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Περίληψη. Επιχειρείται η ανάδειξη και η υποστήριξη τόσο της –ευκταίας– εκπαιδευτικής / 
γνωσιακής όσο και της –επιδιωκόμενης– παιδευτικής / παιδαγωγικής συμβολής των νέων 
βιβλίων "Φυσικά - Ερευνώ και Ανακαλύπτω" (του 2006 για την Ε΄ και Στ΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου) στην εκ-παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες κατά την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με μια δειγματική παρουσίαση μιας πρότυπης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις / οδηγίες για τη βέλτιστη ακολουθία των 
μεθοδολογικών βημάτων και τον χρονικό καταμερισμό της, τη συστημική συσχέτιση των 
διαθεματικών πληροφοριών, τον αποδεικτικό –επιβεβαιωτικό και απορριπτικό– πειραματισμό 
και ερμηνευτική αναφορά στον μικρόκοσμο. Πρωταρχική επιδίωξη είναι να προταθεί / 
επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός τρόπος αξιοποίησης των επιμέρους βιβλίων ("Τετραδίου 
Εργασιών" και "Βιβλίου Μαθητή") με την ανακάλυψη της γνώσης και την αποφυγή της 
απομνημόνευσης. Η παρουσιαζόμενη πρότυπη εκπαιδευτική διαδικασία αφορά στην 
"ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή – Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό 
στον Ηλεκτρισμό". 
 
Εισαγωγή  
Η προτεινόμενη και εφαρμοζόμενη μεθοδολογική προσέγγιση είναι η εφαρμογή της 
επιστημονικής (και) ως εκπαιδευτικής μεθόδου (βλ. βιβλιογραφική αναφορά [2]), με την εξής, 
αδρή, σχηματοποίηση των βημάτων της: 

 

mailto:sstraga@primedu.uoa.gr
mailto:kalkanis@primedu.uoa.gr
http://micro-kosmos.uoa.gr/


ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΓΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ 262 

Κατά το μεθοδολογικό εκ-παιδευτικό αυτό πρότυπο,  ο/η εκπαιδευτικός: 
• αναζητά εναύσματα προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών,  
• προβληματίζει τους μαθητές προτρέποντάς τους να διατυπώνουν υποθέσεις (ή 
προαντιλήψεις τους, αν υπάρχουν),  

• τους ενεργοποιεί στην εκτέλεση πειραμάτων και στην καταγραφή παρατηρήσεων,  
• προκαλεί συζήτηση για τη διεύρυνση των παρατηρήσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων 
και την εφαρμογή τους και  

• εξασφαλίζει την εμπέδωση των συμπερασμάτων, ερμηνεύοντάς τα με τη βοήθεια του 
προτύπου του μικροκόσμου, και οδηγεί τους μαθητές σταδιακά στη γενίκευση, 
συσχετίζοντάς τα διαθεματικά με όλες τις παραμέτρους της καθημερινής ζωής.  

Προτείνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία κάθε θεματικής ενότητας / θέματος η 
συνδυαστική εφαρμογή των μεθοδολογικών βημάτων με την συστημική συσχέτισή του με τις 
διαθεματικές παραμέτρους του, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Εξυπακούεται ότι η 
χρήση του "Τετραδίου Εργασιών" και του "Βιβλίου Μαθητή" είναι σειριακή.  
 

 
 
Όσον αφορά στον χρονικό καταμερισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προτείνεται να 
ακολουθείται η εξής χρονική ποσόστωση (%) στα βήματα του μεθοδολογικού εκπαιδευτικού 
προτύπου:  Έναυσμα ενδιαφέροντος (~ 15% του χρόνου), Διατύπωση Υποθέσεων (~ 10% του 
χρόνου), Πειραματισμός (~ 45% του χρόνου), Καταγραφή Συμπερασμάτων (~ 20% του 
χρόνου), Γενίκευση, Εμπέδωση (~ 10% του χρόνου). Είναι προφανές ότι τα βήματα του 
"εναύσματος ενδιαφέροντος" και της "γενίκευσης, εμπέδωσης" είναι εύκολο –αλλά όχι 
ευκταίο(!)– να διογκωθούν χρονικά κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (…), εάν 
δεν έχει προηγηθεί ένας παρόμοιος χρονικός προγραμματισμός.  
 
Προγραμματισμός  
Ο προγραμματισμός των προς μελέτη θεματικών ενοτήτων / θεμάτων γίνεται από τον/την 
εκπαιδευτικό με βάση το εξής σκεπτικό: Οι πρωταρχικοί στόχοι της εκπαίδευσης στις 
φυσικές επιστήμες (σε αυτή τη βαθμίδα) είναι η μεθοδολογική συγκρότηση των μαθητών, η 
δημιουργία ερευνητικής διάθεσης και δυνατότητας δραστηριοποίησης, η απαίτηση και 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 5 (Α) 2007 
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αναζήτηση αποδεικτικών διαδικασιών, η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, αλλά και η 
ολοκλήρωση μιας πολύπλευρης και βαθιάς μόρφωσής τους. Δευτερεύων στόχος (σε αυτή τη 
βαθμίδα) είναι η ανάπτυξη του γνωσιακού υποβάθρου τους στις φυσικές επιστήμες, η οποία 
θα ολοκληρωθεί στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Γι’αυτό, δεν είναι απαραίτητη η 
μελέτη όλων των θεματικών ενοτήτων, οι οποίες προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, 
αλλά η συστηματική εφαρμογή και αφομοίωση από τους μαθητές της ερευνητικής και 
ανακαλυπτικής μεθοδολογίας.  
Μια από τις προσφορότερες, με βάση αυτό το σκεπτικό, θεματικές ενότητες είναι η θεματική 
ενότητα της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής "Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ο 
Ηλεκτρομαγνήτης", η οποία προβλέπεται, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στην  
Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, και επιλέγεται γι’ αυτήν τη δειγματική εφαρμογή μας.    
     
Προετοιμασία  
Πριν τη διδασκαλία της ενότητας προτείνεται να μελετηθούν από το "Βιβλίο Δασκάλου" τα 
εισαγωγικά στοιχεία  που απαιτούνται (Διάρκεια, Φύλλα Εργασίας, Λεξιλόγιο, Γενικός 
Στόχος Κεφαλαίου, Ειδικότεροι Στόχοι, το Κεφάλαιο Συνοπτικά, Συνήθεις Εναλλακτικές 
Αντιλήψεις – Συνήθεις Γνωστικές Δυσκολίες, Όργανα και Υλικά, Ανάπτυξη του Κεφαλαίου) 
καθώς και οι αντίστοιχες σελίδες από το Βιβλίο Μαθητή, προκειμένου να γίνει η επιλογή των 
κατάλληλων πληροφοριών για τη διαθεματική συσχέτιση και ανάλυση του θέματος. 
Συγκεκριμένα: από το Βιβλίο Δασκάλου μελέτη θεωρίας   (σελ. 185 - 188), επισήμανση 
διδακτικών στόχων και μελέτη επισημάνσεων φύλλου εργασίας  (σελ. 194 - 196), από το 
Τετράδιο Εργασιών  (σελ. 129 - 132) και από το Βιβλίο Μαθητή  (σελ. 98 - 99)  
Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες και καταγράφονται τα απαραίτητα πειραματικά υλικά. 
Συνιστάται να γίνει καταγραφή των υλικών που απαιτούνται, για όλη την ενότητα και να 
ζητήσουμε από τις ομάδες των μαθητών να τα συγκεντρώσουν πριν ξεκινήσουμε. 
 
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία  
1. Έναυσμα Ενδιαφέροντος 
Το έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών γίνεται με αναφορά / παρατήρηση / σχολιασμό 
των εικόνων, οι οποίες προτάσσονται του αντίστοιχου θέματος στο "Τετράδιο Εργασιών". 

Θέμα: Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ο Ηλεκτρομαγνήτης 

 

 
Στ΄τάξη  
Τετρ. Εργ. σελ. 129  

Παρατηρώ  
Ενδιαφέρομαι 

 

2. Υποθέσεις 
Ο/η εκπαιδευτικός, μετά –ή και συγχρόνως με– το έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών 
του, προκαλεί συζήτηση στην τάξη και προβληματίζει τους μαθητές για το μελετώμενο θέμα 
Στη συνέχεια, τους προτρέπει να διατυπώσουν υποθέσεις (ή προαντιλήψεις τους, αν 
υπάρχουν) για τις αιτίες ή/και την εξέλιξη του μελετώμενου θέματος / φαινομένου, τις οποίες 
καταγράφει στον πίνακα. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  
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Συζητώ 
Προβληματίζομαι  
Υποθέτω 

Στ΄τάξη  
Τετρ. Εργ. σελ. 129  

3. Πειραματισμός 
Ο/η εκπαιδευτικός, μετά τη διατύπωση των υποθέσεων (/ προαντιλήψεων) των μαθητών του 
για το –υπό μελέτη– θέμα / φαινόμενο,  ενεργοποιεί τους μαθητές να εκτελέσουν αποδεικτικά 
(επιβεβαιωτικά ή απορριπτικά) πειράματα, ώστε στη συνέχεια να διατυπώσουν και να 
αξιολογήσουν τις παρατηρήσεις τους. Τα πειράματα εκτελούνται –απαραίτητα– από τους 
μαθητές, σε ομάδες. Τα πειράματα απαιτούν απλά και εύκολα ευρέσιμα (στο σπίτι ή ακόμη 
και σε μικρά καταστήματα, όπου υπάρχουν δημοτικά σχολεία) υλικά ή μέσα. Οι όποιες 
παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του πειραματισμού αναγράφονται από τους μαθητές σε 
πρόχειρο τετράδιο.   
  

 
 

Πείραμα 1  
 

 
Πειραματίζομαι 

Στ΄τάξη  
Τετρ. Εργ. σελ. 129 - 130 

 
 
 
 

Πείραμα 2 

 

 

 

Το καλώδιο προκαλεί βραχυκύκλωμα 
και  είναι σημαντικό να επισημάνουμε 
στους μαθητές ότι δεν πρέπει το 
καλώδιο να μένει συνδεδεμένο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα με την 
μπαταρία, γιατί αλλιώς αυτή θα 
καταστραφεί.  

 
Πείραμα 3 
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4. Συμπεράσματα, Εφαρμογές 
Ο/η εκπαιδευτικός, μετά την εκτέλεση των πειραμάτων από τους μαθητές και την καταγραφή 
(σε πρόχειρο τετράδιο) των παρατηρήσεών τους, βοηθά τους μαθητές να αξιολογήσουν τις 
παρατηρήσεις τους και να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους (στις κατάλληλες θέσεις στο 
"Τετράδιο Εργασιών"). Έτσι, μία από τις υποθέσεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί, 
αναγορεύεται σε "θεωρία".  

 

 

 

Στ΄τάξη  
Τετρ. Εργ. σελ. 131 
Βιβλ. Εκπ. σελ. 196 

Συμπεραίνω 
Καταγράφω 
Εφαρμόζω 

 
Οι εφαρμογές –προτείνεται να– γίνονται με βάση τις "εργασίες για το σπίτι", από το "Τετράδιο 
Εργασιών". Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει την εφαρμογή των συμπερασμάτων στις "εργασίες 
για το σπίτι", οι οποίες εκτελούνται και συμπληρώνονται στο σχολείο.  

 
 
 
 

Συμπεραίνω 
Καταγράφω 
Εφαρμόζω 
 

Στ΄τάξη  
Τετρ. Εργ. σελ. 132 
Βιβλ. Εκπ. σελ. 196 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 5 (Α) 2007 
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5. Γενίκευση, Εμπέδωση   
Η γενίκευση και η ερμηνεία του υπό μελέτη θέματος  –προτείνεται να– γίνεται με βάση τις 
αναφορές στο πρότυπο του μικροκόσμου καθώς και τις –πολλές και ποικίλες– διαθεματικές 
αναφορές και προτάσεις διαθεματικών δραστηριοτήτων (ιδίως των τεχνολογικών), οι οποίες 
περιέχονται στο "Βιβλίο του Μαθητή". Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει (και οι μαθητές 
διαβάζουν εκ περιτροπής στην τάξη) τις αναφορές στο πρότυπο του μικροκόσμου από το 
"Βιβλίο του Μαθητή", τους βοηθά δε να ερμηνεύσουν και να γενικεύσουν τα συμπεράσματά 
τους. Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει (και οι μαθητές διαβάζουν εκ περιτροπής στην τάξη) 
μερικές διαθεματικές πληροφορίες (ή εκτελούν διαθεματικές δραστηριότητες) από το "Βιβλίο 
Μαθητή" επίσης. 

 
 
 
 

 

Γενικεύω, 
μικροΕρμηνεύω,     

Συσχετίζω, 
Εμπεδώνω 

Στ΄τάξη  
Βιβλ. Μαθ.  σελ. 98-99 
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για τον εκπαιδευτικό 

 
 
Η διττή διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρισμού) από την κίνηση 
μαγνητών (μαγνητισμού) και της δημιουργίας ηλεκτρομαγνητών (μαγνητισμού) από το 
ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρισμού) είναι ακριβώς η διττή διαδικασία / φαινόμενο της 
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Αυτή προβλέπεται από την τρίτη και τέταρτη εξίσωση 
Maxwell. 
 

 
3η εξίσωση Maxwell / 
/ εξίσωση Faraday-
Henry   
  

∫ ∫−=
l

S
nudsB

dt
dldE   

t
BE
∂
∂

−=×∇  

 
4η εξίσωση Maxwell / 
/εξίσωση Ampère-
Maxwell 
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Οι τέσσερις εξισώσεις Maxwell περιγράφουν όλα τα ηλεκτρικά (και) μαγνητικά φαινόμενα 
του φυσικού μας κόσμου με τέτοια πληρότητα –εκτός της ακρίβειας και της "κομψότητάς 
τους"– ώστε να συνθέτουν μια ολόκληρη θεωρία, την ηλεκτρομαγνητική θεωρία.  
Η τρίτη εξίσωση Maxwell περιγράφει (και προβλέπει) τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου E  
(άρα και ηλεκτρικού ρεύματος) όταν υπάρχει μαγνητικό πεδίο μεταβαλλόμενο με τον χρόνο 
( Bd /dt). Ενώ, η τέταρτη εξίσωση Maxwell περιγράφει (και προβλέπει) τη δημιουργία 
μαγνητικού πεδίου B  (άρα και ηλεκτρομαγνητικό) όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Ι.  
(βλ .Γ. Θ. Καλκάνη, "ΕκΠαιδευτική ΦΥΣΙΚΗ, Ι. οι Θεωρίες", Αθήνα, 2005 και  
      Γ.Θ.Καλκάνη, "Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις/με τις Φυσικές Επιστήμες", Αθήνα, 2007) 
 

 
 
 
 

Επιλέγονται από τον/την εκπαιδευτικό μερικές διαθεματικές αναφορές (και διαβάζονται στην 
τάξη από το "Βιβλίο του Μαθητή"), ίσως δε και προτείνονται διαθεματικές δραστηριότητες 
σχετικές με το θέμα.   
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