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Περίληψη. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο το σχεδιασµό προσοµοιώσεων και τη διερεύνηση της συνεισφοράς τους στην 
αναδόµηση πρότερων αντιλήψεων των µαθητών/τριων της Γ΄ Γυµν., οι οποίες αφορούν στη σχέση δύναµης – κίνησης όπως 
διατυπώνεται από τον 1ο Νόµο του Νεύτωνα. Οι µαθητές/τριες δούλεψαν σε οµάδες στο εργαστήριο των Η/Υ µε τη βοήθεια 
της ερευνήτριας συµπληρώνοντας φύλλα εργασιών το οποία τους ζητούσαν να προβλέψουν-παρατηρήσουν-ερµηνεύσουν 
φαινόµενα και σχέσεις ανάµεσα σε φυσικά µεγέθη. Προέκυψαν ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα - φύλλα εργασιών, 
διαγνωστικό τεστ και τεστ αξιολόγησης µε ποιοτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αποµαγνητοφώνηση της συνοµιλίας 
µιας οµάδας παιδιών, σηµειώσεις από σχολιασµό της διδασκαλίας µε τους µαθητές. Η ανάλυση και η ερµηνεία των 
δεδοµένων αυτών έδειξε ότι η χρήση προσοµοιώσεων σε συγκεκριµένο διδακτικό πλαίσιο -ειδικά σχεδιασµένες 
δραστηριότητες, συνεργατική µάθηση, υποβοηθητικός ρόλος του διδάσκοντα- ενσωµατώνει στοιχεία όπως άρθρωση, 
αντιπαράθεση απόψεων και γνωστική σύγκρουση που συνεργούν στην αναδόµηση των πρότερων αντιλήψεων των 
µαθητών/τριων. 
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Abstract: A computer simulations programs was designed to reconstruct some students’ conceptions in mechanics 
(especially 1st Newton’s law), providing them the opportunity to explore the effects of force on motion. Through predict-
observe-explain tasks from a set of worksheets discrepant events-results contradict students’ alternative conceptions. A 
conceptual test which was administered as a pre- test and a post-test was used to determine student’s conceptual change and a 
tape recording of student’s conversational interactions while they worked in pairs on the tasks as well. The analysis and the 
interpretation of the data showed that the computer simulation programs could facilitate the conceptual change of the students 
alternative ideas. 
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Εισαγωγή 
Οι εναλλακτικές η πρότερες ιδέες είναι διαισθητικές ιδέες σχετικά µε τα φυσικά φαινόµενα τις οποίες 
αναπτύσσουν οι µαθητές από την αλληλεπίδρασή τους µε το φυσικό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο 
από πολύ µικρές ηλικίες. Οι ιδέες αυτές είναι σε αντιπαράθεση µε την επιστηµονική άποψη.Έρευνες έχουν 
δείξει ότι τέτοιες ιδέες αντιστέκονται σε µεγάλο βαθµό στην αλλαγή και εµφανίζονται ακόµα και µετά από 
χρόνια µόρφωσης στη συγκεκριµένη επιστήµη (Clement, 1980, Halloun I and Hestenes D., 1984, Viennot L., 
1977). Υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν πως η παραδοσιακή διδασκαλία είναι ανεπαρκής για την 
αντιµετώπιση τους (Hestenes D., 1992). Η αποτυχία της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αναδόµηση των ιδεών 
αυτών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υποτιµηθεί και να θεωρηθεί απλά ως αποτυχία επίτευξης ορισµένων 
στόχων γιατί οι επιπλοκές της είναι πολύ πιο σοβαρές. Αν οι ιδέες αυτές δεν αναδοµηθούν στα εισαγωγικά 
µαθήµατα φυσικής οι µαθητές όχι µόνο θα αποτύχουν να κατανοήσουν µεγάλο τµήµα του διδασκόµενου 
αντικειµένου αλλά πολύ χειρότερα θα επενδύσουν τις ιδέες αυτές µε µια επιστηµονικά ακατάληπτη γλώσσα, 
δίνοντας τη λανθασµένη εντύπωση πως κάτι έχουν µάθει σχετικά µε την επιστήµη της φυσικής (Αρονς, 1991). 
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Εξάλλου η µάθηση θα πρέπει να αντιµετωπισθεί όχι σαν απορρόφηση γνώσης αλλά σαν µια διαδικασία 
εννοιολογικής αλλαγής από την εναλλακτική πρότερη έννοια στην επιστηµονική. 
Ανάµεσα στους τοµείς της φυσικής που έχουν τύχη ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά στη διερεύνηση των 
εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών είναι αυτός της κλασσικής µηχανικής. Οι Halloun και Hestenes (Halloun 
I and Hestenes D., 1984) ανάπτυξαν µια ταξινοµία των αντιλήψεων του ‘κοινού νου’ για την κίνηση. Οι 
Hestenes, Wells και Swackhamer (Hestenes, D.,Wells, M., Swackhamer, G., 1992) αναθεώρησαν την ταξινοµία 
και δηµιούργησαν ένα ευρέως γνωστό εργαλείο τον απογραφέα αντιλήψεων για τη δύναµη µε σκοπό τη 
διερεύνηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών στην κινηµατική. 
Στον παρακάτω πίνακα1 που είναι υποσύνολο της προαναφερθείσας ταξινοµίας αναφέρονται οι πρότερες 
αντιλήψεις των οποίων την αναδόµηση στοχεύει η παρούσα διδασκαλία.  
 

 Πρότερη αντίληψη Επιστηµονική αντίληψη 

Η κίνηση 
υποδηλώνει 
δύναµη 

 
όχι δύναµη  
όχι κίνηση 

Αν ένα σώµα κινείται υπάρχει µια 
δύναµη που δρα σε αυτό κατά την 
κατεύθυνση της κίνησης. 
 
Αν σε ένα σώµα δεν ασκούνται 
δυνάµεις τότε το σώµα αυτό δεν 
κινείται 

Αν ένα σώµα επιταχύνεται τότε ασκείται σε αυτό 
συνισταµένη δυνάµεων στην κατεύθυνση της 
κίνησης.  
Αν επιβραδύνεται τότε ασκείται σε αυτό 
συνισταµένη δυνάµεων αντίθετη της κίνησης.  
Αν κινείται µε σταθερή ταχύτητα τότε ή δεν 
ασκούνται σε αυτό δυνάµεις ή η συνισταµένη των 
δυνάµεων που του ασκούνται είναι µηδέν. 

Ένα κινούµενο σώµα έχει µια 
δύναµη µέσα του. 

Μια δύναµη δεν είναι κάτι που προέρχεται από το 
ίδιο το σώµα. Οφείλεται στην αλληλεπίδραση του 
σώµατος µε το περιβάλλον του. 

Ένα σώµα επιβρα- δύνεται και 
σταµατά καθώς η δύναµή του 
βαθµιαία ελαττώνεται 

Ένα σώµα επιβραδύνεται αν ασκείται σε αυτό 
συνισταµένη δυνάµεων αντίθετη της κίνησης. 

 
Η δύναµη της 
κίνησης 
(force of 
motion) 
(impetus) 

 
Αν ένα σώµα ηρεµεί δεν ασκούνται 
σε αυτό δυνάµεις. 

Αν ένα σώµα ηρεµεί τότε δεν ασκούνται σε αυτό 
δυνάµεις ή η συνισταµένη των δυνάµεων που του 
ασκούνται είναι µηδέν. 

Πίνακας 1. Πρότερες αντιλήψεις στη µηχανική. 
 
Μεγαλύτερο βάρος αποδόθηκε στην αναδόµηση της πρώτης πρότερης αντίληψης η οποία επηρεάζει τη σκέψη 
των παιδιών όχι µόνο στη µηχανική αλλά σε ένα εύρος καταστάσεων -για το λόγο αυτό άλλωστε χαρακτηρίζεται 
ως επικρατούσα (Rosaline Driver-Edithe Guesne-Andree Tiberghien, 1985).  
Οι υπολογιστές εφοδιασµένοι µε κατάλληλο λογισµικό µπορούν να παρέχουν στα παιδιά µαθησιακές εµπειρίες 
που προάγουν εννοιολογικές αλλαγές. Οι προσοµοιώσεις στον Η/Υ µας παρέχουν µικρόκοσµους για εξερεύνηση 
από τους µαθητές πλούσιους σε αναπαραστάσεις σε διάφορα πεδία της γνώσης. Την έννοια του µικρόκοσµου 
εισήγαγε ο Papert (Papert S., 1980). Οι Bliss και Ogborn επίσης ισχυρίζονται ότι οι µικρόκοσµοι παρέχουν ένα 
«καλά ορισµένο αλλά ανοιχτό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά µπορούν να πειραµατιστούν και να 
ανακαλύψουν νόµους και σχέσεις» (Bliss and Ogborn, 1989). ∆ιερευνώντας έναν µικρόκοσµο οι µαθητές 
αλληλεπιδρούν µε το ‘κρυµµένο’ επιστηµονικό µοντέλο αλλάζοντας ελεύθερα παραµέτρους και µεταβλητές του 
µοντέλου και έχοντας άµεση οπτική ανάδραση των χειρισµών τους.  
Οι χρησιµοποιούµενοι στη διδασκαλία µικρόκοσµοι συνοδεύονται από φύλλα εργασίας µε δραστηριότητες: 
πρόβλεψης-πειραµατισµού-παρατήρησης-εξήγησης. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές µπορούν να στοχαστούν 
σχετικά µε τους νόµους που τους διέπουν, να τους ερµηνεύσουν και να τους συγκρίνουν µε τις δικές τους 
αντιλήψεις, να ανακαλύψουν πως συσχετίζονται οι µεταβλητές του µοντέλου, να διατυπώσουν υποθέσεις για το 
µοντέλο και να τις δοκιµάσουν στο µικρόκοσµο. Πιστεύεται ότι τέτοιες εξερευνήσεις υποβοηθούν και 
διευκολύνουν την κατανόηση και προάγουν τις εννοιολογικές αλλαγές (Bliss and Ogborn, 1989). 

Σχεδιασµός και υλοποίηση των προσοµοιώσεων 
Στο ανοιχτό περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού ‘Interactive Physics 2000’ δηµιουργήθηκαν από την 
ερευνήτρια προσοµοιώσεις, οι οποίες είχαν σαν στόχο την αναδόµηση των προαναφερθέντων πρότερων 
αντιλήψεων των παιδιών στη µηχανική και ονοµάστηκαν ‘δύναµη και κίνηση σε µια διάσταση’. 
Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης των προσοµοιώσεων είναι (βλ. εικόνα1 και εικόνα2): 1) η ενθάρρυνση της 
δηµιουργικής – διερευνητικής µάθησης η οποία επιτυγχάνεται µε την παροχή διερευνητικών εργαλείων όπως 
1α) Ο µεταβολέας που δίνει τη δυνατότητα αλλαγής υλικών κιβωτίου-δαπέδου, 1β)Το κουµπί του παγώµατος, 
1γ)Τα χειριστήρια που δίνουν τη δυνατότητα να έχουν ψηφιακό µετρητή ταχύτητας ή να εµφανίσουν το u-t 
διάγραµµα κ.λ.π., 1δ) Ο καταγραφέας της εξέλιξης του φαινοµένου µε τη βοήθεια του οποίου µπορούν να το 
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επανεκτελέσουν καρέ-καρέ και µε όποια χρονική φορά θελήσουν. 2)Η δυνατότητα παρατήρησης πολλαπλών 
αναπαραστάσεων ενός φαινοµένου ή µιας έννοιας η οποία καλλιεργεί την ικανότητα χρησιµοποίησής τους, την 
µεταξύ τους συσχέτισης και µετάβασης από τη µια στην άλλη. Με τον τρόπο αυτό προάγεται και µονιµοποιείται 
η νέα γνώση. Στον µικρόκοσµο «κλωτσιά1» τα παιδιά µπορούν 2α) να παρακολουθήσουν το κιβώτιο να 
µετακινείται ενώ ταυτόχρονα µπορούν 2β) να παρατηρήσουν τη γραφική παράσταση u-t χρόνο ή τη γραφική 
παράσταση f-t 2γ)να βλέπουν το µέτρο της ταχύτητας ή της δύναµης 2δ) να έχουν µια ραβδόµορφη 
αναπαράσταση των µέτρων των δυνάµεων 2ε)να δουν το διάνυσµα της ταχύτητας 2στ)να δουν τα ίχνη (τις 
χρονοφωτογραφίες) της κίνησης. 3)Η δυνατότητα της παρατήρησης ενός φαινοµένου σε ακραία κατάσταση η 
οποία είναι και ένα από τα µεγαλυτερα πλεονεκτήµατα των περιβάλλοντων προσοµοίωσης µε Η/Υ. Οι µαθητές 
π.χ. µπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κίνησης ενός σώµατος που αρχίζει να ολισθαίνει σε µια 
επιφάνεια κατόπιν στιγµιαίας δράσης πάνω σε αυτό, στην ακραία περίπτωση που οι επιφάνειες τριβής είναι 
απόλυτα λείες(συντελεστής τριβής ολίσθησης 0). 4) Η δυνατότητα να παρατηρούν τα παιδιά συµβάντα που 
έρχονται σε αντιπαράθεση µε καταγεγραµµένες πρότερες αντιλήψεις τους. (Hewson and Hewson,1984). Οι 
γνωστικές συγκρούσεις που αναµένουµε ότι θα προκληθούν στα παιδιά είναι: 

 
Εικόνα 1. Μικρόκοσµος 'κλωτσιά1' 1 

 
4α) Στον µικρόκοσµο «κλωτσιά1», στην ιδανική περίπτωση που οι επιφάνειες είναι απόλυτα λείες, µετά την 
κλωτσιά ενώ δεν ασκείται στο κιβώτιο καµία δύναµη κατά τον οριζόντιο άξονα, -η δύναµη της τριβής 
µηδενίζεται- αυτό συνεχίζει την κίνησή του µε σταθερή ταχύτητα. 1
 

 
Εικόνα 2. Μικρόκοσµος 'δράση1' 

 

                                                 
1 Επισηµαίνουµε στα παιδιά ότι το τµήµα της επιφάνειας του δαπέδου  όπου στέκεται το παιδί καθώς και οι σόλες των 
παπουτσιών του δεν είναι λείες. 
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4β) Στους µικρόκοσµους ‘δράση1’ και ‘δράση2’ ζητείται από τα παιδιά να θέσουν τιµή στη δύναµη που ασκεί 
το πυραυλάκι στο κιβώτιο ώστε αυτό να αρχίσει να κινείται, να παγώσουν την κίνηση, να µειώσουν τη δύναµη 
αυτή ώστε να έχει την ίδια τιµή µε την τριβή και να ασκήσουν τη δύναµη αυτή στο κιβώτιο. Μέσα από τη 
διαδικασία αυτή συνειδητοποιούν ότι ενώ η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο κιβώτιο γίνεται 
µηδέν αυτό συνεχίζει την κίνησή του µε σταθερή ταχύτητα. 
Τα παιδιά δούλεψαν σε δύο επιπλέον προσοµοιώσεις τις «δύναµη της κλωτσιάς» και την «τροχαλία». Στην 
πρώτη είχαν τη δυνατότητα να µεταβάλουν τη δύναµη της κλωτσιάς που ασκεί το παιδί στο κιβώτιο και στη 
δεύτερη σφαίρα εξαρτηµένη από νήµα διερχόµενο από τροχαλία ασκούσε οριζόντια δύναµη σε κιβώτιο που 
µπορούσε να ολισθαίνει σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 

Η έρευνα 
10 µαθητές/τριες δούλεψαν σε 4 οµάδες στο εργαστήριο των Η/Υ µε τη βοήθεια της ερευνήτριας για τρεις 
δίωρες διδασκαλίες. Χρησιµοποιήθηκαν διαγνωστικό τεστ και τεστ αξιολόγησης 7 και 12 ποιοτικών ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση πρότερων αντιλήψεων 
και στη συνέχεια αξιολόγησαν τη συµβολή της διδασκαλίας στην αναδόµησή των αντιλήψεων αυτών είναι 
παρόµοιες µε αυτές που περιλαµβάνονται στο “Force and concept Inventory” όχι όµως αυτούσιες (Hestenes, 
D.,Wells, M., Swackhamer, G., 1992). Έγινε µαγνητοφώνηση της συνοµιλίας µιας οµάδας παιδιών κατά τη 
διάρκεια των τριών µη συνεχόµενων ωρών εργασίας της στον Η/Υ. Οι διάλογοι που προέκυψαν αποτέλεσαν 
αντικείµενο παρατήρησης και σχολιασµού. Μετά την χορήγηση του τεστ αξιολόγησης ακολούθησε συζήτηση–
σχολιασµός της διδασκαλίας µε τους µαθητές κατά την οποία κρατήθηκαν σηµειώσεις από την ερευνήτρια. Τα 
παιδιά που έλαβαν µέρος στο πείραµα δεν παρακολούθησαν µάθηµα φυσικής από τον κανονικό καθηγητή τους 
από την αρχή των πειραµατικών διδασκαλιών µέχρι τη χορήγηση του τεστ αξιολόγησής τους. 
Χρησιµοποιήθηκαν διαφάνειες τόσο για να δοθούν οδηγίες γενικής χρήσης του λογισµικού όσο και για να 
επεξηγηθεί στα παιδιά το περιβάλλον του κάθε µικρόκοσµου και το ‘ζητούµενο’ κάθε φύλλου εργασίας. 
∆ιευκρινίστηκε στην αρχή των µαθηµάτων ο κεντρικός τους στόχος και ακολουθούσε 10 λεπτη περίπου 
συζήτηση µετά από κάθε δραστηριότητα στον Η/Υ. Τον υποβοηθητικό ρόλο του διδάσκοντα έπαιξε όχι ο 
τακτικός καθηγητής των παιδιών αλλά η ερευνήτρια. Έµφαση δόθηκε τόσο στην διαδικασία (το ενδιαφέρον της 
ερευνητριας εστιάστηκε κατά κύριο λόγο στην πορεία που ακολουθείται, στην αλληλουχία βηµάτων, στις 
ενέργειες που γίνονται κλπ) όσο και στο τελικό προϊόν που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η επίτευξη των 
γνωστικών στόχων του διδασκόµενου αντικειµένου. 

Αποτελέσµατα 
Τα δεδοµένα των τεστς    
Το δείγµα των µαθητών (αντιπροσωπευτικότητα και µέγεθος) δεν µας επιτρέπει να µιλήσουµε για ποσοτικά 
δεδοµένα. Αναφέρουµε µόνο ότι από τα τεστς προέκυψε ότι τα ποσοστά αναδόµησης στις προαναφερθείσες 
στον πίνακα1 αντιλήψεις, καθώς και σε άµεσα σχετιζόµενες µε αυτές, κυµαίνονται µεταξύ του 20% και 30% 
ενώ από τη σχετική βιβλιογραφία παρατηρούµε ότι η επιτυχία ακόµα και µεγαλύτερων µαθητών µετά από 
παραδοσιακή διδασκαλία σε ανάλογες ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν την αναδόµηση των πρότερων 
αντιλήψεων δεν ξεπερνά το ποσοστό του 14% (Halloun I and Hestences D., 1984). Από τα τεστς επισηµαίνουµε 
επίσης τη σχετική δυσκολία των µαθητών να γενικεύσουν τις αρχές που διαπραγµατεύθηκε η διδασκαλία, σε 
παραπλήσια πλαίσια και την αδυναµία τους για µεταφορά της νέας γνώσης σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο. 
Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα διαλόγων από την εργασία των µαθητών στους µικρόκοσµους. 
Μικρόκοσµος ‘κλωτσιά1’, φύλλο εργασίας1. 

 διάλογος σχόλια 
Κατερίνα Πάµε, απόλυτα λείες επιφάνειες 
Μαρία Αµάν, αυτό θα είναι… Προσµονή 
Μαρία Κοίτα ρέε!!. Ρε δε θα προλάβει. [µικρή παύση] να κατέβει κάτω                [ 

εννοεί µάλλον ότι δεν θα σταµατήσει µέσα στη οθόνη] 
έκπληξη 

 / παύση 5'' 
Mαρία ∆εν έχει… 
Μίνα        δεν είναι… 
Κατερίνα        άρα λίγο πρόβληµα[παύση] 
∆ασκάλα Λοιπόν;[µικρή παύση] Λοιπόν; Μόλις ήρθε και δεν έχει 

καταλάβει ότι τα παιδιά 
βρίσκονται σε κρίσιµο σηµείο

Μ1,Μ2,Μ3 [χαµογελάνε αµήχανα]  
Μαρία Σ' όλες τις φάσεις που είναι πραγµατικές, εκτός από εδώ πέρα  

[δείχνει εκεί που ο συντελεστής τριβής γίνεται 0] µειώνεται η  
ταχύτητα. 

∆ασκάλα Πραγµατικές επιφάνειες, µειώνεται η ταχύτητα.  Γιατί δεν το γράφετε; Φεύγει 
Κατερίνα Σ' όλες τις επιφάνειες που είναι πραγµατικές η µειώνεται ταχύτητα. Στις 

απόλυτα λείες επιφάνειες… 
 

Μαρία Εντάξει γράφε[στη Μ1] Σε όλες τις πραγµατικές επιφάνειες η ταχύτητα 
µειώνεται…ενώω . Στις λείες επιφάνειες… 

 

Κατερίνα Οταν οι επιφάνειες είναι λείες…  
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Μίνα        Η ταχύτητα αυξάνεται. Ναι!![διακόπτει τη Μ1] 
Μαρία Πού είναι ρε η αύξηση εδώ;  [εννοεί της ταχύτητας] 
Κατερίνα  Σε αυτή όχι, εδώ η ταχύτητα παραµένει 
Μίνα          Όχι ρε αφού αυξάνεται 
Κατερίνα Αυξάνεται αλλά σταθεροποιείται γιατί   
Μαρία          Κοίτα δεν έχει πέσει καθόλου [δείχνει το διάγραµµα u-t]  
 
Μικρόκοσµος ‘δράση1’, φύλλο εργασίας 2 
∆ασκάλα ∆ώστε µια τιµή στη δύναµη που ασκεί το παιδί στο κιβώτιο ώστε αυτό να αρχίσει να επιταχύνεται. Όταν το 

κιβώτιο φθάσει στα µισά της οθόνης παγώστε την κίνηση και χρησιµοποιώντας το µεταβολέα κάντε τη δύναµη 
που ασκεί το παιδί στο κιβώτιο να έχει την ίδια τιµή µε τη δύναµη της τριβής. Τι νοµίζετε ότι θα κάνει το 
κιβώτιο στη συνέχεια; 

Μαρία Τι νοµίζετε; 
Κατερίνα Θα επιβραδυνθεί και θα σταµατήσει. 
Μαρία Σωστός.  
Μίνα Γράφε ρε. 
Μαρία Το γράφω.. Το δυ παιδιά πως γράφεται; 
Κατερίνα  Με ύψιλον 
Μίνα Για πάτα 
Κατερίνα Όµως παραµένει σταθερό[εννοεί την ταχύτητα], κοτσάνα κάναµε. 
Μίνα ¨Έφυγε παιδιά, θα ξανάρθει [γελάει] 
Κατερίνα Την κάναµε 
Μαρία Όχι δεν παραµένει σταθερό. 
Μίνα Ναι έπεσε στο ελάχιστο [εννοεί έπεσε ελάχιστα].Γράψε ότι δε θα σταµατήσει  
Μαρία Είναι απόλυτα λείες οι επιφάνειες; 
Κατερίνα ¨Όχι αφού έχουµε αλουµίνιο µε χάλυβα 
Μίνα ¨Άρα δεν είναι απόλυτα λείες επιφάνειες. Άρα διαφωνώ. Γράψε ρε ότι δεν θα σταµατήσει. 
Κατερίνα Άρα επιβραδύνεται και συνεχίζει µε σταθερή ταχύτητα  Μαρία συµφωνείς; 
Μαρία Ναι ναι παιδιά.  
Κατερίνα      Ότι θα επιβραδυνθεί...  
Μίνα Θα… µε σταθερή ταχύτητα παρά ένα ελάχιστο. 
Μαρία ∆εν θα επιβραδυνθεί, θα συνεχίσει να πηγαίνει χωρίς να …δεν επιβραδύνθηκε δεν κατέβηκε καθόλου. Από εκεί 

που το σταµατήσαµε θα συνεχίσει να κινείται  
Κατερίνα Αυτό σηµαίνει ότι είναι σταθερή η ταχύτητα. 
Μαρία Ναι, ναι δεν επιβραδύνεται καθόλου από κει που το σταµατήσαµε 
Κατερίνα Ωραία θα κινείται µε σταθερή ταχύτητα 
 [κάτι χτυπάει] 
Κατερίνα Παιδιά αφού εδώ είναι ίδια η δύναµη που ασκεί το παιδί στο κιβώτιο και η τριβή δηλ. η συνισταµένη τους είναι 

µηδέν πως γίνεται και προχωράει; 
Μαρία Να ρωτήσουµε 
Μίνα Ναι ρε 
Μαρία Μήπως έχει σταµατήσει τώρα που εµείς δεν το βλέπουµε; 
Μίνα Να πατήσω αυτό να δούµε πού έχει φθάσει; 
Μαρία Ποιο; 
Μίνα Αυτό. 
Κατερίνα Για πάτα το, ∆ε θα σου βγάλει τίποτα. 
Μίνα Ναι αλλά γιατί µας το κάνει αυτό; 

Σχολιασµός διαλόγων 
Στους διαλόγους που προέκυψαν από την αποµαγνητοφώνηση (αποσπάσµατα των οποίων παρουσιάζονται πιο 
πάνω) επισηµαίνουµε τα εξής χαρακτηριστικά: 
Γνωστικές συγκρούσεις των µαθητριών. Στην προσοµοίωση «κλωτσιά1» όταν οι επιφάνειες είναι λείες και τα 
τρία κορίτσια παρακολουθώντας την οµαλή κίνηση του κιβωτίου µετά την κλωτσιά δείχνουν προβληµατισµένα 
(‘άρα λίγο πρόβληµα’ λέει η Κατερίνα). Πιο καθαρά φαίνεται η γνωστική τους σύγκρουση στο διάλογο που 
καταγράφηκε κατά την εργασία τους στη «δράση1». Η Κατερίνα κάνει την πρόβλεψη ότι το σώµα ‘Θα 
επιβραδυνθεί και θα σταµατήσει’ όταν ενώ κινείται οι δυνάµεις που του ασκούνται γίνουν αντίθετες και στη 
συνέχεια εκτελώντας την προσοµοίωση δηλώνει ‘Όµως παραµένει σταθερό [εννοεί την ταχύτητα], κοτσάνα 
κάναµε’. 
Παρατηρούµε επίσης ότι τα παιδιά κατά τη συνεργασία τους αναγκάζονται να κοινοποιήσουν τις διαισθητικά 
αναδυόµενες ιδέες τους και κάτω από την πίεση για ικανοποιητική επικοινωνία µε τα µέλη της οµάδας να τις 
εκφράσουν µε σαφήνεια. Στην παραπάνω προσπάθειά τους αναδοµούν τη ‘µοιρασµένη γνώση’ και κατανόηση 
χτίζοντας το ένα πάνω στις ιδέες του άλλου, άλλοτε αντιπαραθέτοντας τις απόψεις τους και άλλοτε 
συµφωνώντας.  

Μαρία Εντάξει γράφε[στη Μ1] Σε όλες τις πραγµατικές επιφάνειες η ταχύτητα µειώνεται…ενώω . Στις 
λείες επιφάνειες… 

Κατερίνα Οταν οι επιφάνειες είναι λείες…  
Μίνα        Η ταχύτητα αυξάνεται. Ναι!![διακόπτει τη Μ1] 
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Μαρία Πού είναι ρε η αύξηση εδώ;  [εννοεί της ταχύτητας] 
Κατερίνα  Σε αυτή όχι, εδώ η ταχύτητα παραµένει 
Μίνα          Όχι ρε αφού αυξάνεται 
Κατερίνα Αυξάνεται αλλά σταθεροποιείται γιατί  
Μαρία          Κοίτα δεν έχει πέσει καθόλου [δείχνει το διάγραµµα u-t] 

 Συµπεράσµατα 
Η ανάλυση και η ερµηνεία των δεδοµένων έδειξε ότι η χρήση των προαναφερθέντων ‘µικρόκοσµων’ σε 
συγκεκριµένο διδακτικό πλαίσιο -ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες, συνεργατική µάθηση, υποβοηθητικός 
ρόλος του διδάσκοντα- ενσωµατώνει στοιχεία –άρθρωση, αντιπαράθεση απόψεων και γνωστική σύγκρουση- 
που συνεργούν στην αναδόµηση των σχετικών µε τον 1ο νευτωνικό νόµο πρότερων αντιλήψεων των 
µαθητών/τριων (Crooke, C., 1994). Οι µαθητές δυσκολεύονται να µεταφέρουν τη νέα γνώση σε διαφορετικό 
από το διδασκόµενο πλαίσιο. Τα ποσοτικά αποτελέσµατα της επίδοσης των παιδιών είναι ενθαρρυντικά 
Επισηµαίνεται όµως ότι η εξαγωγή ποσοτικών συµπερασµάτων ικανών να γενικευθούν αποτελεί αντικείµενο 
µελλοντικής έρευνας. 
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