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Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά περιβάλλοντα στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών  
Επίπεδο Εκπαίδευσης: ∆εύτερη Σχολική Ηλικία (∆ηµοτικό), Γυµνάσιο, Λύκειο  
Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα 

 
Περίληψη: Προτείνεται, εφαρµόζεται και αξιολογείται, κατ' αρχήν, η συστηµατική και µεθοδολογικά συνεπής µε την 
επιστηµονική µέθοδο ένταξη της εργαστηριακής πρακτικής στην εργαστηριακή διαδικασία όλων των βαθµίδων της 
εκπαίδευσης. Η επιστηµονική µέθοδος εφαρµόζεται µε την προτεινόµενη εκπαιδευτική εκδοχή της, το ερευνητικά 
εξελισσόµενο εκπαιδευτικό πρότυπο, µε πέντε διακριτά βήµατα: έναυσµα ενδιαφέροντος, διατύπωση υποθέσεων, 
πειραµατισµός, διατύπωση θεωρίας / συµπερασµάτων, έλεγχος / εµπέδωση / γενίκευση. Προτείνεται, εφαρµόζεται και 
αξιολογείται, επίσης, η παράλληλη και σύγχρονη αξιοποίηση της προσοµοίωσης / οπτικοποίησης της δοµής και των 
διαδικασιών του µικροκόσµου στον Η/Υ, µε τη διασύνδεση των εργαστηριακών διατάξεων µε τον Η/Υ µέσω αισθητήρων 
και απτήρων. Η πρόταση και εφαρµογή υποστηρίζεται από προσοµοιώσεις / οπτικοποιήσεις και εργαστηριακές διατάξεις 
αισθητήρων / απτήρων που αφορούν σε θεµατικές ενότητες όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. 
 
Λέξεις Kλειδιά: εκπαιδευτική µέθοδος, µικρόκοσµος, προσοµοίωση, αισθητήρες / απτήρες, τριβή. 
 
Abstract: We propose, implement and evaluate, first, the systematic and methodologically consistent with the scientific 
method integration of lab practice into the educational procedure of all levels. The scientific method is put into practice after 
been transformed into a proposed educational version, the guided research teaching model, that consists of five specific steps: 
trigger of interest, hypothesis expression, experiments, theory formulation / conclusions, testing / consolidation / 
generalization. Second, we propose, implement and evaluate the parallel and concurrent computer simulation / visualization 
of microscopic processes along with computer controlled sensors and actuators that are linked to the experimental apparatus. 
Our proposal and implementation is supported by simulations / visualizations and sensors / actuators experimental 
apparatuses referring to several units for all educational levels. 
 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διδασκαλία και η µελέτη της τριβής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε 
πολύπλευρη χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

H χρήση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται σε τρία επίπεδα. 

Α. σε επίπεδο παρουσίασης και αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος, 

Β. σε επίπεδο προσοµοίωσης σε µικροσκοπικό επίπεδο του φαινοµένου 

Γ. σε επίπεδο χρήσης αισθητήρων και Η/Υ για τη λήψη των µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο. 

Ακολουθήσαµε το επιστηµονικά εξελισσόµενο ερευνητικό µοντέλο (Καλκάνης 1998). Θεωρούµε ότι όταν η 
ερευνητική µεθοδολογία, τόσο σε επίπεδο επαγωγικού συλλογισµού όσο και σε επίπεδο συνθετικών 
συλλογισµών, εντάσσεται στη εκπαιδευτική διαδικασία έχει δύο πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα. 

α. την εξοικείωση του µαθητή µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης 

β. την απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και συλλογιστικό. 

Το επιστηµονικά εξελισσόµενο ερευνητικό µοντέλο ακολουθεί τα εξής βήµατα: 

α. έναυσµα 

β. διατύπωση υποθέσεων 

γ. πειραµατισµός 
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δ. διατύπωση θεωρίας 

ε. συνεχής έλεγχος 

Το επιστηµονικά εξελισσόµενο ερευνητικό µοντέλο ενταγµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί τα εξής 
βήµατα: 

α. έναυσµα-πρόκληση ενδιαφέροντος µαθητή. 

Σε αυτό το βήµα προκαλούµε το ενδιαφέρον του µαθητή µε φαινόµενα της καθηµερινής ζωής προβάλλοντας και 
ορισµένα Video. 

β. διατύπωση υποθέσεων 

Οι προβληµατισµοί που δηµιουργήθηκαν από το προηγούµενο βήµα µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και 
συζήτησης στην τάξη οδηγούν στη διατύπωση υποθέσεων από τους µαθητές. 

γ. πειραµατισµός (σχεδιασµός-εκτέλεση) 

Ο πειραµατισµός αφορά στην κυρίως ερευνητική εργασία και στη συγκεκριµένη εφαρµογή αφορά στην 
εκτέλεση πειραµάτων, στη λήψη µετρήσεων µε αισθητήρες, στην επεξεργασία  και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων. 

δ. Εξαγωγή συµπερασµάτων (διατύπωση θεωρίας). 

Η µελέτη και αξιοποίηση των µετρήσεων οδηγεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων. 

ε. Γενικεύσεις - εφαρµογές (συνεχής έλεγχος) 

Η επέκταση των συµπερασµάτων σε παραπέρα εφαρµογές από την καθηµερινή εµπειρία ή/και από τεχνολογικές 
εφαρµογές. 

Εργαλεία 
Για την κατασκευή των προσοµοιώσεων χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα 3D STUDIO ΜΑΧ R3.1. 

Για το µοντάζ και την επεξεργασία Video χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Adobe Premier. 

Για τη λήψη των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Coach 5 στην Ελληνική του έκδοση 

Για την κατασκευή των ιστοσελίδων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Front Page 2000. 

Για τη διασύνδεση του υπολογιστή µε τους αισθητήρες χρησιµοποιήθηκε η κονσόλα CoachLabII και αισθητήρες 
των εταιριών Vernier και CMA. 
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Εικόνα 1 
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Α. Έναυσµα-πρόκληση ενδιαφέροντος µαθητή. 
Σε πρώτη φάση παραθέτουµε ως έναυσµα ορισµένα βίντεο (εικόνα 2) κατά την προβολή των  οποίων 
παρακινούµε τα παιδιά να συσχετίσουν την τριβή µε αυτά που βλέπουν.  

 
Εικόνα 2 

Β. ∆ιατύπωση υποθέσεων 
Παροτρύνουµε τους µαθητές να αναπτύξουν τις απόψεις τους διατυπώνοντας υποθέσεις µε ερωτήµατα όπως: 
Πότε περπατάµε πιο εύκολα σε στεγνό ή βρεγµένο δρόµο και γιατί;  
Όταν τρέχεις µε το ποδήλατό σου νοιώθεις να επηρεάζει την κίνηση σου ο αέρας;  
Γιατί ένα παιδί δεν µπορεί να σπρώξει ένα βαρύ κιβώτιο; και γενικά ερωτήσεις που έχουν σχέση µε τα Video 
που ο µαθητής παρακολούθησε. 
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Γ. Πειραµατισµός (σχεδιασµός-εκτέλεση) 
Στα στάδιο αυτό τα παιδιά πειραµατίζονται και ελέγχουν ταυτόχρονα ορισµένες από τις υποθέσεις τους. Πιο 
συγκεκριµένα τους προτείνεται να πειραµατιστούν µε στόχο να διαπιστώσουν την ύπαρξη της τριβής µεταξύ 
στερεών σωµάτων. 

Ακολουθούν οι σελίδες µε τα υλικά και τα όργανα που 
θα χρησιµοποιήσουµε (εικόνα 3) καθώς και εκείνες που 
περιγράφουν τη  διαδικασία  (εικόνα 4). 

Στην παρουσίαση των υλικών ο χρήστης κάνοντας κλικ σε 
οποιοδήποτε όργανο (εικόνα 3) µπορεί να έχει πληροφορίες 
σε σχέση µε  αυτό. Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθηθεί για να εκτελεστεί το 
πείραµα. µέσα από βιντεοσκοπηµένη παρουσίαση και 
γραπτές οδηγίες. ενώ παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα των παρατηρήσεων και των 
µετρήσεων.  

Εικόνα 3 

Εικόνα 4 

Ο µαθητής ακολουθώντας τους συνδέσµους που 
υπάρχουν στο κείµενο (links) µπορεί να διαβάσει τις 
οδηγίες και να εκτελέσει πειράµατα διερεύνησης της 
ύπαρξης της τριβής ολίσθησης, υπολογισµού του 
συντελεστή τριβής ολίσθησης και να βρει 
πειραµατικά από ποιους παράγοντες εξαρτάται η 
τριβή ολίσθησης (εικόνα 5). 

 752 



 
Εικόνα 5 

Για παράδειγµα στο πείραµα το οποίο προτείνεται για τη µέτρηση του συντελεστή ολίσθησης ο µαθητής 
καλείται κατά την εκτέλεση του πειράµατος (ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρονται στο µενού διαδικασία 
(εικόνα 6)) να καταγράψει τις µετρήσεις του σε πίνακα από όπου προκύπτει η τιµή του συντελεστή τριβής 
ολίσθησης (εικόνα 7) 

 
Εικόνα 6  

Εικόνα 7 
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Εικόνα 8

 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πρότασης, 
αποτελεί η ενσωµάτωση της µικροσκοπικής 
ερµηνείας των φαινοµένων παράλληλα µε 
την παρουσίαση των πειραµατικών 
αποτελεσµάτων, στοιχείο που διευκολύνει 
την κατανόηση των παραµέτρων που 
επηρεάζουν τις παρατηρήσεις µας και 
γενικότερα των  φαινόµενων που 
σχετίζονται µε την ύπαρξη τριβής µεταξύ 
στερεών. (Εικόνα 8)  

 

 

 

Ακολουθούν τα συµπεράσµατα (εικόνα 9) 
όπου ο µαθητής µε βάση τα πειράµατα 
καταλήγει σε συµπεράσµατα και 
γενικεύσεις (εικόνα 10) είτε µόνος του είτε 
µε τη βοήθεια του καθηγητή του. 

 

Εικόνα 9 

Εικόνα 10 

Βιβλιογραφία – Αναφορές 
 

"Μικροπροσεγγίσεις"  Γ.Θ. Καλκάνης Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 1998 

ΕΠΠΣ Ενιαίο Λύκειο, Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Π.Ι. ΥΠΕΠΘ 1998 

 "Φυσική από το µικρόκοσµο στο µακρόκοσµο" Γ.Θ. Καλκάνης, ∆. Κωστόπουλος  

Σχολικά εγχειρίδια και τα βιβλία των δασκάλων Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού ΟΕΒ∆ 2000 

Εργαστηριακοί οδηγοί Φυσικής και Χηµείας Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου ΟΕΒ∆ 2000 
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Εργαστηριακοί οδηγοί Φυσικής Α΄ και Β΄ Λυκείου συγγραφικής οµάδας ΕΕΦ ΟΕΒ∆ 2000 

"Το εργαστήριο Φυσικών για το δάσκαλο" Γ.Θ.  Καλκάνη – ∆. Κωστόπουλου 

"Αναπαραστάσεις του Φυσικού κόσµου" Επιµέλεια Β. Κουλαιδής 

"Οι Φυσικές επιστήµες στην προσχολική εκπαίδευση"  Κ.Ραβανής 

"Πειράµατα Φυσικής" Ι. Μπουρούτη 

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φ.Ε. και νέων τεχνολογιών. (Εκδ. Χριστοδουλίδη) 

"Οδηγός διδασκαλίας Φυσικής" Arons (1992) 

"Κρίση στο µάθηµα της Φυσικής. Η εξέλιξη της στάσης των µαθητών και η αποτελεσµατικότητα του 

µαθήµατος "  Σ.Σάββας- Γ.Θ. Καλκάνης  1991 

Φυσική Γ΄ Γυµνασίου Καραπαναγιώτης κ.α. ΟΕΒ∆ 2000 

Φυσική Α΄ Λυκείου Συγγραφική οµάδας ΕΕΦ   ΟΕΒ∆ 1999 
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