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Εισήγηση 1
16.00 – 17.00
Θέµα εισήγησης:
Σχεδιασµός και ανάπτυξη µιας διδακτικής ακολουθίας για τη διδασκαλία της έννοιας της
ενέργειας µέσω της διαδικασίας πληροφόρησης από τα ευρήµατα εµπειρικών ερευνών.
Περιεχόµενο εισήγησης:
Η καινοτόµα διδακτική ακολουθία αποτελείται από δέκα παρεµβάσεις και αποσκοπεί στη
διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας σε µαθητές Α΄ Λυκείου. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη
της διδακτικής ακολουθίας έγινε σύµφωνα µε το πρότυπο σχεδιασµού διδακτικών
παρεµβάσεων στις φυσικές επιστήµες στον οποίο λαµβάνονται υπόψη οι ΄καθηµερινές΄
αντιλήψεις των µαθητών σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και το περιεχόµενο του
αναλυτικού προγράµµατος Κάθε διδακτική παρέµβαση περιλαµβάνει τη χρήση:
(ί) οπτικών αναπαραστάσεων, (ίί) προσοµοιώσεων και, (ίίί) αλληλεπιδραστικών διδακτικών
προσεγγίσεων όπως η προσέγγιση επικοινωνίας (communicative approach). Ειδικότερα, η
προσέγγιση επικοινωνίας αφορά στο είδος της συζήτησης που διεξάγεται ανάµεσα στον
εκπαιδευτικό και τους µαθητές. Αυτή περιλαµβάνει φάσεις της διδακτικής διαδικασίας κατά
τις οποίες ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει, ο εκπαιδευτικός διερευνά τις ιδέες των µαθητών µε
συζήτηση είτε στην ολοµέλεια είτε σε µικρές οµάδες µαθητών, οι µαθητές διεξάγουν
συζήτηση µεταξύ τους σε µικρές οµάδες.
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της διδακτικής
ακολουθίας σε αστικό Λύκειο της Λεµεσού.
Εισηγητής:
∆ρ Ορφανίδου ∆ώρα (Περιφερειακό Γυµνάσιο Αγίου Μάµαντος Τραχωνίου)
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

17.00 – 17.15
17.15 – 18.00

Εισήγηση 2
Θέµα εισήγησης:
Βαρυτικό πεδίο: µια διδακτική πρόταση.
Περιεχόµενο εισήγησης:
Στην εισήγηση παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας για το
βαρυτικό πεδίο στην Β΄ Λυκείου.
Στόχοι της διδακτικής πρότασης:
Οι µαθητές να γνωρίσουν – κατανοήσουν:
1. Τί είναι το βαρυτικό πεδίο γενικά και ειδικότερα της Γης.
2. Τί είναι η ένταση του πεδίου βαρύτητας της Γης και από ποιούς παράγοντες εξαρτάται.
3. Τις συνέπειες της µεταβολής του g µε το υψόµετρο.
Εισηγητής:
Καραϊσκάκης Ροδόλφος (Β.∆., Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεµεσός)

