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Περίληψη: Η έρευνά µας επικεντρώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στόχος µας αποτελεί η ανάδειξη της ορθής λειτουργίας των εργαστηριακών συσκευών και 
της εκτίµησης του σφάλµατος στις πειραµατικές µετρήσεις των φοιτητών. Για το σκοπό αυτό εισάγουµε την έννοια της 
πρόχειρης µέτρησης στο ξεκίνηµα κάθε εργαστηριακής άσκησης, που αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις 
συσκευές, πριν ακόµα χρησιµοποιηθούν αυτές στην εκτέλεση του πειράµατος. Η ανάδραση στις πρόχειρες µετρήσεις 
εξετάστηκε µε ειδικά σχεδιασµένο γραπτό ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η λήψη πρόχειρων µετρήσεων 
στην αρχή κάθε εργαστηρίου βελτιώνει την εικόνα των φοιτητών ως προς την ορθή λειτουργία των συσκευών, όχι όµως και 
ως προς την εκτίµηση του σφάλµατος στις µετρήσεις. 
 
Λέξεις Κλειδιά: εργαστηριακές συσκευές, εξοικείωση µε εργαστηριακά όργανα, εκτίµηση του σφάλµατος, πρόχειρες 
µετρήσεις. 
 
Abstract: Our research is centred on first-year Physics undergraduate students at the Aristotle University of Thessaloniki. 
We aim to show the correct use of the laboratory equipment as well as the evaluation of the measurement error. For this 
purpose we introduce to the students the concept of approximate measurements at the beginning of each laboratory section. 
Approximate measurements intend to help students become familiar with the equipment, before they use them at the exercise. 
Results were obtained using specially written questionnaire. The results show that approximate measurements improve the 
effectiveness of the students to handle in the right way the instruments, but they don’t help them to evaluate the errors of the 
experimental values correctly.  
 

Εισαγωγή 
Είναι διαπιστωµένο σε παγκόσµιο επίπεδο, ότι ο πλούτος των γνώσεων που αποκοµίζει ένα άτοµο από τη 
µελέτη επιστηµών, όπου θεωρία και πείραµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους, δε συµβαδίζει πάντοτε µε 
την εµπειρία του στην πειραµατική διαδικασία. Πολλές είναι άλλωστε οι εµπειρικές µελέτες που αφορούν 
µαθητές σε όλο τον κόσµο και δείχνουν την αποτυχία των παιδιών αυτών στο εργαστήριο, κυρίως ως προς τον 
χειρισµό των οργάνων αλλά και στον τοµέα της σύνδεσης των εργαστηριακών τους δραστηριοτήτων µε τη 
θεωρία (Toothacker 1983, Lunetta 1998). Στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της βασικής εκπαίδευσης, ελάχιστες 
είναι οι περιπτώσεις όπου ο µαθητής έχει την τύχη να εξοικειωθεί µε τα όργανα του εργαστηρίου, να εκτελέσει 
ένα πείραµα και να καταγράψει τις παρατηρήσεις του. Πριν από µερικά χρόνια έγινε µια συστηµατική 
προσπάθεια στα ελληνικά σχολεία, ώστε η εργαστηριακή εξάσκηση των µαθητών να αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της εκπαίδευσης. Επιπλέον έγινε προσπάθεια για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισµού τελευταίας 
τεχνολογίας, µε σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων. 
∆ηµιουργήθηκαν τα ΕΚΦΕ που περιλάµβαναν συλλογή από όργανα, στα οποία κάθε καθηγητής µπορούσε να 
έχει πρόσβαση για να τα δανειστεί και να τα χρησιµοποιήσει στη διδασκαλία του. Ωστόσο τα κίνητρα από την 
πλευρά της πολιτείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς δεν ήταν ικανά να κάνουν τέτοιες κινήσεις να 
καρποφορήσουν. Έτσι, περνώντας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, από έρευνά µας στο Τµήµα Φυσικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, διαπιστώσαµε ότι οι φοιτητές παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία 
όταν έρχονται σε επαφή µε συσκευές και όργανα στο εργαστήριο, τόσο ως προς τον χειρισµό των οργάνων όσο 
και ως προς την λήψη ορθών µετρήσεων. Παρατηρήσαµε ότι οι συσκευές χρησιµοποιούνται σαν ένα σύνολο, 
χωρίς να αφοµοιώνεται η χρήση τους, ενώ το πρόβληµα αυτό εντείνεται από την διαπιστωµένη 
αναποτελεσµατικότητα των εγχειριδίων χρήσης οργάνων που χρησιµοποιούνται (Hucke1999, Theyssen 2000, 
v.Aufschnaiter 1999). Το Τµήµα Φυσικής του ΑΠΘ επέλεξε το πρώτο εργαστήριο των φοιτητών να αποσκοπεί 
µέσα από απλές πειραµατικές ασκήσεις στην εξοικείωση των φοιτητών µε τα όργανα, στη λήψη και 
επεξεργασία πειραµατικών τιµών, καθώς και στην εκτίµηση των σφαλµάτων που υπεισέρχονται στις 
µετρούµενες τιµές. Ονοµάζεται ‘Γενικό Εργαστήριο’, είναι ένα τετράωρο εβδοµαδιαίο µάθηµα και διδάσκεται 
στο δεύτερο εξάµηνο, του πρώτου έτους των σπουδών. Αντικρίζοντας τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν στο 
Γενικό Εργαστήριο οι πρωτοετείς φοιτητές ως προς τον χειρισµό των οργάνων, σκεφθήκαµε να εισάγουµε στη 
αρχή κάθε εργαστηριακής άσκησης την έννοια της ‘πρόχειρης µέτρησης’. Στόχος των πρόχειρων µετρήσεων 
αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών µε τις συσκευές και τα όργανα που θα χρησιµοποιήσουν κατά την 
εκτέλεση της άσκησης, αδιαφορώντας σε αρχικό επίπεδο για την ακρίβεια των πειραµατικών µετρήσεων. Κατά 
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αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αφοµοίωση της χρήσης των οργάνων από την πλευρά των φοιτητών, µε άµεση 
συνέπεια την πιο ενεργή και ουσιαστική συµµετοχή τους στην όλη διαδικασία της άσκησης και την 
ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων στα πειραµατικά αποτελέσµατα. 

Μέθοδος 
Πριν από την εκτέλεση κάθε εργαστηριακής άσκησης δίνεται αρκετός χρόνος στους φοιτητές να εξοικειωθούν 
µε τα όργανα που βρίσκονται στον εργαστηριακό πάγκο µπροστά τους. Τα όργανα αυτά θα χρησιµοποιηθούν 
στη συνέχεια στο πειραµατικό µέρος. Στο σηµείο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόχειρες αναφορές των 
οργάνων. Έτσι π.χ. έχοντας σαν όργανο ένα αναλογικό θερµόµετρο, ζητείται από τους φοιτητές να κάνουν έναν 
έλεγχο της ορθής λειτουργίας του θερµοµέτρου, να πάρουν δηλαδή κάποιες πρόχειρες µετρήσεις. Κάτι τέτοιο 
µπορεί εύκολα να επιτευχθεί µετρώντας τη θερµοκρασία των δακτύλων τους και κατά επέκταση του σώµατός 
τους ή τη θερµοκρασία του δωµατίου στο οποίο βρίσκονται. Κατόπιν ζητείται µια πρόχειρη εκτίµηση του 
σφάλµατος στους υπολογισµούς τους. Επιλέξαµε να επικεντρώσαµε το ενδιαφέρον µας στη λήψη πρόχειρων 
µετρήσεων γύρω από τις θεµατικές ενότητες του εργαστηρίου ‘Ηλεκτρικά Όργανα’, ‘Μέτρηση Θερµοκρασίας’ 
και ‘Μέτρηση ταχύτητας-επιτάχυνσης σε ευθύγραµµη τροχιά’. Η ανάδραση προέκυψε από την αλληλεπίδραση 
µε τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου καθώς και µε τη δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου. Το 
ερωτηµατολόγιο αυτό δόθηκε στους φοιτητές στα µέσα περίπου του κύκλου του εργαστηρίου, αφότου είχαν 
ασχοληθεί εργαστηριακά µε τις ενότητες τις επιλογής µας. Έχοντας σαν δείγµα ένα σύνολο 48 φοιτητών, 
δηµιουργήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε 10 ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, 
συνοδευόµενες σε κάποιες περιπτώσεις και από σχετικές εικόνες. Από το σύνολο των δέκα ερωτήσεων, δύο από 
αυτές ήταν καθαρά εισαγωγικές και αναφέρονταν προσωπικά στον κάθε φοιτητή, ενώ άλλες δύο ήταν 
πολλαπλής επιλογής και αναφέρονταν στην εκτίµηση σφάλµατος σε µέτρηση. Η διαφοροποίηση των 
ερωτηµάτων των σχετικών µε την εκτίµηση του σφάλµατος ήταν στον τρόπο παράθεσής τους. Στο πρώτο 
ερώτηµα το ζητούµενο ήταν η εκτίµηση του σφάλµατος µέσα από µια διατυπωµένη πρόταση π.χ. στη µέτρηση 
του χρόνου µε χρονόµετρο ακρίβειας δεκάτου του δευτερολέπτου, ενώ στο δεύτερο το ζητούµενο ήταν η 
εκτίµηση του σφάλµατος µέσα από µια εικόνα. Άλλες τρεις ήταν ερωτήσεις κρίσεως πολλαπλής επιλογής 
σχετικές µε θέµατα εύρεσης του καταλληλότερου τρόπου χειρισµού οργάνων, π.χ. ζητούσαµε να βρεθεί ποιος 
είναι ο καταλληλότερος τρόπος ελέγχου της ορθής λειτουργίας ενός αναλογικού θερµοµέτρου. Τέλος, τρεις 
ερωτήσεις επιδέχονταν, κατά την κρίση των ερωτηθέντων, αιτιολογηµένες απαντήσεις σε θέµατα που αφορούν 
απλά ζητήµατα Φυσικής, όπως στο αν υπάρχει διαφοροποίηση κατά τη µέτρηση του µήκους µιας µεταλλικής 
ράβδου µε ένα υποδεκάµετρο στο εργαστήριο και την ύπαιθρο. 

Αποτελέσµατα 
Η αλληλεπίδρασή µας µε τους φοιτητές κατά το πρώτο εργαστήριο του Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ έδειξε ότι 
η εικόνα της όποιας απειρίας τους ως προς τον χειρισµό και την ορθή λειτουργία των εργαστηριακών συσκευών 
βελτιώθηκε µέσα από τη διαδικασία των πρόχειρων µετρήσεων. ∆εν είχαµε ωστόσο τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα στο θέµα της εκτίµησης του σφάλµατος σε ένα όργανο ή σε µια πειραµατική µέτρηση. 
Επιπρόσθετα από την επεξεργασία του ερωτηµατολογίου προέκυψαν συνοπτικά τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
 

1. Στις ερωτήσεις κρίσεως που ζητούσαν αιτιολογηµένες απαντήσεις, οι περισσότεροι φοιτητές 
απάντησαν σωστά, σε συνολικό ποσοστό 67%. Αυτό σηµαίνει ότι οι ερωτηθέντες είναι σε θέση να 
χειρίζονται απλά θέµατα φυσικής συνδεδεµένα µε την καθηµερινή εµπειρία. Ωστόσο το 23% έδωσε 
λάθος απαντήσεις, ενώ ένα 10 % δεν απάντησε καθόλου. Εκτιµούµε ότι τα λάθος ή τα αναπάντητα 
ερωτήµατα οφείλονται στη γενικότερη δυσκολία που αντιµετωπίζουν τα παιδιά από την σχολική τους 
ηλικία, όταν τους ζητείται να απαντήσουν σε κάποιο ερώτηµα χρησιµοποιώντας την κριτική τους 
σκέψη. Η ποσοστιαία αναλογία στις απαντήσεις των φοιτητών δίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 1: Ποσοστιαία αναλογία των αιτιολογηµένων απαντήσεων των φοιτητών 

 
2. Στις ερωτήσεις κρίσεως πολλαπλής επιλογής, η πλειοψηφία των φοιτητών έδωσε λάθος απαντήσεις σε 

ποσοστό 67%, ενώ µόλις το 33% απάντησε σωστά. Αν και αυτές δε συσχετίζονται µεταξύ τους ως 
προς το περιεχόµενο, πολλές λάθος απαντήσεις ερµηνεύονται από την προσπάθεια των φοιτητών να 
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συνδέσουν την επιλογή τους, µε απαντήσεις σε παραπλήσια ερωτήµατα που συζητήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου. Το παρακάτω σχήµα δίνει την χαρακτηριστική εικόνα: 
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Σχήµα 2: Ποσοστιαία αναλογία των απαντήσεων των φοιτητών, στις ερωτήσεις που απαιτούσαν κριτική σκέψη 

 
3. Στα ερωτήµατα που σχετίζονταν µε την εκτίµηση σφαλµάτων, φαίνεται ξεκάθαρα η συγκεχυµένη 

εικόνα που έχουν οι φοιτητές. Αν και θα περίµενε κανείς παρόµοια αποτελέσµατα, εντούτοις 
παρατηρούµε ότι σε ποσοστό 62,5% οι ίδιοι οι φοιτητές δίνουν σωστή απάντηση στο ένα ερώτηµα, 
ενώ στο δεύτερο, που είναι σχετικό µε το πρώτο, απαντούν λάθος. Μόλις το 25% έδωσε σωστή 
εκτίµηση του σφάλµατος και στις δύο περιπτώσεις που τους ζητήθηκε, ενώ το 12,5% απάντησε 
τελείως λάθος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 3: Ποσοστιαία αναλογία των απαντήσεων των φοιτητών στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εκτίµηση σφάλµατος 

Συµπεράσµατα  
Η έρευνά µας έδειξε ότι οι πρόχειρες µετρήσεις πριν από την εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης, βοηθούν 
σηµαντικά τους φοιτητές στην καλύτερη γνωριµία και εξοικείωσή τους µε τα όργανα που καλούνται να 
χρησιµοποιήσουν στην εκτέλεση των πειραµάτων, ανεξάρτητα από το κόστος σε εργαστηριακό χρόνο. Η 
εισαγωγή ωστόσο τυχαίων ή και συστηµατικών σφαλµάτων στα όργανα και τις µετρούµενες τιµές δεν είναι κάτι 
που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους φοιτητές, ενώ η εκτίµηση του σφάλµατος στα πειραµατικά 
αποτελέσµατα φαίνεται να τους προβληµατίζει ιδιαίτερα. Τέλος, ένα άλλο πρόβληµα που διαπιστώσαµε είναι η 
γενικότερη αδυναµία των φοιτητών να αντιµετωπίσουν µε κριτικό τρόπο διάφορα θέµατα Φυσικής. 
Συνεχίζοντας την αλληλεπίδραση µαζί τους µέσα από το Γενικό Εργαστήριο Φυσικής, ευελπιστούµε στο άµεσο 
µέλλον να έχουµε θετικότερη εξέλιξη προς τις κατευθύνσεις που µας απασχολούν. 
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