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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι αυτό που ο 
µαθητής ήδη γνωρίζει. Εξακρίβωσε το και δίδαξε τον σύµφωνα µε αυτό».                              
(Ausubel, 1968)  

   

1. Τι είναι οι ιδέες των µαθητών  
θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι από τα µέσα της δεκαετίας του 

'70 και µετά παρατηρείται στο χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστη-

µών µια έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε παγκόσµια κλίµακα που τείνει 

να επηρεάσει αποφασιστικά το οικοδόµηµα της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επι-

στηµών (Φ. Ε.) που είχε στηριχθεί στις απόψεις των Piaget, Bruner και λοι-

πών για τη µάθηση.  

Συµφωνά µε τη νέα θεώρηση των πραγµάτων, κυρίαρχο ρόλο στη µά-

θηση παίζουν οι ιδέες που έχουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινόµενα πριν καν 

τα διδαχτούν στο σχολείο. Π. χ. πριν ο µαθητής διδαχτεί στο σχολείο τι είναι 

το φως έχει διαµορφώσει κάποια δική του άποψη για την έννοια αυτή.  

Τα παιδιά µέσω των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων και µέσα από την 

κοινωνική επαφή και τη γλώσσα αρχίζουν να οικοδοµούν ένα ευρύ φάσµα ι-

δεών για το πώς λειτουργεί ο κόσµος. Οι ιδέες αυτές χρησιµοποιούνται για να 

προβλέψουν και να ερµηνεύσουν ό,τι υποπίπτει στην αντίληψη τους.  

Οι απόψεις των µαθητών για τα φαινόµενα οµαδοποιούνται και συγκρο-

τούν ερµηνευτικά πρότυπα που καταγράφονται συνήθως ως εναλλακτικές 
ιδέες των παιδιών ή παρανοήσεις, προϋπάρχουσες ιδέες, αυθόρµητες 
αντιλήψεις, διαισθητικές ιδέες, επιστήµη των παιδιών, αναπαραστάσεις 
ή ως νοητικά µοντέλα.  

Σελίδα 3 από 8 

Οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών έχουν γενικότητα και διαχρονική ι-

σχύ, παρόλο που µερικές από αυτές διαφοροποιούνται µε την ανάπτυξη του 

µαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας. Οι ιδέες αυτές είναι επαρκείς για 

τους µαθητές για την ερµηνεία των φαινοµένων και συγκροτούν µια αυτοσυ-

νεπή ως ένα βαθµό γνωστική δοµή µε περιορισµένη ισχύ. Πολλές φορές επη-

ρεάζονται ελάχιστα από την παραδοσιακή ή την πειραµατική διδασκαλία 

(Ψύλλος κ.ά., 1993).  



Αξιοποίηση λογισµικού στην αντιµετώπιση πρώιµων αντιλήψεων στις Φ.Ε 

Οι ιδέες των παιδιών δηµιουργούνται από τους µηχανισµούς που αυτά 

διαθέτουν και µε τους οποίους αντιλαµβάνονται ό,τι συµβαίνει γύρω τους. Οι 

παρατηρήσεις π.χ. γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται αν είναι σε αρµονία ή 

όχι µε τις προσδοκίες τους. Ακόµα και οι ερωτήσεις που κάνουν και κατ' επέ-

κταση ο τρόπος που ερµηνεύουν τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν 

φαίνεται να επηρεάζονται από τα νοητικά σχήµατα που διαθέτουν (Driver, 

1983),  

Οι ιδέες τους φαίνονται στους ίδιους τους µαθητές ευλογοφανείς παρόλο 

που οι ενήλικες συχνά δε συµφωνούν. Η χρήση της γλώσσας δεν είναι ακρι-

βής.  

Μερικές από τις ιδέες που χρησιµοποιούν τα παιδιά για το φυσικό κόσµο 

είναι τόσο εδραιωµένες που δεν αλλάζουν µε τη διδασκαλία. Έτσι, παρόλο 

που µερικά παιδιά µπορούν να εφαρµόσουν τις επιστηµονικές ιδέες σε προ-

βλήµατα των εξετάσεων, αποτυγχάνουν να τις εφαρµόσουν εκτός του σχολεί-

ου για να ερµηνεύσουν µερικά φαινόµενα.  

Ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν τις προσωπικές τους 

θεωρίες ή εποικοδοµήσεις που βασίζονται στην άµεση εµπειρία από το φυσι-

κό κόσµο και τις άτυπες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µπορεί να χρησιµοποιη-

θεί στη διδασκαλία.  

Οι ιδέες των παιδιών είναι δυνατό να παραµένουν όχι µόνο µετά τη δι-

δασκαλία, αλλά και µετά την ενηλικίωση τους (Viennot, 1979).  

Πολλοί ερευνητές (Gilbert, Osborn & Fensham, 1982) υποστηρίζουν ότι 

οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, τις οποίες αποκαλούν και επιστήµη των 

µαθητών, δεν αποτελούν τα συνηθισµένα λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, αλλά 

νοητικές κατασκευές τις οποίες τα παιδιά χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν 

τα φαινόµενα. Με αυτή την έννοια, οι ιδέες των παιδιών αποτελούν αυτοδύνα-

µα σχήµατα που όµως διαφέρουν από το επιστηµονικό πρότυπο στο ότι ερ-

µηνεύουν διαφορετικά τα φαινόµενα.  

1.2 Πώς δηµιουργούνται οι ιδέες των µαθητών  

Σελίδα 4 από 8 

Οι ιδέες αναπτύσσονται στην προσπάθεια των παιδιών να δώσουν νόη-

µα στον κόσµο µέσα στον οποίο ζουν µε αναφορά στις εµπειρίες τους, τις 

τρέχουσες γνώσεις τους και τη γλώσσα που χρησιµοποιούν. Τα παιδιά, όπως 

οι επιστήµονες, χρησιµοποιούν τις οµοιότητες και τις διαφορές για να οργα-
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νώσουν τα φαινόµενα και τα γεγονότα, και κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 

των γεγονότων και των φαινοµένων ψάχνουν για στοιχεία και για σχέσεις µε-

ταξύ αυτών των στοιχείων ώστε να οικοδοµήσουν δοµές σχέσεων. Ο εγκέφα-

λος δεν είναι ένας παθητικός καταναλωτής πληροφοριών, αλλά εποικοδοµεί 

ενεργά τις δικές του ερµηνείες των πληροφοριών και βγάζει συµπεράσµατα 

από αυτές (Driver & Oldham, 1986). Όπως οι επιστήµονες, έτσι και τα παιδιά 

συγκεντρώνουν στοιχεία και χτίζουν µοντέλα για να ερµηνεύσουν τα γεγονότα 

και να κάνουν προβλέψεις.  

Πολλές ιδέες των παιδιών φαίνεται να αναπτύσσονται καθώς αυτά προ-

σπαθούν να ερµηνεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. ∆ιαµορφώνονται µε 

την επίδραση των αντιλήψεων των µεγάλων, των µέσων επικοινωνίας, την 

αλληλεπίδραση µε άλλα παιδιά από τη διδασκαλία, τα σχολικά εγχειρίδια 

κ.τ.λ.  

1.3 Αντιλήψεις για τον ηλεκτρισµό. Συνήθεις γνωστικές δυ-
σκολίες. 

Οι αντιλήψεις των µαθητών για τον ηλεκτρισµό έχουν διερευνηθεί εκτε-

ταµένα από ερευνητές στο πεδίο της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών κα-

τά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε γενικές γραµµές, oι µαθητές αναπτύσσουν στα-

διακά µια πιο ολοκληρωµένη και «επιστηµονική» θεώρηση τον ηλεκτρικών 

φαινοµένων - κυρίως µε την επίδραση της διδασκαλίας. Ωστόσο, αρκετές έ-

ρευνες έδειξαν ότι ακόµα και έπειτα από εκτεταµένη διδασκαλία, οι µαθητές 

(αλλά και οι σπουδαστές) είναι δυνατόν να εµφανίζουν αξιοσηµείωτη προ-

σκόλληση στις προγενέστερες αντιλήψεις τους για τον ηλεκτρισµό (Χρηστίδου, 

2001). 

1) Για να µελετήσουν οι µαθητές τα ηλεκτρικά φαινόµενα, πρέπει να κά-

νουν συλλογισµούς µε αφηρηµένες έννοιες, όπως «ρεύµα», «ενέργει-

α», «φορτίο» κ.ά. Πολλοί µαθητές συναντούν δυσκολίες στη διάκριση 

εννοιών, όπως ηλεκτρικό ρεύµα, ηλεκτρική ενέργεια, φορτίο. Πολλοί 

µαθητές χρησιµοποιούν συχνά το γενικό όρο «ηλεκτρισµός» αντί για 

τον κάθε φορά ορθό ειδικότερο. 

Σελίδα 5 από 8 

2) ∆υσκολίες αντιµετωπίζουν πολλοί µαθητές και στην κατανόηση της δι-

ατήρησης του φορτίου. Πολλοί µαθητές θεωρούν ότι το φορτίο χάνεται 

στη διαδροµή µέσα από τα καλώδια και συνεπώς το ηλεκτρικό ρεύµα 
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εξασθενεί. Το µηχανικό ανάλογο µε το µοντέλο του νερού, που περι-

γράφεται στο Φύλλο Εργασίας 5 του κεφαλαίου αυτού, µπορεί να βοη-

θήσει τους µαθητές να κατανοήσουν ότι το φορτίο διατηρείται. 

3) Πολλοί µαθητές συναντούν γενικότερα δυσκολίες σχετικά µε την κατα-

νόηση της µεταφοράς ενέργειας από το ηλεκτρικό ρεύµα σε ένα κύ-

κλωµα. Για να εξηγήσουν πώς φτάνει το ρεύµα από την πηγή στον 

«καταναλωτή», τα παιδιά στρέφονται σε εναλλακτικά µοντέλα (Driver 

1993), τα πιο συνηθισµένα από τα οποία είναι: 

i. Το µονοπολικό µοντέλο, στο οποίο οι µαθητές αναγνωρίζουν 

µόνο έναν πόλο στην πηγή. Οι µαθητές θεωρούν ότι για τη σύν-

δεση πηγής και λαµπτήρα είναι αρκετό ένα µόνο καλώδιο.  

ii. Το µοντέλο των συγκρουόµενων ρευµάτων, στο οποίο οι µα-

θητές θεωρούν ότι από τους δύο πόλους της µπαταρίας ρέουν 

προς τον «καταναλωτή» δύο «ποιότητες ρεύµατος», η ένωση των 

οποίων προκαλεί την ακτινοβολία του λαµπτήρα.  

iii. Το µοντέλο της εξασθένησης του ρεύµατος, σύµφωνα µε το 

οποίο το ρεύµα ρέει προς µία κατεύθυνση, καταναλώνεται στον 

λαµπτήρα, οπότε επιστρέφει λιγότερο ρεύµα στην πηγή 

iv. Το µεριστικό µοντέλο: Το ρεύµα µοιράζεται ανάµεσα στα στοι-

χεία του κυκλώµατος. Όπου οι λάµπες είναι ίδιες, το ρεύµα µοιρά-

ζεται ίσα, έτσι ώστε όλες οι λάµπες να φωτοβολούν το ίδιο. Αυτό 

σηµαίνει ότι ίδιες λάµπες σε σειρά, θα έχουν την ίδια λαµπρότητα, 

αλλά το ρεύµα δε θεωρείται ότι διατηρείται. 

Σελίδα 6 από 8 

Στο επόµενο µέρος της δραστηριότητας θα γίνει µια προσπάθεια να «εκµε-

ταλλευτούµε» τη γνώση για τις πρώιµες αντιλήψεις των παιδιών, το λογισµικό 

του ΥΠΕΠΘ των ΦΕ για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του δηµοτικού και να αντιµετωπί-

σουµε τις αντιλήψεις αυτές στην οθόνη του Λογισµικού «ηλέκτριση στο µικρό-

κοσµο». 
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2.  Αντιµετώπιση των εναλλακτικών ιδεών 

2.1 Τα ηλεκτρόνια καταναλώνονται; 
Οι µαθητές πιστεύουν 

πως τα ηλεκτρόνια που κι-

νούνται µέσα στον αγωγό 

«χάνονται» όταν οι δύο ά-

κρες του αγωγού συνδεθούν 

µε τους πόλους της µπατα-

ρίας(βλ παρ 1.3.2). Οι δύο 

οθόνες του λογισµικού µπο-

ρούν να µας δώσουν τη δυ-

νατότητα να αλλάξουµε αυτή 

την αντίληψη, βοηθώντας τα παιδιά να δοµήσουν νέο νοητικό σχήµα. Σε δρα-

στηριότητα του φύλλου εργασίας δίνουµε συγκεκριµένες οδηγίες. Πρώτα απ’ 

όλα θεωρούµε πως τα παιδιά είναι χωρισµένα σε οµάδες, κάθε οµάδα έχει 

έναν υπολογιστή, έχουν ανοίξει τον υπολογιστή και βρίσκονται µπροστά στην 

οθόνη(Εικόνα1.) 

   «… στην οθόνη που βλέπετε έχουµε ένα τµήµα αγωγού. Βλέπετε πως 

τα ηλεκτρόνια µε το κόκκινο 

χρώµα κινούνται µέσα. Πώς 

κινούνται;» Αυτή είναι η πρώ-

τη διερευνητική ερώτηση που 

καθοδηγεί τα παιδιά στο να 

προσέξουν την ελεύθερη κί-

νηση.  
Ε -
δ

Εικόνα 1: ελεύθερη Κίνηση ηλεκτρονίων 
 
ικόνα 2: Κίνηση των ηλεκτρονίων µετά από σύν
εση µε την µπαταρία 
Η επόµενη ερώτηση α-

φορά τη ροή των ηλεκτρονίων. Οδηγίες δίνονται από την οθόνη του λογισµι-

κού. Εµείς µπορούµε να παρέµβοµε µε ερώτηση: «… κάντε κλικ στο «σοφό 

πουλί» της οθόνης για να συνδέσει τις άκρες του αγωγού µε µια µπαταρία. Τι 

προσέχουµε στην κίνηση των ηλεκτρονίων; Πού οδηγούνται τα ηλεκτρόνια 

κατά την κίνησή τους µέσα στο αγωγό;» 

Σελίδα 7 από 8 
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Η πιθανές απαντήσεις που θα στηρίζονται στις πρώιµες και εναλλακτικές 

ιδέες των παιδιών, θα κινούνται γύρω από την άποψη της «κατανάλωσης» 

των ηλεκτρονίων και της σταδιακής τους µείωσης µε τη λογική ότι οι συσκευές 

που είναι συνδεδεµένες «καταναλώνουν» τα ηλεκτρόνια ή της απώλειάς τους 

µέσα στους αγωγούς. 

Στο σηµείο αυτό προτείνουµε στα παιδιά: «…κάντε κλικ στο «σοφό που-

λί» της οθόνης πάλι και να συγκρίνετε τον αριθµό των ηλεκτρονίων πριν και 

µετά τη σύνδεση µε την ηλεκτρική πηγή. Τι παρατηρείτε;» 

Η παρατήρηση θα καταλήξει στο συµπέρασµα πως ο αριθµός τω ηλε-

κτρονίων που κινούνται στον αγωγό  δεν διαφέρει όσος χρόνος κι αν περάσει. 

Το συµπέρασµα λοιπόν θα είναι να αντιληφθούν οι µαθητές πως τα ηλεκτρό-

νια δεν καταναλώνονται. 

2.2 Υπάρχουν άραγε δύο συγκρουόµενα ρεύµατα; 
Με την ίδια οθόνη(Εικόνα 2) οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να αντιληφ-

θούν την κίνηση των ηλεκτρονίων προς µια κατεύθυνση. Προτρέπουµε τα 

παιδιά : «… κάντε κλικ στην κουκουβάγια για να συνδέσει τον αγωγό µε την 

µπαταρία. Από ποιον πόλο σε ποιον κατευθύνονται τα ηλεκτρόνια;» 

Τα παιδιά είναι προφανές πως θα απαντήσουν την πορεία από τον αρ-

νητικό πόλο προς τον θετικό. 

Επανερχόµαστε όµως γιατί µπορεί κατά την άποψή τους αυτό να είναι 

τυχαίο και την επόµενη φορά να µην συµβεί το ίδιο. Προτείνουµε λοιπόν: «… 

κάντε κλικ αρκετές φορές ώστε να δείτε τι θα συµβεί η πορεία αλλάζει ή πα-

ραµένει ίδια;» 

Αξίζει βέβαια να πούµε πως τα παιδιά στην συγκεκριµένη οθόνη έχουν 

µερική άποψη του κυκλώµατος και ίσως η γενίκευση πως αυτό συµβαίνει σε 

όλα τα µέρη του κυκλώµατος να είναι δύσκολη. Ωστόσο όµως η συγκεκριµένη 

οθόνη βοηθά στην αλλαγή της αντίληψης πως υπάρχουν δυο ρεύµατα που 

συγκρούονται, αλλά θα πρέπει να συµπληρωθεί µε περισσότερες δραστηριό-

τητες ώστε να δοµήσουν νέο σχήµα νοητικό που θα περιλαµβάνει ολόκληρο 

το ηλεκτρικό κύκλωµα.  

Σελίδα 8 από 8 

  


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1. Τι είναι οι ιδέες των μαθητών
	1.2 Πώς δημιουργούνται οι ιδέες των μαθητών
	1.3 Αντιλήψεις για τον ηλεκτρισμό. Συνήθεις γνωστικές δυσκολ

	2.  Αντιμετώπιση των εναλλακτικών ιδεών
	2.1 Τα ηλεκτρόνια καταναλώνονται;
	2.2 Υπάρχουν άραγε δύο συγκρουόμενα ρεύματα;


