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Περίληψη 

Η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, υποστηρίζουν το έργο του 

εκπαιδευτικού και καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μέσα από δραστηριότητες. Ο 

διαδραστικός πίνακας, μαζί με άλλα εργαλεία των Τ.Π.Ε., υποστηρίζουν ολόπλευρα τη μαθησιακή διαδικασία. 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο (εφαρμοσμένο στους προσωπικούς 

υπολογιστές -netbooks- των μαθητών στην τάξη) στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων όπου οι 

περισσότεροι μαθητές συναντούν αρκετές δυσκολίες, τόσο στην ποιοτική όσο και την ποσοτική μελέτη τους. 

Λόγω του μεγάλου εύρους του θέματος το συγκεκριμένο σενάριο περιορίζεται στη μελέτη του «Νόμου του 

Οhm » σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Με προσομοιώσεις πειραμάτων κυρίως από το διαδίκτυο που  

βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων που μελετώνται καθώς οι μετρήσεις που παίρνουμε για τα 

διάφορα μεγέθη είναι απαλλαγμένα των σφαλμάτων που υπεισέρχονται σε ένα πραγματικό πείραμα. Δίχως να 

αμφισβητηθεί η σημασία του πραγματικού πειράματος θα πρέπει να γίνει αποδεκτό πως το εικονικό πείραμα 

προσφέρει περισσότερες δυνατότητες μελέτης καθώς είναι πιο αξιόπιστο. 

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνολογία ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαδραστικό λογισμικό, προσωπικός  Η/Υ. 

 

Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

Βασικό στοιχείο στην κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση, είναι η εισαγωγή 

και η χρήση της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.), κυρίως στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Ως Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) εννοούμε τις μεθόδους, τις 

εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, που αφορούν στη 

συγκέντρωση και ηλεκτρονική κωδικοποίηση, επεξεργασία, ταξινόμηση, επιλεκτική και 

συνδυαστική ανάσυρση, διακίνηση και διάχυση, γνωστοποίηση και μελέτη της όποιας 

πληροφορίας σε κάθε της μορφή (μέσο), ήτοι κειμένου, αριθμού, γραφήματος, ήχου, εικόνας, 

βίντεο, κλπ. Οι Τ.Π.Ε. ή Νέες Τεχνολογίες έχουν ως κέντρο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο 

οποίος, σήμερα, είναι εμπλουτισμένος αφενός με δυνατότητες πολυμέσων, που επιτρέπουν 

την καταγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση κειμένου, ήχου, κινούμενης εικόνας και βίντεο 

(και το μεταξύ τους συνδυασμό) και αφετέρου, με δυνατότητες υπερμέσων, δηλαδή τη μη 

γραμμική διασύνδεση του υπερκειμένου και των πολυμέσων μέσω συνδέσμων (links) σε 

αλληλεπίδραση με το χρήστη. 

Έτσι λοιπόν θα πρέπει από τη μια μεριά να εξασφαλιστεί, η πρόσβαση όλων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στο Διαδίκτυο και στα πολυμέσα, 

αλλά και να ληφθούν μέτρα ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν αποκτήσει 

γνώσεις σχετικές με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών.  

Επιμόρφωση όμως, των εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε. σημαίνει  να 

αντιλαμβάνονται τρόπους αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, να εμπλέκουν 

ενεργητικά τους μαθητές/τριες στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας, να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των λογισμικών που προσφέρονται για εκπαιδευτική 
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χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες 

αρχές όταν σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν με παιδαγωγικά ορθό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. στην σχολική τάξη. 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση της πρόσβασης στις Τ.Π.Ε., που 

σημαίνει παροχή επαρκούς εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού και  ενθάρρυνση της 

χρήσης καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης, που βασίζονται στις Τ.Π.Ε. 

(τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας). 

Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο να έχουμε ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τόσο των 

μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, για χρήση των Η/Υ και των νέων τεχνολογιών, καθώς 

και αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού και  στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και στα 

αναλυτικά προγράμματα.  

Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας των Vygotsky, Leontiev, Luria και Nardi η 

ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται από πολιτισμικά σύμβολα (cultural signs) λέξεις και 

εργαλεία τα οποία επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και συνεπώς στις νοητικές του 

διεργασίες. Η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η δραστηριότητα η οποία αποτελείται από το 

υποκείμενο (άτομο ή ομάδα), το αντικείμενο (στόχος), τους κανόνες και τις λειτουργίες. Η 

δραστηριότητα γίνεται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων (όργανα, σήματα, γλώσσες) τα 

οποία δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. Η θεωρία της 

δραστηριότητας έχει σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που αφορούν την επικοινωνία 

ανθρώπου-μηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με 

υπολογιστή (συνεργατική μάθηση). Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) με 

υπολογιστή βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο (μαθητή), το 

αντικείμενο (στόχο μάθησης) και τα διαθέσιμα εργαλεία. 

Επομένως η εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων με την αξιοποίηση καταλλήλων 

λογισμικών στους προσωπικούς υπολογιστές (netbooks) των μαθητών, αφενός υποστηρίζει 

το έργο του διδάσκοντα και αφετέρου καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.  

Αν και οι νέες τεχνολογίες κερδίζουν σημαντικό έδαφος στη σύγχρονη διδακτική, 

υπάρχουν αρκετές φωνές που ενίστανται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, οι Hofstein και  

Lunneta (2004) κατέληξαν ότι τα ευρήματα των ερευνών σχετικά με τους αποτελεσματικούς 

τρόπους εφαρμογής των εικονικών πειραμάτων και ιδιαίτερα των προσομοιώσεων, δεν είναι 

αρκετά πειστικά, σε σχέση με τα πραγματικά πειράματα. Πιθανά, η ένσταση να προκύπτει 

από τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών: είναι αποσπασματική, με περιορισμένη 

θεματολογία και αποξενωμένη από το εξεταστικό σύστημα, που επιβραβέβει την αποστήθιση 

και τη μηχανική επίλυση προβλημάτων, ακόμα και σύνθετων, ενώ μέχρι πρόσφατα οι όποιες 

εφαρμογές ήταν σχεδόν όλες στην αγγλική γλώσσα. 

 

Εφαρμογή Διδακτικού Σεναρίου στην τάξη  

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη περιλαμβάνει παράδειγμα 

εκπαιδευτικού σεναρίου πάνω στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και 

συγκεκριμένα πάνω στη μελέτη του «Νόμου του Οhm» σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, 

εφαρμοσμένο στους προσωπικούς υπολογιστές (netbooks) των μαθητών στην τάξη. Η 

διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

για την τρίτη τάξη του Γυμνασίου, τόσο σε θεωρητική βάση, όσο και σε εργαστηριακή. Για 

το σκοπό αυτό θα χρησημοποιηθούν προσομοιώσεις πειραμάτων κυρίως από το διαδίκτυο 

που  βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων που μελετώνται, καθώς οι 

μετρήσεις που παίρνουμε για τα διάφορα μεγέθη είναι απαλλαγμένες των σφαλμάτων που 

υπεισέρχονται σε ένα πραγματικό πείραμα. Αξιοποιώντας επομένως, τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση 
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(Τ.Π.Ε.) για την καλύτερη μελέτη των ηλεκτρικών φαινομένων  που διαπραγματεύεται η 

συγκεκριμένη εργασία.  

Έτσι, οι μαθητές εργάζονται στην τάξη, σε ομάδες (2-3 ατόμων η κάθε μία). Κάθε ομάδα  

χρησιμοποιεί από ένα netbook και καθοδηγείται από Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε.), στα οποία 

καταγράφει τις απαντήσεις της, όπου αυτό ζητείται. Το σενάριο μπορεί να προσαρμοστεί για 

χρήση σε Διαδραστικό Πίνακα (Δ.Π.) ή βιντεοπροβολέα και Η/Υ (αν δεν υπάρχει 

δυνατότητα για netbooks).  

Η διδακτική πορεία του μαθήματος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το μοντέλο της 

καθοδηγούμενης ανακάλυψης  με την εφαρμογή της διαδικασίας: «υπόθεση – πειραματικός 

έλεγχος - συμπέρασμα», με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται, αφενός, η ανάκληση γνώσεων 

σχετικά με τα φαινόμενα που μελετάμε και αφετέρου, η επιβεβαίωση των παραπάνω με 

αντίστοιχα εικονικά πειράματα και η τελική καταγραφή συμπερασμάτων.  

Πριν από την εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και να 

γνωρίζουν τις έννοιες των μεγεθών: ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, διαφορά δυναμικού 

(τάση), αντίσταση διπόλου και την έννοια του αντιστάτη. Καλό  είναι να έχουν κάποια 

εμπειρία από το πραγματικό εργαστήριο στη χρήση των οργάνων μέτρησης και στην 

κατασκευή απλών κυκλωμάτων. Επίσης θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον 

του εικονικού εργαστηρίου.  

Θα πρέπει όμως, να σημειωθεί, ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να αναζητούν μέσω 

μετρήσεων τις τιμές των μεγεθών  που χρειάζονται (τάση, ένταση) για να υπολογίσουν την 

ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού. Τα αντιμετωπίζουν δηλαδή σαν απλά αριθμητικά μεγέθη 

που απλώς πρέπει να διαιρέσουμε για να υπολογίσουμε ένα άλλο αριθμητικό μέγεθος που 

μας δείχνει την ηλεκτρική αντίσταση του αγωγού.   

Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να σχεδιάσουν  

ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, ιδίως ένα κατάλληλο με το οποίο θα μπορούσαμε να βρούμε 

την αντίσταση ενός δίπολου. Σημαντικές είναι, επίσης, και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

να συνοψίζουν τα συμπεράσματά τους σε πιο γενικές προτάσεις – φυσικούς νόμους. 

Θέτοντας, επομένως, τους διδακτικούς μας στόχους, με βάση τις παραπάνω 

παρατηρήσεις, οι μαθητές μετά το μάθημα θα πρέπει να είναι σε θέση:  

 να υπολογίζουν την αντίσταση κάθε δίπολου αναζητώντας την τάση στα άκρα του 

και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει, 

 να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν στο (εικονικό) εργαστήριο, το κατάλληλο 

κύκλωμα για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής αντίστασης ενός δίπολου.  

 να μπορούν να συνοψίζουν τα συμεράσματα που βγάζουν (με τη μορφή ενός 

Νόμου), μετά την εφαρμογή της διαδικασίας: «υπόθεση - πειραματικός έλεγχος - 

συμπέρασμα» και  

 να μπορούν να διατυπώνουν τον νόμο του Ohm.  

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούμε τη διαδραστική προσομοίωση:  

«Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)», την οποία έχουμε «κατεβάσει» (download) από την 

ιστοσελίδα: www. Phet.Colorado.edu. και έχουμε εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας 

των netbooks των μαθητών.  Το λογισμικό αυτό έχει επιλεγεί γιατί:  

 είναι ένα περιβάλλον εύχρηστο και κατανοητό από τους μαθητές, 

 οι μαθητές μπορούν να «πειραματιστούν» όπως θέλουν χωρίς τον κίνδυνο βλάβης ή 

τραυματισμού, 

 οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσες «συσκευές» και «όργανα» είναι 

απαραίτητα για το σενάριο (π.χ. μπαταρίες, καλώδια, λάμπες, αμπερόμετρα, κ.λ.π.), 

 οι μαθητές μπορούν να δώσουν ότι τιμές θέλουν στα μεγέθη που χρειαζόμαστε (π.χ. 

τάσεις, αντιστάσεις, κ.λ.π.).   
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Προφανώς, το συγκεκριμένο λογισμικό δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει στη διάθεση 

του εκπαιδευτικού. Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα λογισμικών που μπορούμε 

να προμηθευτούμε είτε αυτούσια είτε από το διαδίκτυο: 

 

1. INTERACTIVE PHYSICS: Πρόκειται για ένα δισδιάστατο εικονικό εργαστήριο που 

καλύπτει τη Νευτώνεια Μηχανική και την Ηλεκτροστατική. Είναι ένα πλήρες εργαστήριο 

κίνησης στον υπολογιστή που συνδυάζει μία απλή διεπαφή (user interface) με μία δυνατή 

μηχανή προσομοίωσης. Με το Interactive Physics ο δημιουργούνται εύκολα προσομοιώσεις 

σχεδιάζοντας αντικείμενα στην οθόνη, τα οποία μπορούν να κινηθούν, ανάλογα με τις 

ιδιότητες που έχουν και τις ιδότητες του μικρόκοσμου, μέσα στον οποίο βρίσκονται (π.χ. 

βαρυτικό πεδίο). 

2. MODELLUS: Το Modellus, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, είναι δυναμικό 

εργαλείο για διαλογική κατασκευή μοντέλων με χρήση μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το Modellus για να κατασκευάζουν μαθηματικά 

μοντέλα και να τα διερευνούν με τη μορφή παρουσιάσεων, γραφημάτων και πινάκων τιμών. 

3. DB LAB 3.2: Το DBLAB 3.2 είναι ένα σύστημα λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων 

ποικίλων φυσικών μεγεθών  (θερμοκρασίας, ηλεκτρικού ρεύματος, τάσης, μαγνητικού 

πεδίου, pH, πίεσης, δύναμης, απόστασης, φωτεινής έντασης κλπ). Η μέτρηση των φυσικών 

μεγεθών επιτυγχάνεται μέσω αισθητήρων. Οι μετρούμενες τιμές καταγράφονται και 

αποθηκεύονται από τον καταγραφέα και η επεξεργασία τους γίνεται από το λογισμικό του 

συστήματος.  

4. ΣΕΠ: Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον": Το ΣΕΠ αποτελείται από δυο ανοιχτά 

εικονικά εργαστήρια: το "Εργαστήριο Θερμότητας" και το "Εργαστήριο Θερμοδυναμικής". 

Παράλληλα, με τα εργαστήρια αυτά, προσφέρεται μια επιλεγμένη σειρά θεμάτων 

πολυμέσων, που άπτονται της τεχνολογίας και των καθημερινών εφαρμογών. Στο πλαίσιο 

του λογισμικού, τα εικονικά πειράματα και το πολυμεσικό υλικό είναι διαρθρωμένα, 

νοηματικά και οπτικά, σε τρεις διακριτούς χώρους: 

 το εικονικό εργαστήριο θερμότητας, 

 το εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής, 

 την εικονική βιβλιοθήκη που περιέχει το πολυμεσικό υλικό.  

 

5. Crocodile Physics 509: Λογισμικό προσομοίωσης που καλύπτει τις θεματικές 

ενότητες του ηλεκτρισμού, της κυματικής, οπτικής και της Νευτώνειας μηχανικής. 

Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευκολία κατασκευής των εικονικών πειραμάτων. 

www.crocodile-clips.com/crocodile/physics/index.jspPhysics 509  

6. Circuits for Physical Science:  Το λογισμικό παρέχει μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων 

κυκλωμάτων και τη δυνατότητα, με απλό σχετικά χειρισμό, να κατασκευάσει ο χρήστης τα 

http://www.crocodile-clips.com/crocodile/physics/index.jspPhysics%20509
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δικά του. Επίσης δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης των κυκλωμάτων, με τη μεταβολή των 

μεγεθών των επιμέρους συστατικών του κυκλώματος. 

http://www.superkids.com/aweb/pages/reviews/science/10/circuits/merge.shtml 

7. Force and Motion: Παρέχει ένα ελκυστικό περιβάλλον προσομοιώσεων, με τα 

εξαιρετικής ποιότητας γραφικά που διαθέτει, καθώς επίσης και δυνατότητα πολλαπλών 

αναπαραστάσεων. 

http://www.fable.co.uk/fm.htm 

8. Electrostatics 3D: Το Electrostatics 3D είναι λογισμικό δημιουργίας δυναμικών 

γραμμών για πολλά είδη φορτισμένων σωμάτων (πυκνωτές, ράβδους, σφαίρες, κλπ). 

http://www.electrostatics.20m.com/ 

9. Oscillation and Waves: Καλύπτει τις θεματικές ενότητες της κυματικής και των 

ταλαντώσεων. Προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον αναπαράστασης και προσομοιώσεων 

της απλής αρμονικής και εξαναγκασμένης ταλάντωσης, των εγκαρσίων, διαμηκών και 

στάσιμων κυμάτων, του φαινομένου Doppler κ.λ.π. 

http://www.fable.co.uk/ow.htm 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες καθοδηγούμενοι από το πρώτο Φύλλο Εργασίας (Φ.Ε.) 

καλούνται αρχικά να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις τους: 

  

1.  Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις και σύμβολα:  

Ηλεκτρική Αντίσταση (R) ενός δίπολου ονομάζουμε το ..................... της ...................... 

που εφαρμόζεται στα άκρα του δίπολου προς την .......................... του ......................... 

που το διαρρέει.  

       Ο τύπος είναι: R = ….. / ……  και η μονάδα που την μετράμε είναι το ..........    

Κατόπιν το Φ.Ε. τους παροτρύνει να σκεφτούν και να συζητήσουν στην ομάδα τους: 

2. Συζητήστε στην ομάδα σας και καταγράψτε, τι μεγέθη πρέπει να μετρήσουμε  (σύμφωνα 

με τον προηγούμενο ορισμό) σε ένα δίπολο και με τι όργανα, για να μπορέσουμε να 

υπολογίσουμε την τιμή της αντίστασής του.  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

 

Με βάση την προηγούμενη απάντησή σας, σχεδιάστε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 

(σχηματική αναπαράσταση) με τη βοήθεια του οποίου (με τα κατάλληλα όργανα) θα 

http://www.superkids.com/aweb/pages/reviews/science/10/circuits/merge.shtml
http://www.fable.co.uk/fm.htm
http://www.electrostatics.20m.com/
http://www.fable.co.uk/ow.htm
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μπορέσουμε να μετρήσουμε τα μεγέθη εκείνα που χρειαζόμαστε ώστε να υπολογήσουμε 

την τιμή της αντίστασης ενός δίπολου (π.χ. λαμπάκι). 

Συζητήστε στην ομάδα σας και καταλήξτε σε αυτό που συμφωνείτε οι περισσότεροι. 

 

Στη συνέχεια το Φ.Ε. τους καθοδηγεί να ανοίξουν τον υπολογιστή τους το συγκεκριμένο 

λογισμικό (βλ. Εικόνα 1) με τη βοήθεια του οποίου να προσπαθήσουν να «κατασκευάσουν» 

ένα κύκλωμα το οποίο πιθανώς θα μοιάζει, με αυτό της Εικόνας 2:  

 

Εικόνα 1      Εικόνα 2 

3. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, ανοίξτε το πρόγραμμα «Κατασκευή 

Κυκλωμάτων (μόνο DC)» , από το Phet Colorado. edu.  

4. Από τη λευκή κατακόρυφη λωρίδα στα δεξιά, διαλέξτε ό,τι χρειάζεστε για να 

κατασκευάσετε το κύκλωμα που έχετε σχεδιάσει πιο πάνω. Για να εισάγετε όργανα 

μέτρησης (αμπερόμετρο, βολτόμετρο) στη λευκή λωρίδα, επιλέξτε τα αντίστοιχα 

κουτάκια στο πλαίσιο «Εργαλεία» στα δεξιά της οθόνης. 

5. Συνδέστε το βολτόμετρο στα άκρα (πόλους) του δίπολου (λαμπάκι) – Προσοχή στη 

σύνδεση των ακροδεκτών του βολτομέτρου – Πού θα συνδέσετε τον κόκκινο και πού τον 

μαύρο ακροδέκτη;  

Οπότε και καλούνται να πάρουν μετρήσεις:  

6. Στον επόμενο πίνακα σημειώστε τις τιμές που δείχνουν τα όργανα που μετράτε 

(αμπερόμετρο, βολτόμετρο). Μην ξεχάσετε τις μονάδες των μεγεθών που μετράτε! 

 

Ένδειξη αμπερομέτρου (δηλ. η 

ένταση του ρεύματος που διαρρέει 

το λαμπάκι) 
    Ι =  

Ένδειξη βολτομέτρου (δηλ. η τάση 

στα άκρα της λάμπας) 
    V =  

 

Στη συνέχεια ανοίξτε τον διακόπτη. 

7. Με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις που βρήκατε, μπορείτε να υπολογίσετε την τιμή 

της αντίστασης που έχει το λαμπάκι; 
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   R =  

 

Κατόπιν καθοδηγούνται από το Φ.Ε. με ποιόν τρόπο μπορούν να ελέγξουν το αποτέλεσμα 

των μετρήσεών τους:  

8. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο λαμπάκι και θα εμφανιστεί ένα μενού. Επιλέξτε «Εμφάνιση 

τιμών». Τότε πάνω στο λαμπάκι θα φανεί η τιμή της αντίστασής του. Συμφωνεί αυτή η 

τιμή με αυτή που υπολογίσατε; Αν όχι, ελέγξτε να βρείτε τι έγινε λάθος.  

Στη συνέχεια τους προτείνουμε να επαναλάβουν την προηγούμενη διαδικασία ακόμα δυο – 

τρεις φορές με άλλες τιμές αντιστάσεων και άλλα δίπολα, έτσι ώστε να μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η πειραματική διαδικασία εύρεσης της αντίστασης κάθε δίπολου έχει γίνει 

κατανοητή από τους μαθητές:  

9. Κάντε πάλι δεξί κλικ πάνω στο λαμπάκι και από το μενού επιλέξτε την ένδειξη «Αλλαγή 

αντίστασης R». Αλλάξτε την αντίσταση της λάμπας σύροντας το δείκτη που είναι από 

κάτω. Επιλέξτε μια τιμή κοντά στα 25Ω και σημειώστε την ένδειξη που γράφει στο 

κουτάκι κάτω από τον δείκτη που σύρατε:    R =          

 

10. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 για να βρείτε τη νέα τιμή της αντίστασης στο λαμπάκι.  

 

Ένδειξη αμπερομέτρου     Ι =   
 R =  
 

Ένδειξη βολτομέτρου  
 

  V =  

 

11. Συμφωνεί με την τιμή που σημειώσατε προηγουμένως (στην ερώτηση 10); Αν όχι, βρείτε 

που έγινε το λάθος.  

 

12. Ανοίξτε τον διακόπτη και κάντε δεξί κλικ πάνω στο λαμπάκι. Από το μενού που θα βγει 

επιλέξτε «Απέσυρε». Στη θέση που ήταν το λαμπάκι συνδέστε έναν αντιστάτη από την 

άσπρη λωρίδα στα δεξιά. Κλείστε τον διακόπτη και επαναλάβετε την προηγούμενη 

διαδικασία για να υπολογίστε την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη. 

 

Ένδειξη αμπερομέτρου     Ι =   
 R =  
 

Ένδειξη βολτομέτρου  

 
   V =  

 

13. Κάντε δεξί κλικ πάνω στον αντιστάτη και επιλέξτε «Εμφάνιση τιμών». Συμφωνεί αυτή η 

τιμή της αντίστασης του αντιστάτη με αυτή που υπολογίσατε προηγουμένως;  Αν όχι, 

μπορείτε να ελέγξετε πού έγινε λάθος;  
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14. Μπορείτε τώρα να συνοψίσετε τη διαδικασία με την οποία εργαζόμαστε στο εργαστήριο 

για να βρούμε την αντίσταση ενός διπόλου;  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες ανοίγουν το δεύτερο Φύλλο Εργασίας (Φ.Ε.) με τη βοήθεια 

του οποίου τους  καθοδηγούμε να «ανακαλύψουν» και να διατυπώσουν τον Νόμο του Ohm:  

Όπως ξέρουμε, η αντίσταση ενός αγωγού (αντιστάτη) ισούται με την τάση στα άκρα του 

προς την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει. (R = V / I). 

Με βάση τον προηγούμενο ορισμό, σκεφτείτε και καταγράψτε αν θα αλλάξει η αντίσταση 

του αγωγού σε περίπτωση που μεταβάλλουμε την τάση στα άκρα του και γιατί. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Συζητήστε στην ομάδα σας και σχεδιάστε ένα κύκλωμα ώστε με μια διαδικασία ή ένα 

πείραμα θα μπορέσετε να ελέγξετε τον παραπάνω ισχυρισμό σας.   

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Από τη λευκή κατακόρυφη λωρίδα στα δεξιά, διαλέξτε ό,τι χρειάζεστε για να κατασκευάσετε 

το κύκλωμα που έχετε σχεδιάσει πιο πάνω. Για να εισάγετε όργανα μέτρησης (αμπερόμετρο, 

βολτόμετρο) στη λευκή λωρίδα, επιλέξτε τα αντίστοιχα κουτάκια στο πλαίσιο «Εργαλεία» 

στα δεξιά της οθόνης. 

Τι προτείνετε να κάνετε για να μεταβάλλετε την τάση στα άκρα του αντιστάτη; 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Μεταβάλλοντας την τάση της πηγής (π.χ. προσθέτοντας μπαταρίες), συμπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα με τις ενδείξεις των οργάνων:  

Α/Α Τάση  (V) Ένταση   (A) Αντίσταση  (Ω) 

1    

2    

3    

 

Παρατηρώντας τις στήλες του πίνακα με τις ενδείξεις της τάσης και της έντασης, τι 

συμπέρασμα βγάζετε για αυτά τα δυο μεγέθη;  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Άρα η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι .............................. με την ένταση του ρεύματος 

που τον διαρρέει. 

Αν παρατηρήστε την τελευταία στήλη με τις τιμές της αντίστασης που υπολογίσατε, τι 

συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε για την αντίσταση του αντιστάτη; 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Άρα η αντίσταση του αντιστάτη είναι .............................. και δεν εξαρτάται από την 

........................... στα άκρα του. 

Κάντε δεξί κλικ πάνω στον αντιστάτη και από το μενού επιλέξτε την ένδειξη «Αλλαγή 

αντίστασης R». Αλλάξτε την αντίστασή του σύροντας το δείκτη που είναι από κάτω. 

Επιλέξτε μια τιμή κοντά στα 25Ω και σημειώστε την ένδειξη που γράφει στο κουτάκι κάτω 

από τον δείκτη που σύρατε:    R =     

Επαναλάβετε τα βήματα 6, 7, 8 για τη νέα τιμή της αντίστασης που επιλέξατε και 

συμπληρώστε ομοίως τον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Τάση  (V) Ένταση   (A) Αντίσταση  (Ω) 

1    

2    

3    

 

11.   Βρήκατε την ίδια τιμή για την αντίσταση με αυτή που είχατε επιλέξει στο βήμα 9;  

12.  Φτάσατε στα ίδια συμπεράσματα όπως στα βήματα 7 και 8; 

......................................................................................................................................................  

13.   Γράψτε τα συμπεράσματα που καταλήξατε σαν ένα γενικό Νόμο.  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

H παραπάνω διατύπωση είναι ο νόμος του Ωμ (Ohm). 

Θεωρούμε αυτονόητο να τονίσουμε ότι ο ρόλος του διδάσκοντα σε όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος είναι κυρίως καθοδηγητικός και υποστηρικτικός, όπως και ότι μετά από καθε 

βήμα στην διαδικασία υλοποίησης των Φ.Ε. οι μαθητές/τριες καλούνται να ενημερώνουν την 

τάξη για τα συμπεράσματα που κατέληξαν κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό διορθώνονται 

τυχόν λάθη ή παρανοήσεις των μαθητών τόσο από τους συμαθητές τους όσο και από τον 

διδάσκοντα.  

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως με τη διαδικασία της «καθοδηγούμενης ανακάλυψης» που 

περιγράψαμε, οι περισσότεροι μαθητές/τριες μπορούν να προσεγγίσουν πιο καλά τις φυσικές 

έννοιες των μεγεθών με τα οποία ασχολούνται. Υπάρχει όμως δυσκολία να αντιληφθούν τη 

διαδικασία και να ανταποκριθούν με ευκολία (τουλάχιστον στα αρχικά βήματα) παρότι είναι 
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εξοικιωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, ακριβώς γιατί δεν έχουν μάθει να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες μέσα από τη διαδικασία της «δοκιμής - λάθους». Και αυτό γιατί οι 

μαθητές/τριες έχουν συνηθίσει από την μια μεριά στο δασκαλοκεντρικό τύπο μαθήματος  και 

από την άλλη στη χρήση των Η/Υ κυρίως σαν «παιχνιδομηχανές». 

Από την εμπειρία μας γίνεται φανερό ότι δεν χρειάζονται ενθουσιασμοί ούτε πολεμικές 

υπέρ ή κατά των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Είναι ένα επιπλέον όπλο για τον διδάσκοντα, στο 

φτωχό οπλοστάσιό του, μιας και τα σχολικά βιβλία είναι, σε γενικές γραμμές, απωθητικά για 

τον μαθητή, συχνά με πεπαλαιωμένες ή/και ακυρωμένες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ένα 

εξεταστικό σύστημα που δίνει έμφαση στην αποστήθιση και την μηχανική αναπαραγωγή της 

γνώσης. 
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