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Η διάλεξη στηρίζεται στο: P. G. Michaelides, Tsigris Miltiadis, Science Teaching with Self-made Apparatus, paper presented 
at the 1st Inernational Conference on Hands on Science Hsci2004 – Teaching and Learning Science in the XX1 Century, 5-9 
July 2004, Ljubljana, Slovenia, Proceedings pp.47-52  http://www.hsci.info/hsci2004/

(*) Η διαμόρφωση σε μάθημα επιμόρφωσης χρηματοδοτήθηκε μερικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έργο AESTIT - Affordable & 
Efficient Science Teacher In-service Training – http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/).  Ούτε η Επιτροπή ούτε ο συγγραφέας μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση της εργασίας αυτής.

http://www.hsci.info/hsci2004/
http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/


  

Ο Αλφαβητισμός στην Επιστήμη και στην ΤεχνολογίαΟ Αλφαβητισμός στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία (STL (STL))
Είναι θεμελιώδης για την ευμάρεια των σύγχρονων κοινωνιών της τεχνολογίαςΕίναι θεμελιώδης για την ευμάρεια των σύγχρονων κοινωνιών της τεχνολογίας

STL STL συνιστα προϋπόθεση για τηνσυνιστα προϋπόθεση για την  ΔημοκρατίαΔημοκρατία  

Καθώς όλο και περισσότερο οι ρυθμίσεις των σύγχρονων κοινωνιών της τεχνολογίας βασίζονται στην πρόοδο Καθώς όλο και περισσότερο οι ρυθμίσεις των σύγχρονων κοινωνιών της τεχνολογίας βασίζονται στην πρόοδο 
της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, το βασικό συστατικό της Δημοκρατίας, η συμμετοχή των πολιτών, απαιτεί της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, το βασικό συστατικό της Δημοκρατίας, η συμμετοχή των πολιτών, απαιτεί 
STL.STL.                                                                                                                                                                                                                                                    βλέπε και την βλέπε και την UNESCOUNESCO

η Διδακτική των Φυσικών Επιστημώνη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  
στη Γενική και ιδιαίτερα στην υποχρεωτική εκπαίδευσηστη Γενική και ιδιαίτερα στην υποχρεωτική εκπαίδευση::

πρέπει να βασίζεταιπρέπει να βασίζεται  σε αρχές και μεθοδολογία σε αρχές και μεθοδολογία και όχι σε (απομνημόνευση) δεδομένωνκαι όχι σε (απομνημόνευση) δεδομένων  

απαιτείαπαιτεί  ιδιαίτερες δεξιότητεςιδιαίτερες δεξιότητες  καικαι  γνώσεις γνώσεις από τοναπό τον  ΔάσκαλοΔάσκαλο

Σε κατά Σε κατά PiagetPiaget πλαίσια, η γνώση των Φυσικών επιστημών δεν αποκτάται από τον μαθητή αλλά ανακαλύπτεται  πλαίσια, η γνώση των Φυσικών επιστημών δεν αποκτάται από τον μαθητή αλλά ανακαλύπτεται 
ή, τουλάχιστον, είναι εξαρχής διαπραγματεύσιμη.ή, τουλάχιστον, είναι εξαρχής διαπραγματεύσιμη.  

Η Διδακτική αυτή προσέγγισηΗ Διδακτική αυτή προσέγγιση  
Εξαρτάται σημαντικά από τις συστηματικές παρατηρήσεις και τα πειράματα στις Φυσικές Επιστήμες Εξαρτάται σημαντικά από τις συστηματικές παρατηρήσεις και τα πειράματα στις Φυσικές Επιστήμες 
  η διεξαγωγή πειραμάτων απαραίτητη βασική δεξιότητα του Δασκάλου των Φυσικών Επιστημώνη διεξαγωγή πειραμάτων απαραίτητη βασική δεξιότητα του Δασκάλου των Φυσικών Επιστημών..

Σελ. Σελ. 22   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Η στάση των δασκάλων για τη Διδασκαλία στις Φυσικές ΕπιστήμεςΗ στάση των δασκάλων για τη Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

πρέπει να οδηγείπρέπει να οδηγεί  

•απόαπό την απλή γνώση δεδομένων, τεχνικών και θεμάτων την απλή γνώση δεδομένων, τεχνικών και θεμάτων
•απόαπό  την ‘επιτυχή εκτέλεση’ ενός πειράματοςτην ‘επιτυχή εκτέλεση’ ενός πειράματος,,

•Προς μια Προς μια προσέγγιση επιστημονικής διερώτησηςπροσέγγιση επιστημονικής διερώτησης 

Lillian C McDermott, Peter S Shaffer and C P Constantinou, “Preparing teachers to teach physics and Lillian C McDermott, Peter S Shaffer and C P Constantinou, “Preparing teachers to teach physics and 
physical science by inquiry”, Phys. Educ. 35(6) November 2000, pp. 411-420 physical science by inquiry”, Phys. Educ. 35(6) November 2000, pp. 411-420 

Ο Δάσκαλος των Φυσικών ΕπιστημώνΟ Δάσκαλος των Φυσικών Επιστημών::              
Πρέπει να έχειΠρέπει να έχει  στέρεα γνώσηστέρεα γνώση  τωντων  βασικών αρχώνβασικών αρχών

  
η εκπαίδευση των δασκάλων των Φυσικών Επιστημών η εκπαίδευση των δασκάλων των Φυσικών Επιστημών 

αποτελεί κρίσιμη παράμετροαποτελεί κρίσιμη παράμετρο

P. G. Michaelides, An affordable and efficient in-service training scheme for the Science Teacher, "Sixth P. G. Michaelides, An affordable and efficient in-service training scheme for the Science Teacher, "Sixth 
International Conference on Computer Based Learning in Science 2003 (CBLIS03), University of Cyprus, International Conference on Computer Based Learning in Science 2003 (CBLIS03), University of Cyprus, 
Nicosia, Cyprus, 5 - 10 July 2003" proceedings pp. 792-799. Nicosia, Cyprus, 5 - 10 July 2003" proceedings pp. 792-799. 

Σελ. Σελ. 33   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Η Εκπαίδευση του Δασκάλου των Φυσικών ΕπιστημώνΗ Εκπαίδευση του Δασκάλου των Φυσικών Επιστημών  πρέπει ναπρέπει να  περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::

A.-A.-ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση  στιςστις  Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικές Επιστήμες  και στηκαι στη  Διδακτική τουςΔιδακτική τους  για τον για τον ΔάσκαλοΔάσκαλο
P. G. Michaelides, “Polymorphic Practice in Science", pp  399-405 of the proceedings of the 1st Pan-P. G. Michaelides, “Polymorphic Practice in Science", pp  399-405 of the proceedings of the 1st Pan-

Hellenic Conference on the Didactics of Science and the introduction of New Technologies in Education, Hellenic Conference on the Didactics of Science and the introduction of New Technologies in Education, 
University of Thessaloniki, Thessaloniki May 29-31, 1998 (in Greek).University of Thessaloniki, Thessaloniki May 29-31, 1998 (in Greek).

B.-B.-Εκπαίδευση - ΕπιμόρφωσηΕκπαίδευση - Επιμόρφωση  στο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΣχολείουΑναλυτικό Πρόγραμμα του Σχολείου  ιδίωςιδίως::

  στηνστην  πρακτική δουλειάπρακτική δουλειά  (π.χ. πειράματα) (π.χ. πειράματα) και σε σχετικές και σε σχετικές καθημερινές παρατηρήσειςκαθημερινές παρατηρήσεις
P. G. Michaelides, "Everyday observations in relation to Natural Sciences” in Learning in Mathematics P. G. Michaelides, "Everyday observations in relation to Natural Sciences” in Learning in Mathematics 
and Science and Educational Technology, University of Cyprus July 2001, Volume II pp. 281- 300. and Science and Educational Technology, University of Cyprus July 2001, Volume II pp. 281- 300. 

  Πολυμορφική ΔιδασκαλίαΠολυμορφική Διδασκαλία

Σελ. Σελ. 44   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Πολυμορφική ΔιδασκαλίαΠολυμορφική Διδασκαλία
Η Πολυμορφική ΔιδασκαλίαΗ Πολυμορφική Διδασκαλία  στις Φυσικές Επιστήμες:στις Φυσικές Επιστήμες:

Περιλαμβάνει μιαΠεριλαμβάνει μια  ψυχοκινητική δραστηριότηταψυχοκινητική δραστηριότητα  ((εκτέλεση μετρήσεων, πείραμα, …εκτέλεση μετρήσεων, πείραμα, …))  
η οποία στη συνέχειαη οποία στη συνέχεια  διαμορφώνεταιδιαμορφώνεται  σεσε  διαφορετικά επίπεδαδιαφορετικά επίπεδα  

ανάλογα με τιςανάλογα με τις ( (προϋπάρχουσεςπροϋπάρχουσες) ) γνώσειςγνώσεις  και/ήκαι/ή  τη διανοητική ανάπτυξη των μαθητών.τη διανοητική ανάπτυξη των μαθητών.  

Η Πολυμορφική ΔιδασκαλίαΗ Πολυμορφική Διδασκαλία  στις Φυσικές Επιστήμες:στις Φυσικές Επιστήμες:

Μοιάζει μεΜοιάζει με  Πολυεπίπεδη ΔιδασκαλίαΠολυεπίπεδη Διδασκαλία  
π.χπ.χ. . διδασκαλία που επιδιώκει πολλά επίπεδα και τομείς μάθησηςδιδασκαλία που επιδιώκει πολλά επίπεδα και τομείς μάθησης  

Επεκτείνεται όμως σε περισσότερες Επεκτείνεται όμως σε περισσότερες Σχολικές βαθμίδεςΣχολικές βαθμίδες  
π.χπ.χ. . Δημοτικό και Πανεπιστήμιο, φοιτητές-φοιτήτριες Φυσικής και άλλων τμημάτωνΔημοτικό και Πανεπιστήμιο, φοιτητές-φοιτήτριες Φυσικής και άλλων τμημάτων

Σελ. Σελ. 55   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Πολυμορφική ΔιδασκαλίαΠολυμορφική Διδασκαλία (συνέχεια) (συνέχεια)

Η Η ανάγκηανάγκη  γιαγια  πολυμορφική πρακτική διδασκαλίαπολυμορφική πρακτική διδασκαλία  παρουσιάζεται συνήθωςπαρουσιάζεται συνήθως  
στην στην   εκπαίδευση – κατάρτιση – επιμόρφωση των δασκάλων των Φυσικών Επιστημών εκπαίδευση – κατάρτιση – επιμόρφωση των δασκάλων των Φυσικών Επιστημών όπουόπου::

Υπάρχει ανάγκη Υπάρχει ανάγκη διδασκαλίας σε προχωρημένο επίπεδοδιδασκαλίας σε προχωρημένο επίπεδο  για τον ίδιο τογια τον ίδιο το  δάσκαλο-δασκάλαδάσκαλο-δασκάλα, , 

και απαίτηση για και απαίτηση για διδιασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σχολείου.διδιασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σχολείου.  

Η Η διαφοράδιαφορά  στο επίπεδο της διδασκαλίας στο επίπεδο της διδασκαλίας δεν αφοράδεν αφορά μόνο μόνο
τητη  διδακτικήδιδακτική  αλλά επίσης και τη αλλά επίσης και τη διδακτέα ύλη διδακτέα ύλη και τους και τους επιδιωκόμενους στόχουςεπιδιωκόμενους στόχους..

Σελ. Σελ. 66   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΠαραδοχέςΠαραδοχές
Τα εξελιγμένα πολύπλοκα όργαναΤα εξελιγμένα πολύπλοκα όργανα  μπορείμπορεί::

Να επιτρέπουν ακριβείς μετρήσειςΝα επιτρέπουν ακριβείς μετρήσεις,,
Να είναι απαραίτητα σε πολλές περιπτώσειςΝα είναι απαραίτητα σε πολλές περιπτώσεις..

  ΌμωςΌμως::
στην προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας – χειρισμού τους στην προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας – χειρισμού τους ..

Αποκρύπτεται η αρχή του φαινομένου που μελετάται.Αποκρύπτεται η αρχή του φαινομένου που μελετάται.

Μετατρέποντας το πείραμα σε μια διαδικασία επίδειξηςΜετατρέποντας το πείραμα σε μια διαδικασία επίδειξης
στην οποία ο μαθητής παρατηρεί τα αποτελέσματα μιας ‘ακατανόητης’ συσκευήςστην οποία ο μαθητής παρατηρεί τα αποτελέσματα μιας ‘ακατανόητης’ συσκευής

Απομακρύνει την αυθεντική δημιουργική δραστηριότηταΑπομακρύνει την αυθεντική δημιουργική δραστηριότητα,,
Αποκτώντας δεδομένα αντί να μελετά (‘διερωτά’) κάποιο Φυσικό φαινόμενοΑποκτώντας δεδομένα αντί να μελετά (‘διερωτά’) κάποιο Φυσικό φαινόμενο..

Ο Δάσκαλος – δασκάλα των Φυσικών Επιστημών μειονεκτεί,Ο Δάσκαλος – δασκάλα των Φυσικών Επιστημών μειονεκτεί,  γενικά, σε δεξιότητεςγενικά, σε δεξιότητες  
μετατροπήςμετατροπής της  της επιστημονικής γνώσηςεπιστημονικής γνώσης που έχει σε  που έχει σε διδακτική προσέγγισηδιδακτική προσέγγιση..  

η Επιστήμη και η Τεχνολογία να θεωρούνται δύσκολα αντικείμενα σπουδώνη Επιστήμη και η Τεχνολογία να θεωρούνται δύσκολα αντικείμενα σπουδών,,
αν  και είναι μάλλον απλούστερα και παρουσιάζουν εγγενή πλεονεκτήματααν  και είναι μάλλον απλούστερα και παρουσιάζουν εγγενή πλεονεκτήματα..

Τα Φυσικά φαινόμενα γίνονται εύκολα αντιληπτά με τις αισθήσεις, ένα αδιάσειστο πλεονέκτημαΤα Φυσικά φαινόμενα γίνονται εύκολα αντιληπτά με τις αισθήσεις, ένα αδιάσειστο πλεονέκτημα  στην υποχρεωτική στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση όπου οι περισσότεροι μαθητές, σε ένα κατά εκπαίδευση όπου οι περισσότεροι μαθητές, σε ένα κατά PiagetPiaget πλαίσιο, δεν είναι ακόμη στο στάδιο της τυπικής λογικής πλαίσιο, δεν είναι ακόμη στο στάδιο της τυπικής λογικής. . 

Σελ. Σελ. 77   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΠαραδοχέςΠαραδοχές ( (συνέχειασυνέχεια))

Η αναποτελεσματικότητα της Διδασκαλίας των Φυσικών ΕπιστημώνΗ αναποτελεσματικότητα της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
  αποτελείαποτελεί  σημαντικό πρόβλημασημαντικό πρόβλημα στις τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες στις τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες..

στην υποχρεωτική εκπαίδευσηστην υποχρεωτική εκπαίδευση

Η πρακτική δουλειάΗ πρακτική δουλειά  (πειράματα, μετρήσεις,…)(πειράματα, μετρήσεις,…)    στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημώνστη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
Μπορεί να Μπορεί να βελτιωθείβελτιωθεί  με τη χρήση με τη χρήση ιδιοκατασκευασμένων οργάνωνιδιοκατασκευασμένων οργάνων..

Ο Ο Piaget (“the future of Education”) Piaget (“the future of Education”) αποδίδει τη δυσκολία σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες την οποία έχουν καλοί στα άλλα αποδίδει τη δυσκολία σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες την οποία έχουν καλοί στα άλλα 
αντικείμενα μαθητές και μαθήτριες στον τρόπο διδασκαλίας με πιθανότερη αιτία το γρήγορο πέρασμα από την ποιοτική αντικείμενα μαθητές και μαθήτριες στον τρόπο διδασκαλίας με πιθανότερη αιτία το γρήγορο πέρασμα από την ποιοτική 
διαχείριση ενός φυσικού φαινομένου σε μια ποσοτική μαθηματικοποίηση χρήσης ‘Φυσικών νόμων’ που εισέρχονται στη διαχείριση ενός φυσικού φαινομένου σε μια ποσοτική μαθηματικοποίηση χρήσης ‘Φυσικών νόμων’ που εισέρχονται στη 
διδασκαλία εν απουσία του μαθητήδιδασκαλία εν απουσία του μαθητή..

Σελ. Σελ. 88   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΠαραδοχέςΠαραδοχές ( (συνέχειασυνέχεια))

  οι Ιδιοκατασκευέςοι Ιδιοκατασκευές   σε σχολικά  σε σχολικά Πειράματα Φυσικών ΕπιστημώνΠειράματα Φυσικών Επιστημών: : 

αποτελούναποτελούν  πολύ δημιουργική διαδικασίαπολύ δημιουργική διαδικασία  

σχετιζόμενησχετιζόμενη  με την ανάπτυξημε την ανάπτυξη  γνωστικώνγνωστικών  καικαι  ψυχοκινητικώνψυχοκινητικών  δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
διευκολύνειδιευκολύνει  τη λογική διαδικασίατη λογική διαδικασία  επαγωγήςεπαγωγής  
διευκολύνειδιευκολύνει  την ανάπτυξητην ανάπτυξη  συμμετοχικών δεξιοτήτωνσυμμετοχικών δεξιοτήτων ( (σε ομαδικές κατασκευές)σε ομαδικές κατασκευές),,
καλύπτεικαλύπτει  τοντον  συναισθηματικό τομέασυναισθηματικό τομέα με την ‘ευχαρίστηση της δημιουργίας’ με την ‘ευχαρίστηση της δημιουργίας’. . 

Άλλα εγγενή πλεονεκτήματα των ιδιοκατασκευώνΆλλα εγγενή πλεονεκτήματα των ιδιοκατασκευών::

Διευκολύνουν καταστάσεις διερώτησης και διαδικασίες σχεδιασμού πειραμάτων,Διευκολύνουν καταστάσεις διερώτησης και διαδικασίες σχεδιασμού πειραμάτων,

Αισθητοποιεί εφαρμογές κάποιου σχετιζόμενου θέματος των Φυσικών Επιστημών,Αισθητοποιεί εφαρμογές κάποιου σχετιζόμενου θέματος των Φυσικών Επιστημών,

Αφαιρεί το αίσθημα ‘μαύρου κουτιού’ που συνοδεύει τις Αφαιρεί το αίσθημα ‘μαύρου κουτιού’ που συνοδεύει τις hi-tech hi-tech συσκευές,συσκευές,

Αναπτύσσει την εφευρετικότητα του δασκάλου για εναλλακτικές συσκευές,Αναπτύσσει την εφευρετικότητα του δασκάλου για εναλλακτικές συσκευές,

Διακρίνει εύκολα τα δεδομένα της παρατήρησης από την ερμηνεία τους,Διακρίνει εύκολα τα δεδομένα της παρατήρησης από την ερμηνεία τους,
P. G. Michaelides, “Understanding difficulties in Science observations”, oral presentation, 2nd Pan-Hellenic Conference on the P. G. Michaelides, “Understanding difficulties in Science observations”, oral presentation, 2nd Pan-Hellenic Conference on the 
Didactics of Science and the introduction of New Technologies in Education, University of Cyprus, Nicosia May 3-5, 2000 , book Didactics of Science and the introduction of New Technologies in Education, University of Cyprus, Nicosia May 3-5, 2000 , book 
of abstracts page 26 (in Greek).of abstracts page 26 (in Greek).

Σελ. Σελ. 99   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΠαραδοχέςΠαραδοχές ( (συνέχειασυνέχεια))

  

Ενσωματωμένες στην εκπαίδευση του δασκάλου – της δασκάλας των Φυσικών ΕπιστημώνΕνσωματωμένες στην εκπαίδευση του δασκάλου – της δασκάλας των Φυσικών Επιστημών,,

Η δημιουργία ιδιοκατασκευών για πειράματαΗ δημιουργία ιδιοκατασκευών για πειράματα::

Αποτελεί ένα επιπλέον παράδειγμα πολυμορφικής διδασκαλίαςΑποτελεί ένα επιπλέον παράδειγμα πολυμορφικής διδασκαλίας

Διευκολύνει τον μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε διδασκαλίαΔιευκολύνει τον μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε διδασκαλία..  

Σελ. Σελ. 1010   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΑρχέςΑρχές
 

Για να είναι χρήσιμες στη διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΓια να είναι χρήσιμες στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών  
Οι Οι ιδιοκατασκευέςιδιοκατασκευές  πρέπει να πρέπει να είναι σύμφωναείναι σύμφωνα  με ορισμένεςμε ορισμένες  αρχέςαρχές,,

Στα πλαίσια όσων αναφέρθησαν προηγουμένως, δηλαδήΣτα πλαίσια όσων αναφέρθησαν προηγουμένως, δηλαδή::

Απλότητα και ΑσφάλειαΑπλότητα και Ασφάλεια

Επίλυση προβληματικών καταστάσεωνΕπίλυση προβληματικών καταστάσεων

Ακρίβεια, ευαισθησία και βαθμονόμησηΑκρίβεια, ευαισθησία και βαθμονόμηση

ΑποτίμησηΑποτίμηση

Σελ. Σελ. 1111   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Απλότητα και ΑσφάλειαΑπλότητα και Ασφάλεια                                                                                                                                                ΑρχέςΑρχές ( (συνέχειασυνέχεια))

Απλή κατασκευήΑπλή κατασκευή  
Με υλικά προσιτά με ευκολία στο περιβάλλον του σχολείου ή των μαθητώνΜε υλικά προσιτά με ευκολία στο περιβάλλον του σχολείου ή των μαθητών..

Δυνατότητα κατασκευήςΔυνατότητα κατασκευής    με ικανότητες ενός απλού ‘κάντο μόνος σου’ προσώπουμε ικανότητες ενός απλού ‘κάντο μόνος σου’ προσώπου..

((ΠροαιρετικόςΠροαιρετικός)) στόχος στόχος  δεξιότητες χειρισμού και γνώσεις ιδιοτήτων των υλικών δεξιότητες χειρισμού και γνώσεις ιδιοτήτων των υλικών   
που χρησιμοποιήθηκανπου χρησιμοποιήθηκαν. . 

Η απλή κατασκευήΗ απλή κατασκευή::
Διευκολύνει την κατανόηση της λειτουργίας της συσκευήςΔιευκολύνει την κατανόηση της λειτουργίας της συσκευής
Ελαχιστοποιεί τα προβλήματα ασφαλείαςΕλαχιστοποιεί τα προβλήματα ασφαλείας. . 

Η ασφάλεια - υπολογίσιμος παράγονταςΗ ασφάλεια - υπολογίσιμος παράγοντας  που πρέπει να υπερτονίζεταιπου πρέπει να υπερτονίζεται::
Στους μαθητές – μαθήτριεςΣτους μαθητές – μαθήτριες ( (ειδικά στα παιδιάειδικά στα παιδιά) ) που εμπλέκονταιπου εμπλέκονται
Στους δασκάλους - δασκάλεςΣτους δασκάλους - δασκάλες ( (ιδιαίτερα άλλων ειδικοτήτωνιδιαίτερα άλλων ειδικοτήτων))

Που, συνήθως δεν έχουν επαγγελματική κατάρτιση στο συγκεκριμένο τομέαΠου, συνήθως δεν έχουν επαγγελματική κατάρτιση στο συγκεκριμένο τομέα..

Ανάπτυξη στάσεων ασφαλούς εγρήγορσηςΑνάπτυξη στάσεων ασφαλούς εγρήγορσης..

Σελ. Σελ. 1212   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Επίλυση προβληματικών καταστάσεωνΕπίλυση προβληματικών καταστάσεων                                                                                                ΑρχέςΑρχές ( (συνέχειασυνέχεια))

Η διαδικασία κατασκευήςΗ διαδικασία κατασκευής  
Πρέπει να προκαλεί την εφευρετικότητα και δημιουργικότητα των μαθητώνΠρέπει να προκαλεί την εφευρετικότητα και δημιουργικότητα των μαθητών

Η καθοδήγηση πρέπειΗ καθοδήγηση πρέπει::
Να παραμένει στο ανωτέρω πλαίσιοΝα παραμένει στο ανωτέρω πλαίσιο, , 
Να αφήνει πρωτοβουλία στο μαθητή – στη μαθήτριαΝα αφήνει πρωτοβουλία στο μαθητή – στη μαθήτρια..  

Η λεπτομερειακή καθοδήγησηΗ λεπτομερειακή καθοδήγηση πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις  
σχετιζόμενες με τεχνικά ή εξειδικευμένα θέματασχετιζόμενες με τεχνικά ή εξειδικευμένα θέματα..

Σελ. Σελ. 1313   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Ακρίβεια, ευαισθησία και βαθμονόμησηΑκρίβεια, ευαισθησία και βαθμονόμηση                                                                                            ΑρχέςΑρχές ( (συνέχειασυνέχεια))
 

Ο βασικός σκοπόςΟ βασικός σκοπός είναι η κατανόηση των αρχών (‘φυσικός νόμος’) είναι η κατανόηση των αρχών (‘φυσικός νόμος’)
δεν απαιτούνται πολύ υψηλά επίπεδα ακρίβειαςδεν απαιτούνται πολύ υψηλά επίπεδα ακρίβειας. . 

Επαρκής ακρίβεια και ευαισθησίαΕπαρκής ακρίβεια και ευαισθησία  πρέπει να υπάρχειπρέπει να υπάρχει
Όταν η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί ως όργανο μέτρησηςΌταν η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί ως όργανο μέτρησης..

Η βαθμονόμησηΗ βαθμονόμηση  αποτελεί αναγκαίο βήμααποτελεί αναγκαίο βήμα  για συσκευές μέτρησηςγια συσκευές μέτρησης. . 

Συνήθως η βαθμονόμηση γίνεται με σύγκριση με ένα ‘επαγγελματικό όργανο, όμωςΣυνήθως η βαθμονόμηση γίνεται με σύγκριση με ένα ‘επαγγελματικό όργανο, όμως  
Η συζήτηση των αρχώνΗ συζήτηση των αρχών  με τις οποίες δημιουργούνται τα πρότυπα με τις οποίες δημιουργούνται τα πρότυπα διαφωτίζει πάνταδιαφωτίζει πάντα..  

ΕκτίμησηΕκτίμηση  της ακρίβειας και των σφαλμάτωντης ακρίβειας και των σφαλμάτων  βοηθάβοηθά  
Στην εννοιολογική σημασία του σφάλματος μέτρησης και του χειρισμού τους.Στην εννοιολογική σημασία του σφάλματος μέτρησης και του χειρισμού τους.

 

Σελ. Σελ. 1414   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΑποτίμησηΑποτίμηση                                                                                                                                                                                      ΑρχέςΑρχές ( (συνέχειασυνέχεια))

 όταν η κατασκευή ολοκληρωθείόταν η κατασκευή ολοκληρωθεί, , 
Συνιστάται να ακολουθήσειΣυνιστάται να ακολουθήσει::

Ανατροφοδοτική αξιολόγησηΑνατροφοδοτική αξιολόγηση  
της συνολικής διαδικασίαςτης συνολικής διαδικασίας, , 
των επιλογών που έγιναν,των επιλογών που έγιναν,
πιθανών εναλλακτικών επιλογώνπιθανών εναλλακτικών επιλογών, , 

Μια σύγκριση με τις κατασκευές άλλωνΜια σύγκριση με τις κατασκευές άλλων    
ανακεφαλαιώνει  το αντικείμενο μελέτης και διευκολύνει μεταγνωστικές συνέπειες.ανακεφαλαιώνει  το αντικείμενο μελέτης και διευκολύνει μεταγνωστικές συνέπειες.

Η αισθητική της τελικής κατασκευήςΗ αισθητική της τελικής κατασκευής  είναι σπουδαίο ζήτημαείναι σπουδαίο ζήτημα  
Που δείχνει πρακτικότητα και υποδεικνύει στοχασμό και επιμέλειαΠου δείχνει πρακτικότητα και υποδεικνύει στοχασμό και επιμέλεια..

Αν και είναι άκρως υποκειμενικήΑν και είναι άκρως υποκειμενική. . 

Σελ. Σελ. 1515   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

 μερικά παραδείγματαμερικά παραδείγματα
  
Όλα έχουν υλοποιηθείΌλα έχουν υλοποιηθεί  

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτηςστο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
στα πλαίσια της συνήθους διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμεςστα πλαίσια της συνήθους διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες. . 

ΠεριλαμβάνουνΠεριλαμβάνουν: : 
  

Θερμόμετρο αερίουΘερμόμετρο αερίου

Υδρόμετρο Υδρόμετρο 
  
Ζυγαριά Ζυγαριά 
  
Αμπερόμετρο Αμπερόμετρο 
  
Γεωγραφικές συντεταγμένεςΓεωγραφικές συντεταγμένες
  
κλπ κλπ 

Σελ. Σελ. 1616   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Θερμόμετρο αερίουΘερμόμετρο αερίου                                                                                                  Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

  

 

ΑντικείμενοΑντικείμενο  είναι η κατασκευή θερμομέτρουείναι η κατασκευή θερμομέτρου. . 

Ο σκοπόςΟ σκοπός  περιλαμβάνειπεριλαμβάνει ( (πέρα από το περίγραμμα ύληςπέρα από το περίγραμμα ύλης))::

βασικά επεξεργασίας γυαλιούβασικά επεξεργασίας γυαλιού, , 
Χρήσιμη δεξιότητα σε πειράματα χημείαςΧρήσιμη δεξιότητα σε πειράματα χημείας,,

έννοιες βαθμονόμησης, ακρίβειας και ευαισθησίας, σφάλματοςέννοιες βαθμονόμησης, ακρίβειας και ευαισθησίας, σφάλματος..  

χρησιμοποιείται και ως σταγονόμετρο, υδρόμετρο, κλπχρησιμοποιείται και ως σταγονόμετρο, υδρόμετρο, κλπ..  

Σελ. Σελ. 1717   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΥδρόμετροΥδρόμετρο                                                                                                            Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

Σελ. Σελ. 1818   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΥδρόμετροΥδρόμετρο ( (συνέχειασυνέχεια))                                                                                                Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

ΑντικείμενοΑντικείμενο  η κατασκευή Υδρομέτρουη κατασκευή Υδρομέτρου. . 
μέτρησης πυκνότητας υγρώνμέτρησης πυκνότητας υγρών

ΣκοποίΣκοποί  σε αναλογία με το σε αναλογία με το Θερμόμετρο αερίουΘερμόμετρο αερίου..  

Κατασκευή όπως στοΚατασκευή όπως στο  Θερμόμετρο αερίουΘερμόμετρο αερίου
το επίμηκες τμήμα να μην είναι πολύ στενότο επίμηκες τμήμα να μην είναι πολύ στενό;;

Προσθήκη σκαγιών ή λεπτής στεγνής άμμουΠροσθήκη σκαγιών ή λεπτής στεγνής άμμου  
Βύθισμα σε υγρά διαφορετικής πυκνότηταςΒύθισμα σε υγρά διαφορετικής πυκνότητας  

στοστο b –  b – σχετικά πυκνό υγρόσχετικά πυκνό υγρό
στοστο c –  c – σχετικά αραιό υγρόσχετικά αραιό υγρό

Στερέωση σε (αδιάβροχο) χαρτόνι με κλίμακαΣτερέωση σε (αδιάβροχο) χαρτόνι με κλίμακα
Κλείσιμο του επίμηκους τμήματοςΚλείσιμο του επίμηκους τμήματος..

Η βαθμονόμηση γίνεται με την ετοιμασία υγρών καθορισμένης πυκνότηταςΗ βαθμονόμηση γίνεται με την ετοιμασία υγρών καθορισμένης πυκνότητας
Αλάτι σε νερό – αλκοόλη και νερό, κλπΑλάτι σε νερό – αλκοόλη και νερό, κλπ

Χρήση στη μέτρηση πυκνότητα κρασιών και οινοπνευματωδώνΧρήση στη μέτρηση πυκνότητα κρασιών και οινοπνευματωδών  ((περιεχόμενο σε αλκοόλ)περιεχόμενο σε αλκοόλ). . 
ΧρήσιμοΧρήσιμο  στην κατανόησηστην κατανόηση  

Της πυκνότητας, των μεθόδων τιτλοποίησης διαλυμάτων, κλπΤης πυκνότητας, των μεθόδων τιτλοποίησης διαλυμάτων, κλπ..

Σελ. Σελ. 1919   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΖυγαριάΖυγαριά                                                                                                           Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

ΑντικείμενοΑντικείμενο  κατασκευή ζυγαριάςκατασκευή ζυγαριάς. . 

ΣκοπόςΣκοπός  μηχανικές ροπέςμηχανικές ροπές::

Στη διαδικασίαΣτη διαδικασία  ΒαθμονόμησηςΒαθμονόμησης  

Διαφωτίζεται η έννοια της ροπήςΔιαφωτίζεται η έννοια της ροπής..

Κατασκευάζεται με τα υλικά ανάρτησης κουρτινών στα σπίτιαΚατασκευάζεται με τα υλικά ανάρτησης κουρτινών στα σπίτια. . 
Το βάροςΤο βάρος, W, , W, κρέμεται από γάντζο σαν αυτούς που κρατά τις κουρτίνες στη βέργα.κρέμεται από γάντζο σαν αυτούς που κρατά τις κουρτίνες στη βέργα.  
Όμοιοι γάντζοι χρησιμοποιούνται στα Όμοιοι γάντζοι χρησιμοποιούνται στα p p καικαι s.  s. 

Η κατασκευή, όταν γίνει επιμελώς, είναι πολύ ακριβήςΗ κατασκευή, όταν γίνει επιμελώς, είναι πολύ ακριβής. . 

Χρησιμοποιείται και για άλλες συσκευέςΧρησιμοποιείται και για άλλες συσκευές((πχ αμπερόμετρο)πχ αμπερόμετρο)..

Σελ. Σελ. 2020   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Ένα αμπερόμετροΈνα αμπερόμετρο                                                                                                 Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

Σελ. Σελ. 2121   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Ένα αμπερόμετροΈνα αμπερόμετρο ( (συνέχειασυνέχεια))                                                                          Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

ΣκοπόςΣκοπός  ηλεκτρομαγνητικές δυνάμειςηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις::
Κατασκευή με βάση τη ΖυγαριάΚατασκευή με βάση τη Ζυγαριά..
Το τάσι αντικαθίσταται με παξιμάδιΤο τάσι αντικαθίσταται με παξιμάδι  
στερεωμένο στον βραχίονα και με πηνίο σε σιδερένιο μπουλόνιστερεωμένο στον βραχίονα και με πηνίο σε σιδερένιο μπουλόνι..

Συνδέοντας σειριακά το πηνίο σε ηλεκτρικό κύκλωμαΣυνδέοντας σειριακά το πηνίο σε ηλεκτρικό κύκλωμα, , 
επάγεται Η/Μ δύναμηεπάγεται Η/Μ δύναμη  

που κρατά το παξιμάδι στο μπουλόνιπου κρατά το παξιμάδι στο μπουλόνι. . 

Μετακινώντας το βάροςΜετακινώντας το βάρος
η Η/Μ δύναμη μπορεί να μετρηθείη Η/Μ δύναμη μπορεί να μετρηθεί

Συγκρίνοντας τη με τη μηχανική ροπήΣυγκρίνοντας τη με τη μηχανική ροπή..
  Μια προσαρμογήΜια προσαρμογή::

Αντικαθιστώντας το βάρος με ελατήριο, το παξιμάδι με το μπουλόνι και αυξάνοντας Αντικαθιστώντας το βάρος με ελατήριο, το παξιμάδι με το μπουλόνι και αυξάνοντας 
το ύψος του στηρίγματος του βραχίονα,το ύψος του στηρίγματος του βραχίονα,
όταν η Η/Μ δύναμη ενεργεί το μπουλόνι έλκεται στο (κούφιο) πηνίο, όταν η Η/Μ δύναμη ενεργεί το μπουλόνι έλκεται στο (κούφιο) πηνίο,   

Και η αντίστοιχη δύναμη μπορεί να μετρηθεί από την επιμήκυνση του ελατηρίουΚαι η αντίστοιχη δύναμη μπορεί να μετρηθεί από την επιμήκυνση του ελατηρίου. . 
Στερεώνοντας το ελατήριο σε διαφορετικές θέσειςΣτερεώνοντας το ελατήριο σε διαφορετικές θέσεις,,

  μετρούνται διαφορετικά όρια ρεύματοςμετρούνται διαφορετικά όρια ρεύματος..  

Σελ. Σελ. 2222   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΑντικείμενοΑντικείμενο  οι κινήσεις της Γης – επεξεργασία σφαλμάτωνοι κινήσεις της Γης – επεξεργασία σφαλμάτων::
ΚατασκευήΚατασκευή::  

Κατακόρυφη ράβδοςΚατακόρυφη ράβδος OA  OA σε επίπεδη οριζόντια επιφάνειασε επίπεδη οριζόντια επιφάνεια..
Σημειώνεται η άκρη της σκιάς της ράβδου Σημειώνεται η άκρη της σκιάς της ράβδου ((σημεία σημεία s)s)

Και ο αντίστοιχοςΚαι ο αντίστοιχος χρόνος. Σχεδιάζεται η ( χρόνος. Σχεδιάζεται η (~~ευθεία)ευθεία)  γραμμήγραμμή..
Η μικρότερη απόστασηΗ μικρότερη απόσταση  OBOB  δείχνειδείχνει  τον τοπικό μεσημβρινότον τοπικό μεσημβρινό..
Ο Ο χρόνοςχρόνος  που η σκιά είναι στο που η σκιά είναι στο OB OB είναι τα τοπικό είναι τα τοπικό μεσημέριμεσημέρι  
και και καθορίζεικαθορίζει το  το Γεωγραφικό μήκοςΓεωγραφικό μήκος του τόπου του τόπου. . 
ΗΗ  γωνίαγωνία φ φ  σχετίζεται με το τοπικό σχετίζεται με το τοπικό Γεωγραφικό πλάτοςΓεωγραφικό πλάτος
Ισούται με αυτό κατά τις Ισούται με αυτό κατά τις ισημερίεςισημερίες  

(21(21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου). ). 
Κατά τα Κατά τα Ηλιοστάσια Ηλιοστάσια (21 Ιουνίου και 23 Δεκεμβρίου)(21 Ιουνίου και 23 Δεκεμβρίου), , 

φ = φ = Γεωγραφικό πλάτοςΓεωγραφικό πλάτος ± e, ± e,  e ~23.5e ~23.5οο η  η λόξωση της εκλειπτικήςλόξωση της εκλειπτικής..  

Γεωγραφικές συντεταγμένεςΓεωγραφικές συντεταγμένες                                                                               Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

Για έμφαση η Για έμφαση η 
γραμμή των σημείων γραμμή των σημείων 
ss σχεδιάστηκε  σχεδιάστηκε 
καμπύλη. Πρακτικά καμπύλη. Πρακτικά 
είναι σχεδόν ευθείαείναι σχεδόν ευθεία..

Η Η γωνίαγωνία φ  φ συναρτήσει της ημερομηνίαςσυναρτήσει της ημερομηνίας  είναι περιοδική με ακρότατα στα ηλιοστάσιαείναι περιοδική με ακρότατα στα ηλιοστάσια..

ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται  για τον καθορισμό των εποχών του έτους, των ισημεριών και των ηλιοστασίωνγια τον καθορισμό των εποχών του έτους, των ισημεριών και των ηλιοστασίων

Σελ. Σελ. 2323   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Μεταβλητός φακόςΜεταβλητός φακός                                                                                Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

Σελ. Σελ. 2424   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΗλεκτροκινητήραςΗλεκτροκινητήρας                                                              Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

Σελ. Σελ. 2525   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Μηχανικός συντονισμόςΜηχανικός συντονισμός                                                            Μερικά παραδείγματαΜερικά παραδείγματα ( (συνέχειασυνέχεια))

Σελ. Σελ. 2626   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

                                                                                                                      Περισσότερα παραδείγματαΠερισσότερα παραδείγματα

Περισσότερα παραδείγματαΠερισσότερα παραδείγματα::                      http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/

Αν πρόβλημαΑν πρόβλημα ( (πολύ συχνά –πολύ συχνά – server server για διδασκαλία για διδασκαλία):):              michail@edc.uoc.gr  michail@edc.uoc.gr

Σελ. Σελ. 2727   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

ΕπίλογοςΕπίλογος
Υλοποίηση ως επιλεγόμενες εργασίεςΥλοποίηση ως επιλεγόμενες εργασίες  

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτηςστο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. . 
Πολλά έχουν υλοποιηθεί ενόλω ή ενμέρει από μαθητές – μαθήτριες σχολείωνΠολλά έχουν υλοποιηθεί ενόλω ή ενμέρει από μαθητές – μαθήτριες σχολείων.  .  
Κάποιες απόψεις από φοιτητές – φοιτήτριες του τμήματοςΚάποιες απόψεις από φοιτητές – φοιτήτριες του τμήματος::

Φανταζόμουνα πως για τις Φυσικές Επιστήμες χρειάζεται ειδικό εργαστήριοΦανταζόμουνα πως για τις Φυσικές Επιστήμες χρειάζεται ειδικό εργαστήριο
Διαπίστωσα πως ο πειραματισμός δεν είναι και τόσο πολύπλοκο θέμαΔιαπίστωσα πως ο πειραματισμός δεν είναι και τόσο πολύπλοκο θέμα. . 
Έμαθα να εργάζομαι μόνος – μόνη (σχόλιο συχνότερο από κορίτσιαΈμαθα να εργάζομαι μόνος – μόνη (σχόλιο συχνότερο από κορίτσια). ). 
Διαπίστωσα πως ό,τι μάθαμε στο σχολείο μπορεί να έχει άμεσες εφαρμογέςΔιαπίστωσα πως ό,τι μάθαμε στο σχολείο μπορεί να έχει άμεσες εφαρμογές..
Ό,τι έμαθα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στο σχολείοΌ,τι έμαθα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στο σχολείο..
Η κατασκευή με βοήθησε να κατανοήσω ό,τι είχα μόνο απομνημονεύσειΗ κατασκευή με βοήθησε να κατανοήσω ό,τι είχα μόνο απομνημονεύσει..
Διαπίστωσα διαφορά μεταξύ διαγραμμάτων σε βιβλία Φυσικής και στα δεδομέναΔιαπίστωσα διαφορά μεταξύ διαγραμμάτων σε βιβλία Φυσικής και στα δεδομένα

αναφέρεται στη διασπορά των μετρήσεων λόγω σφαλμάτων μέτρησης κάτι που λείπει συνήθως στα βιβλίααναφέρεται στη διασπορά των μετρήσεων λόγω σφαλμάτων μέτρησης κάτι που λείπει συνήθως στα βιβλία..

Ήταν δύσκολο αλλά έμαθα να εργάζομαι μόνοςΉταν δύσκολο αλλά έμαθα να εργάζομαι μόνος..
Καλό μάθημα αλλά ο κόπος μου θα μούδινε δυο ή και περισσότερα άλλα μαθήματαΚαλό μάθημα αλλά ο κόπος μου θα μούδινε δυο ή και περισσότερα άλλα μαθήματα..
Δύσκολο ήθελε πολύ σκέψηΔύσκολο ήθελε πολύ σκέψη

Σελ. Σελ. 2828   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών



  

Ευχαριστώ

Σελ. Σελ. 2929   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008   -Μιλτιάδης Τσίγκρης - Π. Γ. Μιχαηλίδης, Ρέθυμνο  Μάιος 2008

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών ΕπιστημώνΟι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
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