
Αλβανό�ουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύµβουλος 

∆ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών σύµφωνα µε το εξελισσόµενο διδακτικό µοντέλο 

Σχέδιο Μαθήµατος: ∆οµή του ατόµου, Στατικός ηλεκτρισµός 

∆ιάρκεια: 2 ώρες 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  

Α. Εισαγωγικό ερέθισµα, διατύπωση 

προβλήµατος, διατύπωση υποθέσεων. 

1. Προσέλκυση προσοχής 

2. Ανάπτυξη κινήτρων για 

µάθηση 

 

3. Τίθεται το πρόβληµα 

4. Ανάδειξη πρώιµων 

αντιλήψεων των µαθητών µε 

τη διατύπωση των υποθέσεων. 

Α. Γνωριµία µε τους µαθητές 

 

1. Αναφορά στον Uri Keller  

2. Εισαγωγή στον κόσµο των 

«µαγικών»(µε εικόνα ή ερώτηση). 

3. Βίντεο: «Γιατί αποµακρύνεται ο 

πλαστικός χάρακας όταν τον 

πλησιάζει ένας άλλος;» ή «Πώς 

εξηγείται ο κεραυνός;» ή «Γιατί 

σηκώνονται τα µαλλιά του µωρού;» 

Γιατί άραγε συµβαίνει αυτό; Πώς 

εξηγείται; 

4. Καταγραφή των υποθέσεων στον 

πίνακα. 

 

Β. Πειραµατική αντιµετώπιση 

 

i. Με έλεγχο των προ-

απαιτούµενων 

 

ii. Με χρήση αναλογιών 

 

 

iii. Με αναλυτικές οδηγίες 

 

iv. Στόχος, η γνωστική 

σύγκρουση 

Β. Πειραµατική αντιµετώπιση  

i. Αναφορά στο µικρόκοσµο του ατόµου. 

� Με λογισµικό 

� Με χρήση αναλογιών (πλανήτες) 

� Με κατασκευές (πλαστελίνη) 

� Με σχέδια, δραµατοποίηση (παιδιά). 

iii. Εκτέλεση πειραµάτων σε οµάδες ή 

επίδειξη. 

� Με αναλυτικές οδηγίες (τετράδιο 

εργασιών) 

� Με καταγραφή παρατηρήσεων (σε 

πρόχειρο τετράδιο) 
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iv Αντιπαράθεση υποθέσεων-επιστηµονικών 

εξηγήσεων 

Γ. Εξαγωγή συµπεράσµατος Γ. Αξιολόγηση των παρατηρήσεων και 

υποβοήθηση µαθητών για εξαγωγή 

συµπεράσµατος (πρώτα στο πρόχειρο) 

• Χωρίς βοήθεια 

• Με βοήθεια 

• Με οµαδική εργασία 

 

∆. Γενίκευση-Εµπέδωση 

1. Με κατάθεση εµπειριών της 

καθηµερινότητας 

2. Αποφυγή µικρών ατυχηµάτων 

της καθηµερινότητας 

o Με επίλυση 

προβλήµατος 

o Με ερµηνεία 

αποτελεσµάτων που 

δεν µπορούσαν να 

εξηγήσουν πριν. 

∆. Καθηµερινότητα 

1. Πειράµατα µε άλλα υλικά. 

2. «Έχετε νιώσει ποτέ τα µαλλιά σας να 

ηλεκτρίζονται καθώς χτενίζεστε;» ή 

3. «Αισθανθήκατε ποτέ έναν ηλεκτρικό 

σπινθήρα στα χέρια σας;» 

4. «Πώς εξηγείται ο κεραυνός;» 

5. «Γιατί σηκώνονται τα µαλλιά του 

παιδιού στην πλαστική τσουλήθρα;» 

6. Πώς θα µπορούσατε να τα αποφύγετε; 

 

 

Ε. Ανασκόπηση (προαιρετικά) Ε. Ποια νοµίζατε ότι ήταν αρχικά η ερµηνεία 

και ποια είναι η τελική επιστηµονική, στο 

ερώτηµα που τέθηκε; 

 

ΣΤ. Αξιολόγηση του µαθητή 

(προαιρετικά) 

ΣΤ. Ερωτηµατολόγιο αντικειµενικού τύπου.  

 


