αρκετά από αυτά (8)

ταύτιζαν την πρίζα με τη λειτουργία της συσκευής. Από τα αποτελέσματα φάνηκε επίσης, ότι

η πλειονότητα των παιδιών μετά την παρέμβαση ήταν σε θέση να αιτιολογούν επαρκέστερα

την απάντησή τους κω να δίνουν πιο πλήρεις ερμηνείες με αρκετά συνθετικό τρόπο

αναφορικά με την προέλευση και τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, τα

παιδιά εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στο να κατανοήσουν ότι δεν

υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στα μέρη με νερό, πιθανά διότι ταύτιζαν τα καλώδια με τους

σωλήνες ή επειδή γνώριζαν ότι και τα δύο παράγουν θόρυβο ή για το λόγο ότι τόσο στις

ηλεκτρικές συσκευές, όσο και στις βρύσες προκαλούμε με δικούς μας χειρισμούς το

επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σχετικά με τη σύνδεση του "εξωτερικού" ρεύματος με το "εσωτερικό", τα παιδιά που

είχαν δηλώσει ότι το "εξωτερικό" ρεύμα είναι το ίδιο με το "εσωτερικό" επέμειναν στην ίδια

άποψη, ενώ την άποψή τους διατήρησαν και τα παιδιά που πίστευαν ότι το "εξωτερικό"

ρεύμα είναι διαφορετικό από το "εσωτερικό".

Συμπερασματικά, όπως επισημαίνουν οι ερευνήτριες η διδακτική παρέμβαση

εποικοδομητικού τύπου στο νηπιαγωγείο που είχε στόχο την αντιμετώπιση των αρχικών

λανθασμένων ιδεών και παρανοήσεων των παιδιών σε σχέση με τον ηλεκτρισμό και τη
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λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, είχε επιτυχία σε δύο κυρίως σημεία. Το πρώτο αφορά

σπΊV οικοδόμηση του αποκαλούμενου λειτουργικού ορισμού, δηλαδή την οικοδόμηση

κατάλ/ηλων κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία καταλαβαίνουμε αν μια συσκευή (ή ένα

αVΠκείΜΕVO) λειτουργεί ή όχι με ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. ύπαρξη καλωδίου με φις

συνδεδεμένου σε πρίζα και πάτημα ενός κουj.o.πιού ή γύρισμα ενός διακόπτη). Βεβαίως,

σύμφωνα με τις Σολομωνίδου Κ.ά. η παρέμβαση είναι αναγκαίο να επεκταθεί και σε

αντικείμενα που λειτουργούν με μπαταρίες, όπως είναι τα παιδικά παιχνίδια, προκειμένου να-
γίνει αντιληπτό από τα παιδιά ότι και οι μπαταρίες "παρέχουν" ηλεκτρισμό. Το δεύτερο

σημείο που τονίζουν οι συγγραφείς του άρθρου αφορά στην ανάπτυξη μιας πιο συνολικής

συνθετικής και πλήρους αντίληψης για την προέλευση και τη μεταφορά του ηλεκτρικού

ρεύματος, αλλά και για το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ.

Ωστόσο, εκεί που φάνηκε ότι τα μικρά παιδιά εξακολουθούν να έχουν σημαντική

δυσκολία είναι η ιδέα για την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος σε μέρη με νερό. Το γεγονός

αυτό δείχνει ότι το γνωστικό εμπόδιο-στόχος της παρέμβασης είναι πολύ πιο σύνθετο και

βαθύ, οπότε χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση με σχεδιασμό και οργάνωση διδασκαλιών και

δραστηριοτήτων, οι οποίες να παρέχουν πιθανόν βιωματικές εμπειρίες που θα επιτρέπουν τη

διαφοροποίηση του ρεύματος του νερού από το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, οι Σολομωνίδου

Κ.ά. αναφέρουν ότι η σύνδεση του "εξωτερικού" με το "εσωτερικό" ρεύμα θα πρέπει να

αποτελέσει για άλλη μια φορά αντικείμενο συστηματικής μελέτης στην προσχολική

εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη οικοδόμηση της ΈWOιας του ΙCΥκλώμαΤOς σε ένα

εμπειρικό ίσως επίπεδο.

2.5. Συμπεράσματα - Σύνοψη των δεδομένων του κεφαλαίου

2.5.1. Αντιλήψεις μαθητώνΙριών, υποψήφιων εκπαιδευτικών και ενηλίκων για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά και σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχουν

πραγματοποιηθεί αρκετές εργασίες αναφορικά με τις εναλλακτικές αvttλήψεις μαθητώνΙριών

και ενηλίκων για τον ηλεκτρισμό. Συνοπτικά, τα θέματα που απασχόλησαν τις μελέτες αυτές

είναι τα εξής:

• οι αντιλήψεις (τα εwοιολογικά μοντέλα) που έχουν οι μαθητές!ριες ηλικίας 8-12 ετών για

το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, καθώς και τα μοντέλα που υιοθετούν

τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (11-18 ετών) για τη ροή του
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ρεύματος σε πιο πολύπλοκα κυκλώματα με μια μπαταρία κφ δύο λάμπες συνδεδεμένες σε

σειρά ή παράλληλα,

• οι απόψεις που έχουν για το ηλεκτρικό ρεύμα μελλοντικουές δάσκαλοι/ες και εν ενεργεία

εκπαιδευτικοί, καθώς και τα νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούν για τη φύση του

ηλεκτρικού ρεύματος οι μcιθητέςΙριες ηλικίας 15-18 ετών, και ενήλικες που η δουλειά τους

σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό (φυσικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί

εργαστηρίων κ.ά.),

• οι αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητώνΙριών υποψήφιων μηχανολόγων για τη λειτουργία

απλών κυκλωμάτων με μια λάμπα και μια μπαταρία,

• η κατανόηση που έχουν οι μαθητέςΙριες 15·17 ετών για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος

σε απλά και σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα,

• οι αναπαραστάσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών και των παιδιών ηλικίας 9-11 ετών για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα,

• πώς οι μαθητέςlριες (13-15 και 15-18 ετών), και οι δάσκαλοvες αντιλαμβάνονται τους

συναφείς όρους της τάσης! διαφοράς δυναμικού και του ρεύματος και πώς αυτή η ιδέα

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τη λειτουργία απλών ηλεκτρικών

κυκλωμάτων,

• πώς οι φοιτητές!ριες υποψήφιοι/ες φυσικοί και οι μαθητέςΙριες του Λυκείου εξηγούν/

ερμηνεύουν απλά διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων και

• σε ποιο βαθμό τα σχεδιαγράμματα των κυκλωμάτων, που κάνουν τα παιδιά ηλικίας 8-9

χρονών, αντανακλούν τον τρόπο σκέψης τους και το βαθμό στον οποίο έχουν κατανοήσει

την έννοια του κλειστού κυκλώματος.

Οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση και την καταγραφή των

εναλλακτικών αντιλήψεων των ατόμων, ήταν η συμπλήρωση γραπτών ερωτηματολογίων

που περιελάμβαναν ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, καθώς και η διεξαγωΥή ημι

δομημένων συνεντεύξεων με ορισμένα άτομα από το συνολικό δείγμα της έρευνας. AπiJ τα

αποτελέσματα των ερευνών προκύπτει ότι:

• τα περισσότερα παιδιά (8-12) εκλαμβάνουν τη λάμπα σαν "μονοπολικό αποδέκτη".

Θεωρούν ότι υπάρχει μία "πηγή" (η μπαταρία), και ένας "καταναλωτής" (μια λάμπα). Η

λάμπα "εξαντλεί", "ξοδεύει", "χρησιμοποιεί" το ηλεκτρικό ρεύμα, που φτάνει σε αυτή, με

αποτέλεσμα να επιστρέφει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα στην πηγήΙ μπαταρία ή να μην

επιστρέφει καθόλου. Κατά τα πρώτα στάδια της τυπικής διδασκαλίας τα παιδιά δίνουν
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μεγαλύτερη προσοχή στο ηλεκτρικό ρεύμα και σ'αυτό αποδίδουν γρήγορα'τις ιδιότητές

του να αποθηκεύεται και να καταναλώνεται,

• τα παιδιά (8-12 ετών) προκειμένου να ερμηνεύσουν τη λειτουργία ενός απλού ηλεκτρικού

Ία/κλώματος, υιοθετούν 5 μοντέλα για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι τα εξής

α) το μονοπολικό μοντέλο, β) το μοντέλο των συγκρουόμενων ρευμάτων, γ) το μοντέλο

εξασθένισης του ρεύματος, δ) το μεριστικό μοντέλο και ε) το επιστημονικό μοντέλο,

• σε πιο πολύπλοκα κυκλώματα με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά ή παράλληλα, οι

μαθητές/ριες (ηλικίας 11-18 ετών) αναφέρονται σε ένα σειριακό μοντέλο ή μοντέλο

διαδοχής για τη ροή του ρεύματος,

• οι μελλοντικουές δάσκαλοι/ες και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μοιράζονται ένα κοινό

σύνολο προτάσεων που φτιάχνουν ένα σταθερό, σJJ.iι. λανθασμένο και αντιφατικό

σειριακό μοντέλο/ μοντέλο διαδοχής για το ηλεΙCΤΡΙ'Κό ρεύμα,

• τα νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι μαθητές/ριες ηλικίας 15-18 ετών, καθώς και

ενήλικες που η δουλειά τους σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό (φυσικοί, ηλεκτρολόγοι,

μηχανικοί, ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί εργαστηρίων κ.ά.) για τη φύση του ηλεκτρικού

ρεύματος, είναι τα εξής α) ο ηλεκτρισμός σαν ροή, β) ο ηλεκτρισμός σαν αντίθετα

ρεύματα, γ) ο ηλεκτρισμός σαν κινούμενα φορτία, δ) ο ηλεκτρισμός σαν φαινόμενο

πεδίου,

• οι πρωτοετείς φοιτητές/ριες υποψήφιοt!ες μηχανολόγοι δεν κατανοούν την ΈWOια του

Ία/ΙCΛώμαΤOς, αντιλαμβάνονται ότι η μπαταρία θα πρέπει να περιέχεται μέσα σε ένα

κύκλωμα, αφού έχει δύο (2) άκρες/ πόλους, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία και κυρίως η λάμπα

εκλαμβάνεται ως μονοπολικός δέκτης - ως μία συmcευή που έχει έναν πόλο - με το ρεύμα

να ρέει προς αυτή και όχι μέσα από αυτή,

• οι μαθητές/ριες (15-18 ετών) και οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν ποικίλες εναλλακτικές

αντιλήψεις για βασικές ιδέες του ηλεκτρισμού. Θεωρούν ότι το ρεύμα καταναλώνεται, η

ιδέα της τάσης δεν διαφοροποιείται από την ιδέα που έχουν για το ηλεκτρικό ρεύμα, η

μπαταρία θεωρείται σαν "κάτι" που "δίνει" συνεχώς σταθερό ρεύμα, ανεξάρτητα από το

κύκλωμα στο οποίο είναι συνδεδεμένη, ενώ εστιάζουν την προσοχή τους εξολοκλήρου σε

αυτό που συμβαίνει σε ένα σημείο στο κύκλωμα και αγνοούν οτιδήποτε μπορεί να

συμβαίνει οπουδήποτε αλλού μέσα σε αυτό (τοπική θεώρηση/ local reasoning).

Παραμένουν στην τοπική ανάλυση, ενώ παρατηρείται γενικότερα μια δυσκολία από

μέρους τους να αντιμετωπίσουν περισσότερες από μία μεταβλητές, ιδιαίτερα μάλιστα όταν

πραγματοποιηθεί μια ταυτόχρονη αλλαγή σε δύο ή περισσότερες από αυτές,
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• οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί και τα παιδιά ηλικίας 9-11 ετών στην προσπάθειά τους να

αναπαραστήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, σχεδιάζουν τη

φυσική δομή ενός καλωδίου (ένα χοντρό καλώδιο και μέσα τρία μικρότερα) ή κυματώδηl

σπινθηροβόλα μοντέλα, και δεν χρησιμοποιούν το σωματιδιακό μοντέλο για την

αναπαράσταση του ηλεκτρισμού,

• σχετικά με την ιδέα της τάσης, οι μπαταρίες αποτελούν τη συσκευή αναφοράς για ένα

σημαντικό ποσοστό μαθητών/ριών ηλικίας 13-15 χρονών. Από άλλους/ες, η μπαταρία

αντιμετωπίζεται σαν ο υποδοχέας αυτού του "κάτι" (ρεύμα, ενέργεια, ηλεκτρισμός), ενώ

ορισμένοι/ες θεωρούν ότι η "τάση" είναι μια μονάδα μέτρησης του ''ηλεκτρισμού'', του

"ρεύματος" ή της "ενέργειας",

• οι φοιτητές/ριες υποψήφιοι/ες φυσικοί και οι μαθητές/ριες του Λυκείου εξηγούν/

ερμηνεύουν τα διαγράμματα! σχήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κυρίως σαν

μεταφορικές αναπαραστάσεις ενός "συστήματος σωλήνων" μέσα από τους οποίους

λαμβάνει χώρα το πέρασμα του ρεύματος (σαν ροή). Επίσης. υπάρχει μια ξεκάθαρη

"τοπολογική" επίδραση που διακρίνεται στην ερμηνεία των διαγραμμάτων, έτσι ώστε οι

αναπαραστάσεις που από φυσική άποψη είναι ίδιες, να ερμηνεύονται σαν διαφορετικές και

το αντίστροφο,

• από τα σχεδιαγράμματα των κυκλωμάτων, που κάνουν τα παιδιά ηλικίας 8-9 χρονών,

γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις, όταν ασχολούνται μ<:

τη συναρμολόγηση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Για ποΜούς/ές μαθητές/ριες η

λάμπα είναι ένα μαύρο κουτί, δεδομένου ότι δεν φαίνεται η διαδρομή των καλωδίων στο

εσωτερικό της, ενώ τα παιδιά έχουν την τάση στην αρχή να μην mστεύουν την απόδειξη/

πραγματικότητα που είναι αντίθετη με την σκέψη τους και χρειάζονται χρόνο να

συμφιλιώσουν/ συμβιβάσουν την απόδειξηl πραγματικότητα με την κατανόηση.

2.5.2. Αναλογίες - Μοντέλα για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του

ηλεκτρισμού

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι αναφορικά με τη θεματική

ενότητα του ηλεκτρισμού, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες που αναφέρονται στις

αναλογίες. Στόχος των εργασιών αυτών ήταν η χρήση ανω..ογιών/ μοντέλων που θα

βοηθούσαν τους/ις μαθητές/ριες να κατανοήσουν τη λειτουργία απλών και σύνθετων

ηλεκτρικών κυκλωμάτων και θα βελτίωναν την κατανόησή τους για το ηλεκτρικό ρεύμα.
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Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν γενικά ότι με τη χρήση αναλογιών στη

διδασκαλία των θεμάτων του ηλεκτρισμού ενισχύεται η κατανόηση και αναπτύσσεται ο

τρόπος σκέψης των μαθητών/ριών, ενώ έγινε ακόμα φανερό ότι τα παιδιά μπορούν να

καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο οι αναλογίες ερμηνεύουν τα φαινόμενα, αρκεί να είναι

οικείε,; και συμβατές με τις καθημερινές τους εμπειρίες και λιγότερο σύνθετες από το

φαινόμενο που μελετάται.- Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται ακόμα φανερό ότι το υδραυλικό

μοντέλο ή μοντέλο νερού ή υδραυί.ικό ανάλογο, είναι μια αναλογία που έχει χρησιμοποιηθεί σε

αρκετές μελέτες έως σήμερα για την προσέγγιση εννοιών και φαινομένων του -ηλεκτρισμού

(Smith & Wi1son 1978, Bullock 1979, Black & Solomon 1987, Jabin & Smith 1994, Newton

& Newton 1996, Heywood & Parker 1997, Schwedes & Dudeck 1996, Schwedes 2001,

Κουμαράς 2002, Κουμαράς & Περδίκης 2002). Στις περισσότερες από τις εργασίες αυτές, η

αναλογία του νερού χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού σε μαθητές/ριες της

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (4 έρευνες), σε φοιτ/τές/ριες υποψήφιους/ες δασκάλους/ες (Ι

έρευνα) και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (l εργασία). Μία έρευνα έγινε με παιδιά

προσχολικήςηλικίας (6-7 ετών) και μόλις δύο μελέτες πραγματοποιήθηκαν με μαθητές/ριες

που φοιτούσαν στο Δημοτικό σχολείο (ηλικίας 9-10 ετών).

Όσον αφορά στα αποτελέσματα από τη χρήση του υδραυλικού μοντέλου για τη

διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού, αυτά (τα αποτελέσματα)

έδειξαν ότι η αναλογία του νερού είναι ένα αρκετά χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο στη

διδασκαλία, και ότι η συγκεκριμένη αναλογία, όπως και ορισμένα άλλα μοντέλα, μπορεί να

είναι αποτελεσματική στο να βοηθήσει τα παιδιά να αλλάξουν τις ιδέες τους προς μία πιο

επιστημονική κατανόηση (Smith & Wilson 1978, Jabin & Smith 1994, Κουμαράς &

Περδίκης 2002). Τα μικρά παιδιά (6-7 χρόνων) μπορούν να κατανοήσουν θέματα που

αφορούν στο στοιχειώδη ηλεκτρισμό, αν τους δοθεί μια αναλογία όπως το μοντέλο του

νερού, με τη βοήθεια της οποίας θα πραγματοποιήσουν παραλληλισμούς μεταξύ αυτής και

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ώστε να κατανοήσουν στοιχειωδώς τον τρόπο λειτουργίας

τους (των κυκλωμάτων) (Newton & Newton 1996).

Οι ερευνητές/ριες επισημαίνουν ωστόσο, ότι χρειάζεται γενικότερα προσοχή στη χρήση

των αναλογιών του νερού, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να

συμπεριφέρονται με τρόπο διαφορετικό από το στόχο-κύκλωμα και να αποτύχουν (π.χ. το

νερό μπορεί να ρέει από το ανοιχτό άκρο ενός σωλήνα, ώστε να δημιουργηθεί μία λακκούβα

με νερό, ενώ στην περίπτωση του ηλεκτρισμού δεν μ..-τορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο)

(Newton & Newton 1996). Σε άλλες μελέτες (Schwedes & Dudeck 1996, Schwedes 200 Ι)
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·τονίζεται ακόμα ότι οι μαθητές/ριες (16 ετών) αναπτύσσουν, στην αρχή της διδασκαλίας,

εναλλακτικές ανnλήψεις για τη λειτουργία του ίδιου του υδραυλικού μοντέλου και

δυσκολεύονται να κατανοήσουν έwοιες όπως η "πίεση" και η "διαφορά πίεσης" του υγρού.

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν/ αντιληφθούν τη λειτουργία

του ι.δραυλικού μοντέλου, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να διατυπώσουν αντιστοιχίες

και παραλληλισμούς μεταξύ τσu μοντέλου του νερού και του ηλεκτρικού κυκλώματος και να

σχηματίσουν αναπαραστάσεις για τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και για το

ρόλο που παίζουν τα εmμέρους στοιχεία που τα συνθέτουν (μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι).

Σε κάποιες από τις εργασίες πσu προαναφέρθηκαν, α"λ/ά και σε ορισμένες άλλες

ερευνητικές προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν, οι ερευνητές/ριες χρησιμοποίησαν, κατά

τη διάρκεια της διδασκαλίας περισσότερες από μία αναλογίες - π.χ. την αναλογία του νερού,

την κ[νηση των ηλεκ:φονίων ή φορτισμένων σωματιδίων, το μοvrέλο του "φανταστικού"

τρένου, τα κινούμενα αυτοκινητάκια με φορτίο, τις κινούμενες σταγόνες, το ανθρώπινο

κυκλοφορικό σύστημα, την αναλογία ενός παιχνιδιού ρόλων και την αναλογία της αλυσίδας του

ποδηλάτου - προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποια ή κάποιες από τις αναλογίες αυτές θα.

είχαν καλύτερα αποτελέσματα και θα βοηθούσαν τους/ις μαθητές/ριες να κατανοήσουν τtζ

έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που θα διδάσκονταν (Bullock 1979, Black &

Solomon 1987, Ουρίη & Joshu. 1989, J.bin & Smith 1994, Heywood & Parker 1997,

Summers e1 σ/. 1998).

Κάποια από τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι το υδραυλικό μοντέλο δεν είναι

καλύτερο (ούτε χειρότερο) από τα υπόλοιπα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν

να χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού. Μάλιστα, ορισμένοι/ες

ερευνητές/ριες επισημαίνουν ότι ένα πιο απλό μοντέλο, όπως το μοντέλο που αφορά στη ροή

των ηλεκτρονίων, μπορεί να είναι mo αποτελεσματικό για τ/ν κατανόηση των φαινομένων

του ηλεκτρισμούαπό τα παιδιά που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από

φοιτητές/ριεςυποψήφιους/ες εκπαιδευπκούς (Bu11ock 1979).

Σε μια άλλη ερευνητική εργασία, όπου χρησιμοποιήθηκε με μαθητές/ριες Δημοπκού

σχολείου (9 ετών) η αναλογία του νερού και ένα σωματιδιακού τύπου μovτiλo (ροή

ηλεκτρονίων), προέκυψε ότι η αναλογία των ηλεκτρονίων είχε μεγαλύτερη επίδραση στα

παιδιά, δεδομένου ότι οι μαθητές/ριες χρησιμοποίησαν επανειλημμένα στις απαντήσεις τους,

στο τέλος τ/ς διδασKα~ίας, την αναλογία των ηλεκτρονίων που διδάχθηκαν, καθώς

προσπαθούσαν να εξηγήσουν τις απόψεις τους και να εκφράσουν τις ιδέες τους για τη

λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Bl.ck & Solomon 1987).
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Οι Dupin και Joshua (1989), που χρησιμοποίησαν το J.ι;οντέλο του "φανταστικού"

τρένου με παιδιά ηλικίας 12 και 14 ετών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μαθηUΙΑKά

αποτελέσματα της διδασκαλίας ήταν ασύγκριτα καλύτερα σε σχέση με τα περιορισμένα

αποτελέσματα που προέκυψαν σε προηγούμενες έρευνες από τη χρήση του υδραυλικού

μοντέλου (του μοντέλου του νερού). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η εργασία των

Summers e( αl. (1998), οι οποίοι/ες αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα από τη χρήση της

- ανω.ογΕας της ω.υσΕδας του ποδηλάτου, ήταν ιδιαίτερα θετικά, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη

αναλογία είναι οικεία στις εμπειρίες των παιδιών του Δημοτικού σχολείου (αντίθετα με την

αναλογία της αντλίας του νερού) και παρουσιάζει τη συστημική φύση του κυκλώματος,

βοηθώντας τα παιδιά να αποφύγουν το σειριακό τρόπο σκέψης (sequential think.ing).

Επιπλέον, από τις απαντήσεις που έδωσαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια

ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου, όπου χρησιμοποίησαν τις αναλογίες του ανθρώπινου

κυκλοφορικού συσrήματoς, ενός παιχνιδιού ρόλων και ενός κλειστού συστήματος νερού, για να

προσεγγίσουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο, φάνηκε ότι ενώ

οι δύο πρώτες αναλογίες βοήθησαν τους/ις δασκάλους/ες να αναπτύξουν τις ιδέες τους για τη

διατήρηση του ρεύματος και τη μεταφορά ενέργειας στη λάμπα και να αντιληφθούν το ρόλο

της μπαταρίας στο κύκλωμα, η αναλογία του νερού δεν βοήθησε ιδιαίτερα τον τρόπο σκέψης

τους (Heywood & Parker 1997).

Κατά συνέπεια, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις αναλοΥίες

μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και

φαινομένων του ηλεκτρισμού, γίνεται φανερό ότι το υδραυλικό μοντέλο παρουσιάζει

δυσκολίες στην κατανόησή του ακόμα και από μαθητέςfριες της Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμπεριφέρεται με τρόπο διαφορετικό

από το στόχο-κύκλωμα και να αποτύχει.

Αντίθετα, ένα μοντέλο σωματιδιακού τύπου που αφορά στη ροή των ηλεκτρονίων ή το

μοντέλο του "φανταστικού" τρένου, που διέπεται επίσης από σωματιδιακού τύπου

χαρακτηριστικά (π.χ. κίνηση διακριτών μονάδων - των βαγονιών), φαίνεται ότι μπορεί να

είναι mo αποτελεσματικό - σε σχέση με το υδραυλικό μοντέλο - για την κατανόηση εννοιών

και φαινομένων του ηλεκτρισμού από μαθητές/ριες του Δημοτικού σχολείου (ηλικίας 9 και

12 ετών), παιδιά που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (16 ετών), καθώς και από

φο\τητές/ριες υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς.
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2.5.3. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλιών για έννοιες και φαινόμενα του

ηλεκτρισμού

Η τρίτη μεγάλη ενότητα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με τα θέματα του

ηλεκτρισμc6, αναφέρεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση κcι την εφαρμογή διδακτικών

παρεμβάσεων που είχαν ως στόχο την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση των αρχικών ιδεών

των ατόμων. Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τις διδασκαλίες που οργανώθηκαν είναι:

• οι μαθητές/ριες (12 ετών) να κατανοήσουν: α) τη διπολικότητα των στοιχείων του

κυκλώματος, β) τον κανόνα του κλειστού κυκλώματος, γ) το κυκλικό μοντέλο του

ρεύματος, δ) το διαχωρισμό μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας και του ηλεκτρικού

ρεύματος, ε) τη διατήρηση του ρεύματος, στ) τη σχέση μεταξύ ρεύματος και αντίστασης,

• να διερευνηθεί το ερώτημα σχετικά με το αν οι μαθητές/ριες (5-7 ετών) μπορούν να

παρακολουθήσουν διδασκαλία αναφορικά με την έννοια του κυκλώματος και τη ροή του

ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα ή αν θα πρέπει η διδασκαλία των θεμάτων αυτών

να πραγματοποιείται με μεγαλύτερους/ες μαθητές/ριες ηλικίας 7-12 χρονών,

• οι μαθητές/ριες (10-11 ετών) να αναπτύξουν ερμηνευnκά μοντέλα για τη λειτουργία των

ηλεκτρικών κυκλωμάτων,

• οι μαθητές/ριες (7 ετών) να κατανοήσουν την έwοια του ηλεκτρικού ρεύματος και τη

λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

• να βελτιωθούν οι αρχικές απόψεις των μαθητών/ριών (14-15 ετών) για την έννοια της

τάσης. στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού Αναλυτικού Προγράμματος,

• να αναπτυχθεί η κατανόηση των παιδιών (15 ετών) για ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα.

καθώς και για κυκλώματα σε σεψά και παράλ/ηλα,

• να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες του Λυκείου και οι φοιτητές/ριες υποψήφιοι/ες φυσικοί

βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού, καθώς και να αναπτύξουν λειτουργική κατανόηση των

κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος.

Από την άποψη του θεωρητικού πλαισίου με βάση το οποίο έγινε ο σχεδιασμός και η

οργάνωση των διδασκαλιών, τρεις από τις σχετικές έρευνες στηρίχθηκαν στις αρχές της

&"tοικοδομητικής θεωρίας για τη μάθηση, έξι εργασίες ακολούθησαν τον παραδοσιακό τρόπο

διδασκαλίας, πραγματοποιήθηκε μία διδασκαλία "ανακαλυπτικού τύπου'', ενώ σε δύο μελέτες

δόθηκε έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/ριών, καθώς και μεταξύ των

παιδιών και του/ης εκπαιδευnκού και στην κοινωνική δόμηση της γνώσης από τα παιδιά.
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Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές/ριες πειραματίστηκαν με τη χρήση

λαμπ<cv, μπαταριών, πολυμέτρων, συναρμολόγησαν απλά 1α/Ι σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα

και χρησιμοποίησαν αναλογίες και για να ερμηνεύσουν τον τρόπο λειτουργίας τους (των

κυκλωμάτων). Τα παιδιά πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες που τους ζητούνταν σε

ζευγάρια (δύο έρευνες), σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων (6 περιπτώσεις), σε μία έρευνα

επιλέχθηκαν έξι παιδιά από μια τάξη (3 αγόρια και 3 κορίτσια), τα οποία εργάστηκαν σε μια-
ομάδα και πραγματοποίησαν τις εργασίες που προβλέπονταν, ενώ σε τρεις (3) έρευνες οι

μαθητές/ριες δούλεψαν ατομικά και πραγματοποίησαν πολύ λίγα πειράματα κατά τη διάρκεια

της διδασκαλίας.

Όσον αφορά στο ρόλο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, στις περιπτώσεις (2

έρευνες) όπου ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας απέβλεπε στην κοινωνική

δόμηση της γνώσης από τους/ις μαθητές/ριες, ο/η κάθε δάσκαλος/α λειτουργούσε

συμβουλευτικά, καθοδηγούσε τη δουλειά των παιδιών στην ομάδα, αντάλλασσε απόψεις με

τους/ις μαθητές/ριες και οργάνωνε συζητήσεις στην τάξη γw. τη διεξαγωγή των τελικών

συμπερασμάτων. Στις υπόλοιπες εργασίες ο ρόλος του/ης εισταιδευτικού στην τάξη και η

δουλειά των παιδιών παρουσίαζαν χαρα1Cτ/ριστιKά της παραδοσιακής διδασκαλίας, στο

πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται λίγα πειράματα, οι μαθητές/ριες δραστηριοποιούνται

ατομικά και ο/η δάσκαλος/α επιδιώκει τ/ν πειθαρχία στην τάξη και στοχεύει στη μετάδοση

της γνώσης.

Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι περισσότερες μελέτες οι

οποίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο το σχεδιασμό, την οργάνωση 1α/Ι τη διεξαγωγή

διδασκαλιών για τη βελτίωση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών/ριών, δεν

πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Στις πιο πολλές περιπτώσεις (7 από τις

1Ο έρευνες) διδάχτηκαν επιλεγμένες ενότητες γw. το ηλεκτρικό ρεύμα ανεξάρτητα και

συμπληρωματικά με τα όσα προέβλεπε το αναλυτικό πρόγραμμα, τις διδασκαλίες

παρακολούθησαν ορισμένοtlες μαθητές/ριες που επιλέχθηκαν από το/η δάσκαλο/α,

αφιερώθηκε ο απαραίτητος χρόνος για τη διεξαγωγή των μαθημάτων (που ήταν συνήθως

περισσότερος από μια διδακτική ώρα), οι διδασκαλίες έγιναν σε ειδικά διαμορφωμένους

χώρους που λειτούργησαν σαν εργαστήρια, ενώ μαζί με το/η δάσκαλο/α βρισκόταν μέσα

στην αίθουσα κάποιος/α βοηθός που κατέγραφε παρατηρήσεις και βοηθούσε στη διεξαγωγή

του μαθήματος.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων ήταν η

διεξαγωγή προσωπικών (κλινικών) συνεντεύξεων, η βιντεοσκόπηση της δουλειάς στην τάξη,

καθώς και των αλληλεπιδράσεων/ συζητήσεων μεταξύ των ομάδων, η μαΜτοφώνηση
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συνεντεύξεων, της συζήτησης στο πλαίσιο της τάξης, καθώς και των προφορικών συνομιλιών

κατά τη διάρκεια μικρών ομαδικών δραστηριοτήτων, η ανάλυση της καθημερινής δουλειάς

των παιδιών - απαντήσεις σε φυλλάδια εργασίας, η παρατήρηση και η τήρηση γραπτών

σημειώσεων από κάποιο/α βοηθό για τη μη λεκτική συμπεριφορά των ομάδων, καθώς και

ποικίλοι συνδυα .Jμοί των μεθόδων που προαναφέρθηκαν.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα, από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων-
προκύπτει ότι:

• πολλοi/ές μαθητές/ριες (12 ετών) κατανόησαν μετά τη διδασκαλία τη διπολικότητα των

στοιχείων του κυκλώματος, την έννοια του κλειστού κυκλώματος, καθώς και το κυκλικό

μοντέλο του ρεύματος. Ορισμένα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι το ρεύμα διατηρείται κατά

μήκος των στοιχείων του κυκλώματος, ενώ λίγοΥες μαθητές/ριες αvnλήφθηKαν τη σχέση

μεταξύ του ρεύματος και της αντίστασης,

• οι μαθητές!ριες (7-12 χρονών) δυσκολεύτηκαν να ερμηνεύσουν τη λειτουργία απλών

ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ωστόσο τα μικρά παιδιά (5-7 ετών) ωφελήθηκαν από την

εμπειρία συναρμολόγησης κυκλωμάτων και εξοικειώθηκαν με τη χρήση του ηλεκτρικού

εξοπλισμού,

• τα παιδιά (Ι 0-11 ετών) κατανόησαν το κυκλικό μοντέλο του ρεύματος, συνειδητοποίησαν

σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση του ρεύματος κατά μήκος των στοιχείων του κυκλώματος,

χρησιμοποίησαν αναλογία για να ερμηνεύσουν τη λειτουργία ενός απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος, αλλά δεν κατάφεραν να διαχωρίσουν την έννοια του ρεύματος από την

έννοια της ενέργειας,

• οι μαθητές/ριες (7 ετών) απέκτησαν αναπαραστάσεις για τη σωματιδιακή φύση του

ηλεκτρισμού, κατανόησαν ότι ηλεκτρόνια υπάρχουν στο εσωτερικό των καλωδίων ακόμα

και όταν το κύκλωμα δεν είναι κλειστό, αvnλήφθηKαν ότι ο ρόλος της μπαταρίας στο

κύκλωμα είναι να ωθεi/ "σπρώχνει" τα ηλεκτρόνια, συνειδητοποίησαν τη μία και

μοναδική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και το γεγονός ότι η ένταση του

ρεύματος διατηρείται σταθερή σε όλο το κύκλωμα,

• οι μαθητές/ριες (14-15 χρόνων) κατανόησαν, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού

Αναλυτικού Προγράμματος, ότι η τάση υπάρχει ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι του

ρεύματος,

• οι μαθητές!ριες (15 χρονών), αλληλεπίδρασαν λεκτικά με τους!ις συμμαθητές!ριές τους

όταν ασχολήθηκαν ή αμέσως μετά την ενασχόλησή τους με το εργαστηριακό υλικό, ενώ
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-

στις αρχικές δραστηριότητες τα αγόρια κυριάρχησαν στη χρήση του υλικού σε σχέση με

τα κορίτσια,

• σι φοιτητές/ριες υποψήφιοι/ες φυσικοί και οι μαθητές/ριες του Λυκείου, οι οποίουες

παρακολούθησαν ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα με στόχο να αναπτύξουν σι ίδιοι/ες μια

λειτουργική κατανόηση των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος έμC"θαν να αναγνωρίζουν τα

χαρακτηριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν κυκλώματα με σύνδεση λαμπών σε σειρά και

παράλληλα, καθώς και να αντιλαμβάνονται ένα διάγραμμα κυκλώματος σαν μια

αναπαράσταση των ηλεκτρικών στοιχείων, ενώ βελτιώθηκαν σι αντιλήψεις τους για τη

διατήρηση του ρεύματος και το ρόλο της μπαταρίας στο κύκλωμα.

Στα συμπεράσματα των ερευνών εmσημαίνεται ακόμη ότι σι εκπαιδευτικοί μπορούν να

στηρίξουν τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού στη βάση των εναλλακτικών αντιλήψεων που

αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία και ότι η εποικοδομητική προσέγγιση μπορεί να

οδηγήσει σε αρκετά ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα. Όσον αφορά στη χρήση της

'''αναKαλυπτιΙCΉς μεθόδου", τα αποτελέσματα έδειξαν ότι επειδή οι μαθητές/ριες δούλευαν

χωρίς καθοδήγηση, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να δυσκολευτούν σε αρκετά σημεία

και να καθυστερήσουν αρκετά στην πραγματοποίηση των πειραμάτων.

Οι ερευνητές/ριες τονίζουν ακόμη ότι οι εΙCΠαιδευΤΙKOί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα

πρoσεΚΤΙKoίlές στη χρήση της καθημερινής γλώσσας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και

να αποφεύγουν όρους και εκφράσεις που μπορεί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη λανθασμένων

αντιλήψεων από τα παιδιά. Αναφορικά με τα υλικά και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στη

διδασκαλία, δεν θα πρέπει να είναι σύνθετα, α'ΊJ.iJ. οικεία και προσιτά στα παιδιά, ώστε οι

μαθητές/ριες να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση των

δραστηριοτήτων.

2.5.4. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποωύν

καθημερινά στο σπiτι

Η τέταρτη κατηγορία ερευνών που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με τον ηλεκτρισμό

είναι μελέτες σχετικά με τις ιδέες και αντιλήψεις των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα που

χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι. Οι εργασίες αυτές είναι σημαντικά λιγότερες σε σχέση

με τις υπόλοιπες έρευνες που προαναφέρθηκαν, ενώ τα θέματα που τις απασχόλησαν είναι:

• η διερεύνηση των ιδεών και των αντιλήψεων των παιδιών (11-12 και 13-14 χρονών) για το

ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά, καθώς και πώς αντιλαμβάνονται οι

μαθητές/ριες αυτής της ηλικίας την επικινδυνότητα του ηλεκτρισμού,
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• οι αντιλήψεις μαθητών/ριών (9 και 12 ετών) για την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος,

• η διερεύνηση και μελέτη των ιδεών. απόψεων και αναπαραστάσεων παιδιών προσχολικής

ηλικίας (5.5-6.5 χρονών) σχεπκά με nς ηλεκτρικές συσκευές και τη λειτουργία τους,

καθώς και για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ιδιότητές του.

Επιπλέον, πραlματοποιήθηκαν δύο μελέτες στο πλαίσιο των οποίων περιγράφεται ο

σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων με στόχο:

• τα παιδιά ηλικίας 6 ετών να κατανοήσουν στοιχειωδώς θέματα του ηλεκτρισμού όπως τι

είναι ο ηλεκτρισμός, πώς έρχεrαι και δεν ιμπορούμε να τον δούμε, πού ιμένει, και

• να αντιμετωπιστούν οι αρχικές αντιλήψεις και παρανοήσεις των μαθητών/ριών

προσχολικής ηλικίας για βασικές ΈWOιες του ηλεκτρισμού.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων ήταν η

ανάλυση κειμένων, όπου τα παιδιά εξέφραζαν ελεύθερα (αβίαστα) πς απόψεις τους για τα

θέματα που τους ζητούνταν, η συμπλήρωση γραπτών ερωτηματολογίων, η διεξαγωγή

συνεντεύξεων με ομάδες παιδιών, η επεξεργασία και ανάλυση σχημάτων που έκαναν οι

μαθητές!ριες, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις κλΙVΙKoύ τύπου με ημι-δομημένες

ερωτήσεις.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν οι μαθητές/ριες στις περιπτώσεις όπου

έγινε διδασκαλία, στη μία από πς δύο εργασίες, η εκπαιδευπκός οργάνωσε ένα σχέδιο

δράσης προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά (6 ετών) να βελπώσουν τις απόψεις τους για τα

θέματα του ηλεκτρισμού που τους απασχολούσαν. Οι μαθητές/ριες κατάρπσαν λίστες με

πράγματα που "δουλεύουν" και "δεν δουλεύουν" με ηλεκτρικό ρεύμα, επισκέφτηκαν την

εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συζήτησαν για τη διαδρομή των καλωδίων της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στους δρόμους Κ.ά.

Στη δεύτερη περίπτωση πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομηπκού τύπου διδακπκή

παρέμβαση για την οικοδόμηση από τα παιδιά (ηλικίας 5,5-6,5 χρονών) ορισμένων βασικών

ΠΡOΕVΝOιών. Καταρτίστηκε ένα μίνι-αναλυπκό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, ο σχεδιασμός

και η οργάνωση της διδασκαλίας έγινε με βάση και τις αρχικές ιδέες που είχαν καταγραφεί

στο πλαίσιο των κλινικών συνεντεύξεων που έγιναν με τα παιδιά, ενώ τα αποτελέσματα της

διδασκαλίας προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά σε γραπτό

ερωτηματολόγιο πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα

έδειξαν όπ:

• τα παιδιά (11-12 και 13-14 ετών) αντιλαμβάνονται τον ηλεκτρισμό ως χρήση-use, ως

κίνδυνο-danger, ως παροχή-SUΡΡΙΥ και ως φυσική-ΡhΥsίcs, ενώ πoλλoίlές μαθητές/ριες
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αυτής της ηλικίας θεωρούν ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στις συνδέσεις (π.χ. πρίζα, φις

κ.ά.) και όχι στους μεταφορείς του ηλεκτρισμού (π.χ. πυλώνες, καλώδια κ.ά.). Ο κίνδυνος

είναι ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής γνώσης των παιδιών (5.5-6,5,11-12 και 13-14

ετών) για τον ηλεκτρισμό, ενώ οι μεγαλύτεροι/ες μαθητές/ριες (13-14 ετών) δέχονται

λιγότερες απαγορεύσεις στο σπίτι αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών συσκ:υών,

• οι μαθητές/ριες (8·9 και 11-12 χρονών) θεωρούν ότι ο τόπος προέλευσης του ηλεκτρικού

ρεύματος είναι μεταξύ άJ.λων και η πρίζα του τοίχου,

• τα παιδιά (5.5-6.5 ετών) συνδέουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών με το κουμπυ

διακόπτη, την πρίζα στον τοίχο ή το καλώδιο, πιστεύουν ότι σι ηλεκτρικές συσκευές έχουν

συσσωρευμένο ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό τους, συγχέουν το ρεύμα του νερού με το

ηλεκτρικό ρεύμα και θεωρούν ότι το ρεύμα που υπάρχει "έξω" από το σπίτι, είναι τελείως

διαφορετικό από αυτό που βρίσκεται "μέσα". Πολύ λίγα παιδιά γνωρίζουν τον τόπο

παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η εικόνα που έχουν για τον τρόπο μεταφοράς

του είναι μάλλον στατική, αφού το εντοπίζουν μέσα στις ηλεκτρικές συσκευές, στις πρίζες,

στα καλώδια, ακόμα και μέσα στις κολόνες.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των διδασκαλιών, στην πρώτη περίπτωση το σχέδιο

δράσης που οργάνωσε η εκπαιδευτικός βοήθησε τα παιδιά να δώσουν μόνοι/ες τους τις

απαντήσεις στα ερωτήματα που τους!ις απασχολούσαν. Στη δεύτερη περίπτωση και μετά την

εφαρμογή της εποικοδομητικού τύπου διδακτικής παρέμβασης, οι απαντήσεις των παιδιών

ήταν σημαντικά βελτιωμένες. Οι μαθητές/ριες έδωσαν mo πλήρεις ερμηνείες αναφορικό με

την προέλευση και τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι

συνέχισαν να παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στο να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει

ηλεκτρικό ρεύμα στα μέρη με νερό.

2.5.5. Αναγκαιότητα μελέτης της εξέλιξης των αντιλήψεων! αναπαραστάσεων των

παιδιών της Ε' και Στ' τάξης για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ηλεκτρικές οικιακές

συσκευές σε ένα περιβάJJ.oν συνεργατικής μάθησης

Συμπερασματικά, από την ανασκόπηση της διεθνούς και της ελ/ηνικής βιβλιογραφίας

προκύπτει ότι έχει γίνει σημαντικός αριθμός μελετών για το ηλεκτρικό ρεύμα σε απλά

ηλεκτρικά κυκλώματα και υπάρχουν πολλά δεδομένα για τις εναλλακτικές αντιλήψεις, που

αναπτύσσουν τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλ/ά και

ενήλικες.
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Παρ' όλα αυτά λίγες έρευνες ασχολήθηκαν με την έννοια του κυκλώματος και πιο

συγκεκι>ιμένα με το (J).! και κατά πόσο οι μαθητές/ριες την κατανοούν, ποιες δυσκολίες

αντιμετωπίζουν. ποιες εναλλακτικές αντιλήψεις έχουν, καθώς και με την έννοια του ανοιχτού

και κλειστού κυκλώματος. Επιπλέον, καμία από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκανγια την

έννοια του κυκλώματος δε.; έγινε με μαθητές/ριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρά το

γεγονός ότι τα παιδιά ηλικίας 11·12 ετών. διδάσκονται στην Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού

- σχολείου (στην Ελλάδα) για την ΈWOια του κυκλώματος, καθώς και για το ρόλο του διακόπτη

σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, και αν και χειρίζονται καθημερινά, με τη βοήθεια διακόπτη,

ποικίλες ηλεκτρικές συσκευές, καμία από τις μελέτες που προαναφέρθηκαν δεν εστίασε στις

αντιλήψεις των μαθητών/ριών για το ρόλο του διακόπτη σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα,

καθώς και στον αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται το διακόπτη ως το στοιχείο εκείνο που κλείνει

και ανοίγει ένα κύκλωμα ή αν τον θεωρούν απλά ένα αντικείμενο με το οποίο ανάβουν και

σβήνουν τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές.

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γίνεται ακόμα φανερό ότι είναι ελάχιστες οι

έρευνες που αφορούν στις ιδέες των παιδιών του Δημοτικού σχολείου για το ηλεκτρικό ρεύμα

σε πιο σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα και πιο συγκεκριμένα σε κυκλώματα με παράλληλη

σύνδεση αντιστάσεων. Οι περισσότερες αναφέρονται σε μαθητές/ριες Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, φοιτητές/ριες πανεπιστημιακών τμημάτων και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με τα σύνθετα ηλεκτρικά

κυκλώματα. και στις περιπτώσεις όπου έγινε διδασκαλία, τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία να

συναρμολογήσουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και κυκλώματα με μια μπαταρία και δύο

λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα, ώστε να συγκρίνουν τα κυκλώματα αυτά

μεταξύ τους, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, να συζητήσουν για το πού μπορεί να

οφείλεται η διαφορά στη φωτοβολία των λαμπών και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το

αν ο τρόπος σύνδεσης των συσκευών και των λαμπτήρων στο σπίτι μοιάζει με κάποιο από τα

κυκλώματα στο εργαστήριο. ως προς τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του. Γενικότερα,

σε καμία από τις έρευνες που σχολιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, δεν έγινε προσπάθεια

σύνδεσης "θεωρίας και πρ6.ξης", και δεν υπήρξε καμία εmδίωξη οι μαθητές/ριες να

αποκτήσουν λειτουργικές γνώσεις, τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν σε συνθήκες

καθημερινής ζωής.

Έτσι, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται εμφανές ότι καμία έρευνα - από

όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε - δεν έχει πραγματοποιηθεί με στόχο τη συσχέτιση της

παράλληλης σύνδεσης των λαμπών στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των
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συσκευών στο σπίτι, προκειμένου οι μαθητές/ριες να κατανοήσουν τη σύνδεση και τη

λειτουργία των ΟΙΊ<1.ακών συσκεοών.

Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου ζουν μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον και

χειρίζονται καθημερινά μια ΠΟΙΊ<1.λία ηλεκτρικών συσκευών. Παρ' όλα αυτά δεν κατανοούν

στοιχειωδώς τον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία τους (Πιλάτου & Σταυρίδου 2000α και

2000β, Pilatou & Stavridou 2001), γεγονός που oφεi4'rαι στο ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση

- στο σπίτι είναι σύνθετη, περιλαμβάνει την παράλληλη σύνδεση πολλών ηλεκτρικών

συσκευών και το mo σημαντικό, τα καλώδια των κυκλωμάτων των συσκευών και των

λαμπών είναι τοποθετημένα πίσω από nς πρίζες στον τοίχο και μέσα σε αυτόν, οπότε δεν

διαιφίνεται η διαδρομή τους στην ηλεκτρική ΟΙΊ<1.ακή εγκατάσταση (Π1λάτου & Σταυρίδου

2002, Pilatou & Staνήdοu 2003). Επιπλέον, στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών

Επιστημών για το Δημοτικό σχολείο, περ1λαμβά:νεται για πρώτη φορά η διδασκαλία της

παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων, ενώ οι λιγοστές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί

διεθνώς για τα θέματα αυτά, έχουν σαν αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε αρκετά για τις

εναλλαιmKές αντιλήψεις και τις δυσκολίες κατανόησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων (Πιλότου

& Σταυρίδου 2003).

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον

για τη μελέτη κυκλωμάτων παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων στο εργαστήριο, και κυρίως

για το αν οι μαθητές/ριες του Δημοτικού σχολείου κατανοούν την παράλληλη σύνδεση

λαμπών, αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ποιες εναλλακτικές απόψεις αναπτύσσουν. Είναι.

επίσης, ενδιαφέρον να μελετηθεί αν τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να

προσεγγίσουν την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι, μέσα αιτό συσχετίσεις και

παραλληλισμούς με την παράλληλη σύνδεση λαμπών/ αντιστάσεων στο εργαστήριο, ώστε να

σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης.

Ειδικότερα, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα δεν έχουν διερευνηθεί

επαρκώς οι αντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών της Ε' και Στ' τάξης του

Δημοτικού σχολείου (11~12 ετών) για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν στο σπίτι, για

τη σύνδεση και λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, για το ρόλο του διακόπτη,

που ανοίγει και κλείνει το κύκλωμα μιας ηλεκτρικής συσκευής, καθώς και για το ρόλο της

ασφάλειας που κλείνει και ανοίγει το κύκλωμα όλης της οικιακής εγκατάστασης. Δεν είναι

ξεκάθαρο ποιες είναι οι αντιλήψεις/ αναπαραστάσεις των παιδιών του Δημοτικού σχολείου

για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, για τη διαδρομή που
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•

ακολουθούν τα καλώδια πίσω από τις πρίζες του τοίχου και μέσα σε αυτόν (τοίχο), για τη

σύνδεση των καλωδίων της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, με τα καλώδια στο

εξωτερικό δίκτυο του ηλεκτρισμού, καθώς και για τη διαδρομή των καλωδίων και του

ηλεκτρικού ρεύματος έξω και μέσα στο χώρο του σπιτιού.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του πρώτου κεφαλαίου έδειξαν ότι ο

κοινωνικός εποικοδομητισμός συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύΎΧΡονου περιβάλλοντος

συνεργατικής μάθησης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. και ότι η συνεργατική

μάθηση, ως παιδαγωγική στρατηγική μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά

αποτελέσματα, σε ελάχιστες εργασίες ο κοινωνικός εποικοδομητισμός αποτέλεσε το

θεωρητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την οργάνωση διδασκαλιών που στόχευαν στη

βελτίωση των εναΜακtncών αντιλήψεων των παιδιών για τα θέματα του ηλεκτρισμού, ενώ

σε καμία από τις έρευνες αυτές δεν υιοθετήθηκε η συνεργατική μάθηση ως η παιδαγωγική

εκείνη στρατηγική που θα καθόριζε τόσο τη Διδακτική, όσο και την Παιδαγωγική συνιστώσα

του -Υνωστικού αντικειμένου που επρόκειτο να διδαχτεί.

Ο ρόλος του/ης δασκάλου/ας στις εργασίες όπου έγινε σ-χεδιασμός και οργάνωση

διδασκαλιών για την αναδόμηση των αρχικών ιδεών των παιδιών, συνεχίζει να είναι

παραδοσιακός (εκτός από τις δύο έρευνες που προαναφέραμε), δεν αλλάζει η οργάνωση/

διάταξη της τάξης, τα πειράματα όταν πραγματοποιούνται είναι πειράματα επίδειξης, οι

μαθητές/ριες δεν εργάζονται συλλογικά, δεν δουλεύουν σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων,

δεν έχουν στη διάθεσή τους εργαστηριακό υλικό και το πιο σημαντικό η διδασκαλία δεν

γίνεται σε συνθήκες πραγματικής τάξης και κάθε φορά αφιερώνεται περισσότερος χρόνος

από μια διδακτική ώρα που προβλέπεται για τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Έτσι, από τα συμπεράσματα του κεφαλαίου προκύπτει, ότι η έρευνα θα πρέπει να

στρέψει το ενδιαφέρον της στην απόκτηση λειτουργικών -Υνώσεων από τα παιδιά. Επιπλέον,

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πώς εξελίσσονται οι απόψεις! αντιλήψεις και οι

αναπαραστάσεις των παιδιών για τα θέματα που προαναφέρθηκαν, μέσα σε ένα περιβάλλον

κοινωνικο·εποικοδομητικού τύπου που αξιοποιεί διαδικασίες συνεργατικής μάθησης,

δεδομένου ότι οι σύγχρονες διδακτικές προσεΥΥίσεις αναφέρουν ότι ένα τέτοιο θεωρητικό

πλαίσιο που διέπεται από τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού και της συνεργατικής

μάθησης, μπορεί να οδηγήσει σε θετικά/ βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα.
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Εισαγωγή

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος έρευνας που υιοθετήθηκε.

Αρχικά παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας και οι υποθέσεις εργασίας που τέθηκαν,

για τη διατύπωση των οποίων λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση της

ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας (που προηγήθηκε). Ειδικότερα, στόχος της έρευνας

ήταν να καταγραφούν και να μελετηθούν οι ιδέες των παιδιών του Δημοτικού σχολείου,

ηλικίας 11-12 ετών. για την έwοια του ηλεκτρικού ρεύματος και του -ηλεκτρικού

κυκλώματος, για τη σύνδεση και τη λειτουργία σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο

εργαστήριο, με δύο λάμπες και μια μπαταρία, καθώς και για το ευρύτερο κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, δηλαδή για τον τόπο "προέλευσης',! παραγωγής του

ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο μεταφοράς του, το σημείο σύνδεσης των καλωδίων που

βρίσκονται στο εξωτερικό δίκτυο της ΔΕΗ με τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι και για τη σύνδεση των ηλεκτρικών οιJCtακών συσκευών.

EmπMov, στόχο της έρευνας αποτέλεσε το να διαπιστωθεί πώς εξελίσσονται οι αρχικές

ιδέες των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, σε δύο διαφορετικά

περιβάλ/οντα μάθησης: α) ένα περιβάλ/ον εποικοδομητικού τύπου που αξιοποιεί διαδικασίες

συνεργατικής μάθησης και β) ένα παραδοσιακό περιβάλλον μάθησης όπου ακολουθείται το

επίσημο εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου (ΦΕΚιI985).

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και η οποία

παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια του κεφαλαίου ?χει ως εξής:

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα (mλOΤΙκή έρευνα), σε μικρό αριθμό

παιδιών - 16 μαθητές!ριες του Δημοτικού σχολείου - με συνεντεύξεις. Στόχος ήταν να

καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των μαθητών/ριών ηλικίας 7-12 ετών για την έννοια του

ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος και την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για

το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού (τόπος "προέλευσης''!

παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, τρόπος μεταφοράς του κ.ά.).

Στη συνέχεια, δόθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο (αρχικό) σε μεγαλύτερο αριθμό

παιδιών - 375 μαθητές/ριες που φοιτούσαν στην Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού σχολείου,

ηλικίας 11-12 ετών - προκειμένου να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των παιδιών για έννοιες

και φαινόμενα του ηλεκτρισμού που περιγράφονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Στο

ερωτηματολόγιο - το οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και περιείχε εικοσιένα
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(21) ερωτήματα - περιλήφθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου. όπου ΟΙ μαθητές/ριες σημείωναν

απλά τη σωστή για εκείνους/ες απάντηση, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου τα παιδιά

εξέφραζαν ελεύθερα! αβίαστα τις απόψεις τους για τα υπό μελέτ/ θέματα, καθώς και

ερωτήσεις όπου ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να παρουσιάσουν με ένα σχήμα!

ζωγραφιά τις απόψεις! ανηλήψεις τους. Όπως είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία, τα

σχέδια των παιδιών βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των ιδεών τους και διευκολύνουν το

σχεδιασμό κατάλληλων διδακτιιcών παρεμβάσεων, με στόχο την αναδιοργάνωση των

εναλλακτικών τους ανηλήψεων (Tίckle 1996).

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 19 τμήματα Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού

σχολείου. Από αυτά, τα 11 τμήματα (6 τμήματα Ε' τάξης και 5 τμήματα Στ' τάξης), δηλαδή

214 μαθητές/ριες, αποτέλεσαν τις πειραματικές ομάδες, όπου εφαρμόστηκε η καινοτόμος

διδακτική παρέμβαση. Τα υπόλοιπα 8 τμήματα (5 τμήματα Ε' τάξης και 3 τμήματα Στ'

τάξης), δηλαδή 161 παιδιά, αποτέλεσαν τις ομάδες ελέγχου! σύγκρισης, όπου ακολουθήθηκε

το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός! η διαμόρφωση ενός νέου! σύγχρονου

μαθησιακού περιβάλλοντος, για τη διδασκαλία ΕWOιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

στους/ις μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων. Ο σχεδιασμός/ οργάνωση του νέου αυτού

μαθησιακού περιβάλλοντος, διέπονταν από τις αρχές της συστημικής άποψης για τη

διδασκαλία (Projecl 2061, Hany 1993, NSF 1995, Caπ _ι α/. 1998), σύμφωνα με την οποία η

τροποποίηση! βελτίωση και ο συντονισμός όλli>ν των παραγόντων που συνθέτουν τη

διδακτική διαδικασία (π.χ. το περιεχόμενο της διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο

ρόλος του/ης μαθητή/ριας στην τάξη, ο ρόλος! του!ης δασκάλου/ας κ.ά.), μπορεί να οδηγήσει

σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα (DeΙacόte 1996) σε σχέση με τις έννοιες που

διδάσκονται οι μαθητές!ριες στο Δημοτικό σχολείο.

Έτσι, για το σχεδιασμό του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος λήφθηκαν υπόψη

ορισμένα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες επιλογές οι οποίες αφορούσαν: α) στο

θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, που στηρίχθηκε στις αρχές του κοινωνικού

εποικοδομητισμού και. της συνεργατικής μάθησης, β) στην ανάπτυξη νέου Αναλυτικού

Προγράμματος εποικοδομητικού τύπου, που περιελάμβανε ΕWΈΑ νέες διδακτικές ενότητες

για τη διδασκαλία και μάθηση εwοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού, γ) στη συγγραφή

φυλλαδίων εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια και συμβουλευτικού οδηγού για το
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δάσκαλο και τη δασκάλα. δ) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για να ανταποκριθούν

στις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου, ε) στην οργάνωση της τάξης (διάταξη των θρανίων),

στ) στον τρόπο δουλειάς των παιδιών (αποφασίστηκε σι μαθητές/ριες να εργαστούν σε

ολιγομελείς ομάδες των 4·5 ατόμων, μικτές ως προς το φύλο, την επίδοση και την

εθνικότητα), ζ) στο εποπτικό και εργαστηριακόυλικό, και η) στο ρόλο του/ης εκπαιδευτικού

μέσα στην τάξη.

Οι μαθητές/ριες των ομάδων ελέγχουl σύγκρισης διδάχθηκαν έννοιες και φαινόμενα

του ηλεκτρισμού με τον παραδοσιακό! συμβατικό τρόπο διδασκαλίας και όπως αυτά

περιγράφονταν στο επίσημο εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΦΕΚΙ1985). Οι εκπαιδευτικοί

δίδαξαν τις ενότητες του ηλεκτρισμού έτσι όπως αυτές παρουσιάζονταν στο βιβλίο του

μαθητή και της μαθήτριας. αλλά και στον οδηγό για το δάσκαλο και τη δασκάλα. Κατά

συνέπεια, γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες των ομάδων ελi:yχoυΙ σύγκρισης διδάχθηκαν

έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού σε ένα διαφορετικό περιβάλλον μάθησης σε σχέση

με αυτό που διαμορφώθηκεΙοργανώθηκεγια τα παιδιά των πειραματικώνομάδων. Ο λόγος

ήταν να διαπιστωθεί η εξέλιξη των ιδεώνΙ αναπαραστάσεων των παιδιών, για παρόμοια

θέματα, σε ένα περιβάλλονεποικοδομητικούκαι συνεργατικούτύπου και σε ένα περιβάλ/ον

μάθησης με παραδοσιακά χαρακτηριστικά, καθώς και να γίνει σύγκριση μεταξύ των

αντιλήψεωνΙαναπαραστάσεωντων μαθητώνΙριώνμετά τη διδασκαλία.Έτσι, ο σωστός όρος

για τις ομάδεςελi:'(χoυ που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι ομάδες σύγκρισης,δεδομένουότι

αποτέλεσαν κυρίως ένα μέτρο σύγκρισης για την εξέλιξη των ιδεώνΙ αναπαραστάσεωντων

μαθητώνΙριώντων πειραματικώνομάδων στο νέο μαθησιακόπεριβάλλον.

Η αξιολόγησητων μαθησιακώναποτελεσμάτωντης διδασκαλίαςπου παρακολούθησαν

οι μαθητές/ριεςτων πειραματικώνομάδων πραγματοποιήθηκεμε τους εξής δύο τρόπους: με

το τελικό ερωτηματολόγιο,που διανεμήθηκε και απαντήθηκεαπό τους/ις μαθητές/ριες μετά

τη διδασκαλία, καθώς και με τα φυλλάδια εργασίας, που συμπλήρωσαν τα παιδιά κατά τη

διάρκειατων πειραματικώνδιδασκαλιών.

Οι μαθητέqριες των ομάδων σύγκρισης, συμπλήρωσανστο τέλος της διδασκαλίας το

τελικό ερωτηματολόγιο- ίδιο με αυτό που συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες των πειραματικών

ομάδων - προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις/ αναπαραστάσεις τους μετά την

παραδοσιακούΙ συμβατικού τύπου διδασκαλία.

Ειδικότερα, όταν οι μαθητές!ριες των πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης

ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των μαθημάτων, τους δόθηκε ένα τελικό γραπτό
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ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε τις ίδιες ερωτήσεις με αυτές του αρχικού

ερωτηματολογίου, με τη διαφορά ότι στο τελικό ερωτηματολόγιο προστέθηκε μια επιπλέον

ερώτηση (βλ. παράρτημα Ι, ερώτηση 22). Η ερώτηση αυτή αφορούσε στη δομή και τη

λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι. και θεωρήθηκε ότι πριν τη διδασκαλία οι

μαθητές/ριες θα δυσκολεύονταν να αντιληφθούν/ αναγνωρίσουν την αναπαράσταση της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και δεν θα γνώριζαν τη θέση και το ρόλο απλών

ηλεκτρολογικών υλικών, όπως η αντίσταση, στο κύκλωμα του σπιτιού.

Στόχος του τελικού ερωτηματολογίου ήταν να διαπιστωθεί αν οι απόψεις! αντιλήψεις/

αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών διαφοροποιήθηκαν μετά τη διδασκαλία,' αν υπήρξε

βελτίωση και σε ποιο βαθμό, ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας, καθώς και αν υπήρχαν

διαφορές στις απαντήσεις των παιδιών των πειραματικών ομάδων και των ομάδων

σύγκρισης.

Στα φυλλάδια εργασίας που συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων

κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών, προτείνονταν ατομικές εργασίες, όπου οι

μαθητές/ριες εξέφραζαν τις προσωπικές τους απόψεις, ομαδικές δραστηριότητες, όπου τα

παιδιά πραγματοποιούσαν τα πειράματα και κατέγραφαν τις παρατ/ρήσεις τους, μια "ζώνη

διαλόγου" (Jonnaert & Vander Borght 1999), όπου οι μαθητές/ριες συζητούσαν στην ομάδα

τα υπό μελέτ/ θέματα, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην τάξη, όπου κάθε ομάδα

ανακοίνωνε τα συμπεράσματά της στις άλλες και τα παιδιά αντάλλασσαν απόψεις. και

συζήτηση στην τάξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/ριες σχολίαζαν τα

συμπεράσματα της ενότητας που είχαν μόλις παρακολουθήσει, και προσπαθούσαν να

ερμηνεύσουν νέα φαινόμενα με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας.

Για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των πειραματικών ομάδων,

επιλέχθηκαν από κάθε φυλλάδιο εργασίας οι ερωτήσεις εκείνες που παρουσιάζουν

ερευνητικό ενδιαφέρον και επιτρέπουν τη μελέτη της εξέλιξης των αντιλήψεων και των

αναπαραστάσεων των παιδιών κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών. Ο λόγος

είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει σταδιακή κατανόηση από τα παιδιά των εwoιών και των

φαινομένων που μελετά η παρούσα διατριβή. αν οι μαθητές/ριες χρησιμοποιούνΙ αξιοποιούν

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή γνώσεις προηγούμενων

ενοτήτων για να ερμηνεύσουν νέα φαινόμενα! καταστάσεις, αν οι μαθητέςιριες συναντούν

δυσκολία στ/ν κατανόηση ορισμένων εννοιών, αν η δυσκολία αυτή συνεχίζει να

παρατηρείταtl υφίσταται κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών ή περιoρίζεταιJ

εξαλείφεται σταδιακά. καθώς και να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι μαθητές/ριες των
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πειραματικών ομάδων κατανόησαν στο τέλος της καινοτόμου διδακτικής παρέμβασης τις

ΈWOlες και τα φαινόμενα που διδάχθηκαν.

107

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



3.1. Οι στόχοι της έρευνας

r ια τη διατύπωση των στόχων της έρευνας λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα από την

ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο

προηγούμενο κεφάλαιο (20). Οι στόχοι (της έρευνας) που τέθηκαν είναι οι εξής:

1. Να καταγραφούν και να μελετηθούν οι αρχικές ιδέες/ αναπαραστάσεις των μαθητών!ριών

της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, για:

• α) το ηλεκτρικό ρεύμα που ;φησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι, β) την έννοια του

κυκλώματος σε απλές συσκευές, όπως ο φακός και το πορτατίφ, γ) το ρόλο που παίζει η

πρίζα του τοίχου στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, δ) την έννοια του

ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος και του ρόλου του διακόπτη και της ασφάλειας στο

κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, ε) τη σύνδεση και τη λειτουργία

σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο, με δύο λάμπες και μια μπαταρία,

καθώς και για

• το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι και ειδικότερα για: α) τον

τόπο "προέλευσης"! παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τον τρόπο μεταφοράς του,

γ) το "σημείο" σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων στο δίκτυο του ηλεκτρισμού με τα

καλώδια στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, και δ) τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών.

2, να διαπιστωθεί πώς εξελίσσονται οι αρχικές ιδέεcj αναπαραστάσεις των παιδιών της Ε'

και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, σε δύο διαφορετικά

περιβάλλοντα μάθησης: α) ένα περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου που αξιοποιεί

διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και β) ένα παραδοσιακό! συμβατικό περιβάλλον

μάθησης όπου ακολουθείται το επίσημο εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού

σχολείου.

3.2. Οι υποθέσεις της έρευνας

Οι υποθέσεις που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι εξής:

1. Οι μαθητές!ριες της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου, 11-12 ετών, έχουν αρχικές

ιδέες! εναλλακτικές αντιλήψεις! αναπαραστάσεις για έννοιες και φαινόμενα του

ηλεκτρισμού που πρόκειται να διδαχθούν. Ειδικότερα, τα παιδιά:
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• δίνουν λειτουργικούς ορισμούς για το ηλεΙCΤΡΙKό ρεύμα υποστηρίζοντας ότι είναι αυτό με

το οποίο λειτουργούν τα φώτα και οι ηλεKτριιcές συσιcευές (δεν αντιλαμβάνονται την

έwοια του ρεύματος),

• αντιλαμβάνονται την πρίζα του τοίχου ως πηγή ηλεΙCΤρισμOύ 1α/Ι πιστεύουν ότι η πρίζα

"έχει" ιcαι "δίνει" ηλεΙCΤΡΙΙCό ρεύμα στις ηλεΙCΤΡΙΙCές συσιcευές για να λειτουργήσουν,

- • δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις για το ρόλο του διακόπτη και της ασφάλειας στο κύκλωμα

της ηλεΙCΤρι'Κής οικιακής εγκατάστασης,

• πιστεύουν ότι ορισμένες ηλεΙCΤΡΙKές συσιcευές (2 ή 3), μπορούν να λειτουργήσουν την

ίδια στιγμή επειδή η ιcαθεμία από αυτές (συσκευές) συνδέεται με διαφορετική πρίζα στον

τοίχο (δεν έχουν αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση των ηλεΙCΤΡΙKών οικιακών

συσιcευών),

• έχουν αποσπασματική/ περιορισμένη αντίληψη για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεΙCΤρικής

εγκατάστασης του σπιτιού.

2. Οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου, 11-12 ετών, μπορούν μέσα

σε ένα περιβάλ/ον επoιιcoδoμητιιcoύ τύπου, που αξιοποιεί διαδικασίες συνεργατικής

μάθησης:

• να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη σωματιδιακή φύση του ηλεκτριιcoύ

ρεύματος, με τη βοήθεια ενός κατάλ/ηλου σωματιδιαιcoύ μοντέλου,

• να ιcατανoήσoυν τη σύνδεση ιcαι τη λειτουργία του απλού ηλεκτριιcoύ κυκλώματος 1α/Ι

του κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σε σειρά, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες στο

εργαστήριο και με τη χρήση κατάλληλου μοντέλου (π.χ. "φαντασnιcό τρένο"), καθώς και

μέσα από συσχετίσεις 1α/Ι παραιληλισμούς μεταξύ των στοιχείων των κυκλωμάτων του

εργαστηρίου, με τμήματα του μοντέλου του "φανταστΙΙCOύ τρένου", και να οδηγηθούν στο

συμπέρασμα ότι η ένταση του ρεύματος και η αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως

ανάλογα,

• να κατανοήσουν την παράλληλη σύνδεση λαμπώνl αντιστάσεων μέσα από κατάλληλες

δραστηριότητες στο εργαστήριο και με τη χρήση κατάλ/ηλου μοντέλου (π.χ.

"αυτοκινητόδρομος"), καθώς και μέσα από συσχετίσεις ιcαι παραλληλισμούς μεταξύ των

στοιχείων των κυκλωμάτων του εργαστηρίου, με τμήματα του μοντέλου του

"αυτοκινητόδρομου", 1α/Ι να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι η ένταση του ρεύματος και

η αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα,
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• να διευρύνουν τ/ν έννοια του κυκλώματος, συσχετίζοντας τη σύνδεση και τ/ λειτουργία

του κυκλώματος του πορτατίφ στο σπίτι, με τη σύνδεση και τη λειτουργία του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος στο εργαστήριο,

• να αναπτύξουν νοητικές αναπαραστάσεις για το ρόλο της πρίζας και του διακόπτη στο

κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, μέσα από κατάλληλες συσχετίσεις

μεταξύ των μερών του κυκλώματος του πορτατίφ, με τα μέρη του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος του εργαστηρίου,

• να κατανοήσουν και να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τJ~ν παράλληλη

σύνδεση των συσκευών στο σπίη, πραγματοποιώντας παράλληλες συνδέσεις λαμπών στο

εργαστήριο, και συσχετίζοντας, με τη βοήθεια μακέτας, τα στοιχεία των δύο ειδών

κυκλωμάτων,

• να αντιληφθούν την έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος στο σπίη,

συνειδητοποιώντας το ρόλο του διαKόπrη και της ασφάλειας στο κύκλωμα της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και ειδικότερα, συσχετίζοντας στοιχεία ενός

1α/κλώματος παράλληλης σύνδεσης λαμπών με διακόπτη και ασφάλεια (λεπτό σύρμα

κουζίνας) στο εργαστήριο, με τμήματα μακέτας που αναπαριστά, σε μικρογραφία, την

παράλληλη σύνδεση δύο συσκευών με γενικό διακόπτη και γενική ασφάλεια στο σπίτι,

• να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα τ/ς ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι, συσχετίζοντας τα στοιχεία ενός κυκλώματος παράλληλης

σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, με τα στοιχεία του κυκλώματος της παράλληλης

σύνδεσης των συσκευών στο σπίη (μακέτα),

• να αποκτήσουν γνώσεις που θα έχουν λειτουργικό χαρακτήρα, μέσα από κατάλληλες

συσχετίσεις και παραλληλισμούς, μεταξύ των κυκλωμάτων του εργαστηρίου (π.χ.

σύνδεση και λειτουργία απλού ηλεκτρικού κυκλώματος) και των κυκλωμάτων του

σπιτιού (π.χ. σύνδεση και λειτουργία του πορτατίφ ή της λάμπας δωματίου).

3. Οι αρχικές ιδέες/ αναπαραστάσεις των παιδιών της Ε' και Στ' τάξης του Δημοηκού

σχολείου, 11-12 ετών, για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού δεν μεταβάλλονται

ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον συμβατικής διδασκαλίας.

110

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



4. Υπάρχει σταδιακή βελτίωση των αρχικών ιδεών των παιδιών κατά τη διδασκαλία ΕWOιών

και φαινομένων του ηλεκτρισμού σε ένα περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου που

αξιοποιεί διαδικασίες συνεργατικής μάθησης.

Η τελευταία υπόθεση έρευνας μας απασχόλησε και ως ερευνητικό ερώτημα. Επιδίωξη,

δηλαδή, αποτέλεσε να διαπιστωθεί αν η οικοδόμηση των νέων ΕWOιών γίνεται με ένα

σταδιακό και εξελισσόμενο τρόπο, αν τα παιδιά τροποποιούν/ βελτιώνουν σταδιακά, βήμα~

βήμα, τις αρχικές τους ιδέες και τις αναπαραστάσεις για τις έwοιες και τα φαινόμενα που

διδάσκονται ή αν οι μαθητές/ριες αναπτύσσουν άμεσα ολοκληρωμένες αντιλήψεις για τις

έwοιες και τα φαινόμενα που διαπραγματεύονταικατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

3.3. Η πιλοτική έρευνα

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, μετά την ανασκόπηση της ελληνικής και της

διεθνούς βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα (πιλοτική έρευνα) σε μικρό

αριθμό παιδιών με συνεντεύξεις. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της πιλοτικής έρευνας,

έγινε στην πόλη του Βόλου (Άνοιξη του 1998) και είχε ως στόχο να καταγραφούν οι ιδέες

των παιδιών, του Δημοτικού σχολείου, για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν

καθημερινά στο σπίτι. Ειδικότερα, επιδίωξη αποτέλεσε να διερευνηθούν οι απόψεις των

παιδιών για:

• την έwοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, μέσα από ερωτήσεις που αφορούσαν

στον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ και στο ρόλο που παίζει το κουμπί! διακόπτης στο

κύκλωμά του (πορτατίφ),

• το ρόλο που παίζει η πρίζα του τοίχου, στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση,

• το τι νομίζουν ότι είναι το ρεύμα και το ηλ.εκτρικό ρεύμα, αν έχουν την ίδια σημασία ή αν

είναι κάτι διαφορετικό το ένα από το όJJ..o,

• το αν το ηλεκτρικό ρεύμα "μέσα" και "έξω" από το χώρο του σπιτιού είναι το ίδιο ή

διαφορετικό,

• το αν μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή κάποιες ηλεκτρικές συσκευές και πώς

μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, στόχος της πιλοτικής έρευνας ήταν να δΙ<lJ"tιστωθεί αν οι μαθητέςlριες του

Δημοτικού σχολείου έχουν αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης και ειδικότερα για:
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• τη διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια και το ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο του

ηλεκτρισμού, μέσα και έξω από το χώρο του σπιτιού, καθώς και για

• τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Στην πιλοτική έρευνα πήραν μέρος 16 μαθητές/ριες από τέσσερις τάξεις του Δημοτικού

σχολείου. Τέσσερα παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) φοιτούσαν στην Α' τάξη, τέσσερα (2

αγόρια και 2 κορίτσια) στην Γ' τάξη, 4 (2 αγόρια και 2 κορίτσια) στην Ε' τάξη, και 4 (2

_ αγόρια και 2 κορίτσια) στην Στ' τάξη του Δημοτικού σχολείου. Η μέθοδος που

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της προσωπικής ημι-δομημένης συνέντευξης. Οι μαθητές/ριες

απαντούσαν προφορικά στα διάφορα ερωτήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδίασαν

αυτά που τους ζητούνταν προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι απόψεις τους, καθώς και οι

αναπαραστάσεις τους για τα υπό μελέτη θέματα.

Από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και τον αναλυτικό σχολιασμό των

απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές/ριες σε κάθε ερώτηση, προέκυψε ότι τα παιδιά της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν εναλλακτικές αvnλήψεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που

χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι. Ειδικότερα οι μαθητές/ριες:

• επηρεασμένοι/ες από εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής πιστεύουν λανθασμένα ότι

όταν "ανοίγουμε" το διακόπτη στο καλώδιο του πορτατίφ, "κλείνουμε" το κύκλωμα, ενώ

όταν "κλείνουμε" το διακόπτη, "ανοίγει" και το κύκλωμα,

• πιστεύουν ότι η πρίζα του τοίχου "δίνει" ηλεκτρικό ρεύμα στις ηλεκτρικές οικιακές

συσκευές/ πορτατίφ, για να λειτουργήσουν,

• θεωρούν ότι οι λέξεις ρεύμα και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν την ίδια σημασία (είναι

ταυτόσημες), ενώ τα παιδιά δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και

υποστηρίζουν ότι "είναι αυτό που ανάβει τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές",

• επισημαίνουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα "έξω" από το χώρο του σπιτιού είναι ίδιο με αυτό

που χρησιμοποιούμε "μέσα" στο σπίτι, γιατί οι κολόνες που φέρνουν το ηλεκτρικό ρεύμα

στα φώτα έξω στο δρόμο και στο σπίτι είναι ίδιες,

• αναφέρουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια σnγμή δύο ή τρεις (2 ή 3) ηλεκτρικές

συσκευές, ci'JJ.iJ.. ισχυρίζονται λανθασμένα ότι αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν "πολλές και

διαφορετικές πρίζες μέσα στο σπίτι που η καθεμία έχει το δικό της ηλεκτρικό ρεύμα" ή

επειδή ''οι διακόπτες είναι πο)λο[".

Όσον αφορά στις αναπαραστάσεις που έχουν οι μαθητές/ριες για το ευρύτερο κύκλωμα

της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, τα παιδιά δείχνουν να πιστεύουν ότι:

• η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται με ένα καλώδιο,
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• το/α εξωτερικό/ά καλώδιο/α τ/ς ΔΕΗ καταλήγουν στις σ1Cδπές των σπιτιών, στις πρίζες

του τοίχου ή κατευθείαν στις ηλεκτρικές συσχευές,

• τα καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών μέσα στο χώρο του σπιτιού δεν συνδέονται, η κάθε

συσκευή είναι ανεξάρτητη από την άλλη και η καθεμία λειτουργεί αυτόνομα με το δικό

της καλώδιο, που συνδέεται με τη δική της πρίζα στον τοίχο.

Έτσι, από ~α αποτελέσματα της mλoτικής έρευνας Υίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν εναλλαΙCΤΙKές αντιλήψεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που

χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι, δεν κατανοούν την έwοια του ανοιχτού και κλειστού

ΊCUKλώμαΤOς και δεν έχουν αναπαραστάσεις για τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών και για τη δομή της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι. Τα συμπεράσματα αυτά

λήφθηκαν υπόψη για το σχεδιασμό της κυρίως έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε έντεκα

(11) πειραμαπκές τάξεις από εφτά (7) δημοπκά σχολεία του Βόλου.

3.4. Η κυρίως έρευνα

3.4.1. Το πλοία.ο της έρευνας

Η ίcuρίως έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος Σ.Ε.Π.Π.Ε

(Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου, που είχε σαν στόχο την εισαγωγή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων σε

επιλεγμένα θέματα - ηλεκτρισμός - στη διδαιcτική των Φυσικών Επιστημών, στο Δημοτικό

Σχολείο.

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος 7 Δημοτικά σχολεία (10, 30, 90, 130, 150,320,340) τόσο

του κέντρου όσο και της περιφέρειας του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου. Στ/ν

έρευνα συμμετείχαν έντεκα πειραματικές τάξεις στις οποίες διαμορφώθηκε ένα νέο

μαθησιακό περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου που αξιοποίησε διαδικασίες συνεργατικής

μάθησης, και οκτώ τάξεις σύγκρισης, όπου ακολουθήθηκε το επίσημο Αναλυτικό

Πρόγραμμα (ΦΕΚ/1985) και η διδασκαλία έγινε με το συνηθισμένοΙπαραδοσιακό τρόπο.

Από τις 11 πειραματικές τάξεις. οι 6 ήταν τμήματα της Ε' τάξης (Ε2 ι
ΟΙΙ

Δημοτικού, ΕΙ

30υ Δημοτικού, Ε' 900 Δημοτικού, Ε2 130υ Δημοτικού σχολείου, ΕΙ 15°ΙΙ Δημοτικού, ΕΙ 32
0υ

Δημοτικού) και οι 5 τμήματα της Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου (Στ2 ι
ου

Δημοτικού. Στ2

3
0υ

Δημοτικού, Στ' 9
ΟΙΙ

Δημοτικού. Στ2 Ι3
0υ

Δημοτικού, ΣτΙ 34
0ΙΙ

Δημοτικού).

Ο αριθμός των παιδιών στις περισσότερες τάξεις ήταν σχετικά μικρός. δεδομένου ότι

στα 6 τμήματα της Ε' τάξης φοιτούσαν αντίστοιχα 22, 17. 14,23,20, και 23 παιδιά, ενώ στα
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5 τμήματα της Στ' τάξης φοιτούσαν αντίστοιχα 17, 12, 19, 27 και 20 παιδιά. Συνολικά στο

πρόγραμμα πήραν μέρος 214 παιδιά.

Από τις 8 τάξεις σύγκρισης, οι 5 ήταν τμήματα Ε' τάξης (ΕΙ ΙΟ1.Ι Δημοτικού, Ε2 3°0

Δημοτικού, ΕΙ 13°0 Δημοτικού, Ε2 15°0 Δημοτικού, Ε2 32°0 Δημοτικού) και οι 3 ήταν

τμήματα της Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου (ΣτΙ 1°0 Δημοτικού, Στl 13°0 Δημοτικού και

Στ2 34°0 Δημοτικού).

Και στις ομάδες σύγκρισης, ο αριθμός των παιδιών ήταν σχετικά μικρός, ενώ στα 5

τμήματα της Ε' τάξης φοιτούσαν αντίστοιχα 23, 15, 18, 21 και 20 παιδιά και στα 3 τμήματα

της Στ' τάξης φοιτούσαν αντίστοιχα 21, 25 και 18 παιδιά. Συνολικά πήραν μέρος στην έρευνα

161 μαθητές/ριες.

Η επιλογή των εφτά δημοτικών σχολείων έγινε με βάση τις αιτήσεις των σχολείων του

Βόλου για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενώ επιδίωξη αποτέλεσε να εξασφαλιστεί η όσο

το δυνατόν μεγαλύτερη ανομοιογένεια του δείγματος, όσον αφορά στο κοινωνικο-οικονομικό

επίπεδο των παιδιών που θα έπαιρναν μέρος στην έρευνα (Cohen & Manion 1994). Έτσι,

επιλέχθηκαν δύο σχολεία - 30 και 34° Δημοτικό σχολείο - από το κέντρο του Βόλου, τρία

σχολεία του Βόλου - 1°, 130 και 32° Δημοτικό σχολείο - που βρίσκονταν σε μικρή σχετικά

απόσταση από το κέντρο και όπου φοιτούσαν παιδιά μεσαίου KOινωVΙKO-OΙKOνOμΙKOύ

επιπέδου, ένα σχολείο - 9° Δημοτικό σχολείο - από μια υποβαθμισμένη περιοχή του Βόλου

και ένα άλλο - 15° Δημοτικό σχολείο - από την περιφέρεια του πολεοδομικού

συγκροτήματος του Βόλου. Στα δύο τελευταία σχολεία συμμετείχαν παιδιά χαμηλού

KOινωVΙKO-OΙKOνOμΙKOύ επιπέδου.

Ο χωρισμός των τμημάτων σε πειραματικές ομάδες και ομάδες σύΎΚρισης, έγινε με

τυχαίο τρόπο και με κριτήριο οι τάξεις σύγκρισης να προέρχονται από όλα τα σχολεία.

Εξαίρεση αποτέλεσε το 9° Δημοτικό σχολείο που ήταν εξαθέσιο και συμμετείχε με ένα τμήμα

Ε' και ένα τμήμα Στ' τάξης (πειραματικές ομάδες), καθώς και το 3° Δημοτικό σχολείο που

ήταν δεκαθέσιο, και η Στ' τάξη συμμετείχε μόνο με ένα τμήμα (πειραματική ομάδα). Όλα τα

υπόλοιπα σχολεία είχαν δύο τμήματα σε κάθε τάξη, το ένα από τα οποία αποτέλεσε την

πειραματική ομάδα και το άλλο την ομάδα σύγκρισης.

3.4.2. Το ερωπιματολόγιο

Στην αρχή της κυρίως έρευνας - και μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εργασίας 

διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από τους/ις μαθητές/ριες όλου του δείγματος ένα αρχικό

γραπτό ερωτηματολόγιο (διάρκειας μιας διδακτικής ώρας), το οποίο περιελάμβανε εικοσιένα
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. (21) ερωτήματα (βλ. παράρτημα Ι), και είχε ως στόχο να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των

παιδιών για ΈWOιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού πριν την έναρξη των διδασκαλιών.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, περιείχε

ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι μαθητές/ριες σημείωναν απλά τη σωστή για εκείνΟυς/ες

απάντηση, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου τα παιδιά ·εξέφραζαν ελεύθερα! αβίαστα τις

απόψεις τους για τα θέματα που τους ζητούνταν, καθώς και ερωτήσεις όπου οι μαθητές/ριες

- καλούνταν να παρουσιάσουν με ένα σχήμα! ζωγραφιά τις απόψεις/ αντιλήψεις τους για τα υπό

μελέτη ζητήματα.

Όταν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης

ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των μαθημάτων σχετικά με τα θέματα του ηλεκτρισμού,

συμπλήρωσαν ένα τε).ικό γραπτό ερωτηματολόγιο (διάρκειας μίας διδακτικής ώρας), το οποίο

περιείχε μία επιπλέον ερώτηση (βλ. παράρτημα Ι, ερώτηση 22) σε σχέση με τα ερωτήματα του

αρχικού ερωτηματολογίου. Το ερώτημα αυτό αφορούσε στη δομή και τη λειτουργία της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, και θεωρήθηκε ότι πριν τη διδασκαλία οι μαθητές/ριες

θα δυσκολεύονταν να αντιληφθούνl αναγνωρίσουν την αναπαράσταση της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης και δεν θα γνώριζαν τη θέση και το ρόλο απλών ηλεκτρολογικών

υλικών, όπως η αντίσταση, στο κύκλωμα του σπιτιού. Στόχος του τελικού ερωτηματολογίου

ήταν να διαπιστωθεί:

• αν οι ιδέες των παιδιών μετά τ/ διδασκαλία διαφοροποιήθηκαν και ειδικότερα αν υπήρξε

βελτίωση και σε ποιο βαθμό, ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας, καθώς και

• αν υπήρχαν διαφορές στις απαντήσεις των παιδιών μεταξύ των πειραματικών ομάδων και

των ομάδων σύγκρισης.

Τα ερωτήματα που περιέχονταν στο αρχικό και στο τελικό ερωτηματολόγιο,

εντάσσονται σε έξι (6) επιμέρους θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες στόχευε στην

καταγραφή των ιδεών των παιδιών για διάφορα θέματα του ηλεκτρισμού.

3.4.2.1. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για την έννοια του κvκλώματoς σε απλές συσκευές, όπως ο

φακός και το πορτατίφ, και ο ρό).ος της πρίζας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση

(θεματική ενότητα 1)

Πιο αναλυτικά, στην αρχή του ερωτηματολογίου (βλ. παράρτημα Ι, ερωτήσεις 1-4),

υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο λειτουργίας του φακού και του πορτατίφ.

Στόχος των ερωτημάτων αυτών ήταν να καταγραφούν οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών για
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την έννοια του κυκλώματος μέσα από ερωτήσεις που αφορούσαν, στον τρόπο λειτουργίας δύο

συσκευών που χρησιμοποιούν πολλές φορές στην καθημερινή τους ζωή (το φακό και το

πορτατίφ), καθώς και για το ρόλο που παίζει η πρίζα του τοίχου στο κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο, τα ερωτήματα αυτά περιλήφθηκαν προκειμένου να γίνει

κατανοητό αν οι αντιλήψεις των παιδιών διαφοροποιήθηκαν μετά τη διδασκαλία και πιο

- συγκεκρψένα αν οι μαθητές/ριες κατανόησαν την έννοια του κυκλώματος και αν

χρησιμοποιούν το σωματιδιακό μοντέλο (π.χ. ηλεκτρόνια) για να ερμηνεύσουν τον τρόπο

λειτουργίας του φακού και του πορτατίφ (ερωτήματα Ι και 2). Με τα ερωτήματα 3 και 4,

επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά συνειδητοποίησαν μετά τη διδασκαλία ότι η πρίζα

του τοίχου δεν είναι πηγή ηλεκτρισμού, alJ..iJ. ένα ιωμμάτι/ μέρος του κυκλώματος της

οικιακής εγκατάστασης από όπου περνά το ηλεκτρικό ρεύμα ή που βοηθά στη σύνδεση των

καλωδίων της κάθε ηλεκτρικής συσκευής, με τα καλώδια της υπόλοιπης ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι.

3.4.2.2. Αντιλήψεις μαθητώνΙριών για το ηλεκτρικό ρεύμα (θεματική ενότητα 2)

Η επόμενη ομάδα ερωτημάτων (βλ. παράρτημα Ι, ερωτήσεις 5-8), είχε ως στόχο να

καταγραφούν οι αντιλήψεις των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν

καθημερινά στο σπίτι. Από τα παιδιά ζητήθηκε να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το

τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και πού υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα ενός πορτατίφ,

όταν αυτό δεν είναι σε λειτουργία.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο, είτιδίωξη αποτέλεσε να διαπιστωθεί αν οι μαθητές/ριες

κατανόησαν την έννοια του κυκλώματος, καθώς και αν τα παιδιά θα χρησιμοποιούσαν ένα

σωματιδιακό μοντέλο για να εξηγήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα ως ροή ηλεκτρονίων κατά μήκος

των στοιχείων ενός κυκλώματος.

3.4.2.3. Avτιλήψεις μαθητώνΙριών για την έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος και

για τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (θεματική ενότητα 3)

Η τρίτη θεματική ενότητα των ερωτημάτωνπου περιέχοντανστο αρχικό και στο τελικό

ερωτηματολόγιο(βλ. παράρτημα Ι, ερωτήσεις9-14) αφορούσε στην ηλεκτρική εγκατάσταση

του σπιτιού. Στόχος των ερωτήσεων ήταν να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για την

έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, μέσα από ερωτήσεις που αφορούσαν στο ρόλο
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ι

-

που παίζουν επιμέρους στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, όπως ο διακόπτης

και η ασφάλεια. Επιπλέον, να διερευνηθούν 'Και να καταγραφούν οι απόψεις και οι

αναπαραστάσεις των παιδιών για τη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών, μέσα από ερωτήματα

που αφορούσαν στην ταυτόχρονη λειτουργία των συσκευών στο σπίτι.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο επιδίωξη αποτέλεσε να διαmστωθεί ο βαθμός κατανόησης

από μέρους των μαθητών/ριών της έννοιας του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, μέσα από

απαντήσεις παιδιών που θα έκαναν λόγο για το ρόλο του διακόπτη στο κύκλωμα του σπιτιού,

δηλαδή, να κλείνει και να ανοίγει το κύκλωμα μιας ηλεκτρικής συσκευής ή των λαμπών στο

σπίτι, καθώς και για το ρόλο της ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, δηλαδή,

να κλείνει και να ανοίγει το κύκλωμα όλης της εγκατάστασης του σπιτιού. Επιπλέον, στόχος

των ερωτήσεων στο τελικό ερωτηματολόγιο, ήταν να γίνει αVTlληπrό αν οι μαθητές/ριες

απέκτησαν αναπαραστάσεις για τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και αν

κατανόησαν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται παράλληλα.

3.4.2.4. Αντιλήψεις μαθητώνlριών για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκrρικής οικιακής

εγκατάστασης και για τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (θεματική

ενότητα 4)

Στην τέταρτη θεματική ενότητα (βλ. παράρτημα ], ερωτήσεις ]5-]7) περιλαμβάνονταν

ερωτήματα. που είχαν ως στόχο να καταγραφούνοι αντιλήψειςτων παιδιών για το ευρύτερο

κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, καθώς και για τον τρόπο σύνδεσης και

λειτουργίας των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Από τους/ις μαθητές/ριες ζητούνταν να

δείξουν με ένα σχήμα τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο προέλευσής του

μέχρι το χώρο του σmτιού, καθώς και να παρουσιάσουν τη σύνδεση τριών ηλεκτρικών

συσκευών,που λειτουργούνταυτόχροναμέσα στο σπίτι.

Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιοήταν να καταγραφούν οι

ιδέες των παιδιών για τα θέματα που προαναφέρθηκαν μετά τη διδασκαλία, και πιο

συγκεκριμένανα διαπιστωθεί,αν οι μαθητές/ριεςαπέκτησαννοητικέςαναπαραστάσειςγια το

ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασηςστο σπίτι, αν τα παιδιά παρουσιάζουντο

εργoσrάσιo της ΔΕΗ σαν τόπο προέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αν σχεδιάζουν δύο

καλώδια για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο προέλευσής του μέχρι το

χώρο του σπιτιού, αν δείχνουν τις ηλεκτρικέςοικιακές συσκευέςνα συνδέονται παρωληλαγια

να λειτουργήσουν. και αν ονομάζουν τον τρόπο σύνδεσης της ηλεκτρικής οικιακής

εΎ1α/τάστασηςως παράλληλησυνδεσμολογία.
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3.4.2.5. Avτιλήψεις μαθητών/ριών για τη σύνδεση κυκλωμάτων σε σειρά και· παρόJJ.ηλα στο

εργαστήριο (θεματική ενότητα 5)

Στην πέμπτη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου (βλ. παράρτημα Ι, ερωτήσεις] 8

21) υπήρχαν ερωτήματα τα οποία αφορούσαν στον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία των

κυιυ.ωμσ.των του εργαστηρίου. Από τα παιδιά ζητούνταν να παfX1τ/ρήσουν σχήματα με δύο

_ ομάδες ΙCΥκλωμάτων, καθεμία από τις οποίες περιελάμβανε τρία κuχλώματα, και να βάλουν

σε ΙCΎκ:λo δύο από τα 1(\)κλώματα αυτά που ήταν συνδεδεμένα με τον ίδιο τρόπο.

Στόχος των συΥκειφιμένων ερωτήσεων στο αρχικό ερωτηματο).iryιο ήταν να γίνει

κατανοητό αν οι μαθητές/ριες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ιcυΙCΛΏματα που είναι

συνδεδεμένα με τον ίδιο τρόπο (σε σειρά ή παράλ/ηλα), αλλά η διάταξη των στοιχείων τους

- η θέση των στοιχείων μέσα σε αυτά - είναι διαφoρεnκή. Επιπλέον, στο τελικό

ερωτηματολόγιο, στόχο αποτέλεσε το να διαπιστωθεί αν οι μαθητές/ριες έχουν εξοικειωθεί σε

ικανοποιητικό βαθμό με το συμβολισμό του ηλεκτρικού κυκλώματος, ώστε να κατανοούν τον

τρόπο σύνδεσης ιcαι τη λειτουργία σύνθετων ηλεΙCΤΡΙKών Ία/κλωμάτων στο ερΥαστήρω με

δύο λάμπες και μια μπαταρία.

3.4.2.6. Avτιλήψεις μαθητών/ριών για τη δομή και τη λειτουργία της ηί.εκτρικής οικιακής

εγκατάστασης (θεματική ενότητα 6)

Η τελευταία θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου του ηλειcτρισμoύ (βλ. παράρτημα

Ι, ερώτηση 22) αφορούσε στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και πιο

συγκεκριμένα CJΠ] δομή και τη λειτουργία της. Στους/ις μαθητές/ριες δόθηκε, στο τελικό

ερωτηματολόγιο, ένα σχεδιάγραμμα με την αναπαράσταση ενός μέρους του κυκλώματος της

ηλεΙCΤριι..""ής εγκατάστασης στο σπίτι, με τρεις συσκευές συνδεδεμtνες παράλληλα. Από τα

παιδιά ζητούνταν να τοποθετήσουν πάνω στο σχεδιάγραμμα αυτό στοιχεία της ηλεΙCΤρικής

oιιcιακής εγκατάστασης, όπως ο γενικός πίνακας, ο γενικός διακόπτης, ο διακόπτης, η

ασφάλεια και η αντίσταση στο σημείο ή στα σημεία όπου πίστεοον ότι βρίσκονταύ

τοποθετούνται CJΠ]ν ηλ.εηρική οικιακή εγκατάσταση.

Στόχος της ερώτησης ήταν να δtαmστωθεί αν οι μαθητές!ριες, μετά τη διδασκαλία,

κατανοούν τη σύνδεση ιcΑΙ τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι,

σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις Ύtα τη δομή της οικιακής εγκατάστασης, 1α/θώς και αν

τα παιδιά εντοπίζουν/ κατανοούν τη θέση και το ρόλο ορισμένων απλών ηλεKτρoι...ιrytKών
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στοιχείων - γενικός πίνακας, γενικός διακόπτης, διακόπτης, ασφάλεια, αντίσταση - στο

κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού.

3.4.3. Το δείγμα

Το αρχικό και τεί.ικό ερωτηματοίΔγιο για την έρευνα του ηλεκτρισμού συμπλήρωσαν:

- • 214 μαθητές/ριες που συμμετείχαν στις 11 πειραματικές ομάδες

6 τμήματα Ε' τάξης, Ι Ι 9 μαθητές!ριες (53 κορίτσια και 66 αγόρια) και

5 τμήματα Στ' τάξης, 95 μαθητές/ριες (52 κορίτσια και 43 αγόρια) και

• 161 παιδιά που πήραν μέρος στις 8 ομάδες σύγκρισης

5 τμήματα Ε' τάξης, 97 μαθητές/ριες (41 κορίτσια και 56 αγόρια) και

3 τμήματα Στ' τάξης, 64 μαθητές!ριες (32 κορίτσια και 32 αγόρια).

Στις πεrραματικές διδασκαλίες συμμετείχαν:

• 141 μαθητές/ριες από τις πειραματικές ομάδες

4 τμήματα Ε' τάξης, 83 μαθητές/ριες (35 κορίτσια και 48 αγόρια) και

3 τμήματα Στ' τάξης, 58 μαθητές/ριες (32 κορίτσια και 26 αγόρια).

3.4.4. Πειραματικές Ομάδες - Τα χαρακτηριστικά του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος

Μετά τη συμπλήρωση του αρχικού ερωτ/ματολογίου από τους/ις μαθητές/ριες των

πειραματικών ομάδων. ακολούθησε/ πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός ενός νέου μαθησιακού

περιβάλλοντος, για τ/ διδασκαλία και μάθηση ΕWOιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού, που

διέπονταν από τις αρχές της συστ/μικής προσέγγισης για τη διδασκαλία.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως ένα ευρύτερο

σύστημα. που αποτελείται από πολλά επιμέρους αλληλεmδρώντα συστήματα

(υποσυστήματα). Η διδασκαλία της Φυσικής είναι ένα τέτοιο υποσύστημα του εκπαιδευτικού

συστήματος. το οποίο συνθέτουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τ/ διδακτική

διαδικασία (π.χ. το περιεχόμενο τ/ς διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραμμα κ.ά.). Οι

παράγοντες του κάθε υποσυστήματος αλληλεmδρούν μεταξύ τους, το πλαίσιο του καθενός

διαμορφώνεται και επηρεάζεται από τις αΛλ.αγές στο πλαίσιο του άλλου, ενώ η μεταξύ τους

συνεργασία, αλλά και η κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων τ/ς

εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της διδακτικής πράξης (Project

2061, Harty 1993, NSF 1995, Caπetal. 1998).
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Έτσι, όπως αναφέρει ο DeΙacόte (1996), προκειμένου να βελτιωθούν τα μαθησιακά

αποτελέσματα των μαθητών!ριών για τα θέματα που διδάσκονται, θα πρέπει να

τροποποιηθούν! βελτιωθούν όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν τη διδακτική διαδικασία και

πιο συγκεκριμένα: α) το θεωρητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό του μαθησιακού

περιβάλλοντος, β) το Αναλυπκό Πρόγραμμα, γ) η επιμόρφωση των εκπαιδευπκών, δ) η

οργάνωση της τάξης, ε) η δουλειά των παιδιών μέσα στην τάξη, στ) το εποπτικό και

_ εργαστηριακό υλικό. καθώς και ζ) ο ρόλος του!ης εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας.

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, και για το σχεδιασμό! οργάνωση του νέου

μαθησιακού περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν α"λ/xJ.γές (σε σχέση με τα ισχύοντα στο

ελληνικό δημόσιο σχολείο) σε όλους τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν και οι οποίοι

παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

3.4.4.1. Το θεωρητικό πλαίσω για το σχεδιασμό του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος

Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (Solomon 1987, Duίι & Treagus[ 1998) και οι αρχές

της συνεργατικής μάθησης, όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο (l ο) κεφάλαιο, αποτέλεσαν το

θεωρητικόπλαίσιο για το σχεδιασμό του μαθησιακούπεριβάλλοντοςτόσο από παιδαγωγική,

όσο και από διδακτική άποψη. Κατά συνέπεια ανα-γνωρίζεται ο ρόλος και η σημασία των

ιδεών των παιδιών για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών και η ατομική και συγχρόνως

κοινωνική - αλληλεπιδραστική διάσταση της οικοδόμησης της νέας επιστημονικής γνώσης

(Cohen Ι 994, Stahl Ι 994, ΜατσαγΥούρας Ι 995α, Ι 995β).

3.4.4.2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαΗα και μάθηση εννοιών και

φαινομένων του ηλεκτρισμού

3.4.4.2.1. ΑναΥκωότητα σύνταξης νέου Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία εννοιών

κω φωνομένων του ηλεκτρισμού

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και οργάνωσης της κυρίως έρευνας,

πραγματοποιήθηκε η έκδοση του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες

στην Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού σχολείου, από το Υ.Π.Ε.π.Θ. (Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων).
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Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το

προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΦΕΚΙ1985). Παρατηρούνται α"JJ.J:J.γές τόσο στις

θεωρίες μάθησης (ανακαλυπτική - εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας των

Φυσικών ΕΠΙστΤ]μών) με βάση τις οποίες έγινε η διατύπωση των διδακτικών σκοπών και

στόχων του νέου Αναλυτικού Προγράμματος, όσο και στη μέθοδο διδασκαλίας, στο ρόλο

του/ης μαθητή/ριας και του/ης δασκάλου/ας μέσα στην τάξη, στον τρόπο δραστηριοποίησης

_ των παιδιών κλπ.

Ειδικότερα, η νέα διδακτική προσέγγιση είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη, με

το/η δάσκαλο/α στο ρόλο του/ης καθοδηΥητή/ριας και του/ης ΟΡγανωτή/ριας καταστάσεων

μάθησης. Η γνώση οικοδομείται από τον/ην καθένα/μία ξεχωριστά. Θεωρείται ότι δεν μπορεί

να μεταδοθεί από τον/ην έχοντα/ουσα και τον/ην KατέΧOVΤα/Oυσα στους!ις μη έΧOVΤες!Oυσες

και μη κατέχοντες/ουσες. Η μάθηση θεωρείται ως εποικοδόμηση που γίνεται στο πλαίσιο της

κοινωνίας της ομάδας. Η γνώση ανακαλύπτεται μέσω της αλληλεπίδρασης και του πλαισίου

στο οποίο συντελείται. Είναι δυναμική και ζωντανή. Στηρίζεται στην εκμάθηση στρατηγικών

και στην άσκηση σε επιστημονικές διαδικασίες (παρατήρηση, ταξινόμηση, μέτρηση,

πρόβλεψη, εξαγωγή συμπερασμάτων, υποθέσεις, διεξαγωγή πειραμάτων κ.ά.).

Ωστόσο, μελετώντας προσεκτικά το περιεχόμενο του νέου Αναλυτικού

Προγράμματος γίνεται φανερό ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην προσωπική διάσταση της

μάθησης των Φυσικών Επιστημών και παραμελούνται οι κοινωνικές συνιστώσες στην

οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης (Solomon 1987, 1994). Για να υπάρξει μάθηση δεν

αρκεί ο/η μαθητής/ρια να αποτελεί μέλος μια ομάδας και να ανταλλάσσει απόψεις και ιδέες

με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην αλληλεπίδραση στο

διαπροσωπικό επίπεδο και ιδιαίτερα στο ρόλο του λόγου/ διαλόγου μεταξύ του/ης

δασκάλου/ας και του/ης μαθητή/ριας, μεταξύ των μαθητών/ριών στην ομάδα και μεταξύ των

μαθητών/ριών μεταξύ των διαφορετικών ομάδων σε όλη την τάξη. Για να επιτευχθεί η όσο το

δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/ριών στην ομάδα και στην τάξη,

είναι απαραίτητο να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο ρόλος του κοινωνικού και πολιτισμικού

πλαισίου για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών (KoινωvιKός Εποικοδομητισμός) και ο/η

εκπαιδευτικός να προχωρήσει στη σύσταση ανομοιογενών ομάδων στην τάξη ως προς το

φύλο, την επίδοση και την εθνικότητα (Σταυρίδου 2000), καθώς και στο σχεδιασμό

κατάλληλων μαθησιακών έργων.

Όσον αφορά στη διδασκαλία της θεματικής ενότητας του ηλεκτρισμού, στο νέο

Αναλυτικό Πρόγραμμα αυξήθηκαν οι διδακτικές ενότητες για το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ε'

και Στ' τάξη του Δημοτικού σχολείου. Συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά η διδασκαλία της
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· παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο στη διδακτέα ύλη της Στ' τάξης, ενώ γίνεται

μια προσπάθεια σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και πράξης, δεδομένου ότι δίνεται έμφαση στην

ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, στο ρόλο που παίζουν ορισμένα από τα στοιχεία που τη

συνθέτουν (π.χ. διακόπτης, ασφάλεια), καθώς και σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής (π.χ.

το βραχυιcύκλ<ύμα).

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης της

διδακτέας ύλης στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν στοχεύει στην απόκτηση λειτουργικών

γνώσεων από τους/ις μαθητές/ριες που θα μπορούν να εφαρμόσουν σε πραγματικές

καθημερινές καταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών

περιλαμβάνεται για πρώτη φορά η διδασκαλία της παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο

εργαστήριο, στη διδακτέα ύλη που προβλέπεται, δεν γίνεται καμία προσπάθεια σύνδεσης των

κυκλωμάτων του εργαστηρίου, με τα κυκλώματα στο σπίτι και συσχέτισης της παράλληλης

σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι.

Έτσι, οι γνώσεις που προσφέρονται στα παιδιά είναι αποσπασματικές και είναι αμφίβολο αν

εmτυγχάνεται η σύνδεση με την καθημερινή ζωή του/ης μαθητή/ριας.

Κατά συνέπεια, για τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας του ηλεκτρισμού στις

πειραματικές ομάδες, έγινε η σύνταξη ενός νέου Αναλυτικού Προγράμματος εποικοδομητικού

τύπου, το οποίο είχε διάρκεια εwέα (9) διδακτικές ώρες. Επιπλέον, την περίοδο που

σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η συγγραφή των νέων σχολικών

εγχειριδίων (Φυσικές Επιστήμες Ε' και Στ' τάξη, Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ε' και Στ' τάξη),

οπότε υπήρξε ανάγκη σύνταξης φυλλαδίων εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια, καθώς

και συμβουλευτικού οδηγού για το δάσκαλο και τη δασκάλα.

3.4.4.2.2. Παρουσίαση του νέου Αναλυτικού ΠΡσΥράμματος

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα που συντάχθηκε για τις ανάΎ'Κες της παρούσας διατριβής,

στόχευε στη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού στο πλαίσιο

ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μάθησης.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του νέου αυτού μαθησιακού περιβάλλοντος στηρίχθηκε

στη συστημική άποψη για τη διδασκαλία, καθώς και στις αρχές του κοινωνικού

εποικοδομητισμού και .τ/ς συνεργατικής μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι τροποποιήθηκαν

κατάλληλα! βελτιώθηκαν όλοι οι παράγovτες/ συνιστώσες που συνθέτουν τη διδακτική

διαδικασία (περιεχόμενο διδασκαλίας, φυλλάδια εργασίας για το/η μαθητή/ρια, οδηγός για

το/η δάσκαλο/α, ρόλος των παιδιών στην τάξη, ρόλος του/ης εκπαιδευτικού κ.ά.).
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Όσον αφορά στην επιλογή του περιεχομένου της διδασκαλίας και στη σύνταξη των

φυλλαδίων εργασίας των παιδιών καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να συνδεθούν οι

νέες έwοιες με προβλήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Έτσι, ο τρόπος

ΟΡΎάνωσης και παρουσίασης της διδακτέας ύλης στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στόχευε

στην απόκτηση λειτουΡΎικών γνώσεων από τους/ις μαθητές!ριες που θα μπορούσαν να

εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής. Επιπλέον, για τη

σύνταξη των φυλλαδίων εργασίας και για τ/ν επιλογή των ερωτημάτων/ δραστηριοτήτων που

προτείνονταν σε αυτά, λήφθηκε υπόψη η κοινωνική διάσταση οικοδόμησης της γνώσης από

τους/ις μαθητές/ριες και δόθηκε έμφαση στη φύση των δραστηριοτήτων που θα συμπλήρωναν

τα παιδιά, καθώς και στην αλληλεπίδραση των μαθητών/ριών στην τάξη.

Ειδικότερα, το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα εποικοδομητικού τύπου στόχευε σε

διδακτικές παρεμβάσεις διάρκειας εννέα (9) διδακτικών ωρών. Στο πλαίσιο των διδακτικών

αυτών παρεμβάσεων επιλέχθηκαν να διδαχθούν οι ακόλουθες έννοιες και φαινόμενα του

ηλεκτρισμού: α) η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, οι μαθητές/ριες να αναπτύξουν νοητικές

αναπαραστάσεις στο μικροσκοπικό επίπεδο για το ηΙ.εκτρικό ρεύμα, ως προσανατολισμένη

κίνηση/ ροή ηλεκτρονίων, β) η σύνδεση και η λειτουΡΎία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

και σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο με δύο λάμπες και μια μπαταρία, γ) η

έννοια του κυκλώματος σε απλές συσκευές όπως το πορτατίφ, δ) η έwοια του ανοιχτού και

κλειστού κυκλώματος, καθώς και του ρόλου του διακόπτη και της ασφάλειας στο κύκλωμα

της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, και ε) το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι, οι μαθητές/ριες να αναπτύξουν αναπαραστάσεις για τον τόπο

"προέλευσης"/ παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο μεταφοράς του, το σημείο

σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων στο δίκτυο του ηΙ.εκτρισμού, με τα καλώδια της

εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς και για τ/ σύν~εση και τη λειτουργία των

ηλεκτρικών oιιcιαKών συσκευών.

Αναλυτική περιγραφή των στόχων της κάθε διδακτικής ενότητας και των

δραστηριοτήτων που προτείνονταν σε καθεμία από αυτές για την επίτευξη των στόχων της

διδασκαλίας και την κατανόηση από μέρους των μαθητών/ριών των εwοιών και των

φαινομένων του ηλεκτρισμού που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο

(40), με τίτλο "Σχεδιασμός και ανάπrvξη του νέου μαθησιακού περιβάJ)OVΤOς - το περιεχόμενο

των εννέα νέων διδακτικών ενοτήτων που αναπrύχθηκαν για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών

και φαινομένων του ηλεκτρισμού".
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-

3.4.4.2.3. Οι εννέα (9) νέες διδακτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν για τη διδασκαλία κω

μάθησηεννοιώνκω φωνομένωντου ηλειαρισμού

Τα θέματα που διδάχθηκαν οι μαθητές/ριεςτων εφτά (7) πειραματικώνομάδων της Ε'

και Στ' τάξης του Δημοτικούσχολείου.κατά διδακτικήενότητα, ήταν τα ακόλουθα:

• Στ/ν πρώτη και δεύτερη διδακn'Κή ενότητα τα παιδιά συναρμολό'Υησαν και μελέτησαν το

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Εmπλέον. χρησιμοποίησαν το μοντέλο του "φανταστικού

τρένου" (Ουρίπ & Joshua 1989) για τ/ν κατανόηση της λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος, και του ρόλου που παίζουν σε αυτό τα εmμέρους στοιχεία που το συνθέτουν

(μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι).

• Στ/ν τρίτη ενότητα οι μαθητές/ριες γνώρισαν το πολύμετρο και το χρησιμοποίησαν για τ/

μέτρηση βασικών μεγεθών του ηλεκτρισμού (ένταση, τάση, αντίσταση). Επιπλέον, τα

παιδιά χρησιμοποίησαν το μοντέλο του "φανταστικού τρένου" για την καλύτερη

κατανόηση της λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. του ρόλου που παίζουν σε

αυτό τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν, καθώς και του τρόπου με τον οποίο

αλληλοεπηρεάζονται τα μεγέθη που το περιγράφουν (ένταση, τάση. αντίσταση),

• Στην τέταρτη ενότητα τα παιδιά πειραματίστηκαν με τη σύνδεση λαμπών σε σειρά.

• Στο πέμπτο μάθημα πραγματοποίησαν παράλληλες συνδέσεις λαμπών. οπότε και

αναζήτησαν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη σύνδεσης (σύνδεση λαμπών

σε σειρά και παράλληλα),

• Με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές!ριες. στην έκτη, έβδομη

και όγδοη ενότητα, προσΈΥΥισαν την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, ως εφαρμογή

της παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων και

• Στην ένατη ενότητα σ:υζήτ/σαν για τ/ διαδρομή του ηλεκτρικού ρευματος. από το

εργοστάσιο της ΔΕΗ έως το χώρο του σπιτιού.

Οι διδακτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν για τον ηλεκτρισμό. στόχευαν στο να

βοηθήσουν τους/ις μαθητές/ριες να εξοικειωθούν αρχικά με τ/ σύνδεση και τη λειτουργία

των κυκλωμάτων του εργαστηρίου (ενότητες J-5). ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να

κατανοήσουν τη δομή και λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι (ενότητες 6-9).

Αυτό θα πραγματοποιούνταν, κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών, μέσα από

συσχετίσεις των κυκλωμάτων του εργαστηρίου που θα συναρμολογούσαν οι μαθητές/ριες, με

τα κυκλώματα του σπιτιού που θα εντόmζαν πάνω στη μακέτα της ηλεκτρικής εγκατάστασης

που κατασκευάστ/κε ειδικά για τοις ανάγκες της έρευνας, καθώς και μέσα από την
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αναζήτηση και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών. μεταξύ της σύνδεσης και τ/ς

λειτουργίας των λαμπών στο εργαστήριο και των συσκευών στο σπίτι (μακέτα).

3.4.4.2.4. Φυ;;.άδια εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια

Για κάθε διδακτική ώρα του νέου Αναλυτικού Προγράμματος έγινε συγγραφή ενός

φυλλαδίου εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια με βάση τις ιδιαίτερες αντιλήψεις και

δυσκολίες των παιδιών για τα θέματα του ηλεκτρισμού. Κάθε φυλλάδιο εργασίας (βλ.

παράρτημα 11) ξεκινούσε με μια μικρή ιστορία, ένα διόλσγο! συζήτηση δύο μικρών παιδιών,

του Γιώργου και της Ελένης, που έθεταν κάθε φορά ένα καινούριο θέμα/ πρόβλημα προς

επίλυση στους/ις συμμαθητές!ριές τους (τα παιδιά των πειραματικών ομάδων). Ο λόγος για

τον οποίο έγινε αυτό ήταν να υπάρξει μια οικειότ/τα, από την πρώτ/ κιόλας ημέρα

ενασχόλησης των παιδιών με τα φυλλάδια εργασίας για τον ηλεκτρισμό, μεταξύ των

μαθητών!ριών και των εwοιών που διδάσκονταν, δεδομένου ότι ο προβληματισμός

διατυπωνόταν από μικρά συνομήλικα παιδιά. Επίσης, να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των

μαθητών!ριών για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, δεδομένου ότι θα

προσπαθούσαν να δώσουν λύση! απάντηση στα δύο παιδιά της ιστορίας που δεν τα

κατάφερναν πολύ καλά από μόνα τους.

Τα φυλλάδια εργασίας που αναπτύχθηκαν για την ενότητα του ηλεκτρισμού είχαν λίγο

πολύ την ίδια δομή και σε καθένα από αυτά προτείνονταν:

α) ατομικές εργασίες, όπου κάθε μαθητής/ρια είχε τ/ δυνατότητα να εκφράσει τις προσωπικές

του απόψεις για τα υπό μελέτη θέματα,

β) ομαδικές δραστηριότητες, όπου οι μαθητές/ριες πραγματοποιούσαν τα πειράματα και

κατέγραφαν τις παρατ/ρήσεις τους,

γ) μια «ζώνη διαλόγου" (JonnaeI1 & Vander Borght 1999), όπου τα παιδιά συζητούσαν στ/ν

ομάδα τα αποτελέσματα των πειραμάτων που είχαν πραγματοποιήσει, σύγκριναν τα

αποτελέσματα με αυτά προηγούμενων πειραμάτων και κατέληγαν σε oμαδιίcάI συλλογικά

συμπεράσματα,

δ) ανακοivωση των αποτελεσμάτων στην τάξη, όπου κάθε ομάδα ανακοίνωνε τα

συμπερασματά της στις άλλες, οι μαθητές/ριες αντάλλασσαν απόψεις, ενώ

επιχειρηματολογούσαν και διατύπωναν συλ/ογισμούς προκειμένου να στηρίξουν τις

απόψεις της ομάδας τους, και

ε) συζήτηση στην τάξη, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά σύγκριναν και σχολίαζαν τα

συμπεράσματα της ενότ/τας που είχαν μόλις παρακολουθήσει, με αυτά των
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προηγούμενων ενοτήτων και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν, να εξηγήσουν και να

περιγράψουν νέα φαινόμενα! καταστάσεις με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τ/

διάρκεια της διδασκαλίας.

Γενικότερα, για τη σύνταξη των φυλλαδίων εργασίας των μαθητών/ριών λήφθηκαν

υπόψη οι σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση, καθώς και τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών.

Σύμφωνα με αυτά. η μάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία, για τ/ν επίτευξη της οποίας η

διδασκαλία είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πρακτικές δραστηριότητες, αλλά και

δραστηριότητες που να κινητοποιούν νοητικά τους/ις μαθητές/ριες. Δηλαδή, δραστηριότητες

που να εμπλέκουν ενεργά τους/ις μαθητές/ριες στη διδασκαλία και να συμβάλουν στην

ανάπτυξη του διαλόγου και τ/ς επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών/ριών στην ομάδα, alJ.iJ..

και μεταξύ μαθητών/ριών και δασκάλου/ας. Για να υπάρξει ουσιαστική μάθηση, είναι

σημαντικό οι μαθητές/ριες να πραγματοποιούν πειράματα και να χειρίζονται το εργαστηριακό

υλικό. καθώς επίσης και να πραγματοποιούν δραστηριότ/τες, στο πλαίσιο των οποίων θα

κάνουν διάφορες νοητικές διεργασίες, όπως συγκρίσεις και ταξινομήσεις, θα εντοπίζουν

ομοώτητες και διαφορές, θα διατυπώνουν συλλογισμούς και θα καταλήγουν σε συλλογικά

συμπεράσματα, ως αποτέλεσμα της συζήτ/σης και του γόνιμου διαλόγου.

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες στις ατομικές εργασίες και στις ομαδικές

δραστ/ριότ/τες που προτείνονταν σε κάθε φυλλάδιο εργασίας, τα σχήματα που

πραγματοποίησαν τα παιδιά στις δραστηριότητες αυτές, καθώς και τα συμπεράσματα στα

οποία κατέληξαν οι μαθητές/ριες συζητώντας στο πλαίσιο της ομάδας τους ή

ανταλλάσσοντας απόψεις στο πλαίσιο της συζήτησης στην τάξη, συγκεντρώθηκαν και

μελετήθηκαν στο τέλος των πειραματικών διδασκαλιών.

Στόχος ήταν: α) να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των παιδιών για ΈWOιες και

φαινόμενα του ηλεκτρισμού που δεν έχουν μελετ/θεί από την ελληνική και τη διεθνή

βιβλιογραφία, και δεν είναι γνωστές οι αντιλήψεις που υιοθετούν οι μαθητές!ριες για τα

θέματα αυτά πριν τη διδασκαλία, β) να διαπιστωθεί αν υπάρχει εξέλιξη/ βελτίωση στις ιδέες/

αντιλήψεις! αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών κατά τη διάρκεια των πειραματικών

διδασκαλιών. γ) αν οι ιδέες/ αντιλήψεις! αναπαραστάσεις των παιδιών εξελίσσoνταιJ

βελτιώνονται ως αποτέλεσμα τ/ς δουλειάς στην ομάδα, της ανταλλαγής απόψεων και της

εξαγωγής συλλογικών συμπερασμάτων, δ) αν τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν

ορισμένες έwοιες και ποιες είναι αυτές, καθώς και ε) σε ποιο βαθμό οι μαθητές/ριες

κατανόησαν τις έwοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια

των πειραματικών διδασκαλιών.
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Τα μαθησιακά <lJ"tοτελέσματα από αυτή τη συστηματική μελέτη και ανάλυση των

απαντήσεων/ αναπαραστάσεων που έδωσαν/ πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες κατά τη

διάρκεια των εννέα νέων διδακτικών παρεμβάσεων, παρουσιάζονται στο 60 κεφάλαιο με

τίτλο ''Αποτελέσματα - Συζήτηση (Μέρος Π): Δεδομένα από τις απωrrησεις των μαθητώνΙριών

στα φυ)j.άδια εργασίας".

- 3.4.4.2.5. ΣυμβουΙ.ευτικός οδηγός για το δάσκαλο και τη δασκάλα

Για τη διδασκαλία των εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού, συντάχθηκε

συμβουλευτικός οδηγός για το δάσκαλο και τη δασκάλα, όπου παρουσιάζονταν οι διδακτικοί

στόχοι κάθε ενότητας, περιγράφονταν τα αναγκαία όργανα και υλικά για την

πραγματοποίηση των πειραμάτων από τα παιδιά και δίνονταν πρόσθετες οδηγίες και

πληροφορίες για τη διδασκαλία της κάθε ενότητας (Αλεξανδρίδης 1988, Hewitt 1992, Reiss

1993).

3.4.4.3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Πριν την έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους/ις εκπαιδευτικούς, δόθηκε

στους δασκάλους και στις δασκάλες ένα γραπτό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να γίνει μια

καλύτερη πρώτη γνωριμία με τους/ις εκπαιδευτικούς που θα δίδασκαν στις πειραματικές

τάξεις (Σταυρίδου 2000).

Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι οι Ι Ι εκπαιδευτικοί (7 άνδρες και 4 γυναίκες).

είχαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία αξιόλογη διδακτική εμπειρία (9 δάσκαλοι/ες είχαν 20 και

πλέον χρόνια υπηρεσίας). καθώς και σημαντική εμπειρία όσον αφορά στη διδασκαλία των

Φυσικών Εmστημών στην Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στο ίδιο

ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από τους/ις εκπαιδευτικούς να δώσουν μια γενική εκτίμηση για το

μαθησιακό επίπεδο της πλειοψηφίας των παιδιών που φοιτούσαν στην τάξη τους. Οι 8

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι κατά την εκτίμησή τους το επίπεδο είναι μέτριο, ενώ δύο το

χαρακτήρισαν υψηλό (πρόκειται για σχολεία του κέντρου του Βόλου) και ένας καλό.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διδασκαλία των Φυσικών Εmστημών, από τους/ις

εκπαιδευτικούς ζητήθηι:cε να διευκρινίσουν αν και σε ποια έκταση πραγματοποιούν στην τάξη

τους πειράματα επίδειξης, καθώς και πειράματα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται

ατομικά ή σε ομάδες. Από τα αποτελέσματα προέκυψε (βλ. πίνακα 2), ότι 5 εκπαιδευτικοί
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δήλωσαν ότι πραγματοποιούσαν πειράματα επίδειξης στην τάξη τους 1-5 φορές το χρόνο, 4

άλλοι 5-1Ο φορές το χρόνο και 2 πάνω από Ι Ο φορές το χρόνο.

Σε 5 τμήματα τα παιδιά εργάζονταν ατομικά και πραγματοποιούσαν πειράματα 1-5

φορές το χρόνο, σε 2 τμήματα 5-10 φορές το χρόνο, σε 1 τμήμα πάνω από 10 φορές το χρόνο,

και σε 3 τμήματα αυτό δεν σι>νέβαινε ποτέ. Επίσης σε 6 τμήματα ουδέποτε τα παιδιά

συνεργάστηκαν σε ομάδες για την πραγματοποίηση πειραμάτων, ενώ στα υπόλοιπα 5

- τμήματα αυτό συνέβαινε 1-5 φορές το χρόνο.

Πίνακας 2

Ε:υχνότητα -7 1-5 5-10 Πάνω από 10 Ποτέ

είδος πειραμάτων ...ι. Ρορές το ΊΡόν< ρορές το χρόν( 'Ρορές το χρόνο

Επίδειξης 5 4 2 Ο

Ατομικά 5 2 Ι 3

Ομαδικά 5 Ο Ο 6

Για να διαmστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ήταν γενικότερα εξοικειωμένοι/ες με

την εργασία των παιδιών σε ομάδες, τους!ις ζητήθηκε να διευκρινίσουν αν και πόσο συχνά

συνήθιζαν να χωρίζουν τα παιδιά σε ομάδες. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι οι 6 δεν

χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας, ενώ οι 5 ανέφεραν ότι τη

χρησιμοποιούσαν 1-2 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα, οι 5 αυτoίlές εκπαιδευτικοί φάνηκε να

προτιμούν να χρησιμοποιούν την εργασία σε ομάδες για τη διδασκαλία συνήθως ενός, δύο ή

τριών το πολύ μαθημάτων, και ιδιαίτερα των εξής: Γεωγραφία (4 προτιμήσεις), Μαθηματικά

(2 προnμήσεις), Τεχνικά (2 προτιμήσεις), Φυσικά (2 προτιμήσεις), Γλώσσα (Ι προτίμηση),

Ιστορία (l προτίμηση),Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (l προτίμηση).

Δεδομένου ότι για τις ανάγκες του προγράμματοςτα παιδιά θα έπρεπε να χωριστούν

και να εργαστούνσε ομάδες, έγινε μια προκαταρτικήδιερεύνηση των αρχικών απόψεων των

εκπαιδευτικώνγια τη σύνθεση των ομάδων. Οι εκπαιδευτικοίρωτήθηκαναν προτιμούσαννα

αφήσουν τα παιδιά να επιλέξουν τους!ις συνεργάτες της ομάδας τους ή να αναλάβουν οι

ίδιοι/ες την πρωτοβουλία του χωρισμού των παιδιών σε ομάδες. Και οι 11 εκπαιδευτικοί

επέλεξαν τη δεύτερη περίπτωση. Τους!ις ζητήθηκε επίσης να διευκρινίσουν τις προτιμήσεις

τους για τη σύνθεση των ομάδων σε σχέση με δύο παράγοντες, την επίδοση και το φύλο των

παιδιών. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν 4 απαντήσεις από τις οποίες μπορούσαν να

επιλέξουν περισσότερες από μια, ώστε να εξηγήσουν: α) αν προτιμούν να δημιουργήσουν
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-

ομάδες με μικτή σύνθεση όσον αφορά στην επίδοση, β) χωριστές ομάδες παιδιών με υψηλή ή

με χαμηλή επίδοση, γ) ομάδες με παιδιά του ίδιου φύλου, δ) ομάδες μικτές ως προς το φύλο.

Από τους/ις 11 εκπαιδευτικούς οι 9 (4 γυναίκες και 5 άνδρες) επέλεξαν την πρώτη απάντηση,

δηλαδή ήταν υπέρ των ομάδων με μικτή σύνθεση ως προς την επίδοση, ενώ μόνο 6 (4

γυναίκες και 2 άνδρες) επέλεξαν την τέταρτη απάντηση, δηλαδή τάχθηκαν um:p του

σχηματισμού μικτών ως προς το φύλο ομάδων.

Τα αποτελέσματα αυτού του αρχικού ερωτηματολογίου, που συμπλήρωσαν οι

εκπαιδευτικοί λήφθηκαν υπόψη για την οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που

πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια (Σταυρίδου et al. 1999).

10 Στάδιο Επιμόρφωσης

Ειδικότερα, οι έντεκα εκπαιδευτικοί των πειραματικών τάξεων συμμετείχαν σε ένα

πρόγραμμα επιμόρφωσης που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος και

εξελίχθηκε σε τέσσερα επίπεδα. Αρχικά οι δάσκαλοt1ες παρακολούθησαν ένα (πρώτο)

σεμινάριο δέκα ωρών με κύριο στόχο τη συστηματική ενημέρωσή τους σχετικά με την

εποικοδομητική θεωρία για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Στο σεμινάριο αυτό

παρουσιάστηκαν επίσης δεδομένα από έρευνες στη Διδα1Ct1.κή των ΦuσιKών Επιστημών που

έφερναν στο φως δυσκολίες ή παρανοήσεις μαθητών/ριών διαφόρων ηλικιών σχετικά με τη

θεματική ενότητα του ηλεκτρισμού που επtλέXθηKε να διδαχτεί, ενώ προβλήθηκε και

σχολιάστηκε βιντεοσκοπημένη διδασκαλία που παρουσίαζε παιδιά Δημοτικού να εργάζονται

σε ομάδες σε ενότητα των Φυσικών Επιστημών.

20 Στάδιο Επιμόρφωσης

Ακολούθησε δεύτερο σεμινάριο διάρκειας πέντε ωρών, με στόχο την ενημέρωση των

εκπαιδευτικών σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές όψεις της συνεργατικής μάθησης.

Επίσης έγινε εισήγηση από τρεις εκπαιδευτικούς που είχαν σχετική εμπειρία ή είχαν ήδη

προχωρήσει στο χωρισμό των παιδιών της τάξεις τους σε ομάδες και αναφέρθηκαν οι

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, οι δυσκολίες και τα αποτελέσματα από την πρώτη

λειτουργία των ομάδων. Συζητήθηκαν διάφορες διαδικασίες χωρισμού των παιδιών σε

ομάδες και διαμορφώθηκαν οι τελικές κατευθύνσεις για τη συγκρότηση των ομάδων στις

πειραματικές τάξεις.
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31) Στάδιο Επιμόρφωσης

Αφού ολοκληρώθηκε από την επιστημονική ομάδα η πρώτη συγγραφή των φυλλαδίων

εργασίας των παιδιών και έγινε η προμήθεια των προβλεπόμενων υλικών και του σχετικού

εργαστηριακού εξοπλισμού, ακολούθησε η τρίιη φάση επιμόρφωσης. Στη φάση αυτή, που η

διάρκειά της ήταν εwιά (9) ώρες, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες και εργάστηκαν με- τη βοήθεια των φυλλαδίων και του εποπτικού και εργαστηριακού υλικού που τέθηκε στη

διάθεσή τους, παρουσία τεσσάρων μελών της επιστημονικής ομάδας. Με τον τρόπο αυτό

μυήθηκαν στην πράξη σε διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και σε εποικοδομητικού τύπου

διδακτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, ενημερώθηκαν και έλυσαν απορίες τους σχετικά με το

περιεχόμενο που επρόκειτο να διδαχθεί. τη χρήση υλικών, οργάνων και συσκευών, την

πραγματοποίηση πειραμάτων. κλπ. Συγχρόνως οι εκπαιδευτικοί συνέβαλαν καθοριστικά στην

τελική διαμόρφωση των φυλλαδίων εργασίας των παιδιών, δεδομένου ότι έγινε συζήτηση και

λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις τους για διάφορα ζητήματα. όπως η

έκταση του περιεχομένου κάθε διδακτικής ενότητας και η δυνατότητα να διδαχθεί στη

διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, η διατύπωση και γενικότερα η γλώσσα των φυλλαδίων

εργασίας. ώστε να είναι τα κείμενα όσο το δυνατόν mo απλά και κατανοητά από τα παιδιά. ο

εντοmσμός κάποιων ενδεχόμενων δυσκολιών σε σχέση με έννοιες και όρους που υπήρχαν

στα φυλλάδια, κλπ.

4" Στάδιο Επιμόρφωσης

Το τέταρτο επίπεδο προέβλεπε διαδΙKασiες ενδοσχολικής εmμόρφωσης, για να

εξασφαλιστεί η ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση απά τη θεωρία στη πράξη. Στη φάση αυτή,

ξεκίνησε η εφαρμογή του καινοτομικού εποικοδομητικού προγράμματος συνεργατικής

μάθησης στις πειραματικές τάξεις. κατά τα διάρκεια του οποίου η διδασκαλία γινόταν από

την ερευνήτρια με την παρουσία και του/ης εκπαιδευτικού της τάξης. Στόχος ήταν να δοθεί

στους δασκάλους και τις &ισκάλες η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του νέου

ρόλου τους χωρίς άγχος και πίεση, δεδομένου ότι η φροντίδα για τη διαχείριση της τάξης

ήταν κατά κάποιο τρόπο μοιρασμένη, οπότε είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν με

μεγαλύτερη άνεση τα τεκταινόμενα στις ομάδες, τα προβλήματα. τις δυσκολίες, αλλά και τις

προόδους που έκαναν τα παιδιά, να καταγράφουν τις όποιες αλλαγές στη στάση και τη

συμπεριφορά τους, κλπ.
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Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος σης πειραματικές

τάξεις πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των εκπαιδευτικών και μελών της επιστημονικής

ομάδας, όπου συζητήθηκε με λεπτομέρειες η πορεία εφαρμογής του προγράμματος, οι

πρώτες εντυπώσεις των εκπαιδευτικών, οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν και οι τρόποι με τους

οποίους αντιμετωπίστηκαν, κλπ.

3.4.4.4. Η οργάνωση της τάξης

Όλες οι διδασκαλίες έγιναν στις αίθουσες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε οι εφτά (7)

τάξεις. Σε κάθε αίθουσα έγινε διευθέτηση του χώρου και αλλαγή της θέσης των θρανίων. Τα

θρανία ενώθηκαν δύο-δύο με τη μεγάλη τους οριζόντια διάσταση, ώστε κάθε δύο θρανία να

σχηματίζουν ένα τραπέζι εργασίας, γύρω από το οποίο να μπορούν να κάθονται συνήθως

τέσσερα παιδΙά, δύο απέναντι σε δύο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης. πρόσωπο με

πρόσωπο. μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Σε σπάνιες περιπτώσεις. όταν η ομάδα

αποτελούνταν από πέντε ή έξι άτομα, ενώθηκαν τρία θρανία για το σχηματισμό του

τραπεζιού εργασίας της ομάδας. Η νέα τοποθέτηση των θρανίων έγινε με τρόπο που να

υπάρχουν διάδρομοι μεταξύ των τραπεζιών ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία στην τάξη,

και έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να βλέπουν και στον πίνακα, αν χρειαστεί κάτι να

σημειώσει εκεί ο δάσκαλος ή η δασκάλα.

3.4.4.5. Η δουλειά των παιδιών μέσα στ/ν τάξη

Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τα παιδιά συνεργάστηκαν σε ομάδες εργασίας των

4-5 ατόμων με τη βοήθεια των φυλλαδίων εργασίας και με κατάλληλο εποπτικό και

εργαστηριακό υλικό (βλ. σχήμα 19).

Ειδικότερα. σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας και τους

προβληματισμούς που εκφράστηκαν στο πρώτο (Ι ο) κεφάλαιο για τη συγκρότηση των

ομάδων και την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης, αποφασίστηκε οι ομάδες να είναι

ολιγομελείς, αποτελούμενες κατά προτίμηση από τέσσερα παιδιά και κάθε ομάδα να είναι

όσο το δυνατόν mo ανομοιογενής ως προς την επίδοση. το φύλο και την εθνικότητα. Δηλαδή,

να περιλαμβάνει κατά προτίμηση παιδια με υψηλές, μέτριες και χαμηλές επιδόσεις, ίσο

αριθμό αγοριών και κοριτσιών στην ομάδα, και όπου υπήρχαν. ίσο αριθμό παιδιών

διαφορετικής εθνικότητας. Η ανομοιογενής αυτή σύνθεση των ομάδων αναμενόταν ότι θα

εξασφάλιζε προϋποθέσεις για αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και μείωση των
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όποιων στερεότυπων ανπλήψεων μπορεί να είχαν για το ρόλο των δύο φύλων, ή για παιδιά

άλλων εθνικοτήτων.

Αποφασίστηκε επίσης να μη καλλιεργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των

ομάδων, ούτε να δοθούν ανταμοιβές ως κίνητρο για τη συνεργασία των παιδιών. Και τούτο

διότι θεώρήθηκε όπ οι προτεινόμενες δραστηριότητες που προέβλεπαν σε κάθε μάθημα τη

Σχήμα 19: Τα παιδιά μετρούν με τη βοήθεια του πολύμετρου την αντίσταση

της λάμπας

διενέργεια πειραμάτων από τα ίδια τα παιδιά της ομάδας, είχαν από μόνες τους ιδιαίτερο

ενδιαφέρον, ώστε η πραγματοποίησή τους να αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τα παιδιά. Για

το λόγο αυτό δεν δόθηκαν πρόσθετα κίνητρα, ούτε υποστηρίχθηκε με έμφαση η ύπαρξη

ρόλων για τα μέλη της ομάδας (Σταυρίδου 2000).

Σε κάθε τάξη τονίστηκε στα παιδιά η ανάγκη της συζήτησης και της συνεργασίας στην

ομάδα για την ολοκλήρωση των ομαδικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν στο

να εκφράζουν και να διατυπώνουν τις απόψεις ή τις ιδέες τους για διάφορα ζητήματα που

σχετίζονταν με τα όσα διδάσκονταν. Ο στόχος αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί,

δεδομένου όπ το παραδοσιακό σχολείο λειτουργεί με βάση το δίπολο 'σωστό - λάθος',

δηλαδή εmζητά τη σωστή απάντηση και απορρίπτει το λάθος, χωρίς να ευνοεί τη συζήτηση

πάνω στις αντιλήψεις των παιδιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά συχνά να διστάζουν να πουν τη

γνώμη τους αν δεν έχουν τη βεβαιότητα ότι είναι σωστή από εmστημονική άποψη. Για να

ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές, σε κάθε μάθημα προτείνονταν, στο φυλλάδιο εργασίας των
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παιδιών, ένα ή περισσότερα θέματα για συζήτηση στην ομάδα ("ζώνη διαλόγου:') (Jonnaert &

Vander Borght 1999).

Δεδομένου ότι η εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης αποσκοπούσε σε εννοιολογική

μάθηση και ουσιαστική κατανόηση εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών,

δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στα μαθησιακά έργα και στις δραστηριότητες που προτάθηκαν στα

παιδιά. Σε σχέση με τα έργα αυτά, αποφεύχθηκε η οριζόντια διαίρεση της εργασίας (μέθοδος

Jigsaw) (Aronson et αl. 1978), σε όφελος της συνεργασίας των παιδιών, με στόχο την από

κοινού πραγματοποίηση ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων. Αποφασίστηκε επίσης το κάθε

παιδί στην ομάδα να έχει το δικό του φυλλάδιο εργασίας και όχι να υπάρχει ένα κοινό

φυλλάδιο για όλη την ομάδα, όπως γίνεται κάποιες φορές για ενίσχυση της συνεργασίας και

της αλληλεξάρτησης των παιδιών της ομάδας.

3.4.4.6. Το εποπτικό και εργαστ/ριακό υλικό

Σε κάθε διδακτική ενότητα προβλεπόταν η πραγματοποίηση ενός ή περισσοτέρων

πειραμάτων. Έτσι, για τις ανάγκες της έρευνας έγινε η προμήθεια του αναγκαίου

εργαστηριακού και εποπτικού υλικού, ώστε η κάθε ομάδα να έχει στο τραπέζι της ότι

χρειάζεται για την πραγματοποίηση των πειραμάτων.

• •

e ..

Σχήμα 20: Το βαλιτσάκι του ηλεκτρισμού
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Ειδικότερα, κάθε ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της ένα βαλιτσάκι (βλ. σχήμα 20)

που περιείχε όλα τα αναγκαία όργανα και υλικά για τη συναρμολόγηση κυκλωμάτων και για

τη μέτρηση των βασικών μεγεθών του ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, στο βαλιτσάκι αυτό

περιέχονταν: 4 μπαταρίες πλακέ 4,5 Volt, 4 λυχνιολαβές, 5 λαμπάκια 3,8 Volt και 5 λαμπάκια

6 Volt, 6 καλώδια 60 cm με ακροδέκτες μπανάνα-κροκοδειλά1C1., 5 καλώδια 60 cm με

_ ακροδέκτες μπανάνα-μπανάνα, 3 καλώδια 60·cm με ακροδέκτες κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι,

1 ψηφιακό πολύμετρο, 1 διακόπτης απλός μαχαιρωτός και 1 πλακίδιο αντιστάσεων.

Για την κατανόηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι κατασκευάστηκε και

χρησιμοποιήθηκε μακέτα, η οποία βοήθησε στην αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών

μεταξύ του τρόπου λειτουργίας ενός κυκλώματος με δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα

και της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σmτιού (μακέτα) όπου συνδέονταν δύο αντιστάσεις/

λάμπες, επίσης παράλληλα.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στην κάτοψη της μακέτας (βλ. σχήμα 21α), αριστερά

πάνω σε αυτή (μακέτα) κατασκευάσαμε ένα ξύλινο κτίριο - το εργοστάσιο της ΔΕΗ - μέσα

στο οποίο τοποθετήσαμε μια μπαταρία πλακέ 4,5 VoH. Στους δύο πόλους της μπαταρίας

συνδέσαμε δύο καλώδια (βλ. σχήμα 21β), τα οποία εξέρχονταν από το πίσω μέρος του

εργοστασίου της ΔΕΗ και στηρίζονταν πάνω σε δύο στρόγγυλα ξύλα με προεξοχές, που

έπαιζαν το ρόλο των στύλων/ κολόνων της ΔΕΗ. Μετά το δεύτερο στύλο/ κολόνα, τα δύο

καλώδια συνδέονταν/ στηρίζονταν σε μια εξωτερική ξύλινη βάση ενός σπιτιού (βλ. σχήμα

21γ) και εισέρχονταν σε δύο διαφορετικά σημεία στο γενικό πίνακα.

Σχήμα 21α: Κάτοψη μακέτας ηλεκτρικής εγκατάστασης σπιτιού
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Σχήμα 21β: Μακέτα ηλεlCτριlCή φατάσταση

Δύο καλώδια συνδέοvrαΖ με το εργοστάσιο τη ΔΕΗ

Σχήμα 21γ: Μακέτα ηλε1Cτρι1Cή εγκατάσταση

Δύο καλώδια συνδέου τη ΔΕΗμε τη ηλειcrρική εγκατάσταση στο σπίτι
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Δεξιά πάνω στο χώρο της μακέτας, όπως φαίνεται στην κάτοψη, κατασκευάστηκε με

διάφανο υλικό - πλέξι γκλας - ο χώρος ενός σπιτιού. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε

αυτό το διάφανο υλικό ήταν για να μπορέσουν οι μαθητές/ριες να παρατηρήσουν τη διαδρομή

των καλωδίων πίσω από την πρίζα του τοίχου και από το διακόπτη και μέσα στον τοίχο του

σπιτιού.

Στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου (σπιτιού) (βλ. σχήμα 22), τοποθετήθηκε ένας γενικός

- πίνακας, μια πρίζα τοίχου και ένας διακόπτης, όλα με τις πραγματικές τους διαστάσεις.

Τα δύο καλώδια του εξωτερικού δικτύου του ηλεκτρισμού που συνδέθηκαν σε δύο

διαφορετικά σημεία του γενικού πίνακα, συνέχιζαν τη διαδρομή τους μέσα Ότο χώρο του

σπιτιού. Γύρω από το κάθε καλώδιο υπήρχε ένα πλαστικό κάλυμμα (μόνωση), το χρώμα του

οποίου ήταν διαφορετικό για το κάθε καλώδιο, αλλά ίδιο με το χρώμα του αντίστοιχου

καλωδίου που χρησιμοποιείται στο σπίτι, για να μην δημιουργηθούν παρανοήσεις .στους/ις

μαθητές/ριες. Έτσι, το ένα από τα καλώδια αυτά είχε μαύρο κάλυμμα (φάση του ρεύματος),

και το άλλο θαλασσί κάλυμμα (ουδέτερο).

Σχήμα 22: Μακέτα ηλεκτρική εγκατάστασης

Εσωτερικό σπιτιού, όπου διακρίνεται ο γενικός πίνακας και η παράλληλη

σύνδεση των καλωδίων στο εσωτερικό του

Όσον αφορά στη διαδρομή των δύο καλωδίων, το μαύρο καλώδιο, συνδέθηκε πρώτα

στο γενικό διακόπτη, και αμέσως μετά στη γενική ασφάλεια, όπου δημιουργήθηκε/ βρίσκεται

το ένα από τα δύο σημεία διακλάδωσης των καλωδίων μέσα στο χώρο του σπιτιού. Μετά τη
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γενική ασφάλεια ένα κομμάτι μαύρου καλωδίου συνδέθηκε με .την πρίζα του τοίχου, και ένα

άλλο με το διακόπτη της λάμπας _του δωματίου και στη συνέχεια με τη λάμπα! φως. Το

θαλασσί καλωδιο συνδέθηκε πρώτα σε ένα σημείο στο κάτω μέρος του γενικού πίνακα, όπου

δημιουργήθηκε/ βρίσκεται το δεύτερο σημείο διακλάδωσης των καλωδίων μέσα στο σπίτι.

Μετά το σημείο αυτό, ένα κομμάτι θαλασσί καλωδίου ενώθηκε με την πρίζα του τοίχου, και

ένα άλλο θαλασσί καλώδιο με το διακόπτη της λάμπας και στη συνέχεια με τη λάμπα του

- δωματίου.

·Ετσι, οι μαθητές!ριες μέσα στο χώρο του σπιτιού. μπορούσαν να εντοπίσουν τα δύο

κυκλώματα. να παρακολουθήσουν τ/ διαδρομή των καλωδίων μέσα στο σπίτι. να διακρίνουν

τα δύο σημεία διακλάδωσης των καλωδίων στο χώρο του γενικού πίνακα και να

διαπιστώσουν την παράλληλη σύνδεση δύο ηλεκτρικών συσκευών. Να σημειωθεί ότι κατά τη

διάρκεια των διδασκαλιών στο χώρο όπου υπάρχει η πρίζα του τοίχου συνδεόταν με μια

πρίζα! φις ένα μικρό παιδικό πιστολάκι (μινιατούρα) και άλλες φορές ένα μικρό παιδικό

πλυντήριο (μινιατούρα). ώστε οι μαθητές/ριες να παρατηρούν την ταυτόχρονη λειτουργία δύο

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

3.4.4.7. Ο ρόλος του/ης εKπαιδΕUΤΙKOύ στην τάξη

Κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ο ρόλος του/ης εκπαιδευτικού για

την επιτυχή διαχείριση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης απαιτεί νέα

χαρακτ/ριστικά και κυρίως. αποκέντρωση της εξουσίας του δασκάλου και της δασκάλας. με

παράλληλη διευκόλυνση της εργασίας των ομάδων και συντονισμό των εργασιών όλων των

ομάδων στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ακόμα να παρέχουν βοήθεια σε άτομα ή ομάδες

για πρακτικά ζητήματα, όπως συναρμολόγηση και λειτουργία συσκευών και οργάνων,

πραγματοποίηση πειραμάτων. να δίνουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις, να ενθαρρύνουν τα

παιδιά με χαμηλή απόδοση και να ρυθμίζουν τις εντάσεις και τις διενέξεις που τυχόν

εμφανίζονται στις ομάδες, συμβουλεύοντας τα παιδιά και παρεμβαίνοντας κατάλληλα.

Οι δάσκαλοι/ες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, προσπάθησαν από την αρΊή να

ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου αυτού ρόλου. Επειδή όμως επρόκειτο για λειτουργίες

με τις οποίες οι περισσότεροι/ες δεν είχαν εμπειρία και εξοικείωση. η διδαCJl(αλία. όπως

προαναφέρθηκε. γινόταν (έγινε) από την ερευνήτρια. με την παρουσία του/ης εκπαιδευτικού

της κάθε τάξης. ο/η οποίος!α διευκόλυνε. συμβούλευε, καθοδηγούσε και συντόνιζε τις

εργασίες όλων των ομάδων. Όταν υπήρχε ανάγκη. βοηθούσε στη συναρμολόγηση και τη
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λειτουργία συσκευών και οργάνων, έδινε τις απαραίτητες διευκρινίσεις και συμβούλευε τα

παιδιά παρεμβαίνοντας κατάλληλα.

3.4.5. Ομάδες Σύγκρισης - Τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού/ συμβαπκού

μαθησιακού περιβάλλοντος

Οι μαθητές/ριες των ομάδων ε'λέγχου διδάχθηκαν τα θέματα του ηλεκτρισμού με τον

παραδοσιακό τρόπο και όπως αυτά παρουσιάζονταν στο τότε ισχύον (Άνοιξη του 1999)

Αναλυτικό Πρόγραμμα των Φυσικών της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου

(ΦΕΚιI985).

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο καθοδήγησε τη διδασκαλία των Φυσικών για

αρκετά χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στηρίχτηκε στο παραδοσιακό πρότυπο, το

οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία των Φυσικών Εmστημών μέχρι τις αρχές τ/ς

δεκαετίας του '60, ενώ σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιείταιακόμα και σήμερα (Kόιcιcoτας

1997).

Σύμφωνα με το παραδοσιακό αυτό μοντέλο, ο ρόλος του/ης δασκάλου/ας είναι να

"μεταδίδει" τη γνώση. Το μυαλό του παιδιού θεωρείται σαν άγραφο χαρτί (tabuJa raza) πάνω

στο οποίο ο/η δάσκαλος/α μπορεί να εγγράψει οτιδήποτε ή καλύτερα τη δική του/ης

εmστήμη. Θεωρείται ότι ο/η μαθητήqρια δεν έχει καμία γνώση για κάποιο θέμα πριν το

διδαχτεί επίσημα στο σχολείο, ενώ η ισχυροποίηση των νέων εννοιών εmδιώκεται μέσα από

επαναλήψεις με άμεση ενίσχυση των σωστών απαντήσεων και εξοστρακισμό των

λανθασμένων.

Οι Φυσικές Εmστήμες θεωρούνται ως κατάλογος γεγονότων που "πρέπει" να διδαχτούν

και το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως κατάλογος κεφαλαίων που "πρέπει" να γίνουν στην τάξη. Η

έμφαση δίνεται στον όγκο των πληροφοριών που "πρέπει" να μεταδοθούν. Όσον αφορά στις

διδακτικές στρατηγικές, οι mo αποτελεσματικές για τη μετάδοση γνώσης στους/ις

μαθητές!ριες είναι εκείνες που ο/η δάσκαλoς.lα λεει σ' αυτούς/ές ποια πράγματα "πρέπει" να

μάθουν. Συνεπώς η έμφαση δίνεται σε κλειστές στρατηγικές διδασκαλίας που δέχονται τη

ροή πληροφοριών από το/η δάσκαλο/α στους/ις μαθητές/ριες. Είναι mθανόν το μάθημα να

περιλαμβάνει μια ΠfX1,κτιιcή άσκηση με σκοπό να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών,

συνήθως όμως περιστρέφεται γύρω από την απόδειξη της θεωρίας, ενώ το περιεχόμενο

διασπάται σε μικρές ενότητες που αποτελούν μια προσεκτικά επιλεγμένη ύλη από κάποιον

ειδικό.
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Όσον αφορά στη θεματική ενότητα του ηλεκτρισμού και πιο συγκεκριμένα στους

στόχους των διδακτικών ενοτήτων, αυτοί ήταν πολύ γενικοί, δεδομένου ότι τα περισσότερα

ρήματα με τα οποία εισάγονταν (π.χ. κατανοήσουν, διευρύνουν, διαπιστώσουν, μάθουν,

γνωρίσουν κ.ά.) ήταν γενικά και ασαφή (Ζαβλανός 1987), και στις περισσότερες περutτώσεις

δεν προβλεπόταν η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/ριών στη διδακτική διαδικασία, καθώς

και ο πειραματισμός των παιδιών με τη χρήση εποπτικού και εργαστηριακού υλικού. Οι

- στόχοι έτσι όπως αναπτύσσονταν, φαίνονταν να στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη

του γνωστικού τομέα των μαθητών/ριών, δηλαδή, εκείνο που ενδιέφερε ήταν οι μαθητές!ριες

να μάθουν και να γνωρίσουν, χωρίς να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες δεδομένου ότι

δεν καλούνται να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν, να ταξινομήσουν, να συζητήσουν, να

αναπτύξουν επιχειρήματα, να εmκοινωνήσουν, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήξουν σε

συμπεράσματα.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων, παρά το γεγονός ότι οι

μαθητές!ριες του Δημοτικού σχολείου ζουν μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον και

χειρίζονται καθημερινά διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, ο τρόπος παρουσίασης της διδακτέας

ύλης δεν απέβλεπε στην απόκτηση λειτουργικών γνώσεων από τους/ις μαθητές/ριες τις οποίες

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν! αξιοποιήσουν σε πραγματικές καταστάσεις της

καθημερινής τους ζωής.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διδακτικές ενότητες που παρακολούθησαν οι

μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης των ομάδων σύγκρισης, για ΈWOιες και φαινόμενα του

ηλεκτρισμού.

3.4.5.1. Οι διδακτικές ενότητες που παρακολούθησαν οι μαθητές/ριες της Ε' τάξης, των

ομάδων σύγκρισης, για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού

Όσον αφορά στη θεματική ενότητα του ηλεκτρισμού, που απασχολεί την παρούσα

έρευνα, στην Ε' τάξη του Δημοτικού σχολείου προβλέπονταν έξι.διδακτικές ενότητες για τη

διδασκαλία του ηλεκτρισμού που ήταν οι εξής: 1) Το ηλεκτρικό φορτίο, 2) Ηλεκτρικές πηγές,

3) Το ηλεκτρικό ρεύμα, 4) Ηλεκτρικά κυκλώματα, 5) Μεταφορά και κατανάλωση της

ηλεκτρικής ενέργειας, 6) Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Οι στόχοι των διδακτικών ενοτήτων ήταν οι μαθητές/ριες:

• να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη δομή του ατόμου και να μάθουν ότι τα άτομα της

ύλης είναι ουδέτερα και ότι μπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρικό φορτίο,
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• να γνωρίσουν τι είναι ηλεκτρικές πηγές, τα είδη τους και την αρχή λειτουργίας των

ηλεκτρικών στοιχείων,

• να εισαχθούν στην έννοια της διαφοράς δυναμικού που υπάρχει μεταξύ των πόλων της

κάθε ηλεκτρικής πηγής,

• να γνωρίσουν με απλά πειράματα τι είναι τάση και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος,

_ • να πειραματιστούν με διάφορα υλικά για να γνωρίσουν τους καλούς και κακούς αγωγούς

του ηλεκτρικού ρεύματος,

• να κατανοήσουν τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα και να το διακρίνουν σε κλειστό και ανοιχτό,

• να γνωρίσουν μερικά απλά ηλεκτρολογικά υλικά και να μάθουν πού χρησιμοποιούνται,

• να γνωρίσουν τον τρόπο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και να αποκτήσουν γενικές

γνώσεις για την οικιακή εγκατάσταση,

• να αναπτύξουν σωστή συμπεριφορά για την αΠαΡυγή των κινδύνων που προέρχονταν από

τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.

3.4.5.2. Οι διδακτικές ενότητες που παρακολούθησαν οι μαθητές/ριες της Στ' τάξης,

των ομάδων σύγκρισης, για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού

Οι διδακτικές ενότητες που προβλέπονταν για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού στη Στ'

τάξη του Δημοτικού σχολείου ήταν: 1) Ηλεκτρομαγνήτες, 2) Ηλεκτρικό κουδούνι 

ΤηλέΥραφος - Τηλtφωνo, 3) Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό, 4) Εργοστάσια

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Ηλεκτρογεννήτριες

Οι στόχοι των διδακτικών ενοτήτων ήταν οι μαθητές/ριες:

• να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για ορισμένες συσκευές που λειτουργούν καθημερινά στο

σπίτι και να επισημάνουν τη χρησιμότητα των συσκευών αυτών στην καθημερινή ζωή,

• να γνωρίσουν ότι υπάρχουν διάφορα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

• να πληροφορηθούν μορφές ενέργειας από τις οποίες μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική

ενέργεια ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι εκμεταλλεύσιμες ή όχι,

• να αναγνωρίσουν ότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε

μηχανική είναι χρήσιμοι στον άνθρωπο.

140

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος - Το

περιεχόμενο των εννέα νέων διδακτικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν για

τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

ΕισαγωΥή 142

4.1. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των ΕWΈΑ νέων διδα1CT1.κών ενοτήτων Ύ\α τη

διδαm;:αλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού 143

4.1.1. Από το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, στην πaρόJJ.ηλ.η σύνδεση

;.αμπών στο εργαστήριο 143

4.1.2. Από την παρόJJ.ηλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο. στην παρωληλη

σύνδεση των συσκευών στο σπίτι 145

4.2. Το νέο Αναλυπκό Πρόγραμμα που αναπτύχθηΚΕγια τη διδασκαλία και

μάθηση εwοιών και φαινομένωντου ηλεκτρισμού 147

4.2.1. Διδακτική Ενότητα ΓΙ - 2//: Λάμπες, καλώδια και μπαταρίες/

το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 147

4.2.2. Διδακτική Ενότητα ]/}: Γνωριμία με το πολύμετρο/

α) μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος,

β) μέτρηση της τάσης μπαταριών, γ) μέrρηση της αντίστασης 154

4.2.3. Διδακτική Ενότητα 4//: Κυκλώματα με δύο λάμπες! Σύνδεση σε σειρά 158

4.2.4. Διδακτική Ενότητα 5": Κυκλώματα με δύο λiι.μπες! ΠαρόJJ.ηλη σύνδεση 163

4.2.5. Διδακτική Ενότητα 6'1; Το πορτατίφ 170

4.2.6. Διδακτική Ενότητα 71: Τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές 172

4.2.7. Διδαxnκή Ενότητα κι: Η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού (μέρος α ')/

Η -Υενική ασφάλεια 175

4.2.8. Διδακτική Ενότητα 9'1: Η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιΏού (μέρος Ρ')!

Το ευρύτερο κύιύ.ωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης 178

4.3. ΠΟΙΟΤ1.1ro χαρακτηρισnκάl κριτήρια ανάλυσης των απαντήσεωνΙ

σχημάτων των παιδιών 180

141

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



· Εισαγωγή

Στο τέταρτο κεφάί.αιο παρουσιάζεται η σχεδίαση και ανάπτυξη του νέου μαθησιακού

περιβάλλοντος, καθώς και το περιεχόμενο των εwέα νέων διδακτικών ενοτήτων που

αναπτύχθηκαν για τη διδασκαλία και μάθηση των εννοιών και των φαινομένων του

ηλεκτρισμού.

-
Πιο αναλυτικά, παρατίθενται οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν σε κάθε διδακτική

ενότητα και γίνεται αναφορά σης έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων. Περιγράφονται τα

ερωτήματα που περιέχονταν στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας,

καθώς και οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες που προτείνονταν σε κάθε φυλλάδιο

εΡΎασίας για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Στο τέλος του κεφαλαίου, περιγράφονται τα ποιοτικά κριτήρια! χαρακτηριστικά που

τέθηκαν για την ανάλυση των απαντήσεων και των σχημάτων που έδωσανl πραγματοποίησαν

τα παιδιά τόσο στο αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο, όσο και στα φυλλάδια εργασίας, κατά τη

διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών.
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4.1. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των διδακτικών ενοτήτων "ιια τη διδασκαλία και

μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

Το σκεπτικό το οποίο αναπτύχθηκε για το σχεδιασμό και την οργάνωση των διδακτικών

ενοιήτων για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού, είναι ότι

_ οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου, για να κατανοήσουν την

παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι, είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν

με τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία κυκλωμάτων παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο

εργαστήριο. Ο βασικός λόγος είναι ότι η ηλεΙCΤPΙκή εγκατάσταση στο σπίτι είναι πιο σύνθετη,

περιλαμβάνει την παράλληλη σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών και το πιο σημαντικό,

τα καλώδια στο χώρο του σπιτιού είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του τοίχου. Έτσι, τα

παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν τη διαδρομή των καλωδίων μέσα στο σπίτι, αλλά θα

μπορούσαν να κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης των κυκλωμάτων του σπιτιού μέσα από

κατάλληλες συσχετίσεις και παραλληλισμούς με τα κυκλώματα του εργαστηρίρυ. Κατά

συνέπεια, οι διδακτικές ενότητες του ηλεκτρισμού χωρίστηκαν σε δύο ευρύτερες θεματικές

ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αφορούσε στην παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εΡΎαστήριο και η δεύτερη θεματική ενότητα στην παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο

σπίτι.

4.1.1. Από το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, στην παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο

Όσον αφορά στην πρώτη θεματική ενότητα και προκειμένου οι μαθητές/ριες να

κατανοήσουν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, κρίθηκε σημαντικό τα παιδιά

να συναρμολογήσουν στις τρεις πρώτες ενότητες απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, να

παρατηρήσουν τον τρόπο σύνδεσης των υλικών που τα αποτελούσαν, ώστε να

συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ύπαρξης κυκλώματος για τη λειτουργία της λάμπας.

Επιπλέον, θεωρήθηκε σημαντικό τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο του

"φανταστικού τρένου", καθώς και το πολύμετΡΟ (με το οποίο μέτρησαν τα τρία βασικά

μεγέθη του ηλεκτρισμού, ένταση, τάση, αντίσταση), για να ερμηνεύσουν τον τρόπο σύνδεσης

και λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, να συνειδητοποιήσουν ότι το 1<ύκλωμα

είναι ένα ενιαίο σύστημα αλληλεπιδρώντων στοιχείων και για να διατυπώσουν κάποιες

αρχικές προβλέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπηρεάζονται τα βασικά

μεγέθη του ηλεκτρισμού.
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Ειδικότερα, οι μαθητέςιριες χρησιμοποιώντας το πολύμετρο και μετρώντας με αυτό την

ένταση του ρεύματος σε δύο διαφορετικά σημεία σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, μπορούν

να διαmστώσουν ότι η ένταση του ρεύματος διατηρείται σταθερή και ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

δεν καταναλώνεται κατά μήκος των στοιχείων του ηλεκτρικού κυκλώματος. Επιπλέον, τα

παιδιά μετρώντας με το πολύμετρο την ένταση του ρεύματος σε διαφορεπκά σημεία σε ένα

κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά και σε ένα κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης λαμπών,

μπορούν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στην ένταση του ρεύματος μεταξύ των

τριών κυκλωμάτων (απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά.

κύκλωμα παράλ/ηλης σύνδεσης λαμπών), και να προσεγγίσουν ποιοτικά τη 'σχέση μεταξύ

των δύο μεγεθών του ηλεκτρισμού, της έντασης του ρεύματος και της αντίστασης, ώστε να

καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δύο ποσά που είναι αντιστρόφως αvά:J.n(α.

Η διδασκαλία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος θεωρήθηκε ότι θα βοηθούσε τoυςlι.ς

μαθητές/ριες να μελετήσουν στις επόμενες ενότητες mo σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα με

δυο λάμπες και μια μπαταρία, καθώς και να κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης και

λειτουΡΎίας του πορτατίφ στο σπίτι ή της λάμπας του δωματίου. που ο τρόπος σύνδεσης και

λειτουργίας τους μοιάζει με αυτόν του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.

Μετά το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, θεωρήθηκε σημαντικό οι μαθητές/ριες να

μελετήσουν mo σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα με δύο λάμπες και μια μπαταρία, να

συναρμολογήσουν κυκλώματα με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά, να εντοπίσουν

ομοώτητες και διαφορές με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, να συνειδητοποιήσουν ότι όταν οι

λάμπες συνδέονται σε σειρά μειώνεται η φωτοβολία τους, γιατί μειώνεται το ηλεκτρικό

ρεύμα στο εσωτερικό του κυκλώματος, καθώς και να αντιληφθούν ότι η αποσυναρμολόγηση

της μιας λάμ..-ι:ας από το κύκλωμα, οδηγεί σε άνοιγμα του κυκλώματος και στην παύση της

λειτουργίας όλων των λαμπών.

Η διδασ1\αλία της σύνδεσης λαμπών σε σειρά θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική,

προκειμένου οι μαθητές/ριες να κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας τέτοιων

κυκλωμάτων, ώστε να είναι σε θέση να εξηγούν γιατί οι συσκευές στο σπίτι δεν είναι

συνδεδεμένες σε σειρά. αλλά και για να αναφέρουν περιπτώσεις εφαρμογής της σύνδεσης

αντιστάσεων/ λαμπών σε σειρά στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. τα φώτα ενός δωματίου, τα

χριστουγεννιάπκα λαμπάκια κλπ.).

Μετά τη διδασκαλία της σύνδεσης λαμπών σε σειρά, θεωρήθηκε ότι οι μαθητές/ριες θα

είναι σε θέση να συναρμολογήσουν κυκλώματα με δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλ/.ηλα. Ο

σχεδιασμός της διδασκαλίας προέβλεπε τα παιδιά να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές

μεταξύ της παράλληλης συνδεσμολογίας και των κυκλωμάτων σύνδεσης λαμπών σε σειρά,
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αλλά και με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, να επισημάνουν ότι όταν δύο λάμπες συνδέονται

παράλ/ηλα η φωτοβολία τους είναι μεγαλύτερη από τη φωτοβολία των δύο λαμπών που

συνδέονται σε σειρά και ίδια με τη φωτοβολία της λάμπας του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος. και να αντιληφθούν ότι η αποσυναρμολόγηση της μίας λάμπας από το κύκλωμα

της παράλληλης συνδεσμολογίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία της άλλης λάμπας. Επιπλέον,

στόχος της διδασκαλίας ήταν οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι η ένταση του-
ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των διακλαδώσεων της παράλληλης σύνδεσης, είναι ίδια με την

ένταση του ρεύματος σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και μεγαλύτερη από την ένταση του

ρεύματος σε ένα κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά, καθώς και ότι η ένταση του

ηλεκτρικού ρεύματος στο κυρίως κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας και πριν τις

διακλαδώσεις, αυξάνεται κάθε φορά που συνδέεται παράλληλα μια νέα αντίσταση στο

κύκλωμα (εφόσον η τάση - μπαταρία - είναι η ίδια και χρησιμοποιηθούν ίδιες λάμπες - ίδια

αντίσταση).

Η διδασκαλία της παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο θεωρήθηκε ως μία

από τις mo σημαντικές ενότητες, δεδομένου ότι αν οι μαθητές/ριες κατανοήσουν τον τρόπο

σύνδεσης και λειτουργίας κυκλωμάτων παράλληλης συνδεσμολογίας, θα είναι σε θέση να

προσεγγίσουν την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι, ως εφαρμογή της

παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων. και να εξηγήσουν γιατί τα στοιχεία της ηλεκτρικής

OΙΊCιακής εγκατάστασηςείναι συνδεδεμένα παράλληλα και όχι σε σειρά.

4.1.2. Από την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, στην παράλληλη σύνδεση

των συσκευών στο σπίτι

Μετά τη διδασκαλία της παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, ακολουθεί η

δεύτερη θεματική ενότητα του ηλεκτρισμού. η οποία αφορά στη σύνδεση και λειτουργία της

παράλ/ηλης σύνδεσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Αρχικά, θεωρήθηκε σημαντικό τα παιδιά να μελετήσουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα

στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση. και ειδικότερα, να συζητήσουν για τον τρόπο

σύνδεσης και λειτουργίας ενός πορτατίφ και μιας λάμπας δωματίου. να εντοπίσουν

ομοιότητες και διαφορές. να συσχετίσουν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας τους με τον

τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. και να παραλληλίσουν

στοιχεία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος του εργαστηρίου. με στοιχεία των κυκλωμάτων

του πορτατίφ και της λάμπας του δωματίου.
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Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων του πορτατίφ και τ/ς λάμπας δωματίου

l:Ιεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου οι μαθητές!ριες να κατανοήσουν τ/ λειτουργία

δύο απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων του σπιτιού, μέσα από κατάλληλες συσχετίσεις και

παραλληλισμούς με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα στο εργαστήριο, και να συνειδητοποιήσουν

το ρόλο που παίζοιιν ορισμένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την ηλεκτρική εγκατάσταση

στο σπίτι (π.χ. διακόπτης), συσχετίζοντας τον με το ρόλο των στοιχείων των κυκλωμάτων του

εργαστηρίου.

Έτσι, στην επόμενη διδακτική ενότ/τα, οι μαθητές!ριες θα είναι σε θέση να

συζητήσουν για τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, να

συσχετίσουν τη λειτουργία τους με τη λειτουργία των κυκλωμάτων του εργαστηρίου, και να

παραλληλίσουν τη σύνδεσή τους με τ/ν παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο και όχι

με τ/ σύνδεση λαμπών σε σειρά, δεδομένου ότι αν σβήσει η μία από τις δύο ηλεκτρικές

συσκευές που λειτουργούν την ίδια στιγμή μέσα σε ένα σπίτι, η άλλη θα συνεχίσει να

λειτουργεί όπως προηγουμένως.

Μετά τη διδασκαλία της παράλληλης σύνδεσης των ηλεκτρικών ΟΙl(1.ακών συσκευών,

τα παιδιά στις δύο τελευταίες διδακτικές ενότητες θα είναι σε θέση να συζητήσουν για την

ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι. Αρχικά θεωρείται σημαντικό οι μαθητές/ριες να μελετήσουν

το ρόλο τ/ς ασφάλειας στην ηλεκτρική ΟΙl(1.ακή εγκατάσταση, να συναρμολογήσουν

κυκλώματα παράλληλης σύνδεσης λαμπών για να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι

και να συσχετίσουν τα στοιχεία του κυκλώματος τ/ς παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο

εργαστήριο, με τα στοιχεία της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, ώστε να εξηγήσουν τη

θέση της ασφάλειας στην εγκατάσταση του σπιτιού.

Επιπλέον, οι μαθητές/ριες με τη βοήθεια μακέτας, θα έχουν τη δυνατότητα να

συζητήσουν για τη διαδρομή που ακολουθούν τα εξωτερικά καλώδια από το εργοστάσιο της

ΔΕΗ έως το σπίτι, για τη σύνδεση των εσωτερικών καλωδίων του σπιτιού, με τα εξωτερικά

καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, για τ/ θέση απλών ηλεκτρολογικών υλικών, όπως ο

γενικός πίνακας, ο γενικός διακόπτης, η ασφάλεια, ο διακόπτης και η πρίζα στην ηλεκτρική

ΟΙl(1.ακή εγκατάσταση, καθώς και για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών με

την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση. Πιστεύεται ότι μέσα από τις δραστηριότητες αυτές οι

μαθητές/ριες θα είναι σε θέση να σχηματίσουν/ αποκτήσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη

δομή της ηλεΙCΤρικής εγκατάστασης στο σπίτι, για τη θέση απλών ηλεκτρολογικών υλικών σε

αυτή, για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών ΟΙl(1.ακών συσκευών, καθώς και για το

ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής ΟΙl(1.ακής εγκατάστασης και για τη διαδρομή των

]46

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



· καλωδίων και του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα και έξω από το χώρο του σπιτιού στο δίκτυο

του ηλεκτρισμού.

4.2. Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία και μάθηση

εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

- 4.2.1. Διδακτική Ενότητα Ιη.2η: Λάμπες, Καλώδια και Μπαταρίες - Το Απλό

Ηλεκτρικό Κύκλωμα (2 διδακτικές ώρες)

Οι διδακτικοί στόχοι των δύο πρώτων ενοτήτων ήταν οι μαθητές/ριες: α) να

συναρμολογήσουν κατάλληλα τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να κατασκευάσουν απλά

ηλεκτρικά κυκλώματα με μία μπαταρία και μία λάμπα, β) να διαπιστώσουν το ρόλο του

δεύτερου καλωδίου στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, γ) να κατανοήσουν τη λειτουργία του

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, δ) να εξηγήσουν με τη βοήθεια του μοντέλου του

"φανταστικού τρένου" τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και το ρόλο της μπαταρίας,

των καλωδίων και της λάμπας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, και ε) να αναπτύξουν

αναπαραστάσεις στο μικροσκοπικό επίπεδο για το ηλεκτρικό ρεύμα, ως προσανατολισμένη

κίνηση/ ροή ηλεκτρονίων.

Στην αρχή της διδασκαλίας ζητείται από τα παιδιά να κάνουν ένα σχήμα - πρόβλεψη 

σχετικά με το πώς νομίζουν ότι θα πρέπει να συνδεθούν τα υλικά που τους δίνονται 

μπαταρία, λαμπάκι, καλώδια - ώστε να ανάψει το λαμπάκι. Στόχος της δραστηριότητας

αυτής είναι να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των παιδιών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας

του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και πιο συγκεκριμένα να διαπιστωθεί. αν οι μαθητές/ριες

πραγματοποιούν το ζητούμενο σχήμα (απλό ηλεκτρικό κύκλωμα), αν συνδέουν τη λάμπα και

τη μπαταρία με ένα ή με δύο καλώδια, καθώς και σε ποιο ή σε ποια σημεία της λάμπας και

της μπαταρίας συνδέουν το ένα ή τα δύο καλώδια.

Επιπλέον, προκειμένου να καταγραφούν οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών για τον

τρόπο λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κ:υκλώματος, καθώς και για το ρόλο που παίζουν σε

αυτό τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν - μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι - ζητείται από

τους/ις μαθητές/ριες σε ξ:πόμενη δραστηριότητα (ατομική εργασία 2) να εκφράσουν ατομικά

τις απόψεις τους σχετικά με το πώς νομίζουν ότι ανάβει το λαμπάκι, καθώς και πώς βοηθά η

μπαταρία και τα καλώδια ώστε αυτό να ανάψει. Ακόμα, τα παιδιά προβλέπεται να γράψουν
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και να προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν nς απόψεις τους σχετικά με το αν το λαμπάκι ανάβει

με ένα καλώδιο ή αν χρειάζεται να συνδεθούν δύο καλώδια στην μπαταρία για να ανάψει.

Σε ένα από τα επόμενα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην πρώτη διδακτική

ενότητα ζητείται και πάλι από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το "πώς

νομίζουν ότι ανάβει το λαμπάκι", Η ερώτηση αυτή τη φορά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας

ομαδικής δραστηριότητας με στόχο να διαmστωθεί αν οι ιδέες των παιδιών θα- διαφοροποιηθούν/ τροποποιηθούν, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, και μάλιστα αν θα

βελτιωθούν, ως αποτέλεσμα της συζήτησης ατην ομάδα, της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ

των μαθητών/ριών, καθώς και του γόνιμου διαλόγου που θα τους οδηγήσει σε συλλογικά

συμπεράσματα.

Μετά τη δεύτερη ομαδική δρασΠ1Ριότητα, προβλέπεται ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη και ακολουθεί συζήτηση, Στο πλαίσιο της

συζήτησης αυτής και προκειμένου οι μαθητές/ριες να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας

του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, καθώς και το ρόλο που παίζουν σε αυτό τα εmμέρους

στοιχεία που το συνθέτουν, προβλέπεται να γίνει αναφορά στο μοντέλο του "φανταστικού

τρένου", Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται σε μια αναλογία που τα παιδιά

καλούνται να αποκαταστήσουν μεταξύ των μερών και της συμπεριφοράς ενός "φανταστικού

τρένου", όπως αυτό περιγράφεται στη συνέχεια, και των μερών και της συμπεριφοράς του

ηλεκτρικού κυκλώματος (Dupin & Joshua 1989) (βλ. σχήμα 23).

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας, η αναλογία του τρένου και όχι κάποιο άλ/ο μοντέλο, όπως η αναλογία του

νερού, είναι οι εξής

α) τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση των ερευνών αναφορικά με τις αναλογίες-μοντέλα

που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του

ηλεκτρισμού, έδειξαν ότι ένα μοντέλο σωματιδιακού τύπου που αφορά στη ροή των

ηλεκτρονίων ή το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου, που διέπεται επίσης από

σωματιδιακού τύπου χαρακτηριστικά (π,χ. κίνηση διακριτών μονάδων - των βαγονιών),

μπορεί να είναι mo αποτελεσματικό - σε σχέση με το υδραυλικό μοντέλο - για την

κατανόηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού από μαθητές/ριες του δημοτικού

σχολείου, ηλικίας 9 και 12 ετών, από μαθητέqριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ηλικίας 16 ετών, καθώς και από φοιτητές/ριες υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς (Bullock

1979, Dupin & Joshua 1989),
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β) τα υδραυλικά μοντέλα παρουσιάζουν γενικά δυσκολίες στην κατανόησή ·τους ακόμα και

από μαθητές/ριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (16 ετών), ενώ σε ορισμένες

περιπτώσεις μπορεί να συμπεριφέρονται με τρόπο διαφορετικό από το στόχο-κύκλωμα και

να αποτύχουν στο να βοηθήσουν τους/ις μαθητές/ριες να κατανοήσουν τη λειτουργία του

ηλεκτρικού κυκλώματος (Newron & Newron 1996, Schwedes & Dudeck 1996, Schwedes

2001),

γ) η αναλογία του τρένου, δίνει μια πρώτη "σωματιδιακή" αναπαράσταση για το ηλεκτρικό

ρεύμα, με την προσανατολισμένη κίνηση των βαγονιών που αποτελούν το ανάλογο των

ηλεκτρονίων,

δ) το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου μπορεί να περιγράψει! εξηγήσει τη συμπεριφορά

του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, καθώς και κυκλωμάτων με αντιστάσεις συνδεδεμένες

σε σειρά, αλ/.ά όχι παράλληλα,

ε) το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου, με τα σωματιδιακού τύπου χαρακτηριστικά (τα

βαγόνια αποτελούν διακριτές μονάδες σωματιδίων, όπως τα ηλεκτρόνια), θεωρήθηκε ότι

μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο στάδιοl μοντέλο που θα βοηθήσει τους/ις

μαθητές!ριες να προσεγγίσουν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο,

δεδομένου ότι για την παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, επινοήθηκε και

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ένα επίσης σωματιδιακού τύπου

μοντέλο, το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου", όπου τα αυτοκίνητα ως διακριτές μονάδες,

παίζουν το ρόλο των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα. Το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου",

εξηγεί την αύξηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος πριν τις διακλαδώσεις, όταν

προστίθεται ένας νέος κλάδος, με σωματιδιακά χαρακτηριστικά,

στ) εmδίωξη αποτέλεσε να διαπιστωθεί αν μπορεί να γίνει κατανοητό και να χρησιμοποιηθεί

από παιδιά της ηλικίας των 11-12 ετών ένα απλό σωματιδιακό μοντέλο για το ηλεκτρικό

ρεύμα.

Ειδικότερα, οι παραδοχές του μοντέλου του "φανταστικού" τρένου (βλ. πίνακα 3) είναι

οι εξής: πρόκειται για ένα τρένο, το οποίο κινείται σε μία κλειστή σιδηροδρομική γραμμή.

Μέσα σε αυτή τη γραμμή κινούνται τα βαγόνια του τρένου, τα οποία είναι τοποθετημένα το

ένα πίσω από το άΛλο και συνδεδεμένα μεταξύ τους σε σταθερές αποστάσεις, ώστε να μην

συγκρούονται. Στο τρένο αυτό δεν υπάρχει μηχανή έλξης. Σε ένα σημείο της διαδρομής

(σταθμός) είναι τοποθετημένοι κάποιοι εργάτες, οι οποίοι σπρώχνουν με σταθερή δύναμη τα

βαγόνια που περνούν από μπροστά τους και αυτά κινούνται προς μία κατεύθυνση. Σε κάποιο

σημείο της διαδρομής, τα βαγόνια είναι πιθανό να συναντήσουν ένα εμπόδιο (να πέσουν

μικρές πέτρες ή να στραβώσει λίγο η γραμμή). Αυτό σημαίνει ότι θα δυσκολευτούν να
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περάσουν από το σημείο όπου βρίσκεται το εμπόδιο και έτσι θα αναyιcαστoύν όλα τα βαγόνια

να μειώσουν την ταχύτητά τους.

οτέλο του «Φα\ταστικο')

αγόνι

Εργάτες σπρώχνουν

τα βαγόνια

Ο Βαγόνι !lll Εμπόδιο

Σχήμα 23

Πίνακας 3

.;._1
\1'> ΕΡΎάτης

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βαγόνια q Ηλεκτρόνια

Κίνηση βαγονιών ~ Ηλεκτρικό ρεύμα

Εμπόδιο q άμπα

Κλειστή σιδηροδρομική γραμμή ~ Ηλεκτρικό κύκλωμα

Εργάτε που σπρώχνουν q Μπαταρία που σπρώχνει τα ηλεκτρόνια

Μυϊκή κόπωση ~ Εξάντληση τη μπαταρίας

Οι λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει το μοντέλο αυτό εί αι σημαντικές διότι, εκτός

από την α απαράσταση μπορεί α προσφέρει εξηγήσει ενώ επιτρέπει και τη διατύπωση

κάποιω απλών αλλά σημαντικών προβλέψεων. Ειδικότερα ένα σύστημα όπως το ηλεκτρικό
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-

Κύκλωμα αναπαριστάνεται με ένα άλλο σύστημα. που η σύνθεση και η λειτουργία του είναι

προσιτή ακόμα και σε παιδιά μικρής σχετικά ηλικίας. λόγω καθημερινών εμπειριών που

έχουν σε σχέση με διάφορα πραγματικά κινητά ή παιχνίδια. Τα στοιχεία του ενός συστήματος

αντιστοιχίζονται με τα στοιχεία του άλλου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διάκριση μοντέλου

και πραγματικότητας, και μέσα από τη λειτουργία του μοντέλου να γίνoνΙαt δυνατές

εξηγήσεις και προβλέψεις των φαινομένων της πραγματικότητας (Σταυρίδου 1995).

Ειδικότερα, το μοντέλο επιτρέπει την εμπέδωση της ιδέας ότι υπάρχει μία και μόνη

φορά για το ηλεκτρικό ρεύμα. γεγονός που συμβάλει στην εξασθένιση των αντιλήψεων για

διπλή φορά του ρεύματος μέσα στο κύκλωμα.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου συνίσταται στο ότι προσφέρει μια συνολική

θεώρηση του κυκλώματος και δίνει τη δυνατότητα στους/ις μαθητές/ριες να αντιληφθούν ότι

το ρεύμα διατηρείται σταθερό σε ένα κύκλωμα και άρα να τροποποιήσουν τις διαισθητικές

τους αντιλήψεις περί κατανάλωσης και μείωσης του ρεύματος. Συγχρόνως προσφέρει διέξοδο

στις αντιλήψεις περί κατανάλωσης εστιάζοντας όμως σε ένα άλ/ο σημείο του κυκλώματος:

στην ~"tαταρία. Αν κάτι "καταναλώνεται", αυτό είναι η μπαταρία (μυϊκή κόπωση των

εργατών), ενώ αντίθετα το ρεύμα διατηρείται.

Με τη βοήθεια του μοντέλου γίνεται επίσης κατανοητός ο ρόλος της αντίστασης και το

πώς αυτή επηρεάζει την ένταση του ρεύματος: όσο μεγαλύτερο εμπόδιοl αντίσταση υπάρχει

στο κύκλωμα, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα των βαγονιών άρα και η ένταση του

ρεύματος. Η αναλογία της αντίστασης ως εμποδίου στις γραμμές επιτρέπει στους/ις

μαθητές/ριες να καταλάβουν ότι η προσθήκη ενός επιπλέον εμποδίου επηρεάζει! μειώνει την

ταχύτητα όλων των βαγονιών (και ό-χι μόνο αυτών που είναι μετά το εμπόδιο) και κατά

συνέπεια δεν ευνοείται η ανάπτυξη συλ/ογισμών σειριακού τύπου: μια αντίσταση μετά από

μια λάμπα δεν επηρεάζει την ένταση του ρεύματος και τη φωτοβολία της λάμπας.

Αμέσως μετά προβλέπεται να γίνει αναφορά στο μοντέλο του υλικού οικοδομήματος,

ένα σωματιδιακού τύπου μοντέλο (Σταυρίδου 1995. Σταυρίδου & Σολομωνίδου 1996), (βλ.

σχήματα 24 και 25), με τη βοήθεια του οποίου η ύλη αναπαριστάται σχεδιάζοντας πυρήνες

ατόμων και ηλεκτρόνια.

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο αυτό κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας των δύο πρώτων διδακτικών ενοτήτων είναι οι εξής:

α) όπως ήδη αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας, ορισμένοι/ες ερευνητές!ριες

αναφέρουν ότι ένα μοντέλο σωματιδιακού τύπου που αφορά στη ροή των ηλεκτρονίων,

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό - σε σχέση με το υδραυλικό μοντέλο - για τ/ν

ι 5 ι
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κατανόηση ΕWOιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού από. μαθητέςJριες· του δημοτικού

σχολείου (ηλικίας 9 και 12 ετών) (Bullock 1979, Dupin & Joshua 1989),

β) το μοντέλο του υλικού οικοδομήματος, βοηθά τους μαθητές/ριες να συλλάβουν τη

σωματιδιακή δομή της ύλης και του ηλεκτρικού ρεύματος, και

γ) με τη βοήθεια του μοντέλου του υλικού οικοδομήματος, οι μαθητέςJριες μπορούν να

εξηγήσουν τη φωτοβολία της λάμπας.

Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού θα

επισημάνουν ότι η μπαταρία, το λαμπάκι και τα καλώδια, αποτελούνται στο εσωτερικό τους

από μόρια, αυτά από άτομα και τα άτομα από πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια είναι

μεγάλα, βαριά και δυσκίνητα, ενώ τα ηλεκτρόνια είναι μικρά, ελαφριά και ευκίνητα. Αν

αναπαραστήσουμε σε μεγέθυνση ένα σημείο στο κύκλωμα (βλ. σχήμα 24), τότε δεχόμαστε

ότι όταν το κύκλωμα είναι "ανοιχτό", δηλαδή η λάμπα δεν είναι αναμμένη, τα ηλεκτρόνια

Απλό ηλελ7{! κό λ15κλ φα Af>vriioo Όλi ιωύ οι ι,'οδομήuατοc

Σώμα που δεν δι αρρέεται από ηλε ιcrρι κό ρεύμα

Ηλε ιcr ρόνιQ

Σχήμα 24

κινούνται άτακτα μέσα σε κάθε σώμα, που συναρμολογείται στο κύκλωμα (τα πρωτόνια δεν

μετακινούνται). Όταν κλείσει το κύκλωμα (βλ. σχήμα 25), δημιουργείται, μια

προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων, μια συνεχόμενη ροή από τον αρνητικό πόλο της

μπαταρίας στο θετικό που αποτελεί το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ αυτή η κίνηση των ηλεκτρονίων

είναι που προκαλεί το άναμμα της λάμπας.

Ειδικότερα, η λάμπα φωτοβολεί γιατί έχει στο εσωτερικό της ένα άλλο συΡματάκι, που

συνδέεται με τα καλώδια και που "δυσκολεύει" το πέρασμα των ηλεκτρονίων από το

εσωτερικό του. Μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά καθώς περνούν, "συγκρούονται" με τα

σωματίδια του σύρματος, οπότε από την τριβή ζεσταίνεται όλο το συρματάκι και φωτοβολεί.
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Έτσι, με τη βοήθεια του μοντέλου αυτού εξηγείται η φωτοβολία της λάμπας, ενώ ενισχύεται

η άποψη που αναπτύχθηκε με το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου ότι τα ηλεκτρόνια

κινούνται μόνο προς μία κατεύθυνση, από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας (-) προς το

θετικό πόλο (+), που σημαίνει ότι η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα είναι μία

και τα ηλεκτρόνιαδεν πηγαινοέρχονταιαριστερά και δεξιά.

Απλό ιιί.εJιτρικόκύκλωιια

+ 4.5 νο]ι -

Μοντέλο υλΙliού Οlh"οδομιWατοc:

Σώμα που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα

ffi Πρωτόνιο

Ηλεκτρόνιο

Σχήμά25

Αμέσως μετά τη συζήτηση στην τάξη, τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε

ερωτήματα σχετικά με το πώς ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος, καθώς και για το ρόλο

που παίζουν στο κύκλωμα τα στοιχεία που το συνθέτουν - μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι.

Στόχος των ερωτημάτων αυτών είναι να διαπιστωθεί αν οι αντιλήψεις των παιδιών θα

τροποποιηθούν/ βελτιωθούν για τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν, αν οι μαθητές/ριες θα

χρησιμοποιήσουν στις απαντήσεις τους στοιχεία από το μοντέλο του υλικού οικοδομήματος

και από το μοντέλο του "φανταστικού τρένου", καθώς και αν τα παιδιά θα συσχετίσουν τα

στοιχεία του μοντέλου του υλικού οικοδομήματος, με αυτά του μοντέλου του "φανταστικού

τρένου", για να εξηγήσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς ανάβει το λαμπάκι του

κυκλώματος και τι ρόλο παίζει η μπαταρία, η λάμπα και τα δύο καλώδια στο κύκλωμα.

Στη συζήτηση στην τάξη, οι μαθητές/ριες θα εκφράσουν τις απόψεις τους και θα

ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με την ονομασία της σύνδεσης που πραγματοποίησαν, ενώ θα

τους/ις απασχολήσουν ζητήματα όπως πώς ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος και ποια είναι

η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διδασκαλία των δύο πρώτων διδακτικών ενοτήτων θεωρείται ως προαπαιτούμενο για

τη διδασκαλία της 4
ης

και 5
ης

διδακτικής ενότητας, όπου οι μαθητές/ριες θα μελετήσουν πιο

153

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



~')I.ρcrριo.i. .'l>d.Mμa'" μf. μ.. ~ntρlό _ 6iIo ....~~οι: <R:ψά '«11_.
~.1.1. Δ.1δa"""" [ ......",~: Γ_Iό~.",~,.

.) I'hl"l'"l ΠIi tνt.....i ..., ~""'" pd,...... ,) .ιιtτPιι<πι ..............

.......poώw. τ) I'h_~.-......; ":;_"9'1.<1_ (Ι Wo.tmodιόoρa)

ο. w.."""", 01ΙΙ!ιοι <,.; 0"'6npD; ο!νιι, ..~ .) "" """""" "" ιο

~ _ .. kIx- 6n ~ Μω>1 ιodιιa<Ol; ι.npirιιι no8rp\ σο: k ...w;

~~,)",,~ ~6n_~ιo~iJo<ιDo;"'"

""""<01;. ...... ~ rψιj <,.; """"- _ ....... τΙ .. ότι ό<a>' ~

............ (R) .. t..~ ι........, σ..ιIιφoj .. ..,φvς.. ~ ....... (U). ..rm
~"",,,-.,_""""""',,",,,,,<OI;_Ι) .. I ότι_~""'"

Μ« t.. ~......,.m.,nα8ιI:ρ/ι _ ~,,__ (Ι). ιόιΙι:~ ~

.........._~ιιaι-<OI;(I)- __

ε-ι.ιow.~oι;Mnι-;d-......,,~..-πφw~<-';:'J
.. οξι- ~_. φΟ8 ο)~ JIII'!'fIιI- ιο<φό:. <Οι) ..

_: ~.,."'~nιι;tν-.;-~~ζI..

ΡΙ"'" . "~.,.,,,ΙOΙ--nιι;"""~-'lJ"b' 
.............,."I..ι-OΙ;~~.......,....~

..... '" Ioipιαa οι; φinιι;~~ ..~ ..~ ..

~ _ ....~.,. "'.,tφφιιι- ~-

~~ ~ ... ..,...a.> ____

τι>t-• .,. "" },ρ.-ιia;...-~~

...~_..ς.- ...-6.~,,""'I,tόIι_..~~...........
~oαι8Iiιo; __ .,... ... _ .....~ .. JOI'Ί'dIιιI_ ...

EιoIu::6-. onι1 ... ..,.u.ιι... .,..,... .,. ........ Wιιocαoj ov6"I.
~~ _ σ~σ<o .. ,.....,.,... "'IIIΠδoιί ..~.ο.

~tIν/08; "" "Ι" ~~ ~ιιο. _~

--- ..~ .. ...- d.όμι:ι"" .. φiιo .-...~ ...

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



ηλεκτρισμού που μετρά (ένταση, τάση, αντίσταση), καθώς και τις μονάδες μέτρησης των

μεγεθών αυτών (Ampere, ΥοΙι, Ohm) και θα τα σημειώσουν στο φυλ/άδιο εργασίας τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη, τα παιδιά θα συνδέσουν τα τρία

μεγέθη του ηλεκτρισμού - την ένταση, την τάση και την αντίσταση - με στοιχεία!

χαρακτηριστικά του μοντέλου του "φανταστικού" τρένου που έχουν ανάλογο ρόλο με αυτόν

των τριών μεγεθών του ηλεκτρισμού στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Ακόμα, οι μαθητές/ριες θα

_ προσπαθήσουν να ορίσουν/ διασαφηνίσουν τις έννοιες της έντασης, της τάσης και της

αντίστασης, μέσα από συσχετίσεις και παραλληλισμούς με το ρόλο των επιμέρους στοιχείων

του μοντέλου του τρένου.

Ειδικότερα, τα παιδιά θα συνδέσουν την τάση, με την μπαταρία στο κύκλωμα και με το

ρόλο των εργατών στο μοντέλο και θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η τάση είναι το πόσο

γρήγορα σπρώχνει η μπαταρία τα ηλεκτρόνια στο κύκλωμα. Για παράδειγμα μια μπαταρία

1,5 Υοlι, αντιστοιχεί σε έναν αριθμό εργατών, που σπρώχνουν τα βαγόνια με μια ορισμένη

ταχύτητα, ενώ μια μπαταρία 4,5 Υοlι, αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό εργατών που

σπρώχνουν πιο γρήγορα τα βαγόνια.

Αναφορικά με το δεύτερο μέγεθος του ηλεκτρισμού, τα παιδιά θα συνδέσουν την

αντίσταση, με τη λάμπα στο κύκλωμα και με το ρόλο του εμποδίου στο μοντέλο και θα

οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι η αντίσταση είναι το πόσο εύκολα ή δύσκολα περνούν τα

ηλεκτρόνια από το εσωτερικό της λάμπας. Για παράδειγμα ένα εμπόδιο ενός ορισμένου

μήκους (π.χ. 5 εκατοστών), δυσκολεύει την κίνηση των βαγονιών, με αποτέλεσμα αυτά να

κινούνται με μια ορισμένη ταχύτητα μέσα στη γραμμή. Αν αυξηθεί το μήκος του εμποδίου

(π.χ. 10 εκατοστά), τότε δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η κίνηση των βαγονιών και

μειώνεται η ταχύτητα κίνησής τους σε όλη τη σιδηροδρομική γραμμή.

Αναφορικά με το τρίτο μέγεθος του ηλεκτρισμού, οι μαθητές/ριες θα συνδέσουν την

ένταση του ρεύματος με τη ροή των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα, και άρα με την κίνηση των

βαγονιών στη σιδηροδρομική γραμμή και θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι η ένταση του

ρεύματος είναι η ταχύτητα κίνησης των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα, το πόσο γρήγορα ή αργά

κινούνται αυτά στο εσωτερικό των στοιχείων που απαρτίζουν το κύκλωμα.

Στη συνέχεια τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν το πολύμετρο για να μετρήσουν την τάση

δύο διαφορετικών μπαταριών (Ι,5Υοlι και 4,5Υοlι), ενώ αμέσως μετά θα προσπαθήσουν να

εξηγήσουν με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου" σε τι διαφέρουν οι δύο

μπαταρίες που μέτρησαν.
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Στόχος αυτής της ομαδικής δραστηριότητας είναι να διαmστωθεί αν οι μαθητές!ριες θα

συνδέσουν το ένα μέγεθος του ηλειcrρισμoύ - την τάση - με την μπαταρία στο κύκλωμα,

καθώς και αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται το ρόλο που παίζουν δύο μπαταρίες διαφορετικής

τάσης σε ένα απλό ηλειcrΡΙKό κύκλωμα, συσχετίζοντάς τον με το διαφορεπκό αριθμό

εργατών που σπρώχνουν τα βαγόνια στο μοντέλο του "φαντασnKOύ τρένου". Αν, δηλαδή,

κατανόησαν ότι η τάση μιας μπαταρίας αντιστοιχεί σε έναν αριθμό εργατών, ενώ η

μεγαλύτερη τάση σε περισσότερους εργάτες.

Στη συνέχεια της ομαδικής δραστηριότητας και στα επόμενα ερωτήματα που

ακολουθούν, τα παιδιά θα μετρήσουν με το πολύμετρο την αντίσταση δυο συρμάτων

χpωμOνιιcελίνης διαφορετικού μήκους (Ι5εκ. και 30εκ.), θα εκφράσουν τις απόψεις τους

σχετικά με τη διαφορά που θα παρατηρήσουν στις μετρήσεις που θα πραγματοποιήσουν και

θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν τη διαφορετική αντίσταση των δύο συρμάτων με τη βοήθεια

του μοντέλου του "φαντασnKOύ τρένου".

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να διαmστωθεί αν τα παιδιά θα συνδέσουν το

δεύτερο μέγεθος του ηλειcrρισμoύ - την αντίσταση - με το σύρμα που έχει η λάμπα στο

εσωτερικό της, καθώς και αν κατανόησαν το ρόλο που παίζουν δύο λάμπες διαφορετικής

αντίστασης στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, συσχετίζοντάς τον με την αύξηση των εμποδίων ή

του μήκους του ενός εμποδίου στο μοντέλο του "φανταστικού τρένου", ώστε να οδηγηθούν

στο συμπέρασμα ότι όσο μεγαλώνει το μήκος του σύρματος. αυξάνει η τιμή της αντίστασης

που αυτό έχει.

Τα επόμενα ερωτήματα σχετίζονται με την ένταση του ρεύματος. Τα παιδιά θα

συναρμολογήσουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και θα μετρήσουν την ένταση του ρεύματος

σε δύο διαφορετικά σημεία - ένα πριν τη λάμπα και ένα μετά από αυτή - δεδομένου ότι από

τη βιβλιογραφία είναι γνωστό πως πολλά παιδιά υποστηρίζουν πριν τη διδασκαλία ένα

μοντέλο "εξασθένισης" για το ηλεκτρικό ρεύμα (Osborne 1981, Driver et αl. 1993. Driver et

αl. 1994). Εmπλέον, ζητείται από τους!ις μαθητές!ριες να εκφράσουν τις απόψεις τους στην

ομάδα σχετικά με το γεγονός ότι η ένταση του ρεύματος διατηρείται σταθερή σε όλο το

μήκος του κυκλώματος, καθώς και να εξηγήσουν τη διαπίστωση αυτή με τη βοήθεια του

μΟvtέλου του "φανταστικού τρένου".

Στόχος αυτής της τελευταίας ομάδας ερωτημάτων είναι να γίνει αντιληπτό αν τα παιδιά

θα συνδέσουν το τρίτο μέγεθος του ηλειcrΡΙKOύ ρεύματος - την ένταση του ρεύματος - με τη

ροή των ηλειcrΡOVΊων στο κύκλωμα, καθώς και αν κατανόησαν ότι η ένταση του ρεύματος

(ρυθμός ροής των ηλεκτρονίων) διατηρείται σταθερή σε όλο το μήκος του κυκλώματος, όπως

συμβαίνει και με την ταχύτητα κίνησης των βαγονιών σε όλο το μήκος της σιδηροδρομικής
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γραμμής, όταν δεν υπάρχουν αλλαγές στον αριθμό των εργατών και στο εμπόδιο που

παρεμβάλΝ:ται στη γραμμή.

Στα τελευταία ερωτήματα της τρίτης διδαιm1C'ής ενότητας και στο πλαίσιο της

συζήτησης στην τάξη, ζητείται από τους/ις μαθητές/ριες να εκφράσουν τις απόψεις τους

σχετικά με τις διαφορές που νομίζουν ότι θα υπάρχουν σε δύο απλά ηλεκτρικά κυκλώματα,

με μία λάμπα και μια μπαταρία, αν σε καθένα από αυτά συνδεθούν μπαταρίες διαφορετικής

_ τάσης (U) (π.χ. 4,5 νοΙι και 9 νοιι), και η αντίσταση (R) παραμείνει η ίδια! σταθερή (λάμπα

6 Volt/3 Watt). Επιπλέον, οι μαθητές/ριες θα διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το

ποια θα είναι η αντίσταση ενός σύρματος 45 εκατοστών σε σχέση με την αντίσταση των

συρμάτων που θα έχουν ήδη μετρήσει (15εκ. και 30εκ.).

Στόχος των ερωτημάτων αυτών είναι οι μαθητές/ριες να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο

αλληλοεπηρεάζονται τα μεγέθη, ένταση - τάση - αντίσταση, σε ένα απλό ηλεκτρικό

κύκλωμα, καθώς και να γίνει μια πρώτη προσπάθεια πρόβλεψης και συσχέτισης, από τους

μαθητές και τις μαθήτριες, μεταξύ των τριών ηλεκτρικών μεγεθών. Ειδικότερα, επιδίωξη

αποτελεί, οι μαθητές/ριες, μέσα από τη συζήτηση στην τάξη, αλλά και με τη βοήθεια του

μοντέλου του "φανταστικού τρένου" να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι: όταν η αντίσταση

(R) διατηρείται σταθερή σε ένα κύκλωμα (το εμπόδιο στη σιδηροδρομική γραμμή δεν

αα/ζει), η αύξηση της τάσης της μπαταρίας (U) (η αύξηση του αριθμού των εργατών στο

τρένο), έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης του ρεύματος (Ι) που διαρρέει το

κύκλωμα (την αύξηση της ταχύτητας των βαγονιών στο τρένο), δηλαδή η τάση και η "ένταση

είναι ποσά ευθέως ανάλογα.

Επίσης, όταν σε ένα κύκλωμα η τάση της μπαταρίας (U) διατηρείται σταθερή (ο

αριθμός των εργατών δεν αλλάζει), η αύξηση της αντίστασης (R) (η αύξηση του μήκους του

εμποδίου στη γραμμή), έχει ως αποτέλεσμα τ/ μείωση της έντασης του ρεύματος που

διαρρέει το κύκλωμα (τη μείωση της ταχύτητας των βαγονιών στο τρένο), δηλαδή η ένταση

και η αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα.

Στο τελευταίο ερώτημα ζητείται από τα παιδιά να διατυπώσουν τις απόψεις τους

σχετικά με την έκφραση που οι περισσότεροι/ες χρησιμοποιούν καθημερινά "πόσο ρεύμα

καταναλώσαμε αυτό το μήνα"'.

Στόχος αυτού του τελευταίου ερωτήματος είναι οι μαθητές/ριες να προβληματιστούν

και να εκφράσουν τις απόψεις τους για λανθασμένες εκφράσεις που ακούγονται καθημερινά

- όπως η "κατανάλωση" του ηλεκτρικού ρεύματος - έχοντας ήδη διαπιστώσει ότι σε ένα

απλό κύκλωμα το ρεύμα διατηρείται σταθερό.
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Η διδασκαλία της τρίτης διδακτικής ενότητας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική

δεδομένου ότι τα παιδιά θα γνωρίσουν το πολύμετΡο, θα μετρήσουν με τη βοήθεια αυτού τα

τρία βασικά μεγέθη του ηλειcτρισμoύ ένταση - τάση - αντίσταση, και θα κάνουν μια πρώτη

προσπάθεια συσχέτισης μεταξύ των τριών ηλεκτρικών μεγεθών. Η διδασκαλία της τρίτης

διδαιcτιΚ'ής ενότητας και των δραστηριοτήτων που αυτή περιλαμβάνει. θεωρείται ως

προαπαιτούμενο για να μπορέσουν οι μαθητές/ριες στην 4
η
και 5'1 διδαΙCΤΙKή ενότητα να

_ μετρήσουν την ένταση του ρεύματος σε πιο σύνθετα ηΛΕΙCΤΡΙKά κυκλώματα με μια μπαταρία

και δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα και να διαruπώσουν τις απόψεις τους

σχετικά με τις διαφορές στην ένταση του ρεύματος μεταξύ των κυκλωμάτων αυτών.

4.2.3. Διδακτική Ενότητα 4η: Κυκλώματα με δύο λάμπες - Σύνδεση σε σειρά

(Ι διδακτική ώρα)

Στην τέταρτη διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες θα πειραματιστούν με τη σύνδεση

λαμπών σε σειρά. Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας είναι τα παιδιά: α) να συναρμολογούν

κατάλληλα τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να κατασκευάζουν κυκλώματα με δύο λάμπες

συνδεδεμένες σε σειρά, β) να μετρούν με το πολύμετΡΟ και να δείχνουν ότι η ένταση του

ρεύματος στο κύκλωμα διατηρείται σταθερή, γ) να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις

διαφορές ανάμεσα σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με μία λάμι-ι:α και μια μπαταρία και σε

ένα κύκλωμα με μία μπαταρία και δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά (και να δίνουν

εξηγήσεις με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου"), δ) να εξηγούν και να

προβλέπουν, με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου", φαινόμενα που

σχετίζονται με τη φωτοβολία των λαμπών και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε

κυκλώματα σύνδεσης αντιστάσεων σε σειρά, ε) να αιτιολογούν (με βάση το μοντέλο του

"φανταστικού" τρένου) ότι όταν σε ένα κύκλωμα οι λάμπες! αντιστάσεις συνδέονται σε

σειρά, μειώνεται η φωτοβολία των λαμπών, καθώς και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην αρχή της τέταρτης διδακτικής ενότητας ζητείται από τον/ην κάθε μαθητήι'ρια

(ατομική εργασία) να κάνει ένα σχήμα - πρόβλεψη - όπου να φαίνεται πώς μπορεί να

συνδεθεί στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα μια δεύτερη λάμπα, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της

πρώτης. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των

παιδιών για τη σύνδεση λαμπών σε σειρά και πιο σlJΎκεκριμένα να διαπιστωθεί, αν και με

ποιο τρόπο οι μαθητές!ριες θα συνδέσουν τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να

μειωθεί η φωτοβολία της λάμπας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.
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Στην ομαδική δραστηριότητα που ακολουθεί, ζητείται από τα παιδιά να

πραγματοποιήσουν το ζητούμενο πείραμα (να συνδέσουν στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα μια

δεύτερη λάμπα, έτσι, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης). να γράψουν ης

παρατηρήσεις τους, και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν η συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα

όταν δύο λάμπες σι>νδέονται σε σειρά. Επιπλέον, οι μαθητές/ριες θα α"oσuνδέσoυν από το

κύκλωμα που θα έχουν συναρμολογήσει τη μία λάμπα, θα παρατηρήσουν ότι σταματά η

- φωτοβολία και της άλλης λάμπας και θα γράψουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι συμβαίνει

με το ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτήν την περίπτωση.

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για το

ηλ,εκτρικό ρεύμα σε πιο σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα - με δύο λάμπες και μια μπαταρία 

δεδομένου ότι από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι οι μαθητές!ριες της

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. αλλά και ενήλικες υποστηρίζουν

ποικίλα εναλλακτικά μοντέλα για το ηλεκτρικό ρεύμα σε κυκλώματα όπου προστίθεται μια

νέα λάμπα! αντίσταση σε αυτά (π.χ. "μοντέλο εξασθένισης" του ηλεκτρικού ρεύματος,

"μεριστικό μοντέλο", "σειριακό μοντέλο") (Osborne 1981, Dήνer et α!. 1993, Dήνer er α!.

1994, Closset 1983, Shipstone 1984).

Επιπλέον. στόχος των δύο αυτών τελευταίων ερωτημάτων της πρώτης ομαδικής

δραστηριότητας. είναι να διαπιστωθεί αν οι μαθητές/ριες κατανοούν τον τρόπο σύνδεσης και

λειτουργίας της σύνδεσης λαμπών σε σειρά και πιο συγκεκριμένα αν αντιλαμβάνονται την

έwοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος και ότι όταν αποσυνδεθεί η μία από τις δύο

λάμι-τ:ες, σταματά και η φωτοβολία της άλλης για το λόγο όη το ηλεκτρικό κύκλωμα

"ανοίγει", σταματά η ροή των ηλεκτρονίων και άρα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στη δεύτερη ομαδική δραστηριότητα τα παιδιά θα συναρμολογήσουν ένα κύκλωμα με

δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά και θα μετρήσουν την ένταση του ρεύματος σε ένα σημείο

πριν την πρώτη λάμπα, σε ένα σημείο μεταξύ των δύο λαμπών και σε ένα σημείο μετά και τη

δεύτερη λάμπα (βλ. σχήμα 26, οι μετρήσεις που αναγράφονται πάνω στο σχήμα είναι οι ημές

που βρήκαν τα παιδιά μετρώντας με το πολύμετρο την ένταση του ρεύματος σε διάφορα

σημεία στο κύκλωμα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο

της έρευνας). Επιπλέον, στο φυλλάδιο εργασίας των παιδιών, δίνεται το σχήμα ενός απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος (βλ. σχήμα 27) με τις μετρήσεις για την ένταση του ρεύματος που θα

έχουν βρει τα παιδιά μετρώντας με το πολύμετρο στην προηγούμενη διδακτική ενότητα (3
η

).
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Σύνδεση λαμπώ σε σεωά

Σχημα26

Έτσι, στη συνέχεια ζητείται από τους!ις μαθητές/ριες να συγκρίνουν την ένταση του

ρεύματος μεταξύ των δύο κυκλωμάτων, να γράψουν τις παρατηρήσεις τους και να

προσπαθήσουν να εξηγήσουν με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου" που

οφείλεται η διαφορετική τιμή της έντασης του ρεύματος στα δύο κυκλώματα.

Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Σχήμα 27

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι τα παιδιά να διαmστώσουν ότι σε ένα κύκλωμα

σύνδεσης λαμπών σε σειρά (όπως και στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα που θα έχουν μετρήσει

160

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



στην προηγούμενη ενότητα) η ένταση του ρεύματος είναι σταθερή σε όλe το μήκος του

ΙCΥκλώμαΤOς, καθώς και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε ένα απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα με μία λάμπα και μια μπαταρία και σε ένα κύκλωμα με μία μπαταρία και

δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά. Επιπλέον, επιδίωξη αποτελεί οι μαθητές/ριες να

εξηγήσουν τη διαφορετική τιμή της έντασης του ρεύματος μεταξύ ΤΟΝ δύ..., ΙCΥκλωμάτων,

χρησιμοποιώντας το μοντέλο του "φανταστικού τρένου", και συσχετίζοντας τα στοιχεία του-
μοντέλου, με τα στοιχεία του ΙCΥκλώμαΤOς σύνδεσης λαμπών σε σειρά που θα έχουν

συναρμολογήσεL

Στα επόμενα ερωτήματα ζητείται από το κάθε παιδί ατομικά να εκφράσει τις απόψεις

του σχετικά με το αν μπορεί να συνδεθεί μια τρίτη λάμπα στο νέο κύκλωμα που θα έχουν

συναρμολογήσει (σύνδεση λαμπών σε σειρά), καθώς και τι θα συμβεί σε μια τέτοια

περίπτωση. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα στοχεύουν στο να διαmστωθεί κατά πόσο οι

μαθητές!ριες μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρατηρήσεις που κατέγραψαν, καθώς και τα

συλλογικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ομάδα τους στην προηγούμενη

δραστηριότητα, για να εξηγήσουν μια νέα κατάσταση! πρόβλημα, τη σύνδεση τριών λαμπών

σε σειρά.

Στην τρίτη ομαδική δραστηριότητα τα παιδιά της κάθε ομάδας θα συνδέσουν και τρίτη

λάμπα σε σειρά στο κύκλωμα του σχήματος 26, θα καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, θα

προσπαθήσουν να εξηγήσουν τη μειωμένη φωτοβολία των τριών λαμπών και θα εκφράσουν

τις απόψεις τους σχετικά με το τι θα συμβεί, και για ποιο λόγο, αν στο κύκλωμα συνδεθούν

και άλλες λάμπες με τον ίδιο τρόπο. Στόχος και αυτών των ερωτημάτων είναι να διαmστωθεί

κατά πόσο οι μαθητές/ριες, μέσα από τις δραστηριότητες που θα έχουν πραγματοποιήσει

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, κατανοούν τη σύνδεση λαμπών σε σειρά,

αντιλαμβάνονται ότι όταν οι λάμπες/ αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά μειώνεται η

φωτοβολία τους, αλ/ά και το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλf:J το κύκλωμα, καθώς και αν τα παιδιά

χρησιμοποιούν το μοντέλο του "φανταστικού τρένου", για να αιτιολογήσουν τις απόψεις

τους.

Στο κομμάτι της διδασκαλίας που αφορά στη συζήτηση στην τάξη, τα παιδιά θα

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι συμβαίνει με τη φωτοβολία των λαμπών και με

το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα όπου οι λάμπες! αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά.

Στόχος των ερωτήσεων είναι να διαπιστωθεί αν οι μαθητές/ριες κατανοούν τον τρόπο

σύνδεσης και λειτουργίας ενός κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σειρά, αν συνειδητοποιούν ότι

όταν οι λάμπες! αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά έχουν μειωμένη φωτοβολία, καθώς και αν

αντιλαμβάνονται ότι στην περίπτωση σύνδεσης λαμπών σε σειρά το ηλεκτρικό ρεύμα
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μειώνεται (σε σχέση με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα), δεδομένου ότι αυξάνονται τα εμπόδια

- η αντίσταση - στο κύκλωμα και άρα μειώνεται η ταχύτητα των ηλεκτρονίων, δηλαδή η

ένταση του ρεύματος.

Έτσι, οι μαθητές/ριες θα επανέλθουν στον τελευταίο στόχο της προηγούμενης

διδακτικής ενότητας (3), θα συζηtΊlσOυν για τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπηρεάζονται τα

_ τρία μεγέθη του ηλεκτρισμού - ένταση,- τάση, αντίσταση - και θα καταλήξουν στο

συμπέρασμα ότι όταν σε ένα κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά, αυξηθεί η αντίσταση (R)

(αριθμός των λαμπών) και η τάση της μπαταρίας (U) παραμείνει σταθερή, τότε η ένταση του

ρεύματος (Ι) στο κύκλωμα μειώνεται και άρα τα δύο μεγέθη ένταση και αντίσταση είναι ποσά

αντιστρόφως ανάΜΥΥα.

Η διδασκαλία της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θεωρείται σημαντική δεδομένου

ότι οι μαθητές/ριες θα συναρμολογήσουν κυκλώματα σύνδεσης λαμπών σε σειρά, θα

διαπιστώσουν ότι η ένταση του ρεύματος στο νέο κύκλωμα που θα συναρμολογήσουν είναι

σταθερή σε όλι:J το μήκος του κυκλώματος, αλλά μικρότερη από την ένταση του ρεύματος

στο απλό ηλειcrΡΙKό κύκλωμα, θα χρησιμοποιήσουν το μoντέλι:J του "φανταστικού τρένου"

για να ερμηνεύσουν τη διαφορά στην ένταση του ρεύματος μεταξύ των δύο κυκλωμάτων και

θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι όταν αυξάνονται οι λάμπες - τα εμπόδια - σε ένα

κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά, μειώνεται ο ρυθμός ροής των ηλεκτρονίων - η

ταχύτητα των βαγονιών στο τρένο - και άρα μειώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλο το

κύκλωμα.

Επιπλέον. τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι σε ένα κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σειρά αν

αποσυνδεθεί η μία λάμπα από το κύκλωμα, σταματά η φωτοβολία και των άlλων λαμπών,

ενώ θα χρησιμοποιήσουν το μοντέλο του "φανταστικού τρένου" για να προβλέψουν και να

εξηγήσουν φαινόμενα που σχετίζονται με τη φωτοβολία των λαμπών και την ένταση του

ηλεκτρικού ρεύματος σε κυκλώματα σύνδεσης αντιστάσεων σε σειρά. Έτσι, οι μαθητές/ριες

αφού δραστηριοποιηθούν στην επόμενη διδακτική ενότητα με την παράλληλη σύνδεση

αντιστάσεων, και εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των κυκλωμάτων που

συναρμολόγησαν στις προηγούμενες διδακτικές ενότητες με τα κυκλώματα παράλληλης

συνδεσμολογίας, θα είναι σε θέση στην έβδομη διδακτική ενότητα να εκφράσουν ης απόψεις

τους σχετικά με το γιατί τα φώτα και οι συσκευές στο χώρο του σπιτιού συνδέονται

παράλληλα και όχι σε σειρά.
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4.2.4. Διδακτική Ενότητα 5η: Κυκλώματα με δύο λάμπες - Παράλληλη σύνδεση

(1 διδακτική ώρα)

Στην πέμπτη διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες θα μελετήσουν την παράλληλη

σύνδεση αντιστάσεων. Οι διδακτικοί στόχοι της ενότ/τας είναι τα παιδιά: α) να

_ συναρμολογούν κατάλληλα τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να κατασκευάζουν κυκλώματα με

δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα, β) να μετρούν με το πολύμετρο και να δείχνουν ότι η

ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη στο κυρίως κύκλωμα, δηλαδή. στα σημεία τσυ

κυκλώματος που βρίσκονται πριν τη διακλάδωση των λαμπών και μικρότερη στα σημεία του

κυκλώματος που βρίσκονται μεταξύ των διακλαδώσεων, γ) να συγκρίνουν, να εντοπίζουν και

να εξηγούν τις διαφορές ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, όπου οι λάμπες! αντιστάσεις

είναι συνδεδεμένες σε σειρά και σε ένα κύκλωμα, όπου οι λάμπες/ αντιστάσεις είναι

συνδεδεμένες παράλληλα, δ) να προβλεπουν και να εξηγούν μεταβολές αναφορικά με τη

φωτοβολία των λαμπών και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε κυκλώματα με

παράλ/ηλη σύνδεση αντιστάσεων.

Στην αρχή της πέμπτης διδακτικής ενότητας τίθεται στα παιδιά ένα πρόβλημα. καθώς

ζητείται να κάνουν ένα σχήμα - πρόβλεψη, σχετικά με το αν μπορούν να συνδέσουν τις δύο

λάμπες και τη μία μπαταρία που στο προηγούμενο μάθημα θα έχουν συνδέσει σε σειρά με

διαφορετικό τρόπο. ώστε να αυξηθεί η φωτοβολία των δύο λαμπών. Στόχος των ερωτημάτων

είναι να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των παιδιών για την παράλληλη σύνδεση

αντιστάσεων, και πιο συγκεκριμένα να διαπιστωθεί αν και με ποιο τρόπο τα παιδιά μπορούν

να συναρμολογήσουν το ζητούμενο κύκλωμα χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν στη

διάθεσή τους.

Στη συνέχεια ακολουθεί η ομαδική δραστηριότητα 1, στο πλαίσιο της οποίας ζητείται

από τα παιδιά να συναρμολογήσουν το νέο κύκλωμα (να συνδέσουν τις δύο λάμπες και τη

μία μπαταρία που στην προηγούμενη ενότητα συνέδεσαν σε σειρά, έτσι ώστε να αυξηθεί η

φωτοβολία των δύο λαμπών), να γράψουν τις παρατηρήσεις τους και να προσπαθήσουν να

εξηγήσουν τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δύο λάμπες συνδέονται παράλληλα.

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καταγραφούν οι ανnλήψεις των παιδιών για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης λαμπών, δεδομένου ότι διεθνώς

έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες που να αφορούν στις ιδέες των παιδιών του

δημοτικού σχολείου για το ηλεκτρικό ρεύμα σε κυκλώματα παράλληλης συνδεσμολογίας.
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Αφού οι μαθητέςιριες συναρμολογήσουν το νέο κύκλωμα και συνδέσουν τις δύο

λάμπες και τη μία μπαταρία παράλληλα (βλ. σχήμα 28), καλούνται να μετρήσουν την ένταση

του ρεύματος στα σημεία Ζ και Λ πριν τις διακλαδώσεις και στα σημεία Η, Θ, Ι και Κ μεταξύ

των διακλαδώσεων. Στο φυλλάδιο εργασίας των παιδιών και στο πλαίσιο της ίδιας

δραστηριότητας δίνονται τα σχήματα τυυ απλού ηλεκτρικού κυκλώματος (βλ. σχήμα 29) και

του κυκλώματος με τις δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά (βλ. σχήμα 30), με τις μετρήσεις

- για την ένταση του ρεύματος που θα έχουν βρει τα παιδιά μετρώντας με το πολύμετρο στην

311 και 411 διδακτική ενότητα και στις αντίστοιχες δραστηριότητες (οι τιμές που αναγράφονται

πάνω στα σχήματα 28, 29 και 30 είναι αυτές που βρήκαν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, μετρώντας με το πολύμετρο

την ένταση του ρεύματος σε διάφορα σημεία των κυκλωμάτων).

Παρά)).ηλη σl5νδεση λαμπώι'

Ι Ι=Ο.4Α ~

Ι κ =Ο.4Α ι----.

Σχήμα 28

Έτσι, αμέσως μετά ακολουθούν ερωτήσεις όπου ζητείται από τα παιδιά να συγκρίνουν

την ένταση του ρεύματος μεταξύ των κυκλωμάτων των σχημάτων 28, 29 και 30 και να

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα εξής θέματα: α) γιατί η ένταση του ρεύματος στην

παράλληλη συνδεσμολογία είναι μεγαλύτερη στο κυρίως κύκλωμα και μικρότερη στις

διακλαδώσεις, β) γιατί η ένταση του ρεύματος κοντά στους πόλους της μπαταρίας, στην

παράλληλη συνδεσμολογία, είναι μεγαλύτερη από την ένταση του ρεύματος κοντά στους
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· πόλους της μπαταρίας, στη σύνδεση λαμπών σε σεφά, καθώς και γ) γιατί η φωτοβολία των

λαμπών στην παράλληλη συνδεσμολογία είναι μεγαλύτερη από τη φωτοβολία των λαμπών

στη σύνδεση σε σεφά.

IBT~I,

Σχήμα 29

Σύνδεσn λαuπών σε σειρά
!

Σχήμα 30

."

Κατόmν, ζητείται από τα παιδιά να αποσυναρμολογήσουν από το κύκλωμα του

σχήματος 28 τη μία λάμπα, να γράψουν τις παρατηρήσεις τους και να προσπαθήσουν να

αιτιολογήσουν τις απόψεις τους.

165

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



Στόχος των ερωτημάτων που προαναφέρθηκαν, είναι οι μαθητές/ριες:

• να διαπιστώσουν ότι σε ένα κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης λαμπών η ένταση του

ρεύματος είναι μεγαλύτερη στο κυρίως κύκλωμα, πριν τις διακλαδώσεις, και μικρότερη

στις διακλαδώσεις,

• να συγκρίνουν την ένταση του ρεύματος μεταξύ των τριών κυκλωμάτων που

συναρμολόγησαν (απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, σύνδεση λαμπών σε σειρά, παραλληλη

σύνδεση λαμπών),

• να διαπιστώσουν ότι η ένταση του ρεύματος στην παράλληλη συνδεσμολογία είναι

μεγαλύτερη από τ/ν ένταση του ρεύματος στη σύνδεση λαμπών σε σειρά, καθώς και ότι η

ένταση του ρεύματος στις διακλαδώσεις της παράλληλης συνδεσμολογίας είναι η ίδια με

την ένταση του ρεύματος στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα,

• να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές που θα

εντοπίσουν στην ένταση του ρεύματος μεταξύ των τριών κυκλωμάτων, καθώς και στη

φωτοβολία των λαμπών.

Ειδικότερος στόχος των δύο τελευταίων ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην

παραπάνω δραστηριότητα, είναι οι μαθητές/ριες να διαπιστώσουν ότι στην παράλληλη

συνδεσμολογία όταν η μία από τις δύο λάμπες αποσυναρμολογείται από το κύκλωμα, η άλλη

συνεχίζει να φωτοβολεί με την ίδια ένταση, καθώς και ότι στην παράλληλη σύνδεση λαμπών,

η κάθε λαμπα σχηματίζει με την μπαταρία ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο λειτουργεί

ανεξάρτητα από το άλλο.

Στα επόμενα ερωτήματα ζητείται από τα παιδιά να γράψουν ατομικά τις απόψεις τους

και να κάνουν ένα σχήμα σχεnKά με το τι νομίζουν ότι θα συμβεί με τη φωτοβολία των

λαμπών, σε ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας, αν συνδέσουν σε αυτό και τρίτη

λάμπα παράλληλα, και να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους. Επίσης, στην ομαδική

δραστηριότητα 3, οι μαθητές!ριες καλούνται να πραγματοποιήσουν το πείραμα, να

προσθέσουν στο κύκλωμα που θα έχουν συναρμολογήσει (βλ. σχήμα 28) και τρίτη λάμπα

παράλληλα, να γράψουν τις παρατηρήσεις τους και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά

με το τι θα συμβεί αν στο κύκλωμα προστεθούν και άλλες λάμπες με τον ίδιο τρόπο.

Στόχος της ατομικής εργασίας αλλά και της ομαδικής δραστηριότητας είναι να

διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές!ριες κατανοούν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της

παράλληλης σύνδεσης λαμπών, και μάλιστα αν οι αντιλήψεις των παιδιών κατά τη διάρκεια

της διδασκαλίας τροποποιούνται! βελτιώνονται ως αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς, της

συζήτησης στην ομάδα, της ανταλλαγής απόψεων και της εξαγωγής συλλογικών
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συμπερασμάτων. Ειδικότερα επιδίωξη είναι να γίνει αντιληπτό αν οι μαθητές/ριες θα

εξηγήσουν στα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν ότι αν συνδεθεί και τρίτη λάμπα παράλληλα

με τις άλλες δύο, η φωτοβολία των λαμπών θα παραμείνει η ίδια, γιατί είναι σαν να

δημιουργούνται τρία επιμέρους απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, που η λειτουργία του ενός δεν

επηρεάζει τη λειτουργία του άλλου.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω-δραστηριοτήτων, προβλέπεται ανακοίνωση των-
αποτελεσμάτων στην τάξη και ακολουθεί συζήτηση. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής και με

την κατάλ/ηλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού θα γίνει παρουσίαση του 'μοντέλου του

"αυτοκινητόδρομου". Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο επινοήθηκε για τις ανάγκες της

έρευνας και με το οποίο επιχειρείται να γίνουν κατανοητά: α) η διαφορετική ένταση του

ρεύματος πριν και μετά την κάθε διακλάδωση, β) η αύξηση της έντασης του ρεύματος πριν τη

διακλάδωση κάθε φορά που προστίθεται μια νέα διακλάδωση και γ) το γεγονός ότι η

φωτοβολία της λάμπας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ίδια με τη φωτοβολία των λαμπών

στην παράλληλη σύνδεση (εφόσον πρόκειται για ίδιες λάμπες - ίδια αντίσταση).

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του

"αυτοκινητόδρομου" για την προσέγγιση της παράλ/ηλης σύνδεσης αντιστάσεων είναι οι

εξής:

α) δεν είναι γνωστό κάποιο άλλο μοντέλο που να έχει χρησιμοποιηθεί με μαθητές/ριες

δημοτικού σχολείου για την προσΈΥΥιση της παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων στο

φΥαστήριο,

β) τα μοντέλα! αναλογίες που είναι γνωστά από τη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της

παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων, όπως η αναλογία της αγωγής θερμότητας (Dupin &

Josbua 1989) και το υδραυλικό ανάλογο (Κουμαράς 2002), έχουν χρησιμοποιηθεί με

μαθητές/ριες Λυκείου (16 ετών) και Γυμνασίου αντίστοιχα (15 ετών) και δεν είναι γνωστό

αν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία αυτών

των αναλογιών και τις αντιστοιχίες μεταξύ αυτών των μοντέλων και του ηλεκτρικού

κυκλώματος,

γ) θεωρήθηκε ότι οι μαθητές/ριες του δημοτικού σχολείου θα προσεγγίσουν με μεγαλύτερη

ευκολία ένα μοντέλο με σωματιδιακού Μου χαρακτηριστικά, όπως είναι το μοντέλο του

"αυτοκινητόδρομου" (τα αυτοκίνητα ως διακριτές μονάδες παίζουν το ρόλο των

ηλεκτρονίων), δεδομένου ότι τα παιδιά θα έχουν ήδη χρησιμοποιήσει στις προηγούμενες

διδακτικές ενότητες ένα άλλο σωματιδιακού Μου μοντέλο, το μοντέλο του

"φανταστικού" τρένου και θα έχουν συζητήσει τις αντιστοιχίες μεταξύ του μοντέλου

αυτού και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο,
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· δ) το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου" σε αντίθεση με το μοντέλο του "φανταστικού"

τρένου. επιτρέπει την ερμηνεία ορισμένων όψεων/ χαρακτηριστικών της παράλληλης

σύνδεσης αντιστάσεων στο εργαστήριο. όπως η αύξηση της έντασης τους ηλεκτρικού

ρεύματος πριν τη διακλάδωση, κάθε φορά που προστίθεται μια νέα διακλάδωση στο

κύκλωμα. καθώς και τη διαφορετική ένταση του ρεύμιιτος πριν και μετά τη διακλάδωση.

Οι αντιστοιχίες που μπορούν να γίνουν μεταξύ του μοντέλου του "αυτοκινητόδρομου"

και του ηλεκτρικού κυκλώματος είναι οι εξής: υπάρχει ένας επίπεδος δρόμος/ μια εθνική οδός

πάνω στην οποία κινούνται αυτοκίνητα (τα ηλεκτρόνια). Σε κάποιο σημείο του επίπεδου

διαδρόμου/ της εθνικής οδού τα αυτοκίνητα συναντούν παρακαμπτήριες οδούς

(διακλαδώσεις), ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, οι οποίες είναι κλειστές (ηλεκτρικό

κύκλωμα), και καταλήγουν πάλι στην εθνική οδό. Σε κάθε διαδρομή τα αυτοκίνητα μπορεί να

συναντήσουν ένα εμπόδιο ή μια λαΊCICOύβα (λάμπα! αντίσταση), η οποία μειώνει την ταχύτητα

κίνησής τους σε όλη τη διαδρομή.

Μια από τις βασικές παραδοχές του μοντέλου του "αυτοκινητόδρομου" είναι ότι όταν

σε έναν κεντρικό δρόμο κινούνται πολ/ά αυτοκίνητα, τότε παρατηρείται κυκλοφοριακή

συμφόρηση - "μποτιλιάρισμα" - και τα αυτοκίνητα κινούνται με μια δεδομένη ταχύτητα.

Ωστόσο, αν σε κάποιο σημείο του δρόμου αυτού δοθεί μια δεύτερη διέξοδος και υπάρξει

διακλάδωση, τότε τα ίδια αυτοκίνητα θα κινούνται πιο γρήγορα στον κεντρικό δρόμο και πριν

τη διακλάδωση, ενώ αν δοθεί και τρίτη, τέταρτη Κ.Ο.Κ διέξοδος, τα αυτοκίνητα θα κινούνται

με μεγαλύτερη ευκολία στον κεντρικό δρόμο και θα αυξηθεί η ταχύτητα κίνησής τους.

Όσον αφορά στην ταχύτητα κίνησης των αυτοκινήτων στις παρακαμπτήριες οδούς,

αυτή είναι μικρότερη από την ταχύτητα κίνησής τους στην εθνική οδό, γιατί οι δρόμοι είναι

μικρότεροι σε πλάτος και στενοί, αλλά σε κάθε παρακαμπτήρια οδό τα αυτοκίνητα κινούνται

με την ίδια ταχύτητα γιατί έχουν όλες μεταξύ τους το ίδιο εύρος. Επιπλέον, το πλάτος/ εύρος

της παρακαμπτηρίου οδού στον εθνικό δρόμο είναι το ίδιο με το εύρος του επαρχιακού

δρόμου με τη μια λωρίδα κυκλοφορίας (απλό ηλεκτρικό κύκλωμα) και άρα η ταχύτητα

κίνησης των αυτοκινήτων στην παρακαμπτήριο οδό και στον επαρχιακό δρόμο είναι η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη, ΟΙ μαθητές/ριες θα αναζητήσουν ης

αναλογίες μεταξύ του μοντέλου του "αυτοκινητόδρομου" και του κυκλώματος της

παράλληλης συνδεσμολ9Ύίας. Θα επισημάνουν ότι όταν σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

προστίθεται μια δεύτερη λάμπα παράλληλα με την πρώτη, είναι σαν να δημιουργείται μια

δεύτερη διέξοδος, μια διακλάδωση, ένας παρακαμπτήριος δρόμος, οπότε αυξάνεται ο ρυθμός

(ταχύτητα) κίνησης των αυτοκινήτων/ ηλεκτρονίων στην κεντρική οδό και άρα αυξάνεται και
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ο αριθμός των αυτοκη·ήτων! ηλεκτρονίων που περνούν στη μονάδα του χρόνου από ένα

σημείο! διατομή της κεντρικής οδού! του αγωγού. Επίσης θα διαmστώσουν ότι στην

παράλληλη σύνδεση λαμπών, τα ηλεκτρόνια ακολουθούν στη διακλάδωση διαφορετικές

διαδρομές, το καθένα περνάει μόνο από μια αντίσταση! λάμπα, η ταχύτητα κίνησης των

ηλεκτρονίων είναι η ίδια με αυτή των αυτοκινήτων στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. λόγω του-
ίδιου εύρους των διαδρομών και άρα η φωτοβολία των λαμπών στην παράλληλη

συνδεσμολογία είναι ίδια με αυτή της λάμπας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Στα τελευταία ερωτήματα της πέμπτης διδακτικής ενότητας οι μαθητές/ρtες καλούνται

να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα κοντά

στους πόλους της μπαταρίας, όταν οι λάμπες συνδέονται παράλληλα, καθώς και τι συμβαίνει

με τη φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται παράλληλα, σε σχέση με η φωτοβολία των

λαμπών όταν συνδέονται σε σειρά.

Στόχος των ερωτημάτων αυτών είναι να διαπιστωθεί αν οι μαθητές/ριες κατανοούν τον

τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο και mo

συγκεκριμένα αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι όταν οι λάμπες - αντιστάσεις συνδέονται

παράλληλα, το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται κοντά στους πόλους της μπαταρίας, στο κυρίως

κύκλωμα και πριν τις διακλαδώσεις, επειδή τα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται σε κάποιο σημείο

της διαδρομής ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους και διευκολύνεται η κίνησή τους.

Εmπλέον, να καταγραφεί αν τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η φωτοβολία των λαμπών στην

παράλληλη σύνδεση είναι μεγαλύτερη από τη φωτοβολία των λαμπών στη σύνδεση σε σειρά,

επειδή στην παράλληλη συνδεσμολογία η ένταση του ρεύματος σε όλο το κύκλωμα είναι

μεγαλύτερη από την ένταση του ρεύμάτος στο κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά. Αυτό σημαίνει

ότι όσες περισσότερες λάμπες συνδέονται παράλληλα, τόσο αυξάνεται η ένταση του

ρεύματος κοντά στους πόλους της μπαταρίας, ενώ μειώνεται η συνολική αντίσταση στο

κύκλωμα. δεδομένου ότι η ένταση και η αντίσταση είναι ποσά αvrιστρόφως ανάλογα.

Η διδασκαλία της παρούσας ενότητας θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη διδασκαλία

των επόμενων διδακτικών ενοτήτων, δεδομένου ότι οι μαθητές/ριες θα διαπραγματευτούν

θέματα που αφορούν στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της παράλληλης σύνδεσης των

συσκευών στο σπίτι. ενώ θα προσεΥΥίσουν τα θέματα αυτά μέσα από κατάλληλες συσχετίσεις

και παραλληλισμούς μεταξύ των κυκλωμάτων παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο

εργαστήριο. με τα κυκλώματα παράλληλης σύνδεσης συσκευών στο σπίτι.
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4.2.5. Διδακτική Ενότ/τα 6η: Το παρτατίφ (1 διδακτική ώρα)

Η έκτη διδακτική ενότητα είναι η πρώτη ενότητα που αφορά στην ηλεκτρική

εγκατάσταση του σπιπού και στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά θα μελετήσουν το πορτατίφ

και τη λειτουργία του. Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας είναι οι μαθητές/ριες: α) να

εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και του

κυκλώματος του πορτατίφ. β) να αναγνωρίσουν ότι ο τρόπος λειτουργίας του πορτατίφ,

μοιάζει με τον τρόπο λειτουργίας ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, γ) να συσχετίσουν

τμήματα! μέρη του κυκλώματος του πορτατίφ, με στοιχεία του απλού ηλεκ:τρικού

κυκλώματος, δ) να αποκτήσουνl σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη δομή και τη

λειτουργία του κυκλώματος του πορτατίφ.

Στην αρχή της έκτης διδακτικής ενότητας ζητείται από τους/ις μαθητές!ριες να

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν το πορτατίφl λάμπα γραφείου λειτουργεί με

παρόμοιο ή διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων του

εργαστηρίου, να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους σε κάθε περίπτωση και στη συνέχεια να

κάνουν ένα σχήμα όπου να φαίνεται πώς λειτουργεί το πορτατίφ.

Στόχος των ερωτημάτων αυτών είναι να διαmστωθεί αν οι μαθητές/ριες κατανοούν πριν

τη διδασκαλία ότι υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ του τρόπου λειτουργίας των

κυκλωμάτων του εργαστηρίου και του τρόπου λειτουργίας των συσκευών (πορτατίφ) στο

σπίτι. καθώς και να καταγραφούν οι αρχικές ιδέες των παιδιών για τον τρόπο σύνδεσης και

λειτουργίας μιας συσκευής που χρησιμοποιούν πολλές φορές στην καθημερινή τους ζωή, το

πορτατίφ.

Στη συνέχεια ζητείται από τους/ις μαθητές/ριες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά

με το ρόλο που παίζουν στο κύκλωμα του πορτατίφ τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν.

Πιο αναλυτικά τα παιδιά θα γράψουν ατομικά τις αντιλήψεις τους σχετικά με το πώς ανάβει η

λάμπα του πορτατίφ, τι ρόλο παίζει η πρίζα του τοίχου για να ανάψει η λάμπα, πώς βοηθά το

καλώδιο του πορτατίφ και τι έχει στο εσωτερικό του, ποιος είναι ο ρόλος του διακόπτη στο

κύκλωμα του πορτατίφ. καθώς και αν υπάρχει κάτι πίσω από την πρίζα του τοίχου και μέχρι

πού ολοκληρώνεται η διαδρομή του.

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για το ρόλο

που παίζουν τα στοιχεία του κυκλώματος του πορτατίφ, καθώς και να διαπιστωθεί αν τα

παιδιά έχουν αναπαραστάσεις για τη δομή και τη λειτουργία του. Emπλέoν, στόχος των

ερωτήσεων είναι να γίνει αντιληπτό αν τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι το πορτατίφ λειτουργεί με
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παρόμοιο τρόπο με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και άρα αν. χρησιμοποιούν τις γνώσεις που

απέκτησαν στις δύο πρώτες διδακτικές ενότητες για τον τρόπο λειτουργίας του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος. για να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ/ λάμπας

γραφείου και το ρόλο που παίζουν σε αυτό τα στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμά του.

Τα επόμενα ερωτήματα εντάσσονται στο πλαίσιο της ομαδικής δραστηριότητας 1. όπου

ζητείται από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν υπάρχουν ομοιότητες

και διαφορές ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο ανάβει το πορτατίφ και στον τρόπο με τον

οποίο ανάβουν τα λαμπάκια των κυκλωμάτων και να αναφέρουν ποιες είναι αυτές σε κάθε

περίπτωση. Επιπλέον, οι μαθητές/ριες καλούνται να γράψουν τις απόψεις τους σχετικά με το

αν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πορτατίφ τους θυμίζει κάποιο από τα κυκλώματα που

συναρμολόγησαν στα προηγούμενα μαθήματα. καθώς και να σχεδιάσουν το κύκλωμα αυτό

στο χώρο που ακολουθεί.

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να διαπιστωθεί αν τα παιδιά

συσχετίζουν τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ με τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων

του εργα~ρίoυ, αν αναγνωρίζουν ότι ο τρόπος λειτουργίας του πορτατίφ, μοιάζει με τον

τρόπο λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και πιο συγκεκριμένα αν

αντιλαμβάνονται ότι για να λειτουργήσει το πορτατίφ είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, παρ' όλες ης εξωτερικές διαφορές (l καλώδιο εμφανές, το οποίο

εσωτερικάέχει δύο μικρότερα. καλώδια,η πρίζα, κλπ.).

Αμέσως μετά τα παιδιά θα απαντήσουν ατομικά σε ερωτήσεις που αφορούν στο

πορτατίφ. Από τουςι'ις μαθητές/ριες ζητείται να γράψουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν

υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα σε κάποια σημεία του πορτατίφ όταν αυτό σβήσει. και να

αναφέρουν ποια θα είναι τα σημεία αυτά. Ακόμα. οι μαθητές/ριες καλούνται. πάνω στο

σχήμα του πορτατίφ (που θα έχουν πραγματοποιήσεισε μια από τις αρχικές ερωτήσεις) και

πάνω στο σχήμα του κυκλώματοςπου θα έχουν απαντήσει ότι λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο

με αυτόν του πορτατίφ. να αντιστοιχίσουν χρωματίζοντας με το ίδιο χρώμα τα κομμάτια!

μέρη των σχημάτωνπου πιστεύουνότι έχουν την ίδια λειτουργίαμέσα στο κύκλωμα.

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για το

ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι. να διαπιστωθεί αν οι

μαθητές/ριες κατανοούν ότι ο τρόπος λειτουργίας του πορτατίφ μοιάζει με τον τρόπο

λειτουργίαςτου απλού ηλεκτρικού κυκλώματος,συσχετίζονταςστοιχεία του κυκλώματοςτου

πορτατίφ, με στοιχεία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. καθώς και αν τα παιδιά θα έχουν

βοηθηθείνα σχηματίσουναναπαραστάσειςγια τη δομή και τη λειτουργίατου πορτατίφ, μέσα

171
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



από δραστηριότ/τtς που θα έχουν πραγματοποιήσει και ης συζητήσεις στην ομάδα, αλλά και

στην τάξη.

Στο ιroμμάη της διδα01<αλiας που αφορά στη συζήτηση στην τάξη οι μαθητέςlριει; της

κάθε ομάδας θα αναmινώσουν τα α,'tοτελtσματα των ομαδικών δραστηριοτήτων. θα

εκφράσουν ης απόψεις τους, θα ανταλλάξουν ιδέες με τα άλλα παιδιά της τάξης ίcαΙ θα

συζητήσουν για τον τρόπο με τον οποίο ανάβει το πoρταriφ. Στόχος της συζήτησης είναι οι

μαθητές/ριες να ίcατανoήσoυν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του πορταήφ, το ρόλο

που παίζουν επιμέρouς στοιχεία στο κύκλωμά του. όπως η πρίζα του τοίχου και ο διακόπτης.

να συσχετίσουν τα στοιχεία του κυκλώματος του πορτατίφ. με τα στοιχεία. του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος και να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις Υια τη δομή και

λειτουργία του πορτατίφ.

Η διδαmcαλία της παρούσας διδακτικής ενότητας θεωρείται ως προαπαιτούμενο

προκειμένου οι μαθητέςlριει; να μπορέσουν στην επόμενη διδακnκή ενότητα (7") να

κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία των ηλεκτρικών σιxrια;uών και των

λαμπών στο σπίη. καθώς και να πρoσεyyίσσuν στην 8'1 και 9" διδακτική ενότ/τα την

ΗΛΕΙCΤΡιιcΉ εγκατάσταση του σπιτιού.

4.2.6. Διδακτική Ενότητα 7η: Τα φώτα και οι ηλεκτρικές O"UσKΕUές (1 διδακτική ώρα)

Στην έβδομη διδακηκή ενότητα οι μαθητές/ριες θα συζητήσουν για το φως! λάμπα

δωματίου, πώς συνδέεται με τ/ν υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση για να λειτουργήσει,

καθώς και για τον τρόπο συνδεσης και λειτουργίας των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Οι

διδακτικοί στόχοι της ενότ/τας είναι οι μαθητές!ριες: α) να ανα-Υνωρίσουν ότι ο τρόπος

λειτουργίας της λάμπας δωματίου (φως) μοιάζει με τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ και

άρα. με τον τρόπο λειτουργίας ενός απλού ηλεκτριmύ κυκλώματος. β) να αναπτύξουν

αναπαραστάσεις για τη δομή και τη λειτουργία του κυκλώματος της λάμπας δωματίου. γ) να

συσχετίσουν τον τρόπο σύνδεσης Ί<αΙ λειτουργίας των ηλεκτρικών oucιακών σιχncευών με τον

τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των λαμι-τών στο φΥαστήρtO. δ) να σχεδιάσουν την

παράλληλη σύνδεση δύο ηΛΕΙCΤριΙCΏΝ συσκευών στην η).ειcτρική εy>αlτάσταση του σπιηού. ε)

να σχηματίσουν αναπαραστάσεις για τη σύνδεση Τα/ν ηλεκτριt.:<Oν οιιαακών συmcεuών και στ)

να εξηγούν γιατί οι σuσκευές και τα φώτα μέσα στο χώρο του σπιτιού συνδέονται παράλληλα

και όχι σε σειρά.
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Στην αρχή της ενότητας ζητείται από τους/ις μαθητές/ριες να κάνουν ένα σχήμα όπου

να φαίνεται πώς δουλεύει το φως ενός δωματίου, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με

το αν μπορούν να είναι αναμμένα μέσα στο σπίτι τα φώτα πολλών δωματίων και να

δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους σε κάθε περίπτωση.

Στόχος των ερωτημάτων αυτών είναι να διαπιστωθεί αν οι μαθητές!ριες έχουν

αναπαραστάσεις για τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της λάμπας δωματίου. Επιπλέον, να-
γίνει αντιληπτό αν τα παιδιά συσχετίζουν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της λάμπας

δωματίου, με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και με τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του

πορτατίφ, ώστε να σχεδιάζουν δύο καλώδια (κύκλωμα) που να συνδέονται στη λάμπα και τα

οποία να συνεχίζουν τη διαδρομή τους πίσω από το διακόπτη του τοίχου, στο γενικό πίνακα

και τελικά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επιπλέον, στόχος των ερωτήσεων που προαναφέρθηκαν

είναι να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας των

λαμπών στο σπίτι και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.

Στη συνέχεια οι μαθητές/ριες καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους για ζητήματα

που αφορούν στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Τα παιδιά θα απαντήσουν σε ερωτήσεις

σχετικά με το αν μπορούν να είναι αναμμένες μέσα στο σπίτι την ίδια στιγμή δύο ηλεκτρικές

συσκευές - η ηλεκτρική κουζίνα και η ηλεκτρική σκούπα - μέχρι πόσες συσκευές μπορούν

να ανάψουν την ίδια στιγμή, καθώς και τι θα συμβεί αν ενώ είναι αναμμένες αυτές οι δύο

ηλεκτρικές συσκευές, σβήσει η μία από τις δύο. Επίσης, τα παιδιά καλούνται να κάνουν ένα

σχήμα, όπου να φανεί πώς λειτουργούν την ίδια στιγμή οι δύο ηλεκτρικές συσκευές, η

ηλεκτρική κουζίνα και η ηλεκτρική σκούπα.

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καταγραφούν αρχικά οι ιδέες των παιδιών για

την ταυτόχρονη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και να διαπιστωθεί αν οι

μαθητές/ριες συσχετίζουν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών, με τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των κυκλωμάτων στο εργαστήριο.

Ειδικότερα, επιδίωξη είναι να γίνει αντιληπτό αν τα παιδιά θα συσχετίσουν τις γνώσεις που

απέκτησαν στην sη διδακηκή ενότητα, όπου διαπίστωσαν ότι όταν δύο λάμπες είναι

συνδεδεμένες παράλληλα, η καθεμία έχει το δικό της κύκλωμα και λειτουργεί ανεξάρτητα

από την άλλη, ώστε να σχεδιάσουν παράλληλη συνδεσμολογία συσκευών για να δείξουν πώς

λειτουργούν δύο ηλεκτρικές συσκευές την ίδια σnγμή.

Ακόμα στόχος των ερωτήσεων και πιο συγκεκριμένα των σχημάτων που θα

πραγματοποιήσουν οι μαθητές/ριες είναι να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για τη

σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, δεδομένου ότι

αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, πριν τη διεξαγωγή της κυρίως
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έρευνας, έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν εναλλωcτικές αvnλήψεις για τη δομή της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι. Οι μαθητές!ριες πιστεύουν ότι τα καλώδια των ηλεκτρικών

συσκευών μέσα στο χώρο του σπιτιού δεν συνδέονται, η κάθε συσκευή είναι ανεξάρτητη από

την άλλη και η ΊCtlθεμία λειτουργεί αυτόνομα με το δικό της καλώδιο, που συνδέεται με τη

δική της πρίζα στον τοίχο.

Στη συζήτηση στην τάξη, 0\ μαElητές/ριες θα εκφράσουν τις απόψεις τοας ΎUl τα- ζητήμαΊQ που προαναφέρθηκαν, θα ανταλλάξουν απόψεις και με την κατάλ/ηλη καθοδή'Υηση

του/ης εκπαιδευτικού θα συζητήσουν για τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών

σurncεuών και των λαμπών στο σπίτι. Τα παιδιά θα επισημάνουν ότι το φox;j λάμπα δωματίου

λεΙΤΟι>ργεί όπως το πορτατίφ, είναι ένα α-"'tλό ηλεκτρικό κύκλωμα και άρα τα δύο καλώδια

που συνδέουν τη λάμπα με το διαKόπtη στον τοίχο συνεχίζουν τη διαδρομή τους και πίσω

από αυτόν, μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Ακόμα, οι μαθητές/ριες θα εξηγήσουν ότι οι

συσκευές στο σπίτι είναι συνδεδεμένες παράλληλα. θα αναφερθούν στο γεγονός ότι η κάθε

συσκευή χρειάζεται το δικό της κύκλωμα για να λειτουργήσει και θα επισημάνουν ότι τα

καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών δεν ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους σrην πρίζα του

τοίχου, αλλά συνεχίζουν έξω από το χώρο του σπιτιού περνώντας από το γενικό πίνακα,

στους στύλους της ΔΕΗ και στο Εργοστάσιο του ηλεκτρισμού.

Επίσης. τα παιδιά. με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού, θα σχεδιάσουν

στον πίνακα της τάξης τ/ν παράλληλη σύνδεση των δύο ηλεκτρικών συσκευών

πραγματοποιώντας την εξής διαδικασία: Κάποιος!α μαθητής/ρια θα ζωγραφίσει αρχικά τις δύο

ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρική κουζίνα και ηλεκτρική σκούπα). Στη συνέχεια, θα συνδέσει

την κάθε συσκευή με δύο καλώδια σε μια πρίζα στον τοίχο και θα δείξει πώς η διαδρομή των

καλωδίων συνεχίζεται πίσω από τις δύο πρίζες και έως το γενικό πίνακα. Εκεί θα παρουσιό.σει

τα τέσσερα καλώδια (δύο της κάθε συσκευής) να συνδέονται σε δύο σημεία στο γενικό πίνακα

και στη συνέχεια θα σχεδιάσει τη διαδρομή των δύο κεντρικών πια καλωδίων έξω από το

χώρο του σπιτιού, πάνω στους στύλoυςl κολόνες της ΔΕΗ και έως το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Κατό. τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. οι υπόλοιποι/ες μαθητές/ριες θα

παρακολουθούν την αναπαράσταση του/ης συμμαθητή/ριάς τους, θα εκφράζουν τις απόψεις

τους, θα παρεμβαίνουν σε σημεία που διαφωνούν και θα επιβραβεύουν το/η μαθητή/ρια

συμφωνώντας με αυτά που θα σχεδιάζει.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τό.ξη, θα τεθεί στα παιδιά ένα εισαγωγικό θέμα

για τ/ν επόμενη διδακτική ενότητα, που θα αφορά στη γενική ασφάλεια., και πιο

συγκεκριμένα στη θέση και στο ρόλο που αυτή έχει στο κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού. Τα παιδιά θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πόσες
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συσκευές μπορούν να δουλέψουν ταυτόχρονα μέσα στο σπίτι και για ποιο .λiJγo μπορεί να

συμβεί αυτό. ενώ θα αναφερθούν στη γενική ασφάλεια και στο ρόλο που αυτή παίζει στο

κύκλωμα του σmτιού όταν είναι αναμμένες πολλές ηλεκτρικές συσκευές την ίδια σnγμή

μέσα στο σπίτι. Ο λόγος για τον οποίο θα τεθεί το ζήτημα αυτό είναι ότι διεθνώς δεν

υπάρχουν σχετικά ερευνητικά δειioμένα. και οι αντιλήψεις που θα εκφράσουν τα παιδιά θα

βοηθήσουν τον/ην εκπαιδευτικό να έχει μία περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα,

ώστε να οργανώσει τη διδασκαλία της επόμενης ενότητας, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στη

γενική ασφάλεια.

Οι μαθητές/ριες στο πλαίσιο της συζήτησης στην τάξη με βάση τις γνώσεις που θα έχουν

αποκτήσει από τη διδασκαλία της 4
ης

(κυκλώματα με δύο λάμπες - σύνδεση λαμπών σε

σειρά) και της 5" διδακτικής ενότητας (ιcυΙCΛώματα με δύο λάμπες - παράλληλη σύνδεση

λαμπών), θα κληθούν να εξηγήσουν ότι οι συσκευές και τα φώτα στο σπίτι είναι συνδεδεμένα

παράλληλα και όχι σε σειρά, γιατί στην παράλληλη συνδεσμολογία η κάθε συσκευή/ φως έχει

το δικό της/ου κύκλωμα, το οποίο συνδέεται με τα υπόλοιπα κυκλώματα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης. αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μπορσύμε

να κλείσουμε και να ανοίξουμε το κύκλωμα μιας συσκευής χωρίς να επηρεάσουμε τη

λειτουργία της άλλης. Αντίθετα, αν οι συσκευές και τα φώτα μέσα στο σπίτι ήταν

συνδεδεμένα σε σειρά, η λειτουργία της μιας συσκευής θα επηρέαζε τη λειτουργία της άλλης

και το άνοιγμα του κυκλώματος μιας λάμπας. θα οδηγούσε στο άνοιγμα όλου του

κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Η διδασκαλία της έβδομης διδακτικής ενότητας θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη

διδασκαλία των δύο επόμενων ενοτήτων (Βη και 9
η

). δεδομένου ότι οι μαθητές/ριες θα

διαπραγματευτούν θέματα που θα αφοραύν στο ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού. καθώς και στην παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών.

4.2.7. Διδακτική Ενότητα 8η: Η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού (μέρος α')!

Η γενική ασφάλεια (1 διδακτική ώρα)

Στην όγδοη διδακτική ενότητα, τα παιδιά θα συζητήσουν για το ρόλο που παίζει η

γενική ασφάλεια στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σmτιού και mo συγκεκριμένα πότε

καίγεται η ασφάλεια και για ποιο 'λόγο συμβαίνει αυτό. Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας

είναι οι μαθητές/ριες: α) να εντοπίσουν, πάνω στη μακέτα ηλεκτρικής εΎΚατάστασης του

σπιτιού. τη γενική ασφάλεια. β) να συναρμολογήσουν κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης, με
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λαμπάκια και μπαταρία, όπου να συνδέσουν και την ασφάλεια (λεπτό σύρμα κουζίνας), γ) να

προκαλέσουν την τήξη της ασφάλειας και να αιτιολογήσουν τις παρατηρήσεις τους, δ) να

ερμηνεύσουν την τήξη της ασφάλειας συσχετίζοντας την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο, με την παράλ/ηλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι και ε) να εξηγήσουν τι είναι

η γενική ασφάλεια και σε ποια περίπτωση καίγεται στο χώρο του σπιτιού.

Στην αρχή της διδασκαλίας οι μαθητές/ριες θα απαντήσουν ατομικά σε ερωτήματα που

αφορούν σε διάφορα ηλεκτρολογικά στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού.

Ειδικότερα, τους ζητείται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν έχουν

παρατηρήσει κάποια στιγμή το γενικό πίνακα στο σπίτι, τι νομίζουν ότι είναι ο γενικός

πίνακας κα ι τι δουλειά κάνει στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, αν έχουν ακούσει τον

όρο γενική ασφάλεια, τι νομίζουν ότι είναι, τι δουλειά κάνει στο ηλεκτρικό κύκλωμα του

σπιτιού, τι σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια" και τι ακριβώς καίγεται εκείνη τη

στιγμή, καθώς και τι νομίζουν ότι είναι ο διακόπτης και ο γενικός διακόπτης και ποιος είναι ο

ρόλος τους στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καταγραφούν οι αντιλήψεις των παιδιών για

στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού που ακούν πολλές φορές στην

καθημερινή τους ζωή από τα άτομα του περιβάλλοντός τους, αλλά και που τα ίδια

χρησιμοποιούν ορισμένα από αυτά σε διάφορες δραστηριότητές τους.

Στη συνέχεια ακολουθεί η ομαδική δραστηριότητα Ι, στο πλαίσιο της οποίας ζητείται

από τα παιδιά να συζητήσουν όλοιΙες μαζί στην ομάδα και να καταλήξουν σε ένα συλλογικό

συμπέρασμα αναφορικά με το σε ποια περίπτωση καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι και για ποιο

λόγο συμβαίνει αυτό. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να καταγραφούν οι

ιδέες των παιδιών για το ρόλο της γενικής ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση

και πιο συγκεκριμένα να διαπιστωθεί αν οι αντιλήψεις των παιδιών κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας θα διαφοροποιηθούνl βελτιωθούν μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα, την

ανταλλαγή απόψεων και τη διεξαγωγή συλλογικών συμπερασμάτων.

Έτσι, αφού οι μαθητές/ριες γράψουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που

προαναφέρθηκαν, αμέσως μετά ακολουθεί η ομαδική δραστηριότητα 2, όπου ζητείται από τα

παιδιά να συναρμολογήσουν ένα κύκλωμα με λαμπάκια, μπαταρία και καλώδια, στο οποίο να

συμπεριλάβουν την ασφάλεια (λεπτό σύρμα κουζίνας) και να προσπαθήσουν να δείξουν πώς

καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι.

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να διαmστωθεί αν οι μαθητές/ριες (με την

κατάλληλη καθοδήγηση του/ης δασκάλου/ας) συναρμολογούν παράλληλη σύνδεση λαμπών
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· για να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, αν τα παιδιά τοποθετούν την ασφάλεια

(λεπτό σύρμα κουζίνας) στο κυρίως κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας και πριν τη

διακλάδωση των καλωδίων, καθώς και αν οι μαθητές/ριες ερμηνεύουν την τήξη της

ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, μέσα από κατάλληλες συσχετίσεις και

παραλληλισμούς μεταξύ των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και των κυκλωμάτων του

σπιτιού, δηλαδή, αναγνωρίζουν ότι η τήξη οφείλεται στην αύξηση της έντασης του ρεύματος

(Ι) στο κυρίως κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας.

Στο κομμάτι της διδασκαλίας που αφορά στη συζήτηση στην τάξη τα παιδιά της κάθε

ομάδας θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των ομαδικών δραστηριοτήτων και θα

ανταλλάξουν απόψεις. Με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού, θα εντοπίσουν

τη γεvική ασφάλεια πάνω στη μακέτα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα συζητήσουν για το

ρόλο που παίζει η ασφάλεια στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, θα συσχετίσουν την

παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο

σπίτι και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με το τι είναι η γενική ασφάλεια και σε

ποια περίπτωση καίγεται. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με τα μέτρα και

τις προφυλάξεις που θα πρέπει να παίρνουμε όταν επιχειρούμε να αλλάξουμε την καμένη

ασφάλεια (π.χ. κατεβάζουμε, κλείνουμε το γεVΙKό διακόπτη, ώστε να ανοίξει το κύκλωμα

όλου του σπιτιού, ότι δεν πρέπει να βάζουμε ένα οποιοδήποτε σύρμα στη θέση αυτού που

κάηκε, αλλά να τοποθετούμε μια νέα ασφάλεια, βλ. σχήμα 31).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

τό σύρμα

λλική ταινία

Λεπ

Μετα

20Α

Το ρεύμα εισέρχεται

στο εσωτερικό της

ασφάλε\ας

Το ρεύμα κατευθύνεται

προς το κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης

του σmτιού

Σχήμα 31
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Έτσι, οι μαθητές!ριες, στ/ν επόμενη διδακτική ενότ/τα, θα είναι σε θέση να

συναρμολογήσουν στο εργαστήριο ένα κύκλωμα παρόμοιο με το κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σmτιού (μακέτα), να τοποθετήσουν σε αυτό στοιχεία της ηλεκτρικής

εγκατάστασης, όπως είναι η ασφάλεια (λεπτό σύρμα κουζίνας) και να συζητήσουν για τη

δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, καθώς και για τ/ σύνδεση

_ των καλωδίων του σπιτιού με τα καλώδια στο εξωτερικό δίκτυο του ηλεκτρισμού.

4.2.8. Διδακτική Ενότητα 9η; Η Ηλεκτρική Εγκατάσταση του Σπιτιού (μέρος β')/

Το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης (1 διδακτική ώρα)

Στην ένατη διδακτική ενότητα τα παιδιά θα συζητήσουν για τη διαδρομή που

"ακολουθεί" το ηλεκτρικό ρεύμα από τον τόπο προέλευσής του μέχρι το χώρο του σπιτιού

(και πίσω). Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας είναι οι μαθητές/ριες: α) να περιγράψουν τ/

διαδρομή των καλωδίων στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, από το εργοστάσιο της ΔΕΗ μέχρι την

κάθε συσκευή ή λάμπα στο σπίτι (μακέτα), β) να αναγνωρίσουν τα δύο κυκλώματα

παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση (μακέτα), γ) να

συναρμολογήσουν το κύκλωμα της μακέτας της ηλεκτρικής εγκατάστασης προσθέτοντας

γενικό διακόΠτ/ και γενική ασφάλεια, δ) να συσχετίσουν το ρόλο της μπαταρίας στο

κύκλωμα, με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη μακέτα, τα λαμπάκια του κυκλώματος, με τις

συσκευές στο σπίτι και τα καλώδια στο κύκλωμα, με τα καλώδια στο δίκτυο του

ηλεκτρισμού, ε) να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της μακέτας της ηλεκτρικής

εγκατάστασης και του κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης λαμπών που συναρμολόγησαν και

στ) ~α αναπτύξουν νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο ",ύκλωμα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης.

Στην αρχή της διδασκαλίας της ένατης διδακτικής ενότητας ζητείται από τους/ις

μαθητές/ριες της κάθε ομάδας να παρατηρήσουν προσεκτικά τη μακέτα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σmτιού και να προσπαθήσουν να περιγράψουν όλα όσα βλέπουν πάνω σε

αυτή. Στόχος της δραστηριότητας είναι να διαπιστωθεί αν οι μαθητές!ριες αντιλαμβάνονται

όλα όσα αναπαριστώνται στο χώρο της μακέτας και mo συγκεκριμένα αν κατανοούν ότι ο

τόπος "προέλευσης''! παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ, ότι

για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το εργοστάσιο της ΔΕΗ ως το σπίτι θα πρέπει

να συνδεθούν τουλάχιστον δύο καλώδια, ώστε να δημιουργηθεί κύκλωμα, ότι ο χώρος όπου

συνδέονται τα εξωτερικά καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου, με τα καλώδια που βρίσκονται
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στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού είναι ο γενικός πίνακας, καθώς και αν αναγνωρίζουν τα

κυκλώματα που σχηματίζονται μέσα στο χώρο του σπιπού (μακέτα) και πιο συγκεκριμένα

την παράλληλη σύνδεση δύο ηλεκτρικών συσκευών.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο τ/ς δεύτερης ομαδικής δραστηριότητας, ζητείται από τα

παιδιά, να συναρμολογήσουν ένα κύκλωμα με μπαταρία, λαμπάκια και καλώδια, το οποίο να

περιλαμβάνει όλα όσα παρατηρούν τα παιδιά πάνω στ/ μακέτα τ/ς ηλεκτρικής

εγκατάστασης, να σχεδιάσουν το κύκλωμα που θα συναρμολογήσουν στον αντίστοιχο χώρο

του φυλλαδίου εργασίας και να ονομάσουν κάθε κομμάπ του σχεδίου, με το όνομα του

αντίστοιχου κομμαπού της μακέτας.

Προκειμένου οι μαθητέςJριες να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα

είναι απαραίτητο να εργαστούν σε τρία διαφορεπκά επίπεδα αναπαραστάσεων. Αρχικά

παρατ/ρώντας προσεκτικά τη μακέτα θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα πραγματικά κυκλώματα

που αναπαριστώνται πάνω σε αυτή, δηλαδή, τα ΙCΥκλώματα των δύο ηλεκτρικών συσκευών

που και τα ίδια χρησιμοποιούν πολλές φορές στην καθημερινή τους ζωή (λάμπα δωματίου!

ηλεκτρική κουζίνα).

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν πάνω στο χώρο της μακέτας τα

κυκλώματα των δύο συσκευών που προαναφέρθηκαν και την παράλληλη συνδεσμολογία.

Συγκεκριμένα θα παρατ/ρήσουν και θα περιγράψουν τη διαδρομή των καλωδίων των δύο

συσκευών μέσα και έξω από το χώρο του σπιτιού, το σημείο σύνδεσής τους στο γενικό

πίνακα. καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούν μέσα στους τοίχους του σmπoύ έως πς

ηλεκτρικές συσκευές και ξανά πίσω στο γενικό πίνακα και το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Στο τρίτο μέρος της δραστηριότητας οι μαθητές!ριες θα εργαστούν και σε επίπεδο

πολλαπλών αναπαραστάσεων. Θα χρησιμοποιήσουν τα υλικά του εργαστηρίου - μπαταρία,

λαμπάκια, καλώδια, διακόπτη, σύρμα κουζίνας - για να συναρμολογήσουν το κύκλωμα της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης που παρατηρούν στη μακέτα, ενώ αμέσως μετά θα

σχεδιάσουν το κύκλωμα που θα έχουν συναρμολογήσει, θα αντιστοιχίσουν και θα

παραλληλίσουν κάθε κ:ομμάn/ μέρος της μακέτας με το αντίστοιχο τμήμα του ηλεκτρικού

κυκλώματος (σχέδιο) και θα ονομάσουν τα στοιχεία του κυκλώματος που σχεδίασαν με τις

ονομασίες των τμημάτων της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης που επιτελούν την ίδια

λειτουργία στο κύκλωμα.

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να διαπιστωθεί αν οι μαθητέςJριες θα

συναρμολογήσουν παράλληλη σύνδεση λαμπών για να παρουσιάσουν το κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίπ, αν θα τοποθετήσουν την ασφάλεια και το γενικό

διακόπτη στο κυρίως 'Κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας και πριν πς διακλαδώσεις
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·στο κύκλωμα, καθώς και αν θα παραλληλίσουν το ρόλο της μπαταρίας στο κύκλωμα, με το

εργοστάσιο στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, το σύρμα κουζίνας στο κύκλωμα. με τη

γενική ασφάλεια στο σπίτι, τις λάμπες των κυκλωμάτων, με τις ηλεκτρικές οικιακές

συσκευές, και τα καλώδια των κυκλωμάτων, με τα καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού.

Στο κομμάτι της διδασκαλίας που αφορά σηι συζήτηση στην τάξη, τα παιδιά θα

_ ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των ομαδικών δραστηριοτήτων στους/ις συμμαθητές/ριές

τους, θα συζητήσουν για τη διαδρομή που "ακολουθούν" τα καλώδια στην ηλεκτρική οικιακή

εγκατάσταση, θα εντοΠΙσουν τα σημεία όπου τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης

διαχωρίζονται και δημιουργούνται διακλαδώσεις, θα επισημάνουν ότι οι συσκευές στο σπίτι

είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και μάλιστα παράλληλα, θα συναρμολογήσουν κυκλώματα

παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο και θα παραλληλίσουν τα στοιχεία των

κυκλωμάτων του εργαστηρίου, με τμήματα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης. Επιπλέον,

τα παιδιά θα συσχετίσουν το ρόλο της μπαταρίας στο κύκλωμα, με το εργοστάσιο της ΔΕΗ

στη μακέτα, τα λαμπάκια του κυκλώματος, με τις συσκευές στο σπίτι και τα καλώδια στο

κύκλωμα, με τα καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού και θα ονομάσουν τα στοιχεία του

κυκλώματος της παράλληλης σύνδεσης λαμπών που συναρμολόγησαν στο εργαστήριο, με τις

ονομασίες των στοιχείων του κυκλώματος της παράλληλης σύνδεσης των συσκευών στο σπίτι

(μακέτα).

4.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικάΙ κριτ/ρια ανάλυσης των απαντήσεωνl σχημάτων των

παιδιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διδασκαλία

Οι ερωτήσεις που περιέχονταν τόσο στο ερωτηματολόγιο (αρχικό και τελικό) όσο και

στις διδακτικές ενότητες ήταν -όπως αναφέρθηκε- ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.

Οι απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις κλειστού τύπου καταμετρήθηκαν και

υπολογίστηκε η συχνότητα της κάθε απάντησης. Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου,

δημιουργήθηκαν κατηγορίες απαντήσεων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε

απάντησης, και καταμετρήθηκαν οι απαντήσεις κάθε κατηγορίας, ενώ δίνονται κάθε φορά

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων παιδιών, ώστε να γίνεται σαφής η σημασία κάθε

κατηγορίας απαντήσεων.

επιπλέον, για Kά~ε. ερώτηση και για κάθε σχήμα (που ζητούνταν από τους/ις

μαθητές/ριες να κάνουνl ζωγραφίσουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να εξηγήσουν

τις απόψεις τους) πραγματοποιήθηκε ανάλυση η οποία στηρίχθηκε σε ορισμένα κριτήρια τα

οποία προέκυψαν από την ακόλουθη διαδικασία: Συγκροτήθηκαν δύο ανεξάρτητες
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ερευνητικές ομάδες οι οποίες αφού εξέτασαν έναν αριθμό ερωτηματολογίων και φυλλαδίων

εργασίας, διατύπωσαν μία σειρά από κριτήρια ανάλυσης των ερωτήσεων και των σχημάτων

των μαθητών/ριών. Κατόπιν, οι δύο ομάδες συζήτησαν τα κριτήρια που έθεσε η καθεμία και

προχώρησαν στη διατύπωση των τελικών κριτηρίων με βάση τα οποία έγινε η ανάλυση των

απαντήσεων και των σχημάτων των παιδιών.

Τα κριτήρια (συμφωνίας) που τέθηκαν για την ανάλυση των απαντήσεων και των

σχημάτων των μαθητών/ριών στο αρχικό ερωτηματολόγιο είναι τα εξής:

Α. Για την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών/ριών:

Εάν/ κατά πόσο, οι μαθητές/ριες:

• υιοθετούν εναλ/αΊcrl.Kά μοντέλα για την έννοια του κυκλώματος (π. χ. μοντέλο πομπού 

μεταφορέα - δέκτη),

• δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις για την έννοια του ηλεκτρικού .ρεύματος (π.χ. με το

ηλεκτρικό ρεύμα ανάβουν τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές).

• επηρεάζονται από εμπειρίες και εκφράσεις της καθημερινής τους ζωής, για να εξηγήσουν

τον τρόπο λειτουργίας αντικειμένων που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή,

• αποδίδουν λειτουργικές ερμηνείες στο ρόλο το διακόπτη και της ασφάλειας στο κύκλωμα

της οικιακής εγκατάστασης (π.χ. με το διακόπτη/ ασφάλεια ανάβουν τα φώτα και οι

ηλεκτρικές συσκευές) ή εκφράζουν παρανοήσεις για το ρόλο των δύο στοιχείων (π.χ. η

ασφάλεια έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της),

• αναφέρουν εναλλακτικές ιδέες/ παρανοήσεις για τη λειτoυργiα των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών (π.χ. μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή τρεις ηλεκτρικές συσκευές,

επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ισχυρό και παει παντού),

• αναγνωρίζουν την ομοιότητα κυκλωμάτων σύνδεσης λαμπών σε σειρά και παράλληλα στο

εργαστήριο με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. το σχήμα τους, τα στοιχεία που

τα αποτελούν και τη διάταξη/ θέση των στοιχείων μέσα σε αυτά.

Β. Για την ανάλυση των σχημάτων των μαθητών/ριών:

Εάν/ κατά πόσο. οι μαθητές/ριες:

• έχουν περιορισμένη/ αποσπασματική αντίληψη για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης και ειδικότερα αν:
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σχεδιάζουν την πρίζα του τοίχου ή το στύλο/ κολόνα της ΔΕΗ σαν τόπο "προέλευσης"

του ηλεκτρικού ρεύματος,

ζωγραφίζουν ένα μόνο καλώδιο για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο

του ηλεκτρισμού,

δείχνουν την κάθε συσκευή να συνδέεται με ένα καλώδιο ~ διαφορετική πρίζα στο

τοίχο για να λειτουργήσει.

Τα κριτήρια (συμφωνίας) που τέθηκαν για την ανάλυση των απαντήσεων και των

σχημάτων των μαθητών/ριών στα φυJλάδιcι εργασίας και στο τελικό 'ερωτηματοl.Ογιο είναι τα

εξής:

Α. Για την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών/ριών:

Εάν/ κατά πόσο, οι μαθητές/ριες:

• κατανόησαν την έννοια του κυκλώματος και τη χρησιμοποίησαν για να ερμηνεύσουν τη

λειτουργία αvnκειμένων που χειρίζονται στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. φακός,

πορτατίφ),

• αντιλήφθηκαν την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και σχημάτισαν νοητικές

αναπαραστάσεις για τη σωματιδιακή του φύση,

• κατανόησαν/ σχημάτισαν αναπαραστάσεις για τη σύνδεση και τη λειτουργία του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος και του κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σε σειρά,

χρησιμοποιώντας στις εξηγήσεις τους το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου και

συσχετίζοντας τα στοιχεία των κυκλωμάτων, με τα στοιχεία του μοντέλου του τρένου,

• συνειδητοποίησαν/ σχημάτισαν αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο, χρησιμοποιώντας στις εξηγήσεις τους το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου"

και συσχετίζοντας τα στοιχεία του κυκλώματος, με τα στοιχεία του μοντέλου,

• εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές στη φωτοβολία των λαμπών και στην ένταση του

ρεύματος μεταξύ του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, του κυκλώματος σύνδεσης λαμπών

σε σειρά και του κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης λαμπών και προσέΥΥισαν ποιοτικά τη

σχέση μεταξύ της έντασης του ρεύματος και της αντίστασης, εξηγώντας ότι τα δύο ποσά

είναι αντιστρόφως ανάλογα,

• συνειδητοποίησαν την έννοια του ανοιχτού και του κλειστού κυκλώματος, εξηγώντας ότι ο

ρόλος του διακόπτη και της ασφάλειας είναι να ανοίγουν και να κλείνουν ένα κύκλωμα,

182

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



• σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις για το κύκλωμα του πορτατίφ και της λάμπας του

δωματίου, συσχετίζοντας τα στοιχεία των κυκλωμάτων των δύο ηλεκτρικών συσκευών, με

τα στοιχεία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος στο εργαστήριο,

• απέκτησαν νοητικές αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών

οικιακών συσκευών, συσχετίζοντας στοιχεία της παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο

εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι,

• αναγνώρισαν την ομοιότητα των κυκλωμάτων σύνδεσης λαμπών σε σειρά και παράλληλα

στο εργαστήριο, αναφερόμενοι/ες στα χαραKτηρισnKά γνωρίσματα των κυκλωμάτων και

αξιοποιώντας γνώσεις/ μοντέλα που απέκτησαν! διδάχτ/καν κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας (π.χ. τα δύο κυκλώματα μοιάζουν, γιατί είναι συνδεδεμένα παράλληλα. έχουν

διακλαδώσεις. όπως τα αυτοκίνητα που ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές και αν

αποσυνδεθεί η μία από το κύκλωμα. η άλλη θα συνεχίσει να φωτοβολεί),

• απέκτησαν νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι, συσχετίζοντας τα στοιχεία της παράλληλης σύνδεσης λαμπών

στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι, ονομάζοντας τα

στοιχεία του εργαστηρίου. με τις ονομασίες των στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης

που έχουν την ίδια λειτουργία στο κύκλωμα και αναγνωρίζοντας της θέση απλών

ηλεκτρολογικών υλικών (π.χ. γενικός πίνακας, ασφάλεια κ.ά.), στην αναπαράσταση του

κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Β. Για την ανάλυση των σχημάτων των μαθητών!ριών:

Εάν! κατά πόσο. οι μαθητές/ριες:

• απέκτησαν! σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις για το ruρύτερο κύκλωμα της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και ειδικότερα αν;

σχεδίασαν τη ΔΕΗ σαν τόπο "προέλευσης" του ηλεκτρικού ρεύματος,

ζωγράφισαν κύκλωμα. τουλάχιστον δύο καλώδια για τη μεταφορά του ηλεκτρικού

ρεύματος στο δίιcrυo του ηλεκτρισμού,

παρουσίασαν το γενικό πίνακα ως το σημείο σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων, με

τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης,

αναπαράστησαν την παράλ/ηλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και την

παράλληλη συνδεσμολογία στο ευρύτερο κύκλωμα της οικιακής εγκατάστασης.

183

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αποτελέσματα - Συζήτηση (Μέρος Ι)

Δεδομένα από τις απαντήσ..ις των μαθητώνΙριών στο αρχικό και

στο τελικό ερωτηματολόΥΙΟ

Εισαγωγή

5.1. Aνnλήψεις μαθητώνΙριών για την έννοια του κυκλώματος σε απλές

συmcευές, όπως ο φακός 'ΚαΙ το πορτατίφ, 'ΚαΙ ο ρόλος της πρίζας

στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση (θεμαnκή ενότητα 1)

186

188

5.2. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για το ηλεκτρικό ρεύμα (θεμαnκή ενότητα 2) 200

5.3. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για την έννοια του ανοιχτού και κλειστού

Ία/κλώματοςκαι για τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

(θεμαnκή ενότητα 3)

5.4. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης και για τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών (θεματική ενότητα 4)

5.5. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για τη σύνδεση κυκλωμάτων σε σεφά και

παράλληλα στο εργαστήριο (θεμαnκή ενότητα 5)

209

222

244

5.6. Αντιλήψε" μαθητώνΙριών για τη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης (θεμαnκή ενότητα 6) 252
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Εισαγωγή

Στο πεμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αρχικού και τελικού

ερωτηματολογίου.

Όπως προαναφέρθ'ηκε, τα ερωτήματα που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο (αρχικό

- και τελικό), αποτέλεσαν επιμέρους θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες στόχευε στην

καταγραφή των ιδεών των παιδιών για διάφορα θέματα του ηλεκτρισμού. Έτσι, η

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, γίνεται κατά θεματική ενότητα και με βάση -τα ερωτήματα

που περιέχονταν σε καθεμία από αυτές.

Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αρχικού και τελικού

ερωτηματολογίου, που ακολουθεί, παρατίθενται οι ερωτήσεις κάθε θεματικής ενότητας και οι

πίνακες με τις κατηγορίες απαντήσεων, που δημιουργήθηκαν από την ανάλυση των

απαντήσεων! εξηγήσεων! αναπαραστάσεων που έδωσαν! πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες

σε κάθε ερώτημα. Σε κάθε πίνακα παρουσιάζονται συγχρόνως οι απόψεις/ αντι.λήψεις/

απαντήσεις που εξέφρασαν! έδωσαν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων και των

ομάδων σύγκρισης πριν (αρχικό ερωτηματολόγιο) και μετά (τελικό) τη διδασκαλία. Ο λόγος

είναι να γίνεται εύκολα! άμεσα αντιληπτό αν οι ιδέες/ αναπαραστάσεις των παιδιών

τροποποιήθηκαν μετά τη διδασκαλία, αν υπήρξε βελτίωση και σε ποιο βαθμό ως αποτέλεσμα

της διδασκαλίας, καθώς και αν σημειώθηκε διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ των παιδιών των

πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης.

Στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων, για κάθε κατηγορία απάντησης, παρατίθενται

ενδεικτικές/ χαρακτηριστικές απαντήσεις παιδιών, προκειμένου να διευκρινίζονται και να

γίνονται σαφείς οι αντιλήψεις και οι απόψεις των μαθητών/ριών για τα υπό μελέτη θέματα.

Ακόμα, σε αρκετές περιπτώσεις και όπου ζητούνταν από τους!ις μαθ'ητές!ριες να

παρουσιάσουν! εκφράσουν με ένα σχήμα τις απόψεις τους για τα θέματα του ηλεκτρισμού,

παρατίθενται ενδεικτικά/ χαρακτηριστικά σχήματα μαθητών!ριών για την κάθε κατηγορία

απάντησης των αντίστοιχων πινάκων, έτσι ώστε να γίνονται καλύτερα αντιληπτές!

κατανοητές οι αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών για τα υπό εξέταση θέματα.

Συνολικά μελετήθηκαν, αναλύθηκαν και παρουσιάζονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι

214 μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων και τα 161 παιδιά των ομάδων σύγκρισης

186

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



-

(συνoλΙKιi 375 παιδιά), σε χ:αθένα από τα ερωτήματα του αρχικού (21 ερωτήσεις) και του

τελικού (22 ερωτήματα) ερωτ/ματολοΥίου.
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5.1. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για την έννοια του κυκλώματος σε απλές συσκευές,

όπως ο φακός και το πορτατίφ, και ο ρόλος της πρίζας στην ηλεκτρική οικιακή

εγκατάσταση (θεματική ενότητα 1)

Το. τέσσερα πρώτα ερωτήματα. στο ερωτηματολόγιο του ηλεκτρισμού, αφορούσαν

στον τρόπο λειτουργίας του φακού και του πορτατίφ, δύο αντικειμένων που όλι:J. τα παιδιά

••
έχουν χρησιμοποιήσει πολλές φορές στην καθημερινή τους ζωή. Στόχος των ερωτημάτων

αυτών στο αρχικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθούν οι ιδέες των μαθητών/ριών για το

ηλεκτρικό ρεύμα, όπως διαμορφώνονται από την εμπεψία τους σε σχέση με συσκευές που

χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι, καθώς και για το ρόλο που παίζουν σε αυτές επιμέρους

στοιχεία, όπως η λάμπα, το καλώδιο και η πρίζα του τοίχου, χωρίς να γίνεται αναφορά στη

λέξη ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό ρεύμα, κύκλωμα κλπ. Ειδικότερα, το τέταρτο ερώτημα στόχευε

στη διερεύνηση των ιδεών των παιδιών για το ρόλο που παίζει στη λειτουργία του πορτατίφ,

ένα από τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμά του, η πρίζα του τοίχου.

Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθεί η

εξέλιξη των αρχικών ιδεών των παιδιών για τα θέματα που προαναφέρθηκαν σε δύο

διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης, ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και ένα

περιβάλλον παραδοσιακού τύπου. Ειδικότερα να διερευνηθεί αν οι απόψεις των

μαθητών/ριών τροποποιήθηκαν! βελτιώθηκαν μετά τη διδασκαλία, καθώς και αν τα παιδιά

χρησιμοποιούν μετά τη διδακτική διαδικασία το μοντέλο του υλικού οικοδομήματος (π.χ.

ηλεκτρόνια), καθώς και όρους όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το ηλεκτρικό κύκλωμα κ.ά. για να

ερμηνεύσουν τον τρόπο λειτουργίας του φακού και του πορτατίφ.

Πιο συγκεκριμένα, τα τέσσερα πρώτα ερωτήματα που περιλαμβάνονταν στο αρχικό και

στο τελικό ερωτηματολόγιο των πειραματικών ομάδων (Π.Ο.) και των ομάδων σύγκρισης

(ο.Σ.), ήταν τα ακόλουθα:

1. Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι δουλεύει ο φακός κω ανάβει η λάμπα;

2. Μπορείς να περι,,;ράψειςμε συντομία πώς νομίζεις ότι δουλεύει το πορτατίφ;

3. Τι νομίζεις όη συμβαίνει και ανάβει η λάμπα του πορτατίφ;

4. Τι ρόλο παίζει η πρίζα του τοίχου, όταν ανάβουμε το πορτατίφ;
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'α) Ο φακός

Με ποιο τρόπο νομίζεις όπ ανάβει ο φακός;

Στο πρώτο ερώτημα (βλ. πίνακα 4) σχετικά με τον τρόπο που ανάβει ο φακός, .:0

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/ριών των πειραματικών ομάδων (69,7%) και των ομάδων

σύγκρισης (53,8%), εστιάζει την προσοχή του στην μπαταρία και υποστηρίζει στο αρχικό

ερωτηματολόγιο ότι ο φακός ανάβει "με τη/ις μπαταρία/ες", "με μπαταρίες που παράγουν

ηλεκτρισμό", "με τις μπαταρίες που ενεργοποιούν το λαμπάκι", "με το υλικό των μπαταριών" ή

"με τη δύναμη της μπαταρίο.ς", χωρίς όμως να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο βοηθούν οι

μπαταρίες στο εσωτερικό του φακού, για να ανάψει το λαμπάκι.

Πίνακας 4: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 1

Eρώτ/cnι J: Με ΠΟΙΟ τρόπο νομίζεις ότι ανάβει ο φακός;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραμαπκές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

Ι Με μπαταρία/ες 69,7 12,9 53,8 53,5

2 Με ρεύμσJ ηλεκτρικό ρεύμα! ηλεκτρισμό 7,5 5,9 8,3 14

3 Με το κουμπί! διακόπτη 8,6 4,3 16,5 14,6

4 Με κλειστό κύκλωμα 3,5 70,1 2,5 5,3

5 Με τη ροή των ηλεκτρονίων Ο 5,3 0,6 2,4

6 Με τη σύνδεση των καλωδίων
,

Ο 7 4,5~

7 Διάφορα 6 Ο 6,2 0,6

8 Χωρίς απάντηση 1,5 1,5 5, Ι 5,1

Ορισμένοι/ες μαθητές/ριες (7,5% Π.Ο. και 8,3% σΣ.) αναφέρουν γενικά ότι ο φακός

ανάβει "με το ρεύμα", "με το ηλεκτρικό ρεύμα" ή "με τον ηλεκτρισμό" και κάποιοι/ες άλλοι/ες

(8,6% π.ο. και 16,5% ο.Σ.) με τη βοήθεια του κουμmούΙ διακόπτη. Χαρακτηριστικές

απαντήσεις παιδιών αναφέρουν ότι:

"πατάμε ΤΟ κουμπί και ανάβει",

"με το πάτημα του διακόπτη το ρεύμα διαρρέεται μέσα στα καλώδια, το ρεύμα χτυπάει και

ανάβει",
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"πατάμε το κουμπί και ενεργοποιεί το πορτατίφ" Κ.ά.

Έτσι, από τις απαντήσεις των παιδιών στο αρχικό ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι ο

φακός είναι ένα οικείο προς αυτά αντικείμενο, αφού όλα προσπαθούν να δώσουν τη δική

τους ερμηνεία για τον τρόπο λειτουργίας του, όμως γίνεται κατανοητό ότι δεν έχουν επαρκείς

γνώσεις ούτε για τη δομή, ούτε για τη λειτουργία "':"ου φακού. Οι εξηγήσεις που δίνουν είναι

κυρίως επηρεασμένες από εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής και από εκφράσεις που- ακούν καθημερινά από άτομα του περιβάλλοντός τους (π.χ. ο φακός χρειάζεται μπαταρία για

να λειτουργήσει, κάηκε το λαμπάκι και δεν ανάβει, πάτησε το κουμπί και θα ανάψει κλπ.).

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο γίνεται

κατανοητό ότι τα παιδιά έχουν μια τοmκή θεώρηση για τα στοιχεία που συνθέτουν το

κύκλωμα του φακού. Δεν αντιλαμβάνονται ότι για να ανάψει ο φακός θα πρέπει να

δημιουργηθεί κύκλωμα και δεν συνειδητοποιούν ότι τα καλώδια, η μπαταρία και το λαμπάκι

στο εσωτερικό του φακού είναι ένα ενιαίο σύστημα αλληλεmδρώντων στοιχείων. Αντίθετα,

αποδίδουν το άναμμα της λάμπας σε καθένα από αυτά ξεχωριστά και κυρίως στη μπαταρία

που είναι ένα απτό στοιχείο της καθημερινής εμπειρίας τους εφόσον βάζουν ή αλλάζουν

μπαταρία για να ανάψει ο φακός.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις των παιδιών των πειραματικών ομάδων

έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (70,1 %) έχουν αντιληφθείμετά

τη διδασκαλία ότι για να ανάψει ο φακός είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κύκλωμα, ενώ

από τις απαντήσεις που δίνουν, γίνεται φανερό ότι τα παιδιά κατανόησαν σε έναν αρκετά

ικανοποιητικό βαθμό το ρόλο που παίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμα του

φακού. Οι απαντήσειςέχουν αξιοσημείωτηπληρότηταέκφρασηςκαθώς αναφέρουν ότι:

"η μπαταρία σπρώχνει τα ηλεκτρόνια και καθώς πατάμε το κουμπί κλείνει το κύκλωμα, τα

ηλεκτρόνια περνούν από το καλώδιο πηγαίνουν στη λάμπα και ανάβει. Μετά επιστρέφουν στη

μπαταρία και συνεχίζουν",

'''δημιουργείται κύκλωμα, η μπαταρία σπρώχvει τα ηλεκτρόνια που μεταφέρονταιστη λάμπα με

τη βοήθεια του καλωδίου, όταν πηγαίνουν στη λάμπα βρίσκουν εμπόδιο. το συρματάκι της

λάμπας, που θερμαίνεται και ανάβει η λάμπα και τα ηλεκτρόνιαγυρίζουνστη μπαταρία" Κ.ά.

Επίσης, από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά, προκύπτει ότι οι περισσότεροι/ες

χρησιμοποιούνεπιστημονικούςόρους (ηλεκτρόνια,κύκλωμα)για να εξηγήσουνπώς ανάβειο

φακός, ενώ φαίνεται ότι στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας του

φακού, τον συσχετίζουνμε τη λειτουργίατου απλού ηλεκτρικούκυκλώματος, σXλiJ.. και με το
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μοντέλο του "φανταστιιcoύ τρένου" (π.χ. η μπαταρία σπρώχνει τα ηλεΙCΤρόνια,. τα ηλεκτρόνια

βρίΣΙCOυν στη λάμπα ένα εμπόδιο κλπ.) που έχουν διδαχθεί.

Στην ίδια ερώτηση, ορισμένοι/ες άλλοι/ες μαθητές/ριες (5,3%), δίνουν μια αρκετά

ιιcανoπoιητική απάντηση λέγοντας πως ο φαιcός ανάβει "με τη ροή/ κίνηση των ηλεκτρονίων",

στο εσωτερικό των στοιχείων που συνθέτουν το ΙCύΙCΛΩμά του (φαιcoύ), ενώ μειώθηιcε

σημαντιιcά το ποσοστό των παιδιών (12,9% έναντι 69,7%) που αναφέρει μετά τη διδασιcαλία

ότι "'ο φακός ανάβει με τη βοήθεια της μπαταρίας".-
Έτσι, από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες των πειραματιιcών

ομάδων αντιλήφθηκαν μετά τη διδασκαλία την έννοια του κυκλώματος, ενώ η γνώση που

απέκτησαν για την έννοια αυτή είναι λειτουργική δεδομένου ότι τη χρησιμοποιούν σε

ιcαταστάσεις της καθημερινής τους ζωής και mo συγιcειcριμένα για να ερμηνεύσουν τη

λειτουργία συσιcευώνπου χρησιμοποιούνΙCΑθημερινά,όπως ο φαΙCΌς.

Αντίθετα οι απαντήσεις των παιδιών των ομάδων σύγκρισης δεν έχουν διαφοροποιηθεί

oυσιαστιιcά μετά τη διδασκαλία και εξαιcoλoυθoύν να επηρεάζονται από εμπειρίες της

καθημερινήςτους ζωής. Οι περισσότεροι/εςαπό αυτούς/ές (53,5%) συνεχίζουν να εστιάζουν

στο ρόλο της μπαταρίας λέγοντας ότι ο φαιcός ανάβει "'με τη βοήθεια των μπαταριών" που

τοποθετούμε στο εσωτερικό του. Ένα μιιcρό ποσοστό (14%) αναφέρεται στο "'ηλεκτρικό

ρεiJμα", ορισμένοι/ες (14,6%) εξηγούν ότι ο φαιcός ανάβει "με το κουμπί/διακόπτη" ΙCΑι μόλις

το 7,7% των παιδιών (βλ. πίναιcα 4, κατηγορίες απαντήσεων 4 και 5), διατυπώνει την άποψη

ότι ο φαιcός ανάβει με τη βοήθεια κλειστού ΙCυΙCΛΏμαΤOς ή με τη ροή tCOV ηλεΙCΤΡOνίων στο

εσωτερικό των στοιχείων που συνθέτουν το ιcύΙCΛΩμα.

Έτσι, από τα αποτελέσματα ΠΡOΙCΎΠΤει ότι κατά τη διάριcεια της παραδοσιακής

διδαΣΙCαλίας, τα παιδιά των ομάδων σύγκρισης δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη κυκλώματος

στο φαιcό, ενώ γίνεται φανερό ότι τα παιδιά απέκτησαν περιορισμένη ΙCΑι μη λειτουργική

γνώση δεδομένου ότι δεν ιcαταφέρνoυν να την εφαρμόσουν σε καταστάσεις της ΙCΑθημερινής

τους ζωής.

β) Το πορτατίφ

Μπορείς να περιγράψειςμε συντομία πώς νομίζεις όπ δουλεύει το πορτατίφ;

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στη δεύτερη ερώτηση (βλ. πίναιcα 5), γίνεται

φανερό ότι πολλοί/ές μαθητές/ριες (30,8% π.ο. και 33,7% Ο.Σ., κατηγορία απάντησης 1),

θεωρούν, πριν τη διδασιcαλία, ότι η πρίζα του τοίχου "έχει" ηλειcτριιcό ρεύμα στο εσωτεριιcό
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της, που το "δίνει" στο/α καλώδιο/α του πορτατίφ και αυτό/ά με τη σειρά τους το πηγαίνουν/

μεταφέρουν στη λάμπα του πορτατίφ για να ανUψει. Έτσι, απαντούν ότι:

"για να ανάψει το πορτατίφ η πρίζα δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια, αυτά το πηγαίνουν στη

λάμπα και έτσι ανάβει",

"για να ανάψει το πορτατίφ, θα πρέπει να μεταφερθεί το ηλεκτρικό ρεύμα από την πρίζα του

τοίχου με τα καλώδια στη ί,άμπα",

"το πορτατίφ ανάβει με την πρίζα του τοίχου που του δίνει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω των

καλωδίων" ΙC.ά.

Κάποιοι/ες άλλοι/ες μαθητές/ριες (33,3 π.ο. και 26,8% Ο.Σ., κατηγορία απάντησης 2)

απαντούν ότι το πορτατίφ ανάβει με το "ρεύμα", το "ηλεκτρικό ρεύμα" ή τον "ηλεκτρισμό",

ενώ άλλοι/ες μαθητές/ριες (18,2% π.ο. και 15,8% Ο.Σ.) εστιάζουν την προσοχή τους στη

σύνδεση μεταξύ της πρίζας και της λάμπας του πορτατίφ και εξηγούν ότι:

"το πορτατίφ συνδέεται με την πρίζα του τοίχου Και λειτουργεί",

"συνδέουμε την πρίζα του τοίχου με το πορτατίφ και έτσι ανάβει η λάμπα",

''"για να δουλέψει το πορτατίφ, θα πρέπει να συνδεθεί η λάμπα του πορτατίφμε την πρίζα του

τοιΧου για να ανάψει" Κ.ά.

Πίνακας 5: απαντήσεις μαθητών/ριών στη ερώτηση 2

Ερώτηση 2: Μπορείς να περη'Ράψεις με συντομία πώς νομίζεις ότι δουλεύει το πορτατίφ:

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

1 Σχήμα πομπού μεταφορέα δέκτη 30,8 4,9 34,1 33,7

2 Σχήμα ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος " . 3,7 27,8 26,8-'-',-'
• Σχήμα σύνδεσης πομπού - δέκτη 18,2 6,4 15,8 14ο

4 Με τα καλώδια 8,6 Ο 5,7 5,1

5 Με κλειστό κύκλωμα 4 77,7 Ο Ο

6 Διάφορα 2 3,9 7 4,5

7 Χωρίς απάvrηση 3,6 3,4 9,5 15,9
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Έτσι., από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο, προκύπτει

ότι οι μαθητές/ριες εκφράζουν πριν τη διδασκαλία εναλλαΙCΤΙκές ιδέες/ παρανοήσεις για τον

τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ.

Αρκετουές μαθητές/ριες (30,8% Π.Ο. και 33,7% ο.Σ.) φαίνεται να υιοθετούν ένα

νοητικό σχήμα του τύπου· πομπός - μεταφορέας - δέιcrης, όπου η πρίζα παίζει το ρόλο του

πομπού, είναι αυτή που "δίνει" ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια, τα καλώδια με τη σειρά τους

_ παίζουν το ρόλο του μεταφορέα, ενώ η λάμπα είναι ο δέκτης, αυτή που "δέχεται" το ηλεκτρικό

ρεύμα μέσω των καλωδίων για να ανάψει.

Κάποιοι/ες μαθητές/ριες (33,3 Π.ο. και 26,8% ο.Σ.), υποστηρίζουν ένα

μoνoπαραγovτικό σχήμα του ηλεκτρικού ρεύματος και εξηγούν απλά ότι το πορτατίφ δουλεύει

με το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τον ηλεκτρισμό.

Ορισμένα άIJ..ιJ. παιδιά (33,3 Π.ο. και 26,8% ο.Σ.), παρουσιάζουν ένα νοητικό σχήμα

όπου δίνεται έμφαση στη σύνδεση μεταξύ του πομπού και του δέκτη, μένουν, δηλαδή, στη

φαινομενολογία των πραγμάτων, σε αυτά που βλέπουν και παρατηρούν, και θεωρούν ότι για

να ανάψει το πορτατίφ, χρειάζεται απλά να συνδεθεί η πρίζα του τοίχου με το πορτατίφ ή με

τη λάμπα του πορτατίφ, ώστε αυτή να ανάψει.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο, προκύπτει

ότι τα παιδιά έχουν περιορισμένη/ αποσπασματική αντίληψη για το κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού και θεωρούν ότι το κύκλωμα του πορτατίφ ολοκληρώνεται στην

πρίζα του τοίχου. Μάλιστα, τα παιδιά δείχνουν να πιστεύουν λανθασμένα ότι η πρίζα του

τοίχου είναι πηγή ηλεκτρισμού και ότι έχει ηλεκτρικό ρεύμα "αποθηκευμένο" στο εσωτερικό

της που το δίνει στη λάμπα του πορτατίφ για να ανάψει (Solomon et α/. 1985, Qua1ter 1994).

Στο τελικό ερωτηματολόγιο το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών των πεψαματικών

ομάδων φαίνεται πως έχει κατανοήσει την έννοια του ηλεκτρικού κυκλώματος και την

εφαρμόζει στον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ. Τα παιδιά εξηγούν ότι για να ανάψει η

λάμπα θα πρέπει να κλείσει το κύκλωμα του πορτατίφ, ώστε να κινηθούν τα ηλεκτρόνια κατά

μήκος των στοιχείων που βρίσκονται στο εσωτερικό του (77,7%). Χαρακτηριστικά οι

μαθητές/ριες αναφέρουν ότι:

"μόλις πατήσουμε το κουμπί κλείνει το κύκλωμα, η ΔΕΗ σπρώΧVει τα ηλεκτρόνια, πάνε μέσα

από το καλώδιο στη λάμπα, εκεί ζεσταίνουν το συρματάκι της λάμπας με το πέρασμά τους και

επιστρέφουν για να συνεχίσουν την ίδια διαδρομή",

"βάζουμε το καλώδιο στην πρίζα και εκείνη τη στιγμή κλείνει το κύκλωμα. ΗΔΕΗ σπρώΧVει τα

ηλεκτρόνια, μετά αυτά περνούν από την πρίζα και πηγαίνουν στο καλώδιο. Αυτό μεταφέρει το
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ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα για να ανάψει και τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν από το άλλο

καλώδιο" κλπ.

Από τα αποτελέσματα, γίνεται επίσης αντιληπτό ότι μειώνεται το ποσοστό των παιδιών

που υποστήριζαν πριν τη διδασκαλία το σχήμα του τύπου πομπός - μεταφορέας - δέκτης για

τη λειτουργία του πορτατίφ (4,9%), λιγότερουες μαθητές/ριες κάνουν λόγο για το σχήμα του

ηλεκτρικού ρεύματος (3,7%) και μόλις το 6,4% των παιδιών αναφέρεται στο μοντέλο της

σύνδεσηςπομπού- δέκτη.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στη συγκεκριμένη ερώτηση προκύπτει

ακόμα ότι τα περισσότερα παιδιά απέκτησαν μετά τη διδασκαλία αναπαραστάσεις για τη

δομή της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού και κατανόησαν ότι το κύκλωμα του

πορτατίφ δεν ολοκληρώνεται στην πρίζα του τοίχου, αυτή είναι ένα Koμμάτιl μέρος του

κυκλώματος και ότι πίσω από αυτή υπάρχουν καλώδια, η διαδρομή των οποίων φτάνει μέχρι

το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Αντίθετα, οι μαθητές/ριες των ομάδων σίJyιcρισης δεν έχουν μεταβάλει ουσιαστικά τις

αρχικές τους απόψεις. Εξακολουθούν μετά τη διδασκαλία να υποστηρίζουν (33,7%) ότι το

πορτατίφ ανάβει με τη βοήθεια της πρίζας του τοίχου που δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια

και αυτά το μεταφέρουν στη λάμπα για να ανάψει (σχήμα πομπού - μεταφορέα - δέκτη),

άλλουες αναφέρονται στο "ρεύμα", το "ηλεκτρικό ρεύμα" ή τον "ηλεκτρισμό" (26,8%) (σχήμα

ηλΕκτρικούρεύματος), και OρισΜΈVOνεςάλ/ονες (14%) χρηmμοποιούν το σχήμα της σύνδεσης

πομπού - δέκτη.

Τι νομίζεις όη. συμβαίνει και ανάβει η λάμπα του πορτατίφ;

Στην τρίτη ερώτηση (βλ. πίνακα 6), όπου ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να

εξηγήσουν με περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς συμβαίνει και ανάβει το πορτατίφ,

πολλά παιδιά στο αρ"χ\κό ερωτηματολόγιο (31,8% Π.Ο. και 31,7% Ο.Σ.), θεωρούν ότι το

ηλε1Ctρικό ρεύμα μεταφέρεται από την πρίζα του τοίχου, όπου είναι αποθηκευμένο, στη

λάμπα του πορτατίφ για να ανάψει. Χαρακτηριστικάοι μαθητές/ριεςαναφέρουν ότι:

"το ρεύμα μεταφέρεται από την πρίζα στη λάμπα και ανάβει",

"το ηλεκτρικό ρεύμα στέλνεται από την πρίζα που έχει ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα και αυτή

ανάβει",

"η λ6.μπα ανάβει επειδή. η πρίζα στέλνει το ρεύμα που έχει στο εσωτερικό της για να ανάψει",

"το ηλεκτρικόρεύμα πηγαίνει από την πρίζα στη λάμπα και την ανάβει" κλπ.
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Έτσι, και πάλι από τις απαντήσεις των παιδιών γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες δεν

έχουν αναπτύξει την ιδέα του κυκλώματος και τείνουν μάλλον προς μια αντίληψη του τυπου

πομπός-δέκτης δεδομένου ότι όπως εξηγούν για να ανάψει η λάμπα του πορτατίφ, το

ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται! στέλνεται από την πρίζα του τοίχου όπου είναι αποθηκευμένο

- τον πομπό -και καταλήγει στη λάμπα του πορτατίφ - το δέκτη.

Επίσης από τη συγκεκριμένη κατηγορία απάντησης καταγράφεται και πάλι η

περιορισμένη! αποσπασματική αντίληψη των παιδιών για τη δομή της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης, καθώς και η άποψη ότι η πρίζα του τοίχου είναι πηγή ηλεκτρισμού.

Στο ίδιο ερώτημα κάποιοι!ες άλ/οι!ες μαθητές/ριες (19,1% Π.ο. και 19,6% ο.Σ.)

εξηγούν ότι το πορτατίφ ανάβει, "με το ρεύμα", "με το ηλεκτρικό ρεύμα" ή "με τον

ηλεκτρισμό" (σχήμα ηλεκτρικού ρεύματος), από όπου επιβεβαιώνεται ότι ενώ τα παιδιά

γνωρίζουν και αναφέρουν σε ένα σημαντικό ποσοστό την ΈWoια του ηλεκτρικού ρεύματος,

στο οποίο αποδίδουν τη λειτουργία του πορτατίφ, δεν έχουν αντιληφθεί την ΈWoια του

κυκλώματος που είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ώστε να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα.

Πίνακας 6: απαντήσεις μαθητών!ριών στην ερώτηση 3

Ερώτηση 3: 1ι:νομίζεις ότι συμβαίνει και α.νάβει η Μμπα του πορτατίφ:

αια Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% 0;0 % %

1 Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από 41,5 9,7 39,9 38,2
την πρίζα του τοίχου (που έχει/ δίνει

ηλεκτρικό ρεύμα) στη λάμπα

2 Με το ρεύμα! ηλεκτρικό ρεύμα/ 19,1 Ο 19,6 ]7,2
ηλεκτρισμό

Λ

Ο διακόπτης της δίνει ηλεκτρικό ρεύμα 4,6 Ο 2,5 5,]-'

4 Με κλειστό κύκλωμα 3,5 77,4 3,8 12,1

5 Το καλώδιο συνδέεται με την πρίζα 3,6 3,9 3,2 6,4

6 Διάφορα 7 Ο 6,3 1,8

7 Δεν ξέρω 2,5 Ο ] ,3 1,3

8 Χωρίς απάντηση ]8 8,3 23,4 17,8

Ακόμα, στον ίδιο πίνακα (6) γίνεται φανερό ότι αΡKεtoί/ές μαθητές/ριες αρχικά

δυσκολεύονται να εξηγήσουν τι συμβαίνει όταν ανάβει το πορτατίφ, με αποτέλεσμα να μη
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δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα (18% π:ο. και 23,4% Ο.Σ.), ενώ τα

αντίστοιχα ποσοστά μειώθηκαν σε 8,3% για τις π.ο. και σε 17,8% για τις Ο.Σ. μετά τη

διδασκαλία.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις των παιδιών των πειραματικών '>μάδων

βελτιώθηκαν σημαντικά και οι μαθητές/ριες φαίνεται πως κατανόησαν τον τρόπο λειτουργίας

του πορτατίφ. Οι περισσότεροι/ες από αυτούς/ές (77,4%) αντιλήφθηκαν την twota του

κυκλώματοςκαι εξηγούν ότι η λάμπα ανάβει διότι εκείνη τη σnγμή κλείνει το κύκλωμα του

πορτατίφ, ηλεκτρόνια ιcινoύνταιJ ρέουν κατά μήκος του κυκλώματος και περνούν από το

συρματάιcιτης λάμπας, το οποίο ζεσταίνεταικαι φωτοβολεί. Ενδεικτικάαναφέρουνότι:

"κλείνει το κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια περνούν από τη λάμπα, το σvρματάκι ζεσταΝεται και

φωτοβολεί",

"τα ηλεκτρόνιαρέουν μέσα στο κύκλωμα που έκλεισε, περνούν από το σvρματάκι της λάμπας,

αυτό ζεσταίνεταικαι φωτοβολεί",

"πατάμε το διακόπτη, κλείνει το κύκί.ωμα, το ηλεκτρικό ρεύμα περνά από τη λάμπα και το

συρματάκιτης ζεσταίνεταικαι φωτοβολεΓ'κ.ά.

Στον ίδιο πίνακα φαίνεται ακόμα, ότι στο τελικό ερωτηματολόγιο ένα πολύ μικρό

ποσοστό παιδιών (3,4%) θεωρεί ότι το πορτατίφ ανάβει "επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα από την

πρίζα του τοίχου όπου είναι αποθηκευμένο μεταφέρεται! φτάνει! καταλήγει στη λάμπα" και

προκαλεί τη φωτοβολία αυτής. Μετά την πειραματι-κή διδασκαλία οι μαθητές/ριες φαίνεται

να μην υποστηρίζουν mα το σχήμα του πομπού - δέκrη, για το ηλεκτρικό ρεύμα και να έχουν

υιοθετήσει ένα πιο επιστημονικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο για να λειτουργήσει το

πορτατίφ, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μία κλειστή διαδρομή! κύκλωμα, μέσα στο

οποίο ρέουν! κινούνται συνεχώς τα ηλεκφόνια και καθώς περνούν από το συρματάΙCΙ της

λάμπας, αυτό ζεσταίνεται και φωτοβολεί.

Αντίθετα, οι απαντήσεις των παιδιών των ομάδων σύγκρισης δεν έχουν ουσιαστικά

διαφοροποιηθεί στο τελικό ερωτηματολόγιο. Οι περισσόΤεΡοvες από αυτούς/ές

εξακολουθούν να παρουσιάζουν τις αρχικές τους ιδέες/ απόψεις και πολλουές μαθητές!ριες

(38,2%) συνεχίζουν να πιστεύουν πως "το ηλεκ:φικό ρεύμα μεταφέρεται από την πρίζα του

τοίχου στη λάμπα, καταλήγει εκεί και προκαλεί έτσι τη φωτοβολία της (σχήμα πομπού - δέκτη)

ή ότι "το πορτατίφ ανάβει με τη {Jοήθεια του ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος ή του

ηλεκτρισμού" (17,2%). Από τη δεύτερη αυτή κατηγορία απάντησης των παιδιών, γίνεται

αντιληπτό ότι ακόμα και μετά τη διδασκαλία οι μαθητές/ριες των ομάδων σύγκρισης, ενώ
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δείχνουν να γνωρίζουν την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, στο οποίο αποδίδουν τη

λειτoυργtα του πορτατίφ, δεν έχουν κατανοήσει την έννοια του κυκλώματος που είναι

απαραίτητο να δημιουργηθεί ώστε να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα.

Μόλις το 12,1% των μαθητών/ριών χρησιμοποιεί μετά τη διδασκαλία επιστημονικούς

όρους (π.χ. ηλεκτρόνια, κύ'λωμα) και δείχνει να έχει μια ικανοποιητική αντίληψη για την

έννοια του ία/κλώματος, αφού αναφέρει ότι τη στιγμή που ανάβει η λάμπα, κλείνει το

κύκλωμα του πορτατίφ και αρχίζει η ροή των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του. Ωστόσο, οι

απαντήσεις που δίνουν δεν είναι ολοκληρωμένες και έτσι φαίνεται ότι μετά τη διδασκαλία

δεν έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ, ούτε τη σημασία των όρων που

χρησιμοποιούν. Ενδεικτικά οι μαθητές/ριες αναφέρουν ότι "κλείνει το κύκλωμα 1α/Ι ανάβει το

πορτατίφ", "τα ηλεκτρόνιο. διαρρέουν το κύκλωμα", "κλείνει το κύκλωμα και περνούν τα

ηλεκτρόνια" Κ.ά.

Τι ρόλο παίζει η πρίζα του τοίχου ό.ταν ανάβουμε το πορτατίφ;

Από τις απαντήσεις των παιδιών στο τέταρτο ερώτημα (βλ. πίνακα 7) φαίνεται ότι οι

μαθητές/ριες πριν τη διδασκαλία δίνουν πράγματι ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που παίζει η

πρίζα του τοίχου για τη λειτουργία του πορτατίφ. Η κυρίαρχη αντίληψη (63,6% Π.Ο. και

61,6% σΣ.) στο αρχικό ερωτηματολόγιο είναι ότι:

"'η πρίζα είναι εκείνη που έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της και το στέλνει στο πορτατίφ

για να ανάψει η λάμπα",

""η πρίζα έχει αποθηκευμένο ηλεκτρικό ρεύμα που το δίνει στη λάμπα του πορτατίφ για να

ανάψει",

"η πρίζα έχει στο εσωτερικό της ηλεκτρικό ρεύμα και το δίνει στη λάμπα του πορτατίφ για να

ανάψει" Κ.ά.

Κάποιοllες άλλοllες (6,1% π.α. και 4,4% ο.Σ.) αναφέρουν ότι η πρίζα "βοηθά το

πορτατίφ να ανάψει", χωρίς όμως να προσδιορίζουν με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτό,

ορισμένοι/ες δεν δίνουν καμία απάντηση στο σιryκεκριμένo ερώτημα (9,1 % Π.Ο. και 11,4%

Ο.Σ.) και μόνο ένας μικρός αριθμός παιδιών εξηγεί στο αρχικό ερωτηματολόγιο ότι η πρίζα

είναι ένα σημείο σύνδεσης των καλωδίων (10,6% Π.ο. και 10,8% ο.Σ.) της ηλεκτρικής

εγκατάστασης. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι:

"η πρίζα βοηθά στη σύνδεση με τα καλώδια",

"στην πρίζα συνδέονται τα καλώδια για να ανάψει το πορτατίφ",
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"με τη βοήθεια της πρίζας συνδέονται τα καλώδια του πορτατίφ, με τα καλώδια πίσω από αυτή"

Κ.ά.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των πειραμαπκών ομάδων στο τελικό

ερωτηματολόγιο, γίνεται φανερό ότι τα περισσότερα παιδιά (76%, βλ. 1ι.ίνακα 7, κατηγορίες

απαντήσεων 2 και 3), έχουν μια ικανοποιητική αντίληψη μετά τη διδασκαλία για το ρόλο της

πρίζας στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.

Πίνακας 7: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 4

Ερώτηση 4: Τι ρόλο παίζει η πρίζα του τοίχου. όταν ανάβουμε το πορτατίφ:

σJα Κατ/10ρίες απαΎΤήσεων ΙΠειραματικές ομάδε Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

1 Έχει! δίνει! στέλνει ρεύμα/ ηλεκτρικό 63,6 10,8 61,6 63,7
ρεύμσJ ηλεκτρισμό

2 Από εκεί περνάει το ρεύμα! ηλεκτρικό 8,1 34,8 9,3 5,7
ρεύμα! τα ηλεκτρόνια

3 Βοηθά στη σύνδεση των καλωδίων 10,6 41,2 10,8 6,4

4 Βοηθά να ανάψει το πορτατίφ 6,1 3,9 4,4 5,7

5 Ωθεil σπρώχνει τα ηλεκτρόνια Ο 4 Ο Ο

6 Δεν ξέρω 2 Ο 1,9 3,2

7 Διάφορα 0,5 Ο 0,6 4,4

8 Χωρίς απάντηση 9,1 5,4 11,4 10,8

Ειδικότερα, αρκετά παιδιά (41,2%) εξηγούν μετά τη διδασκαλία όπ η πρίζα του τοίχου

είναι ένα σημείο σύνδεσης των καλωδίων της κάθε συσκευής με τα καλώδια της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού που βρίσκονται πίσω από αυτή στο εσωτερικό του τοίχου, και ότι

η πρίζα δεν έχει στο εσωτερικό της αποθηκευμένο ηλεκτρικό ρεύμα. Χαρακτηριστικά

αναφέρουν ότι:

"βοηθά στη σύνδεση του καλωδίου του πορτατίφ με τα καλώδια που βρίσκονται πίσω από την

πρίζα",

"η πρίζα εί:ναι ένα σημείο σύνδεσης των καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης",

"το καλώδιο του πορτατίφ συνδέεται με την πρίζα στον τοίχο και πίσω από αυτή υπάρχουν

καλώδια που φτάνουν μΈΥΡι τη ΔΕΗ' κ.ά.
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-

Επίσης, άλλοι/ες μαθητές/ριες (34,8%) συνειδητοποίησαν. ότι η πρίζα του τοίχου είναι

απλά ένα πέρασμα, ένα κομμάτύ μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, η

ροή του οποίου προκαλεί το άναμμα της λάμπας και αναφέρουν ότι:

"το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει από την πρίζα",

"μέσα από την πρΙζϋ. περνούν τα ηλεκτρόYιJ.",

"η πρίζα είναι ένα πέρασμα για τα ηλεκτρόνια" κ.ά.

Έτσι, από τα αποτελέσματα του τελικού ερωτηματολογίου, φαίνεται ότι υπήρξε μια

σημαντική αλλαγή στη σκέψη των μαθητώv/ριών από την αρχική αντίληψη ότι η πρίζα έχει η

ίδια ηλεκτρικό ρεύμα ή ηλεκτρόνια, προς μια αντίληψη ότι αποτελεί ένα σημείο σύνδεσης

των καλωδίων από όπου περνούν τα ηλεκτρόνια.

Η πρίζα είναι το τελευταίο ορατό σημείο της ηλειcτρικής εγκατάστασης που "ιφύβεται"

μέσα στους τοίχους του σmτιού, γι'αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά να αντιληφθούν το ρόλο

της ως σημείου σύνδεσης του ορατού μέρους του κυκλώματος (πορτατίφ - καλώδιο) με τη

υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ωστόσο, η αρχική αντίληψη για την πρίζα φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα είναι ισχυρή και

ορισμένοι/ες μαθητές!ριες των πειραματικών ομάδων (10,8%) εξακολουθούν ακόμα και μετά

τη διδασκαλία να επηρεάζονται από εμ.-τειρίες και εκφράσεις της καθημερινής τους ζωής και

να υποστηρίζουν την αρχική αντίληψη που είχαν για την πρίζα του τοίχου.

Όσον αφορά στις απαντήσεις των μαθητών/ριών των ομάδων σύγκρισης στο ίδιο

ερώτημα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά τη διδασκαλία ενισχύεται ελαφρώς το

ποσοστό των παιδιών (63,7%) που εξακολουθούννα υποστηρίζουν την αντίληψη ότι η πρίζα

του τοίχου είναι η πηγή ηλεκτρισμού για το πορτατίφ, αφού εκείνη "δίνει/ παρέχει/ στέλνει

ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα για να ανάψει". Πολύ λίγοι/ες μαθητές/ριες φαίνεται πως

κατανόησαν, μετά τη διδασκαλία, ότι η πρίζα του τοίχου είναι ένα σημείο σύνδεσης των

καλωδίων (6,4%) ή ένα στοιχείο του κυκλώματος του πορτατίφ, από όπου περνά το

ηλεκτρικό ρεύμα (5,7%).

Αναφορικά με το ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής OΙ1α/lκής

εγκατάστασης, οι μαθητές/ριες των ομάδων σύγκρισης διδάχθηκαν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

που μεταφέρεται στο χώρο του σπιτιού με τα εξωτερικά καλώδια, "πηγαίνει" από το μετρητή,

στον πίνακα διανομής και από εκεί διανέμεται στις ηλεκτρικές λάμπες και στους

ρευματοδότες (πρίζες). Εκεί στους ρευματοδότες, όπως εξηγείται, συνδέονται οι ηλεκτρικές

συσκευές για να λειτουργήσουν.
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Επίσης. για το ίδιο θέμα τα παιδιά των ομάδων σύγκρισης είχαν την ευκαιρία να

παρατηρήσουν στο βιβλίο του/ης μαθητή/ριας μια εικόνα όπου παρουσιαζόταν η δομή της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι και να συζητήσουν με το/η δάσκαλό/α τους για τη

σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών OΙΊC1.αKών συσκευών. Εκεί διαπίστωσαν ότι η

κάθε ηλεκτρική συσκευή συνδέεται με δύο καλώδια με τη βοήθεια του ρευματολήπτη (φις)

στο ρευματοδότη (πρίζα), ενώ συνειδητοποίησαν ότι το κύκλωμα της κάθε συσκευής δεν
-,

ολοκληρώνεται στην πρίζα του τοίχου, αφού πίσω από αυτή υπάρχουν δύο καλώδια που

συνεχίζουν τη διαδρομή τους στο γενικό πίνακα, στο μετρητή και από εκεί στο εξωτερικό

δίκτυο του ηλεκτρισμού.

5.2. Αντιλήψεις μαθητώνΙριών για το ηλεκτρικό ρεύμα (θεματική ενότητα 2)

Τα επόμενα ερωτήματα 5-8, που περιέχονταν στο αρχικό και στο τελικό

ερωτηματολόγιο των πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης, στόχευαν στη

διερεύνηση των ιδεών των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά

στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα απέβλεπαν στην καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με το

την έwοια του ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση αυτά που γνωρίζουν ή ακούν καθημερινά,

καθώς και μέσα από ερωτήσεις σχετικά με το σε ποιο ή σε ποια σημεία νομίζουν ότι υπάρχει

ηλεκτρικό ρεύμα, όταν σβήσουμε! κλείσουμε μία ηλεκτρική συσκευή (π.χ. πορτατίφ).

Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθεί πώς

εξελίχθηκαν οι αρχικές ιδέες των παιδιών μετά τη διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα αν τα

παιδιά απέκτησαν μια σωματιδιακή αντίληψη για το ρεύμα, εξηγώντας ότι το ηλεκτρικό

ρεύμα είναι η συνεχής ροή/ κίνηση των ηλεκτρονίων, καθώς και αν ανηλήφθηκαν την ΈWoια

του κυκλώματος.

α) Τι είναι ηλεκτρικό -ρεύμα;

Τα ερωτήματα πέντε και έξι είχαν ως εξής:

s. Τη λέξη ηλειcrΡIκό ρεύμα την έχεις ακούσει;

6. Αν ναι, τι νομίζεις ότι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;

Στο αρχικό ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι/ες μαθητές!ριες των πειραματικών

ομάδων (91,8%) και των ομάδων σύγκρισης (89,2%) αναφέρουν ότι έχουν ακούσει τη λέξη

ηλεκτρικό ρεύμα πριν τη διδασκαλία (βλ. πίνακα 8).
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Στην επόμενη ερώτηση (βλ. πίνακα 9) όπου τους ζητεί:rαι να εξηγήσουν τι είναι το

ηλεκτρικό ρεύμα, πoλλoίlές από αυτούς/ές δίνουν απαντήσεις όπου ταυτίζουν απλά το

ηλεκτρικό ρεύμα με "το ρεύμα", "τον ηλεκτρισμό" ή "την ηλεκτρική ενέργεια" (48,4% π.ο.

και 33,3% Ο.Σ.). Αρκετοί/ές φανερά επηρεασμένοιΙες από εμπειρίες της καθημερινής τους

ζωής, δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις και απα'.'τούν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αυτό με το

οποίο λειτουργούν τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι (20,3% π.ο. και 34,8%

- σΣ.).

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητώνΙριών αναφέρουν ότι:

"το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αυτό που βάζει σε λειτουργία τις ηλεκτρικές συσκευές",

"το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να λειτουργούν",

"χωρίς το ηλεκτρικό ρεύμα δεν λειτουργεί τίποτα",

"το ηλεκτρικό ρεύμα κάνει τις συσκευές να κινούνται" κλπ.

Πίνακας 8: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 5

Ερώτηση 5: Τη ).έ.:::-ι, ηλεκτρικό ρεύμα την έχεις ακούσει:

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=Ι98) (Ν=204) (Ν=Ι58) (Ν=Ι57)

% % % %

1 Ναι 91,9 94,6 89,2 87,3

2 Όχι 6,1 3,9 8,2 9,6
, Χωρίς απάντηση 2 1,5 2,5 3,2

Έτσι, από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο όρος ηλεκτρικό ρεύμα είναι οικείος για τους/ις

μαθητές/ριες, τα παιδιά έχουν σχηματίσει, πριν τη διδασκαλία, νοητικές αναπαραστάσεις για

το ηλεκτρικό ρεύμα και σύμφωνα με αυτές το αντιλαμβάνονται ως κάτι που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές για να λειτουρ-γήσουν.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο τα παιδιά των πειραματικών τάξεων δίνουν πιο

ολοκληρωμένες απαντήσεις και δείχνουν να έχουν καλύτερη κατανόηση για την έννοια του

ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών (94,6%) που απαντά

ότι έχει ακούσει τη λέξη ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη διδασκαλία και στην ερώτηση "τι νομίζεις

ότι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα", γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροιΙες από αυτούς/ές (73,7%),

χρησιμοποιούν μετά τη διδασκαλία το μοντέλο του υλικού οικοδομήματος που διδάχθηκαν
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για να εξηγήσουν τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Αναφέρονται στα ηλεκτρόνια και δηλώνουν

ότι πρόκειται για προσανατολισμένη κίνηση/ ροή των ηλεκτρονίων μέσα στο κύκλωμα.

Χαρακτηριστικά ο μαθητές/ριες απαντούν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι:

«η ροή των ηλεκτρονίων προς μία κατεύθυνση",

"η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων",

"η κίνηση των ηλεκτρονίων από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας προς το θετικό" κ.ά.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων στην

ερώτηση αυτή, γίνεται φανερό ότι μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών (4,9%) που

έδιναν λειτουργικές εξηγήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα πριν τη διδασκαλία και υποστήριζαν

ότι "το ηλεκτρικό ρεύμα εΙναι αυτό με το οποίο λειτουργούν τα φώτα και οι ηλεκτρικές

συσκευές". Επιπλέον, μετά τη διδασκαλία μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που

απαντούσε στο αρχικό ερωτηματολόγιο ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι "το ρεύμα", ''ο

ηλεκτρισμός" ή "η ηλεκτρική ενέργεια".

Πίνακας 9: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 6

Ερώτηση 6: Αν ναι. τι νομίζεις ότι είναι το ηλε1Ctρικό ρεύμα:

σJα ΚαΠΙΎορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=182) (Ν=193) (Ν=141) (Ν=137)

% % % %

1 Ρεύμο! ηλεκτρισμός! ηλεκτρική ενέργεια 48,4 8,8 46,3 37,9

2 Δύναμη/ ηλεκτρική δύναμη 4,6 4,1 2,8 3,6

3 Συνεχής ροή/ κίνηση ηλεκτρονίων 7,1 73,7 5 11,7

4 Με αυτό λειτουργούν τα φώτα και οι 28,3 4,9 29,8 27,7
ηλεκτρικές συσκευές

5 Αυτό που έχει η πρίζα Ο 0,5 1,4 1,5

6 Διάφορα 6 4,7 5,5 5,8

7 Δεν ξέρω 1,1 Ο Ο 1,5

8 Χωρίς απάντηση 4,4 3,3 9,2 10,2

Αντίθετα, από τις απαντήσεις των μαθητών/ριών των ομάδων σύγκρισης στα ίδια

ερωτήματα δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεών τους στο

αρχικό και στο τελικό ερωτηματολόγιο. Αν και οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (87,3%)

αναφέρουν και μετά τη διδασκαλία ότι έχουν ακούσει τη λέξη ηλεκτρικό ρεύμα, στις

εξηγήσεις τους συνεχίζουν να δίνουν τις ίδιες απαντήσεις, να ταυτίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα,
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με το "ρεύμα", τον "ηλεκτρισμό" ή την "ηλεκφική ενέργεια" (37,9%), ή να συσχετίζουν το

ηλεκτρικό ρεύμα με τη λειτουργία των φώτων και των ηλεκτρικών συσκευών μέσα στο χώρο

του σπιnoύ (27,7%).

Μόλις το 11,7% των παιδιών εξηγεί ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή/ κίνηση των

ηλεκτρονίων, λέγοντας ότι:

"το ηί.εκτρικό ρεύμα είναι τα ηλεκτρόνια ΠΟΌ_ τρέχουν",

- "το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τα ηλεκτρόνια που κινούνται, είναι η ροή των ηλεκτρονίων",

"το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση των ηλεκτρονίων" κλι-τ.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι σι μαθητέςιριες των ομάδων σύγκρισης κατά τη

διάρκεια της διδασκαλίας των προς συζήτηση θεμάτων, δεν βοηθήθηκαν ώστε να μεταβούν

με επιτυχία από το επίπεδο της πραγματικότητας, από αυτά τα οποία βλέπουν και

παρατηρούν, στο μικροσκοπικό επίπεδο, δηλαδή, σε αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό

των στοιχείων που συνθέτουν ένα κύκλωμα. Μετά τη διδασκαλία δεν είναι σε θέση να

οριοθετήσουν με σαφήνεια την έwοια του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά δεν έχουν

αναπτύξει την αντίληψη ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση/ ροή των

ηλεκτρονίων κατά μήκος των στοιχείων ενός κυκλώματος, η οποία προκαλεί τη λειτουργία

της εκάστοτε ηλεκτρικής συσκευής, παρόλο που διδάχθηκαν ένα σωματιδιακό μοντέλο για το

ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικότερα, τα παιδιά συζήτησαν με τη βοήθεια του/ης δασκάλου/ας τους

μοντέλα αναπαράστασης του ηλεκτρικού κυκλώματος που περιλαμβάνονταν στο βιβλίο

του/ης μαθητή/ριας και όπου το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιαζόταν ως ροή σφαιριδίων ή ως

ροή από σκάγια που κινούνται από τον έναν πόλο της μπαταρίας στον 6)λο, προκειμένου να

γνωρίσουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η μεταφορά ηλεκτρονίων από τον έναν πόλο στον

άλ/.ο και γενικά η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.

β) Πού υπάρχει ηλεκτρικό:ρ'εύμα;

Στόχος και των επόμενων ερωτημάτων 7 και 8, ήταν να καταγραφούν, όπως

προαναφέρθηκε, οι αντιλήψεις των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα, μέσα από ερωτήσεις που

αναφέρονταν σε καθημερινές δραστηριότητες των ίδιων των παιδιών, σε δικές τους ενέργειες

και παρατηρήσεις (π.χ. το κλείσιμο ενός πορτατίφ).

Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθεί η

εξέλιξη των ιδεών των παιδιών μετά τη διδασκαλία και ειδικότερα, αν και σε ποιο βαθμό τα

παιδιά αντιλήφθηκαν την έννοια του κυκλώματος και την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος ως

ροή ηλεκτρονίων. Τα δύο ερωτήματα είχαν ως εξής:
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Ι Ι στην πρίζα του τοίχου;

Π πουθενά;

7·, Όταν το πορτατίφ δεν tivar αναμμένο, πού νομίζεις ότι υπάρχει ηλεκφικόρεύμα; Βόλε ένα

(Χ) στο/α GVΤiσTOlXO/a τετράγωνο/α.

Ι στη λάμπα; Ο σro καλώδιο του πορτατίφ;

Πστον τοίχο; Π αλί.ού (πού,) .

8. Δικαιολόγησε την c.πάVΤΗσή σου.

Στο ερώτημα 7 οι μαθητές!ριες μ,τopoUΣΑν να σημειώσουν περισσότερες αjτό μία

... απαντήσεις, να βάλουν, δηλαδή, "Χ" σε περισσότερα από ένα τετράγωνα. Έτσι, κατά την

ανάλυση και καταμέτρηση των απαντ/σεών τους δημιουργήθηκαν έντεκα (11) κατηγορίες!

περι.-πώσεις απαντήσεων ίcαΙ η συχνότητα της καθεμιάς υπολοΥίστηκε με βάση το συνολικό

αριθμό των παιδιών που απάνπισαν στο ερωτηματολόγιο (αρχικό και τελικό).

Στην ερώτηση 8, οι μαθητές!ριες δΙKαΙOλbyησαν τις απαντήσεις που έδωσαν στην

προηγούμενη ερώτηση (7), ενώ στους πίνακες l1 και 12 παρουσιάζονται αναλυτικά οι

απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά για τις δύο πρώτες κατηγορίες απαντήσεων του πίνακα 10.

Σχολιάζονται, δηλαδή, οι απόψεις των μαθητών/ριών που υποστήριξαν ότι όταν σβήσουμε το

πορτατίφ, δεν θα υπάρχει κάι"'tου ηλεΊCtρucό ρεύμα (πίνακας 11) και αυτών που ανέφεραν ότι

υπάρχει ηλεΊCtρικό ρεύμα στην πρίζα του τοίχου (πίνακας 12).

Πιο αναλυτικά, από τα ιlJ"'tοτελέσματα (βλ. πίνα1Cα 10) γίνεται φανερό ότι πoλλoίlές

μαθητές/ριες απαντούν στο αρχικό ερωτηματολόγιο πως ακόμα και όταν το πορτατίφ δεν

είναι σε λειτουργία, εξακολουθεί να υπάρχει ηλ.εΊCtΡΙKό ρεύμα στα επιμέρους στοιχεία που

συνθέτουν το κύκλωμά του (π.χ. πρίζα τοίχου, καλώδιο πορτατίφ, λαμπάΌ κλπ.).

Η σωστή απάντηση - πουθενά - δίνεται από ορισμένους/ες μαθητές!ριες (27,3% Π.ο.

και 22,2% Ο.Σ.), οι οποίοι/ες αναφέρουν ότι "αν το πορτατίφ πάψει να λειτουργεί, δεν θα

υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα".

Πολλοί/ές μαθητές/ριες σημειώνουν αρχικά ότι όταν το πορτατίφ δεν είναι αναμμένο

υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στην πρίζα του τοίχου (32,3% Π.Ο. και 29,1% σΣ.), στον ίδιο τον

τοίχο (9,1% Π.Ο. και 5,7% ση ή στο καλώδιο του πορτατίφ (4,5% Π.ο. και 10,8% Ο.Σ.).

Άλλοι/ες μαθητές!ριες απαντούν ότι αν σβήσει το πορτατίφ θα συνεχίσει να υπάρχει

ηλ.ειcτρικό ρεύμα στην πρίζα του τοίχου ι<αι στο καλώδιο του πορτατίφ (6,6% Π.Ο. ίcαΙ 4,4%

σΣ.), στην πρίζα του τοίχου, στο καλώδιο του πορτατίφ αλλά 1CαΙ στον τοίχο (4% ΠΩ. ίcαΙ

2,5% σΣ.), στη λάμι"'tα του πορτατίφ. στην πρίζα του τοίχου και στο καλώδιο του πορτατίφ

(2,5% Π.Ο. και 3,8% Ο.Σ.) κλπ.
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Πίνακας 10: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 7

Ερώτ/ση 7: Όταν το πορτατίφ δεν είναι αναμμένο. ~oύ νομίζεις ότι υπάρχει ηλεκτρικό

ρεύμα: Βάλε ένα (Χ) στο/α αντίστοιχο/α τετράγωνο/α.

α!α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραμαnκές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό
.

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

1 Πουθενά 27,3 81,9 22,2 31,8

2 Πρίζα 32,3 6,4 29,1 36,3

3 Τοίχος 9,1 2,5 5,7 3,2

4 Καλώδιο 4,5 2,5 10,8 3,8

5 Πρίζα! καλώδιο 6,6 1,5 4,4 6,4

6 Πρίζα! τοίχος 3,5 1,5 5, Ι 4,5

7 Πρίζα! καλώδιο/ τοίχος 4 1 2,5 1,3

8 Λάμπα! πρίζα! καλώδιο 2,5 1 3,8 1,9

9 Αλλού 2,5 Ο 3,8 1,3

10 Διάφορα 2,5 3,2 5,6 3,8

11 Χωρίς απάντηση 5, Ι Ο 7 5,7

Στην επόμενη ερώτηση (8), όπου τα παιδιά προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις

απαντήσεις που έδωσαν, αρχικά διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές/ριες που υποστηρίζουν πριν τη

διδασκαλία ότι δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα (βλ. πίνακα 10, 27,3%, δηλαδή, 54

παιδιά για τις π.ο. και 22,2%, δηλαδή, 35 παιδιά για τις ο.Σ.), οι εξηγήσεις που δίνουν στη

συνέχεια δεν βασίζονται σε ουσιαστική κατανόηση του τι ακριβώς συμβαίνει, σJJ..iJ. σε αυτά

που εκείνοι/ες παρατηρούν μέσα (Χ.-τό ης καθημερινές τους εμπειρίες και δραστηριότητες,

δηλαδή, σε αυτό που ονομάζουμε αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι, οι περισσότεροι/ες από αυτούς/ές (βλ. πίνακα 11) που απαντούν ότι δεν υπάρχει

κάπου ηλεκτρικό ρεύμα (28 παιδιά από τα 54 στις πα. και 18 παιδιά από τα 35 στις Ο.Σ.),

εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή απλά "το πορτατίφ δεν λειτοvργεi''' χωρίς να κατανοούν τι

συμβαίνει στο εσωτερικό των στοιχείων που απαρτίζουν το κύκλωμα του πορτατίφ και πού

οφείλεται η παύση της λειτουργίας του. Κάποια παιδιά (10 παιδιά πα. και 3 παιδιά Ο.Σ.),

αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή ''ο διακόπτης δεν είναι

αναμμένος", άλλοι/ες (2 παιδιά πα. και 3 παιδιά Ο.Σ.) επειδή "σ:rαμάτησε η ροή rOv

ηλεκτρικού ρεύματος" και ορισμένοι/ες δεν δίνουν καμία απάντηση (9 παιδιά Π.Ο. και 5

παιδιά Ο.Σ.).

205
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



-

Πίνακας 11: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώπ)ση 8

(οι εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά της 1r:ς κατηγορίας απαντήσεων του πίνακα 1Ο)

Ερώτηση 8: αχ νομίζεις ότι δεν υπάρχει καπου ηλεκτρικό ρεύμα, όταν σβήσουμε το Ι
πορτατίφ, δικαιολόγησε την απάντησή σου. ι

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύ'Υκρισης

(πουθενά) Αρχικό ΤεJ.ΙKό Αρχικό Τελικό

(Ν=54) (Ν=167) (Ν=35) (Ν=50)

1 Το πορτατίφ δεν λειτουργεί 28 17 18 13

2 Δεν είναι αναμμένος ο διακόπτης ]Ο Ο Ο
-

Ι

, Σταματα η ροή του ηλεκτρικού 2 11 5 10
ρεύματος

4 Δεν συνδέεται με την πρίζα Ι Ο 3 Ο

5 Σταματά η ροή ηλεκτρονίων Ο 133 Ο Ο

(79,6%)

6 Διαφορα 4 2 4 5

7 Χωρίς απάντηση 9 4 5 21

Από τα παιδιά των πειραματικών ομάδων (32,3%, δηλαδή, 64 παιδιά) και των ομάδων

σύγκρισης (29,1 %, δηλαδή, 46 παιδιά) που υποστηρίζουν πριν τη διδασκαλία όn υπάρχει

ηλεκτρικό ρεύμα στην πρίζα του τοίχου (βλ. πίνακα 1Ο), οι περισσότεροι/ες φαίνεται να

συνδέουν τη λειτουργία του πορτατίφ με εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής, καθώς και με

απαγορεύσεις των γονιών τους για αποφυγή ηλεκτροπληξίας και να εκφράζουν ισχυρές

παρανοήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και για το ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα της οικιακής

εγκατάστασης.

Ειδικότερα, ποJJ.iJ. παιδιά (βλ. πίνακα 12, κατηγορία απάντησης 1) εξηγούν ότι όταν

σβήσουμε το πορτατίφ υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στην πρίζα του τοίχου επειδή η πρίζα "έχει"

πάντα ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό τ/ς (49 παιδιά από τα 64 στις Π.Ο. και 34 παιδιά από

46 στις Ο.Σ.) και αναφέρουν χαρακτηριστικάότι:

"υπάρχει ηλεκτρικόρεύμα στην πρίζα",

"η πρίζα έχει πάντα ηλεκτρικόρεύμα γιατί εκεί συγκεντρώνεται",

"στην πρίζα υπάρχουν καλώδιαμε ηλεκτρικόρεύμα",

"από την πρίζα παίρνουμετο ηλεκτρικόρεύμα",

"'για να λειτουργήσει το πορτατίφ αρκεί να συνδεθεi το καλώδιό του με την πρίζα του τοίχου,

που έχει ηλεκτρικόρεύμα στο εσωτερικό της",
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·"αν ακουμπήσει (βάλει) κανείς τα χέρια του στην πρίζα, που έχει ηλεκτρικό ρεύμα, θα πάθει

ηλεκτροπληξία" Κ.ά.

Πίνακας 12: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 8

(οι εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά της 2
ης
κατηγορίας απαντήσεων του πίνακα 10)

Ερώτηση 8: αν νομίζεις ότι υπάρχει ηλεΙCΤΡΙKό ρεύμα στην πρίζα. όταν σβιiσουμε το

πορτατίφ. δικαιολόγησε την απάντησή σου.

σJα Κατ/Ύορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

(πρίζα) Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=64) (N=13) (Ν=46) (Ν=57)

Ι Η πρίζα έχει ηλεΙCΤρΙKό ρεύμα 49 7 34 45

2 Στην πρίζα συνδέεται το καλώδιο του 3 Ι 2 Ι

πορτατίφ

" Η πρίζα συνδέεται με τον πίνακα Ι Ο Ο Ο,
διανομής

4 Τα καλώδια της ΔΕΗ φτάνουν μέχρι Ο Ι Ο Ο

την πρίζα

5 Διάφορα " Ι 2 Ι,
6 Χωρίς απάντηση 8 3 10 10

Έτσι, από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο, προκύπτει

ότι οι μαθητές/ριες αν και γνωρίζουν την ΈWOια του ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος δεν κατανοούν την

ΈWOια του KυΙCΛώμαΤOς που πρέπει να δημιουργηθεί για να υπάρξει ηλεΙCΤΡΙKό ρεύμα.

Υιοθετούν μια τοmκή θεώρηση για τα στοιχεία που συνθέτουν το κύιcλωμα του πορτατίφ,

εστιάζουν την προσοχή τους στην πρίζα του τοίχου και εκφράζουν παρανοήσεις για την

προέλευση του ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος στο κύκλωμα του σπιτιού.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο και μετά τη διδασκαλία οι απαντήσεις των μαθητών/ριών

των πειραματικών ομάδων έχουν βελτιωθεί σημαντικά, τα παιδιά βοηθήθηκαν να

σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για το ηλεΙCΤΡΙKό ρεύμα, ενώ κατανόησαν σε ένα

σημαντικό βαθμό την ΈWOια του κυκλώματος.

Ειδικότερα, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που συνειδητοποίησαν μετά

τη διδασκαλία ότι όταν τό πορτατίφ δεν είναι αναμμένο, δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα

(81,9%, 167 μαθητές/ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο, έναντι 27,3%, δηλαδή, 54

μαθητές/ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο). Αντίθετα, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των

207
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



παιδιών (βλ. πίνακα Ι Ο) που υποστήριζαν πριν τη διδασκαλία ~τι όταν το πορτατίφ δεν είναι

αναμμένο υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα σε αρκετά σημεία, μεταξύ των οποίων και η πρίζα του

τοίχου (6,4%, δηλαδή 13 μαθητές/ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο, έναvn 32,3%, δηλαδή 64

μαθητές!ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο).

Στον πίνακα 11, φαίνεται ακόμα ότι τα παιδιά των πειραματικών ομάδων δίνουν

ικανοποιητικές εξηγήσεις για nς απαντήσεις-τους στην ερώτηση 7. Οι εξηγήσεις τους αυτές

είναι ολοκληρωμένες, εμπεριέχουν επιστημονικούς όρους και ο τρόπος διατύπωσής τους

δείχνει καλύτερη κατανόηση του φαινομένου που περιγράφουν.

Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα 11) φαίνεται ότι από τους/ις

μαθητές/ριες που απαντούν ότι δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα, όταν το πορτατίφ δεν

είναι αναμμένο (167 παιδιά), οι περισσότεροι/ες εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή σταματά

η ροή των ηλεκτρονίων ή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα του πορτατίφ και για το

λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να ανάψει η λάμπα (144 παιδιά από τα 167, βλ. πίνακα 11,

κατηγορίες απαντήσεων 3 και 5). Χαρακτηριστικές απαντήσεις παιδιών αναφέρουν ότι:

"όταν σβήσουμε το πορτατίφ, σταματά η κίνηση των ηλεκτρονίων",

"όταν το κύκλωμα είνο.ι ανοιχτό σταματά τό ηλεκτρικC ρεύμα",

"όταν σβήσουμε το πορτατίφ, κλείνει το κύκλωμα και άρα σταματά το ηλεκτρικό ρεύμα",

"δεν γίνεται να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και να είναι σβησμένο το πορτατίφ. Άμα ανοίξει το

κύκλωμα,σταματά η ροή των ηλεκτρονίων και άρα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα" κλπ.

Από τις απαντήσεις αυτές γίνεται φανερό ότι τα παιδιά των πειραματικών ομάδων

κατανόησαν μετά τη διδασκαλία την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού χρησιμοποίησαν

το σωματιδιακό μοντέλο (π.χ. ηλεκτρόνια) για να εξηγήσουν nς απόψεις τους, σχημάτισαν

αναπαραστάσεις για το κύκλωμα του πορτατίφ, και αντιλήφθηκαν ότι για να υπάρξει

ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να κλείσει το κύκλωμα της εκάστοτε ηλεκτρικής συσκευής (π.χ.

πορτατίφ).

Emπλέoν, οι μαθητέςιριες απέκτησαν αναπαραστάσεις για το κύκλωμα της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασης, δεδομένου ότι μόνο ένας μικρός αριθμός μαθητών/ριών (βλ. πίνακα

12, 13 μαθητές/ριες από τους/" 204, δηλαδή από το σύνολα των μαθητών/ριών) απαντά μετά

τη διδασκαλία ότι η πρίζα του τοίχου "έχει" πάντα ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της.

Όσον αφορά στις απαντήσεις των μαθητώνΙριών των ομάδων σύγκρισης δεν υπάρχουν

σημαvnκές αλλαγές μετά τη διδασκαλία. Στο τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. πίνακα !Ο),

παρατηρείται μάλιστα αύξηση του ποσοστού των παιδιών που αναφέρουν ότι ακόμα και όταν

το πορτατίφ είναι σβησμένο υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στην πρίζα του τοίχου (36,3%,
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•

δηλαδή, 57 μαθητές!ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο, ένανπ 29, Ι %, δηλαδή, 46 μαθητές/ριες

στο αρχικό ερωτηματολόγιο),από τους/ις οποίους/ες οι περισσότεροι/ες(43 παιδιά από τα

57), εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή "η πρίζα έχει πάντα αποθηκευμένο/ συγκεντρωμένο

ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της".

Aιcόμα, στον ίδιο πίνακα, παρατηρείτω μικρή αύξηση του ποσοστού των παιδιών που

απαντούν σωστά μετά τη διδασκαλία, ότι δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα, όταν το

- πορτατίφ δεν είναι σε λειτουργία (31,8%, δηλαδή, 50 μαθητές/ριες στο τελικό

ερωτηματολόγιο, ένανn 22,2%, δηλαδή, 35 μαθητές!ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο).

Ωστόσο, στον πίνακα 12, φαίνεται ότι πολλοiJές από αυτούς/ές (21 παιδιά- από τα 50)

δυσκολεύονται να εξηγήσουν ΎtQ.τί δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να

μην δίνουν καμία απάντ/ση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αρκετοί/ές (13 παιδιά από τα 50),

αναφέρουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή απλά το πορτατίφ δεν λειτουργεί, κανένα από τα παιδιά

δεν κάνει λόγο για ηλεκτρόνια, η παύση της ροής των οποίων προκαλεί την παύση της

φωτοβολίας της λάμπας και μόνο 10 παιδιά από το σύνολο των μαθητών/ριών δίνουν μια

ικανοποιητική εξήγηση λέγοντας ότι "όταν το πορτατίφ δεν είναι αναμμένο, δεν υπάρχει κάπου

ηλεκτρικό ρεύμα γιατί σταματά ή ροή/ κίνηση του ηλειctpικού ρεύματος".

Έτσι, από τις εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά των ομάδων σύΎΚρισης στο τελικό

ερωτηματολόγιο, στα ερωτήματα 7 και 8, γίνεται και πάλι φανερό ότι οι μαθητές/ριες δεν

έχουν σχηματίσει αναπαραστάσεις και δεν έχουν κατανοήσει την ΈWOια του ηλεκτρικού

ρεύματος, ούτε συνειδητοποίησαν την ΈWOια του κυκλώματος και μάλιστα στο σπίτι (π.χ.

κύκλωμα πορτατίφ). Ο τρόπος σκέψης τους εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις καθημερινές

τους εμπεφίες και δραστηριότητες, και οι απαντήσεις τους δεν βελτιώθηκαν ως προς την

ποιότητά τους, ούτε εμπλουτίστηκαν με τη χρήση επιστημονικών όρων ως αποτέλεσμα της

διδασκαλίας. Τα παιδιά συνεχίζουν να έχουν τοπική θεώρηση για τα στοιχεία που συνθέτουν

το κύκλωμα του πορτατίφ, και να εκφράζουν παρανοήσεις για την "προέλευση" του

ηλεκτρικού ρεύματος, υποστηρίζοντας ακόμα και μετά τη διδασκαλία ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

είναι κάτι που "εΎΚλωβίζεται" σε ένα χώρο (π.χ. πρίζα τοίχου).

5.3. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για την έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος

και για τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (θεματική ενότ/τα 3)

Η επόμενη ομάδα ερωτημάτων αφορούσε θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτρική

εγκατάσταση του σπιτιού. Αρχικά, ζητήθηκε από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους

για γνωστά τους ηλεκτρολογικά υλικά, όπως ο διακόπτης και η γενική ασφάλεια, τι νομίζουν
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ότι είναι και ποιο ρόλο νομίζουν ότι έχουν στα σημεία όπου είναι τοποθετημένα, προκειμένου

να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για την ΈWoια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος.

Στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση και λειτoυρ-yiα των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και mo συγκεκριμένα αναφορικά με το αν νομίζουν ότι

μΠOf.ιOύν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή τρεις ηλεκτρικές συσκευές, και πως μ1.0ρεί να

συμβεί κάτι τέτοιο, με στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις των παιδιών για τη σύνδεση των

... ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθεί αν οι

ιδέες των παιδιών τροποποιήθηκαν! βελτιώθηκαν μετά τη διδασκαλία, αν κατανόησαν το

ρόλο του διακόπτη και της ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση και αν

αντιλήφθηκαν την έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος. Επιπλέον, να διερευνηθεί

αν οι μαθητές/ριες απέκτησαν, μετά τη διδασκαλία, αναπαραστάσεις για τη σύνδεση και τη

λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και αν κατανόησαν ότι οι συσκευές μέσα στο

σπίτι δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά συνδέονται παράλληλα.

α) Ο διακόππις και Ό ρόλος του στο κύκλωμα

Ειδικότερα, στα ερωτήματα 9 και 10 (πίνακες 13 και 14), ζητήθηκε από τους/ις

μαθητές/ριες να εκφράσουν τις απόψεις τους για το "διακόπτη", με στόχο να διαπιστωθεί

κατά πόσο τα παιδιά έχουν ακούσει και γνωρίζουν τον όρο αυτό πριν τη διδασκαλία και ποιες

είναι οι απόψεις και οι ιδέες τους για το ρόλο που παίζει ο διακόπτης σε ένα κύκλωμα ή στη

λειτουργία της εκάστοτε συσκευής και των φώτων. Επιπλέον, στόχος της δέκατης (lΟης)

ερώτησης ήταν να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των μαθητών!ριών για την ΈWOια του

κλειστού και ανοιχτού κυκλώματος. Τα δύο ερωτήματα είχαν ως εξής:

9. Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη διακόπτης;

10. Αν ναι, τι νομίζεις ότι είναι ο διακό7Π7Jς;

Στο αρχικό ερωτηματολόγιο (βλ. πίνακα 13), οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες των

πειραματικών ομάδων (90,3%) και των ομάδων σύγκρισης (88,5%), απαντούν ότι έχουν

ακούσει τη λέξη "διακόπτης", ενώ πoλλoίJές από αυτούς/ές δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις

υποστηρίζοντας (βλ. πίνακα 14) ότι ο ρόλος του διακόπτη είναι να ανάβει και να σβήνει τις

ηλεκτρικές συσκευές και. τα φώτα στο σπίτι (31,8% Π.ο. και 37% Ο.Σ.). Ενδει1Ct1κές

απαντήσεις παιδιών αναφέρουν ότι:

"με το διακόπτη ανάβουμε τα φώτα ",

"με το διακόπτη θέτουμε σε λειτουργία τις ηλεκτρικές σvσκευές",
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"με τη βοήθεια του διακόπτη ανάβουμε τα πάντα στο σπίτι" κλπ.

Κάποια παιδιά (10,2% Ω.ο. κω 8% ο.Σ.) αναφέρουν απλά ότι ''ο διακόπrης είναι ένα

κουμπί στον τοίχο ή στις ηλεκτρικές συσκευές" και άλ/οvες (9,7% Π.Ο. και 5,8% ο.Σ.)

εκφράζουν παρανοήσεις θεωρώντας ότι ο διακόπτης "έχει" ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό

του. Χαρακτηριστικέςαπαντήσεις αναφέρουν ότι:

_ ''ο διακόπτης έχει ηλεκτρικό ρεύμα".

"0 διακόπτηςδίνει ηλεκτρικόρεύμα",

"στο διακόπτη αποθηκεύεται/συσσωρεύεταιτο ρεύμα".

Πίνακας13: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 9

ι Ερώτηση 9: Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη διακόπτης;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(N=19S) (Ν=204) (N=IS6) (N=IS7)

% % % %

1 Ναι 90,3 98 88,7 89,2

2 Όχι 7,2 2 7,5 5,1

3 Χωρίς απάντηση 2,5 Ο 3,8 5,7

Αρκετουές μαθητές/ριες έχουν μια αρκετά ικανοποιητική αντίληψη για το ρόλο του

διακόππι η οποία όμως είναι επηρεασμένη από την καθημερινή τους εμπειρία. και λένε ότι

"εmτρέπει" ή "εμποδίζει" τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό του

(29,5% Π.Ο. και 26,8% Ο.Σ.) εξηγώντας ότι:

''ο διακόπτης αφήνει το ρεύμα να περάσει".

''ο διακόπτης διακόπτει το ηλεκ:φικό ρεύμα",

''ο διακόπτης εiναι ένα φράγμα που σταματά ή αφήνει το ηλειcφικόρεύμα να περάσει",

''ο διακόπτης επιτρέπει τη διέλευση του ηλεκτρικούρεύματος",

''ο διακόπτηςσταματά το ηλεκτρικόρεύμα" 'Κ.ά.

Επιπλέον, λιγότεροι/ες μαθητές/ριες (10,8% π.ο. και 9,4% σΣ.) δίνουν πριν τη

διδασκαλία ικανοποιητικές απαντήσεις και επισημαίνουν ότι ''ο ρόλος του διακόπτη εfναι να

ανοίγει και να κλεiνει το κύκλωμα" της εκάστοτε συσκευής ή των φώτων στο σπίτι.
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Πίνακας 14: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση Ι Ο

-

Ερώτηση 10: Τ ι νομίζεις ότι είναι ο διακόπτης;

a1α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=176) (Ν=200) (Ν=138) (Ν=140)

% % % %

Ι Με αυτό ανάβουν τα φώτα και οι 31,8 13,5 37 32, Ι

ηλειcτρι!Cές συσκευές

2 Επιτρέπει/ εμποδίζει τη διέλευση του 29,5 Ο 26,8 18,6
ηλεκτρικού ρεύματος

, 'Ένα ΚQυμπί 10,2 Ο 8 Ο

4 Έχει/ δίνει ηλεκτρικό ρεύμα 9,7 5 5,8 10

5 Ανοίγει/ κλείνει κύκλωμα 10,8 73 9,4 10,7

6 Διάφορα 3,4 3,5 7,2 1,4

7 Δεν ξέρω 0,6 1,5 Ο 4,3

8 Χωρίς απάντηση 14 4,4 5,8 22,9

Έτσι, από τις απαντήσεις που εκφράζουν τα παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο γίνεται

φανερό ότι αν και οι περισσότεροι/εςέxOw ακούσει πριν τη διδασκαλία τον όρο <'διακόπτης",

έχουν εναλλακτικές αντιλήψεις για το ρόλο του διακόπτη στο κύκλωμα. Οι απαντήσεις των

μαθητών/ριών είναι επηρεασμένες από εκφράσεις και εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής

και δείχνουν να μην κατανοούν το ρόλο που παίζει ο διακόπτης στη λειτουργία των

ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα προηγούμενα (βλ.

αποτελέσματα ερωτήσεων 1,2,3, 7 και 8), όπου φαινόταν ότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει την

ΈWoια του κυκλώματος - άρα δεν γνωρίζουν Kατ'επέΊcrαση τι σημαίνει κλειστό - ανοιχτό

κύκλωμα και δεν αναγνωρίζουν το διακόπτη ως το σημείο όπου ανοίγει και κλείνει ένα

κύκλωμα.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο τα περισσότερα παιδιά των πειραματικών ομάδων (98%)

και τα ίδια περίπου παιδιά με το αρχικό ερωτηματολόγιο των ομάδων σύγκρισης (89,2%),

απαντούν ότι έχουν ακούσει τον όρο "διακόπτης", ενώ παρατηρείται μία σημαντική βελτίωση

στις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων, για το ρόλο που

παίζει ο· διακόπτης στο κύκλωμα.

Τα περισσότερα παιδιά (73%) κατανόησαν μετά τη διδασκαλία ότι ο διακόπτης είναι

ένα στοιχείο/ τμήμα του κυκλώματος και ότι ο ρόλος του είναι να ανοίγει και να κλείνει το
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κύκλωμα της εκάστοτε ηλεκτρική συσκευής. Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών/ριών

αναφέρουν ότι:

"ο διακόπτης είναι το κουμπάκι που κλείνει το κύκλωμα",

"ο διακόπrης ρυθμίζει τη λειτουργία μιας συσκευής γιατί 'με αυτόν ανοίγουμε και κλείνουμε το

κύκλωμα όποτε θέλουμε",

''ο ρόλος του διακόπrη είναι να ανοίγουμε όποτε θέi,oυμε το κύκλωμα μιας συσκευής ή να- κί..είνουμε το φως όποτε δεν το χρειαζόμαστε",

"με το διακόπτη μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ανοίξουμε και να κλείσουμε το κύκλωμα μιας

συσκευής" Κ.ά.

Emiliov, από τα αποτελέσματατου πίνακα 14, γίνεται φανερό ότι μετά τη διδασκαλία

μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των παιδιών (13,5%, έναντι 31,8% πριν τη διδασκαλία),

που δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις και αναφέρουν για παράδειγμα ότι "με το διακόπτη

ανάβουμε και σβήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές και το. φώτα στο σπίτι". Ακόμα, μηδενίζεται

το ποσοστό των παιδιών που υποστήριζαν πριν τη διδασκαλία ότι ''ο διακόπrης επιτρέπει ή

εμποδίζει τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό του", καθώς και το ποσοστό

των παιδιών που έδινε γεvιKόλoγες! ταυτολογικές απαντήσεις και υποστήριζε ότι ''ο

διακόπτης είναι το κουμπί στις συσκευές και στον τοίχο".

Αντίθετα, οι μαθητέςlριες των ομάδων σύγκρισης, εξακολουθούν και στο τελικό

ερωτηματολόγιο να υποστηρίζουν τις αρχικές τους ιδέες και απόψεις για το ρόλο του

διακόπτη στο κύκλωμα. Από τα αποτελέσματα του πίνακα 14, γίνεται φανερό ότι μετά τη

διδασκαλία μόλις το 10,7% των παιδιών αναφέρει σωστά ότι ο ρόλος του διακόπτη είναι να

κλείνει και ανοίγει το ηλεκτρικό κύκλωμα της εκάστοτε ηλεκτρικής συσκευής ή των φώτων

στο σπίτι, ενώ αρκετοί/ές μαθητές/ριες (22,9%) δεν δίνουν καμιά απάντηση στο

συγκεκριμένο ερώτημα.

β) Η γενική ασφόJ.εια και ο ρόλος πις στο κύκλωμα

Τα δύο ερωτήματα 11 και 12, του ερωτηματολογίου για τον ηλεκτρισμό, αφορούσαν

στο ρόλο της γενικής ασφάλειας στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού (πίνακες 15 και

16). Στόχος των δύο αυτών ερωτημάτων ήταν να διαmστωθεί κατά πόσο οι μαθητές/ριες

γνωρίζουν ή έχουν ακούσει τον όρο "γενική ασφάλεια", πριν τη διδασκαλία και ποιες είναι οι

απόψεις και οι ιδέες τους για το ρόλο που παίζει η ασφάλεια στο κύκλωμα του σπιτιού.

Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαmστωθεί η εξέλιξη
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των ιδεών των παιδιών και πιο συγκ:εκριμένα αν υπήρξε βελτίωση και σε ποιο βαθμό ως

αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Οι δύο ερωτήσεις είχαν ως εξής:

11. Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη γενική ασφάλεια;

12. Αν ναι. τι νομίζεις ότι είναι η γενική ασφάλεια;

Τόσο σι,) αρχικό όσο και στο τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. πίνακα 15) οι μαθητές/ριες

των πειραματικών ομάδων απαντούν ότι έχουν ακούσει τον όρο γενική ασφάλεια (73,3% και

- 88,2% αντίστοιχα). Ο ρόλος της φαίνεται αρχικά πως μοιάζει ή ταυτίζεται με αυτόν του

διακόπτη, αφού όπως υποστηρίζουν τα παιδιά (βλ. πίνακα 16) η ασφάλεια είναι ένας

διακόπτης που "αφήνει", "σταματά" ή "επιτρέπει" τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από

το εσωτερικό της (14,4% Π.Ο. και 14,8% Ο.Σ.). Χαρακτηριστικά τα παιδιά αναφέρουν ότι:

"η ασφάΛεια είναι ένας διακόπτης που σταματά το ηλΕκτρικό ρεύμα",

" η ασφάλεια είναι ένας διακόπτης που σταματά! κλείνει τη ροή του ρεύματος".

"η ασφάλεια επιτρέπει ή εμποδίζει το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από το εσωτερικό της" Κ.ά.

Πίνακας 15: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 11

Ερώτ/ση 11: 'Εχεις ακούσει ποτέ τη λέξη γενική ασφάλεια: ,

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

1 Ναι 73,7 88,2 70,3 72

2 Όχι 21,2 9,3 21,5 22,3

3 Χωρίς απάντηση 5,1 2,5 8,2 5,7

Οι απαντήσεις αυτές των μαθητών/ριών μπορούν να θεωρηθούν αρκετά ικανοποιητικές

δεδομένου ότι τα παιδιά φαίνεται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις της καθημερινής τους ζωής

για να ερμηνεύσουν το ρόλο ενός στοιχείου της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι.

Άλλοι/ες μαθητές/ριες (15,1 % Π.ο. και 13,5% ο.Σ.) δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις και

επηρεασμένοt!ες από εκφράσεις καθημερινής ζωής υποστηρίζουν πως η ασφάλεια βοηθά να

ανάψουν οι ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι. Ενδεικτικές απαντήσεις παιδιών

αναφέρουν ότι:

"αν πατήσεις την ασφάλεια ανάβουν! σβήνουν αυτόματα όλα τα φώτα",

"όταν είναι αναμμένη λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές',

"με αυτή λειτουργούν όλα τα εiδη" Κ.ά.
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Πίνακας 16: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 12

Ερώτηση 12: αν έχεις ακούσει τη λtξη "'γ&\-ϊ'κή ασφάλεια"" τι νομίζεις ότι είναι;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

AΡ~ΙKό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=146) (Ν=156) (Ν=ΙΙΙ) (Ν=88)

% % % %

Ι Δίνει! έχει ηλεκτρικό ρεύμα 13,7 2,7 12,4 4,4

2 Σταματά τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος 14Α 5,6 14,8 10,6

3 Ανάβει τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές 15,1 7,2 13,5 . 20,4

4 Είναι ο διακόπτης! ο γενικός διακόπτης 13 1,7 12, Ι 4,4

5 KλείνειJ ανοίγει το κύκλωμα του σπιτιού 2,1 71,1 1,8 4,4
με το συρματάκι που καίγεται

6 Είναι στο γενικό πίνακα 2,7 Ο 0,9 3,5

7 Μας προστατεύειι' ΠΡαΡυλάσσει από 14,4 2,7 16,4 16,8
βραχυκύκλωμα ή ηλεκτραπληξiα

9 Διάφορα 11 5,4 5,4 5,3

10 Δεν ξέρω 6,8 Ο 6,3 10,6

11 Χωρίς απάντηση 6,8 3,3 16,4 19,5

Στο ίδιο ερώτημα, κάποιοι/ες μαθητές/ριες (13,7% π.ο. και 12,4% ο.Σ.) εκφράζουν

παρανοήσεις και δηλώνουν ότι η ασφάλεια "έχει" ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της.

Χαρακτηριστικά εξηγούν ότι:

"η ασφάλΕια δίνει/ πο.ρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στις ηλεκτρικές συσκευές",

"η ασφάλεια στέλνει το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει σε όλο το σπίτι" Κ.ά.

Άλλοι/ες μαθητές/ριες (13% Π.Ο. και 12,1% Ο.Σ.) ταυτίζουν την ασφάλεια με το

διακόπτη και το γενικό διακόπτη και αναφέρουν ότι "η ασφόλεια είναι ο γενικός διακόπτης

του ρεύματος", "η ασφάλεια είναι ο διακόπτης που έχει ρεύμα" κλπ. Επίσης, ορισμένοι!ες

μαθητές/ριες στο ερώτημα αυτό (14,4% Π.Ο. και 16,4% Ο.Σ.) εκφράζουν γνώσεις από την

καθημερινή τους ζωή και αναφέρονται κυρίως σε απαγορεύσεις ή προειδοποιήσεις που ακούν

καθημερινά από τους γονείς τους για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Έτσι, τα παιδιά εξηγούν

ότι:

"η ασφάΛεια μας προστατεύει από ηλεκτρoπi..ηξία",

"κλείνουμε την ασφάλεια για να μην γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα",

"όταν γίνει κάποιο. βλάβη μας προφυλάσσει και κλείνει το ρεύμα" Κ.ά.
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Κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών τα παιδιά των πειραματικών ομάδων

συσχέτισαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση

των συσκευών στο σπίτι και συναρμολόγησαν κύκλωμα με τρεις λάμπες συνδεδεμένες

παράλληλα για να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι. Τοποθέτησαν λεπτό σύρμα

κουζίνας, που :0 χρησιμοποίησαν ως ασφάλεια, στο 1α/ρ~ως κύκλωμα της παράλληλης

συνδεσμολογίας και πριν τις διακλαδώσεις και εmσήμαναν ότι η ασφάλεια στο σπίτι θα

πρέπει να τοποθετείται πριν τη διακλάδωση των καλωδίων των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών,γιατί όπως συμβαίνει και στην παράλληλησύνδεση λαμπών στο εργαστήριο,στην

ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, όταν λειτουργούν πολλές ηλεκτρικές συσκευές την ίδια

στιγμή, η ένταση του ρεύματος αυξάνεται στο κυρίως κύκλωμα, και η ασφάλεια πέφτει/

καίγεται για να μην προκληθείκάποια σοβαρή βλάβη στην υπόλοιπη εγκατάσταση.

'Ετσι, στο τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. πίνακα 15) αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό

των παιδιών των πειραματικών ομάδων (88,2%) που απαντούν μετά τα διδασκαλία ότι έχουν

ακούσει τη φράση "γενική ασφάλεια", ενώ στις εξηγήσεις που δίνουν (βλ. πίνακα 16) γίνεται

φανερό ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες βοηθήθηκαν σε σημαντικό βαθμό να

σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις και κατανόησαν το ρόλο που παίζει η γενική

ασφάλεια στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης. Ειδικότερα, τα παιδιά

συνειδητοποίησαν ότι η ασφάλεια ανοίγει και κλείνει το κύκλωμα της εγκατάστασης του

σπιτιού για να μην προκληθεί κάποια βλάβη στα καλώδια ή στις ηλεκτρικές συσκευές. Τα

περισσότερα παιδιά (71,1 %) απαντούνχαρακτηριστικάότι:

"η ασφάλεια έχει στο εσωτερικό της ένα συρματάκ-ι και όταν περνά πολύ ρεύμα αυτό καίγεται

και ανοίγει το κύκλωμα του σπιτιού",

«η ασφάλεια καίγεται όταν ανάψουμε πολλές ηλεκ:rΡlκές συσκευές στο σπίτι και περάσει πολύ

ηλεκ:rρικόρεύμα από αυτή και σταματά το κύκλωμα όλου του σπιτιού".

"τοποθετούμετην ασφάλεια στην αρχή του κυκλώματοςτου σπιτιού στο γενικό πίνακα και πριν

τις ηλεκτρικές συσκευές, για να ελέγχουμεόλο το σπίτι και για να καεί αν περάσει περισσότερο

ρεύμα για να προστατευτούμε",

"η ασφάλεια είναι για να ανοίγει/κλείνει το κύκλωμα του σπιτιού γιατί έχει αυτό το συρματάκι

που καίγεται όταν περάσει πολύρεύμα" Κ.ά.

Εmπλέον, από τα αποτελέσματα του ίδιου πίνακα (16) γίνεται φανερό ότι μειώθηκε

σημαντικά ο αριθμός των παιδιών των πειραματικών ομάδων των οποίων οι απαντήσεις

επηρεάζονταν πριν τη διδασκαλία από εκφράσεις και εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής.

Πολύ λίγοι/ες μαθητές/ριες απαντούν στο τελικό ερωτηματολόγιο ότι "η ασφάλεια έχει και
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δίνει ηλεκτρικό ρεύμα" (2,7%), ότι "η ασφάλεια επιτρέπει ή εμποδίζει τη ροή ,του ηλεκτρικού

ρεύματος" (5,6%) ή ότι "η ασφάλεια μας προφυλάσσει ή μας προστατεύει από ηλεκτροπί.ηξία"

(2,7%).

Όσον αφορά στους/ις μαθητές/ριες των ομάδων σόγκρισης, στο ερώτημα 11 (βλ.

πίνακα 15). τα περισσότερα παιδιά αναφέρουν ότι έχουν ακούσει τον όρο "γενική ασφάλεια"

στο αρχικό και στο τελικό ερωτηματολ&Υιο (70,3% και 72% αντίστοιχα), ενώ στην-
προσπάθειά τους να εξηγήσουν τι είναι η γενική ασφάλεια (βλ. πίνακα 16) και ποιο ρόλο

παίζει στο κύκλωμα του σmτιoύ, φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως από καταστάσεις της

καθημερινής τους ζωής, Έτσι, και σε αυτήν την περίπτωση δεν παρατηρείται ουσιαστική

διαφοροποίηση μεταξύ των αρχικών και των τελικών απαντήσεών τους.

Ειδικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών στο αρχικό και στο τελικό

ερωτηματολόγιο εξηγεί ότι η γενική ασφάλεια είναι αυτή που μας προστατεύει και "μας

πρoφυλiι.σσει από ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα" (16,4% στο αρχικό και 16,8% στο τελικό),

ενώ κάποιοι/ες άλλοι/ες μαθητέςιριες δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις και αναφέρουν ότι η

ασφάλεια είναι αυτή που "ρυθμίζει τη λειτουργία των φώτων και των ηλεκτρικών συσκευών

μέσα στο σπίτι", Μάλιστα, το ποσοστό των παιδιών που υποστηρίζουν την άποψη αυτή είναι

μεγαλύτερο μετά τη διδασκαλία (13,5% στο αρχικό και 20,4% στο τελικό ερωτηματολόγιο).

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες απαντήσεων φαίνεται ακόμα ότι κάποια παιδιά ταυτίζουν

το ρόλο του διακόπτη με αυτόν της γενικής ασφάλειας, αφού το 14,8% στο αρχικό και το

10,6% στο τελικό ερωτηματολόγιο δηλώνουν ότι η γενική ασφάλεια, όπως και προηγουμένως

ο διακόπτης, είναι αυτή που "επιτρέπει ή εμποδίζει τη διέλευση του ηλεκτρικοό ρεόματος από

το εσωτερικό της", κάποιοι/ες άλλοι/ες (10,6%) απαντούν ότι "οεν ξέρουν"/ δεν γνωρίζουν το

ρόλο της γενικής ασφάλειας στο σπίτι και ένα σημανηκό ποσοστό παιδιών (19,5%) δεν δίνει

καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Στο συμβατικό πρόγραμμα σπουδών οι μαθητέςιριες συζήτησαν, σε ειδικό κεφάλαιο

για ορισμένα απλά ηλεκτρολογικά υλικά - όπως ο διακόπτης και η ασφάλεια - καθώς και για

το ρόλο τους στο κύκλωμα της ηλεκτρικής OΙΊQακής εγκατάστασης. Ειδικότερα, με τη

βοήθεια εικόνων του σχολικού βιβλίου γνώρισαν τρία είδη διακοπτών και επισήμαναν ότι ο

ρόλος του διακόπτη είναι να ανοίγει και να κλείνει κάποιο ηλεκτρικό κύκλωμα, Επιπλέον,

παρατηρώντας τις εικόνες τους βιβλίου συζήτησαν για την αυτόματη και την τηκόμενη

ασφάλεια και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να προλάβουμε τις συνέπειες ενός

βραχυκυκλώματος στο σπίτι, χρησιμοποιούμε την ασφάλεια, η οποία τοποθετείται στην αρχή
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κάθε κυκλώματος για να το διακόπτει (κύκλωμα) αμέσως μόλις περάσει περισσότερο ρεύμα

α:1ό αυτό που αντέχει το κύκλωμα.

Έτσι, από τα ερωτήματα 9 έως 12, που αφορούσαν στο διακόπτη και τη γενική

ασφάλεια, προκύπτει ότι οι μαθητές!ριες των ομάδων σύγκρισης, παρά το γεγονός ότι

γνώρισαν τα ηλεκτρολογικά αυτά υλικά και έμαθαν πού και για Π,JΙΟ λόγο χρησιμοποιούνται,

σύμφωνα με τον αντίστοιχο διδακτικό στόχο που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του δασκάλου

- της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου, δεν έχουν ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη άποψη για τη

λειτουργία τους, ούτε για το ρόλο που παίζουν στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.

Aντiθετα οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων, μέσα από τις δραστηριότητες που

πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών και τη συζήτηση στην

ομάδα και στην τάξη κατανόησαν τι είναι ο διακόπτης και η γενική ασφάλεια, ποια είναι η

θέση τους στο κύκλωμα και ποιο ρόλο παίζουν στο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης

στο σπίτι, ενώ αντιλήφθηκαν σε σημαντικό βαθμό την έννοια του ανοιχτού και κλειστού

κυκλώματος.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένου ότι ο διακόπτης και

η ασφάλεια είναι ουσιώδη! βασικά στοιχεία που εmτρέπουν τον έ'λεΥχο της λειτουργίας ενός

ή περισσοτέρων κυκλωμάτων στο σπiτι.

α διακόπτης ανοίγει ή κλείνει ένα κύκλωμα επιτρέποντας τη διέλευση του ηλεκτρικού

ρεύματος σε αυτό όταν και για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι επιθυμητό, ενώ η ασφάλεια

είναι συστατικό στοιχείο μια εγκατάστασης με παράλληλη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών,

που η ταυτόχρονη λειτουργία τους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της έντασης του

ρεύματος σε ορισμένα σημεία του κυκλώματος κλπ.

Το θέμα των αναπαραστάσεων των παιδιών για την ταυτόχρονη λειτουργία των

οικιακών συσκευών εξετάζεται και με τις επόμενες ερωτήσεις.

γ) TαυτόΧΡΌVΗ λΕιτουργία ηλεκτρικών συσκευών

Στα επόμενα ερωτήματα 13 και 14 ζητήθηκε από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις

τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών και πιο συγκεκριμένα

αναφορικά με το αν νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή μέσα στο σπίτι

περισσότερες από μία ηλεκτρικές συσκευές και για ποιο 'λόγο νoμiζoυν ότι συμβαίνει κάτι

τέτοιο. Στόχος των ίδιων ερωτημάτων στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθεί η

εξέλιξη των ιδεών των παιδιών μετά τη διδασκαλία, αν οι μαΕ1ητές/ριες σχημάτισαν νοητικές
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αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικώΥ οικιακών συσκευών και αν

κατανόησαν τη λειτουργία τους.

Τα ερωτήματα είχαν ως εξής:

13. Νομίζεις ότι μπορούν να είνω αναμμένα μέσα στο σπlτι την ίδια στιγμή η ηλεκτρική

κουζίνα, το ηλεκτρικό πλυντήριο κω η ηλεκτρική σκούπα;

14. Αν νω, πως μπορούν κω ανάβουν κω οι τρεις συσκευές μαζί;

Στο αρχικό ερωτηματολόγιο και όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα (βλ. πίνακα 17), οι

περισσότεροt!ες μαθητές/ριες (66,2% Π.Ο. και 62% ο.Σ.), με βάση τις εμπειρίες της

καθημερινής ζωής, απαντούν ότι μπορούν να είναι αναμμένες την ίδια στιγμή τρεις

ηλεκτρικές συσκευές. Στο τελικό ερωτηματολόγιο παρατηρείται μικρή αύξηση του ποσοστού

των Ο.Σ. (64,9%) που απαντούν θετικά στο συγκεκριμένο ερώτημα, ενώ η αύξηση του

αντίστοιχου ποσοστού για τις π.α. είναι σημαντική (83,3%).

Πίνακας 17: Απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 13

Ερώτηση 13: Νομίζεις ότι μπορούν να είναι αναμμένα μέσα στο σπίτι την ίδια στιγμή η
•
ηλελϊΡΙκή κουζίνα. το ηί...εΙCΤpΙKό πλυντήριο και η ηλεκτρική σκούπα;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=I58) (Ν=157)

% % % %

Ι Ναι 66,2 83,3 62 64,9

2 Όχι 29,8 14,7 32,9 29,3

3 Χωρίς απάντηση 4 2 5,] 5,8

Οι κατηγορίες των εξηγήσεων που δίνουν οι μαθητές/ριες για το δεύτερο ερώτημα, στο

αρχικό ερωτηματολόγιο, παρουσιάζονται στον πίνακα 18, ενώ από τις απαντήσεις τους γίνεται

φανερό ότι τα παιδιά έχουν εναλλακτικές αντιλήψεις! παρανοήσεις για την ταυτόχρονη

λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Μια ιcυρίαρχη παρανόηση που εκφράζουν τα

παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο για την περίπτωση ταυτόχρονης λειτουΡΎίας τριών

ηλεκτρικών συσκευών είναι η εξής

• τρεις ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια σπγμή επειδή το

ηλεκτρικό ρεύμα είναι ισχυρό κω υπάρχειJ πάει παντού μέσα στο σπίπ,
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Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες (37,4% Π.ο. και 31,6% Ο.Σ.) απαντούν ότι τρεις

ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουντην ίδια στιγμή, επειδή:

"το ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει παντού στο σπίτι",

"το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ισχυρό KCl πάει παντού",

"το ηλεκτρικόρεύμα είναι πολύ και υπάρχει πα.ντούμέσα στο σπίτι" κλπ.

Πίνακας18: Απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 14

Ερώτηση ]4: αν νομίζειςότι μπορούννα είναι αναμμέναμέσα στο σπίτι την ίδια στιγμή η

ηλεκτρική κουζίνα. το ηλεκτρικό πλυντήριο και η ηΛε}"'Lριι...-ή σκούπα. πώς μπορούν και

ανάβουν και οι τρεις συσκευές μαζί;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες

σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=131) (Ν=170) (Ν=98) (Ν=102)

% % % %

1 Με τα καλώδια που έχουν ρεύμα 10,7 Ο 11,2 10,8

2 Με το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι ισχυρό 37,4 4,7 31,6 34,3
και υπάρχει παντού

,
Με τις πολ/ές πρίζες που υπόρχουν μέσα στο 26 8,1 26,5 21,6,
σπίτι και οι οποίες έχ,ουν ηλεκτρικό ρεύμα

4 Με το ηλεκτρικό ρεύμα που μοιράζεται 6,9 Ο 5,1 1

5 Με το διακόπτη/ γενικό διακόπτη 2,3 4,1 6,1 10,8

6 Με παράλληλη σύνδεση Ο 70,7 Ο Ο

7 Με τη γενική ασφάλεια 4,6 4,1 6,1 1

8 Διάφορα 1,5 5,2 4,1 10,8

9 Δεν ξέρω 3,7 1,7 4,1 4,9

10 Χωρίς απάντηση 6,3 1,2 2 5,9

Επίσης μια άλλη αξιόλογη παρανόηση που έχουν τα παιδιά και που προέρχεται κυρίως

από την καθημερινή εμπειρία είναι η εξής:

• τρεις ηλεκτρικές συσκευfς μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια σπγμή. επειδή στο σπίτι

υπάρχουν πολλές και διαφOρεnKές πρίζες με ηλεκτρικό ρεύμα κω η κάθε συσκευή

συνδέεται με τη δική της πρίζα στον τοίχο για να αιτουργήσει.
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Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες που εμφανίζονται να υποστηρίζουν τη σtYγΚεKριμένη

παρανόηση (26% π.α. και 26,5% Ο.Σ.), αναφέρουν χαρακτηρισnKά ότι τρεις ηλεκτρικές

συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή επειδή:

"η καθεμία συνδέεται με τη δική της πρίζα στον τοίχο που έχε! ρεύμα".

"η κάθε πρίζα είναι ανεξάρτητη από την άλλη και η κάθε συσκευή παίρνε! ρεύμα από τη δική της

_ πρίζα",

"'υπάρχουν πο)λές πρίζεςμε ρεύμα στο σπίτι" Κ.ά.

Η τρίτη παρανόηση που εμφανίζεται να έχουν οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης του

δημοτικού σχολείου για την ταυτόχρονη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, σχετίζεται με

τα καλώδιά τους και αναφέρει τα εξής

• τρεις ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να λειτουΡΊήσουν πιν ίδια σπΊμή, επειδή η κάθε

συσκευή έχει το δικό της καλώδιο με ρεύμα που συνδέεται με πιν πρίζα του τοίχου για

να λειτουργήσει.

Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από ορισμένους/ες μαθητές/ριες (10,7% π.ο. και 11,2%

Ο.Σ.), οι οποίοtlες εξηγούν χαρακτηριστικά ότι:

"'η κάθε συσκευή έχε! το δικό της καλώδιο και παίρνει ρεύμα από εκει"',

"'οι συσκευές έχουν τα δικά τους καλώδια με ρεύμα και λειτουργούν",

"μπορούν να λειτουργήσουν αφού έχουν όλες δικά τους καλώδια από όπου παίρνουν ρεύμα"

Κ.ά.

Αλ/ονες μαθητές/ριες (6,9% π.ο. και 5,1% Ο.Σ.) αναφέρουν επίσης ότι οι τρεις

συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή επειδή "το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται!

χωρίζεται σε αυτές".

Στο τελικό ερωτηματολόγιο οι ομάδες σύγκρισης εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις

αρχικές τους αντιλήψεις και να επηρεάζονται στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και

απαντούν από τις καθημερινές τους εμπειρίες. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι αν και οι

μαθητές/ριες διδάχθηκαν θέματα σχετικά με το δίκτυο της ΔΕΗ, τη διαδρομή που ακολουθούν

τα καλώδια στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση και τη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών,

η διδασκαλία της παράλ/ηλης συνδεσμολογίας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση δεν

έγινε με συστηματικό τρόπο και έτσι τα παιδιά δεν κατανόησαν την παράλληλη σύνδεση των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και δεν σχημάτισαν αναπαραστάσεις για τον τρόπο σύνδεσής

τους.
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Αντίθετα, τα περισσότερα παιδιά των πειραμαπκών ομάδων φαίνεται πως βοηθήθηκαν

να σχηματίσουν νοηπκές αναπαραστάσεις για τη σύνδευ11 και τη λειτουργία των οικιακών

συσκευών και κατανόησαν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίπ δεν είναι ανεξάρτητες

μεταξύ τους, αλλά συνδέονται και μά}.lστα παράλληλα (70,7%). Έτσι, εξηγούν στο

συγκεκριμένο ερώτημα όπ:

'~με αυτόν τον τρόπο η κάθε συσκευή είναι σαν ένα ξεχωριστό κύκλωμα",-
"με την παρ6JJ.ηλη σVνδεση 'jlπορούμε να συνδέσουμε όσες συσκευές θέλουμε χωρίς να μειωθεί,

η φωτοβολία",

"ΟΙ συσκευές στο σπίτι συνδέονται παράλληλα. Έτσι, η λειτουργία της 'jlιας δεν επηρεάζει τη

λειτουργία της όJJ.ης",

«η κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη παράJληλα στο κύκλωμα του σπιτιού και 'μπορούμε να την

ανάβουμε και να τη σβήνουμε όποτε θέλουμε" κλπ.

Επίσης, από τα αποτελέσματα του ίδιου πίνακα (18) γίνεται φανερό όπ οι απαντήσεις

των παιδιών στο τελικό ερωτηματολάΥιο έχουν υπερβεί nς εμπειρίες της καθημερινής ζωής,

δεδομένου ότι μετά τη διδασκαλία μειώθηκαν σημανπκά τα ποσοστά των άλ/ων κατηγοριών

απαντήσεων των παιδιών και οι μαθητές/ριες φάνηκε να εντάσσουν πς καθημερινές τους

εμπειρίες σε ένα πιο επεξεργασμένο σύνολο ιδεών και αντιλήψεων. Έτσι, από τα

αποτελέσματα φαίνεται όπ οι ΈWOιες αυτές είναι προσιτές για παιδιά ηλικίας 11-12 χρονών

αν διδαχθούν σωστά και μάλιστα με πολύ ικανοποιηπκά αποτελέσματα.

5.4. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής

tΎKατάστασης και ΎW- τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (θεμαπκή

ενότητα 4)

1) Αναπαραστάσεις μαθητών/ριών για το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο

σπίτι και για τη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών

Στο επόμενο ερώτημα (15) σαν συνέχεια στα δύο προηγούμενα και για να γίνει

πληρέστερη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών, ζητήθηκε από τους!ις μαθητές/ριες να

κάνουν ένα σχήμα όπου να φαίνεται η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο

προέλευσής του μέχρι το χώρο του σπιτιού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι

ηλειcrΡΙKές συσκευές με την υπόλOIΠlj ηλειcrρική οικιακή εγκατάσταση. Στόχος της

συ-γκεκριμένης ερώτησης/ σχήματος στο αρχικό ερωτηματολόγιο, ήταν να διερευνηθούν και

να καταγραφούν οι ιδέες και οι αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών για το ευρύτερο κύκλωμα
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της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης που περιλαμβάνει τόσο τη σύνδεση των συσκευών και

των καλωδίων μέσα στο χώρο του σπιτιού (εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο), αJJ.iJ. και τη

διαδρομή των καλωδίων έξω από το σπίτι και μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ (εξωτερικό

ηλεκτρικό δίκτυο).

Στόχος του ίδιου ερωπΊματος στο τελικό ερωτηματολόγιο ήταν να διαπιστωθεί αν οι

ιδέες των παιδιών βελτιώθηκαν μετά τη διδασκαλία, και αν οι μαθητές/ριες απέκτησαν/

σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης. Ειδικότερα, επιδίωξη αποτέλεσε να γίνει αντιληπτό αν οι μαθητές/ριες θα

ζωγράφιζαν τη ΔΕΗ σαν τόπο προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος, αν θα σχεδίαζαν δύο

καλώδια (κύκλωμα) για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο προέλευσής του

μέχρι το σπίτι, αν θα παρουσίαζαν το γενικό πίνακα ως το σημείο σύνδεσης των εξωτερικών

καλωδίων με τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάσταση, καθώς και αν θα

σχεδίαζαν τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους και με την

υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, από τα παιδιά ζηπΊθηκε το ακόλουθο:

15. Κάνε ένα σχέδιο, όπου να φαίνεται η πορεία που ακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να

φτάσει στο χώρο του σπιτιού και το πως συνδέονται τρεις συσκευές, ώστε να μπορούν να

ανάβουν την ίδια στιγμή.

Αν, πάλι νομίζεις ότι δεν μπορούν να ανάψουν την [δια στιγμή τρεις ηλεκτρικές συσκευές,

τότε ολοκλήρωσε το ζητούμενο σχήμα, όπου να φαίνεται πως συνδέεται μία ηλειcφική

συσκευή που ανάβει.

Σχεδόν το σύνολο των παιδιών έκανε σχήμα και συνολικά Ο\ΥΥκεντρώθηκαν 670

σχήματα όπου συμπεριλήφθηκαν αυτά των πειραματικών ομάδων (191 σχήματα στο αρχικό

ερωτηματολόγιο, ποσοστό 96,5% και 191 στο τελικό ερωτηματολόγιο, ποσοστό 93,6%) και

των ομάδων σύγκρισης (146 σχήματα στο αρχικό ερωτηματολόγιο, ποσοστό 92,4% και 142

στο τελικό ερωτηματολόγιο, ποσοστό 90,4%).

Η ανάλυση των σχημάτων έγινε με βάση 5 κριτήρια και ειδικότερα το αν υπήρχαν σε

αυτά, στοιχεία για: α) τον τόπο προέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τον αριθμό των

καλωδίων που συνδέονται εξωτερικά με το χώρο του σπιτιού, γ) το "σημείο" εισόδου του

ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι, δ) τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να λειτουργήσουν

την ίδια στιγμή, ε) τον τρόπο σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών.
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-

Πίνακας 19: Μαθητές/ριες που πραγματοποιούν ή όχι το ζητούμενο σχήμα

αια Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σ1ΥΥκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(N=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %
1 Κάνουν σχήμα 96,5 93,6 92,4 90,4

2 Δεν κάνουν σχήμα 3,5 6,4 7,6 9,6

Έτσ\, η μελέτη που έγινε βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των σχημάτων στις 5

κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. ενώ τα αποτελέσματα που παρατίθενται στη συνέχεια

αφορούν στο σύνολο των μαθητών/ριών που πραγματοποίησαν το ζητούμενο σχήμα (βλ.

πίνακα 19). Δηλαδή, όλα τα σχήματα κατατάχθηκαν διαδοχικά στις 5 Kατ/Ύoρiες.

Οι αναπαραστάσεις των μαθητώνlριών πριν τη διδασκαλία

Κριτήριο α: Η "προέλευση" του ηλεκτρικού ρεύματος

Από την ανάλυση των αρχικών σχημάτων (βλ. πίνακα 20) φαίνεται ότι πoλλoίlές

μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων (52%) και των ομάδων σύγκρισης (53,4%),

παρουσιάζουν σαν τόπο προέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος το στύλο, την κολόνα ή τον

πυλώνα που έχει τοποθετήσει η ΔΕΗ έξω στους δρόμους και λιγότεροι/ες (27,5% π.α. και

24,7% Ο.Σ.) το εργοστάσιο της ΔΕΗ ή κάποιο άλλο εργοστάσιο.

Επίσης, αρκετοί/ές μαθητές/ριες (12,6% Π.ο. και 12,3% Ο.Σ.) δίνουν ελλιπή απάντηση,

δεδομένου ότι σχεδιάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα να "έρχεται" με τη βοήθεια καλωδίων στο

χώρο του σmπoύ, ξεκινώντας τη διαδρομή του από κάποιο κοντινό σημείο έξω από το σπίτι

και χωρίς να δίνουν άλλες πληρoφoρiες για τον τόπο προέλευσής του (βλ. σχήμα 32).
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Πίνακας 20: Σχήματα παιδιών στην ερώτηση 15 - κριτήριο α

α/α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

(η προέλευση του ηλεκτρικού Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

ρεύματος)
(Ν=191) (Ν=191) (Ν=146) (Ν=142)

% Ο/ο % %

1 ΔΕΗΙ εργοστάσιο 27,5 70,5 24,7 20,4

2 Στύλος! κολόνα 52 4,3 53,4 38

'" Γενικός πίνακας 2,1 5,8 0,7 11,3.)

4 Πρίζα τοίχου 5,2 6,7 4,1 14,1

5 Διάφορα 1 4,5 4,8 2,1

6 Ελλιπής απάντηση 12,6 7,8 12,3 14,1

Σχήμα 32: οι μαθητές/ριες οχεδιάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα να

"έρχεται" με τη βοήθεια καλωδίων από κάποιο σημείο έξω από το

χώρο του σπιτιού χωρίς να προσδιορίζουν ποιο ακριβώς είναι το

σημείο αυτό

Κριτήριο β: Η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος

Όσον αφορά στον τρόπο μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, οι περισσότεροι/ες

μαθητές/ριες φαίνεται να γνωρίζουν πως το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται με καλώδια, ενώ

από τα σχήματα τους γίνεται αντιληπτό ότι στο χώρο του σπιτιού δεν καταλήγουν όλα εκείνα

τα καλώδια με τη βοήθεια των οποίων μεταφέρεται το ηλεκτρικό ρεύμα.
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Αρχικά, το 34% των παιδιών των πεφαμαηκών ομάδων και το 33,1% των

μαθητών/ριώντων ομάδων σύΥκ:ρισης (βλ. πίνακα 21), σχεδιάζουν στο χώρο του σπιτιού να

"φτάνει" ένα μόνο καλώδιο (βλ. σχήμα 33), το Ι 1,5% των π.ο. και το 14,1% των Ο.Σ.

σχεδιάζει δύο καλώδια να συνδέονται με το χώρο του σπιηου και το 16,8% των Π.Ο. και το

19,90,/0 των Ο.Σ. δείχνει τρία καλώδια. Επίσης, αρκετά παιδιά (30,9% των Π.Ο. και 24,7%

των ο.Σ.) δίνουν στο συγκεκριμένο ερώτ/μα ελλιπή απάντηση, αφού δεν παροοοιάζουν

- καλώδια για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τον τόπο προέλευσης μέχρι το χώρο

του σπιτιού και ης ηλεκτρικές συσκευές, και σχεδιάζουν τη ΔΕΗ ή το στύλο και το σπίη,

χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους (βλ. σχήμα 34).

~-

~
./

- ΊQίE5 ~

Σχήμα 33: οι μαθητές/ριες σχεδιάζουν ένα καλώδιο να

ΣVνδέεται με την ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπiτι ακόμα

και αν η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο

της ΔΕΗ Ίίνεται με περισσότερα καλώδια
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Πίνακας 21: Σχήματα παιδιών στην ερώτηση 15 - κριτήριο 3

αια Κατηγορίες απαντήσεων Πεψαματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

(Η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος) ρχικό Τελικό ρχικό Τελικό

=191) =191) =146) =142)

% % % %

1 Ένα καλώδιο 34 8,7 33,1 17,6

2 Δύο καλώδια 11,5 72,8 14,1 10,6

3 Τρία καλώδια 16,8 6,9 19,9 16,2

4 Πολλά καλώδια 6,8 3,3 7,9 . 14,1

5 Ελλιπής απάντηση 30,9 8,3 24,7 41,5

DD
D

D

'χήμα :;4: οι μαtiητές/ΡΖες σχεδιάζουν τη Ll.t..ti, του σroιi.oυς και το σπιτι, χωρίς να τα

συνδέουν μεταξύ τοvς

Κριτήριο Υ: Η σύνδεση των καλωδίων τη ΕΗ με τα καλώδια της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι

Σχετικά με το σημείο σύ δεση τω καλωδίω τη ΔΕΗ με τα καλώδια του σπιτιού (βλ.

πίνακα 22) διαmστώ ουμε ότι τα καλώδια τη ΔΕΗ καταλήγου στο εξωτερικό χώρο του

σmτιού (βλ. σχήμα 35), δηλαδή στον τοίχο στη σκεπή ή στο πάτωμα (466% Π.ο. και 45,5%

ο.Σ.), χωρίς μάλιστα να διακρίνεται η σύνδεση με την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού

(πίνακας. πρίζες, ηλεκτρικές συσκευές).
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Πίνακας 22: Σχήματα παιδιών στην ερώτηση 1~ - κριτήριο Υ

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

(Η σύνδεση των καλωδίων της ΔΕΗ με Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

τα καλώδια του σmτιού)
(Ν=191) (Ν=191) (Ν=146) (Ν=142)

% % % %

Ι Σκεπή/ πάτωμαl τοίχος 46,6 14,7 45,5 19

2 Γενικός πίνακας 7,9 71,2 6,2 9,2
,

Πρίζα/ες τοίχου 10,5 4,2 13 4,2,
4 Ηλεκτρική/ές συσκευή/ές 7,3 5,5 7,8 17,6

5 Διάφορα 3,7 0,5 9,6 7,7

6 Ελλιπής απάντηση 24 4,1 17,8 38,7

Αρκετά παιδιά (10,5% π,ο. και 13% Ο.Σ.) δείχνουν τα εξωτερικά καλώδια να

συνδέονται κατευθείαν με τις πρίζες του τοίχου (βλ. σχήμα 36) ή με τις ηλεκτρικές συσκευές

(7,3% Π.ο. και 7,8% Ο.Σ.), ενώ πολλ<>ί/ές μαθητές/ριες (24% Π.ο. και 17,8% Ο.Σ.) δίνουν

απάντηση που χαρακτηρίζεται ως ελλιπής, αφού δεν σχεδιάζουν τη σύνδεση των εξωτερικών

καλωδίων με αυτά της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (σχήμα 37).

6
b!f

r--

~ -

Σχήμα 35: οι μαθητές/ριες σχεδιάζουν τα καλώδια σro δίκτυο τους

ηλεκτρισμού να ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους, να

"καταλήγουν", σrη σκεπή και τον εξωτερικό roixo του σπιτιού

χωρίς να συνδέονται με την ηλεκτρική εγκατάσταση σro σπίτι
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Δ..Ε.Η

Σχήμα 36: ΟΙ μαθητέ 'Pιε~ οχεδιάζου\' τα εξωτερικά κω..ώδια να συνδέονται

κατευθεία με Ώς πρίζες του τοίχου στον εσωτερικό χώρο του σπιnoύ

-

Σχήμα 37: οι μαθητές/ριες δεν αναπαριστούν το σημείο σύνδεσης των

καλωδίων τη ΔΕΗμε τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίΏ
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Κριτήρια δ και ε: Η σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Όσον αφορά στον αριθμό των συσκευών που μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια

στιγμή στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού (βλ. πίνακα 23), πo!J..ά από τα παιδιά των

πειραματικών ομάδων (41,6%) και των ομάδων σύγκρισης (36,3%) σχεδιάζουν στο αρχικό

ερωτηματολόγιο περισσότερες από μία ηλεκτρικές συσκευές, ενώ υπάρχει και ένας μεγάλος

_ αριθμός μαθητώνΙριών (27,9% Π.ο. και 27,4 Ο.Σ.) που δίνει ελλιπή απάντηση στο

συγκεκριμένο ερώτημα, αφού δεν σχεδιάζει καμία ηλεκτρική συσκευή.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες όλου του δείγματος

(80,1% Π.Ο. και 51,4% Ο.Σ.) σχεδιάζουν περισσότερες από μία ηλεκτρικές συσκευές να

λειτουργούν ταυτόχρονα μέσα στο σπίτι, ενώ αρκετοί/ές μαθητές/ριες των ομάδων σύγκρισης

(33,1%) φαίνεται πως δυσκολεύονται ακόμα και μετά τη διδασκαλία να σχεδιάσουν τη

σύνδεση και τη λειτουργία τριών ηλεκτρικών συσκευών και αναπαριστούν μια ηλεκτρική

συσκευή με το/α καλώδιό/ά της.

Πίνακας 23: Σχήματα παιδιών στην ερώτηση 15 - κριτήριο δ

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύ'{κρισης

(αριθμός ηλεκτρικών συσιcευών που Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

λειτουργούν την ίδια στιγμή) (Ν=191) (Ν=191) (Ν=146) (Ν=142)

% % % %

Ι Μία συσιcευή 30,5 9,9 36,3 33,1

2 Δύο/ τρεις! τέσσερις συσκευές 41,6 80,1 36,3 51,4

3 Ελλιπής απάντηση 27,9 9,9 27,4 15,5

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των ηλεκτρικών

συσκευών (βλ. πίνακα 24) και από το σύνολο των μαθητών/ριών που σχεδιάζουν μία ή

περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, φαίνεται ότι η κυρίαρχη ιδέα στο μυαλό των παιδιών πριν

τη διδασκαλία είναι ότι οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους μέσα στο χώρο

του σπιτιού (32,4% Π.ο. και 28,3% ο.Σ.) και ότι αριcεί η κάθε μία να συνδεθεί με τη βοήθεια

ενός καλωδίου με την πρίζα του τοίχου ή με τον γενικό πίνακα για να λειτουργήσει (σχήμα

38).
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ο

Σχήμα 38: οι μαθητές/ριες σχεδιάζουν την κάθε ηλεκτρική συσκευή

να συνδέεται με ένα (δικό της) καλώδιο με την πρίζα του τοίχου για

να λειτουργήσει.

Επιπλέον, αρκετοilές (38,7% Π.ο. και 42,5% ο.Σ.) δίνουν ελλιπή απάντηση στο

συγκεκριμένο ερώτημα, αφού απλώς σχεδιάζουν μία ή περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές,

χωρίς να φαίνεται/ονται κάποιο/α καλώδιο/α το/α οποίο/α να συνδέεται/ονται με την

ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού (σχήμα 39).

\
-

ο ο ο

Υ.
U

Ι

Σχήμα 39: οι μαθητέςlριες σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές

συσκευές χωρίς καλώδια και χωρίς να συνδέονται με την

υπόλοιπη ηλεκrρική εγκατάσταση
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Πίνακας 24: Σχήματα παιδιών στην ερώτηση 15 - κριτήριο ε

α/α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σVyKρισης

(η σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

, συσκευών)
(Ν=111) (Ν=172) (Ν=106) (Ν=120)

Ι % % % %

1 Η κάθε συσκευή συνδέεται με 1 32,4 9,8 28,3 33,3
καλώδιο με την πρίζα, τον πίνακα ή τη

ΔΕΗ

2 Η κάθε συσκευή συνδέεται με 8,1 12 10,4 15
ΙCΑΛώδιo/α με την πρίζα ή τον πίνακα

και εκείνα με καλώδιο/α με το στύλο ή

τη ΔΕΗ

3 Η κάθε συσκευή συνδέεται με 2 3,6 10,2 4,7 6,7
καλώδια με την πρίζα, τον πίνακα ή τη

ΔΕΗ

4 Παράλληλη σύνδεση Ο 53,5 1,9 2,5

5 Διάφορα 17,1 9,7 12,3 17,5

6 Ελλιπής απάντηση 38,7 4,7 42,5 25

Έτσι, από τα σχήματα που κάνουν τα παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο γίνεται φανερό

ότι οι μαθητές/ριες όλου του δείγματος δεν κατανοούν πριν τη διδασκαλία το κύκλωμα της

οικιακής εγκατάστασης, έχουν περιορισμένη/ αποσπασματική αντίληψη για τη δομή και

λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες και

εκφράζουν παρανοήσεις για τον τόπο προέλευσης και τον τρόπο μεταφοράς του ηλεκτρικού

ρεύματος, καθώς και για τη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών. Ειδικότερα, τα παιδιά

mmεύouv πως:

• Το ηλεκτρικό ρεύμα "έρχεται" στο χώρο του σπιπού από το σrnλo! κολόνα στο δίκτυο

του ηλεκτρισμού,

• Η'μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο του σπιπού Ίίνεται με ένα κoJ.ώδlO,

• Τα εξωτερικά κω.ώδια στο δίκπ;ο του ηλεκτρισμού ολοκληρώνουν την διαδρομή τους,

4'καταλήΊουν'Ί στον εξωτερικό τοίχο του σπιπού, στη σκεπή ή στο πάτωμα και δεν

ΣVνδέOVΤα/ με την εσωτερική ηλεκτρική εΊκατάσταση στο σπίπ,
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.• Ηκάθε συσκευήείναι ανεξάρτητηαπό την άλλη και. δεν συνδέονταιμεταξύ τους,

• Η κάθε συσκευή συνδέεται με ένα (το δικό της) κω..ώδιο στην πρίζα του τοίχου Ίια να

λειτουΡΊήσει.

Οι αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών μετά τη διδασκσJJα

Στο τελικό ερωτηματολόγιο τα σχήματα των μαθητών/ριών των πειραματικών ομάδων

βελτιώθηκαν σημαντικά και τα παιδιά βοηθήθηκαν να σχηματίσουν νοητικές

αναπαραστάσεις για τη διαδρομή του ηλειcrριιcoύ ρεύματος (βλ. σχήματα 42, 43, 44, 45 ιcαι

46). Πιο συγκεκριμένα σαν τόπος προέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζεται η

ΔΕΗ ή κάποιο εργοστάσιο σε ποσοστό 70,5% (βλ. πίνακα 20), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

για το στύλοΙ κολόνα έχει μειωθεi σημαVΠKά σε σχέση με το αρχικό ερωτηματολόγιο (4,3%

έναντι 52%).

Η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος (βλ. πίνακα 21), δείχνουν ότι γίνεται με

ιcαλώδια, ενώ πολλοί/ές μαθητές/ριες (72,8%) σχεδιάζουν δύο καλώδια να συνδέονται με το

χώρο του σπιτιού ακόμα και αν η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίΊCτtJO της ΔΕΗ

γίνεται με περισσότερα καλώδια. Φαίνεται, δηλαδή, να έχουν κατανοήσει την έννοια του

κυκλώματος και ότι είναι απαραίτητο να συνδεθούν στο χώρο του σπιτιού δύο καλώδια και

όχι μόνο ένα, προκειμένου να δημιουργηθεί κύκλωμα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του

σπιτιού και να λειτουργήσουνοι ηλεκτρικέςσυσκευές και τα φώτα στο σπίτι.

Σχετικά με το σημείο του σπιτιού από όπου περνούν τα καλώδια, πριν συνδεθούν με τις

ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι (βλ. πίνακα. 22), το 71,2% των μαθητώνΙριών

των πειραματικών ομάδων σχεδιάζει το γενικό πίνακα, από όπου θα πρέπει πρώτα να

"περάσει" το ηλεκτρικό ρεύμα πριν "προχωρήσει"και διαχωριστείστα επιμέρους ηλεκτρικά

κυκλώματατων ηλεκτρικώνσυσκευώνκαι των λαμπών. Λίγοtlες μαθητές/ριες(4,1 %), δίνουν

ελλιπείς απαντήσεις και εξακολουθούν μετά τη διδασκαλία να μη σχεδιάζουν τον τρόπο

σύνδεσης των ιcαλωδίων της ΔΕΗ με την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιnού (βλ. σχήμα

37).

Όσον αφορά στη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, διακρίνονται 4 βασικά

στάδια εξέλιξης - τέσσερα μοντέλα σκέψης - (βλ. πίναιcα 24, ιcατηγoρίες απαντήσεων 1-4),

στις αντιλήψεις των παιδιών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και απαντούν οι

μαθητές/ριες μετά τη διδασιcαλία.
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Πιο συγκεκριμένα μετά την καινοτόμο διδακτική παρέμβ~ση:

Στάδιο εξέλιξης 1

• μειώνεται ο αριθμός των παιδιών στις πειραματικές ομάδες (9,8%, έναντι 32,4% στο

αρχικ:Ι ερωτηματολόγιο) που θεωρούν, ότι για να λειτουργήσει η κάθε συσκευή αρκεί να

συνδεθεί με ένα καλώδιο με την πρίζα του τοίχου ή με το γενικό πίνακα (βλ. σχήμα 38).

Στάδιο εξέλιξης 2

• αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών που δίνουν την εικόνα ενός ατελούς "κυκλώματος"/

συστήματος και που' κατανοούν ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού είναι πιο

σύνθετη και ότι πίσω από την πρίζα του τοίχου και το γενικό πίνακα, υπάρχουν καλώδια

που συνδέονται με τους στύλους της ΔΕΗ ή με το εργοστάσιο (12%, έναντι 8,1% στο

αρχικό ερωτηματολόγιο) προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι

(βλ. σχήμα 40).

Δ.Ε.Η

Σχήμα 40: οι μαθητές/ριες οχεδιάζουν την εικόνα ενός ατελούς

"κυκλώματος"/ συστήματος και παρουσιάζουν τα καλώδια της

οικιακής εγκατάστασης να συνεχίζουν τη διαδρομή τους πίσω από

την πρίζα του τοίχου και έως το εργοστάσιο της ΔΕΗ
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Στάδιο εξέλιξης 3

• αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών (lO,2%, έναντι 3,6% στο αρχικό ερωτηματολόγιο) που

έχει κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης δύο καλωδίων και τη δημιουργία κυκλώματος για

τη λειτουργία της κάθε συσκευής, αφού σχεδιάζουν δύο καλώδια να συνδέουν την κάθε

συσκευή με την πρίζα, το γενικό πίνακα ή το εργοστJ.σιο της ΔΕΗ (βλ. σχήμα 41).

Δ

Ε

Η

Σχήμα 41: οι μαθητές/ριες οχεδιάζουν κύκλωμα και

παρουσιάζουν την κάθε συσκευή να συνδέεται με δύο καλώδια με

το εργοστάσιο της ΔΕΗγια να λειτουργήσει

Στάδιο εξέλιξης 4

• τα περισσότερα παιδιά των Π.Ο. (53,5%) σχεδιάζουνπαράλληλη συνδεσμολογίαγια τη

σύνδεση των ηλεκτρικώνσυσκευών, ενώ φαίνεταινα έχουν κατανοήσειότι οι ηλεκτρικές

οικιακές συσκευές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέεται η μία με την άλλη

και με την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού και μάλιστα παράλληλα, προκειμένου η

κάθε μία να βρίσκεταισε ένα κύκλωμα (βλ. σχήματα42, 43, 44,45 και 46).

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι υπάρχει μια σταδιακή κατανόηση της έννοιας του

κυκλώματος από τους!ις μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων. Ακόμα και τα παιδιά που

δεν κατάφεραν να σχεδιάσουν τις ηλεκτρικές συσκευές να συνδέονται παράλληλα, βελτίωσαν

τις ιδέες τους, ξεπέρασαν την αρχική αντίληψη που είχαν και συνειδητοποίησαν ότι η

ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού είναι πιο σύνθετη. Εmπλέον, από τα σχήματα που κάνουν

οι μαθητές/ριες στο συγκεκριμένο ερώτημα, γίνεται φανερό ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση
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οι αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών των πειραματικών ομάδων για τη σύνδεση των

ηλεκτρικών συσκευών και το ;α/κλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι βελτιώθηκαν

σημαντικά.

ΔεΗ

- ι

1- _

+ _ ~~ ιr

~ ,.m.L
Ο-

Σχήμα 42: οι μαθητέςΙριες σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές να

συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική

εγκατάσταση για να λειτουργήσουν

ΔΕΗ

Σχήμα 43: οι μαθητέςΙριες σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές να

συνδέονται παράJJ.ηλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική

εγκατάσταση για να λειτουργήσουν
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Δ.ε.Η

t

1

Σχήμα 44: οι μαθητές/ριες σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές να

συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική

εγκατάσταση για να λειτουργήσουν

Γ. "Π•
.Α Ι

Δ.Ε.Η
- -- ---

Σχήμα 45: οι μαθητές/ριες σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές να συνδέονται

παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση για να

λΕιτουργήσουν

Οι μαθητές/ριες των Π.ο. με βάση όλα όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των

πειραματικών διδασκαλιών, προσπάθησαν στο τελικό ερωτηματολόγιο να εmλύσουν μια νέα

κατάσταση! πρόβλημα, την παράλληλη σύνδεση τριών ηλεκτρικών συσκευών. Παρά το

γεγονός ότι το ποσοστό εmτυχίας των παιδιών (53,5%) στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι

σημαντικά υψηλό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για το λόγο ότι τα σχήματα που έκαναν οι
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μαθητές/ριες είναι δικές τους κατασκευές και προϊόντα δικής τους απόδοσης και γίνεται

φανερό ότι τα παιδιά κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό το κύκλωμα στο σπίτι και ειδικότερα

την παράλληλη συνδεσμολογία στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, και ανέπτυξαν

αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Δ. Ε. Η

Σχήμα 46: οι μαθητέςΙριες σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές να συνδέονται

παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση για να

λειτουργήσουν

Από τα σχήματα που έκαναν τα παιδιά των ομάδων σύγκρισης στο τελικό

ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι οι ιδέες τους, για το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης

στο σπίτι, δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά μετά τη διδασκαλία, ενώ σε ορισμένες

περιπτώσεις τα σχήματά τους είναι λιγότερο ικανοποιητικά από αυτά του αρχικού

ερωτηματολογίου.

Στον πίνακα 20, για παράδειγμα, φαίνεται ότι μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που

σχεδιάζουν τη ΔΕΗ ως τόπο προέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος και αυξάνεται αντίθετα το

ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα "ξεκινά" από την πρίζα του τοίχου ή

από το γενικό πίνακα (14,1%, έναντι 4,1% στο αρχικό ερωτηματολόγιο). Κατά συνέπεια,

στους δύο επόμενους πίνακες πολλοί/ές από αυτούς/ές (βλ. πίνακα 21, ποσοστό 41,5% και

πίνακα 22, ποσοστό 38,7%) εμφανίζονται να δίνουν ελλιπείς απαντήσεις, αφού δεν

παρουσιάζουν τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των καλωδίων από τον τόπο

προέλευσής του μέχρι το χώρο του σπιτιού.
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Όσον αφορά στη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών (βλ. πίνακα 24), τα παιδιά των

ομάδων σύγκρισης εξακολουθούν και μετά τη διδασκαλία να σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές

συσκευές ανεξάρτητες μεταξύ τους και να συνδέουν την κάθε μία με την πρίζα της στον τοίχο

(33,3%) (βλ. σχήμα 38), αυξάνεται ελαφρώς το ποσοστό αυτών που σχεδιάζουν πίσω από '"

πρίζrς του τοίχου ή το γενικό πίνακα καλώδια τα οποία συνδέον..αι με τα εξωτερικά καλώδια

τ/ς ΔΕΗ ή με το εργοστάσιο (15%) (βλ. σχήμα 40), ενώ είναι πολύ μικρά τα ποσοστά των

_ παιδιών που έχουν κατανοήσει την έννοια του κυκλώματος (6,7%) (βλ. σχήμα 41) και mo

συγκεκριμένα την ύπαρξη παράλληλου κυκλώματος (2,5%) στην ηλεκτρική εγκατάσταση του

σπιτιού για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και των λαμπών/ λαμπτήρων.

Ετσι, από τα σχήματα που κάνουν οι μαθητές/ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο γίνεται

φανερό ότι μετά τη διδασκαλία τα παιδιά των πειραματικών ομάδων φαίνεται πως

κατανόησαν σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες και τα φαινόμενα που

διδάχθηκαν, βοηθήθηκαν να σχηματίσουν νέες νοητικές αναπαραστάσεις για το κύκλωμα της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης. κατανόησαν σε έναν αξιόλογο βαθμό τη δομή και τη

λειτουργία της (ηλεκτρικής εγκατάστασης) και συνειδητοποίησαν την ύπαρξη παράλληλου

κυκλώματος για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών.

Οι μαθητές/ριες των Ο.Σ. κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών και στο πλαίσιο μιας

διδακτικής ενότητας συζήτησαν με τη βοήθεια εικόνων του σχολικού βιβλίου για το δίκτυο

μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, την ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την παράλληλη

σύνδεση δύο ηλεκτρικών συσκευών, τη διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια πίσω από τις

δύο ηλεκτρικές συσκευές στην πρίζα του τοίχου ή στο διακόπτη, στο γενικό πίνακα, το

μετρητή και στα καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. καθώς και για το ρόλο της ασφάλειας

στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά που

διδάχθηκαν τα θέματα του ηλεκτρισμού με τον παραδοσιακό τρόπο, και για τα οποία

αφιερώθηκε μία διδακτική ώρα, δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από τη διδασκαλία, δηλαδή,

δεν άλλαξαν οι αρχικές τους ιδέες και απόψεις, δεν απέΙCΤΗσαν νέες γνώσεις και

αναπαραστάσεις σε σχέση με όσα διδάχτηκαν ή απέκτησαν αποσπασματικές γνώσεις που δεν

κατάφεραν να "χρησιμοποιήσουν" για να ερμηνεύσουν καταστάσεις και φαινόμενα της

καθημερινής τους ζωής.

2) Η σύνδεση των ηλε1ttΡ~Kών συσκευών

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήματα που

αφορούσαν επίσης στη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και mo συγκεκριμένα
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. πώς ονομάζεται αυτός ο τρόπος σύνδεσης 'Και γιατί οι συσκευές συνδέονται με αυτόν τον

τρόπο. Στόχος των ερωτήσεων αυτών ήταν να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών Υια την

παράλληλη σύνδεση 'Και να διαmστωθεί 'Κατά πόσο οι μαθητές/ριες Ύ\ιωρίζουν εάν 'Και για

ποιο λόγο οι συσκευές που χρησιμοποιούν 'Καθημερινά στο σπίτι είναι συνδεδεμένες μεταξύ

τους 'Και μάλιστα παμάλ/.ηλα. Οι ίδιες ερωτήσεις περιλήφθηκαν και στο τελι'Κό

_ ερωτηματολόγιο προκειμένου να διαmστωθεί αν οι ιδέες των παιδιών βελτιώθηκαν μετά τη

διδασ'Καλία, 'Καθώς και αν τα παιδιά 'Κατανόησαν την παράλ/.ηλη σύνδεση των ηλεκτρικών

οικιακών συσκευών.

Τα δύο ερωτήματα είχαν ως εξής:

16. Πώς oνoμ(jζετω ο τρόπος με τον οποίο συνδέovτω τα φώτα κω οι ηλεκτρικές συσκευές στο

χώρο του σπιπού;

17. Γιατί νομίζετε ότι συνδέουμε με τον τρόπο αυτό τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές μέσα

στο σπίτι;

Αρχικά, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ρ"ς (36,8+35,7=72,5% Π.Ο. και 35,7+38,8=74,5%

Ο.Σ., βλ. πίνακα 25, κατηγορίες απαντήσεων 9 'Και 10), είτε δεν δίνουν καμία απάντηση, είτε

απαντούν ότι δεν Ύ\ιωρίζουν (δεν ξέρω) πώς ονομάζεται ο τρόπος σύνδεσης των συσκευών

'Και των φώτων μέσα στο σπίτι. Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/ριες δίνουν διάφορες απαντήσεις με

μι'Κρά ποσοστά η καθεμία, ενώ κάποια παιδιά (9,3% Π.Ο. και 8,9% Ο.Σ.) εξηγούν ότι ο

τρόπος σύνδεσης των συσκευών και των φώτων μέσα στο σπίτι ονομάζεται '''ρεύμα'',

"ηλεκτρικό ρεύμα" ή "ηλεκτρισμός".

Οι ίδ"ς παρατηρήσεις ισχύουν και για την επόμενη ερώτηση (17). Αρχικά, τα

περισσότερα παιδιά (28,4+32,4=60,8% π.ο. και 26,8+31,1=57,9% Ο.Σ., βλ. πίνακα 26,

Kατηγoρiες απαντήσεων 5 και 6), είτε δεν δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένο

ερώτημα, είτε απαντούν ότι δεν Ύ\ιωρίζουν (δεν ξέρω). Οι υπόλοιποι/ες επηρεασμένοι/ες από

εμπειρίες και εκφράσεις της καθημεριΎής τους ζωής, αναφέρουν ότι ο τρόπος με τον οποίο

συνδέονται οι ηλειcrρncές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι "βοηθά την κάθε συσκευή να

ανάβει ξεχωριστά" (6,9% Π.Ο. και 7,6% σΣ.), "για να υπάρχει ρεύμα παντού" ή ''για να

πηγαίνει παvτoύ το ηλεκτρικό ρεύμα" (10,8% Π.Ο. 'Και 12,1% Ο.Σ.) ή γενικά "για να μπορούν

να ί.ειτουργούν" οι ηλεκτρι'Κές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι (14,2% Π.Ο. και 15,3% Ο.Σ.).
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Πίνακας 25: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 16

Ερώτηση 16: Πώς ονομάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα φώτα και οι

ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο του σπιτιού:

σJα ΚατηΎορίες απαντήσεων Πεφαματικές ομάδες Ι Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

-
(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

1 Παράλληλη σύνδεση Ο 70,6 Ο Ο

2 Κύκλωμα 5,4 7,3 5,1 - 8,9
,

Σύνδεση 2,5 5,3 1,9 3,2,
4 ΓεVΙKός πίνακας 1,5 2,4 1,3 3,2

5 Ρεύμα! ηλεκτρικό ρεύμα! ηλεκτρισμός 9,3 1 8,9 7

6 Καλώδια! ηλεκτρικά καλώδια 3,4 Ο 3,2 5,1

7 Γενικός διακόπτης 2,9 Ο 1,9 5,1

8 Διάφορα 2,5 2,4 3,2 3,7

9 Δεν ξέρω 36,8 2 35,7 35

10 Χωρίς απάντηση 35,7 9 38,8 28,7

Πίνακας 26: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 17

Ερώτ/ση 17: Γιατί νομίζετε ότι συνδέουμε με τον τρόπο αυτό τα φώτα και τις ηλεκτρικές

συσκευές μέσα στο σπίτι;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραμαηκές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

Ι Για να έχει κάθε συσκευή το δικό της 6,9 68,1 7,6 4,5
κύκλωμα

2 rια να υπάρχει! πηγαίνει παντού το 10,8 7,8 12,1 10,9
ρεύμα

3 Για να λειτουργούν 14,2 Ο 15,3 14,6

4 Διάφορα 7,4 5,9 5,1 8,9

5 Δεν ξέρω 28,4 1,5 26,8 25,5

6 Χωρίς απάντηση 32,4 16,7 31,1 35,7

Έτσι, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές!ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο

γίνεται φανερό ότι τα παιδιά δεν έχουν αναπαραστάσεις για τη δομή της ηλεκτρικής
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εγκατάστασης στο σπίτι, δεν γνωρίζουν τον τρόπο σύνδεσης των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευώ\ και δεν κατανοούν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται παράUηλα μεταξύ τους

και με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Αντίθετα, από τις απc-V'tήσεις που δίνουν τα παιδιά των πειραματικών ομάδων στο

τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. πίνακες 25 και 26), φαίνεται ότι οι ιδέες των παιδιών για τη

σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι περισσότεροι/ες

μαθητές/ριες απαντούν μετά τη διδασκαλία ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι

ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο του σπιτιού, ονομάζεται "παράλί.ηλη σύνδεση" (βλ. πίνακα 25,

70,6%) και μάλιστα από τις εξηγήσειςπου δίνουν (βλ. πίνακα 26, ερώτηση Ι 7), φαίνεται να

έχουν κατανοήσει σε σημαντικό βαθμό το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών έχει συνειδητοποιήσει

ότι με την παράλληλη σύνδεση η κάθε συσκευή έχει το δικό της κύκλωμα και μπορεί να

ανάβει και να σβήνει ανεξάρτητα από τη λειτουργία ή μη των υπόλοιπων συσκευών (68,1°,/0).

Ενδεικτικές απαντήσεις παιδιών εξηγούν ότι οι συσκευές μέσα στο σπίτι συνδέονται

παράλληλα:

"για να έχει η κάθε συσκεvή το δικό της κύκλωμα, όπως και στο κύκλωμα στο εργαστήριο",

"για να μπορούμε να ανοίγουμε και να κλi:ίνoυμε όποιο κύκλωμα θέλουμε, όπως με τα δύο

λαμπάκια",

"για να δουλεύουν ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές. όπως το κύκλωμα με τις λάμπες

που δεν μειώνονταν η φωτοβολία τους",

"για να ανοίγουμε κω να κλείνουμε όποια συσκευή θέλουμε, όπως κάναμε με τα λιJ.μπάκια που

συνδέονταν παράJληλα" κά.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στο συγκεκριμένο ερώτημα γίνεται

επίσης φανερό ότι τα περισσότερα παιδιά (68,1 %) όχι μόνο κατανόησαν σε έναν

ικανοποιητικό βαθμό τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και

συσχέτισαν την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού με τα κυκλώματα παράλληλης σύνδεσης

που μελέτησαν στο εργαστήριο, δεδομένου ότι στις εξηγήσεις που δίνουν συσχετίζουν την

παράUηλη συνδεσμολογία στο σmτι, με την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο

και αξιοποιούν/ χρησιμοποιούν γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών

διδασκαλιών για να διατυπ<?σουν τις απόψεις τους αναφορικά με τον τρόπο σύνδεσης των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
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Στους ίδιους πίνακες (25 και 26) και όσον αφορά στις ομάδες σύγκρισης, φαίνεται ότι

ακόμα και μετά τη διδασκαλία κανένας/μία μαθητήςlρια δεν αναφέρει ότι η σύνδεση των

ηλεκτρικών συσκευών και των φώτων στο σπίτι είναι παράλληλη. Οι μαθητέςιριες κατά τη

διάρκεια των διδασκαλιών, με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού και με τη

βοήθεια των εικόνων του σχολικού βιβλίου συζήτησαν για την παι.-άλληλη σύνδεση

μπαταριών, την παράλληλη σύνδεση λαμπών, καθώς και για την παράλ/ηλη σύνδεση των

., ηλεκτρικών ΟΙΚ1.ακών συσκευών. Ωστόσο, από τις απαντήσειςπου δίνουν στα συγκεκριμένα

ερωτήματα γίνεται φανερό ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στο πώς ονομάζεταιο τρόπος σύνδεσηςτων OΙΙCΙαKών συσκευών, καθώς και για ποιο

λόγο οι συσκευές συνδέονταιπαράλληλακαι όχι για παράδειγμασε σειρά, δηλαδή, δεν έγινε

καμιά προσπάθεια σύνδεσης των γνώσεων που απέκτησαν τα παιδιά στο σχολείο, με την

καθημερινή τους ζωή.

Τα περισσότεραπαιδιά (63,7%, βλ. πίνακα 25, κατηγορίες απαντήσεων 9 και 10) δεν

δίνουν καμία απάντηση στην ερώτηση "πώς ονομάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα

φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι" (το 35% των μαθητών/ριών απαντά "δεν ξέρω"

και το 28,7% δεν δίνει καμία απάντηση), ενώ οι υπόλοιποι/ες μαθητές/ριες δίνουν διάφορες

απαντήσεις με μικρά ποσοστά η καθεμία και μόλις το 8,9% αναφέρεται στην ΈWoια του

κυκλώματος, δίνοντας όμως μια γενικόλογη απάντηση και χωρίς να προσδιορίζει το είδος του

κυκλώματος (σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα).

Έτσι, και στο επόμενο ερώτημα (βλ. πίνακα 26), τα περισσότερα παιδιά, είτε δεν δίνουν

καμία απάντηση (61,2% των παιδιών απαντά δεν ξέρω/ δεν απαντώ), είτε δίνουν γενικόλογες

και αόριστες εξηγήσεις επηρεασμένες από εμπειρίες καθημερινής ζωής. Το 10,9% των

παιδιών υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα φώτα και οι ηλεκτρικές

συσκευές βοηθά να "πηγαίνει παντού το ρεύμα στο σπίτι" και άλλοι/ες για να "λειτουργούν" τα

φώτα και οι συσκευές (14,6%).

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι μα9ητές!ριες των πειραματικών ομάδων σε

αντίθεση με τα παιδιά των ομάδων σύγκρισης, κατανόησαν σε ένα σημαντικό βαθμό τον

τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα στο χώρο του σmτιoύ.

Γνώρισαν μετά τη διδασκαλία ότι ο τρόπος σύνδεσής τους ονομάζεται παράλ/ηλη σύνδεση

και κατανόησαν ότι με την παράλληλη συνδεσμολογία η κάθε συσκευή έχει το δικό της

κύκλωμα που συνδέεται με τα υπόλοιπα κυκλώματα στο σπίτι, αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα

από αυτά.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμα ότι τα σχήματα! οι αναπαραστάσεις που

πραγματοποίησαν τα παιδιά των π.ο. -για τη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών, καθώς οι
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(π.χ. μοντέλο "φανταστικού" τρένου, μοντέλο "αυτοκινητόδρομου"), για να αιτιολογήσουν

τις απόψεις τους.

Τα τέσσερα ερωτήματα είχαν ως εξής:

18. Παρακάτω (βλ. σχήμα 47), βλέπεις 3 κυκλώματα με ίn.μπες και μπαταρίες. Δύο από αυτά

είναι ίδια. Μπορείς να τα βάλεις μέσο. σε κύκλο;

19. Γιατi νομίζει ότι το. δύο αυτά κυκλώματα εiναι ίδια;

- 20. Παρακάτω (βλ σχήμα 48), βλέπεις 3 κυκJ.ώμaτα με λQ.μπες και μπατσρίε . Δύο από αυτά

είναι ίδια. Μπορείς να τα βάJ.EΙ μέσο. σε κύκλο;

21. Γιατί νομίζεις ότι τα δύο αυτά κυκλώματαείναι ίδια;

Κύκλωμα 1 Κύκλωμα 2

Σχήμα 47

Κύκλωμα 3

α) Αναγνώριση κυκλωμάτων με σύνδεση λαμπών σε σειρά

Από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα 27) γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι/ες

μαθητές/ριεςτω πειραματικώνομάδων (56,6%) και των ομάδων σύγκρισης (53,2%) βάζουν

σωστά σε κύκλο τα 1CUκλώματα 1 και 2 (βλ. σχήμα 47) αρκετά παιδιά (27,3% π.α. και

28 5% ο.Σ.) 1α/κλώνουντ~ 1α/κλώματα2 και 3, ενώ ορισμένοι/ες μαθ τέςΙριες (12,1% Π.Ο.

και 12 7% Ο.Σ.) δεν δίνουν καμία απάντησηστο συγκεκριμένοερώτημα.
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Πίνακας 27: απαντήσεις μαθητών/ρ ιών στη~ ερώτηση 18

Ερώτηση 18: Ποια κυκλώματα (σχήμα 47) νομίζεις ότι μοιάζουν! είναι ίδια;

.,

α!α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157).
% % % 0;0

1 Κυκλώματα 1 - 2 56,6 80,4 53,2 55,4

2 Κυκλώματα 1 - 3 4 6,9 5,6 3,8

3 Κυκλώματα 2 - 3 27,3 6,9 28,5 24,8

4 Χωρίς απάντηση 12,1 5,8 12,7 15,9

Κύκλωμα 1 Κύκλωμα 2

Σχήμα 48

Κύκλωμα 3

Ωστόσο, από τις απαντήσεις που εκφράζουν οι μαθητές!ριες στο επόμενο ερώτημα (19)

(βλ. πίνακα 28), προκειμένου να εξηγήσουν τις απόψεις τους σχετικά με το γιατί τα

κυκλώματα 1 και 2 είναι ίδια, δείχνουν να μην γνωρίζουν και να μην κατανοούν τον τρόπο

σύνδεσης σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων με δύο λάμπες και μια μπαταρία.

Αρκετά παιδιά (25,9% Π.Ο. και 27,5% Ο.Σ.) δίνουν γενικόλογες/ ταυτολογικές

απαντήσεις και αναφέρουν ότι τα κυκλώματα 1 και 2 είναι ίδια επειδή "συνδέονται με τον ίδιο

τρόπο", ενώ άλλοι/ες (14,3% π.α. και 15,5% Ο.Σ.) για το λόγο ότι "iχoυν το ίδιο σχήμα".
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Κάποια παιδιά (12,5% Π.Ο. και 11,9% Ο.Σ.) εστιάζουν την προσοχή τους στα στοιχεία που

συνθέτουν τα δύο κυκλώματα και εξηγούν ότι τα κυκλώματα μοιάζουν επειδή "έχουν ίδιες

λάμπες! μπαταρία Kαl καλώδια", oρισΜΈVoιIες μαθητές/ριες αναφέρουν ότι τα δύο κυκλώματα

μοιάζουν επειδή τα στοιχεία που τα αποτελούν "συνδέονται μεταξύ τους", ενώ άλλοιΙες (6,2%

Π.Ο. και 9,3% Ο.Σ.) δεν δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. πίνακα 27) παρατηρείται μικρή αύξηση του ποσοστού

των παιδιών των ομάδων σύγκρισης (55,4%, έναντι 53,2% στο αρχικό) που βάζουν σε κύκλο

τα κυκλώματα 1 και 2 στο σχήμα 47, ενώ η αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού των παιδιών

των πειραματικών ομάδων είναι πολύ σημαντική (80,40;0, έναντι 56,6% στο αρχικό

ερωτηματολόγιο).

Πίνακας 28: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 19

Ι EρώnιGη 19: Γιατί νομίζεις ότι τα κυκλώματα Ι και 2 (σχήμα 47) μοιάζουν/ είναι ίδια:

αια Kαnιγoρίες απαντήσεων Πειραματικέςομάδε Ομάδες σύΥκρισης

Αιτιολογήσειςγια τα κυκλώματα 1 και 2 Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=115) (Ν=164) (Ν=84) (Ν=87)

% % % %

1 Συνδέονται σε σειρά Ο 79,8 Ο Ο

2 Συνδέονται με τον ίδιο τρόπο 25,9 3,7 27,5 24,1

3 Μοιάζουν στο σχήμα 14,3 2,4 15,5 12,6

4 Σχηματίζουν ίδιο κύκλωμα 7,1 2,4 4,8 5,7

5 Συνδέονται μεταξύ τους 8 2,4 8,3 9,2

6 Έχουν ίδιες λάμπες/ μπαταρίες/ καλώδια 12,5 3 11,9 10,3

7 Είναι σε ευθεία! δεν είναι οε κάθετη γραμμή 5,4 Ο 4,8 6,9

8 Το ρεύμα κάνει κύκλο 3,6 Ο 2,4 2,3

9 Καταλήγουν στην μπαταρία 3,6 Ο 2,4 2,3

10 Διάφορα 9,8 4 10,7 11,5

11 Δεν ξέρω 3,6 Ο 2,4 1,1

12 Χωρίς απάντηση 6,2 2,4 9,3 13,8

Όσον αφορά στις εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να

αιτιολογήσουν γιατί τα δύο κυκλώματα 1 και 2 είναι ίδια, από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα

28) γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι/εςμαθητές!ριεςτων Π.Ο. (79,8%) κατανόησαν τον

τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία κυκλωμάτων με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά. Πιο
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συγκεκριμένα ορισμένα παιδιά (47%) από τα προηγούμενα εξηγούν ότι τα κυκλώματα 1 και

2 είναι ίδια επειδή:

"συνδέονται σε σειρά",

''οι δύο λάμπες και η μία μπαταρία είναι συνδεδεμένα σε σειρά",

"στα κυκλώματα αυτά οι λάμπες είναι συνδr1εμένες σε σειρά",

"έχουμε κύκλωμα σύνδεσης δύο λαμπών σε ςrειρά" κ.ά.

Τα υπόλοιπα παιδιά (32,8%) Ύρησιμοποιούν/ αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν

κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών όσον αφορά στη σύνδεση και λειτουργία

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και κάνουν αναφορά και στο μοντέλο του "φανταστικού

τρένου". Ειδικότερα, τα παιδιά αυτά απαντούν ότι:

"τα δύο κυκλώματα είναι συνδεδεμένα σε σειρά γιατί. αν βγει η μία λάμπα, θα σβήσει και η

άλλη",

"με τον τρόπο που είναι συνδεδεμένες οι λάμπες, θυμίζουν κύκλωμα δύο λαμπών σε σειρά, γιατί.

αν βγει η μία λάμπα, η άλλη στα σταματά να φωτοβολεί",

"τα δύο κυκλώματα είναι συνδεδεμένα σε σειρά γιατί η μία λάμπα είναι τοποθετημένη μετά την

ά)).η, όπως το φανταστικό τρένο που βάζουμε δύο εμπόδια στη γραμμή, το ένα μετά το άλλο"

Κ.ά.

Οι μαθητές/ριες των ο.Σ. κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής διδασκαλίας,

παρατηρώντας μια εικόνα του σχολικού βιβλίου όπου παρουσιαζόταν η σύνδεση τριών

λαμπών σε σειρά, συζήτησαν με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού για τον

τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου κυκλώματος και επισήμαναν ότι η λειτουργία τ/ς μιας

λάμπας επηρεάζει και τη λειτουργία των άλλων λαμπών. Για παράδειγμα εξήγησαν ότι όταν

καίγεται η μία από τις τρεις λάμπες που είναι συνδεδεμένες σε σειρά, σταματά η λειτουργία!

φωτοβολία και των άλλων λαμπών.

Ωστόσο, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των αΣ. στο τελικό

ερωτηματολόγιο δείχνουν να μη κατανοούν και να μη γνωρίζουν ακόμα και μετά τη

διδασκαλία τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας κυκλωμάτων με δύο λάμπες και μία

μπαταρία συνδεδεμένα σε σειρά. Στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν γιατί τα κυκλώματα Ι

και 2 είναι ίδια (βλ. πίνακα 28), αναφέρουν ότι μοιάζουν επειδή "συνδέονται με τον ίδιο

τρόπο" (24,1 %), χωρίς όμως να προσδιορίζουν ποιος είναι ο τρόπος αυτός, για το 'λfJγo ότι

"έχουν παρόμοιο σχήμα" (12,6%) ή επειδή "συνδέονται μεταξύ τους" (9,2%), ενώ κάποια

παιδια δεν δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα (13,8%).
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β) Αναγνώριση ιωκλωμάτων με παράλληλη σύνδεση λαμπώΥ

Όσον αφορά στο επόμενο ερώτημα (20) (βλ. πίνακα 29) από τα αρ'Χ!κά αποτελέσματα

φαίνεται ότι οι περισσότερούες μα&ητές/ριες (58,1% π.ο. και 61,1% ο.Σ.) βάζουν

λανθασμένα σε κύκλο τα κυκλώματα 1 και 3 (βλ. σχήμα 48), κάποιούες άλλούες (19,2%

Π.ο. και 17,7% Ο.Σ.) θεωρούν επίσης λανθασμένα ότι το κύκλωμα 1 είναι ίδιο με το

κύκλωμα 2. Πολύ λίγούες μα&ητές/ριες (7,1% π.ο. και 8,2% Ο.Σ.) εντοπίζουν σωστά και

βάζουν σε κύκλο τα κυκλώματα 2 και 3, ενώ αρκετά παιδιά (15,6% Π.ο. και 13% σΣ.) δεν

δίνουν καμία απάντηση.

Όταν τα παιδιά εξέφρασαν αρχικά τις απόψεις τους (βλ. πίνακα 30) σχετικά με το γιατί

το κύκλωμα 2 είναι ίδιο με το κύκλωμα 3, οι απαντήσεις των μαθητών/ριών ήταν

γενικόλογες! ταυτολογικές και εστίαζαν στις εξωτερικές ομοιότητες, στο σχήμα των δύο

κυκλωμάτων καθώς και στη διάταξη! θέση των στοιχείων μέσα σε αυτά. Ειδικότερα, κάποια

παιδιά (6 Π.ο. και 5 Ο.Σ.) απαντούν ότι τα κυκλώματα 2 και 3 είναι ίδια γιατί "συνδέονται με

τον ίδιο τρόπο" και άλλονες μαθητές/ριες (5 π.ο. και 5 ο.Σ.) αναφέρουν ότι τα δύο αυτά

κυκλώματα "έχουν το ίδιο σχήμα". Φαίνεται, δηλαδή, ότι αρχικά δεν υπάρχει γνώση των

παιδιών για την παράλ/ηλη σύνδεση λαμπών.

Πίνακας 29: απαντήσεις μαθητών/ριών στην ερώτηση 20

Ι Ερώτηση 20: Ποια κυκλώματα (σχήμα 48) νομίζεις ότι μοιάζουν/είναι ίδια;

σJα Κατ/Ύορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες Ομάδες σύγκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=198) (Ν=204) (Ν=158) (Ν=157)

% % % %

1 Κυκλώματα 1- 2 19,2 3,9 17,7 19,1

2 Κυκλώματα 1- 3 58,1 5,9 61,1 59,2

3 Κυκλώματα 2 - 3 7,1 87,3 8,2 7

4 Χωρίς απάντηση 15,6 2,9 13 14,6

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων

συναρμολόγησαν κυκλώματα παράλληλης σύνδεσης λαμπών, συζήτησαν για τον τρόπο

λειτουργίας τους, και με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της

συζήτησης στην τάξη, έδωσrr;/ κατέληξαν σε λειτουργικούς ορισμούς για την παράλληλη

συνδεσμολογία. Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες επισήμαναν ότι στην παράλληλη σύνδεση
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δημιουργούνται διακλαδώσεις, τα καλώδια διακλαδώνονται, και τα ηλεκτρ.όνια (όπως τα

αυτοκίνητα στο μοντέλο του αυΤOΊGvητόδΡOμOυ), ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές.

Επίσης, οι μαθητές!ριες ανέφεραν ότι στην παράλληλη σύνδεση η κάθε λάμπα λειτουργεί

αυτόνομα, έχει το δικό της ηλεκτρικό κύκλωμα και άρα η καθεμία μπορεί να ανάβει και να

σβήνει χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των ά)J.rov λαμπών.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των Π.Ο. στο τελικό ερωτηματολόγιο,

γίνεται φανερό ότι οι αντιλήψεις τους βελτιώθηκαν σημαντικά και τα παιδιά φαίνεται πως

κατανόησαν τον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία κυκλωμάτων με παράλληλη

συνδεσμολογία. Πιο αναλυηκά οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (βλ. πίνακα 29, 87,3%)

αναγνωρίζουν ότι το 'Κύκλωμα 2 είναι ίδιο με το κύκλωμα 3 και τα βάζουν σε κύκλο, ενώ και

στο επόμενο ερώτημα (βλ. πίνακα 30), η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών

(52,5+38,8=91 Ο/ο, κατηγορίες απαντήσεων Ι και 2) δίνουν ικανοποιητικές εξηγήσεις.

Πίνακας 30: απαντήσεις μαθητών!ριών στην ερώτηση 21

Ερώτηση 21: Γιατί νομίζεις ότι τα κυκλώματα 2 και 3 (σχήμα 48) μοιάζουν! είναι ίδια:

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες Ομάδες

Αιτιολογήσεις για τα κυκλώματα 2 και 3 σύ'γκρισης

Αρχικό Τελικό Αρχικό Τελικό

(Ν=14) (Ν=178) (Ν=13) (Ν=ΙΙ)

1 Συνδέονται παράlJ..ηλα - έχουν Ο 93 Ο Ο

διακλαδώσεις! υπάρχουν δύο δρόμοι και τα (52,2%)
ηλεκτρόνια χωρίζονται

2 Συνδέονται παρωηλα - αν β'Υάλεις τη μία Ο 69 Ο Ο

λάμπα, η άλλη θα συνεχίσει να φωτοβολεί (38,8%)

3 Συνδέονταv δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο 6 6 (3,4%) 5 3

4 Είναι το ίδιο σχήμα! είναι ίδια 5 3 (1,7%) 5 1

5 Δεν ξέρω Ι 4 (2,2%) 2 4

6 Χωρίς απάντηση 2 3 (1,7%) 1 3

Πολλουές μαθητές!ριες (52,2%) κατανοούν ότι τα δύο κυκλώματα είναι συνδεδεμένα

παράλληλα και επικαλούνται ως επιχείρημα το ότι υπάρχουν σημεία όπου τα καλώδια

διαχωρίζονται και δημιουργούνται διακλαδώσεις. Έτσι, αναφέρουν ότι:

"τα δύο κυκλώματα είναι συνδεδεμένα παράλλη;.α γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορούν να

ακολουθήσουν τα ηλεκτρόνια" ή
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·'~τo κύκλωμα 2 είναι ίδιο με το κύκλωμα 3 γιατί είναι συνδεδεμένα παράλληλα και έχουν

διακλαδώσεις, όπου τα ηλειcrρόνια χωρίζονται".

Ορισμένοι/ες μαθητές/ριες κάνουν αναφορά και στο μοντέλο του "αυτο'ΙCΙ.νητόδρσμου"

και εξηΥο"ν ότι:

"τα κυκλώματα είναι συνδεδεμένα παρόJJ.ηλα γιατί υπάρχουν διΑΙCΛΑδώσεις και τα ηλεκτρόνια

όπως τα αυτοκίνητα μπορούν να ακολουθήσουν δύο διαφορετικές διαδρομές".

Επίσης στο ίδιο ερώτημα κάποιοι/ες άλλοι/ες μαθητές/ριες (38,8%) χρησιμοποιούν τις

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών μέσα από nς

δραστηριότ/τεςπου πραγματοποίησαν και αναφέρουν ότι:

"τα κυκλώματα 2 και 3 είναι συνδεδεμένα παράJJ.ηλα ΊΙατf όπως και στα κυ,u.ώματα που

πραγματοποιήσαμε στο εργαιπήριο αν βΊάλουμε τη μία λάμπα, η άJJ.η θα συνεχίζει να

φωτοβολεί" ή

"τα ί.G.μπάκια στα Kυκi.ώμαrα 2 και 3 είναι συνδεδεμένα παράλληλα Ίιαπ το καθένα έχει το

δικό του κύκί.ωμα".

Οι μαθητές/ριες των σΣ. κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής διδασκαλίας,

παρατηρώντας μια εικόνα του σχολικού βιβλίου όπου παρουσιαζόταν η παράλληλη σί>νδεση

τριών λαμπών, συζήτησαν με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού για τις

διακλαδώσεις των καλωδίων και επισήμαναν ότι στο συγκεκριμένο κύκλωμα δημιουργούνται

τρία επιμέρους απλά ηλεκτρικά 1α/κλώματα, που το καθένα από αυτά λειτουργεί ανεξάρτητα

από το άλλο.

Ωστόσο, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των Ο.Σ. στο τελικό

ερωτηματολόγιο γίνεται φανερό ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στα θέματα της παράλληλης συνδεσμολογίας και οι μαθητέςlριες ακόμα και μετά την

τυπική διδακτική παρέμβαση δεν κατανοούν τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της

παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο. Πολλοi/ές λίγοι/ες μαθητές/ριες (7%, βλ.

πίνακα 29) έβαλαν σε Ία/κλο τα κυκλώματα 2 και 3, ενώ στην επόμενη ερώτηση, όπου

ζητούνταν από τα παιδιά να atnoλoγήaouv τις απόψεις τους σχετικά με το γιατί τα

1α/ΙCΛΏματα 2 και 3 είναι ίδια (βλ. πίνακα 30), οι πιο πολλοί μαθητές/ριες, είτε απαντούν ότι

δεν γνωρίζουν (δεν ξέρω) για ποιο λόΥο συμβαίνει αυτό, είτε δεν δίνουν ιcαμία απάντηση στο

συγκεκριμένο ερώτημα.
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5.6. Αντιλήψεις μαθητών/ριών για τη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης (θεματική ενότ/τα 6)

Η θέση απλών ηλεκτρολογικών υλικών στην αναπαράσταση της ηλεκτρικής

ηκατάστασης του σπιπο';

-
Στο τελευταίο ερώτημα, που περιέχονταν μόνο στο τελικό ερωτηματολόγιο των

πειραματικών ομάδων και των ομάδων σύγκρισης, δόθηκε στους/ις μαθητές!ριες ένα

σχεδιάγραμμα με την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού (βλ. σχήμα 49), όπου

παρουσιάζονταν τρεις ηλειcrΡΙKές συσκευές συνδεδεμένες παράλληλα και τους ζητήθηκε να

τοποθετήσουν πάνω στο σχεδιάγραμμα το γενικό πίνακα, το γενικό διακόπτη, το διακόπτη, τη

γενική ασφάλεια και την αντίσταση στο σημείο ή στα σημεία, όπου εκείνοι/ες νόμιζαν ότι θα

μπορούσαν να τοποθετηθούν. Στόχος του ερωτήματος αυτού ήταν να διαmστωθεί αν τα

παιδιά απέκτησαν/ σχημάτισαν αναπαραστάσεις, μετά τη διδασκαλία, για τη δομή και

λειτουργία της ηλεκτριτ/ς οικιακής εγκατάστασης, καθώς και αν κατανόησαν το ρόλο απλών

ηλεκτρολογικών υλικών/ στοιχείων στην εγκατάσταση του σπιτιού,

Η ερώτηση είχε ως εξής:

22. Στο σχήμο. που σ.χολουθεί (βλ. σ'Αήμα 49), φαίνετο.ι ο τρόπος με τον οποίο συνδέοντο.ι 3

ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίτΙ. Σε ποιο ή σε ποια σημεία μέσα στο σχήμα νομίζεις ότι

θα πρέπει να τοποθετηθούν: ο γενικός πίνακας, ο γενικός διακόπτης, η γενική ασφάλεια και

το. υπόλοιπα ο.ντικείμενα που είναι γραμμένα δίπλα στο σχήμα; (βόλε το γράμμα μέσο. στην

παρένθεση, στο σημείο ή στα σημεία όπου νομίζεις ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί το

ο.ντίστοιχο αντικείμενο).

Σύμφωνα με την ερώτηση αυτή τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν στο σχεδιάγραμμα

που είχαν μπροστά τους (σχήμα 49) περισσότερα από ένα γράμματα που θα παρίσταναν τα

στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και μάλιστα σε περισσότερες από μία θέσεις. Για το

λόγο αυτό και για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το κάθε στοιχείο/ γράμμα

αποτέλεσε ένα ξεχωριστό και αυτόνομο υπο-ερώτημα της ερώτησης 22 (δημιουργήθηκαν,

δηλαδή, 5 επιμέρους ερωτήματα 22α, β, γ, δ και ε) και στη συνέχεια στους δύο πίνακες (31

και 32) που ακολουθούν (ένας για τις Π.ο. και ένας για τις Ο.Σ.), παρουσιάζονται σε κάθε

στήλη (5 στήλες συνολικά) τα ποσοστά των απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά για το κάθε

υπο-ερώτημα/ ηλεκτρολογικό στοιχείο.
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Τοστιέρα

ΓεVΙKός Πίνακας (Α)

Γενικός διακόπτης (Β)Ηλ.σίδερο ι

Διακόπτης (Γ)

Βλ.κουζίνα
Γενική Ασφάλεια (Δ)

Αντίσταση (Ε) .

-----Τα 2 καλώδια της ΔΕΗ που συνδέονται στο σπίτι

Σχήμα 49

Για την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών. σJ.λά και για την παρουσίαση των

αποτελεσμάτων, αριθμήσαμε τους χώρους! περιοχές του σχήματος 49, από το 1 έως το 9,

προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό σε ποιο ή σε ποια σημεία τοποθετείται το κάθε

στοιχείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι αριθμοί Ι έως 4 (βλ σχήμα 50), αφορούν τα

σημεία! περιοχές που βρίσκονται στους ενδιάμεσους χώρους, μεταξύ των καλωδίων!

συρμάτων της αναπαράστασης, ενώ οι αριθμοί 5 έως 10 (βλ σχήμο 51), αφορούν τα σημεία!

περιοχές που βρίσκονται πάνω στα καλώδια! σύρματα του σχεδιαγράμματος.

Ως σωστές λήφθηκαν ΟΙ απαντήσεις εκείνες όπου:

• ο γενικός πίνακας ·γράμμα Α- τοποθετούνταν στη θέση 2. δηλαδή, σε κάποιο σημείο

μέσα στο ορθογώνιο πλαίσω (βλ. σχήμο 50),

• ο γενικός διακόπτης -γράμμα Β- τοποθετούνταν στη θέση 5 (βλ σχήμα 51), δηλαδή,

πάνω σε ένα από τα δύο Kαλώδιαf γραμμές μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο, προκειμένου να

ελέγχει τη λειτουΡΥία του κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης,

• ο διακόπτης -γράμμα Γ-τοποθετούνταν σττς θέσεις 8 και 1Ο (βλ. σχήμα 51), δηλαδή,

πάνω στα καλώδια! γραμμές των ηλεκτρικών συσκευών και μεταξύ των διακλαδώσεων.

ώστε να ε'λi:yxει τη λειτουργία της κάθε συσκευής ξεχωριστά.
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e. η γενική ασφάλεια-γράμμα Δ- τοποθετούντανστη θέση 5 (βλ. σχήμα 51), δηλαδή, πάνω

σε ένα από τα δύο καλώδια! γραμμές μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο, και

• η αντίσταση -γράμμα Ε- τοποθετούνταν στη θέση 4 (βλ. σχήμα 50), δηλαδή, μέσα στα

τρία ορθογώνια πλαίσια που έπαιζα το ρόλο των τριώ ηλεκτρικών συσκευώ , της

τοστιέρας, του ηλεκτρικού σίδερου και τη ηλεκτρικής κουζίνας.

3

3

Σχήμα 50

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των π.ο. στο τελικό ερωτηματολόγιο,

γίνεται φα ερό ότι η συντριπτική πλειο ηφία των παιδιών απέκτησε αναπαραστάσεις για τη

δομή και τη λειτουργία τη ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι και κατανόησε το ρόλο και

τη λειτουργία ορισμένω βασικώ ηλεκτρολογικών στοιχείων που την αποτελούν (ηλεκτρική

εγκατάσταση).

Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα παιδιά (βλ. σχήματα 52 και 53), χρησιμοποίησαν!

αξιοποίησαν τις γνώσει που απέκτησαν κατά τη διάρκεια τω πειραματικών διδασκαλιών

και τοποθέτησαν το γενικό πίνακα (γράμμα Α) στη θέση του ορθογωνίου πλαισίου (2)

254Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



(75,4%, βλ. πίνακα 31), έβαλαν αωστά το γράμμα (Β), το γενικό διακό1Πη, μέσα στο

ορθογώνιο πλαίσιο, στη θέση (5) (72,7%, βλ. πίνακα 31) και κατανόησαν ότι ο διακόπτης

τοποθετείται σε διάφορα σημεία στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού και πιο

συγκεκριμέναστη θέση 8 (73%, βλ. πίνακα 31) και στη θέση 10 (74,5%, βλ. πίνακα 31), στα

καλώδ1f'. δηλαδή των ηλεκτρικών συσκευών, ώστε να μπορούν (οι διακόπτες) να ανοίγουν

και να κλείνουν το κύκλωμά τους. Επίσης, οι πιο πολλοί!ές μαθητές/ριες (75,5%, βλ. πίνακα

31) κατανόησαν το ρόλο της γενικής ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση και την

τοποθέτησαν στη θέση 5, στο ορθογώνιο πλαίσιο, ενώ τα περισσότερα παιδιά (82,8%, βλ

πίνακα 31), κατανόησαν ότι ΟΙ ηλεκτρικές συσκευές παίζουν το ρόλο των αντιστάσεων στην

ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση και τοποθέτησαν το γράμμα (Ε) στα τρία ορθογώνια πλαίσια

(θέση 4), που αναπαριστούσαν την τoσnέρα, το ηλεκτρικό σίδερο και την ηλεκτρική κουζίνα.

Τοστιέρα

Θέση 5

Θέση 6

Ηλ.σίδερο α Θέση 7

Θέση 8

Θέση 9
\, Ηλ.κουζίνα "..""""', Θέση 10

Σχήμα 51
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Πίνακας 31: απαντήσεις μαθητών/ριών πειραματικών ομάδων στην ερώτηση 22

-

r Ερώτηση 22: Σε ποιο ή σε ποια σημεία νομίζεις ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν: ο γενικός

. πίνακας, ο γενικός διακόπτης.. ο διαΧόπτης. η γενική ασφάλεια και η αντίσταση;

Πειραματικές ομάδες

Τελικό Ερωτηματολόγιο

(Ν=204) %

αια Κατηγορίες Α Β Γ Δ Ε

απαντήσεων Γενικός Γενικός Διακόπτης Γενική Αντίσταση

πίνακας διακόπτης ασφάλεια .
1 Θέση 1 1 0,5 1 1 Ο

2 Θέση 2 75,4 1,5 15,3 1,5 5,4

3 Θέση 3 5,4 4,4 9,4
,

7,
4 Θέση 4 3,5 5 9,8 1,5 82,8

5 Θέση 5 1,5 72,7 1 75,S Ο

6 Θέση 6 4,8 2,5 13,2 3,5 4,9

7 Θέση 7 1 0,5 7,5 1,5 3,5

8 Θέση 8 1,5 3,5 73 3,5 9

9 Θέση 9 1,5 1,5 4 3 4,5

10 Θέση 10 2,5 2,5 74,5 1,5 4,5

11 Χωρίς απάντηση 5 8,7 7,5 7,2 8,1

Έτσι, από τα αποτελέσματα πρo'Κύπrει ότι σημαντική πλειοψηφία των παιδιών των

π.ο. απέκτησαν αναπαραστάσεις για τη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι. Εmπλέον, από τα αποτελέσματα. γίνεται αντιληπτό ότι οι

μαθητές/ριες μέσα από τα σχήματα που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών

για τα κυκλώματα του εργαστηρίου και του σπιτιού, καθώς και μέσα από τις συσχετίσεις και

τους παραλληλισμούς μεταξύ των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και των κυκλωμάτων του

σπιτιού, εξοικειώθηκαν με τη χρήση συμβολικών αναπαραστάσεων. Έτσι, στο συγκεκριμένο

ερώτημα, τα παιδιά κατανόησαν ότι στο συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα απεικονιζόταν το

κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι και κατάφεραν να αναγνωρίσουν/

εντοπίσουν τη θέση απλών ηλεκτρολογικών υλικών στο κύκλωμα της εγκατάστασης του

σπιτιού.
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Σχήμα 52
Σχήμα 53

Όσον αφορά στους!ις μαθητές/ριες των ο.Σ. από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι μετά

την τuπική διδασκαλία που παρακολούθησαν τα παιδιά δεν απέκτησαν αναπαραστάσεις για

τη δομή της ηλεκτρικής εγκατάστασης και δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη θέση απλών

ηλεκτρολογικών στοιχείων στην αναπαράσταση του κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης.

Πιο αναλυτικά, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών (36,8%, βλ. πίνακα 32) βάζει το

γράμμα (Α), τοποθετεί δηλαδή το γενικό πίνακα μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο (βλ. σχήμα 50,

θέση 2), άλλοl1ες (13,4%, βλ. πίνακα 32) στη θέση 3, ενώ αρκετά παιδιά (22,3%, βλ. πίνακα

32) δεν δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Όσον αφορά στη θέση του

γενικού διακόmη στο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού, αρκετά παιδιά

(31,7%) απαντούν σωστά στο τελικό ερωτηματολόγιο και τοποθετούν το γενικό διακόπτη

(γράμμα Β) στη θέση 5 (βλ. σχήμα 51). Ωστόσο, οι περισσότεροl1ες μαθητές/ριες (68,5%, βλ.

πίνακα 32) δίνουν διάφορες απαντήσεις με μικρά ποσοστά η καθεμία, ενώ πολλοί/ές από

αυτούς/ές (25,5%, βλ. πίνακα 32) δεν απαντούν.

Τα παιδιά τοποθέτησαν το διακόmη σε περισσότερες από μία θέσεις πάνω στο

σχεδιάγραμμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι

οι μαθητές/ριες υποστηρίζουν μετά τη διδασκαλία μια ποικιλία απόψεων. Μεγαλύτερη

συχνότητα εμφανίζουν αυτές όπου τα παιδιά τοποθετούν σωστά το διακόπτη στη θέση 8
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(29,2%, βλ. πίνακα 32) και στη θέση 1Ο (13,2%, βλ. πίνακα 32), δηλαδή στα καλώδια των

ηλεΙCΤΡΙKών συσκευών. ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν το κύκλωμά τους. Ορισμένα παιδιά

(12,7%, βλ πίνακα 32) τοποθετούν το διακόπτη (γράμμα η στη θέση 2, άλλοι/ες (15,4%, βλ

πίνακα 32) βάζουν το διακόπτη στη θέση 3, κάποιοι/ες (12,7%, βλ πίνακα 32) στη θέση 4 και

αρκετά παιδιά (28%, βλ. πίνακα 32) δεν δίνουν καμία απάντηση.

Πίνακας 32: απαντήσεις μαθητώνΙριών ομάδων σύγκρισης στην ερώτηση 22

.Ερώτηση 22: Σε ποιο ή σε ποια σημεία νομίζεις ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν: ο γενικός

πίνακας, ο γενικός διακόπτης,. ο διακόπτης. η γενική ασφάλεια και η αντίσταση:

Ομάδες Σύγκρισης

Τελικό Ερωτηματολόγιο

(Ν=157) %

σJα Κατηγορίες Α Β Γ Δ Ε

απαντήσεων Γενικός Γενικός Διακόπτης Γενική Αντίσταση

πίνακας διακόπτης ασφάλεια

1 Θέση 1 3,8 1,3 Ο 2,5 1,9

2 Θέση 2 36,8 6,9 12,7 4,4 9,5

3 Θέση 3 13,4 16,6 15,4 14 19

4 Θέση 4 1,2 3,7 12,7 6,3 10,8

5 Θέση 5 5,7 31,7 4,1 29,2 4,4

6 Θέση 6 7,7 7 3,8 8,3 6,3

7 Θέση 7 1,3 1,9 4,9 1,9 5

8 Θέση 8 5,7 6,9 29,2 4,4 8

9 Θέση 9 3,1 2,5 3, Ι 1,9 4,4

10 Θέση 10 4,4 3,1 13,2 1,2 11,4

11 Χωρίς απάντηση 22,3 25,5 28 29,3 31,2

Οι ίδιες παρατηρήσεις με αυτές του γενικού πίνακα και του γενικού διακόπτη ισχύουν

και για τη θέση της γενικής ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση. Κάποιοι/ες

μαθητές/ριες (29,2%, βλ. πίνακα 32) τοποθετούν σωστά στο τελικό ερωτηματολόγιο τη

γενική ασφάλεια στη θέση 5, δηλαδή, στα καλώδια του ορθογωνίου πλαισίου του γενικού

πίνακα, ενώ πoλλoίlές μαθητές/ριες (29,3%, βλ. πίνακα 32) δεν δίνουν καμία απάντηση στο

αρχικό ερωτηματολόγιο.

Επιπλέον, στην τελευταία στήλη του πίνακα (32), όπου φαίνονται οι απαντήσεις που

έδωσαν τα παιδιά για τη θέση της αντίστασης στο σχεδιάγραμμα της ηλεκτρικής οικιακής
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-

εγκατάστασης, γίνεται φανερό ότι πολλουές μαθητές/ριες (31,2%, βλ. πίνακα 32) δεν δίνουν

καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, ενώ οι υπόλοιποι/ες δίνουν διάφορες

απαντήσεις. Κάποιοι/ες από αυτούς/ές (Ι 9%, βλ. πίνακα 32) τοποθετούν την αντίσταση στη

θέση 3, ορισμένοι/ες (10,8%, βλ. πίνακα 32) βάζουν σωστά το γράμμα (Ε) στη θέση των

ηλεκτρικών συσκε-,ών (βλ. σχήμα 50, θέση 4) και άλλοι/ες (11,4%, βλ. πίνακα 32) στη θέση

10.

Οι μαθητές/ριες των Ο.Σ. κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, γνώρισαν ορισμένα απλά

ηλεκτρολΟΎ1κά υλικά, όπως ο διακόπτης ιcαι η ασφάλεια, συζήτησαν για το πού βρίσκεται ο

γενικός διακόπτης και πώς κλείνει, καθώς και για τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που

παίζουν το ρόλο της αντίστασης στο κύκλωμα της εγκατάστασης του σπιτιού.

Επίσης, με τη βοήθεια μιας εικόνας που παρουσίαζε τη ρεαλιστική αναπαράσταση της

δομής της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, τα παιδιά εντόπισαν τη θέση του γενικού

πίνακα, του γενικού διακόπτη, του διακόπτη, της γενικής ασφάλειας ιcα.ι των ηλεκτρικών

συσκευών στο κύκλωμα της εγκατάστασης του σmτιoύ και συζήτησαν για το ρόλο και τη

λειτουρ-Υία τους.

Ωστόσο, από τα αποτελέσματα του τελικού ερωτηματολογίου προκύπτει ότι οι

μαθητές/ριες, ακόμα και μετά τη διδασκαλία, δεν έχουν/ απέκτησαν αναπαραστάσεις για τη

δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι. Τα παιδιά δεν κατανόησαν

το ρόλο εmμέρους στοιχείων της οικιακής εγκατάστασης και εmπλέoν δεν κατάφεραν, στο

τελικό ερωτηματολόγιο, να εντοπίσουν τη θέση των ηλεκτρολογικών στοιχείων που τους

ζητήθηκε στην αναπαράσταση του κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Αποτελέσματα - Συζήτηση (Μέρος 11)

Δεδομένα από τις ι.ιπαντήσεις των μαθητών/ριών στα φυλλάδια εργασίας

ΕισαγωΎή 262

6.1. Η εξέλιξη Τα/ν ανnλήψεων των μαθητών/ριών για την έννοια του

κυκλώματος και του ηλεκτρικού ρεύματος 264

6.2. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για τις έννοιες

της έντασης, της τάσης και της αντίστασης 281

6.3. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για τη σύνδεση λαμπώνl

αντιστάσεων σε σειρά 285

6.4. Η εξέλιξη των αντιλήψεων Τα/ν μαθητώνΙριών για την παράλ/ηλη σύνδεση

λαμπών/ αντιστάσεων 303

6.5. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για την έννοια του

κυκλώματος σε απλές καθημερινές συσκευές, όπως το πορτατίφ,

και για το ρόλο της πρίζας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση 331

6.6. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για την έννοια του

κυκλώματος σε απλές συσκευές, όπως η λάμπα δωματίου, για το ρόλο

του διακόπτη στο κύκλωμα του σπιτιού και για την παράλληλη σύνδεση

των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 353

6.7. Η εξέλιξη των αντιλήψεων! αναπαραστάσεων των μαθητών!ριών για το

ρόλο της ασφάλειας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού

και για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 375

6.8. Η εξέλιξη των αντιλήψεων! αναπαραστάσεων των μαθητών!ριών για

το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και για

το ρόλο απλών ηλεκτρολογικών υλικών στο κύκλωμα του σmτιού 397
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Εισαγωγή

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα φυλλάδια εργασίας που

συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων.

Από κάθε διδακτική ενότητα επιλέχτηκαν να μελετηθούν, να αναλυθούν και να

σχολιαστούν οι απαντήσεις των παιδιών στα ερωτήματα εκείνα που οι αντιλήψεις/ απόψεις!

εξηγήσεις! σχήματα των μαθητών/ριών θα παρουσίαζαν ερευνητικό ενδιαφέρον, και θα μας

επέτρεπαν να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για

ορισμένες έννοιες και φαινόμενα που μας ενδιέφεραν.

Στην παρουσίαση Τα/ν αποτελεσμάτων των φυιλαδίων εργασίας, που ακολουθεί και η

οποία γίνεται κατά διδακτική ενότητα, παρατίθενται οι ερωτήσεις που επιλέχτηκαν από κάθε

ενότητα, καθώς και σι πίνακες με τις κατηγορίες απαντήσεων που δημιουργήθηκαν από την

ανάλυση των απαντήσεων/ σχημάτων Τα/ν μαθητών/ριών. Ο αριθμός (σειρά), με τον οποίο

παρουσιάζεται κάθε ερώτηση, δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που είχε στο φυλλάδιο εργασίας,

δεδομένου ότι η αρίθμηση των ερωτήσεων έγινε ενιαία με το προηγούμενο κεφάλαιο που

αναφερόταν στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου (αρχικού-τελικού). Ωστόσο, στα

αποτελέσματα της κάθε διδακτικής ενότητας, υπάρχουν υπότιτλοι - π.χ. ατομική εργασία Ι,

ομαδική δραστηριότητα 2 - που διευκολύνουν την εξεύρεση της αντίστοιχης δραστηριότητας

στο φυλλάδιο εργασίας.

Στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων κάθε ενότητας και σε κάθε ερώτηση, δίνονται

ενδεικτικές/ XαραΊCτ/ριστιKές απαντήσεις μαθητών/ριών, καθώς και ενδεικτικάΙ

χαρακτηριστικά σχήματα, όπου ζητούνταν κάτι αντίστοιχο από τα παιδιά, προκειμένου να

γίνονται σαφείς οι απόψεις και οι αντιλήψεις και οι νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών για

τα θέματα που μας απασχόλησαν.

Όσον αφορά στα ερωτήματα που προτείνονταν σε κάθε φυυ..άδιο εργασίας, και

ειδικότερα σε αυτά που Ει-ι:ιλέχτηκαν να μελετηθούν, στην αρχή κάθε ενότητας υπήρχε μια

ερώτηση, όπου οι μαθητές/ριες διαβάζοντας το διάλογο δύο μικρών παιδιών (του Γιώργου

και της Ελένης), καλούνταν να επιλύσουν μια καινούρια κατάσταση/ πρόβλημα. Οι

απαντήσεις των μαθητών/ριών σε αυτά τα αρχικά ερωτήματα επέτρεψαν, μαζί με άλλες, την
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καταγραφή των αρχικών ιδεών απόψεων των παιδιών για τις i:ννoιες και τα φαινόμενα που

μελετήθηκαν. Ακόμα επιλέΧτ/καν να αναλυθούν οι απαντήσεις των παιδιών σε

δραστηριότητες που πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,

προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια εξέλιξη, αλλαγή ή τροποποίηση στις

ανηλήψεις, τις ιιπόψεις, τις αναπαραστάσεις των μαθητών/ριών κατά τη διάρκεια της ίδια

_ ενότητας, ως αποτελέσματα της συζήτησης στην ομάδα, της ανταλλαγής απόψεων και

επιχειρημάτων και της συλλογικής δουλειάς. Ακόμα παρουσιάζονται αποτελέσματα από

ερωτήσεις που συμπλήρωσαν οι μαθητές!ριες στο τέλος της διδασκαλίας, συνήθως μετά τη

συζήτηση στην τάξη, προκειμένου να φανεί αν τα παιδιά κατανόησαν τις έννοιες και τα

φαινόμενα που διδάχθηκαν και αν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για να επιλύσουν νέα προβλήματα! καταστάσεις ή για να

ερμηνεύσουν θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή.

Στο τέλος της κάθε ενότητας, γίνεται μια σύνοψη των πιο σημαντικών αποτελεσμάτων

που προέκυψαν στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας, ενώ μετά τη

σύνοψη δίνεται ένα διάγραμμα, όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη των αντιλήψεων/ απόψεων/

αναπαραστάσεων των παιδιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, προκειμένου να γίνουν

σαφείς οι απόψεις των παιδιών στην αρχή της κάθε ενότητας. πώς αυτές εξελίσσονται κατά

τη διάρκεια της διδασκαλίας και αν βελτιώνονται στο τέλος της ίδιας διδακτικής ενότητας, σε

κάποια από τις επόμενες ενότητες όπου οι μαθητές!ριες επανέρχονται στο ίδιο θέμα ή στο

τελικό ερωτηματολόγιο, μετά την ολοκλήρωση των εννέα νέων διδακτικών ενοτήτων για τον

ηλεκτρισμό.
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6.1. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριώνγια την έννοια του κυκλώματος και

του ηλεκτρικού ρεύματος

Ατομική εργασία 1

_ Σχήματα μαθητώνlριών για τη σύνδεση του απλού '!λειtτριιωύ l.-υκλώματος

Σε μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους/ις μαθητές/ριες στην αρχή των δύο

πρώτων διδακτικών ενοτήτων, ζητούνταν από τα παιδιά να κάνουν μια πρόβλεψη - ένα σχήμα

- σχετικά με το πώς πίστευαν ότι θα έπρεπε να συνδέσουν τα υλικά που είχαν στο θρανίο

τους. μπαταρία, λαμπάκι και καλώδια, ώστε να ανάψει το λαμπάκι. Η ερώτηση είχε ως εξής

23. Έχεις μπροστά σου μια μπαταρία, μια λάμπα και καλώδια. Πώς νομίζεις ότι θα πρέπει να

συνδεθούν τα υλικά αυτά για να ανάψει το λαμπάκι; Κάνε ένα σχήμα.

Πίνακας 33

Ερώτηση 23: Έχειςμπροστάσοιιμιαμπαταρία. μια λάμπα.και καλώδια. Πωι;.vομίζειςότ

θα πρέπει να συνδεθούν τα υλιιcά αυτά'για να ανάψει το λαμπάκι; 'Κάνε ένα σχήμα

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=137 %

Ι Μπαταρία-2 Kαλώδια-λαμπάιcι 43 31,4

2 Μπαταρία-2 καλώδια συνδεδεμένα στα άκρα της 17 12,4
μεταλλικής βάσης της λάμπας

3 Μπαταρία- 2 καλώδια συνδεδεμένα σε ένα σημείο στη 14 10.2
βάση της λάμπας

4 ελλιπές σχήμα 27 19.7

5 Η λάμπα συνδέεται με ένα καλώδιο με τον έναν πόλο της 12 8.8
μπαταρίας

6 Η λάμπα συνδέεται με 2 καλώδια με τον έναν πόλο της 8 5.8
μπαταρίας

7 Η λάμπα πάνω από τη μπαταρία 6 4,4

8 Διάφορα 6 4,4

9 Χωρίς απάντηση 4 2.9

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν μια ατομική εργασία και ο/η κάθε μαθητής/ρια έκανε το

δικό του/ης σχήμα. Από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 33), ότι αρκετά παιδιά

(31,4%), προβλέπουν σωστά ότι για να ανάψει το λαμπάκι θα πρέπει να συνδέσουν τη

μπαταρία και το λαμπάκι με δύο καλώδια (βλ. σχήμα 54). KάπoιαιJες (12,4%). σχεδιάζουν
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δύο 'Καλώδια να ξεκινούν από τη μπαταρία και να καταλήγουν στα άκρα της μεταλλικής

βάσης της λάμπας (βλ. σχήμα 55) ή σε ένα σημείο στη βάση αυτής (10,2%) (βλ. σχήμα 56),

ενώ πολλά παιδιά (19,7%) παρουσιάζουν ελλιπή σχήματα (βλ. σχήματα 57 και 58), αφού δεν

αναπαριστούν σε αυτά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να συνδεθούν για να ανάψει το

λαμπάκι ή σχεδιάζουν τα υλικά ασύνδετα μεταξύ τους.

; Ι

Σχήμα 54 Σχήμα 55

, , Ι

Σχήμα 56

Άλλονες μαθητές/ριες (4,4%) τοποθετούν τη λάμπα πάνω από τη μπαταρία (βλ. σχήμα

59), ενώ 'Κάποια παιδιά (14,6%, βλ. πίνακα 33, κατηγορίες απαντήσεων 5 'Και 6)

πραγματοποιούν "μονοπολικού" τύπου συνδέσεις και σχεδιάζουν τη λάμπα να συνδέεται με

ένα ή με δύο 'Καλώδια με τον έναν πόλο της μπαταρίας (βλ. σχήμα 60).

Σχήμα 57 Σχήμα 59

d
Σχήμα 58 Σχήμα 60
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Ατομική εργασία 2

Στα τρία επόμενα ερωτήματα, και αφού τα παιδιά πραγματοποίησαν το πείραμα και

διαπίστωσαν πώς πρέπει να συνδέσουν τα υλικά για να ανάψει το λαμπάκι, ζητούνταν από

τον/ην κάθε μαθητή/ρια να εκφράσει τις απόψεις του/ης σχετικά με το πώς νομίζουν ότι

ανάβει το λαμπάκι, καθώς και πώς βοηθούν τα καλώδια και η μπαταρία να ανάψει η λάμπα.-
Οι ερωτήσεις είχαν ως εξής:

24. Πώς νομίζεις ότι ανάβει το λαμπάκι;

25. Πώς νομίζεις ότι βοηθάει η μπαταρία να ανάψει το λαμπάκι;

26. Πώςβοηθούν τα καλώδια να ανάψει το ί.αμπάκι;

α. Πώς ανάβει το λαμπάκι;

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά, στο ερώτημα σχετικά με το

πώς ανάβει το λαμπάκι (βλ. πίνακα 34), δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί την έwοια του

κυκλώματος και συνδέουν τη φωτοβολία των λαμπών με επιμέρους στοιχεία του

κυκλώματος. Έτσι, εντοπίζουν το άναμμα της λάμπας κυρίως στη μπαταρία που δίνει/

στέλνει ηλεκτρικό ρεύμα στο λαμπάκι (35,8%), στα καλώδια που μεταφέρουν ηλεκτρικό

ρεύμα! ηλεκτρισμό στη λάμπα για να λειτουργήσει (24,8%) και στο ρεύμα. το ηλεκτρικό

ρεύμα ή τον η).,χφισμό (19%).

Πίνακας 34

Ερώτηση 24: πώς νομίζεις ότι ανάβει το λαμπάκι;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=137 %

Ι Μπαταρία / λαμπάΊCt 49 35,8

2 Καλώδια / λαμπάΊCt 34 24,8

3 Με το ρεύμα / ηλεκτρικό ρεύμα / ηλεκτρισμό 26 19

4 Μπαταρία / καλώδιο / λαμπάΊCt (ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τη 12 8,8
λάμπα)

5 Κλείνει το κύκλωμα.(ηλεκτρικό ρεύμα και μετά τ/ λάμπα) 7 5, Ι

6 Διάφορα 6 4,4

7 Χωρίς απάντηση 3 2,2
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Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία απαντήσεων, χαρακτηριστικές απαντήσεις

παιδιών, αναφέρουν ότι:

"η μπαταρία έχει ηλεκτρικό ρεύμα και το δίνει στο λαμπάκι",

"η μπαταρία στέλνει ηλεκτρικό ρεύμα στο λαμπάκι",

"η μπαταρία διοχετεύει μέσω των κωι.ωδίων ηλεκτρισμό στο λαμπάκι",

"το λαμπάκι παίρνει ηί.εκτρισμό από τη μπαταρία και ανάβει" κ.ά.

Για τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία απαντήσεων οι μαθητές/ριες ενδεικτικά αναφέρουν

ότι:

"τα καλώδια συνδέονται με τη μπαταρία και μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό στο λαμπάκι για να

ανάψει",

"το λαμπάκι ανάβει με τον ηλεκτρισμό που μεταφέρουν τα καλώδια",

"τα καλώδια μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα από τη μπαταρία και τον πηγαίνουν στο λαμπάκι"

κλπ.

Για την τρίτη κατηγορία απαντήσεων οι μαθητές/ριεςαναφέρουν ότι το λαμπάκι ανάβει

με "το ρεύμα", "με το ηλεκτρικό ρεύμα" ή με "τον ηλεκτρισμό".

Κάποιοι/ες μαθητές/ριες (8,8%) αναφέρονται στη "μισή" διαδρομή του ηλεκτρικού

ρεύματος από τη μπαταρία στο λαμπάκι και δίνουν "μονοπολικού" τύπου εξηγήσεις

αναφέροντας ότι:

•η μπαταρία δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στο καλώδιο και το καλώδιο το πηγαίνει στη λάμπα για να

ανάψει" ή

"η λάμπα ανάβει με το ηλεκτρικό ρεύμα που παίρνει από το καλώδιο που συνδέεται με τη

μπαταρία" ή

"το καλώδιο παίρνει ηλεκτρικό ρεύμα από τη μπαταρία και το πηγαίνει στη λάμπα για να

ανάψει"κ.ά.

Μόλις το 5,1 % των παιδιών κάνει αναφορά στην έwοια του κυκλώματος και εξηγεί ότι

για να ανάψει το λαμπάκι θα πρέπει να κλείσει το κύκλωμα, ενώ ενδεικτικά αναφέρει ότι:

"έκλεισε το κύκλωμα και άναψε η λάμπα" ή

"κλείνει το κύκλωμα διαρρέεται παντού ηλεκτρικό ρεύμα και ανάβει το λαμπάκι" ή

"έκλεισε το κύκλωμα μεταφέρθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα και αυτή άναψε" κ.ά.

β. Πώςβοηθά η μπαταρ[α να ανάψει το λαμπάκι;

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το πώς βοηθά η μπαταρία να ανάψει το λαμπάκι (βλ.

πίνακα 35), τα περισσότερα παιδιά (69,3%), απαντούν ότι η μπαταρία είναι αυτή που "έχει
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ι

ηί..εκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της". αυτή που "σrέλνει ή δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα

για να ί..ειτουργήσει", Λίγα παιδιά (2.9%) κάνουν αναφορά στα ηλειcτρόνια ιcαι απαντούν ότι

"η μπαταρία έχει στο εσωτερικό της ηλεκτρόνια που τα δίνει στη λάμπα για να ανάψει", ενώ

κάποιοι/ες άλλοtfες μαθητές/ριες εσnάζOυν στη σύνδεση των καλωδίων με τη μπαταρία και

εξηγούν ότι "η μπαταρία είναι αυτή που βοηθά στη σύνδεση των κω.ωδίων", "χωρίς τη

1παταρία τα καλώδια δεν θα μπορούσαν να συνδεθούν για να μεταφέρουν 10 ηί..εκτρικόρεύμα"

ή "η μπαταρίαβοηθά στη σύνδεση των καλωδίωνγια να ανάψει το ί.αμπάκι" (19%),

Επιβεβαιώνονται έτσι παλιότερες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές/ριες συχνά

θεωρούν τις μπαταρίες σαν μονοπολικό "δότη" ηλεκτρισμού. Γενικά, τα παιδιά πιστεύουν ότι

η μπαταρία είναι μια αποθήκη ηλεκτρισμού ή ενέργειας. Θεωρούν ότι διανέμει ένα σταθερό

ρεύμα σε ένα κλειστό κύκλωμα, παρά ότι διατηρεί σταθερή τάση ή διαφορά δυναμικού. Στην

πραγματικότητα, οι μαθητές!ριες έχουν πολύ περιορισμένη αντίληψη για την έννοια της

τάσης ή της διαφοράς δυναμικού (Maichle 1981, Cohen et αl. 1983).

Πίνακας 35

Ερώτηση25: Πώςνομίζεις'ότιβοηθάειη μπαταρία να ανάψει.τολαμπάκι;

σJα Καπιγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=137 %

1 Έχεtf στέλ.νει/ δίνει ρεύμα ή ηλεΙCΤΡΙKό ρεύμα ή 95 69,3
ηλεκτρισμό ή ηλεκτρική ενέργεια

2 Δίνεν έχει ηλεκτρόνια 4 2,9

3 Εκεί συνδέονται τα καλώδια 26 19

4 Διάφορα 8 5,9

5 Δεν ξέρω 1 0,7

6 Χωρίς απάντηση 3 2,2

γ. Πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το λαμπάκι;

Όσον αφορά στο ρόλο που παίζουν τα καλώδια για να ανάψει το λαμπάκι (βλ, πίνακα

36), πολλά παιδιά (42,3%) απαντούν ότι ο ρόλος των καλωδίων είναι να "μεταφέρουν το

ρεύμα ή το ηλεκτρικό ρεύμα στο λαμπάκι" για να ανάψει ή να "συνδέονται με τη μπαταρία"

(17,5%).

Ωστόσο, ορισμένοι/ες μαθητές/ριες (18,9%, βλ. πίνακα 36. κατηγορίες απαντήσεων 3

και 4) δίνουν απαντήσεις που είναι πιο κοντά στην ιδέα του κυκλώματος, επισημαίνουν ότι τα
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'καλώδια βοηθούν στο πέρασμα του ηλεκτρικού ρεύματος και των ηλεκτρονίων από το

εσωτερικό τους και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

"περνά το ηλεκτρικό ρεύμα 'μέσα από τα καλώδια, για να ανάψει το λαμπάκι",

"τα κολώδια έχουν σύρμα στο εσωτερικό τους μέσα από το οποίο περνά το ηλεκτρικό ρεύμα".

"τα καί.ώδια βοηθούν τα ηί.εκτρόνια να περάσουν από το εσωτερικό τους και να φτι.ίσουν στη

λάμπα".

"τα ηί.εκτρόνια περνούν μέσα από τα καί.ώδια και φτάνουν στο ί.αμπάκι για να ανάψει" Κ.ά.

Πίνακας 36

Ερώτηση 26: Πώς βοηθούν,τα καλώδια να-ανάψει το λαμπάΙCΙ~

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πεψαματικές ομάδες

N=137 %

Ι Μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμαJ το ρεύμα Ι την 58 42,3
ηλεκτρική ενέργεια στο λαμπάκι

2 Συνδέονται με τη μπαταρία 24 17,5

3 Περνά το ηλεκτρικό ρεύμα από μέσα τους 21 15,3

4 Περνούν από μέσα τους ηλεκτρόνια Ι ηλεκτρικά φορτία 5 3,6

5 ΈχουνΙ παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα 5 3,6

6 Διάφορα 7 5

7 Χωρίς απάντηση 8 5,8

Ομαδική δραστηριότητα 2

Το αμέσως επόμενο ερώτημα ήταν μια ομαδική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας

τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους στην ομάδα για τα ερωτήματα που προηγήθηκαν.

συζήτησαν και αντάλλαξαν ιδέες, έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα ομαδικό συμπέρασμα

σχετικά με την εξής ερώτηση:

27. Συζητήστε στην ομάδα σας και διατυπώστε παρακάτω τις απόψεις σας σχετικά με το εξής

ερώτημα: Πώς νομίζετε ότι ανάβει το λαμπάκι;

Πώς ανάβει το λαμπάκι;

Τα αποτελέσματα αποτελούν επεξεργασμένη σύνθεση των απόψεων των μαθητώνΙριών

μετά τον πεφαματισμό με τα κυκλώματα. Από τις απαντήσεις τους (βλ. πίνακα 37,
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κατηγορίες απαντήσεων 1 και 2) γίνεται φανερό ότι τα παιδιά των περισσότερων ομάδων

(60,6%), θεωρούν ότι για να ανάψει το λαμπάκι, η μπαταρία "δίνει" ηλεκτρικό ρεύμα ή

ηλεκτρόνια στα καλώδια και αυτά με τη σειρά τους το/α μεταφέρουν ή το/α "δίνουν" στο

λαμπάκι, ώστε αυτό να ανάψει. Ενδεικτικές απαντήσεις παιδιών αναφέρουν ότι:

"η μπαταρία δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδιο. και από το. κω.ώδια το ηλεΚΤΡfκό ρεύμα

πηγαίνει στο λαμπάΚf",-
"η μπαταρία δίνει ηλεκτρικό ρεύμα και τα καλώδιο. συνδέουν τη μπαταρία με το λαμπάκι. Το

ηί.εκτρικό ρεύμα μεταφέρεται με το. καλώδια και φτάνει στο λαμπάκι".

"η μπαταρία έχει ηί.εκτρόνια στο εσωτερικό της που το. δίνει στο. κω.ώδια και αυτά με τη σειρά

τους το. μεταφέρουν στο λαμπάκι".

"η μπαταρία στέλνει τα ηλεκτρόνιο. με τη βοήθεια των καλωδίων στη λάμπα γιο. να

i.Ειτουργήσει" κ.ά.

Πίνακας 37

Ερώτηση.27: Συζήτησε με την ομάδα ·σου 1α/Ι διαroπώστε παρακάτω τις -απόψεις σας

σχετικά με το εξής-ερώτημα: ηώς νoμiζετε ότι αναβει το λαμπάκι;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=137 %

Ι Η μπαταρία περιέχει/ δίνει/ στέλνει ρεύμα / ενέργεια / 73 53,3
ηλεκτρισμό στα καλώδια και αυτά στο λαμπάκι

2 Η μπαταρία έχει/ δίνει ηλεκτρόνια στα καλώδια και αυτά ΊΟ 7,3
στο λαμπάκι

3 Τα καλώδια συνδέουν την μπαταρία με τη λάμπα και έτσι 16 11,7
αυτή ανάβει

4 Μπαταρία / καλώδιο / λαμπάκι (ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τη 11 8
λάμπα)

5 Κλείνει το κύκλωμα ιο 7,3

6 Με ρεύμα / ηλε1crρικό ρεύμα / ηλεκτρισμό 5 3,6

7 Διάφορα 3 2,1

8 Χωρίς απάντηση 9 6,6

Κάποιοι/ες άλλοι/ες μαθητές/ριες (11,7%) υποστηρίζουν ότι το λαμπάκι ανάβει επειδή

τα καλώδια συνδέουν την μπαταρία με το λαμπάκι. δηλαδή, βοηθούν τη σύνδεση της

μπαταρίας με το λαμπάκι ή αντίστροφα της λάμπας με την μπαταρία για να ανάψει το

λαμπάκι. Χαρακτηριστικάαναφέρουν ότι:

"η ί.άμπα ανάβει όταν τα καλώδια συνδέσουν τη λάμπα και τη μπαταρία",
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"συνδέουμε δύο καλώδια στη μπαταρία και δύο καλώδια στη λάμπα και όταν γiνει η σύνδεση η

λάμπα ανάβει",

"τα καλώδια που είναι στη μπαταρία συνδέονται και με τη ί.άμπα και αυτή ανάβει" Κ.ά.

Λίγοι/ες μαθητές/ριες (8%) δίνουν στο πλαίσιο αυτής της ομαδικής δραστηριότητας

"μονοπολικού" τύπου εξηγήσεις και αναφέρουν ότι:

- "το ί.αμπάκι ανάβει με το ηί.εκτρικό ρεύμα που φτάνει μέσω του ενός καλωδίου από τη

μπαταρία σε αυτό" ή

"το καλώδιο παίρνει το ηλεκτρικό ρεύμα από rη μπαταρία και το πηγαίνει στο }.αμπάκι για να

ανάψει".

Αντιθέτως, ορισμένοllες μσθητές/ριες (7,3%, βλ. πίνακα 37, κατηγορία απάντησης 5)

μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα και την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων κάνουν

αναφορά σε επιστημονικούς όρους, όπως η έννοια του κυκλώματος, και εξηγούν ότι:

"πατάμε το διακόπrη, κ).είνει το κύκλωμα, το ρεύμα περνά από τα κω.ώδια και φτάνει στο

λαμπάκι",

"κλεΕνει το κύκλωμα το λαμπάκι παίρνει ηί.εκτρόνια από τη μπαταρία μέσω των κα/.ωδίων και

ανάβει" Κ.ά.

Επιστημovικούς όρους χρησιμοποιούν στις απαντήσεις τους και οι μαθητές/ριες οι

οποίοι/ες κάνουν λόγο για ηλεκτρόνια (βλ. πίνακα 37, κατηγορία απάντησης 2), αν και από

τις εξηγήσεις που δίνουν φαίνεται να υιοθετούν εναλλακτικά μοντέλα για την έννοια του

κυκλώματος και τη φωτοβολία της λάμπας.

EνσJJ.αJ(Πκά μοντέλα και αρχικές παρανοήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα

Ειδικότερα, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στην ομαδική

δραστηριότητα 2, όπου τα παιδιά εξέφρασαν στην ομάδα τις απόψεις που κατέγραψαν στις

ατομικές εργασίες, αντάλλαξαν ιδέες, προσπάθησαν να πείσουν τους/ις συμμαθητές/ριές τους

για τ/ν ορθότητα της άποψής τους και τελικά κατέληξαν σε ομόφωνα συλλογικά

συμπεράσματα, προκύπτει ότι πριν τ/ διδασκαλία τα παιδιά υιοθετούν εναλλακτικά μοντέλα

για το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, καθώς και για τ/ λειτουργία του

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.
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μοντέλο του τύπου πομπόςένα

---~. Δέκτης

---~. Λάμπα

(60,6%) υποστηρίζουν

• Μεταφορέας

---~. Καλώδια

• Οι περισσότεροι/ες

μεταφορέας - δέκτης

Πομπός

Μπαταρία

Μοντέλο Πομπού - Μεταφορέα - Δέκτη

Η μπαταρία είναι ο πομπός που στέλνει ή δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει στο

εσωτερικό της στα καλώδια - τα καλώδια μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα στη ί.άμπα - και

η λάμπα είναι ο δέκτης του ηί.εκτρικού ρεύματος που φτάνει σε αυτή μέσω των κα/.ωδίων.

• Άλλοι/ες (11,7%) υιοθετούν ένα μοντέλο όπου δίνεται έμφαση στη σύνδεση μεταξύ

πομπού και δέκτη

ΜοντέλοΣύνδεσηςΠομπού - Δέκτ/

Τα KσJ.ώδlα συνδέουν τη λάμπα με τη μπαταρία, η μπαταρία συνδέεται με καλώδια με τη

λάμπα ή η λάμπα συνδέεται με κολώδ,α με τη μπαταρία για να ανάψει.

• Ορισμένοι/ες (8%) υιοθετούνένα "μονοπολικού"τύπουμοντέλο

Μοντέλο Μονοπολικούτύπου

Το ηλεκτρικόρεύμα πηγoiνεl από την μπαταρίαστη λάμπα ή το ηλεκτρικόρεύμα φτάνει

μέσω ενός κολωδίου από την μπαταρία στο λαμπάκι ή το λαμπάκι παίρνει ηλεκτρικό

ρεύμαμε το καλώδιο από τη μπαταρία για να ανάψει.

• Λίγοtlες (3,6%) υιοθετούν ένα αιτιακόμοντέλο 110 το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν κάνουν

αναφορά στο κύκλωμα που είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί, ώστε να υπάρξει ηλεκτρικό

ρεύμα

Μοντέλο Ηλεκτρικού ρεύματος

• Το λαμπάκι ανάβει με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος ή του ηλεκτρισμού.
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Συζήτ/ση στην τάξη

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση του μοντέλου του υλικού οικοδομήματος,

προκειμένου οι μαθητές/ριες να αναπτύξουν αναπαραστάσεις σε μικροσκοπικό επίπεδο για τη

σωματιδιακή φύση του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, παρουσιάστηκε στα παιδιά το

- μοντέλο του "φανταστικού τρένου", το οποίο επιτρέπει να αναπroχθεί μια συνολική

αναπαράσταση του απλού ηλεκτρικού 1α/κλώματος, ενώ βοηθά τους!ις μαθητές/ριες μέσα

από συσχετίσεις και παραλ/ηλισμούς, μεταξύ του μοντέλου και του απλού ηλεκτρικού

1CUκλώματος να κατανοήσουν την έννοια του κυκλώματος και να αντιληφθούν το ρόλο που

παίζει η λάμπα. η μπαταρία και τα καλώδια στο κύκλωμα.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη, 0\ μαθητές/ριεςσυζήτησαν

με το/η δάσκαλο/αγια το μοντέλο του "φανταστικούτρένου", με την κατάλληλη καθοδήγηση

του/ης εκπαιδευτικού εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του μοντέλου και του

απλού ηλεκτρικούκυκλώματοςκαι αμέσως μετά προσπάθησαννα απαντήσουνστην ομαδική

δραστηριότητα3, που αποτελούνταν από τα εξής τρία ερωτήματα:

28. Με βάση όλα όσα ακούσατε για το μοντέλο του φανταστικού τρένου, προσπαθήστε να

εξηγήσετε πώς βοηθά η μπαταρία να ανάψει το λαμπάκι.

29. Με βάση όλα όσα ακούσατε για το μοντέλο του φανταστικού τρένου, προσπαθήστε να

εξηγήσετε πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το λαμπάκι.

30. Με βάση όλα όσα ακούσατε για το μοντέλο του φανταστικού τρένου, προσπαθήστε να

εξηγήσετε τι ρόλο παίζει το λαμπάκι μέσα στο κύκλωμα.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει (βλ. πίνακες 38, 39 και 40) ότι το μοντέλο του

"φανταστικού τρένου" βοήθησε αρκετά τους/ις μαθητέq'ριες, να κατανοήσουν το ρόλο που

παίζουν τα στοιχεία σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ομαδική δραοτ/ρωτ/τα 3

a. Με βάση το μοντέλο του "φαντασπκού τρένου", πώς βοηθά η μπαταρία να ανάψει το

;.αμπάκι;

Ειδικότερα, στην ερώτηση όπου ζητούνταν από τα παιδιά να εξηγήσουν, με τη βοήθεια

του μοντέλου του "φανταστικού τρένου", πώς βοηθά η μπαταρία να ανάψει το λαμπάκι (βλ.

πίνακα 38), οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (73%) συσχέτισαν τα στοιχεία του μοντέλου του
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"φανταστι"Κού τρένου" με τα στοιχεία του απλού ηλε-κ:τρικού ΚU"Κλώματoς και·αναφέρουν ότι

ο ρόλος της μπαταρίας στο κύκλωμα είναι να "σπρώΧVει τα ηλεκτρόνfα".

Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των

παιδιών (19,7%, έναντι 69,3%, ερώτηση 25, πίνακας 35, κατηγορία απάντησης 1) που

υποστήριζαν στην αρχή της διδα-κ:τιΚ'ής ενότητας ότι η μπαταρία "πφιέχει ή δίνει ή στέλνει

η;.εκτρισμό ή ηλεΚΤΡfκό ρεύμα στα καλώδrα και αυτά στο λαμπάκι".

Πίνακας 38

Ερώτηση 28: Με βάση όλα -όσα-;;ακούσατε για, το ;μovτέλo του "φανταστικού τρένου",

προσπαθήστε να εξηγήσετε πώς βοηθά η μπαταρία να ανάψει 'το λαμπάΊCl.

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=137 %

1 Σπρώχνει τα ηλεκτρόνια 100 73

2 Η μπαταρία περιέχεύ δίνεtl στέλνει ηλεκτρισμόl ρεύμα! 27 19,7
ηλεκτρικό ρεύμα

3 Χωρίς απάντηση 10 7,3

β. Με βάση το μοντέλο του "φαvτασπκoύ τρένου", πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το

λαμπάκι;

Αρκετά ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα και στην επόμενη ερώτηση, όπου τα

παιδιά προσπάθησαν να εξηγήσουν με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου"

πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το λαμπάκι (βλ. πίνακα 39). Οι περισσότερούες

μαθητές/ριες (73%) κατανόησαν ότι όπως τα βαγόνια κινούνται σης mδηροδρομικές Ύραμμές

του τρένου, έτσι και τα ηλε-κ:τρόνια περνούν από το εσωτερικό των καλωδίων, και σης

απαντήσεις τους εξηγούν όπ:

"τα ηλεκτρόνια περνούν από τα καλώδια, πηγαίνουν στο λαμπάκ, και από εκεί στην μπαταρία".

Ορισμένούες άλ/ούες μαθητές/ριες (4,4%) παραλ/ηλίζουν το ρόλο που παίζουν τα

καλώδια στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με το ρόλο των mδηροδρομικών γραμμών στο

μοντέλο του τρένου και αναφέρουν ότι:

"τα κσλώδfα είναr σαν ης σιδηροδρομfκέςγραμμές και βοηθούν την κίνηση των ηλεκτρονίων".

Επιπλέον, μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των παιδιών (13,9%, έναντι 42,3%,

ερώτηση 26, πίνακας 36, κατηΎορία απάντησης 1) που υποστήριζαν στην αρχή της
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διδασκαλίας ότι ο ρόλος των καλωδίων στο κύκλωμα είναι να "μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό ή

το ηλεκτρικό ρεύμα". Έτσι, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μαθητές/ριες άρχισαν να

μετακινούνται από το αΡΧ1κό μοντέλο του τύπου πομπός - μεταφορέας - δέκτης για τη

λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος προς ένα mo εmστημονικό μοντέλο, να κατανοούν

την έννοια του κυκλώματος και να σχηματίζουν αναπαραστάσεις για το άλλο "μισό" της

διαδρομής του ηλεκτρικού ρεύματος από το λαμπάκι μέχρι τη μπαταρία.

Πίνακας 39

Ερώτηση 29: Με βάση όλn.. όσα ακούσατε για το μοντέλο του "φανταστικού- τρένου",

προσπαθήστε να εξηγήσετε πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το λαμπάκι.

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=137 %

Ι Μέσα από τα καλώδια περνούν τα ηλεκτρόνια, πηγαίνουν 100 73
στο λαμπάκι και από εκεί στην μπαταρία

2 Τα καλώδια μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό Ι το ηλεκτρικό 19 13,9
ρεύμα Ι το ρεύμα

3 Τα καλώδια είναι σαν τις σιδηροδρομικές γραμμές 6 4,4

4 Χωρίς απάντηση 12 8,8

Ύ. Με βάση το μοντέλο του "φαντασπκού τρένoυ'~. προσπαθήστε να εξηγήσετε π ρόλο

παίζει το λαμπάκι στο κύκλωμα

Στο τελευταίο ερώτημα της ομαδικής δραστηριότητας 3, ζητούνταν από τα παιδιά να

εξηγήσουν με τη βοήθεια του μοντέλου του τρένου το ρόλο που παίζει το λαμπάκι στο

κύκλωμα. Το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου εκτός από το γεγονός ότι επιτρέπει στα

παιδιά να αναπτύξουν μια συνολική αναπαράσταση του κυκλώματος, βοηθά τους/ις

μαθητές/ριες να αντιληφθούν ότι το "εμπόδιο" εmβραδύνει συνολικά την ταχύτητα των

βαγονιών.

Από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα 40) φαίνεται ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες

(70,8%) συσχετίζοντας και πάλι τα στοιχεία του μοντέλου του "φανταστικού τρένου", με τα

στοιχεία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος απαντούν ότι η λάμπα είναι αυτή που

δυσκολεύει την κίνηση των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα και παίζει τον ίδιο ρόλο με το εμπόδιο

στο μοντέλο του "φανταστικού τρένου". Ενδεικτικά αναφέρουν ότι:

"η λάμπα είναι το εμπόδιο του κυκλώματος",
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-

"η λάμπα είναι το εμπόδιο που δυσκολεύει το πέρασμα των ηλεκτρονίων από το εσωτερτκό της"

κλπ.

Πίνακας 40

Ερώτηση 30: Με βάση όλα όσα ακούσατε για το μοντέλο του "φανταστικού τρένου".

προσπαθήστε να εξηγήσετε τι ρόλο παίζει το λαμπάκι μέσα στο κύκλωμα.

αJα ΚαΠΙΎορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=137 %

Ι Είναι το εμπόδιο του κυκλώματος 97 70,8

2 Βοηθά να υπάρχει φως / ζεσταίνεται το συρματάΙCΙ και 25 18,2
φωτοβολεί

3 Χωρίς απάντηση 15 10,9

ΚάποιοιΙες !iλ/OιIε<, μαθητές!ριες (18,2%) εστίασαν την προσοχή τους στη

φαινομενολογία της λάμπας και όχι στο ρόλο που αυτή παίζει στο κύκλωμα. Έτσι.

ορισμένούες από αυτούς/ές εξηγούν ότι "η λάμπα βοηθά να υπάρχει φως", άλλοι/ες ότι "η

;.άμπα ζεσταίνεται και φωτοβολεί" και κάποιούες ότι "στη λάμπα υπάρχουν συρματάκια, όπου

τρίβονται τα ηλεκτρόνια. η λάμπα ζεσταίνεται και φωτοβολεί, βγάζετ φως".

Συζήτηση στην τάξη

Πώς ανάβει το 'λαμπάκι του κυκλώματος;

Σε ένα από τα τελευταία ερωτήματα της πρώτης διδακτικής ενότητας και αφού οι

μαθητές/ριες συζήτησαν με το/η δάσκαλο/α για το μοντέλο του "φανταστικού τρένου" και

συσχέτισαν τα στοιχεία αυτού. με τα στοιχεία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, τους

ζητήθηκε να απαντήσουν στο εξής ερώτημα:

31. Πώς ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος;

Από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 41) ότι οι περισσότεροι/ες μαθητέςlριες

κατανόησαν στο τέλος της πρώτης διδακτικής ενότητας την έννοια του κυκλώματος. τον

τρόπο με τον οποίο ανάβει το λαμπάκι στο κύκλωμα, το ρόλο που παίζουν σε αυτό

('Κύκλωμα) τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν. ενώ απέκτησαν αναπαραστάσεις στο

μικροσκοπικό επίπεδο για το ηλεκτρικό ρεύμα ως προσανατολισμένη 'ΚίVΗση! ροή

ηλεκτρονίων. Επίσης, τα παιδιά στις απαντήσεις που δίνουν αναφέρονται στην ΈWOια του
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Κυκλώματος, το οποίο φαίνεται να το αντιμετωπίζουν σαν ένα ενιαίο σύστημα στοιχείων,

δεδομένου ότι για να απαντήσουν στο ερώτημα πώς ανάβει το λαμπάκι, κάνουν αναφορά και

στο ρόλο των όJλων στοιχείων του κυκλώματος - μπαταρία και καλώδια.

Ενδεικτικά οι περισσότεροΊ!ες μαθητές/ριες (79,6%), απαντούν ότι:

"για να ανάψει το ί.αμπά"ι του κυκ/.ώματος, πρέπει να είναι κί,ειστό το κύκλωμα, για να

- περάσουν τα ηί~εκτρόl'ια από τα καί.ώδια και να ανάψει το ί.αμπάκι",

"κί.είνει το κύκλωμα, η μπαταρία σπρώχνει τα ηλεκτρόνια που περνούν μέσα από το καί.ώδιο,

συναντούν το εμπόδιο που είναι το ί.α.μπάκι, γυρίζουν πίσω στην μπαταρία κάνοντας κύκλο και

συνεχίζουν την ίδια διαδρομή".

"τα ηλεκτρόνια που ωθούνται από την μπαταρία πηγαίνουν στο λαμπάκι. η λάμπα έχει στο

εσωτερικό της ένα συρματάκι. τα ηλεκτρόνια τρίβονται πάνω σε αυτό. το συρματάκι ζεσταίνεται

και φωτοβολεί, ενώ τα ηί.εκτρόνια πηγαίνουν ξανά στην μπαταρία και κάνουν τον ίδιο κύκλο"

Κ.ά.

Πίνακας 41

Ερώτηση 31: πώς ανάβει το λαμπάιcιτoυ κυκλώματος;

α}α Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=137 %

Ι Δημιουργείται κύκλωμα 109 79,6

2 Η μπαταρία περιέχεν δίνεν στέλνει ηλεκτρισμόl ηλεκτρικό 12 8,8
ρεύμα! ενέργεια στα καλώδια και αυτά στο λαμπάκι

3 Με το ρεύμα} ηλεκτρικό ρεύμα} ηλεκτρισμό 10 7.3

4 Διάφορα 4 2,9

5 Χωρίς απάντηση 2 1,5

Επίσης. από τα αποτελέσματα του πίνακα 4 Ι, προκύπτει ότι οι περισσότερονες

μαθητές/ριες έπαψαν στο τέλος της πρώτης διδακτικής ενότητας να υποστηρίζουν το αρχικό

εναλλακτικό μοντέλο του τύπου πομπός - 'μεταφορέας - δέκπις για τη λειτουργία του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος, δεδομένου ότι μόλις το 8,8% των παιδιών, έναντι 60,6% στην αρχή

της διδασκαλίας, αναφέρουν ότι η μπαταρία "δίνει"l στέλνει το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει στο

εσωτερικό της στα καλώδια και αυτά το μεταφέρουν στο λαμπάΙCΙ για να ανάψει.
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-

Ακόμα, λίγα παιδιά (7,3%) στο τέλος της ενότητας αποδίδουν το άναμμα της λάμπας

στο ηλεκτρικό ρεύμα ή τον ηλεκτρισμό (αιπακό μοντέλο του ηλεκτρικού ρεύματος), ενώ

κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια δεν κάνει αναφορά σε "μονοπολικού" τύπου ερμηνείες

για το ηλεκτρικό ρεύμα στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, ώστε να εξηγεί ότι το ηλεκτρικό

ρεύμα από την μπαταρία πηγαίνει μέσω των καλωδίων στο λαμπάκι για να ανάψει.

Σύνοψη

Συμπερασματικά προκύπτει ότι στην αρχή της πρώτης διδακτικής ενότ/τας οι

μαθητές/ριες παρουσίασαν ποικίλα εναλλακτικά μοντέλα και παρανοήσεις για το ηλεκτρικό

ρεύμα σε ένα απλό ηλεκτρικό 'Κύκλωμα, για τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος, καθώς και για το ρόλο που παίζουν τα στοιχεία - μπαταρία. καλώδια, λαμπάκι 

που συνθέτουν το κύκλωμα.

Παρά το γεγονός ότι στην αρχή της διδασκαλίας ένας σημαντικός αριθμός παιδιών

(31,4%) σχεδίασε σωστά το λαμπάκι να συνδέεται με δύο καλώδια για να λειτουργήσει,

πολ/ά παιδιά (60,6%) υιοθέτησαν το μοντέλο του τύπου πομπός - 'μεταφορέας - δέκτης για

να ερμηνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος, άλλοι

μαθητές/ριες (11,7%) εστίασαν στο ρόλο των καλωδίων που βοηθούν τη σύνδεση μεταξύ

πομπού και δέκτη για να λειτουργήσει το λαμπάκι, κάποια παιδιά (8%) αναφέρθηκαν σε

'~oνoπoλικoύ"πίπου ερμηνείες και λιγότεροι/ες (3,6%) εξήγησαν ότι το λαμπάκι ανάβει με

το ηλεκτρικό ρεύμα ή τον ηλεκτρισμό.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα, ένας μικρός

αριθμός παιδιών (βλ. πίνακα 37, κατηγορίες απαντήσεων 2 και 5) χρησιμοποίησε

εmστημονικούς όρους, προκειμένου να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα και έκανε

αναφορά στις έννοιες του κυκλώματος (7,3%) και των ηλεκτρονίων (7,3%).

Στο τέλος της διδασκαλίας, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες συσχέτισαν τα στοιχεία του

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, με τα στοιχεία του μοντέλου του "φανταστικού τρένου" και

κατανόησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την έννοια του κυκλώματος, τον τρόπο λειτουργίας του

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, καθώς και το ρόλο που παίζει η μπαταρία, το λαμπάκι και τα

καλώδια στο 'Κύκλωμα.

Ειδικότερα, πολλά παιδιά (73%) ανέφεραν στο τέλος της διδασκαλίας ότι η μπαταρία

"σπρώχνει" τα ηλεκτρόνια στο κύκλωμα, τα καλώδια βοηθούν στο πέρασμα των
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ηλεκτρονίων από το εσωτερικό τους (73%), ενώ η λάμπα παίζει το ρόλο του εμποδίου στο

κύκλωμα (7U,8%).

Επιπλέον, στο τέλος της διδασκαλίας, τα περισσότερα παιδιά (79,6%) χρησιμοποίησαν

επιστημονικούς όρους για να εξηγήσουν πώς ανάβει το λαμπάκt του κυκλώματος,

κατανόησαν την έwοια του κυκλώματος, αντιμετώπισαν το κύκλωμα σαν ένα ενιαίο

σύστημα στοιχείων και υιοθέτησαν ένα πιο επιστημονι,,·ό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα σε

ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Ειδικότερα, τα παιδιά κατανόησαν ότι για να ανάψει το

λαμπάκt του κυκλώματος θα πρέπει να δημιουργηθεί κύ,,·λωμα, και ότι το λαμπάκt ενός

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος ανάβει λόγω της συνεχούς ροής/ κίνησης των ηλεκτρονίων

στο εσωτερικό των στοιχείων που συνθέτουν το κύκλωμά του.

Τα μοντέλα που υιοθέτησαν οι μαθητές!ριες στην αρχή και στο τέλος της ]η: και 2
ης

διδακτικής ενότητας για την ΈWOια του κυκλώματος μπορούν να αποδοθούν σχηματικά ως

εξής (βλ. επόμενη σελίδα):
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ΗΕΝΝΟIΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Αρχή 1"' -2" διδακτικήςενότητας

."
Τέλος 1"' -2"' διδακτικήςενότητας

."

Μοντέλο1: Μοντέλο 1:

- Πομπός - μεταφορέας - δέκτης (60,6%) Πομπός- μεταφορέας - δέκτης (8,8%)

'Ήμπαταρία δίνει ηλεκτρικόρεύμα στα καλώδια και αυτά το μεταφέρουνστο λαμπάκι

για να ανάψει"

Μοντέλο 2:

Σύνδεση πομπού - δέκτη (11,7%)

Μοντέλο 2:

Σύνδεση πομπού - δέκτη (0%)

"Τα καλώδια συνδέουντην μπαταρίαμε το λαμπάκι για να ανάψει"

Μοντέλο3:

Μονοπολικό μοντέλο (8%)

Μοντέλο 3:

Μονοπολικό μοντέλο (0%)

"Το ηλεκτρικόρεύμα πηγαίνειαπό τη μπαταρίαστο λαμπάκι και έτσι αυτό ανάβει"

Μοντέλο4: Μοντέλο 4:

Αιτιακό μοντέλο του ηλεκτρικού Αιτιακό μοντέλο του ηλεκτρικού

ρεύματος (3,6%) ρεύματος (7,3%)

..Το λαμπάκι ανάβει με το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τον ηλεκτρισμό"

Μοντέλο 5 (επιστημονικό): Μοντέλο 5 (επιστημονικό):

Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα (7,3 %) Κλειστόηλεκτρικόκύκλωμα (79,6%)

"Κλείνει το κύκλωμα, η μπαταρία σπρώχνει τα ηλεκτρόνια, αυτά περνούν από το

καλώδιο, πηγαίνουνστο λαμπάκι, το οποίο ζεσταίνεται και φωτοβολε!και τα

ηλεκτρόνια επιστρέφουνπίσω στην μπαταρία για να συνεχίσουν την κυκλική τους

διαδρομή"
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6.2. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για τις έννοιες της έντασης, της

τάσης και της αντίστασης

Στην τρίτη διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες εξοικειώθηκαν με τη χρήση του

πολύμετρου για τη μέτρηση των τριών βασικών μεγεθών του ηλεκτρισμού, της έντασης, της

- τάσης και της αντίστασης.

Ομαδική δραστηριότητα 2

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη ενότητα υπήρχαν δραστηριότητες όπου τα παιδιά

μέτρησαν την τάση δύο διαφορετικών (ως προς την τάση) μπαταριών, την αντίσταση δύο

συρμάτων διαφορετικού μήκους και την ένταση του ρεύματος σε ένα απλό ηλεκτρικό

κύκλωμα σε δύο διαφορετικά σημεία, δηλαδή, σε ένα σημείο πριν τη λάμπα και ένα σημείο

μετά από αυτή.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ακολουθούν, οι μαθητές/ριες μέσα από τις

συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποίησαν συνέδεσαν την μπαταρία του

κυκλώματος με την τάση, το σύρμα της λάμπας με την αντίσταση και την ταχύτητα/ ρυθμό

ροής των ηλεκτρονίων με την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα.

Επιπλέον, έκαναν τις απαραίτητες συσχετίσεις μεταξύ του μοντέλου του "φανταστικού"

τρένου και του κυκλώματος και φαίνεται να συνειδητοποίησαν ότι:

• δύο μπαταρίες διαφορετικής τάσης, αντιστοιχούν σε διαφορετικό αριθμό εργατών

στο μοντέλο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι/ες μαθητέςι'ριες (80,1%) εξηγούν στο

αντίστοιχο ερώτημα της τρίτης ενότητας (βλ. παράρτημα Π, Διδακτική Ενότητα 3,

δραστηριότητα 2, εργασία 5), ότι:

"η πρώτη μπαταρία είναι 1,36 Βο;.τ και η δεύτερη 4,61 Βο;.Τ. Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη

μπαταρία έχει περισσότερα Βο/.Τ και άρα στο τρένο είναι σαν να προσλαμβάνουμε

περισσότερους εργάτες στη δεύτερη περίπτωση",

"Σύμφωνο. με το μoνrέλo του τρένου η μπαταρία παίζει το ρω.ο των εργατών που

σπρώχvoυν τα βαγόνια. Ε ... τότε αφού η δεύτερη μπαταρία έχει πιο πο;;.ά Βολτ, στο τρένο

ήρθαν περισσότεροι εργάτες για να σπρώξουν τα βαγόνια".

• δύο σύρματα διαφορετικού μήκους Ι λάμπες διαφορετικής αντίστασης, αντιστοιχούν

σε διαφορετικό μήκος του εμποδίου στο τρένο, δεδομένου ότι τα πιο πολλά παιδιά
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(76,5%) εξηγούν στο αντίστοιχο ερώτημα της τρίτης διδακτικής ενότητας (βλ. παράρτημα

ΙΙ, Διδαιcτική Ενότητα 3, ομαδική δραστηριότητα 2, εργασία 7) ό';:

"την αντίσταση στο τρένο την παίζει το εμπόδιο και έτσι αφού όταν μεγω.ώνει το σύρμα

μεΎω.ώνει η αvrίσταση, άμα μεγαλώσει το εμπόδιο στο τρένο, όλα τα βαγόνια θα κινούνται

πιο αργά, γιατί θα δυσκολεύονται να περάσουν",

_ "η παρατήρηση που γράψαμε είναι ότι όσο μεγαλώνει το συρματάκι που έχει η ί.άμπα στο

εσωτερικό της, τόσο μεγαλώνει και η αντίσταση κω τα ηλεκτρόνια κινούνται mo αργά. Στο

μοντέλο του rρf:ι:OV βάζουμε ένα πιο μακρύ εμπόδιο. Έτσι κω η αντίσταση μεγαλώνει και τα

βαγόν1Ο. πάνε πιο αργά".

• η ίδια τιμή στην ένταση του ρεύματος σε δύο διαφορετικά σημεία στο κύκλωμα,

σημαίνει ότι ο ρυθμός ροής/ κίτ/σης των βαγονιών στο μοντέλο είναι ο ίδιος σε όλο

το μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν

καταναλώνεται από το λαμπάκι του κυκλώματος και δεν μειώνεται! Ι'λιγοστεύει"

κατά μήκος του κυκλώματος.

Ειδικότερα, στο αντίστοιχο ερώτημα της τρίτης ενότητας (βλ. παράρτημα 11, Διδακτική

Ενότητα 3, ομαδική δραστηριότητα 2, εργασία 9), τα πιο πολλά παιδιά (73,5%) απαντούν

ότι:

"αυτό σημαίνει ότι όσα βαγόνια μπήκαν στο εμπόδιο, ωλα τόσα βγήκαν από αυτό κω έχουν

κω την ίδια ταχύτητα",

"το πολύμετρο μας έδειξε ότι τα βσ:Υόνια σε όλο το τρένο κινούνται με την ίδιο. το.χύτητα.

Κάνο.με λάθος στην πρόβλεψη γιατί το εμπόδιο δεν 'τρώει' τα βαγόνια",

"η ένταση είνω η ίδια και στα δύο σημείο., άρα τα βαγόνια κινούνται με την ίδιο. ταχύτητα

σε όλη τη γραμμή κω δεν χάνεται τΙποτα",

"τα βο.γόνια του τρένου κω στο Α σημείο κω στο Β έχουν την ίδια ταχύτητα".

Συζήτηση στην τάξη

Στη συζήτηστ στην τάξη, αφού οι μαθητές/ριες εξέφρασαν τις απόψεις της ομάδας τους

για τα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν, έκαναν στις δύο επόμενες ερωτήσεις μια πρώτη

προσπάθεια πρόβλεψης και συσχέτισης μεταξύ των τριών ηλεΙCΤΡΙKών μεγεθών (βλ.

παράρτημα ΙΙ, Διδακτική Ενότητα 3, Συζήτηστ στην τάξη, εργασίες 10 και 11).

Από τα παιδιά ζητούνταν να διατυπώσουν τις ιδέες τους σχετικά με το ποιες διαφορές

νομίζουν ότι θα υπάρχουν μεταξύ δύο απλών ηλεΙCΤΡΙKών κυκλωμάτων αν σε καθένα από
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αυτά συνδεθούν μπαταρίες διαφορετικής τάσης (9 Volt και 4,5 Υοlτ) και ποιες διαφορές

νομίζουν ότι θα υπάρχουν μεταξύ δύο απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων αν σε καθένα από

αυτά συνδεθούν ίδιες μπαταρίες (4,5 Υοlι) και δύο λcψπάκια διαφορετικής αντίστασης το

καθένα.

.
Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα οι μαθητές/ριες μέσα από τη συζήτηση στην τάξη,

α')J..,ά και με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου'· κατέληξαν στο συμπέρασμα

ότι: όταν η αντίσταση (R) διατηρείται σταθερή σε ένα κύκλωμα (το εμπόδιο στη

σιδηροδρομική γραμμή δεν αλλάζει), η αύξηση της τάσης της μπαταρίας (U) (η αύξηση του

αριθμού των εργατών στο τρένο), έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης του ρεύματος

(Ι) που διαρρέει το κύκλωμα (την αύξηση της ταχύτητας των βαγονιών στο τρένο), δηλαδή η

τάση και η ένταση είναι ποσά ευθέως ανάλογα.

Χαρακτηριστικά οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (66,2%) αναφέρουν ότι:

• "έχουμε δύο κυκλώματα με μια ;.άμπα και μια μπαταρία. Αν στο ένα από αυτά βόλουμε

μπαταρία με περισσότερα Βολτ, θα αυξηθεί η ένταση και η λάμπα θα φωτοβολεί πιο πολύ.

Για παράδειγμα αν στο τρένο βά/.ουμε πιο πολί.ούς εργάτες τα βαγόνια θα τρέχουν πιο

γρήγορα",

• "όσο πιο μεγά/.η μπαταρία βόJ.Oυμε, τόσο πιο ΠΟ}.ύ θα φωτοβολεί η λάμπα, γιατί οι πιο

πολλοί εργάτες θα σπρώχνουν πιο γρήγορα τα βαγόνια, δη}.αδή τα η}.εκrρόνIα",

• "τα δύο κυκλώματα θα διέφεραν στη φωτοβολία των λαμπών. Η μπαταρία με τα πιο πολλά

Βολτ θα σπρώξει πιο γρήγορα τα η;.εκτρόνια, άρα η ένταση του ρεύματος θα αυξηθεί και η

δεύτερη λάμπα θα φωτοβο).εί περισσότερο" κ.ά.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στο ερώτημα 11, γίνεται φανερό ότι τα

παιδιά κατανόησαν ότι όταν σε ένα κύκλωμα η τάση της μπαταρίας (U) διατηρείται σταθερή

(ο αρίθμός των εργατών δεν αλλάζει), η αύξηση της αντίστασης (R) (η αύξηση του μήκους

του εμποδίου στη γραμμή), έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έντασης του ρεύματος που

διαρρέει το κύκλωμα (τη μείωση της ταχύτητας των βαγονιών στο τρένο), δηλαδή η ένταση

και η αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα.

EνδεΙKπιcά τα πιο πo')J..,ά παιδιά (64%) αναφέρουν ότι:

• "η δεύτερη ;.άμπα θα φωτοβο;.εί λιγότερο. Το εμπόδιο είναι μεγαλύτερο και τα η}.εκτρόνια

κινούνται με μικρότερη ταχύτητα",
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-

• "όσο πιο μεγάλο σύρμα βάζουμε, τόσο πιο αργά πηγαίνουν. τα ηί.εκτρόνια που σημαίνει ότι

όσο αυξάνετα, η αντίσταση της λάμπας, τόσο μειώνετω η ένταση του ιρεύματος",

• "η δεύτερη λάμπα αφού έχει πιο μεγόλο συρματάκι στο εσωτερικό της, θα καθυστερεί πιο

ποί.ύ τα ηί.εκτρόνια, αυτά θα κινούντω πιο αργά από το πρώτο κύκί.ωμα κω έτσ! η

φωτοβοί.ία της δεύτερης λάμπας θα είνω μικρότερη από την πρώτη" Κ.ά.

Στο τελευταίο ερώτημα (βλ. παράρτημα ΙΙ, Διδακτική Ενότητα 3, Συζήτηση στην τάξη.

εργασία 12) τα παιδιά προβληματίστηκαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους σχετικά με την

έκφραση που οι περισσότεροtfες χρησιμοποιούν καθημερινά "πόσο ρεύμα καταναλώσαμε

αυτό το μήνα". Οι μαθητές/ριες επισήμαναν ότι πρόκειται για μια λανθασμένη έκφραση

δεδομένου ότι όπως τα ίδια παρατήρησαν από τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν με τα

κυκλώματα του εργαστηρίου, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν καταναλώνεται και η ένταση του

ρεύματος παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ειδικότερα οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (66,2%) αναφέρουν ότι:

• "πρόκειτω για μια λανθασμένη έκφραση. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν κατανω.ώνετω αφού στο

πείραμα είδαμε ότι η ένταση του ρεύματος είνω η ίδια σε όλο το κύκλωμα",

• "εμείς μετρήσαμε με το πολύμετρο την ένταση σε δύο διαφορετικά σημεία και είδαμε ότι

είχαμε κάνει ί.άθος στην πρόβλεψη γιατί η ένταση διατηρείτω σταθερή. Άρα η έκφραση

αυτή είναι λάθος και δεν είνω σωστό να τη )'ρησψοποιούμε γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα δεν

καταναλώνετω" ,

• "μάίJ,oν οι ειδικοί έχουν κάνει κάποιο λάθος. Το λαμπάκι στο κύκλωμα δεν καταναλώνει το

ηΛ.εκτρικό ρεύμα και από ότι φαίνετω ούτε κω το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι μας

καταναλώνεται από κάτι, τα φώτα ας πούμε" Κ.ά.
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-

6.3. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητc:ί>νΙριών. για τη σύνδεση λαμπών!

αντιστάσεων σε σειρά

Ατομική εργασία 1

Η τέταρτη διδωcτιιcή ενότητα ξεκινά με την επίλυση ενός προβλήματος από τους

μαθητές και τις μαθήτριες.

Από τα παιδιά ζητήθηκε να κάνουν μια πρόβλεψη σχετικά με το αν θα μπορούσαν να

συνδέσουν σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με μια λάμπα και μια μπαταρία, μια δεύτερη

λάμπα, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης. Επίσης, οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να

κάνουν ένα σχήμα, προκειμένου να δείξουν πώς ακριβώς θα συνδέσουν τα υλικά που είχαν

στη διάθεσή τους, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της λάμπας.

Τα δύο ερωτήματα είχαν ως εξής

32. Νομίζεις ότι μπορείτε να συνδέσετε στο κύκ;.ωμα που φτιάξατε με μια λάμπα και μια

μπαταρία, μια δεύτερη λάμπα, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης,

33. Αν ναι, κάνε ένα σχήμα. όπου να φαivεται πως πρέπει να συνδέσετε τα υλικά που έχετε στη

διάθεσή σας.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 42) ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες

(91 %) απαντούν, στην αρχή της διδασκαλίας, ότι μπορεί σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα να

συνδεθεί μια δεύτερη λάμπα ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης, ενώ το 8,3% των

παιδιών δίνει αρvηπκή απάντηση.

Πίνακας 42

Ερώτηση ..32: Νομίζεις όπ μπορείτε να συνδέσετε στο κύκλωμα που φτιάξατε με μια

λάμπα και μια μπαταρία, μια δεύτερη λάμπα, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης;

αJα Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

N=133 %

1 Ναι 121 91

2 Όχι 11 8.3

3 Χωρίς απάντηση 1 0.8
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Σχήματα για πι σύνδεση δύο λαμπών σε σειρά

Από τα σχήματα που κάνουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν πως θα

συνδεθούν τα υλικά, ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης λάμπας (βλ. πίνακα 43),

αρκετoίlές από αυτούς/ές (39,7%) σχεδιάζουν την κάθε λάμπα να συνδέεται με δύο καλώδια

με τους πόλους της μπαταρίας (βλ. σχήμα 61}, δηλαδή, κάνουν παράλληλη σύνδεση.

Πίνακας 43

Ερώτ/ση 33: Αν ναι, κάνε ένα σχήμα, όπου να φαίνεται πως πρέπει να συνδέσετε τα

υλικά που έχετε στη διάθεσή σας

α/α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=121 %

1 Η κάθε λάμπα συνδέεται με 2 καλώδια με τη μπαταρία 48 39,7
(παράλληλη σύνδεση)

2 Σύνδεση λαμπών σε σειρά 22 18,1

3 Ελλιπές σχήμα 23 19

4 Η κάθε λάμπα συνδέεται με δύο καλώδια με τον έναν πόλο 8 6,6
της μπαταρίας

5 Η κάθε λάμπα συνδέεται με ένα καλώδιο με τον έναν πόλο 6 5
της μπαταρίας

6 Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 4 3,3

7 Διάφορα 9 7,4

8 Χωρίς απάντηση 1 0,8

,Ι "

Σχήμα 61
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Ορισμένοι/ες μαθητές/ριες (18,1 %) προβλέπουν σωστά και σχεδιάζουν στα σχήματά

τους τις δύο λάμπες να συνδέονται σε σειρά με τη μπαταρία (βλ. σχήματα 62 και 63), ενώ

άλλοvες (19%) παρουσιάζουν ελλιπή σχήματα, δεδομένου ότι σχεδιάζουν κάποια από τα

υλικά και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να τα έχουν συνδέσει μεταξύ τους (βλ. σχήματα 64

και 65).

Σχήμα 62 Σχήμα 63

/ ο. ~~-., ...... ---

G
Σχήμα 64 Σχήμα 65

Όσον αφορά στους/ις υπόλοιπους/ες, κάποια παιδιά (6,6%), σχεδιάζουν την κάθε λάμπα

να συνδέεται με δύο καλώδια με τον έναν πόλο της μπαταρίας (βλ. σχήματα 66 και 67), ενώ

άλλοvες (5%) σχεδιάζουν την κάθε λάμπα να συνδέεται με ένα καλώδιο με τον πόλο της

μπαταρίας (βλ. σχήμα 68).

Έτσι, από τις κατηγορίες 4 και 5 του πίνακα 43, γίνεται φανερό ότι ορισμένοvες

μαθητές/ριες στην προσπάθειά τους να προβλέψουν και να παρουσιάσουν πώς θα πρέπει να

συνδέσουν τα υλικά ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης λάμπας υιοθετούν μια

μονοπολικού τύπου αντίληψη για το ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την οποία ο ένας

ακροδέκτης της μπαταρίας θεωρείται ενεργός ή πολλουές μαθητές/ριες θεωρούν ότι μόνο ένα

σύρμα! καλώδιο είναι αρκετό, για να ανάψει το λαμπάκι.
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Σχήμα 66 Σχήμα 67

Σχήμα 68

Ομαδική δραστηριότητα 1

Στη συνέχεια ακολουθούσε μια ομαδική δραστηριότητα, που αποτελούνταν από

τέσσερα ερωτήματα και στα οποία ζητούνταν από τα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα

πειράματα που περιγράφονταν στο φυλλάδιο εργασίας τους και να προσπαθήσουν να

εξηγήσουν τις παρατηρήσεις τους. Οι ερωτήσεις είχαν ως εξής
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34. Πραγματοποιείστε το πεiραμα (στο κύκλωμα που φτιάξατε με μια λάμπα κω μια μπαταρία

προσπαθήστε να συνδέσετε μια δεύτερη λάμπα, ώστε \.10. μειωθεί η φωτοβολία της

πρώτης). Τι παρατηρεΙτε;

35. Τι νομίζετε όυ συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν συνδέουμε με τον τρόπο αυτό τις 2

λάμπες;

- 36. Βγάλτε από το κύκλωμα τη μΙα ί.άμπα. Τι παρατηρείτε;

37. Τι νομlζετε ότι συμβαί\.,'ει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν βγάζουμε τη μΙα ;.άμπα;

Οι μαθητές/ριες στ/ν προσπάθειά τους να επιλύσουν τη νέα κατάστασηl πρόβλημα που

τους τέθηκε, πειραματίστηκαν για αρκετή ώρα με τις λάμπες, τα καλώδια και τ/ μπαταρία.

AρχιΙCΆ οι περισσότερες ομάδες, με βάση τις προβλέψεις που είχαν κάνει τα παιδιά στην

ατομική εργασία 1, συνέδεσαν τις δύο λάμπες παράλληλα, δηλαδή, την καθεμία με δύο

καλώδια με τ/ μπαταρία. Ωστόσο, παρατήρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο σύνδεσης η

φωτοβολία τ/ς πρώτης λάμπας παρέμενε η ίδια και έτσι αναζήτησαν άλ/η συνδεσμολογία

μεταξύ των λαμπών. Μετά από αρκετό πειραματισμό και αλλαγή της διάταξης! θέσης των

στοιχείων του ιcυκλώματoς μέσα σε αυτό, διαπίστωσαν ότι αν συνδέσουν τη μία λάμπα μετά

τ/ν άλ/η - σε σειρά - τότε μειώνεται η φωτοβολία τ/ς πρώτ/ς λάμπας και μάλιστα οι δύο

λάμπες φωτοβολούν το ίδιο αΜά λιγότερο από τη λάμπα στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Τι συμβαiνεI με τη φωτoβoλiα των λαμπών όταν συνδέονται σειρά;

Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 44), ότι αφού οι μαθητές/ριες

πραγματοποίησαντο πείραμα - συνέδεσαν τις δύο λάμπες και τη μία μπαταρία σε σειρά,

ώστε να μειωθεί η φωτοβολία τ/ς λάμπας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα - οι περισσότεροι/ες

από αυτούς/ές (80,7%) παρατήρησαντ/ μειωμένη φωτοβολία των δύο λαμπών, αναφέροντας

χαρακτηριστικά ότι:

"σε αυτό το κύκλωμα επειδή βάλαμε ακόμα μια λάμπα, μειώθηκε ο φωτισμόςκαι από τις δύο",

"με μια μπαταρία και δύο λαμπάκια. μειώθηκε η ακτινοβολlα και από τα δύο ί..αμπάκια" κ.ά.

Άλλοι/ες (9,8%) παρατήρησαν απλά ότι "ανάβουν και τα δύο λαμπάκια", ενώ

λιγότεροι/ες μαθητές/ριες (6%) δεν δίνουν καμία Clι-ι:άντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.
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Πίνακας 44

Ερώτηση 34: Πραγματοποιείστε το πείραμα (στο κύκλωμα -που φτιάξατε,με-μια λάμπα

και .μια. μπαταρία προσπαθήστε να συνδέσετε μια δευτερη λάμπα, ώστε να μειωθεί η

φωτοβολία της πρώτης). Τι παρατηρείτε;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν:133 %

Ι Η φωτοβολία της πρώτης λάμπας/ οι δύο λάμπες έχουν 106 80,7
μειωμένη φωτοβολία

2 Η λάμπα άναψεf ανάβουν και τα 2 λαμπάκια 13 9,8

3 Μειώθηκε η ενέργεια και στις 2 λάμπες 5 3,8

4 Χωρίς απάντηση 8 6

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δύο λάμπες συνδέονται σε σειρά;

Στη συνέχεια ζητούνταν από τoυςlις μαθητές/ριες να εκφράσουν τις απόψεις τους

σχετικά με το τι νομίζουν ότι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν οι δύο λάμπες

συνδέονται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δηλαδή, σε σεφά (βλ. πίνακα 45).

Πίνακας 45

Ερώτηση 35: Τι νομίζ-ετε;,ότι συμβαίνει-με,το,ηλεκτ:ρι"ό ρεύμα, ό:mν συνδέουμε με τον

τρόπο αυτό τις 2 λάμπες;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν:133 %

Ι Μειώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα 50 37,6

2 Προσθέτουμε άΛλο ένα εμπόδιο και η ταχύτητα των 43 32,3
ηλεκτρονίων μειώνεται

3 Το ρεύμα μοφάζεται 9 6,8

4 Μειώθηκε η ενέργεια της μπαταρίας 7 5,3

5 Η μπαταρία μοίρασε το φως στις λάμπες 7 5,3

6 Διάφορα 6 4,5

7 Χωρίς απάντηση 12 9

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πολ/ά παιδιά (37,6%) υποστηρίζουν σωστά πως "το

ηλεκτρικόρεύμα 'μειώνεται".
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Ορισμένοι/ες μαθητές/ριες (6,8%), αναφέρουν πως το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται και

απαντούν ενδεικτικά ότι "το ρεύμα χωρίζεται σε δύο μέρη" ή ότι "η μπαταρία μoφtiζει το

ηλεκτρικό ρεύμα που έδινε σε μία". Έτσι, φαίνεται ότι κάποια παιδιά στην αρχή τ/ς τρίτ/ς

διδακτικής ενότητας κάνουν αναφορά στο "μεριστικό μοντέλο" για το ηλεκτρικό ρεύμα,

σύμφωνα με το οποίο όταν σε ένα κύκλωμα είναι συνδεδεμένα σε σειρά ένας αριθμός ίδιων

στοιχείων, τότε το ρεύμα θα μοιραστεί εξίσου ανάμεσά τους,

Αξιοσημείωτο είναι ότι αΡKετoίlές μαθητές!ριες (32,3%), χρησιμοποιούν αυθόρμητα τις

γνώσεις που απέκτησαν στην πρώτη διδακτική ενότητα για το μοντέλο του "φανταστικού

τρένου", Από τις απαντήσεις που δίνουν γίνεται φανερό ότι αρκετά παιδιά συσχετίζουν τα

εμπόδια με τις λάμπες, καθώς και την αύξηση των εμποδίων με τη μείωση της ταχύτητας των

βαγονιών στο τρένο ή των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα. Συνειδητοποιούν, δηλαδή, ότι όταν

προσθέτουμε μια ακόμα λάμπα, είναι σαν να αυξάνονται τα εμπόδια στη γραμμή, οπότε

μειώνεται η ταχύτητα των βαγονιών στο τρένο.

Πιο αναλυτικά οι μαθητές/ριες εξηγούν με τη βοήθεια του μοντέλου του τρένου ότι στο

νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν - σύνδεση δύο λαμπών σε σειρά - το ηλεκτρικό ρεύμα

μειώνεται γιατί προστίθεται μία ακόμα λάμπα στο κύκλωμα, αυξάνεται η αντίσταση, με

αποτέλεσμα να μειώνεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή, η ταχύτητα των

ηλεκτρονίων κατά μήκος του κυκλώματος. Χαρακτηριστικά τα παιδιά αναφέρουν ότι:

"επειδή προσθέτουμε ωλο ένα εμπόδιο, αυξάνεται η αντίσταση στο κύκλωμα και μειώνεται η

ταχύτητα των ηλεκτρονίων".

"επειδή αυξάνo~αι τα εμπόδια στο τρένο, μειώνεται η ταχύτητα των βαγονιών. Το ίδιο

συμβαίνει και με τα λαμπάκια. Η δεύτερη ;.άμπα, εί;ναι ένα ακόμα εμπόδιο που δυσκολεύει την

κίνηση των ηλεκτρονίων. Έτσι, μειώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα, αφού αυξάνεται η αντίσταση",

"το ηλεκτρικό ρεύμα μειώνεται. όπως μειώνεται και η ταχύτητα των βαγονιών στο τρένο, αφού

βάλαμε και δεύτερο εμπόδιο στη γραμμή και δυσκολέψαμε το πέρασμα τους" κλπ.

Τ, συμβαίνει με τη φωτοβολία δύο λαμπών σε σειρά όταν η μία αποσυνδεθεί;

Στη συνέχεια της ομαδικής δραστηριότητας 1, οι μαθητές/ριες της κάθε ομάδας

αφαίρεσαν τη μία λάμπα από το νέο κύκλωμα (βλ. πίνακα 46), παρατήρησαν ότι σβήνει και η

άλλη λάμπα (91.6%), ενώ από τις απαντήσεις που δίνουν γίνεται φανερό ότι όλiJ και

περισσότεροι/ες μαθητές/ριες χρησιμοποιούν στην τέταρτη διδακτική ενότητα

επιστημονικούς όρους στις απαντήσεις τους (π.χ. κύκλωμα) και μάλιστα τους χρησιμοποιούν
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σωστά και δίνουν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα, αρκετοi/ές μαθητές/ριες

αναφέρουν στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι:

"το κλειστό κύκί.ωμα που είχαμε δημιουργήσει άνοιξε και έτσι έσβησαν και οι δύο λάμπες".

"έσβησαν και οι δύο λάμπες γιατί διακόπηκε το κύκλωμα",

"όταν βγάλαμε τη μία λάμπα από το κύκλωμα. έσβησε και η άJJ.η γιατί ανοίξαμε σε κάποιο

σημείο τη διαδρομή δηλαδή το κύκ/.ωμα και δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα" κλπ.

Πίνακας 46

Ερώτηση 36: Βγάλτε από το κύκλωμα τη μία λάμπα. Τι παρατηρείτε;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=133 %

Ι Σβήνουν και τα δύο λαμπάκια 112 91,6

2 Το φως της άλλης λάμπας γίνεται πιο έντονο 5 3,8

3 Όταν βγάλαμε από το κύκλωμα τη μία λάμπα, η ενέργεια της 2 1,5
άλλης αυξήθηκε

4 Όταν δεν υπάρχει η λάμπα, δεν κυκλοφορεί το φως 3 2,3

5 Χωρίς απάντηση Ι 0,8

Τι συμβαίνειμε το ηλεκτρικόρεύμα όταν η μία από πς δύο λάμπες συνδεδεμiνεςσε σειρά

αποσυνδεθεί;

Στο αμέσως επόμενο ερώτημα τα παιδιά προσπάθησαν να αιτιολογήσουν τις απόψεις

τους σχετικά με το τι μπορεί να συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτήν την περίπτωση,

όπου αφαίρεσαν τη μία λάμπα από το κύκλωμα και σταμάτησε η φωτοβολία και των δύο

λαμπών.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει (βλ. πίνακα 47) ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες

(67.7%) εξηγούν ότι όταν αφαφείται η μία λάμπα από το κύκλωμα. τότε το κύκλωμα

διακόπτεται, τα ηλεκτρόνια σταματούν να κινούνται και βέβαια σταματάει και η ροή του

ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα. Ενδεικτικές απαντήσεις παιδιών αναφέρουν ότι:

"τώρα που το κύκλωμα είναι ανοιχτό τα ηλεκτρόνια έπαψαν να κινούνται",

"όταν αποσυνδέουμε τη μία λάμπα από το κύκί.ωμα σπάει 10 κύκ).ωμα και τα ηλεκτρόνια δεν

μπορούννα ταξιδέψουν",

"σταματάη ροή του ηλεκτρικούρεύματος".

"τα ηλεκτρόνιαδεν μπορούννα περάσουνκαι σταματά η ροή του ρεύματος",

292
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



· "διαxόπrεται το κύκλωμα και σrαματά η ροή των ηλεκτρονίων" κ.ά.

Πίνακας 47

Ερώτηση 37: Τι νομίζετε ότι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν βγάζουμε τη μία

λάμπα;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=133 %

1 Σταματάει η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος! τα ηλεκτρόνια 90 67,7
σταματούν να κινούνται/ ανοίγει το κύκλωμα

2 Η ταχύτητα των ηλεκτρονίων αυξάνεται γιατί υπάρχει ένα 6 4,5
μόνο εμπόδιο

3 Το ρεύμα φτάνει στη θέση που υπήρχε το λαμπάκι αλλά 7 5,3
χάνεται στην ατμόσφαιρα και έτσι δεν πάει στο ά).λο

λαμπάκι

4 Είναι περισσότερα ηλεκτρόνια 4 3

5 Διάφορα 10 7,5

6 Χωρίς απάντηση 16 12

Έτσι, από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι πολλοί!ές μαθητές!ριες, κατά τη διάρκεια

της τέταρτης διδακτικής ενότητας και μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν,

συνειδητοποίησαν ότι αν σε κάποιο σημείο ανοίξει το κύκλωμα, τότε σταματά η κίνηση των

ηλεκτρονίων και άρα η ροή του ρεύματος, δηλαδή, φαίνεται πως κατανόησαν την έννοια του

κλειστού και του ανοιχτού κυκλώματος με ένα λειτουργικό τρόπο. Επίσης, πολύ σημαντικό

είναι το γεγονός ότι πολλά παιδιά χρησιμοποιούν στις απαντήσεις τους τον όρο "ροή", για

παράδειγμα "ροή ρεύματος" ή "ροή ηλεκτρονίων" από όπου γίνεται φανερό ότι πολλοί!ές

μαθητές/ριες παύουν να θεωρούν ότι το ρεύμα είναι κάτι που "αποθηκεύεται" ή κάτι που

"περιέχεται" Π.χ. στην μπαταρία, συσχετίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα με τη ροή των

ηλεκτρονίων και συνειδητοποιούν ότι το άναμμα της λάμπας οφείλεται στο πέρασμα των

ηλεκτρονίων μέσα από αυτή και στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλο το κύκλωμα.

Παρανοήσεις για το ανοιχτό κύκ;.ωμα

Στο ίδιο ερώτημα· ορισμένοι/ες μαθητές!ριες (9,8%, βλ. πίνακα 47, κατηγορίες

απαντήσεων 2) εκφράζουν ορισμένες παρανοήσεις για το ανοιχτό κύκλωμα.
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Ένας αριθμός παιδιών (4,5%) φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί την έννοια του ανοιχτού

κυκλώματος και αναπτύσσει λανθασμένα συλλογισμούς με βάση το μοντέλο για το κλειστό

κύκλωμα. Ειδικότερα, τα παιδιά εξηγούν ότι:

"όταν-βγει το ένα λαμπάκι από το κύκλωμα, θα αυξηθεί η ταχύτητα των ηλεκτρονίων γιατί

έχει μείνει ένα εμπόδιο σε αυτό".

Κάποιοι/ες άλλοvες μαθητέςιριες (5,3%) θεωρούν ότι:

"η άJJ.η λάμπα του κυκλώματος σταματά να φωτοβολεί γιατί το ρεύμα φτάνει στη θέση

που υπήρχε το πρώτο λαμπάκι, αλλά χάνεται στην ατμόσφαιρα και έτσι δεν πάει στο άλλο

λαμπάκι",

Ομαδική δραστηριότ/τα 2

Στη συνέχεια οι μαθητέςιριες συναρμολόγησαν το κύκλωμα του σχήματος 69 και

μέτρησαν την ένταση του ρεύματος σε τρία σημεία. Σε ένα σημείο πριν την πρώτη λάμπα, σε

ένα σημείο μεταξύ των δύο λαμπών και σε ένα σημείο μετά τη δεύτερη λάμπα (οι μετρήσεις

που αναγράφονται πάνω στο σχήμα είναι οι τιμές που βρήκαν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας, μετρώντας με το πολύμετρο την ένταση του ρεύματος σε διάφορα σημεία στο

κύκλωμα).

Σύνδεση λαμπών σε σειρά

Σχήμα 69
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Επίσης, στο φυλλάδιο εργασίας των παιδιών δινόταν το σχήμα ενός απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος (βλ. σχήμα 70) με τις μετρήσεις για την ένταση του ρεύματος που βρήκαν τα

παιδιά χρησιμοποιώντας το πολύμετρο στην προηγούμενη διδακ:nκ:ή ενότητα (3
η
) και

ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να απαντήσουν στο εξής ερώτημα:

38. Προσπαθήστε να εξηγήσετε με τη βοήfiεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου ", γιατί

νομίζετε ότι η έιταση του ρεύματος στο κύκί.ωμα του σχήματος 69 είναι μικρότερη σε

σχέση με την ένταση του ρεύματο,: στο κύκλωμα του σχήματος 70.

Απλό lιλε"ΤΡΙ"'ό "";"'λωμα

4,5 Volt -

Σχήμα 70

Από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα 48), γίνεται φανερό ότι πριν ακόμα πραγματοποιηθεί

η συζήτηση στην τάξη, όπου οι μαθητές/ριες με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης

εκπαιδευτικού επισήμαναν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης λαμπών σε σειρά.

τα περισσότερα παιδιά (72,2%) δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις στο συγκεκριμένο

ερώτημα. Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες αναφέρουν όπ:

"στο φανταστικό τρένο τώρα υπάρχουν δύο εμπόδια και τα βαγόνια κινούνται πιο αργά",

"τα ηλεκτρόνια του πρώτου κυκλώματος είναι τα βαγόνια που κινούνται με μεγαλύτερη

ταχύτητα, από όσο τα ηλεκτρόνια του δεύτερου κυκλώματος, γιατί έχουν ένα εμπόδιο, δηλαδή,

μια λάμπα, ενώ τα ηλεκτρόνια του δεύτερου κυκλώματος έχουν δύο λάμπες και κινούνται πιο

αργά",

"αυξήθηκαν τα εμπόδια στο μοντέλο του τρένου, δηλαδή μεγάλωσε η αντίσταση στο κύκλωμα με

τις δύο λάμπες και μειώθηκε η ταχύτητα του τρένου και των ηλεκτρονίων, δηλαδή η ένταση".
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Ορισμένοι/ες άλλοι/ες μαθητές/ριες (8,3%), αναφέρονται στην ένταση του ρεύματος

και μάλιστα τη συσχετίζουν με την αύξηση των εμποδίων στο κύκλωμα, έτσι ώστε να

εξηγούν στο ΣΥΓΙCειφιμένo ερώτημα όη αυτό που αλλάζει στο κύκλωμα του σχήματος 69,

είναι όη:

"η έΙ'τασr, του ρεύματοςμειώνεται γιατί προστέθηκε και άί.ιi.o λαμπάκι - εμπόδιο στο κύκί,ωμα",

- "αφού βάί.αμε και ω.iο εμπόδιο, δυσκοί.έψαμε κι 'άλί.Ο το πέρασμα των βαγονιών, δηλαδή, των

ηλεκτρονίων, και έτσι μειώθηκε η ταχυτητα των ηί.εκτρονίων δηλαδή η έΙ'ταση του ρεύματος"

κ,ά.

Πίνακας 48

Ερώτηση 38: Προσπαθήστε να.εξηγήσετεμε τη βοήθεια του μοντέλου του "φαντασnKOύ

τρένου", γιατί νομίζετε όη η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα -του σχήματος 69 είναι

μικρότερη σε σχέση με την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα'του σ'Xiιματoς 70.

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=133 %

Ι Στο φανταστικό τρένο τώρα υπάρχουν δύο εμι"tόδια και τα 96 72,2
βαγόνια κινούνται πιο αργά

2 Μειώθηκε η ένταση του ρεύματος γιατί προστέθηκε και ά'λ/ο 11 8,3
εμπόδιο στο μοντέλο

3 Οι εργάτες κουράζονται 5 3,8

4 Διάφορα 8 6

5 Δεν ξέρω 3 2,3

6 Χωρiς απάντηση 10 7,5

Έτσι. από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι στην τέταρτη διδακτική ενότητα και μετά τη

διδασκαλία των δί>ο προηγούμενων ενοτήτων οι απαντήσεις των μαθητώνΙριών βελτιώθηκαν

σημαντικά. δεδομένου ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν αυθόρμητα ης γνώσεις που απέκτησαν

σε προηγούμενα μαθήματα - μοντέλο "φαντασnKOύ τρένου" - για να εξηγήσουν τη

συμπεριφορά! λειτουργία του κυκλώματος που συναρμολόγησαν στην παρούσα ενότητα.

Επίσης, παρα'λ/ήλισαν τμήματα του μοντέλου (2 εμπόδια) με στοιχεία του ιcυκλώματoς

σύνδεσης λαμπών σε σειρά (2 λάμπες), ενώ συσχέτισαν την αύξηση των εμποδίων στο

μοντέλο. με τη μείωση της ταχύτητας των βαγονιών, καθώς και τη μείωση της έντασης του

ρεύματος, με την αύξηση των εμποδίων - λαμπών στο κύκλωμα.
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Συζήτηση στην τάξη

Στη συζήτηση στην τάξη τα παιδιά, αφού ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των ομαδικών

δραστηριοτήτων, συζήτησαν για τα αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποίησαν

και τις παρατηρήσεις που κατέγραψαν.

Αμέσως μετά απάντησαν σε ερωτήματα που είχαν σαν στόχο να διαmστωθεί κατά πόσο

σι μαθητέqριες κατανόησαν τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που γνώρισαν στην τέταρτη

διδακτική ενότητα και ειδικότερα να γίνει σύγκριση και να διαmστωθεί η εξέλιξη μεταξύ των

απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές/ριες πριν τη συζήτ/ση στην τάξη, όπου χρησιμοποίησαν

αυθόρμητα το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου και μετά τη συζήτηση στην τάξη, όπου σι

μαθητές/ριες με την lα/τάλ/ηλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού χρησιμοποίησαν το

μοντέλο του τρένου για να ερμηνεύσουν τη λειτουργία το'l) κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σε

σειρά.

Ειδικότερα. ζητήθηκε από τα παιδιά να ονομάσουν το κύκλωμα που συναρμολόγησαν

στην τέταρτη ενότητα, να εξηγήσουν τι συμβαίνει με τη φωτοβολία των λαμπών όταν

συνδέονται σε σειρά, καθώς και τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτήν την περίπτωση.

Τα ερωτήματα είχαν ως εξής:

39. Πώς θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που γνωρίσατε στο σημερινό

μάθημα;

40. Τι συμβαίνει με τη φωτοβολία των λαμπών όταν τις συνδέουμε με τον τρόπο του σχήματος

69;

41. Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν συνδέσουμε και δεύτερη λάμπα στο κύκλωμα του

σχήματος 70;

Πώς ονομάζεται ο νέος τρόπος σύνδεσης;

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με το πώς ονομάζεται ο τρόπος σύνδεσης των

λαμπών (βλ. πίνακα 49) που γνώρισαν τα παιδιά στην τέταρτη διδακτική ενότητα, όΙ..οtfες οι

μαθητές/ριες (100%) επηρεασμένοι/ες από τη συζήτηση στην τάξη, δίνουν τη σωστή

απάντηση - "σύνδεση λαμπών σε σειρά·'.
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Πίνακας 49

Ερώτηση 39: Πώς θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που -Υνωρίσατε στο

σημερινό μάθημα;

α/α Κατ/Ύυρίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=133 %

Ι Σύνδεση σε σειρά 133 100

Τι συμβαίνει με πι φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται σειρά;

Στην επόμ~ ερώτηση (βλ. πίνακα 50), όπου ζητούνταν από τα παιδιά να εκφράσουν

τις απόψεις τους σχετικά με το τι συμβαίνει με τ/ φωτοβολία των λαμπών όταν αυτές

συνδέονται σε σειρά, όλοι/ες οι μαθητές/ριες (100%) απαντούν ότι όταν δύο λάμπες

συνδέονται σε σειρά έχουν μειωμένη φωτοβολία και αναφέρουν χαρακτηρισnKάότι:

"η φωτοβολία μειώνεται επειδή έχουμε ποΥ.ά εμπόδια - J.άμπες",

"η φωτοβολία μειώνεται γιατί τα ηλεκτρόνια βρίσκουν πολλά εμπόδια",

"όσο πιο ποΥ.ά εμπόδια βάζουμε, τόσο περισσότερο μειώνεται η φωτοβολία",

"όσο περισσότερες λάμπες βάζουμε. τόσο μειώνεται η ένταση του ρεύματος" κ.ά.

Πίνακας 50

Ερώτηση 40: Τι συμβαίνει ;με τη φωτοβολία των λαμπών όταν τις συνδέουμε;με τον

τρόπο του σχήματος 69;

α/α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικέςομάδες

N=133 %

Ι Μειώνεται η φωτοβολία 133 100

Τι συμβαίνει με το ηλειαρικό ρεύμα όταν δύο λάμπες συνδέονται σε σειρά;

Το ίδιο ικανοποιητικές είναι οι απαντήσεις των παιδιών και στην τελευταία ερώτηση

της τέταρτ/ς διδακτικής ενότητας, όπου ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να εξηγήσουν τι

ακριβώς συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέσουμε

μια δεύτερη λάμπα σε σειρά (βλ. πίνακα 51).

Οι περισσότεροι/ες από αυτούς/ές (96,3%), υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο

σύνδεσης των λαμπών, το ηλεκτρικό ρεύμα μειώνεται και χαρακτηρισnKά αναφέρουν ότι:
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"μειώνεται το ρεύμα γιατί τα ηλεκτρόνια κινού\'Ται με μικρότερη ταχύτητα",

"όταν μπει και δεύτερη λάμπα στο κύκλωμα. δυσκοί.εύετω η κίνηση των ηί.εκτρονίων,

μειώνεται η ταχύτητα κίνησής τους και έτσι μειώνεται η ένταση του ρεύματος κω το ηί.εκrΡlκό

ρεύμα",

"το ηί.εκrρικό ρεύμα μειώνεται γιατί αυξάνονται τα εμπόδια και μειώνεται" ταχύτητα με την

- οποία κινούνται τα ηί..εκrρόνια. δηί.αδή, η f.1'Ταση του ρεύματος",

"όσο mo ποί)..ές λάμπες βάζουμε. τόσο μειώνεται η ένταση του ρεύματος και το ηί.εκrΡfκό

ρεύμα" Κ.Ο.Κ.

Πίνακας 51

Ερώτηση 41: Τι συμβαίνει με το ηλεκrΡΙKό ρεύμα όταν ,συνδέσουμε και ,δεύτερη λάμπα

στο κύκλωμα του σχήματος 70;

αJα ΚαΠ]Ύορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

Ν=133 %

1 Μειώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί τα ηλεtcrρόνια 128 96,3
κινούνται με μικρότερη ταχύτητα

2 Μειώνεται η φωτοβολία γιατί έχει 2 εμπόδια 3 2,3

3 Μειώνεται η ένταση του ρεύματος 1 0,8

4 Μειώνεται γιατί τα ηλεκτρόνια χωρίζονται 1 0,8

Σύνοψη

Έτσι, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι στην αρχή της τέταρτης διδακτικής ενότητας

οι μαθητές/ριες εμφανίζουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τη σύνδεση λαμπών σε σειρά, οι

αντιλήψεις τους αυτές δείχνουν να βελτιώνονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ στο

τέλος της τέταρτης διδαtcrιΚ'ής ενότητας τα παιδιά υιοθετούν ένα mo εmστημονικό μοντέλο

για τη σύνδεση λαμπών - αντιστάσεων σε σειρά.

Ειδικότερα, στην αρχή της δfδασκω.ίας:

• οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (82%) δεν κατάφεραν να προβλέψουν πώς θα συνδέσουν

στο απλό ηλεtcrρικό κύκλωμα μια δεύτερη λάμπα. ώστε να μειωθεί η φωτοβολία της

πρώτης,
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-

• κάποια παιδιά (11.6%) υποστήριξαν ένα "μονοπολικό μοντέλο" για το ηλεκτρικό ρεύμα

και σχεδίασαν την κάθε λάμπα να συνδέεται με ένα ή με δύο καλώδια με τον έναν πόλο

της μπαταρίας, ενώ

• ά')J..οιJες (6,8%) αναφέρθηκαν στο "μεριστικό μοντέλο" και επισήμαναν ότι όταν δύο

λάμπες συνδέονται σε σειρά το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται.

Κατά τη διάρκεια της διδασκα/.ίας οι μαθητές!ριες πραγματοποιώντας τα πειράματα,

συζητώντας με τους/ις συμμαθητές/ριές τους. ανταλ/άσσοντας ιδέες και

επιχειρηματολογώνταςγια τις αvnλήψεις τους άρχισαν να βελτιώνουν τις απόψεις τους για τη

λειτουργία του κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σε σειρά.

Ειδικότερα στην πρώτη ομαδική δραστηριότητα:

• οι περισσότεροtfες μαθητές/ριες (67,7%) κατανόησαν την έννοια του ανοιχτού και του

κλειστού κυκλώματος με ένα λειτουργικό τρόπο και εξήγησαν ότι όταν σε ένα κύκλωμα

σύνδεσης δύο λαμπών σε σειρά αφαιρεθεί η μία λάμπα, σταματά η ροή του ηλεκτρικού

ρεύματος, γιατί ανοίγει το ηλεκτρικό κύκλωμα.

• πο}.).i}. παιδιά (32,3%) χρησιμοποίησαν αυθόρμητα τις γνώσεις που απέκτησαν σε

προηγούμενα μαθήματα για το μοντέλο του "φανταστικού τρένου", προκειμένου να

εξηγήσουν τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δύο λάμπες συνδέονται σε σειρά.

Στη δεύτερη ομαδική δραστηριότητα και αναφορικά με το γιαή μειώνεται η ένταση του

ρεύματος όταν δύο λάμπες συνδέονται σε σειρά (σε σχέση με την ένταση του ρεύματος στο

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα):

• τα περισσότερα παιδιά (72,2%) παραλλήλισαν τμήματα του μοντέλου (2 εμπόδια) με

στοιχεία του κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σε σειρά (2 λάμπες), συσχέτισαν την αύξηση

των εμποδίων στο μοντέλο, με τη μείωση της ταχύτητας των βαγονιών, και τη μείωση της

ένταΟΤ]ς του ρεύματος. με την αύξηση των εμποδίων - λαμπών στο κύκλωμα και

εξέφρασαν την άποψη ότι στο φανταστικό τρένο αυξάνονται τα εμπόδια και έτσι

μειώνεται η ταχύτητα των βαγονιών κατά μήκος της γραμμής,

• ορισμένοtfες άλλοtfες μαθητές/ριες (8,3%), αναφέρονται στην ένταση του ρεύματος και

μάλιστα τη συσχετίζουν με την αύξηση των εμποδίων στο κύκλωμα, έτσι ώστε να

εξηγούν στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι αυτό που αλ/άζει στο κύκλωμα της σύνδεσης σε
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σειρά σε σχέση με το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, είναι ότι η ένταση του ρεύματος

μειώνεται γιατί προστέθηκε και άΜο λαμπάκι - εμπόδιο στο κύκλωμα.

• Επιπλέον, αρκετά παιδιά χρησιμοποίησαν στη δεύτερη ομαδική δραστηριότητα

επιστημονικούς όρους (π.χ. κύκλωμα, ηλεκτρόνια), καθώς και ουσιαστικά (π.χ. ροή) που

φανερώνουν ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν την ΈWOια του ηελκτρικού ρεύματος και

κατανόησαν πως το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι κάτι που περιέχετωJ αποθηκεύεται.π.χ.

στην μπαταρία.

Στο τέλος της διδασκαλίας, τα παιδιά υιοθέτησαν ένα mo επιστημονικό μοντέλο για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα σύνδεσης ~μπών σε σειρά. Ειδικότερα:

• οι μαθητές/ριες έπαψαν να κάνουν αναφορά σε μοντέλα που σημειώθηκαν στην αρχή της

διδασκαλίας (μονοπολικό μοντέλο, μεριστικό μοντέλο) και

• όλα τα παιδιά (100%) κατανόησαν ότι όταν οι λάμπες/ αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά,

μειώνεται η φωτοβολία τους.

Στο ερώτημα σχετικά με το τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα ότι οι λάμπες

συνδέονται σε σειρά:

• σχεδόν όλοι/ες οι μαθητές/ριες (96,3%) απέδωσαν τη μειωμένη φωτοβολία των λαμι-τών,

στη μειωμένη ιcίνηση/ ροή των ηλεκτρονίων (ένταση του ρεύματος) και τη συνέδεσαν με

την αύξηση των εμποδίων στο κύκλωμα. Επίσης, κατανόησαν ότι σε ένα κύκλωμα

σύνδεσης λαμπών σε σειρά' η ένταση του ρεύματος και η αντίσταση είναι ποσά

αντιστρόφως ανάλογα, δεδομένου ότι και οι ίδιοι/ες ανέφεραν στις απαντήσεις τους ότι

"όσο πιο πο))..ές λάμπες βάζουμε στο κύκλωμα. τόσο μειώνεται η ένταση του ρεύματος και

το ηλεκτρικό ρεύμα".

Έτσι, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι οι μαθητές/ριες προσέγγισαν με

ποιοτικό τρόπο τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών - της αντίστασης και της έντασης του

ρεύματος - και οδηγήθηκαν σε μια πρώτη αντίληψη ότι είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΠΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

ΑΡΧΗ 4" ΔΙΔΑΚΤιΚΗΣΕΝΟΤΗΤΑΣ

Υιοθέτησηεναλλακτικώνμοντέλωνγια το κύκλωμα σύνδεσηςλαμπώνσε σειρά

π.χ, "μονοπολικόμοντέλο" (11,6%). "μεριστικό μοντέλο" (6,8%)

ΦΑΣΗ 1 (κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

Κατανόηση της έννοιας του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος και

χρήση επιστημονικών όρων (67,7%)

Αυθόρμητη αναφορά στο μOVΤέλσ του "φανταστικού" τρένου (32,3%) για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα σύνδεσηςλαμπών σε σειρά

ΦΑΣΗ 2 (κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

Αυθόρμητη αναφορά στο μοντέλο του"φανταστικού" τρένου για το ηλεκτρικό ρεύμα

σε ένα κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά και χρήση επιστημονικών όρων (80,5%)

ΤΕΛΟΣ4" ΔΙΔΑΚΤιΚΗΣΕΝΟΤΗΤΑΣ

Υιοθέτησηεπιστημονικούμοvrέλου για το ηλεΙCφικόρεύμα σε ένα κύκλωμα σύνδεσης

λαμπών/αντιστάσεωνσε σειρά και χρήση επιστημονικώνόρων (97, J%)

Ποιοτική προσέγγισητης σχέσηςμεταξύ της αντίστασηςκαι της έντασης του ρεύματος

- τα δύο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα -
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6.4. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για την παράλληλη σύνδεση

λαμπώνl αντιστάσεων

Στην πέμπτη διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης του δημοτικού

σχολείου, μελέτησαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο.

Ατομική εργασία 1

Σε ένα από τα ερωτήματα που περιέχονταν στην αρχή της ενότητας, ζητούνταν από τα

παιδιά να προσπαθήσουν να επιλύσουν μια νέα κατάσταση - πρόβλημα.

Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν θα

μπορούσαν να συνδέσουν με διαφορετικό τρόπο τις δύο λάμπες και τη μία μπαταρία, που στο

προηγούμενο μάθημα συνέδεσαν σε σειρά, ώστε να αυξηθεί η φωτοβολία των δύο λαμπών.

Επίσης, ζητήθηκε από τους/ις μαθητές/ριες να κάνουν μία πρόβλεψη - ένα σχήμα - σχετικά

με το πώς ακριβώς θα έπρεπε να συνδεθούν τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους. Τα δύο

ερωτήματα είχαν ως εξής:

42. Έχεις μπροστά σου το κύκλωμα με τις δύο λάμπες και τη μία μπαταρία συνδεδεμένες σε

σειρά. Νομίζεις ότι μπορείς να συνδέσεις τις δύο λάμπες με τη μία μπαταρία με

διαφOρεnKό τρόπο, ώστε να έχουν με-ΥoJ.ύτερη φωτοβολία, από ότι έχουν τώρα που

είναι συνδεδεμένες σε σειρά και να συνδέονται στην μπαταρία μόνο 2 καλώδια;

43. Αν ναι, κάνε ένα σχήμα, όπου να φαίνεται πώς νομίζεις ότι μπορούν να συνδεθούν τα

υλικά που έχετε στη διάθεσή σας.

Στη δραστηριότ/τα της ερώτησης 42, τέθηκε στους/ις μαθητές/ριες ο περιορισμός να

συνδεθούν στην μπαταρία μόνο δύο καλώδια για να υπάρξει σύνδεση με τις επόμενες

δραστηριότητες της 5~ διδακτικής ενότητας, όπου ζητούνταν από τα παιδιά να μετρήσουν'με

το πολύμετρο την ένταση του ρεύματος σε διάφορα σημεία σε ένα κύκλωμα παράλληλης

συνδεσμολογίας. Παρά το γεγονός ότι παράλ/ηλη σύνδεση δύο λαμπών επιτυγχάνεται ακόμα

και όταν το κάθε λαμπάκι συνδέεται με δύο καλώδια στην μπαταρία (δηλαδή 4 καλώδια

συνολικά), σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι ευδιάκριτες οι διακλαδώσεις των καλωδίων και

θεωρήθηκε ότι οι μαθητές/ριες θα δυσκολεύονταν στη συνέχεια να μετρήσουν την ένταση

του ρεύματος πριν και μετά τη διακλάδωση στο κύκλωμα.
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Από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 52) ότι οι περισσότεροllες μαθητές/ριες

(67,6%) υποστηρίζουν ότι μπορούν να συνδέσουν τις δύο λάμπες και τη μία μπαταρία με

διαφορετικό τρόπο, ώστε να αυξηθεί η φωτοβολία των δύο λαμπών. Αρκετά παιδιά (31,6%)

δίνουν αρνητική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Πίνακας 52

Ερώτηση ·42: Έχεις μπροστά σου το κύκλωμα με τις δύο.λάμπες και τη ,μία. μπαταρία

συνδεδεμένες','σε σειρά..Νομίζεις ότιμπορείς--νασυνδέσεις:τις δύο λάμπες με 'τη .μία

μπαταρία με διαφορετικό'τρόπο, ώστε να :έχουν μεγαλύτερη φωτοβολία, ,από ότι έχουν

τώρα Π0υ είναι συνδεδεμένεςσε σειρά και να'συνδέονταιστ/'μπαταρία μόνο:2 καλώδια;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=136 %

1 Ναι 92 67,6

2 Όχι 43 31,6

3 Χωρίς απάντηση 1 0,7

Σχήματα για την παράλληλη σύνδεση δύο λαμπών

Από τα σχήματα που κάνουν οι μαθητές/ριες στην επόμενη ερώτηση (43), προκειμένου

να δείξουν πώς θα πρέπει να συνδεθούν τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, ώστε η

φωτοβολία των δύο λαμπών να γίνει μεγαλύτερη, πο'λ/ά παιδιά (35,9%) σχεδιάζουν (βλ.

πίνακα 53) τις δύο λάμπεςνα συνδέονταισε σειρά με τη μπαταρία (βλ. σχήμα 71).

Σχήμα 71
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Πίνακας 53

Ερώτηση 21: Αν ναι, κάνε ένα σχήμα, όπου να φαίνεται πώς 'νομίζεις ότι μπορούν να

συνδεθούν-τα υλικά που έχουν τα,παιδιά στη διάθεσή τους

αια Κατηγορίες απαντήσεων
.

Πειραματικές ομάδες

Ν=92 %

1 Σύνδεση σε σειρά 33 35,9

2 Παράλληλη σύνδεση 28 30,4

3 Η κάθε λάμπα συνδέεται με δύο καλώδια με τη μπαταρία 12 13

4 Η κάθε λάμπα συνδέεται με δύο καλώδια με τον κάθε πόλο 3 3,3
της μπαταρίας

5 Η κάθε λάμπα συνδέεται με ένα καλώδιο με τη μπαταρία 2 2,2

6 Η κάθε λάμπα συνδέεται με την άλλη με δύο καλώδια 6 6,5

7 Διάφορα 6 6,5

8 Χωρίς απάντηση 2 2,2

Αρκετο-υές (30,4%) σχεδιάζουν ορθά τις δύο λάμπες να συνδέονται παράλληλα μεταξύ

τους και με τη μπαταρία (βλ. σχήμα 72), ενώ ορισμένοι/ες άλλοι/ες (13%) παρουσιάζουν

επίσης ορθά την κάθε λάμπα να συνδέεται παράλληλα με 2 καλώδια με τους πόλους της

μπαταρίας (βλ. σχήμα 73) αν και δείχνουν στην μπαταρία να συνδέονται συνολικά τέσσερα

καλώδια (το πρόβλημα προς επίλυση που τέθηκε στα παιδιά στην αρχή της διδασκαλίας ήταν

να συνδέσουν τις δύο λάμπες με τη μια μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε οι λάμπες να

Σχήμα 73

Σχήμα 72

305
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



φωτοβολούν περισσότερο από ότι φωτοβολούσαν όταν ήταν συνδεδεμένες σε σειρά, αλλά να

συνδέσουν στη μπαταρία μόνο δύο καλώδια).

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμα ότι μειώνεται το ποσοστό των παιδιών που

στην προηγούμενη ενότητα σχεδίαζαν την κάθε λάμπα να συνδέεται με ένα ή με δύο

καλώδια, μόνο με τον έναν πόλο της μπαταρίας (5,5%, έναντι 11,6%, τέταρτη διδακτική

_ ενότ/τα, βλ. πίνακα 43, κατηγορίες απαντήσεων 4 και 5).

Έτσι, από τα σχήματα που κάνουν τα παιδιά στην αρχή της πέμπτης διδακτικής

ενότητας γίνεται φανερό ότι πολλοί!ές μαθητές/ριες επηρεάζονται από τα κυκλώματα που

συναρμολόγησαν στην προηγούμενη διδακτική ενότητα και σχεδιάζουν σύνδεση λαμπών σε

σειρά στην προσπάθειά τους να δείξουν πώς θα πρέπει να συνδεθούν τα υλικά, ώστε να

αυξηθεί η φωτοβολία των δύο λαμπών. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι

ότι μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που φάνηκε να υποστηρίζει στην αρχή της

τέταρτης διδακτικής ενότητας (ΙL ,6%) το "μονοπολικό μοντέλο" για το ηλεκτρικό ρεύμα,

δεδομένου ότι μόλις το 5,5% των παιδιών παρουσιάζει στην αρχή της πέμπτης διδακτικής

ενότητας κυκλώματα "μονοπολικού" τύπου.

Επίσης, από τα σχήματα που πραγματοποιούν τα παιδιά στη συγκεκριμένη ερώτηση

φαίνεται ότι ένα σημαντικό πόσοστό μαθητώνΙριών (30.4%) προβλέπει σωστά και σχεδιάζει

παράλληλη σύνδεση λαμπών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές/ριες κατά τη

διάρκεια των τεσσάρων πρώτων διδακτικών ενοτήτων πειραματίστηκαν αρκετά με τα υλικά

που είχαν στη διάθεσή τους. πραγματοποίησαν ποικίλες συνδέσεις μέχρι να φτάσουν κάθε

φορά στο επιθυμητό αποτέλεσμα και αρκετές φορές είχαν σημειώσει όη με αυτόν τον τρόπο

σύνδεσης των λαμπών (παράλληλα) η φωτοβολία τους ήταν πιο έντονη σε σχέση με τη

φωτοβολία των λαμπών που ήταν συνδεδεμένες σε σειρά.

Κάποιοι/ες μαθητές/ριες (13%) αν και σχεδιάζουν την κάθε λάμπα να συνδέεται με 2

καλώδια παράλληλα με την μπαταρία και .καταφέρνουν να αυξήσουν τη φωτοβολία των δύο

λαμπών, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον αρχικό περιορισμό του προβλήματος που έλΕ:Υε όη

στην μπαταρία δεν θα πρέπει να συνδεθούν συνολικά περισσότερα από δύο καλώδια.

Ομαδική δραστηριότητα]

Αφού τα παιδιά απάντησαν σε αυτά τα δύο ερωτήματα που περιέχονταν στην αρχή της

ενότητας. αμέσως μετά πραγματοποίησαν το πείραμα, όπου προσπάθησαν να συνδέσουν τις

δύο λάμπες και τη μία μπαταρία με διαφορετικό τρόπο, ώστε να αυξηθεί η φωτοβολία των
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δύο λαμπών. Αφού κατέ'Υραψαν τις παρατηρήσεις τους, προσπάθησαν να απαντήσουν στα

εξής ερωτήματα:

44. Πραγματοποιείστε το πείραμα (προσπαθήστε να συνδέσετε τις δύο λάμπες με τη μια

μπαταρία με διαφορετικό τρόπο, ώστε να έχουν μεγω.ύτερη φωτοβολία από ότι έχουν τώρα

που εί.νω συνδεδεμένες σε σειρά κω να συνδέοντω στη μπαταρία μόνο δύο καi,ώδια). Τι

- παρατηρείτε;

4S. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα κω η φωτoβoi.ία των λαμπών δεν αίλάζει,

σε σχέση με τη φωτοβολία της λάμπας στο απ/.ό ηλεκτρικό κύκλωμα;

Τι θα συμβεί με πι φωτοβολία δύο λαμπών συνδεδεμένων σε σειΡά, αν συνδεθούν

παρόJ.ληλα;

Στο πρώτο από τα ερωτήματα αυτά (βλ. πίνακα 54) τα mo πολλά παιδιά (68,4%)

απαντούν ότι με το νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν αυξήθηκε η φωτοβολία των δύο

λαμπών, ενώ αρκετά παιδιά (20,6%) επισημαίνουν ότι στο κύκλωμα αυτό οι δύο λάμπες

έχουν την ίδια φωτοβολία με το λαμπάκι στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι οι μαθητές/ριες πειραματίστηκαν για αρκετή ώρα με τη συγκεκριμέ\η

δραστηρώτητα, πραγματοποίησαν διάφορους συνδυασμούς στη συνδεσμολογία των υλικών

και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους παρατήρησαν ότι το λαμπάκι σε ένα απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα που είχαν ήδη στο θρανίο τους, φωτοβολούσε με τον ίδιο τρόπο με τα

λαμπάκια στο νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν.

Πίνακας S4

Ερώτηση 44: Πραγματοποιείστε το πείραμα (προσπαθήστε να συνδέσετε τις δύο λάμπες

με<τ/ "μια μπαταρία -με διαφορετικό τρόπο, ώστε να έχουν μεγαλύτερη φωτοβολία από ότι

έχουν τώρα που είναι συνδεδεμένες σε "σεφά και να συνδέονται στη μπαταρία μόνο '<δύο

καλά>δια). Τι παρατηρείτε;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=136 %

1 Έχουν μεγαλύτερη φωτοβολία Ι το φως έγινε πιο δυνατό 93 68,4

Η φωτοβολία αυξήθηκε με το νέο κύκλωμα

2 Με μία μπαταρία και οι 2 λάμπες έχ.ουν τον ίδιο φωτισμό με 28 20,6
αυτό που έχει η 1 λάμπα

3 Άναψαν Ι οι λάμπες ανάβουν 8 5,8

4 Διάφορα 3 2,2

5 Χωρίς απάντηση 4 2,9
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Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία απαντήσεων του πίνακα 54, κάποιες ενδεικτικές

απαντήσεις παιδιών αναφέρουν ότι:

"οι λάμπες έχουν μεγαλύτερη φωτοβολία",

"το φως έγινε πιο έντονο",

"με το νέο τρόπο σύνδεσης που κάναμε αυξήθηκε η φωτοβολία και των δύο ;.αμπών",

"τα ίn.μπάκια δεν φωτοβοί.ούν πια τόσο ;.ίγο, σJjoά αυξήθηκε αρκετά η φωτοβοί.ία τους" κλπ.

Για τη δεύτερη κατηγορία απαντήσεων του ίδιου πίνακα, τα παιδιά απαντούν

χαραιcrηρισΤΙKά ότι:

"με μια μπαταρία και οι δύο ί.άμπες έχουν τον ίδιο φωτισμό με αυτόν που είχε η μία ).άμπα",

"η ί.άμψη των λαμπών παραμένει η ίδια με αυτή της λάμπας στο απλό ηί..εκrpικό κύκλωμα",

"έγινε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Με μια μπαταρία τα δύο λαμπάκια φωτοβολούν περισσότερο από

πριν και με την ίδια φωτοβολία τη"ς μιας λάμπας στο απλό κύκλωμα" κ.ά.

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα και δύο λάμπες συνδεδεμένες παρά)J.ηλα φωτοβολούν

το ίδιο με τη λάμπα του απλού κυκλώματος;

Στην επόμενη ερώτηση (45), αφού οι μαθητές/ριες συναρμολόγησαν ένα απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα και παρατήρησαν ότι η φωτοβολία της λάμπας ήταν ίδια με αυτή των

λαμπών στο νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν, προσπάθησαν να εξηγήσουν πού μπορεί να

οφείλεται η ίδια φωτοβολία των λαμπών.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 55) ότι αρκετουές μαθητές/ριες (16,9%)

κατανοούν πως για να έχουν οι δύο λάμπες την ίδια φωτοβολία μεταξύ τους θα πρέπει να

"πηγαίvει η ίδια ποσότητα ρεύματος και στα δύο λαμπάκια", όπως αναφέρουν.

~ρισμένoι/ες (8,7%) καταλαβαίνουν ότι "τα ηλεκrρόνια κινούνται πιο γρήγορα" με

αυτόν τον τρόπο σύνδεσης, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν πού μπορεί να οφείλεται αυτό

και χωρίς να μπορούν να το συσχετίσουν με τη φωτοβολία των λαμπών.

Άλλοι/ες (7,4%) δίνουν ταυτολογικές εξηγήσεις και απαντούν ότι τα λαμπάκια "έχουν

την ίδια φωτοβολία", ενώ ένας σημαντικός αριθμός παιδιών (16,2%) δεν δίνει απάντηση στο

συγκεκριμένο ερώτημα.

Αξιοσημείωτο είνα~ ότι κάποια παιδιά (24,3%) εξηγούν ότι τα ηλεκτρόνια ή το ρεύμα

πηγαίνει κατευθείαν στο κάθε λαμπάκι, δεν περνά δηλαδή και από τις δύο λάμπες και

αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:
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"το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα ηλεκτρόνια πάνε κατευθεΙαν στο λαμπάκι από τα καλώδια, δεν περνάν

και από την άλλη λάμπα".

"το ρεύμα ξεκινάει από τον αρνητικό πόλο. το ένα κομμάτι ανάβει τη μια λάμπα και το άiλo

προχωράει και ανάβει την άίJ.η λάμπα. Τα ηλεκτρόνια πηγαΙνουν στο θετικό πόλο και το ρεύμα

κάνει τον iόlO κύκλο",

"μά/),ο" τα ηί.εκτρόνια δεν πηγαΙνουν και στα δύο ;.αμπάκια, αij.ά στο ένα από αυτά. όπως και

τα ηλεκτρόνια στο διπλανό κύκ;.ωμα. Ένα ηΑεκτρόνιο δηλαδή για κάθε λάμπα και για αυτό

έχουν και την ίδια φωτοβοJ.iα" Κ.ά.

Πίνακας 55

Ερώτηση 45: Τι νομίζετε ότι---συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα κω η φωτοβολία των

λαμπών δεν αλλάζει, σε σχέση με-τη φωτοβολία της'λόμπας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=136 %

1 Το ρεύμα! τα ηλεκτρόνια πάνε κατευθείαν στο λαμπάκι 33 24,3

2 Πηγαίνει το ίδιο ρεύμα και στα δύο λαμπάκια 23 16,9

3 Τα καλώδια είναι πιο πο"λ/.ά 23 16,9

4 Τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα 12 8,7

5 Έχουν την ίδια φωτοβολία 10 7,4

6 Διάφορα 10 7,4

7 Δεν ξέρω 3 2,2

8 Χωρίς απάντηση 22 16,2

Παρανοήσεις Ύια την παράJ).ηλη σύνδεση λαμπών (φάση 1, κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας)

Ορισμένονες άλλοι/ες μαθητές/ριες (16,9%) εκφράζουν κάποιες παρανοήσεις για την

παράλ/ηλη σύνδεση των λαμπών. Από τις απαντήσεις που δίνουν φαίνεται πως εστιάζουν την

προσοχή τους στο ρόλο των καλωδίων στο νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν και θεωρούν

ότι τα επιπλέον καλώδια που χρησιμοποίησαν για τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία

συμβάλλουν στην αύξηση της φωτοβολίας, -Υια το λόγο ότι τα περισσότερα καλώδια έχουν

περισσότερα ηλεκτρόνια. Οι μαθητές!ριες απαντούν χαρακτηριστικάότι:

"βά/.αμε κι W.G καλώδια και υπάρχουντώρα περισσότεραη;.εκτρόνω σε αυτά",

"τα καλώδια τώρα είναι πω ποΜά και γι'αυτό φωτοβολεττοίδιο".
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"αυξήθηκαν το. καλώδια, άρα έχουμε τώρα πιο πολλά ηλεκτρόνια και οι λάμπες φωτοβολούν

περισσότερο από πριν, α)λά το ίδιο με το ένα λαμπάκι" κ.ά.

Έτσι, από τις απαντήσεις των παιδιών γίνεται φανερό ότι οι περισσότεΡΟtlες

μαθητές/ριες στην αρχή της πΙ;;μπτης διδακτικής ενότητας δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τη

λειτουργία κυκλωμάτων παρά!J"ηλης σύνδεσης λαμπών και δεν μπορούν να εξηγήσουν το

γεγονός όη η λάμπα στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα έχει την ίδια φωτοβολία με αυτές στο νέο

κύκλωμα που συναρμολόγησαν. Για παράδειγμα, αν και ορισμένα παιδιά (16,9%, βλ. πίνακα

55, κατηγορία απάντησης 2) δείχνουν να καταλαβαίνουν ότι για να έχουν οι δύο λάμπες την

ίδια φωτοβολία, θα πρέπει να "πηγαίνει" σε αυτές η ίδια ποσότητα ρεύματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας σημανnκός αριθμός

παιδιών (24,3%, βλ. πίνακα 55. κατηγορία απάντησης 1), συγκρίνοντας τη φωτοβολία των

δύο λαμπών που ήταν συνδεδεμένες παράλληλα, με τη φωτοβολία της μιας λάμπας στο απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα, φαίνεται πως κατανόησε όη στην παράλληλη συνδεσμολογία θα πρέπει

να υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και ότι τα ηλεκτρόνια δεν θα πρέπει να περνούν και

από τις δύο λάμπες, αλ/..ά το καθένα μόνο από τη μία λάμπα. Παρόλο αυτά οι μαθητές/ριες

δυσκολεύονται να συσχετίσουν και να ερμηνεύσουν την ίδια φωτοβολία των λαμπών στα δύο

κυκλώματα, ενώ γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες δεν έχουν σχηματίσειl αναπτύξει

νοητικές αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση λαμπώνl αντιστάσεων στο

εργαστήριο.

Ομαδική δραστηριότητα 2

Στα δύο επόμενα ερωτήματα οι μαθητές/ριες εξέφρασαν τις απόψεις τους για θέματα

που σχετίζονταν με την ένταση του ρεύματος και τη φωτοβολία των λαμπών στο κύκλωμα

που συναρμολόγησαν. Οι ερωτήσεις είχαν ως εξής:

46α. Στα 2 προηΥούμενα μαθήματα φτιάξατε τα κυκλώματα των σχημάτων 74 και 75 και αφού

μετρήσατε την ένταση του ρεύματος στα σημείο. Α, Β, Γ, Δ και Ε, βρήκατε τις τιμές που

είναι Υραμμένες μέσο. στο. κουτάκια. Φτιάξτε τώρα το κύκλωμα του σχήματος 76 και

μετρήστεμε το πολύμετρο την ένταση του ρεύματος στα σημεία Ζ, Η, Θ, 1, Κ και Λ.

46β. Τα σημεία Η, Θ, 1, Κ έχουν μικρότερη ένταση ρεύματος από το. σημείο. Ζ και Λ. Γιατί

νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
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47. Τα κυκλώματα των σχημάτων 75 και 76 έχουν δύο λάμπες. Παρόλο αυτά η φωτοβολία

των λαμπών στο κύκλωμα 75 είναι μικρότερη από τη φωτοβολία των λαμπών στο

κύκλωμα 76. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Απλό rιλεAΤΡ1κό κύκλωμα

Σχήμα 74

Σύνδεση λαμπών σε σειρά

Ε=Ο,26Α

+ 45 Volt-

Σχήμα 75

3ΙΙ
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Παοά))..l1λl1 σύνδεσιι λααπών

+ 4,5 Volt

Σχήμα 76

Γιατί η ΈVΤαση του ρεύματος κοντά στους πόλους πιςμπαταρίας είναι μεγσJ.ύτερη από. την

ένταση του ρεύματος σης διακλαδώσεις;

Στην αρχή της δεύτερης ομαδικής δραστηριότητας, οι μαθητές/ριες μέτρησαν την

ένταση του ρεύματος σε διάφορα σημεία στο κύκλωμα που είχαν συναρμολογήσει με τις δύο

λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα (βλ. σχήμα 76, οι μετρήσεις που αναγράφονται πάνω στο

σχήμα είναι οι τιμές που βρήκαν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, μετρώντας με

το πολύμετρο την ένταση του ρεύματος σε διάφορα σημεία στο κύκλωμα). Αφού

παρατήρησαν ότι η ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη κοντά στους πόλους της

μπαταρίας και μικρότερη στις διακλαδώσεις, προσπάθησαν να εξηγήσουν στην επόμενη

ερώτηση (46β) (βλ. πίνακα 56) πού μπορεί να οφείλεται αυτό.

Οι περισσότεροι/ες (72,1 %), αρχικά αποδίδουν τη διαφορά στην ένταση του ρεύματος

στο γεγονός ότι τα σημεία Ζ και Λ είναι πιο κοντά στους πόλους της μπαταρίας και

αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

"η ένταση είναι μryαλύτερη γιατi τα σημεία Ζ και Λ είναι πιο κοντά τη μπαταρία",

312

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



.' "η ένταση στα Η, Θ, J και Κ είναι μικρότερη YIari τα σημεία δεν είναι τόσο κοιτά στη

μπαταρία".

"η ένταση του ρεύματος είναι μεγαί.ύτερη στα σημεία που είναι πιο κοντά στην μπαταρία,

δηλαδή, στα Ζ και Λ και μικρότερη στα σημεία που είναι πιο απομακρυσμένα από τηι'

μπαταρiα" Κ.ά.

Πίνακας 56

Ερώτηση 46β: Τα σημεία Η, Θ, .Ι.\Κ έχουν μικρότερη ένταση ρεύματος από τα σημεία Ζ

και Λ. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνειαυτό;

σJα Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

N=136 %

Ι Τα σημεία Ζ και Λ είναι πιο κοντά στη μπαταρία 98 72,1

2 Στο Ζ και στο Λ η ένταση είναι περισσότερη γιατί τα 16 11,8
ηλεκτρόνια δεν πέρασαν κανένα εμπόδιο

3 Όταν τα εμπόδια είναι πολλά, τα ηλεκτρόνια εμποδίζονται και 4 2,9
έτσι μειώνεται η ένταση

4 Το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται 4 2,9

5 Διάφορα 7 5,1

6 Δεν ξέρω 4 2,9

7 Χωρίς απάντηση 3 2,2

Έτσι, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες γίνεται φανερό ότι τα παιδιά

αντιμετωπίζουν στην πέμπτη διδακτική ενότητα μια νέα κατάστασηl πρόβλημα, όπου οι

προηγούμενες γνώσεις δεν επαρκούν, τα παιδιά δεν μπορούν να εφαρμόσουνl αξιοποιήσουν

τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ενοτήτων και έτσι

καταφεύγουν σε απλοϊκές! διαισθητικές εξηγήσεις.

Άλλοι/ες μαθητές/ριες (11,8%) στην προσπάθειά τους να αιτιολογήσουν γιαή η ένταση

του ρεύματος κοντά στους πόλους της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη, αναπτύσσουν

συλλογισμούς που σχετίζονται με το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου. Εξηγούν ότι αυτό

συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στα σημεία Ζ και Λ δεν πέρασαν από κάποιο

εμπόδιο και δεν έχει μειωθεί ακόμα η ταχύτητά τους, και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

"στα σημεία Ζ και Λ η ένταση είναι μεγω.ύτερη γιατί τα η/.εκτρόνια δεν πέρασαν ή δεν

συνάιτησαν κάποιο εμπόδιο, ενώ στα σημεία Η, Θ, Ι και Κ τα ηλειαρόνια συναντούν εμπόδια"

"τα ηλεκτρόνια στα σημεία Η, Θ, Ι και Κ σvναιτoύν εμπόδια. Δεν συμβαίνει όμως και το ίδιο με

τα ηλεκτρόνια που περνούν από τα σημεία Ζ και Λ"
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"στα σημεία Ζ και Λ τα ηλεκτρόνια κινούνται με μεγαλύτερη. ταχύτητα και η ένταση του

ρεύματος είναι μεγαλύτερη γιατί δεν τα δυσκολεύει κάποιο εμπόδιο. όμως στα σημεία Η. Θ. 1

και Κ, τα ηλεκτρόνια περνούν από τα εμπόδια και πηγαίνουν πιο αργά" κλπ.

Ι ιατl δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα φωτοβολούν περισσότερο από δύο λάμπες

συνδεδεμένες σε σεφά,.

Στη συνέχεια οι μαθητές/ριες προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα (47) σχετικά

με το γιατί η φωτοβολία των λαμπών στο κύκλωμα με την παράλληλη σύνδεση είναι

μεγαλύτερη σε σχέση με το κύκλωμα όπου οι δύο λάμπες ήταν συνδεδεμένες σε σειρά.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα 57), ότι αρκετά παιδιά (25,7%) δείχνουν να

mστεύουν ότι η αύξηση της φωτοβολίας των λαμπών οφείλεται σε εξωτερικά χαρακτηριστικά

του ιcυΙCΛΏμαΤOς και mo συγκεκριμένα στο γεγονός ότι προστέθηκαν και άλλα καλώδια σε

αυτό (κύκλωμα). Χαρακτηριστικά οι μαθητές/ριες αναφέρουν ότι:

"στο κύκλωμα του σχήματος 76, )'ρησιμοποιούμε περισσότερα καλώδια και έτσι αυξάνεται η

φωτοβολία των λαμπών",

"στο κύΚ;.ωμα του σχήματος 76 έχουμε περισσότερα καλώδια και φέρνουν το ρεύμα πιο

γρήγορα και γι 'αυτό οι λάμπες φωτοβολούν περισσότερο",

''βάζουμε περισσότερα καλώδια και με αυτό τον τρόπο δίνουμε στις λάμπες περισσότερο ρεύμα"

κλπ.

Άλλοtlες μαθητές/ριες (24,3%) δηλώνουν απλά ότι η φωτοβολία των λαμπών αυξήθηκε

επειδή τα υλικά συνδέθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Ενδεικτικές απαντήσεις παιδιών

αναφέρουν ότι:

"η σύνδεση των δύο κυκλωμάτων είναι αJλιώτικη",

"επειδή α)).άζει ο τρόπος σύνδεσης των λαμπών στα δύο κυκ).ώματα".

"οι λάμπες είναι συνδεδεμένεςμε διαφορετικό τρόπο" Κ.ά.

Κάποιοι/ες μαθητές!ριες (19,1%) δεν απαντούν στο συγκεκριμένο ερώτημα, ενώ

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά (11 %), δείχνουν να συσχετίζουν τη

μεγαλύτερη φωτοβολία των λαμπών με το γεγονός ότι στο κύκλωμα του σχήματος 76, η

ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη, σε σχέση με την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα

του σχήματος 75. Ενδεικτικά οι μαθητές/ριες αναφέρουν ότι:

"όταν τα λαμπάκια είναι σε σειρά έχουμε μικρότερη ένταση και άρα μικρότερη φωτοβολία",

"στο κύκλωμα 76 τα λαμπάκια δεν είναι σε σειρά και η ένταση είναι αυξημένη γι 'αυτό

φωτοβολούν περισσότερο",
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"έτσι όπως συνδέσαμε τις λάμπες, η ένταση αυξήθηκε σε όλο το κύκλωμα· και οι λάμπες

φωτοβολούν πιο πολύ" κ.ά.

Πίνακας 57

Ερώτηση 47: Τα κυκλώματα των σχημάτων 75 και 76 έχουν δύο λάμπες. Παρόλο αυτά η

φωτοβολία των λαμπών στο κύκλωμα 75 είναι μικρότερη από τη φωτοβολία των λαμπών

στο κύκλωμα 76. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες
.

Ν=136 %

Ι Στο κύκλωμα του σχήματος 76 υπάρχουν περισσότερα 35 25,7
καλώδια

2 Η σύνδεσή του είναι διαφορεηκή 33 24,3

3 Στο κύκλωμα του σχήματος 75 η ένταση του ρεύματος είναι 15 11
μικρότερη από την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα του

σχήματος 76

4 Στο κύκλωμα του σχήματος 75 τα ηλεκτρόνια περνούν από 12 8,8
δύο εμπόδια, ενώ στο 76 από ένα

5 Συναντούν περισσότερα εμπόδια 4 2,9

6 Διάφορα 8 5,9

7 Δεν ξέρω 3 2,2

8 Χωρίς απάντηση 26 19, Ι

Επίσης, κάποια παιδιά (8,8%), δείχνουν να συσχετίζουν την ένταση του ρεύματος

μεταξύ των διακλαδώσεων στο κύκλωμα του σχήματος 76, με την ένταση του ρεύματος στο

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, κάνουν αναφορά σε ορισμένα από τα στοιχεία του μοντέλου του

"φανταστικού" τρένου (π.χ. εμπόδια), και εξηγούν ότι η φωτοβολία των λαμπών αυξήθηκε

γιατί τα ηλεκτρόνια δεν περνούν και από τα δύο εμπόδια, όπως συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια

στο κύκλωμα του σχήματος 75. Χαρακτηριστικά οι μαθητές!ριες απαντούν ότι:

"σro σχήμα 75 τα η).Εκτρόνια περνούν από δύο εμπόδια. ενώ στο σχήμα 76 από ένα εμπόδιο,

όπως σro σχήμα 74",

"τα ηλεκτρόνια χωρίζονται σε κάποιο σημείο και η ένταση σrις διακί.αδώσεις εiναι ίδια με το

απλό η;.Εκτρικό κύκλωμα",

"δεν περνούν όλα τα ηλεκτρόνια από τα εμπόδια. Τα ηλεκτρόνια χωρίζονται και εκεί κινούνται

όπως και τα ηλεκτρόνια στο σχήμα 74" κ.ά.
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Τι συμβαίνει με πι φωτοβολία δύο λαμπών συνδεδεμένων παράJJ.ηλα όταν η μία

αποσυνδεθεί;

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της ίδιας ομαδικής δραστηριότητας (2), ζητούνταν από

τouς!ις μαθητές!ριες να αποσυνδέσουνΙ αφαψέσουν τη μία από τις δύο λάμι-τες του

_ 1CIJκλώματος της παράλληλης συνδεσμολσΥίας (βλ- σχήμα 76), να γράψουν τις παρατηρήσεις

τους και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτήν την

περίπτωση. Οι ερωτήσεις είχαν ως εξής:

48. ΒΎάλτε από το κύιU.ωμα 76 τη μία λάμπα. Τι πορατηρείπ;

49. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Πίνακας 58

Ερώτηση 48: Βγάλτε από το κύκλωμα 76 τη μία λόμπα. Τι παρατηρείτε;

σια Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=l36 %

Ι Η άλλη λόμπα συνεχίζει να φωτοβολεί 122 89,7

2 Διάφορα 5 3,7

3 Χωρίς απάντηση 9 6,6

Στην πρώτη από τις δύο ερωτήσεις (βλ. πίνακα 58) οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες

(89,7%) απαντούν ότι αν βγει η μία λάμπα από το κύκλωμα, η άλλη λάμπα θα συνεχίσει να

φωτοβολεί, όπως και προηγουμένως και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

"είτε τη μία λάμπα 'βγάλουμε, είτε την άJλη, αυτή που μένει πάντα θα φωτοβολεί όπως πριν",

"η άλλη λάμπα ανάβει",

"η μία λάμπα φωτοβολεί, ενώ η άJλη έσβησε" Κ.ά.

Στον επόμενο πίνακα (59) φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες στην

προσπάθειά τους να εξηγήσουν πού μπορεί να οφείλεται το γεγονός ότι όταν βγάλουμε τη μία

λάμπα από το κύκλωμα, η άλλη .συνεχίζει να λειτουργεί και να φωτοβολεί, όπως

προηγουμένως. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι mo πoλλoίlές μαθητές/ριες (64,7%)

αναγνωρίζουν ορθά ότι το νέο κύκλωμα που δημιουΡγείται (αφού βγει η μία λάμπα), είναι

σαν το απλό ηλεκ:τρικό κύκλωμα και αναφέρουν χαρακτηριστικά όπ:

"είναι σαν να κάνουμε ένα κύιc;.ωμα με μια λάμπα, αλλά πο)).ά καλώδια",
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"βγάλαμε τη μία λάμπα από το κύκλωμα και δημιουργήθηκε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, που

φτιάξαμε στο πρώτο μάθημα",

"αποσυνδέσαμε τη μία λάμπα από το κύιύ.ωμα, αiJ.ά η ό.iλη συνεχίζει να φωτοβολεί αφού

έμεινε ένα αΠιίό ηλειcφικό κύκλωμα" Κ.ά.

Άλλοι/ες μαθητέςlριες (13.2%) δίνουν ταυτολογικές απαντήσεις και αναφέρουν όπ

αυτό συμβαίνει επειδή "pγόJ.αμε τη μΙα ί.ό.μπα από το κύκί.ωμα", ενώ κάποιοι/ες μαθητές!ριες

(12,5%) δεν δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένοερώτημα.

Πίνακας59

Ερώτηση 49: Γιατί νομίζετε όπ συμβαίνει αυτό;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=136 %

Ι Το κύκλωμα δουλεύει σαν ένα απλό κύκλωμα 88 64,7

2 Γιατί βγάζουμε τη μία λάμπα 18 13,2

3 Όλα τα ηλεκτρόνια πηγαίνουν στη μία λάμπα 7 5,1

4 Υπάρχουν λιγότερα εμπόδια και τα ηλεκτρόνια 'Κ1νούνται με 4 2,9
μεγαλύτερη ένταση

5 Διάφορα 2 1,4

6 Χωρίς απάντηση 17 12,5

Πώς ανnμετωπίζOυν οι μαθητές/ρlεςμlα νέα κατάσταση/ πρόβλημα;

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό όη όταν οι μαθητές/ριες έχουν να επιλύσουν μια νέα

κατάσταση/ πρόβλημα, και εφόσον έΧουν ήδη διδαχθεί ορισμένες έννοιες και έΧουν στη

διάθεσή τους κάποια νοηηκά εργαλεία, όπως το μοντέλο του "φαντασηκού" τρένου,

πραγματοποιούν διάφορους συλλογισμούς, από όπου γίνεται αντιληπτό όη πραγματοποιείται

μια διαβάθμιση στις ιδέες τους, μια σταδιακή διαφοροποίηση/ τροποποίηση στις αντιλήψεις

τους.

Ενδεικπκά. από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στα προηγούμενα ερωτήματα

προκύπτει όη:

• αρχικά οι μαθητές/ριες ανατρέχουν σε διαισθητικές ανηλήψεις (π.χ. βάλαμε περισσότερα

καλώδια και αυξήθηκε η φωτοβολία των λαμπών),
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• χρησιμοποιούν εν μέρει το προηγούμενο μovτέλo του τρένου για να ερμηνεύσουν την

παράλ/ηλη σύνδεση λαμπών (π,χ. στη σύνδεση σε σειρά τα ηλεκτρόνια περνούν από δύο

εμπόδια, ενώ στην παράλ/ηλη σύνδεση από ένα),

• κάνουν επιμέρους συσχετίσεις (π.χ. συσχετίζουν την αύξηση της φωτοβολίας των λαμπών

που συνδέθηκαν παράλ/ηλα με την αύξηση της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα),

• κάνουν συγκρίσεις και αναζητούν ομοιότητες και διαφορές με άlJ..n.. κυκλώματα,

• επινοούν νέες εξηγήσεις κλπ.

Παρανοήσεις για την παΡόJJ.ηλη σύνδεση λαμπών (φάση 2, κατά τη δΊάμκεlα της

διδσnκαλίας)

α) τα πιο πολλά καλώδια έχουν περισσότερα ηλεκτρόνια, φέρνουν το ηλεκτρικό ρεύμα

πιο γρήγορα ή δίνουν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα στις λάμπες

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στα παραι-τ:άνω ερωτήματα, γίνεται

φανερό ότι τα παιδιά εκφράζουν ορισμένες παρανοήσεις για την παράλληλη σύνδεση

λαμπών. Ορισμένουες μαθητές/ριες (16,9%) στο ερώτημα τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό

ρεύμα και οι δύο λάμπες που είναι συνδεδεμένες παράλ/ηλα έχουν την ίδια φωτοβολία με τη

λάμπα του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος εστιάζουν την προσοχή τους στο ρόλο των

καλωδίων στο νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν και θεωρούν ότι τα επιπλέον καλώδια

στην παράλληλη σύνδεση συμβάλλουν στην αύξηση της φωτοβολίας των λαμπών, για το

λόγο όπ τα περισσότερα καλώδια έχουν περισσότερα ηλεκτρόνια.

Η ίδια εναλλακτική αντίληψη εμφανίζεται και σε ένα επόμενο ερώτημα όπου ζητούνταν

από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το γιατί δύο λάμπες συνδεδεμένες

παράλληλα φωτοβολούν περισσότερο από δύο λάμπες που είναι συνδεδεμένες σε σειρά.

Και τότε πάλι πολλά παιδιά (25,7%) δείχνουν να πιστεύουν ότι η αύξηση της

φωτοβολίας των λαμπών οφείλεται σε εξωτερικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος και πιο

συγκεκριμένα στο γεγονός ότι προστέθηκαν και άlJ..n.. καλώδια στο κύκλωμα που φέρνουν το

ρεύμα πιο γρήγορα ή που δίνουν περισσότερο ρεύμα στις λάμπες.

Έτσι, γίνεται φανερό ότι αρκετοiJές μαθητές/ριες πιστεύουν πριν τη διδασκαλία ότι

στην παράλληλη σύνδεση λσμπών:

"τα πιο πολλά καλώδια οδηγούν στην αύξηση της φωτοβολίας των λαμπών γιατί έχουν

περισσότερα ηλεκτρόνια",
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Ητα πιο ΠOJ.λά κoJ.ώδια φέρνουν πιο γρήγορα το ηλεκτρικό ρεύμα σπς λάμπες",

Ητα πιο πο;;.ά καλώδια δ/νουν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα σπς λάμπες".

β) κοντά στους πόλους της μπαταρίας το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πάντα περισσότερο

Μια ακόμα εναλλακτική ιδέα που φαίνεται να υιοθετούν οι μαθητές!ριες πριν τη

διδασκαλία για την παράλληλη σύνδεση λαμπών, προκύπτει από ης απαντήσεις που δίνουν

τα παιδιά στο ερώτημα σχετικά με το γιατί η ένταση του ρεύματος στην παράλληλη

συνδεσμολογία είναι μεγαλύτερη κοντά στους πόλους της μπαταρίας σε σχέση με την ένταση

του ρεύματος στις διακλαδώσεις.

Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (72,1%), απαντούν στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι η

ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη στα σημεία που είναι mo κοντά στην μπαταρία και

μικρότερη στα σημεία που είναι mo απομακρυσμένα από την μπαταρία. Έτσι, φαίνεται να

πιστεύουν πως:

"κοντά στους πόλους της μπαταρ{ας η ένταση του ρεύματος/ το ηλεκτρικό ρεύμα ε/ναι

πάντα μεγαλύτερη/ περισσότερο από την ένταση του pεύματoςJ το ηλεκτρικό ρεύμα σπς

διακλαδώσεις".

Συζήτηση στην τάξη

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στην τάξη. Οι μαθητές/ριες ανακοίνωσαν τα

αποτελέσματα των ομαδικών δραστηριοτήτων που συμπλήρωσαν και αντάλλαξαν απόψεις με

τους/ις μαθητές!ριες των άλλων ομάδων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα παιδιά εξέφρασαν κάποιους

προβληματισμούς και τη δυσκολία που αντιμετώmσαν στο να )'ρησιμοποιήσουν το μοντέλο

του "φανταστικού" τρένου για να ερμηνεύσουν τη λειτουργία της παράλληλης σύνδεσης

λαμπών. Αυτό το οποίο επισήμαναν ήταν ότι στο νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν

μπορούσαν να αντιστοιχίσουν τα στοιχεία του κυκλώματος (μπαταρία, καλώδια, λαμπάκια)

με τμήματα του μοντέλου του τρένου, όμως δεν μπορούσαν να βρουν μια λογική εξήγηση για

τη ροή των ηλεκτρονίων στην παράλληλη συνδεσμολογία με όρους "φανταστικού" τρένου,

δεδομένου ότι τα βαγόνια δεν μπορούν να αποσυνδεθούν σε KάJ-Ι:Oια διακλάδωση, να
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·ακολουθήσουν διαφορεπκές διαδρομές και στη συνέχεια να ενωθούν και πάλι σε κάποια

επόμενη διακλάδωση.

Από τη συζήτ/ση έγινε φανερό όπ και οι ίδιοΊ1ες οι μαθητές/ριες κατανόησαν τους

περιορισμούς του μοντέλου του "'φαντασπκού" τρένου, αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης

ενός άλλου μOντέΛUυ (π.χ. το μοντέλο του "'αυτοκινητόδρομου") ή ενός διαφορετικού

συΙJ..οΥισμού για την ερμηνεία του τρόπου· λειτουργίας του κυκλώματος της παράλληλης

σύνδεσης αντιστάσεων, κάτι το οποίο έγινε στη συνέχεια της διδασκαλίας.

Ωστόσο, αρχικά πριν τη διδασκαλία του μοντέλου του "'αυτοκινητόδρομου" δεν

τέθηκαν από τον/ην εκπαιδευτικό αυστηρά όρια στη χρήση του μοντέλου του "φαντασπκού"

τρένου και θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κάποια παιδιά χρησιμοποίησαν,

στο βαθμό που τους επιτρεπόταν, γνώσεις προηγούμενων μαθημάτων (π.χ. μοντέλο του

τρένου) για την ερμηνεία νέων φαινομένων (παράλληλη σύνδεση). Για παράδειγμα στην

ερώτηση 47 (βλ. πίνακα 57), λήφθηκαν ως ικανοποιητικές απαντήσεις παιδιών που έκαναν

αναφορά σε ορισμένα από τα στοιχεία του μοντέλου του "'φαντασπκού τρένου" (π.χ.

εμπόδια) και εξήγησαν όπ η φωτοβολία των δύο λαμπών που συνδέθηκαν παράλληλα

αυξήθηκε γιατί τα ηλεκτρόνια δεν περνούν και από τα δύο εμπόδια, όπως συμβαίνει με τις

δύο λάμπες που συνδέονταν σε σειρά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη και μετά τους προβλημαπσμούς που

εκφράστηκαν, τα παιδιά με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού συζήτησαν για

το μοντέλο του "'αυτοκινητόδρομου" και εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του

μοντέλου αυτού και του κυκλώματος που συναρμολόγησαν. Επιπλέον, προσπάθησαν να

ερμηνεύσουν με τη βοήθεια του "αυτοκινητόδρομου", τη μεγαλύτερη ένταση ρεύματος κοντά

στους πόλους της μπαταρίας ενός κυκλώματος παράλ/ηλης σύνδεσης λαμπών, σε σχέση με

τη μικρότερη ένταση ρεύματος σης διακλαδώσεις, καθώς και πού οφείλεται το γεγονός ότι

δύο λάμπες συνδεδεμένες παράΙJ..ηλα έχουν την ίδια φωτοβολία με τη λάμπα του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος.

Όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην τάξη, τα παιδιά απάντησαν στα ακόλουθα

ερωτήματα:

50. Πως θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που γνωρίσατε στο σημερινό μάθημα;

51. Τι συμβαίνει με το η~κτρικό ρεύμα κοντά στους πόλους της μπαταρίας, όταν συνδέουμε με

αυτό τον τρόπο τις λάμπες στο κύκλωμα;

52. Τι νομίζετε ότι συμβαiνει με τη φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται παράJληλα σε

σχέση με τη φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται σε σειρά;
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Τα δύο τελευταία ερωτήματα (51 και 52), επανέρχονται στο τέλος της διδασκαλίας,

προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εξέλιξη στις αντιλήψεις των μαθητώνΙριών κατά τ/

διάρκεια τ/ς διδασκαλίας, αν οι ιδέες των παιδιών τροποποιήθηκαν και ειδικότερα αν υπήρξε

βελτίωση και σε ποιο βαθμό ως α,τοτέλεσμα της διδα1mκής παρέμβασης.

- Πώς ονομάζεται ο ~'έoς τρόπος σύνδεσης πιιν ί.αμπώνί

Από τα αποτελέσματα πρoιcύπτει (βλ. πίνακα 60) όπ σχεδόν ό'MJύες οι μαθητές!ριες

(97, 1%), έμαθαν να ονομάζουν το κύκλωμα που συναρμολόγησαν και να αναγνωρίζουν την

"παράJ).ηίJ/ σύνδεση λαμπών".

Πίνακας 60

Ερώτηση 50: Πώς-θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που rνωρίσατε στο

σημερινό μάθημα;

αfα Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

Ν=136 %

Ι Παράλληλη σύνδεση 132 97, Ι

2 Χωρίς απάντηση 4 2,9

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα κοντά στους πόλους της μπαταρίας όταν οι λάμπες

συνδiοvται παpάJJ.ηλα;

Από ης απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στο επόμενο ερώτημα (βλ. πίνακα 6Ι) γίνεται

φανερό ότι οι αντιλήψεις των μαθητώνΙριών βεληώθηκαν σημανηκά Ία/Ι οι περισσότεροtlες

από αυτούς/ές (86,1%, βλ.. πίνακα 61, ....--ατηγορίες απαντήσεων Ι, 2 και 3) κατανόησαν σε ένα

σημαντικό βαθμό όψεις της παpάJληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο.

Ειδικότερα, πο!λά παιδιά (45,6%) αναφέρουν ότι όταν συνδέονται δύο λάμπες

παράλληλα, αυξάνεται το ηλειcrΡΙKό ρεύμα κοντά στους πόλους τ/ς μπαταρίας για το λiYyo

ότι τα ηλεκτρόνια 1(\νουνται πιο γρήγορα εκεί, και πιο αργά μεταξύ των διακλαδώσεων_Έτσι,

φαίνεται ότι μετά τ/ συζήτ/ση σrην τάξη, τα παιδιά παύουν να εσnάζoυν την προσοχή τους

μόνο στη μπαταρία και δείχνουν να έχουν μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση για το κύΙCΛΩμα,

δεδομένου ότι στις απαντήσεις που δίνουν προσπαθούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει με την

ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορα σημεία του 'ιCUκλώματος και όχι σε ορισμένα
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από αυτά (π.χ. κοντά στη πόλους της μπαταρίας). Χαρακτηριστικές απαντήσεις παιδιών

αναφέρουν ότι:

"τα ηλεκτρόνια κινούνται με μεΥαλύτερη ταχύτητα κοντά στους πόί.ους της μπαταρίας, ενώ η

ταχύτητά τους πέφτει στο μισό στις διακλαδώσεις",

"αυξάνεται η ταχύτητα των ηί.εκτρονίων κοντα στους πό;..ους και μειώνεται στις διακλαδώσεις"

- "με αυτόν τον τρόπο σύνδεσης αυξάνεται η ένταση του 'ρεύματος, δη;.αδή, η ταχύτητα των

ηλεκτρονίων πριν τη διακ/.άδωση, μειώνεται στη διακί.'άδωση και αυξάνεται και παλι μετά από

αυτή" κλπ.

Πίνακας 61

Ερώτηση 51: Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό-.ρεύμα κοντά στους πόλους τ/ς μπαταρίας,

όταν συνδέουμε με-αυτόν τον τρόπο τις λάμπες:στο κύκλωμα;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=l36 %

Ι Αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί τα ηλεκτρόνια 62 45,6
κινούνται γρήγορα κοντά στους πόλους και πιο αργά στις

διακλαδώσεις

2 Αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα επειδή τα ηλεκτρόνια 50 36,8
βρίσκουν περισσότερους δρόμους

3 Αυξάνονται τα εμπόδια και έτσι αυξάνεται το ηλεκτρικό 5 3,7
ρεύμα κοντά στους πόλους

4 Διάφορα 5 3,7

5 Χωρίς απάντηση 14 10,3

Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι αρκετοiJές μαθητές/ριες παύουν να

χρησιμοποιούν το μοντέλο του "φανταστικού τρένου" που δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη

συμπεριφορά κυκλωμάτων με παράλληλη σύνδεση λαμπών και πολλοilές από αυτούς/ές

(36,8%), υιοθετούν και χρησιμοποιούν το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου" για να

εξηγήσουν την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στους πόλους της μπαταρίας.

Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι καθώς συνδέεται μια δεύτερη λάμπα παράλληλα με την πρώτη:

"αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί τα ηλεκτρόνια βρίσκουν περισσότερους δρόμους",

"αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί στις διακλαδώσεις τα ηλεκτρόνια βρίσκουν περισσότερους

δρόμους, και όπως τα αυτοκίνητα, καταφέρνουν να κινούνται στο κυρίως κύκλωμα πιο γρήγορα

και με μεγαλύτερη ευκολία",
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"το η).εκτρικό ρεύμα αυξάνεται, γιατί τα η).εκτρόνια βρίσκουν περισσότερους δρόμους να

κινηθούν και έτσι ξεκινούν από την αρχή πολύ πιο γρήγορα".

Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η κατανόηση του πώς

συσχετίζονται τα μεγέθη τάση (U), ένταση (Ι), αντίσταση (R) στην παρά)J..ηλη σύνδεση δεν

είναι απλή υπόθεση, ενώ δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο/ αναλογία που να δίνει ικανοποιητική

συνολική θεώρηση του κυκλώματος και του τρόπου με τον οποίο αλληλοεπηρεάζονται τα

μεγέθη που το περιγράφουν.

Οι διδακτικές επιλογές που πραγματοποιήσαμε ήταν οι μαθητές!ριες να καταλάβουν ότι

στην παράλ/ηλη συνδεσμολογία υπάρχουν επιμέρους κυκλώματα που το καθένα λειτουργεί

σαν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και να μάθουν να τα αναγνωρίζουν. Επιπλέον, να

διαmστώσουν ορισμένες διαφορές με τη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και ότι υπάρχει

διαφορά στην ένταση του ρεύματος κοντά στους πόλους της μπαταρίας και στο κυρίως

κύκλωμα για να το συνδέσουν στη συνέχεια με το κύκλωμα του σπιτιού και την ανάγκη

ύπαρξης της ασφάλειας.

Τι συμβαίνει με τη φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται παράJJ.ηλα σε σχέση με τη

φωτοβοΥα των λαμπών όταν συνδέονται σε σεφά;

Το ίδιο ικανοποιητικές είναι και οι απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά σε ένα από τα

τελευταία ερωτήματα (52) της πέμπτης διδακτικής ενότητας (βλ. πίνακα 62).

Στο τέλος της διδασκαλίας οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (81 %, βλ. πίνακα 62,

κατηγορίες απαντήσεων 1 και 2), δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις σχετικά με το ερώτημα

γιατί η φωτοβολία των λαμπών, στην παράλ/ηλη σύνδεση είναι μεγαλύτερη από τη

φωτοβολία των λαμπών που είναι συνδεδεμένες σε σειρά και σχεδόν όλσιJες συσχετίζουν την

αύξηση της φωτοβολίας των λαμπών με την αύξηση της κίνησης των ηλεκτρονίων στο

κύκλωμα και άρα με τη μείωση της συνολικής αντίστασης σε αυτό.

Ειδικότερα, πο!J.iJ. παιδιά (34,6%), εξηγούν ότι η φωτοβολία των λαμπών αυξάνεται,

επειδή όπως λένε μειώνεται η αντίσταση στο κύκλωμα και τα ηλεκτρόνια κινούνται mo

γρήγορα. Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών/ριών αναφέρουν ότι:

"η ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη σε όλο το κύκΑωμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο

σύνδεσης μειώνεται η αντίσταση".

"επειδή τα η).εκτρόνια χωρίζονται στις διακλαδώσεις, το καθένα συναντά μόνο μια αντίσταση

και έτσι κινούνται πιο γρήγορα",
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-

"οι λάμπες φωτοβολούν περισσότερο γιατί τα ηλεκτρόνια περνούν μόνο από ένα εμπόδιο και

i:τσι φαίνεται ότι η αντίσταση στο κύκλωμα μειώνεται" Κ.Ο.Κ.

Πίνακας 62

Ερώτηση 52; Τι νομίζετε ότι συμβαίνει με τη φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται

παράλ/ηλα σε σχέση με τη φωτοβολία των λαμπών όταν συνδέονται σε σειρά;

ωα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=136 %

Ι Η φωτοβολία αυξάνεται γιατί μειώνεται η αντίσταση και τα 47 34,6
ηλεκτρόνια 1C1.νούνται πιο γρήγορα σε όλο το κύκλωμα

2 Η φωτοβολία αυξάνεται γιατί μειώνεται η αντίσταση και 63 46,4
έτσι τα ηλεκτρόvtα όπως τα αυτοκίνητα βρίσκουν

διακλαδώσεις και 1C1.νούνται πιο γρήγορα

3 Η φωτοβολία αυξάνεται γιατί βάλαμε περισσότερα καλώδια 7 5,1

4 Διάφορα 5 3,7

5 Δεν ξέρω 6 4,4

6 Χωρίς απάντηση 8 5,9

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αρκετoίlές μαθητές/ριες (46,4%. βλ. πίνακα

62, κατηγορία απάντησης 2), κατανόησαν το μοντέλο του ·'αυΤΟ1C1.νητόδΡΟμΟυ" και το

χρησιμοποίησανάμεσα ή έμμεσα για να εξηγήσουν τη μεγαλύτερη φωτοβολία των λαμπών.

Χαρακτηριστικά,τα παιδιά αναφέρουνότι αυτό συμβαίνει επειδή;

"τα ηί..ειcrρόνια όπως και τα αυτοκίνητα κινούνται πιο γρήγορα όταν σε κάποιο σημείο υπάρξει

και άλλος δρόμος. γιατί περνούνμόνο από μία λάμπα",

"τα αυτοκίνητα όπως τα ηλεκτρόνια κινούνται σε όλη τη διαδρομή πιο γρήγορα γιατί σε κάποιο

σημείο χωρίζονται και άλλα πάνε από τον έναν δρόμο, άλλα από τον άλλο και έτσι δεν περνούν

από όλες τις λακκούβες",

"τα βαγόνια στο τρένο κινούνται σε μια γραμμή, ενώ στον αυτοκινητόδρομο υπάρχουν

μικρότερα δρομάκια, το κάθε αυτοκίνητο συναντά μόνο μια λακκούβα και έτσι τα αυτοκίνητα

κινούνται πιο γρήγορα",

"επειδή υπό.ρχουν οι διακλαδώσεις, μειώνεται η συνολική αντίσταση και τα ηλεκτρόνια

κινούνται πιο γρήγορα παντού",

"μόλιςβάζουμε και δεύτερη λάμπα. διακλάδωση δηλαδή, αυξάνεται η ένταση του ρεύματος και

τα ηί.εκτρόνια κινούνται σε όλη τη διαδρομή πιο γρήγορα γιατί όπως καταλαβαίνουμεμειώνεται

η αντίσταση" κ.ά.
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Επίσης, από τα αποτελέσματα του πίνακα 30 προκύπτει ότι στο τέλος της διδασκαλίας

μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών (5,1 %, έναντι 16,9, πίνακας 55, κατηγορία

απάντησης 3 και 25,7%, πίνακας 57, κατηγορία απάντησης 1), που υποστήριζαν ότι η

φωτοβολία των λαμπών αυξήθηκε επειδή προστέθηκαν και άλλα καλώδια στο κύκλωμα.

Σύνοψη

Συμπερασματικά, από ης απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στην αρχή. κατά τη

διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας της πέμπτης διδακτικής ενότητας, γίνεται φανερό ότι

ενώ αρχικά τα παιδιά δεν είχαν αναπαραστάσεις για την παράλληλη συνδεσμολογία, στο

τέλος της ενότητας κατανόησαν σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη σύνδεση και τη

λειτουργία κυκλωμάτων παράλληλης σύνδεσης λαμπών! αντιστάσεων στο εργαστήριο.

Στην αρχή της διδασκαλίας τα πιο πολλά παιδιά (56,6%) δεν κατάφεραν να προβλέψουν

σωστά πώς θα έπρεπε να συνδέσουν ης δύο λάμπες και τη μία μπαταρία που στο

προηγούμενο μάθημα συνέδεσαν σε σειρά, έτσι ώστε να αυξηθεί η φωτοβολία των δύο

λαμπών.

Πολλουές μαθητές/ριες επηρεάστηκαν από τα κυκλώματα που συναρμολόγησαν στην

προηγούμενη διδακτική ενότητα και σχεδίασαν σύνδεση λαμπών σε σειρά (35,9%), ενώ

μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που φάνηκε να υποστηρίζει στην αρχή της

προηγούμενης (4
ης

) διδακτικής ενότητας (11,6%) το "μονοπολικό μοντέλο" για το ηλεκτρικό

ρεύμα, δεδομένου ότι στην αρχή της πέμπτης διδακnκής ενότητας, μόλις το 5,5% των

παιδιών παρουσιάζει κυκλώματα "μονοπολικού" τύπου.

Επίσης, από τα σχήματα που πραγματοποιούν τα παιδιά στη συγκεκριμένη ερώτηση

φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητώνΙριών (30,4%) προβλέπει σωστά και σχεδιάζει

παράλληλη σύνδεση λαμπών. γεγονός που οφείλεται στο ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια των

τεσσάρων πρώτων διδακτικών ενοτήτων πειραματίστηκαν αρκετά με τα υλικά που είχαν στη

διάθεσή τους. και αρκετές φορές είχαν σημειώσει ότι με αυτόν τον τρόπο σύνδεσης των

λαμπών (παράλ/.ηλα) η φωτοβολία τους ήταν πιο έντονη σε σχέση με τη φωτοβολία των

λαμπών που ήταν συνδεδεμένες σε σειρά.

Κάποιοι/ες ΌXΛoιJες μαθητές/ριες (13%) αν και σχεδίασαν παράλληλη σύνδεση. και

κατάφεραν να αυξήσουν τ/ φωτοβολία των δύο λαμπών. έδειξαν την κάθε λάμπα να

συνδέεται με 2 καλώδια με την μπαταρία και δεν έλαβαν υπόψη τους τον αρχικό περιορισμό
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του προβλήματος που έλεγε ότι στην μπαταρία δεν θα έπρεπε να συνδεθούν (συνολικά)

περισσότερα από δύο καλώδια.

Κατά τ/ διάρκεια της διδασκαλίας, και στο πλαίσ1Ο της πρώτης ομαδικής

δραστηριότητας ένας σημαντικός αριθμός παιδιών (24,3%), συγκρίνοντας τ/ φωτοβολία των

δύο λαμπών που ήταν συνδεδεμένες παράλληλα. με τη φωτοβολία της μιας λάμπας στο απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα, συνειδητοποίησε ότι στην παράλληλη συνδεσμολογία δημιουργούνται

δύο ανεξάρτητα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και ότι τα ηλεκτρόνια δεν περνούν και από τις

δύο λάμπες, αλλά το καθένα μόνο από τη μία (λάμπα).

Ωστόσο. κάποιοι/ες μαθητές!ριες (16,9%) εκφράζουν παρανοήσεις 'γ1.α το ηλεκτρικό

ρεύμα στην παράλληλη σύνδεση λαμπών! αντιστάσεων και άναφέρουν ότι "επειδή βάλαμε

περισσότερα καλώδια στο νέο κύκλωμα, αυξήθηκαν τα ηλεκτρόνια κω Ύι'αυτό οι λάμπες

φωτοβολούν περισσότερο από αυτές που ήταν συνδεδεμένες σε σειρά".

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στο πλαίσιο της δεύτερης ομαδικής

δραστηριότητας, οι μαθητές/ριες στην προσπάθειά τους να επιλύσουν μια νέα κατάσταση!

πρόβλημα. Ylari η ένταση του ρεύματος κοντά στους πόλους της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη

από την ένταση του ρεύματος στις διακλαδώσεις, καταφεύγουν σε απλοΙκές! διαισθητικές

εξηγήσεις και εκφράζουν παρανοήσεις.

Πολλά παιδιά (72,1%) αναφέρουν λανθασμένα την αντίληψη ότι "η ένταση του

ρεύματος σε σημεiα που βρίσκονται κοντά στην μπαταρία, είναι πάντα μησJ.ύτερη από

την ένταση του ρεύματος σε σημεία που είναι απομακρυσμένα από αυτή (μπαταρία)".

Άλλουες μαθητές!ριες (11,8%), χρησιμοποιούν στοιχεία του μοντέλου του "φανταστικού"

τρένου και εξηγούν ότι η ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη κοντά στους πόλους τ/ς

μπαταρίας γιατί "τα ηλεκτρόνια εκεί (στους πόλους) δεν συναντούν εμπόδια, ενώ σπς

διακλαδώσειςπερνούν από εμπόδια και μειώνεται η ταχύτητα κίνησής τους".

Στο επόμενο ερώτημα, σχετικά με το γιατί δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα,

φωτοβολούν περισσότερο από δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά. αρκετά παιδιά (25,7%)

εκφράζουν και πάλι παρανοήσεις και αναφέρουν ότι η αυξημένη φωτοβολία των λαμπών'

(παράλληλα), οφείλεται στο γεγονός ότι "στο νέο κύκλωμα προστέθηκαν και ιϋ).α καλώδια,

K(JJ τα περισσότερα καλώδια φέρνουν το ηλεκτρικό ρεύμα πιο γρήγορα στις λάμπες ή

δίνουν περισσότερορεύμα στα λαμπάκιακαι έτσι αυτά φωτοβολούνπερισσότερο".

Ωστόσο, ορισμένοι/ες μαθητές/ριες, στο πλαίσιο αυτής τ/ς δεύτερης ομαδικής

δραστηριότητας,συζητώνταςστην ομάδα με τους!ις συμμαθητές!ριέςτους. και μέσα από τ/ν
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ανταλλαγή απόψεων και την έκφραση επιχειρημάτων για τις αντιλήψεις τους, άρχισαν να

διατυπώνουν συλλογισμούς, καθώς και να συγκρίνουν και να συσχετίζουν με πιο

ολοκληρωμένο τρόπο τα δεδομένα του συγκεκριμένου προβλήματος. Έτσι, κάποιοι/ες

μαθητές/ριες (11%), συσχετίζουν τη φωτοβολία των λαμπών στο κύκλωμα. με την ένταση

του ρεύματος και εξηγούν ότι η φωτοβολία των δύο λαμπών που είναι συνδεδεμένες

_ παράλληλα, είναι μεγαλύτερη από τη φωτοβολία των λαμπών που ήταν συνδεδεμένες σε

σειρά, γιατί η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα της σύνδεσης λαμπών σε σειρά είναι

μικρότερη από την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας.

Επίσης. κάποιοι/ες ά)J.x;ι/ες μαθητές/ριες (8,8%), συσχετίζουν την ένταση του ρεύματος

σης διακλαδώσεις της παράλληλης συνδεσμολογίας, με την ένταση του ρεύματος στο απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα, και συνειδητοποιούν ότι οι λάμπες στα δύο κυκλώματα έχουν τ/ν ίδια

φωτοβολία, επειδή στην παράλληλη συνδεσμολογία δημιουργούνται εmμέρους απλά

ηλεκτρικά κυκλώματα και τα ηλεκτρόνια περνούν μόνο από τη μία λάμπα.

Στο επόμενο ερώτημα, όπου οι μαθητές/ριες εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το

τι συμβαίνει με τη φωτοβολία δύο λαμπών συνδεδεμένων παράλληλα. όταν η μία

αποσυνδεθεί, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (89,7%) απάντησαν σωστά ότι η άλλη λάμπα

θα συνεχίσει να φωτοβολεί όπως και προηγουμένως, δεδομένου ότι όπως αναγνώρισαν οι πιο

πολ/οί/ές (64.7%), το νέο κύκλωμα που δημιουργείται είναι ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην τάξη οι μαθητές/ριες εξέφρασαν τις απόψεις τους για τα

ερωτήματα που προαναφέρθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες, επιχειρηματολόγησαν για τις αποφάσεις

της ομάδας τους και κατέληξαν σε συλλογικά συμπεράσματα. Επίσης, με την κατάλληλη

καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού, συζήτησαν για το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου"

εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του μοντέλου και του κυκλώματος που

συναρμολόγησαν, και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη μεγαλύτερη ένταση ρεύματος κοντά

στους πόλους της μπαταρίας ενός κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης λαμπών, σε σχέση με

τη μικρότερη ένταση ρεύματος στις διακλαδώσεις, καθώς και πού οφείλεται το γεγονός ότι

δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα έχουν την ίδια φωτοβολία με τη λάμπα του απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος.

·Ετσι, στο τέλος της 5ΙΙ~ διδακτικής ενότητας οι αντιλήψεις των μαθητών/ριών

βελτιώθηκαν σημαντικά και τα περισσότερα παιδιά κατανόησαν σε ένα σημαντικό βαθμό

όψεις της παράΛληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, που αποτέλεσαν και τις διδακτικές

επιλογές που πραγματοποιήσαμε για τη διδασκαλία της συΥκεκριμένης ενότητας. Δηλαδή, να
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Καταλάβουν ότι στην παράλληλη συνδεσμολογία υπάρχουν επιμέρους κυκλώματα που το

καθένα λειτουργεί σαν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και να μάθουν να τα αναγνωρίζουν,

καθώς και να διαπιστώσουν ότι υπάρχει διαφορά στην ένταση του ρεύματος κοντά στους

πόλους της μπαταρίας και στο κυρίως κύκλωμα για να το συνδέσουν στη συνέχεια με το

κύκλωμα του σπιτιού και την ανάγκη ύπαρξης της ασφάλειας.

Ειδικότερα, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (86,] %), συνειδητοποίησαν ότι όταν δύο

λάμπες συνδέονται παράλληλα, αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα κοντά στους πόλους της

μπαταρίας για το 'λόγο ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα εκεί, και πιο αργά μεταξύ

των διακλαδώσεων (45,6%), ενώ αΡKεΤOίJές (36,8%). υιοθέτησαν και χρησιμοποίησαν το

μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου" για να εξηγήσουν την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος

κοντά στους πόλους της μπαταρίας.

Eπiσης. στο τέλος της διδασκαλίας οι περισσότερ01lες μαθητέςιριες (8Ι%), έδωσαν

ικανοποιητικές απαντήσεις σχετικά με το ερώτημα γιατί η φωτοβολία των λαμπών, στην

παράλληλη σύνδεση είναι μεγαλύτερη από τη φωτοβολία των λαμπών που είναι

συνδεδεμένες σε σεφά και σχεδόν όλοι/ες συσχέτισαν την αύξηση της φωτοβολίας των

λαμπών με την αύξηση της κίνησης των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα και άρα με τη μείωση της

συνολικήςαντίστασης σε αυτό.

Ειδικότερα. πολλά παιδιά (34.6%), εξήγησαν ότι αυτό συμβαίνει επειδή μειώνεται η

αντίσταση και τα ηλεκτρόνια κινούνται γρήγορα, ενώ αΡKετoίJές μαθητές/ριες (46,4%),

χρησιμοποίησαν άμεσα ή έμμεσα το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου" για να εξηγήσουν τη

μεγαλύτερη φωτοβολία των λαμπών.

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 62 προκύπτει ακόμα ότι στο τέλος της διδασκαλίας

μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που εξέφραζαν παρανοήσεις για το ρόλο των

καλωδίων στο νέο κύκλωμα που συναρμολόγησαν (5,]%, έναντι ]6,9, πίνακας 55, κατηγορία

απάντησης 3 και 25.7%, πίνακας 57, κατηγορία απάντησης ]), και που υποστήριζαν ότι η

φωτοβολία των λαμπών αυξήθηκε επειδή προστέθηκαν και άλλα καλώδια στο κύκλωμα, που

φέρνουν το ηλεκτρικό ρεύμα πιο γρήγορα ή που "δίνουν" περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα στα

λαμπόκια.

Επίσης. παρά το γεγονός ότι η κατανόηση του πώς συσχετίζονται τα μεγέθη τάση (U),

ένταση (Ι), αντίσταση (R) στην παράλληλη σύνδεση δεν είναι απλή υπόθεση, δεδομένου ότι

δεν υπάρχει κάποιο μOντέλoJ αναλογία που να δίνει ικανοποιητική συνολική θεώρηση του

κυκλώματος και του τρόπου με τον οποίο αλληλοεπηρεάζονται τα μεγέθη που το
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περιγράφουν, αρκετουές μαθητές/ριες (81 %), από τις απαντήσεις που δίνουν στο τελευταίο

ερώτημα (52), φαίνεται πως προσέγγισαν ποιοτικά τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών - της

έντασης του ρεύματος και της αντίσταση - και κατανόησαν ότι τα δύο ποσά είναι

αντιστρόφως ανάλογα.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΠΩΝ

ΑΡΧΗ 5" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΝΟΤΗΤΛΣ
Σωστή πρόβλεψη:αναπαράστασηπαράJληληςσύνδεσηςδύο λαμπών

με δύο καλώδια συνδεδεμέναστηνμπαταρία (30,4%)

Σωστή πρόβλεψη: αναπαράσταση παράλληλης σύνδεσηςδύο ί.αμπών

με τέσσερα' καλώδια συνδεδεμi:vα στην μπαταρία (13%)

ΦΑΣΗ1 (κατά τη διάθκεια τηο δ1liασκαλίσr)

Κατανόηση της λειτουργίας του παράJληλoυ κvκi.ώματoς

ως επιμέρους ανεξάρτητου κυκλώματος (24.3%)

Παρανοήσεις για την παράJ.ληλη συνδεσμολογία:

"τα πιο πολλά καλώδια έχουν περισσότερα ηλεκφόνια" (16,9%)

ΦΑΣΗ2 (κατά τη διάοκειαmc·δ1liασκαλία<:)

Παρανοήσεις για την παράλληλη συνδεσμολογία:

"κοντά στους πόλους της μπαταρίας το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πάντα περισσότερο" (72,1 %)

"Τα πιο πολλά καλώδιαφέρνουν το ηλεκτρικόρεύμα πιο γρήγορα ή δίνουν περισσότερο

ηλεκτρικόρεύμα στις λάμπες" (25.7%)

Συσχέτιση της φωτοβολίας των λαμπών με την αύξηση της έντασης του ρεύματος (11%)

Συσχέτιση της έντασης του ρεύματος στην παράλληλη συνδεσμολογία,

με την ένταση του ρεύματος στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (8,8%)

Σιην παρωληλη συνδεσμολογία δημιουργούνται

επιμέρους ανεξάρτητα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα (64,7%)

ΤΕΛΟΣ5"·ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΥlOθέτηση επιστημονικούμοντέλου για το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα παρόJ.ληλης

σύνδεσηςλαμπών/αντιστάσεων (86,1 %)

Υιοθέτησηεπιστημονικούμοντέλουγια την φωτοβολίατων λαμπών, στο κύκλωμα

παράλληληςσύνδεσηςλαμπών/αντιστάσεων(81%)

ΠΟlOτική προσέγγιση της σχέσηςμεταξύ της αντίστασης και της έντασης του ρεύματος, στο

κύκλωμα παρωληλης σύνδεσηςλαμπών/αντιστάσεων

~ τα δυο ποσά είναι αντιστρόφωςανάλογα.

ι nεριορισμός του προβλήματος ήταν να συνδεθούν στην μπαταρία μόνο δύο καλώδια.
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6.5. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών/ριών για την έννοια του κυκλώματος σε

απλές καθημερινές συσκευές όπως το πορτατίφ, και για το ρόλο της πρίζας στην

ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση

Η έκτη διδακτική ενότητα ήταν η πρώτη ενότητα που αφορούσε στην ηλεκτρική

εγκατάσταση του σπιτιού και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ!

λάμπας γραφείου, που σχεδόν όλοι/ες οι μαθητές/ριες χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι,

καθώς και στη συσχέτιση της δομής και λειτουργίας του πορτατίφ με το απλό ηλεκτρικό

κύκλωμα στο εργαστήριο.

Στόχος της ενότητας αυτής ήταν οι μαθητές/ριες να φτάσουν σε μια μορφή αφαίρεσης

και να αναγνωρίσουν την ύπαρξη απλού κυκλώματος στο πορτατίφ παρόλο που τα εξωτερικά

χαρακτηριστικά αΑλά και η μορφή της σύνδεσης είναι τελείως διαφορετικά.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τα παιδιά παρατήρησαν ένα πορτατίφ/ λάμπα

γραφείου, προσπάθησαν να σχεδιάσουν πώς λειτουργεί, απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με

το ρόλο που παίζει η πρίζα στον τοίχο για να ανάψει το πορτατίφ και εξέφρασαν τις απόψεις

τους σχετικά με το πώς ανάβει η λάμπα (του πορτατίφ). Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να

συσχετίσουν το πορτατίφ με τα κυκλώματα του εργαστηρίου και να εκφράσουν τις απόψεις

τους σχετικά με το αν το πορτατίφ δουλεύει με παρόμοιο τρόπο με κάποιο από τα κυκλώματα

που συναρμολόγησαν σε προηγούμενα μαθήματα. Εmπλέον, οι μαθητές/ριες εντόπισαν

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του πορτατίφ και των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και

συσχέτισαν τμήματα του πορτατίφ, με στοιχεία των κυκλωμάτων του εργαστηρίου που είχαν

την ίδια λειτουργία στο κύκλωμα.

Ατομική εργασία 1

Η έκτη διδακτική ενότητα στα φυλλάδια εργασίας των μαθητών!ριών ξεκινά με την

επίλυση ενός νέου προβλήματος από τα παιδιά, που είναι το εξής:

53. Η Ελένη, παρατηρώντας το πορτατίφ που βλέπεις και εσύ μπροστά σου, είπε στο Γιώργο

ότι αυτό δουλεύει πολύ διαφορετικά από τα λαμπάκια των ΚVΚΙ.ωμάτων. Ο Γιώργος όμως

υποστήριζε το αντίθετο. Αλήθεια, με ποιο από τα δύο παιδιά συμφωνείς;

54. Γιατί νομίζεις ότι αυτό που λεει (ο Γιώργος ή η Ελένη) είναι σωστό;

55. Κάνε ένα σχήμα για να δείξεις πώς νομίζεις ότι δουλεύει το πορτατίφ που έχεις μπροστά

σου.
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Το πορτατίφ δουλεύει με παρόμοιο ή διαφορεπκό τρόπο από τα λαμπάκια του

εΡΎασrηρ;oυ;

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στο πρώτο από τα ερωτήματα (βλ.

πίνακα 63) είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα παιδιά (63,2%) συμφωνούν με το Γιώργο

και πιστεύουν πως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πορτατίφ μοιάζει με τα λαμπάκια των

κυκλωμάτων που συναρμολόγησαν στα προηγούμενα μαθήματα. Αρκετά παιδιά (36,8%)

υΠΟΟτ/ρίζουν ότι το πορτατίφ δουλεύει πολύ διαφορετικά από τα λαμπάκια των κυκλωμάτων

και συμφωνούν με το άλλο παιδί της ιστορίας την Ελένη.

Πίνακας 63

Ερώτηση 53: Η Ελένη, .παρατηρώντας το πορτατίφ που βλέπεις και εσύ μπροστά σου. είπε

στο Γιώργο ότι αυτό δουλεύει. πολύ διαφορετικά από ,τα λαμπάκια των κυκλωμάτων. ·0
Γιώργοςόμως υποστήριζετο αντίθετο. Αλήθεια, με-ποιο από τα δύο παιδιά συμφωνείς;

oJa Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

Ν=133 %

1 Με το Γιώργο 84 63.2

2 Με την EΛΈVη 49 36.8

3 Χωρίς απάντηση Ο Ο

Γιατί νομίζετε όπ το πορτατίφ και τα λαμπάκια στο εργαστήριο δουλεύουν με παρόμοιο

τρόπο;

Στον επόμενο πίνακα (64) φαίνονται οι απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές!ριες. στην

προσπάθειά τους να εξηγήσουν γιατί το πορτατίφ λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με αυτόν

των κυκλωμάτων του εργαστηρίου.

Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι πολλά παιδιά δίνουν ικανοποιητική απάντηση

στο συΎΚEΚΡιμΈVO ερώτημα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα

μαθήματα και συσχετίζοντας, ως ένα βαθμό, τη λειτουργία των κυκλωμάτων του

εργαστηρίου με τη λειτουργία του πορτατίφ στο σπίτι. Θεωρούμε ότι ουσιαστική γνώση έχει

αποκτηθεί όταν μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες καταστάσεις, πέρα από αυτές που

αποκτήθηκε, όπως για παράδειγμα στην καθημερινή ζωή.
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Έτσι, πολλουές μαθητές/ριες (56%, βλ. πίνακα 64) είναι σε θέση να κάνουν αφαίρεση

των εξωτερικών χαρακτηριστικών και να αναγνωρίσουν ή να υποψιαστούν την ύπαρξη μιας

βασικής δομής που είναι το 'Κύκλωμα. Χαρακτηριστικά τα παιδιά αναφέρουν ότι:

"και στο πορτατΙφ και στα λαμπάκια συμβαΙνει το ίδω απ).ά έχουμε καλύψει το κύκί.ωμα",

"στο πορτατΙφ δεν εΙνω δυνατόν να ανάβει η ;.άμπα, αν δεν υπάρχει ένα κύκ/.ωμα. Απλά το

_ κύκλωμα του πορτατΙφ δεν φαΙνεται γιατΙ εΙνω μέσα στο πλαστικό",

"υπάρχει κύκλωμα κω στο λαμπάκι και στο πορτατΙφ. Αίλιώς τα ί.αμπάκια δεν ανάβουν" Κ.ά.

Άλλοι/ες μαθητές/ριες (13.1%). φαίνεται πως κάνουν έμμεση αναφορά στο απλό

ηλεκτρικό κύκλωμα. δεδομένου ότι όπως αναφέρουν τα λαμπάκια του' εργαστηρίου

δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο γιατί έχουν τον ίδιο "μηχανισμό", ενώ επικεντρώνονται στο

ρόλο της πρίζας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση και τον συσχετίζουν με το ρόλο της

μπαταρίας στο κύκλωμα. Έτσι, τα παιδιά αναφέρουν ότι:

"έχουν τον Ιδω μηχανισμό, αυτό που αλί.άζει εΙναι ότι τα ηλεκτρόνια τα σπρώχνει η πρΙζα",

"δουΙ.εύουν με τον Ιδια τρόπο, και στα δύο τα η).εκτρόνια περνούν από τα καλώδια, εκείνο που

ωλάζει εΙναι ότι τα σπρώχνει η πρΙζα" κλπ.

Πίνακας 64

Ερώτηση 54: Γιατί νομίζεις ότι αυτό που λεει ο Γιώργος είναι σωστό;

οΙα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=84 %

1 Υπάρχει 'Κύκλωμα και στο λαμπάκι και στο πορτατίφ 47 56

2 Έχει τον ίδιο μηχανισμό. αυτό που αλλάζει είναι ότι τα 11 13, Ι

ηλεκτρόνια τα σπρώχνει η πρίζα

3 Το πορτατίφ ανάβει όπως τα λαμπάκια μόνο που αντί για 8 9,5
μπαταρία έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα

4 Είναι σωστό. δεν ξέρω πως αλλιώς θα γινόταν 6 7,1

5 Είναι το ίδιο, αυτό που αλλάζει είναι ότι το πορτατίφ 3 3,6
χρειάζεται περισσότερο ρεύμα

6 Διάφορα 4 4,8

7 Χωρίς απάντηση 5 6

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά σε αυτήν την κατηγορία απαντήσεων,

φαίνεται ότι οι μαθητές!ριες θεωρούν πως η πρίζα του τοίχου έχει τον ίδιο ρόλο με τη

μπαταρία στο κύκλωμα να "σπρώχνει τα ηλεκτρόνια". Αν και η άποψη αυτή είναι

λανθασμένη, δεδομένου ότι η πρίζα του τοίχου βοηθά στη σύνδεση των καλωδίων της
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·εκάστοτε συσκευής για τη δημιουργία κυκλώματος, με τα καλώδια της υπόλοιπης ηλεκτρικής

εΎΚατάστασης που είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του τοίχου, η απάντηση αυτή

φανερώνει μια ουσιαστική βελτίωση στις αντιλήψεις των παιδιών όσον αφορά στο ρόλο που

παίζει η μπαταρία στο κύκλωμα. Κανένας/καμία, μαθητής/ρια δεν αναφέρει όπ η πρίζα, όπως

και η μπαταρία στο κύκλωμα, "δίνει" ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα του πορτατίφ για να

ανάψει, μια άποψη που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πρώτη διδακτική ενότητα για το

ρόλο της μπαταρίας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ορισμένα παιδιά (7, Ι %) δίνουν στο συγκεκριμένο ερώτημα ταυτολογικές απαντήσεις

και αναφέρουν όπ "είναι σωστό αυτό που ;.εει ο Γιώργος" ή όπ "είναι σωστό. δεν ξέρω πως

αJJ.ιώς θα γινόταν".

Κάποιοι/ες μαθητές/ριες (9,5%) αν και απαντούν ότι το πορτατίφ και τα λαμπάκια

δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο, επισημαίνουν όπ τα λαμπάκια λειτουργούνl ανάβουν με τη

βοήθεια της μπαταρίας, ενώ το πορτατίφ με ηλεκτρικό ρεύμα. Εκφράζουν δηλαδή, μια ισχυρή

αντίληψη! έκφραση της καθημερινής ζωής, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ηλεκτρικό

ρεύμα στο κύκλωμα με τη μπαταρία.

Χαρακτηριστικά τα παιδιά αναφέρουν ότι:

"το πορτατίφ ανάβει όπως τα λαμπάκια μόνο που αντί για μπαταρία έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα",

"το πορτατίφ δουλεύει με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα λαμπάκια με μπαταρία" Κ.ά.

Ακόμα, κάποιουες μαθητές/ριες (3,6%), ενώ υποστηρίζουν ότι το πορτατίφ και τα

λαμπάκια δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο, εξηγούν όπ το πορτατίφ χρειάζεται περισσότερο

ρεύμα, σε σχέση με τα λαμπάκια στο εργαστήριο και αναφέρουν ότι:

"τα λαμπάκια δενχρειάζονται τόσο ρεύμα όσο το πορτατίφ",

"το πορτατίφ θέλει για να δουλέψει πολύ ηλεκτρικό ρεύμα",

"είναι το ίδιο. η διαφορά είναι ότι το πορτατίφ χρειάζεται πιο πολύ ρεύμα από τα λαμπάκια για

να δουλέψει" Κ.ά.

Σχήματα Ύ,α τη σύνδεση και τη λειτουργία του πορτατίφ

Στο επόμενο ερώτημα ζητούνταν από τα παιδιά να κάνουν ένα σχήμα, όπου να φαίνεται

πώς νομίζουν όπ δουλεύει το πορτατίφ. Από τα αποτελέσματα προκύπτει (βλ. πίνακα 65), ότι

πολ/ά παιδιά (36,8%) σχεδιάζουν, στην αρχή της διδασκαλίας, κύκλωμα και παρουσιάζουν

τη λάμπα να συνδέεται με δύο καλώδια με την πρίζα του τοίχου (βλ. σχήματα 77 και 78).

Επίσης, στα σχήματα που κάνουν τα παιδιά παρουσιάζουν τη διαδρομή που "ακολουθούν" τα
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καλώδια και στο εσωτερικό του πορτατίφ, δεδομένου ότι αντιλαμβάνονται πως θα πρέπει να

υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδρομή, να δημιουργηθεί κύκλωμα, για να ανάψει η λάμπα.

Σχήμα 77

Σχήμα78

Αρκετοilές μαθητές/ριες (42,1%, βλ. πίνακα 65, κατηγορία απάντησης 3) κάνουν

ρεαλιστικές ζωγραφιές για το πορτατίφ και το δείχνουν να συνδέεται με ένα καλώδιο με την

πρίζα του τοίχου (25,6%) (βλ. σχήμα 79), χωρίς να παρουσιάζουν το εσωτερικό του

πορτατίφ, ενώ άλλα παιδιά (16,5%) αναπαριστούν τη διαδρομή του ενός καλωδίου και στο

εσωτερικό του πορτατίφ και ζωγραφίζουν τη λάμπα να συνδέεται με ένα καλώδιο με την

πρίζα του τοίχου (βλ. σχήμα 80).
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Πίνακας 65

Ερώτηση 55:" Κάνε. ένα σχήμα για να δείξεις πως νομίζεις ότι δουλεύει το .πορτατίφ που

έχεις μπροστα σου.

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=133 %

1 Κύκλωμα: Λάμπα - 2 καλώδια - πρίζα 49 36.8

2 Συνθετική αντίληψη: 17 12,8
Λάμπα - 1 καλώδιο - 2 καλ.ώδια - πρίζα

Λάμπα - 2 καλώδια - 1 καλώδιο - πρίζα

3 Ρεαλιστική αναπαράσταση: 56 . 42,1
Πορτατίφ - 1 καλώδιο - πρίζα

Λάμπα - 1 καλώδιο - πρίζα

4 Διάφορα 9 6,8

5 Χωρίς απάντηση 2 1,5

•

Σχήμα 79
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Μια άλλη κατηγορία σχημάτων που δημιουργήθηκε από ης αναπαραστάσεις των

παιδιών (βλ. πίνακα 65, κατηγορία απάντησης 2), ήταν αυτή όπου οι μαθητέςιριες εξέφρασαν

μια συνθεπκή αντίληψη και προσπάθησαν να παρουσιάσουν τη διαδρομή των καλωδίων στο

εσωτερικό του πορτατίφ, κατανόησαν ότι θα πρέπει να σχεδιάσουν κύκλωμα, αλ/ά δεν

έδωσαν μια ολοκληρωμένη απάντηση. Τα παιδιά γνωρίζοντας από την καθημερινότητά τους

όη το πορτατίφ συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα του τοίχου, σχεδίασαν δύο καλώδια

στο εσωτερικό του πορτατίφ, τα οποία ενώνονταν σε κάποιο σημείο και κατέληγαν στην

πρίζα σαν ένα κεντρικό καλώδιο (βλ. σχήμα 81). Άλλοι/ες, γνωρίζοντας πιθανόν όη το

καλώδιο του πορτατίφ περιέχει στο εσωτερικό του δύο μικρότερα καλώδια, ζωγράφισαν τη

λάμπα να συνδέεται με ένα καλώδιο, το οποίο σε κάποιο σημείο διαχωριζόταν σε δύο

μικρότερα (βλ. σχήμα 82) τα οποία κατέληγαν στην πρίζα του τοίχου.

Σχήμα 81

Σχήμα 82
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Έτσι, από τα σχήματα που κάνουν τα παιδιά στην αρχή τ/ς έκπις διδακτικής ενότητας

γίνεται φανερό όπ πoλλoίlές μαθητές/ριες κατανόησαν ότι για να λειτουργήσει το πορτατίφ

είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κύκλωμα και σχεδίασαν τη λάμπα να συνδέεται με δύο

καλώδια με την πρίζα στον τοίχο. Επιπλέον, τα παιδιά με βάση τις γνώσεις που απέι..-rησαν

στα προηγούμενα μαθήματα αναφορικά με τη λειτουργία των κυκλωμάτων του εργαστηρίου,

είναι σε θέση να κάνουν αφαίρεση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του ιcυΙCΛΏμαΤOς του

πορτατίφ και αναγνώρισαν τη "βαθιά" δομή - κύκλωμα. 'Etm, παρά το γεγονός όπ στο

πορτατίφ που είχαν μπροστά τους οι μαθητές/ριες, δεν φαινόταν η διαδρομή των καλωδίων

στο εσωτερικό του, τα παιδιά σχεδίασαν τη λάμπα να συνδέεται με δύο καλώδια τα οποία

"συνέχιζαν"τη διαδρομή τους μέσα στο πορτατίφκαι κατέληγανστην πρίζα του τοίχου.

Ορισμένοι/ες άλλοι/ες μαθηtέςlpιες παΡOUΣΊασαν μια συVΘεπλ-ή αvτiληψη Υια τον

τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ, δεδομένου ότι στα σχήματα που ζωγράφισαν περιέλαβαν

στοιχεία και από την καθημερινήζωή, αλλά κω έδειξαν να πραγματοποιούναφαιρέσειςστην

προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν το ''κύκλωμα'' του πορτατίφ. 'Erm, τα παιδιά είτε

σχεδίασαν τη λάμπα να συνδέεται με ένα καλώδιο, το οποίο σε κάποιο σημείο διαχωριζόταν

σε δύο μικρότερα, είτε συνέδεσαν στη λάμπα δύο καλώδια, τα οποία ενώνονταν σε κάποιο

σημείο και κατέληγαν σαν ένα κεντρικό στην πρίζα του τοίχο\}.

Ωστόσο, αρκετοilές μαθητές/ριες επηρεασμένοι/ες κυρίως από εμπειρίες της

καθημερινής τους ζωής πραγματοποίησανρεαλισπκέςαπεικονίσειςκαι σχεδίασαν τη λάμπα

του πορτατίφνα συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα του τοίχου.

Ατομική εργασία 2

Στα επόμενα ερωτήματα ζητήθηΙCΕ από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους

σχετικά με το πώς νομίζουν ότι δουλεύει το πορτατίφ και ποιο ρόλο παίζουν τα στοιχεία που

συνθέτουν το κύκλωμα του. Τα ερωτήματα είχαν ως εξής:

56. Μπορείς να περιγράψειςμε συντομία πώς νομίζεις όη δουλεύει το πορτατίφ;

57. Τι ρδ;.ο νομίζεις δη παίζει η πρίζα στον τοίχο;

58. Τι νομίζεις δη υπάρχει πίσω από την πρίζα στον τοίχο;

59. Μέχρι που νομίζεις όη φτάνει αυτό που υπάρχει πίσω από την πρίζα του τοίχου;
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'Μπορείς να περηράψεις με συντομία πώς νομίζεις όπ δουλεύει το πορτατίφ;

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στο πρώτο ερώτημα (βλ. πίνακα 34)

γίνεται φανερό ότι τα παιδιά συσχετίζουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα

μαθήματα και τις χρησιμοποιούν για να ερμηνεύσουν νέα φαινόμενα! καταστάσεις. Έτσι, τα

πιο πολ/ά παιδιά (50,4%) απαντούν σωστά ότι το πορτατίφ ανάβει με κλειστό κύκλωμα, και

αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

"γΙνεται ένα κύκλωμα. τα ηλεκτρόνια περνούν από το συρματάκι της Αάμπας, αυτό ζεσταΙνεται

και φωτοβοΑεί",

"όταν κί.εΙνει το κύιciωμα, τα η;.εκτρόνια περνούν από τη λάμπα, τρΙβονται εκεΙ που εΙναι στενά

και ανάβει",

"συνδέοντας το καλώδιο του πορτατΙφ στην πρΙζα και πατώντας το διακόπτη κλεΙνουμε το

κύκΑωμα και όταν περνούν τα η)εκτρόνια από το συρματάκι της ί.άμπας, αυτό ζεσταΙνεται και

φωτοβοί.εΙ",

"το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα καλώδια και τη λάμπα και την ανάβει και αυτό

συμβαΙνει μόνο όταν κλεΙσει το κύκ;.ωμα του πορτατΙφ",

"για να δουλέψει το πορτατΙφ, θα πρέπει να ιciεIσει το κύκ;.ωμα και με τη ροή του ηί..εκτρικού

ρεύματος ανάβει και η λάμπα του".

Πίνακας 66

Ερώτηση'56: Μπορείςνα 'περιγράψειςμε συντομία πώς νομίζεις,όΤΙ'δουλεύειτο πορτατίφ;

σlα Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

N=133 %

Ι Μοντέλο πομπού - μεταφορέα - δέκτη 24 18

2 Με ρεύμα! ηλεκτρικό ρεύμα! ηλεκτρισμό 31 ·23,3

3 Με τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα του τοίχου 4 3

4 Με κλειστό κύκλωμα 67 50,4

5 Διάφορα 5 3,8

6 Χωρίς απάντηση 2 1,5

Κάποια παιδιά (23,3%) απαντούν ότι το πορτατίφ δουλεύει με "το ρεύμα", "με το

η;.εκτρικό ρεύμα" ή "με τον ηλεκτρισμό".

Άλ/οι!ες (18%. βλ. πίνακα 66. κατηγορία απάντησης Ι) επανέρχονται σε ένα αρχικό

μοντέλο που υποστήριζαν στην αρχή της πρώτης διδακτικής ενότητας, αυτό του "πομπού -
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μεταφορέα - δέκτη" δεδομένου ότι όπως εξηγούν για να λειτουργήσει το πορτατίφ αρκεί το

ηλεκτρικό ρεύμα από την πρίζα του τοίχου (πομπός) να "φτάσει", να "καταλήξει" ή να

"μεταφερθεί" με τη βοήθεια του/ων καλωδίου/ων σπι λάμπα του πορτατίφ (δέκτης) για να

λειτουργήσει. Χαρακτηριστικές απαντ/σεν; παιδιών αναφέρουν ότι:

"ανοίγουμε το διακόπτη και το η}.εκ:rρικό ρεύμα από την πρίζα μεταφέρεται με τα καλώδια. πάει

_ στη ;.άμπα και την α\ιάβει",

"όταν πατήσουμε το διακόπτη. το ηί.ε1Cfρικό ρεύμα που είναι στην πρίζα θα φτά.σει στη ί.ά.μπα με

τη βοήθεια των καλωδίω\/ και θα την ανά.ψει",

"η πρίζα τροφοδοτεί το πορτατίφ με ρεύμα που μεταφέρεται με το κω.ώδιο στη λάμπα και έτσι

αυτή ανάβει".

Έτσι, από τα αποτελέσματα της ερώτησης 56, γίνεται φανερό ότι σπιν αρχή της έκτης

διδακτικής ενότητας και μετά τη διδασκαλία των πέντε πρώτων ενοτήτων που αφορούσαν

σrη λειτουργία των κυκλωμάτων του φΥαστηρίου, οι αντιλήψεις των παιδιών αναφορικά με

τη λειτουργία του πορτατίφ βελτιώθηκαν σημαντικά και τροποποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό

από τις ιδέες που εξέφρασαν τα παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο για το ίδιο θέμα (βλ.

ερώτηση 2, πίνακα 5, σ. 192). Γίνεται αvnληπrό ότι μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των

παιδιών που ανέφερε στο αρχικό ερωτηματολόγιο ότι το πορτατίφ λειτουργεί με το "ρεύμα!

το ηλεκτρικό ρεύμα ή τον ηλεκτρισμό" (αιnακό μοντέλο του ηλεκτρικού ρεύματος) (23.3%

Οτ/ν αρχή της έκτης ενότητας, έναντι 33,3% στο αρχικό ερωτηματολόγιο) και αντίθετα

αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που αναφέρονται στην twolQ του κυκλώματος

(50,4%. έναντι 4% στο αρχικό ερωτηματολόγιο).

Βέβαια, μετά την ολοκλήρωση των εwέα διδακτικών ενοτήτων. οι μαθητές!ριες

κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και

ανέπruξαν αναπαραστάσεις για τη σύνδεση και τη λειτουργία τους και έτσι τα πιο πολλά

παιδιά (77,7%. βλ. ερώτηση 2. πίνακα 5, σ. 192) απαντούν στο τελικό ερωτηματολόγιο ότι

για να λειτουργήσει το πορτατίφ θα πρέπει να κλείσει το κύκλωμά του.

Τι ρόί.ο νομίζεις όπ παίζει η πρίζα στον τοίχο;

Στο αμέσως επόμενο ερώτημα ζητούνταν από τouς/ις μαθητές!ριες να εκφράσουν τις

απόψεν; τους σχετικά με το ρόλο που παίζει η πρίζα του τοίχου για να ανάψει η λάμπα του

πορτατίφ. Από ης απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά (βλ.. πίνακα 67) γίνεται φανερό ότι

πολλοilές μαθητές/ριες (47,4%), θεωρούνπως η πρίζα στον τοίχο είναι μlO πηγή ηλεκτριαμού
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και ο ρόλος της είναι να "δίνει ή να στέλνει" ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα του πορτατίφ για

να ανάψει.

Ορισμέν01lες !iλ/A>1Iες μαθητές!ριες (11,3%) ταυτίζουν το ρόλο της πρίζας στην

ηλεκτρική εγκατάσταση με το ρόλο της μπαταρίας στο κύκλωμα και αναφέρουν όη η πρίζα

"σπρώχνειJ ωθεί" τα ηλεκτρόνια. όπως η μπαταρία στο κύκλωμα.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι αρκετά παιδιά (58,7%) ΚΙ"11τοποιούν στην έκτη

διδακτική ενότητα, ένα πρωτογενές νοηηκό σχήμα, αυτό του πομπού - δέκτη (πρίζα 

λάμπα), το οποίο επανέρχεται στη νέα κατάσταση. Κατά συνέπεια γίνεται ανηληπτό ότι η

ιδέα του κυκλώματος προϋποθέτει ουσιαστική εννοιολογική αλλαγή με δημιουργία νέων

αναπαραστάσεων και εφαρμογή τους σε νέες καταστάσεις! προβλήματα.

Πίνακας 67

Ερώτηση 57: ΤΙi'όλο νομίζεις ότι παίζει η πρίζα στον toixo;

wo Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=133 %

1 ΈχειJ δίνειJ στέλνει ρεύμα Ι ηλεκτρικό ρεύμα 63 47,4

2 Από εκεί περνούν τα ηλεκτρόνια! το ηλεκτρικό ρεύμα 18 13,5

3 Βοηθά στη σύνδεση του καλωδίου του πορτατίφ 17 12,8

5 Βοηθά να ανάψει η λάμπα του πορτατίφl οι ηλεκτρικές 6 4,5
συσκευές

4 Ωθευ σπρώχνει τα ηλεκτρόνια 15 11,3

6 Δεν ξέρω Ι 0,8

7 Διάφορα 8 6

8 Χωρίς απάντηση 5 3,8

Χαρακτηρισηκές απαντήσεις παιδιών για την κατηγορία απάντησης 1, αναφέρουν ότι:

"η πρίζα δίνει ή περιέχει ή στέλνει ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα για να ανάψει",

"από την πρίζα παίρνουν το. κω:ώδια ηλεκτρικό ρεύμα κω το μεταφέρουν στη λάμπα",

"από εκεί έρχεται το ρεύμα, γιατί η πρίζα έχει ηλεκτρικό Ρεύμα στο εσωτερικό της",

"είναι πηγή ηλεκτρισμού και δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στο λαμπάκι γιο. να ανάψει" κλπ.

Για την κατηγορία απάντησης 4, τα παιδιά εξηγούν ότι:

"η πρίζα είναι σαν τη μπαταρία για να ωθεί τα ηλεκτρόνια",

"και η πρίζα όπως και η μπαταρία παίζει τον ίδro ρόλο να ωθεί τα ηλεκτρόνια"
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Ι'η πρίζα παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιζε και η μπαταρία στα λαμπάκια να ωθεί τα ηλεκτρόνια"

κ.ά.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί όη το ποσοστό των παιδιών (47,4%) που δηλώνουν

στην έκτη διδακτική ενότητα όη η πρίζα "έχει και δίνει" ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα, είναι

σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το ποσοστό των παιδιών (69,3%) που απαντούσε στην

αρχή της πρώτης διδακτικής ενότητας όη η μπαταρία "έχει ΙCΑι δίνει" ηλεκτρικό ρεύμα στο

λαμπάκι για να ανάψει.

Κά'ΤΟIΟΙΙες άλλλJιlες μαθητές/ριες (4.5%) δίνουν γενικόλογες α"αντήcroς εξηγώντας όπ

"η πρίζα βρηθά να ανάψει η λάμπα" ή γενικότερα με τη βοήθειο της πρίζας "ανάβουμε πς

η;.εκτρικές ΣVΣΚΕVΈς".

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός όη ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών

(26,3%, ...--ατηΥορίες απαντήσεων 2 ιcαι 3 του πίνακα 67), έχει κάνει τα πρώτα βήμαω σε μια

αφαιρεnKή πορεία που απίζει και τα "αόρατα" καλώδια, τα καλώδια που βρίσκονται πίσω

από την πρίζα και μέσα στον τοίχο και δείχνει να αντιλαμβάνεται όη η πρίζα είναι ένα σημείο

σύνδεσης μεταξύ των καλωδίων της ηλεκτρικής εγιcατάστασης στο σπίη.

Έτσι, κάποιοι/ες από αυτούς/ές (13,5%) απαντούν ότι από την πρίζα περνούν "τα

ηλεκτρόνια" ή "το ηλεκτρικό ρεύμα" και άλ/οι/ες (12,8%) δηλώνουν όη:

"στην πρίζα συνδέεται το καλώδιο του πορτατίφ με τα καλώδια που βρίσκονται στον τοίχο",

"με τη βοήθεια της πρίζας συνδέουμε τα καλώδια που βρίσκονται μπροστά και πίσω από αυτή",

"η πρίζα είνω μάJλoν ένα σημείο όπου εvώνoντω τα καλώδια που βρίσκονται μέσα στον τοίχο

με τα καλώδια του πορτατίφ ή κάποιας άJ.λης συσκευής" κ.ά.

Στο τελικό ερωτηματολόγιο και μετά την ολοκλήρωση των εννέα διδακτικών ενοτήτων,

οι ιδέες των παιδιών βεληώθηκαν σημαντικά και Οι περισσότεροι/ες μαθητέςιριες (76%, βλ.

ερώτηση 4, πίνακα 7, κατηγορίες απαντήσεων 2 και 3, σ. 198) κατανόησαν ότι η πρίζα στον

τοίχο δεν είναι αυτή που "έχ.ει και δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα του πορτατίφ για να

ανάψει", αλ/ά είναι ένα "σημείο" σύνδεσης των καλωδίων της ηλεκτρικής οιιαακής

εγκατάστασης με τα καλώδια των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ή ένα στοιχείο της

εγκατάστασης, από όπου περνά το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τι νομίζεις 6π υπάρχει πίσω από rην πρίζα στον τοίχο και ·μέχΡl πού φτάνει;

Στα δUO επόμενα ερωτήματα ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να εκφράσουν τις

απόψεις τους σχετικά με το τί νομίζουν ότι υπάρχει πίσω από την πρίζα του τοίχου, καθώς

και μέχρι πού ολοκληρώνεται η διαδρομή του. Στόχ.ος των δUO ερωτημάτων ήταν να

342
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών και οι αντιλήψεις τους γω το κύκλωμα τ/ς ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι και mo συγκεκριμέναγια τη δωδρομή που ακολουθούν τα καλώδια

στο εσωτερικότου σπιτιού. αλ/ά και έξω από αυτό.

Από τα αποτελέσματαγίνεται φανερό (βλ. πίνακα 68), ότι οι περισσότεροι/ες (87,2%),

απαντούν ότι πίσω από την πρίζα του τοίχου υπάρχουν "καλώδια", "σύρματα" ή "πο;;.ά

καl.ώδια".

Πίνακας 68

Ερώτηση 58: Τι υπάρχει πίσω από την πρίζα.O:tΟ'\ τοίχο;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=133 %

Ι Καλώδια Ι σύρματα 116 87,2

2 PεύμαJ ηλεκτρισμός/ ηλεκτρικό ρεύμα 7 5,3

3 Ειδικά εξαρτήματα που τραβάνε το ρεύμα 2 1,5

4 Μια πλακέτα που συνδέεται με καλώδια 2 1,5

5 Διάφορα 3 2,3

6 Δεν ξέρω 3 2,3

Πίνακας 69

Ερώτηση59: Μέχρι πού φτάνει αυτό που υπάρχει πίσω :από την.1tρίζα .του.τοίχου;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=1~3 %

Ι Μέχρι το εργοστάσιο ρεύματος / τη ΔΕΗ 30 22,6

2 Μέχρι τις κολόνες/ στύλο της ΔΕΗ 28 21

3 Μέχρι το γενικό διακόπτη/ πίνακα 19 14,3

4 Μέχρι ένα άλ/ο στρόΥΥυλο που υπάρχει στον τοίχο 7 5,3

5 Μέχρι την πρίζα Ι 1 8,3

6 Μέχρι το λαμπάιcιl πορτατίφ/ ηλεκτρικές συσκευές 7 5,3

7 Διάφορα 13 9,8

8 Δεν ξέρω 7 5,3

9 Χωρίς απάντηση 11 8,3

Όσον αφορά στη δωδρομή που ακολουθούν αυτά τα καλώδια! σύρματα (βλ. πίνακα

69):
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• πολλά παιδιά (22,6%) εξηγούν ότι αυτή ολοκληρώνεται«στο εργοστάσιο της-ΔΕΗ",

• αρκετοilές (21 %) αναφέρονται"στις κολόνες/στύλουςτης ΔΕΗ',

• όJ..λoι/ες (14,3%) απαντούν ότι τα καλώδια φτάνουν "μέχρι τον πίνακα ή το γενικό

διακοπτη",

• ορισμένοι/ες (8.3%), θεωρούν ότι τα καλώδια ολοκληρώνουν τη διασρομή τους στην

"πρίζα του τοίχου" και οι υπόλοιποι/ες δίνουν διάφορες απαντήσεις με μικρά ποσοστά η

καθεμία.

Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες στην πρώτη

διδακτική ενότ/τα που αφορούσε στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση (έκτη ενότητα),

παρουσιάζουν παρόμοιες αντιλήψεις με αυτές του αρχικού ερωτ/ματολογίου (βλ. ερώτηση

15, πίνακα 20, κατηγορίες απαντήσεων 2-4, σ. 225) αναφορικά με τη διαδρομή των καλωδίων

από το εργοστάσιο της ΔΕΗ έως το σπίτι.

Πολλά παιδιά (59,3% στο αρχικό ερωτηματολόγιο και 43,6% στην έκτη ενότητα)

θεωρούν ότι τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους

στην πρίζα του τοίχου, στο γενικό πίνακα ή λίγο πιο έξω στους στύλους/ κολόνες της ΔΕΗ

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες στην έκτη ενότητα δεν

έχουν ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις για το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο

σπίτι και δεν ανnλαμβάνoνται ότι η διαδρομή των καλωδίων πίσω από την πρίζα του τοίχου,

ολοκληρώνεται ουσιαστικά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Τα παιδιά δείχνουν να έχουν

περιορισμένη αντίληψη για τη διαδρομή των καλωδίων της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης και mστεύουν ότι αυτή ολοκληρώνεται, είτε στον εσωτερικό χώρο του σmτιoύ,

στο γενικό πίνακα. ή στην πρίζα του τοίχου, είτε λίγο mo έξω στους στύλους! κολόνες της

ΔΕΗ που βρίσκονταιστον εξωτερικόχώρο του σmτιού.

Οι αντιλήψεις αυτές των μαθητών/ριών διαμορφώνουν την αρχική κατάσταση των

ιδεών/ απόψεων των παιδιών για τη λειτουργία των ηλεκτρικώνσυσκευών στο σπίτι και οι

οποίες πρόκειται να συζητηθούν στο τέλος της διδασκαλίας όπου οι ομάδες της τάξης θα

εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς δουλεύει το πορτατίφ. Επίσης, θα γίνει διεύρυνση

των αντιλήψεωντων παιδιών στην επόμενη ενότητα, όπου τα παιδιά θα συζητήσουνγια την

ταυτόχρονη λειτουργία δύο ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και στην ένατ/ ενότ/τα όπου τα

παιδιά με τη βοήθεια της μακέτας (βλ. 3' κεφ. σσ. 134-136, σχήματα 21α, 21β, 21γ, 22) θα

συζητήσουν για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, για τη δομή
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και τη λειτουργία της και θα αναπτύξουν αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση και τη

λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Πάντως από τα σχήματα που κάνουν οι μαθητές/ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο

προκειμένου να δείξουν πώς συνδέονται τρεις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν την ίδια

σπγμή μέσα στο σπίπ (βλ. ερώτηση 15, πίνακα 20, κατηγορια απάντησης 1, σ. 225)

προκύπτει ότι τα περισσότερα παιδιά μετά το τέλος των εννέα καινοτόμων διδασκαλιών

ανέπτυξαν αναπαραστάσεις για τη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο

σπίτι, κατανόησαν την έννοια του κυκλώματος, και σχεδίασαν δύο καλώδια από το

εργοστάσιο της ΔΕΗ (70,59'0) να συνδέονται με το χώρο του σπιτιού για να λειτουργήσουν οι

ηλεκτρικές συσκευές.

Ομαδική δραστηριότητα 1

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους!ις μαθητές/ριες να εκφράσουν τις απόψεις τους

σχετικά με το αν ο τρόπος που ανάβει το πορτατίφ τους θύμιζε κάποιο από τα κυκλώματα

που είχαν συναρμολογήσει στα προηγούμενα μαθήματα, να αναφέρουν ποιο είναι αυτό και

να το σχεδιάσουν. Τα ερωτήματα είχαν ως εξής:

60. Ο τρόπος με τον οποίο ανάβει το πορτατίφ σας θυμίζει κάποιο από τα κυκλώματα που

φτιάξατε σε προηγούμενα μαθήματα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί;

61. Αν, ναι, συναρμολογήστε το κύκλωμα αυτό μπροστά σας και στη συνέχεια σχεδιάστε το στο

χώρο που ακολουθεί.

, ' ,

/~ ~ "1\

ν ,

Σχήμα 83

Η λειτουργία του πορτατίφ μοιάζει με τη λειτουΡΥία κάποιου

από τα κυκλώματα του εργαστηρίου;

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα (βλ. πίνακα 70), από τις

απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες γίνεται φανερό ότι τα

περισσότερα παιδιά (90,2%) θεωρούν ότι οι τρόπος με τον οποίο

ανάβει το πορτατίφ τους θυμίζει κάποιο από τα κυκλώματα που

συναρμολόγησαν στα προηγούμενα μαθήματα ως προς τον τρόπο

με τον οποίο λειτoυργ~ί. Μάλιστα από τα κυκλώματα που

συναρμολογούν τα παιδιά και από τα σχήματα που κάνουν στο

επόμενο ερώτημα (βλ. πίνακα 71), φαίνεται ότι σχεδόν ό'λ.iJtiες οι

μαθητές/ριες κατανόησαν ότι ο τρόπος λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος,
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μοιάζει με τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ και έτσι στα σχήματα που έκαναν, σχεδόν όλα

τα παιδιά (95%), σχεδίασαν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα (βλ. σχήμα 83, αΠλό ηλεκτρικό

κύκλωμα).

Πίνακας 70

Ερώτηση 60: Ο τρόπος με τον οποίο ανάβει το πορτατίφ σας θυμίζει κάποιο από τα

κυκλώματα που φτιάξατε σε προηγούμενα μαθήματα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο

λειτουργεί;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=133 %

1 Ναι 120 90,2

2 Οχι 13 9,8

Πίνακας 71

Ερώτηση ;61:!Ά'ν, Υαι,:συναρμολοΥήστε τo~1CύΙCΛΩμα,'(Iυτό; μπροστά σας ιcαι στη συνέχεια

σχεδιάστε-τοmο~χώΡοmoυ·αΊCολWθεί.

αJα Kατηγoρ~ςαπαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=120 %

1 ΑΠλό ηλεκτρικό κύκλωμα 114 95

2 Παράλληλη σύνδεση 2 λαμπών 2 1,7

3 Σύνδεση 2 λαμπών σε σειρά 2 1,7

4 Χωρίς απάντηση 2 1,7

Ατομική εργασία 3

Σε ένα από τα επόμενα ερωτήματα (62) της έκτης διδαιmκής ενότητας ζητούνταν από

τα παιδιά στα σχήματα που πραγματοποίησαν στις ερωτήσεις 55 και 61 να ζωγραφίσουν με

το ίδιο χρώμα τμήματα του κυκλώματος του πορτατίφ (σχήμα ερώτησης 55), με στοιχεία του

κυκλώματος του εργαστηρίου (σχήμα ερώτησης 61) που θεωρούν ότι έχουν τον ίδιο ρόλο

μέσα στο κύκλωμα. Η ερώτηση είχε ως εξής:

62. Πάνω στα σχήματα των ερωτήσεων 55 και 61, χρωματίστε με το ίδιο χρώμα τα κομμάτια

των δύο σχημάτων που νομίζετε ότι κάνουν την ίδια δουλειά (σχήματα ερωτήσεων 3 και

18 στο φυ)λάδιο εργασίας 6).
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Ποια τμήματα του πορτατίφ και ποια στοιχεία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος έχουν

την ίδια ι'..ειτουργία στο κύκλωμα;

Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση (62), 26

μαθητές/ριες (22,8%), επειδή δεν ,ήταν ικανοποιημένοι/ες από τα αρχικά σχήματα που είχαν

ζωγραφίσει για το πορτατίφ στην ερώτηση -55 (βλ. πίνακα 65), σχεδίασαν δίπλα από το σχήμα

του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος (ερώτηση 62) ένα καινούριο σχήμα για το πορτατίφ, όπου

παρουσίασαν τη λάμπα του πορτατίφ να συνδέεται με δύο καλώδια με την πρίζα στον τοίχο

(βλ. σχήματα 84 και 8S, όπου φαίνονται οι αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών στην

ερώτηση SS και οι βελτιωμένες αναπαραστάσεις στην ερώτηση 62).

ΠΡιΝ

ΜΕΤΑ

Σχήμα 84
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Έτσι, γίνεται φανερό ότι μετά τη συζήτηση στην ομάδα, την ανταλλαγή απόψεων, τη

σύγκριση των σχημάτων των παιδιών της ομάδας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

στην τάξη, κάποιουες μαθητές/ριες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τροποποίησαν τις

αρχικές τους αντιλήψεις για τη λειτουργία του πορτατίφ και πραγματοποίησαν νέα σχήματα,

όπου αναπαριστούσαν κύκλωμα, και τη λάμπα του πορτατίφ να συνδέεται με δύο καλώδια με

την πρίζα του τοίχου.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

_---...11.,

Σχήμα 85

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ερώτηση 62, από τα αποτελέσματα φαίνεται (βλ. πίνακα

72), ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (57,9%), ζωγραφίζουν και αντιστοιχίζουν με το ίδιο

χρώμα τη μπαταρία του κυκλώματος, με την πρίζα του τοίχου, με άλλο χρώμα τα δύο

καλώδια του κυκλώματος, με τα δύο καλώδια του πορτατίφ και με τρίτη απόχρωση τη λάμπα

του κυκλώματος με τη λάμπα του πορτατίφ.

Έτσι, φαίνεται ότι οι περισσότεροΊ1ες μαθητές/ριες κατανόησαν σε έναν σημαντικό

βαθμό τη λειτουργία του πορτατίφ, όχι μόνο επειδή συσχέτισαν τη λειτουργία του, με τη

λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, αλλά και για το λόγο ότι παραλλήλισαν

κομμάτια/ τμήματα του κυκλώματος του πορτατίφ, με στοιχεία του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η πρίζα στο κύκλωμα του πορτατίφ δεν έχει τον ίδιο ρόλο

με την μπαταρία στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, με την ερώτηση αυτή δόθηκε η ευκαιρία στα

παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους, ώστε να καταγραφεί και η ευρύτατα διαδεδομένη

άποψη ότι η πρίζα αντιστοιχεί στην μπαταρία. Για να υπάρξει αλλαγή της άποψης αυτής

χρειάζεται ανάπτυξη νέων αναπαραστάσεων και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση
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-

στο τέλος της ενότ/τας για τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ, καθώς και μέσα από τις

δραστηριότητες της ένατης διδακτικής ενότητας όπου τα παιδιά εργάζονται με τη βοήθεια της

μακέτας και συζητούν για δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Πίνακας 72

Ερώτηση 62: Πάνω στα σχήματα των ερωτήσεων 55 και 61, χρωματίστε με το ίδιο χρώμα

τα κομμάτια των δύο σχημάτων που νομίζετε ότι κάνουν τ/ν ίδια δουλειά

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=114 %

Ι Μπαταρία - πρίζα Ι 2 καλώδια - 2 καλώδια / λάμπα - λάμπα 66 57,9

2 Λάμπα - λάμπα / 2 καλώδια - 2 καλώδια (καλώδιο/α) 9 7,9

3 Καλώδια - καλώδιο/α 9 7,9

4 Μπαταρία - πρίζα / 2 καλώδια - καλώδιο/α 5 4,4

5 Μπαταρία - πρίζα / Λάμπα - λάμπα 4 3,5

6 Μπαταρία - πρίζα 2 1,8

7 Διάφορα 2 1,8

8 Χωρίς απάντηση 17 14,9

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές!ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο για το ρόλο

της πρίζας στο κύκλωμα του πορτατίφ (βλ. ερώτ/ση 4, πίνακα 7. κατηγορίες απάντησης 2 και

3, σ. 223), προκύπτει ότι οι αντιλήψεις των περισσότερων παιδιών τροποποιήθηκαν/

βελτιώθηκαν σημαντικά μετά το τέλος των διδασκαλιών, δεδομένου ότι οι περισσότεροι/ες

μαθητές/ριες (76%) συνειδητοποίησαντο ρόλο τ/ς πρίζας στην ηλεκτρική εγκατάσταση και

αντιλήφθηκαν ότι βοηθά στη σύνδεση των καλωδίων των συσκευών με την υπόλοιπη

ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπιτι ή ότι αποτελεί ένα στοιχείο/ κομμάτι της ηλεκτρικής

οικιακής εγκατάστασηςαπό όπου περνά το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύνοψη

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στις τελευταίες ερωτήσεις της έκτης

διδακτικής ενότητας, γίνεται φανερό ότι τα περισσότερα παιδιά απέκτησαν αναπαραστάσεις

για τη δομή και τ/ λειτουργία του πορτατίφ και κατανόησαν,σε έναν σημαντικό βαθμό, ότι η

λειτουργία του οφείλεταισε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.
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Στην αρχή της διδασκαλίας, πoλλiJ. παιδιά (56%), χρησιμοποιώντας ης γνώσεις που

απέκτησαν σε προηγούμενα μαθήματα υποστήριξαν σωστά ότι η λειτουργία του πορτατίφ,

μοιάζει με τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων του εΡΎαστηρίου, δεδομένου ότι η

λειτουργία του βασίζεται σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Αμκετά παιδιά στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν σχηματικά τον τρόπο

λειτουργίας του πορτατίφ, πραγματοποιούν "αφαιρέσεις", σχεδιάζουν τη λάμπα του πορτατίφ

να συνδέεται με δύο καλώδια με την πρίζα στον τοίχο (36,8%), 1α/Ι παρουσιάζουν τη

διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια στο εσωτερικό του. Άλ/.oιlες μαθητές/ριες δίνουν

ρεαλιστικές απεικονίσεις (42,1 %) και σχεδιάζουν το πορτατίφνα συνδέεται με ένα καλώδιο

με την πρίζα του τοίχου, ενώ ορισμένοι/ες μαθητές/ριες (12,8%) εκδηλώνουν μια συνθετική

αντίληψη και πραγματοποιούν τα πρώτα βήματα αφαίρεσης, δηλαδή, παρουσιάζουν μια

εικόνα και για τα "αόρατα" καλώδια, δηλαδή τα καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό του

πορτατίφ.

Στο ερώτημα του αρχικού ερωτηματολογίου που επανέρχεται στην έκτη διδακτική

ενότητα, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ, γίνεται φανερό ότι οι

μαθητές!ριες μετά την παρακολούθηση των πέντε πρώτων διδακτικών ενοτήτων βελτίωσαν

σημαντικά ης απόψεις για την ΈWoια του κυκλώματος και απαντούν σε ποσοστό 50,4%,

έναντι 4% στο αρχικό ερωτηματολόγιο ότι για να λειτουργήσει το πορτατίφ θα πρέπει να

κλείσει το κύκλωμά του.

Όσον αφορά στην πρίζα, και σε μια προσπάθεια για αρχική καταγραφή των απόψεων

των παιδιών για το ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης,

από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι πολλοί/ές μαθητές/ριες, όπως στο αρχικό

ερωτηματολόγιο (63,6%) έται και στην αρχή της έκτης διδακτικής ενότητας (47,4%)

εκφράζουν την ευρύτατα διαδεδομένη άποψη ότι η πρίζα του τοίχου είναι η πηγή

ηλεκτρισμού για ης ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ένας μικρός σχετικά αριθμός παιδιών

(26.3%), αντιλαμβάνεται ότι η πρίζα του τοίχου βοηθά στη σύνδεση των καλωδίων της κάθε

συσκευής με τα καλώδια της υπόλοιπης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Αναφορικά με τη διαδρομή των καλωδίων της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και

ειδικότερα με τη διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια πίσω από την πρίζα στον τοίχο, οι

απαντήσεις των παιδιών παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με αυτή του αρχικού

ερωτηματολογίου. Πoλλoίlές μαθητές/ριες και στο αρχικό ερωτηματολόγιο (59,3%) και στην

αρχή της έκτης διδακτικής ενότητας (43.6%) θεωρούν ότι τα καλώδια στο σπίτι

ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στην πρίζα του τοίχου. στο γενικό πίνακα ή λίγο πιο έξω

στους στύλους! κολόνες της ΔΕΗ.
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Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στο πλαίσιο της ομαδικής δραστηριότητας

σχεδόν όλοι/ες οι μαθητές!ριες (95%) συσχέτισαν τη λειτουργία του πορτατίφ με τη

λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.

Έτσι, στην επόμενη δραστηριότητα αν και επρόκειτο για ατομική εργασία, οι

μαθητές/ριες έχοντας προηγουμένως συζητήσει και ανταλλάξει απόψεις με τους/ις

_ συμμαθητές/ριές τους, αυξήθηκε το ποσοστό αυτών που αντιλήφθηκαν ότι η λειτουργία του

πορτατίφ οφείλεται σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και περισσότερονες ζωγράφισαν

(57,9%, έναντι 36,8% στην αρχή της διδασκαλίας) το πορτατίφ να συνδέεται με δύο καλώδια

στην πρίζα.

Εmπλέον προς το τέλος της έκτης διδακτικής ενότητας τα παιδιά πραγματοποίησαν

συσχετίσεις μεταξύ του κυκλώματος του πορτατίφ και του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

και παραλλήλισαν τμήματα του πορτατίφ, με στοιχεία του κυκλώματος του εργαστηρίου που

έχουν την ίδια λειτουργία στο κύκλωμα (57,9%).

Οι μαθητές/ριες στην τελευταία αυτή δραστηριότητα όπως φάνηκε από τα

αποτελέσματα παραλλήλισαν το ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα του πορτατίφ με το ρόλο της

μπαταρίας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση από τον/ην εκπαιδευτικό στο ρόλο που έχει ο διακόπτης στο κύκλωμα του πορτατίφ

και η πρίζα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι μαθητές!ριες διεύρυναν τις

αντιλήψεις τους για τα ίδια θέματα στην επόμενη ενότητα (7), όπου μελέτησαν τη σύνδεση

των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι, αλλά και στην ένατη ενότητα όπου με τη βοήθεια της

μακέτας συζήτησαν για το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, για τη δομή και

τη λειτουργία της, καθώς και για το ρόλο που παίζουν τα στοιχεία που τη συνθέτουν (π.χ.

πρίζα).

Έτσι, από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά για ορισμένα από τα θέματα που

προαναφέρθηκαν στο τελικό ερωτηματολόγιο, γίνεται φανερό ότι οι ιδέες τους βελπώθηκαν

σημαντικά. Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (77,7%, βλ. ερώτηση 2, πίνακα 5, σ. 192)

κατανόησαν την έwοια του κυκλώματος και απέδωσαν την λειτουργία του πορτατίφ στο

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, οι μαθητές/ριες (76%, βλ. ερώτηση 4, πίνακα 7, κατηγορίες

απαντήσεων 2 και 3, σ. 198) ανέπτυξαν νοητικές αναπαραστάσεις για το ρόλο της πρίζας στο

κύκλωμα του πορτατίφ, ενώ τα mo πολλά παιδιά σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις για

το ευρύτερο κύκλωμα τηζ. ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, για τη δομή και τη λειτουργία

της, σχεδίασαν δύο καλώδια να συνδέονται στο χώρο του σπιτιού και παρουσίασαν τη

διαδρομή τους από το εργοστάσιο της ΔΕΗ μέχρι το σπίτι (85,5%, βλ. ερώτηση 15, πίνακα

24, κατηγορίες απαντήσεων 1-4, σ. 232).
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ΤΟΠΟΡΤΑΤΙΦ

ΑΡΧΗ 6" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΝΟΤΙΙΤΑΣ

Αφαιρετικήσκέψη - ανα-yvώ('ιση κυκλώματος (36,8%) (]' στάδιο)

Συνθετικήαντίληψη

(πρώταβήματααφαιρετικήςσκέψης-αναγνώρισηβαθιάς δομής - κύκλωμα) (12,8%)

Αφαιρετική σκέψη - ανα-yvώριση κυκλώματος (50,4%) (2' στάδιο)

Πρίζα: πηγή ηλi:κτρισμoύ(εναλλακτικόμοντέλο) (47,4%)

Πρίζα: σύνδεση των καλωδίων (πιο επιστημονικό μοντέλο) (26,3%)

Περιορισμένη αντίληψη για τη διαδρομή των καλωδίων

της ηλi:κτρικής οικιακής εγκατάστασης

ΚΑΤΑΤΙΙ:ΔIΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Συνολική συσχέτιση πορτατίφ - απλού ηλi:κτρικoύ κυκλώματος (95%)

Συσ-/.ετίσεις τμημάτων του πορτατίφ, με στοιχεία του απλού κυκλώματος

που έχουν τον ίδιο ρόλο στο κύκλωμα (57,9%)

Αφαιρετική σκέψη - αναγνώριση κυκλώματος (57,9%)

ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αφαιρετική σκέψη - αναγνώριση κυκλώματος (77,7%)

Πρίζα: σύνδεση των καλωδίων (πιο επιστημονικό μοντέλο) (68,4%)

Νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκrρικής οικιακής

εγκατάστασης (85,5%)
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6.6. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητώνΙριών για τη! έννοια του κυκλώματος σε

απλές συσκευές, όπως η λάμπα δωματίου, για το ρόλο του διακόπτη στο κύκλωμα

του σπιτιού και για την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Η έβδομη διδακτική ενότητα ήταν η δεύτερη ενότητα που α~oρoύσε στην ηλεκιρική

εγκατάσταση του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αυτής οι μαθητές/ριες-
αναγνώρισαν ηλεκτρικά κυκλώματα στο σπίτι (π.χ. το κύκλωμα της λάμπας δωματίου), ενώ

ασχολήθηκαν και με τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Αρχικά ζητήθηκε από τα παιδιά να επιλύσουν ένα καινούριο πρόβλημα, το οποίο είχε

να κάνει αυτή τη φορά με τη σύνδεση και τη λειτουργία της λάμπας του δωματίου.

Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να κάνουν ένα σχήμα, όπου να φαίνεται πώς ανάβει η

λάμπα! φως ενός δωματίου και αμέσως μετά ακολούθησαν ερωτήσεις που αφορούσαν στην

ταυτόχρονη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Τα παιδιά έγραψαν τις απόψεις

τους σχετικά με το αν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα δύο ηλεκτρικές συσκευές - η

ηλεκτρική κουζίνα και η ηλεκτρική σκούπα - πώς μπορεί να συμβεί αυτό, καθώς και τι θα

συμβεί με τη λειτουργία της μιας, αν πάψει να λειτουργεί η άλλη. Επίσης, ζητήθηκε από τα

παιδιά να δείξουν με ένα σχήμα πώς μπορούν να λειτουργούν την ίδια σnγμή αυτές οι δύο

ηλεκτρικές συσκευές.

Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης ενότητας αποτέλεσε η ΚΙ\ιητοποίηση χρήσιμων

καθημερινών εμπειριών των παιδιών (π.χ. λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών), ώστε να γίνει

στη συνέχεια η σύνδεση με γνώσεις και αναπαραστάσεις για την παράλληλη σύνδεση

λαμπών στο εργαστήριο.

ΕΠ1πλέον, στόχος της ενότητας ήταν η κατανόηση από μέρους των μαθητώνΙριών της

ύπαρξης κυκλώματος (2 καλωδίων) για τη λειτουργία των συσκευών και των φώτων στο

σπίτι, καθώς και της σύνδεσης με το ευρύτερο δίκτυο της ΔΕΗ.

Ατομική εργασία 1

Το πρώτο από τα ερωτήματα είχε ως εξής:

63. Πώς νομίζεις ότι δουλεύει το φως ενός δωματίου; Κάνε ένα σχήμα για να το δείξεις.
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Σχήματα Ύια τη σύνδεση και τη λειτουΡ1ία της λάμπας δωματίου

Από τα σχήματα που έκαναν οι μαθητές/ριες (βλ. πίνακα 73, κατηγορίες απαντήσεων 1

4), γίνεται φανερό ότι τα περισσότερα παιδιά (64,2%), μετά τη διδαcncαλία της έκτης

διδακrικής ενότητας, κατανόησαν ότι για να· λειτουργήσει το φως του δωματίου είναι

_ απαραίτητο να δημιουργηθεί κύκλωμα και έτσι σχεδίασαν τη λάμπα να συνδέεται με δύο

καλώδια. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολ/ά παιδιά από αυτά (51,5%, βλ. πίνακα 73, κατηγορίες

απαντήσεων 1·3) κατανόησαν ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού συνδέεται με τα

καλώδια που βρίcncονται στον εξωτερικό χώρο και ότι η διαδρομή των καλωδίων που

παρατηρούν μέσα στο σπίτι, και πίσω από τις ηλεκτρικές συσκευές δεν σταματά στην πρίζα

του τοίχου, ούτε λίγο πιο μέσα στο βάθος αυτού, αλλά συνεχίζει στους στύλους/ κολόνες και

στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Πιο αναλυτικά, πολλά παιδιά (43,3%) χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στο

προηγούμενο μάθημα, που αφορούσε στο πορτατίφ και στη λειτουργία του, προκειμένου να

δείξουν πώς ανάβει η λάμπα του δωματίου, σχεδίασαν δύο καλώδια να συνδέονται με τη

λάμπα! φως, να περνούν στη συνέχεια από το διακόπτη του τοίχου ή από το γενικό πίνακα

και να συνεχίζουν τη διαδρομή τους στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μέχρι το Κ'Ciριo της

ΔΕΗ (βλ. σχήμα 86).

-πrΔΕΗ

ι:::::-
°1

~
/1'1111\'

~

Σχήμα 86

Άλλονες μαθητές/ριες (8,2%, βλ. πίνακα 73, κατηγορίες απαντήσεων 2 και 3) αν και

κατανόησαν πως η ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση συνδέεται με τα καλώδια που βρίσκονται

στον εξωτερικό χώρο του· σπιτιού, φαίνεται πως δυσκολεύτηκαν να αναπαραστήσουν τη

διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια έξω από αυτό. Έτσι, είτε σχεδίασαν τα δύο καλώδια

της λάμπας να συνδέονται με το στύλο της ΔΕΗ έξω από το σπίτι, είτε παρουσίασαν τα δύο
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καλώδια τ/ς λάμπας να περνούν από το γενικό πίνακα, να συνδέονται με τους στύλους τ/ς

ΔΕΗ, και να συνεχίζουν τη διαδρομή τους στο βάθος της ζωγραφιάς τους, χωρiς όμως να

πρoσδιoρiζoυν πού ολοκληρώνεται! κλείνει το κύκλωμα (βλ. σχήμα 87).

. ,
......

~......

Σχήμα 87

Πίνακας 73

Ερώτηση 42: Κάνε ένα σχήμα για να δείξεις πώς νομίζεις ότι δουλεύει το φως ενός

δωματίου.

αια Κατηγορίες απαντήσεων Πεψαματικές ομάδες

Ν-134 %

ΚΥΚΛΩΜΑ 86 64,2

Ι Λάμπα - 2 καλώδια - (διακόπτης) 2 καλώδια - πίνακας - 2 58 43,3
καλώδια - ΔΕΗ

2 Λάμπα - 2 καλώδια - (πίνακας) - 2 καλώδια - στύλος/οι - 2 8 6
καλώδια

,
Λάμπα - 2 καλώδια - στύλος 3 2,2ο

4 Λάμπα - 2 καλώδια - διακόπτης/ πίνακας 17 12,7

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 43 32

5 Λάμπα - Ι καλώδιο - (διακόπτης) - 1 καλώδιο - (πίνακας)- 18 13,4
Ι καλώδιο - ΔΕΗ

6 Λάμπα - 1 καλώδιο - στύλος Ι 0,7

7 Λάμπα - 1 καλώδιο - πρίζα Ι διακόπτης/ ταβάνι 24 17,9

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 5 3,7

8 Λάμπα - Ι καλώδιο - διακόπτης ή πίνακας - 2 καλώδια- 5 3,7
στύλος - 2 καλώδια
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Επίσης. κάποιοι!ες μαθητές/ριες (12,7%) αν και σχεδιάζουν κύκλωμα για να δείξουν

πώς ανάβει το φως του δωματίου, δείχνουν τη λάμπα να συνδέεται με δύο καλώδια με το

διακόπτη στον τοίχο και δεν αναπαριστούν τη διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια πίσω

από το διακόπτη και στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού (βλ. σχήμα 88). Έτσι, κάποια παιδιά

φαίνεται να έχουν μια πιο περιορισμένη αντίληψη για την οικιακή εγκατάσταση και δεν είναι

φανερό αν έχουν κατανοήσει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού είναι πιο σύνθετη και

ότι πίσω από το διακόπτη του τοίχου ή πίσω από το γεVΙKό πίνακα υπάρχουν καλώδια που

συνδέονται με τα καλώδια έξω από το χώρο του σπιτιού ή ότι τα καλώδια που υπάρχουν στα

υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, συνδέονται σε κάποιο σημείο και με τα καλώδια της λάμπας

του δωματίου.

Ωστόσο, το ποσοστό των παιδιών που σχεδιάζουν τη λάμπα να συνδέεται με δύο

καλώδια με το διακόπτη, είναι σαφώς μικρότερο από το ποσοστό των παιδιών που στην

προηγούμενη ενότητα σχεδίαζαν το πορτατίφ να συνδέεται με δύο καλώδια με την πρίζα στον

τοίχο (12,7% στην έβδομη ενότητα, έναντι 36,8%, στην έκτη διδακτική ενότητα) .

1i .....:\

Ι ~\
"-"

•

Σχήμα 88

Ορισμένοι/ες άλλοι/ες μαθητές/ριες (32%, βλ. πίνακα 73, κατηγορίες απαντήσεων 5, 6

και 7), παρουσιάζουν ρεαλlιJ:rlκές απεικονίσεις και σχεδιάζουν ένα μόνο καλώδιο να

συνδέεται με τη λάμπα του δωματίου. Ειδικότερα, κάποιοι/ες (14,1 %, βλ. πίνακα 73,

κατηγορίες απαντήσεων 5 και 6) αν και κατανόησαν ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι

είναι πιο σύνθετη και ότι 'τα καλώδια της οικιακής εγκατάστασης, συνδέονται με τα καλώδια

που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, ζωγραφίζουν ένα μόνο καλώδιο από τη λάμπα μέχρι το

εργοστάσιο της ΔΕΗ (βλ. σχήμα 89).
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ΔΕΗ ,6_-, ,

Σχήμα 89

Κάποιοl!ες άλλοl!ες μαθητές/ριες (17,9%), σχεδιάζουν τη λάμπα του δωματίου να

συνδέεται με ένα μόνο καλώδιο με το διακόπτη στον τοίχο ή με το γενικό πίνακα (βλ. σχήμα

90).

- -- -Ι

ι!J

Σχήμα 90

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 73, γίνεται ακόμα φανερό όn όπως και στην

προηγούμενη ενότητα, έτσι και στην έβδομη, ένας μικρός αριθμός μαθητών/ριών (3,7%) με

βάση τα σχήματα που παρουσιάζει, εκδηλώνει μια συνθετική σκέψη! aντiληψη για τη

σύνδεση της λάμπας του δωματίου, δεδομένου ότι τα παιδιά φαίνεται να κάνουν τα πρώτα

βήματα "αφαίρεσης" και να σχεδιάζουν τη διαδρομή των "αόραΤα/ν" καλωδίων στην
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εyιcατάσταση του σπιτιού. Ειδικότερα, οι μαθητέςΙριες αυτοilές σχεδιάζουν τη λάμπα να

συνδέεται με ένα καλώδιο, το οποίο σε κάποιο σημείο - στο διακόπτη ή στο γενικό πίνακα

διαχωρίζεται σε δύο καλώδια που συνεχίζουν τη διαδρομή στους στύλους της ΔΕΗ έξω από

το σπίτι (βλ. σχήμα 91).

Σχήμα 91

Συγκρίνοντας και πάλι το ποσοστό των παιδιών που σχεδίασαν στην παρούσα ενότητα

τη λάμπα δωματίου να συνδέεται με ένα καλώδιο με το διακόπτη στον τοίχο (17,9%), με το

ποσοστό των μαθητώνΙριών, που στην προηγούμενη ενότητα σχεδίασαν το πορτατίφ να

συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα του τοίχου (42,1 %), διαπιστώνεται ότι αυτό είναι

σημανηκά μικρότερο και φαίνεται ότι όλο και λιγότεροvες μαθητές/ριες χρησιμοποιούν την

άποψη ότι ένα καλώδιο αρκεί για να λειτουργήσειτο πορτατίφ ή η λάμπα στο σπίτι.

Έτσι, γίνεται φανερό ότι κατά τη διάρκεια της καινοτόμου διδακτικήςπαρέμβασης, όλο

και λιγότεροι/ες μαθητές/ριες ανατρέχουν στο αρχικό μοντέλο του πομπού - δέκτη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα περισσότερα παιδιά (60,6%) σχεδίασαν στην πρώτη ενότητα το

λαμπάκι του εργαστήριο να συνδέεται με ένα καλώδιο με τη μπαταρία για να λειτουργήσει,

στην έκτη ενότητα αρκετοilές μαθητές/ριες (42,1 %) έδειξαν το πορτατίφ να συνδέεται με ένα

καλώδιο με την πρίζα του τοίχου και στην έβδομη ενότητα λιγότερα παιδιά (17,9%)

ανατρέχουν στο συyιcεKριμένO μοντέλο και σχεδιάζουν τη λάμπα δωματίου να συνδέεται με

ένα καλώδιο με το διακόπτη στον τοίχο ή με το γενικό πίνακα.

Έτσι, από τα σχήματα που κάνουν τα παιδιά για να δείξουν πώς λειτουργεί η λάμπαΙ

φως δωματίου, γίνεται φανερό ότι οι αντιλήψεις των μαθητώνΙριών βελτιώθηκαν σημαντικά

αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι. Τα πιο

πολλά παιδιά (64,2%) σχεδίασαν κύκλωμα για να δείξουν πώς λειτουργεί το φως του
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δωματίου και παρουσίασαν τα καλώδια του σπιτιού να συνδέονται με τα εξωτερικά καλώδια

και το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Βέβαια, ένας αριθμός παιδιών (32%) στην προσπάθειά του να

επιλύσει αυτή τη νέα κατάστασηl πρόβλημα που τους τέθηκε (τρόπος σύνδεσης και

λειτουργίας λάμπας δωματίου), κατέφυγαν σε πρόδρομες αντιλήψεις και σχεδίασαν τη λάμπα

να συνδέεται με ένα καλώδιο με το διακόπτη στον τοίχο, το στύλι:J1 κολόνα ή το εργοστάσιο

της ΔΕΗ.

Ατομική εΡ"(ασία 2

Στα δύο επόμενα ερωτήματα οι μαθητές/ριες εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το

αν μπορούν δύο ηλεκτρικές συσκευές να είναι αναμμένες την ίδια σnγμή και πώς μπορεί να

συμβεί κάτι τέτοιο. Οι ερωτήσεις είχαν ως εξής

64. Νομίζεις ότι μπορούν να είναι αναμμiνες την ίδια στιγμή η ηλεκτρική κουζίνα και η

ηλεκτρική σκούπα;

65. Αν ναι, πώς μπορούν να είναι αναμμένες ταυτόχρονα;

Νομίζεις όπ μπορούν να είναι αναμμένες την ίδια σπΎμή δύο ηλεκτρικές συσκευές;

Από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα 74), γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι/ες

μαθητές/ριες (88,1%), απαντούν ότι μπορούν να είναι αναμμένες την ίδια στιγμή δύο

ηλεκτρικές συσκευές. κάτι που συμφωνεί και με την καθημερινή τους εμπειρία. ενώ

κάποιουες (11,9%) θεωρούν ότι δεν μπορεί ν~ συμβεί κάτι τέτοιο.

Πίνακας 74

Ερώτ/ση 43: Νομίζεις ότι μποροvν να είναι αναμμένες Τ/'" ίδια στιγμή η ηλεκτρική

κουζίνα και η ηλεκτρική σκούπα:

wa Κατηγορίες απαντήσεων Πεφαματικές ομάδες

Ν=134 %

1 Ναι 118 88,1

2 Όχι 16 11,9

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά (βλ. πίνακα 75) στην προσπάθειά τους να

εξηγήσουν πώς μπορεί να ανάβει η ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική κουζίνα την ίδια
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στιγμή, αρκετοί/ές μαθητές/ριες (29, Ι %) ισχυρίζονται ότι αυτό συμβαίνει επειδή η κάθε

ηλεκτρική συσκευή συνδέεται με διαφορετική πρίζα στον τοίχο. Ενδεικτικές απαντήσεις

παιδιών αναφέρουν ότι μπορούν να ανάψουν οι δύο συσκευές:

"γιατί είναι άλλού η πρίζα του ενός και α.Uoύ η πρίζα του άλλου",

"επειδή έχουν διαφoρετικiς πρίζες και η καθεμία σvvδέ...ται με τη δική της πρίζα για να

_ λειτουργήσει",

"γιατί είναι σε διαφoρετικiς πρίζες ",

"για το λόγο ότι τα βάζεις σε δύο πρίζες και έτσι η καθεμία μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα

από την άλλη" Κ.ά.

Άλλοι/ες μαθητές/ριες (18,7%), αποδίδουν την ταυτόχρονη λειτoυργiα των συσκευών

στον ίδιο αιτιακό παράγοντα, δηλαδή, στο ηλεκτρικό ρεύμα και αναφέρουν χαρακτηριστικά

ότι:

"οι δύο συσκευές ανάβουν με το ρεύμα",

"το 'ρεύμα πάει και στις δύο συσκευές και έτσι ανάβουν",

"ανάβουν και οι δύο συσκευέςμε το ηλεκτρικό ρεύμα" κ.ά.

ΠΙνακας 75

! Ερώτηση 44; Πώς νομίζεις ότι μπορούν να είναι αναμμένες τ/ν ίδια σnγμή η ηλειcτριΙCΉ

: κουζίνα και η ηλεκτρική σκoUπα.;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=134 %

1 Η καθεμία συνδέεται με διαφορετική πρίζα 39 29,1

2 Με το ρεύμα / ηλεκτρικό ρεύμα 25 18,7
,

Μπορούν, όμως μόνο δύο συσκευές 13 9,7ο

4 Με τη βοήθεια της ασφάλειας 12 9

5 Η καθεμία είναι συνδεδεμένη με διαφορετικό καλώδιο 7 5,2

6 Τα ηλεκτρόνια πηγαίνουν σε δύο κατευθύνσεις όπως όταν 6 4,5
είχαμε δύο λαμπάκια στο κύκλωμα (παράλληλη σύνδεση)

7 Με το διακόπτη 4
,
ο

8 Έρχεται mo πολύ ρεύμα στο σπίτι 4 3

9 Το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται στην ηλεκτρική σκούπα και 4
,
ο

την ηλεκτρική κουζίνα

10 Δεν ξέρω 4 3

II Διάφορα 10 7,5

12 Δεν απαντώ 6 4,5
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Ορισμένοι/ες μαθητές!ριες (9,7%) απαντούν ότι μπορούν Υα ανάψουν την ίδια στιγμή οι

ηλεκτρικές συσκευές, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με δύο συσκευές κάθε φορά. Έτσι,

απαντούν ότι:

"μπορούν να ανάψουν, όμως μόνο δύο συσκευές",

. "μπορούν ι.ια λειτουργήσουν την ίδια στιγμή η ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική κουζίνα, αλλά.

όχι περισσότερες",

"ναι, αυτό μπορεί να γίνει με δύο ηλεκτρικές συσκευές, αJλά όμως όχι με mo πο;J.ές" Κ.ά.

Κάποιοι/ες άλλα παιδιά (9%), εξηγούν ότι η ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική

κουζίνα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα "με τη βοήθεια της ασφάλειας" στο σπίτι, ενώ

άλλοι/ες (5,2%), κάνουν λf>γo για τα καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών και αναφέρουν ότι:

"τα καλώδιά τους είναι ξεχωριστά",

"υπάρχει ένα καλώδιο που μεταφέρει ρεύμα στην ηλεκτρική κουζίνα και ένα άλλο που

μεταφέρει ρεύμα στην πρίζα που έχουμε βάλει την ηλεκτρική σκούπα",

"η καθεμία έχει το δικό της καλώδιο, το οποίο συνδέεται στην πρίζα και έτσι η μία δεν

εμποδίζει τη λειτουργία της άλλης" κλπ.

Μόλις ένα μικρό ποσοστό παιδιών (4,5%), συσχετίζει τη λειτουργία των ηλεκτρικών

συσκευών στο σπίτι, με τη λειτουργία των Ία/κλωμάτων στο εργαστήριο και μάλιστα με την

παράλληλη σύνδεση λαμπών και εξηγεί ότι οι δύο συσκευές μπορούν να λειτουργούν την ίδια

στιγμή επειδή "τα ηλεκτρόνια πηγαίvουν μέσω των καλωδίων σε δύο κατευθύνσεις. όπως όταν

είχαμε δύο λαμπά.κια στο κύκλωμα που συνδέονταν παράJληλα".

Έτσι, από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στα δύο ερωτήματα (74 και 75), γίνεται

φανερό όn οι μαθητές/ριες επηρεασμένοι/ες από εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής,

υποστηρίζουν ότι μπορούν να ανάψουν δύο ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα. Ωστόσο,

φαίνεται πως δυσκολεύονται να συσχετίσουν τη λειτουργία των κυκλωμάτων του

εργαστηρίου, με τη λειτουργία των ηλεκτρικών OΙΊQαKών συσκευών και να εφαρμόσουν τις

γνώσεις που απέκτησαν στις προηγούμενες διδα1Ct1.κές ενότητες,

Παρανοήσεις για πι σύνδεση κω τη λειτουργία πυν ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (στην

αρχή της διδασκαλίας)

Επιπλέον, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στα ερωτήματα αυτά

προκύπτει ότι τα παιδιά εκφράζουν ορισμένες παρανοήσεις για τη σύνδεση και τη λειτουργία

των ηλεκτρικών OΙΊQαKών συσκευών.
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Κάποια παιδιά (29,1%), θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια σπγμή δύο

ηλεκτρικές συσκευές, επειδή:

"η καθεμία 8χει τη δική της πρίζα κω συνδέεται με μία από πς που.ές (πρίζες) που

υπάρχουν μέσα στο σπίπ ,ια να λειτουΡ-Ρίσει".

Άλλοι/ες (5,2%), εστιάζουν την προσοχή τους στα καλώδια και θεωρούν ότι μπορούν

να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή περισσότερες από μία ηλεκτρικές συσκευές επειδή:

f'η κάθε συσκευή έχει το δικό της καλώδιο που συνδέεται με μια από ης πρίζες μέσα στο

σπίπ".

Λιγότερα παιδιά (3%) φαίνεται να πιστεύουν ότι όταν λειτουργούν δύο ή περισσότερες

ηλεκτρικές συσκευές την ίδια στιγμή:

"αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα ή iPXEraJ περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίπ",

Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό παιδιών (3%) δείχνει να πιστεύει ότι δύο ηλεκτρικές

συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή επειδή:

"Το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται στην ηλεκτρική σκούπα και την ηλεκτρική κουζίνα".

Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες στην έβδομη διδακτική

ενότητα, όπου διαπραγματεύονται για πρώτη φορά το θέμα της ταυτόχρονης λειτουργίας των

ηλεκτρικών συσκευών, δίνουν παρόμοιες αντιλήψεις με αυτές που έδωσαν τα παιδιά όλου

του δείγματος στο αρχικό ερωπιματολόγιο (βλ. ερώπιση 14, πίνακα 18, σ. 220) σε σχετική

ερώπιση.

Ωστόσο, από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στην έβδομη ενότητα σε σχέση ~ τις

απόψεις που εκφράζουν οι μαθητές/ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι οι

μαθητές/ριες των πειραματικών ομάδων επηρεάστηκαν από τις διδασχαλίες που

παρακολούθησαν, οι αντιλήψεις τους τροποποιήθηκαν και τα παιδιά έπαψαν να απαντούν

αυθόρμητα και με εκφράσεις κυρίως επηρεασμένες από την Kαθη~ρινότητά τους. Για

παράδειγμα τα παιδιά αν και εμφανίζουν στην έβδομη ενότητα παρανοήσεις για την

ταυτόχρονη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, δεν κάνουν λόγο για πρίζες με ηλεκτρικό

ρεύμα, ούτε για ηλεκτροφόρα καλώδια, δηλαδή, καλώδια με ηλεκτρικό ρεύμα, δείχνοντας να

έχουν κατανοήσει έστω και σε ένα πολύ αρ'Χ\κό στάδιο τη δομή και το κύκλωμα της

ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

362
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



Στο τελικό ερωτηματολόγιο. οι απόψεις των παιδιών των πειραματικών ομάδων

βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι περισσότερο1lες (70,7%, βλ. ερώτηση 14, πίνακα 18, σ. 245)

απαντούν ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν την ίδια στιγμή μέσα στο σπίτι, επειδή

είναι συνδεδεμένες παράλληλα. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας

των πειραμαΤΙλιΟν ομάδων στο τελικό ερωτηματολόγιο είναι αρκετά υψηλό και ιδιαίτερα

_ ικανοποιητικό, για το λόγοι ότι οι μαθητές/ριες εφάρμοσαν/ αξιοποίησαν τις γνώσεις που

απέκτησαν στην έβδομη ενότητα για να επιλύσουν ένα νέο αλλά πιο σύνθετο πρόβλημα στο

τελικό ερωτηματολόγιο, την ταυτόχρονη λειτουργία τριών ηλεκτρικών συσκευών.

Ομαδική δραστηριόπιτα 1

Στις δύο επόμενες ερωτήσεις ζητούνταν από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους

σχετικά με το τι θα συμβεί με τη λειτουργία της μιας συσκευής, εάν η άλλη πάψει να

λειτουρ-γεί. Τα δύο ερωτήματα είχαν ως εξής:

66. Αν σβήσω την ηλεκτρική σκούπα, τι θα συμβεί με την ηλεκτρική κουζίνα;

67. Αν σβήσω την ηλεκτρική κουζίνα, τι θα συμβεί με την ηλεκτρική σκούπα;

Οι ερωτήσεις αυτές δόθηκαν κατά αναλογία με τα ερωτήματα (48 και 49) στην πέμπτη

διδακτική ενότητα που αφορούσε την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο. Στόχ,ος

ήταν να διαπιστωθεί αν τα παιδιά θα συσχετίσουν τη σύνδεση και τη λειτουργία των

συσκευών στο σπίτι, με τη σύνδεση και τη λειτουργία των λαμπών στο εργαστήριο, ώστε να

κατανοήσουν ότι οι ηλειcrρικές συσκευές συνδέονται παράλληλα και η λειτουργία της μιας

δεν επηρεάζει τη λειτουργίατης άλλης.

Α ν σβήσει η 'μία από πς δύο συσκευέςπου λειτουργούν την ίδια σπγμή, π θα συμβε['με τη

λΕιτουργία της άλλης;

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές!ριες (βλ. πίνακες 76 και 77), γίνεται φανερό

ότι οι περισσότεροι/ες (βλ. πίνακα 76, 73.9% και πίνακα 77, 74,6%) απαντούν σωστά ότι αν

σταματήσει να λειτουργεί η μία από τις δύο συσκευές. η άλλη θα συνεχίσει να λειτουργεί

όπως και προηγουμένως. Χαρακτηριστικά τα παιδιά αναφέρουν ότι:

"η ηλεκτρική κουζίνα θα συ>Jεχίσει να λειτουργεί κανονικά".

"η ηλεκτρική σκούπα θα συνεχίσει να δουλεύει όπως και πριν",

..η ηλεκτρική κουζίνα θα είναι αναμμένη",

"η ηλΕκτρική σκούπα θα συνεχίσει να δουλεύει αν είναι στην πρίζα" κλπ.
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Πίνακας 76

ι Ερώτηση 66: Αν σβήσω την ηλειcτριιcή σκούπα. τι θα συμβεί με την ηλειcτρική κουζίνα;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραμαnκές ομάδες

N=134 %

Ι Θα συνεχίσει να δουλεύει όπως πριν 99 73,9

2 Θα πάει πιο πολύ ρεύμα στην κουζίνα 14 10,4
,

θα δουλεύει Π1Ο γpήγOρσJ Θα λειτουργεί καλύτερα 12 9>

4 Δεν θα δουλεύει καμία 3 2,2

5 Δεν ξέρω Ι 0,7

6 Διάφορα 5 3,7

Παpo:voήσεις για πι ).ειτoυ/Yfία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (κατά πι διάρκεια

της διδασκαλίας)

Ορισμένοι/ες άλλοι/ες μαθητές!ρ",ς όμως (βλ. πίνακα 45, 10,4% και πίνακα 46,12,7%),

εκφράζουν παρανοήσεις και θεωρούν ότι αν σταματήσει να λειτουργεί η μία από πς δύο

συσκευέςθα f'πάει"περισσόπΡορεύμα σrην άλλη συσκευή και αναφέρουνότι:

«θα πάει πιο πολύ ρεύμα στην κουζίνα",

"θα αυξηθείτο ρεύμα που έχει η σκούπα",

"θα μαζέψει περισσότεροηλεκτρικόρεύμα η ηλεκτρικήσκούπα",

"σrην κουζίνα θα πάει και ηλεκτρικόρεύμα που πήγαινεστη σκούπα" κ.ά.

Πίνακας77

Ερώτηση 67: Αν σβήσω την ηΛειcτpιιcή κουζίνα, τι θα συμβεί με την ηλειcτρική σούπα;

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραμαnκές ομάδες

N=134 %

1 Θα συνεχίσει να δουλεύει όπως πριν 100 74,6

2 Θα πάει mo πολύ ρεύμα στη σκούπα 17 12,7
,

Θα δουλεύει Π1Ο γρήγορα! Θα λειτουργεί καλύτερα 9 6,7>

4 Δεν θα δουλεύει η σκούπα 2 1,5

5 Δεν ξέρω Ι 0,7

6 Διάφορα 6 4,5
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Αντίστοιχα κάποια παιδιά (βλ. πίνακα 76, 9% και πίνακα 77, 6,7%), υποστηρίζουν

λανθασμένα ότι αν πάψει να λειτουργεΙ η μ/α από πς δύο ηλεκτρικές συσκευές, η 6JJ.η

συσκευή θα λειτoυργείlδουλεύει κω.ύτeρα και πιο γρήγορα από ότι προηγουμένως. Έτσι, οι

μαθητές/ριες αυτής της κατηγορίας απαντήσεων αναφέρουν ότι:

"η ηλεκτρική κοvζiv,; θα ανάψει! καίει πιο πολύ",

_ "η ηλεκτρική σκούπα θα σκουπίζει με μεγαλύτερη δύναμη",

"η ηλεκτρική κουζίνα θα ψήνει καλύτερα",

"η ηλεκτρική σκούπα θα ρουφάει πιο καλά τα σκουπίδια" κ.ά.

Σχήματα για τη σύνδεση δύο συσκευών που λειτουργούν Π/ν ίδια σπγμή μέσα στο σπIτr

Σε ένα από τα τελευταία ερωτήματα που περιέχονταν στην έβδομη διδακτιΊC'ή ενότητα,

και πριν πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην τάξη, όπου οι μαθητές/ριες συζήτησαν, με την

κατάλληλη καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού. για τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της

λάμπας δωματίου, και των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ζητήθηκε από τα παιδιά να

σχεδιάσουν πώς δουλεύει η ηλεκτρική κουζίνα και η ηλεΙCΤΡΙκή σκούπα την ίδια στιγμή. Η

ερώτηση είχε ως εξής:

68. Προσπάθησε τώρα να σχεδιάσεις πώς δουλεύουν η ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική

κουζίνα την ίδια στιγμή.

Στόχος του συγκεκριμένου ερωτήματος ήταν να διαπιστωθεί αν τα παιδιά θα

αναγνωρίσουν και θα σχεδιάσουν αυθόρμητα την ύπαρξη κυκλώματος και μάλιστα

παράλληλη σύνδεση για να παρουσιάζουν την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο ηλεκτρικών

συσκευών, εφαρμόζοντας έτσι και διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής των προηγούμενων

γνώσεών τους.

Από τα σχήματα που κάνουν τα παιδιά στο συγκεκριμένο ερώτημα, είναι αξιοσημείωτο

ότι η πλειοψηφία των μαθητών/ριών (66,4%, βλ. πίνακα 78, κατηγορίες απαντήσεων 1-3),

κατανόησαν ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κύκλωμα για να λειτουργήσουν οι

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και έτσι σχεδιάζουν δύο καλώδια να συνδέονται σε κάθε

συσκευή. Πολλά παιδιά (51,5%, βλ. πίνακα 78, κατηγορίες απαντήσεων Ι και 2) κατανόησαν

σε ένα σημαντικό βαθμό όχι μόνο τη δομή και τη λειτουργία της ηλεΊCtριΊC'ής οικιακής

εΥκατάστασης. αλλά συνειδητοποίησαν ότι η διαδρομή των καλωδίων των ηλεκτρικών

συσκευών δεν ολοκληρώνεται στις πρίζες του τοίχου και έδειξαν να αντιλαμβάνονται ότι τα
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καλώδια της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης συνδέονται με το υπόλo~o δίκτυο του

ηλεκτρισμού έξω από το σπίτι.

Πίνακας 78

Ερώ'Π}ση 68: Προσπάθησε τώρα να σχεδιάσεις πως δουλεύουν η ηλε",-cριJC'ή σκούπα και η

ηλεκτρική κουζίνα την ίδια στιγμή.

α/α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Τ=134 %

1 Κάθε συσκευή έχει 2 καλώδια, αυτά συνδέονται σε ένα 41 30,6
σημείο και καταλήγουν σαν 2 κεντρικά καλώδια στη ΔΕΗ,

στο στύλο, στον πίνακα (παράλληλη σύνδεση)

2 Κάθε συσκευή συνδέεται με 2 καλώδια με την πρίζα της, με 28 20,9
δύο καλώδια με το στύλο και από εκεί με 2 καλώδια με τη

ΔΕΗ

3 Κάθε συσκευή συνδέεται με 2 καλώδια με την πρίζα της 20 14,9

Κάθε συσκευή συνδέεται με 2 καλώδια με την πρίζα και από

εκεί με 2 καλώδια με τον πίνακα

4 Κάθε συσκευή συνδέεται με 1 καλώδιο με την πρίζα 22 16,4

5 Κάθε συσκευή συνδέεται με 1 καλώδιο με την πρίζα και από 16 11,9
εκεί με 1 καλώδιο με τον πίνακα, το στύλο ή ΔΕΗ

6 Διάφορα 4 3

7 Δεν απαντώ '" 2,2"'

~ Δ

~ Ε

Η

ο ο ο

Σχήμα 92

Πιο αναλυτικά, πολλά παιδιά (30,6%) σχεδιάζουν τις δύο συσκευές να συνδέονται

παρό.λληλα και παρουσιάζουν τα δύο καλώδια της κάθε ηλεκτρικής συσκευής να συνδέονται
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σε ένα σημείο στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση και να καταλήγουν σαν δύο κεντρικά

καλώδια στο εργοστάσιο της ΔΕΗ (βλ. σχήματα 92 και 93).

ΔΕΗ

Σχήμα93

Άλλοι/ες μαθητές/ριες (20,9%) σχεδιάζουν κύκλωμα και παρουσιάζουν την κάθε

συσκευή να συνδέεται με δύο καλώδια με την πρίζα στον τοίχο, τα οποία "συνεχίζουν" τη

διαδρομή τους πίσω από την πρίζα του τοίχου, στο στύλο και στη συνέχεια στο εργοστάσιο

της ΔΕΗ (βλ. σχήμα 94).

Σχήμα 94

Ακόμα, κάποια παιδιά (12,7%) δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι είναι απαραίτητο να

δημιουργηθεί κύκλωμα για να λειτουργήσει η κάθε συσκευή και έτσι σχεδιάζουν την

ηλεκτρική κουζίνα και την ηλεχτρική σκούπα να συνδέονται με δύο καλώδια με την πρίζα

στον τοίχο (βλ. σχήμα 95).
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ο ο ο ο

Σχήμα 95

Ορισμένοι/ες άλ/οι!ες μαθητές/ριες (11,9%) αν και συνειδητοποίησαν ότι η ηλεκτρική

εγκατάσταση στο σπίτι είναι σύνθετη και ότι τα καλώδια του σπιτιού συνδέονται με τα

καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, σχεδιάζουν την κάθε συσκευή να συνδέεται με την

πρίζα στον τοίχο, από εκεί στο στύλο της ΔΕΗ και μετά στο εργοστάσιο, σJJ..ά

χρησιμοποιούν μόνο ένα καλώδιο (βλ. σχήμα 96).

ΔΕΗ

Σχήμα 96

Ένας αριθμός μαθητών/ριών (16,4%) παρουσιάζει ρεαλιστικές απεικονίσεις και

σχεδιάζει την κάθε συσκευή να συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα στον τοίχο για να

λειτουργήσει (βλ. σχήμα 97). Γίνεται, δηλαδή, αντιληπτό ότι τα συγκεκριμένα παιδιά δεν

κινητοποίησαν ή δεν ανέπτυξαν την ιδέα του κυκλώματος και της παράλληλης σύνδεσης, ενώ

δεν σχημάτισαν αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης

στο crmn, για τη δομή και τη λειτουργία της, και παρουσιάζουν τα καλώδια του σπιτιού να

μην συνδέονται με τα καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού.
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ο ο ο

Σχήμα 97

Έτσι, από τα σχήματα που έκαναν τα παιδιά προκειμένου να δείξουν πώς λειτουργούν

δύο ηλεκτρικές συσκευές την ίδια στιγμή και πριν πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην τάξη,

γίνεται φανερό ότι πολλοί/ές μαθητές/ριες συσχέτισαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο, με τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και σχεδίασαν τις

συσκευέςνα συνδέονταιπαράλληλα.

Άλλοι/ες μαθητές/ριες, εφάρμοσαν τις γνώσεις που απέκτησαν σε προηγούμενα

μαθήματα, σχεδίασαν κύκλωμα για τη λειτουργία της κάθε συσκευής, παρουσίασαν τα

καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασηςνα συνδέονται με τα εξωτερικά καλώδια

στο δίκτυο του ηλεκτρισμού και έδειξαν τα καλώδια των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών να

ολοκληρώνουντη διαδρομή τους στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Λιγότεροι/ες μαθητές/ριες, πραγματοποίησαν ρεαλιστικού τύπου αναπαραστάσεις και

παρουσίασαν την κάθε συσκευή να συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα στον τοίχο για να

λειτουργήσει.

Η εικόνα αυτή είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα αρχικά σχήματα που

πραγματοποιούν τα παιδιά των πειραματικών ομάδων στο αρχικό ερωτηματολόγιο,

δεδομένου ότι πριν τη διδακτική παρέμβαση, μόνο το 3,6% των παιδιών σχεδιάζει κύκλωμα

για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών (βλ. ερώτηση 15, πίνακα 24, κατηγορία

απάντησης 3, σ. 232).

Στο τελικό ερωτηματολόγιο, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (63,7%), παρουσιάζουν

κύκλωμα, και μάλιστα οι πιο πολλονές από αυτούς/ές (53,5%), σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές

συσκευές να συνδέονται παράλληλα για να λειτουργήσουν. Επίσης, μετά τη διδασκαλία

(τελικό ερωτηματολόγιο) έχει μειωθεί και ο αριθμός των παιδιών που σχεδιάζουν ρεαλιστικές

αναπαραστάσεις.
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Ένα ακόμα σημείο, το οποίο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι αν και οι

αναπαραστάσεις/ σλήματα των παιδιών βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση των

εννέα νέων διδακτικών ενοτήτων, το ποσοστό επιτυχίας των παιδιών των πειραματικών

ομάδων εξακολουθεί να είναι υψηλό. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι τα παιδιά

στο τελικό ερωτηματολόγιο προσπάθηJ"αν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέΊCtησαν στην

_ έβδομη 'Και ένατη ενότητα, ώστε να επιλύσουν μία νέα κατάσταση! πρόβλημα και μάλιστα

πιο σύνθετη, δεδομένου ότι έπρεπε να σχεδιάσουν τη σύνδεση (παράλληλη) τριών

ηλεκτρι'Κών συσκευών σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας τους.

Σύνοψη

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στην έβδομη διδαΙCΤΙκή ενότητα

προκύπτει ότι στην αρχή της διδασκαλίας οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες αξιοποιώντας τις

γνώσεις της προηγούμενης ενότητας (έκτης), σχεδιάζουν κύκλωμα (64,2%) για τη σύνδεση

και τη λειτουργία της λάμπας δωματίου, ενώ οι περισσότεραιlες (51,5%) πραγματοποιούν

"αφαιρέσεις" στα σχήματά τους (δείχνουν τη διαδρομή και των μη ορατών καλωδίων) και

σχεδιάζουν τα καλώδια της ηλεκτρικής ΟΙΊ<1.ακής εγκατάστασης να συνδέονται με τα 'Καλώδια

στο δίκτυο του ηλεκτρισμού (στύλοι! κολόνες και εργοστάσιο ΔΕΗ).

Λίγοι/ες μαθητές/ριες (3%) παρουσιάζουν σχήματα συνθετικής σκέψης/ αντίληψης και

προσπαθούν να απεικονίσουν τη βαθύτερη δομή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το κύκλωμα.

Επιπλέον, στην έβδομη ενότητα φαίνεται πως μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των

παιδιών (17,9%, έναντι 42,1% στην έΊCtη ενότητα) που ανατρέχουν σε πρωτόγονα σχήματα

του τύπου "πομπός - δέΊCtης", πραγματοποιούν ρεαλιστικές απεικονίσεις 'Και σχεδιάζουν τη

λάμπα του δωματίου να συνδέεται με ένα καλώδιο με το διακόπτη στον τοίχο για να

λειτουργήσει.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές/ριες αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά

το θέμα της ταυτόχρονης λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών εκφράζουν ορισμένες

παρανοήσεις.

Ειδικότερα, τα παιδιά δείχνουν να πιστεύουν ότι δύο ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να

λειτουργήσουν την ίδια στιγμή επειδή η καθεμία συνδέεται με μία από τις πολλές πρίζες που

υπάρχουν στο σπίτι ή με τη δική της πρίζα για να λειτουργήσει (29,1%). Άλλοι/ες

μαθητές!ριες εστιάζουν στα καλώδια, και αναφέρουν ότι δύο συσκευές λειτουργούν την ίδια

στιγμή επειδή η καθεμία είναι συνδεδεμένη με διαφορετικό καλώδιο (5,2%). Λιγότερα παιδιά
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(3%) φαίνεται να πιστεύουν λανθασμένα ότι όταν δύο συσκευές λειτουργούν ταυτ&χρονα,

"έρχεται" περισσοτερο ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι ή το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται στις

ηλεκτρικές συσκευές (3%).

Βέβαια, από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στην έβδομη ενότητα, γίνεται φανερό

ότι οι ιδέες τους τρoπoπoιήθηιcανΙ ά;λαξαν σε σχέση με τις αρχικές απόψεις που εξέφρασαν

_ τα παιδιά σε σχετικό ερώτημα στο αρχικό ερωτηματολόγιο, δεδομένου ότι οι μαθητές/ριες

έπαψαν να απαντούν αυθόρμητα και με εκφράσεις κυρίως επηρεασμένες από την

καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στο πλαίσιο μιας ομαδικής αυτή τη φορά

δραστηριότητας οι περισσότεροι/ες μαθητές!ριες απαντώντας σε ανάλογα ερωτήματα με αυτά

που απάντησαν στην πέμπτη διδακτική ενότητα, για την παράλληλη σύνδεση των λαμπών

στο εργαστήριο, συζητώντας με τα άΊJ..J:J. παιδιά στην ομάδα και ανταλλάσσοντας απόψεις,

συσχέτισαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, με τη σύνδεση των συσκευών

στο σπίτι και οι περισσότεροι/ες (73,9% και 74,6%) εξήγησαν σωστά ότι αν η μία από τις δύο

συσκευές που λειτουργούν ταυτόχρονα μέσα στο σπίτι σβήσει, η άλλη θα συνεχίσει να

λειτουργεί όπως 'Και προηγουμένως.

Λίγα παιδιά εκφράζουν στο συγκεκριμένο ερώτημα παρανοήσεις για τη λειτουργία των

ηλεκτρι'Κών OΙΊQα'Κών συσκευών. Κάποιοι/ες από από αυτoύlές (βλ. πίνα'Κα 76, 10,4% και

πίνακα 77, 12,7%), θεωρούν ότι αν σταματήσει να λειτουργεί η μία από τις δύο συσκευές θα

"πάει" περισσότερο ρεύμα στην άλλη συσκευή και oρισμένoιJές άλλοι/ες (βλ. πίνακα 76, 9%

'Και πίνακα 77, 6,7%), υποστηρίζουν λανθασμένα ότι αν πάψει να λειτουργεί η μία από τις δύο

ηλεκτρικές συσκευές, η άλλη συσκευή θα λειτουργεί/δουλεύει καλύτερα και πιο γρήγορο. από ότι

προηγουμένως.

Έτσι, στο επόμενο ερώτημα, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (66,4%) σχεδιάζουν

κύκλωμα για να δείξουν την ταυτόχρονη λειτουργία δύο ηλεκτρικών συσκευών, της

ηλεκτρικ:ής κουζίνας και της ηλεκτρι'Κής σκούπας, αρκετά παιδιά (51,5%) συνειδητοποίησαν

ότι τα καλώδια της οικιακής εγκατάστασης συνδέονται με τα καλώδια στο δίκrυo του

ηλεκτρισμού έξω από το σπίτι, ένας σημαντικός αριθμός μαθητώνΙριών (30,6%) σχεδίασε τις

ηλεκτρικές συσκευές να συνδέονται παράλληλα και τα καλώδια της OΙΙCΙα'Κής εγκατάστασης

να συνδέονται με τα καλώδια της ΔΕΗ, και μόλις το 16,4%, παρουσίασε ρεαλιστικές

απεικονίσεις και έδειξε την κάθε συσκευή να συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα στον

τοίχο για να λειτουργήσει.

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες και από τα σχήματα που

πραγματοποιούν τα παιδιά στο τελικό ερωτηματολόγιο για παρόμοια θέματα με αυτά που
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παρουσιάστηκαν στην παρούσα διδακτική ενότητα, προκύπτει ότι οι απόψεις τους

βελτιώθηκαν σημαντικά και οι μc..θητές/ριες δείχνουν να έχουν αναπτύξει αναπαραστάσεις

για το κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Τα πιο πολλά παιδιά αν και κλήθηκαν να επιλύσουν ένα πιο σύνθετο πρόβλημα - την

ταυτόχρονη λειτουργία τριών ηλεκτρικών συσκευώ~.' - απαντούν μετά τη διδασκαλία ότι

_μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή τρεις ηλεκτρικές συσκευές (83,3%), επειδή οι

συσκευές στο σπίτι είναι συνδεδεμένες παράλληλα (61,4%). Επιπλέον, οι περισσότεροι/ες

μαθητές/ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο (63,7%), παρουσιάζουν κύκλωμα για τη λειτουργία

των τριών ηλεκτρικών συσκευών, και μάλιστα οι πιο πολλοίΙές από αυτούς/ές (53,5%),

σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές να συνδέονται παράλληλα για να λειτουργήσουν και

δείχνουν τα καλώδια της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης να συνδέονται με τα καλώδια

έξω από το χώρο του σπιτιού.
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Η ΛΆΜΠΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΡΧΗ 7"' ΔΙΔΛΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΛΣ

Αφαιρετική σκέψη - αναyvώριση κυκλώματος (64,2%)

Συνθετική αντίληψη

(πρώτα βήματα αφαιρετικής σκέψης - αναγνώριση βαθιάς δομής - κύκλωμα) (3,7%)

Παρανoήσειc νια τη σύνδεσn και τη λειτουονία των ηλεκτοικών οικιακών συσκευών

(40,3%)

.L

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Π ρανοήσειςγια τη λειτουργίατων ηλεκτρικώνσυσκευών (J 9,4%)

Αναπαράσταση κυκλώματος για τη σύνδεση/- λειτουργία δύο ηλεκτρικών συσκευών (66,4%)

Αν παράσταση κυκλώματος και σύνδεση των καλωδίων του σπιτιού

με το ευρύτερο δικτύου του ηλεκτρισμού για τη σύνδεση/

λειτουργία δύο ηλεκτρικών συσκευών (51,5%)

Αναπ ράσrαση παράJ.ληλης σύνδεσης δύο ηλεκτρικών συσκευών (30,6%)

Ψ

ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατανόηση της παράλληλης συνδεσμολογίας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση

(61,4%)

Αναπαράσταση κυκλώματος για τη σύνδεση/

Ιλειτουργία τριών ηλεκτρικών συσκευών (63,7%)

Αν παράσταση κυκλώματος και σύνδεση των καλωδίων του σπιτιού

με το ευρύτερο δικτύου του ηλεκτρισμού για τη σύνδεση/

λειτουργία τριών ηλεκτρικών συσκευών (53,5%)

Αναπα άσταση παράλληλης σύνδεσης τριών ηλΕκτρικών συσκευών (53,5%) ,
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6.7. Η εξέλιξη των αντιλήψεω\-'Ι αναπαραστάσεων των μαθητών/ριών για το ρόλο της

ασφω.ειας στο κύκλωμα πις ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού και για την

παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Η όΥδοη διδακτική ενότητα ήταν η τρίτη ενότητα πυυ αφορούσε σε στοιχεία της

ηλεπρncής εγκατάστασης του σπιτιού (π.χ. η Ύενική ασφάλεια) και τη λειτουργία τους.

Αρχικά, τα παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις που αφοροί>σαν στη γενη.."ή ασφάλεια, πότε αυτή

καίγεται και Ύ\α ποιο 'λiryo συμβαίνει κάη τέτοιο, ενώ αμέσως μετά τους ζητήθηκε να

συσχετίσουν τα ιcuκλώματα του εργαστηρίου, με τα κυκλώματα στο σπίτι και να

συναρμολογήσουν ένα ΙCΎ1Cλωμα. όπου να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι.

Ατομική εργασία 1

Τα πέντε πρώτα ερωτήματα είχαν ως εξής

69. Έχεις ακούσει ποτέ τη λΕξη ασφάλεια;

70. Τι νομίζεις ότι σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια ";

71. Τι ακριβώς καίγεται όταν λiμε ότι "κάηκε η ασφάJ~/α ";

72. Πότε νομίζεις ότι καίγεται η α/Jφάλεrα;

73. Γιατί νομίζεις ότι καίγεται η ασφάλεια;

Παρά το Ύεγονός ότι τα δύο τελευταία ερωτήματα δεν διαφέρουν αρκετά, τέθηκαν

στους!ις μαθητές/ριες ώστε να γίνει μια πληρέστερη καταγραφή των απόψεών τους σχεnKά

με το σε ποια περίπτωση καίγεται η ασφάλεια και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.

Έχεις ακούσει ποπ τη λiξη ασφάλεια;

Από τα αποτελέσματα (βλ. πίνακα 79) πpoΙCΎπτει ότι σχεδόν όλοι/ες οι μαθητές/ριες

(95,5%) απαντούν στην πρώτη ερώτηση ότι έχουν ακούσει τη λέξη "ασφάλεια". Πολύ λίγα

παιδιά (4,5%) αναφέρουν ότι δεν έχουν ακούσει ξανά τη συγκεκριμένη λέξη.

Πίνακας 79

Ερώτηση 69: Έχειι; ακούσει ποτέ τη λέξη ασφάλεια;

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες
-

Ν=133 %

Ι Ναι 127 95,5

2 Όχι 6 4,5

3 Χωρίς απάντηση Ο Ο
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Τι νομίζεις ότι σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια";

Όσον αφορά στην επόμενη ερώτηση, όπου ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια", από

τις απαντήσεις που δί\ιουν (βλ. πίνακα 80), γίνεται φανερό ότι τα παιδιά εκφράζουν στο

συγκεκριμένο ερώτημα διάφορες απόψεις, με αναφορά κυρίως στη λειτουργία της ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα αρκετά παιδιά (21,8%) αναφέρουν ότι:

"η ασφάλεια χάλασε",

"η ασφάλεια χάλασε και δεν μπορεί να κάνει άλλο τη δουλειά της",

"η ασφάλεια δεν μπορεί να δουλέψει άλλο",

"η ασφάλεια σταμάτησε να δουλεύει",

"η ασφάλεια έπαθε βλάβη και δεν ανάβει άλλο",

"όπως καίγεται το φως έτσι κάηκε και η ασφάλεια" Κ.ά.

Πίνακας 80

Ερώτηση70: Τι σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια"

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N=133 %

Ι Η ασφάλεια σταμάτησε να δουλεύει / Χάλασε η ασφάλεια 29 21,8

2 Έσβησαν όλα Ι δεν δουλεύει τίποτα 20 15

3 Διακόπηκε το ρεύμα / Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα σπίτι 14 10,5

4 Γίνεται βραχυκύκλωμα! καίγεται ο διακόπτης / τα καλώδια Ι 12 9
η λάμπα / ένα εξάρτημα

5 Έπεσε η ασφάλεια 11 8,3

6 Πέρασε πολύ ρεύμα και κάηκε 9 6,8

7 Δεν μπορεί να δώσει άλλο ρεύμα 19 6,8

8 Κόπηκε το συρματάιcι της ασφάλειας 8 6

9 Με την πολύ λειτουργία κάηκε 3 2,3

10 Διάφορα 2 1,5

11 Δεν ξέρω 4 3

12 Χωρίς απάντηση 2 1,5

Άλ/oιJες μαθητές/ριες (15%) στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τι σημαίνει η

έκφραση "κάηκε η ασφάλεια", φαίνεται πως έχουν καταγράψει σωστά την καθημερινή τους
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εμπειρία όσον αφορά στη λειτουργική ερμηνεία "χάλασε" η ασφάλεια και στα αποτελέσματά

της. Έτσι. απαντούν όη με αυτή την έκφραση εwοούμε πως:

'·σταμάτησε να δουί.εύεl οτιδήποτε στο σπίτι",

"δεν ανάβουν τα φώτα".

"δεν μπορούν να ανάψουν τα πάντα που είναι μέσα στο σπίτι".

- ··όταν δεν δουί.εύει το φως ή μία συσκευιί ίχμε ότι κάηκε η ασφάi.εια" κλπ.

Ορισμένα παιδιά (9%) αναφέρουνόη "κάηκε ένα εξάρτημα". "κάηκε η ί.άμπα ή το φως

ενός δωματίου", "κάηκε ο διακόπτης", ενώ όJJ..oιJεζ (8.3%) δίνουν ταυτολογικές απαντήσεις

και αναφέρουν όη "έπεσε η ασφω.εια'" "υπερφορτώθηκε και έπεσε η σ.σφάi.εια", "έπεσε η

ασφω.εια και πρέπει να την ωλάξουμε '/ιατί έχει καεί" κλπ.

Λίγούες μαθητές/ριες (6,8%, βλ. πίνακα 80, κατηγορία απάvrησης 6) δίνουν

ικανοποιηηκές απαντήσεις και αναφέρουν όη η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια" σημαίνει πως:

"πέρασε ποί.ύ ρεύμα ή περισσότερο ρεύμα από το εσωτερικό της και κάηκε",

"περνάει πιο ποί.ύ ρεύμα εκείνη την ώρα μέσα από την ασφω.εια και καίγεται" κ.ά.

Επίσης, άλλα παιδιά (6%, βλ. πίνακα 80, κατηγορία απάντησης 8) εξηγούν ορθά ότι:

"η ασφάλεια έχει ένα συρματάκl μέσα της και όταν υπάρχει ποί.ύ ρεύμα. αυτό το συρματάχ,

κόβεται και λέμε ότι κάηκε η ασφάλεια",

"το συρματάκι που έχε, στο εσωτεΡfκό της είναι ).επτό και άμα περάσει αρΚΕτό ρεύμα από αυτό

τότε καίγεται και έrσι λέμε ότι κάηκε η ασφάλεια" κ.ά.

Παρανοήσεις Ύια το π σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλΕια"

Στην ίδια ερώτηση κάποιούες άλλούες μαθητές/ριες (10,5%), εκφράζουν

παρανοήσεις. Θεωρούν όη όταν καίγεται η ασφάλεια ΙCΆη 'ΈξαvrλείταιJ τελειώνει" και

εξηγούν όη με αυτή την έκφραση εννοούμε πως:

"υπάρχει κάποιο πρόβ).ημα και έχουμε διακοπή ρεύματος",

"δεν υπάρχει η).εκτρικό ρεύμα".

"εξαντί.ήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα",

"σταματά το ηί.εκτρικό ρεύμα",

"δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα το σπίπ" κ.ά.
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Τι νομίζεις όπ καίγεται όταν λέμε όπ t'κάηκε η ασφάλεια";

Στο επόμενο ερώτημα (71) ζητούνταν από τους/ις μαθητές/ριες να εξηγήσουν τι

ακριβώς καίγεται, όταν λέμε ότι "κάηκε η ασφάλεια".

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά (βλ. πίνακα 81) προκύπτει ότι λίγοι/ες

μαθητές/ριες (18%) γνωρίζουν ότι όταν καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, αυτό σημαίνει ότι

"καίγεται ένα ι.επrό συρματάκι που έχει στο εσωτερικό της", κάποιοllες συνδέουν την έκφραση

αυτή με άΜα στοιχεία ή μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπως τα "φώτα", "τις ί.άμπες".

"τις ηλεκτρικές συσκευές" (Ι Ι ,3%), ενώ άΜοllες συνδέουν την έκφραση "κάηκε η ασφάλεια"

με τα καλώδια (10,5%) και απαντούν ότι "καίγονται μικρά καλώδια πίσω από την ασφάλεια

που τη συνδέουν", "καίγονται τα καλώδιο. που τη συνδέουν με τις συσκευές", "το. καλώδια της

ασφάλειας καίγονται" κλπ.

Άλ/οllες (18,8%) δίνουν ταυτολογική απάντηση και αναφέρουν ότι καίγεται "η

ασφω.ειο.".

Πίνακας 81

Ερώτηση 71:·-Τι ακριβώς καίγεται όταν λέμε ότι κάηκε η ασφάλεια;

oJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=133 %

Ι Το ρεύμα! το ηλεκτρικό ρεύμα 30 22,6

2 Η ασφάλεια 25 18,8

3 Το συρματάκι που έχει μέσα 24 18

4 Τα φώτα μάλ/ον Ι"οι λάμπες Ι μια συσκευή 19 11,3

5 Τα καλώδια 14 10,5

6 Ο διακόπτης 2 1,5

7 Τίποτα 2 1,5

8 Διάφορα 8 6

9 Δεν ξέρω 6 4,5

10 Χωρίς απάντηση 2 1,5 .

Παρανοήσεις σχεπκά με το π καίγεται όταν λέμε όπ Ηκάηκε η ασφάλεια"

Ωστόσο, στο ίδιο ερώτημα (71) αρκετοilές μαθητές/ριες (22,6%), εκφράζουν

εναλλακτικές απόψεις και εξηγούν (βλ. πίνακα 81) ότι αυτό που καίγεται όταν λέμε ότι
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-

"κάηκε η ασφάλεια στο σπίτι", είναι "το ρευμα" ή "το ηλεκτρικό ρευμα που περιέχει η

ασφάλεια".

Πότε νομίζεις όπ καίγεται η ασφάλεια;

.
Στο επόμενο ερώτημα ζητούνταν από τα παιδιά να εκφράσουν πς απόψεις τους σχετικά

με το πότε καίγεται η ασφάλεια στο σπίπ (βλ. πίνακα 82).

Αρκετουές μαθητές/ριες (20,3%) εξηγούν σωστά όπ η ασφάλεια καίγεται όταν είναι

αναμμένα πολ/ά φώτα ή ηλεκτρικές σumcευές και χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι καίγεται η

ασφάλεια:

"όταν είναι πο)}iς συσκευές αναμμένεςμαζί",

"όταν είναι ανοιχτά ποίJ.ά φώτα",

"όταν είναι αναμμένα πο;..λά φώτα ή ηλΕκτρικές συσκευές",

"όταν δουλεύουν όλα τα ηλεκτρικά πράγματα μαζί" κ.ά.

Πίνακας 82

Eρώnιση 72: Πότε καίγεται'η ασφάλεια;

αJα Kαnιγoρίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

N~133 %

Ι Όταν είναι πολλά φώτα αναμμένα ή ηλεκτρικές συσκευές 27 20,3

2 Όταν τελειώσει το ρεύμα! γίνει διακοπή ρεύματος 20 15

3 Όταν περνάειJ πάει πολύ ρεύμα 19 14,3

4 Όταν περάσουν πολ/ά ηλεκτρόνια από μέσα της 6 4,5

5 Όταν αφήνουμε πολλές ώρες πς συσκευέςΙ τα φώτα ανοιχτά 12 9

6 Όταν γίνει βραχυκύκλωμα! καεί μια συσκευή ή λάμπα 12 9

7 Όταν δεν μπορεί να δώσει τόσο πολύ ρεύμα και έχει χαλάσει 8 6

8 Όταν περάσει πολύς καιρόςl χρησιμοποιείται πολύ καιρό 6 4,5

9 Όταν καταναλώνεται πολύ ηλεκτρικό ρεύμα 5 3,8

10 Διάφορα 4 3

II Δεν ξέΡω 8 6

12 Χωρίς απάντηση 6 4,5

Κάποιοι/ες άJλoι/ες μαθητές/ριες (18,8%, βλ. πίνακα 82, κατηγορίες απαντήσεων 3 και

4) δίνουν ικανοποιηπκέι; απαντήσεις και εξηγούν όπ η ασφάλεια στο σπίπ καίγεται:
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«όταν περνάει πολύ ρεύμα από μέσα της",

"όταν περνάει πολύ ρεύμα και υπερθερμαίνεται τότε καίγεται η ασφάλεια" ή

"όταν περάσουν ΠΟ)).ά η/..εκrρόνια από το εσωτερικό της ασφω..ειας" κλπ.

Ορισμένοι/ες ά"λ/.οι/ες (9%) υποστηρίζουν ορθά ότι η ασφάλεια καίγεται όταν "γίνει

κάποιο βραχυκύκλωμα", ή "όταν καεί 'JllG. συσκJ::υή ή 'JllG ι.άμπα", ενώ αρκετά παιδιά (27,8%),

δίνουν διάφορες απαντήσεις με μικρά ποσοστά η καθεμία.

Παρανοήσεις σχεπκά με το πότε καίγεται η ασφάλεια

Στο ίδιο ερώτημα (72), (βλ πίνακα 82), κάποιοι/ες άλ/J:,ι/ες μαθητές/ριες (15%)

εκφράζουν παρανοήσεις για την τήξη της ασφάλειας και υποστηρίζουν λανθασμένα ότι η

ασφάλεια καίγεται;

"όταν τελειώνει το ρεύμα",

"όταν το η/.εκrρικό ρεύμα αρχίζει να εξαντλείται" ή

"όταν γίνει διακοπή ρεύματος".

Συνδέουν, δηλαδή, λανθασμένα την τήξη της ασφάλειας, με το γεγονός ότι κάτι

"φθείρεται'Ί κάτι "χαλάει" και δείχνουν να πιστεύουν ότι:

"όταν καίγεται η ασφό).εια, τελειώνει/ εξαντλεiται το ηλεΚΓβικό ρεύμα".

Ορισμένα άλλα παιδιά (9%), συσχετίζουν λανθασμένα την τήξη της ασφάλειας με το

χρόνο λειτουργίας των συσκευών και των φώτων στο σπίτι και αναφέρουν ότι η ασφάλεια

καίγεται:

"όταν αφήνουμε πολλές ώρες τα φώτα ανοιχτά" ή

"όταν ανάβουμε τις συσκευές για πολύ χρόνο".

Φαίνεται, δηλαδή, να πιστεύουν ότι:

"αν ανάψουμε για αρκετή ώρα τα φώτα στο σπΙπ ή αν θέσουμε σε λειτουργία κάποιες

ψ'..εκτρικές συσκευές για πολλή ώρα, η ασφάλεια θα καει?'.

Emπλέoν, λίγα παιδιά (4,5%), συνδέουν λανθασμένα την τήξη της ασφάλειας με την

παλαιότητά της, δηλαδή, με τη χρονική περίοδο χρήσης της και δείχνουν να πιστεύουν ότι:

"όταν παλιώνει η ασφάλεια, όταν χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό, καίγεται".
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Γιατi νομίζεις όπ καίγεται η ασφάλεια;

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να δώσουν τις δικές τους

εξηγήσεις σχετικά με το γιατί καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι (βλ. πίνακα 83).

Κάποιοι/ες μαθητές/ριες (25,5%, βλ. πίνακα 83, κατηγορία απάντησης Ι) απαντούν

ικανοποιητικά και αναφέρουν ότι η ασφάλεια στο σπίτι καίγεται:

"όταν περνάει ποί.ύ ρεύμα από το εσωτερικό της',

"όταν υπερφορτωθεί από το ποί.ύ ρεύμα που θα περάσει από το εσωτερικό της" Κ.ά.

OρισμένoιJές άJJ..ι:JιJες μαθητές/ρtες δίνουν επίσης ικανοποιητικές απαντήσεις, οι οποίες

όμως φαίνεται να επηρεάζονται Ια/ρίως από εκφράσεις που ακούν καθημερινά από άτομα του

περιβάλλοντός τους. Ειδικότερα, κάποιούες μαθητές/ριες (19,5%) συνδέουν την τήξη της

ασφάλειας με την ταυτόχρονη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και δηλώνουν ότι η

ασφάλεια καίγεται επειδή:

"δεν μπορεί να δώσει τόσο πολύ ρεύμα στις ηλεκτρικές συσκευές που δουλεύουν",

"δεν μπορεί να στείλει τόσο ρεύμα στα ηλεκτρικά πράγματα που λειτουργούν",

"η ασφάλεια καίγεται γιατί δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με τόσο πολύ ρεύμα τις ηλεκτρικές

συσκευές που ί.ειτουργούν" κλπ.

Πίνακας 83

Ερώτηση 73: Γιατί νομίζεις όη καίγεται η ασφάλεια

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πεψαματικές ομάδες

Ν=133 %

Ι Περνάεν πάει πολύ ρεύμα / υπερφορτώνεται από το ρεύμα 26 19,5

2 Όταν δεν μπορεί να δώσει τόσο πολύ ρεύμα 20 19,5

3 Για να μην καεί ο πίνακας / πάρει φωτιά το σπίτι/ η 20 19,5
ηλεκτρική συσκευή/ τα καλώδια / γίνει βραχυκύκλωμα!

πάθουμε ηλεκτροπληξία

4 Το ηλεκτρικό ρεύμα τελείωσεJ έγινε διακοπή ρεύματος 15 Ι 1,3

5 Έχει περάσει πολύς καιρός και έχει χαλάσει 14 10,5

6 Όταν οι συσκευές και τα φώτα δουλεύουν για πολλή ώρα 12 6

7 Το ρεύμα δυσκολεύεται να περάσει! τα ηλεκτρόνια 5 3,8
συναντούν περισσότερα εμπόδια

8 Διάφορα 6 4,5

9 Δεν ξέρω 7 5,3

10 Χωρίς απάντηση 8 6
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Επίσης, κάποια άλλα παιδιά (19,5%) στις εξηγήσεις τους αφήνουν να εwoηθεί ότι όταν

καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι γίνεται κάτι επικίνδυνο ή αποφεύγουμε κάτι κακό και

αναφέρουν ότι:

"η ασφάλεια καίγεται επειδή γίνεται βραχυκύκλωμα στο σπίτι",

"επειδή καίγονται ή κόβονται τα καl.ώδια",

·'για να μην καεί ο πίνακας",

·'για να μην πάρει φωτιά το σπίτι",

"για να μην πάει το ρεύμα στην ηλεκτρική συσκευή και πάρει φωτιά" κλπ.

Παρανοήσεις σχετικά με το γιατί κωγεται η ασφάλεια

Στο ίδιο ερώτ/μα (73) ορισμένουες μαθητές/ριες εκδηλώνουν εναλλσιmKές απόψεις

για την τήξη της ασφάλειας στο χώρο του σπιτιού.

Κάποιοι/ες (11,3%), επανέρχονται στην άποψη που εκφράστηκε και στο προηγούμενο

ερώτημα, ότι όταν καίγεται η ασφάλεια, κάτι ·'φθείρεται", κάτι "τελειώνει". Έτσι, τα παιδιά

αυτής της κατηγορίας απάντησης εξηγούν ότι η ασφάλεια καίγεται:

"επειδή κόβεται το ρεύμα" ή "για το λόγο όπ εξαντλείταΙ! τελειώνει το ηλεκτρικό ρεύμα".

Ορισμένα άλλα παιδιά (10,5%) συνδέουν τ/ν τήξη τ/ς ασφάλειας με τ/ν παλαιότητά

της και επισημαίνουν ότι:

"έχει περάσει πολύς καιρός και έχει :χαλάσει η ασφάλεια, για αυτό και καίγεται" ή

"έχει παλιώσει και δεν μπορεΙ να τροφοδοτήσει άλλο" Κ.ά.

Επιπλέον, ένας αριθμός παιδιών (6%) επαναλαμβάνει την εναλλακτική ιδέα που

εκφράστηκε και στο προηγούμενο ερώτημα ότι η ασφάλεια καίγεται όταν τα φώτα και οι

συσκευές δουλεύουν για αρκετή ώρα μέσα στο χώρο του σπιτιού. Ειδικότερα τα παιδιά

απαντούν ότι:

"όταν δουλεύουν κάποιες συσκευές για αρκετή ώρα η ασφάλεια καίγεται",

"όταν δουλεύουν τα φώτα και οι συσκευές για πο;J.ή ώρα δεν αντέχει η ασφάλεια" κλπ.
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·Ομαδική δραστηριότητα 1

Αφού οι μαθητές/ριες απάντησαν στις ατομικές ερωτήσεις που προαναφέρθηκαν και

κατέγραψαν τις προσωπικές τους απόψεις, αμέσως μετά τους ζητήθηκε να δουλέψουν στην

ομάδα τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να απαντήσουν στην ομαδική

- ερώτηση (74), που αφορούσε και πάλι στη γενική ασφάλεια του σπιτιού, πότε δηλαδή

καίγεται και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Η ερώτηση είχε ως εξής

74. Συζητήστε τώρα όλοι μαζί, σκεφτείτε και διατυπώστε τις απόψεις σας, σχετικά με τα εξής

θέματα: σε ποια περίπrωση καίγεται η ασφά;.εια στο σπίτι και για ποιο λόγο συμβαίνει

αυτό;

Σε ποια περίπτωση καίγεται η ασφάλεια και για ποιο λό'Υο συμβαίνει αυτό;

Από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες στην ερώτηση αυτή (βλ. πίνακα 84),

γίνεται φανερό ότι μέσα από τις συζητήσεις που πραγματοποίησαν τα παιδιά στην ομάδα

τους και την ανταλλαγή απόψεων, οδηγήθηκαν σε περισσότερο ικανοποιητικές απαντήσεις.

δεδομένου ότι οι μαθητές/ριες συνδύασαν ης εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής, με τις

γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα.

Έτσι, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (50,4%) αναφέρουν ότι η ασφάλεια στο σπίτι

καίγεται:

"όταν λειτουργούν ποίλές ηλεκτρικές συσκευές την ίδια στιγμή, καίγεται το συρματάκι που

βρίσκεται στο εσωτερικό της",

"όταν ανάβουμε πο)λές συσκευές, η ασφάλεια υπερφορτώνεται και καίγεται το συρματάκι",

"όταν λειτουργούν την ίδια στιγμή πο)).ές η}.εκτρικές συσκευές, το συρματάκι που έχει η

ασφάλεια στο εσωτερικό της ζεσταίνεται και καίγεται" Κ.ά.

Άλ/ούες (10,5%) εξηγούν ότι η ασφάλεια καίγεται:

"όταν περάσουν πο)λά ηί.εκτρόνια μαζί από την ασφάλεια",

"όταν περάσει υπερβολική ποσότητα ηΜκτρονΙων καίγεται η ασφάλεια για να μη γίνει

βραχυκύκλωμα" κ.ά.

Κάποια ά'MJ:J. παιδιά (11,3%) δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις αν και σε ορισμένες

περιπτώσεις εξακολουθQύν να επηρεάζονται κυρίως από εμπειρίες και εκφράσεις της

καθημερινής τους ζωής, λέγοντας ότι η ασφάλεια καίγεται:

"σε περίπrωση βραχυκυκλώματος όταν περνάει πολύ ρεύμα από τα καλώδια. καίγεται η

ασφάJ.εια για να μην καούν τα κσJ.ώδIα",
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"όταν κο.ίΥοεται μια λάμπα ή όταν χαλάσει ένα ηλεκτρικό πράγμα': Κ.ά.

Επίσης, ορισμένοι/ες μαθητές/ριες (Ι 1,3%) απαντούν ότι η ασφάλεια στο σπίτι καίγεται

"όταν δεν μπορεί να δώσει μεr.άλη ποσότηταρεύματος στο. ηλεκτρικά πράγματα",

"ότωι δεν μπορεί" να στείλει τόσο πολύ ρεύμα στις ηλεκτρικές συσκευές" κλπ.

Πίνακας 84

Ερώτηση 74:' Συζητήστε τώρα όλοι μαζί. σκεφτείτε και διατυπώστε τις απόψεις σας,

σχετικά με τα εξής θέματα: σε ποια περίπτωση καίγεταιη ασφάλεια στο σπίτι καΙ-Υια ποω

λόγο συμβαίνειαυτό;

σJα Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

N~133 %

1 Όταν λειτουργούν πολλές συσκευές μαζί υπερφορτώνεται 67 50,4
και καίγεται το συρματάκι που έχει στο εσωτερικό της

2 Όταν δεν μπορεί να δώσει τόσο μεγάλη ποσότητα ρεύματος 15 11,3

3 Όταν γίνει βραχυκύκλωμα / καεί μια λάμπα ή τα καλώδια 15 11,3

4 Όταν περάσουν από την ασφάλεια πολλά ηλεκτρόνια 14 10.5

5 Όταν αφήνουμε συσκευές/ φώτα για πολλές ώρες ανοιχτά 9 6.8

6 Όταν περάσει πολύς καιρός, παλιώνει και καίγεται 7 5.3

7 Όταν η ένταση του ηλεκτρισμού είναι μεγάλη 3 2.3

8 Διάφορα 2 1.5

9 Δεν ξέρω Ι 0.8

Παρανοήσεις για την rήξη της ασφάλειας

Στο ίδιο ερώτημα (74). λιγότεροι/ες μαθητές/ριες (12.1 %. βλ. πίνακα 84. κατηγορίες

απάντησης 5 και 6) εκφράζουν εναλλακτικές ιδέες για την τήξη της ασφάλειας. Κάποιοι/ες

(6,8%) συνδέουν την τήξη της ασφάλειας με το χρόνο λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών

και των φώτων στο σπίτι και εξηγούν ότι η ασφάλεια καίγεται:

"όταν αφήνουμεμια συσκευή αναμμένη για μεγόJ.o χρονικό διάστημα",

"όταν αφήνουμε για πο)J.iς ώρες ανοιχ:τά τα φώτα" Κ.ά.

Άλλοι/ες (5.3%) συνδέουν την τήξη της ασφάλειας με την παλαιότητά της! περίοδο

χρήσης της και δηλώνουν ότι:

"όταν πάλιώσει η ασφόJ.εια σταματά να τροφοδοτεί",

"επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός, η ασφάλεια πω.ιώνει και καίγεται" Κ.ά.
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Ομαδική δραστηριότητα 2

Σε ένα από τα τελευταία ερωτήματα της όγδοης διδακτικής ενότητας ζητούνταν από τα

παιδιά να συναρμολογήσουν ένα κύκλωμα πάνω στο θρανίο τους με λαμπάκια, καλώδια και

μπαταρίιι., ώστε να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι. Για την πραγματοποίηση του

πειράματος δόθηκε στους/ις μαθητές/ριες λεπτό σύρμα κουζίνας, το οποίο θα

χρησιμοποιούσαν στη θέση της ασφάλειας. Η ερώτηση είχε ως εξής:

75. Προσπαθήστε να συναρμολογήσι:τε πάνω στο θρανίο σας ένα κύκλωμα με μπαταρίες,

καλώδια και ί.αμπάκια, όπου να φανεί πώς καίγεται η ασφάλεια.

Πρώτα φτιάξτε το σχήμα του κυκλώματος, όπου να φαίνεται, πού θα τοποθετήσετε την

ασφάι'.εια, και μCΤά συναρμοί,ογήστε κω σχεδιάστε το κύκλωμα που φτιάξατε. Ας

υποθέσουμε ότι η ασφάλεια έχει ένα σχήμα (Ο).

Σχήματα κvlt.-λωμάτων στο εργαστήριο για την τήξη πις ασφάλειας (λεπτού σύρματος)

Από την ανάλυση των σχημάτων προκύπτει (βλ. πίνακα 85), όπ αν και οι

περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (91,7%) σχεδίασαν κάποιο κύκλωμα στην προσπάθειά τους να

δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια, οι περισσότεροι/ες (50,8%) ζωγράφισαν σύνδεση λαμπών

σε σειρά (βλ. πίνακα 86), πολλουές μαθητές/ριες (44,3%) ζωγράφισαν παράλληλη σύνδεση

λαμπών και κάποιοι/ες (4,9%) σχεδίασαν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα.

Πίνακας 85

α/α Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=133 %

Ι Κύκλωμα 122 91,7

2 Διάφορα 9 6,8

3 Χωρίς απάντηση 2 1,5

Όσον αφορά στη θέση της ασφάλειας στα κυκλώματα που συναρμολόγησαν τα παιδιά

(βλ. πίνακα 87), από τους!ις μαθητές/ριες που σχεδίασαν παράλληλη σύνδεση λαμπών (54

παιδιά), κάποιοι/ες, 32 μαθητές/ριες, δηλαδή, το 26,2% του δείγματος τοποθέτησε σωστά την

ασφάλεια (λεπτό σύρμα κουζίνας) μεταξύ του πόλου της μπαταρίας και της πρώτης
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-

· διακλάδωσης στο κύκλωμα (βλ. σχήμα 98), ενώ οι υπόλοιποllες (22 παιδιά) παρουσίασαν την

ασφάλεια να τοποθετείται πάνω στους δύο πόλους της μπαταρίας (βλ. σχήμα 99).

Πίνακας 86

αJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=122 %

1 Κύκλωμα με παράλληλη σύνδεση 54 44,3

2 Κύκλωμα με σύνδεση σε σειρά 62 50,8

3 Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 6 4,9

Σχήμα 98 Σχήμα 99

Από τους!ις μαθητές!ριες που ζωγράφισαν σύνδεση λαμπών σε σειρά (62 παιδιά, βλ.

πίνακα 87), ορισμέvοllες (23 παιδιά) παρουσίασαν την ασφάλεια να παρεμβάλλεται μεταξύ

της μπαταρίας και της πρώτης λάμπας στο κύκλωμα (βλ. σχήμα 100), άλλοllες (24 παιδιά)
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σχεδίασαν το λεπτό σύρμα κουζίνας πάνω στους πόλους της μπαταρίας (βλ. σχήμα 101) και

ορισμένοι/ες (14 μαθητές/ρu:ς) στο εσωτερικό της μπαταρίας (βλ. σχήμα 102).

Πίνακας 87

oJa Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

Ν=122

Α Παράλληλησύνδεση λαμπών N=S4

1 Η ασφάλεια τοποθετείται μεταξύ της μπαταρίας και της 32
πρώτης διακλάδωσης

2 Η ασφάλεια τοποθετείται στους πόλους της μπαταρίας 22

Β Σύνδεση λαμπών σε σειρά Ν=62

1 Η ασφάλεια τοποθετείται μεταξύ της μπαταρίας και της 23
πρώτης λάμπας

2 Η ασφάλεια τοποθετείται στους πόλους της μπαταρίας 24

3 Η ασφάλεια τοποθετείται μέσα στη μπαταρία 15

Γ Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα Ν=6

1 Η ασφάλεια τοποθετείται στους πόλους της μπαταρίας 3

2 Η ασφάλεια να τοποθετείται μέσα στη μπαταρία 3

" ,
'" ~o&\:,.οΟ.!

0\ ~ 0'-

~
7

Σχήμα 100
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Σχήμα 102

Από τα παιδιά (6 μαθητές!ριες)που συναρμολόγησαναπλά ηλεκτρικά κυκλώματαστην

προσπάθειά τους να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, ιcάπσιovες (3 παιδιά)

τοποθέτησαν την ασφάλεια πάνω στους πόλους της μπαταρίας (βλ. σχήμα 103), ενώ

εκείνοt1ες (3 παιδιά) που δεν βpJικ:αν έναν τρόπο για να συμπεριλάβουν την ασφάλεια/ το
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λεπτό σύρμα κουζίνας στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα που συναρμολόγησαν, στα σχήματά

τους τη σχεδίασαν (την ασφάλεια) στο εσωτερικό της μπαταρίας (βλ. σχήμα 104).

Σχήμα 103 Σχήμα 104

Έτσι, από τα σχήματα που πραγματοποίησαν τα παιδιά γίνεται φανερό ότι οι

μαθητές/ριες αν και χειρίζονται καθημερινά μια ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών δεν έχουν

αναπαραστάσεις για συστατικά στοιχεία/ μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι και

για τη λειτουργία τους. Οι περισσότεροι/ες στην προσπάθειά τους να δείξουν με ένα σχήμα

πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, δυσκολεύτηκαν να συσχετίσουν την παράλληλη σύνδεση

των λαμπών στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών και δεν

κατάφεραν να ερμηνεύσουν την τήξη της ασφάλειας συσχετίζοντας τα στοιχεία ενός

κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, με τα στοιχεία ενός κυκλώματος

παράλληλης σύνδεσης συσκευών στο σπίτι, δεδομένου ότι οι περισσότεροι/ες ζωγράφισαν

σύνδεση λαμπών σε σειρά.

Συζήτηση στην τάξη

Μετά το τέλος της ομαδικής δραστηριότητας 2, έγινε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

της κάθε ομάδας στην τάξη και ακολούθησε συζήτηση. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, οι

μαθητές/ριες πραγματοπο.ίησαν στον πίνακα της τάξης αντιπροσωπευτικά σχήματα από την

κάθε κατηγορία απάντησης του πίνακα 87, και με την κατάλληλη καθοδήγηση του/ης

εκπαιδευτικού τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο της ασφάλειας στο

κύκλωμα του σπιτιού και τη θέση της στην οικιακή εγκατάσταση. Επιπλέον,
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πραγμα~πoίησαν συσχετίσεις και παραλληλισμούς μεταξύ. της παράλ/ηλης σύνδεσης.
λαμπών στο εργαστήριο με τ/ν παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι και επισήμαναν

όn ασφάλεια στο σπίτι θα πρέπει να τοποθετείται πριν τη διακλάδωση των καλωδίων των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, γιατί όπως συμβαίνει και στην παράλληλη σύνδεση λαμπών

στο εργαστήριο, στην ηλεκφική οικιακή εγκατάσταση, όταν λειτουργούν πολλές ηλεκτρικές

συσκευές την ίδια στιγμή, η ένταση του ρεύματος αυξάνεται στο κυρίως κύκλωμα, και η

ασφάλεια πέφτειJ καίγεται για να μην προκληθεί κάποια σοβαρή βλάβη στην υπόλοιπη

εγκατάσταση.

'Ετσι, μετά τ/ διδασκαλία της 8
ης

ενότητας και στην ομαδική δραστηριότητα 2 της 9
η
:

ενότ/τας, φαίνεται ότι τα παιδιά συσχέτισαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι, κατανόησαν το ρόλο τ/ς

γενικής ασφάλειας στο κύκλωμα του σπιτιού και απέκτησαν αναπαραστάσεις για τη θέση τ/ς

γενικής ασφάλειας στην οικιακή εγκατάσταση. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και από τα

αποτελέσματα του πίνακα 90 (σ. 399), τα περισσότερα παιδιά (95 μαθητές/ριες, 71,4%) στο

κύκλωμα που συναρμολόγησαν και που σχεδίασαν στη συνέχεια για να παρουσιάσουν το

κύκλωμα της ηλεΙCΤρικής εγκατάστασης στο σπίτι (βλ. σχήματα 105, 106 και 107, σσ. 399,

400,401), τοποθέτησαντη γενική ασφάλειαπριν τη διακλάδωσητων λαμπών.

Επίσης, στο ερώτημα 22 του τελικού ερωτηματολογίου, όπου δινόταν το σχεδιάγραμμα

της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού και ζητούνταν από τα παιδιά να τοποθετήσουν

πάνω σε αυτό ορισμένα στοιχεία τ/ς εγκατάστασης - γενικό πίνακα, γΙ::VΙKό διακόπτη,

διακόπτη, γενική ασφάλεια, αντίσταση - γίνεται φανερό όn τα πιο πολλά παιδιά των

πειραματικών ομάδων (βλ. πίνακα 31, 75,5%, σ. 256), τοποθετούν τη γενική ασφάλεια στο

γενικό πίνακα, μετά το γενικό διακόπτη και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων της οικιακής

εγκατάστασης.

Σύνοψη

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν γίνεται

φανερό όn στην αρχή της διδασκαλίας, οι μαθητές/ριες έχουν, ως ένα βαθμό,

αναπαραστάσεις για τη λειτουργία συστατικών στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης του

σπιτιού, όπως η γενική ασφάλεια, οι οποίες (αναπαραστάσεις) όμως είναι επηρεασμένες από

εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής.
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Σχεδόν όλιJιJες οι μαθητές/ριες (95,5%) απαντούν αρχικα οη γνωρίζουν τον όρο

ασφάλεια και αρκετά παιδιά (43,6%) δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις στο ερώτημα τι

σημαίνει "κάηκε η ασφάλεια".

Ειδικότερα, OρισμένoιJες από αυτούς/ές συνδέουν την έκφραση αυτή με την

καθημερινή εμπειρία ότι σε μια τέτοια περίπτωση "σβήνουν'όλα", "δεν δουί.εύει τίποτα",

άλ/.οtfες αναφέρονται σε μια περίπτωση όπου "κάτι έχει καεί'" ή "έχει γίνει βραχυκύκλωμα και

η ασφάλεια κάηκε"., λιγόΤεΡοl1ες εξηγούν ότι "περνά από την ασφάizια πολύ ρεύμα και αυτή

καίγεται", κάποια άλλα παιδιά δηλώνουν ότι "η ασφάλεια καίγεται όταν δεν μπορεί να

τροφοδοτήσει πο)λές ηλεκτρικές συσκευές" και ορισμένα παιδιά αναφέρονται "στο συρματάκl

που έχει η ασφάλεια στο εσωτερικό της το οποίο καίγεται όταν περάσει από το εσωτερικό της

ασφάJzιας πολύ η)Ζκτρικό ρεύμα".

Στο ίδιο ερώτημα κάπoιoιJες άλλοl1ες μαθητές!ριες (10,5%) εκφράζουν παρανοήσεις

για την τήξη της ασφάλειας και δείχνουν να πιστεύουν ότι "όταν καίγεται η ασφάλεια,

τελειώνει/ εξαντλείται το ηλειαρικόρεύμα στο σπίπ''.

Στο επόμενο ερώτημα (71)., αναφορικά με το τι ακριβώς καίγεται όταν λέμε ότι

"καίγεται η ασφάλεια", ορισμένοl1ες μαθητές/ριες (18%)., απαντούν σωστά ότι "καίγεται το

συρματάκι που έχει στο εσωτερικό της", ενώ κάποια άλλα παιδιά (23.,3%)., συνδέουν

λανθασμένα την έκφραση αυτή με άλλα στοιχεία ή μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης του

σπιτιού και εξηγούν ότι η έκφραση αυτή σημαίνει πως "κάηκαν τα φώτα. οι ηλεκτρικές

συσκευές ή ο διακόπrης".

Επίσης ένας αριθμός παιδιών (22,6%), εκφράζει παρανοήσεις και θεωρεί λανθασμένα

ότι "όταν καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, καίΎεται το ηλεκτρικό ρεύμα".

Στο ερώτημα (72) ~ότε καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, οι περισσότεροl1ες μαθητές/ριες

(54,1 %), δίνουν ικανοποιητικέςαπαντήσεις επηρεασμένεςόμως και πάλι από την καθημερινή

τους εμπειρία.

Πολλά παιδιά εξηγούν ότι η ασφάλεια καίγεται "όταν είναι αναμμένα πο)λά φώτα και

ηλεκτρικές συσκευές", "όταν περάσει πολύ ρεύμα ή πολλά ηλεκτρόνια από το εσωτερικό της",

"όταν γίνει βραχυκύκλωμα ή καείμια συσκευή!λάμπα" ή "στην περίπτωση που η ασφωΖια δεν

μπορέσει να τροφοδοτήσειμε τόσο ποί.ύ ρεύμα τις ηλεκτρικέςσυσκευές".

Στο ίδιο ερώτημα αΡKεΤOίJές μαθητές!ριες (28,5%)., εκφράζουν εναλλακτικές απόψεις

για την τήξη της ασφάλειας και δείχνουν να mστεύουν ότι: "όταν καίΎεται η ασφάλεια το

ηλεκτρικό ρεύμα τελειώνειl εξαντλείται". "όταν τα φώτα κω οι ηλεκτρικές συσκευές

λειτουργούν για αρκετές ώρες καίγεται η ασφάλεια" ή "όταν παλιώσει η ασφάλεια και

περάσει πολύς καιρός τότε η ασφάλεια θα καεί''.
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Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και στο επόμενο ερώτημα (73) "γιατί καίγεταr η

ασφάλεια". Τα περισσότερα παιδιά (58,5%), απαντούν σωστά ότι "η ασφάί..εια καίγεταr επειδή

περνάει πολύ ρεύμα από το εσωτερικό της", "γιατί δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με τόσο πολύ

ρεύμα τις ηλεκτρικές συσκευές" ή "για να μην καεί/'Χαλάσει κάποιο ιiJλo στοιχείο/ μέρος της

η;..εκτρικής οικιακής εγκατάστασης". Οι ο.πόψεις αυτές των παιδιών φαίνεται και πάλι να

προέρχονται κυρίως από εμπειρίες της καθημερινής ζωής, ενώ τα παιδιά δεν κάνουν κάποια

προσπάθεια σύνδεσης των γνώσεων που απέκτησαν στις προηγούμενες ενότητες, με τη νέα

κατάσταση/ πρόβλημα, την τήξη της ασφάλειας.

Και στο ερώτημα αυτό κάποιοι/ες μαθητές/ριες (27,8%), εκφράζουν παρανοήσεις για

την τήξη της ασφάλειας και απαντούν ότι "η ασφό1εια καίγεται επειδή το ηλεκτρικόρεύμα

τελειώνεl/ εςαvτ)..είTαι", "για το λόγο όπ οι ηί.ελτρικές συσκευές και τα φώτα λειτουργούν

για opκεπj ώρα" ή "επειδή έχει περάσει πολύς καιρός και η ασφά).εια παλιωσε λ'αl θα

καεί''.

Από τα σχήματα που πραγματοποιούν οι μαθητές!ριες κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας, προκειμένου να παρουσιάσουν με ένα κύκλωμα πώς καίγεται η ασφάλεια στο

σπίτι, γίνεται φανερό ότι κάποια παιδιά (44,3%) συσχετίζουν κατά τη διάρκεια της

συζήτησης στην ομάδα τη λειτουργία της παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, με

τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στο σπίτι και σχεδιάζουν κύκλωμα

παράλληλης σύνδεσης λαμπών.

Επίσης, ορισμέvο1lες μαθητές/ριες (26,2%), πριν πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην

τάξη, σύνδεσαν τις απαντήσεις που έδωσαν στις προηγούμενες ατομικές εργασίες (π.χ. ότι η

ασφάλεια καίγεται όταν λειτουΡΎούν ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές και φώτα), με

γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα (π.χ. σε ~α κύκλωμα παράλληλης

σύνδεσης λαμπών, η ένταση του ρεύματος αυξάνεται στο κυρίως κύκλωμα κάθε φορά που

προστίθεται μια νέα λάμπα 7W.ράλληλα) και σχεδίασαν παράλληλη σύνδεση τριών λαμπών

και την ασφάλεια να τοποθετείται πριν τη διακλάδωση των καλωδίων.

Ορισμένοι άλλο1lες μαθητές/ριες (18%), αν και σχεδίασαν παράλληλη σύνδεση τριών

λαμπών, δεν τοποθέτησαν την ασφάλεια στη σωστή θέση και την παρουσίασαν λανθασμένα

πάνω στους πόλους της μπαταρίας.

Στην 9
η
διδακτική ενότητα και αφού οι μαθητές/ριες συζήτησαν, με την κατάλληλη

καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού, στο τέλος της 8
η

, διδακτικής ενότητας, για το ρόλο και τη

λειτουργία της γενικής ασφάλειας στην οικιακή εγκατάσταση, οι ιδέες και οι αναπαραστάσεις

των παιδιών φαίνεται πως βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (84,2%),

σε ομαδική δραστηριότητα (2) της 9
11ς

ενότητας σχεδιάζουν παράλληλη σύνδεση λαμπών
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προκειμένου να παρουσιάσουν το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού της

μακέτας, ενώ οι mo πολλουές (71,4%), δείχνουν την ασφάλεια να τοποθετείται στο Ία/ρίως

κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων.

Επίσης, στο τελικό ερωτηματολόγιο τα περισσότερα παιδιά (75,5%) των πειραματικών

ομάδων τοποθέτησαν σωστά τη γενική ασφάλεια πάνω σε ένα σχεδιάγραμμα της Ο\Ία.ακής

εγκατάστασης του σπιτιού και την παρουσίασαν να βρίσκεται στο γενικό πίνακα, αμέσως

μετά το γενικό διακόπτη και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΡΧΗ 8η, ΔlΔAKTIΚHΣ ΕΝΟΤΗΤΛΣ

10 ερώπιμα: π σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια";

/κανοποιηπκές εξηγήσεις επηρεασμένες από εμπειρίες καθημερινής ζωής (43,6%)
"σβήνουν όλα". "δεν δουλεύει τίποτα",

"κάτι έχει καεί", "έχει γίνει βραχυκύκλωμα και η ασφάλεια κάηκε",

"περνά από την ασφάλεια πολύ ρεύμα και αυτή καίγεται",

"η ασφάλεια καίγεται όταν δεν μπορεί να τροφοδοτήσει πο}λές ηλεκτρικές συσκευές"

"στο συρματάκι που έχει η ασφάλεια στο εσωτερικό της το οποίο καίγεται όταν περάσει από

το εσωτερικό της ασφάλειας πολύ ηλεκτρικό ρεύμα".

Παρανοήσεις/ εναλλακπκές ιδέες (10,5%)
"όταν καίγεται η ασφάλεια, τελειώνειl εξαντλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι"

20 ερώτημα: τι :ακρlΡώς καίΎεrαι όταν λέμ~"Kάηκε η ασφάλεια",.

/κανοποιηπκές εξηγήσεις (18%)
"καίγεται το συρματάκι που έχει στο εσωτερικό της",

Παρανοήσεις/ εναJJ.ακπκές ιδέες (22,6%)
"όταν καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι, καίγεται το ηλεκτρικό ρεύμα"

30 ερώτημα: 'πότε καίγεται η ασφάλεια;

/κανοποιηπκές εξηγήσεις επηρεασμένες από εμπειρίες καθημερινής ζωής (54,/%)
"όταν είναι αναμμένα πο}λά φώτα και ηλεκτρικές συσκευές",

"όταν περάσει πολύ ρεύμα ή πολλά ηλεκτρόνια από το εσωτερικό της",

"όταν γίνει βραχυκύκλωμα ή καεί μια συσκευή!λάμπα",

"στην περίπτωση που η ασφω.εια δεν μπορέσει να τροφοδοτήσει με τόσο πολύ ρεύμα τις

ηλεκτρικές συσκευές".

Παρανοήσεις/ εναJJ.ακπκές ιδέες (28,5%)
«όταν καίγεται η ασφάλεια το ηλεκτρικό ρεύμα τελειώνει! εξαντλείται",

"όταν τα φώτα και οι η).εκτρικές συσκευές ).ειτουργούν για αρκετές ώρες καίγεται η ασφάλεια"

"όταν παλιώσει η ασφάλεια και περάσει πολύς καιρός τότε η ασφω.εια θα καεί"
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4" ερώτημα: γιατί καΙγεται η ασφόJ.εια;

Ικανοποιηπκές εξηγήσεις επηρεασμένες από εμπειρΙες καθημερινής ζωής (58,5%)
"η ασφάλεια καί'ιιεται επειδή περνάει πο}ύ ρεύμα από το εσωτερικό της",

"γιατί, δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με τόσο πολύ ρεύμα ης ηλεκτρικές συσκευές",

"για να μην καεί/χω.άσει κάποιο άλ/.Ο στ()ιχείο/ μέρος της ηί.εκτρικής οικιακής qκατάστασης"

Παρανοήσεις/ εναJJ.ακπ.-ές ιδέες (27,8%)

"η ασφό.l.εια καίγεται επειδJj το ηί.εκτρικδ ρεύμα τεί.ειώνει! εξωιτί.είται",

"για το λόγο ότι ο/ η/.εκτρικέςσυσκευές και τα φώτα λειτουργούν για αρκετή ώρα",

"επειδή έχει περάσει ποί.ύς καιρός και η aσφω.εια πάλιωσε και θα καεί"

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔIΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Συσχέτιση της παράJJ.ηλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο,

με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι (44,3%)

Αναπαράσταση κυκλώματοςμε τρεις λάμπες συνδεδεμένες παράJληλα,

για την τήξη της ασφάλειας (44,3%)

Α ναπαράσταση κυκλώματος με τρεις λάμπες συνδεδεμένες παράJJ.ηλα,

για την τήξη της ασφάλειας, τοποθέτηση της ασφάλειας

στο κυρίως κύκλωμα και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων (26,2%)

9' ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ
Συσχέτιση της παράJJ.ηληςσύνδεσηςλαμπών στο εργαστήριο,

με την παράJJ,ηλησύνδεση των συσκευώνστο σπίτι (84,2%)

Αναπαράσταση του ευρύτερου κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης,

με παρόλληλη σύνδεση λαμπών σιο εργαστήριο (84.2%)

Αναπαράσταση του ευρύτερου κυκλώματοςτης η).Εκτρικής οικιακήςεγκατάστασης,

με παράiληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, τοποθέτηση της ασφάλειας στο κυρίως

κύκλωμα και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων (7/,4%)

ΤΕΛΙΚΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τοποθέτησητης γενικήςασφω.Ειαςστην αναπαράστασητης ηλεκτρικήςεγκατάστασης

του σπιτιού, στο κυρίωςκύκλωμα, πριν το γενικό διακόπrηκαι

πριν τη διακλάδωσητων καλωδίων(72, 7%)
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6.8. Η εξέλιξη των αντιλήψεων/ αναπαραστάσεων των μαθητών/ριών για το ευρύτερο

κύκλωμα της ηλεKτριιαjς οικιακής εγκατάστασης και για το ρόλο απλών

ηλεκτρολογικών υλικών στο κύκλωμα του σπιτιού

Στην ένατ/ διδακτική ενότ/τα οι μαθητές/ριες παρατήρησαν τ/ μακέτα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού και τα στοιχεία που την αποτελούν (βλ. 30 κεφ. σσ. 134-136,

σχήματα 21α, 21β, 21γ, 22), ονόμασαν τα στοιχεία αυτά, είδαν πώς συνδέονται μεταξύ τους

και κατόmν συζήτησαν για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού,

καθώς και για τη δομή και τη λειτουργία της.

Ομαδική δραστηριότητα 2

Ειδικότερα, στη δεύτερη ομαδική δραστηριότητα ζητήθηκε από τους!ις μαθητές/ριες,

να παρατ/ρήσουν προσεκτικά τ/ μακέτα της οικιακής εγκατάστασης, να προσπαθήσουν να

αναγνωρίσουν τα κυκλώματα που παρουσιάζονταν πάνω σε αυτή, να συναρμολογήσουν - με

υλικά του εργαστηρίου - ένα κύκλωμα που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρικής

εγκατάστασης της μακέτας και στη συνέχεια να σχεδιάσουν στο φυλ/άδιο εργασίας τους το

κύκλωμα που συναρμολόγησαν.

Εmπλέον, στο πλαίσιο τ/ς ίδιας δραστηριότ/τας, οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να

συσχετίσουν το κύκλωμα που συναρμολόγησαν, με το κύκλωμα της μακέτας και να

ονομάσουν κάθε κομμάτι του σχήματος, με το όνομα του αντίστοιχου κομματιού τ/ς

μακέτας. Τα ερωτήματα είχαν ως εξής:

76. Παρατηρήστε προσεκτικά τη μακέτα κω προσπαθήστε ό;.ΟΙ μαζί στην ομάδα να

συναρμολογήσετε ένα κύκλωμα, που να περιλαμβάνει όλα όσα βλέπετε πάνω σε αυτή.

77. Στη συνέχεια σχεδιάστε το κύκλωμα που φτιάξατε, στο χώρο που ακολουθεί, και ονομάστε

κάθε κομμάτι ταυ σχήματος με το όνομα του αντίστοιχου κομματιού της μακέτας.

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν ήταν μια απλή

εργασία για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τα παιδιά έπρεπε να αναγνωρίσουν τη δομή της

οικιακής εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία! μέρη! τμήματα που την αποτελούν και στη

συνέχεια να προσπαθήσουν να την απεικονίσουν! παρουσιάσουν (δομή ηλεκτρικής

εγκατάστασης) με συμβολική αναπαράσταση (σχέδιο) σε δύο διαστάσεις - σχέδιο

κυκλώματος, και ονομασία στοιχείων του κυκλώματος - στο φυλλάδιό τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές!ριες για να περάσουν από μια μορφή αναπαράστασης σε

μια άλλη, θα έπρεπε προηγουμένως να κάνουν τις απαραίτητες αφαφέσεις και συσχετισμούς,
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'να χρησιμοποιήσουν αφαιρετικές ικανότητες και αφαιρετική σκέψη! συλλογιστική και

γενικότερα να πραγματοποιήσουν σύνθετες νοητικές διεργασίες, κατά τη διάρκεια της

συζήτησής τους στην ομάδα, και ανταλλάσσοντας απόψεις και επιχειρήματα.

Σχήματα κυκλωμάτων στο εργασπ;ριο για την αναπαράσταση της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίπ (μακέτα)

Από τα σχήματα που έκαναν οι μαθητές!ριες, γίνεται φανερό πως βελτιώθηκε

σημαντικά η κατανόηση τους για τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών,

καθώς και για τη δσμή! κύκλωμα της ηλεκτρικής σικιακής εγκατάστασης.

Πίνακας 88

wo Κατηγορίες απαντ/σεων Πειραματικές ομάδες

Ν=141 %

Ι Κύκλωμα 133 94,3

2 Διάφορα 4 2,8

3 Χωρίς απάντηση 4 2,8

Σχεδόν όλοι!ες σι μαθητές!ριες (94,3%, βλ. πίνακα 88), σχεδίασαν κάπσιο κύκλωμα

στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν το κύκλωμα της μακέτας, καθώς και τη θέση της

γενικής ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή ε-Υκατάσταση. Μάλιστα, οι περισσότεροι/ες από

αυτούς/ές (84,2%) συσχέτισαν τα κυκλώματα του εργαστηρίου, με τα ΚUKλώματα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι και ζωγράφισαν παράλληλη σύνδεση λαμπών (βλ.

πίνακα 89), ενώ μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που στην προηγούμενη

διδακτική ενότητα (8
η
) σχεδίαζαν σύνδεση λαμπών σε σειρά, στην προσπάθειά τους να

δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι (13,5% έναντι 50,8% στην 8η ενότητα).

Πίνακας 89

wa Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

Ν=133 %

Ι Κύκλωμα με παράλληλη σύνδεση λαμπών 112 84,2

2 Κύκλωμα με σύνδεση λαμπών σε σειρά 18 13,5

3 Διάφορα 3 2,3

398
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



Όσον αφορά στη θέση της γενικής ασφάλειας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασης (βλ. πινακα 90), οι περισσότεροι/ες (71,4%) από τους!ις μαθητές!ριες που

σχεδίασαν παρά/.ληλη σύνδεση λαμπών, παραλ/ήλισαν τη λειτουργία των lα/κλωμάτων της

παράλ/ηλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, με τη λειτουργία των lα/Kλωμάτων της

παράλληλης σύνδεσης των συσκευών στο σπίτι και τοποθέτησαν στα σχήματα τους την

ασφάλεια, το λεπτό σύρμα κουζίνας, ανάμεσα στον έναν πόλο της μπαταρίας και την πρώτη

διακλάδωση στο κύκλωμα (βλ. σχήματα 105, 106, 107).

Πίνακας 90

σJα Κατηγορίεςαπαντήσεων Πειραματικέςομάδες

N=133

Α Παράλληλη σύνδεση λαμπών Ν=112

1 Η ασφάλεια τοποθετείται μεταξύ της μπαταρίας και της 95 (71,4%)
πρώτης διακλάδωσης

2 Η ασφάλεια τοποθετείται στους πόλους της μπαταρίας 8

3 Διάφορα 9

Β Σύνδεση λαμπών σε σειρά N=18

Ι Η ασφάλεια τοποθετείται μεταξύ της μπαταρίας και της 14
πρώτης λάμπας

2 Δεν σχεδιάζεται η ασφάλεια 4

r Διάφορα 3

γενικός δlfΚόπτης

καλώδιο μεταφοράς καλώδιο σmτιού συσκευη

'" j
"""

•ρευματος

~ 7' --- Ι< <j. ι--..
ασφάλεια

V~/ /
./ "-

t
καλώδιο σπιτιού

~ \ t συσκευή

+ καλώδιο μεταφοράς ρεύματος

4,5 νοΙΙ .... ΔΕΗ

Σχήμα 105

399
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



Επιπλέον, στο ερώτημα όπου ζητούνταν από τα παιδιά να ονομάσουν κάθε κομμάτι του

κυκλώματος που συναρμολόγησαν, με το όνομα του αντίστοιχου κομματιού της μακέτας (βλ.

πίνακα 91), γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες (77,3%), παραλλήλισαν τα

κυκλώματα του εργαστηρίου, με τα κυκλώματα του σπιτιού και συσχέτισαν το ρόλο που

παίζουν τα στοιχεία των κυκλωμάτων του εργαστηρίου με το ρόλο που παίζουν τα στοιχεία

_ της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι.

......_--_"'--ασφάλεια
r-B

καλώδιο

καλώδιο

σοσκευή

ΔΕΗ

Σχήμα 106

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στα σχήματα 105, 106 και 107, τα παιδιά

παραλλήλισαν το ρόλο της μπαταρίας στο κύκλωμα, με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην

ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, το σύρμα κουζίνας στο κύκλωμα, με τη γενική ασφάλεια

στο σπίτι, τις λάμπες των κυκλωμάτων, με τις ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι, καθώς και τα

καλώδια των 'Κυκλωμάτων, με τα καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού.

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 91, γίνεται επίσης φανερό ότι οι μαθητές/ριες έπαψαν

να συνδέουν/ συσχετίζουν το ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης

του σπιτιού, με το ρόλο της μπαταρίας στα κυκλώματα του εργαστηρίου. Αν και η πρίζα ήταν

ένα στοιχείο που υπήρχε στην ηλεκτρική εγκατάσταση της μακέτας, κανένα παιδί δεν έδωσε

στην μπαταρία την ονομασία της πρίζας. Έτσι, προκύπτει ότι στην ένατη διδακτική ενότητα

οι μαθητές/ριες συνειδητοποίησαν και κατανόησαν σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό ότι

η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, είναι πιο σύνθετη από τα κυκλώματα στο εργαστήριο,
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δεδομένου ότι το κύκλωμα της κάθε συσκευή δεν ολοκληρώνεται στην πρί α του τοίχου, 1(αι

ότι τελικά ο ρόλος που πα' ει η πρί α στη ηλεκτρική εγκατάσταση εί αι α συνδέει τα

καλώδια της κάθε συσκευή με τα καλώδια τη οικιακή εγκατάσταση .

Πίνακα 91

σJα Κατηγορίες απαντήσεων Πειραματικές ομάδες

=141 %

1 Εργοστάσιο (ΔΕΗ) / μπαταρία - ασφάλεια / λεπτό σύρμα - 109 77,3
ηλεκτρικές συσκευές / λαμπάκια -καλώδια / καλώδια

2 Εργοστάσιο (ΔΕΗ) / μπαταρία 6 4,3
Ασφάλεια! λεπτό σύρμα κουζίνας

3 Εργοστάσιο (ΔΕΗ) / μπαταρία 4 2,8
Καλώδια! καλώδια

4 Εργοστάσιο (ΔΕΗ) / μπαταρία (μία μό ο αντιστοίχηση) 11 7,8

5 AσφάλεισJ σύρμα κουζί ας (μία μό ο αντιστοίχηση) 4 2,8

6 HλεJcτρικέ συσκευές/ λάμπε κυκλωμάτω (μία μό ο 1 07
aντιστoίχηση)

7 Καλώδια! καλώδια (μία μό ο aντιστοίχηση) 1 0,7

ωρίς απάvrηση 3,5

γενιιcός διαιcόπτης

καλώδια

Σχήμα 107
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...

Σύνοψη

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι μετά τη συζήτηση στην τάξη που έγινε στο τέλος τ/ς

όγδοης διδακτικής ενότητας, τις ομαδικές δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τα παιδιά με

τη βοήθεια της μακέτας στην 911 ενότητα, και πριν σι μαθητές!ριες συζητήσουν στο τέλος της

ένατης ενότητας για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης. για τη

δομή και τη λειτουργία της, οι αντιλήψεις των μαθητών/ριών βελτιώθηκαν σε έναν αρκετά

ικανοποιητικό βαθμό για τα θέματα αυτά.

Οι περισσότεροtlες μαθητές/ριες απέκτησαν αναπαραστάσεις για τη δομή και

λειτουργία της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά η κατανόησή

τους -για τη σύνδεση και λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συ<n<:ευών.

Οι πιο πολλουές (84.2%), συσχέτισαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο

με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι (μακέτα), και σχεδίασαν παράλληλη

συνδεσμολογία για να παρουσιάσουν τη δομή της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Τα παιδιά (71,4%), παραλλήλισαν με ικανοποιητικό τρόπο τμήματα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι (μακέτα). με στοιχεία των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και

σχεδίασαν τη γενική ασφάλεια να τοποθετείται στο κυρίως κύκλωμα της παράλληλης

σύνδεσης των λαμπών και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων.

Επίσης, οι μαθητές/ριες (77,3%), συσχέτισαν τα στοιχεία του κυκλώματος παράλληλης

σύνδεσης λαμπών που συναρμολόγησαν στο εργαστήριο, με τα στοιχεία του κυκλώματος

παράλληλης σύνδεσης συσκευών στο σπίτι (μακέτα), και ονόμασαν τα στοιχεία του

κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο. με διακόπτη και ασφάλεια, με

τις αντίστοιχες ονομασίες των στοιχείων του κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης συσκευών

στο σπίτι, με γενικό διακόπτη και γενική ασφάλεια (μακέτα).

Ακόμα, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες και από τα σχήματα που

πραγματοποιούν τα παιδιά στην ένατη διδακτική ενότητα. γίνεται φανερό ότι το νέο

μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε. βοήθησε τους μαθητές/ριες να φτάσουν με

επιτυχία στον τελικό στόχο της έρευνας που ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες της Ε' και

Στ' τάξης τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και να

αναπτύξουν αναπαραστάσεις για το κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού.

Ειδικότερα. η πορεία των διδασκαλιών που ακολουθήθηκε, οι δραστηριότητες που

"!πήρχαν στα φυλλάδια εργασίας των μαθητώνΙριών - ατομικές και ομαδικές - η

πραγματοποίηση πρακτικών (π.χ. πειράματα) και νοητικών δραστηριοτήτων (π.χ. σύγκριση,
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εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών, συσχετίσεις, παραλληλισμοί), η συζήτηση στην ομάδα και

στην τάξη, η ανταλλαγή απόψεων, η εmχειρηματολογία και η διατύπωση συλλογισμών,

βοήθησαν τους!ις μαθητές/ριες να εμπλακούν ενεργά στη διδασκαλία, να αναπτύξουν

αφαιρεηκη σκέψη και ικανότητα, να πραγματοποιήσουν σύνθετες νοηηκές διεργασίες και να

εργαστούν με επιτυχία. τόσο σε πραγμαηκό (π.χ. συναρμολόΥ.lση στοιχείων για τ/ σύνδεση

--'ϊικλωμάτων), όσο και σε συμβολικό επίπεδο (π.χ. χρήση συμβόλων για την αναπαράσταση

της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης).

9" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Συσχέτιση της παpάJληλης σύνδεσηςλαμπών στο εργαστήριο,

με την παράJληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι (μακέτα) (84,2%)

Αναπαράσταση του ευρύτερου κυκλώματος της ηλεκφικής οικιακής

εγκατάστασης, με παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο (84,2%)

Αναπαράσταση του ευρύτερου κυκλώματος της ηλεκτρικής οικιακής ΕΎκατάστασης,

με παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, τοποθέτηση της ασφάλειας

στο κυρίως κύκλωμα και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων (71,4%)

Συσχέτιση/παραλληλισμός των στοιχείων του κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης

λαμπών στο εργαστήριο. με τα στοιχεία του κυκλώματος παράΛληλης σύνδεσης

συσκευών στο σπίτι (μακέτα), και

ονομασία των στοιχείων του κυκλώματος παράΛληλης σύνδεσης λαμπών στο

εργαστήριο. με διακόπrη και ασφάλεια. με τις αντίστοιχες ονομασίες των στοιχείων

του κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης συσκευών στο σπίτι.

με γενικό διακόπτη και γενική ασφάλεια (μακέτα) (77,3%)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Συμπεράσματα - Προτάσεις

-
Εισαγωγή

7.1. Οι αρχικές ανηλήψεις των μαθητώνΙριών της Ε' και Στ τάξης,

για nς έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν

406

407

7.2. Οι αντιλήψεις των μαθητώνΙριών τ/ς Ε' και Στ' τάξης. μετά την κωνοτόμο

διδoxrιKή παρέμβαση, για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού

που μελετήθηκαν - ΠεψαμαΤΙΙCΈς Ομάδες 411

7.3. Οι αvnλήψεις των μαθητώνΙριώντης ΕΙ και Στ' τάξης, μετά την πσ.Ραδοσιαχού

rύrov διδασκa)Jα, για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμούπου

μελετήθηκαν- Ομάδες Σύγκρισης 417

7.4. Η εξέλιξη των αρχικών αντιλήψεωντων μαθητώνΙριώντης Ε' και Στ' τάξης.

κατά τη διάρκεια. των εννέα καινοτομικώνδιδακrικών παρεμβάσεων,

για nς έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμούπου μελετήθηκαν 421

7.5. Σύνοψη των συμπερασμάτων 431

7.5.1. Η δ,δο.σκoJJα και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού σε ένα

σύΥχρονο περιβάλλον μάθησης εποικlX50μηrικού και συVEfJΊα/lKOύ τύπου 431

7.5.2. Ηδιδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού

σε ένα παραόoσιαKoύl συμβατικού τύπου μαθησιακό πεpι{Jόj).oν 435

7.6. ΠροτάσειςΎW τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων

το\) ηλεκτρισμού και γενικότερο.για έννοιες και φαινόμενα των

ΦuσιKών Επιστημών 437
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ΕισαΎοοΥή

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται συμπεράσματα που διαμορφώθηκαν με βάση τα

αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας και

μάθησης των θεμάτων που μελετήθηκαν.
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7.1. Οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών/ριών της Ε' και Στ' τάξης για τις έννοιες και

τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες σης ερωτήσεις των πέντε θεματικών

ενοτήτων που περιέχονταν στο αρχικό ερωτηματολόγιο, προκύπτει ότι τα παιδιά της Ε' και

- Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου έχουν πριν τη διδασκαλία πoικiλες εναλλακτικές

αντιλήψεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι. καθώς Jo..'11Ι για

τη σύνδεση και τη },ειτουρ-Υία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ενώ παρουσιάζουν τις

ίδιες δυσκολίες και παρανοήσεις σχετικά με το κύκλωμα της ηλεκτρι!Cής εΥκατάστασης του

σπιτιού.

Στην πρώτη θεμσ.Ώκή ενότητα του ερωτηματολογίου που αφορούσε στις αντιλήψεις των

παιδιών των π.ο. και των Ο.Σ. για τον τρόπο λειτουργίας του φακού και του πορτατίφ, καθώς

και για το ρόλο που παίζουν τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμά τους,

προέκυψε ότι αν και τα περισσότερα παιδιά όλου του δείγματος γνωρίζουν πριν τη

διδασκαλία τις δύο σuσx:ευές, δεν έχουν επαρκείς γνώσεις ούτε για τη δομή, ούτε Ύtα τη

λειτουργία τους. Οι εξηγήσεις που δίνουν φαίνεται να είναι επηρεασμένες από εμπειρίες της

καθημερινής τους ζωής και από εκφράσεις που ακούν καθημερινά από άτομα του

περιβάλλοντός τους.

Τα παιδιά υιοθετούν αρχικά μια τοπική θεώρηση για τα στοιχεία που συνθέτουν το

κύκλωμά του φακού. Δεν αντιλαμβάνονται ότι για να ανάψει ο φακός θα πρέπει να

δημιουργηθεί κύκλωμα και δεν συνειδητοποιούν ότι τα καλώδια, η μπαταρία και το λαμπάκι

στο εσωτερικό του φακού είναι ένα ενιαίο σύστημα αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Αντίθετα,

αποδίδουν το άναμμα της λάμπας σε καθένα από αυτά ξεχωριστά και κυρίως στην μπαταρία

που είναι ένα απτό στοιχείο της καθημερινής εμπειρίας τους εφόσον, βάζουν ή αλλάζουν

μπαταρία για να ανάψει ο φακός.

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στο αρχικό ερωτηματολόγιο Ύια τον τρόπο

λειτουΡΎίας του πορτατίφ, προκύπτει ότι οι μαθητές/ριες δεν έχουν αναπτύξει την ιδέα του

κυκλώματος και εκφράζουν πριν τη διδασκαλία εναλλακτικές ιδάς! παρανοήσεις. Aρ ...ττoίlές

μαθητές/ριες υιοθετούν το μοντέλο του πομπού - μεrσ.φoρέσ. - δέκτη, σύμφωνα με το οποίο η

πρίζα του τοίχου (πομπός), δίνει ηλεJ...-ΤΡΙKό ρεύμα στο/α καλώδιο/α (μεrσ.φoρέας!είς) του

πορτατίφ, και το/α καλώδιο/α μεταφέρεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα στη λάμπα (δέκτης) για να

ανάψει. Κάποιοι/ες ω.λοι/ες μαθητές/ριες, υποστηρίζουν ένα aιτιaκό μοντέλο του η;..εκτρικού

ρεύματος, εξηγούν, δηλαδή, ότι το πορτατίφ δουλεύει με το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τον

ηλεκτρισμό, και φαίνεται να μην έχρυν αντιληφθεί την έννοια του κυκλώματος που είναι
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απαραίτητο να δημιουργηθεί ώστε να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα. Oρισμένα·όJ.λα παιδιά,

παρουσιάζουν ένα μοντέλο όπου δίνεται έμφαση στη σύνδεση μεταξυ του πομπού και του

δέκτη, μένουν, δηλαδή, στη φαινομενολογία των πραγμάτων, σε αυτά που βλέπουν και

παρατηρούν, και θεωρούν ότι για να ανάψει η λάμπα του πορτατίφ χρειάζεται απλά να

συνδεθεί η πρίζα του τοίχου με το πορτατίφ.

Επίσης, πριν τη διδασιcαλία, φαίνεται πως τα παιδιά έχουν περιορισμένη/

αποσπασματική αντίληψη για το κύκλωμα της ηλεκτρικής εyιcατάστασης του σπιτιού και

θεωρούν ότι το κύκλωμα του πορτατίφ ολοκληρώνεται στην πρίζα του τοίχου. Μάλιστα, οι

μαθητές/ριες δεί'Χ"ουν να πιστεύουν λανθασμένα ότι η πρίζα του τοίχου είναι πηγή

ηλεκτρισμού και ότι έχει ηλεκτρικό ρεύμα αποθηκευμένο στο εσωτερικό της που το δίνει στη

λάμπα του πορτατίφ για να ανάψει (So]omon et al. 1985, Qualter ]994).

Από τις ερωτήσεις της δεύτερης θεματικής ενότητας του ερωτηματολογίου που

αφορούσε στις αντιλήψεις των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν

καθημερινά στο σπίτι, προέκυψε ότι αν και τα περισσότερα παιδιά των π.ο. και των Ο.Σ.

έχουν ακούσει τον όρο "ηλεκτρικό ρεύμα" πριν τη διδασιcαλία, στην προσπάθειά τους να

εξηγήσουν την ΈWoια του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε δίνουν ταυτολογικές απαντήσεις και το

ταυτίζουν με το "ρεύμα", τον "ηλεκτρισμό" ή την "ηλεκτρική ενέργεια", είτε δίνουν

λειτουργικές εξηγήσεις και αναφέρουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αυτό με το οποίο

λειτουργούν τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι. Επίσης, πoλ/iJ. παιδιά πιστεύουν

πριν τη διδασιcαλία ότι όταν ένα πορτατίφ δεν είναι σε λειτουργία, ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει

στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμά του, και μάλιστα οι περισσότερουες

μαθητές/ριες θεωρούν πως ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει στην πρίζα :rou τοίχου, η οποία όπως

αναφέρουν έχει πάντα ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο όρος ηλεκτρικό ρεύμα είναι οικείος για τους/ις

μαθητές/ριες. τα παιδιά έχουν σχηματίσει, πριν τη διδασκαλία, νοητικές αναπαραστάσεις για

το ηλεκτρικό ρεύμα και σύμφωνα με αυτές το αντιλαμβάνονται ως κάτι που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσιcευές για να λειτουργήσουν ή ως κάτι

που μπορεί να "εγκλωβιστεί''! αποθηκευτεί σε ένα χώρο (π.χ. πρίζα τοίχου).

Η τρίτη θεματική ενότητα του ερωτ/ματολογίου για τον ηλεκτρισμό αφορούσε στις

ιδέες των παιδιών για το ρόλο του διακόπτη και της ασφάλειας στην ηλεκτρική οικιακή

εγκατάσταση. Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες στο αρχικό ερωτηματολόγιο

γίνεται φανερό ότι αν και τα περισσότερα παιδιά των Π.Ο. και των Ο.Σ. γνωρίζουν πριν τη

διδασκαλία το "διακόπτη" και την "ασφάλεια", εκφράζουν μια ποικιλία εναλλακτικών

αντιλήψεων για το ρόλο τους στο κύκλωμα του σπιτιού. Οι απαντήσεις των μαθητών/ριών
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είναι κυρίως επηρεασμένες από εκφράσεις και εμπεφίες της ΙCΑθημερινής τους ζωής και

δείχνουν να μην κατανοούν το ρόλο των δύο στοιχείων στο κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι.

Ειδικότερα, για το διακόπτη δίνουν λειτουΡΎΙκές εξηγήσεις και υποστηρίζουν ότι ο

ρόλος του είναι να ανάβει και να σβήνει τις ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι ή να

"επιτρέπει" και να "εμποδίζει" τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό του.

Ο ρόλος της ασφάλειας μοιάζει αρχικά να ταυτίζεται με αυτόν του διακόπτη. Τα παιδιά

υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια είναι ένας διακόπτης που "αφήνει", "σταματά" ή "επιτρέπει" τη

διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό της, ενώ άλλοι/ες δίνουν λειτουΡΎικές

εξηγήσεις και αναφέρουν πως η ασφάλεια βοηθά να ανάψουν οι ηλεκτρικές συσκευές και τα

φώτα στο σπίτι. Ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν παρανοήσεις και δηλώνουν ότι η ασφάλεια

"έχει" ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της, ενώ κάποιοι/ες μαθητές/ριες εκφράζουν γνώσεις

από την καθημερινή ζωή και εξηγούν ότι η ασφάλεια μας προστατεύει από ηλεκτροπληξία,

ότι κλείνουμε την ασφάλεια για να μην γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα ή ότι όταν γίνει κάποια

βλάβη η ασφάλεια μας προφυλάσσει και κλείνει το ρεύμα.

Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει την ΈWOια του

κυκλώματος, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ΙCΛΕιστό ΙCΑι ανοιχτό κύκλωμα, δεν αναγνωρίζουν το

διακόπτη ως το σημείο όπου ανοίγει και ΙCΛΕΊνει ένα κύκλωμα, ούτε αντιλαμβάνονται την

ασφάλεια ως ένα συστατικό στοιχείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού που ανοίγει

και κλείνει το κύκλωμά της (εγκατάστασης).

Όσον αφορά στη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, οι μαθητές!ριες αν και

αναφέρουν πριν τη διδασκαλία ότι μπορούν να είναι αναμμένες την ίδια στιγμή τρεις

ηλεκτρικές συσκευές (επηρεασμένοι/ες από την καθημερινή τους εμπεφία), από τις εξηγήσεις

που δίνουν γίνεται φανερό ότι τα παιδιά δεν ΙCΑτανOOύν τον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία

των ηλεκτρικών OΙΙCΙαKών συσκευών και εκφράζουν διάφορες παρανοήσεις/ εναλλακτικές

αντιλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ειδικότερα, οι μαθητές/ριες πιστεύουν ότι τρεις

ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια στιγμή επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα

είναι ισχυρό και υπάρχει/ πάει παντού μέσα στο σπίτι, για το λ(ΥΥο ότι στο σπίτι υπάρχουν

πο)λές και διαφορετικές πρίζες με ηλεκτρικό ρεύμα και η κάθε συσκευή συνδέεται με τη δική της

πρίζα στον τοίχο για να λειτουργήσει ή επειδή η κάθε συσκευή έχει το δικό της καλώδιο με

ρεύμα που συνδέεται με την πρίζα του τοίχου για να λειτουργήσει.

Στις ερωτήσεις της τέταρτης θεματικής ενότητας, οι μαθητές!ριες εξέφρασαν τις απόψεις

τους σχετικά με το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης (με σχήματα που
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πραγματοποίησαν για το συγκεκριμένο θέμα), καθώς και για τον τρόπο σύνδεσης Τα/ν

ηλειcφικών οικιακών συσκευών.

Από την ανάλυση των αρχικών σχημάτων γίνεται φανερό ότι οι μαθητέςlριες όλου του

δείγματος έχουν πριν τη διδασκαλία περιορισμένη/ αποσπασματική αντίληψη για το ευρύτερο

κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού, καθώς και για τη σύνδεση των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν σαν τόπο

"προέλευσης''! παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος το στύλο ή τον πυλώνα της ΔΕΗ. ενώ

σχεδιάζουν ένα μόνο καλώδιο για να δείξουν τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο

δίιcτυo του ηλεκτρισμού έξω από το χώρο του σmτιού. Όσον αφορά στο σημείο όπου

ενώνονται τα καλώδια της ΔΕΗ, με τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, τα

παιδιά mστεύουν ότι αυτό βρίσκεται σε κάποιο σημείο στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού 

τοίχος, πάτωμα, σκεπή - ενώ δεν παρουσιάζεται η σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων, με την

εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι (καλώδια, πίνακας, πρίζες, ηλεκτρικές

συσκευές).

Όσον αφορά στον αριθμό των συσκευών που μπορούν να λειτουργήσουν την ίδια

στιγμή στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, πολλά από τα παιδιά των Π.Ο. και των Ο.Σ.

σχεδιάζουν στο αρχικό ερωτηματολόγιο περισσότερες από μία ηλεκτρικές συσκευές. Ωστόσο,

από τα σχήματα που πραγματοποιούν φαίνεται ότι η κυρίαρχη ιδέα πριν τη διδασκαλία είναι

ότι οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους μέσα στο χώρο του σmτιού και ότι

η καθεμία έχει το δικό της καλώδιο (1), το οποίο συνδέεται με μία από τις πολλές πρίζες με

ρεύμα μέσα στο σπίτι για να λειτουργήσει.

Από τις απαντήσεις των παιδιών στα ερωτήματα που αφορούσαν στη σύνδεση των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών γίνεται φανερό ότι οι μαθητέςιριες δεν γνωρίζουν πώς

ονομάζεται ο τρόπος σύνδεσης των συσκευών και των φώτων μέσα στο σπίτι, ενώ

επηρεασμένοι/ες από εμπειρίες και εκφράσεις της καθημερινής τους ζωής, αναφέρουν γενικά

ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι βοηθά

την κάθε συσκευή να ανάβει ξεχωριστά ή βοηθά ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι

ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα στο σπίτι.

Έτσι, από τις απαντήσεις! σχήματα των μαθητώνΙριών στο αρχικό ερωτηματολόγιο

προκύπτει ότι οι περισσότεροι/ες δεν έχουν αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, τα παιδιά δεν είναι ενήμερα για τον τρόπο σύνδεσης των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και δεν γνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται

παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση.
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Στις ερωτήσεις της πέμπrης θεματικής ενότητας του ερωτηματολογίου τα παιδιά

εξέφρασαν τις απόψεις τους σχεnκά με τη σύνδεση και τη i.J:ΙΤΟVΡγία σύνθετων ηλεκτρικών

κυκλωμάτων στο εργαστήριο, με μια μπαταρία και δύο λάμπες συνδε&μένες σε σεφά και

παράλληλα. Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι οι μαθητές!ριες δείχνοιΝ να μην

γνωρίζουν και να μην κατανοούν. πριν τη διδασκαλία, τον τρόπο σύνδεσης σύνθετων

ηλεκτρικών κυκλωμάτων, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν

κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο τρόπο, σε σειρά ή παράλληλα, και εστιάζουν

την προσοχή τους σης εξωτερικές ομοιότητες των κυκλωμάτων, δηλαδή, στο σχήμα τους,

στα στoιχεiα (μπαταρία, καλώδια, λαμπάΙCΙα) που τα συνθέτουν, καθώς JCQl στη διάταξη/ θέση

των στοιχείων μέσα σε αυτά.

Τα συμπεράσματα του αρχικού ερωτηματολογίου, οδηγούν στην επαλήθευση της lrις

υπόθεσης της έρευνας, σύμφωνα με την oπoiα οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης του

Δημοnκού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, έχουν αρχικές ιδέες/ εναλλακnκές ανnλήψεις/

αναπαραστάσεις για τις ΈWOιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν στην

παρούσα διατριβή.

7.2. Οι αντιλήψεις Τα/ν μαθητώνΙριών της Ε' και Στ' τάξης, μετά την κωνοτόμο

διδακπκή παρέμβαση, για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

μελετήθηκαν - Πειραμαnκές Ομάδες

Στο τελικό ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις των παιδιών των Π.ο. βελτιώθηκαν

σημαντικά. Οι περισσότεροι/ες μαθητές!ριες κατανόησαν σε έναν αρκετά ικανοποιητικό

βαθμό τις ΈWOιες και τα φαινόμενα που διδάχτηκαν, βοηθήθηκαν να σχηματίσουν νέες

νοητικές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εΥκατάστασης στο σπίτι,

κατανόησαν σε έναν αξιόλογο βαθμό τη δομή και τη λειτουργία της (οικιακής

εγκατάστασης), και συνειδητοποίησαν την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών.

Πιο αναλυτικά. από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στα ερωτήματα της πρώτης

θεματικής ενότητας γίνεται φανερό ότι πολλουές μαθητέςι'ριες κατανόησαν μετά τη

διδασκαλία ότι για να ανάψει ο φακός είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κύκλωμα και

συνειδητοποίησαν το ρόλο που παίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμά τou. Επίσης,

τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποίησαν επωτημoνιKOUς όρους (π.χ. ηλεκτρόνια. κύκλωμα)

για να εξηγήσουν πώς ανάβει ο φακός, ενώ στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον τρόπο

λειτουργίας του. τον συσXέnσαν με τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, αλλά
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και με το μοντέλο του "φανταστικού τρένου" (π.χ. η μπαταρία σπρώχνει τα ηλεκτρόνια. τα

ηλεκτρόνια περνούν από το εμπόδιο κλπ.) που διδάχθηκαν.

Έτσι, από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/ριες των Π.Ο. αντιλήφθηκαν

μετά τη διδασκαλία την έννοια του κυκλώματος. ενώ η γνώση που απέκτησαν για την έννοια

αυτή είναι λειτουργική δεδομένου ότι τη χρησιμοποίησαν σε καταστάσεις της καθημερινής

- τους ζωής και mo συγκεκριμένα για να ερμηνεύσουν τη λειτουργία συσκευών που

χρησιμοποιούνκαθημερινά. όπως ο φακός.

Όσον αφορά στο πορτατίφ, από ης απαντήσεις των μαθητών!ριών των Π.Ο. στο τελικό

ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά κατανόησαν την έννοια του

κυκλώματος και την εφάρμοσαν στη λειτουργία του πορτατίφ. Επιπλέον, οι μαθητές!ριες

υιοθέτησαν ένα mo επιστημονικό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα, και σύμφωνα με αυτό

εξήγησαν ότι για να ανάψει η λάμπα του πορτατίφ, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μία

κλειστή διαδρομή! κύκλωμα, μέσα στο οποίο ρέουν! κινούνται συνεχώς τα ηλεκτρόνια και

καθώς περνούν από το συρματάκι της λάμπας, αυτό ζεσταίνεται και φωτοβολεί.

Από τα αποτελέσματα, γίνεται επίσης αντιληπτό ότι μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό

των παιδιών που υποστήριζαν πριν τη διδασκαλία το μοντέλο του πομπού - μεταφορέα 

δέιαη για τη λειτουργία του πορτατίφ, λιγότεροtlες μαθητές/ριες κάνουν λόγο, στο τελικό

ερωτηματολόγιο. για ένα αιτιακό μοντέλο του ηλεκτρικού ρεύματος και λίγούες αναφέρονται

στο μοντέλο της σύνδεσης πομπού - δέκτη.

Όσον αφορά στο ρόλο της πρίζας του τοίχου, τα περισσότερα παιδιά κατανόησαν μετά

τη διδασκαλία ότι η πρίζα είναι ένα στοιχείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης από όπου περνά

το ηλεκτρικό ρεύμα ή αποτελεί ένα σημείο σύνδεσης των καλωδίων της κάθε συσκευής, με

τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι.

Το ίδιο ικανοποιητικές είναι οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στις ερωτήσεις της

δεύτερης θεματικής ενότητας του ερωτηματολογίου. Οι μαθητές!ριες των Π.ο.

χρησιμοποίησαν μετά τη διδασκαλία το μοντέλο του υλικού οικοδομήματος. που διδάχθηκαν,

για να εξηγήσουν τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, αναφέρθηκαν στα ηλεκτρόνια και εξήγησαν

ότι πρόκειται για προσανατολισμένη κίνηση/ ροή των ηλεκτρονίων μέσα στο κύκλωμα.

Μετά τη διδασκαλία αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που

συνειδητοποίησαν ότι όταν ένα πορτατίφ δεν είναι αναμμένο, δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό

ρεύμα. Οι εξηγήσεις που έδωσαν τα παιδιά είναι περισσότερο ολοκληρωμένες, εμπεριέχουν

εmστημονικούς όρους και ο τρόπος διατύπωσής τους δείχνει καλύτερη κατανόηση του

φαινομένου που περιγράφουν. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ριες αναφέρουν την άποψη ότι όταν

το πορτατίφ δεν είναι αναμμένο δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή σταματά η ροή
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των ηλεκτρονίων ή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα του πορτατίφ και για το λόγο

αυτό δεν είναι δυνατόν να ανάψει η λάμπα.

Από τα αποτελέσματα, γίνεται φανερό ότι τα παιδιά των Π.Ο. κατανόησαν μετά τη

διδασκαλία την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, και χρησιμοποίησαν το σωματιδιακό

μοντέλο (π.χ. ηλεκτρόνια) για να εξηγήσουν τις απόψεις τους, αντιλήφθηκαν την έννοια του

κυκλώματος, σχημάτισαν αναπαραστάσεις για το κύκλωμα του πορτατίφ, και

συνειδητοποίησαν ότι για να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να κλείσει το κύκλωμα της

εκάστοτε ηλεκτρικής συσκευής (π.χ. πορτατίφ).

Οι ερωτήσεις της τρίτης θεματικής ενότητας αφορούσαν στο ρόλο που παίζει ο

διακόπτης και η ασφάλεια στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, ενώ από τις απαντήσεις που

έδωσαν οι μαθητές/ριες των Π.Ο. στο τελικό ερωτηματολόγιο, προκύπτει ότι τα περισσότερα

παιδιά κατανόησαν τι είναι ο διακόπτης και η γενική ασφάλεια, ποια είναι η θέση τους στο

κύκλωμα και ποιο ρόλο παίζουν στο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, ενώ

αντιλήφθηκαν σε σημαντικό βαθμό την έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος.

Ειδικότερα, τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι ο διακόπrης είναι ένα στοιχείο! τμήμα του

κυκλώματος της εκάστοτε συσκευής και ότι ο ρόλος του είναι να ανοίγει και να κλείνει το

κύκλωμά της. Οι περισσότεροι/ες έπαψαν να ταυτίζουν το ρόλο της ασφάλειας με αυτόν του

διακόπτη, βοηθήθηκαν να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη θέση και το ρόλο

της (ασφάλειας) στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και συνειδητοποίησαν

ότι η ασφάλεια ανοίγει και κλείνει όλο το κύκλωμα της εγκατάστασης του σπιτιού.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τα αποτελέσματα

δείχνουν ότι οι απαντήσεις των παιδιών στο τελικό ερωτηματολόγιο έχουν υπερβεί τις

εμπειρίες της καθημερινής ζωής, δεΟΟμένου ότι μετά τη διδασκαλία μειώθηκαν σημαντικά τα

ποσοστά των εναλλακτικών αντιλήψεων που εξέφρασαν τα παιδιά στο αρχικό

ερωτηματολόγιο, και οι μαθητές/ριες φάνηκε να εντάσσουν τις καθημερινές τους εμπειρίες σε

ένα mo επεξεργασμένο ΣΎVO/...o ιδεών και αντιλήψεων. Τα περισσότερα παιδιά των π.α.

βοηθήθηκαν να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη σύνδεση και τη λειτουργία των

οικιακών συσκευών και κατανόησαν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίτι δεν είναι

ανεξάρτητες μεταξύ τους, αΛλά συνδέονται και μάλιστα παράλληλα, ώστε η λειτουργία της

μιας να μην επηρεάζει τη λειτουργία της άλλης.

Από τα σχήματα '!tou πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες στο τελικό ερωτηματολόγιο,

για να παρουσιάσουν τη διαδρομή των καλωδίων στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, μέσα και έξω

από το χώρο του σπιτιού, καθώς και τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

(τέταρτη θεματική ενότητα), προκύmει ότι τα σχέδια των παιδιών βελτιώθηκαν σημαντικά και
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τα παιδιά βοηθήθηκαν να σχηματίσουν νοηπκές αναπαραστάσεις για το ευρύτερο 1C1Jιcι..ωμα

της ηλεκτρικής οοοακής εyιmτάστασης, καθώς και για την παράλληλη σύνδεση των

ηλεκτρικών οικιακών ΣUΣΚΕUΏν.

Οι περισσότεροι/ες μαθητές!ριες παΡOuσi.ασαν σαν τόπο "προέλευσης',Ι παραγωγής του

ηλεκτρικού Ρί.'ύματος τη ΔΕΗ ή xάι-rOtO εΡγοστάσιο, σχ,εδίασαν δύο καλώδια -Υια τ/ μεταφορά

του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ κατανόησαν όπ είναι απαραίτ/το να συνδεθούν δύο καλώδια

στο χώρο του σmπoύ και όχ.ι μόνο ένα, προκεψ.ένου να δημιουργηθεί κύκλωμα με την

ηλεκτρική OΙΊC1.ακή ε:Υκα.τάσταση και να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικές ΣΥΣΙCΕUές και τα φώτα

στο σπίπ_ Επίσης, τα παιδιά σχεδίασαν τα καλώδια του εξωτερικού διιcτUoυ του ηλεκτρισμού

να συνδέονται στο γενικό πίνακα με τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρικής t"y1α/.τάστασης

και όχι σε κάποιο σημείο στον εξωτερικό χώρο του σπιπού.

Όσον αφορά στη σύνδεση των ηλεκτριιcών οικιακών συσκευών σημειώθηκαν τέσσερα

μοντέλ.α σκέljf1Jς - τέσσερα στάδια εξέ)Jςης στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και QιLαVtOύν

τα παιδιά μετά την καινοτόμο διδα1Ctlιcή παρέμβαση. Μειώθηκε σημανnKά το ποοοστό των

παιδιών που σχεδίασαν στο αΡχ.ικό εΡωτηματολό'ΥΙΟ την κάθε συσκευή να σuνδέεται με ένα

καλώδιο με την πρίζα στον τοίχο (10 στάδιο εξέλιξης), ενώ αρκετά παιδιά ...'Uτανόησαν όπ η

ηλε ...'"tρι ...'Τι εγκατάσταση στο σmπ είναι mo σύνθεπι και σχεδίασαν το/α καλώδιο/α των

ηλεκτρικών συσκευών να συνεχίζουν τ/ διαδρομή τους πίσω από την πρίζα του τοίχου ή

πίσω από το γενικό πίνακα και να συνδέονται με τους στύλους της ΔΕΗ ή κάποιο άΛλο

εργοστάσιο (20 στάδιο εξέλιξης). Αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που

συνειδητοποίησαν την ανάγκη ύπαρξης δύο καλωδίων και τη δημιουργία 1α/κλώματος για τη

λειτουργία της εκάστοτε συσκευής (30 στάδιο εξέλιξης), ενώ πo'λJ..iJ. παιδιά κατανόησαν μετά

τη διδαmcαλία όη οι ηλεκτρικές συcnα:υές δεν εiναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά

συνδέεται η μία με την άλλη και με την υπόλοιπη ηΛΕΙCΤρι)."ή qκατάσταση και μάλιστα

παράλληλα (4' στάδιο εξέλιξης).

Έτσι, από τα αποτελέσματαπροκύπτειόπ υπάρχει μια σταδιακή κατανόησητης έννοιας

του κυκλώματος και της παρά)ληλης σύνδεσης ανnστάσεων από ΤOuς!ις μαθητές/ριες των

Π.ο. Ακόμα και τα παιδιά που δεν κατάφεραν να σχ.εδιάσουν nς ηλεκτριΙCΈς συσκευές να

συνδέονται παράλληλα, βελτίωσαν ης ιδέες ΤOuς, ξεπέρασαντην αρχική αντiληψη πσυ εiχαν

και συνειδητοποίησανόπ η ηλεκτρι...'Τι εγκατάσταση του σmπoύ είναι πιο σύνθετη.

Οι μαθητές/ριες των Π.ο. αν "''Ul διδάΊθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών

διδασκαλιών την παράλ/ηλη σύνδεση δΟΟ μόνο ηλεκτρικών ΣUΣΙCΕUΏν, στο τελικό

ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να επιλύσουν μια mo σύνθετη κατάσταση! πρόβλημα, την

παράλληλη σύνδεση τριών ηλεκτρικών συσκευών. ·Ετσι, παρά το γεyovός ότι το ποοοστό
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επιτυχίας των παιδιών (53,5%) στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν αφορά βέβαια το σύνολο των

μαθητώνΙριών, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και δείχνει ότι τα παιδιά κατανόησαν σε

σημαντικό βαθμό το κύκλωμα στο σπίτι και ειδικότερα την παράλληλη συνδεσμολογία στην

ηλεκτρική εΥκατάσταση του σπιτιού. και ανέπτυξαν αναπαραστάσεις για την παράλληλη

σύνδεση των ηλεΙCΤρικών οικιακών συσκευών.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από nς απαντήσεις που έδωσαν σι μαθητές/ριες αναφορικά

με τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευώ\,. από τις οποίες επίσης προκύπτει ότι τα

παιδιά κατανόησαν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό την παράλληλη σύνδεση των ηλεκτρικών

οικιακών συσκευών. Στις εξηγήσεις που έδωσαν συσχtnσαν την παράλληλη σύνδεση των

συσκευών στο σπίπ.. με την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εΡΎαστήριο και αξιοποίησαν!

χρησιμοποίησαν γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασ1α/λιών

για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες των Π.Ο. απάντησαν

μετά τη διδασιcαλία ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο

του σmτιού ονομάζεται παράλληλη σύνδεση, και επισήμαναν ότι με την παράλληλη σύνδεση

η κάθε συσκευή έχει το δικό της κύκλωμα και μπορεί να ανάβει και να σβήνει ανεξάρτητα

από τη λειτουργία ή μη των υπόλοιπων συσκευών.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμα ότι τα σχήματα! αναπαραστάσεις που

πραγματοποίησαν τα παιδιά των Π.Ο. για τη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και

οι γραπτές απαντήσεις που έδωσαν σε αντίστοιχα ερωτήματα, βοήθησαν τους/ις μαθητέςlριες

να κατανοήσουν την παράλ/ηλη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών και την παράλληλη

συνδεσμολογία στην ηλεκτρική OtΊCΙακή εγκατάσταση. Κατά συνέπεια το συμπέρασμα το

οποίο προκύπτει είναι ότι ο συνδυασμός των εμπειρικών και συμβολικών αναπαραστάσεων

των παιδιών, με τη γλώσσα (γραπτές ή προφορικές απαντήσεις), μπορεί να οδηγήσει σε

ουσιαστική κατανόηση και μάθησΤ] των υπό μελέτη θεμάτων.

Τα ερωτήματα της πέμπτης θεματική.ς ενότητας αφορούσαν στη σύνδεση και τη

λειτουργία σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο, με μια μπαταρία και δύο

λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα. Τα mo πολλά παιδιά των Π.Ο. αναγνώρισαν

σωστά στο τελικό ερωτ/ματολόΥιο τα δύο κυκλώματα που ήταν συνδεδεμένα σε σειρά,

καθώς και τα δύο κυκλώματα που ήταν συνδεδεμένα παράλληλα. Emπλέoν, στις εξηγήσεις

που έδωσαν, τα παιδιά έπαψαν να εστιάζουν την προσοχή τους σnς εξωτερικές ομοιότητες

των δί>ο κυκλωμάτων, στο σχήμα τους, στα στοιχεία που τα απαρτίζουν και στη θέση/

διάταξη των στοιχείωνπου τα αποτελούν.

Οι μαθητές/ριες αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των

πειραματικών διδασκαλιών έκαναν αναφορά στο μοντέλο του "φαντασnιcoύ τρένου" για να
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εξηγήσουν γιατί τα δύο πρώτα κυκλώματα ήταν συνδεδεμένα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, σε

σειρά. Όσον αφορά στα δύο κυκλώματα της παράλληλης συνδεσμολογίας, τα παιδιά

χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών

διδασκαλιών για να εξηγήσουν γιατί τα άλλα δύο κυκλώματα ήταν συνδεδεμένα με τον ίδιο

τρόπο, δηλαδή, παράλληλα, εστίασαν την προσοχή τους στα σημεία όπου τα καλώδια

διαχωρίζονταν και δημιουργούνταν διακλαδώσεις. ενώ έκαναν αναφορά και στο μοντέλο του

"αυτοκινητόδρομου".

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητέςlριες στην έκτη θεματική ενότητα του

ερωτηματολογίου που αφορούσε στην αναπαράσταση του κυκλώματος της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού. προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών απέκτησε

αναπαραστάσεις για τη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης και

κατανόησε το ρόλο και τη λειτουργία ορισμένων βασικών ηλεκτρολογικών στοιχείων που

την αποτελούν (ηλεκτρική εγκατάσταση). Επιπλέον, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι

μαθητές!ριες μέσα από τα σχήματα που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών

για τα κυκλώματα του εργαστηρίου και του σπιτιού, καθώς και μέσα από τις συσχετίσεις και

τους παραλληλισμούς μεταξύ των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και των κυκλωμάτων του

σπιτιού. εξΟΙΚΕιώθηκαν με τη χρήση συμβολικών αναπαραστάσεων.

Έτσι. στο συγκεκριμένο ερώτημα, τα περισσότερα παιδιά, χρησιμοποίησαν!

αξιοποίησαν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών,

αναγνώρισαν στο σχεδιάγραμμα που είχαν μπροστά τους το κύκλωμα της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του σπιτιού και τοποθέτησαν σωστά τα ηλεκτρολογικά στοιχεία που τους

δόθηκαν - γενικός πίνακας, γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, διακόπτης, αντίσταση

στην αναπαράσταση του κυκλώματος της ηλεκτρικής ε-γκατάστασης του σπιτιού.

Τα συμπεράσματα του τελικού ερωτηματολογίου, που συμπλήρωσαν οι μαθητές!ριες

των π.ο. οδηγούν στην επαλήθευση της 2
ης

υπόθεσης της έρευνας. Σύμφωνα με αυτήν, οι

αρχικές ιδέες/ εναλλακτικές αντιλήψεις/ αναπαραστάσεις των μαθητών!ριών της Ε' και·Στ'

τάξης του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, για τις ΈWOιες και τα φαινόμενα του

ηλεκτρισμού που απασχόλησαν στην παρούσα διατριβή, μπορούν να τροποποιηθούν!

βελτιωθούν μέσα σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου που

αξιοποιεί διαδικασίες συνεργατικής μάθησης.
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7.3. Οι αντιλήψεις των μαθητών/ριών της Ε' και Στ' τάξης, μετά την παραδοσιακού

τύπου διδασκαλία, για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

μελετήθηκαν - Ομάδες Σύγκρισης

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες των Ο.Σ.• που διδάχτηκαν τα θέματα

_ του ηλεκτρισμού με τον παραδοσιακό τρόπο. φαίνεται ότι ακόμα και μετά τη διδασκαλία

ελάχιστα έχουν αλλάξει ή και καθόλου οι αρχικές τους ιδέες και απόψεις. δεν απέκτησαν νέες

γνώσεις και αναπαραστάσεις σε σχέση με όσα διδάχτηκαν ή απέκτησαν αποσπασματικές

γνώσεις που δεν κατάφεραν να "χρησιμοποιήσουν" για να ερμηνεύσουν καταστάσεις και

φαινόμενα της καθημερινής τους ζωής. Συχνά η εικόνα που παρουσιάζουν, είναι σαν να μην

έγινε διδασκαλία. ενώ οι εξηγήσεις που δίνουν στο τελικό ερωτηματολόγιο είναι σύντομες και

σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωμένο νόημα.

Στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο λειτουργίας του φακού (πρώτη θεματική

ενότητα). τα περισσότερα παιδιά των Ο.Σ. εστίασαν την προσο-χή τους στα στοιχεία που

συνθέτουν το κύκλωμά του (φακού) για να ερμηνεύσουν τον τρόπο λειτουργίας του. Πολύ

λίγοu'ες μαθητές/ριες απάντησαν ότι ο φακός ανάβει με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος ή

με τη ροή των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό των στοιχείων που συνθέτουν το κύκλωμα, Κατά

τη διάρκεια της παραδοσιακής διδασκαλίας φαίνεται πως η έwοια του κυκλώματος δεν έγινε

αντιληπτή από τους!ις μαθητές/ριες των Ο.Σ., ενώ τα παιδιά απέκτησαν περιορισμένη και μη

λειτουργική γνώση δεδομένου ότι δεν κατάφεραν να την εφαρμόσουν σε καταστάσεις της

καθημερινής τους ζωής.

Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ. Οι μαθητές!ριες

εξακολουθούν και μετά τη διδασκαλία να δηλώνουν ότι το πορτατίφ ανάβει με τη βοήθεια

της πρίζας του τοίχου που δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια και αυτά το μεταφέρουν στη

λάμπα για να ανάψει (μοντέλο πομπού - μεταφορέα - δέκτη), άλ/οu'ες αναφέρονται στο

"ρεύμα", το "ηλεκτρικό ρεύμα" ή τον "ηλεκτρισμό" (αιτιακό μοντέλο ηλεκτρικού ρεύματος),

και ορισμένοu'ες άλλοu'ες κάνουν λόγο για το μοντέλο της σύνδεσης πομπού - δέκτη.

Οι μαθητές/ριες των Ο,Σ. ακόμα και μετά τη διδασκαλία. ενώ δείχνουν να γνωρίζουν

την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, στο οποίο αποδίδουν τη λειτουργία του πορτατίφ, δεν

έχουν κατανοήσει την ΈWOια του κυκλώματος που είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ώστε

να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα. Λίγα παιδιά χρησιμοποιούν μετά τη διδασκαλία επιστημονικούς

όρους (π.χ. ηλεκτρόνια. κύκλωμα) και δείχνουν να έχουν μια ικανοποιητική αντίληψη για την

έννοια του κυκλώματος, αναφέροντας ότι τη στιγμή που ανάβει η λάμπα, κλείνει το κύκλωμα

του πορτατίφ και αρχίζει η ροή των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του. Ωστόσο. οι απαντήσεις
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που δίνουν δεν είναι ολοκληρωμένες και τα παιδιά φαίνεται να μην έχουν κατανοήσει

ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του πορτατίφ και τη σημασία των όρων που

χρησιμοποιούν.

Όσον αφορά στο ρόλο της πρίζας του τοίχου. ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι,

μετά τη διδασκαλία, ενισχύετω ελαφρώς το ποσοστό των παιδιών των Ο.Σ. που

εξακολουθούν να υποστηρίζουν την αντίληψη ότι η πρίζα του τοίχου είναι η πηγή

ηλεκτρισμού για το πορτατίφ. Πολύ λίγοι/ες μαθητές/ριες κατανόησαν ότι η πρίζα του τοίχου

είναι ένα σημείο σύνδεσης των καλωδίων ή ένα στοιχείο του κυκλώματος του πορτατίφ, από

όπου περνά ΤΟ'ηλεκτρικό ρεύμα.

Αναφορικά με τις αντιλήψεις των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν

καθημερινά στο σπίτι (δεύτερη θεμαΏκή ενότητα), τα παιδιά συνεχίζουν να ταυτίζουν το

ηλεκτρικό ρεύμα με το "ρεύμα", τον "ηλεκτρισμό" ή την "ενέργεια" ή το συσχετίζουν με τη

λειτουργία των φώτων και των ηλεκτρικών συσκευών μέσα στο χώρο του σπιτιού. Επιπλέον,

στο τελικό ερωτηματολόγιο, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των παιδιών που

αναφέρουν ότι ακόμα και όταν το πορτατίφ δεν είναι σε λειτουργία υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα

στην πρίζα του τοίχου. η οποία θεωρούν ότι έχει πάντα αποθηκευμένο! συγκεντρωμένο

ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό της.

Γίνεται, κατανοητό ότι οι μαθητές/ριες των Ο.Σ. κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δεν

βοηθήθηκαν ώστε να αναπτύξουν αναπαραστάσεις για το κύκλωμα του σπιτιού, ώστε να

μπορέσουν να μεταβούν με επιτυχία από το επίπεδο της πραγματικότητας, από αυτά τα οποία

βλέπουν και παρατηρούν, στο μικροσκοmκό επίπεδο, δηλαδή, σε αυτά που συμβαίνουν στο

εσωτερικό των στοιχείων που συνθέτουν ένα κύκλωμα. Μετά τη διδασκαλία ο τρόπος

σκέψης τους εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις καθημερινές τους εμπειρίες και

δραστηριότητες. και οι απαντήσεις τους δεν βελτιώθηκαν ως προς την ποιότητά τους, ούτε

εμπλουτίστηκαν με τη χρήση επιστημονικών όρων ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Τα

παιδιά συνεχίζουν να έχουν τοmκή θεώρηση για τα στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμα του

πορτατίφ, και να εκφράζουν παρανοήσεις, υποστηρίζοντας ακόμα και μετά τη διδασκαλία ότι

το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κάτι που "εγκλωβίζεται" σε ένα χώρο (π.χ. πρίζα τοίχου). Οι

μαθητές/ριες δεν είναι σε θέση να δώσουν έναν επαρκή, για την ηλικία τους, ορισμό για την

έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, και φυσικά δεν έχουν αναπτύξει την αντίληψη ότι το

ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνησηl ροή των ηλεκτρονίων κατά μήκος των

στοιχείων ενός κυκλώματος, η οποία προκαλεί τη λειτουργία της εκάστοτε ηλεκτρικής

συσκευής, παρόλο που διδάχθηκαν ένα σωματιδιακό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα.
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Από ης απαντήσεις που δίνουν οι μα!tητές!ριες στην τρίτη θεμαπκή. ενότητα του

ερωτηματολογίου, που αφορούν στο ρόλο του διακόπτη και της ασφάλειας στην ηλεκτρική

οικιακή εγκατάσταση γίνεται φανερό ότι οι ανnλήψεις των παιδιών δεν τροποποιήθηκαν

μετά τη διδασκαλία. Οι μαθητές!ριες δεν κατανόησαν ότι ο διακόπτης και η ασφάλεια είναι

δύο βασικά! ουσιώδη στοιχεία της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης που επιτρέπουν τον

- έλt:yχo της λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων 1CUιcλωμάτων στο σπίτι και δεν αντιλήφθηκαν

την έννοια του ανοιχτού και του κλειστού κυκλώματος.

Αντίθετα, οι περισσότεροι/ες συνεχίζουν να δίνουν απλοϊκές λειτουργικές εξηγήσεις

και να αναφέρουν ότι ο ρόλος του διακόπτη είναι να ανάβει και να σβήνει τις ηλεκτρικές

συσκευές και τα φώτα στο σπίτι. Επηρεασμένοι/ες από εμπειρίες καθημερινής ζωής απαντούν

ότι η γενική ασφάλεια είναι αυτή που μας προφυλάσσει από ηλεκτροπληξία ή

βραχυκύκλωμα, αυτή που ρυθμίζει τη λειτουργία των φώτων και των ηλεκτρικών συσκευών

μέσα στο σπίτι ή ταυτίζουν το ρόλο της ασφάλειας με αυτόν του διακόπτη και δηλώνουν ότι

η γενική ασφάλεια είναι ένας διακόπτης που εmτρέπει ή εμποδίζει τη διέλευση του

ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό της.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, από τα αποτελέσματα

προκύπτει ότι αν και οι μαθητές/ριες διδάχθηκαν θέματα σχετικά με το δίκτυο της ΔΕΗ, τη

διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια στην ηλεκτρική OΙΙCΙακή εγκατάσταση και τη σύνδεση

των ηλεκτρικών συσκευών, η διδασκαλία της παράλληλης συνδεσμολογίας δεν έγινε με

συστηματικό τρόπο. Έτσι, τα παιδιά δεν κατανόησαν την παράλληλη σύνδεση των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και δεν σχημάτισαν αναπαραστάσεις για τον τρόπο σύνδεσης

και για τη λειτουργία τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα σχήματα που πραγματοποίησαν τα παιδιά των ΟοΣ. στο

τελικό ερωτηματολόγιο για τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (τέταρτη θεμαπκή

ενότητα), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές!ριες εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις

αρχικές τους αντιλήψεις και να επηρεάζονται στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και

απαντούν από τις καθημερινές ΤOuς εμπεψίες. Οι ιδέες τους, για το ευρύτερο κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά μετά τη

διδασκαλία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σι απαντήσεις τους είναι λιγότερο ικανοποιητικές

από αυτές του αρχικού ερωτηματολογίου.

Για παράδειγμα., μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που σχεδιάζουν τη ΔΕΗ ως τόπο

"προέλευσης''! παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, και αυξάνεται αντίθετα το ποσοστό

αυτών που ζωΎραφίζουν το/α ΊCU.λώδΙO!α των ηλεκτρικών συσκευών να ολοκληρώνουν τη

διαδρομή τους στην πρίζα του τοίχου ή στο γενικό πίνακα. Όσον αφορά στη σύνδεση των
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ηλεκτρικών συσκευών, τα παιδιά των Ο.Σ. εξακολουθούν και μετά τη διδασκαλία να

σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές ανεξάρτητες μεταξύ τους και να συνδέουν την κάθε μία

με την πρίζα της στον τοίχο.

Αναφορικά με την ονομασία του τρόπου σύνδεσης των η}.εκτρικών συσκευών

κανένας/μία μαθητής/ρια δεν αναφέρει μετά τη διδασκαλία ότι η σύνδεση των ηλειeΤΡΙKών

- συσκευών και των φώτων στο σπίτι είναι παράλληλη. Οι περισσότερσι/ες από αυτούς/ές δεν

δίνουν καμία απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα ή υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο

συνδέονται τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές βοηθά να πηγαίνει παντού το ρεύμα στο σπΊτι

και να λειτουργούν τα φώτα και οι συσκευές.

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στα συγκεκριμένα ερωτήματα γίνεται φανερό

ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πώς ονομάζεται ο

τρόπος σύνδεσης των οικιακών συσκευών, καθώς και για ποιο λόγο οι συσκευές συνδέονται

παράλληλα και όχι για παράδειγμα σε σειρά, δηλαδή, δεν έγινε καμιά προσπάθεια σύνδεσης

των γνώσεων που απέκτησαν τα παιδιά στο σχολείο, με την καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον,

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά που διδάχθηκαν τα θέματα του ηλεκτρισμού με τον

παραδοσιακό τρόπο, δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από τη διδασκαλία, δηλαδή, δεν άλλαξαν

οι αρχικές τους ιδέες και απόψεις, δεν απέκτησαν νέες γνώσεις και αναπαραστάσεις σε σχέση

με όσα διδάχτηκαν ή απέκτησαν απoσπασματικtς γνώσεις που δεν κατάφεραν να

"χρησιμοποιήσουν" για να ερμηνεύσουν καταστάσεις και φαινόμενα της καθημερινής τους

ζωής.

Αναφορικά με τη σύνδεση και τη λειτουργία σύνθετων ηλεκτρικών κυκi.ωμάτων στο

εργαστήριο, από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές/ριες των Ο.Σ. στο τελικό

ερωτηματολόγιο, γίνεται φανερό ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στα θέματα αυτά και τα παιδιά δείχνουν να μη κατανοούν και να μη γνωρίζουν, μετά

τη διδασκαλία τον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία κυκλωμάτων με μια μπαταρία και δύο

λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα (πέμπτη θεματική ενότητα). Η συντριπτική

πλειοψηφία των παιδιών δεν κατάφερε να αναγνωρίσει κυκλώματα που ήταν συνδεδεμένα με

τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, είτε σε σειρά, είτε παράλληλα, ενώ οι μαθητές/ριες εστίασαν την

προσοχή τους στο σχήμα των κυκλωμάτων, σε εξωτερικά στοιχεία που συνέθεταν τα

κυκλώματα (π.χ. μπαταρία, καλώδια, λαμπάκια) και στη θέση! διάταξη των στοιχείων μέσα

σε αυτά.

Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά των Ο.Σ. στις ερωτήσεις της έκτης θεματικής

ενότητας του ερωτηματολογίου, προκύπτει ότι ακόμα και μετά την τυπική διδασκαλία που

παρακολούθησαν τα παιδιά, αναφορικά με τη δομή της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι
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και τη θέση! λειτουργία ορισμένων απλών ηλεκτρολογικών υλικών στο κύκλωμα της

οικιακής εγκατάστασης, δεν απέκτησαν νοητικές αναπαραστάσεις για τα θέματα αυτά. Τα

παιδιά δεν κατανόησαν! αντιλήφθηκαν το ρόλο εϊαμέρους στοιχείων της οικιακής

εγκατάστασης και έτσι δεν κατάφεραν, στο τελικό ερωτηματολόγιο, να εντοπίσουν τη θέση

των ηλεκτρολογικών στοιχείων που τους ζητήθηκε στην αναπαρό.σταση του κυκλώματος της

ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού.

Τα συμπεράσματα του τελικού ερωτηματολογίου, που συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες

των ο.Σ. οδηγούν στην επαλήθευση της 3
ης

υπόθεσης της έρευνας. Σύμφωνα με αυτήν, οι

αρχικές ωέες/ εναλλακτικές αντιλήψεις/ αναπαραστάσεις των μαθητών!ριών της Ε' και Στ'

τάξης του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, για τις έννοιες και τα φαινόμενα του

ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, δεν μεταβάλ/ονται ουσιαστικά σε

ένα περιβάλλον παραδοσιακής/ συμβαπκής διδασκαλίας.

7.4. Η εξέλιξη των αρχικών αντιλήψεων των μαθητώνΙριών της Ε' και Στ' τάξης, κατά

τη διάρκεια των εννέα καινοτομικών διδακπκών παρεμβάσεων, για τις έννοιες και

τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν

Στην αρχή της jηr;; και 2
ης

διδακτικής ενότητας οι μαθητές/ριες παρουσίασαν ποικίλα

εναλλακτικά μοντέλα και παρανοήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα απλό ηλεκτρικό

κύκλωμα, για τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, καθώς και για το ρόλο που

παίζουν τα στοιχεία - μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι - που το συνθέτουν (κύκλωμα).

Παρά το γεγονός ότι στην αρχή της διδασκαλίας ένας σημαντικός αριθμός παωιών

σχεδίασε σωστά το λαμπάκι να συνδέεται με δύο καλώδια στην μπαταρία για να

λειτουργήσει, πολλά παιδιά υιοθέτησαν το μοντέλο του πομπού - μεταφορέα - δέκτη για να

ερμηνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος. ΆλλοΊ1ες

μαθητές/ριες εστίασαν στο ρόλο των καλωδίων που βοηθούν τη σύνδεση μεταξύ πομπού και

δέκτη. για να λειτουργήσει το λαμπάκι. κάποια παιδιά αναφέρθηκαν σε "μονοπολικού" τύπου

ερμηνείες και λιγότερoιJες εξήγησαν ότι το λαμπάκι ανάβει με το ηλεκrρικό ρεύμα ή τον

ηλεκτρισμό.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα, ένας μικρός

αριθμός παιδιών χρησιμοποίησε επιστημονικούς όρους, και έκανε αναφορά στις έννοιες του

κυκλώματος και των ηλεκτρονίων.

Στο τέλος της διδασκαλίας, οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες συσχέτισαν τα στοιχεία του

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, με τα στοιχεία του μοντέλου του "φανταστικού τρένου" και
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κατανόησαν σε ένα σημανnκό βαθμό τον τρόπο λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος, καθώς και το ρόλο που παίζει η μπαταρία, το λαμπάκι και τα καλώδια στο

κύκλωμα. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποίησαν επιστημονικούς όρους για να εξηγήσουν

πώς ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος, κατανόησαν την έννοια του κυκλώματος,

ανnμετώπισαν το κύκλωμα σαν ένα ενιαίο σύστημα στοιχείων και υιοθέτησαν ένα πιο

επιστημονικό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικότερα, τα παιδιά συνειδητοποίησαν όn

για να ανάψει το λαμπάκι θα πρέπει να δημιουργηθεί κύκλωμα, και όn το λαμπάκι ενός απλού

ηλεκτρικού κυκλώματος ανάβει λόγω της συνεχούς ροής/ κί\1lσης των ηλεκτρονίων στο

εσωτερικό των στοιχείων που συνθέτουν το κύκλωμά του.

Στην 3" διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες εξοικειώθηκαν με τη χρήση του πολύμετρου

για τη μέτρηση των τριών βασικών μεγεθών του ηλεκτρισμού, της έντασης, της τάσης και της

αντίστασης. Τα παιδιά, μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποίησαν, ανnστοίχισαν την

μπαταρία του κυκλώματος με την τάση, το σύρμα της λάμπας με την αντίσταση και την

ταχύτητα! ρυθμό ροής των ηλεκτρονίων με την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα.

Κάνοντας τις απαραίτητες συσχετίσεις και τους παραλ/ηλισμούς μεταξύ του μοντέλου

του "φανταστικού" τρένου και του κυκλώματος συνειδητοποίησαν όπ α) δύο μπαταρίες

διαφορετικής τάσης, αντιστοιχούν σε διαφορεnκό αριθμό εργατών στο μοντέλο, β) δύο

σύρματα διαφορετικού μήκους! λάμπες διαφορετικής αντίστασης, αντιστοιχούν σε

διαφορεnκό μήκος του εμποδίου στο τρένο, και όn γ) η ίδια τιμή στην ένταση του ρεύματος

σε δύο διαφορετικά σημεία στο κύκλωμα, σημαίνει ότι ο ρυθμός ροής/ κ1\1lσης των βαγονιών

στο μοντέλο είναι ο ίδιος σε όλο το μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και ότι το

ηλεκτρικό ρεύμα είναι σταθερό και δεν καταναλώνεται από το λαμπάκι του κυκλώματος,

ούτε μειώνεταιJ "λιγοστεύει" κατά μήκος του κυκλώματος.

Στο τέλος της διδασκαλίας και μετά τη συζήτηση στ/ν τάξη, οι μαθητές/ριες

χρησιμοποιώντας το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου έκαναν μια πρώτη προσπάθεια

πρόβλεψης και συσχέτισης μεταξύ των τριών ηλεκτρικών μεγεθών. Τα παιδιά επισήμαναν ότι

όταν η αντίσταση (R) διατηρείται σταθερή σε ένα κύκλωμα (το εμπόδιο στη σιδηροδρομική

γραμμή δεν αλλάζει), η αύξηση της τάσης της μπαταρίας (U) (η αύξηση του αριθμού των

εργατών στο τρένο), έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης του ρεύματος (Ι) που

διαρρέει το ιι:ύκλωμα (την αύξηση της ταχύτητας των βαγονιών στο τρένο), δηλαδή η τό.ση

και η ένταση είναι ποσά ευθέως ανάλογα.

Οι μαθητές/ριες εξήγησαν ότι όταν σε ένα κύκλωμα η τάση της μπαταρίας (U)

διατηρείται σταθερή (ο αριθμός των εργατών δεν αλλάζει), η αύξηση της αντίστασης (R) (η

αύξηση του μήκους του εμποδίου στη γραμμή), έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έντασης
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του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα (τη μείωση της τα'Χύτητας των βαγονιών στο τρένο),

δηλαδή η ένταση και η αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Επιπλέον, τα παιδιά

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκφραση που οι περισσότεροtlες χρησιμοποιούν

καθημερινά "πόσο ρεύμα κατανoJ.ώσαμε αυτό το μήνα''', είναι μια λανθασμένη έκφραση,

δεδομένου ότι όπως έδειξαν οι μετρήσεις που πραγματοποίησαν με τα κυκλώματα του

- εργαστηρίου, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν καταναλώνεται και η ένταση του ρεύματος παραμένει

σταθερή σε όλο το μήκος του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.

Στην αρχή της 4'1' διδακτικής ενότητας οι μαθητές/ριες. παρουσίασαν εναλλακτικές

αντιλήψεις για το ηλεκτρικό ρεύμα στη σύνδεση λαμπών σε σειρά, οι αντιλήψεις αυτές

έδειξαν να βελτιώνονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ στο τέλος της τέταρτης

διδακτικής ενότητας τα παιδιά υιοθέτησαν ένα πιο επιστημονικό μοντέλο για τη σύνδεση

λαμπών - αντιστάσεων σε σειρά.

Στην αρχή της διδασκαλίας, οι περισσότεροΊ/ες μαθητές/ριες δεν κατάφεραν να

προβλέψουν πώς θα συνδέσουν στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα μια δεύτερη λάμπα, ώστε να

μειωθεί η φωτοβολία της πρώτης. Κάποια παιδιά υποστήριξαν ένα "μονοπολικό μοντέλο" για

το ηλεκτρικό ρεύμα και σχεδίασαν την κάθε λάμπα να συνδέεται με ένα ή με δύο καλώδια με

τον έναν πόλο της μπαταρίας, ενώ άJ.λoι!ες αναφέρθηκαν στο "μεριστικό μοντέλο" και

επισήμαναν ότι όταν δύο λάμπες συνδέονται σε σειρά το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/ριες πραγματοποιώντας τα πειράματα,

συζητώντας με τους/ις συμμαθητές/ριές τους, ανταλλάσσοντας ιδέες και

επιχειρηματολογώντας για τις αντιλήψεις τους, άρχισαν να βελτιώνουν τις απόψεις τους για

τη λειτουργία του κυκλώματος σύνδεσης λαμπών σε σειρά. Οι περισσότεροι!ες μαθητές/ριες

κατανόησαν την έννοια του ανοιχτού και του κλειστού κυκλώματος με ένα λειτουργικό τρόπο

και εξήγησαν ότι όταν σε ένα κύκλωμα σύνδεσης δύο λαμπών σε σειρά αφαιρεθεί η μία

λάμπα, σταματά η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ανοίγει το ηλεκτρικό κύκλωμα.

ΠoJ.λoυές μαθητές/ριες αξιοποίησαν τις γνώσεις που απέκτησαν σε προηγούμενα μαθήματα 

μοντέλο "φανταστικού" τρένου - για να εξηγήσουν τη μειωμένη φωτοβολία των λαμπών

όταν συνδέονται σε σειρά, καθώς και τη διαφορά στην ένταση του ρεύματος μεταξύ ενός

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και ενός κυκλώματος σε σειρά. Επιπλέον, αρκετά παιδιά

χρησιμοποίησαν επιστημονικούς όρους (π.χ. κύκλωμα, ηλεκτρόνια), καθώς και ουσιαστικά

(π.χ. ροή) που φανερώνουν ότι οι μαθητές/ριες αντιλήφθηκαν την έννοια του ηλεκτρικού

ρεύματος και κατανόησαν πως το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι κάτι που περιέχεται!

αποθηκεύεται Π.χ. στην μπαταρία.
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Στο τέλος της διδασκαλίας, τα παιδιά υιοθέτησαν ένα πιο επιστημονικό μοντέλο για το

ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα σύνδεσης λαμπών σε σειρά. Οι μαθητές/ριες έπαψαν να

κάνουν αναφορά σε μοντέλα που σημειώθηκαν στην αρχή της διδασκαλίας (π.χ. μονοπολικό

μοντέλο, μεριστικό μοντέλο) και όλα τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι όταν οι λάμπες/

αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά, μειώνεται η φωτοβολία τους. Επιπλέον, όλονες Οι

μαθητές/ριες απέδωσαν τη μειωμένη φωτοβολία των λαμπών (στο κύκλωμα σύνδεσης

λαμπών σε σειρά), στη μειωμένη κίνηση/ ροή των ηλεκτρονίων (ένταση του ρεύματος) και τη

συνέδεσαν με την αύξηση Ί;ων εμποδίων στο κύκλωμα. Έτσι, οι μαθητές/ριες κατάφεραν να

προσεγγίσουν με ποιοτικό τρόπο τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών - της αντίστασης και της

έντασης του ρεύματος - και οδηΥήθηκαν σε μια πρώτη αντίληψη ότι είναι ποσά αντιστρόφως

ανάλογα.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο

τέλος της διδασκαλίας της 511; διδακτικής ενότητας, γίνεται φανερό ότι ενώ αρχικά τα παιδιά

δεν είχαν αναπαραστάσεις για την παράλληλη συνδεσμολογία, στο τέλος της ενότητας

κατανόησαν σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη σύνδεση και τη λειτουργία κυκλωμάτων

παράλληλης σύνδεσης λαμπών/ αντιστάσεων στο εργαστήριο.

Στην αρχή της διδασκαλίας τα πιο πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να προβλέψουν σωστά

πώς θα έπρεπε να συνδέσουν τις δύο λάμπες και τη μία μπαταρία που στο προηγούμενο

μάθημα συνέδεσαν σε σειρά έτσι ώστε να αυξηθεί η φωτοβολία των δύο λαμπών, και

πoλλoίlές από αυτούς/ές επηρεαζόμενούες από τα κυκλώματα που συναρμολόγησαν στην

προηγούμενη διδακτική ενότητα, σχεδίασαν σύνδεση λαμπών σε σειρά.

Κατά τη διάΡΚΕια της διδασκαλίας, αρκετά παιδιά στην προσπάθειά τους να

απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν στην παράλληλη σύνδεση λαμπών/ αντιστάσεων

κατέφυγαν σε απλοϊκές/ διαισθητικές εξηγήσεις και εξέφρασαν παρανοήσεις. Κάποιονες

μαθητές/ριες αναφέρθηκαν στα περισσότερα καλώδια που χρησιμοποίησαν για να

συναρμολογήσουν το νέο κύκλωμα (παράλληλη σύνδεση δύο λαμπών) και δήλωσαν ότι "τα

πιο πο-V.ά καλώδια έχουν περισσότερα ηλειcrρόνlα κω -βοηθούν τις λάμπες να φωτοβολούν

περισσότερο", "τα πιο πολλά καλώδια φέρνουν το ηλεκτρικό ρεύμα mo γρήγορα" ή "τα πιο

πολλά καλώδια δίνουν πιο πολύ ηλεκτρικό ρεύμα στα λαμπάκια".

ΆJJ...α παιδιά υιοθέτησαν μια τοπική και ''σειριακή'' αντίληψη για το ηλεκτρικό ρεύμα

στην παράλληλη σύνδεση λαμπών και εξήγησαν ότι "η ένταση του ρεύματος σε σημεία που

βρίσκονται κοντά στην μπαταρία, είναι πάντα μεγαλύτερη από την ένταση του ρεύματος σε

σημεία που είναι απομακρυσμένα από αυτή" ή ότι η ένταση του ρεύματος είναι μικρότερη στις
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διακλαδώσεις, "επειδή τα ηλεκτρόνια κοντά σroυς πόλους. της μπαταρίας δεν συναντούν

εμπόδια, ενώ σrις διακΑαδώσεις περνούν από εμπόδια και μειώνεται η ταχύτητα κίνησής τους".

Ωστόσο, κατά τ/ διάρκεια της διδασκω.ίας, μέσα από κατάλληλες δραστ/ριότητες που

πραγματοποίησαν τα παιδιά, καθώς και μέσα από τ/ συζήτηση στην ομάδα με τους/ις

συμμαθ'lτές/ριές τους, φάνηκε πως οι αντιλήψεις των μαθητώνΙριών για την παράλληλη

σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο άρχισαν να βελτιώνονται σημαντικά.-
Τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι στην παράλληλη συνδεσμολογία δημιουργούνται

ανεξάρτ/τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και ότι τα ηλεκτρόνια δεν περνούν από όλες τις

λάμπες, αλλά το καθένα μόνο από τη μία (λάμπα). Οι μαθητές/ριες, αναφέρθηκαν στην

ένταση του ρεύματος και εξήγησαν ότι η φωτοβολία δύο λαμπών που είναι συνδεδεμένες

παράλληλα, είναι μεγαλύτερη από τη φωτοβολία των λαμπών που είναι συνδεδεμένες σε

σειρά, γιατί η ένταση του ρεύματος στο δεύτερο κύκλωμα (σε σειρά) είναι μικρότερη από την

ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας. Emπλέoν, συσχέτισαν

την ένταση του ρεύματος στις διακλαδώσεις της παράλληλης συνδεσμολογίας, με τ/ν ένταση

του ρεύματος στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, και συνειδητοποίησαν ότι οι λάμπες στα δύο

κυκλώματα έχουν την ίδια φωτοβολία, επειδή στην παράλληλη συνδεσμολογία

δημιουργούνται επιμέρους αΠλά ηλεκτρικά κυκλώματα και τα ηλεκτρόνια περνούν μόνο από

τη μία λάμπα.

Στο τέλος της 511; διδακτικής ενότητας μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των μαθητώνιριών

που εξέφρασαν παρανοήσεις στην αρχή και κατά τη διάρκεια τ/ς διδασκαλίας και τα

περισσότερα παιδιά κατανόησαν σε ένα σημαντικό βαθμό όψεις της παράλληλης σύνδεσης

λαμπών στο εργαστήριο. Οι πιο πoλλoίlές, συνειδητοποίησαν ότι όταν δύο λάμπες

συνδέονται παράλληλα, αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα κοντά στους πόλους της μπαταρίας

για το λόγο ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα εκεί, και πιο αργά μεταξύ των

διακλαδώσεων. Αρκετοί/ές, υιοθέτησαν και χρησιμοποίησαν άμεσα ή έμμεσα το μοντέλο του

"αυτοκινητόδρομου" για να εξηγήσουν την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στους

πόλους της μπαταρίας, καθώς και τη μεγαλύτερη φωτοβολία των λαμπών στην παράλληλη

συνδεσμολογία (σε σχέση με τη φωτοβολία των λαμπών σε σειρά), και σχεδόν όλοι/ες

συσχέτισαν την αύξηση της φωτοβολίας των λαμπών, με την αύξηση τ/ς κί"1lσης των

ηλεκτρονίων στο κύκλωμα και άρα με τη μείωση της συνολικής αντίστασης σε αυτό.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι στην παράλ/ηλη σύνδεση η κατανόηση του πώς

συσχετίζονται τα μεγέθη τάση (U), ένταση (Ι), αντίσταση (R) δεν είναι απλή υπόθεση,

δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλοΙ αναλογία που να δίνει ικανοποιητική συνολική

θεώρηση του κυκλώματος και του τρόπου με τον οποίο αλ/ηλοεπηρεάζονται τα μεγέθη που
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το περιγράφουν, τα αποτελέσματα έδειξαν όπ αρκετοί/ές μαθητές!ριες προσέγγισαν ποιοπκά

τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών - της έντασης του ρεύματος και της αντίστασης - και

κατανόησαν όπ τα δύο ποσά είναι ανπστρόφως ανάλογα.

Στην αρχή της 6";; διδακτικής ενότητας και μετά τη διδασκαλία των πέντε πρώτων

διδακτικών ενοτήτων, οι ανnλήψεις των παιδιών φά\1lκαν να είναι σημανηκά βελπωμένες,

- ενώ στο τέλος της ίδιας ενότητας, γίνεται φανερό όπ τα περισσότερα παιδιό. απέκτησαν

αναπαραστάσεις για το κύκλωμα του πορτατίφ και κατανόησαν, σε έναν σημαντικό βαθμό,

όπ η λειτουργία του οφείλεται σε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Στην αρχή της διδασκαλίας, πολλά παιδιά. χρησιμοποιώντας ης γνώσεις που απέκτησαν

σε προηγούμενα μαθήματα. υποστήριξαν σωστά όπ η λειτουργία του πορτατίφ, μοιάζει με

τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων του εργαστηρίου, δεδομένου όπ η λειτουργία τους

βασίζεται σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Αρκετά παιδιά στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν σχημαπκά τον τρόπο

λειτουργίας του πορτατίφ, φαίνεται πως βελτίωσαν σημανπκό. πς αντιλήψεις τους για την

έwοια του κυκλώματος, πραγματοποίησαν "αφαιρέσεις", σχεδίασαν τη λάμπα του πορτατίφ

να συνδέεται με δύο καλώδια με την πρίζα στον τοίχο, και παρουσίασαν τη διαδρομή που

ακολουθούν τα καλώδια στο εσωτερικό του. Ορισμένοι/ες ά).),οι/ες εκδήλωσαν μια συνθετική

αντίληψη, πραγματοποίησαν τα πρώτα βήματα αφαίρεσης και παρουσίασαν μια εικόνα για τα

"αόρατα" καλώδια στο εσωτερικό του πορτατίφ, ενώ λίγα παιδιά έδωσαν ρεαλιστικές

απεικονίσεις και σχεδίασαν το πορτατίφ να συνδέεται με ένα καλώδιο με την πρίζα του

τοίχου.

Όσον αφορά στο ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης,

πολλοί/ές μαθητές/ριες, όπως και στο αρχικό ερωτηματολόγιο, εξέφρασαν την ευρύτατα

διαδεδομένη άποψη όπ η πρίζα του τοίχου είναι η πηγή ηλεκτρισμού για πς ηλεκτρικές

οικιακές συσκευές. Επιπλέον, αναφορικά με τη διαδρομή που ακολουθούν τα καλώδια της

οικιακής εγκατάστασης πίσω από την πρίζα του τοίχου, οι απαντήσεις των παιδιών

παρουσιάζουν τ/ν ίδια εικόνα με αυτή του αρχικού ερωτηματολογίου και πολ/οί/ές

μαθητές/ριες δείχνουν να πιστεύουν όπ τα καλώδια των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στην πρίζα του τοίχου, στο γενικό πίνακα ή λίγο πιο έξω

στους στύλους! κολόνες της ΔΕΗ.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές/ριες συζήτησαν στην ομάδα τα σχήματα

που πραγματοποίησαν για τη σύνδεση και τη λειτουργία του πορτατίφ, τα σύγκριναν,

εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές, αναφέρθηκαν στο ρόλο της πρίζας και του διακόπτη στο

κύκλωμα του πορτατίφ, και αφού κατέληξαν σε ομαδικά συμπεράσματα, κατάφεραν - σχεδόν
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όλοι/ες - να συσχετίσουν σωστά τη λειτουργία του πορτατίφ με τη λειτουργία του απλού

ηλεκτρικού ιcυκλώμαΤOς, καθώς και να παραλληλίσουν τμήματα του πορτατίφ, με στοιχεία

του κυκλώματος του εργαστηρίου που έχουν την ίδια λειτουργία στο κύκλωμα.

Μετά τη διδασκαλία της 6ΙΚ διδακτικής ενότητας και από τις απαντήσεις που δίνουν τα

παιδιά στο τελικό ερωτηματολόγιο, γίνεται φανερό ότι οι ιδέες τους βελτιώθηκαν σημαντικά.

Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες κατανόησαν την ΈWOια του ιcυ'ΚλώμαΤOς και απέδωσαν τη

λειτουργία του πορτατίφ στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι μαθητές/ριες ανέπτυξαν

αναπαραστάσεις για το ρόλο της πρίζας στο κύκλωμα του πορτατίφ και κατανόησαν ότι

πρόκειται για ένα "πέρασμα" του ηλεκτρικού ρεύματος ή για ένα "σημείο" σύνδεσης των

καλωδίων της εγκατάστασης, ενώ αντιλήφθηκαν το ρόλο του διακόπτη και υποστήριξαν όn

πρόκειται για ένα στοιχείο του ιcυκλώμαΤOς του πορτατίφ, που ανοίγει και κλείνει το

κύκλωμά του. Επίσης, τα mo πολλά παιδιά σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις και για το

ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, σχεδίασαν πίσω από την πρίζα

του τοίχου δύο καλώδια και παρουσίασαν τη διαδρομή τους μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Στην 7' διδακτική ενότητα πολλά παιδιά εφάρμοσαν τις γνώσεις που απέκτησαν στο

προηγούμενο μάθημα (κύκλωμα πορτατίφ), για να επιλύσουν τη νέα κατάστασηl πρόβλημα

που τους τέθηκε. Αρκετουές μαθητές/ριες παρουσίασαν ολοκληρωμένα σχήματα, κάτι το

οποίο δεν σημειώθηκεστην αρχή της 6
ης
(προηγούμενης)διδακτικήςενότητας,και σχεδίασαν

τη λάμπα! φως δωματίου να συνδέεται με δύο καλώδια. η διαδρομή των οποίων

ολοκληρωνότανστο εργοστάσιοτης ΔΕΗ.

Στην αρχή της διδασκαλίας, οι περισσότεροι/εςμαθητές/ριες αξιοποιώνταςτις γνώσεις

της προηγούμενης ενότητας, σχεδίασαν κύκλωμα για τη σύνδεση και τη λειτουργία της

λάμπας δωματίου, πραγματοποίησαν"αφαιρέσεις" στα σχήματά τους (έδειξαν τη διαδρομή

και των μη ορατών καλωδίων) και σχεδίασαν τα καλώδια της ηλεκτρικής οικιακής

εγκατάστασηςνα συνδέονταιμε τα εξωτερικά καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού (στύλοι/

κολόνες και εργοστάσιο ΔΕΗ). Κάποιοι/ες μαθητές/ριες παρουσίασαν σχήματα συνθετικής

σκέψης/ αντίληψης και απεικόνισαν τη βαθύτερη δομή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το

κύκλωμα, ενώ μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των παιδιών (σε σχέση με την προηγούμενη

διδακτική ενότητα) που πραγματοποίησανρεαλιστικέςαπεικονίσεις και σχεδίασαν τη λάμπα

του δωματίου να συνδέεται με ένα καλώδιο με το διακόπτη στον τοίχο για να λειτουργήσει,

ανατρέχονταςσε πρωτόγονασχήματατου τύπου "πομπού- μεταφορέα - δέκτη".

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές!ριες εξέφρασαν παρανοήσεις!

εναλλακτικές αντιλήψεις για τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών. Τα παιδιά έδειξαν να mστεύουν ότι δύο ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να
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λειτουργήσουν την ίδια στιγμή επειδή "η καθεμία συνδέεται με μία από τις ποιλές πρίζες που

υπάρχουν στο σπίτι ή με τη δική της πρίζα για να λειτουργήσει", επειδή "η κάθε συσκευή εί,ναι

συνδεδεμένη με διαφορετικό καλώδιο", επειδή όταν δύο συσκευές λειτουργούν ταυτόχρονα,

"έρχεται περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι" ή για το Μγο ότι ··το ηλεκτρικό ρεύμα

μοιράζεται στις ηλεκτρικές συσκευές".

Ωστόσο. μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες κατά τη

διάρκεια της διδασκαλίας και συζητώντας τα ερωτήματα με ΤOυςlις συμμαθητές/ριες τους

στην ομάδα, τα πιο πολλά παιδιά συσχέτισαν σωστά την παράλ/ηλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο, με τη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι και οι περισσότεροι/ες εξήγησαν σωστά

ότι όταν η μία από τις δύο συσκευές που λειτουργούν ταυτόχρονα μέσα στο σπίτι σβήσει, η

άλ/η θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως και προηγουμένως. Επιπλέον. οι περισσότεροtlες

μαθητές/ριες σχεδίασαν κύκλωμα για να δείξουν την ταυτόχρονη λειτουργία δύο ηλεκτρικών

συσκευών, αρκετά παιδιά συνειδητοποίησαν ότι τα καλώδια της οικιακής εγκατάστασης

συνδέονται με τα καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού έξω από το σπίτι, ένας σημαντικός

αριθμός μαθητών/ριών σχεδίασε την παράJJ.ηλη σύνδεση δύο ηλεκτρικών συσκευών και τα

καλώδια της οικιακής εγκατάστασης να συνδέονται με τα καλώδια της ΔΕΗ, και λίγοtlες

παρουσίασαν ρεαλιστικές απεικονίσεις και έδειξαν τ/ν κάθε συσκευή να συνδέεται με ένα

καλώδιο με την πρίζα στον τοίχο για να λειτουργήσει.

Μετά τη διδο.σκαλία της 7η~ διδακτικής ενότητας και από τις απαντήσεις/ σχήματα που

πραγματοποίησαν τα παιδιά στο τελικό ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι οι απόψεις τους

βελτιώθηκαν σημαντικά και οι μαθητές/ριες σχημάτισαν! ανέπτυξαν αναπαραστάσεις για το

ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης. Τα πιο πολλά παιδιά αν και

κλήθηκαν να επιλύσουν ένα πιο σύνθετο πρόβλημα - την ταυτόχρονη λειτουργία τριών

ηλεκτρικών συσκευών - παρουσίασαν κύκλωμα για τη λειτουργία τους, σχεδίασαν τις

ηλεκτρικές συσκευές να συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηλεκτρική

εγκατάσταση και έδειξαν τα καλώδια τ/ς ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης να συνδέονται

με τα εξωτερικά καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/ριες στην αρχή της ffI; διδακτικής ενότητας,

γίνεται φανερό ότι τα παιδιά έχουν. ως ένα βαθμό, αναπαραστάσεις για τη λειτουργία

συστατικών στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού, όπως η γενική ασφάλεια, οι

οποίες (αναπαραστάσεις) όμως είναι κυρίως επηρεασμένες από εμπειρίες καθημερινής ζωής.

Στην αρχή της διδασκαλίας, αρκετά παιδιά έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις στο

ερώτημα τι σημαίνει η έκφραση "κάηκε η ασφάλεια". Ορισμένοι/ες συνέδεσαν την έκφραση

αυτή με την καθημερινή εμπειρία ότι σε μια τέτοια περίπτωση "σβήνουν όλα", "δεν δουλεύει
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τiπoτα", ενώ λιγότερούες εξήγησαν όπ "περνά από την ασφάλεια πολύ ρεύμα Κα/ αυτή

καίγεται". Κάποια παιδιά δήλωσαν ότι η ασφάλεια ιcαίγεται "όταν είναι αναμμένα πoίJ.ά φώτα

και η;.εκrρlκiς συσKΕVές''' "όταν περάσει πολύ ρεύμα ή πο;λά ηλεκτρόνια από το εσωτερικό

της", "όταν γίνει βραΧVκύιυ.ωμα ή ιcaεί μια συσκευή/ ;.άμπο" ή "στην περίπτωση που η

ασφό).εια δεν μποΡέσει να τροφοδοτήσει με τόσο πο;.υ ρεύμα ης ηλΕΚΤΡΙκές συσκευές", ενώ

άλλοι/ες αναφέρθηκαν "στο συρμαrώa που έχει η ασφάλεια στο εσωτερικό της το οποίο

Kαίyεrαι όταν περάσει από το εσωτερικό της ασφά}.ειας ΠΟ;.υ η;.εκτρικό ρεύμα".

Ωστόσο, πολλοilές μαθητές/ριες εξέφρασαν παρανοήσεις γl<1 την τήξη της ασφά4ιας.

Αρκετά παιδιά φάνηκε να motriouv πως "όταν καίγεται η ασφω.εια, rελειώνειlεξαντλείται το

ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι", πως "όταν τα φώτα και οι ηλεκτρικές ΣΥΣΚΕVΈς ).ειτουρΥούν για

αρκετές ώρες Kαίyεrαι η ασφω.εια" ή πως "όταν παλιώσει η ασφάλεια και περάσει πολύς

καιρός τόπ η ασφάλεια θα καεί".

Κατά τη διάρκεια της διδαuκωiας, και από τα σχήματα που πραγματοποίησαν τα

παιδιά. προκειμένου να παΡOUΣΙΆσOνν με ένα χύΙCΛΩμα στο φΥαστήριο πώς καίγεται η

ασφά4l<l στσ σπίτι, προκύπτει ότι κάποισι/ες μαθητές!ριες σuσxέnσαν τη λειτοφΥία της

παράλ/ηληςσύνδεσης λαμπών στο εvrαστήριo, με τη λειτουργία των ηλεκτρικών οncιακών

σι>mcεUών στο σπίπ και σχεδίασαν κύκλωμα παράλ/ηλης σύνδεσης λαμπών. Μάλιστα,

ορισμένοι/ες. πριν πραγματοποιηθείη συζήτηση στην τάξη, συνέδεσαν πς απαντήσεις που

έδωσαν σε πρorτroυμενεςατομικές εργασίες (π.χ. όπ η ασφάλεια καίγεται όταν λειτουργούν

ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές και φώτα), με γνώσεις που απέκτησαν στα

προηγούμενα μαθήματα (π.χ. σε ένα κύκλωμα παράλληληςσύνδεσης λαμπών, η ένταση του

ρεύματος αυξάνεται στο κυρίως κύκλωμα κάθε φορά που προστίθεται μια νέα λάμπα

παράλληλα), σχεδίασαν παράλ/ηλη σύνδεση τριών λαμπών και έδειξαν την ασφάλεια να

τοποθετείταιπριν τη διακλάδωσητων ..'Uλωδίων.

Μετά το τέλος της 8'" διδαχτιΙCΉς ενότητας, στην 9" ενότητα, σι ιδέες ιαιι οι

αναπαραστάσεις των παιδιών βελτιώθηκαν σημcrντικά. Οι περισσότεροι/ες μαθητέςlριες,

σχεδίασαν παράλληλη σύνδεση ),αμπών ΠΡOι<εtμένoυ να παροιισιάσοιιν το κύκλωμα της

ΗΛΕΙCΤρικής εyιcατάστασης στο σπίπ (μαxiτα), και οι ΠlO πoλ/ι:JίJές, έδειξαν την ασφάλεια να

τοποθετείται στο κυρίως κύκλωμα της παράλληλης σιινδεoμoλoγiας και πριν τη διακλάδωση

των xuλωδίων. Επίσης, στο W.Jκό ερωτημαroλόΥιο τα περισσότερα. παιδιά τοποθέτησαν

σωστά τη γενιχ:ή ασφάλεια πάνω σε ένα σχεδιάγραμμα που παΡOooiαζε την αναπαράσταση

τ/ς ηλειcrριx:ής οικιακής ε-Υκ:ατάστασης και την έδειξαν να βρίσκεται στο γενικό πίνακα,

αμέσως μετά το γενικό διακόπτη και πριν τη διακλάδωση των καλωδίων.
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Στην 9" διδακτική ενότητα, οι μαθητές!ριες απέκτησαν αναπαραστάσεις για το ευρύτερο

κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγι<ατάστασης, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά η κατανόησή

τους για τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών οιιαακών συσκευών.

Οι πιΟ πολλουές, συσχέτισαν την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο με την

παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι (μακέτα), και σχεδίασαν παράλληλη

συνδεσμολογία για να παρουσιάσουν το κύκλωμα της ηλεκτρικής οιιαακής εγκατάστασης. Τα

παιδιά, παραλλήλισαν τμήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι (μακέτα), με στοιχεία

των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και σχεδίασαν τη γενική ασφάλεια να τοποθετείται στο

1CUρίως κύκλωμα της παράλληλης σύνδεσης των λαμπών και πριν τη διακλάδωση των

ι<αλωδίων. Επιπλέον, οι μαθητές/ριες. συσχέτισαν τα στοιχεία του 1CUκλώματος παράλληλης

σύνδεσης λαμπών που συναρμολόγησαν στο εργαστήριο, με τα στοιχεία του 1CUκλώματος

παράλληλης σύνδεσης συσκευών στο σπίτι (μακέτα), και ονόμασαν τα στοιχεία του

ιcυΙCΛΏματoς παράλληλης σύνδεσης λαμπών στο εργαστήριο, με διακόπτη και ασφάλεια, με

τις αντίστοιχες ονομασίες των στοιχείων του κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης συσκευών

στο σπίτι, με γενικό διακόπτη και γενική ασφάλεια (μακέτα).

Από τις απαντήσεις! σχήματα που έδωσανΙ πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες στην 9
η

διδακτική ενότητα, γίνεται φανερό ότι το νέο μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε,

βοήθησε τα παιδιά να φτάσουν με επιτυχία στον τελικό στόχο της έρευνας που ήταν να

κατανοήσουν οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης τη σύνδεση και τη λειτουργία των

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και να αναπτύξουν αναπαραστάσεις για το ευρύτερο

κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού.

Τα συμπεράσματα από την ανάλυση των απαντήσεωνΙ σχημάτων που έδωσανΙ

πραγματοποίησαν οι μαθητές/ριες των Π.Ο. κατά τη διάρκεια των πειραματικών

διδασκαλιών, οδηγούν στην επαλήθευση της 4
ης
υπόθεσης της έρευνας. Σύμφωνα με αυτήν,

οι αρχικές ιδέεςl εναλλακτικές αντιλήψεις! αναπαραστάσεις των μαθητώνΙριών της Ε' και Στ'

τάξης του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών, για τις ΈWOιες και τα φαινόμενα του

ηλεκτρισμού που απασχόλησαν στην παρούσα διατριβή, εξελίσσονταtl βελτιώνονται

σταδιακά μέσα σε ένα σύ'Υχρονο μαθησιακό περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου που

αξιοποιεί διαδl1cασίες συνεργατικής μάθησης.
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· 7.5. Σύνοψη των συμπερασμάτων

7.5.1. Η διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού σε ένα

σύ'γχρονο περιβα/ον μάθησης εποικοδομητικού και συνεργατικού τύπου

- Τα αποτελέσματα του αρχικού ερωτηματολογίου έδειξαν ότι οι μαθητές/ριες της Ε' και

Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου (11-12 ετών) έχουν εναλλακτικές αντιλήψεις για την

έννοια του κυκλώματος και του ηλεκτρικού ρεύματος και πιστεύουν λανθασμένα ότι η πρίζα

του τοίχου είναι πηγή ηλεκτρισμού. Δεν αvttλαμβάνoνται το ρόλο του διακόπτη και της

ασφάλειας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, και δεν κατανοούν την

έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος. Οι μαθητές/ριες έχουν περιoρισμένηl

αποσπασματική αντίληψη για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού,

δεν γνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται παράJJ..ηλα μεταξύ τους και με την

υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν κατανοούν τη σύνδεση και τη λειτουργία σύνθετων

ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο με δύο λάμπες και μια μπαταρία.

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται φανερό, ότι οι μαθητές/ριες των Π.ο.

που διδάχθηκαν τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού μέσα σε ένα νέο/ σύγχρονο

μαθησιακό περιβάλλον εποικοδομητικού και συνεργατικού τύπου, τροποποίησαν/ βελτίωσαν,

σε σημαντικό βαθμό, τις εναλλακτικές τους αντιλήψεις/ αναπαραστάσεις για τα θέματα που

προαναφέρθηκαν. Μάλιστα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε σταδιακή εξέλιξη των

αντιλήψεων/ αναπαραστάσεων των παιδιών κατά τη διάρκεια των πειραματικών

διδασκαλιών, και ότι οι μαθητές/ριες τροποποίησαν / βελτίωσαν σταδιακά, βήμα - βήμα, τις

αρχικές τους ιδέες/ αναπαραστάσεις για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που

διδάχτηκαν. J

Πιο αναλυτικά, στις δύο πρώτες διδακτικές ενότητες, οι μαθητές/ριες μελέτησαν τη

λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. Τα παιδιά συζήτησαν, με την κατάλληλη

καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού, για το μοντέλο του "φανταστικού" τρένου και το μοντέλο

του υλικού οικοδομήματος, δύο αναλογίες με σωματιδιακού τύπου χαρακτηριστικά, και

αναζήτησαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο μοντέλων και του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος. Έτσι, στο .τέλος της διδασκαλίας, τα πιο πολλά παιδιά κατανόησαν την έwοια

του κυκλώματος και υιοθέτησαν ένα mo επιστημονικό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα

(συνεχής ροή ηλεκτρονίων).
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Στην τρίτη διδακτική ενότητα, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τη χρήση του πολύμετρου για

τη μέτρηση των τριών μεγεθών του ηλεκτρισμού, της έντασης, της τάσης και της αντίστασης.

Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες/ πειράματα, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα

ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν καταναλώνεται από τα στοιχεία του κυκλώματος και έκαναν μια

πρώτη προσπάθεια πρόβλεψης του τρόπου με τον οποίο αλ/ηλοεπηρεάζονται τα τρία μεγέθη

_ του ηλεκτρισμού.

Στην τέταρτη διδακτική ενότητα, τα παιδιά μελέτησαν τη σύνδεση αντιστάσεων σε

σειρά. Οι μαθητές/ριες αξιοποιώντας τις γνώσεις των προηγούμενων μαθημάτων κατανόησαν

με ένα λειτουργικό τρόπο την έννοια του ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, ενώ τα παιδιά

μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες στο εργαστήριο και με τη χρήση του μοντέλου του

"φανταστικού" τρένου, υιοθέτησαν ένα πιο επιστημονικό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα σε

ένα κύκλωμα σύνδεσης αντιστάσεων σε σειρά και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η ένταση

του ρεύματος και η αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα.

Στην πέμπrη διδακτική ενότητα, τα παιδιά πειραματίστηκαν με την παράλ/ηλη σύνδεση

αντιστάσεων στο εργαστήριο. Οι μαθητές/ριες γνώρισαν το μοντέλο του

"αυΤΟΚΙ\ητόδρομου", μία σωματιδιακού τύπου αναλογία, και με την κατάλληλη καθοδήγηση

του/ης εισtαιδευΤΙKOύ, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ορισμένες όψεις/ χαρακτηριστικά της

παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων. Έτσι, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες στο

εργαστήριο και με τη χρήση του μοντέλου του "αυτοκινητόδρομου", τα παιδιά υιοθέτησαν

ένα πιο επιστημονικό μοντέλο για το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα της παράλληλης

συνδεσμολογίας, και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η ένταση του ρεύματος και η

αντίσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα, για να το συνδέσουν στην 8
η
διδακτική ενότητα

με την τήξη της ασφάλειας στο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης.

Στην έκτη διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες μελέτησαν τη λειτουργία μιας απλής

καθημερινής συσκευής, του πορτατίφ. Η πλειοψηφία των παιδιών, μέσα από τις

δραστηριότητες που πραγματοποίησε στην ομάδα, διεύρυνε την έwοια του κυκλώματος

συσχετίζοντας τη λειτουργία του πορτατίφ, με τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος, και αντιστοιχίζοντας τμήματα του πορτατίφ, με στοιχεία του απλού ηλεκτρικού

κυκλώματος που έχουν την ίδια λειτουργία στο κύκλωμα. Έτσι, μετά τη συζήτηση στην τάξη

και αφού ολοκληρώθηκαν οι εννέα καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις, τα παιδιά, ανέπτυξαν

στο τελικό ερωτηματολόγιο αναπαραστάσεις για τη λειτουργία του πορτατίφ, κατανόησαν

την έννοια του κυκλώματος και υιοθέτησαν ένα πιο επιστημονικό μοντέλο για το ρόλο της

πρίζας στην ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση.
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Στην έβδομη διδακτική ενότητα, τα παιδιά ασχολήθηκαν με τα φώτα και τις ηλεκτρικές

συσκευές στο σπίτι. Οι μαθητές/ριες, αξιοποιώντας τις γνώσεις της προηγούμενης ενότητας,

επισήμαναν την ανάγκη ύπαρξης κυκλώματος για τη λειτουργία της λάμπας του δωματίου,

ενώ πoλ/oίJΈς από αυτούς/ές συσχέτισαν σωστά την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι και ζωγράφισαν Τίς δύο

συσκευές που τους ζητήθηκε να συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους και με την υπόλοιπη

ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση για να λειτουργήσουν. Στο τελικό ερωτηματολόγιο, μετά τη

συζήτηση στην τάξη και μετά την ολοκλήρωση των εννέα καινοτόμων διδακτικών

παρεμβάσεων, οι μαθητές!ριες φάνηκε πως σχημάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις για το

ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης, δεδομένου ότι σχεδίασαν την

παράλληλη σύνδεση τριών (όχι μόνο δύο) ηλεκτρικών συσκευών μεταξύ τους και με την

υπόλοιπη οικιακή εγκατάσταση.

Στην όγδοη ενότητα τα παιδιά ασχολήθηκαν με την ασφάλεια και το ρόλο που αυτή έχει

στο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού. Οι μαθητές/ριες συναρμολόγησαν

στην ομάδα τους ένα κύκλωμα με λαμπάκια, καλώδια και μπαταρία, στο οποίο πρόσθεσαν

την ασφάλεια, λεπτό σύρμα κουζίνας, και προσπάθησαν να δείξουν πώς καίγεται η ασφάλεια

στο σπίτι. Από τα σχήματα που πραγματοποίησαν γίνεται φανερό ότι τα παιδιά συσχέτισαν

σωστά την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο εργαστήριο, με την παράλληλη σύνδεση των

συσκευών στο σπίτι, συνέδεσαν παράλληλα τα λαμπάκια στο εργαστήριο για να

αναπαραστήσουν το κύκλωμα της εγκατάστασης του σπιτιού και τοποθέτησαν την ασφάλεια

στο κυρίως κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας και πριν τις διακλαδώσεις.

Στην ένατη διδακrική ενότητα, οι μαθητές/ριες συζήτησαν για το ευρύτερο κύκλωμα της

εγκατάστασης του σπιτιού. Τα παιδιά συναρμολόγησαν με τα υλικά του εργαστηρίου, το

κύκλωμα του σπιτιού που παρατηρούσαν πάνω στη μακέτα της ηλεκτρικής εγκατάστασης

που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, και ονόμασαν τα επιμέρους τμήματα του

κυκλώματος που συναρμολόγησαν με τις αντίστοιχες ονομασίες των τμημάτων/ στοιχείων

της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού. Οι μαθητές/ριες αξιοποιώντας τις γνώσεις που

απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ενοτήτων, συναρμολόγησαν σωστά ένα

κύκλωμα με δύο λάμπες συνδεδεμένες παράλληλα. τοποθέτησαν την ασφάλεια και το γενικό

διακόπτη πριν τη διακλάδωση των καλωδίων και αντιστοίχισαν σωστά το ρόλο της μπαταρίας

στο κύκλωμα. με τη ΔΕΗ στην εγκατάσταση του σπιτιού, τα καλώδια στο κύκλωμα με τα

καλώδια στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, το διακόπτη στο κύκλωμα με το γενικό διακόπτη στο

σπίτι, το λεπτό σύρμα κουζίνας με την ασφάλεια και τα λαμπάκια στο εργαστήριο, με τις

αντιστάσεις! ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι.
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Από τα αποτελέσματα των φυλλαδίων εργασίας και του τελικού ερωτ/ματολογίου που

συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες των Π.Ο., φά\ηκε ακόμα ότι τα παιδιά της Ε' και Στ' τάξης

του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας Ι 1-12 ετών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα

σωματιδιακό μοντέλο, όπως το μοντέλο του υλικού οικοδομήματος. το μοντέλο του

"φανταστικού" τρένου και το μοντέλο του "αυτοκινητόδρομου", για να προσεγγίσουν τη

- σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο. Τα παιδιά των δύο

τελευταίων τάξεων τ/ς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν φάνηκε να δυσκολεύονται σε κάποια

από τις αναλογίες/ μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (όλες

παρουσίαζαν χαρακτηριστικά σωματιδιακού τύπου), κατανόησαν τις αντιστοιχίες που

διατυπώθηκαν μεmξύ των μοντέλων και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και τα

χρησιμοποίησαν (και τα τρία μοντέλα) πολλές φορές σης απαντήσεις τους για να

αιτιολογήσουν τις απόψεις για διάφορα θέματα που τους ζητούνταν. Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν, σε σημαντικό βαθμό. τους/ις

μαθητές/ριες να καmνοήσουν τη συμπεριφορά των κυκλωμάτων του εργαστηρίου και να

αναπτύξουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στα τρία είδη

συνδεσμολογίας που μελέτ/σαν. δηλαδή, στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, στη σύνδεση

αντιστάσεων σε σειρά και στην παράλληλη συνδεσμολογία.

Η δουλειά των παιδιών στην ομάδα (οι ομάδες ήταν μικτές ως προς το φύλο, την

επίδοση και την εθνικότητα). ήταν ένα ακόμα στοιχείο! χαρακπιριστικό του νέου μαθησιακού

περιβάλ/οντος που βοήθησε τους/ις μαθητές/ριες να προσεγγίσουν και να προσπαθήσουν να

δώσουν λύση! απάντηση σε ζητήματα, με τα οποία δεν είχαν ασχοληθεί προηγουμένως. Η

ομαδική εργασία φάνηκε να είναι ένας τρόπος δουλειάς που διατήρησε αμείωτο το

ενδιαφέρον των παιδιών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, για την πραγματοποίηση των

δραστηριοτήτων της κάθε ενότητας. και έδειξε να συμβάλει ουσιαστικά (μαζί με άλλους

παράγοντες της διδασκαλίας). στην εξέλιξη/ βελτίωση των αντtλήψεων/ αναπαραστάσεων

των παιδιών για τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού που διδάχτηκαν.

Η δουλειά στην ομάδα, η συζήτ/ση, η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, η

έκφραση διαφωνιών και αντίθετων απόψεων. αJ.J..il και η εξαγωγή συλλογικών

συμπερασμάτων, ήmν μια διάσταση της διδασκαλίας που όπως φάνηκε άρεσε πολύ στα ίδια

τα παιδιά των Π.Ο. που ~ήραν μέρος στην έρευνα.

Η διαπίστωση αυτή, προέρχεmι από τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που

συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες των Π.Ο. - ανεξάρτητα από το ερωτηματολόγιο του

ηλεκτρισμού - όταν ολοκληρώθηκε η διδασκαλία των ΕWέα καινοτομικών διδακτικών
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παρεμβάσεων σε όλες τις πεφαματικές τάξεις (Σταυρίδου 2000). Στόχος του

ερωτηματολογίου ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των παιδιών για το πώς βίωσαν τα ίδια τη

δουλειά στην ομάδα. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η κοινωνική διάσταση της εργασίας

στην ομάδα ήταν το στοιχείο εκείνο το οποίο άρεσε περισσότερο στα παιδιά. Οι

πι::ρισσότεροι/ες επισήμαναν ότι η συνεργασία και η επικοινωνία που είχαν με τους/ις

_ συμμαθητές/ριές τους, στην ομάδα και στην τάξη, τους/ις βοήθησε να λύσουν ορισμένες

απορίες τους, να "μάθουν περισσότερα πράγματα", να γίνουν mo KOινωνΙKOίlές, να

αλληλεπιδράσουνκαι να βοηθήσουνο/η ένας/μία τον/ην άλλον/η.

Το γεγονός ότι οι μαθητές/ριες συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για

τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων, εmκοινώvησαν με τα άλλα παιδιά στην ομάδα και

αντάλλαξαν απόψεις και επιχεφήματα για να οδηγηθούν σε συλλογικά συμπεράσματα,

επισήμαναν και οι εφτά (7) εκπαιδευτικοί στις τάξεις των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι

καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις. Οι δάσκαλοι/ες, στο τέλος του προγράμματος,

συμπλήρωσαν ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, με αυτό που συμπλήρωσαν οι μαθητές/ριες

των π.0., όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους για την δουλειά των παιδιών στην ομάδα

(Σταυρίδου 2000). Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι παρά τα προβλήματα που σημειώθηκαν στην

αρχή, τα παιδιά πολύ γρήγορα έμαθαν να συνεργάζονται, συμφωνούσαν/ συνεvνooύνταν για

το ποιος!α και πότε θα χεφίζεται το εργαστηριακό υλικό, έμαθαν να συζητούν, να ακούν

προσεκτικά τη γνώμη του/ης συμμαθητή/ριάςτους και να συμμετέχουνενεργά στη διεξαγωγή

των δραστηριοτήτων. Δημιουργήθηκε μια ζώνη διαλόγου στην ομάδα και στην τάξη, τα

παιδιά ανέπroξαν κοινωνικές δεξιότητες, έμαθαν να λένε, αλλά και να ακούν την προσωπική

άποψη του/ης άλλου/ης, την οποία έθεταν σε συζήτηση και είτε την απέρριπταν, είτε τη

συμπεριλάμβανανστο συλλογικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληγαν.

7.5.2. Η διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού σε ένα

παραδοσιακού/ συμβατικού τύπου μαθησιακό περιβάλλον

Οι μαθητές/ριες των Ο.Σ., διδάχθηκαν τις ΈWOιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού,

που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, με τον παραδοσιακό/ συμβατικό τρόπο διδασκαλίας.

Από τα αποτελέσματα του τελικού ερωτηματολογίου, προέκυψε ότι οι αρχικές ιδέες/

αναπαραστάσεις των παιδιών δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά στο πλαίσιο της

παραδοσιακής διδασκαλίας, και οι μαθητές/ριες δεν απέκτησαν καινούριες γνώσεις σε σχέση

με όσα διδάχθηκαν ή απέκτησαν αποσπασματικές γνώσεις που δεν κατάφεραν να

εφαρμόσουν σε καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής.
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Εντύπωση ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι οι αρχικές ιδέες και αντιλήψεις των

παιδιών των σΣ. δεν βελτιώθηκανl τροποποιήθηκαν για καμία από τις έννοιες του

ηλεκτρισμού που διδάχθηκαν στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Παρά το γεγονός

ότι για αρκετές από τις έννοιες και τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού, που απασχόλησαν την

παρούσα διατριβή, αφιερώθηκε επαρκής διδακτικός χρόνος και οι μαθητές/ριες

- παρακολούθησαν συστηματική διδασκαλία, οι αρχικές τους απόψεις δεν άλ/αξαν, δεν

διαφοροποιήθηκαν, δεν βελτιώθηκαν, αJJ..ά παρέμειναν οι ίδιες ή χειροτέρεψαν για ορισμένα

ζητήματα. (παρά το γεγονός ότι εiχαν διδαχθεί κάποια πράγματα).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μία από τις διδακτικές ενότητες της Ε' τάξης του

Δημοτικού, τα παιδιά συζήτησαν για την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, χρησιμοποίησαν

δύο σωματιδιακού τύπου μοντέλα - ροή ηλεκτρονίων και σκάγια τα οποία κινούνται/ ρέουν

μέσα σε ένα σωλήνα - για να ερμηνεύσουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στο εσωτερικό

των στοιχείων ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το

ηλεκτρικό ρεύμα εiναι η συνεχής ροή των ηλεκτρονίων σε ένα κλειστό κύκλωμα. Στο τελικό

ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες δίνουν ταυτολογικές απαντήσεις

ταυτίζοντας το ηλεκτρικό ρεύμα με το ρεύμα, τον ηλεκτρισμό ή την ηλεκτρική ενέργεια ή

δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις απαντώντας ότι με το ηλεκτρικό ρεύμα ανάβουν τα φώτα και

οι ηλεκτρικές συσκευές. Λίγα παιδιά (11,7%), κατανόησαν την ΈWOια του ηλεκτρικού

ρεύματος και απάντησαν ότι πρόκειται για συνεχή ροή ηλεκτρονίων.

Σε μια άλλη διδακτική ενότητα οι μαθητές/ριες της Ε' τάξης συζήτησαν για τη

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, σχολίασαν εικόνες του

βιβλίου όπου παρουσιαζόταν η διαδρομή των καλωδίων από το εργοστάσιο της ΔΕΗ έως το

σπίτι, καθώς και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, διέκριναν την παράλληλη σύνδεση δύο

ηλεκτρικών συσκευών και αναφέρθηκαν στο ρόλο απλών ηλεκτρολογικών υλικών, όπως ο

γενικός πίνακας, ο γενικός διακόπτης, η ασφάλεια και ο διακόπτης, στο κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού. Στο τελικό ερωτηματολόγιο και σε ερώτηση όπου

ζητούνταν από τα παιδιά να αναπαραστήσουν με ένα σχήμα το ευρύτερο κύκλωμα της

ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού και τη σύνδεση τριών ηλεκτρικών συσκευών σε

περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας τους, αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών που σχεδίασαν

την πρίζα του τοίχου - και όχι τη ΔΕΗ - σαν τόπο "προέλευσης'Ί παραγωΥής του ηλεκτρικού

ρεύματος και πολλά παιδιά έδειξαν την κάθε συσκευή να συνδέεται με ένα καλώδιο, με μια

πρίζα στον τοίχο για να λειτουρ-Υήσει.
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7.6. Προτάσεις για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του

ηλεκτρισμού και γενικότεραγια έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών

Από τα συμπεράσματα, προκύπτει ότι οι μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης του

δημοτικού σχολείου μπορούν να διαπραγματευτούν με επιτυχία θέματα που σχετiζoνται με

- την παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων στο εργαστήριο, καθώς και με την παράλληλη σύνδεση

των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ωστόσο. για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προηγηθεί ο

σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας με τρόπο που θα στοχεύει στην κατανόηση από

μέρους των μαθητώνΙριών των θεμάτων αυτών.

Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου ζουν μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον και

χειρίζονται καθημερινά μια ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών. που θα πρέπει να γνωρίζουν

στοιχειωδώς τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να προβλέπει και να περιλαμβάνει τη

διδασκαλία θεμάτων που αφορούν στη δομή και τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης

στο σπίτι και mo συγκεκριμένα στη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών και στη θέση και σημασία απλών ηλεκτρολογικών υλικών (διακόπτης, ασφάλεια.

γενικός πίνακας. γενικός διακόπτης. αντiσταση) στο κύκλωμα της εγκατάστασης του σπιτιού.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα συμπεράσματα της έρευνας για τις αντιλήψεις!

αναπαραστάσεις των μαθητώνΙριών του Δημοτικού σχολείου. για τις έννοιες και τα

φαινόμενα του ηλεκτρισμού που μελετήθηκαν, έδειξαν ότι η μελέτη της ηλεκτρικής

εγκατάστασης στο σπίτι, μπορεί να ακολουθεί τη μελέτη των ΙCUKλωμάτων στο εργαστήριο

και να πραγματοποιείται μέσα από κατάλληλες συσχετiσεις και παραλληλισμούς μεταξύ των

κυκλωμάτων στο εργαστήριο και των κυκλωμάτων στο σπίτι. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να

εξοικειωθούν αρχικά με τη σύνδεση και τη λειτουργία των ιcuκλωμάτων στο εργαστήριο,

δεδομένου ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι είναι σύνθετη, περιλαμβάνει την

παράλληλη σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών και δεν διακρίνεται η διαδρομή των

καλωδίων στο εσωτερικό του τοίχου. Αντιθέτως, τα υλικά του εργαστηρίου είναι mo ασφαλή,

οι μαθητές/Ρ1Ζς μπορούν να μελετήσουν τη δομή τους, να τα συναρμολογήσουν (τα υλικά) με

ποικίλους συνδυασμούς και να εντοπίσουν με μεγάλη ευκολία ομοιότητες και διαφορές στη

σύνδεση και τη φωτοβολία των λαμπών μεταξύ των διαφόρων ιcuκλωμάτων.
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Κατά συνέπεια, το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και

φαινομένων του ηλεκτρισμού, προτείνεται να παρουσιάζει την ηλεκτρική εγκατάσταση στο

σπίτι και τη σύνδεση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. ως εφαρμογή της παράλληλης

σύνδεσης λαμπών! αντιστάσεων στο εργαστήριο, και μέσα από κατάλληλες συσχετίσεις και

παραλληλισμούς μεταξύ των δύο ειδών κυκλωμάτων. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/ριες θα

είναι σε θέση να μελετήσουν τη σύνδεση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών που

χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι, έχοντας πρώτα εξοικειωθεί με τη σύνδεση και τη

λειτουργία των κυκλωμάτων του εργαστηρίου.

Επιπλέον, για το 'λi>γo ότι η παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων αποτελεί ένα σύνθετο

κομμάτι του ηλεκτρισμού, και επειδή δεν είναι γνωστά σωματιδιακού τύπου μοντέλα που να

προσφέρουν συνολική θεώρηση του κυκλώματος και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των

μεγεθών που το περιγράφουν (τάση/ ένταση/ αντίσταση), θεωρείται αναγκαίο να διατεθεί στο

Αναλυτικό Πρόγραμμα ο απαραίτητος χρόνος (τουλάχιστον 3Α διδακτικές ώρες) για τη

διδασκαλία των θεμάτων αυτών, ώστε οι μαθητές/ριες να κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης

και τη λειτουργία των κυκλωμάτων της παράλληλης συνδεσμολογίας στο εργαστήριο.

Πάντως, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα που

συντάχθηκε για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρισμού στο

πλαίσιο του προγράμματος ΣΕΠΠΕ (Σταυρίδου 20(0). μπορεί να αποτελέσει μέρος της

διδακτέας ύλης του επίσημου! εθνικού αναλυτικού προγράμματος, δεδομένου ότι ο

σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της καινοτόμου διδακτικής παρέμβασης που

πραγματοποιήθηκε έγινε με βάση τις πραγματικές συνθήκες της τάξης του ελληνικού

δημόσιου σχολείου.

Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και το γεγονός ότι μετά από

αξιολόγηση, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. των 85 Πειραματικών Προγραμμάτων

Εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΣΕΠΠΕ αποφασίστηκε. το

αναλυτικό πρόγραμμα που συντάχθηκε για τη διδασκαλία και μάθηση των εννοιών και των

φαινομένων του ηλεκτρισμού, τα φυλλάδια εργασίας που αναπτύχθηκαν για το μαθητή και τη

μαθήτρια, καθώς και ο συμβουλευτικός οδηγός που συντάχθηκε για το δάσκαλο και τη

δασκάλα, να συμπεριληφθούν. μεταξύ άlJ.ι.llν, στο υλικό του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το δημοτικό σχολείο (Ευέλικτη Ζώνη) (Σταυρίδου
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εΙ αl. 2001), που στοχεύει αφενός στην εφικτή διαθεμαnκή προσέγΥιση της γνώσης,

αφετέρου στην καλύτερη 'Και ισόρροπη κατανομή της διδακτέας ύλης ανά τάξη.

Ένα ακόμα σημανnKό στοιχείο που προέκυψε από τ/ν έρευνα, είναι ότι η χρήση

αναλογιών και μοντέλων ενισχύει την κατανόηση και την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των

μαθητώνΙριών, αρκεί τα παιδιά να μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο σι

αναλογίες ερμηνεύουν τα φαινόμενα, να είναι συμβατές με nς ιcαθημερινές τους εμπειρίες

και λιγότερο σύνθετες από το φαινόμενο που μελετάται. Για παράδειγμα, η αναλογία του

μοντέλου του "φανταστικού τρένου" και η αναλογία του "αυτοκινητόδρομου", βοήθησαν

τουςΛς μαθητές!ριες να κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης και τη λειτουργία των

κυκλωμάτων του εργαστηρίου συσχετίζοντας στοιχεία των Ία/κλωμάτων, με τμήματα! μέρη

της κάθε αναλογίας.

Εmπλέον, η μακέτα ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού, που κατασκευάστηκε ειδικά

για τις ανάγκες της έρευνας, βοήθησε τους/ις μαθητές/ριες να προσεγγίσουν θέματα και

ζητήματα που ενώ αφορούν στην καθημερινή τους ζωή, δεν μπορούν να οικειοποιηθούν σε

πραγματικές καθημερινές καταστάσεις. Με το συνεχή παραλληλισμό μεταξύ της σύνδεσης

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του εργαστηρίου και αυτών της ηλεκτρικής εγκατάστασης του

σπιτιού και μέσα από τη συζήτηση και τη δραστηριοποίηση των ίδιων των μαθητών/ριών, τα

παιδιά της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου κατανόησαν τον τρόπο σύνδεσης των

ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι, συνειδητοποίησαν την ανάγκη ύπαρξης κυκλωμάτων για τη

λειτουργία τους και βεβαίως οδηγήθηκαν στην απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας

για το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι.

Eιcτός από τη χρήση μοντέλων και αναλογιών, οι μαθητές/ριες των Π.Ο., σε όλη τη

διάρκεια των πειραματικών διδασκαλιών, σχεδίασαν αρκετές φορές πo'λ/iι. από τα θέματα για

τα οποία δραστηριοποιήθηκαν (π.χ. κυκλώματα απλά και σύνθετα, διακόπτη, ασφάλεια,

πρίζα τοίχου και τι υπάρχει πίσω από αυτή, διαδρομή του ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος από τη ΔΕΗ

έως το σπίτι κλπ.) και βοηθήθηκαν στο να διαμορφώσουνl σχηματίσουν νοητικές

αναπαραστάσεις για τα θέματα αυτά.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές/ριες

εξέφρασαν σχηματικά και γραπτά τις απόψεις τους για ορισμένα ζητήματα (π.χ. σύνδεση

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών), βοηθήθηκαν να σχηματίσουν ικανοποιητικές
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αναπαραστάσεις για τα θέματα αυτά. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι ο

συνδυασμός των εμπειρικών και των συμβολικών αναπαραστάσεων των παιδιών, με τη

γλώσσα (γραπτές ή προφορικές απαντήσεις), μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική κατανόηση

και μάθηση των υπό μελέτη θεμάτων.

Αντίθετα, τα ελλιπή ή μη ολοκληρωμένα σχέδια των παιδιών των Ο.Σ., οφείλονται στο

γεγονός ότι η παραδοσιακή διδασκαλία έδινε και συνεχίζει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην

προφορική και γραπτή έκφραση των παιδιών, με αποτέλεσμα εκείνα να δυσκολεύονται και να

μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης (π.χ. σχέδιο) για την

παρουσίαση των απόψεών τους.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διδαΙCΤΙκή διαδικασία των θεμάτων του ηλεκτρισμού η

μάθηση θα πρέπει επίσης να ενισχύεται με ποικίλες αναπαραστάσεις (Someren et α/. 1998)

και οι μαθητές/ριες να προσλαμβάνουν γνώσεις μέσα από διάφορους κώδικες εmκοινωνίας

(π.χ. της αναλογίας. του σχεδίου, της εικόνας, της ιστορίας. της γλώσσας, του μοντέλου κλπ.).

Καθώς οι μαθητές/ριες προσεγγίζουν τη νέα γνώση μέσα από διαφορετικούς τρόπους

αναπαράστασης αυτής, κατανοούν καλύτερα τις σχετικές έννοιες και τα φαινόμενα που

διδάσκονται. Το ίδιο συμβαίνει όταν ευνοούνται οι συνδέσεις και οι παραλληλισμοί μεταξύ

των διαφόρων τρόπων αναπαράστασης της γνώσης aMiJ. και με καταστάσεις της

καθημερινής τους ζωής.

Γενικότερα. η διδασκαλία των θεμάτων του ηλεκτρισμού, καθώς και η διδασκαλία των

φαινομένων των Φυσικών Εmστημών, θα πρέπει να στοχεύει στο σχεδιασμό και την

οργάνωση σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων που θα διευκολύνουν τη μάθηση και την

κατανόηση από μέρους των μαθητών/ριών, των ΕWOιών και των φαινομένων που

διδάσκονται. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν όη στο πλαίσιο μιας συστημικής άποψης

για τη μάθηση, η οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βάση τις αρχές της

συνεργατικής μάθησης και του κοινωνικού εποικοδομητισμού συνέβαλαν στη σημανηκή

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/ριών των Π.Ο .. Το εκπαιδευτικό

υλικό που παρήχθη από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της καινοτόμου

διδακηκής παρέμβασης για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών και φαινομένων του

ηλεκτρισμού στις δύο τελευταίες τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - αναλυηκό

πρόγραμμα, φυλλάδια εργασίας για το μαθητή/ρια, συμβουλευτικός οδηγός για το/η

δάσκαλο/α - μπορεί να αξιοποιηθεί από τον/ην εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία του
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-

ηλεκτρισμού στ/ν Ε' και Στ' τάξη ή να χρησιμοποιηθεί για τ/ν επιμόρφωση/ εκπαίδευση των

υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι σύμφωνο με

τους στόχους και τις εmδιώξεις του επίσημου/ εθνικού αναλυτικού προγράμματος για το

μάθημα των Φυσικών Εmστ/μών στο δημοτικό σχολείο και μπορεί να εφαρμοστεί σε

συνθήΙCΕς πραγματικής τάξης ελληνικού δημόσιου σχολείου.
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικών Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου (1985). ΦΕΚ

1/8/1985, τ.Α', αρ.φυλ. 140

Αποστολάκης, Ε., Κορόζη, Β., Παναγοπούλου, Ε., Πετρέα, Κ., Σάββας, Σ. (2001). Ερευνώ

κω Ανακαλύπτω, Ε' δημοτικού, Βιβλίο για το μαθητή, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Αποστολάκης, Ε., Κορόζη, Β.. Παναγοπούλου, Ε., Πετρέα, Κ., Σάββας, Σ. (200 Ι). Ερευνώ

και Ανακαλύπτω, Ε' δημοτικού, Βιβλίο για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Βιγγόπουλος, Η. (1982). Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας με ομάδες μαθητών. Αθήνα:

Δίπτυχο

Βυγκότσκι, Λ. (1988/1934). Σκέψη και γλώσσα. Μετάφραση: Ρόδη Αντζελίνα. Αθήνα:

Γνώση

Γεώργας, Δ. (1984). Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας. τ. Β', Αθήνα

Δασκαλάκης, Δ., Ζηκίδης, Μ., Θεοδοσιάδης, Α.. Κώνστας. Κ. Λυμπεροπούλου. Σ.,

Σπηλιώτ/ς, Μ. (1994). Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικά Ε' τάξης, Βιβλίο για το

δάσκαλο, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Δασκαλάκης, Δ., Ζηκίδης, Μ., Θεοδοσιάδης, Α., Κώνστας, Κ. Λυμπεροπούλου, Σ.,

Σπηλιώτ/ς, Μ. (1994). Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικά Ε' τάξης, μέρος Α', ΟΕΔΒ,

Αθήνα

Δασκαλάκης, Δ., Ζηκίδης. Μ.. Θεοδοσιάδης, Α, Κώνστας. Κ. Λυμπεροπούλου, Σ.,

Σπηλιώτ/ς, Μ. (1994). Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικά Ε' τάξης, μέρος Β', ΟΕΔΒ,

Αθήνα

Δερβίσης, Σ. (1996). Οι στάσεις των μαθητών απέναVΤl στην παραδοσιακή - μετωπική και την

ομαδική μορφή διδασκολίας. Νέα Παιδεία, 79, 40-64
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Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (1998). Ενιο.ίο Λύκειο, Βιβλίο που εκδόθηκε από το

γπ.Ε.π.Θ, υπό την εποπτεία του Π.1. Αθήνα

Ζαβλανός, Μ. (1987). Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Ίων, Αθήνα

Θεοφυλίδης, Χ. (1996). Αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης, όπως τα αvτιi.ήφθηκαν

πρωτοετείς φοιτητές. Νέα Παιδεια, 80, 112-124

- Κανάκης, Ι. (1987). Οργάνωση της διδασκαJ.ίας με ομάδες εργασίας. Αθήνα

Κόκκοτας, Π. (1997). Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκω.ία των Φυσικών Επιστημών, Η

εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα

Κόκκοτας, Π., Ρ\ζάκη, Α., Χαβ\άρης, π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Ε' τάξης,

μέρος Α', ΟΕΔΒ, Αθήνα

Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Α., Χαβ\άρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Ε' τάξης,

μέρος Β' , ΟΕΔΒ, Αθήνα

Κόκκοτας, Π., Ρ\ζάκη, Α., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Ε' τάξης,

β\βλίο για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Α., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Στ' τάξης,

μέρος Α', ΟΕΔΒ, Αθήνα

Κόκκοτας, π., Ριζάκη, Α., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Στ' τάξης,

μέρος Β', ΟΕΔΒ, Αθήνα

Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Α., Χαβ\άρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Στ' τάξης,

βιβλίο για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Κόσυβας, Γ. (1996). Ανο\κτό πρόβλημα κω ομάδες εργασίας στο δημοτικό σχολείο (2'

μέρος). ΣύγΙJlονηΕκπαίδευση,87, 37-45

Κουμαράς Π. (1989). Μελέτη της εποικοδομητικής προσέΥγισης στην πειραματική διδασκαλία

του ηλεκτρισμού, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη

Κουμαράς, Π. (2002). Ένα νέο υδραυλικό ανάλογο του ηλεκτρικού κυκλώματος. Πρακτικά

του ι
ου

Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: 'Ή Διδασκαλία των Φυσικών

Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Αθήνα 18-21 Απριλίου (υπό έκδοση)

Ματσαγγούρας, Η. (Ι 995α). Ομαδοκεντρ\κή διδασκαλία κω μάθηση. Θεωρία και πράξη της

διδασκαλίας σε ομάδες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα

Ματσαγγούρας, Η. (1995β). Ομαδοκεντρική διδασκαλία για το καθημερινό μάθημα και τις

συνθετικές εργασίες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα

Παπάς, Α.Ε. (1987). Μαθητοκεντρική διδασκαλία. 30.; τόμος. Αθήνα: Βιβλία για Όλους

Περδίκης, Γ. & Κουμαράς, Π. (2002). Δοκιμή κω αξιολόγηση ενός νέου υδραυλικού

αναλόγου του ηλεκτρικού κυκλώματος ως διδακτικού εργαλείου. Πρακτικά του ιου
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Πανdληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμεroχή: 'Ή Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Αθήνα 18-21 Απριλίου (υπό έκδοση)

Πιλάτου, Β. & Σταυρίδου, Ε. (2ΟΟΟα). Η διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος α,τό τη Δ.Ε.Η.

έως το σπίτι: Αντιλήψεις μαθητών/ριώv Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου,

Επιθεώρηση Φυσικής, τ. 31,49-57

_ Πιλότου. Β. & Σταυρίδου, Ε. (2ΟΟΟβ). Από το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα στην παράλληλη

σύνδεση: ιδέες των μαθητών/ριών Ε' και Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου για τη

μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος και τη λειτουργία των ηλεκτρικών oιιcιαKών

συσκευών, Πρακτικά 2
ου

Πανε)J.ήνlOυ Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

και την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Λευκωσία 3-5 Μαιου, 184-194

Πιλότου, Β. & Σταυρίδου, Ε. (2002). Συσχετίζοντας την παράλληλη σύνδεση λαμπών στο

εργαστήριο με την παράλληλη σύνδεση συσκευών στο σπίτι: αναπαραστάσεις

μαθητών/ριών Ε' και Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου, Πρακrικά του 1
ου
ΠανεΥ.ηνίου

Συνεδρίου με διεθνή συμμεroχή: 'Ή Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία

της Πληροφορίας", Αθήνα 18-21 Απριλιου (υπό έκδοση)

Πιλάτου, Β. & Σταυρίδου. Ε. (2003). Μια καινοτόμος διδακτική προσέγγιση Υ'α τη

διδασκαλία της παράλληλης σύνδεσης ανηστάσεων σε μαθητές/ριες της Ε' και Στ' τάξης

του δημοτικού σχολείου, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Έρευνα και Πράξη, υπό

έκδοση

Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2000). Θεrικές

Επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία. Βιβλίο που εκδόθηκε από το

ΥΠ.Ε.π.Θ, υπό την εποπτεία του π.ι Αθήνα

Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., (1999). Πληροφορική και εκπαίδευση. Συνολική πΡοσέΥΥιση. Αθήνα

Σολαμωνίδου, Χ. & Κακανά. Δ. Μ. (1998). Από τις ηλεκτρικές συσκευές στο ηλεκτρικό

ρεύμα: ιδέες και αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας, Παιδαγωγική

Επιθεώρηση. 28. 219-248

Σολομωνιδου Χ.. Κακανά Δ-Μ., Μητσιούλη Β. & Πιλάτου Β. (2001). Διδακτική παρέμβαση

για την εποικοδομητική αντιμετώmση των ιδεών Τα/ν νηπίων σε σχέση με τον ηλεκτρισμό.

Στο Κ. Ραβάνης (επψ.) Η μύηση των μικρών παιδιών σης Φυσικές Επιστήμες.

Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις. Πάτρα, σσ.212-217.

Σταυρίδου Ε. (1995). Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης. Αθήνα:

Σαββάλας

Σταυρίδου, Ε. (2000). Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Μια εφαρμογή στο

δημοτικό σχολεΙο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Βόλος
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-

Σταυρίδου, Ε. & Σολομωνίδου, Χ. (1996). Έννοιες Φυσικών Επιστημών l. Βόλος:

Πανεmστημιαίcές παραδόσεις

Σταυρίδου Ε., Μαρινόπουλος Δ., Π1λάτου Β .. ΨαΡΡός . (1999).·Ενα μοντέλο συνεχιζόμενης

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: η περίπτωση ενός πρcryράμματoς Σ.Ε.π.π.Ε. Πρακτικά e"
Διεθνούς συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος με τίτί.ο: "lυvεχιζόμειιη

Eιαw.ίΔΕVΣ" και δια βίου μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ε;.i.ηvική προοπιική", Βόλος 11-13

Νοεμβρίου 1999.347-354.

Σταυρiδoυ Ε., Μαρινόπουλος Δ.. Π1λάτου Β. & Ψαρρός Ν. (2001). "Διοθεματικό

Εκπαιδευτικό υλικό για την EυiJJΚTq Ζώνη. Τεύχος Β', Ε' . ΣΤ τάξεις του Δημοτικού

Σχολείου, Φυσικές Επιστήμες". Βιβλίο που εκδόθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. υπό την εποπτεία

του Π.1. Αθήνα (271 σελ.)

Τριλιανός. Α. (1989). Πρoσi:YΊιση στη μέθοδο διδc.σκai.ίαςμε ομάδεςμαθητών. Αθήνα

Τριλιανός, Α. (1993). Μεθοδολογία της διδασκαλίας Π. Αθήνα: Αφοί Τολίδη.

Χαραλόμπους, Ν. και ΓεώΡ-Υας. Δ. (1995). ΣυνεΡ-Υατική μάθηση, σχολική ικανότητα. και

επiδoση. Ψυχολογία, 2. 146-164

Χρηστίδου, Β. (2001). Ο ρόλος ρητορικών σχημάτων: η μεταφορά και η αναλογία ως

μηχανισμοί mcέψης και κατανόησης στις Φuoιίcές Επιστήμες, Κεφ. 10. στο Διδακτική των

Φυσικών Επιστημών, τόμος Β', στο Δ. Κολιόπουλος. Β. Κουλα'ίδής, Α. Τσατσαρώρη. Β.

Χατζηνικήτα, Β. Χρηστίδου, J. Ogborn, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεmστήμιο. σσ.

293-319

Driver, R., Guesne, Ε., Tiberghien, Α. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

(ελληνική μετάφραση), Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα

Dήνer, R., Squires, Α., Rushworth, Ρ., Wood - Robinson, V. (1994 ελληνική μετάφραση

1998). Oικo-Δoμώvτας τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των

ιδεών των μαθητών, εκδ. Τυπωθήτω-ΠΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔ.ΑΝΟΣ. Αθήνα

Nersessian, Ν. (1994). ΕwοιολσΥική Δόμηση και Διδασκαλία: Ένας ρόλος για την Ιστορία

στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, στο Β. Κουλαίδής (εmμ.). Αναπαραστάσεις του

ΦυσlΚlJύ Κόσμου-γνωστική, επιστημολογική και διδακτική πρoσέΎ'lιση, Αθήνα: Gutenberg,

σσ. 115-130

Vosniadou. 5 .• Onony, Α., Reynolds, R.E.. Wilson. Ρ.Τ. (1992). Πηγές δυσκολίας που

ανημετωπiζoυν τα μικρά παιδιά στην κατανόηση της μεταφορικής γλώσσας. στο

Βοσνιάδου Σ. (εmμ.), Κείμενα ΕξεiJκτικής Ψυχολογίας. Τόμος Α-Ιί.ώσσα, Αθήνα:

Gutenberg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ

Αρχικό - Τελικό Ερωτηματολόγιο

για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρισμού
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ΑΡΧΙΚΟ·ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ονοματεπώνυμο: __

Τάξη: _

Σχολείο: _

Ημερομηνία: / ----.:/ 1999, Βόλος

Αγαπητέ φίλε μαθητή/ αγαπητή φίλη μαθήτρια, σε παρακαλούμε να συμπληρώσεις το

ερωτηματολόγιο που κρατάς στα χέρια σου, με το οποίο δεν θα εmθυμούσαμε να

αξιολογήσουμε τις γνώσεις σου, ούτε να βαθμολογήσουμε το πόσο καλά θα απαντήσεις στα

παρακάτω ερωτήματα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να γνωρίσουμε τις απόψεις που εσύ

έχεις για τα θέματα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, ώστε να γίνει το μάθημα "ερευνώ το

φυσικό κόσμο" mo αποτελεσματικό και ευχάριστό για σένα.

1. Στη διπλανή εικόνα βλέπεις ένα φακό.

Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι δουλεύει ο φακός και

ανάβει η λάμπα;

2. Μπορείς να περιγράψεις με συντομία πώς νομίζεις ότι δουλεύει το πορτατίφ;

3. Τι νομίζεις ότι συμβαίνει και ανάβει η λάμπα του πορτατίφ;

4. Τι ρόλο παίζει η πρίζα του τοίχου, όταν ανάβουμε το πορτατίφ;

5. Τη λέξη ηλεκτρικό ρεύμα την έχεις ακούσει; ΝΑΙ ΟΧΙ [=:J
6. Αν ναι, τι νομίζεις ότι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;

Ι στην πρίζα του τοίχου;

πουθενά;

Ι

Π

7. Όταν το πορτατίφ δεν είναι αναμμένο, πού νομίζεις ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα; Βάλε

ένα (Χ) στο/α αντίστοιχο/α τετράγωνο/α.

!στη λάμπα; Ι Ι στο καλώδιο του πορτατίφ;

U στον τοίχο; Π αλλού (πού;) .

8. Δικαιολόγησε την απάντησή σου.
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9. Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη διακόπτης; ΝΑΙ Π

10. Αν ναι, τι νομίζεις ότι είναι ο διακόπτης;

11. Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη γενική ασφάλεια; ΝΑΙ Ι Ι

12. Αν ναι, τι νομίζεις όη είναι η γενική ασφάλεια;

ΟΧΙ Ο

ΟΧ1 Ι _Ι

13. Νομίζεις όη μπορούν να είναι αναμμένα μέσα στο σπίτι την ίδια σnγμή η ηλεκτρική

κουζίνα, το ηλεκτρικό πλυντήριο και η ηλεκτρική σκούπα; ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Π

14. Αν ναι, πώς μπορούν και ανάβουν και οι τρεις συσκευές μαζί;

15. Κάνε ένα σχέδιο, όπου να φαίνεται η πορεία που ακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να

φτάσει στο χώρο του σπιηού και πώς συνδέονται τρεις συσκευές, ώστε να μπορούν να

ανάβουν την ίδια σηγμή.

Αν, πάλι νομίζεις όη δεν μπορούν να ανάψουν την ίδια στιγμή τρεις ηλεκτρικές συσκευές,

τότε ολοκλήρωσε το ζητούμενο σχήμα, όπου να φαίνεται πως συνδέεται μία ηλεκτρική

συσκευή που ανάβει.

ΣΧΉΜΑ
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· 16. Πώς ονομάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές

στο χώρο του σπιτιού;

17. Γιατί νομίζετε ότι συνδέουμε με τον τρόπο αυτό τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές

μέσα στο σπίτι;

18. Δίπλα (βλ. σχήμα 1), βλέπεις 3

κυκλώματα με λάμπες και μπαταρίες.

Δύο από αυτά είναι ίδια. Μπορείς να

τα βάλεις μέσα σε κύκλο;

19. Γιατί νομίζεις ότι τα δύο αυτά

κυκλώματα είναι ίδια;

20. Δίπλα (βλ. σχήμα 2), βλέπεις 3

κυκλώματα με λάμπες και μπαταρίες.

Δύο από αυτά είναι ίδια. Μπορείς να τα

βάλεις μέσα σε κύκλο;

21. Γιατί νομίζεις ότι τα δύο αυτά

κυκλώματα είναι ίδια;

κν"λωμα Ι Κύο.:λωμα 2

Σχήμα 1

Κύ,,;.ωμlll ΚΙικλωμα2

Σχήμα 2

KIιιJ.ωμcι 3
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22. ΙΣτο παρακάτω σχήμα (3), φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται 3 ηλεκτρικές

συσκευές μέσα στο σπίτι. Σε ποιο ή σε ποια σημεία μέσα στο σχήμα νομίζεις ότι θα

πρέπει να τοποθετηθούν: ο γενικός πίνακας, ο γενικός διακόπτης, η γενική ασφάλεια και

τα υπόλοιπα αντικείμενα που είναι γραμμένα δίπλα στο σχήμα; (βάλε το γράμμα μέσα

στην παρένθεση, στο σημείο ή στα σημεία όπου νομίζεις ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί Τ<.ι

αντίστοιχο αντικείμενο).

ι

Τοστιέρα
ι,
Ι

ι Ηλ ίδ ι
ι .α ερο Ι

'l-D ς ιΙ ...κου ινα Ι

~

Γενικός Πίνακας (Α)

ΓεVΙKός διακόπτης (Β)

Διακόπτης (Γ)

Γενική Ασφάλεια (Δ)

Αντίσταση (Ε)

Τα 2 καλώδια της ΔΕΗ που συνδέονται στο σπίτι

Σχήμα 3

ι Η ερώτηση 22. περιεχόταν μόνο στο τελικό ερωτηματολόγιο των πειραματικών ομάδων και των ομάδων

ελέγχου
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- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

Φυλλάδια Εργασίας μαθητών/ριών

για τη διδασκαλία

, ,
εwοιων και φαινομενων

του ηλεκτρισμού
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Φυλλάδι::ι εpγo.σioι; Υια τον HJ.cκτρισμό

1η - 2η ΔΙΔΑΚTlΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Λάμπες, Καλώδια και Μπαταρίες: Το Απλό Ηλεκτρικό Κύκλωμα

ΟνοματεπώV\.Jμο: ::--=-=-________ Σχολείο: =-=-=-,----
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία: _1__ /1999, Βόλος

Α ΤΟΜΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑΙ

.::Ω Ο Γιώργος, ένας μικρός μας φίλος, θέλει να κατέβει στο υπόγειο του σmηoύ του, με την

καλύτερή του φίλη, την Ελένη, για να πάρει ένα παλιό του παιχνίδι. Το υπόγειο, όμως, δεν έχει

φώτα και τα δύο παιδιά. καθώς έψαχναν σε κάποια συρτάρια, βρήιcαν μία μπαταρiα, ένα

;.αμπώη και καλώδιο.σαν αυτά που έχεις και εσύ μπροστά σου.

1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Πώς νομίζεις όη θα πρέπει να συνδεθούν τα υλικά αυτά. Ύα/ να ανάψει το

λαμπάκι; Κάνε ένα crχήμα

ΟΜΑΔΙΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
ΠΕΙΡΑΜΑ

m Τα παιδιά μόλις έφτασαν στο υπόγειο άναψαν το λαμπάκι. Κάντε το ίδιο και εσείς!

Α ΤΟΜΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ 2
2. Πώς νομίζειςόη ανάβει το λαμπάκι;

3. Πώς νομίζεις ότι βοηθά η μπαταρία. να ανάψει το λαμπάκι;

4. Πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το λαμπάΌ;

5, Νομίζεις όπ μπορεί να ανάψει το λαμπάlC1 μόνο με ένα καλώδιο; ΝΑΙ Ι Ι ΟΧI ι~

6. Δικαιολ6Υησετην απάντησή σου.

7. Όταν το λαμπάκι είναι αναμμένο,η νομίζειςόη υπάρχει:
μέσα στη μπαταρία; _
μέσα στα καλώδια; _

μέσα στη λάμπα; -,- -,--__,----:----,-_---,- _
8. Όταν το λαμπάκι είναι αναμμένο, n νομίζεις όη υπάρχει:
μέσα στη μπαταρία; _
μέσα στα καλώδια; _
μέσα στη λάμπα; _
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Φυίλάδιο εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
Συζητήστε στην ομάδα σας και διcτυπώσπ παρακάτω, nς απόψεις σας σχεnκά με το εξής

ερώτημα:

9. Πώς νομίζετε ότι ανάβει το λαμπάκι;

.αΑνακοίνωση των αποτεί.εσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη.'

ω Παρουσίαση του μοντέλου του "φανταστικού τρένου" (σελίδα 3)

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Με βάση όλλ1 όσα ακούσατε για το μοντέλο του "φανταστικού τρένου", προσπαθήστε να

απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

10. Πώς βοηθά η μπαταρία να ανάψει το λαμπάκι;

11. Πώς βοηθούν τα καλώδια να ανάψει το λαμπάκι;

12. Τι ρόλο παίζει το λαμπάκι μέσα στο κύκλωμα;

..ιQ Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη.'

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑ:::Η

13. Πώς θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης της λάμπας με τα καλώδια και τη μπαταρία;

14. Πώς ανάβει το λαμπάκι του κυκλώματος!

15. Ποια είναι η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα!
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ΦυΛλάδι:ι εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

Το 110ντέλο του «Φανταστικού» Τρένου

σπρώχνουν

β

-1 / / ji///H ~
-- iΕμπόδιοονι

-- ,-~

-,-

'- Ι-- r---1 Η~

γ j-' μ-Ε'V ') v \J " ργατε~ που
'- ι. τα αγονια

-Βαγ

ΟΒαγόνι ΠIl Εμπόδιο
\!)

'\,~ Εργάτης

Αvrιστοιχίσεις/αναλογίες

μεταξύ του μοvrέλου του "φαvrαστικoύ"τρένου και του απλού κυκλώματος

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΤΡΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βαγόνια Q Ηλεκτρόνια

Κίνηση βαγονιών Q Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρυθμός ροής βαγονιών '" Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

Εμπόδιο '" Αντίσταση

Κλειστή σιδηροδρομική γραμμή '" Ηλεκτρικό κύκλωμα

Εργάτες που σπρώχνουν Q Μπαταρία που σπρώχνει τα ηλεκτρόνια

Μυϊκή κόπωση '" Εξάντληση της μπαταρίας
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Φυλλάδιο εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

]η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γνωριμία με το πολύμετρο: α) μέτρηση τ/ Ιντασης του ηλεκτρικού ρεύματος

β) Μέτρηση της Τάσης μπαταριών, γ) Μέτρηση Αντίστασης σύρματος! λάμπας

Ονοματεπώνυμο: Σχολείο: _
Τά η: Ομάδα: Ημερομηνία: __ I__ /1999,Βόλος

Ά.TOMlΚHΕΡΓΑΣΙΑ1
1. Το όργανο που βρίσκεται μπροστά σου ονομάζεται πολύμετΡΟ. Το έχει .α ασυ αντήσει;

ΑΙ D οχι Ι Ι
2. Α , α1, τι έχε ακούσει για αυτό'

Ο IΚJI ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
. ο. Παρατηρήστε προσεκτικά το πολύμετρο συζητήστε με τα άJJ...D. παιδιά τη ομάδα σας και

απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

3. Τι νομίζετε ότι είναι το πολύμετρο;

4. Τι νομίζετε ότι μετράει;

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

• Τί μπορούμε, λοιπόν να μετρήσουμε με το πολύμετρο;

Α. :> Μονάδα Μέτρησης: _
Β. :> Μονάδα Μέτρησης: _
Γ. :> Μονάδα Μέτρησης: _

OMAΔIΚJI ΔΡΑΣΤΗΡιοmΤΑ 2

, Μπροστά σα έχετε δύο διαφορετικές, σε μέγεθος, μπαταρiε •όπω αυτές που βλέπετε στα δύο

σχήματα παρακάτω. Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο ι προσπαθήστε α μετρήσετε την τάση
των δύο αυτώ μπαταριών και σημειώστε τις μετρήσεις σας στο χώρο, που ακολουθεί.

Ιη μπαταρία: Βολτ 2η μπαταρία: Βολτ

ι Στο σημείο αυτό ο/η δάσκαλος/α, θα. πρέπει να δώσει κάποιες οδηγίες στους!ις μαθητές/ριες σχετu.."ά με

το τρόπο σύ δεση του ΠOλύμετΡOU με τη μπαταρία, για τη μέτρηση τη τάσης. Είναl, δηλαδή,

απαραίτητο στη φάση αυτή να. κατανοήσει Ο/η μαθητής/ρια όπ για τη μέτρηση της τάσης μιας

μπαταρία , θα πρέπει να συνδεθεί ο ένας ακροδέκτης του πολύμετρου με το θεπκό πόλο της μπαταρίας

και ο άλλος ακροδέκτης του πολύμετρου με τον αρνηηκό πόλο αυτής.

464
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:33 EEST - 54.226.8.97



Φυλλάδιa εργo.uίας για τον Ηλεκτρισμό

5. Συζητήστε στην ομάδα σας και προσπαθήστε να εξηγήσετε με τη βοήθεια του μοντέλου του

'φανταστικού τρένου", σε τι νομίζετε ότι διαφέρουν οι μπαταρίε που μετρήσατε;

προστά σα έχετε σ' ρμα σαν αυτό. που έχει η λάμπα (τω κυκλωμάτω στο εσωτερικό τη .
Χωρίστε με τη βοήθεια του χάραλ'U., το σύρμα αυτό σε 15 και 30 εκατοστά, όπως δείχνει και

το παρακάτω σχήμα και μετρήστε με το πολύμετροl τη αντίσταση που έχει καθένα από τα

δύο διαφορετιΧά μήκη.

Ο εκ. 15 εκ. 30 εκ.

1----+-1--1
15 εκατοστά: α τίσταση Ωμ.

6. Τι παρατηρείτε·

30 εκατοστά: Ωμ.

7. Συ ητήστε στην ομάδα. Πώ θα εξηγούσατε αυτό που μόλι παρατηρήσατε με το μοvtέλο

του' φα ramncol> τρένου";

Φτιάξτε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με μία λάμπα και μια μπαταρία, όπως φαίνεται στο

διπλανό σχήμα.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ:

Αν μετρήσεις με το πολύμετρο την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

στα σημεία Α και Β, νομίζεις ότι:

η η ένταση του ρεύματος στο σημείο Α, θα είναι μεγαλύτερη από

-----... την ένταση του ρεύματος στο σημείο Β,

Γl η ένταση του ρεύματος στο σημείο Α, θα είναι μικρότερη από

'-' την ένταση του ρεύματος στο σημείο Β,

ΓΊ ~ ένταση του ~εύματoςστο ση~είo Α, θα είναι ίδια με την

ενταση του ρευματοςστο σημειο Β.

2 _το σημείο αυτό θα πρέπει να δοθού κάποιες διευιφινήσει στouςlις μαθητές!ριες, από το/η
δάσκαλο/α, για το τρόπο μέτρηση μιας αντiστασης με το πολύμετρο. Είναι απαραίτητο, δηλαδή, α

κατα οήσοu οι μαθητές!ριες ότι για α μετρηθεί η αντίσταση Π.χ.. ενός σύρματος ή μιας λάμπας),

αρκεί α συνδεθεί ο ένας ακροδέκτη του πολύμετροu με το ένα ά ρο της αντίστασης (σύρμα ή λάμπα)

και το άλλο αKρoδέ1Cτ/ του πολύμετρου με το άλλο άκρο της αντίστασης σύρμα ή λάμπα).
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Φυλ;'άδι') εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

Συνδέστε το πολύμετρο) πρώτα στο σημείο Α και έπειτα στο σημείο Β. Μετρήστε την ένταση

του ρεύματος στα δύο αυτά σημεία και σημειώστε παρακiτω τις μετρήσεις σας

Α = Αμπέρ Β= Αμπέρ

8. Τι παρατηρείτε;

9. Συζητήστε στην ομάδα. Πώς θα εξηγούσατε αυτό που μόλις παρατηρήσατε με το μοντέλο του

"φανταστικού τρένου";

a Ανακοίνωση των αποτεί.εσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη!

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

10. Σε τι θα διέφεραν δύο απλά ηλεκτρικά κυκλΦματα (με μια λάμπα
4
και μια μπαταρία), αν στο

ένα από αυτά είχαμε συνδέσει μία μπαταρία 9 Volt και στο άιλο μια μπαταρία 4,5 Volt;

11. Σε τι νομίζετε ότι θα διέφεραν δύο απλά ηλεκτρικά κυκλώματα αν σε καθένα από αυτά είχαμε

συνδέσει μια μπαταρία 4,5 Volt και δύο λάμπες που η μία θα είχε στο εσωτερικό της ένα

συρματάl(1. μήκους 30 εκ. και η άλλη ένα συρματάl(1. μήκους 45 εκ.;

12. Αφού η ένταση του ρεύματος σε όλα τα σημεία ενός κυκλώματος διατ/ρείται σταθερή, τότε τι

μπορεί να σημαίνει η έκφραση, που χρησιμοποιούμε όλοι μας, όταν παίρνουμε στα χέρια μας

τους λογαριασμούς τ/ς ΔΕΗ: "Πόσο ρεύμα καταναλώσαμε αυτό το μήνα;"

~ Ο/Η δάσκαλοςια, δίνει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του πολύμετρου στο κύκλωμα, για τη

μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι απαραίτητο στη φάση αυτή, να ιcατανoήσoυν οι

μαθητές/ριες, ότι για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος σε ένα κύκλωμα, πρέπει να «(ανοίξουν» το

ι..-ύκλωμα σε ένα σημείο και να συνδέσουν εt<εί το πολύμετρο σε σειρά. Δηλαδή, να συνδέσουν. τον

ένα ακροδέκτη του πολύμετρου με το ένα άκρο του σύρματος. όπου "άνοιξαν" το κύκλωμα και τον

άλλο ακροδέκτη του πολύμετρου. με το άλλο άκρο του σύρματος.

4 Σε όλα τα ια/κλώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ίδια λαμπάκια (π.χ. 6 Volt. 3 WaIt).
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Φυλλάδι() εργα/JIας για τον Ηλεκτρισμό

4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κυκ).ώματα με δύο λάμπες ~ Σύνδεση σε σειρά

Ονοματεπώνυμο: Σχολείο: ,.-
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία:__ /__ / 1999, Βόλος

ω Λίγες ημέρες αργότερα η Ελένη και ο Γιώργος συνέχισαν τα παιχνίδια με τα λαμπάκια και τις- μπαταρίες. Μάλιστα η Ελέ\.η είπε κάη στο Γιώργο, που του φάνηκε απίστευτο:

Γιώργο, έχουμε μπροστά μας το κύκλωμα με τη μία μπαταρία κω τη μία λάμπα Μπορείς να

συνδέσεις στο κύκJ.ωμα αυτό κω δεύτερη λάμπα, ώστε να μειώσεις τη φωτοβολία της πρώπις

λάμπας;

Α ΤΟΜΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ 1
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

1, Νομίζεις όπ μπορεί να συμβεί κάπ τέτοιο; ΝΑΙ Ι Ι ΟΧΙ Ι Ι

2. Αν, ναι κάνε ένα σχήμα, όπου να φαίνεται πώς πρέπει να συνδέσετε τα υλικά που έχετε στ/

διάθεσή σας.

3. Αν ΟΧΙ, εξήγησε για ποιο λόγο δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο κατά τ/ν άποψή σου.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
ΠΕΙΡΑΜΑ

(Συναρμολογήστε μπροστά σας το κύκλωμα με τη μία λάμπα και τη μία μπαταρία. Στη

συνέχεια προσπαθήστε να συνδέσετε και δεύτερη λάμπα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειωθεί η

φωτοβολία της πρώτης λάμπας).

4. Τι παρατηρείτε;

5. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν συνδέουμε με τον τρόπο αυτό τις δύο

λάμπες;

6. Βγάλτε από το κύκλωμα τη μία λάμπα, τι παρατηρείτε;

7. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν βγάζουμε τη μία λάμπα;
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ΦυλλάδΙ:Α εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
} Στο προηγούμενο μάθημα, φτιάξατε το κύκλωμα του σχήματος 1 και αφού μετρήσατε την

ένταση του ρεύματος στα σημεία Α, και Β, βρήκατε ης τιμές, που είναι γραμμένες μέσα στα

κουτάκια. Συναρμολογήστε τώρα το κύκλωμα του σχήματος 2.

Σχήμα 1

ΙΑ= Ο.4Α Ι Ι_Ε_

Α

Σχήμ.α 2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Αν μετρήσεις την ένταση του ρεύματος στα σημεία Γ, Δ και Ε νομίζεις ότι:

[]

π

11
L...J

ι-ι
Ι ι

r--1

L.J

D
[]

η ένταση του ρεύματος στο σημείο Γ, θα είναι μικρότερη από την ένταση του ρεύματος

στο σημείο Δ,

η ένταση του ρεύματος στο σημείο Γ, θα είναι μεγαλύτερη από την ένταση του ρεύματος

στο σημείο Δ,

η ένταση του ρεύματος στο σημείο Γ, θα είναι μικρότερη από την ένταση του ρεύματος

στο σημείο Ε,

η ένταση του ρεύματος στο σημείο Γ, θα είναι μεγαλύτερηαπό την ένταση του ρεύματος

στο σημείο Ε,

η ένταση του ρεύματος στο σημείο Δ, θα είναι μικρότερη από την ένταση του ρεύματος

στο σημείο Ε,

η ένταση του ρεύματος στο σημείο Δ, θα είναι μεγαλύτερη από την ένταση του ρεύματος

στο σημείο Ε,

η ένταση του ρεύματοςστα σημεία Γ, Δ και Ε θα είναι η ίδια;

(Βάλε ένα Χ στο τετράγωνοτης πρότασηςμε την οποία συμφωνείς)

Μετρήστεμε το πολύμετρο την ένταση του ρεύματοςστα σημεία Γ, Δ και Ε.

8. Συγκρίνετε την ένταση των 2 κυκλωμάτων. Τι παρατηρείτε;

9. Προσπάθησε να εξηγήσετε με τη βοήθεια του μοντέλου του "φανταστικού τρένου", γιατί

νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
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ΦυλλάδΙrJ εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

Α ΤΟΜΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΠΡΟΒΛ"ΨΗ

10. Στο κύκλωμα 2, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε και τρίτη λάμπα; ΝΑΙ

11. Αν συνδέσουμε και τρίτη λάμπα n νομίζεις όπ θα συμβεί;

οχ! Ι

12. Αν, νομίζεις όπ δεν μπορούμε να συνδέσουμε τρίτη λάμπα, δικαιολόγησε την άποψή σου

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Προσθέστε στο κύκλωμα 2 και τρίτη λάμπα.

13. Τι παρατηρείτε;

14. Γιατί νομίζετε όπ συνέβη αυτό;

15. Τι νομίζετε όπ θα συμβεί αν προσθέσουμε στο κύκλωμα αυτό και άλλες λάμπες;

16. Δικαιολογήστε την άποψή σας

ο Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη!

ΣγΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

17. Πώς θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που γνωρίσατε στο σημερινό μάθημα;

18. Τι συμβαίνει με τη φωτοβολία των λαμπών όταν πς συνδέουμε με αυτόν τον τρόπο;

19. Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα συνδεθεί και

δεύτερη λάμπα σε σειρά;
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ΦυλλάδΙQ εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κυκλώματα με δύο λάμπες· Παράλληλη σύνδεση

Ονοματεπώνυμο: Σχολείο: _
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία: _1__ /1999, Βόλος

ω Την άλλη μέρα, ο Γιώργος είπε κάτι στην Ελένη, που της φάνηκε πολύ αστείο.

- Μετά από όσα είδαμε και παρατηρήσαμε, χθες, Ελένη, αναρωnέμαι αν μπορούμε να κάνουμε

το εξής: Έχουμε μπροστά μας το κύκί.ωμα με τις δύο λάμπες και τη μία μπαταρία συνδεδεμένες

σε σειρά. Είναι δυνατό, νομίζεις, να συνδέσουμε τις δύο αυτές λάμπες με τη μία μπαταρία με

διαφορετικό τρόπο, ώστε να έχουν μεγαλύτερη φωτοβο}Ια, από ότι έχουν, τώρα, που είναι

συνδεδεμένες σε σειρά;

Α ΤΟΜ/ΚΗΕΡΓΑΣ/Α /
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

1. Νομίζεις ότι θα μπορέσουν τα παιδιά να συνδέσουν τα υλικά με αυτόν τον τρόπο;

ΝΑΙ ι-ι OXI~
~ -

2. Αν, ναι κάνε ένα σχήμα, όπου να φαίνεται, πώς νομίζεις ότι μπορούν να συνδεθούν τα υλικά

που έχουν τα παιδιά στη διάθεσή τους.

3. Αν, όχι, γιατί νομίζεις ότι δεν μπορούννα συνδεθούντα υλικά με αυτό τον τρόπο;

ΟΜΑΔΙΚΉΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΙ

ΠΕΙΡΑΜΑ

(Συνδέστε σε σειρά τις δύο λάμπες με τη μία μπαταρία και στη συνέχεια προσπαθήστενα

αλλάξετε τον τρόπο σύνδεσής τους, ώστε οι δύο λάμπες να φωτοβολούν περισσότερο). Τι

παρατηρείτε;

4. Πού νομίζετε ότι οφείλεται η αύξηση της φωτοβολίας των 2 λαμπών σε σχέση με το

προηγούμενο κύκλωμα, όπου συνδέσατε τις 2 λάμπες σε σειρά;

s. Δίπλα στο κύκλωμα που συναρμολογήσατε, φτιάξτε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Τι

παρατηρείτε σχετικά με τη φωτοβολία των λαμπών των δύο ΚUKλωμάτων;
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ΦυΑλάδια εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

6. 'Γι νομίζετε ότι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα και η φωτοβολία των λαμπών δεν αλλάζει;

ΟΜΑΔΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
m Στα δύο προηγούμενα μαθήματα, φτιάξατε τα κυκλώματα) των σχημάτων 1 και 2 και αφού

μετρήσατε την ένταση του ρεύματος στα σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε βρήκατε τις τιμές, που είναι

γραμμένες μέσα στα κουτάκια. Φτιάξτε τώρα, το κύκλωμα του σχήματος 3 και μετρήστε με το

πολύμετρο την ένταση του ρεύματος στα σημεία Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ.

IΑ=Ο.4ΑI
IΓ=Ο.2δΑ Ι

Σχήμα 2

11=

ΙΘ=

ΙΚ=

ΙΑ=

ΙΖ=

Σ . α 3

5 Σε όλα τα κυκλώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ίδια λαμπάκια (π.χ. 6 Volt, 3 Watt)
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Φυλλάδι:.l εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

6. Τα σημεία Η, Θ, Ι και Κ έχουν μικρότερη ένταση ρεύματος από τα σημεία Ζ και Λ. Γιατί

νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

7. Τα κυκλώματα 2 και 3 έχουν δύο λάμπες. Παρόλο αυτά το κύκλωμα 2 στα σημεία Γ, Ε κοντά

στοnς πόλους της μπαταρίας, έχει ένταση ρεύματος 0.26 ampere, ενώ το κύκλωμα 3 στα

σημεία Ζ, Λ κοντά στους πόλους της μπαταρίας, έχει μεγαλύτερη ένταση. Γιατί νομίζετε ότι

συμβαίνει αυτό;

8. Τα κυκλώματα 2 και 3 έχουν δύο λάμπες. Παρόλο αυτά η φωτοβολία των λαμπών στο

κύκλωμα 2 είναι μικρότερη από τη φωτοβολία των λαμπών στο κύκλωμα 3. Γιατί νομίζετε ότι

συμβαίνει αυτό;

9. Βγάλτε από το κύκλωμα 3 τη μία λάμπα. Τι παρατηρείτε;

10. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Α ΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
11. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν συνδέσεις με τον ίδιο τρόπο και τρίτη λάμπα στο κύκλωμα του

σχήματος 3;

12. Γιατί νομίζεις ότι θα συμβεί αυτό;

13. Πόσες λάμπες νομίζεις ότι μπορούμε να προσθέσουμε με αυτόν τον τρόπο στο κύκλωμα;

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Προσθέστε στο κύκλωμα 3 και τρίτη λάμπα.

14. Τι παρατηρείτε;

15. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

16. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν προσθέσουμε στο κύκλωμα αυτό και άλλες λάμπες με τον ίδιο

τρόπο;

17. Δικαιολογήστε την άποψή σας.
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Φυ)λάδι? εργασίας γιο. τον Ηλεκτρισμό

L) Ανακοίνωσητων αποτελεσμάτωντης κάθε ομάδαςστην τάξη!

ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

18. Πώς θα ονομάζατε τον τρόπο σύνδεσης των λαμπών που γνωρίσατε στο σημερινό μάθημα;

19. Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα κοντά στους πόλους της μπαταρίας, όταν συνδέουμε με

αυτόν τον τρόπο nς λάμπες στο κύκλωμα;

20. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει με η φωτοβολία των λαμπών όταν nς συνδέουμε παράλληλα σε

σχέση με τη φωτοβολία των λαμπών που συνδέονται σε σειρά;
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Φυλλάδι!:l εργασίας για το" Ηλεκτρισμό

6η ΔΙΔΑΚΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το πορτατίφ

Ονοματεπώνυμο: Σχολείο: -,--------,-,-:--::-c.,---
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία:__ 1__1 1999, Βόλος

ω Για πολύ καιρό τα δύο παιδιά συνέχιζαν να παίζουν με τα λαμπάια.α και τις μπαταρίες των

κυκλωμάτων. Μια μέρα, η Ελένη, παρατηρώντας το πορτατίφ, που βλέπεις και εσύ μπροστά

σου, είπε στο Γιώργο ότι αυτό. δουλεύει πολύ διαφορετικά από τα λαμπάκια των κυκλωμάτων.

Ο Γιώργος, όμως υποστήριζε το αντίθετο.

Α ΤΟΜ/ΚΗ ΕΡΓΑΣ/Α 1
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

1. Αλήθεια, με ποιο από τα δύο παιδιά συμφωνείς;

2. Γιατί νομίζεις ότι αυτό που λεει είναι σωστό;

3. Κάνε ένα σχήμα, για να δείξεις πώς νομίζεις ότι δουλεύει το πορτατίφ που έχεις μπροστά σου.

Α ΤΟΜ/ΚΗΕΡΓΑΣ/Α 2

4. Μπορείς να περιγράψεις με συντομία πώς νομίζεις ότι δουλεύει το πορτατίφ;

5. Τι ρόλο νομίζεις ότι παίζει η πρίζα στον τοίχο;

6. Τι ρόλο νομίζεις ότι παίζει το καλώδιο του πορτατίφ;

7. Τι νομίζεις ότι έχει το καλώδιο στο εσωτερικό του;

8. Τι ρόλο νομίζεις ότι παίζει το κουμπί πάνω στο καλώδιο;

9. Πώς αλλιώς ονομάζεται αυτό το κουμπί;

10. Τι υπάρχει πίσω από την πρίζα στον τοίχο;

11. Μέχρι πού φτάνει αυτό που υπάρχει πίσω από πτν πρίζα στον τοίχο;
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Φυλλ.άδ,Ω εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
12. Συζητήστε στην ομάδα. ·ι'lομίζετε ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στον τρόπ(· με τον οποίο

ανάβει το πορτατίφ και στον τρόπο με τον οποίο ανάβουν τα λαμπάκια;

ΝΑΙ D ΟΧΙ Π
13. Αν, ναι ποιες είναι αυτές;

14. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο;

1,2,. Αν ναι, ποιες είνα. αυτές;

ΝΑΙ ΟΧ! D

16. Ο τρόπος με τον οποίο ανάβει το πορτατίφ, Σας θυμίζει κάποιο από τα κυκλώματα που

φτιάξατε σε προηγΟύμϊα rαθήματα. ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί;

ΝΑ! D ΟΧ!
17. Αν νω, συναρμολσΥήστε το κύκλωμα αυτό μπροστά σας και στη συνέχεια σχεδιάστε το στο

χώρο που ακολουθεί.

ΣΧΗΜΑ

18. Αν όχι, δικαιολογήστε την άποψή σας .

.αΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη!

Α ΤΟΜΙΚΗΕΡΓΛΣΙΑ 3
19. Αν σβήσουμε το πορτατίφ, το ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεΊίσει να υπάρχει σε ορισμένα σημεία;

20. Αν ναι, ποια θα είναι αυτά τα σημεία;

21. Αν όχι, εξηγήστε τι νομίζετε ότι θα συμβεί.

22. Πάνω στα σχήματα 3 και 18, χρωμαπστε με το ίδιο χρώμα τα κομμάτια των δύο σχημάτων που

νομίζετε ότι κάνουν την ίδια "δουλειά".

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

23. Πώς ανάβει το πορτατίφ! (Συζήτηση για το ρόλο της πρίζας του τοίχου και του διακόπτη στο

κύκλωμα του πορτατίφ)
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•

Φυλλάδι!) εργασίας yta τον Hλεκrρισμό

7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές

Ονοματεπώνυμο: __---,,-,-_______ Σχολείο: ---:-----,--c:-:=-::-::--
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία:__ /__ /1999, Βόλος

ω Καθώς οι ημέρες περνούσαν,τα παιδιά άρχισαννα προβληματίζοvrαιγια τον τρόπο λειτoυργiας

- πολλών πραγμάτων που χρησιμοποιούσαν 'Καθημερινά στο σπίτι και που ως τότε δεν γνώριζαν

πώς δούλευαν. Άρχισαν, λοιπόν, να αναρωτιούνται για τα φώτα του σπιτιού.

Α ΤΟΜΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ Ι

1. Αλήθεια, εσύ πώς νομίζεις ότι δουλεύει το φως ενός δωματίου; Κάνε ένα σχήμα για να το

δείξεις.

2. Νομίζεις ότι μπορούν να είναι αναμμένα την ίδια σnγμή στο σπίτι τα φώτα πολλών δωματίων;

ΝΑΙ D ΟXL Π
3. Εάν ναι, μέχρι πόσα φώτα νομίζεις ότι μπορούννα είναι αναμμένα;

4. Εάν όχι, γιατί νομίζεις ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί;

ΑΤΟΜΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ 2
ω Η Ελένη λίγο αργότερα περιέγραψε στο Γιώργο κάτι άλλο: ΚάΠ010 βράδυ, του είπε, περιμέναμε

καλεσμένους στο σπίτι και η μητέρα μαγείρευε στην κουζίνα. Πάνω στη βιασύνη της. όμως, έριξε

κάτω το αλεύρι που είχε μέσα σε ένα ποτήρι και ο μπαμπάς έφερε την ηλεκrρική σκούπα για να το

μαζέψει.

•

5. Αλήθεια, έχει συμβεί κάποια φορά στο σπίτι σου να είναι

ηλει<tριιcή κουζίνα και η ηλει<tριιcή σκούπα; ΝΑΙ Ι
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Φυλλάδια εργασίω; για τον Ηλειcφισμό

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

6. Νομίζεις ότι μπορούν να είναι αναμμένες την ίδια στιγμή η ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική

κουζίνα;

7. Πώς μπορούν να είναι αναμμένες και οι δύο συσκευές ταυτόχρονα;

8. Μέχρι πόσες συσκευές νομίζεις ότι μπορούμε να ανάψουμε την ίδια στιγμή;

~. Τι θα συμβεί αν ανάψουμε μία παραπάνω;

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
10. Αν σβήσω την ηλεκτρική σκούπα, τι θα συμβεί με την ηλεκτρική κουζίνα;

11. Αν σβήσω την ηλεκτρική κουζίνα, τι θα συμβεί με την ηλεκτρική σκούπα;

12. Προσπάθησε να σχεδιάσεις πώς δουλεύει η ηλεκτρική κουζίνα και η ηλεκτρική σκούπα την

ίδια στιγμή

ΣΧΗΜΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

13. Πώς ανάβουν τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίη;

14. Μέχρι πόσες συσκευές νομίζετε ότι μπορούμε να αναψουν, μέσα στο σπίτι, την ίδια στιγμή και

για ποιο λόγο νομίζετε όη συμβαίνει αυτό;

15. Γιατί νομίζεις όη τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται παράλληλα και όχι σε

σειρά;
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Φυλλάδιο εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η Ηλεκτρική Εγκατάσταση του Σπιτιού (μέρος α')

Η γενική ασφάλεια

Ονοματεπώνυμο: __---,~:-::-------- Σχολείο:-,__---,__---,=--=.,,-_
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία: __ 1__ 1 1999, Βόλος

-
W Αυτό, που βλέπεις μπροστά σου, είναι μία μακέτα, όπου μπορεί να παρατηρήσει κανείς τη

διαδρομή, που ακολουθούν τα καλώδια από τη ΔΕΗ, μέχρι τα σπίτια μας, ώστε να μπορούμε

να ανάβουμε τις ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στα διάφορα δωμάτια. Πριν όμως τη δούμε

αναλυτικά, προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Α ΤΟΜ/ΚΗΕΡίΛΣ/Α 1
1. Έχειc. παρατηρήσει κάποια στιγμή το γενικό πίνακα στο χώρο του σπιτιού σου;

ΝΑ!! Ι οχιπ

2. Τι νομίζεις ότι είναι ο γενικός πίνακας:

3. Τι δουλειά κάνει;

4. Από τι αποτελείται;

5. Σε τι χρησιμεύειο γενικός πίνακας μέσα στο χώρο του σπιτιού;

6. Έχεις ακούσειποτέ τη λέξη ασφάλεια;

7. Τι νομίζεις ότι είναι;

8. Τι σημαίνειη έκφραση "κάηκε η ασφάλεια";

ΝΑ! Ι οχ] D

9. Τι ακριβώς καίγεται όταν λέμε "κάηκε η ασφάλεια";

10. Πότε καίγεταιη ασφάλεια;

11. Γιατί νομίζεις ότι καίγεται η ασφάλεια;

12. Τι νομίζεις ότι είναι ο διακόπτης;

13. Τι νομίζεις ότι είναι ο γενικός διακόπτης;
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Φυ}.λάδl~ εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΙ. 1
]4. Συζητήστε στην ομάδα. Σκεφτείτε και διατυπώστε τις απόψεις σας, σχετικά με τα εξής

θέματα: σε ποια περίπτωση καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι και για ποιο ;.όγο συμβαίνει αυτό;

ΟΜΑΔΙΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
15. Στη συνέχεια προσπαθήστε να συναρμολογήσετε πάνω στο θρανίο σας ένα κυκι..ωμα με

μπαταρίες. καλώδια και λαμπάκια, όπου να φανεί πως καίγεται η ασφάλεια και σχεδιάστε το

κύκλωμα που φτιάξατε στο χώρο που ακολουθεί.

ΣΧΉΜΑ

οΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην τάξη!

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

16. Τι είναι η ασφάλεια και σε ποια περίπτωση "καίγεται".

17. Τι είναι απαραίτητο να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε όταν καίγεται η ασφάλεια στο σπίτι μας;
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Φυλλάδι~ εργασίας για τον Ηλεκτρισμό

9η ΔΙΔΑΚΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η Ηλεκτρική Εγκατάσταση του Σπιτιού (μέρος β')

Το ευρύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης

Ο"οματεπώ,'Uμο: Σχολείο: -, --,---:-:-,--::-:.,-
Τάξη: Ομάδα: Ημερομηνία: __ /__ / 1999, Βόλος

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
ill. Παρατηρήστε προσεκτικά τη μακέτα, όπου φαίνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός σπιτιού και

προσπαθήστε όλοι μαζί στην ομάδα να περιγράψετε στο χώρο που ακολουθεί όλα όσα βλέπετε

πάνω σε αυτή.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ2
ω Προσπαθήστε τώρα να συναρμολογήσετε ένα κύκλωμα, με λάμπες και μπαταρίες, που να

περιλαμβάνει όλα όσα βλέπετε πάνω στη μακέτα. Στη συνέχεια σχεδιάστε το κύκλωμα, που

φτιάξατε, στο χώρο που ακολουθεί και ονομάστε κάθε κομμάπ του σχήματος με το όνομα του

αντίστοιχου κομμαπού της μακέτας.

ΣΧΗΜΑ
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Φυλλάδια εργασίας για τον Ηλειαρισμό

1':1Ανοχοίνωση των αποτελεσμάτων'της κΙθε ομάδας στην τάξη!

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

1. Το ευρύτερο κύκλωμα τ/ς ηλεκτρικής οικιακής Ε'γΚατάστασης.

-
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