
  

Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών(*)

 
Π. Γ. ΜιχαηλίδηςΠ. Γ. Μιχαηλίδης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΠανεπιστήμιο Κρήτης,

Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε εργασίες που παρουσιάστηκαν ως προσκεκλημένες ομιλίες:Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε εργασίες που παρουσιάστηκαν ως προσκεκλημένες ομιλίες:
• στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007.
• στο 11ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λάρισα, 30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006.στο 11ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λάρισα, 30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006.

(*)(*)  Η διαμόρφωση σε μάθημα επιμόρφωσης χρηματοδοτήθηκε μερικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έργο  Η διαμόρφωση σε μάθημα επιμόρφωσης χρηματοδοτήθηκε μερικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έργο AESTIT - AESTIT - 
Affordable & Efficient Science Teacher In-service Training – Affordable & Efficient Science Teacher In-service Training – http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/). http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/). Ούτε η Επιτροπή ούτε Ούτε η Επιτροπή ούτε 
ο συγγραφέας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυο συγγραφέας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση της εργασίας αυτής.
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““ΕξελίξειςΕξελίξεις””  μια έννοια με διάφορες οπτικές:
•Σύγχρονες – τρέχουσες τάσεις στο αντικείμενοΣύγχρονες – τρέχουσες τάσεις στο αντικείμενο,,
•Εξελίξεις στις υποκείμενες θεωρίεςΕξελίξεις στις υποκείμενες θεωρίες,,
•Νέες προσεγγίσεις με χρήση ή προσαρμογή γνωστών ήδη μοντέλωνΝέες προσεγγίσεις με χρήση ή προσαρμογή γνωστών ήδη μοντέλων,,
•Πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα από σχετικές μελέτεςΠρόσφατα εμπειρικά δεδομένα από σχετικές μελέτες,,
•Χρήση νέου εξοπλισμού και/ή τεχνολογίας,Χρήση νέου εξοπλισμού και/ή τεχνολογίας,
•Πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα,Πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα,
•Κλπ.Κλπ.

Η πρόσφατη έμφαση στην εκπαίδευση στις Φυσικές ΕπιστήμεςΗ πρόσφατη έμφαση στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες  
  πολλές καλές εργασίες παντούπολλές καλές εργασίες παντού

ΓιαυτόΓιαυτό, , στην εργασία αυτή παρουσιάζονταιστην εργασία αυτή παρουσιάζονται,,

Συλλογές εργασιών και αντίστοιχες πηγέςΣυλλογές εργασιών και αντίστοιχες πηγές,,
Κοινά χαρακτηριστικά πρόσφατων εργασιών,Κοινά χαρακτηριστικά πρόσφατων εργασιών,
Προοπτικές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (συνοπτικά)Προοπτικές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (συνοπτικά)..
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Εμπειρικά δεδομέναΕμπειρικά δεδομένα  
Παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση και σχολιάζονται τα δεδομένα σε σχέση με:

Το περιβάλλον του Σχολείου (κοινωνικό, εθνικό, οικονομικό, κλπ),

Εφαρμογή συγκεκριμένης διδακτικής στρατηγικής,
Μελέτη της Διδακτικής συγκεκριμένου θέματος των Φυσικών Επιστημών, 
Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων,
Χρήση νέων τεχνολογιών, ειδικά χρήση Η/Υ,
Χρήση καινοτομικών πειραματικών διαδικασιών,
Κλπ.

Εμπειρικά αποτελέσματαΕμπειρικά αποτελέσματα    έγκυρα εμπειρικά δεδομένα έγκυρα εμπειρικά δεδομένα χρήσιμα για:

Ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων,
Επιλογή συγκεκριμένης μορφής διδασκαλίας,
Συζήτηση σχετικών θεμάτων πολιτικής,
Κλπ.
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Εμπειρικά αποτελέσματαΕμπειρικά αποτελέσματα -  - ΠηγέςΠηγές::

Περιοδικά Περιοδικά ειδικά για εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες ή για εκπαίδευση γενικότερα,

Εκδόσεις–έντυπα σχολείωνΕκδόσεις–έντυπα σχολείων  (χρήσιμα ΄στοιχεία καθημερινής λειτουργίας των σχολείων),

Εκδόσεις ενώσεων εκπαιδευτικώνΕκδόσεις ενώσεων εκπαιδευτικών (αρκετά συχνά υψηλής ποιότητας)

πχ  “Handbook of Research on Teaching” 4th edition, 2001 by AERA
American Educational Research Association (http://www.aera.net/)

Υπάρχουν σε κάθε χώραΥπάρχουν σε κάθε χώρα   (πρόβλημα γλώσσας),,
Κάποια είναι εξαιρετικής ποιότηταςΚάποια είναι εξαιρετικής ποιότητας
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Εμπειρικά αποτελέσματαΕμπειρικά αποτελέσματα -  - ΠηγέςΠηγές::

Εξειδικευμένα Διεθνή ΣυνέδριαΕξειδικευμένα Διεθνή Συνέδρια πλούσια πηγή στοιχείων υψηλής ποιότητας

-CBLIS – Computer Based Learning in Science
http://www.ucy.ac.cy/cblis2003/              http://www.student.utc.sk/~jasomja/cblis/

-European Conference on Educational Research (ECER) 
http://www.eera.ac.uk/

-ESERA Conference (ανά διετία)
(http://www.naturfagsenteret.no/esera/)  

-Hands-on Science International Conference (et;hsio)
2006 Conference (http://www.hsci.info/)

3rd International Conference on Hands on Science, 4 - 9 Σεπτεμβρίου 2006, Braga, Portugal
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Εμπειρικά αποτελέσματαΕμπειρικά αποτελέσματα -  - ΠηγέςΠηγές::

Τοπικά συνέδρια - ημερίδεςΤοπικά συνέδρια - ημερίδες  – στοιχεία για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Παρέχουν χρήσιμα δεδομέναΠαρέχουν χρήσιμα δεδομένα,,
Εστιάζονται σε ιδιαιτερότητες συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματοςΕστιάζονται σε ιδιαιτερότητες συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος..

Θερινά σχολεία και σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντοςΘερινά σχολεία και σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντος πολύτιμα στοιχεία της περιοχής
AAδραστηριότητες εστιασμένες – που μελετούν ειδικό ζήτημαδραστηριότητες εστιασμένες – που μελετούν ειδικό ζήτημα,,
Από τη (πραγματική) λειτουργία του ΣχολείουΑπό τη (πραγματική) λειτουργία του Σχολείου,,
Περιζήτητα στους εκπαιδευτικούςΠεριζήτητα στους εκπαιδευτικούς..

Τοπικά με Διεθνή ΣυμμετοχήΤοπικά με Διεθνή Συμμετοχή (Παγκοσμιοποίηση).
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Επισκοπήσεις.Επισκοπήσεις.
 Αναφέρονται σε παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος μιας περιοχήςΑναφέρονται σε παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος μιας περιοχής,,
Διεξάγονται συνήθως στα πλαίσια διεθνών οργανισμώνΔιεξάγονται συνήθως στα πλαίσια διεθνών οργανισμών,,
Με την υποστήριξη τοπικά της αντίστοιχης ΚυβέρνησηςΜε την υποστήριξη τοπικά της αντίστοιχης Κυβέρνησης,,
Εστιάζονται σε θέματα οικονομικά και πολιτικήςΕστιάζονται σε θέματα οικονομικά και πολιτικής

πρόσφατα περιλαμβάνουν και Ειδικά κεφάλαια σχετιζόμενα άμεσα με την  
Εκπαίδευση στην Επιστήμη και την ΤεχνολόγιαΕκπαίδευση στην Επιστήμη και την Τεχνολόγια..

Εξειδικευμένες μελέτεςΕξειδικευμένες μελέτες..
 στα ανωτέρω πλαίσιαστα ανωτέρω πλαίσια,,
εστιαζόμενες σε συγκεκριμένο θέμαεστιαζόμενες σε συγκεκριμένο θέμα, , 
πολύ συχνά στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (και της Τεχνολόγιας)πολύ συχνά στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (και της Τεχνολόγιας)
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Θεματικά ΔίκτυαΘεματικά Δίκτυα..

Ξεκίνησαν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΞεκίνησαν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,,
Στα πλαίσια προώθησης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού αλφαβητισμούΣτα πλαίσια προώθησης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού αλφαβητισμού,,
Προωθούνται ιδιαίτερα οι δραστηριότητες Διδακτικής Φυσικών ΕπιστημώνΠροωθούνται ιδιαίτερα οι δραστηριότητες Διδακτικής Φυσικών Επιστημών..

ESERA – European Science Education Research AssociationESERA – European Science Education Research Association  
    (http://www.esera.org) (http://www.esera.org) 

    
(EBISTE)(EBISTE) STEDE – Science Teacher Education Development in Europe.  STEDE – Science Teacher Education Development in Europe. 

    (http://www.biol.ucl.ac.be/STEDE/) (http://www.biol.ucl.ac.be/STEDE/) 

Hands on ScienceHands on Science  με διεθνή συνέδρια και ημερίδεςμε διεθνή συνέδρια και ημερίδες  
(http://www.hsci.info/) (http://www.hsci.info/) 

ECTN - European Chemistry Thematic Network ECTN - European Chemistry Thematic Network 
(http://www.cpe.fr/ectn//Default.htm)(http://www.cpe.fr/ectn//Default.htm)
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Ειδικές εκδόσειςΕιδικές εκδόσεις..

Από έγκυρους εκδοτικούς οίκουςΑπό έγκυρους εκδοτικούς οίκους,,
Εργασίες στην Εκπαίδευση και στη Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΕργασίες στην Εκπαίδευση και στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών,,
Με κριτέςΜε κριτές,,
Σε τακτική βάσηΣε τακτική βάση ( (σειρέςσειρές))

ΠηγέςΠηγές..

Αναζητείστε τις πχ στο Αναζητείστε τις πχ στο INTERNET,INTERNET,

((όχι έμμεση διαφήμιση εδώόχι έμμεση διαφήμιση εδώ))
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Επισκοπήσεις και Ειδικές εκδόσειςΕπισκοπήσεις και Ειδικές εκδόσεις - -ΠηγέςΠηγές..

 OΟΣΑ – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟECD - Organization for Economic Cooperation and Development

(http://www.oecd.org/home/)
Τακτικοί Δείκτες για την ΕκπαίδευσηΤακτικοί Δείκτες για την Εκπαίδευση  με ειδικά κεφάλαια για:

Science and Technology educationScience and Technology education (Εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία) (Εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία),,
Trends and Achievements Trends and Achievements (Τάσεις και Επιτεύγματα)(Τάσεις και Επιτεύγματα),  ,  
Outcomes of LearningOutcomes of Learning (Μαθησιακά αποτελέσματα) (Μαθησιακά αποτελέσματα), , 
ΚλπΚλπ..

  Πολλές από τις εκδόσεις του ΟΟΣΑ διατίθενται και ηλεκτρονικάΠολλές από τις εκδόσεις του ΟΟΣΑ διατίθενται και ηλεκτρονικά. . 

PISA Programme for International Student AssessmentPISA Programme for International Student Assessment  (δραστηριότητα από τον ΟΟΣΑ)(δραστηριότητα από τον ΟΟΣΑ)
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Επισκοπήσεις και Ειδικές εκδόσειςΕπισκοπήσεις και Ειδικές εκδόσεις - -ΠηγέςΠηγές..

UNESCO – UNESCO – Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων ΕθνώνΕκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 (www.unesco.org). 

Τακτικές και συστηματικές μελέτεςΤακτικές και συστηματικές μελέτες,,
Ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρεςΕιδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες,,
Σε θέματα αλφαβητισμού, διδακτικής, σχολείων, …Σε θέματα αλφαβητισμού, διδακτικής, σχολείων, …
Οδηγοί και συλλογές για Διδακτική Φυσικών ΕπιστημώνΟδηγοί και συλλογές για Διδακτική Φυσικών Επιστημών..
Πολλές εκδόσεις διαθέσιμες και ηλεκτρονικάΠολλές εκδόσεις διαθέσιμες και ηλεκτρονικά..

ΕΕ – ΕυρωπαϊκήΈνωση                                                            .
                                      EU – European Union    (http://europa.eu.int/index_en.htm )

Πληθώρα στοιχείων γιαΠληθώρα στοιχείων για::
Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και στην ΤεχνολογίαΕκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία,,
Ειδικές μελέτεςΕιδικές μελέτες,,
Προγράμματα και έργαΠρογράμματα και έργα, , 
Θεματικά ΔίκτυαΘεματικά Δίκτυα,,
Σχετική Νομοθεσία και ΔράσειςΣχετική Νομοθεσία και Δράσεις,,
Κλπ.Κλπ.

Πολλές από τις εκδόσεις της ΕΕ διατίθενται και ηλεκτρονικάΠολλές από τις εκδόσεις της ΕΕ διατίθενται και ηλεκτρονικά..
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ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο..
 
Μια επιλογή εργασιών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αναλύθηκαν ως προς:Μια επιλογή εργασιών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αναλύθηκαν ως προς:

Το θέμα και/ή το είδος της εργασίαςΤο θέμα και/ή το είδος της εργασίας,,

Την υποκείμενη θεωρία μάθησης, αν υπήρχε,Την υποκείμενη θεωρία μάθησης, αν υπήρχε,  

Τις επιδιωκόμενες δεξιότητες και δεξιοτεχνίεςΤις επιδιωκόμενες δεξιότητες και δεξιοτεχνίες,,

Το είδος της διδασκαλίαςΤο είδος της διδασκαλίας, , 

Το είδος της αποτίμησης, αν υπήρχε,Το είδος της αποτίμησης, αν υπήρχε,

Τη διδακτέα ύληΤη διδακτέα ύλη::
Κριτήρια επιλογήςΚριτήρια επιλογής, , 
Διάταξη σε επιμέρους θέματαΔιάταξη σε επιμέρους θέματα,,
Το είδος (παρδοσιακή έναντι σύγχρονηςΤο είδος (παρδοσιακή έναντι σύγχρονης),),

Την ομάδα στόχοΤην ομάδα στόχο,,

Τα πειράματα και, γενικότερα, την πρακτική εργασία, εφόσον υπήρχε,Τα πειράματα και, γενικότερα, την πρακτική εργασία, εφόσον υπήρχε,

Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε,Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε,

Άλλα σχετικά ζητήματαΆλλα σχετικά ζητήματα..
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Βιβλιογραφία σχετική με τη Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΒιβλιογραφία σχετική με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών::
Για τον ΕκπαιδευτικόΓια τον Εκπαιδευτικό

New Teacher Education for the Future International Perspectives New Teacher Education for the Future International Perspectives 
Edited by Yin Cheong CHENG, King Wai CHOW, Kwok Tung TSUI, Edited by Yin Cheong CHENG, King Wai CHOW, Kwok Tung TSUI, 

KLUWER Academic Publishers, 2001KLUWER Academic Publishers, 2001

Advances In Research On Teaching, Editor: Jere Brophy, Advances In Research On Teaching, Editor: Jere Brophy, 
Volume 2, Volume 2, Teachers' Knowledge Of Subject Matter As It Relates To Their Teaching Teachers' Knowledge Of Subject Matter As It Relates To Their Teaching 

PracticePractice, , 
JAI Press Inc. 1991JAI Press Inc. 1991

Science Teacher Education: An International Perspective, Science Teacher Education: An International Perspective, 
Edited by Sandra K. Abell, KLUWER Academic Publishers.Edited by Sandra K. Abell, KLUWER Academic Publishers.

Για το περιβάλλον του σχολείουΓια το περιβάλλον του σχολείου
  Place of Science in a World of Values and Facts, Place of Science in a World of Values and Facts, 

Loucas G. Christophorou, Kluwer 2001.Loucas G. Christophorou, Kluwer 2001.
  

Science, Technology, and Society: A Sourcebook on Research and Practice, Science, Technology, and Society: A Sourcebook on Research and Practice, 
Edited by David D. Kumar and Daryl E. Chubin, Edited by David D. Kumar and Daryl E. Chubin, 

Kluwer Academic Publishers 2000.Kluwer Academic Publishers 2000.
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Υποκείμενη θεωρία μάθησηςΥποκείμενη θεωρία μάθησης..
 

ΜάθησηΜάθηση  μπορεί να υπάρξει και αυθόρμητα μπορεί να υπάρξει και αυθόρμητα ((καθημερινή εμπειρίακαθημερινή εμπειρία)) και χωρίς διδασκαλία και χωρίς διδασκαλία,,

  

ΌμωςΌμως  οι θεωρίες μάθησης είναι βασικέςοι θεωρίες μάθησης είναι βασικές::

Για την επιλογή της πιο πρόσφορης διδακτικής προσέγγισηςΓια την επιλογή της πιο πρόσφορης διδακτικής προσέγγισης,,
Για τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίαςΓια τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας

όταν έχουν κατανοηθεί από τον εκπαιδευτικό και εφαρμόζονται σωστάόταν έχουν κατανοηθεί από τον εκπαιδευτικό και εφαρμόζονται σωστά..

Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στις Φυσικές επιστήμες στις οποίες επιδιώκονταιΑυτό ισχύει πολύ περισσότερο στις Φυσικές επιστήμες στις οποίες επιδιώκονται::

Γνωστικές δεξιότητες Γνωστικές δεξιότητες ((απλές και σύνθετεςαπλές και σύνθετες),), καθώς και καθώς και
Άλλες πρακτικές δεξιότητες και δεξιοτεχνίεςΆλλες πρακτικές δεξιότητες και δεξιοτεχνίες
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Υποκείμενη θεωρία μάθησηςΥποκείμενη θεωρία μάθησης((συνέχειασυνέχεια))..

Σε αρκετές από τις εργασίες για την Σε αρκετές από τις εργασίες για την πρακτική εργασία στις Φυσικές επιστήμεςπρακτική εργασία στις Φυσικές επιστήμες::

•Λείπει κάποια συγκεκριμένη θεωρία μάθησης, Λείπει κάποια συγκεκριμένη θεωρία μάθησης, 
•ούτε μπορεί να συναχθεί έμμεσα από τη συνολική δομή της διδασκαλίαςούτε μπορεί να συναχθεί έμμεσα από τη συνολική δομή της διδασκαλίας  

Αν καιΑν και  η πρακτική εργασίαη πρακτική εργασία  είναι πρόσφορη για την είναι πρόσφορη για την ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτωνανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων,,

Φαίνεται πωςΦαίνεται πως, , για πολλούς εκπαιδευτικούςγια πολλούς εκπαιδευτικούς, , 
Πρακτική εργασία σημαίνει μόνο επίδειξη και/ή ψυχοκινητικές δεξιότητεςΠρακτική εργασία σημαίνει μόνο επίδειξη και/ή ψυχοκινητικές δεξιότητες..

((εμπειρικά στοιχείαεμπειρικά στοιχεία))
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς στερούνται την απαραίτητη γνώσηΟι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς στερούνται την απαραίτητη γνώση
Και αν την έχουνΚαι αν την έχουν, , εξακολουθούν να διδάσκουν όπως διδάχτηκαν οι ίδιοιεξακολουθούν να διδάσκουν όπως διδάχτηκαν οι ίδιοι

Αντί να μετασχηματίσουν τη γνώση του σε διδακτική πράξη και να τολμήσουν νέες διδακτικές προσεγγίσειςΑντί να μετασχηματίσουν τη γνώση του σε διδακτική πράξη και να τολμήσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις. . 

Η επιστημονική γνώση που έχουν μάθει οι εκπαιδευτικοί φαίνεταιΗ επιστημονική γνώση που έχουν μάθει οι εκπαιδευτικοί φαίνεται
  αφηρημένη και μακριά από τη σχολική πραγματικότητααφηρημένη και μακριά από τη σχολική πραγματικότητα. . 
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Υποκείμενη θεωρία μάθησηςΥποκείμενη θεωρία μάθησης((συνέχειασυνέχεια))..

Οι πρόσφατες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων σε σχεδόν όλες τις χώρεςΟι πρόσφατες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων σε σχεδόν όλες τις χώρες

EEδιατυπώνουν ρητά τη σημασία της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμεςδιατυπώνουν ρητά τη σημασία της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
Αναδεικνύουν την ανάγκη για:Αναδεικνύουν την ανάγκη για:

•αποτελεσματική διδασκαλία των Φυσικών επιστημώναποτελεσματική διδασκαλία των Φυσικών επιστημών,,
•Ύπαρξη υποκείμενης θεωρίας μάθησηςΎπαρξη υποκείμενης θεωρίας μάθησης. . 

Οι εργασίες του Οι εργασίες του PiagetPiaget προσφέρονται ως η αναμενόμενη επιλογη θεωριας μάθησης προσφέρονται ως η αναμενόμενη επιλογη θεωριας μάθησης,,

Ο κονστρουκτιβισμός ανακύπτει ως η θεωρια για τη Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΟ κονστρουκτιβισμός ανακύπτει ως η θεωρια για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Με πολλές σχετικές εργασίες να δημοσιεύονταιΜε πολλές σχετικές εργασίες να δημοσιεύονται. . 

Jean Piaget (1896-1980) Jean Piaget (1896-1980) Ελβετός βιολόγος με πολλές σχετικές εργασίεςΕλβετός βιολόγος με πολλές σχετικές εργασίες. . 

Περισσότερο γνωστός για τις εργασίες του στη γνωστική ψυχολογίαΠερισσότερο γνωστός για τις εργασίες του στη γνωστική ψυχολογία. . 

Ενδιαφερόταν για τη μελέτη της νοητικής ανάπτυξης των νέωνΕνδιαφερόταν για τη μελέτη της νοητικής ανάπτυξης των νέων..

Χρησιμοποιούσε θέματα από τις φυσικές επιστήμες Χρησιμοποιούσε θέματα από τις φυσικές επιστήμες ((πεδίο που κατείχε καλάπεδίο που κατείχε καλά) ) για τις για τις 
εμπειρικές του παρατηρήσεις ως προς το πώς ενεργούν τα παιδιά εμπειρικές του παρατηρήσεις ως προς το πώς ενεργούν τα παιδιά 

((στάδια γνωστικής ανάπτυξηςστάδια γνωστικής ανάπτυξης))..

οι εργασίες του   υποστηρικτικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών επιστημώνοι εργασίες του   υποστηρικτικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών επιστημών..
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Υποκείμενη θεωρία μάθησηςΥποκείμενη θεωρία μάθησης((συνέχειασυνέχεια))..

Στις περισσότερες θεωρητικές εργασίες Στις περισσότερες θεωρητικές εργασίες ο κονστρουκτιβισμός εφαρμόζεται σωστάο κονστρουκτιβισμός εφαρμόζεται σωστά  όμωςόμως, , 

Χωρίς χρόνο για στοχασμό και (ανα)δόμηση (νέων) γνωστικών σχημάτων για τους μαθητέςΧωρίς χρόνο για στοχασμό και (ανα)δόμηση (νέων) γνωστικών σχημάτων για τους μαθητές
στη πραγματική διδασκαλία στο σχολείο, όπουστη πραγματική διδασκαλία στο σχολείο, όπου::

Ο εκπαιδευτικόςΟ εκπαιδευτικός::  

““αποκαλύπτει αντιφάσειςαποκαλύπτει αντιφάσεις”, ”, 
““εξηγεί ή αποδεικνύει τη θεωρίαεξηγεί ή αποδεικνύει τη θεωρία”, ”, καικαι,,
““κατασκευάζει το φυσικό μοντέλοκατασκευάζει το φυσικό μοντέλο”. ”. 

                                                                                                    σε πλήρη αντίφαση με τις βασικές αρχές του κονστρουκτιβισμούσε πλήρη αντίφαση με τις βασικές αρχές του κονστρουκτιβισμού..

Πιθανές αιτίεςΠιθανές αιτίες::

Ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος στο σχολείο,Ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος στο σχολείο,

Άγνοια για τη σημασία που έχει ο χρόνος στοχασμού.Άγνοια για τη σημασία που έχει ο χρόνος στοχασμού.  
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Υποκείμενη θεωρία μάθησηςΥποκείμενη θεωρία μάθησης((συνέχειασυνέχεια))..

Ζητήματα κονστρουκτιβιστικής διδακτικής προσέγγισης μελετούνται στοΖητήματα κονστρουκτιβιστικής διδακτικής προσέγγισης μελετούνται στο::

Constructivist Teaching In Primary School:Constructivist Teaching In Primary School:
Social Studies, Mathematics, Science, ICT, Design And TechnologySocial Studies, Mathematics, Science, ICT, Design And Technology

  Suzanne Gatt & Yosanne Vella,         Suzanne Gatt & Yosanne Vella,         Published by Agenda - Malta, 2003.Published by Agenda - Malta, 2003.

Χρήσιμη πηγή για συναφή θέματα μπορεί να βρεθεί στοΧρήσιμη πηγή για συναφή θέματα μπορεί να βρεθεί στο::
  
Children and Primary ScienceChildren and Primary Science, , 

Tina Jarvis, Tina Jarvis, 
NICHOLS PUBLISHING 1991 NICHOLS PUBLISHING 1991 
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Είδος χρησιμοποιούμενης διδασκαλίαςΕίδος χρησιμοποιούμενης διδασκαλίας..
((εμπειρικά στοιχείαεμπειρικά στοιχεία))

Η αφήγηση, αν και πολύ διαδεδομένη ακόμη, υποχωρείΗ αφήγηση, αν και πολύ διαδεδομένη ακόμη, υποχωρεί,,

Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με οπτικοακουστικά μέσα τουλάχιστονΗ διδασκαλία εμπλουτίζεται με οπτικοακουστικά μέσα τουλάχιστον,,

Οι πιραματικές δραστηριότητες αυξάνονται σταθεράΟι πιραματικές δραστηριότητες αυξάνονται σταθερά,,
  τουλάχιστον ως επιδείξεις – συχνά πραγματούμενες από τους ίδιους τους μαθητέςτουλάχιστον ως επιδείξεις – συχνά πραγματούμενες από τους ίδιους τους μαθητές

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών (πχ εργασίες, παρατηρήσεις)Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών (πχ εργασίες, παρατηρήσεις)  εμφανίζεται συχναεμφανίζεται συχνα
  either at atomic level or in group work.either at atomic level or in group work.  

Η ανάθεση εργασιών και η βιωματική Η ανάθεση εργασιών και η βιωματική (άμεσες εμπειρίες)(άμεσες εμπειρίες) διδασκαλία αυξάνονται σταθερά διδασκαλία αυξάνονται σταθερά. . 

Η αποτίμηση φαίνεται να βελτιώνεται ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, αλλάΗ αποτίμηση φαίνεται να βελτιώνεται ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, αλλά
Υπάρχει κενό στη διαμορφωτική αξιολόγησηΥπάρχει κενό στη διαμορφωτική αξιολόγηση..
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Είδος χρησιμοποιούμενης διδασκαλίαςΕίδος χρησιμοποιούμενης διδασκαλίας..– – σχολιασμόςσχολιασμός..

((ΔιδασκαλίαΔιδασκαλία))
AAργή αλλά σταθερή βελτίωσηργή αλλά σταθερή βελτίωση. . 

((Ομαδοκεντρική διδασκαλίαΟμαδοκεντρική διδασκαλία))
Αυξανόμενη τάση να χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικάΑυξανόμενη τάση να χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά  
Φαίνεται κατάλληλη για μικρότερες ηλικίες.Φαίνεται κατάλληλη για μικρότερες ηλικίες.

((Ατομικές εργασίεςΑτομικές εργασίες))
Μπορούν να είναι πιο πρόσφορες για προσωπική  – τεχνική ανέλιξηΜπορούν να είναι πιο πρόσφορες για προσωπική  – τεχνική ανέλιξη,,
Ιδιαίτερα για πρακτικές (ψυχοκινητικές) δεξιότητες - δεξιοτεχνίεςΙδιαίτερα για πρακτικές (ψυχοκινητικές) δεξιότητες - δεξιοτεχνίες. . 

((Διαμορφωτική αξιολόγησηΔιαμορφωτική αξιολόγηση))
ΛείπειΛείπει ( (στις περισσότερες περιπτώσειςστις περισσότερες περιπτώσεις)), , ήή,,
Τμηματική τελική αξιολόγηση Τμηματική τελική αξιολόγηση ((ενίοτεενίοτε),),

Αν τα αποτελέσματα είναι πενιχράΑν τα αποτελέσματα είναι πενιχρά  
                                                            Η διδασκαλία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόποΗ διδασκαλία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο..

  (βιβλιογραφία)(βιβλιογραφία)

Formative Assessment and Science Education by Beverley Bell And Bronwen CowieFormative Assessment and Science Education by Beverley Bell And Bronwen Cowie

  Science & Technology Education Library VOLUME 12,  KLUWER Academic Publishers.Science & Technology Education Library VOLUME 12,  KLUWER Academic Publishers.
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Διδακτέα ύληΔιδακτέα ύλη..
 

Παραδοσιακή διαχείρηση της διδακτέας ύληςΠαραδοσιακή διαχείρηση της διδακτέας ύλης,,

Στα πλαίσια του αναλυτικού τρόπου που θέτει το Στα πλαίσια του αναλυτικού τρόπου που θέτει το curriculum curriculum 
((Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, ….)….)

Αναμενόμενο Αναμενόμενο   και όταν το και όταν το curriculum curriculum επιτρέπει ευελιξίαεπιτρέπει ευελιξία

Ενθαρυντικό είναι η αύξουσα υποστήριξη γιαΕνθαρυντικό είναι η αύξουσα υποστήριξη για::

πιο σύνθετες διδακτικές προσεγγίσειςπιο σύνθετες διδακτικές προσεγγίσεις
((πχ ολιστική μελέτη ενός φαινομένου και όχι μερικήπχ ολιστική μελέτη ενός φαινομένου και όχι μερική),),

Διεπιστημονική προσέγγιση (παραξηγημένη υπόθεση)Διεπιστημονική προσέγγιση (παραξηγημένη υπόθεση)..
εμφανίζονται ήδη ερευνητικές εργασίες και εργασίες πέδίουεμφανίζονται ήδη ερευνητικές εργασίες και εργασίες πέδίου

Πρόσφατα η προσοχή στρέφεται προςΠρόσφατα η προσοχή στρέφεται προς::

Παρατηρήσεις από τη καθημερινή ζωή, καιΠαρατηρήσεις από τη καθημερινή ζωή, και

τη σύνδεση τους με τις τη σύνδεση τους με τις ““θεωρίεςθεωρίες” ” των Φυσικών επιστημώντων Φυσικών επιστημών..

Σχετικές διδακτικές δραστηριότητες άρχισαν ήδη να παρουσιάζονταΣχετικές διδακτικές δραστηριότητες άρχισαν ήδη να παρουσιάζοντα..
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Ομάδα στόχοςΟμάδα στόχος..

Κυρίως η πρωτοβάθμια εκπαίδευσηΚυρίως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (παιδαγωγική = μικρές ηλικίες?) (παιδαγωγική = μικρές ηλικίες?),,

Ακολουθούν Γυμνάσιο και (γενικό) ΛύκειοΑκολουθούν Γυμνάσιο και (γενικό) Λύκειο..

Η τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση σχεδόν απουσιάζειΗ τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση σχεδόν απουσιάζει  
Παρά τη σημασία της για μια κοινωνία βασισμένη στη τεχνολογίαΠαρά τη σημασία της για μια κοινωνία βασισμένη στη τεχνολογία

Τριτοβάθμια εκπαίδευση Τριτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως στη κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) εκπαίδευτικώνκυρίως στη κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) εκπαίδευτικών..

Δεν ορίζεται με σαφήνεια ή λένε πως απευθύνονται σε μεγάλο εύρος τάξεων (ηλικιών)Δεν ορίζεται με σαφήνεια ή λένε πως απευθύνονται σε μεγάλο εύρος τάξεων (ηλικιών)

((σε κάποιες εργασίεςσε κάποιες εργασίες))
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Ομάδα στόχος Ομάδα στόχος ((συνέχειασυνέχεια))..

Πρακτικές δεξιότητεςΠρακτικές δεξιότητες::

Συνυφασμένες με την εκπαίδεση στις Φυσικές επιστήμεςΣυνυφασμένες με την εκπαίδεση στις Φυσικές επιστήμες, , 

Απαιτείται (ακόμη)Απαιτείται (ακόμη)  προσοχή και συστηματική μελέτηπροσοχή και συστηματική μελέτη

Εστίαση της μελέτηςΕστίαση της μελέτης  ((συνήθως πολύ φιλόδοξησυνήθως πολύ φιλόδοξη))::

((σύνθετεςσύνθετες) ) γνωστικές δεξιότητεςγνωστικές δεξιότητες ( (πχ επίλυση προβληματοςπχ επίλυση προβληματος), ), 

Εννοιολογική αλλαγή, Εννοιολογική αλλαγή, scaffolding scaffolding και συναφείς μέθοδοικαι συναφείς μέθοδοι..
Χρησιμοποιούνται συχνά με αντιφατικό τρόποΧρησιμοποιούνται συχνά με αντιφατικό τρόπο..

(βιβλιογραφία)(βιβλιογραφία)
Practical Work in Science Education: Recent Research Studies, Practical Work in Science Education: Recent Research Studies, 

Editors: John Leach and Albert Paulsen, Roskilde University Press, KLUWER 1999.Editors: John Leach and Albert Paulsen, Roskilde University Press, KLUWER 1999.
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ΠΠ
ρακτική εργασίαρακτική εργασία..

 

ΠειράματαΠειράματα::  

Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά στα περισσότερα πρόσφατα στα περισσότερα πρόσφατα curricula, curricula, 

Συμπεριλαμβάνεται όλο και περισσότερο στη σχολική διδασκαλίαΣυμπεριλαμβάνεται όλο και περισσότερο στη σχολική διδασκαλία..

Παραμένουν πολλά προβλήματα όπωςΠαραμένουν πολλά προβλήματα όπως::

Το είδος των πειραμάτων που χρησιμοποιούνταιΤο είδος των πειραμάτων που χρησιμοποιούνται
((επίδειξης ή ελέγχουεπίδειξης ή ελέγχου,, από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές, …), , …), 

Τα όργανα που χρησιμοποιούνταιΤα όργανα που χρησιμοποιούνται
((απλά, σύγχρονα, στην τάξη ή σε εργαστήριοαπλά, σύγχρονα, στην τάξη ή σε εργαστήριο, , 

πραγματικά ή με προσωμοίωσηπραγματικά ή με προσωμοίωση, …), , …), 

Η θέση του πειράματος στον σχεδιασμό της διδασκαλίαςΗ θέση του πειράματος στον σχεδιασμό της διδασκαλίας,,

Η αναφορά για τα ευρήματα του πειράματοςΗ αναφορά για τα ευρήματα του πειράματος,,

Κλπ.Κλπ.
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Πρακτική εργασίαΠρακτική εργασία((συνέχειασυνέχεια))..
 

Τα περισσότερα προβλήματα προέρχονταιΤα περισσότερα προβλήματα προέρχονται::  

Η υποβάθμιση της πρακτικής εργασίας που προϋπήρχεΗ υποβάθμιση της πρακτικής εργασίας που προϋπήρχε,,  

Έλλειψη έμπειρων εκπαιδευτικώνΈλλειψη έμπειρων εκπαιδευτικών..
Έχει γίνει σημαντική πρόοδος πάντωςΈχει γίνει σημαντική πρόοδος πάντως..  

Το θέμα παραμένει ανοιχτό γιαΤο θέμα παραμένει ανοιχτό για::
•Μελέτη,Μελέτη,  
•Έρευνα,Έρευνα,  
•Διδασκαλία.Διδασκαλία.  

Εστίαση στην ομαλή και συνεκτική ενσωμάτωσηΕστίαση στην ομαλή και συνεκτική ενσωμάτωση
Των πειραμάτων στη διδακτική πράξηΤων πειραμάτων στη διδακτική πράξη. . 

Οι μελέτες εδώΟι μελέτες εδώ::

Θα δώσουν στοιχεία χρήσιμα για τα αποτελέσματα της πρακτικής εργασίαςΘα δώσουν στοιχεία χρήσιμα για τα αποτελέσματα της πρακτικής εργασίας, , 

Θα βοηθήσουν σε καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της πρακτικής εργασίαςΘα βοηθήσουν σε καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της πρακτικής εργασίας, , 
στην εννοιολογική μάθηση, στις δεξιότητες και στις διαδικασίες που συνδέουν την στην εννοιολογική μάθηση, στις δεξιότητες και στις διαδικασίες που συνδέουν την 

Επιστήμη με τη Γνώση.Επιστήμη με τη Γνώση.
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((
παρατήρηση για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμόπαρατήρηση για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό) )                 Πρακτική εργασίαΠρακτική εργασία((συνέχειασυνέχεια))..

 

Οι πολύπλοκες συσκευές:Οι πολύπλοκες συσκευές: αναγκαίες στις μεγαλύτερες τάξεις όπου: αναγκαίες στις μεγαλύτερες τάξεις όπου:
  

τα φαινόμενα της μελέτης επιβάλλου τη χρήση τουςτα φαινόμενα της μελέτης επιβάλλου τη χρήση τους,,
ΗΗ

 ακρίβεια των μετρήσεων είναι μάλλον υψηλη ακρίβεια των μετρήσεων είναι μάλλον υψηλη,,
ΤΤ

εχνικές δεξιοτεχνίες επιδιώκονταιεχνικές δεξιοτεχνίες επιδιώκονται..

ΑλλάΑλλά  όταν ο σκοπός είναι η εννοιολογική κατανόηση των βασικών αρχώνόταν ο σκοπός είναι η εννοιολογική κατανόηση των βασικών αρχών::
Όπως συμβαίνει ειδικά στις μικρότερες τάξεις – ηλικίες (πχ Δημοτικό)Όπως συμβαίνει ειδικά στις μικρότερες τάξεις – ηλικίες (πχ Δημοτικό)  

η πολυπλοκότητα η πολυπλοκότητα δυσχεραίνειδυσχεραίνει  την κατανόηση των βασικών αρχών την κατανόηση των βασικών αρχών 
του φαινομένου της μελέτηςτου φαινομένου της μελέτης
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((παρατήρηση για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμόπαρατήρηση για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό) )                 Πρακτική εργασίαΠρακτική εργασία((συνέχειασυνέχεια))..
 

Οι προσομοιώσεις μπορεί να είναι κατάλληλες γιαΟι προσομοιώσεις μπορεί να είναι κατάλληλες για::

Ευκολότερη κατανοηση των λειτουργιών Ευκολότερη κατανοηση των λειτουργιών ((της θεωρίαςτης θεωρίας), ), 

Δύσκολες να προσεγγιστούν καταστάσειςΔύσκολες να προσεγγιστούν καταστάσεις ( (πχ ηφαίστεια, ατομικοί πυρήνεςπχ ηφαίστεια, ατομικοί πυρήνες)),,

Η επεξεργασία, ο χειρισμός και η πολυπαραμετρική παρουσίαση των δεδομένωνΗ επεξεργασία, ο χειρισμός και η πολυπαραμετρική παρουσίαση των δεδομένων..

Όμως αποστερούν την εμπειρίαΌμως αποστερούν την εμπειρία::

της άμεσης παρατήρησηςτης άμεσης παρατήρησης, , 
του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης ενός πειράματοςτου σχεδιασμού και της πραγματοποίησης ενός πειράματος..

Όχι κατάλληλες για τις μικρές ηλικίες Όχι κατάλληλες για τις μικρές ηλικίες 
όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτωνόπου επιδιώκεται η ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων..
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Προοπτικές Προοπτικές   

……   για νάλθω σε ένα πιο βασικό χώρισμα, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ για νάλθω σε ένα πιο βασικό χώρισμα, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ 

αυτών που πιστεύουν την εκπαίδευση ως μέσον ενστάλαξης ορισμένων συγκεκριμένων αυτών που πιστεύουν την εκπαίδευση ως μέσον ενστάλαξης ορισμένων συγκεκριμένων 

πιστεύω και εκείνων που θεωρούν πως θα πρέπει να παράγει τη δύναμη της πιστεύω και εκείνων που θεωρούν πως θα πρέπει να παράγει τη δύναμη της 

ανεξάρτητης κρίσης. Όπου προκύπτουν τέτοια ζητήματα, είναι μάταιο να τα αγνοούμε. ανεξάρτητης κρίσης. Όπου προκύπτουν τέτοια ζητήματα, είναι μάταιο να τα αγνοούμε. 

… … 
(Bertrand Russell, On Education, Especially in Early Childhood, 1926) (Bertrand Russell, On Education, Especially in Early Childhood, 1926) 

Bertrand Russell (1872-1980), Bertrand Russell (1872-1980), τρίτος Κόμηςτρίτος Κόμης Russell. Russell.

Από τους μεγαλύτερους φιλοσόφουςΑπό τους μεγαλύτερους φιλοσόφους. . 

Γνωστός για τα κινήματα ειρήνης στη περίοδο του ψυχρού πολέμουΓνωστός για τα κινήματα ειρήνης στη περίοδο του ψυχρού πολέμου. . 

Η σύγχρονη μετά τον Αριστοτέλη Λογική βασίζεται πολύ στις εργασίες τουΗ σύγχρονη μετά τον Αριστοτέλη Λογική βασίζεται πολύ στις εργασίες του ( (παράδοξο παράδοξο Russell). Russell). 

Αρκετές εργασίες του γράφτηκαν στη φυλακή που έκανε για τη πολιτική του δραστηριότητα.Αρκετές εργασίες του γράφτηκαν στη φυλακή που έκανε για τη πολιτική του δραστηριότητα.  

Έχει επίσης συγγράψει πολλές εργασίες για το ευρύ κοινό.Έχει επίσης συγγράψει πολλές εργασίες για το ευρύ κοινό.

(http://www.humanities.mcmaster.ca/~russell/)(http://www.humanities.mcmaster.ca/~russell/)
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((αποτελεσματικότητα Διδακτικής Φυσικών επιστημώναποτελεσματικότητα Διδακτικής Φυσικών επιστημών))                ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Λόγοι που διδάσκονται οι Φυσικές επιστήμεςΛόγοι που διδάσκονται οι Φυσικές επιστήμες::

ΠολιτισμικοίΠολιτισμικοί –  – απόκτημα του ανθρώπινου πολιτισμούαπόκτημα του ανθρώπινου πολιτισμού
και έχει τη θέση του ειδικά στην υποχρεωτική εκπαίδευσηκαι έχει τη θέση του ειδικά στην υποχρεωτική εκπαίδευση

  η αφήγηση επαρκεί (η αφήγηση επαρκεί (?)?),,

Χρησιμοθηρικοί Χρησιμοθηρικοί – – βάση της τεχνολογίας άραβάση της τεχνολογίας άρα
απαραίτητες για τις βασιζόμενες στην τεχνολογία κοινωνίεςαπαραίτητες για τις βασιζόμενες στην τεχνολογία κοινωνίες

Σημαντικό μέσο για ευμάρεια στις άλλες κοινωνίεςΣημαντικό μέσο για ευμάρεια στις άλλες κοινωνίες
  Γνώση στοιχείων, μεθόδων, τεχνικών και δεδομένων είναι απαραίτητηΓνώση στοιχείων, μεθόδων, τεχνικών και δεδομένων είναι απαραίτητη,,
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((αποτελεσματικότητα Διδακτικής Φυσικών επιστημώναποτελεσματικότητα Διδακτικής Φυσικών επιστημών))                ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Λόγοι που διδάσκονται οι Φυσικές επιστήμεςΛόγοι που διδάσκονται οι Φυσικές επιστήμες::((συνέχειασυνέχεια))::

Προσωπικής ανέλιξηςΠροσωπικής ανέλιξης –  – έχει εγγενή πλεονεκτήματα για τη νοητική ανάπτυξηέχει εγγενή πλεονεκτήματα για τη νοητική ανάπτυξη  
ειδικά για τις μικρές ηλικίεςειδικά για τις μικρές ηλικίες (Piaget) (Piaget)

  Διδακτική προσανατολισμένη στην ανάπτυξη (σύνθετων) γνωστικών δεξιοτήτωνΔιδακτική προσανατολισμένη στην ανάπτυξη (σύνθετων) γνωστικών δεξιοτήτων,,

ΚοινωνικοίΚοινωνικοί –  – ο Επιστημονικός αλφαβητισμός κρίσιμος για τη Δημοκρατία ο Επιστημονικός αλφαβητισμός κρίσιμος για τη Δημοκρατία 
ως ένα σύστημα ενεργούς συμμετοχής των πολιτώνως ένα σύστημα ενεργούς συμμετοχής των πολιτών

Άποφάσεις επηρεάζονται άμεσα από την επιστημονική – τεχνολογική πρόοδοΆποφάσεις επηρεάζονται άμεσα από την επιστημονική – τεχνολογική πρόοδο
  Διδακτική προς επίλυση προβλήματος και λήψη αποφάσεωνΔιδακτική προς επίλυση προβλήματος και λήψη αποφάσεων,,

ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί –  – βοηθά τις διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσειςβοηθά τις διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις
Πολύ χρήσιμη στα Μαθηματικά και τη ΓλώσσαΠολύ χρήσιμη στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα

  Ολιστικές προσεγγίσεις και εργασίες με Ολιστικές προσεγγίσεις και εργασίες με projectproject..  
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((αποτελεσματικότητα Διδακτικής Φυσικών επιστημώναποτελεσματικότητα Διδακτικής Φυσικών επιστημών))                ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Στις κοινωνίες μαςΣτις κοινωνίες μας: : οι οι Κοινωνικοί Κοινωνικοί και οικαι οι Προσωπικής ανέλιξης Προσωπικής ανέλιξης λόγοι λόγοι      

έχουν προτεραιότηταέχουν προτεραιότητα

ΕπίσηςΕπίσης: : οι οι ΧρησιμοθηρικοίΧρησιμοθηρικοί  λόγοι αποτελούνλόγοι αποτελούν  προτεραιότητα σε επίπεδο ΕΕπροτεραιότητα σε επίπεδο ΕΕ

συνεπώςσυνεπώς:  :  η Διδακτική των Φυσικών επιστημών πρέπει να είναι αποτελεσματικήη Διδακτική των Φυσικών επιστημών πρέπει να είναι αποτελεσματική

ώστε να βελτιώνει (ή τουλάχιστον να μην υποβαθμίζει) την ποιότητα της κοινωνίαςώστε να βελτιώνει (ή τουλάχιστον να μην υποβαθμίζει) την ποιότητα της κοινωνίας..

Σχετική βιβλιογραφίαΣχετική βιβλιογραφία::
  Science, Technology, and Social Change, Science, Technology, and Social Change, 

Edited by Diederik Aerts, Serge Gutwirth, Sonja Smets and Luk Van Langehove,Edited by Diederik Aerts, Serge Gutwirth, Sonja Smets and Luk Van Langehove,
  KLUWER Academic Publishers, 1999.  KLUWER Academic Publishers, 1999.  
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((σχολιασμόςσχολιασμός))                                                                                                            ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Περίγραμμα ύληςΠερίγραμμα ύλης  αναθεώρηση προς δυο κατευθύνσειςαναθεώρηση προς δυο κατευθύνσεις::

1.-1.-Εκσυγχρονισμός της διδασκομένης ύληςΕκσυγχρονισμός της διδασκομένης ύλης(*)(*)

Κβαντομηχανική, Σχετικότητα, Στατιστική Φυσική, Στοιχειώδη ΣωματιαΚβαντομηχανική, Σχετικότητα, Στατιστική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματια

αποκτήματα εκαντοετίαςαποκτήματα εκαντοετίας

2.-2.-Διδακτική προσέγγιση και διαδοχή θεμάτωνΔιδακτική προσέγγιση και διαδοχή θεμάτων

Νέα προσέγγιση συνυφασμένη με την τρέχουσες θεωρίεςΝέα προσέγγιση συνυφασμένη με την τρέχουσες θεωρίες

Η ιστορική (και αναλυτική) προσέγγιση μόνο σύγχυση προκαλείΗ ιστορική (και αναλυτική) προσέγγιση μόνο σύγχυση προκαλεί
(*)George Kalkanis ‘Which (and How) Science and Technology Education for Future Citizens?’(*)George Kalkanis ‘Which (and How) Science and Technology Education for Future Citizens?’, , 
‘‘11stst IOSTE Symposium in Southern Europe–Science and Technology Education: Preparing Future Citizens’,  IOSTE Symposium in Southern Europe–Science and Technology Education: Preparing Future Citizens’, 

University of Cyprus, Paralimni-Cyprus 29/4-2/5 2001, proceedings Vol. II pp. 199-214.University of Cyprus, Paralimni-Cyprus 29/4-2/5 2001, proceedings Vol. II pp. 199-214.
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((σχολιασμός σχολιασμός συνέχειασυνέχεια))                                                                                                            ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))  

Φυσική με Διερώτηση (Φυσική με Διερώτηση (Inquiry)Inquiry)(*)(*)  πλεονεκτηματική επιλογήπλεονεκτηματική επιλογή::

Ανοιχτού τύπουΑνοιχτού τύπου  ερωτήσεις και προβλήματαερωτήσεις και προβλήματα

είναι αναγκαία για την ανάπτυξη σύνθετων γνστικών δεξιοτήτωνείναι αναγκαία για την ανάπτυξη σύνθετων γνστικών δεξιοτήτων  

πρέπει όμως να συνοδεύονται με την πρέπει όμως να συνοδεύονται με την επιστημονική πειθαρχίαεπιστημονική πειθαρχία. . 

Η Φυσική της ΔιερώτησηΗ Φυσική της Διερώτηση  είναι πολύτιμο βοήθημαείναι πολύτιμο βοήθημα  

(*)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.
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((σχολιασμός σχολιασμός συνέχειασυνέχεια))                                                                                                            ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Πειράματα και Επιστημονικές παρατηρήσειςΠειράματα και Επιστημονικές παρατηρήσεις – –  
Σύμφυτα με τη Διδακτική των Φυσικών επιστημώνΣύμφυτα με τη Διδακτική των Φυσικών επιστημών::

ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές::  
•Παρουσιάζουν εγγενή πλεονεκτήματα,Παρουσιάζουν εγγενή πλεονεκτήματα,
•Βοηθούν σε καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών,Βοηθούν σε καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών,

ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση..  

Τα πειράματαΤα πειράματα    πρέπει να ενσωματώνονται ομαλά στις διδακτικές δραστηριότητεςπρέπει να ενσωματώνονται ομαλά στις διδακτικές δραστηριότητες,,

Ρητός σκοπόςΡητός σκοπός  η δεξιότητα σχεδιασμού για τον έλεγχο υποθέσεωνη δεξιότητα σχεδιασμού για τον έλεγχο υποθέσεων

Πολύ σημαντική η διάκρισηΠολύ σημαντική η διάκριση::  
•των δεδομένων από παρατηρήσεις/πειράματα,των δεδομένων από παρατηρήσεις/πειράματα,
•της ερμηνείας τους – της αντίστοχης θεωρίας.της ερμηνείας τους – της αντίστοχης θεωρίας.
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((σχολιασμός σχολιασμός συνέχειασυνέχεια))                                                                                                            ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))  

Φυσικά μοντέλαΦυσικά μοντέλα – –  σύμφυτο συστατικόσύμφυτο συστατικό::

Πρέπει να ενσωματώνονται στη Διδακτική των Φυσικών επιστημώνΠρέπει να ενσωματώνονται στη Διδακτική των Φυσικών επιστημών

Διευρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού (Λογική)Διευρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού (Λογική)

Πολύ πλεονεκτηματική για δεξιότητες ΄Λήψης αποφάσεωνΠολύ πλεονεκτηματική για δεξιότητες ΄Λήψης αποφάσεων..

Developing Models in Science Education, Edited by John K. Gilbert and Carolyn J. Boulter, Developing Models in Science Education, Edited by John K. Gilbert and Carolyn J. Boulter, 
KLUWER Academic Publishers 2000. KLUWER Academic Publishers 2000. 

Reasoning in Physics: The Part of Common Sense by Laurence Viennot, Reasoning in Physics: The Part of Common Sense by Laurence Viennot, 
KLUWER Academic Publishers. KLUWER Academic Publishers. 
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((σχολιασμός σχολιασμός συνέχειασυνέχεια))                                                                                                            ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Υποδείξεις διδακτικήςΥποδείξεις διδακτικής::

Παρατηρήσεις της καθημερινής ζωήςΠαρατηρήσεις της καθημερινής ζωής(*)(*)         θεωρίες Φυσικών επιστημών θεωρίες Φυσικών επιστημών
Διεύρυνση δεξιοτήτων παρατήρησηςΔιεύρυνση δεξιοτήτων παρατήρησης  καικαι  Αναγνώριση της σημασίας της ΕπιστήμηςΑναγνώριση της σημασίας της Επιστήμης

  

τι σκέφτονται τα παιδιάτι σκέφτονται τα παιδιά((**)**)  πρέπει να λαμβάνεται υπόψηπρέπει να λαμβάνεται υπόψη
Καλύτερη κατανόηση της ΕπιστήμηςΚαλύτερη κατανόηση της Επιστήμης..

(*)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.

(**)Everyday Thoughts about Nature, William W. Cobern, KLUWER Academic Publishers 2003. (**)Everyday Thoughts about Nature, William W. Cobern, KLUWER Academic Publishers 2003. 
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((σχολιασμός σχολιασμός συνέχειασυνέχεια))                                                                                                            ΠροοπτικέςΠροοπτικές ( (συνέχειασυνέχεια))

Εκπαίδευση – κατάρτιση εκπαιδευτικώνΕκπαίδευση – κατάρτιση εκπαιδευτικών  – – ζήτημα προτεραιότηταςζήτημα προτεραιότητας::

Πολυμορφική ΆσκησηΠολυμορφική Άσκηση(*)(*) –  – αναγκαία για τις πειραματικές διαδικασίεςαναγκαία για τις πειραματικές διαδικασίες..

Νέες-Ευέλικτες μέθοδοι κατάρτισηςΝέες-Ευέλικτες μέθοδοι κατάρτισης(**)(**)––αποτελεσματικές εναλλακτικες προσεγγίσειςαποτελεσματικές εναλλακτικες προσεγγίσεις

(*)(*)Η Πολυμορφική άσκηση στις Φυσικές επιστήμες περιλαμβάνειμια κοινή ψυχοκινητική δραστηριότητα Η Πολυμορφική άσκηση στις Φυσικές επιστήμες περιλαμβάνειμια κοινή ψυχοκινητική δραστηριότητα 
(μετρήσεις, πείραμα, …), η οποία μετά διαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τις (μετρήσεις, πείραμα, …), η οποία μετά διαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τις 
(προηγούμενες) γνώσεις και/ή τη νοητική ανάπτυξη του μαθητή.(προηγούμενες) γνώσεις και/ή τη νοητική ανάπτυξη του μαθητή.   Μοιάζουν με την πολυεπίπεδη Μοιάζουν με την πολυεπίπεδη 
διδασκαλία, δηλ. τη διδασκαλία που επιδιώκει περισσότερους τομείς και επίπεδα μάθησης. Συνδυάζει τη διδασκαλία, δηλ. τη διδασκαλία που επιδιώκει περισσότερους τομείς και επίπεδα μάθησης. Συνδυάζει τη 
διδασκαλία σε προχωρημένο επίπεδο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με τη διδασκαλία σε επίπεδο πιο διδασκαλία σε προχωρημένο επίπεδο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με τη διδασκαλία σε επίπεδο πιο 
προσιτό και κατάλληλο για τους μαθητέςπροσιτό και κατάλληλο για τους μαθητές..

P. G. Michaelides, “Polymorphic Practice in Science", pp  399-405 of the proceedings of the 1st Pan-Hellenic 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, University Conference on the Didactics of Science and the introduction of New Technologies in Education, University 
of Thessaloniki, Thessaloniki May 29-31, 1998 (in Greek).of Thessaloniki, Thessaloniki May 29-31, 1998 (in Greek).

(**)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. 
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ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχειασυνέχεια))

  οι ιδιοκατασκευέςοι ιδιοκατασκευές  που χρησιμοποιούνται στην τάξη που χρησιμοποιούνται στην τάξη για τα Πειράματαγια τα Πειράματα: : 
είναιείναι  πολύ δημιουργική διαδικασίαπολύ δημιουργική διαδικασία  

συνδεόμενησυνδεόμενη  με την ανάπτυξη με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δεξιοτεχνιώνδεξιοτήτων και δεξιοτεχνιών
καικαι  διευκολύνειδιευκολύνει  τιςτις  επαγωγικέςεπαγωγικές διαδικασίες διαδικασίες..  

διευκολύνειδιευκολύνει  την ανάπτυξητην ανάπτυξη  κοινωνικών δεξιοτήτωνκοινωνικών δεξιοτήτων ( (με ομαδικές κατασκευές)με ομαδικές κατασκευές),,
καλύπτεικαλύπτει  τοντον  συναισθηματικό τομέασυναισθηματικό τομέα    με την με την ““ευχαρίστηση της δημιουργίαςευχαρίστηση της δημιουργίας”. ”. 

Άλλα σύμφυτα πλεονεκτήματα των ιδιοκατασκευώνΆλλα σύμφυτα πλεονεκτήματα των ιδιοκατασκευών::

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

Αναδεικνύουν άμεσα εφαρμογές των Φυσικών επιστημών,Αναδεικνύουν άμεσα εφαρμογές των Φυσικών επιστημών,

Αφαιρούν την αίσθηση ‘μαύρο κουτί’ που συνοδεύει τις Αφαιρούν την αίσθηση ‘μαύρο κουτί’ που συνοδεύει τις hi-tech hi-tech συσκευέςσυσκευές;;

Αναπτύσσουν την εφευρετικότηταΑναπτύσσουν την εφευρετικότητα

Προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στα ακριβά όργανα,Προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στα ακριβά όργανα,  

Επιτρέπουν την εύκολη διάκριση μεταξύ παρατηρήσεων και ερμηνείαςΕπιτρέπουν την εύκολη διάκριση μεταξύ παρατηρήσεων και ερμηνείας..
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Υπερμέσα και ‘Υπερμέσα και ‘ενεργά στοιχείαενεργά στοιχεία’ για Διδασκαλία Επιστήμης και Τεχνολογίας’ για Διδασκαλία Επιστήμης και Τεχνολογίας. . 

Ενεργά στοιχεία: ‘αντικείμενα’ (Ενεργά στοιχεία: ‘αντικείμενα’ (προγράμματα και υποπρογράμματα κυρίωςπρογράμματα και υποπρογράμματα κυρίως), τα οποία), τα οποία
επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών στον Η/Υ του χρήστη.επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών στον Η/Υ του χρήστη.

π.χ. π.χ. 
εισαγωγή στοιχείων,εισαγωγή στοιχείων, όπως τιμές φυσικών μεγεθών ενός φαινομένου όπως τιμές φυσικών μεγεθών ενός φαινομένου  
εκτέλεση υπολογισμών εκτέλεση υπολογισμών 

παρουσίαση γραφικής παράστασης ή εξέλιξης ενός φαινομένου, παρουσίαση γραφικής παράστασης ή εξέλιξης ενός φαινομένου, 
κλπκλπ

Παραστατικότητα παρουσίασης μοντέλων φυσικού κόσμου, μη άμεσα αισθητών.Παραστατικότητα παρουσίασης μοντέλων φυσικού κόσμου, μη άμεσα αισθητών.

Επαναληπτικότητα Επαναληπτικότητα  Ανάδραση Ανάδραση

Επαναληπτικότητα & ΔομήΕπαναληπτικότητα & Δομή  (συνέχιση βάσει ανάδρασης)(συνέχιση βάσει ανάδρασης)  
  Προσομοιώσεις + Εικονικό ΕργαστήριοΠροσομοιώσεις + Εικονικό Εργαστήριο
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Επαναληπτικότητα & ΔομήΕπαναληπτικότητα & Δομή  (συνέχιση βάσει ανάδρασης)(συνέχιση βάσει ανάδρασης)  
  Προσομοιώσεις + Εικονικό ΕργαστήριοΠροσομοιώσεις + Εικονικό Εργαστήριο

δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών διδακτικής προσέγγισηςδυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών διδακτικής προσέγγισης  

ικανοποιητική κάλυψηικανοποιητική κάλυψη όλων των επιπέδων μάθησης του γνωστικού τομέα  όλων των επιπέδων μάθησης του γνωστικού τομέα 
όχι μόνο του ‘γνώσεις-πληροφορίες’όχι μόνο του ‘γνώσεις-πληροφορίες’

Προσομοιώσεις + ειδικός εξοπλισμός Προσομοιώσεις + ειδικός εξοπλισμός  εικονική πραγματικότητα εικονική πραγματικότητα
ο χρήστης ο χρήστης (έχει την αίσθηση ότι)(έχει την αίσθηση ότι) ‘ζει’ τα τεκταινόμενα. ‘ζει’ τα τεκταινόμενα.  

Η αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών για αυτοτελή διδασκαλία μπορεί:Η αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών για αυτοτελή διδασκαλία μπορεί:  

να καλύψει τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα,να καλύψει τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα,
να αναπτύξει (νέες;) δεξιότητες στον συμμετοχικό (κοινωνικό) τομέα.να αναπτύξει (νέες;) δεξιότητες στον συμμετοχικό (κοινωνικό) τομέα.

όταν είναι σε διαδικτυακή μορφήόταν είναι σε διαδικτυακή μορφή
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JavaScript, Applet, Physlet και προσομοιώσεις.JavaScript, Applet, Physlet και προσομοιώσεις.

JavaScript: JavaScript: ενεργά στοιχεία με τη μορφή οδηγιών στον ενεργά στοιχεία με τη μορφή οδηγιών στον browser browser για εκτέλεση εργασιώνγια εκτέλεση εργασιών
διερμηνεύονται (interpreted) από τον φυλλομετρητή, όταν παρουσιάζονται. διερμηνεύονται (interpreted) από τον φυλλομετρητή, όταν παρουσιάζονται. 

1995 (1995 (Mocha)Mocha) στον Netscape Navigator (© Netscape Communications Corporation) στον Netscape Navigator (© Netscape Communications Corporation)    
Java: Java: γλώσσα προγραμματισμού που τρέχει σε οποιοδήποτε σύστημαγλώσσα προγραμματισμού που τρέχει σε οποιοδήποτε σύστημα
κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρμογών σε πολλές και διαφορετικές συσκευές, π.χ. Η/Υ, κινητά.  κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρμογών σε πολλές και διαφορετικές συσκευές, π.χ. Η/Υ, κινητά.  

©© Sun Microsystems  Sun Microsystems ανεξάρτητη (χωρίς σχέση) με τα ανεξάρτητη (χωρίς σχέση) με τα JavascriptJavascript

Applet: Applet: σύνολο εντολών σύνολο εντολών JavaJava ενσωματωμένες σε υπερμεσικές εφαρμογές. ενσωματωμένες σε υπερμεσικές εφαρμογές.
απαιτείται ενεργοποίηση της εικονικής μηχανής απαιτείται ενεργοποίηση της εικονικής μηχανής Java (Java virtual machine) Java (Java virtual machine) http://www.java.com/http://www.java.com/..

οδηγίες εκτέλεσης κάθε είδους προγραμμάτων οδηγίες εκτέλεσης κάθε είδους προγραμμάτων στον Η/Υ ή στην συσκευή του χρήστηστον Η/Υ ή στην συσκευή του χρήστη

φιλοσοφία ελεύθερου λογισμικούφιλοσοφία ελεύθερου λογισμικού[23][23]   δημοφιλής  δημοφιλής  πολλές εφαρμογές. πολλές εφαρμογές.
ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυοελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο

  [23]βλέπε σχετικά στο http://www.fsf.org/ και στο http://www.gnu.org/[23]βλέπε σχετικά στο http://www.fsf.org/ και στο http://www.gnu.org/
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Physlet: Physlet: Applet για τη διδασκαλία ήταν εκπαιδευτικοί της Επιστήμης και της ΤεχνολογίαςApplet για τη διδασκαλία ήταν εκπαιδευτικοί της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Υπάρχουν πάρα πολλά ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυοΥπάρχουν πάρα πολλά ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο[24][24]..

Εκτεταμένη χρήση για προσομοιώσεις, π.χ.:Εκτεταμένη χρήση για προσομοιώσεις, π.χ.:
Εισαγωγή στοιχείων (π.χ. καθορισμός αρχικών τιμών, κλίμακα, …)Εισαγωγή στοιχείων (π.χ. καθορισμός αρχικών τιμών, κλίμακα, …)
Προσομοίωση του φαινομένου που μελετάται.Προσομοίωση του φαινομένου που μελετάται.

[24]βλέπε σχετικά: [24]βλέπε σχετικά: 
α/Wolfgang Christian and Mario Belloni, Physlet Physics, 2004, Pearson-Prentice Hall, ένα βιβλίο α/Wolfgang Christian and Mario Belloni, Physlet Physics, 2004, Pearson-Prentice Hall, ένα βιβλίο 

για τη διδασκαλία βασικής Φυσικής με χρήση applet, οι οποίες εμπεριέχονται σε συνοδευτικό για τη διδασκαλία βασικής Φυσικής με χρήση applet, οι οποίες εμπεριέχονται σε συνοδευτικό 
CD,CD,

  β/http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html περιέχει και άλλους σχετικούς τίτλους β/http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html περιέχει και άλλους σχετικούς τίτλους 
βιβλίων Φυσικής καθώς και σχετικές επιδείξεις. βιβλίων Φυσικής καθώς και σχετικές επιδείξεις. 

Επίσης χρήσιμα physlet υπάρχουν στις διευθύνσεις: Επίσης χρήσιμα physlet υπάρχουν στις διευθύνσεις: 
      http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/ , http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/ , 

http://www.swgc.mun.ca/physics/physlets.html, http://physics.uwstout.edu/physapplets/, κλπhttp://www.swgc.mun.ca/physics/physlets.html, http://physics.uwstout.edu/physapplets/, κλπ
  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες τοποθεσίες με αναζήτηση της λέξης-κλειδί physlet.Μπορείτε να βρείτε περισσότερες τοποθεσίες με αναζήτηση της λέξης-κλειδί physlet.
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Physlet: Physlet: Applet για τη διδασκαλία ήταν εκπαιδευτικοί της Επιστήμης και της ΤεχνολογίαςApplet για τη διδασκαλία ήταν εκπαιδευτικοί της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Σημεία προσοχής:Σημεία προσοχής:
Απεικόνιση και όχι το ίδιο το φαινόμενο:Απεικόνιση και όχι το ίδιο το φαινόμενο: Στην προσομοίωση ενός φυσικού φαινομένου  Στην προσομοίωση ενός φυσικού φαινομένου 

παρατηρείται μια απεικόνιση της πραγματικότητας, λιγότερο ή περισσότερο καλή (ανάλογα με παρατηρείται μια απεικόνιση της πραγματικότητας, λιγότερο ή περισσότερο καλή (ανάλογα με 
τον βαθμό επιτήδευσης της προσομοίωσης), ποτέ όμως πλήρης,τον βαθμό επιτήδευσης της προσομοίωσης), ποτέ όμως πλήρης,

Τωρινές μοντέλο του κόσμου: Τωρινές μοντέλο του κόσμου: Η προσομοίωση γίνεται με βάση την υπάρχουσα θεωρία, η Η προσομοίωση γίνεται με βάση την υπάρχουσα θεωρία, η 
οποία είναι πάντοτε προσεγγιστική, π.χ. στις βολές η αντίσταση του αέρα είτε παραλείπεται οποία είναι πάντοτε προσεγγιστική, π.χ. στις βολές η αντίσταση του αέρα είτε παραλείπεται 
είτε προσεγγίζεται με βάση τις (εμπειρικές) σχέσεις που υπάρχουν για ορισμένης διατομής είτε προσεγγίζεται με βάση τις (εμπειρικές) σχέσεις που υπάρχουν για ορισμένης διατομής 
βλήματα και συγκεκριμένες περιοχές ταχυτήτων,βλήματα και συγκεκριμένες περιοχές ταχυτήτων,

Έλλειψη κριτικής αντιμετώπισης(;).Έλλειψη κριτικής αντιμετώπισης(;).  Στην άμεση παρατήρηση (ή πείραμα) για να αντλήσει  Στην άμεση παρατήρηση (ή πείραμα) για να αντλήσει 
στοιχεία ο παρατηρητής είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα ‘κοσκίνισμα’ ως προς το τι είναι στοιχεία ο παρατηρητής είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα ‘κοσκίνισμα’ ως προς το τι είναι 
σημαντικό και/ή σχετικό με το αντικείμενο μελέτης και τι όχι, να έχει κάποια ιδέα για άλλες σημαντικό και/ή σχετικό με το αντικείμενο μελέτης και τι όχι, να έχει κάποια ιδέα για άλλες 
παραμέτρους που θεωρεί ασήμαντες ή σταθερές από παρατήρηση σε παρατήρηση, κλπ. Η παραμέτρους που θεωρεί ασήμαντες ή σταθερές από παρατήρηση σε παρατήρηση, κλπ. Η 
‘υποχρέωση’ αυτή του παρατηρητή μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών ‘υποχρέωση’ αυτή του παρατηρητή μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών 
δεξιοτήτων (αξιολόγηση – εκτίμηση κατά την ταξινομία του Bloom). Στις προσομοιώσεις αυτή η δεξιοτήτων (αξιολόγηση – εκτίμηση κατά την ταξινομία του Bloom). Στις προσομοιώσεις αυτή η 
ευκαιρία δεν υπάρχει καθόσον ο προγραμματιστής της εφαρμογής έχει ήδη κάνει αυτή την ευκαιρία δεν υπάρχει καθόσον ο προγραμματιστής της εφαρμογής έχει ήδη κάνει αυτή την 
επιλογή παραλείποντας όσα θεωρεί ως άσχετα με το υπό μελέτη θέμα και, έτσι, παρουσιάζεται επιλογή παραλείποντας όσα θεωρεί ως άσχετα με το υπό μελέτη θέμα και, έτσι, παρουσιάζεται 
μια αναπαράσταση της πραγματικότητας εστιασμένη μόνο στα σημεία που θεωρούνται μια αναπαράσταση της πραγματικότητας εστιασμένη μόνο στα σημεία που θεωρούνται 
σημαντικά.σημαντικά.
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Physlet: Physlet: Applet για τη διδασκαλία ήταν εκπαιδευτικοί της Επιστήμης και της ΤεχνολογίαςApplet για τη διδασκαλία ήταν εκπαιδευτικοί της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Αποτελεσματικότητα για γνώσεις – πληροφορίες (ταξινομία Bloom), π.χ.:.Αποτελεσματικότητα για γνώσεις – πληροφορίες (ταξινομία Bloom), π.χ.:.
Ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες ηλικίες Ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες ηλικίες 

Παραστατικότητα.Παραστατικότητα. Βοηθά να θυμάται ο εκπαιδευόμενος τις σχετικές πληροφορίες  Βοηθά να θυμάται ο εκπαιδευόμενος τις σχετικές πληροφορίες 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,

Διαφορετικές αναπαραστάσεις.Διαφορετικές αναπαραστάσεις.  Η δυνατότητα εκτέλεσης με διαφορετικές αρχικές  Η δυνατότητα εκτέλεσης με διαφορετικές αρχικές 
συνθήκες βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου που μελετάται. Η συνθήκες βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου που μελετάται. Η 
σχεδιασμένη χρήση αυτής της δυνατότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σχεδιασμένη χρήση αυτής της δυνατότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
εντοπισμό της σχετικής βαρύτητας που έχουν οι παράμετροι που υπεισέρχονται εντοπισμό της σχετικής βαρύτητας που έχουν οι παράμετροι που υπεισέρχονται 
στην εξέλιξη ενός φαινομένου.στην εξέλιξη ενός φαινομένου.

Προετοιμασία – (εμπειρία;)Προετοιμασία – (εμπειρία;). Η προηγούμενη δυνατότητα τις αναδεικνύει σε πολύ . Η προηγούμενη δυνατότητα τις αναδεικνύει σε πολύ 
καλό εργαλείο άσκησης για προβλεπτές  μελλοντικές περιπτώσεις, όπως η καλό εργαλείο άσκησης για προβλεπτές  μελλοντικές περιπτώσεις, όπως η 
επαγγελματική εκπαίδευση (βλέπε π.χ. εξομοιωτές πτήσης) ή η προετοιμασία για επαγγελματική εκπαίδευση (βλέπε π.χ. εξομοιωτές πτήσης) ή η προετοιμασία για 
την αντιμετώπιση κινδύνων (π.χ. σεισμού), κλπ.την αντιμετώπιση κινδύνων (π.χ. σεισμού), κλπ.

Υποκατάσταση. Υποκατάσταση.  Αποτελούν το (εποπτικό) μέσο που προσεγγίζει καλύτερα την  Αποτελούν το (εποπτικό) μέσο που προσεγγίζει καλύτερα την 
πραγματικότητα (εφόσον υπάρχει σωστός σχεδιασμός) και, σε περιπτώσεις που πραγματικότητα (εφόσον υπάρχει σωστός σχεδιασμός) και, σε περιπτώσεις που 
δεν είναι δυνατή η άμεση παρατήρηση ενός φαινομένου, αποτελούν τη μόνη δεν είναι δυνατή η άμεση παρατήρηση ενός φαινομένου, αποτελούν τη μόνη 
διέξοδο.διέξοδο.

pp4444-  Ρέθυμνο  Απρίλιος 2009-  Ρέθυμνο  Απρίλιος 2009

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΠ. Γ. Μιχαηλίδης, Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών



  

ΕικονικΕικονική πραγματικότηταή πραγματικότητα: : Με χρήση των δυνατοτήτων της Με χρήση των δυνατοτήτων της Java.Java.
π.χ. παιχνίδια στρατηγικής (και ρόλων), π.χ. το SimCity και το SimEarth.π.χ. παιχνίδια στρατηγικής (και ρόλων), π.χ. το SimCity και το SimEarth.

ΕικονικΕικονική πραγματικότηταή πραγματικότητα  στη διδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίαςστη διδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Εικονικό ΕργαστήριοΕικονικό Εργαστήριο[25], [26][25], [26]

[25]Κυριάκος Μπουρίκας, Χρήστος Κορδούλης, Αλέξης Λυκουργιώτης, ‘Η εικονική τάξη ως [25]Κυριάκος Μπουρίκας, Χρήστος Κορδούλης, Αλέξης Λυκουργιώτης, ‘Η εικονική τάξη ως 
εργαλείο για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και το σχεδιασμό εργαλείο για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και το σχεδιασμό 
συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού’, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού’, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ 
Αποστάσεως, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 25-27 Μαΐου 2001, (http://www.eap.gr/ Αποστάσεως, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 25-27 Μαΐου 2001, (http://www.eap.gr/ 
επίσκεψη στις 12-Δεκ-2006).επίσκεψη στις 12-Δεκ-2006).

[26]Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε μια απλή αναζήτηση στις 10-Δεκ-2006 στο διαδίκτυο [26]Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε μια απλή αναζήτηση στις 10-Δεκ-2006 στο διαδίκτυο 
επεστράφησαν: 12.000 σελίδες για ‘Εικονικό εργαστήριο’, 54.000.000 για ‘virtual laboratory’,  επεστράφησαν: 12.000 σελίδες για ‘Εικονικό εργαστήριο’, 54.000.000 για ‘virtual laboratory’,  
17.300 για ‘εικονική τάξη’ 128.000.000 για ‘virtual class’ (περιέχει και το ‘virtual class’ δηλωτικό 17.300 για ‘εικονική τάξη’ 128.000.000 για ‘virtual class’ (περιέχει και το ‘virtual class’ δηλωτικό 
των γλωσσών προγραμματισμού), 15.400.000 για ‘virtual classroom’. Αν και στην απλή αυτή των γλωσσών προγραμματισμού), 15.400.000 για ‘virtual classroom’. Αν και στην απλή αυτή 
αναζήτηση επιστρέφονται ιστοσελίδες όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες λέξεις και όχι μόνο αναζήτηση επιστρέφονται ιστοσελίδες όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες λέξεις και όχι μόνο 
τόποι με περιεχόμενο τις αντίστοιχες εφαρμογές, οι μεγάλοι αυτοί αριθμοί είναι ενδεικτικοί της τόποι με περιεχόμενο τις αντίστοιχες εφαρμογές, οι μεγάλοι αυτοί αριθμοί είναι ενδεικτικοί της 
εξάπλωσης των αντίστοιχων εφαρμογών.εξάπλωσης των αντίστοιχων εφαρμογών.
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ΕικονικΕικονική εργαστήριοή εργαστήριο: : εικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώραεικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώρα..
  σημαντικό βοήθημα στη διδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίαςσημαντικό βοήθημα στη διδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
  οι εφαρμογές του συνεχώς αυξάνονταιοι εφαρμογές του συνεχώς αυξάνονται

Κυρίως προσομοίωση της εκτέλεσης κάποιου πειράματος. Κυρίως προσομοίωση της εκτέλεσης κάποιου πειράματος. 
Ανάλογα με την επιτήδευση (sophistication) της εφαρμογής:Ανάλογα με την επιτήδευση (sophistication) της εφαρμογής:

•ο εκπαιδευόμενος επιλέγει για κάποιο από τα διαθέσιμα πειράματα τις ο εκπαιδευόμενος επιλέγει για κάποιο από τα διαθέσιμα πειράματα τις 
συνθήκες (όργανα, υλικά, τιμές μεγεθών, …) εκτέλεσης του πειράματοςσυνθήκες (όργανα, υλικά, τιμές μεγεθών, …) εκτέλεσης του πειράματος

•η εφαρμογή προχωρεί στην προσομοίωση. η εφαρμογή προχωρεί στην προσομοίωση. 

Η χρήση εικονικού εργαστηρίου παρουσιάζει πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για τη Η χρήση εικονικού εργαστηρίου παρουσιάζει πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για τη 
διδασκαλία σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, όπως:διδασκαλία σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, όπως:
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ΕικονικΕικονικό εργαστήριοό εργαστήριο: : εικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώραεικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώρα. . 

Τηλεχειριζόμενο  Εργαστήριο;Τηλεχειριζόμενο  Εργαστήριο;
Πλεονεκτήματα, Πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για τη διδασκαλία σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων,ιδιαίτερα για τη διδασκαλία σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, όπως: όπως:
Εξοικείωση.Εξοικείωση.  Προσφέρει μια εξοικείωση με τη πειραματική διεργασία και περιορίζει τον χρόνο Προσφέρει μια εξοικείωση με τη πειραματική διεργασία και περιορίζει τον χρόνο 

εκμάθησης της χρήσης των διαφόρων οργάνων και συσκευών, των διαδικασιών επεξεργασίας εκμάθησης της χρήσης των διαφόρων οργάνων και συσκευών, των διαδικασιών επεξεργασίας 
και παρουσίασης των μετρήσεων, της προετοιμασίας ενός πειράματος (οργάνωση και και παρουσίασης των μετρήσεων, της προετοιμασίας ενός πειράματος (οργάνωση και 
συγκέντρωση υλικών, ετοιμασία δειγμάτων,…).συγκέντρωση υλικών, ετοιμασία δειγμάτων,…).

Δοκιμή. Δοκιμή. Δίνει την ευκαιρία (εικονικών) δοκιμών και πειραματισμών κάτω από ποικίλες Δίνει την ευκαιρία (εικονικών) δοκιμών και πειραματισμών κάτω από ποικίλες 
συνθήκες κάτι που συνεισφέρει στην ανάπτυξη αίσθησης της συμπεριφοράς των συσκευών συνθήκες κάτι που συνεισφέρει στην ανάπτυξη αίσθησης της συμπεριφοράς των συσκευών 
και οργάνων.και οργάνων.

Συντόμευση χρόνου.Συντόμευση χρόνου.  Μπορεί να επιταχύνει την κατανόηση των κανόνων ασφαλείας της  Μπορεί να επιταχύνει την κατανόηση των κανόνων ασφαλείας της 
εργαστηριακής άσκησης, εργαστηριακής άσκησης, 

Αντιμετώπιση ελλείψεων.Αντιμετώπιση ελλείψεων.   Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης μεγάλου αριθμού Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης μεγάλου αριθμού 
συσκευών και οργάνων, του χρόνου, των χώρων και του υψηλού κόστους συντήρησης και συσκευών και οργάνων, του χρόνου, των χώρων και του υψηλού κόστους συντήρησης και 
αντικατάστασης που συνεπάγεται η άσκηση και ο πειραματισμός με τη λειτουργία των αντικατάστασης που συνεπάγεται η άσκηση και ο πειραματισμός με τη λειτουργία των 
εργαστηριακών συσκευών,εργαστηριακών συσκευών,

ΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνση στην επιτυχή διενέργεια δύσκολων και χρονοβόρων πειραμάτων, στην επιτυχή διενέργεια δύσκολων και χρονοβόρων πειραμάτων,

Κατανόηση φαινομένου.Κατανόηση φαινομένου.  Μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου  Μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου 
μελέτης με την παρουσίαση επεξηγήσεων ταυτόχρονα με την προσομοίωση του πειράματος,μελέτης με την παρουσίαση επεξηγήσεων ταυτόχρονα με την προσομοίωση του πειράματος,

κλπ.κλπ.
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ΕικονικΕικονικό εργαστήριοό εργαστήριο: : εικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώραεικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώρα..

Συνεχής ανάπτυξη εφαρμογών Συνεχής ανάπτυξη εφαρμογών κυρίως στα τμήματα μηχανικών.κυρίως στα τμήματα μηχανικών.
Πληκτρολογήστε ‘εικονικό εργαστήριο’ στη γραμμή διευθύνσεωνΠληκτρολογήστε ‘εικονικό εργαστήριο’ στη γραμμή διευθύνσεων

Πολλά κατόνομα μόνο ή ‘υπό κατασκευήν’Πολλά κατόνομα μόνο ή ‘υπό κατασκευήν’

Καλό παράδειγμα στο Καλό παράδειγμα στο http://iskp.csd.auth.gr/projects/sep/http://iskp.csd.auth.gr/projects/sep/  (επίσκεψη 10-Δεκ-2006)(επίσκεψη 10-Δεκ-2006)..
Καλύπτει (μερικά) και τα θέματα:Καλύπτει (μερικά) και τα θέματα:

Επιλογής οργάνων και ‘στησίματος’ του πειράματος.Επιλογής οργάνων και ‘στησίματος’ του πειράματος.
Αντιστοίχισης πραγματικότητας με αναπαραστάσεις (γραφικά, σχέδια, …)Αντιστοίχισης πραγματικότητας με αναπαραστάσεις (γραφικά, σχέδια, …)

Δεν υποκαθιστούν πλήρως το πραγματικό εργαστήριο.Δεν υποκαθιστούν πλήρως το πραγματικό εργαστήριο.
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ΕικονικΕικονικό εργαστήριοό εργαστήριο: : εικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώραεικονική τάξη με προσομοιώσεις για την ώρα..

Δεν υποκαθιστά πλήρως το πραγματικό εργαστήριο.Δεν υποκαθιστά πλήρως το πραγματικό εργαστήριο.

Η εργαστηριακή διδασκαλία, ιδιαίτερα στη γενική εκπαίδευση, (πρέπει να) αποβλέπει, πέρα από Η εργαστηριακή διδασκαλία, ιδιαίτερα στη γενική εκπαίδευση, (πρέπει να) αποβλέπει, πέρα από 
τη μάθηση σε επίπεδο γνώσεων και κατανόησης, στην ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων (π.χ. τη μάθηση σε επίπεδο γνώσεων και κατανόησης, στην ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων (π.χ. 
σχεδιασμός πειραμάτων για τον έλεγχο υπόθεσης ή για άντληση πειραματικών δεδομένων, σχεδιασμός πειραμάτων για τον έλεγχο υπόθεσης ή για άντληση πειραματικών δεδομένων, 
επιλογή ή/και κατασκευή οργάνων, εκτίμηση ακρίβειας μετρήσεων και πειραματικού επιλογή ή/και κατασκευή οργάνων, εκτίμηση ακρίβειας μετρήσεων και πειραματικού 
σφάλματος, κλπ) και δεξιοτεχνιών (π.χ. ‘στήσιμο’ και εκτέλεση πειράματος, χειρισμός σφάλματος, κλπ) και δεξιοτεχνιών (π.χ. ‘στήσιμο’ και εκτέλεση πειράματος, χειρισμός 
οργάνων και συσκευών, κλπ)οργάνων και συσκευών, κλπ)[27][27]. . 

Επίσης, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, η αντιστοίχηση της γραφικής αναπαράσταση της Επίσης, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, η αντιστοίχηση της γραφικής αναπαράσταση της 
προσομοίωσης και της πραγματικής κατάστασης ενός πειράματος δεν είναι πάντοτε προσομοίωσης και της πραγματικής κατάστασης ενός πειράματος δεν είναι πάντοτε 
μονοσήμαντη και, όντας, αφαιρετική σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, παρουσιάζει μονοσήμαντη και, όντας, αφαιρετική σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, παρουσιάζει 
δυσκολίες (για παράδειγμα σκεφτείτε πως παρουσιάζεται ένα – απλό – ηλεκτρικό κύκλωμα και δυσκολίες (για παράδειγμα σκεφτείτε πως παρουσιάζεται ένα – απλό – ηλεκτρικό κύκλωμα και 
πως φαίνεται στην πραγματικότητα μια υλοποίηση του).πως φαίνεται στην πραγματικότητα μια υλοποίηση του).

Για την ανάπτυξη (σε κάποιο βαθμό) αυτού του είδους δεξιοτήτων και δεξιοτεχνιών, το εικονικό Για την ανάπτυξη (σε κάποιο βαθμό) αυτού του είδους δεξιοτήτων και δεξιοτεχνιών, το εικονικό 
εργαστήριο θα πρέπει να επεκταθεί από το απλό στάδιο των προσομοιώσεων προς την εργαστήριο θα πρέπει να επεκταθεί από το απλό στάδιο των προσομοιώσεων προς την 
εικονική πραγματικότητα.εικονική πραγματικότητα.

[27]βλέπε παράδειγμα μιας τέτοιας μορφής διδασκαλίας στο: Π. Γ. Μιχαηλίδης, ‘Πολυμορφικές Ασκήσεις [27]βλέπε παράδειγμα μιας τέτοιας μορφής διδασκαλίας στο: Π. Γ. Μιχαηλίδης, ‘Πολυμορφικές Ασκήσεις 
Φυσικής’, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Φυσικής’, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών 
στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 29-31 Μαΐου 1998, πρακτικά σ. 399-405.στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 29-31 Μαΐου 1998, πρακτικά σ. 399-405.
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MicroLab και Εκπαιδευτική Ρομποτική.  MicroLab και Εκπαιδευτική Ρομποτική.  
Οι εξελίξεις στην ηλεκτρονική και ιδιαίτερα στα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικών εφαρμογών Οι εξελίξεις στην ηλεκτρονική και ιδιαίτερα στα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικών εφαρμογών 

((ASICASIC  – Application Specific Integrated Circuits) έκαναν δυνατή την κατασκευή συσκευών,  – Application Specific Integrated Circuits) έκαναν δυνατή την κατασκευή συσκευών, 
οργάνων και μηχανημάτων με περισσότερες δυνατότητες και με πολύ μικρότερο κόστος. οργάνων και μηχανημάτων με περισσότερες δυνατότητες και με πολύ μικρότερο κόστος. 

Σημαντικές συνέπειες, Σημαντικές συνέπειες, στις άλλες χώρεςστις άλλες χώρες[28][28], για την Επιστήμη και Τεχνολογία:, για την Επιστήμη και Τεχνολογία:
Εξοπλισμός με συσκευές και όργανα κατάλληλα για την πειραματική διδασκαλία ή, έστω, Εξοπλισμός με συσκευές και όργανα κατάλληλα για την πειραματική διδασκαλία ή, έστω, 
τη διδασκαλία με πειραματικές επιδείξεις, σύγχρονων τομέων των Φυσικών Επιστημών.τη διδασκαλία με πειραματικές επιδείξεις, σύγχρονων τομέων των Φυσικών Επιστημών.

Εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονα επιτεύγματα της Τεχνολογίας. Εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονα επιτεύγματα της Τεχνολογίας. 

ASIC ASIC   αισθητήρες μικρού κόστους, μεγέθους και ενεργειακών απαιτήσεων,αισθητήρες μικρού κόστους, μεγέθους και ενεργειακών απαιτήσεων,
Οι νέοι αυτοί αισθητήρες σε συνδυασμό με την εξέλιξη στο υλικό και στο λογισμικό Οι νέοι αυτοί αισθητήρες σε συνδυασμό με την εξέλιξη στο υλικό και στο λογισμικό 

Πληροφορικής επιτρέπουν τη λήψη σειράς μετρήσεων των τιμών πολλών φυσικών μεγεθών Πληροφορικής επιτρέπουν τη λήψη σειράς μετρήσεων των τιμών πολλών φυσικών μεγεθών 
ενός φαινομένου ταυτόχρονα και χωρίς πολυέξοδο και πολύπλοκο μηχανισμό. ενός φαινομένου ταυτόχρονα και χωρίς πολυέξοδο και πολύπλοκο μηχανισμό. 

MicroLab (‘μικροΕργαστήριο’, επίσης Microcomputer Based Laboratory - MBL).MicroLab (‘μικροΕργαστήριο’, επίσης Microcomputer Based Laboratory - MBL).

[28]Στην Ελλάδα, όπου τα σχολεία δεν έχουν, γενικά, ίδιους πόρους, η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού [28]Στην Ελλάδα, όπου τα σχολεία δεν έχουν, γενικά, ίδιους πόρους, η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 
γινόταν, μέχρι το 1989, μέσω της υπηρεσίας εποπτικών οργάνων του ΥπΕΠ&Θ. Πολλά από τα όργανα και τις γινόταν, μέχρι το 1989, μέσω της υπηρεσίας εποπτικών οργάνων του ΥπΕΠ&Θ. Πολλά από τα όργανα και τις 
συσκευές κατασκευάζονταν στο κρατικό εργοστάσιο εποπτικών οργάνων. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε, το 1990, συσκευές κατασκευάζονταν στο κρατικό εργοστάσιο εποπτικών οργάνων. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε, το 1990, 
οικονομικά ασύμφορη και καταργήθηκε προκειμένου, όπως δήλωσε η τότε κυβέρνηση, οι αντίστοιχοι πόροι να οικονομικά ασύμφορη και καταργήθηκε προκειμένου, όπως δήλωσε η τότε κυβέρνηση, οι αντίστοιχοι πόροι να 
αποδοθούν απευθείας στα σχολεία, τα οποία θα προμηθεύονταν τα ίδια τον εξοπλισμό τους, κάτι το οποίο δεν αποδοθούν απευθείας στα σχολεία, τα οποία θα προμηθεύονταν τα ίδια τον εξοπλισμό τους, κάτι το οποίο δεν 
έγινε. Όποιοι δε πόροι έφταναν στα σχολεία χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη άλλων πιο επιτακτικών έγινε. Όποιοι δε πόροι έφταναν στα σχολεία χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη άλλων πιο επιτακτικών 
αναγκών. Η κατάσταση βελτιώθηκε αργότερα με την ίδρυση και λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων αναγκών. Η κατάσταση βελτιώθηκε αργότερα με την ίδρυση και λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), τα οποία, ανάλογα με την εμπειρία και το ‘μεράκι’ των υπευθύνων μπορούν και Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), τα οποία, ανάλογα με την εμπειρία και το ‘μεράκι’ των υπευθύνων μπορούν και 
προσφέρουν πολλά.προσφέρουν πολλά.
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MicroLab MicroLab αισθητήρες + Η/Υ αισθητήρες + Η/Υ  ταυτόχρονη παρουσίαση - μέτρηση πολλών μεγεθών.  ταυτόχρονη παρουσίαση - μέτρηση πολλών μεγεθών. 

Χρήσιμο:Χρήσιμο:
στη μάθηση γνώσεων στη μάθηση γνώσεων  επαγγελματική και την τεχνική εκπαίδευση.  επαγγελματική και την τεχνική εκπαίδευση. 
στη γενική εκπαίδευση, π.χ. εξοικείωση με των κόσμο των εξυπνοσυσκευών στη γενική εκπαίδευση, π.χ. εξοικείωση με των κόσμο των εξυπνοσυσκευών 

(μικροσυσκευών - ‘gadgets’) της σύγχρονης ζωής.(μικροσυσκευών - ‘gadgets’) της σύγχρονης ζωής.  

Αισθητήρες + προγραμματιζόμενοι ‘ελεγκτές’ Αισθητήρες + προγραμματιζόμενοι ‘ελεγκτές’     RobotRobot[29][29]

μηχανισμοί που αντιδρούν σε μεταβολές του περιβάλλοντος εκτελώντας διάφορες μηχανισμοί που αντιδρούν σε μεταβολές του περιβάλλοντος εκτελώντας διάφορες 
εργασίες, μετακινούμενοι ή χειριζόμενοι άλλες συσκευές.εργασίες, μετακινούμενοι ή χειριζόμενοι άλλες συσκευές.

[29]Ρομπότ: μια (μηχανική) συσκευή που εκτελεί φυσικές εργασίες, όπως κίνηση χειρισμό άλλων μηχανών, κλπ, [29]Ρομπότ: μια (μηχανική) συσκευή που εκτελεί φυσικές εργασίες, όπως κίνηση χειρισμό άλλων μηχανών, κλπ, 
αντιδρώντας σε μεταβολές του περιβάλλοντος. Θεωρούνται εξέλιξη των αυτοματισμών. Αποτελούν εργαλεία αντιδρώντας σε μεταβολές του περιβάλλοντος. Θεωρούνται εξέλιξη των αυτοματισμών. Αποτελούν εργαλεία 
ελεγχόμενα από τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα οι διάφοροι ερευνητικοί αισθητήρες (probe) που ελεγχόμενα από τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα οι διάφοροι ερευνητικοί αισθητήρες (probe) που 
χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση της Γης και του διαστήματος ή στη (μικρο)χειρουργική. Μπορεί να χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση της Γης και του διαστήματος ή στη (μικρο)χειρουργική. Μπορεί να 
ελέγχονται από Η/Υ, μέρος της κατασκευής τους ή χωριστά. Αν και η διαδεδομένη αντίληψη αναφέρεται σε ελέγχονται από Η/Υ, μέρος της κατασκευής τους ή χωριστά. Αν και η διαδεδομένη αντίληψη αναφέρεται σε 
ανθρωποειδή (ανδροειδή παλαιότερα) ρομπότ, τα ρομπότ μπορεί να έχουν οποιοδήποτε μορφή κατάλληλη ανθρωποειδή (ανδροειδή παλαιότερα) ρομπότ, τα ρομπότ μπορεί να έχουν οποιοδήποτε μορφή κατάλληλη 
για την εργασία που εκτελούν. Η λέξη ρομπότ (προερχόμενη από τη robotovat που σημαίνει δουλειά, σκλαβιά) για την εργασία που εκτελούν. Η λέξη ρομπότ (προερχόμενη από τη robotovat που σημαίνει δουλειά, σκλαβιά) 
πρωτοεμφανίστηκε σε έργο του Τσέχου Karel Čapek το 1920 για να περιγράψει ανθρωποειδή κατασκευάσματα πρωτοεμφανίστηκε σε έργο του Τσέχου Karel Čapek το 1920 για να περιγράψει ανθρωποειδή κατασκευάσματα 
– υπηρέτες. Τα ρομπότ είναι δημοφιλή στα διηγήματα (επιστημονικής) φαντασίας. Η λέξη ρομπότ – υπηρέτες. Τα ρομπότ είναι δημοφιλή στα διηγήματα (επιστημονικής) φαντασίας. Η λέξη ρομπότ 
χρησιμοποιείται επίσης, γενικότερα, για να δηλώσει μηχανές που ‘μιμούνται’ ανθρώπινες δράσεις φυσικές ή χρησιμοποιείται επίσης, γενικότερα, για να δηλώσει μηχανές που ‘μιμούνται’ ανθρώπινες δράσεις φυσικές ή 
νοητικές. νοητικές. Ρομπότ λέγονται επίσης ορισμένα εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ, όπως αυτά που εξετάζουν Ρομπότ λέγονται επίσης ορισμένα εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ, όπως αυτά που εξετάζουν 
ιστοσελίδες του διαδικτύου συλλέγοντας πληροφορίες, π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ατομικές ή δικτυακών ιστοσελίδες του διαδικτύου συλλέγοντας πληροφορίες, π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ατομικές ή δικτυακών 
τόπων) ή εντοπίζοντας σελίδες ‘απαγορευμένου’ ή άλλου ειδικού ενδιαφέροντος περιεχομένου, κλπ.τόπων) ή εντοπίζοντας σελίδες ‘απαγορευμένου’ ή άλλου ειδικού ενδιαφέροντος περιεχομένου, κλπ.
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Εκπαιδευτική Ρομποτική.  Εκπαιδευτική Ρομποτική.  Αισθητήρες + προγραμματιζόμενοι ‘ελεγκτές’ Αισθητήρες + προγραμματιζόμενοι ‘ελεγκτές’     RobotRobot[29][29]

προκαθορισμένες ενέργειες,προκαθορισμένες ενέργειες,
δεχόμενα εντολές (από ανθρώπους ή άλλα ρομπότ),δεχόμενα εντολές (από ανθρώπους ή άλλα ρομπότ),
αυτοπροσδιοριζόμενα (τεχνητή νοημοσύνη)αυτοπροσδιοριζόμενα (τεχνητή νοημοσύνη)

Συνεχής εξάπλωσηΣυνεχής εξάπλωση σε συσκευές και μηχανήματα καθημερινής χρήσηςσε συσκευές και μηχανήματα καθημερινής χρήσης
Απλή συναρμολόγησηΑπλή συναρμολόγηση[30][30]  απλών ή πολύπλοκων ρομπότ, με εύκολα προσιτά εξαρτήματα,απλών ή πολύπλοκων ρομπότ, με εύκολα προσιτά εξαρτήματα,
Εκπαιδευτικές εφαρμογέςΕκπαιδευτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ήδη στην ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση. χρησιμοποιούνται ήδη στην ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση.

  Η Η εκπαιδευτική ρομποτικήεκπαιδευτική ρομποτική ως εκπαιδευτικό περιβάλλον ως εκπαιδευτικό περιβάλλον
  είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην Επιστήμη και στην ΤεχνολογίαΕπιστήμη και στην Τεχνολογία. . 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική  Εκπαιδευτική Ρομποτική  στη στη Διδακτική της Επιστήμης και της ΤεχνολογίαςΔιδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας..
      
Αντικείμενο: η κατασκευή (συναρμολόγηση) ενός ρομπότ.Αντικείμενο: η κατασκευή (συναρμολόγηση) ενός ρομπότ.
Οι μαθητές μπορούν:Οι μαθητές μπορούν:

 να αναπτύξουν σύνθετες γνωστικές δεξιότητεςνα αναπτύξουν σύνθετες γνωστικές δεξιότητες  
νοητικές δεξιότητες, γνωστική στρατηγική νοητικές δεξιότητες, γνωστική στρατηγική 

 να κατανοήσουν καλύτερα βασικές αρχές της Φυσικής,να κατανοήσουν καλύτερα βασικές αρχές της Φυσικής,
  π.χ. στην προσπάθεια τους να δώσουν κίνηση στο ρομπότ, π.χ. στην προσπάθεια τους να δώσουν κίνηση στο ρομπότ, 

 να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη και το ερευνητικό τους ενδιαφέρον,να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη και το ερευνητικό τους ενδιαφέρον,
 κλπ. κλπ. 

Η εξοικείωση - ο αλφαβητισμός  στη σύγχρονη τεχνολογία Η εξοικείωση - ο αλφαβητισμός  στη σύγχρονη τεχνολογία 
αποτελεί επίσης σημαντικό παράγωγο.αποτελεί επίσης σημαντικό παράγωγο.  
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Εκπαιδευτική Ρομποτική  Εκπαιδευτική Ρομποτική  στη στη Διδακτική της Επιστήμης και της ΤεχνολογίαςΔιδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας..

PapertPapert[33][33] ( (LogoLogo[34][34] – constructionism - Lego Mindstorms) – constructionism - Lego Mindstorms)
σύμβουλος στην ανάπτυξη περιβάλλοντος εκπαιδευτικής ρομποτικήςσύμβουλος στην ανάπτυξη περιβάλλοντος εκπαιδευτικής ρομποτικής

[33]Seymour Papert (1928 - ). Από τους πρωτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης και εμπνευστής της ιδέας ‘ένας [33]Seymour Papert (1928 - ). Από τους πρωτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης και εμπνευστής της ιδέας ‘ένας 
Η/Υ για κάθε παιδί’. Δημιουργός του ‘κονστρουξιονισμού’ θεωρείται ο διαπρεπέστερος ειδικός στον τομέα της Η/Υ για κάθε παιδί’. Δημιουργός του ‘κονστρουξιονισμού’ θεωρείται ο διαπρεπέστερος ειδικός στον τομέα της 
μάθησης με Η/Υ και διέγνωσε πρώτος την επανάσταση που μπορούν να φέρουν στη μάθηση και στην μάθησης με Η/Υ και διέγνωσε πρώτος την επανάσταση που μπορούν να φέρουν στη μάθηση και στην 
εκπαίδευση οι Η/Υ. Εμπνεύστηκε τη Logo (1968), ως εκπαιδευτικό περιβάλλον για παιδιά, και την οποία εκπαίδευση οι Η/Υ. Εμπνεύστηκε τη Logo (1968), ως εκπαιδευτικό περιβάλλον για παιδιά, και την οποία 
υλοποίησε μαζί με τους Danny Bobrow και Wally Feurzeig. Ήταν για πολλά χρόνια καθηγητής στο Media υλοποίησε μαζί με τους Danny Bobrow και Wally Feurzeig. Ήταν για πολλά χρόνια καθηγητής στο Media 
Laboratory (http://www.media.mit.edu/) ενώ το βιβλίο του ‘Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Laboratory (http://www.media.mit.edu/) ενώ το βιβλίο του ‘Mindstorms: Children, Computers, and Powerful 
Ideas, 1980’ παραμένει κλασσικό και αποτέλεσε το πλαίσιο για το σχετικό σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μετά Ideas, 1980’ παραμένει κλασσικό και αποτέλεσε το πλαίσιο για το σχετικό σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μετά 
από τροχαίο ατύχημα νοσηλεύεται (9-Δεκ-2006) στο Ανόι, όπου συμμετείχε στο17th ICMI Study conference. από τροχαίο ατύχημα νοσηλεύεται (9-Δεκ-2006) στο Ανόι, όπου συμμετείχε στο17th ICMI Study conference. 

[34]Η γλώσσα προγραμματισμού Logo αποτελεί παραλλαγή της Lisp και δημιουργήθηκε για εκπαιδευτική χρήση [34]Η γλώσσα προγραμματισμού Logo αποτελεί παραλλαγή της Lisp και δημιουργήθηκε για εκπαιδευτική χρήση 
στα πλαίσια μιας κοντστουκτιβιστικής προσέγγισης. Αποτελεί εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία των στα πλαίσια μιας κοντστουκτιβιστικής προσέγγισης. Αποτελεί εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία των 
περισσότερων εννοιών της επιστήμης Η/Υ. Η ‘χελώνα (turtle)’ της LOGO, η οποία μετακινείται βάσει εντολών περισσότερων εννοιών της επιστήμης Η/Υ. Η ‘χελώνα (turtle)’ της LOGO, η οποία μετακινείται βάσει εντολών 
μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος των σημερινών ρομπότ εκπαιδευτικής χρήσης.μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος των σημερινών ρομπότ εκπαιδευτικής χρήσης.
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Εκπαιδευτική Ρομποτική  Εκπαιδευτική Ρομποτική  στη στη Διδακτική της Επιστήμης και της ΤεχνολογίαςΔιδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας..
    

 Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής υπάρχουν ήδη ή σχεδιάζονταιΜαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής υπάρχουν ήδη ή σχεδιάζονται
για εκπαιδευτικούς, υπηρετούντες και εκπαιδευόμενουςγια εκπαιδευτικούς, υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους[31][31], , 

Στηρίζονται στη χρήση, σχετικά φθηνών συσκευών, διάφορων κατασκευαστώνΣτηρίζονται στη χρήση, σχετικά φθηνών συσκευών, διάφορων κατασκευαστών[32][32].. 

[31]βλέπε π.χ. Π. Γ. Μιχαηλίδης, Σίμος Αναγνωστάκης, ‘Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής’: [31]βλέπε π.χ. Π. Γ. Μιχαηλίδης, Σίμος Αναγνωστάκης, ‘Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής’: 
Ένα προπτυχιακό μάθημα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εργασία που έχει Ένα προπτυχιακό μάθημα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εργασία που έχει 
υποβληθεί στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες υποβληθεί στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες 
στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2008στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2008

[32]Πληροφορίες για το τι υπάρχει διαθέσιμο μπορεί κανείς να εντοπίσει με πληκτρολόγηση στη [32]Πληροφορίες για το τι υπάρχει διαθέσιμο μπορεί κανείς να εντοπίσει με πληκτρολόγηση στη 
γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή των λέξεων ‘ρομποτική’, ‘εκπαιδευτική ρομποτική’, γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή των λέξεων ‘ρομποτική’, ‘εκπαιδευτική ρομποτική’, 
‘robotics’, ‘educational robotics’ (127.000, 12.000, 30εκ. και 1εκ. σελίδες αντίστοιχα στις 10-Δεκ-‘robotics’, ‘educational robotics’ (127.000, 12.000, 30εκ. και 1εκ. σελίδες αντίστοιχα στις 10-Δεκ-
2006).2006).
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ΠαράδειγμαΠαράδειγμα
Ταχύτητα προσγείωσης αεοπλάνουΤαχύτητα προσγείωσης αεοπλάνου
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                          μια διαφήμιση στην μια διαφήμιση στην TVTV                                                                                                                      Άλλο παράδειγμαΆλλο παράδειγμα  

Ένα σαλούν στη μεση του πουθενά το σούρουποΈνα σαλούν στη μεση του πουθενά το σούρουπο. . 

Ένας καουμπόι ανάβει σπιρτο για το πούρο του όταν, μακρά στον ορίζοντα, ένα φως Ένας καουμπόι ανάβει σπιρτο για το πούρο του όταν, μακρά στον ορίζοντα, ένα φως 
του αποσπά τη προσοχή. Κοκαλώνει κυτάζοντας τοτου αποσπά τη προσοχή. Κοκαλώνει κυτάζοντας το. . 

Σε λίγο ένα αμάξι Σε λίγο ένα αμάξι ((βρουμ, βρουμ, βρουυυυυ….μ)βρουμ, βρουμ, βρουυυυυ….μ)  περνάπερνά. . 

Την ίδια στιγμή το σπίρτο καίει τα δάχτυλα του ‘κοκαλωμένου παρατηρητήΤην ίδια στιγμή το σπίρτο καίει τα δάχτυλα του ‘κοκαλωμένου παρατηρητή’.’.

Ιστορία ή ΦαντασίαΙστορία ή Φαντασία??  
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                            Μια ιστορίαΜια ιστορία (?) (?)                                                                                                      κιάλλο παράδειγμακιάλλο παράδειγμα  

Μια επιστημονική αποστολή κάνει τις Μια επιστημονική αποστολή κάνει τις 
μετρήσεις που δείχνει το σχήμαμετρήσεις που δείχνει το σχήμα. . Ξαφνικά Ξαφνικά 
τους επιτέθηκε μια αρκούδα που μόλις είχε τους επιτέθηκε μια αρκούδα που μόλις είχε 
ξυπνήσει.ξυπνήσει.    Τι χρώμα είχε η αρκούδαΤι χρώμα είχε η αρκούδα??  
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ΣκεφτείτεΣκεφτείτε (!!!) (!!!)

Ο Ο Μεγάλος αδελφός Μεγάλος αδελφός σε παρακολουθεί(?).σε παρακολουθεί(?).  Λέγεται πως η επισκόπηση με τεχνητούς Λέγεται πως η επισκόπηση με τεχνητούς 
δορυφόρους μπορεί να διακρίνει τον αριθμό στις πινακίδες ενός αυτοκινήτουδορυφόρους μπορεί να διακρίνει τον αριθμό στις πινακίδες ενός αυτοκινήτου. . Είναι εφικτόΕίναι εφικτό? ? 
Με ποιες προϋποθέσειςΜε ποιες προϋποθέσεις??

Οδήγηση.Οδήγηση.  Το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές είναι 50Το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές είναι 50km/h.km/h. Στα περισσότερα  Στα περισσότερα 
χωριά ακόμα μικρότερο 40, 30 ή και 20 χωριά ακόμα μικρότερο 40, 30 ή και 20 km/h. km/h. Υπάρχει αιτιολόγησηΥπάρχει αιτιολόγηση??

Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα..  
Γιατί είναι θανατηφόρα η έγχυση φυσαλίδων αέρα στις αρτηρίες ή τις φλέβεςΓιατί είναι θανατηφόρα η έγχυση φυσαλίδων αέρα στις αρτηρίες ή τις φλέβες? ? 
Πως το φαγητό και ο αναπνεόμενος αέρας επηρεάζουν τις αρτηρίες/φλέβεςΠως το φαγητό και ο αναπνεόμενος αέρας επηρεάζουν τις αρτηρίες/φλέβες? ? 
Σε πόσα ποτηράκια κρασί αντιστοιχεί το όριο του αλκοτεστ (0,2%)Σε πόσα ποτηράκια κρασί αντιστοιχεί το όριο του αλκοτεστ (0,2%)??

Κινητική θεωρίαΚινητική θεωρία..  
Πως λειτουργού τα ‘Αιγηνίτικα κανάτια’Πως λειτουργού τα ‘Αιγηνίτικα κανάτια’? ? Τι σχέση υπάρχει με την ψύχρα που Τι σχέση υπάρχει με την ψύχρα που 
αισθανόμαστε μετά από ένα ζεστό μπάνιο ή με την τοπική στο δέρμα αισθανόμαστε μετά από ένα ζεστό μπάνιο ή με την τοπική στο δέρμα 
αναισθησία με οινοπνευμααναισθησία με οινοπνευμα? ? 
Πως, στις καυτές Μεσογειακές ημέρες, ένα ζεστό (μέχρι βρασμού) καρπούζι Πως, στις καυτές Μεσογειακές ημέρες, ένα ζεστό (μέχρι βρασμού) καρπούζι 
μπορεί να μετατραπεί σε δροσερό (και ελπίζω νόστιμο) έδεσμα?μπορεί να μετατραπεί σε δροσερό (και ελπίζω νόστιμο) έδεσμα?  
Γιατί φυσώντας με το στόμα μας σβύνουμε μια φωτιά, ζεσταίνουμε τα Γιατί φυσώντας με το στόμα μας σβύνουμε μια φωτιά, ζεσταίνουμε τα 
παγωμένα χέρια μας και κρυώνουμε την καυτή σούπα μαςπαγωμένα χέρια μας και κρυώνουμε την καυτή σούπα μας??
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Σκεφτείτε ακόμαΣκεφτείτε ακόμα (!!!) (!!!)

Κλπ.Κλπ.  
Υπάρχει κάποια σχέση με το βάθος του στερεού φλοιού της Γης κάτω από τη Υπάρχει κάποια σχέση με το βάθος του στερεού φλοιού της Γης κάτω από τη 
θάλασσα και κάτω από τα ψηλά βουνά με το βύθισμα μιας βάρκας καιενός θάλασσα και κάτω από τα ψηλά βουνά με το βύθισμα μιας βάρκας καιενός 
μεγάλου πλοίουμεγάλου πλοίου??
Μπορείτε να εκτιμήσετε την αντοχή των τενόντων στα χέρια ή στα πόδιαΜπορείτε να εκτιμήσετε την αντοχή των τενόντων στα χέρια ή στα πόδια??
Γιατί συνήθως υπάρχουν ποτάμια στα φαράγγια?Γιατί συνήθως υπάρχουν ποτάμια στα φαράγγια?  
Γιατί το σκοινί για τα ρούχα πρέπει νάναι χαλαρόΓιατί το σκοινί για τα ρούχα πρέπει νάναι χαλαρό??
Πως η κατανάλωση καυσίμων σχετίζεται με το ότι τα πλοία συνήθως δεν Πως η κατανάλωση καυσίμων σχετίζεται με το ότι τα πλοία συνήθως δεν 
πλέουν με πλήρη ταχύτηταπλέουν με πλήρη ταχύτητα??
Γιατί σχηματίζονται μεγάλες ουρές αυτοκινήτων ακόμα και με μικρή στένωση Γιατί σχηματίζονται μεγάλες ουρές αυτοκινήτων ακόμα και με μικρή στένωση 
δρόμουδρόμου??
Κλπ.Κλπ.
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 Παραδείγματα ιδιοκατασκευώνΠαραδείγματα ιδιοκατασκευών
  
Όλα έχουν υλοποιηθείΌλα έχουν υλοποιηθεί  

στο  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίυ Κρήτηςστο  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίυ Κρήτης
στα πλαίσια της συνήθους διδασκαλίας στις Φυσικές επιστήμεςστα πλαίσια της συνήθους διδασκαλίας στις Φυσικές επιστήμες. . 

ΠεριλαμβάνουνΠεριλαμβάνουν: : 
  

Θερμόμετρο αερίουΘερμόμετρο αερίου

Πυκνόμετρο - αραιόμετροΠυκνόμετρο - αραιόμετρο
  
Ζυγαριά Ζυγαριά 
  
Αμπερόμετρο Αμπερόμετρο 
  
Κλπ.Κλπ.  
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Θερμόμετρο αερίουΘερμόμετρο αερίου                                                                                                         ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)

 

ΑντικείμενοΑντικείμενο  η κατασκευή θερμομέτρου.η κατασκευή θερμομέτρου.

ΣκοπεύειΣκοπεύει  ((επιπλέον του κυρίως θέματοςεπιπλέον του κυρίως θέματος))::

Βασικά της επεξεργασίας του γυαλιούΒασικά της επεξεργασίας του γυαλιού, , 
χρήσιμη δεξιότητα, πχ για τα πειράματα χημείαςχρήσιμη δεξιότητα, πχ για τα πειράματα χημείας,,

έννοιες βαθμονόμησης, ακρίβειας μετρήσεων, έννοιες βαθμονόμησης, ακρίβειας μετρήσεων, 
ευαισθησίας, σφάλματοςευαισθησίας, σφάλματος..  
Ιδιοκατσκευή και ως σταγονόμετρο, πυκνόμετροΙδιοκατσκευή και ως σταγονόμετρο, πυκνόμετρο,, κλπ κλπ..  
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Πυκνόμετρο – αραιόμετρο           Πυκνόμετρο – αραιόμετρο                                                                               ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)

αντικείμνοαντικείμνο  μέτρηση πυκνότητας υγρών.μέτρηση πυκνότητας υγρών.  

Κατασκευή όμοια με αυτή του Θερμομέτρου αερίου Κατασκευή όμοια με αυτή του Θερμομέτρου αερίου 
ο επιμήκης σωλήνας όχι πολύ στενόςο επιμήκης σωλήνας όχι πολύ στενός

Βάζουμε μέσα σκάγια ή στεγνή άμμοΒάζουμε μέσα σκάγια ή στεγνή άμμο  
Το βυθίζουμε σε υγράΤο βυθίζουμε σε υγρά  

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

Βαθμονόμηση και στερέωση κλίμακαςΒαθμονόμηση και στερέωση κλίμακας..

Βαθμονόμηση με βύθισμα σε υγρά με γνωστή πυκνότηταΒαθμονόμηση με βύθισμα σε υγρά με γνωστή πυκνότητα
πχ διαλύματα αλατιού, αλκοόλης-νερού, κλππχ διαλύματα αλατιού, αλκοόλης-νερού, κλπ

Χρήσιμο ως αλκοολόμετροΧρήσιμο ως αλκοολόμετρο..

pp6363-  Ρέθυμνο  Απρίλιος 2009-  Ρέθυμνο  Απρίλιος 2009

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΠ. Γ. Μιχαηλίδης, Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών



  

Πυκνόμετρο – αραιόμετρο Πυκνόμετρο – αραιόμετρο ((συνέχεια)συνέχεια)                                                                                                                                ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)
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ΑντικείμενοΑντικείμενο  η κατασκευή ζυγαριάςη κατασκευή ζυγαριάς. . 

ΣκοπόςΣκοπός  μηχανικές ροπές:μηχανικές ροπές:

στη στη βαθμονόμησηβαθμονόμηση

Αποσαφηνίζεται η έννοια της ροπήςΑποσαφηνίζεται η έννοια της ροπής..

ΖυγαριάΖυγαριά                                                                                                                                                         ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)

Με υλικά που χρησιμοποιούνται για τις κουρτίνες στα παράθυρα των σπιτιώνΜε υλικά που χρησιμοποιούνται για τις κουρτίνες στα παράθυρα των σπιτιών. . 

Η κατασκευή, όταν γίνεται με επιμέλεια έχει υψηλή ακρίβειαΗ κατασκευή, όταν γίνεται με επιμέλεια έχει υψηλή ακρίβεια. . 

Χρησιμοποιείται και για άλλες μετρήσειςΧρησιμοποιείται και για άλλες μετρήσεις  ((πχ Αμπερόμετροπχ Αμπερόμετρο).).
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ένα αμπερόμετροένα αμπερόμετρο                                                                                                     ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)
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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..  pp6767-  Ρέθυμνο  Απρίλιος 2009-  Ρέθυμνο  Απρίλιος 2009
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Μεταβλητός φακόςΜεταβλητός φακός                                                                                                             ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)
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ηλεκτροκινητήραςηλεκτροκινητήρας                                                                                                             ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)
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Μηχανικός συντονισμόςΜηχανικός συντονισμός                                                                       ΙδιοκατασκευέςΙδιοκατασκευές ( (συνέχεια)συνέχεια)
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                                                                                                                      άλλα παραδείγματαάλλα παραδείγματα

More examples:More examples:                      http://www.clab.edc.uoc.gr/hscihttp://www.clab.edc.uoc.gr/hsci

                                                                              http://www.c;ab.edc.uoc.gr/aestit/http://www.c;ab.edc.uoc.gr/aestit/

Αν δυσκολίεςΑν δυσκολίες ( (αρκετά συχνάαρκετά συχνά – server – server για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες):):          

      michail@edc.uoc.grmichail@edc.uoc.gr
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Ευχαριστώ Ευχαριστώ 
 
για την υπομονή σαςγια την υπομονή σας..
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