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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ι∆ΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ- 

ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που µπορούν να ευνοήσουν τη µάθηση των µαθητών  στο 

σχολείο, στα πλαίσια των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών, µε τη 

χρησιµοποίηση των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των µαθητών. 

 Ο γενικός στόχος µας είναι να παρουσιάσουµε συµπεράσµατα χρήσιµα 

στο να προσαρµοστεί καλύτερα η διδασκαλία των Φ.Ε. στο επίπεδο 

κατανόησης των παιδιών. Στην εργασία αυτή θα δώσουµε απάντηση στο 

ερώτηµα: πως ο δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να «περάσουν» 

από τις δικές τους ιδέες στην επιστηµονικά αποδεκτή άποψη. Θα ασχοληθούµε 

µε τις αντιλήψεις των παιδιών σε µια περιοχή της µηχανικής που περιγράφεται 

ως «δύναµη και κίνηση». 

 Όπως θα παρατηρήσουµε το θέµα προς µελέτη είναι πλούσιο, σε 

εναλλακτικές απόψεις των µαθητών και µπορεί σ΄αυτή την περιοχή της 

µηχανικής να εφαρµοστεί µε επιτυχία ο εποικοδοµητισµός. 

 Όταν θα έχουµε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτή ο ερευνητής θα είναι σε 

θέση να: 

• διακρίνει την καθηµερινή γνώση των µαθητών σχετικά µε τις δυνάµεις 

από την αντίστοιχη σχολική γνώση 

• σχεδιάζει το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία που πρέπει να 

ακολουθήσει κατά τη διάρκεια µιας διδασκαλίας σύµφωνα µε την 

εποικοδοµητική άποψη και το µοντέλο της εποικοδοµητικής 

διδασκαλίας. 

• διαπιστώσει ότι ο ρόλος του δασκάλου- ερευνητή, σύµφωνα µε την 

Εποικοδόµηση, είναι σηµαντικός και συµβάλλει καθοριστικά στη 

βελτίωση των µαθησιακών έργων που επιλέγει και τον τρόπο που 

διαχειρίζεται τα «λάθη» των µαθητών του. 
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STUDY ON THE CHILDREN’S IDEAS ON FORCES -  

CONSTRUCTIVE TEACHING APPROACH TO FORCES 

IN JUNIOR HIGH LEVEL 

 

SUMMARY 

The present diploma dissertation aims to locate the factors that may 

help in students’ learning at school, in the framework of Natural Sciences 

courses, using the already existing students’ perceptions. 

Our general aim is to present useful conclusions so that teaching of 

Natural Sciences becomes better adjusted to the level of children’s 

understanding.  In this project we shall answer the question: How may the 

teacher help the students to “pass through” from their ideas to the 

scientifically acceptable view.  We shall deal with the perceptions of the 

children in the field of mechanics described as “force and motion”.  

As we shall observe, this study issue is rich in alternative opinions of 

the students and in this field of mechanics constructivism may be successfully 

applied. 

When this study is accomplished, the researcher will be in position to: 

o distinguish everyday student knowledge regarding forces from the 

corresponding school education.  

o plan the content and the methodology according to the constructive 

opinion and the model of constructive teaching that one must follow while 

teaching. 

o discover that the role of the teacher – researcher, according to 

constructivism, is important and contributes determinatively to the 

improvement of the selected projects to be carried out and the manner used 

for the management of the “mistakes” of one’s students. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούµε µε τις παρανοήσεις των µαθητών 

για τις δυνάµεις και την κίνηση. 

 Οι µαθητές διατηρούν την άποψη του Αριστοτέλη για την κίνηση. 

Προεκτείνοντας  αυτή την άποψη θεωρούν ότι η δύναµη που ασκείται σ΄ένα 

σώµα είναι ανάλογη µε την ταχύτητα του σώµατος (και όχι της επιτάχυνσης). 

Επίσης πολλοί µαθητές θεωρούν το βάρος ως ιδιότητα κάθε σώµατος και όχι 

ως (βαρυτική) δύναµη που ασκείται από κάποιο άλλο σώµα, όπως η Γη. 

Επίσης συχνά συγχέουν το βάρος µε τη µάζα κ.α. 

 Η Driver (1989) υποστηρίζει ότι ο τρόπος που οι µαθητές ερωτούν, 

παρατηρούν ή ερµηνεύουν τα διάφορα φαινόµενα κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών. 

Επιπλέον οι προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών επηρεάζουν την κατανόηση 

αυτών που οι µαθητές διαβάζουν ή ακούν στο σχολείο. 

 Τέλος η Solomon (1994) υπερθεµατίζει ότι για τους µαθητές υπάρχουν 

δυο «κόσµοι», ο κόσµος της καθηµερινής ζωής και ο επιστηµονικός κόσµος, οι 

οποίοι λειτουργούν µεµονωµένα. 

 Σκοπός µας σε αυτή την εργασία είναι να πλησιάσουµε τα προβλήµατα 

της διδασκαλίας και της µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες (Φ.Ε), θέτοντας  το 

µαθητή στο κέντρο του ενδιαφέροντος, ζητώντας να τον καταστήσουµε 

δηµιουργό της δικής του γνώσης µε σεβασµό στις δικές του απόψεις, τα δικά 

του  ενδιαφέροντα και κλίσεις. Επιζητούµε να βιώσει ο µαθητής το 

«επιστηµονικό γίγνεσθαι» σε ένα κλίµα ελευθερίας, ισοτιµίας και 

υπευθυνότητας για τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις του. 

 Ο τίτλος αυτής της εργασίας καταδεικνύει: 

i) ένα στόχο, που είναι η εννοιολογική αλλαγή, 

ii) ένα µέσο για την επίτευξή της που είναι οι διδακτικές στρατηγικές και 

iii) ένα περιβάλλον στο οποίο θα εφαρµοστούν και θα συλλειτουργήσουν, 

δηλαδή τη διδασκαλία των Φ.Ε. 



Εισαγωγή 

 7

 Ο απώτερος στόχος είναι να δικαιωθεί ο ίδιος ο µαθητής για τις 

προσπάθειές του τόσο µέσα, όσο και έξω από το σχολείο, λειτουργώντας πιο 

αρµονικά µε το «γίγνεσθαι» στο φυσικό, τεχνολογικό και κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο ζει. 

 Ειδικότερα οι στόχοι είναι: 

• Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών, προτού 

διδαχθούν την έννοια της δύναµης στο σχολείο. 

• Να διαµορφωθεί ένα βασικό µοντέλο εποικοδοµητικής προσέγγισης για 

τις δυνάµεις ικανό να χρησιµοποιηθεί σε επίπεδο σχολικής µονάδας και 

να ικανοποιεί την ανάγκη βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. 

 

∆οµική προσέγγιση 

 Η εργασία αυτή περιλαµβάνει πέντε (05) κεφάλαια. 

 1) Το 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ασχολείται µε το θεωρητικό µέρος του θέµατος. Η 

µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση του θέµατος είναι η 

αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών και επιτυχηµένων εκπαιδευτικών 

πρακτικών. 

 2) Το 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ περιλαµβάνει τα ερωτηµατολόγια που θα δοθούν 

στους µαθητές ώστε να ανακαλύψουµε τις προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών 

για τις δυνάµεις. Στα ερωτηµατολόγια σχεδιάζονται κατάλληλα διδακτικά 

έργα, ώστε οι µαθητές να βρεθούν αντιµέτωποι µε καταστάσεις που να 

δείχνουν τις παρανοήσεις τους στις δυνάµεις και την κίνηση. Έχουν προταθεί 

δραστηριότητες στις οποίες ζητείται από τους µαθητές να αναγνωρίσουν ζεύγη 

δυνάµεων στα πλαίσια π.χ. «ποιος σπρώχνει και ποιος τραβάει;» Επίσης  οι 

δραστηριότητες περιλαµβάνουν περιπτώσεις µε κίνηση, καθώς και 

περιπτώσεις  όπου δεν υπάρχει κίνηση. Έγινε προσπάθεια στο σχεδιασµό των 

ερωτηµατολογίων, να καλυφθεί κατά το δυνατό, όλο το φάσµα των 

παρανοήσεων των µαθητών για τις δυνάµεις και την κίνηση. 
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 3) Το 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ασχολείται µε την αξιολόγηση  των 

ερωτηµατολογίων  

 4) Το 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ περιλαµβάνει την διδασκαλία εποικοδοµητικής 

προσέγγισης. 

 5) Το 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ περιλαµβάνει τον επίλογο της εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
Θεωρητικό Πλαίσιο- Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 
1.1 Το πέρασµα από την Αριστοτελική στη Νευτώνια Φυσική 

 Η κίνηση των σωµάτων απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες φυσικούς 

φιλοσόφους οι οποίοι πρότειναν διάφορες  θεωρίες για την ερµηνεία τόσο της 

έναρξης µιας κίνησης όσο και της παύσης της. Από τις διάφορες αυτές θεωρίες 

σηµαντικότερη είναι αυτή του Αριστοτέλη  (389-322π.Χ) διότι επηρέασε τη 

σκέψη των επόµενων γενεών. 

 Για τον Αριστοτέλη, το αντικείµενο της φυσικής δεν είναι οι νόµοι 

κίνησης της ύλης, αλλά η µελέτη της βαθύτερης φύσης των όντων (ένζωων 

και άζωων). 

 Ο Αριστοτέλης στο έργο του «περί ουρανού» θεωρεί, ότι το κάθε ον έχει 

µια φύση ή αλλιώς, µια τελική αιτία ύπαρξης, η οποία καθορίζει τη 

συµπεριφορά του και την εξέλιξή του. Τα γήινα όντα αποτελούνται από τα 

στοιχεία γη, νερό, αέρας και φωτιά ενώ στον ουράνιο κόσµο υπάρχει κι ένα 

πέµπτο στοιχείο, ο αιθέρας. Τα στοιχεία «γη» και «νερό» έχουν την ιδιότητα 

να είναι βαριά ενώ ο «αέρας» και η «φωτιά» να είναι ελαφριά. Ο Αριστοτέλης 

πίστευε ότι τα στοιχεία «γη» και «νερό» έχουν τη φυσική τάση να κινούνται 

προς το κέντρο του κόσµου το οποίο σύµφωνα µε τον ίδιο ήταν η Γη. Έτσι, 

ένα υλικό σώµα πέφτει στη γη, αν αφεθεί από κάποιο ύψος, γιατί περιέχει το 

στοιχείο «γη», το οποίο προσδίδει στο σώµα µια κατακόρυφη φυσική κίνηση. 

Αντίθετα τα στοιχεία «φωτιά» και «αέρας» έχουν τη φυσική τάση να κινούνται 

προς την περιφέρεια του κόσµου, να αποµακρύνονται δηλαδή από την 

επιφάνεια της γης. 

 Για παράδειγµα, ένα ξύλο το οποίο αποτελείται κυρίως από το στοιχείο 

«γη» θα πέφτει προς την επιφάνεια της γης, ενώ ο καπνός αποτελούµενος 

περισσότερο από το στοιχείο «αέρας» θα ανεβαίνει προς τον ουρανό. Η 

«φυσική», δηλαδή η ανεµπόδιστη κίνηση των σωµάτων, σύµφωνα  µε τον 

Αριστοτέλη καθορίζεται από το συνδυασµό των στοιχείων από τα οποία αυτά 

αποτελούνται. 
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 Υπάρχουν, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη και οι άλλες κινήσεις, αυτές που 

προκαλούνται από κάποια αιτία, και τις οποίες τις αποκαλεί «βίαιες». Μία 

άµαξα εκτελεί µια βίαιη κίνηση όταν σύρεται κατά µήκος ενός δρόµου, ωστόσο 

η φυσική της θέση είναι η ακινησία πάνω την επιφάνεια της γης. 

 Οι βασικές αρχές της Αριστοτελικής φυσικής µπορούν να συνοψιστούν 

στα παρακάτω σηµεία (J. LOSEE 1990). 

 Kάθε κίνηση είναι είτε φυσική, είτε βίαιη 

 Κάθε φυσική κίνηση είναι κίνηση προς µία φυσική θέση π.χ. τα στερεά 

σώµατα κινούνται από τη φύση τους προς το κέντρο της γης 

 Η βίαιη κίνηση προκαλείται από τη συνεχόµενη δράση ενός µέσου. Η 

δράση από απόσταση αποκλείεται. 

 Το κενό (αέρος) είναι αδύνατο να υπάρχει. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα, που φέρεται να επιβεβαιώνει την τρίτη 

αρχή, είναι αυτό της άµαξας. Ανακύπτουν, όµως, δυσκολίες ως προς την 

εξήγηση της κίνησης ενός βέλους, το οποίο συνεχίζει για κάποιο διάστηµα την 

πορεία του στον αέρα, έχοντας ήδη εκτοξευτεί. Εδώ ο Αριστοτέλης, για να 

διασώσει τη θεωρία του, ισχυρίζεται ότι ο αέρας είναι το µέσο που σπρώχνει 

προς τα εµπρός το βέλος. Με µια τέτοια  υπόθεση, προβλέπει ουσιαστικά ότι ο 

χώρος συµµετέχει στην εκδήλωση δράσης πάνω στα σώµατα. 

 Εκτός από τη διάκριση σε «φυσικές» και «βίαιες» κινήσεις ο 

Αριστοτέλης διαχώρισε τις κινήσεις σε αυτές που γίνονται κοντά στην 

επιφάνεια της Γης και σε αυτές που κάνουν τα ουράνια σώµατα, όπως η 

Σελήνη, οι πλανήτες και τα άστρα. Τα ουράνια σώµατα, σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη, κινούνται ακατάπαυστα πάνω σε κυκλικές τροχιές γύρω από το 

κέντρο του κόσµου, τη Γη, σύµφωνα µε τις απόψεις του. Η αιτία για αυτές τις 

κινήσεις ήταν το «πρώτο κινούν», η πρωταρχική δηλαδή αιτία της δηµιουργίας 

του κόσµου. 

 Είναι επίσης ενδιαφέρων ένας συλλογισµός του Αριστοτέλη εναντίον του 

κενού, όπου αναφέρεται ότι στο κενό, ένα βλήµα «ή θα βρεθεί σε ηρεµία ή 

αναγκαστικά, η φορά του θα εξακολουθεί επ΄άπειρο» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ,  τα 

«Φυσικά» 1992). 
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 Για τον Αριστοτέλη όµως, το να κινείται ένα σώµα επ΄άπειρο και σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση «εφόσον το κενό δεν παρουσιάζει αντίσταση» είναι 

άτοπο, γιατί θα ισοδυναµούσε µε την παραδοχή ότι δεν υπάρχει φυσική 

κίνηση. Εδώ ο Αριστοτέλης ουσιαστικά διατυπώνει το νόµο της αδράνειας 

(Νευτώνια φυσική) και τον απορρίπτει συνειδητά, διότι δεν είναι 

διατεθειµένος να δεχτεί κίνηση χωρίς τελικό σκοπό. 

 Βλέπουµε  λοιπόν ότι η Αριστοτελική φυσική  διακατέχεται από µια 

τελεολογία, από την αναζήτηση δηλαδή ενός σκοπού, που είναι και η τελική 

αιτία της συµπεριφοράς των όντων. Μια τέτοια αντίληψη ο Αριστοτέλης την 

υιοθετεί και στη βιολογία του, όπου πραγµατοποίησε ένα σηµαντικό έργο 

ταξινόµησης των ζωντανών οργανισµών, ξεκινώντας από µία πρωταρχική 

διαίρεση των όντων σε τέσσερα είδη, ορυκτό, φυτό, ζώο, άνθρωπος. 

 Πιστεύοντας στη συστηµατική παρατήρηση των όντων για την εξαγωγή  

γενικών αρχών, επεξεργάστηκε µια επαγωγική – απαγωγική µεθοδολογία 

έρευνας που εξακολουθεί να είναι κατά βάση αποδεκτή και στη σηµερινή 

εποχή. (βλ. σχήµα) 

         επαγωγή 

Παρατηρήσεις      Ερµηνευτικές  

        Αρχές 

     απαγωγή  

 Κατά το µεγαλύτερο µέρος του Μεσαίωνα επικρατούσε  το µοντέλο της 

αυτάρκους αγροτικής παραγωγής σε τοπική κλίµακα, χωρίς να υπάρχει 

ενδιαφέρον για αύξηση της παραγωγικότητας µε σκοπό τη παραγωγή 

εµπορευµάτων, οπότε δεν υπήρχε και το ανάλογο ενδιαφέρον για τεχνική 

καινοτοµία και πειραµατισµό. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η σκέψη του 

Αριστοτέλη εξακολουθούσε να είναι αποδεκτή, ως µία συσσωρευµένη γνώση 

που µπορούσε να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα 

φυσικού ή µεταφυσικού χαρακτήρα. Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, αναπτύχθηκε 

ένας προβληµατισµός για την Αριστοτελική µεθοδολογία (επαγωγικό- 

απαγωγικό πρότυπο σκέψης), χωρίς αυτή να αµφισβητηθεί θεµελιακά. Ο 

Roger Bacon επέµενε στη σηµασία του πειραµατισµού, τόσο για την 
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ασφαλέστερη εξαγωγή επαγωγικών συµπερασµάτων, όσο και για τον έλεγχο 

της ορθότητας των απαγωγικών συλλογισµών (J. LOSEE 1990). Το στοιχείο 

αυτό χωρίς να αντιτίθεται άµεσα στην Αριστοτελική φυσική, έδωσε κατά τους 

επόµενους αιώνες λαβή για πειραµατικό έλεγχο, αµφισβήτηση και τελικά, 

απόρριψη του «Αριστοτελικού» κοσµοειδώλου. 

 Το πέρασµα από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση σηµαδεύεται από τη 

δυναµική εµφάνιση του εµπορευµατικού τρόπου παραγωγής και την ανάπτυξη 

τόσο της µεταποίησης, όσο και των κατασκευών. Ο επιστήµονας του 16ου 

αιώνα δεν θέτει αναγκαστικά το ερευνητικό  του έργο στην υπηρεσία της 

παραγωγής, όπως γίνεται σήµερα σε µεγάλη κλίµακα. Ωστόσο, έχοντας 

διαµορφώσει µια ηθική  στάση απέναντι στην εργασία, θεωρώντας την ως 

βάση για την παραγωγή πλούτου και για ευηµερία και αναγνωρίζοντας τη 

σηµασία της τεχνικής προόδου στην κοινωνική ζωή, αρθρώνει  έναν 

επιστηµονικό λόγο που στρέφεται προς την κατεύθυνση της επίλυσης 

προβληµάτων που συχνά έχουν να κάνουν µε πρακτικά ζητήµατα (µέτρηση 

χρόνου, άντληση νερού, κίνηση βλήµατος, κλπ). Μια τέτοια στροφή στην 

επιστηµονική σκέψη εκδηλώνεται µε την ποσοστικοποίηση και τη µαθηµατική 

περιγραφή των υπό µελέτη φαινοµένων. 

 Η περίπτωση του Γαλιλαίου  (1564-1642) είναι αντιπροσωπευτική του 

πνεύµατος των καιρών. Σύµφωνα µε τον Γαλιλαίο, η φυσική θα πρέπει να 

µελετάει ποσοτικά, µε τη βοήθεια των µαθηµατικών, την κίνηση της ύλης ως 

µετατόπιση υλικών σωµάτων, χωρίς να λαµβάνει υπόψη καµία τελεολογία, 

όπως π.χ. κίνηση σε «φυσική θέση». 

 Είναι, λοιπόν σαφές ότι ο Γαλιλαίος  περιορίζει σηµαντικά το πεδίο 

έρευνας της φυσικής, εκτοπίζοντας τοµείς  όπως η βιολογία, ή η ψυχολογία, 

που για τον Αριστοτέλη αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για µια ενιαία 

θεώρηση του φυσικού κόσµου. Επίσης, ενώ για τον Αριστοτέλη η κίνηση έχει 

να κάνει µε την εξέλιξη και τη µεταβολή όλων των όντων του φυσικού 

κόσµου, για το Γαλιλαίο η κίνηση νοείται µόνο ως µετατόπιση υλικού  

σώµατος. Ένα άλλο στοιχείο ποιοτικής διαφοροποίησης µεταξύ φυσικής 

Γαλιλαίου και Αριστοτέλη είναι ότι ο πρώτος εξοβελίζει κάθε τελεολογία από 
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το πεδίο έρευνας, προσπαθώντας να εξηγήσει και να περιγράψει το φυσικό 

σύστηµα µε ενδογενείς κατηγορίες ύλης και κίνησης, σε αντίθεση µε το 

δεύτερο που ήθελε να βλέπει ένα «τέλος» (σκοπό), ως πρωταρχικό και 

εξωγενές κινούν αίτιο των όντων. Για την επιβεβαίωση της ορθότητας 

κάποιων προτάσεων, βασικό ρόλο κατά το Γαλιλαίο παίζει  ο πειραµατισµός, 

έστω κι αν ο ίδιος δεν φαίνεται να ακολουθούσε πάντοτε πιστά τις επιταγές 

ενός αυστηρού πειραµατικού ελέγχου για την επαγωγική υποστήριξη και 

επαλήθευση  των θεωριών του. (Drake Stillman 1993). 

 Βασικό επίσης στοιχείο της µεθοδολογίας του Γαλιλαίου είναι η 

εξιδανίκευση των συνθηκών µελέτης του φαινοµένου, ώστε να µη 

λαµβάνονται υπόψη παράγοντες ξένοι προς το ίδιο το αντικείµενο 

ενδιαφέροντος , οι οποίοι ωστόσο παρεµβαίνουν µέσα στο φαινόµενο. Έτσι, 

στη διατύπωση του νόµου ελεύθερης πτώσης των σωµάτων, µιλάει για 

εξιδανικευµένες συνθήκες, όπου δεν υπάρχει αέρας για να επηρεάσει την 

επιτάχυνση της πτωτικής κίνησης. Μία τέτοια εξιδανίκευση, που αποτελεί 

βασική πρακτική της σύγχρονης φυσικής, ήταν κάτι που δεν χώραγε εύκολα 

στον κοινό νου της εποχής εκείνης, αν ληφθεί  υπόψη ότι δεν είχε ακόµα 

επιτευχθεί ικανοποιητικό κενό αέρα (κάτι που θα γινόταν από τον Φον 

Γκερικε, µερικές δεκαετίες µετά το θάνατο του Γαλιλαίου). 

 Η διάκριση σε φυσικές και βίαιες κινήσεις εξακολούθησε να κυριαρχεί 

έως την περίοδο του Γαλιλαίου, ο οποίος διατύπωσε το νόµο της αδράνειας 

σύµφωνα µε τον οποίον «εφόσον ένα σώµα κινείται χωρίς την επίδραση 

κάποιας δύναµης, θα συνεχίσει να κινείται ασταµάτητα µε σταθερή 

ταχύτητα». 

 Ο Νόµος της Αδράνειας του Γαλιλαίου, αποτελεί ένα άλλο σηµαντικό 

στοιχείο ρήξης µε την Αριστοτελική φυσική δεδοµένου ότι, σε αντίθεση µε τον 

Αριστοτέλη, προβλέπει δυνατότητα κίνησης επ΄ απειρο, χωρίς τη διαρκή 

επίδραση κινούντος αιτίου (δύναµης). 

 Ωστόσο, για τα ουράνια σώµατα διατυπώνεται ένας νόµος «κυκλικής 

αδράνειας», σύµφωνα µε τον οποίο οι πλανήτες µπορούν να κινούνται σε 

κυκλικές τροχιές γύρω από τον ήλιο, χωρίς να επιδρά δύναµη πάνω τους. 
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Σ΄αυτό το σηµείο, ο Γαλιλαίος φαίνεται να παραµένει δέσµιος της 

Αριστοτελικής σκέψης, που θεωρεί ότι η «φυσική κίνηση» των πλανητών είναι 

η κυκλική κίνηση. 

 Ο νόµος της αδράνειας δεν είναι τόσο προφανής, όσο φαίνεται. Όταν 

ανακαλύφθηκε έβαλε τέρµα σε µια πλάνη. Μέχρι τότε, στη διάρκεια πολλών 

αιώνων κυριαρχούσαν οι απόψεις του Αριστοτέλη, το κύρος του οποίου 

δύσκολα µπορούσε να αµφισβητηθεί. Ο Αριστοτέλης πίστευε, ότι τα βαρύτερα 

σώµατα πέφτουν γρηγορότερα. ∆ηλαδή στην περίπτωση, όπου δυο πέτρες 

διαφορετικού βάρους πέφτουν στη γη, από το ίδιο ύψος, η βαρύτερη πέτρα 

παρουσιάζει µεγαλύτερη τάση να κινηθεί προς τη φυσική της θέση (δηλαδή 

πέφτει γρηγορότερα), γιατί περιέχει µεγαλύτερη ποσότητα του στοιχείου 

«γη».!! Η Αριστοτελική άποψη επικράτησε, σα δόγµα, µέχρι τις αρχές του 17ου 

αιώνα. 

 Θεωρούσαν λοιπόν πως αν στο σώµα δεν υπάρχουν εξωτερικές 

επιδράσεις (ή αν αυτές αλληλοαναιρούνται) το σώµα µπορεί να βρίσκεται 

µόνο σε κατάσταση ηρεµίας, ότι αυτή η κατάσταση είναι η «φυσιολογική» 

κατάσταση για ένα σώµα. Νόµιζαν, ότι για να κινηθεί κάποιο σώµα µε 

σταθερή ταχύτητα έπρεπε να επιδρά διαρκώς πάνω του κάποιο άλλο σώµα. 

Θα έλεγε κανείς πως αυτό αποδεικνύεται από την εµπειρία: για να κινηθεί το 

κάρο µε σταθερή  ταχύτητα πρέπει να το σέρνει διαρκώς το άλογο, για να 

κινηθεί µε σταθερή ταχύτητα ένα τραπέζι κάποιος πρέπει να το τραβάει. 

 Ο Γαλιλαίος αµφισβήτησε τις απόψεις του Αριστοτέλη. Αυτός ήταν ο 

πρώτος που είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ότι αν δεν υπάρχουν εξωτερικές 

επιδράσεις το σώµα µπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας, µπορεί όµως 

να κινείται ευθύγραµµα και οµαλά. ∆ηλαδή η κατανόηση  που ένα σώµα 

κινείται ευθύγραµµα και οµαλά είναι το ίδιο «φυσιολογικό» όπως η κατάσταση 

ηρεµίας. Εποµένως, αν πρέπει να σπρώχνουµε το τραπέζι να κινηθεί 

ευθύγραµµα και οµαλά, αυτό σηµαίνει, πως εκτός από την επίδραση της Γης, 

κα του δαπέδου που αλληλοεξουδετερώνονται, υπάρχει ακόµη µια επίδραση 

του δαπέδου που ονοµάζεται τριβή. 
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 Αυτή ακριβώς την επίδραση εξουδετερώνει η επίδραση του ανθρώπου  

που σπρώχνει. Ο Γαλιλαίος κατέληξε στο συµπέρασµα, πως αν δεν υπήρχε η 

τριβή, το σώµα (τραπέζι) που το σπρώχναµε λίγο, θα µπορούσε να κινηθεί 

ευθύγραµµα και οµαλά χωρίς ποτέ να σταµατά και χωρίς να χρειάζεται 

υποβοήθηση. Επίσης σύµφωνα µε τη θεώρηση του Γαλιλαίου, ένα σώµα που 

εκτοξεύτηκε στον αέρα θα συνεχίσει να κινείται λόγω αδράνειας ενώ η δύναµη 

του βάρους θα προκαλέσει την καµπύλωση της τροχιάς και τελικά την πτώση 

του στο έδαφος. 

 Ο Γαλιλαίος ήταν µια προσωπικότητα που είχε τον τρόπο να πείθει και 

να σχηµατίζει κύκλο µαθητών, ενώ γράφοντας στα ιταλικά και όχι στα 

λατινικά, άρθρωνε ένα λόγο περισσότερο κατανοητό και προσιτό στο πέρα 

από τους σχολαστικούς κύκλους κοινό. 

 Η σύγκρουση του Γαλιλαίου µε την καθολική Εκκλησία και το 

σχολαστικισµό, σηµατοδοτεί την ανάδυση µίας νέας επιστήµης, µε 

χαρακτηριστικά ασυµβίβαστα µε εκείνα του Αριστοτελικού κοσµοειδώλου. 

Στην Ιταλία, τη χώρα του Γαλιλαίου, ήταν δύσκολη η παραπέρα επεξεργασία 

και προώθηση αυτού του νέου τρόπου σκέψης. Οι αντιδράσεις ήταν  ισχυρές 

και η ιταλική  κοινωνία του 17ου αιώνα, ζώντας πια την Αντιµεταρρύθµιση, 

είχε χάσει µεγάλο µέρος από τον οικονοµικό δυναµισµό της, µε αποτέλεσµα να 

υποβαθµιστεί η παρουσία της στην Ευρωπαϊκή σκηνή. Η σκέψη του Γαλιλαίου 

ήταν, ωστόσο, δυνατό να µεταφερθεί σε άλλες κοινωνίες, όπου η επιρροή της 

Εκκλησίας δεν ήταν τόσο ισχυρή και η νέα αστική τάξη µπορούσε µε λιγότερα 

εµπόδια να προωθήσει την οικονοµική και πολιτιστική της ηγεµονία. Μια 

τέτοια κοινωνία ήταν η Αγγλική, µε την ανάπτυξη της βιοτεχνίας- βιοµηχανίας, 

του εµπορίου, των κοινοβουλευτικών θεσµών και την αποδέσµευση από τον 

καθολικισµό. Εκεί βρέθηκε πρόσφορο  έδαφος για την προπαγάνδιση  του 

νέου τρόπου σκέψης, µε την έκδοση του «Novum Organum» από τον Francis 

Bacon το 1620. Στο βιβλίο αυτό ασκείται κριτική στον Αριστοτελισµό, πάνω 

στη βάση ότι οι γενικές αρχές του, που αποτελούν το θεµέλιο της απαγωγικής 

σκέψης, δεν έχουν επαρκή επαγωγική στήριξη. Από την άλλη πλευρά, πολλές 

σηµαντικές για  το όλο οικοδόµηµα έννοιες, όπως «το βαρύ, το ελαφρύ, το 
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πυκνό, το αραιό, το υγρό, το ξηρό, η γένεση, η φθορά, η έλξη, η άπωση,  το 

στοιχείο, η ύλη, η µορφή και άλλα παρόµοια προέρχονται από τη φαντασία 

και είναι άσχηµα προσδιορισµένα». [Francis Bacon, 1984]. 

 O Bacon πρότεινε µια συστηµατικότερη  παρατήρηση και πειραµατισµό 

πάνω στα φαινόµενα, ώστε να εξαχθούν επαγωγικά οι γενικές αρχές που 

διέπουν τη λειτουργία της φύσης. Ισχυριζόταν επίσης ότι η επιστήµη µέχρι 

τότε δεν είχε βοηθήσει σε τίποτα την τεχνική και θα έπρεπε να συνδεθεί 

περισσότερο µε την υλική πρόοδο. Τέλος πίστευε ότι η σχολή του ατοµισµού 

του ∆ηµόκριτου «έχει διεισδύσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη µέσα στη 

φύση». 

 Ο Bacon δεν διατύπωσε νέες ιδέες πάνω στην επιστηµονική µέθοδο, 

αλλά το έργο του συζητήθηκε πολύ στην εποχή του, αποτέλεσε σηµείο 

αναφοράς για τις επόµενες γενιές επιστηµόνων και διανοητών κι εποµένως 

συνέβαλε ουσιαστικά στη διαµόρφωση του νέου κοσµοειδώλου. 

 Το ζήτηµα της µεθοδολογίας το διαπραγµατεύτηκε και ο Καρτέσιος, στο 

«Λόγο περί Μεθόδου» το 1637 όπου, σε αντίθεση µε τον Βacon, υποστηρίζει τη 

δυνατότητα µιας διαισθητικής διατύπωσης κάποιων πρώτων αρχών, µε 

µηδενική ως περιορισµένη πειραµατική στήριξη. Από αυτές τις πρώτες αρχές 

είναι δυνατόν, µε απαγωγικούς συλλογισµούς, να συναχθούν οι ειδικότερες 

προτάσεις. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Καρτέσιος αποδέχεται τη διάκριση της φυσικής 

πραγµατικότητας σε πρώτες και δευτερεύουσες ποιότητες συµφωνώντας µε το 

Γαλιλαίο και επί πλέον µιλάει για µια τρίτη περιοχή, αυτή των παθών, της 

θέλησης, της αγάπης και της πίστης, που δεν µπορεί να αποτελέσει 

αντικείµενο της φυσικής. Με τον τρόπο αυτό, χαράζει τα όρια της επιστήµης 

και αφήνει περιθώρια για τη µεταφυσική, η οποία παραµένει αντικείµενο της 

φιλοσοφίας και της θεολογίας. 

 Κατά το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα, ήταν ώριµες οι συνθήκες για τη 

συγκρότηση µιας ολοκληρωµένης µαθηµατικής µεθόδου περιγραφής τόσο του 

ουράνιου, όσο και του γήινου συστήµατος. Το ζητούµενο ήταν πως, µε βάση 

κάποιες όσο το δυνατόν λιγότερες αρχές και µε τη βοήθεια των µαθηµατικών, 
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θα µπορούσαν, µε απαγωγικούς συλλογισµούς, να διατυπωθούν προτάσεις 

που να εξηγούν τα δεδοµένα της παρατήρησης και προβλέψεις που να 

µπορούν να επαληθευθούν µε την παρατήρηση και το πείραµα. Ένα τέτοιο 

σύστηµα περιγραφής του φυσικού κόσµου επεξεργάστηκε ο Newton (Νευτων) 

στο βιβλίο του «Μαθηµατικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας» (Principia) που 

εκδόθηκε το 1686 και που θεωρείται ορόσηµο στην εξέλιξη της φυσικής 

επιστήµης. 

 Ένα τέτοιο έργο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία µέσα στην επιστηµονική 

κοινότητα. Στην πραγµατικότητα ενσωµάτωνε, έστω και µε αλλαγές στον 

τρόπο θεώρησης, τη δουλειά προγενέστερων επιστηµόνων όπως ο Εύδοξος, ο 

Γαλιλαίος, ο Κέπλερ και ο Καρτέσιος. 

 Έτσι ο νοµος της αδράνειας είχε πρωτοδιατυπωθεί από το Γαλιλαίο, ο 

οποίος όµως πίστευε ότι τα ουράνια σώµατα εκτελούν κυκλική (και όχι 

ευθύγραµµη) κίνηση, χωρίς να ασκείται δύναµη πάνω τους. Ο Καρτέσιος 

υποστήριζε ότι η αδρανής κίνηση, που εκτελεί ένα σώµα όταν δεν ενεργεί 

πάνω του άλλο σώµα, είναι πάντα ευθύγραµµη κίνηση. (J. LOSSΕ, 1990). O 

νόµος της αδράνειας, κατά το Νεύτωνα, είναι ίδιος για όλα τα σώµατα, γήινα 

και ουράνια. Ο Νεύτων υποστηρίζει ότι κάθε σώµα εκτελεί ευθύγραµµη κίνηση 

µε σταθερή ταχύτητα αν δεν επιδρά σ΄αυτό δύναµη (είτε από απόσταση, είτε 

µε επαφή). 

 Ο Ισαάκ Νεύτων (1643-1727) αντιλήφθηκε την κίνηση των σωµάτων 

σαν κάποιο από τα χαρακτηριστικά τους, και όχι σαν το σκοπό τους να 

φτάσουν κάπου, όπως πίστευε ο Αριστοτέλης. Οι κινήσεις των σωµάτων, είναι 

αποτέλεσµα των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Οι αλληλεπιδράσεις 

περιγράφονται µε δυνάµεις. Ο Νεύτων διατύπωσε τρία αξιώµατα για τη 

Μηχανική, από τα οποία µπορεί κανείς να  υπολογίσει την πορεία όλων των 

κινήσεων. Ο µεγάλος φυσικός Νεύτων γενίκευσε τα συµπεράσµατα  του 

Γαλιλαίου δίνοντάς µας έναν από τους βασικούς νόµους της κίνησης. Στη 

φυσική του Newton, τα ίδια αίτια προκαλούν τα ίδια αποτελέσµατα. Εποµένως  

κάθε µηχανικό γεγονός, µπορεί στην πορεία του να προσδιοριστεί για κάθε 
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χρονική στιγµή. Έτσι µπορεί κανείς να µιλήσει για το προκαθορισµένο της 

κλασσικής µηχανικής . 

 Το έργο του Νεύτωνα δίνει στη δύναµη το νόηµα που και σήµερα 

δεχόµαστε. Έτσι η δύναµη είναι η αιτία που αλλάζει την κινητική κατάσταση 

ενός σώµατος, ενώ η αδράνεια είναι η εγγενής φυσική δυσκολία για αυτήν την 

αλλαγή. 

 Ο 3ος νόµος  του Νεύτωνα, προκάλεσε σηµαντική αλλαγή  στην ιδιότητα 

«βαρύ» µε την οποία είχε προικίσει τα στοιχεία ο Αριστοτέλης. Το βάρος δεν 

αποτελεί µια ιδιότητα των σωµάτων αλλά είναι εκδήλωση της αµοιβαίας έλξης 

µεταξύ του οποιουδήποτε σώµατος και της γης. ∆εν είναι ένα ξεχωριστό είδος 

δύναµης αλλά µια δύναµη όπως οι άλλες, η οποία προκαλεί αλλαγή στην 

κινητική κατάσταση  των σωµάτων. Καταργώντας ο Νεύτωνας την 

ιδιαιτερότητα του βάρους κατάργησε και τη διάκριση των κινήσεων σε 

«φυσικές» και «βίαιες». 

 Έτσι η µελέτη της κίνησης των σωµάτων γίνεται µε ενιαίο τρόπο  

σύµφωνα µε τους τρείς νόµους που ο Νεύτων πρότεινε. 

 Για τη µαθηµατική περιγραφή  των φυσικών φαινοµένων ο Νεύτων 

καταφεύγει στον απειροστικό λογισµό, αναπαριστάνοντας γεωµετρικά τη 

στιγµιαία µεταβολή ενός µεγέθους, µε το λόγο ευθύγραµµων  τµηµάτων. Μια 

τέτοια µαθηµατική  τεχνική είχε ήδη αναπτυχθεί από γεωµέτρες, όπως ο 

Εύδοξος και ο Αρχιµήδης και οι απαρχές της εντοπίζονται στους Βαβυλώνιους 

(J. D. BERNΑL, 1982). Την έννοια της στιγµιαίας χρονικής µεταβολής ενός 

φυσικού µεγέθους, όπως το διάστηµα, την είχε ήδη διατυπώσει ο Γαλιλαίους, 

χωρίς να δώσει έναν ακριβή ορισµό (J.D. BERNAL, 1982). O Leibniz  

σύγχρονος του Νεύτωνα, έδωσε ένα διαφορετικό λογισµό µια µορφή πιο 

κοντινή στη σύγχρονη µεθοδολογία του λογισµού των µεταβολών. 

 

1.2. Τι είναι οι ιδέες των µαθητών 

 Σύµφωνα µε τους Kelly (1955) και Piaget (1972), oι µαθητές µαθαίνουν, 

όταν οι νέες γνώσεις «ταιριάσουν» στην υφισταµένη γνωστική δοµή τους και 

αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την ενεργή συµµετοχή τους. Το πρόβληµα όµως 
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που διατυπώνεται στη συνέχεια είναι τι γίνεται όταν οι νέες γνώσεις δεν είναι 

συµβατές µε τις αρχικές γνωστικές δοµές των µαθητών. 

 Το µυαλό των µαθητών δεν είναι «άγραφη ταινία». Η συνεχώς 

αυξανόµενη επίγνωση της ύπαρξης και λειτουργίας των προ-εννοιών 

(preconceptions) που φέρνουν µαζί τους οι µαθητές στο µάθηµα της φυσικής 

οδηγεί στην ανάπτυξη ερευνών προσδιορισµού των προ-εννοιών και νέων 

διδακτικών στρατηγικών για την αντιµετώπισή τους. Οι προ-έννοιες 

θεωρούνται υπεύθυνες για πολλές από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

µαθητές στη φυσική γιατί είναι συχνά διαφορετικές ή και αντίθετες από τις 

«επίσηµες» επιστηµονικές αντιλήψεις των φυσικών (∆. Αλιµήσης 1993). 

 Έτσι, στις πηγές δυσκολίας της φυσικής, που ως τη δεκαετία του 70’ 

εντοπίζονταν κυρίως στον αφηρηµένο  χαρακτήρα του περιεχοµένου και στην 

πολυπλοκότητα  των τύπων της λογικής ικανότητας που απαιτεί η φυσική 

(τυπική σκέψη κατά J. Piaget, µαθηµατικές δεξιότητες κλπ), προστίθενται  

τώρα και τα «νοητικά αρχέγονα» (conceptual primitives), που προέρχονται 

από τις προ-έννοιες των µαθητών για το φυσικό κόσµο (J. Clement 1982, ∆. 

Αλιµήσης 1993 κ.α). 

 Οι Driver and Easley (1978) σχολιάζουν ότι οι µαθητές για να 

εξηγήσουν τα φυσικά φαινόµενα που συµβαίνουν γύρω τους, οδηγούνται σε 

εναλλακτικές ερµηνείες. Σύµφωνα, επίσης µε τους Gilbert, Osborne and 

Fensham (1982) και τον Shipstone (1984), οι παρανοήσεις των µαθητών 

µπορεί να δηµιουργηθούν ή να ενισχυθούν και κατά τη διδασκαλία µιας 

έννοιας ή ενός φαινοµένου, και ενδεχοµένως να έχουν ως αφετηρία τις 

προϋπάρχουσες ιδέες / αντιλήψεις. 

 Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, οι οποίες αποκλίνουν από τις 

επιστηµονικές απόψεις, αναφέρονται από τον Ausubel (1968) ως 

προαντιλήψεις (preconceptions), από τον Novac (1986) ως παρανοήσεις ή 

εσφαλµένες αντιλήψεις (misconceptions) και από τους Driver and Easley 

(1978) ως εναλλακτικές ιδέες (alternative conceptions). Επίσης, η οργάνωση 

των ιδεών/ αντιλήψεων και η µεταξύ τους σχέση συναντώνται µε τους όρους 

γνωστική δοµή (cognitive structure) ή εναλλακτικό πλαίσιο (alternative 
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Framework), για να διαχωριστούν από τις  επιστηµονικές (Driver et.al 

1985/93). 

 Ο R. Obsorne (1984) προσπαθώντας να ερµηνεύσει τις δυσκολίες των 

µαθητών στην κατανόηση των εννοιών της Μηχανικής, κάνει λόγο για τρεις 

«δυναµικές» που λειτουργούν στο χώρο της Μηχανικής: 

  Την «Εσωτερική ∆υναµική» (Gut Dynamics) των παιδιών. 

 Η Εσωτερική ∆υναµική αναφέρεται στις µίνι θεωρίες που λειτουργούν 

κατά κανόνα υποσυνειδήτως, εφαρµόζονται διαισθητικά και αναπτύσσονται σε 

πολύ µικρή ηλικία. Η Εσωτερική ∆υναµική δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα 

να αλληλεπιδρά φυσικώς µε το περιβάλλον του είτε για εργασία είτε για 

ευχαρίστηση. Τα διάφορα σπορ παίζονται κατά κύριο λόγο δια 

χρησιµοποιήσεως της Εσωτερικής ∆υναµικής. Παραδείγµατα Εσωτερικής 

∆υναµικής είναι ότι «τα βαριά σώµατα πέφτουν ταχύτερα», «τα αντικείµενα 

χρειάζονται σπρώξιµο για να κινηθούν, και ότι πρέπει να εξακολουθούµε να 

τα σπρώχνουµε για να εξακολουθούν να κινούνται». 

 

 Την «Λαϊκή ∆υναµική» (Lay Dynamics) των φυσικών 

 Η Λαϊκή ∆υναµική είναι συνέπεια των σύγχρονων µέσων επικοινωνίας, 

περιοδικών, εφηµερίδων, κινηµατογράφου, τηλεοράσεως κλπ. Με αυτήν 

φθάνουµε σε συµπέρασµα όπως «οι αστροναύτες δεν έχουν βάρος µέσα στο 

διαστηµόπλοιο», «το ορυκτέλαιο µειώνει την τριβή, άρα ελαττώνει την 

φθορά», «τα διαστηµικά ταξίδια απαιτούν πάντοτε δυνατές µηχανές», «η 

δύναµη µιας εκρήξεως µπορεί να φανεί από τις προκληθείσες ζηµιές», «το 

πεδίο δυνάµεως κράτησε τον αστροναύτη έξω από το πεδίο της γης». 

 

 Της «∆υναµικής των φυσικών» (Physicists dynamics) 

 Η ∆υναµική των φυσικών είναι κατά κύριο λόγο Νευτώνεια Μηχανική, 

όπου δεν έχουµε τριβές, όπου έχουµε οµοιόµορφα πεδία βαρύτητος και 

σηµειακές µάζες. Ακόµη και στο εργαστήριο δείχνεται ένας φανταστικός 

κόσµος που απέχει από τον πραγµατικό, αφού χρησιµοποιούµε 

αεριοδιαδρόµους, αεροτράπεζες και αεροτροχαλίες. 
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 Η ∆υναµική των φυσικών έχει µια δική της γλωσσική και µαθηµατική 

υποδοµή. Μερικές φορές αντιτίθεται στην κοινή λογική, π.χ. λέµε ότι ένα 

αυτοκίνητο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε κυκλική τροχιά υφίσταται 

επιτάχυνση.  

 Άλλα παραδείγµατα Νευτώνειας ∆υναµικής που παραβιάζουν την 

Εσωτερική και την Λαϊκή ∆υναµική είναι «όλα τα σώµατα που εκτελούν 

ελεύθερη πτώση επιταχύνονται προς την γη µε επιτάχυνση 9,81 m/sec2.». 

 «Η συνισταµένη δύναµη που δρα σε σώµα κινούµενο µε σταθερή 

ταχύτητα ευθύγραµµης κίνησης είναι µηδέν», «η δύναµη βαρύτητας δρα στον 

σε τροχιά περί την γη κινούµενο αστροναύτη και την επιταχύνει προς το 

κέντρο της γης». 

 Είναι φανερό ότι η κυριαρχία των δυο πρώτων δυναµικών στη σκέψη 

του παιδιού συνιστά εµπόδιο για την ανάπτυξη της τρίτης  δυναµικής των 

φυσικών, που γι΄ αυτό ακριβώς οφείλουν να πάρουν υπ΄όψη τους πολύ 

σοβαρά κατά τη διδασκαλία της φυσικής τις δυο πρώτες δυναµικές (Osborne 

1984). 

 Αντίθετα , όπως επισηµαίνει  ο Fensham (1980) η «φυσική των 

παιδιών» συνήθως αγνοείται ή ανεπαρκώς παίρνεται υπ΄όψη κατά την 

ανάπτυξη των προγραµµάτων φυσικής. Κατά την L.m. Dermott (1984), η µη 

ενηµέρωση των εκπαιδευτικών  για τις δυσκολίες αυτές των µαθητών τους 

συνιστά σοβαρή ανεπάρκεια της Εκπαίδευσης των Φ.Ε. 

 Οι έρευνες για τον προσδιορισµό των αυθόρµητων  και συχνά 

λαθεµένων αντιλήψεων των µαθητών για τα φυσικά φαινόµενα συνοδεύονται 

συνήθως και από προτάσεις για τη διδακτική τους αντιµετώπιση. Κοινή 

διαπίστωση των ερευνητών είναι η ανθεκτικότητα και η επιµονή, των προ-

εννοιών στις διδακτικές προσπάθειες αλλαγής τους µε τις επιστηµονικές ιδέες. 

 Φαίνεται ότι η αντίσταση στην αποδοχή νέων ιδεών, για να θυµηθούµε 

τον Ausubel, είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης µάθησης. Όπως σηµειώνει 

ο Peters (1982), ακόµη και οι καλύτεροι µαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες 

κατανόησης των ιδεών της φυσικής παρόµοια µ΄αυτή που αντιµετωπίζουν οι 

συνηθισµένοι µαθητές. (∆. Αλιµήσης 1993). 
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 Από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1970, σειρά από παρατηρήσεις 

και εµπειρικές έρευνες έδειξαν ότι, παρά τις µεταρρυθµίσεις που προκάλεσαν 

τα Αναλυτικά Προγράµµατα της δεκαετίας του 1960 στη διδασκαλία των Φ.Ε, 

πολλοί µαθητές συναντούσαν σηµαντικές δυσκολίες στην εφαρµογή του 

επιστηµονικού προτύπου για να προβλέψουν, να περιγράψουν και να 

ερµηνεύσουν φυσικά φαινόµενα. Ακόµη και οι µαθητές µε υψηλούς βαθµούς 

στις εξετάσεις παρουσίαζαν ανάλογα προβλήµατα. Αυτά τα δεδοµένα 

οδήγησαν τους ερευνητές στην ποιοτική ανάγκη των «παρανοήσεων» των 

µαθητών, των λαθών δηλαδή που έκαναν όταν χρησιµοποιούσαν τις έννοιες 

των Φ.Ε µε µη επιστηµονικό τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

εγκαταλειφθεί η άποψη που επικρατούσε, ότι οι µαθητές έρχονται στο σχολείο 

χωρίς προϋπάρχοντα νοητικά σχήµατα και ιδέες για τα φυσικά φαινόµενα και 

τις έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν (tabula rasa) ή τουλάχιστον ότι αυτές 

αλλάζουν εύκολα µε µια καλή διδασκαλία. (Pαβάνης Κ. 2002). 

 Σήµερα παραδεχόµαστε όχι µόνο την προϋπάρχουσα γνώση, αλλά και 

ότι αυτή εµποδίζει ή διευκολύνει τη µάθηση της επιστηµονικής γνώσης και ότι 

η γνώση που διδάσκεται δύσκολα αντικαθιστά την προϋπάρχουσα. 

 Οι ιδέες των µαθητών στις Φ.Ε. έχουν καταγραφεί σ΄ένα φάσµα 

εννοιών όπως: για το φως, τη δύναµη, την ενέργεια, τη θερµότητα και τη 

θερµοκρασία, τον ηλεκτρισµό, τη σωµατιδιακή δοµή της ύλης (Driver κ.α. 

1993). 

 Από έρευνες που έγιναν σε διάφορες χώρες σχετικά µε τις ιδέες των 

παιδιών προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα. 

 1) Μέχρι σήµερα κάθε µαθητής έχει ν΄αγωνισθεί στη στοιχειώδη φυσική 

µε τα ίδια λάθη και τις ίδιες «παρεξηγηµένες» έννοιες, που είχαν ν΄ 

αντιµετωπίσουν οι φυσικοί από την εποχή του G. Galilei. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 

η ιστορία επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο. O J. Clement (1982), µελετώντας  

την αντίληψη των µαθητών ότι η κίνηση υπονοεί µια δύναµη (“motion implies 

a force”) και συγκρίνοντας τις αντιλήψεις των σηµερινών µαθητών πάνω στο 

θέµα µε τα γραφτά του G. Galilei, διαπιστώνει την οµοιότητα των 
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επιχειρηµάτων των σηµερινών µαθητών µε εκείνα της εποχής του Calilei (∆. 

Αλιµήσης 1993). 

 2) Οι αντιλήψεις των παιδιών είναι συχνά διαφορετικές από τον 

επιστηµονικό πρότυπο, όπως αυτό παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια. 

Ωστόσο οι αντιλήψεις αυτές είναι χρήσιµες και λογικές επειδή αποτελούν το 

σκελετό της ερµηνείας των σχετικών φαινοµένων. 

 3) Οι διαισθητικές ιδέες των µαθητών ασκούν ισχυρή επιρροή στη 

µεταγενέστερη µάθηση. 

 4) Οι αντιλήψεις τους είναι δυνατό να επηρεαστούν από τη διδασκαλία ή 

να παραµείνουν ανεπηρέαστη από αυτή. 

 Ορισµένα παραδείγµατα προϋπάρχουσών – εναλλακτικών ιδεών που 

έχουν προκύψει από έρευνες για τις δυνάµεις είναι: 

- Ένα κινούµενο σώµα έχει µέσα του µια δύναµη  

- Μια ισχυρότερη δύναµη θα επιβληθεί πλήρως µιας ασθενέστερης 

δυνάµεως 

- Όλα τα σώµατα πέφτουν κάτω, αλλά τα βαρύτερα πέφτουν ταχύτερα 

- Η τριβή είναι κάτι που συµβαίνει µόνον, όταν τα σώµατα κινούνται 

- Η τριβή αυξάνεται, όταν αυξάνεται η ταχύτητα ολισθήσεως 

- Τα σώµατα µπορούν να αντισταθούν στην ολίσθηση λόγω του ότι κολλάνε 

- Η κατάσταση ηρεµίας είναι θεµελιωδώς διαφορετική από την κατάσταση 

κινήσεως 

-  Η βαρύτητα αυξάνεται µε το ύψος πάνω από την γη 

-  Αν δεν υπάρχει αέρας δεν υπάρχει βαρύτητα 

- Η κίνηση προϋποθέτει πάντα την ύπαρξη δύναµης που έχει τη φορά  της 

κίνησης 

- Η δράση και αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώµα 

- Όταν δυο σώµατα βρίσκονται  σε επαφή το µεγαλύτερο µάζας σώµα ασκεί 

στο άλλο µεγαλύτερη δύναµη κ.α. 
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1.3. Πως δηµιουργούνται οι ιδέες των παιδιών 

 Αν και ο Πλάτωνας είχε υποστηρίξει ότι για να µάθουµε κάτι πρέπει 

πρώτα να το γνωρίζουµε, καταλήγοντας έτσι στο γνωστό παράδοξο (σύµφωνα 

µε το οποίο η µάθηση είναι µια διαδικασία αδύνατη), η ιστορία των φυσικών 

επιστηµών (Φ.Ε.) δείχνει ότι οι προηγούµενες γνώσεις γίνονται «τα εργαλεία 

της αποτελεσµατικής σκέψης» και έτσι γίνεται δυνατή η ανάπτυξη της γνώσης 

και εποµένως η επιστηµονική πρόοδος. Η γνώση δεν ξεκινάει να αναπτύσσεται 

από το τίποτα αλλά από κάποια γνώση που ήδη υπάρχει, και η ανάπτυξή της 

είναι αποτέλεσµα της τροποποίησης της προϋπάρχουσας αυτής γνώσης ή της 

ολικής απόρριψής της. 

 Πολλά παιδιά έρχονται στις τάξεις των φυσικών επιστηµών µε ιδέες και 

ερµηνείες που αφορούν σε φαινόµενα τα οποία  µελετούν, ακόµη και όταν δεν 

έχουν δεχτεί οποιαδήποτε συστηµατική διδασκαλία αυτών των αντικειµένων. 

Τα παιδιά σχηµατίζουν αυτές τις ιδέες και ερµηνείες ως αποτέλεσµα των 

καθηµερινών εµπειριών από όλες τις πλευρές της  ζωής τους: µε τις πρακτικές 

σωµατικές δραστηριότητες, από συζητήσεις µε άλλους ανθρώπους γύρω τους 

και από τα µέσα ενηµέρωσης. Μέσω των αλληλεπιδράσεων και µέσα από την 

κοινωνική επαφή και τη γλώσσα, τα παιδιά  αρχίζουν να οικοδοµούν ένα ευρύ 

φάσµα ιδεών για το πώς λειτουργεί ο κόσµος. Οι ιδέες αυτές 

χρησιµοποιούνται για να προβλέψουν και να ερµηνεύσουν ό,τι υποπίπτει στην 

αντίληψή τους. 

 Οι ιδέες των παιδιών δεν είναι απλές παρανοήσεις που οφείλονται σε 

κακή πληροφόρηση, αλλά δηµιουργούνται από τους µηχανισµούς, που ίσως 

διαθέτουν και µε τους οποίους αντιλαµβάνονται ό,τι συµβαίνει γύρω τους.  

 Φαίνεται ότι τα παιδιά από την ηµέρα που γεννιούνται αναπτύσσουν 

«µίνι θεωρίες» για να κάνουν προβλέψεις και να αποφασίζουν για 

συγκεκριµένες ενέργειές τους. Οι θεωρίες αυτές λειτουργούν υποσυνείδητα, 

δεν διατυπώνονται µε λόγια  και εφαρµόζονται αυθόρµητα και διαισθητικά. 

Για παράδειγµα, ένα παιδί χρειάζεται µια «θεωρία» για την κίνηση βληµάτων, 

προκειµένου να καταφέρει να πιάσει την µπάλα που του πετάνε  οι φίλοι του. 

Οι µινι θεωρίες επιπροσθέτως, δίνουν  την δυνατότητα για περιγραφή και 
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ερµηνεία, αλλά στη περίπτωση αυτήν οι θεωρίες, πρέπει να διατυπώνονται 

γλωσσικά. 

 Οι πρώτες εµπειρίες µε το σώµα του µικρού παιδιού, και συγκεκριµένα 

εµπειρίες στις οποίες εµπλέκονται η άσκηση δυνάµεων και η κίνηση είτε του 

ίδιου του σώµατος του παιδιού είτε αντικείµενα που αποµακρύνονται ή 

πλησιάζουν σε σχέση µε αυτό, αλλά και αργότερα οι διάφορες καθηµερινές 

εµπειρίες, είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία νοητικών µοντέλων, δηλαδή 

γενικών εικόνων που εφαρµόζονται σε πολλές καταστάσεις προκειµένου να 

κατανοηθούν. 

 Για παράδειγµα, η καθηµερινή εµπειρία των µικρών παιδιών µε το 

τράβηγµα και το σπρώξιµο των αντικειµένων είναι υπεύθυνη για τη 

δηµιουργία ενός µοντέλου το οποίο συνδέει τη δύναµη µε την κίνηση. Με βάση 

το µοντέλο αυτό τα παιδιά αντιµετωπίζουν καθηµερινές καταστάσεις στις 

οποίες εµπλέκεται η κίνηση των αντικειµένων. Ένα τέτοιο µοντέλο µπορεί να 

επεκταθεί  και να συµπεριλάβει και τη µάζα (ή το βάρος) των αντικειµένων, 

αφού σε µεγαλύτερης µάζας αντικείµενα πρέπει να ασκηθεί µεγαλύτερη 

δύναµη για να κινηθούν. 

 Βέβαια, και εµπειρίες µε ελαφρά σώµατα που πέφτουν αργά, όπως 

χαρτιά, πούπουλα (λόγω της αντίστασης του αέρα) και βαριά σώµατα που 

πέφτουν γρηγορότερα (π.χ. πέτρες) συµβάλλουν στη δηµιουργία µοντέλων. 

 Ωστόσο, αυτό το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να 

κατανοηθεί η ελεύθερη πτώση των σωµάτων και να οδηγήσει στη λανθασµένη 

ιδέα ότι τα βαρύτερα σώµατα πέφτουν στο έδαφος γρηγορότερα. Μπορεί το 

εικονικό στοιχείο να υπερισχύει σε ορισµένες περιπτώσεις του λεκτικού, 

ωστόσο, το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται (τα µοντέλα) για να απαντήσουµε 

σε παραγωγικές ερωτήσεις, δηλαδή ερωτήσεις που ακούµε πρώτη φορά, 

δείχνει ότι το λεκτικό στοιχείο αποτελεί βασική συνιστώσα ενός νοητικού 

µοντέλου. 

 Τόσο η καθηµερινή  γλώσσα µε εκφράσεις όπως «η δύναµη της 

µπάλλας», «το σώµα κινούνταν µε µια τέτοια δύναµη», «φόρεσε µάλλινα 

ρούχα να ζεσταθείς», «κλείσε το παράθυρο να µην µπει το κρύο», όσο και 
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ορισµένες λέξεις, το νόηµα των οποίων είναι διαφορετικό απ΄ ό,τι στις 

φυσικές επιστήµες (π.χ. η λέξη «παχύρευστο»  µπορεί να θεωρηθεί  συνώνυµο 

της λέξης «πυκνός»), ενισχύουν ορισµένες διαισθητικές ιδέες.  Επίσης, αν ο 

µαθητής λέει, στην περίπτωση για παράδειγµα που λύνει µια άσκηση «η 

δύναµη του σώµατος» και δεν διορθωθεί από τον διδάσκοντα ώστε να πει  «η 

δύναµη που ασκείται πάνω στο σώµα», η ιδέα ότι τα σώµατα έχουν δύναµη θα 

ενισχυθεί και θα παραµείνει, χωρίς σύγκρουση µε αυτά που ακούει στο 

µάθηµα. 

 Τον ιδιαίτερο ρόλο της χρησιµοποίησης στη σχολική τάξη γλώσσας 

επισηµαίνει  o Φλουρής Γ. (1986) χαρακτηρίζοντας σαν πολύ σοβαρό 

πρόβληµα την επικοινωνία διαµέσου της γλώσσας µε τους µαθητές. 

 ∆άσκαλος και µαθητές µπορεί να χρησιµοποιούν τις ίδιες επιστηµονικές 

λέξεις- όρους (δύναµη, βάρος, ταχύτητα κλπ) αλλά µε διαφορετική σηµασία, 

που καθορίζεται από το φορτίο των προ-εννοιών, που φέρουν οι µαθητές για 

την αντίστοιχη φυσική έννοια. 

 Έτσι π.χ. για τους µαθητές το βάρος σηµαίνει πάντοτε κάτι το βαρύ, η 

ταχύτητα κάτι πολύ γρήγορο, η δύναµη κάτι πολύ ισχυρό κλπ. 

 Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, 

τις οποίες αποκαλούν και επιστήµη των µαθητών, δεν αποτελούν τα 

συνηθισµένα λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, αλλά νοητικές κατασκευές τις 

οποίες τα παιδιά χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα. Με αυτή 

την έννοια οι ιδέες των παιδιών αποτελούν αυτοδύναµα σχήµατα που όµως 

διαφέρουν από το επιστηµονικό πρότυπο στο ότι ερµηνεύουν διαφορετικά τα 

φαινόµενα. 

 Οι εναλλακτικές απόψεις των µαθητών έχουν γενικότητα καθώς και 

διαχρονική ισχύ, παρόλο που µερικές από αυτές διαφοροποιούνται κατά την 

ανάπτυξη του µαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας. Οι ιδέες αυτές είναι 

επαρκείς για τους µαθητές για την ερµηνεία των φαινοµένων και συγκροτούν 

µια, ως ένα βαθµό γνωστική δοµή µε περιορισµένη ισχύ εσωτερικά συνεπή. 

Πολλές φορές επηρεάζονται ελάχιστα. 
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 Μερικές από τις ιδέες που  χρησιµοποιούν τα παιδιά για το φυσικό 

κόσµο είναι τόσο εδραιωµένες που δεν ξεριζώνονται µε τη διδασκαλία. Έτσι 

παρόλο που µερικά παιδιά µπορούν να εφαρµόζουν τις επιστηµονικές ιδέες σε 

προβλήµατα των εξετάσεων, αποτυγχάνουν να τις εφαρµόσουν εκτός του 

σχολείου για να ερµηνεύσουν µερικά φαινόµενα. Οι ιδέες των παιδιών είναι 

δυνατό να παραµένουν όχι µόνο µετά τη διδασκαλία, αλλά και µετά την 

ενηλικίωσή τους ( Π. Β. Κόκκοτας 2001). 

 

1.4. Τα χαρακτηριστικά των ιδεών των µαθητών 

 Οι ιδέες των µαθητών προέρχονται από τα νοητικά σχήµατα τα οποία οι 

µαθητές έχουν διαµορφώσει για το φυσικό κόσµο και µε αυτή την έννοια είναι 

ατοµικές. Μπορούµε όµως να διακρίνουµε κάποιες οµοιότητες δηλαδή κοινά 

χαρακτηριστικά, σε µια φυσική κατάσταση ή για µια έννοια και άρα να τις 

οµαδοποιήσουµε. 

 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής: 

 ∆εν τροποποιούνται και δεν απορρίπτονται εύκολα 

 Είναι προσωπικές αλλά πολλές από αυτές είναι κοινές σε µαθητές από 

διάφορες χώρες 

 Οµοιάζουν σε πολλές περιπτώσεις µε τις ιδέες που είχαν οι επιστήµονες 

στο παρελθόν. 

 Μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς αντίφαση στο νου των µαθητών µε 

άλλες επιστηµονικές ιδέες 

 Σε µια προσπάθεια ταξινόµησης των ιδεών των µαθητών οι ερευνητές 

κατέληξαν στις παρακάτω κατηγορίες, οι οποίες έγιναν µε βάση τα κοινά 

χαρακτηριστικά των ιδεών των παιδιών: 

 1.  Η ανθρωποκεντρική άποψη  

 Οι µαθητές θεωρούν ότι το οξυγόνο υπάρχει για να αναπνέουν  οι 

άνθρωποι και βρέχει για να διατηρηθεί η τροφική αλυσίδα µε πρωταγωνιστή 

τον άνθρωπο κτλ. 
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 2. Η ανιµιστική άποψη 

 Οι µαθητές θεωρούν ότι τα σύννεφα ιδρώνουν, οι άγγελοι παίζουν 

bowling και δηµιουργούν τις βροχές κτλ. 

 3. Τα µη ορατά δεν υπάρχουν 

 Οι υδρατµοί στην ατµόσφαιρα, η διαλυµένη ουσία στο διαλύτη, η 

καµπυλότητα της γης κλπ 

 4. Η περιορισµένη εστίαση σε ένα εµφανές χαρακτηριστικό. 

 Για τους µαθητές η θερµοκρασία και όχι η ατµοσφαιρική πίεση ή  η 

υγρασία είναι το χαρακτηριστικό στο σχηµατισµό των καιρικών  φαινοµένων. 

 5.  Η εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές 

καταστάσεις. 

 Σε πολλές έρευνες παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές εστιάζουν την προσοχή 

τους µάλλον  σε καταστάσεις  κίνησης και αλλαγής, παρά σε καταστάσεις 

ισορροπίας. Έτσι, για παράδειγµα, οι µαθητές αναγνωρίζουν την επίδραση 

δυνάµεων όταν τα σώµατα κινούνται, αλλά όχι όταν ηρεµούν. Η άποψη αυτή 

βρίσκεται κοντά στην αντίστοιχη Αριστοτελική, που θεωρούσε τη θέση 

ισορροπίας ως φυσική θέση των σωµάτων, άρα δεν είχε ανάγκη δυνάµεων για 

την εξήγησή της. 

 Η Viennοt (1985) διαπίστωσε ότι οι µαθητές έχουν αριστοτελικές 

απόψεις για την κίνηση και τη δύναµη. Για τα παιδιά 

 Η ευθύγραµµη οµαλή κίνηση αποδίδεται στην ύπαρξη µιας δύναµης που 

ασκείται στο κινητό. 

 Όταν ένα  σώµα ρίχνεται προς τα πάνω, κινείται µε την επίδραση της 

δύναµης που του δώσαµε, η οποία µειώνεται καθώς το σώµα ανεβαίνει. 

Το σώµα θα αρχίσει να κατεβαίνει όταν «τελειώσει» η δύναµη. 

 Αυτή η τάση, να εξετάζουν µεταβαλλόµενες  µάλλον καταστάσεις, παρά 

καταστάσεις ισορροπίας, είναι ίσως κατανοητή αναφορικά µε αυτό που 

νοµίζουν τα παιδιά ότι είναι αναγκαίο να εξηγήσουν. Αντανακλά µια 

σηµαντική πλευρά του αιτιακού συλλογισµού των παιδιών, ότι δηλαδή η 

αλλαγή χρειάζεται µια εξήγηση, απαιτεί απ΄αυτά να αναζητήσουν ένα 

µηχανισµό, οπωσδήποτε απλό, που να συνδέει τις διαφορετικές καταστάσεις 
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ενός συστήµατος στο χρόνο. οι καταστάσεις ισορροπίας, εξάλλου  επειδή δεν 

υπάρχει  αλλαγή µε το χρόνο, δεν απαιτούν εξήγηση είναι «όπως έχουν τα 

πράγµατα».  (R. Driver et. al, 1993). 

 6. O γραµµικός αιτιακός συλλογισµός  και όχι η αλληλεπίδραση. 

 Όταν  τα παιδιά εξηγούν τις αλλαγές, οι συλλογισµοί τους τείνουν ν΄ 

ακολουθούν µια γραµµική αιτιακή ακολουθία. Υιοθετούν µία αιτία που 

παράγει µια αλυσίδα αποτελεσµάτων ως µια ακολουθία εξαρτωµένη από το 

χρόνο. Αυτή η τάση, να σκέφτονται  τις εξηγήσεις µε βάση προτιµώµενες  

κατευθύνσεις στις αλυσίδες των γεγονότων, σηµαίνει ότι οι µαθητές µπορεί να 

έχουν προβλήµατα όταν εκτιµούν τη συµµετρία στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

συστηµάτων. Στη µηχανική, όπως έχουµε δει, οι µαθητές έχουν την τάση να 

σκέπτονται ότι µια δύναµη ή µια δράση παράγει ένα αποτέλεσµα όπως είναι η 

κίνηση. η αµοιβαία φύση των δυνάµεων που δρουν (µε άλλα λόγια ο τρίτος 

νόµος του Νεύτωνα) δεν είναι εύκολο να εκτιµηθεί από αυτή την οπτική 

γωνία, επειδή απαιτεί από τους µαθητές να εγκαταλείψουν αυτό τον 

αλυσιδωτό τρόπο της σκέψης µε την «προτιµώµενη» του κατεύθυνση (R. 

Driver et.al 1993). Π.χ. οι µαθητές ερµηνεύουν ως ένα σηµείο τη σχέση 

µεταξύ δύναµης – κίνησης, ενώ έχουν δυσκολία να εντοπίσουν τη σχέση 

δράσης- αντίδρασης. 

 7. Μη διαχωρισµός εννοιών 

 Το γεγονός ότι οι ιδέες των παιδιών τείνουν να είναι περισσότερο  

περιεκτικές και σφαιρικές από εκείνες των επιστηµόνων σηµαίνει ότι, σε 

µερικές περιπτώσεις τα παιδιά παρουσιάζουν την τάση να διολισθαίνουν από 

τη µία σηµασία στην άλλη, χωρίς αναγκαστικά να το συνειδητοποιούν. Για 

παράδειγµα, η λέξη αγωγός ή µονωτής µπορεί να χρησιµοποιείται για να 

σηµαίνει και το «να ζεσταίνεται γρήγορα ή αργά» και το «να κρατά τη ζέστη ή 

το κρύο». Αυτές είναι ιδέες που ξεκάθαρα διαφοροποιούνται από την οπτική 

γωνία του επιστήµονα, οι µαθητές όµως, στο δικό τους επίπεδο ερµηνείας των 

γεγονότων, δε βλέπουν την ανάγκη να κάνουν τέτοιους διαχωρισµούς. 

 Οι µαθητές συγχέουν τις έννοιες πίεση- δύναµη, ηλεκτρισµός – φορτίο 

τάση /ενέργεια/ ισχύς, βαρύτητα –µάζα/ όγκο κλπ. 
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1.5. Οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών και οι επιπτώσεις τους στη 

διδασκαλία. 

 Σύµφωνα µε τη γνωστική προσέγγιση στη µάθηση, ο µαθητής δεν είναι 

παθητικός δέκτης των πληροφοριών,  αλλά ενεργό υποκείµενο της µάθησης, 

το οποίο εποικοδοµεί  τη γνώση και τις δεξιότητές του µέσω του 

περιβάλλοντος του και αναδιοργανώνει τη γνωστική του δοµή. Κάθε νέα 

πληροφορία ή ιδέα, είτε έρχεται από το περιβάλλον είτε από τη διδασκαλία, 

αφοµοιώνεται από το µαθητή µε τρόπο που εξαρτάται από τη φύση και την 

οργάνωση της γνωστικής του δοµής. Άρα διαφορετική γνωστική δοµή θα 

αξιοποιήσει µε ξεχωριστό τρόπο κάθε νέα πληροφορία ή ιδέα, γεγονός που 

έχει ως αποτέλεσµα ο κάθε µαθητής να αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση από 

πλευράς γνωστικής δοµής. Κάθε νέα γνώση  θα αφοµοιωθεί µόνο αν ενταχθεί 

στην υπάρχουσα γνωστική δοµή του µαθητή, αλλιώς θα παραµείνει αδρανής. 

 Το πρώτο χαρακτηριστικό των εναλλακτικών ιδεών, δηλαδή η δυσκολία 

να αλλάξουν, αποτελεί και την πιο σηµαντική συνέπεια για τη διδασκαλία. Η 

διαδικασία της αλλαγής τους είναι αργή και χρειάζεται οι µαθητές να έρθουν 

αντιµέτωποι µε αυτές τις ιδέες, ώστε να συνειδητοποιήσουν είτε αντιφάσεις 

είτε την ανεπάρκειά τους να ερµηνεύσουν επαρκώς τα φυσικά φαινόµενα. Η 

παραδοσιακή διδασκαλία, µε το διδάσκοντα να εξηγεί τις έννοιες και τις ιδέες 

φάνηκε να µην επαρκεί γι΄αυτή την αλλαγή. Το πρόβληµα φάνηκε ότι δεν 

ήταν τόσο η κατανόηση της νέας έννοιας όσο η «απροθυµία» να απορρίψουν 

οι µαθητές την αρχική τους γνώση. Συνήθως οι µαθητές µπερδεύουν τις νέες 

έννοιες µε τρόπο που είτε αυτές να συνυπάρχουν χωρίς σύγκρουση µε τις 

προϋπάρχουσες εναλλακτικές ιδέες τους, είτε να δηµιουργούν µια σύγχυση- 

µπέρδεµα όπου προϋπάρχουσες και νέες ιδέες σχηµατίζουν ένα νέο 

συνοθύλευµα. 

 Από εµπειρικές έρευνες των Gilbert κ.α (1982) Shipstone (1984) και 

Baxter (1991) διαπιστώθηκαν  πέντε διαφορετικά αποτελέσµατα της 

διαδικασίας της διδακτικής – µάθησης. 
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α) Οι προϋπάρχουσες ιδέες παραµένουν αναλλοίωτες 

 Ο µαθητής έχει µια ιδέα Α σχετικά µε κάποιο θέµα, ο διδάσκοντας 

διδάσκει την ιδέα Β. Οι µαθητές µετά τη διδασκαλία εξακολουθούν να 

διατηρούν τις αρχικές τους ιδέες, παρότι µπορεί να χρησιµοποιούν πιο 

τεχνικούς όρους. 

                                           +         +                                         

 

β) Οι προϋπάρχουσες και οι επιστηµονικές ιδέες συνυπάρχουν. 

  Οι µαθητές διατηρούν τις απόψεις τους, ενώ παράλληλα µαθαίνουν την 

επιστηµονική άποψη και τη χρησιµοποιούν µόνο στις διαδικασίες του σχολείου 

π.χ. εξετάσεις, αλλά δεν τη συνδέουν µε τις καθηµερινές καταστάσεις. Η 

γνώση αυτή ονοµάζεται στατική/µη λειτουργική γνώση (De Berg 1989). 

      + 

                                                                    

 Πράγµατι πόσες φορές νοµίζουµε ότι οι µαθητές έµαθαν κάτι καλά, 

αλλά µερικές φορές φανερώνουν ότι έχουν µια ή περισσότερες διαφορετικές 

ιδέες σχετικά µε κάποιο θέµα; 

 

γ) Η διδασκαλία ενισχύει τις παρανοήσεις τους. 

  Οι αρχικές παρανοήσεις των µαθητών ενισχύονται από τη διδασκαλία. 

          +                              

               

 

δ) Οι προϋπάρχουσες επιστηµονικές απόψεις είναι συγκεχυµένες. 

  Συχνά οι µαθητές δεν διαχωρίζουν τις επιστηµονικές γνώσεις από τις 

εναλλακτικές τους ιδέες, και τις χρησιµοποιούν αδιακρίτως και µε ασυνέπεια. 

 

           +                          

Α Β Α 

Α Β Α Β 

Α Β 

Α Β 

   A    
   B 

A/B 
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 Στην (γ) και (δ) περίπτωση, η ιδέα του µαθητή «µπερδεύεται» µε αυτή 

που δίδαξε ο διδάσκοντας, µε αποτέλεσµα ο µαθητής να µη µπορεί να 

σκεφτεί, ούτε όπως πριν, αλλά ούτε σύµφωνα µε αυτά που δίδαξε ο 

διδάσκων. Πολλές φορές κάποιος µπορεί να πάρει απαντήσεις από µαθητές 

που του κάνει να απορεί πως είναι δυνατόν να σκέφτηκε κάποιος µαθητής µε 

αυτό τον τρόπο. 

 

 ε) Οι επιστηµονικές έννοιες έχουν επικρατήσει. 

  Οι µαθητές έχουν αντικαταστήσει τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις  µε τη 

επιστηµονική, που είναι και το ζητούµενο. 

         +                                 

                             

  H διαπίστωση ότι οι ιδέες των µαθητών για τα φυσικά φαινόµενα και 

τις έννοιες πριν και µετά τη διδασκαλία έχουν εναλλακτικό περιεχόµενο και 

δοµή σε σχέση µε την επιστηµονική γνώση δικαιολόγησε, ως ένα βαθµό τα 

προβλήµατα στη διδασκαλία και τη µάθηση των Φ.Ε., για την  έκταση και το 

βάθος των οποίων είχαµε, µέχρι πρότινος, περιορισµένες γνώσεις (Σπύρτου 

κ.α. 1995). Οι έρευνες δείχνουν τη µερική µόνο επίδραση των διδακτικών 

προσεγγίσεων που εφαρµόζονται στην τροποποίηση των ιδεών των µαθητών 

προς τις αντίστοιχες επιστηµονικές. Συνήθως, οι µαθητές δεν µπορούν να 

εφαρµόσουν τη γνώση που µαθαίνουν σε σχετικά προβλήµατα και ερωτήµατα, 

αν και αυτός είναι ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας σ΄αυτή την ηλικία. 

Πολλές φορές µάλιστα, οι µαθητές γράφουν σωστά στις εξετάσεις τη 

διδαχθείσα γνώση, απλά επειδή τη θυµούνται γιατί είναι πρόσφατη, αν όµως 

τους ρωτήσει κανείς άτυπα, χωρίς το φόβο του βαθµού ή πολύ χρόνο µετά τη 

διδασκαλία ή παραγωγικές ερωτήσεις (Vosniadou 1994) επανέρχονται στις 

αρχικές διαισθητικές του απόψεις. 

  Παρ΄ όλα αυτά όµως οι εκπονητές των Α.Π. και οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί µέχρι σήµερα, ενώ λαµβάνουν υπόψη τους τα γνωστικά στάδια 

ανάπτυξης  των παιδιών και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ενεργού 

συµµετοχής τους σε µαθησιακές δραστηριότητες, συνήθως αγνοούν ή δείχνουν 

Β Α Β 
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λίγο ενδιαφέρον για τις προϋπάρχουσες ιδέες ή ερµηνείες των µαθητών. 

(Pope and Gilbert 1983). 

 Υποστηρίζεται  επίσης, ότι οι µαθητές, όπως και οι επιστήµονες, 

ψάχνουν να βρουν οµοιότητες και διαφορές προκειµένου να σχηµατίσουν 

ιδέες για φαινόµενα ή γεγονότα. Βέβαια υπάρχουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνονται τα παιδιά τα φυσικά 

φαινόµενα και πως οι επιστήµονες. 

 Συγκεκριµένα: 

- Τα παιδιά λόγω του εγωκεντρισµού τους, αντιλαµβάνονται τα διάφορα 

γεγονότα µέσα από την εµπειρία τους, ενώ φαίνεται να έχουν δυσκολίες µε τις 

αφηρηµένες έννοιες (Piaget 1969). 

- Oι εξηγήσεις των µαθητών είναι τµηµατικές για επιµέρους θέµατα και συχνά 

είναι αντιφατικές, αλλά και σταθερές. Οδηγούνται λόγω της µικρής εµπειρίας 

τους, σε µια µόνο εξήγηση και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν άλλες 

πιθανές εξηγήσεις (Driver et. al 1985/93). 

- H καθηµερινή γλώσσα ή η γλώσσα του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των 

βιβλίων συµβάλλει και αυτή στη διαµόρφωση παρανοήσεων, οι οποίες, αν δεν 

τροποποιηθούν εγκαίρως γίνονται µονιµότερες και αργότερα ανθίστανται σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησή τους. (Osborne et.al 1987). 

 Γι΄αυτούς τους λόγους σηµειώνεται, µια αλλαγή τόσο στο περιεχόµενο 

της διδασκαλίας των Φ.Ε, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας. Όσον αφορά το 

περιεχόµενο, προτείνεται η επιλογή θεµάτων µε µορφή εννοιολογικού 

πλαισίου και η µελέτη τους σε βάθος, αντί για την οµοιόµορφη µελέτη όλης 

της σχετικής γνώσης (Millar 1989, Baxter 1991, Ψύλλος κ.α.1993). 

 

1.6. Οι αρχές της εποικοδοµητικής υπόθεσης για τη µάθηση 

 Στη δεκαετία του 1980, αναπτύχθηκε µια τάση στη ∆ιδακτική των Φ.Ε. 

που αφορούσε την καταγραφή την ταξινόµηση και διερεύνηση των ιδεών των 

µαθητών, σχετικά µε τα φυσικά φαινόµενα και τις αντίστοιχες έννοιες που τα 

περιγράφουν (Driver et.al 1985). H  προσπάθεια αυτή απέβλεπε, ρητά ή 

υπονοούµενα, στην αξιοποίηση των ιδεών των µαθητών για την ανάπτυξη 
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νέων αναλυτικών προγραµµάτων ή και σχολικών βιβλίων, µε τελικό σκοπό τη 

βελτίωση της διδασκαλίας των Φ.Ε. και την αποτελεσµατικότερη  µάθηση από 

τους µαθητές. 

 Αποτέλεσµα της τάσης αυτής της έρευνας  είναι η προσπάθεια για 

ανάπτυξη τέτοιων αναλυτικών προγραµµάτων, ώστε οι νέες γνώσεις, που 

επιλέγονται από αυτές που είναι οικείες και ενδιαφέρουσες για τους µαθητές, 

να εποικοδοµούνται στην ήδη υπάρχουσα γνωστική δοµή των µαθητών, 

προκαλώντας επαύξηση ή τροποποίηση της ίδιας της δοµής (Rumelhart et.al 

1978). H προσέγγιση αυτή ονοµάζεται εποικοδοµητική προσέγγιση 

(constractivism or costractivist approach). (Driver et.al 1986). 

 Oι αρχές της εποικοδοµητικής υπόθεσης για τη διδασκαλία  και τη 

µάθηση σύµφωνα µε τους Driver and Bell (1986), Scott (1987). 

 α) Τα µαθησιακά αποτελέσµατα δεν εξαρτώνται από το µαθησιακό 

περιβάλλον, αλλά και από αυτά που ήδη γνωρίζει ο µαθητής. 

 Σύµφωνα µε τον εποικοδοµητισµό, τα παιδιά από τις πρώτες 

αισθητηριακές τους εµπειρίες µε το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 

αναπτύσσουν εναλλακτικές ιδέες/αντιλήψεις και αυθόρµητες ερµηνείες/ 

εξηγήσεις για πολλά πράγµατα και φαινόµενα που υπάρχουν ή συµβαίνουν 

γύρω τους. Οι προϋπάρχουσες αυτές ιδέες και ερµηνείες «συνοδεύουν» τα 

παιδιά στις αίθουσες διδασκαλίας, και είναι συνήθως διαφορετικές από τις 

επιστηµονικές απόψεις. Η σηµασία των προϋπαρχουσών ιδεών είναι πολύ 

σπουδαία στις περαιτέρω µαθησιακές δραστηριότητες, διότι ο τρόπος µε τον 

οποίον οι µαθητές παρατηρούν και ερµηνεύουν τα διάφορα γεγονότα και 

φαινόµενα, επικοινωνούν ή δέχονται τις νέες πληροφορίες, έχει σχέση µε τις 

ιδέες αυτές. Για το λόγο αυτόν πολλοί ερευνητές, όπως οι Easley and Driver 

(1978) η Viennot (1979), ο Αrons (1992) κ.α. θεωρούν ότι οι προϋπάρχουσες 

ιδέες των µαθητών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

των «µάχιµων» εκπαιδευτικών, αλλά και των εκπονητών των Α.Π. 

 Με  βάση τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις, οι µαθητές δηµιουργούν 

αναπαραστάσεις των εκφάνσεων του φυσικού κόσµου, διότι ο τρόπος µε τον 



Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό Πλαίσιο- Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 35

οποίον οι µαθητές παρατηρούν, ενεργούν και ερµηνεύουν τα µαθησιακά υλικά 

εξαρτάται από αυτές. 

 Οι  ενέργειες αυτές είναι διαφορετικές από αυτές που επιδιώκουν οι 

εκπαιδευτικοί δράσης, αλλά και οι αναµορφωτές των Α.Π. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό των Α.Π, στην επιλογή του 

περιεχοµένου και των κατάλληλων διδακτικών έργων, και στη διατύπωση 

στόχων. 

 

β) Η µάθηση προϋποθέτει οικοδόµηση των εννοιών. 

 Σύµφωνα µε τα σχετικά νέες απόψεις για τη διδασκαλία και τη µάθηση, 

«τα κεφάλια µαθητών δεν είναι άδεια βάζα που θα γεµίσουν µε γνώσεις και 

σοφία στο σχολείο» (Baxter 1991) , διότι η γνώση είναι το αποτέλεσµα µιας 

εποικοδοµητικής ενέργειας, και δεν µεταφέρεται σε παθητικούς δέκτες από τα 

βιβλία και τους εκπαιδευτικούς (Von Glaserfeld 1992). 

 Oι µαθητές οικοδοµούν τη νέα γνώση µέσα από τις αλληλεπιδράσεις 

αυτών που ήδη γνωρίζουν από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, 

αυτών που διδάσκονται στο σχολείο και αυτών που διαβάζουν τα βιβλία. 

Συνήθως, όµως, οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις/ ιδέες των µαθητών δεν 

συµφωνούν µε  τις επιστηµονικές απόψεις που διδάσκονται στο σχολείο. 

 

γ) Η οικοδόµηση των νέων γνώσεων είναι µια συνεχής ενεργητική 

διαδικασία. 

 Η µάθηση δεν προϋποθέτει µόνον οικοδόµηση των νέων γνώσεων, αλλά 

και αποδοχή αυτών. Οι δυσκολίες στη µάθηση προκύπτουν είτε από την 

οικοδόµηση είτε από την αποδοχή µίας νέας ιδέας. Η εποικοδόµηση της 

γνώσης είναι µια συνεχής διαδικασία, όπου οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά 

δηµιουργώντας δεσµούς µεταξύ των προϋπαρχουσών ιδεών και των νέων 

εννοιών. 
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δ) Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για τη δική τους µάθησης. 

 Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για το τελικό προϊόν µιας ενεργητικής 

µάθησης, θέτοντας οι ίδιοι τις αξίες και ελέγχοντας τη µάθησή τους. 

 

ε) Οι προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών είναι κοινές 

 Ύστερα από πολλές έρευνες προέκυψε πλήθος εναλλακτικών ιδεών που 

έχουν οι µαθητές για διάφορες έννοιες και φαινόµενα των Φ.Ε. Οι έρευνες 

αυτές αν και έγιναν σε χώρες µε διαφορετικό πολιτιστικό επίπεδο και σε 

διάφορες ηλικίες µαθητικού πληθυσµού, έδειξαν ότι οι απόψεις των µαθητών 

έχουν πολλά κοινά σηµεία (Osborne et.al 1987, Driver et. al 1994). 

 Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, διότι οι µαθητές έχουν πολλά 

κοινά ενδιαφέροντα και κοινές εµπειρίες από τη σχολική ζωή, από το φυσικό 

και το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και από τα έντυπα και την τηλεόραση. 

 

στ) Η εποικοδόµηση της γνώσης είναι µια προσπάθεια εννοιολογικής 

αλλαγής. 

 Οι µαθητές εκτός από την οικοδόµηση της γνώσης θα πρέπει να 

αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να 

κατανοήσουν τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι επιστήµονες , προκειµένου 

τα συµπεράσµατά τους να έχουν αξιοπιστία και εγκυρότητα. Με το να 

εκτεθούν οι µαθητές στη µεθοδολογία των Φ.Ε. µέσα από ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο, θα φτάσουν καθοδηγούµενοι στις επιστηµονικές απόψεις και θα 

κατανοήσουν πιθανόν γιατί οι εναλλακτικές ιδέες τους δεν είχαν εγκυρότητα. 

Εάν κατά τη διδασκαλία  των Φ.Ε. δεν γίνει σαφές αυτό, τότε είναι σαν να 

δίνουµε στους µαθητές τα καρφιά χωρίς το σφυρί (Osborne 1996). 

 Συνοπτικά θα µπορούσε κανείς να επισηµάνει ότι: 

 Οι αρχικές ιδέες επιδρούν στην οικοδόµηση της νέας γνώσης 

 Τα άτοµα οικοδοµούν τη γνώση µέσω συνεργατικών διαδικασιών 

 Η εποικοδόµηση γνώσεων είναι συνεχής ενεργητική διαδικασία 

 Η µάθηση συνεπάγεται αλλαγή των αρχικών ιδεών και αποδοχή των 

νέων 
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 Οι µαθητές έχουν κοινές ιδέες, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

1.7. Τι είναι η εννοιολογική αλλαγή και πως επιτυγχάνεται 

 Από τη δεκαετία του 1990 παρατηρείται µια προσπάθεια για την 

τροποποίηση των αρχικών ιδεών/ αντιλήψεων των µαθητών προς το 

επιστηµονικό πρότυπο, η οποία αναφέρεται µε τον όρο  εννοιολογική 

αλλαγή. 

 Βασικό ρόλο στην εποικοδοµητική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη 

µάθηση κατέχει η αλλαγή των ιδεών των µαθητών, που δεν είναι συµβατές µε 

το επιστηµονικό πρότυπο των Φ.Ε., προς άλλες ιδέες πιο σύµφωνες µε αυτό. 

Η εννοιολογική αυτή αλλαγή χρειάζεται κατάλληλο πεδίο εννοιών,  που να 

προσφέρεται για γρήγορη και παρατηρήσιµη αλλαγή, αλλιώς καταλήγουµε σε 

λανθασµένα συµπεράσµατα. Το κύριο ενδιαφέρον µας είναι ο προσδιορισµός 

των γνωστικών απαιτήσεων, για την επιτυχία της αλλαγής της «πρότερης» 

γνώσης των µαθητών, και αυτό εξαρτάται, ιδιαίτερα, από τη γνωστική 

ανάλυση του περιεχοµένου των Φ.Ε προς το οποίο επιδιώκουµε να 

προσαρµόσουµε τις ιδέες των µαθητών. 

 Η αλλαγή των ιδεών των µαθητών ή των νοητικών τους µοντέλων είναι 

επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, που µπορεί να αποτελεί στόχο ολόκληρης 

γνωστικής περιοχής π.χ. των ∆υνάµεων. 

 Για να βοηθήσουµε, επίσης, την αλλαγή των αντιλήψεων των µαθητών 

προς τις επιστηµονικές, θα πρέπει να τους δείξουµε ότι οι απόψεις τους δεν 

είναι λανθασµένες ή «ανοησίες», αλλά ένας άλλος τρόπος σκέψης, όπως 

αυτός, για παράδειγµα, που είχαν οι επιστήµονες τον 16ο αιώνα. Παρ΄όλα 

αυτά, αν και οι ιδέες των επιστηµόνων αυτών ήταν αντίθετες µε τις 

παραδεκτές σήµερα, µπόρεσαν να τις εφαρµόσουν συµβάλλοντας στην 

τεχνολογική εξέλιξη και την προώθηση της επιστήµης. 

 Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ακούµε τους µαθητές να εκφράζουν τις 

δικές τους απόψεις στη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, γεγονός όχι 

ιδιαίτερα συνηθισµένο από τον παραδοσιακό δάσκαλο. Η προσεκτική ακρόαση 
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µπορεί να θεωρηθεί ότι παίζει, εδώ τον ρόλο των αρχικών συνθηκών ή 

παραµέτρων πριν από κάθε γνωστική αλλαγή. 

 Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή, κατάλληλη για την υλοποίηση της 

εποικοδοµητικής υπόθεσης, από την περιορισµένη σκοπιά της θεωρίας 

µάθησης, είναι αυτή των Rumelhart and Norman (1978). 

 Σύµφωνα µε αυτήν, για να πετύχουµε «συµφωνία» των νοητικών δοµών 

των µαθητών µε τα επιστηµονικά πρότυπα, θα πρέπει να τα τροποποιήσουµε 

και αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: 

- Την επαύξηση της υπάρχουσας γνώσης, µε την παροχή, π.χ. νέων 

πληροφοριών, εννοιών και νόµων, που να εντάσσονται στις αντίστοιχες 

δοµές κάθε µαθητή και να συνδέονται µε τις υφιστάµενες ιδέες που έχει 

ήδη ο µαθητής. 

- Την εναρµόνιση υπαρχόντων νοητικών δοµών που έχουν ήδη 

σχηµατίσει οι µαθητές µε µικρές τροποποιήσεις, ώστε να γίνουν πιο 

συµβατές µε το επιστηµονικό πρότυπο, π.χ. µε το σχεδιασµό 

κατάλληλων δραστηριοτήτων , εργασιών πεδίου κλπ. 

- Την αναδιοργάνωση των γνωστικών δοµών των µαθητών, αρχικά µε 

την οργάνωση των αποθηκευµένων ήδη πληροφοριών, και την 

αντικατάστασή τους, µε νέες γνωστικές δοµές που θα είναι πιο 

συµβατές προς το επιστηµονικό πρότυπο. 

 Εκτός της παραπάνω τυπολογίας για την περιγραφή της τροποποίησης 

της γνωστικής δοµής των µαθητών, προτείνονται και άλλες που διαφέρουν 

περισσότερο  ή λιγότερο από την παραπάνω. Οι Posner and Strike (1982) 

προτείνουν τέσσερις συνθήκες που οδηγούν σε εννοιολογική αλλαγή και άρα 

συµβάλλουν στην αλλαγή των γνωστικών δοµών των µαθητών, στην περιοχή 

των Φ.Ε. 

- Η πρώτη είναι η ανάγκη δηµιουργίας δυσαρέσκειας µε τις υπάρχουσες 

έννοιες, αφού δεν θα µπορούν να περιγράψουν και να ερµηνεύσουν 

συγκεκριµένα φυσικά φαινόµενα. 
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- Η δεύτερη αφορά τη δυνατότητα των µαθητών να µάθουν τις νέες  

έννοιες, όταν διαπιστώσουν τη δυνατότητα που τους παρέχουν για 

περιγραφή της εµπειρίας τους. 

- Η τρίτη συνθήκη σχετίζεται µε το αν οι νέες έννοιες είναι ευλογοφανείς 

και αυτό αποδεικνύεται µε την ικανότητά τους να λύσουν τα 

προβλήµατα που παρουσιάζουν οι έννοιες τις οποίες αντικαθιστούν. 

- Τελευταία συνθήκη είναι η επεκτασιµότητα των νέων εννοιών, που 

δείχνει έτσι τη δυνατότητα για άνοιγµα νέων προοπτικών στην έρευνα, 

καθώς και την τεχνολογική ή και επεξηγηµατική ισχύ τους. 

 Η γνωστική σύγκρουση φαίνεται να αποτελεί µια καλή στρατηγική για 

να αιχµαλωτίσει την προσοχή των µαθητών και να τους παρακινήσει στη 

µάθηση. Πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι η διαδικασία της γνωστικής 

σύγκρουσης είναι αποτελεσµατική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εµπλέκεται 

άµεσα ή έµµεσα η παρατήρηση κάποιου φαινοµένου, όπως η ελεύθερη πτώση, 

µπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία  της εννοιολογικής αλλαγής (αφού πολλοί 

µαθητές αλλά και ενήλικες είναι προσκολληµένοι στην Αριστοτελική ιδέα ότι 

τα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα  στο έδαφος). 

 Αν και είναι γνωστό ότι η φαντασία δεν διεγείρεται  από το κοινότυπο, 

το καθηµερινό, είναι λογικό ότι η οποιαδήποτε είδους σύγκρουση µε την κοινή 

λογική πιθανό να αιχµαλωτίσει τη φαντασία. Στη πραγµατικότητα αυτό 

συµβαίνει µε τη γνωστική σύγκρουση. Βέβαια είναι γνωστό ότι πολλές φορές 

οι µαθητές έχουν ιδέες σχετικά  µε τα διάφορα φαινόµενα, που, αν και 

συγκρουόµενες µπορεί να συνυπάρχουν αρµονικά στο νου τους, εκτός και αν 

δεχθούν µια πρόκληση. Αυτή µπορεί να προέρχεται από ένα πείραµα 

(πραγµατικό ή νοητικό), µια έκφραση που περιέχει αντιφάσεις κτλ. 

 Όµως, πέρα από αυτά, αυτό που µπορεί να αιχµαλωτίσει πραγµατικά τη 

φαντασία των µαθητών  είναι η παρουσίαση κάποιων ιδεών µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να αναγκασθούν οι µαθητές να δουν τις ιδέες αυτές κάτω από νέο φως, 

από µια εντελώς διαφορετική σκοπιά, κάτι που πιθανό να οδηγήσει και σε 

εννοιολογική αλλαγή. Π.χ. Αν και πολλοί µαθητές µπορούν να διατυπώσουν 

το αξίωµα της αδράνειας (ή τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα) και να πουν το 
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γνωστό «Κάθε σώµα συνεχίζει την κατάσταση, της ηρεµίας ή της ευθύγραµµης 

οµαλής κίνησης, εκτός εάν ασκηθεί πάνω του δύναµη» κτλ, η ιδέα που 

αιχµαλωτίζει τη φαντασία τους είναι ότι µπορεί να υπάρξει κίνηση, ας πούµε 

ενός διαστηµόπλοιου µε ταχύτητα χιλιάδες χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο κι 

όµως η συνισταµένη δύναµη που ασκείται επάνω του να είναι µηδέν. Πως είναι 

δυνατό να συµβαίνει αυτό, όταν η κοινή λογική λέει άλλα πράγµατα; Ή όταν η 

φαντασία των µαθητών πρόκειται να αιχµαλωτισθεί, τότε έχει πολύ 

περισσότερες πιθανότητες να αιχµαλωτισθεί µε το να τους παρουσιασθεί το 

αξίωµα της αδράνειας ως µια σχέση ανάµεσα σε µηδενική δύναµη και τεράστια 

ταχύτητα παρά ως µια απλή επιστηµονική διατύπωση (που πιθανόν να µην 

κατανοούν). 

 Ευτυχώς τέτοιες ιδέες που συγκρούονται µε την κοινή λογική υπάρχουν 

άφθονες στο χώρο των Φ.Ε. 

 

1.8 Ο ρόλος του πειράµατος στην εννοιολογική αλλαγή 

 Ο Millar (1989) αναφέρει σε άρθρο του ότι το καινούργιο ρεύµα «Περί 

εναλλακτικών ιδεών των µαθητών» έφερε την έρευνα µέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας, εννοώντας τον µεγάλο αριθµό ερευνών που γίνονται µέσα στα 

σχολεία. 

 Το πείραµα ως διδακτικό µέσο στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη 

νοητικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της επιστηµονικής σκέψης / 

νοοτροπίας. Οι µαθητές, που δεν ή θα ασχοληθούν µε τις φυσικές επιστήµες, 

οδηγούνται να σκέπτονται όπως οι επιστήµονες και να µη θεωρούν τα πάντα 

δεδοµένα, αλλά να πειραµατίζονται, να διαπιστώνουν λάθη, να 

ξαναδοκιµάζουν, και τελικά να οικοδοµούν τη γνώση (Unesco 1980/85). 

 O µαθητής µέσα από το πείραµα ελέγχει τις υποθέσεις του, τις 

ισχυροποιεί ή τις απορρίπτει. Η επιστηµονική διαδικασία του πειραµατισµού  

θέλει επίσης ο µαθητής να οργανώνει µια πειραµατική εργασία, να διακρίνει 

λύσεις και να επιλέγει την κατάλληλη πορεία για την επαλήθευση της 

υπόθεσής του. 
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 Στην εποικοδοµητική υπόθεση για τη διδασκαλία και τη µάθηση 

απενοχοποιείται το λάθος, το οποίο έχει κυρίαρχη θέση στην αξιολόγηση του 

µαθητή στο µοντέλο µεταφοράς και ανακαλυπτικό µοντέλο, και το κέντρο 

βάρους µιας πειραµατικής άσκησης µετατοπίζεται  αφενός στον εντοπισµό των 

προϋπαρχουσών ιδεών των µαθητών και αφετέρου στη γνωστική σύγκρουση, 

µε σκοπό την τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών. 

 Ορισµένοι ερευνητές (Nusbaum et. al 1982, Ψύλλος 1998) προτείνουν 

ως διαδικασία αναδόµησης των γνωστικών δοµών τη σύγκρουσή τους µε 

γεγονότα και καταστάσεις που δεν µπορούν να ερµηνεύσουν. Η δυσαρέσκεια 

που προκαλεί αυτή η αδυναµία, οδηγεί στην εγκατάλειψη των παλιών δοµών, 

αλλά απαιτείται αυστηρά σχεδιασµένη διδακτική παρέµβαση, µε διάρκεια 

µερικών ενοτήτων, για να αναπτύξουν οι µαθητές νέες δοµές στη θέση αυτών 

που εγκατέλειψαν. Για να γίνει η γνωστική σύγκρουση, απαιτείται 

προετοιµασία  του µαθητή, για να µπορέσει  να την καταλάβει. Συµβαίνει 

πολλές φορές, οι δάσκαλοι να νοµίζουν ότι οι µαθητές τους είναι σε 

κατάσταση γνωστικής σύγκρουσης, ενώ αυτό που πράγµατι συµβαίνει είναι 

ότι οι µαθητές αποδίδουν διαφορετικό νόηµα στα πειράµατα που γίνονται στην 

τάξη. 

 Ένας από τους λόγους, που οι µαθητές αποδίδουν διαφορετικό νόηµα 

όταν περιγράφουν και ερµηνεύουν φυσικά φαινόµενα και πειράµατα που 

αναφέρονται σ΄αυτά, είναι ότι χρησιµοποιούν ευέλικτες και µη 

διαφοροποιηµένες έννοιες. Οι έννοιες αυτές που χρησιµοποιούν οι µαθητές, 

περιέχουν ανοµοιογενή στοιχεία που «ταιριάζουν» µε περισσότερες από µια 

έννοιες του επιστηµονικού προτύπου. 

 Για παράδειγµα, όταν οι µαθητές χρησιµοποιούν τον όρο ηλεκτρισµός 

αποδίδουν σ΄αυτόν ιδιότητες του ηλεκτρικού ρεύµατος και της ηλεκτρικής 

ενέργειας ταυτόχρονα. Λέµε, λοιπόν, ότι  χρησιµοποιούν  τη µη 

διαφοροποιηµένη έννοια του «ενεργο-ρεύµατος» (Ψύλλος 1998). 

 Η προσπάθεια να αντικατασταθούν οι παλαιές νοητικές δοµές των 

µαθητών από τις καινούργιες περνά από το δρόµο της διαφοροποίησης 

εννοιών.  Γι΄αυτό, σχεδιάζονται οι κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις, οι 
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οποίες, συνήθως, περιέχουν σειρές πειραµάτων που συµβάλλουν προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Προκειται για ένα καινούργιο status που αποκτά το πείραµα 

σε σχέση µε τις παραδοσιακές µορφές πειραµατικής διδασκαλίας. 

(Κολλιόπουλος ∆. 2003). 

 

1.9. Το εποικοδοµητικό µοντέλο 

 Η ιδέα  στην οποία στηρίζεται το εποικοδοµητικό µοντέλο είναι ότι η 

γνώση δεν µεταδίδεται αλλά κατασκευάζεται και εποµένως οι µαθητές δεν 

µπορούν να µάθουν «κατά παραγγελία». Η ιδέα της κατασκευής της γνώσης, 

παρόλο που έχει καταντήσει ένα σλόγκαν, έχει σοβαρές συνέπειες για τη 

διδασκαλία και τη µάθηση, εφόσον παραπέµπει σε τέτοιες διαδικασίες όπως 

συσχετισµός, διασύνδεση, οργάνωση, αναδιοργάνωση, αυτορύθµιση. 

 Στο µοντέλο αυτό δίνεται έµφαση στο θέµα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (µαθητής- µαθητής και µαθητής- διδάσκων) και ο ρόλος του 

διδάσκοντα δεν περιορίζεται στην παροχή υλικών και σε ερωτήµατα και 

οδηγίες, που διευκολύνουν το να έρθει εις πέρας η διδακτική ακολουθία αλλά 

επεκτείνεται στο να θέτει ερωτήµατα που βοηθάνε τους µαθητές να 

εξωτερικεύσουν τις όποιες ιδέες είχαν σχετικά µε το µάθηµα, να τις αναπτύξει 

και, αν χρειασθεί να τις αλλάξει. Επίσης, ο διδάσκων βοηθά τους µαθητές να 

σκέφτονται θέτοντας τους συνεχώς προκλήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει, 

σύµφωνα µε το εποικοδοµητικό µοντέλο δεν είναι απλά η εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων, προκειµένου να αναπτυχθούν στάσεις, δεξιότητες και να 

µάθουν οι µαθητές  ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο, αλλά να «κατανοήσουν» 

τις επιστηµονικές ιδέες πίσω από αυτό το περιεχόµενο. ∆εν ενδιαφέρει µόνο 

να λύσουν οι µαθητές µια άσκηση και να βρούνε το σωστό αποτέλεσµα, αλλά 

να κατανοήσουν το συλλογισµό που οδηγεί  στη λύση. 

 Αν και ο θεµελιωτής του εποικοδοµητικού µοντέλου θεωρείται ο Jean 

Piaget, η θεωρία των Προσωπικών Κατασκευών του  George Kelly, η 

κοινωνικο-πολιτισµική θεωρία του Lev Semenovich Vygotsky, η θεωρία του 

Ernst Von Glaserfeld, αλλά ακόµη και η θεωρία της Αφοµοίωσης του David 

Ausubel έχουν συµβάλλει  στην ανάπτυξή του. 
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 Με το παρακάτω σχεδιάγραµµα ο Saunders (1992) δείχνει  την 

αλληλεπίδραση του φυσικού κόσµου των αντικειµένων και των φαινοµένων, 

µε τον εσωτερικό κόσµο και τις γνωστικές δοµές του µαθητή σύµφωνα µε το 

πνεύµα της εποικοδοµητικής προσέγγισης. 

 Οι αλλαγές στη γνωστική δοµή του παιδιού περιγράφονται µε τους 

όρους αφοµοίωση (assimilation), ανισορροπία (disequilibration) και 

προσαρµογή (accommodation), «δανισµένους» όπως επισηµαίνει ο Dyksra 

(1992) από τον Piaget. 

 Με τον όρο «αφοµοίωση» εννοείται η αναγνώριση ότι η νέα γνώση ή η 

πληροφορία «ταιριάζει» στην υπάρχουσα γνωστική δοµή. 

 Με τον όρο «ανισορροπία» εννοείται η κατάσταση διαταραχής της 

ισορροπίας της γνωστικής δοµής του µαθητή. 

 Με τον όρο «προσαρµογή» εννοείται η µεταβολή της γνωστικής δοµής 

του µαθητή, ώστε να γίνει αφοµοιώσιµη η νέα γνώση ή η πληροφορία. 
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Το εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης αποδίδεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Το εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης 
Εσωτερικός κόσµος 

(Αισθήσεις) 
Εξωτερικός κόσµος 

(φυσικά φαινόµενα, αντικείµενα) 

 

 
Γνωστικές δοµές 

(ιδέες και αντιλήψεις των µαθητών/ριών) 
Φυσικός κόσµος 

(Αντικείµενα και φαινόµενα) 
 
 

Αφοµοίωση 
Κατασκευή γνωστικών δοµών 
µε τις αισθητηριακές εµπειρίες 
από τον εξωτερικό κόσµο 

 
Προσδοκίες  

και προβλέψεις 
 Παρατηρήσεις  

Και µετρήσεις 

 
∆ιαφορές 

Μεταξύ προβλέψεων και µετρήσεων οι οποίες προκαλούν 

 
Προσαρµογή 

Τροποποίηση των γνωστικών δοµών 
των µαθητών/ τριών ώστε να είναι 
σύµφωνες µε τις εµπειρίες τους 

 Ανισορροπία 
η οποία προκαλεί 

 
1.9.1. Εποικοδοµητικό πρότυπο / µοντέλο διδασκαλίας 

 Αν και αρχικά η εφαρµογή του µοντέλου είχε αποκλειστικό σκοπό τη 

διάγνωση των προϋπαρχουσών (εναλλακτικών) ιδεών των µαθητών, και την 

αναδιοργάνωση και τροποποίησή τους, σήµερα εφαρµόζεται µέσω διαφόρων 

στρατηγικών, οι οποίες στηρίζονται στο δραστήριο ρόλο του µαθητή και σε 

ένα µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αφενός προάγει την αλληλεπίδραση, το 

διάλογο, τον προβληµατισµό, τη διερεύνηση, την ποικιλία στις µεθόδους 

διδασκαλίας και αξιολόγησης, αφετέρου δίνει ευκαιρίες στους µαθητές ώστε 

να επεκταθεί η µαθησιακή διαδικασία πέρα από την τάξη και το σχολείο. 
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 Ένα χαρακτηριστικό διδακτικό πρότυπο διδασκαλίας είναι αυτό που 

πρότειναν οι Cosgrove and Obsorne (1985) σε συνδυασµό µε αντίστοιχο των 

Driver and Oldham (1986) καθώς και των Καριώτογλου Π. κ.α. (1994) και το 

οποίο περιλαµβάνει πέντε φάσεις: 

 

Φάση 1η  

Ανάδειξη των ιδεών των µαθητών 

 Στη συγκεκριµένη φάση οι ιδέες των µαθητών εκµαιεύονται µε 

κατάλληλο τρόπο. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και εργάζονται ατοµικά 

και οµαδικά επάνω σε κατάλληλο έργο που τους δίνεται από το δάσκαλο. 

 Οι µαθητές συµµετέχουν  σε διαδικασίες διερεύνησης/ διαπίστωσης των 

αρχικών ιδεών τους, ενώ παράλληλα εκτίθενται σε διαδικασίες πρόκλησης 

ενδιαφέροντος. 

 Ανάδειξη και ταξινόµηση των ιδεών των µαθητών (κατά τη φάση ανάδειξης 

των ιδεών ο δάσκαλος αφού επιλέξει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει 

(πρακτική εξάσκηση, ερωτηµατολόγια, ατοµικές εργασίες, υποθετικά 

πειράµατα), καλεί τους µαθητές να προβλέψουν τα αποτελέσµατα  των 

πειραµάτων που τους περιγράφει). 

 

Φάση 2η  

∆οκιµασία των ιδεών και καταγραφή των αποτελεσµάτων της 

 Οι µαθητές ανά οµάδες εκτελούν εργασίες και προσπαθούν να τις 

ερµηνεύσουν. Ο δάσκαλος βοηθά µε διευκρινίσεις. Κύριος στόχος της 

διαδικασίας αυτής είναι οι µαθητές να δυσαρεστηθούν από τις ιδέες  που 

έχουν σχηµατίσει καθώς οδηγούνται σε αδιέξοδο διαπιστώνοντας  τη διάσταση 

ανάµεσα σε εκείνο που αναµένουν και στο πραγµατικό αποτέλεσµα. 

 Οι µαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις ιδέες τους σε συγκεκριµένες 

ερωτήσεις, ώστε να αποσαφηνίσουν τι ξέρουν και να εξοικειωθούν µε το 

περιεχόµενο µάθησης. 
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Φάση 3η  

Εισαγωγή του  επιστηµονικού τρόπου 

 Στην τρίτη φάση της εισαγωγής του επιστηµονικού προτύπου ο 

διδάσκων, ξεκινώντας από τις πειραµατικές παρατηρήσεις που οδήγησαν σε 

αδιέξοδο τους µαθητές, προχωρεί στην εισαγωγή και την ανάπτυξη του 

επιστηµονικού προτύπου. Η παρουσίαση της καινούργιας γνώσης γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν να κατανοηθεί. 

 Οι µαθητές: 

 Μοιράζονται τις απόψεις τους µε τους συµµαθητές τους, ζητώντας 

«αποδεικτικά» στοιχεία γι΄αυτές. 

 ∆οκιµάζουν την αξιοπιστία των απόψεων τους 

 Συγκρίνουν τις απόψεις τους µε τις επιστηµονικές 

 

Φάση 4η  

Εφαρµογή του επιστηµονικού  προτύπου 

 Στη φάση αυτή ο διδάσκων βοηθά ενεργά τους µαθητές να εφαρµόσουν 

το επιστηµονικό πρότυπο. 

 Οι µαθητές: 

 Επιλύουν προβλήµατα µε βάση τις νέες έννοιες 

 Συζητούν και εφαρµόζουν πιθανές λύσεις, µε στοιχεία και κριτικό πνεύµα 

αξιολόγησης. 

 

Φάση 5η  

Μεταγνωστική φάση 

 Στη φάση αυτή ο διδάσκων ζητάει από τους µαθητές να συγκρίνουν τις 

αρχικές τους ιδέες µε εκείνες του προτύπου που διδάχθηκαν. Οι µαθητές 

απαντούν σε ερωτήσεις: 

- Τι έλεγες πριν; 

- Τι νοµίζεις τώρα; 

- Γιατί άλλαξες γνώµη; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να πλησιάσουµε τα προβλήµατα της 

διδασκαλίας στις ∆υνάµεις, θέτοντας το µαθητή στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος, ζητώντας να τον καταστήσουµε δηµιουργό της δικής του 

γνώσης µε σεβασµό στις δικές του απόψεις, τα δικά του ενδιαφέροντα και 

κλίσεις. 

 Στόχος της έρευνας είναι να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες ιδέες των 

µαθητών, προτού διδαχθούν την έννοια της δύναµης στο σχολείο. Επίσης να 

διαπιστώσουµε κατά πόσο η νευτώνια µηχανική επηρέασε τις εναλλακτικές 

αντιλήψεις των παιδιών και να ανιχνευθούν οι παρανοήσεις των παιδιών που 

εξακολουθούν να έχουν για τις δυνάµεις και την κίνηση µετά τη διδασκαλία 

της νευτώνιας µηχανικής. 

 Για την πραγµατοποίηση του ερευνητικού κοµµατιού της παρούσας 

εργασίας, επιλέχθηκαν σχολεία της Β/θµιας Εκπαίδευσης από τις Ν. 

Μεσσηνίας, Ν. Λακωνίας και Ν. Αθήνας, για να έχουµε όσο το δυνατόν 

καλύτερα αποτελέσµατα. Στα ερωτηµατολόγια σχεδιάστηκαν κατάλληλα 

διδακτικά έργα, ώστε οι µαθητές να βρεθούν αντιµέτωποι µε καταστάσεις που 

να δείχνουν τις παρανοήσεις τους στις δυνάµεις και την κίνηση. Ο πληθυσµός 

στον οποίο απευθύνθηκε η έρευνα ήταν οι εξής δυο διακεκριµένες οµάδες 

µαθητών:  

i) Μαθητές της Α’ Γυµνασίου και Β’ Γυµνασίου που δεν έχουν διδαχθεί τη 

νευτώνια µηχανική  και 

ii) Mαθητές της Γ’ Γυµνασίου και Α’  Λυκείου που έχουν διδαχθεί τη νευτώνια 

µηχανική. 

 Έδωσα ερωτηµατολόγιο  για την Α’ και Β’  Γυµνασίου, για να ανιχνεύσω 

τις ιδέες των παιδιών για τις ∆υνάµεις, όταν δεν έχουν διδαχθεί τη Νευτώνια 

µηχανική και Ερωτηµατολόγιο για την Γ’  Γυµνασίου και Α’ Λυκείου, για να 

ανιχνεύσω τις παρανοήσεις των παιδιών, όταν έχουν διδαχθεί τη Νευτώνια 

µηχανική. 



Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 48

2.1.Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας- το δείγµα των µαθητών  

 Οι µαθητές της Α΄ και Β΄ Γυµνασίου (πίνακας 1) καθώς και οι µαθητές 

της Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου (πίνακας 2), συµπλήρωσαν τα 

ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν, στη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας µε την 

παρουσία του διδάσκοντος και της δικής µου. 

 Έγινε σαφές ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν αντιστοιχούσε 

σε έλεγχο των γνώσεων των παιδιών και δεν είχε ως στόχο τη βαθµολόγηση 

της προσπάθειάς τους. Επρόκειτο περισσότερο για µια πειραµατική διαδικασία 

στην οποία τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος των παιδιών και η σπουδαιότητα του 

«αυθόρµητου» χαρακτήρα των απαντήσεών τους. 

 Το σύνολο των ερωτήσεων, ανέρχεται σε (07) για την Α΄ και Β΄ 

Γυµνασίου καθώς και (07) για την Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου. Πρόκειται για 

ερωτήσεις τόσο πολλαπλής επιλογής, όσο και «ανoικτές» ώστε να ενισχύεται 

η δυνατότητα ευελιξίας και αυθορµητισµού στις απαντήσεις. Οι στόχοι τους 

ποικίλουν από τον έλεγχο βασικών επιστηµονικών γνώσεων των παιδιών  έως 

την αποσαφήνιση των ρητών ή άρρητων παραδοχών τους σε σχέση µε τα 

φαινόµενα της καθηµερινής τους εµπειρίας πάνω  στις ∆υνάµεις. Τα 

ερωτηµατολόγια αναλύονται και αξιολογούνται µε τη βοήθεια πινάκων και 

αναφέρονται αυτούσιες όσες απαντήσεις θεωρήθηκαν σηµαντικότερες και πιο 

ενδεικτικές της στάσης των παιδιών ως προς τις δυνάµεις και την κίνηση. Οι 

µαθητές δυσανασχέτησαν στην αρχή, αλλά πείστηκαν να αφιερώσουν µια 

διδακτική ώρα και απάντησαν χωρίς να δώσουµε διευκρινίσεις. Η µόνη 

διευκρίνιση που δόθηκε ήταν ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα 

όπου δεν αναφέρεται. 
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Πίνακας 1: Κατανοµή κατά φύλο 

Α΄ Γυµνασίου Β΄ Γυµνασίου 

ΦΥΛΟ                   f                f  %             f                            f  % 

Aγόρια                27                38,57          40                           57,14 

Κορίτσια              43                61,43           30                           42,86 

Σύνολο                 70             100,00          70                         100,00 

 

f : απόλυτη συχνότητα 

f% : σχετική συχνότητα 

 

Πίνακας 2: Κατανοµή κατά φύλο 

Γ΄ Γυµνασίου Α΄ Λυκείου 

ΦΥΛΟ                 f                  f  %           f                            f  % 

Aγόρια                45                64,29         26                           37,14 

Κορίτσια             25               35,71          44                           62,86 

Σύνολο                70             100,00         70                         100,00 
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2.2. Ερωτηµατολόγιο για την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών  στις 

∆υνάµεις, όταν δεν έχουν διδαχθεί το επιστηµονικό πρότυπο (Νευτώνια 

µηχανική) 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Φίλε µαθητή/ µαθήτρια 

 Σε παρακαλώ συµπλήρωσε τα στοιχεία που σου ζητούνται χωρίς να 

ανησυχείς ότι αυτά θα κοινοποιηθούν στους γονείς σου ή θα επηρεάσουν κατά 

κάποιο τρόπο το βαθµό σου. Για το λόγο αυτό δεν γράφεις σε κανένα σηµείο 

στο έντυπο αυτό το όνοµά σου. Προσπάθησε να απαντήσεις στις διάφορες 

ερωτήσεις µε σαφήνεια και µε καθαρά γράµµατα. Όπου χρειάζεται να κάνεις 

σχήµατα µπορείς να χρησιµοποιήσεις µολύβι και γοµολάστιχα. Για να 

απαντήσεις θα έχεις άνεση χρόνου, αλλά µη σπαταλάς άσκοπα το χρόνο σου. 

Επίσης µη συνοµιλείς µε τους διπλανούς σου, γιατί εκτός από ενοχλητικό είναι 

και αιτία καθυστέρησης. 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΟΡΙ/ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
 
Μη γράφετε κάτω από αυτή τη γραµµή 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

1)Χρονικό διάστηµα που 

συµπληρώθηκε. 

2)Αντιδράσεις των µαθητών 

3) ∆ιευκρινήσεις που έδωσες. 

4) Κάτι άλλο. 
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1. Έχεις µια καρέκλα και κάθεσαι σ΄αυτήν. Η καρέκλα ασκεί κάποια δύναµη 

πάνω σου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

2. Πάνω σε ένα τραπέζι υπάρχει µια µπάλα που στέκεται ακίνητη. Νοµίζεις ότι 

στη µπάλα ασκείται µια ή περισσότερες από µια δυνάµεις; Να σχεδιάσεις τη 

δύναµη ή τις δυνάµεις που νοµίζεις ότι ασκούνται στη µπάλα. Να γράψεις και 

την προέλευσή τους. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Ένας άνθρωπος πέταξε προς τα πάνω µια πέτρα και παρακολουθεί την 

κίνησή της. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η πορεία της πέτρας. Η πέτρα 

φεύγει από το χέρι του ανθρώπου περνά από το σηµείο Β, φθάνει στο 

υψηλότερο σηµείο Γ και πέφτει στο σηµείο Ε. Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που 

ασκούνται στην πέτρα στη θέση Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

4. Στην εικόνα φαίνεται ένας άνθρωπος που σπρώχνει ένα αυτοκίνητο που 

χάλασε η µηχανή του. Ο δρόµος που κινείται το αυτοκίνητο είναι ευθύς και 

οριζόντιος και τα φρένα είναι «λυµένα». Το αυτοκίνητο κινείται µε το 

σπρώξιµο του ανθρώπου. 

Η δύναµη (δράση εδώ) του οδηγού που σπρώχνει το αυτοκίνητο του είναι ίση 

µε την αντίδραση του αυτοκινήτου πάνω στον οδηγό; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή  σας. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Ένας παίκτης µε το µπαστούνι του γκόλφ κτυπάει µια µπάλα του γκόλφ, η 

οποία κινείται στον αέρα. Ένας συµµαθητής σας υποστηρίζει ότι τρεις 

δυνάµεις ασκούνται στην µπάλα: 

Α: Η δύναµη της βαρύτητας 

Β: Η δύναµη του κτυπήµατος 

Γ:  Η δύναµη της αντιστάσεως του αέρα 

Να κυκλώσετε το σωστό: 

i) Mόνον την Α   ii)Μόνον τις Α και Β 

iii) Μόνον τις Α και Γ  iv) Mόνο τις Α, Β και Γ 

v) Μόνον τις Β και Γ 
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6. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία προς τα δεξιά µε σταθερή ταχύτητα. Ποιο 

από τα παρακάτω διαγράµµατα δείχνει σωστά τις δυνάµεις που ασκούνται στο 

αυτοκίνητο; (Βάλτε σε κύκλο τα γράµµατα µε τη σωστή απάντηση). 

 

 

 

 

 

 

7. Με βάση το παρακάτω σχήµα, έχουµε έναν γίγαντα και ένα παιδί που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ηρεµία. Ποιος από τους δυο ανθρώπους 

ασκεί στον άλλο τη µεγαλύτερη δύναµη; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 



Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 54

2.3. Aνίχνευση  των ιδεών των παιδιών στις ∆υνάµεις όταν έχουν διδαχθεί 

το επιστηµονικό πρότυπο (Νευτώνια µηχανική). 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Φίλε µαθητή/ µαθήτρια 

 Σε παρακαλώ συµπλήρωσε τα στοιχεία που σου ζητούνται χωρίς να 

ανησυχείς ότι αυτά θα κοινοποιηθούν στους γονείς σου ή θα επηρεάσουν κατά 

κάποιο τρόπο το βαθµό σου. Για το λόγο αυτό δεν γράφεις σε κανένα σηµείο 

στο έντυπο αυτό το όνοµά σου. Προσπάθησε να απαντήσεις στις διάφορες 

ερωτήσεις µε σαφήνεια και µε καθαρά γράµµατα. Όπου χρειάζεται να κάνεις 

σχήµατα µπορείς να χρησιµοποιήσεις µολύβι και γοµολάστιχα. Για να 

απαντήσεις θα έχεις άνεση χρόνου, αλλά µη σπαταλάς άσκοπα το χρόνο σου. 

Επίσης µη συνοµιλείς µε τους διπλανούς σου, γιατί εκτός από ενοχλητικό είναι 

και αιτία καθυστέρησης. 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΟΡΙ/ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
 
Μη γράφετε κάτω από αυτή τη γραµµή 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

1)Χρονικό διάστηµα που 

συµπληρώθηκε. 

2)Αντιδράσεις των µαθητών 

3) ∆ιευκρινήσεις που έδωσες. 

4) Κάτι άλλο. 
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1. Ένας άνθρωπος τρέχει κρατώντας µια µπάλα στο ύψος του ώµου του (βλ. 

σχήµα). Καθώς τρέχει αφήνει την µπάλα να πέσει. Ποια τροχιά θα 

ακολουθήσει η µπάλα που αφήνει ο δροµέας; 

Α. κίνηση κατά την αρχική διεύθυνση µε ταυτόχρονη πτώση (παραβολική) 

Β. Κατακόρυφη σε σχέση µε το σηµείο όπου αφέθηκε 

Γ. Προς τα πίσω από το σηµείο όπου αφέθηκε 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Έξι όµοιες µπάλες πετιούνται στον αέρα από έναν ταχυδακτυλουργό. Στο 

παρακάτω σχήµα όλες οι µπάλες βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Σχεδιάστε τη 

δύναµη που ασκείται σε κάθε µια µπάλα 

  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.Ένας άνθρωπος πέταξε προς τα πάνω µια πέτρα και παρακολουθεί την 

κίνησή της. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η πορεία της πέτρας. 

 Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που ασκούνται στην πέτρα στις εξής θέσεις: 

α) Στη θέση Α, µόλις η πέτρα έχει φύγει από το χέρι του ανθρώπου; 

β) Στη θέση Β, στα µισά του ύψους που αναβαίνει τελικά η πέτρα, 

γ) Στη θέση Γ, στο ψηλότερο σηµείο, 

δ) Στη θέση ∆, στα µισά του ύψους καθώς πέφτει,  

ε) Στη θέση Ε, όταν η πέτρα φτάνει στο ύψος που ξεκίνησε την κίνησή της.  

 Να εξηγήσεις τα σχέδια σου. 

   …………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Στην εικόνα φαίνεται ένας άνθρωπος να προσπαθεί να κινήσει το 

αυτοκίνητο του, αλλά το αυτοκίνητο δεν κινείται. Η µηχανή του αυτοκινήτου 

δεν δουλεύει. Ασκείται δύναµη  στο αυτοκίνητο; 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Το παρακάτω σχήµα δείχνει την τροχιά µιας µπάλας του γκολφ. Να 

σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στη µπάλα σε τρεις διαφορετικές 

θέσεις: Κατά την άνοδο, στην κορυφή της διαδροµής και κατά την κάθοδο. (Η 

αντίσταση του αέρα αµελητέα). 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Σηµειώστε µε Σ τις σωστές και µε Λ τις λανθασµένες εκφράσεις: 

(1)Ένα σώµα έχει δύναµη     ( ) 

(2)Ένα σώµα αποκτά δύναµη    ( ) 

(3)Η ύπαρξη δύναµης απαιτεί δυο σώµατα  ( ) 

(4)Ένα σώµα ασκεί δύναµη σε κάποιο άλλο  ( ) 

(5)Ένα σώµα δέχεται δύναµη από κάποιο άλλο ( ) 

 

7. Με βάση το παρακάτω σχήµα, έχουµε έναν γίγαντα και ένα παιδί που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ηρεµία. Ποιος από τους δυο ασκεί 

µεγαλύτερη δύναµη στον άλλο; (Βάλτε σε κύκλο το γράµµα µε τη σωστή 

απάντηση). 

α. ο γίγαντας 

β. το παιδί 

γ. κανείς από τους δυο 

∆ικαιολογήστε την επιλογή σας. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Ανάλυση Αποτελεσµάτων της έρευνας 

3.1. Αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου Α΄ και Β΄ Γυµνασίου 

Η έρευνα για την Α΄ Γυµνασίου έγινε στο 2ο Γυµνάσιο Καλαµάτας, στο 

Γυµνάσιο Μονεµβασιάς Ν. Λακωνίας και στο 4ο Γυµνάσιο Καλαµάτας (πίνακας 

3). 

Πίνακας 3: Κατανοµή κατά φύλο σε κάθε  σχολείο της Α΄ Γυµνασίου 
2ο Γυµν. Καλαµάτας Γυµν. Μονεµβασίας 4ο Γυµν. Καλαµάτας 

ΦΥΛΟ             f          f %      f                f%              f                f%    
Αγόρια           12      42,86    5             26,32        10                43,48 
Κορίτσια        16       57,14   14             73,68        13                56,52 
Σύνολο          28     100,00  19            100,00        23              100,00 
 

 Η  έρευνα για τη Β΄ Γυµνασίου έγινε στο γυµνάσιο Παπαδιανίκων Ν. 

Λακωνίας,  στο Γυµνάσιο  Παρ. Καλαµάτας και στο Γυµνάσιο Θουρίας Ν. 

Μεσσηνίας. (πίνακας 4) 

Πίνακας 4: Κατανοµή κατά φύλο σε κάθε  σχολείο της Β΄ Γυµνασίου 
Γυµν. Παπαδιανίκων Γυµν. Παρ. Καλαµάτας Γυµν. Θουρίας 

ΦΥΛΟ             f          f %      f                    f%             f                   f%    
Αγόρια           15         60   15                57,70        10               52,63 
Κορίτσια       10         40    11                42,30          9               47,37 
Σύνολο           25       100   26              100,00        19             100,00 
 

3.1.1. Αξιολόγηση της 1ης ερώτησης του 1ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 1η: 

Έχεις µια καρέκλα και κάθεσαι σ’αυτήν. Η καρέκλα ασκεί κάποια δύναµη 

πάνω σου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 Στόχος της 1ης ερώτησης είναι να ανιχνεύσουµε τις ιδέες των παιδιών 

που έχουν για τις δυνάµεις που ασκούνται σε ακίνητα  σώµατα. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 1ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 
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Α΄ Γυµνασίου Β΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις                                f                f  %         f                        f  % 
∆εν υπάρχει δύναµη                41            58,58 
(εναλλακτικές αντιλήψεις) 

       36                   51,43 

Υπάρχει δύναµη 
(απαντήσεις που είναι  
σύµφωνες µε την                      25            35,71 
επιστηµονική άποψη) 

        
 
       19                   27,14 

Μη επαρκής                                4              5,71        15                   21,43  
Σύνολο                                     70          100,00        70                 100,00  
Πίνακας 5: Στατιστική επεξεργασία της 1ης ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α : Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 1ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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 Οι απαντήσεις (πίνακας 5) έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις κατηγορίες: 

 - Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει αυτές που συσχετίζουν την ύπαρξη 

δύναµης µε την κίνηση ή µε κάτι το «ζωντανό». 

 Η έρευνα έδειξε ότι ένα µεγάλο ποσοστό (58,58%) για την Α’ Γυµνασίου 

και 51,43% για την Β’  Γυµνασίου) απάντησε ότι η καρέκλα δεν µπορεί να 

ασκήσει  προς τα πάνω δύναµη, γιατί είναι ένα άψυχο σώµα ή είναι ακίνητη. 

 

Παραδείγµατα: 

Α21: ∆εν ασκεί κάποια δύναµη η καρέκλα πάνω µου γιατί δεν έχει ζωή για να 

ασκεί δύναµη. 

Α29: Όχι: Γιατί εγώ κάθοµαι επάνω στην καρέκλα και εγώ ασκώ δύναµη 

επάνω σ΄ αυτήν. Επειδή η καρέκλα είναι ένα άψυχο πράγµα και δεν έχει 

δύναµη σε αντίθεση µε µένα που έχω. 

Β16: Όχι γιατί η καρέκλα είναι άψυχο σώµα και ακίνητη. 

Β50: Όχι γιατί δεν είναι κάποιος ζωντανός οργανισµός ώστε να ασκεί κάποια 

δύναµη επάνω µας. 

Β63: Όχι, δεν ασκεί γιατί εγώ κάθοµαι επάνω της και η καρέκλα είναι 

ακίνητη. 

- Η δεύτερη κατηγορία συµπεριλαµβάνει τις απαντήσεις των παιδιών που 

δέχθηκαν ότι η καρέκλα ασκεί δύναµη. Το µικρό ποσοστό οφείλεται στο ότι τα 

παιδιά δεν έχουν διδαχθεί ακόµη τη νευτώνια µηχανική. 

(35,71% για την Α΄ Γυµνασίου και 27,14% για την Β΄ Γυµνασίου) 

 

παραδείγµατα: 

Α24: Ναι. Γιατί άµα δεν ασκούσε καµία δύναµη θα σπαζόταν. 

Α31: Ναι, ασκεί δύναµη προς εµάς, γιατί η καρέκλα στηρίζει το βάρος µας. 

Α33: Ασκεί δύναµη πάνω µου γιατί µπορεί να µε στηρίζει όµως κι εγώ ασκώ 

δύναµη σ΄αυτήν καθώς κάθοµαι 

Α63: Ναι, αφού η καρέκλα δέχεται δύναµη από µένα και εγώ θα δέχοµαι από 

αυτή. 
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Β4: Ναι. Η καρέκλα ασκεί κάποια δύναµη πάνω µου όπως  και εγώ πάνω 

σ΄αυτήν. 

Β8: Ναι γιατί εµείς ασκούµε κάποια δύναµη γιατί καθόµαστε επάνω της και 

αυτή µας κρατάει. 

Β29: Ναι, γιατί άµα καθίσουµε πάνω στη καρέκλα αυτή µας κρατάει και δεν 

σπάει. 

Β59: Ναι, γιατί η καρέκλα µπορεί να κρατήσει το άτοµο χωρίς να πέσει κάτω. 

Β64: Ναι. Γιατί η καρέκλα κρατάει το βάρος σου µε τη δύναµη που έχει. 

Γι΄αυτό έχει κατασκευαστεί έτσι να µην σπάζει. 

- Η Τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις ανεπαρκείς απαντήσεις (5,71% για 

την Α΄ Γυµνασίου και 21,43% για τη Β΄ Γυµνασίου). 

 

3.1.2. Αξιολόγηση της 2ης  ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 2η  

Πάνω σε ένα τραπέζι υπάρχει µια µπάλα που στέκεται ακίνητη. Νοµίζεις ότι 
στη µπάλα ασκείται µια ή περισσότερες από µια δυνάµεις; Να σχεδιάσεις τη 
δύναµη ή τις δυνάµεις που νοµίζεις ότι ασκούνται στη µπάλα. Να γράψεις 
και την προέλευσή τους. 
 

 

 

 

 
 

 Στόχος της 2ης ερώτησης είναι να ανιχνεύσουµε τις ιδέες των παιδιών 

που έχουν για σώµατα που ισορροπούν  πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και είναι 

ακίνητα. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 2ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 



Κεφάλαιο 3. Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

 62

 
Απαντήσεις                                        f                    f%           f                       f% 

Μόνο η δύναµη της βαρύτητας      32                45,71          11                 15,71 

Μόνο η δύναµη του τραπεζιου         2                  2,85           10                 14,29 

Καµία δύναµη                                 11                15,72           25                35,71 

Επιστηµονική άποψη                       7                 10,00             8                11,43 

Μη επαρκής                                  18                 25,72           16                22,86 

Σύνολο                                          70               100,00           70              100,00 

Πίνακας 6: Στατιστική επεξεργασία της 2ης  Ερώτησης του 1ου   Ερωτηµατολογίου 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α : Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 2ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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 Στο ίδιο πλαίσιο µε την προηγούµενη ερώτηση βρίσκεται και το πνεύµα 

της δεύτερης. Ένα ποσοστό µαθητών (45,71% για την Α΄  Γυµνασίου και 

15,71% για την Β΄ Γυµνασίου) περιέλαβαν µόνο την δύναµη της βαρύτητας, 

ένα µικρό ποσοστό (2,85% για την Α΄ Γυµνασίου και 14,29% για την Β΄ 

Γυµνασίου) περιέλαβαν µόνο την δύναµη προς τα πάνω που ασκείται από το 

τραπέζι και ένα µεγάλο ποσοστό (15,72% για την Α΄ Γυµνασίου και 35,71% για 

την Β΄ Γυµνασίου) απάντησε ότι δεν έχουµε δυνάµεις γιατί η µπάλα και το 

τραπέζι είναι ακίνητα. Επίσης ένα µικρό ποσοστό (10% για την Α΄ Γυµνασίου 

και 11,43% για την Β΄ Γυµνασίου) απάντησε σωστά δηλ. η βαρύτητα και το 

τραπέζι ασκούν αντίθετες δυνάµεις στη µπάλα. 

 

παραδείγµατα: 

Α47: Πάνω στη µπάλα ασκείται η δύναµη της βαρύτητας που προέρχεται από 

τη γη. 

Α52: Πάνω στη µπάλα ασκείται µια δύναµη η βαρύτητα που την τραβάει προς 

τα κάτω και έτσι µένει ακίνητη. 

Α65: Πιστεύω ότι η µπάλα δεν ασκεί µια δύναµη, αλλά το τραπέζι ασκεί 

δύναµη στην µπάλα. 

Α50: Πιστεύω ότι δεν ασκείται καµία δύναµη όταν η µπάλα είναι ακίνητη. Αν η 

µπάλα δεν ήταν ακίνητη θα ασκούσε µια δύναµη. 

Α57: Πιστεύω ότι στη µπάλα ασκείται µια δύναµη, η δύναµη της βαρύτητας 

που την τραβάει προς τη γη. Αυτή η δύναµη προέρχεται από την έλξη της γης. 

Επίσης ασκείται η δύναµη ότι τη σπρώχνει το τραπέζι. 

Α67: Στη µπάλα ασκούνται δυο δυνάµεις, επειδή η δύναµη της βαρύτητας 

κάνει την µπάλα να πέσει, ενώ η δύναµη του τραπεζιού την κρατά. 

Β5: Στη µπάλα δεν ασκούνται δυνάµεις, γιατί είναι ακίνητη πάνω στο τραπέζι. 

Β8: Η µπάλα κάθεται στο τραπέζι, οπότε το τραπέζι ασκεί δύναµη στη µπάλα. 

Επίσης  έχουµε το βάρος της µπάλας γιατί είναι φουσκωµένη και µέσα της έχει 

δύναµη. 
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Β29:  Στην µπάλα δεν ασκούνται δυνάµεις, γιατί τραπέζι και µπάλα δεν έχουν 

ζωή και παραµένουν ακίνητα. 

Β49: ∆εν ασκούνται δυνάµεις, γιατί η µπάλα δεν κινείται ενώ αν κινούτανε θα 

ασκούσε και το τραπέζι επίσης δεν κινείται, για να µην πέσει η µπάλα. 

 

3.1.3. Αξιολόγηση της 3ης ερώτησης του 1ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 3η  

Ένας άνθρωπος πέταξε προς τα πάνω µια πέτρα και παρακολουθεί την 
κίνησή της. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η πορεία της πέτρας. Η πέτρα 
φεύγει από το χέρι του ανθρώπου περνά από το σηµείο Β, φθάνει στο 
υψηλότερο σηµείο Γ και πέφτει στο σηµείο Ε. Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις 
που ασκούνται στην πέτρα στη θέση Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στόχος της τρίτης ερώτησης είναι να διαπιστωθεί πως οι µαθητές που 

δεν έχουν διδαχθεί τη νευτώνια µηχανική, αντιλαµβάνονται την σχέση µεταξύ 

δυνάµεως και κινήσεως. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 3ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 
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Α΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις                    f             f% 

 Β΄ Γυµνασίου 
f                    f% 

Εναλλακτικές  
αντιλήψεις                  54        77,14 

 
                 48                  68,57 

Επιστηµονική  
Άποψη                           8        11,43 

 
                   7                  10,00 

Μη επαρκής                   8        11,43                  15                  21,43 
Σύνολο                       70       100,00                  70                100,00 
Πίνακας 7: Στατιστική επεξεργασία της 3ης ερώτησης του 1ου ερωτηµατολογίου 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α : Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 3ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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 Από τις απαντήσεις  που πήραµε (πίνακας 7) ένα µεγάλο ποσοστό 

(77,14% για την Α’ Γυµνασίου και 68,57% για την Β΄ Γυµνασίου) θεωρεί 

απαραίτητη τη δράση επάνω στην πέτρα µιας δύναµης Fh. Πιστεύουν ότι η 

δύναµη αυτή είναι στην αρχή «δυνατή» (όταν η πέτρα φεύγει από το χέρι) και 

ελαττώνεται  καθώς η πέτρα ανυψώνεται. Η δύναµη αυτή έχει διεύθυνση και 

φορά τη διεύθυνση και τη φορά της κίνησης της πέτρας και εξηγεί την προς τα 

επάνω κίνηση της πέτρας. Οι µαθητές αποδίδουν την προέλευση της δύναµης 

Fh στο αίτιο που έθεσε αρχικά τη πέτρα σε κίνηση. 

 Σε πολλές απαντήσεις επικρατεί ο αυθόρµητος συλλογισµός των 

παιδιών, ότι έχουµε δυο δυνάµεις, την δύναµη του χεριού Fh και την δύναµη 

της βαρύτητας Fg και εφόσον έχουµε κίνηση προς τα πάνω θα είναι Fh > Fg. 

 Χαρακτηριστικές είναι οι εξηγήσεις που ακολουθούν από τους µαθητές: 

Α7: Από τότε που θα την πετάξουµε µέχρι το σηµείο γάµα, ασκείται  η δύναµη 

του χεριού και από το γάµα και µετά η δύναµη της βαρύτητας. 

Α10: Στο σηµείο Β εξασκούνται η δύναµη του ανθρώπου και η βαρύτητα. 

Πηγαίνει η πέτρα προς τα πάνω γιατί στο σηµείο Β µεγαλύτερη είναι η δύναµη 

του ανθρώπου. 

Α42: Η δύναµη του χεριού, δηλαδή το πόσο δυνατά το χέρι πέταξε την πέτρα 

προς τα πάνω. Ακόµα παίζει ρόλο και η δύναµη της βαρύτητας. 

Α52: Ο άνθρωπος ασκεί δύναµη που κάνει την πέτρα να πάει  προς τα πάνω 

(µυϊκή δύναµη) όµως η πέτρα δεν µένει πολύ στον αέρα γιατί η βαρύτητα 

τραβάει την πέτρα προς τα κάτω. Η βαρύτητα είναι πιο ισχυρή  από τη µυϊκή 

δύναµη. 

B8: Στο σηµείο Β ασκούνται η δύναµη  που παίρνει η πέτρα  από το χέρι µας 

µόλις την πετάµε και το βάρος της, όµως πάει προς τα πάνω, γιατί η δύναµη 

του χεριού είναι µεγάλη. 

Β29: Στο Β έχουµε τη δύναµη που παίρνει η πέτρα από το χέρι µας και 

πηγαίνει προς τα πάνω και είναι µεγαλύτερη από τη βαρύτητα που έλκει η γη 

την πέτρα. 

Β57: Στο σηµείο Β ασκούνται η δύναµη του κτυπήµατος και η βαρύτητα. 
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 Η επιστηµονική ορθή απάντηση είναι, ότι η µόνη δύναµη που δρα στην 

πέτρα στο σηµείο Β είναι η δύναµη της βαρύτητας Fg. Αυτή αναγκάζει την 

πέτρα να εκτελέσει επιβραδυνόµενη  κίνηση µέχρι το υψηλότερο σηµείο Γ της 

τροχιάς και στη συνέχεια να επιταχυνθεί προς τη γη. Εάν απουσίαζε η δύναµη 

αυτή, τότε σύµφωνα µε το νόµο της αδράνειας, η πέτρα θα έπρεπε  να 

κινηθεί, επ΄ άπειρον διατηρώντας σταθερές την αρχική τους ταχύτητα και τη 

διεύθυνση. 

 Το µικρό ποσοστό ορθής απάντησης (11,43% για την Α΄ Γυµνασίου και 

10% για την Β΄ Γυµνασίου) έχει την λογική του, καθότι τα παιδιά δεν έχουν 

διδαχθεί τη νευτώνια µηχανική. 

Β3: Ασκείται η δύναµη της βαρύτητας 

Β51: Όταν η πέτρα φεύγει από το χέρι έχει τη δύναµη του χεριού, όταν όµως 

φθάσει στο Β έχει µόνο τη βαρύτητα, που η γη έλκει την πέτρα. 

Β65: Άµα δεν έχω αέρα, ασκείται µόνο η δύναµη της βαρύτητας. 

 

3.1.4. Αξιολόγηση της 4ης ερώτησης του 1ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 4η  

 Στην εικόνα φαίνεται ένας άνθρωπος που σπρώχνει ένα αυτοκίνητο 
που χάλασε η µηχανή του. Ο δρόµος που κινείται το αυτοκίνητο είναι 
ευθύς και οριζόντιος και τα φρένα είναι «λυµένα». Το αυτοκίνητο κινείται 
µε το σπρώξιµο του ανθρώπου. 
 Η δύναµη (δράση εδώ) του οδηγού που σπρώχνει το αυτοκίνητο του 
είναι ίση µε την αντίδραση του αυτοκινήτου πάνω στον οδηγό; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
 

 

 

 

 

Στόχος µας στην 4η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις ιδέες των µαθητών που 

έχουν για δυο σώµατα που αλληλεπιδρούν και κινούνται µαζί. 
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 Η στατιστική επεξεργασία της 4ης  ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

Α΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις                    f             f% 

 Β΄ Γυµνασίου 
f                    f% 

Εναλλακτικές   
αντιλήψεις                      50          71,43 

 
             46                65,72 

Επιστηµονική  
Άποψη                            12          17,14 

 
             13                18,57 

Μη επαρκής                     8          11,43              11                15,71 
Σύνολο                           70        100,00              70              100,00 
Πίνακας 8: Στατιστική επεξεργασία της 4ης ερώτησης του 1ου ερωτηµατολογίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Α : Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 4ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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 Η σωστή απάντηση είναι ναι. Οι µαθητές όµως όπως έδειξε η έρευνα 

έχουν την τάση να απαντούν όχι και µάλιστα σε µεγάλο ποσοστό (71,43% για 

την Α΄ Γυµνασίου και 65,72% για την Β΄ Γυµνασίου). Να κι η δικαιολογία: Η 

δράση του οδηγού είναι µεγαλύτερη  από την αντίδραση του αυτοκινήτου, 

επειδή αυτό κινείται. 

 Ο αυθόρµητος συλλογισµός «θέλει» οπωσδήποτε τη µια δύναµη (δράση 

εδώ) να υπερτερεί της άλλης (αντίδρασης εδώ) στις περιπτώσεις όπου έχουµε 

κίνηση δυο σωµάτων µαζί (ο οδηγός που σπρώχνει και το αυτοκίνητο). 
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 Κάτω απ΄ αυτόν το συλλογισµό κρύβεται µια λογική εσφαλµένη: «Στο 

αυτοκίνητο ενεργούν δυο δυνάµεις, η δράση του οδηγού και η αντίδραση του 

αυτοκινήτου. Όταν τις συνθέσουµε θα πρέπει να προκύψει µια (συνισταµένη) 

δύναµη µε κατεύθυνση αυτή της ταχύτητας του αυτοκινήτου». 

 Παραθέτουµε ορισµένες απαντήσεις των µαθητών: 

Α10: Όχι. Εφόσον το αυτοκίνητο κινείται, η δύναµη του ανθρώπου είναι 

µεγαλύτερη της αντίδρασης του αυτοκινήτου. Αν η αντίδραση ήταν ίδια το 

αυτοκίνητο δεν θα κινιόνταν. 

Α20: Όχι, η δύναµη του αυτοκινήτου δεν είναι ίση µε την δικιά µας. Είναι σε 

µικρότερο βαθµό, γιατί ενώ ο άνθρωπος βάζει δύναµη, µπορεί να σπρώξει το 

αυτοκίνητο. 

Α22: Η δύναµη του οδηγού είναι µεγαλύτερη της αντίδρασης του αυτοκινήτου, 

γιατί το αυτοκίνητο κινείται. 

Β14: Όχι δεν είναι ίση, γιατί αν ήταν ίση η δύναµη του οδηγού και η 

αντίδραση του αυτοκινήτου, τότε δεν θα µετακινιόταν, το αυτοκίνητο θα έµενε 

ακίνητο. 

Β48: Όχι. Η αντίδραση του αυτοκινήτου πάνω στον οδηγό είναι  πολύ 

µεγαλύτερη γιατί έχουν διαφορά µάζας. 

Β46: Όχι, γιατί το αυτοκίνητο κινείται και δεν αντιδρά πάνω στον οδηγό. 

Β53: Η δύναµη του οδηγού είναι µεγαλύτερη από την αντίδραση του 

αυτοκινήτου  επειδή  αν η δύναµη του οδηγού ήταν ίση µε την αντίδραση του 

αυτοκινήτου δεν θα µπορούσε ο οδηγός να το κινήσει. 

Β57: Η δράση του οδηγού δεν είναι ίση µε την αντίδραση του αυτοκινήτου, 

επειδή  ο οδηγός καταφέρνει να µετακινήσει το αυτοκίνητο. Έτσι η δύναµη 

του οδηγού είναι µεγαλύτερη από την αντίδραση του αυτοκινήτου. 
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3.1.5.  Αξιολόγηση  της 5ης  Ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 5η  

 Ένας παίκτης µε το µπαστούνι του γκολφ κτυπάει µια µπάλα του 

γκολφ, η οποία κινείται στον αέρα. Ένας συµµαθητής σας υποστηρίζει ότι 

τρεις δυνάµεις ασκούνται στην µπάλα: 

Α. Η δύναµη της βαρύτητας 

Β: Η δύναµη του κτυπήµατος 

Γ: Η δύναµη της αντιστάσεως του αέρα 

Να κυκλώσετε το σωστό: 

i)Μόνον την Α  ii) Μόνον τις Α και Β 

iii) Μόνον τις Α και Γ iv) Μόνο τις Α, Β και Γ 

v) Μόνον τις Β και Γ 

 Στόχος µας στην 5η  ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε  τις ιδέες που έχουν 

οι µαθητές ως προς τις δυνάµεις που εξασκούνται σε ένα αντικείµενο που 

κινείται στον αέρα και κυρίως όταν έχει αποµακρυνθεί από το αίτιο που το 

έβαλε σε κίνηση. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 5ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

Πίνακας 9 
Α΄ Γυµνασίου 

Απαντήσεις                         f         f%  
Β΄ Γυµνασίου 
f                f% 

Mόνον την Α                      2          2,86                   -                     - 
Μόνον τις Α και Β              5          7,15                 12               17,15 
Μόνον τις Α και Γ              4          5,72                   8               11,43 
Μόνον τις Α,Β και Γ         50         71,42                  20               28,57 
Μόνον τις Β και Γ              9         12,85                 30               42,85 
Σύνολο                            70      100,00                 70             100,00 
 

Πίνακας 9: Στατιστική επεξεργασία της 5ης ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 5ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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 Η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν όλοι οι µαθητές (91,42% για την Α΄ 

Γυµνασίου και 88,57% για την Β΄ Γυµνασίου), θεωρούσαν ότι υπήρχε πάντοτε 

µια δύναµη στην µπάλα, η δύναµη του κτυπήµατος που ενεργούσε στη 

διεύθυνση της κίνησης. Αντιπροσωπευτικές είναι οι απαντήσεις µερικών 

µαθητών που ακολουθούν: 

Α31: Κύκλωσα (iv) 

Α: Αν δεν ήταν η βαρύτητα, η µπάλα θα συνέχιζε να κινείται στον αέρα 

Β: Αν δεν χτυπούσαµε τη µπάλα, δεν θα κινούνταν 

Γ: Αν δεν ήταν η αντίσταση του αέρα, δεν θα κινούνταν γρήγορα. 

Α36: Κύκλωσα (iv). Eίναι  η δύναµη της βαρύτητας, γιατί έτσι και δεν είχαµε 

βαρύτητα, θα έµενε η µπάλα στον αέρα. Είναι η δύναµη του κτυπήµατος, είναι 

γιατί χτυπάµε την µπάλα. Η αντίσταση του αέρα, γιατί τρίβεται στον αέρα. 

Β30: Κύκλωσα το Β και Γ γιατί η µπάλα έχει τη δύναµη του κτυπήµατος όταν 

φεύγει και τη δύναµη της αντιστάσεως όταν είναι στον αέρα. 

Β41: Κύκλωσα το (ν) γιατί πιστεύω ότι η βαρύτητα δεν παίζει κάποιο ρόλο. 

Αντιθέτως η δύναµη του κτυπήµατος και η αντίσταση του αέρα βοήθησαν 

πάρα πολύ. 
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Β42: Κύκλωσα το (ιν): 

 Την δύναµη της βαρύτητας διότι η γη έλκει τα σώµατα µέσα στην 

ατµόσφαιρα. 

 Η δύναµη του κτυπήµατος διότι ο άνθρωπος κτυπάει την µπάλα για να 

σηκωθεί. 

 Η δύναµη της αντιστάσεως του αέρα γιατί αν έχει αέρα η µπάλα θα 

πέσει πιο γρήγορα. 

Β65: Θα υπήρχε µια δύναµη από το µπαστούνι του γκολφ που σιγά –σιγά 

εξασθενίζει. 

Β68: Θα υπήρχε µια δύναµη πάνω στην µπάλα από τον άνθρωπο που την 

κτύπησε, η οποία µειωνόταν καθώς ανεβαίνει στον αέρα. 

 Όλες αυτές οι απαντήσεις δείχνουν πόσο αναγκαία θεωρούν τα παιδιά 

την ύπαρξη µιας κινητήριας δύναµης που να εξηγεί την κίνηση των σωµάτων. 

Μια τέτοια άποψη, ότι ένα κινούµενο αντικείµενο έχει κατ΄ανάγκην µια 

δύναµη κατά την διεύθυνση  της κινήσεως φαίνεται στις απαντήσεις των 

µαθητών. 

  

3.1.6. Αξιολόγηση της 6ης ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 6η  

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία προς τα δεξιά µε σταθερή ταχύτητα. 

Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα δείχνει σωστά τις δυνάµεις που 

ασκούνται στο αυτοκίνητο; (βάλτε σε κύκλο τα γράµµατα µε τη σωστή 

απάντηση). 
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 Στόχος της  6ης ερώτησης είναι να ανιχνεύσουµε τις ιδέες των µαθητών 

για τις δυνάµεις που ασκούνται σε ένα σώµα όταν κινείται σε ευθεία µε 

σταθερή ταχύτητα. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 6ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

Α΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις              f                f% 

Β΄ Γυµνασίου 
               f                             f% 

(α)                           5                7,14                7                           10,00  
(β)                           3                4,28                3                             4,29 
(γ)                          38              54,29              24                           34,29 
(δ)                          24              34,29              36                           51,42 
Σύνολο                  70             100,00             70                          100,00 
Πίνακας 10: Στατιστική επεξεργασία της 6ης ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 6ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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Η έρευνα έδειξε ότι ένα µεγάλο ποσοστό (54,29% για την Α΄ Γυµνασίου και 

34,29% για την Β΄ Γυµνασίου) κύκλωσε το (γ) και αυτό συµβαίνει γιατί 

κρύβεται µια λογική: 

 «Στο (γ) έχουµε τέσσερις δυνάµεις, όταν τις συνθέτουµε προκύπτει µια 

(συνισταµένη) δύναµη µε κατεύθυνση αυτή της ταχύτητας του αυτοκινήτου». 
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3.1.7. Αξιολόγηση της 7ης ερώτησης  του 1ου Ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 7η  

Με βάση το παρακάτω σχήµα, έχουµε έναν γίγαντα και ένα παιδί που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ισορροπία ποιος από τους δυο 

ανθρώπους ασκεί στον άλλο τι µεγαλύτερη δύναµη; ∆ικαιολογήστε την 

απάντηση σας. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Στόχος µας στην 7η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις ιδέες των µαθητών που 

έχουν για δυο σώµατα διαφορετικής µάζας που αλληλεπιδρούν και βρίσκονται 

σε ηρεµία. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 7ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

Α΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις             f               f% 

Β΄ Γυµνασίου 
f              f% 

O γίγας                   42            60,00                  52              74,28 
Το παιδί                 15             21,43                 12              17,14 
Κανένας                 10             14,29                   6                8,58 
Μη επαρκής            3               4,28                    -                     - 
Σύνολο                  70            100,00                 70             100,00 
Πίνακες 11: Στατιστική επεξεργασία της 7ης ερώτησης του 1ου Ερωτηµατολογίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 7ης  ερώτησης , του 1ου 
ερωτηµατολογίου
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Η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των µαθητών (60% για την Α’  Γυµνασίου 

και 74,28% για την Β’  Γυµνασίου) απάντησε εσφαλµένα ότι ο µεγαλύτερος σε 

µάζα ή βάρος άνθρωπος ασκεί και τη µεγαλύτερη δύναµη. 

 

παραδείγµατα: 

Α19: Τη µεγαλύτερη δύναµη ασκεί ο γίγας γιατί έχει το µεγαλύτερο βάρος. 

Α24: Ο γίγαντας. Γιατί ο γίγαντας έχει πιο πολύ βάρος και µάζα από το ότι 

έχει το παιδί; 

Α53: Ο γίγαντας γιατί έχει µεγαλύτερο βάρος και µεγαλύτερο σώµα σε σχέση 

µε το παιδί. 

Β37: Αυτός που ασκεί µεγαλύτερη δύναµη είναι ο γίγαντας, επειδή έχει πολύ 

µεγαλύτερη µάζα και όγκο από το παιδί. 

Β48: Ο γίγαντας ασκεί πολύ µεγαλύτερη δύναµη στο παιδί, γιατί υπάρχει µια 

τεράστια διαφορά µάζας. 

Β54: Ο γίγαντας ασκεί περισσότερη δύναµη προς το παιδί, γιατί έχει 

µεγαλύτερο βάρος. 

Β53: ∆εν κινούνται ο γίγαντας και το παιδί, ασκούν ίσες δυνάµεις. 
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3.2. Αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ 

Λυκείου 

 Η έρευνα για την Γ΄ Γυµνασίου έγινε στο Γυµνάσιο Αιγάλεω, στο 

Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας και στο 3ο Γυµνάσιο Σπάρτης (πίνακας 12). 

 
 

Πίνακας 12: Κατανοµή κατά φύλο σε κάθε σχολείο της Γ΄ Γυµνασίου 
Γυµνάσιο Αιγάλεω Γυµνάσιο Παρ. 

Καλαµάτας 
3ο  Γυµνάσιο Σπάρτης 

ΦΥΛΟ                   f      f%  f             f%        f             f% 

ΑΓΟΡΙΑ             15      68,18 16             66,66       14          58,33 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ            7      31,82         8            33,34        10          41,67 

ΣΥΝΟΛΟ          22     100,00       24          100,00       24        100,00 
 

Η έρευνα για την Α΄ Λυκείου έγινε στο 1ο Λύκειο Καλαµάτας, στο Λύκειο 

Μολάων  και στο 3ο Λύκειο Καλαµάτας. (Πίνακας 13). 

Πίνακας 13:  
Κατανοµή κατά φύλο σε κάθε σχολείο της Α΄ Λυκείου 

1ο Ενιαίο Λύκειο 
Καλαµάτας 

Λύκειο Μολάων 3ο Λύκειο Καλαµάτας 

ΦΥΛΟ                f      f%       f             f%         f             f% 
ΑΓΟΡΙΑ          9      34,62            6           25         11        55 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ     17    65,38           18          75            9          45 
ΣΥΝΟΛΟ      26     100,00             24        100,00         20        100,00 
  

3.2.1. Αξιολόγηση της 1ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 1η  

Ένας άνθρωπος τρέχει κρατώντας µια µπάλα στο ύψος του ώµου του (βλ. 

σχήµα). Καθώς τρέχει αφήνει την µπάλα να πέσει. Ποια τροχιά θα 

ακολουθήσει η µπάλα που αφήνει ο δροµέας; 

Α. κίνηση κατά την αρχική διεύθυνση µε ταυτόχρονη πτώση (παραβολική) 

Β. Κατακόρυφη σε σχέση µε το σηµείο όπου αφέθηκε 

Γ. Προς τα πίσω από το σηµείο όπου αφέθηκε 
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 Στόχος µας στην 1η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις παρανοήσεις των 

µαθητών ως προς τις κινήσεις των σωµάτων σε σχέση µε το νόµο της 

αδράνειας. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 1ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

Γ΄ Γυµνασίου 

Απαντήσεις             f        f% 

Α΄ Λυκείου 

               f              f% 

A:                     22       31,43                49       70,00 

B:                     42        60,00                21        30,00  

Γ:                     05          7,15                  -            - 

Μη επαρκής      01          1,42                  -            - 

Σύνολο             70       100,00                70       100,00 

 

Πίνακας 14: Στατιστική επεξεργασία της 1ης ερώτησης του 2ου  ερωτηµατολογίου 



Κεφάλαιο 3. Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από την έρευνα προέκυψε ότι ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών (60% για 

την Γ΄ Γυµνασίου και 30% την Α΄ Λυκείου) απαντούν την επιλογή Β.  ∆ηλαδή 

οι µαθητές δεν λαµβάνουν υπόψη την αρχική ταχύτητα της µπάλας παρά µόνο 

το βάρος της, το οποίο και επενεργεί µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη κατά 

την άποψή τους, πτώσης της. Βέβαια η σωστή απάντηση είναι η Α, ότι δηλαδή 

η µπάλα, λόγω της αδράνειας, θα εµφανίσει ένα συνδυασµό δυο κινήσεων: 

κίνηση κατά την αρχική διεύθυνση µε ταυτόχρονη πτώση. 

 

Παραδείγµατα  

Γ5: Η µπάλα θα πέσει κατακόρυφα σε σχέση µε το σηµείο όπου αφέθηκε λόγω 

της βαρύτητας, αφού δεν δέχεται καµία ώθηση. 

Γ15: Θα πέσει κατακόρυφα σε σχέση µε το σηµείο που αφέθηκε, γιατί το χέρι 

του βρίσκεται κατακόρυφα απ΄το έδαφος. Έτσι θα πέσει κατακόρυφα γιατί 

δεν έχει σχέση η ταχύτητα που τρέχει ο άνθρωπος. 

Γ28:  Το Α. Έχει αρχική ταχύτητα, την ταχύτητα του ανθρώπου και κάνει και 

µια οριζόντια πορεία και λόγω της αδράνειας πέφτει. 

Γ32: Το Α. Έχει αρχική ταχύτητα του ανθρώπου. Έχει παραβολική τροχιά και 

λόγω της αδράνειας πέφτει. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 1ης  ερώτησης , του 2ου 
ερωτηµατολογίου
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Γ51: Το Γ. Προς τα πίσω από το σηµείο όπου αφέθηκε, αφού αφήνοντας τη 

µπάλα µε τη φόρα που έχει ο άνθρωπος θα πάει προς τα πίσω. 

Γ59: Η µπάλα θα ακολουθήσει  κατακόρυφη τροχιά επειδή ο άνθρωπος δεν θα 

βάλει καθόλου δύναµη. 

Γ65: Είναι το Α γιατί το σώµα έχει αρχική ταχύτητα Uo από τον άνθρωπο. 

Όµως παρά της βαρυτικής έλξης δεν πέφτει κατακόρυφα, αλλά συνδυάζει 2 

κινήσεις. Κάνει κατακόρυφη πτώση και συγχρόνως λόγω της αδράνειας 

ακολουθεί παραβολικής τροχιά ώσπου να καταλήξει στο σηµείο Α. 

Γ69: Το σώµα έχει αρχική ταχύτητα Uo και λόγω της επίδρασης του βάρους 

του το σώµα εκτελεί σύνθετη κίνηση (ελεύθερη  πτώση και ευθύγραµµη οµαλή 

κίνηση µε ταχύτητα Uo). 

Α5: Το Α γιατί εκτός απ΄την ελεύθερη πτώση που προκαλείται από το βάρος 

του σώµατος έχει και µία αρχική ταχύτητα από τον άνθρωπο, οπότε κάθε 

οριζόντια βολή (παραβολική) που είναι µία σύνθετη κίνηση που αποτελείται 

από µία οριζόντια και µια κατακόρυφη κίνηση. 

Α16: Το Β: Θα πέσει κατακόρυφα στο σηµείο απ΄όπου αφέθηκε γιατί υπάρχει 

βαρύτητα, η οποία έλκει το σώµα προς την γη. 

Α66: Θα πέσει  κατακόρυφα γιατί ο άνθρωπος δεν πέταξε την µπάλα µε 

κάποια ταχύτητα ώστε να πέσει πιο µπροστά αλλά την άφησε απλά. 

 

3.2.2. Αξιολόγηση της 2ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 2η : 

Έξι όµοιες µπάλες πετιούνται στον αέρα από έναν ταχυδακτυλουργό. Στο 

παρακάτω σχήµα όλες οι µπάλες βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Σχεδιάστε τη 

δύναµη που ασκείται σε κάθε µια µπάλα 
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 Στόχος µας στη 2η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις παρανοήσεις των 

µαθητών ως προς τις κινήσεις των σωµάτων σε σχέση µε τον δεύτερο νόµο 

του Νεύτωνα. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 2ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 

Γ΄  Γυµνασίου 
Απαντήσεις             f        f% 

Α΄ Λυκείου 
                  f              f% 

Εναλλακτική  
άποψη                      42       60,00 

 

       50              71,44 

Επιστηµονική 
άποψη                        6         8,57 

 

         17              24,28 

Μη επαρκης             22       31,43                 3                 4,28 

Σύνολο                      70       100,00         70              100,00 

Πίνακας 15: Στατιστική επεξεργασία της 2ης ερώτησης του 2ου Ερωτηµατολογίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 2ης  ερώτησης , του 2ου 

ερωτηµατολογίου

60,00%

8,57%

31,43%

71,44%

24,28%

4,28%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Εναλλακτική άποψη Επιστηµονική άποψη Μη επαρκείς

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ



Κεφάλαιο 3. Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

 81

 Η επιστηµονική ορθή απάντηση είναι ότι σε όλες τις µπάλες δρα η ίδια 

δύναµη, η δύναµη της βαρύτητας και µόνο αυτή. Ορθά απάντησε  ένα µικρό 

ποσοστό µαθητών (8,57%) για την Γ΄ Γυµνασίου και ένα µεγαλύτερο ποσοστό 

(24,28%) για την Α΄ Λυκείου. 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (60% για την Γ΄ Γυµνασίου 

και 71,44% για την Α΄ Λυκείου) απάντησαν ότι οι δυνάµεις είναι διαφορετικές. 

Η δυσκολία προφανώς προκλήθηκε από τις τροχιές και τις ταχύτητες που 

δείχνονται στο σχήµα. Πολλοί µαθητές µπέρδεψαν την επιτάχυνση α  µε την 

ταχύτητα V της κάθε µπάλας. Πιστεύουν ότι οι δυνάµεις έχουν διαφορετικό 

µέγεθος µεταξύ τους, εφόσον η κάθε µπάλα έχει και διαφορετική ταχύτητα. 

Επίσης στη Γ΄ Γυµνασίου είχαµε πολλές απαντήσεις µη επαρκείς (31,43%). 

 Από την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων που δίνουν οι µαθητές 

και από τις εξηγήσεις που τις συνοδεύουν φτάνει κανείς στο συµπέρασµα: 

 Οι µαθητές, συχνά χρησιµοποιούν αυθόρµητα ή διαισθητικά  τη ψευτο-

γραµµική σχέση µεταξύ της δύναµης και της ταχύτητας F= ….(v) όταν 

αντιµετωπίζουν φαινόµενα κίνησης σωµάτων. 

 Πιο αναλυτικά, συχνά υπερισχύουν οι συλλογισµοί: 

- Αν V=o => F=o ακόµα κι αν η επιτάχυνση α= 0 

- Αν V=0 => F = 0 (ακόµα κι αν η επιτάχυνση α=0) µε κατεύθυνση αυτή της 

ταχύτητας. 

- Αν οι ταχύτητες σωµάτων είναι διαφορετικές τότε και οι δυνάµεις είναι 

διαφορετικές. 

 Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε µερικές απαντήσεις των παιδιών: 

Γ64: Στο σηµείο που έχω ταχύτητα V1 έχω δύναµη που ασκείται προς τα 

πάνω. 

Στο σηµείο που έχω ταχύτητα V2=0 δεν ασκείται δύναµη 

Στο σηµείο που έχω ταχύτητα V3 ασκείται δύναµη προς τα δεξιά. 

Στο σηµείο που έχω ταχύτητα  V4 ασκείται δύναµη διαγώνια προς τα κάτω 

Στο σηµείο που έχω ταχύτητα V5 ασκείται δύναµη προς τα κάτω 

Στο σηµείο που έχω ταχύτητα V6 ασκείται δύναµη προς τα πάνω 
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Α24: α) Στη θέση µε ταχύτητα V1, ασκείται η δύναµη F1 προς τα πάνω, διότι η 

ταχύτητα έχει φορά προς τα πάνω. 

         β) Στη θέση µε ταχύτητα V2=0 δεν ασκούνται καθόλου δυνάµεις. 

         γ)  Στη θέση µε ταχύτητα V3 ασκείται δύναµη προς τα δεξιά 

        δ) Στη θέση µε ταχύτητα V4, ασκείται δύναµη F1 προς τα κάτω. 

        ε) Στη θέση µε ταχύτητα V5 ασκείται δύναµη F1 προς τα κάτω. ∆ηλαδή το 

βάρος της µπάλας. 

      ζ) Στη θέση µε ταχύτητα V6 ασκείται δύναµη προς τα πάνω. 

• Ενδιαφέρον έχουν και οι συλλογισµοί µε τους οποίους δικαιολογείται η 

λανθασµένη απάντηση κάνοντας οι µαθητές χρήση του δεύτερου 

νευτωνικού νόµου κίνησης. 

 Να το αποτέλεσµα: 

«Η δύναµη  που ασκείται σε κάθε µπάλα είναι F=ma . Οι µπάλες είναι όµοιες, 

άρα εκείνο που µεταβάλλεται είναι το α->». 

 Στο δοθέν σχήµα ορισµένοι µαθητές έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 

Γ7: - Για το V1 που έχει φορά προς τα πάνω το α είναι θετικό. Εποµένως η 

µπάλα θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Εποµένως η F1 προς τα πάνω. 

- Για το V2=0, το α θα είναι µηδέν, οπότε F=0 

- Για το  V3 που είναι εφαπτοµένη της καµπύλης και φορά παρ/λο προς το  

έδαφος το α σταθερό. Εποµένως η δύναµη προς τα δεξιά. 

- Για V4 και V5 που έχουν φορά προς τα κάτω το α είναι αρνητικό, και 

δύναµη προς τα κάτω. 

- Για το V6 το α είναι θετικό και η δύναµη προς τα πάνω. 

Α35: Στο σηµείο µε ταχύτητα V1 η µπάλα έχει φορά προς τα πάνω έτσι 

πιστεύω πως και η δύναµη θα είναι θετική. 

 Στο σηµείο V2 έχει V=ο έχουµε µια µηδενική δύναµη, όµως επειδή η 

δύναµη δεν επηρεάζεται από την ταχύτητα  έχουµε ακόµα δύναµη. 

 Στο V3 έχει δύναµη, εδώ έχει τη δύναµη ανάλογη µε την ταχύτητα της. 

 Στο V4 η δύναµη που ασκείται εδώ είναι προς τα κάτω, στο V5 έχει φορά 

προς τα κάτω και η δύναµη έχει τη φορά της ταχύτητας. 
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• Αρκετοί µαθητές περιέλαβαν εκτός από το βάρος της σφαίρας και µια 

δύναµη κατά την διεύθυνση της κινήσεως, την δύναµη  ωθήσεως της 

σφαίρας από τα χέρια του ταχυδακτυλουργού.  

Γ30: Στο σηµείο  µε ταχύτητα V1 εφόσον έχει φορά προς τα πάνω η 

επιτάχυνση  είναι θετική και η δύναµη F1 προς τα πάνω . Στο σηµείο µε 

ταχύτητα V2=0 είναι α =o. Στο σηµείο µε ταχύτητα V3 οριζόντια προς την γη 

έχει σταθερή ταχύτητα και F1 έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά. Στο σηµείο µε 

ταχύτητα V4 έχει φορά προς τα κάτω µε το βάρος του και µε την δύναµη του 

ταχυδακτυλουργού. 

 Στο σηµείο V5 έχει µόνο την δύναµη της βαρύτητας και γι΄αυτό πηγαίνει 

προς τα κάτω. Στο σηµείο V6 υπάρχει η δύναµη F δηλ. η δύναµη του χεριού. 

Α2: Στη θέση µε ταχύτητα V1 εξασκείται  το βάρος  και η δύναµη που ασκεί ο 

ταχυδακτυλουργός. 

Στη θέση µε ταχύτητα V2 ασκείται το βάρος. 

Στη θέση µε ταχύτητα V3 ασκείται το βάρος και η δύναµη που ασκεί ο 

ταχυδακτυλουργός. 

Στη θέση µε ταχύτητα V4 ασκείται το βάρος και µια δύναµη F. 

Στη θέση µε ταχύτητα V5 ασκούνται το βάρος. 

Στη θέση V6 ασκείται η δύναµη του ταχυδακτυλουργού. 

 
3.2.3. Αξιολόγηση της 3ης  ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 3η  

Ένας άνθρωπος πέταξε προς τα πάνω µια πέτρα και παρακολουθεί την 

κίνησή της. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η πορεία της πέτρας. 

 Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που ασκούνται στην πέτρα στις εξής 

θέσεις: 

α) Στη θέση Α, µόλις η πέτρα έχει φύγει από το χέρι του ανθρώπου; 

β) Στη θέση Β, στα µισά του ύψους που αναβαίνει τελικά η πέτρα, 

γ) Στη θέση Γ, στο ψηλότερο σηµείο, 

δ) Στη θέση ∆, στα µισά του ύψους καθώς πέφτει,  
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ε) Στη θέση Ε, όταν η πέτρα φτάνει στο ύψος που ξεκίνησε την κίνησή της.  

 Να εξηγήσεις τα σχέδια σου. 

       

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στόχος µας µε την 3η  ερώτηση είναι να διαπιστώσουµε κατά πόσο η 

νευτώνια  µηχανική επηρέασε τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, που 

θεωρούσαν ότι για να κινηθεί ένα αντικείµενο είναι αναγκαίο να δρα σ΄αυτό 

κάποια δύναµη, η οποία επιπλέον θα πρέπει να ενεργεί στη διεύθυνση και τη 

φορά της κίνησης. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 3ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

Γ΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις                   f              f% 

Α΄ Λυκείου 
f              f% 

Εναλλακτική  
Άποψη                    48              68,57 

 
                   48            68,57 

Επιστηµονική 
άποψη                      2                2,86  

 
                   14             20     

Μη επαρκής             20             28,57                    08             11,43 
Σύνολο                    70            100,00                    70             100,00 
 

Πίνακας 16: Στατιστική επεξεργασία της 3ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 3ης  ερώτησης , του 2ου 
ερωτηµατολογίου
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 Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι η µίνι «θεωρία» , «η κίνηση οφείλεται 

σε κάποια δύναµη» είναι ευρέως διαδεδοµένη. Οι µαθητές αποδίδουν την 

προέλευση της δύναµης αυτής στο αίτιο που έθεσε αρχικά τη πέτρα σε κίνηση. 

Ο αυθόρµητος συλλογισµός «θέλει» εδώ η δύναµη του  χεριού να είναι 

µεγαλύτερη από το βάρος της πέτρας, γεγονός που δικαιολογεί την προς τα 

άνω κίνηση της πέτρας. 

 Η επιστηµονική ορθή απάντηση είναι ότι η µόνη δύναµη που δρα στη 

πέτρα όταν φεύγει από το χέρι του ανθρώπου, είναι η δύναµη της βαρύτητας 

Fg. Αυτή αναγκάζει τη πέτρα να εκτελέσει επιβραδυνόµενη κίνηση  µέχρι το 

υψηλότερο σηµείο Γ της τροχιάς και στη συνέχεια να επιταχυνθεί προς τη γη. 

Εάν απουσίαζε η δύναµη αυτή, τότε, σύµφωνα µε το νόµο της αδράνειας, η 

πέτρα θα έπρεπε να κινηθεί επ΄άπειρον διατηρώντας σταθερές την αρχική του 

ταχύτητα και διεύθυνση. 

Παρακάτω αναφέρουµε µερικές ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών. 

Γ46: α) Στη θέση Α έχω την βαρυτική δύναµη (w) και την δύναµη που έδωσε ο 

άνθρωπος (F) µε µεγαλύτερη αυτή που έδωσε ο άνθρωπος. 

β) Στη θέση Β η βαρυτική  δύναµη είναι και παραµένει ίσα αλλά η δύναµη F’ 

ελαττώνεται. 
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γ) Στη θέση Γ υπάρχει µόνο η δύναµη (w) 

δ) Στη θέση ∆ υπάρχει δύναµη w που έχει ενισχυθεί αφού πλησιάζει στο 

κέντρο της Γης. 

ε) Στη θέση Ε υπάρχει η µεγαλύτερη βαρυτική δύναµη σε όλη τη κίνηση. 

Γ60: 1) Στο Α         η δύναµη που δίνει ο άνθρωπος. 

 2) Στο Β η δύναµη του χεριού F1 και το βάρος Β µε F1 > B και η πέτρα 

πηγαίνει προς τα πάνω. 

 3) Στο Γ µόνο το βάρος, γιατί η δύναµη που έδωσε ο άνθρωπος 

µηδενίστηκε. 

 4) Στο ∆ µόνο το βάρος           Β 

 5) Στο Ε µόνο το βάρος          Β 

 

Γ2: Στη θέση Α       ασκείται δύναµη  προς τα πάνω γιατί ο άνθρωπος ασκεί 

δύναµη στην πέτρα. 

 Στη θέση Β        η κίνηση είναι ελαφρά επιβραδυνόµενη και έχουµε δυο 

δυνάµεις. Την δύναµη του χεριού και τη βαρύτητα µε µεγαλύτερη τη δύναµη 

του χεριού. 

 Στη θέση Γ     η κίνηση είναι µηδέν και έχουµε µόνο την βαρύτητα. 

 Στη θέση ∆     η κίνηση είναι επιταχυνόµενη λόγω της βαρύτητας. 

 Στη θέση Ε     η κίνηση είναι επιταχυνόµενη και η πορεία της πέτρας 

τελειώνει. 

Α10: Ση θέση Α ασκείται F1 που δίνει ο άνθρωπος, µεγαλύτερη του βάρους 

γι΄αυτό και έχει φορά προς τα πάνω. 

- Στη θέση Β ασκείται F2 που δίνει ο άνθρωπος µεγαλύτερη του βάρους αφού 

κατευθύνεται προς τα πάνω, αλλά και F1> F2 

- Στη θέση Γ ασκείται µόνο το βάρος 

- Στη θέση ∆ ασκείται µόνο το βάρος όπως και στη θέση Ε όπου ρίχνουν και το 

µπαλάκι πίσω στη γη. 
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Α27: Στη θέση Α ασκείται η δύναµη που ασκεί ο άνθρωπος προς τη πέτρα και 

η δύναµη της πέτρας προς τον άνθρωπο. Στη θέση Β υπάρχει η δύναµη του 

ανθρώπου F1 και το βάρος και το F1 είναι µεγαλύτερο. 

 Στη θέση Γ η µπάλα αρχίζει να επιβραδύνεται, η ταχύτητα είναι µηδέν 

και ασκείται µόνο η δύναµη του βάρους. 

 Στο ∆ κάνει επιτάχυνση,  ασκείται µόνο το βάρος, γι΄ αυτό πηγαίνει 

προς τα κάτω. Στο Ε πάλι µόνο το βάρος, µέχρι το σηµείο που θα σταµατήσει. 

Α57: Στο σηµείο Α ασκούνται το βάρος της σφαίρας προς το κέντρο της γης 

και η δύναµη F που ασκεί  ο άνθρωπος, στις θέσεις Β,Γ,∆, Ε ασκούνται µόνο 

το βάρος της. 

 

3.2.4. Αξιολόγηση της 4ης ερώτησης του 3ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 4η  

Στην εικόνα φαίνεται ένας άνθρωπος να προσπαθεί να κινήσει το 

αυτοκίνητο του, αλλά το αυτοκίνητο δεν κινείται. Η µηχανή του 

αυτοκινήτου δεν δουλεύει. Ασκείται δύναµη  στο αυτοκίνητο; 

 
 

 Στόχος  µας στην 4η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις παρανοήσεις 

των µαθητών που εξακολουθούν να έχουν για τις δυνάµεις και την κίνηση 

(µετά τη νευτώνια διδασκαλία)  σε δυο σώµατα διαφορετικής µάζας που 

αλληλεπιδρούν και δεν κινούνται. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 4ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 
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Γ΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις                          f            f% 

Α΄ Λυκείου 
                         f                f% 

∆εν ασκείται δύναµη 
(γιατί είναι ακίνητα)            2           2,86 

                       3             4,29 

Ασκείται δύναµη 
(εναλλακτική άποψη)        46         65,71 

 
                     36            51,43 

Επιστηµονική άποψη         20         28,57                      30            42,86 
Μη επαρκής                       2           2,86                       1            1,42 
Σύνολο                            70        100,00                      70            100,00 
Πίνακας 17: Στατιστική επεξεργασία της 4ης ερώτησης του 2ου  ερωτηµατολογίου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την έρευνα διαπιστώσαµε ότι η διδασκαλία της νευτώνιας φυσικής και 

κυρίως ο τρίτος νόµος του νεύτωνα επηρέασε τις απόψεις των µαθητών και 

κυρίως των µαθητών της Α΄ Λυκείου που έχουµε µεγάλο ποσοστό να 

συµφωνούν µε την επιστηµονική άποψη (28,57% για την Γ΄ Γυµνασίου 42,86%  

για την  Α΄ Λυκείου). 

ΠΙΝΑΚΑΣ  17A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 4ης  ερώτησης , του 2ου 
ερωτηµατολογίου
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παραδείγµατα  

Γ7: Ναι, η δύναµη του ανθρώπου είναι ίση µε την αντίδραση του αυτοκινήτου 

3ος νόµος του Νεύτωνα 

Γ56: Ασκείται δύναµη στο αυτοκίνητο µε βάση το 3ο νόµο του Νεύτωνα 

(δράση-αντίδραση). 

Α38: Ο άνθρωπος ασκεί δύναµη στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο ασκεί 

δύναµη στον άνθρωπο. Οι δυνάµεις αλληλεπιδρούν και είναι ίσες. 

Α62: Ναι ασκείται δύναµη στο αυτοκίνητο από τον άνθρωπο αλλά και από το 

αυτοκίνητο στον άνθρωπο (δράση-αντίδραση). 

• Η έρευνα έδειξε ότι εξακολουθεί ακόµη να υπάρχει ο αυθόρµητος 

συλλογισµός: 

«σε δυο σώµατα που αλληλεπιδρούν εξασκούνται δυνάµεις, αλλά 

µεγαλύτερη δύναµη ασκεί εκείνο το σώµα που έχει τη µεγαλύτερη µάζα».  

Στην προκειµένη περίπτωση το αυτοκίνητο ασκεί την µεγαλύτερη δύναµη και 

γι΄αυτό δεν κινούνται. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι µετά την διδασκαλία του 3ου 

νόµου του Νεύτωνα δεν υπάρχει πλέον ο αυθόρµητος συλλογισµός: «Στα 

ακίνητα σώµατα δεν εξασκούνται δυνάµεις». 

Παραδείγµατα: 

 Γ28: Ο άνθρωπος ασκεί δύναµη στο αυτοκίνητο αλλά επειδή η µάζα του 

αυτοκινήτου είναι µεγάλη και µεγαλύτερη από του ανθρώπου δε µπορεί να το 

µετακινήσει. 

 Γ60: Ο άνθρωπος ασκεί δύναµη, αλλά το αυτοκίνητο ασκεί µεγαλύτερη 

δύναµη, γι΄αυτό δεν κινείται. 

 Α37: Ναι, ασκείται δύναµη στο αυτοκίνητο από τον άνθρωπο. Στην 

προσπάθεια του να σπρώξει το αυτοκίνητο ασκεί δύναµη.  Βέβαια η µάζα του 

αυτοκινήτου είναι µεγαλύτερη από του ατόµου και θα υπάρχει µεγαλύτερη 

αντίσταση. 

• Αυτού του είδους απαντήσεις επιβεβαιώνουν την διαισθητική αρχή, ότι «η 

ποσότητα της κίνησης είναι ανάλογη µε την ποσότητα της δύναµης» η 
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οποία επίσης, θα µπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία συνέπεια της 

διαισθητικής αρχής «η σταθερή κίνηση απαιτεί µια σταθερή δύναµη». 

 Στον καθηµερινό κόσµο, όπου η τριβή είναι παρούσα, ο άνθρωπος 

πρέπει να σπρώξει ένα αντικείµενο για να το διατηρήσει σε κίνηση. Όταν η 

ίδια η τριβή δεν αναγνωρίζεται ως δύναµη, τότε το παιδί ίσως αναπτύξει τη 

δική του διαισθητική συνεπαγωγή, ότι « η σταθερή κίνηση απαιτεί σταθερή 

δύναµη». Αν θέλει να συνεχίσει να κινείται προς τα εµπρός (οριζόντια) θα 

πρέπει να έχει κάποια ώθηση, αλλοιώς θα του τελειώσει η δύναµη και αµέσως 

θα σταµατήσει. 

 

3.2.5. Αξιολόγηση της 5ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 5η  

 Το παρακάτω σχήµα δείχνει την τροχιά µιας µπάλας του γκολφ. Να 

σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στη µπάλα σε τρεις διαφορετικές 

θέσεις: Κατά την άνοδο, στην κορυφή της διαδροµής και κατά την κάθοδο. 

(Η αντίσταση του αέρα αµελητέα). 

 

 

 

 

 

 Στόχος µας στην 5η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις παρανοήσεις που 

έχουν οι µαθητές ως προς τις δυνάµεις που ασκούνται στην παραβολική 

κίνηση του σώµατος και µετά τη διδασκαλία της νευτώνιας φυσικής. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 5ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 
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Γ΄ Γυµνασίου 
Απαντήσεις             f              f% 

Α΄ Λυκείου 
f            f% 

Εναλλακτική  
Άποψη                      52           74,29 

  
                      51             72,86  

Επιστηµονική 
Άποψη                      10            14,29 

 
                      12             17,14 

Μη επαρκής                8           11,42                           7             10,00 
Σύνολο                      70         100,00                       70           100,00 
Πίνακας 18: Στατιστική επεξεργασία της 5ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18A Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 5ης  ερώτησης , του 2ου 
ερωτηµατολογίου
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Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 
 Όσο αφορά το περιεχόµενο των εναλλακτικών ιδεών, τα αποτελέσµατα 

της έρευνας δείχνουν ότι, σε υψηλό ποσοστό οι µαθητές πιστεύουν ότι τα 

αντικείµενα για να κινηθούν πρέπει να δέχονται στη διεύθυνση της κίνησή 

τους τη δράση κάποιας δύναµης. Αυτό συµβαίνει ακόµη κι όταν το αντικείµενο 

έχει αποµακρυνθεί από το αίτιο που το έθεσε αρχικά σε κίνηση και που 

συντηρεί την κίνηση για κάποιο χρόνο. Θεωρούν ότι η κινητήρια δύναµη είναι 

ανάλογη της ταχύτητας του κινουµένου αντικειµένου. Καθώς η δύναµη 

σταδιακά εξαντλείται, µειώνεται βαθµιαία η ταχύτητα του αντικειµένου έως 

ότου το αντικείµενο πάψει να κινείται. 
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Παραδείγµατα 

 Γ2: Με το κτύπηµα της µπάλας µε το µπαστούνι του γκόλφ, η µπάλα 

αποκτά µια ταχύτητα. 

 Κατά την άνοδο ασκείται επιβραδυνόµενη κίνηση και έχουµε µία δύναµη 

κατά τη φορά της ταχύτητας και το βάρος της µπάλας. 

 Στην κορυφή της διαδροµής η ταχύτητα µηδενίζεται και έχουµε µόνο το 

βάρος της µπάλας. 

 Κατά  την κάθοδο έχουµε επιταχυνόµενη κίνηση  και η µόνη δύναµη 

είναι η βαρύτητα που έλκει τη µπάλα η γη. 

 Γ10: Ο παίκτης  του γκολφ χτυπάει την µπάλα µε το µπαστούνι. ∆ίνει 

δύναµη στην µπάλα. Στο σηµείο Α: η µπάλα έχει δύναµη και αρχίζει να 

ανεβαίνει. Στο σηµείο Β: Η µπάλα αρχίζει να χάνει τη δύναµή της. Στο σηµείο 

Γ: η µπάλα έχει χάσει τη δύναµή της κι πέφτει προς τα κάτω. 

 Γ18: Κατά την άνοδο, έχουµε δυο δυνάµεις. Τη δύναµη που παίρνει από 

το µπαστούνι  και την βαρύτητα. Στα άλλα σηµεία µόνο τη βαρύτητα. 

 Γ28: Κατά την άνοδο ασκείται το βάρος και η δύναµη από το µπαστούνι. 

Στο ανώτατο σηµείο συνεχίζει  να ασκείται η δύναµη από το µπαστούνι και του 

βάρους του. Κατά την κάθοδο, η µόνη δύναµη που ασκείται είναι το βάρος. 

 Α11: Κατά την άνοδο έχουµε µόνο τη δύναµη που ασκεί στην µπάλα το 

µπαστούνι. Στην κορυφή της διαδροµής ασκείται το βάρος η δύναµη απ’ το 

µπαστούνι. Κατά την κάθοδο ασκείται το βάρος µόνο για να κατέβει στο 

έδαφος και η δύναµη απ΄το µπαστούνι που φθάνει στο µηδέν. 

 Α15: Κατά την άνοδό της η µπάλα δέχεται τη δύναµη από το µπαστούνι 

του γκολφ, και τη βαρυτική δύναµη. Στην κορυφή της διαδροµής της η µπάλα, 

δέχεται βαρυτική δύναµη. Κατά την κάθοδο δέχεται τη βαρυτική δύναµη και 

κάνει ελεύθερη πτώση. 

 Α24: Κατά την άνοδο, στη µπάλα ασκείται το βάρος της (Β) (σύµφωνα 

µε το Νόµο του Νεύτωνα), µια δύναµη Ν προς τα δεξιά, στην κορυφή, δέχεται 

το βάρος της Β, µια δύναµη Ν προς τα δεξιά και λίγο καθοδική και κατά την 

κάθοδο, το βάρος και ελεύθερη  πτώση. 
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 Α53: Έχει τη δύναµη που του δίνει ο άνθρωπος και τη δύναµη του 

βάρους στο πρώτο. Στο δεύτερο το βάρος και στο τρίτο το ίδιο (µόνο βάρος). 

 Από την έρευνα παρατηρούµε ότι οι µαθητές συνήθως νοµίζουν  ότι  η 

φορά της δύναµης βρίσκεται  απαραίτητα  στην ίδια κατεύθυνση  µε εκείνη 

της κίνησης του σώµατος. Σύµφωνα όµως µε το νόµο της αδράνειας του 

Νεύτωνα από τη στιγµή που ένα σώµα τεθεί σε κίνηση θα συνεχίσει  να 

κινείται µε σταθερή ταχύτητα εκτελώντας ευθύγραµµη κίνηση, εφ΄ όσον δεν 

ασκηθεί πλέον σ΄ αυτό  καµία δύναµη. Εποµένως  στην περίπτωση της 

κίνησης  του αντικειµένου  στον αέρα, αυτό που θα πρέπει να ερµηνευθεί δεν 

είναι η ίδια η κίνησή του, η οποία προβλέπεται από το νόµο της αδράνειας, 

αλλά το γεγονός ότι η κίνησή του δεν είναι ευθύγραµµη  και ισοταχής.  

Υπεύθυνη για την παραβολική τροχιά του αντικειµένου είναι η έλξη της γης. Η 

δύναµη της βαρύτητας είναι η µόνη δύναµη που ενεργεί  στη µπάλα. 

 

Παραδείγµατα 

Γ3: Η βαρύτητα ασκείται στα 3 σηµεία  

Γ49: Η µόνη  δύναµη που ασκείται εφόσον η µπάλα βρίσκεται στον αέρα είναι  

η βαρύτητα. 

Γ67: Και στις τρεις θέσεις, έχουµε µια δύναµη, τη δύναµη της βαρύτητας µε 

την οποία η γη έλκει την µπάλα. 

Α64:Σε όλα τα σηµεία ασκείται µόνο το βάρος (mg). H κίνηση οφείλεται στην 

δύναµη που της ασκήθηκε στην αρχή από το µπαστούνι κατά την επαφή. 

• Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι η νευτώνια φυσική, ελάχιστα 

επηρέασε τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών (14,29% για τη Γ΄ 

Γυµνασίου  και 17,14% για την Α΄ Λυκείου).  
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3.2.6. Αξιολόγηση της 6ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 6η  

(1) Ένα σώµα έχει δύναµη     ( ) 

(2) Ένα σώµα αποκτά δύναµη     ( ) 

(3) Η ύπαρξη δύναµης απαιτεί δυο σώµατα   ( ) 

(4) Ένα σώµα ασκεί δύναµη σε κάποιο άλλο  ( ) 

(5) Ένα σώµα δέχεται δύναµη από κάποιο άλλο  ( ) 

 

 Στόχος µας στην 6η ερώτηση είναι να ανιχνεύσουµε τις ιδέες των 

µαθητών για την δύναµη και κίνηση και να διαπιστωθεί (ύστερα από τη 

διδασκαλία της νευτώνιας φυσικής) αν η έννοια της δύναµης από οντότητα µε 

υλική υπόσταση, µετατράπηκε σε ένα µέγεθος που χαρακτηρίζει την 

αλληλεπίδραση των σωµάτων. 

 Η στατιστική επεξεργασία της 6ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες. 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Απαντήσεις             ΣΩΣΤΟ            ΛΑΘΟΣ 

        f         f%              f          f% 
     ΣΩΣΤΟ 
 f           f% 

ΛΑΘΟΣ 
f                  f% 

(1)        18       25,71      52         74,29 15         21,43 55           78,57 
(2)        58       82,85       12         17,15 46         65,71 24           34,29 
(3)        35       50            35         50,00 47         67,14 23           32,86 
(4)        67       95,71       3           4,29   61         87,14   9           12,86 
(5)       67        95,71        3           4,29 64         91,43   6             8,57 

Πίνακας 19: Στατιστική επεξεργασία της 6ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19Α: Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 6ης ερώτησης , του 2ου 
ερωτηµατολογίου.
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 Τα αποτελέσµατα της έρευνας, δείχνουν τις µεγάλες δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα στην απόκτηση της επιστηµονικής έννοιας της 

δύναµης. Παρατηρούµε ότι οι µαθητές διατηρούν σε µεγάλο ποσοστό τις προ 

της διδασκαλίας αντιλήψεις τους για την δύναµη και την κίνηση. 

 

3.2.7. Aξιολόγηση της 7ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση 7η  

Με βάση το παρακάτω σχήµα έχουµε έναν γίγαντα και ένα παιδί που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ηρεµία. Ποιος από τους δυο ασκεί 

µεγαλύτερη δύναµη στον άλλο; (Βάλτε σε κύκλο το γράµµα µε τη σωστή 

απάντηση). 

 

α. ο γίγαντας 
β. το παιδί 
γ. κανείς από τους δυο 
 
∆ικαιολογήστε την 
επιλογή σας 
 
 Στόχος µας στην 7η ερώτηση είναι να διαπιστώσουµε κατά πόσο η 

νευτώνια µηχανική επηρέασε τον αυθόρµητο συλλογισµό των παιδιών: «Όταν 

δυο σώµατα διαφορετικής µάζας αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ηρεµία 

µεγαλύτερη, δύναµη ασκεί, εκείνο που έχει την µεγαλύτερη µάζα». 

 Η στατιστική επεξεργασία της 7ης ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες. 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Απαντήσεις                            f              f% 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
                      f                     f% 

α. Ο γίγας                          26           37,14                      25                  35,71  
β. Το παιδί                         10           14,29                      2                     2,86 
γ. Κανείς από τα δυο         33           47,14                    43                    61,43 
Μη ανεπαρκής                      1             1,43                        - 
                                          70         100,00                   70                   100,00 
Πίνακας 20: Στατιστική επεξεργασία της 7ης ερώτησης του 2ου ερωτηµατολογίου. 
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 Η έρευνα έδειξε ότι η νευτώνια µηχανική επηρέασε τις αντιλήψεις των 

παιδιών και ένα µεγάλο ποσοστό (47,14% για την Γ΄ Γυµνασίου και 61,43% 

για την Α΄ Λυκείου) απάντησε ορθά και ένα σηµαντικό ποσοστό εµµένει στις 

απόψεις που είχε πριν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20Α: Το ραβδόγραµµα της στατιστικής επεξεργασίας , της 7ης ερώτησης , του 2ου 
ερωτηµατολογίου.
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α. Ο γίγας β. Το παιδί γ. Κανείς από τα δύο Ανεπαρκείς

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 
3.3. Συµπεράσµατα της αξιολόγησης. 

 Από την παρουσίαση και αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων, θα 

µπορούσε κανείς να αναφέρει ότι τα παιδιά έχουν, από την καθηµερινή 

εµπειρία τους µε την φύση, παγιώσει ορισµένες θεωρίες και αυθόρµητους 

συλλογισµούς µη Νευτώνιους. 

 Τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας, θα µπορούσαν να 

συνοψιστούν στις παρακάτω «διαισθητικές αρχές». 

(1): Οι δυνάµεις έχουν να κάνουν µε ζωντανά πράγµατα 

(2):  Εάν ένα σώµα δεν κινείται, δεν εξασκείται δύναµη σ΄αυτό 

(3) : Η σταθερή κίνηση απαιτεί µια σταθερή δύναµη 

(4): Η ποσότητα της κίνησης είναι ανάλογη µε την ποσότητα της δύναµης 

(5): Η κινητήρια δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας του κινουµένου 

αντικειµένου 
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(6): Όταν ένα σώµα κινείται, υπάρχει µια δύναµη που δρα σ΄ αυτό προς 

την κατεύθυνση της κίνησης 

(7): Όταν δυο σώµατα αλληλεπιδρούν η κατάσταση ηρεµίας είναι τελείως 

διαφορετική από την κατάσταση κινήσεως. 

- Ο «αυθόρµητος συλλογισµός» στην κατάσταση ισορροπίας είναι ότι οι 

δυνάµεις των δυο σωµάτων είναι ανάλογες µε τις µάζες των σωµάτων και την 

µεγαλύτερη δύναµη ασκεί ο έχων την µεγαλύτερη µάζα. 

- Ο «αυθόρµητος συλλογισµός» στην κίνηση των δυο σωµάτων που 

αλληλεπιδρούν είναι ότι η δύναµη που ασκείται κατά την φορά της κινήσεως 

των δυο σωµάτων, είναι µεγαλύτερη από την αντίδραση του άλλου σώµατος. 

(8) Οι δυνάµεις δράση και αντίδραση εφαρµόζονται στο ίδιο σώµα. 

 Ένα σηµείο στο οποίο δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση είναι το πόσο 

φαινοµενικά αυτάρκεις είναι οι απαντήσεις των παιδιών. Νοµίζουµε ότι είναι 

σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι οι απαντήσεις τους έχουν νόηµα γι΄ 

αυτά, οι απαντήσεις λειτουργούν µε τον τρόπο που αυτά εξηγούν, και 

ικανοποιούν τη λύση του προβλήµατος. Για ένα Φυσικό οι απαντήσεις µπορεί 

να φαίνονται όχι µόνο εντελώς απαράδεκτες, αλλά επίσης και εντελώς έξω 

από το θέµα. Όµως, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα παιδιά. Γι΄ αυτά, οι 

απαντήσεις τους είναι αποδεκτές και σχετικές µε το θέµα. Αξίζει να θυµόµαστε 

ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν το δικό τους σύστηµα αναφοράς που τα 

βοηθά όχι µόνο να δίνουν απάντηση σε κάποιο πρόβληµα, αλλά και να 

ξεδιαλύνουν ποιο είναι το πρόβληµα αρχικά. 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας από την σύγκριση των δυο 

ερωτηµατολογίων, δείχνουν τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα 

παιδιά στην απόκτηση της επιστηµονικής άποψης. Παρατηρούµε από την 

σύγκριση των δυο ερωτηµατολογίων, ότι οι µαθητές σε πολλές περιπτώσεις, 

διατηρούν σε µεγάλο ποσοστό τις προ της διδασκαλίας αντιλήψεις τους. 

 Η στατιστική επεξεργασία των ερωτήσεων 1 και 2 του 1ου  

ερωτηµατολογίου µας δείχνει ότι τα παιδιά που δεν έχουν διδαχθεί τη 
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νευτώνια µηχανική δυσκολεύονται να δεχθούν ότι εξασκούνται δυνάµεις σε 

ακίνητα σώµατα (βλ. πίνακα 5Α, 6Α). 

 Τέτοιες περιπτώσεις σωµάτων  που ισορροπούν και είναι ακίνητα, 

φαίνονται απόλυτα «φυσικές», αφού πολλές φορές τις συναντάµε 

καθηµερινά: µια γλάστρα σ’ ένα µπαλκόνι, ένα εγκαταλελειµµένο αυτοκίνητο, 

µια πέτρα στο δρόµο κλπ Φυσικό, επίσης, φαίνεται και το γεγονός που 

εµπειρικά έχουµε αντιληφθεί: αν δε «πειράξουµε» ένα τέτοιο σώµα, αν δεν 

του ασκήσουµε δηλαδή µε κατάλληλο τρόπο µια ή περισσότερες δυνάµεις το 

σώµα θα εξακολουθήσει να παραµένει ακίνητο επ’ άπειρον. Για τα παιδιά 

όµως που έχουν διδαχθεί τη νευτώνια µηχανική τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά. Η µπάλα βρίσκεται σε ηρεµία πάνω στο τραπέζι. Σύµφωνα 

εποµένως µε τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα, η συνισταµένη δύναµη που 

ασκείται στη µπάλα είναι µηδέν. Το βάρος (Β) εξισορροπείται από την κάθετη 

αντίδραση Ν που του ασκεί το τραπέζι. Οι δυνάµεις  αυτές  έχουν ίσα µέτρα 

και αντίθετες κατευθύνσεις. Ωστόσο  δεν αποτελούν ζεύγος «δράση- 

αντίδραση» γιατί προέρχονται από την αλληλεπίδραση της µπάλας µε δυο 

διαφορετικά σώµατα: Το βάρος είναι η δύναµη αλληλεπίδρασης της µπάλας µε 

τη Γη, ενώ η κάθετη αντίδραση µε το τραπέζι. Εξάλλου, η δράση και η 

αντίδραση είναι δυνάµεις που ενεργούν πάντοτε σε δυο διαφορετικά σώµατα, 

που αλληλεπιδρούν. Η δράση στο ένα εξ αυτών και η αντίδραση στο άλλο. 

  Στην προκειµένη περίπτωση: 

 Η Γη ασκεί στη µπάλα τη δύναµη του βάρους (Β). 

 Η µπάλα ασκεί στη Γη τη δύναµη (Β΄ ) που έχει µέτρο ίσο µε το βάρος 

(Β) της µπάλας  και κατεύθυνση αντίθετη µε αυτή. 

 Το τραπέζι ασκεί στη µπάλα τη δύναµη Ν. 

 Η µπάλα ασκεί στο τραπέζι τη δύναµη Ν΄. 

 Οι δυνάµεις Ν και Ν’ έχουν ίσα µέτρα και αντίθετη κατεύθυνση. 

 Όταν βέβαια λύνουµε κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα δεν χρειάζεται 

όλη αυτή η ανάλυση η οποία εξυπακούεται. Αρκεί να καταλαβαίνουµε ότι αυτή 

υπάρχει. Στην πράξη, και για το παράδειγµα που µόλις αναφέραµε, αρκεί να 
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πούµε ότι υπάρχει το βάρος και η αντίδραση του τραπεζιού, που 

αλληλοεξουδετερώνονται  (επειδή η µπάλα δεν µεταβάλλει την ταχύτητά της) 

και να γράψουµε τις αντίστοιχες σχέσεις. Θα πρέπει δηλαδή για τα 

διανύσµατα των δυνάµεων Ν=  - Β και για τα µέτρα τους Β=Ν. 

 Από την σύγκριση των ερωτήσεων 1ης, 2ης του 1ου ερωτηµατολογίου και 

4ης, 7ης του 2ου ερωτηµατολογίου (βλέπε πίνακες 5Α, 6Α, 17Α, 20Α) 

διαπιστώνουµε ότι η διδασκαλία της νευτώνιας µηχανικής και κυρίως ο τρίτος 

νόµος του Νεύτωνα, επηρέασε τις απόψεις των µαθητών. Οι διαισθητικές 

αρχές: (1) και (2) που διακρίναµε κατά την αξιολόγηση του 1ου  

ερωτηµατολογίου δεν υπάρχουν σε µεγάλο ποσοστό στην αξιολόγηση του 2ου 

ερωτηµατολογίου, δηλαδή στους µαθητές που διδάχθηκαν την νευτώνια 

µηχανική. 

 Η σύγκριση των ερωτήσεων 7ης του 1ου ερωτηµατολογίου και 7ης του 2ου 

Ερωτηµατολογίου (βλ. πίνακες 11Α, 20Α) δείχνει ότι εξακολουθεί να 

διατηρείται η διαισθητική αρχή (7) και µετά τη διδασκαλία της νευτώνιας 

µηχανικής. 

 Από την σύγκριση των ερωτήσεων 3ης  του 1ου ερωτηµατολογίου και 2ης, 

3ης, του 2ου ερωτηµατολογίου (βλ. πίνακες 7Α, 15Α, 16Α) προκύπτει ότι η 

νευτώνια µηχανική ελάχιστα επηρέασε τις απόψεις των µαθητών ως προς τις 

διαισθητικές αρχές (3) και (4). Από τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψε ότι 

η µίνι «θεωρία», «η κίνηση οφείλεται σε κάποια δύναµη» είναι ευρέως 

διαδεδοµένη. Οι µαθητές αποδίδουν την προέλευση της δύναµης αυτής στο 

αίτιο που έθεσε αρχικά το σώµα σε κίνηση. Τέτοιες δοξασίες όπως η της 

ωθήσεως, είναι πιο διαδεδοµένες σε µαθητές που δεν έχουν διδαχθεί την 

νευτώνια µηχανική. Μάλιστα, η θεωρία ωθήσεως ήταν δεκτή από µερικούς 

Έλληνες φιλοσόφους και από φιλοσόφους του Μεσαίωνος, 

συµπεριλαµβανοµένου του Γαλιλαίου. Οι θεωρίες αυτές λειτουργούν 

υποσυνείδητα, δεν διατυπώνονται µε λόγια και εφαρµόζονται αυθόρµητα και 

διαισθητικά. 
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 Η σύγκριση της 5ης ερώτησης του 1ου ερωτηµατολογίου και 5ης ερώτησης 

του 2ου ερωτηµατολογίου (βλ. πιν. 9Α, 18Α) δείχνει ότι η διδασκαλία της 

νευτώνιας µηχανικής ελάχιστα επηρέασε τις αντιλήψεις των µαθητών  ως προς 

την διαισθητική αρχή (6). Η έρευνα έδειξε, ότι σε υψηλό ποσοστό οι µαθητές 

πιστεύουν ότι τα αντικείµενα για να κινηθούν πρέπει να δέχονται στη 

διεύθυνση της κίνησής τους τη δράση κάποιας δύναµης. Αυτό συµβαίνει ακόµη 

και όταν το αντικείµενο έχει αποµακρυνθεί από το αίτιο που το έθεσε αρχικά 

σε κίνηση και που συντηρεί την κίνηση για κάποιο χρόνο. Θεωρούν οι µαθητές 

ότι η κινητήρια δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας του κινουµένου 

αντικειµένου (διαισθητική αρχή (5) ). Καθώς η δύναµη σταδιακά εξαντλείται, 

µειώνεται βαθµιαία η ταχύτητα του αντικειµένου έως ότου το αντικείµενο 

πάψει να κινείται.  

 Συγκρίνοντας µεταξύ τους, τα αποτελέσµατα της 1ης ερώτησης του 2ου 

ερωτηµατολογίου της Γ’  Γυµνασίου και Α’  Λυκείου παρατηρούµε ότι η 

επανάληψη της νευτώνιας µηχανικής στην Α’ Λυκείου, επηρέασε προς το 

καλύτερο τις αντιλήψεις των παιδιών ως προς τον 1ο νόµο του νεύτωνα. 

 Πολύ συνοπτικά η εικόνα που σχηµατίζει κανείς από την ανάλυση των 

ερωτηµατολογίων, είναι ενδεικτική δυο κυρίως σηµείων: 

 α)  Τα παιδιά δυσκολεύονται να συσχετίσουν την καθηµερινή τους 

εµπειρία µε τη σχολική  τους γνώση. 

 β) Οι «αυθόρµητες» παραδοχές συνιστούν εµπόδιο στην παραπάνω 

συσχέτιση. 

 Η αποκάλυψη ότι οι µαθητές έχουν παρανοήσεις σε διάφορες περιοχές 

γνώσεων των Φ.Ε., δηµιούργησε την ανάγκη διδακτικών παρεµβάσεων. 

Ορισµένοι ερευνητές προτείνουν ότι η διδασκαλία θα πρέπει να εστιαστεί στις 

παρανοήσεις των µαθητών  και να τους οδηγήσει να διαπιστώσουν την 

αδυναµία ή ακαταλληλότητα των παρανοήσεών  τους να εξηγήσουν συγγενή 

φαινόµενα. 

 Θεωρούν ότι η γνωστική σύγκρουση που θα προκύψει από µια τέτοια 

διαπίστωση, θα κάνει πιο εύκολη την αντικατάσταση των παρανοήσεων από 
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τις επιστηµονικές έννοιες. Σύµφωνα µε αυτή, στο µαθητή προβάλλονται 

πειραµατικά δεδοµένα που αντίκεινται στις προϋπάρχουσες ιδέες του. 

 Τα αντιφατικά αυτά δεδοµένα µετά από κατάλληλη συζήτηση του 

µαθητή µε τον δάσκαλο ή και τους συµµαθητές του είναι πιθανόν να τον 

οδηγήσουν στην αλλαγή των ιδεών  του σε άλλες πιο κοντά στις 

επιστηµονικές. 

 Κατά συνέπεια εάν θέλουµε να κάνουµε ικανούς τους µαθητές να έχουν 

κάποιο κέρδος από την εννοιολογική σύγκρουση, θα πρέπει να τους 

βοηθήσουµε να εκθέσουν και να εκφράσουν ανοικτά τις προαντιλήψεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

∆ιδασκαλία Εποικοδοµητικής Προσέγγισης 

 

4.1. Οργάνωση της Εποικοδόµησης 

 Για να είναι γόνιµη µια προσέγγιση της διδασκαλίας στη διδακτική 

πράξη, θα πρέπει να έχει σηµείο αφετηρίας τους τρεις πόλους: 

Επιστήµη- Μαθητές- ∆άσκαλος 

 Αλλά µια διδασκαλία που περιορίζεται σ΄αυτό το «τρίπολο» είναι 

καταδικασµένη να αποτύχει απ’ τη στιγµή που δεν παίρνει υπόψη της τον 

κοινωνικό και τεχνολογικό περίγυρο, όπως και τους άλλους επιστηµονικούς 

τοµείς (Επιστηµολογία, Ιστορία των Επιστηµών, Γνωστική Ψυχολογία, 

∆ιδακτική των φυσικών, Πληροφορική κ.α.). 

 Ας δούµε τον κάθε πόλο χωριστά. 

 

Τι θεωρούµε πως είναι η Επιστήµη; 

 Συνοπτικά η επιστήµη αναγνωρίζεται ως ανθρώπινη δραστηριότητα η 

οποία εξερευνά το βασίλειο της εµπειρίας, το χαρτογραφεί µεθοδικά και µε 

µπόλικη φαντασία. Με την πειθαρχηµένη µελέτη φαινοµένων, δηµιουργεί ένα 

συνεκτικό και δοµηµένο σύστηµα  γνώσεων. 

Σχηµατικά: 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ =    ΓΝΩΣΕΙΣ     +      Μέθοδος έρευνας «κανονική»    +      εφαρµογές  (επιρροή 
            Επιστηµονικές επαναστάσεις              στο περιβάλλον και  
             (αλλαγές κοσµοειδώλου)                   στον άνθρωπο) 
 
 
και µε µια εναλλακτική σχηµατική παράσταση: 
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 (Μ΄αυτόν τον όρο δηλώνουµε τις γνώσεις και τα ερµηνευτικά σχήµατα 

που κατέχουν  οι µαθητές για τα φυσικά φαινόµενα πριν από τη διδασκαλία 

και δεν είναι κατ΄ανάγκην συµβατά µ΄αυτά του φυσικού). 

Πώς βλέπουµε το δάσκαλο- Φυσικό; Έχει κι αυτός τη δική του φυσική 

(φυσική του δασκάλου) τις δικές του «γνώσεις για τον κόσµο», τα 

ενδιαφέροντα του και την παιδαγωγική του… 

 Στο παρακάτω διάγραµµα γίνεται µια προσπάθεια ανασύνδεσης των 
τριών πόλων. 
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 Στη διαδικασία της εποικοδοµητικής διδασκαλίας, πραγµατοποιούνται 

µια ποικιλία δραστηριοτήτων τις οποίες επιλέγουµε να ονοµάσουµε διδακτικά- 

µαθησιακά έργα, που πρέπει να είναι ενταγµένα στο πλαίσιο της 

Εποικοδοµητικής θεώρησης της γνώσης, δηλαδή της αλληλεπίδρασης του 

µανθάνοντος µε τα ίδια τα πράγµατα (πειραµατισµός) και τους άλλους 

µανθάνοντες (συµµαθητές) καθώς και µε τον έµπειρο συνερευνητή (το 

διδάσκοντα). Κατά την αλληλεπίδραση αυτή ενεργοποιείται η προϋπάρχουσα 

γνώση, εκδηλώνεται λειτουργικά, οικοδοµούνται/αναθεωρούνται/ αλλάζουν 

οι έννοιες και τα µοντέλα και γενικότερα ευοδώνεται η εννοιολογική αλλαγή. 

Ο δάσκαλος δεν είναι το εκτελεστικό όργανο επιλογών που έχουν γίνει ερήµην 

του ίδιου και των µαθητών του. Ο δάσκαλος είναι δηµιουργικός, καινοτόµος, 

επινοητικός και υπεύθυνος, για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων µέσα στο 
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θεσµικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος θα λάβει υπόψη ένα πλήθος 

παραµέτρων µε βάση τις οποίες θα επιλέξει τα µαθησιακά έργα, θα 

αξιοποιήσει την υλικοτεχνική υποδοµή και το εκπαιδευτικό υλικό και η 

αξιολόγηση του αποτελέσµατος από το διδάσκοντα θα εξελίξουν και θα 

βελτιστοποιήσουν τις αρχικές του επιλογές. 

 Από την εφαρµοσµένη έρευνα και την αξιολόγηση, προκύπτει ότι έχει 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα διδακτικά- µαθησιακά έργα: 1) 

Ερωτήσεις 2) Συζήτηση σε οµάδες 3) Εργαστηριακή- πειραµατική 

δραστηριότητα και τα πειράµατα επίδειξης 4) Γνωστική Σύγκρουση 5) 

Σωκρατικός διάλογος 6) Μεταφορές και αναλογίες 7) Χαρτογράφηση των 

εννοιών 8) Μοντελοποίηση 9) Λύση προβληµάτων 10) Στρατηγική της µελέτης 

11) Ειδικοί τρόποι χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού ή έντυπου). 

 Τα διδακτικά –µαθησιακά έργα, σύµφωνα µε τους Drewers F. Milligan K 

(2000) µπορεί να διαταχθούν όπως φαίνεται στο σχήµα 
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 Από το διάγραµµα αυτό προκύπτει ότι µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 

έχουν τα µαθησιακά έργα, στα οποία αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των εµπλεκοµένων στη µαθησιακή δραστηριότητα και η ενεργός εµπλοκή τους 

σε πράξεις όπως η εφαρµογή και ο πειραµατισµός. 

 Οι πολλές προτάσεις µαθησιακών έργων προκαλούν αυθόρµητα το 

ερώτηµα: Ποιος συνδυασµός µαθησιακών έργων είναι ο καλύτερος; Σύµφωνα 

µε τις βασικές θέσεις της Εποικοδόµησης, ο καλύτερος συνδυασµός θα 

κατασκευασθεί από τον διδάσκοντα και τους µαθητές του. 

 Στο πλαίσιο της Εποικοδόµησης δεν είναι αποδεκτό να προταθεί ένας 

µόνο συνδυασµός και να υποστηριχθεί ότι αυτός είναι ο «σωστός», ότι µπορεί 

να εφαρµοστεί σε όλες τις σχολικές τάξεις, σε όλες τις ενότητες του Α.Π, ότι 

µπορεί να επιτύχει όλους τους στόχους κλπ. Θα απηχούσε ένα θετικισµό, ο 

οποίος είναι σε άµεση αντίθεση µε τις βασικές φιλοσοφικές της θέσεις. 

 Σηµαντικότερο πρόβληµα, από την επιλογή του συνδυασµού που θα 

βελτιστοποιήσει τη διδακτική στρατηγική, είναι αυτό της µετάβασης από το 

παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας στο πρότυπο που προτείνει η 

Εποικοδόµηση. Πολλές προτάσεις έχουν γίνει για τη σταδιακή εισαγωγή της 

εποικοδοµητικής στρατηγικής ή των αντίστοιχων µαθησιακών έργων στη 

σχολική τάξη. 

 Για παράδειγµα, µπορούµε να αρχίσουµε αλλάζοντας τον τρόπο που 

χειριζόµαστε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στην καθηµερινή αξιολόγηση 

των µαθητών. 

 Στα πλαίσια της εποικοδοµητικής προσέγγισης οι ερωτήσεις δεν είναι 

«κλειστές» ούτε προσωπικές  προς κάποιο µαθητή ούτε στοχεύουν στην 

ανάκληση στη µνήµη των απαντήσεων, αλλά έχουν τελείως διαφορετική 

λειτουργία και στόχους οι οποίοι κατά τους Κόκκοτα, κα (1995) είναι: 

• Η ανάδειξη της προσωπικής και αυθεντικής γνώµης του κάθε µαθητή για το 

υπό µελέτη θέµα 
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• ∆εν επιδέχονται µία και µόνο µια απάντηση, δεν στοχεύουν στη δικαίωση 

της αποµνηµόνευσης, αλλά στην αποκάλυψη του βαθύτερου «πιστεύω» του 

µαθητή γι΄αυτό που έχει τεθεί προς συζήτηση. 

• Είναι ερωτήσεις που απευθύνονται προς όλους 

• ∆εν προέρχονται από την κυριαρχία του δασκάλου  στις δραστηριότητες 

της τάξης, αλλά είναι µια προέκταση της φάσης του προσανατολισµού που 

έχει προηγηθεί. 

• ∆ε δίνονται άµεσα στους µαθητές, αλλά ακολουθούν ένα µικρό κείµενο, µια 

εικόνα ή µια σειρά από εικόνες, µια παρατήρηση ή ένα σχόλιο που 

ακούστηκε στη φάση του προσανατολισµού. 

• Οι ερωτήσεις δεν εισάγονται µε τα γνωστά «πως και γιατί». ∆οµούνται 

συντακτικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίζεται το προσωπικό στοιχείο, η 

έκφραση γνώµης και το κλίµα ελευθερίας µέσα στο οποίο θα γίνει στη 

συνέχεια η συζήτηση. 

 ∆ιατυπώσεις ερωτήσεων, οι οποίες σέβονται τις παραπάνω θέσεις 

µπορεί να είναι: 

 Πολλοί άνθρωποι νοµίζουν ότι……Εσύ τι νοµίζεις; Συχνά παρατηρούµε 

ότι….. Εσύ πώς νοµίζεις µπορεί να εξηγηθεί; 

 Κοίταξε αυτές τις εικόνες. Τι δείχνουν; Εσύ πώς το ερµηνεύεις; 

 Μαθητές της ηλικίας σου σε ένα άλλο σχολείο έδωσαν αυτές τις 

εξηγήσεις γι΄αυτό το φαινόµενο… Ποια είναι η γνώµη σου; Αυτές οι 

διατυπώσεις δίνουν ένα µήνυµα ελευθερίας έκφρασης (νοµίζεις, ερµηνεύεις, 

µπορεί να εξηγηθεί) τονίζουν την άµεση εµπλοκή του µαθητή (εσύ) και δίνουν 

στο ερώτηµα ανθρώπινη και όχι µεταφυσική προέλευση (άνθρωποι, µαθητές). 

 Τα θέµατα των ερωτήσεων προέρχονται από τις γνωστές πλέον «ιδέες» 

των µαθητών για τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, αλλά οι ίδιες οι 

ερωτήσεις διαµορφώνονται από το δάσκαλο µε βάση τις δικές του απόψεις και 

δεξιότητες σε σχέση µε τους συγκεκριµένους µαθητές. 
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 Πρέπει κατά τους Viennot and Niderrer (1995) να καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ερωτήσεις και το σχετικό κείµενο, εικόνα κλπ στο 

οποίο αυτές αναφέρονται, να πετυχαίνουν την ανάδειξη του βαθύτερου 

«πιστεύω» των µαθητών αποτρέποντας τους από επιφανειακές απαντήσεις. 

Προτείνουν, επίσης ότι πρέπει να αποφεύγεται ο προσανατολισµός σε µια 

συγκεκριµένη απάντηση. Από τους µαθητές ζητείται να δώσουν γραπτές 

απαντήσεις, όχι µόνο γιατί έτσι θα προβληµατιστούν περισσότερο πριν 

απαντήσουν, αλλά γιατί οι  απαντήσεις  που θα ακούγονταν πρώτες θα 

επηρέαζαν τους άλλους µαθητές. Γι΄ αυτό τους δίνεται ένα κείµενο στο οποίο 

περιλαµβάνεται  το θέµα και η ερώτηση  και αυτά  απαντούν γραπτά είτε στο 

χαρτί που τα περιέχει είτε σε ένα τετράδιο σηµειώσεων που έχουν για το 

σκοπό αυτό. 

 Στο επόµενο στάδιο (στο ελληνικό σχολείο), µπορούµε να τους 

καλέσουµε να συζητήσουν ανά δυο τις απαντήσεις που έχουν ετοιµάσει, και 

τέλος να δεχθούµε απαντήσεις δυάδων. (Βλάχος Ι. 2004). 

 Όταν έχουµε πετύχει τη συνεργασία ανά δυο για να απαντούν ή να 

προτείνουν εξηγήσεις, να κάνουν υποθέσεις, να προτείνουν σχέδια για 

πειραµατισµό, µπορούµε να τους καλέσουµε να συζητήσουν σε τετράδες. 

Μπορούµε να εξελιχθεί το πείραµα επίδειξης σε συµµετοχική- διαλογική 

διδασκαλία η οποία ενεργοποιεί όλο και περισσότερο τους µαθητές, τους 

παρακινεί να δίνουν προσοχή στα λεγόµενα των «αδύνατων» συµµαθητών 

τους, τους προτρέπει να συµπληρώνουν τις απαντήσεις που αυτά δίνουν, τους 

καλεί να κρίνουν απόψεις άλλων, να αντιπαραθέσουν επιχειρήµατα κλπ. Με 

τον τρόπο αυτό, σταδιακά και αξιοποιώντας τα ευρήµατα από ένα 

κοινωνιόγραµµα της τάξης, θα είµαστε σε θέση να συγκροτήσουµε οµάδες, οι 

οποίες θα λειτουργούν σύµφωνα µε τις θέσεις της Εποικοδόµησης. 
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4.2. Χρήσιµα διδακτικά εργαλεία 

4.2.1. Φύλλο εργασίας 

 Το φύλλο εργασίας περιέχει κείµενο (τα βασικά σηµεία της 

διδασκόµενης ενότητας), ερωτήσεις, ασκήσεις, εικόνες, οδηγίες κλπ. Είναι 

λογικά δοµηµένο, (ετοιµάζεται από το δάσκαλο) και οι µαθητές καλούνται να 

το συµπληρώσουν, λειτουργώντας ως ένα βαθµό, αυτόνοµα. 

 Με τα φύλλα εργασίας µπορεί να διευκολυνθεί η διδασκαλία και ο 

έλεγχος του µαθησιακού αποτελέσµατος. 

 Το φύλλο εργασίας δίνει δυνατότητα για: 

• Συµπλήρωση των περιεχοµένων των διδακτικών βιβλίων 

• Ανίχνευση των εναλλακτικών ιδεών και γνώσεων των µαθητών 

• Εξατοµίκευση της διδασκαλίας 

• Αξιολόγηση των µαθητών και της διδασκαλίας 

• Αυτοαξιολόγηση των µαθητών 

• Ανάθεση εργασιών στους µαθητές κ.α. 

 

4.2.2 Χάρτης εννοιών 

• Οι χάρτες εννοιών περιλαµβάνουν έννοιες, και τις σχέσεις µε τις οποίες 

διασυνδέονται αυτές. Οι έννοιες έχουν ιεραρχική δοµή, µε τις πιο 

περιεκτικές- γενικές έννοιες στο επάνω µέρος, και τις πιο ειδικές στο 

κάτω. 

• Οι έννοιες «ενώνονται» µε διασυνδέσεις, οι οποίες αποσαφηνίζουν τις 

σχέσεις- τον τρόπο οργάνωσης µεταξύ των εννοιών, σε διαφορετικές 

περιοχές του χάρτη εννοιών. (Βασιλοπούλου Μ. 2001). 

• Κατά τη διδασκαλία πρέπει να µας διακατέχει η ανάγκη για «δοµή». 

 Η «∆οµή» µοιάζει µε αυτό που θέλει να κάνει η ανθρώπινη σκέψη. Η 

δοµή καθησυχάζει το διδασκόµενο αλλά και το διδάσκοντα και ενθαρρύνει τη 

νόησή του να προχωρήσει πιο πέρα. Η δοµή είναι αναγκαίο συστατικό στα 

Αναλυτικά προγράµµατα, στα σχολικά εγχειρίδια αλλά και στη διδασκαλία 

µας. 
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 Η διδασκαλία εννοιών όπως η δύναµη, κ.α. πρέπει κυριολεκτικά να 

οικοδοµείται, και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν αρκεί το «να προσθέσουµε 

κάτι» σε ιδέες προϋπάρχουσες. Οικοδόµηση σε άσφαλτο δεν µπορεί να γίνει. 

Χρειάζεται  να σκάψουµε βαθιά.  

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το «χτίσιµο» της επιστηµονικής γνώσης, ως µια 

διαδικασίας κατά την οποία οι έννοιες µπαίνουν σε µια συγκεκριµένη σειρά 

και θέση µέσα στο εννοιολογικό πλέγµα, απαιτεί την καθοδήγηση και τη 

διαµεσολάβηση του διδάσκοντα. 

 Η σχηµατική οργάνωση της γνώσης συµβάλλει στην εκµάθηση των Φ.Ε. 

εφόσον βοηθά τους µαθητές να δηµιουργήσουν ένα σκελετό για τις βασικές 

έννοιες. Έτσι παρόλο που για κάθε έννοια υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πλήθος 

από προτάσεις που αναφέρονται σ΄αυτή, µε τη σχηµατική παράσταση γίνεται 

µια «συµπύκνωση» όλων αυτών των προτάσεων σε ένα µικρό αριθµό γενικών 

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχούν σε έναν ορισµένο 

αριθµό κελιών. Χρησιµοποιώντας µια αναλογία, θα µπορούσαµε να 

αντιστοιχίσουµε τη σχηµατική οργάνωση της γνώσης µε ένα ντουλάπι στα 

συρτάρια του οποίου τοποθετούνται τα χαρακτηριστικά των εννοιών (σχ.1 και 

σχ.2). 

 Για την έννοια της δύναµης (σχ.2) τα συρτάρια αναφέρονται στη ∆ράση 

και τα Αποτελέσµατα των ∆υνάµεων.  Το «συρτάρι» ∆ράση αναφέρεται στη 

δράση των δυνάµεων µε ζεύγη, και περιέχει «φακέλους» που περιέχουν τις 

προτάσεις «οι δυνάµεις έχουν το ίδιο µέγεθος» «οι δυνάµεις έχουν την ίδια 

διεύθυνση», «οι δυνάµεις έχουν αντίθετη φορά», «οι δυνάµεις ασκούνται σε 

δυο διαφορετικά σώµατα». 

 Το «συρτάρι» Αποτέλεσµα, αναφέρεται στην  παραµόρφωση, στην 

ισορροπία και στη µεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωµάτων, και 

περιέχει τους  «φακέλους» που περιέχουν προτάσεις, όπως « η παραµόρφωση 

των δυνάµεων είναι ελαστική ή µόνιµη» , ένα υλικό σηµείο ισορροπεί όταν η 

συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων είναι µηδέν» κλπ. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ∆ΙΑΝΥΣΜΑ 

 

 

 

∆ΡΑΣΗ     ΜΕ ΖΕΥΓΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ (∆ΡΑΣΗ-ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ) 

 

 

 

    ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

 

         ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 

 

      ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

 

 

ΣΧ.2 

(σχ.1 και σχ.2 Χαντζηγεωργίου 1998) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΑ 
ΣΗΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ι∆ΙΑΣ ΦΥΣΗΣ 
Ι∆ΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
Ι∆ΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΟΡΑΣ 

ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: ΣF=0 
ΣΤΕΡΟ ΣΩΜΑ    : ΣF=0 
                               ΣΜ=0  

ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: ΣF=ΜΑ 
ΣΤΕΡΟ ΣΩΜΑ    : ΣF= ΜΑ 
                               ΣΜ= ΙΩ 
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4.3. ∆ιδασκαλία µέσα στην τάξη µε τη µέθοδο της εποικοδόµησης 

 Η διδασκαλία έγινε στο 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου στη Γ’ Τάξη. Το τµήµα 

είχε 20 µαθητές, 11 αγόρια και 09 κορίτσια. Το περιεχόµενο του µαθήµατος 

ήταν: 3ος Νόµος του Νεύτωνα (∆ράση- αντίδραση). 

 Η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε σε 2 διδακτικές ώρες. 

 

4.3.1. Ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για δυο σώµατα που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ηρεµία ή κίνηση. (1η  ∆ιδακτική ώρα) 

 

 Χώρισα τους µαθητές σε (04) οµάδες των πέντε ατόµων. Στη φάση αυτή 

οι µαθητές εξερεύνησαν τα διάφορα υλικά ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες 

σχετικά µε αυτά και να αναπτύξουν δεξιότητες (π.χ. παρατήρηση, ταξινόµηση, 

διαµόρφωση υποθέσεων, εξαγωγή συµπερασµάτων) και στάσεων (π.χ. 

περιέργεια, διερευνητικό πνεύµα).  Για να προηγηθεί το ενδιαφέρον σε κάθε 

οµάδα έδωσα για εξερεύνηση και παρατήρηση το παρακάτω εικονογραφικό 

υλικό: 

- Ένα αυτοκίνητο  και έναν άνθρωπο να ασκεί δύναµη σ’ αυτό. (Εικ.1) 

- Έναν άνθρωπο  µε ένα σχοινί να τραβά µια βάρκα που είναι στη 

θάλασσα, ενώ αυτός είναι στη ξηρά. (Εικ. 2) 

- Ένα βιβλίο που βρίσκεται πάνω στο θρανίο και ασκείται σ’αυτό το 

βάρος του και η δύναµη που προέρχονται από το θρανίο. (Εικ. 3). 
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 Χρησιµοποίησα  ως ερέθισµα το εικονογραφικό υλικό και δηµιούργησα 

µε µια- δυο κατάλληλες ερωτήσεις µια προβληµατική κατάσταση στη σκέψη 

των µαθητών. 

 Ζήτησα από τους µαθητές, αφού παρατηρήσουν µε προσοχή τις εικόνες, 

να διαπιστώσουν και να αναφέρουν ποιες δυνάµεις είναι από επαφή και ποιες 

είναι από απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε µια συζήτηση γύρω 

από τις δυνάµεις από επαφή  και τις δυνάµεις από απόσταση. 

 Τα παιδιά διαπίστωσαν ότι οι δυνάµεις αλληλεπίδρασης µπορεί να 

οφείλονται σε επαφή των σωµάτων ή να ασκούνται από απόσταση. 

 Ιδιαίτερα έγινε µεγάλη συζήτηση παρατηρώντας την εικόνα 3, για να 

µπορέσουν τα παιδιά να διαπιστώσουν και να αναφέρουν τις δυνάµεις από 

επαφή και τις δυνάµεις από απόσταση (βλ. παρ.3.3. σελ.98). 

 Οι µαθητές  διαπίστωσαν ότι οι δυνάµεις από επαφή που ασκούνται σε 

ένα σώµα είναι τόσες όσα είναι τα σώµατα µε τα οποία αυτό έρχεται σε 

επαφή. 

 Κατόπιν για να ανιχνεύσω τις ιδέες των παιδιών για δυο σώµατα που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ηρεµία ή κίνηση έδωσα να συµπληρώσουν 

το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(για την ανίχνευση των ιδεών των µαθητών) 

Βρίσκεστε µέσα σε ένα τουριστικό λεωφορείο και κρατάτε στο χέρι σας τη 

βαλίτσα σας. Να βρεθούν: 

α) σε κατάσταση ισορροπίας της βαλίτσας τα σώµατα που αλληλεπιδρούν 

καθώς και οι δυνάµεις που ασκούνται σ’ αυτά και ποια η σχέση µεταξύ των 

δυνάµεων. 
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β) σε κατάσταση κίνησης της βαλίτσας (όταν προσπαθείτε να τοποθετήσετε 

στα ράφια του αυτοκινήτου τη βαλίτσα), τα σώµατα που αλληλεπιδρούν 

καθώς και οι δυνάµεις που ασκούνται σ’ αυτά και ποια η σχέση µεταξύ των 

δυνάµεων. 
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Αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου 

 Στόχος µου είναι να ανιχνεύσω τις ιδέες των παιδιών για τις δυνάµεις 

από αλληλεπίδραση για δυο σώµατα που βρίσκονται σε ηρεµία ή κίνηση. 

 Η στατιστική επεξεργασία της ερώτησης δίνεται στους παρακάτω 

πίνακες: 
 

Απαντήσεις                                       f               f% 

Εναλλακτικές αντιλήψεις               10                50 

Επιστηµονική άποψη                       8                 40 

Μη επαρκής                                     2                 10 

Σύνολο                                          20                 100 

Πίνακας (α): Στατιστική επεξεργασία του (α) ερωτήµατος της ερώτησης 

 

Απαντήσεις                                       f               f% 

Εναλλακτικές αντιλήψεις               18                90 

Επιστηµονική άποψη                       -                - 

Μη επαρκής                                  2                 10 

Σύνολο                                       20                 100 

Πίνακας (β): Στατιστική επεξεργασία του (β) ερωτήµατος της ερώτησης 

 

- Η έρευνα έδειξε ότι για την κατάσταση ισορροπίας ένα ποσοστό 40% 

απάντησε σωστά (βάρος βαλίτσας ίσο και αντίθετο µε την αντίδραση του 

χεριού). Είχαµε όµως και εναλλακτικές αντιλήψεις  και κυρίως ότι στην 

κατάσταση ισορροπίας δεν ασκούνται δυνάµεις (50%). 

- Για την κατάσταση κίνησης, οι εναλλακτικές αντιλήψεις ήταν πάρα πολλές 

(90%). 

• Επεκράτησε η άποψη ότι η δύναµη που ασκεί το χέρι πάνω στη βαλίτσα 

είναι µεγαλύτερη από τη δύναµη που ασκεί η βαλίτσα πάνω στο χέρι. 

• Είχαµε και απαντήσεις του τύπου. Άµα ο άνθρωπος είναι δυνατός θα 

πετάξει την βαλίτσα στο ράφι του αυτοκινήτου. Άµα ο άνθρωπος είναι 
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µικρό παιδί θα χρειασθεί τη βοήθεια άλλου ανθρώπου. Επίσης, η δύναµη 

που ασκεί το χέρι πάνω στη βαλίτσα είναι µεγαλύτερη από τη δύναµη που 

ασκεί  η βαλίτσα πάνω στο χέρι και αυτό γιατί ο άνθρωπος έχει 

µεγαλύτερη µάζα από τη βαλίτσα. 

 Η αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου έδειξε ότι οι µαθητές έχουν τις 

παρακάτω ιδέες. 

α) δεν προσδιορίζουν το σύνολο των σωµάτων που αλληλεπιδρούν 

β) στη κατάσταση ισορροπίας δεν εξασκούνται δυνάµεις 

γ) στη κατάσταση κίνησης η  δράση είναι µεγαλύτερη της αντίδρασης 

δ) κατά την αλληλεπίδραση, το σώµα µε τη µεγαλύτερη µάζα ασκεί και την 

µεγαλύτερη δύναµη. 

 

4.3.2. 2η  ∆ιδακτική ώρα (3ος Νόµος του Νεύτωνα) 

 Σύµφωνα µε τους στόχους, τα εµπόδια, τους ρόλους κ.α. παρουσιάζω 

το σχέδιο εργασίας που χρησιµοποίησα στη διδασκαλία. 

 

Α) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι µαθητές µετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση: 

1. Να συνειδητοποιήσουν τις δυνάµεις που ασκούν και δέχονται τα σώµατα 

όταν αλληλεπιδρούν. 

2. Να εντοπίσουν το σύνολο των δυνάµεων από αλληλεπίδραση 

3. Να συµβολίσουν τις δυνάµεις από αλληλεπίδραση µε νέα µεθοδολογία 

4. Να διαπιστώσουν ότι η δράση κι η αντίδραση είναι ίσες και αντίθετες 

δυνάµεις 

5. Να διαπιστώσουν ότι οι δυνάµεις εµφανίζονται κατά ζεύγη. 

6. Να εξασκηθούν σε προβλήµατα της καθηµερινής ζωής χρησιµοποιώντας 

τον 3ο νόµο του Νεύτωνα. 

 



Κεφάλαιο 4. ∆ιδασκαλία Εποικοδοµητικής Προσέγγισης 

 119

Β) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. Η έννοια της δύναµης 

2. ∆υνάµεις επαφής και δυνάµεις από απόσταση 

 

Γ) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Οµαδική εργασία (∆υο δυναµόµετρα, βαλίτσα, σχοινί, ραβδί σκούπας, ζυγαριά 

µπάνιου, δοκιµαστικός σωλήνας, φελλός, νερό, αναπτήρας). Ανακλαστικός 

προβολέας, ∆ιαφάνειες, Βάση στήριξης του δοκιµαστικού σωλήνα κ.α. 

 

∆) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΣΜΟΣ) 

1. Φάση προσανατολισµού 

 Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες 3 ή 5 ατόµων. Στη φάση αυτή οι 

µαθητές εξερευνούν τα διάφορα υλικά ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες σχετικά 

µε αυτά και να αναπτύξουν δεξιότητες (π.χ. παρατήρηση, ταξινόµηση, 

διαµόρφωση υποθέσεων, εξαγωγή συµπερασµάτων) και στάσεων (π.χ. 

περιέργεια, διερευνητικό πνεύµα). 

 Για να προηγηθεί το ενδιαφέρον δείχνουµε διαφάνειες: δυο βάρκες 

όπου ένας βαρκάρης σπρώχνει την άλλη βάρκα, βαρκάρης – βάρκα- µόλος, 

ψαράς- καλάµι. Εισάγεται και η έννοια αλληλεπίδρασης και ζεύγος δυνάµεων- 

«δράση-αντίδραση». 

2. Φάση ανάδειξης ιδεών 

∆ιαφάνεια  1  

Οδηγός σπρώχνει σε οριζόντιο δρόµο το χαλασµένο του αυτοκίνητο. 

 Τα παιδιά θα ρωτηθούν αν η δράση πάνω στο αυτοκίνητο είναι ίση, 

µικρότερη ή µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίδραση του αυτοκινήτου στον 

οδηγό 

 

∆ιαφάνεια 2 (Βλ. ερωτηµατολόγιο) 

Βρίσκεστε µέσα σε ένα τουριστικό αυτοκίνητο και κρατάτε στο χέρι σας τη 

βαλίτσα σας. 
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 Οι µαθητές θα ρωτηθούν για τις δυνάµεις που ασκούνται στη βαλίτσα, 

σε κατάσταση ισορροπίας και σε κατάσταση κίνησης (όταν την τοποθετούν 

στα ράφια του αυτοκινήτου). 

 3. Φάση δοκιµασίας: 

∆ίνονται στους µαθητές µια ζυγαριά µπάνιου και ένα κοντάρι από ένα 

σκουπόξυλο και τους ζητείται να εξερευνήσουν τα υλικά  µε σκοπό να 

αυξήσουν το βάρος τους όταν στέκονται όρθιοι επάνω στη ζυγαριά. 

Η πρόκληση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 Για να δούµε όπως είσαστε ανεβασµένοι πάνω στη ζυγαριά και 

βλέπετε το βάρος σας, πως µπορείτε να αυξήσετε το βάρος σας µε ένα 

σκουπόξυλο! 

 Οι µαθητές πιθανόν να προσπαθούν να πιέσουν το σκουπόξυλο στη 

ζυγαριά (βλ.σχήµα 1) η οποία όµως θα συνεχίζει να δείχνει το βάρος τους.

 Πιθανόν να τα καταφέρουν να αυξήσουν το βάρος τους, πιθανόν όχι. 

 Ο διδάσκων συζητά µε τους µαθητές τις προσπάθειες που έκαναν οι 

τελευταίοι προκειµένου να καταφέρουν να κάνουν τη ζυγαριά να δείξει 

περισσότερο βάρος και ερµηνεύει τις αποτυχηµένες (ή επιτυχηµένες) 

προσπάθειες των µαθητών µε βάση την έννοια της δύναµης και την 

αλληλεπίδραση των σωµάτων. 

 Αν πιέσουν οι µαθητές π.χ. το πάτωµα, τότε βλέπουν µικρότερη ένδειξη, 

αν πιέσουν µε το σκουπόξυλο τη ζυγαριά  δεν βλέπουν καµία µεταβολή και αν  

πιέσουν το ταβάνι, τότε θα υπάρξει αύξηση του βάρους τους. 

 

 

 

 

 

                     

 

      Σχ.1              Σχ.2 
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Γίνεται  η ανάλυση του πειράµατος από τον διδάσκοντα. 

- Όταν πιέσετε τη ζυγαριά µε δύναµη, ας πούµε 10 κιλά, θα αναπτυχθεί µια 

προς τα πάνω δύναµη και πάνω στο χέρι σας 10 κιλά (σχ.1) οπότε η ζυγαριά 

δεν δείχνει καµία µεταβολή. Άρα Fz = W 

- Αν πιέσετε µε το σκουπόξυλο το πάτωµα, τότε η ένδειξη της ζυγαριάς 

αλλάζει, δείχνει λιγότερο βάρος (σχ.2). Η ζυγαριά θα δείξει το βάρος σας W 

µείον τη δύναµη F µε την οποία πιέζεται το πάτωµα. Άρα Fz= W-F. 

- Τέλος αν πιέσετε το ταβάνι, τότε θα ασκηθεί στο χέρι σας µια δύναµη µε 

φορά προς τα κάτω, οπότε θα υπάρξει αύξηση του βάρους σας. Άρα Fz= W+F 

• ∆ραστηριότητα  

Παίρνουµε 2 δυναµόµετρα, τα συνδέουµε µεταξύ τους και τα τραβάµε, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 3. 

 

 

 

 

 

 

σχ.3 

 

- Τι δείχνουν τα δυναµόµετρα; 

-  Επαναλάβετε το πείραµα, προσπαθώντας να ανοίξετε κάθε φορά τα 

δυναµόµετρα περισσότερο ή λιγότερο. Για κάθε περίπτωση καταγράψτε τις 

ενδείξεις των 2 δυναµόµετρων. Τι παρατηρείτε; 

- Αλλάξτε τώρα την διεύθυνση των χεριών σας και επαναλάβετε τις 

διαδικασίες. 

 Από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας και το πείραµα της ζυγαριά 

µε το σκουπόξυλο, µπορούµε εύκολα να καταλήξουµε στο συµπέρασµα, πως 

όταν δυο σώµατα αλληλεπιδρούν, καθένα από αυτά ασκεί στο άλλο µια 
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δύναµη. Οι δυνάµεις αυτές έχουν το ίδιο µέτρο, την ίδια διεύθυνση και 

αντίθετες φορές. 

 Από τα παραπάνω συνάγουµε ότι οι δυνάµεις στη φύση εµφανίζονται 

πάντα κατά ζεύγη. Αν σε κάποιο σώµα επιδρά µια δύναµη, αυτό αντιδρά και 

ασκεί στο σώµα που προκάλεσε τη δύναµη µια άλλη, αντίθετη δύναµη. Για το 

λόγο αυτό οι δυνάµεις αυτές ονοµάζονται συχνά δράση και αντίδραση. 

Εποµένως όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση. 

• Η ιδέα ότι οι δυνάµεις εµφανίζονται πάντα ως ζευγάρια και ότι 

ασκούνται σε διαφορετικά σώµατα (η δράση στο ένα σώµα και η 

αντίδραση στο άλλο) µπορεί να παρουσιασθεί µε διάφορους τρόπους 

που εµπλέκουν τον ίδιο το µαθητή (βλ. σχ. 4,5). 

 Στο σχ. 4 έχουµε δραστηριότητες που αναφέρονται στη ∆ράση- 

Αντίδραση: Ανεξάρτητα από το ποιος σπρώχνει ή τραβάει ποιον, η κίνηση 

λαµβάνει χώρα και στις δυο κατευθύνσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4 
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Στο σχ.5 έχουµε δραστηριότητα που αναφέρεται επίσης στη ∆ράση- 

Αντίδραση. Ανεξάρτητα από το ποιο παιδί τραβάει το σχοινί, και τα δυο 

καροτσάκια θα κινηθούν. 

 

 

 

 

 

 

Σχ.5 

Στη φάση δοκιµασίας: 

 α) Σχεδιάζουµε τα σώµατα που αλληλεπιδρούν απο επαφή ή από 

απόσταση, µακριά το ένα απο το άλλο. Τοποθετούµε σε κάθε σώµα χωριστά 

τα σώµατα των δράσεων που δέχεται το σώµα αυτό από τα σώµατα µε τα 

οποία αλληλεπιδρά. 

 β) Για κάθε ζευγάρι σωµάτων που αλληλεπιδρούν σχεδιάζουµε ένα 

ζευγάρι δυνάµεων που έχουν την ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά, ίδιο µέτρο 

και σηµείο εφαρµογής τα αντίστοιχα σώµατα. 

 γ) Επειδή σε ένα σύστηµα σωµάτων υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις, 

για να ξεχωρίζει η µια από την άλλη συµβολίζουµε κάθε ζευγάρι δυνάµεων µε 

δυο αντίθετα διανύσµατα που έχουν ίδιο χρώµα ή ίδιο σχέδιο, ενώ για 

διαφορετικές αλληλεπιδράσεις χρησιµοποιούµε διαφορετικό σχέδιο ή χρώµα, 

ώστε να εντοπίζεται εύκολα κάθε ζεύγος δράσης- αντίδρασης και να φαίνεται 

ότι έχουν ίσο µέτρο. 

 δ) Συµβολίζουµε το σύνολο των δυνάµεων από αλληλεπίδραση που 

επηρεάζουν την κινητική κατάσταση των σωµάτων ενός σώµατος. 
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4) Φάση εφαρµογής 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

• Σχηµατίζουν ανά δυο άτοµα αντίπαλες οµάδες, και η καθεµία τραβάει 

τις άκρες ενός σκοινιού και λένε ποιες δυνάµεις ασκούνται 

• Με επίδειξη αναδεικνύουµε τη λειτουργική αξία της επιστηµονικής 

γενίκευσης: «Αν ένα σώµα Α ασκεί µια δύναµη FA σε ένα σώµα Β, τότε 

και το σώµα Β ασκεί στο πρώτο σώµα µια δύναµη FB  ίση και αντίθετη 

µε την FA». 

 Μπορούµε να βάλουµε σε έναν αιωρούµενο δοκιµαστικό σωλήνα λίγο 

νερό και να τον κλείσουµε χαλαρά µε ένα φελλό. 

 Αν ζεστάνουµε το δοκιµαστικό σωλήνα, το νερό µετατρέπεται σε ατµό 

και τινάζει το φελλό. Καθώς ο φελλός τινάζεται προς τη µια κατεύθυνση, ο 

δοκιµαστικός σωλήνας κινείται αντίθετα. Το γεγονός αυτό αποτελεί επίδειξη 

της λειτουργικής αξίας του τρίτου νόµου του Νεύτωνα. 

 Με βάση το νόµο αυτόν, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο Ήλιος έλκει 

τη Γη και η Γη τον Ήλιο. Οµοίως, η Γη έλκει τη Σελήνη και η Σελήνη τη Γη. 

Κάπως έτσι καταλήγουµε ότι όλοι οι πλανήτες αλληλοεπηρεάζονται στις 

κινήσεις τους. Στο γεγονός τούτο στηρίχθηκαν οι αστρονόµοι για να 

ανακαλύψουν τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα: η τροχιά του Ουρανού 

παρουσίαζε «ανωµαλίες» που δεν ήταν δυνατόν να εξηγηθούν µε βάση τους 

γνωστούς πλανήτες. 

 Η βαθύτερη σηµασία του αξιώµατος αυτού είναι ότι στη φύση δεν 

υπάρχουν αποµονωµένες δυνάµεις, αλλά πάντοτε οι δυνάµεις παρουσιάζονται 

κατά ζεύγη. Με τη βοήθεια  του αξιώµατος δράσεως και αντιδράσεως 

µπορούµε να εξηγήσουµε την προώθηση των πυραύλων, την προώθηση των 

πλοίων όταν στρέφεται ο έλικας κ.τ.λ. 
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5. Φάση ανασκόπησης/ Μετάγνωση 

 Οι µαθητές απαντούν  σε ερωτήσεις υπογραµµίζοντας το σωστό ή το 

λάθος και υποβάλλουν ερωτήσεις. Συγκρίνουν τι υποστήριζαν πριν και τι 

τώρα, και πως άλλαξαν γνώµη, συνειδητοποιώντας πως έφτασαν σε αυτό το 

αποτέλεσµα π.χ.  Για την ∆ραστηριότητα µε τη βαλίτσα στο Τουριστικό 

λεωφορείο, παρουσιάζουν σε σχεδιάγραµµα τις απόψεις που έχουν πριν 

(αυθόρµητος συλλογισµός) και τις απόψεις που έχουν µετά (αρχή των 

αµοιβαίων δράσεων). 
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Ε) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (δίνεται στους µαθητές) 

1) Συζητήστε στην οµάδα σας το παρακάτω θέµα: Κρατάτε στο χέρι σας µια 

κιµωλία. Ποιες δυνάµεις ασκούνται επάνω της; Ποια σώµατα τις ασκούν; 

 Πετάµε την κιµωλία προς τα πάνω. Αν ρωτήσουµε ποιες δυνάµεις 

ασκούνται πάνω στην κιµωλία κατά την κίνησή της, κάποιοι µαθητές θα 

απαντήσουν ότι ασκούνται δυο δυνάµεις: 

i) το βάρος και 

ii) η δύναµη που δώσαµε όταν έφυγε από το χέρι µας. 

 Συµφωνείτε µε αυτή την άποψη; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Ας πάρει κάποιος από την οµάδα σας την ζυγαριά του µπάνιου και το 

σκουπόξυλο και ας ανέβει πάνω στη ζυγαριά. 

Πως µπορεί ο συµµαθητής σας να αυξήσει το βάρος του, έχοντας µόνο ένα 

σκουπόξυλο! 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Ας πάρει κάποιος από την οµάδα σας τα 2 δυναµόµετρα που έχετε στα 

υλικά σας.  Να τα συνδέσει µεταξύ τους και να τα τραβήξει  όπως φαίνεται 

στο σχήµα: 
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- Τι δείχνουν τα δυναµόµετρα; 

- Επαναλάβετε όλοι σας µε τη σειρά το πείραµα, προσπαθώντας να 

ανοίξετε κάθε φορά τα δυναµόµετρα περισσότερο ή λιγότερο. Για κάθε 

περίπτωση καταγράψτε τις ενδείξεις των 2 δυναµόµετρων. Τι 

παρατηρείτε; 

-  Αλλάξτε τώρα την διεύθυνση των χεριών σας και επαναλάβετε τις 

διαδικασίες. Τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Θυµηθείτε τη δραστηριότητα µε τη βαλίτσα στο τουριστικό λεωφορείο. 

 Να συµπληρώσετε το παρακάτω σχεδιάγραµµα µε τις απόψεις που 

είχατε πριν τη διδασκαλία και περιγράψατε στο ερωτηµατολόγιο που σας 

δόθηκε και τις απόψεις που έχετε τώρα µετά τη διδασκαλία του 3ου Νόµου του 

Νεύτωνα. 

 

 

 
 

 

 

Απόψεις που είχατε πριν τη 

διδασκαλία (αυθόρµητος 

συλλογισµός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόψεις που έχετε τώρα 

µετά τη διδασκαλία του 3ου 

Νόµου του Νεύτωνα 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: 

1) Σχολικό βιβλίο: Ασκήσεις 2η και 4η  

2) Στο παρακάτω σχήµα το άλογο τραβά το κάρο µε µια δύναµη FA και 

το κάρο ασκεί στο άλογο µια ίση και αντίθετη δύναµη FK 

Τότε γιατί το άλογο προχωρά προς τα εµπρός; Ποια είναι η γνώµη σου; 

 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ΣΤ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1) Με ένα σχοινί τραβάµε µια βάρκα που είναι στη θάλασσα, ενώ εµείς είµαστε 

στην ξηρά. Να αναφέρετε τις δυνάµεις που εµφανίζονται. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Στην παρακάτω εικόνα ένα παιδί στέκεται όρθιο στο πάτωµα του σαλονιού 

του. Να συµβολίσετε τις δυνάµεις από αλληλεπίδραση που εµφανίζονται, 

αφού τις αναγνωρίσετε, µε διαφορετικό χρώµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Στην εικόνα, το βιβλίο βρίσκεται σε ηρεµία πάνω στο τραπέζι. Το βάρος 

του βιβλίου (Β) εξισορροπείται από την κάθετη αντίδραση (Fk) που του ασκεί 

το τραπέζι. Οι δυνάµεις αυτές έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις. 

Αποτελούν ζεύγος δράση- αντίδραση; Αν όχι να καθορίσετε τα σωστά ζεύγη 

δράση- αντίδραση. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) Στο παρακάτω  σχήµα έχουµε δυο σώµατα διαφορετικής µάζας που 

αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε ισορροπία. Μαθητές της ηλικίας σου σε ένα 

σχολείο στο ερώτηµα ποιο σώµα από τα δυο ασκεί τη µεγαλύτερη δύναµη στο 

άλλο, έδωσαν σε ποσοστό 70% την εξής απάντηση: «ότι ο µεγαλύτερος σε 

µάζα άνθρωπος ασκεί και τη µεγαλύτερη δύναµη». Ποια είναι η δική σου 

απάντηση στο ίδιο ερώτηµα; ∆ικαιολόγησε  την απάντηση σου. 

 

 

 

 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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5) Στην εικόνα φαίνεται ένας άνθρωπος που σπρώχνει ένα αυτοκίνητο που 

χάλασε η µηχανή του. Ο δρόµος που κινείται το αυτοκίνητο είναι ευθύς και 

οριζόντιος και τα φρένα είναι «λυµένα». Το αυτοκίνητο κινείται µε το 

σπρώξιµο του ανθρώπου. 

Η δύναµη (δράση εδώ) του οδηγού που σπρώχνει το αυτοκίνητο του είναι ίση 

µε την αντίδραση του αυτοκινήτου πάνω στον οδηγό; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή  σας. 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6) Να ερµηνευθεί η ανοδική πορεία του ελικοπτέρου µε τη βοήθεια του 

τρίτου νόµου του Νεύτωνα 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Η) Αξιολόγηση της Επίτευξης των διδακτικών στόχων 

Για κάθε διδακτικό στόχο που έθεσα αντιστοιχεί ένα τουλάχιστον 

κριτήριο (ερώτηση, άσκηση κλπ) µε το οποίο ελέγχεται η επίτευξή του. 

∆ιδ.στόχος 1 Ερώτηση 1, 2, 

∆ιδ. Στόχος 2 Ερώτηση 1,2 

∆ιδ.στόχος 3 Ερώτηση 2 

∆ιδ.στόχος 4 Ερώτηση 4,5 

∆ιδ. Στόχος 5 Ερώτηση 3,4,5 

∆ιδ. Στόχος 6 Ερώτηση 6 

 

Θ) Αξιολόγηση του ΤΕΣΤ Αξιολόγησης 

Απαντήσεις στις 
ερωτήσεις του 
ΤΕΣΤ Αξιολόγησης 

ΣΩΣΤΟ 
     f             f% 

ΛΑΘΟΣ 
 f                  f%   

Μη επαρκής 
f                 f% 

(1) 16               80 2                  10 2                 10 
(2) 14               70  2                  10 4                 20 
(3) 05               25   12                 60  3                 15 
(4) 15              75 3                  15 2                 10 
(5) 08              40 07                35 5                 25 
(6) 03              15 15                75 2                 10 

Πίνακας: Στατιστική επεξεργασία του ΤΕΣΤ Αξιολόγησης 

 

 Από τη στατιστική επεξεργασία του κριτηρίου αξιολόγησης σε 

συνδυασµό µε την αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων 

προκύπτει ότι: 

 Ο διδακτικός στόχος: 1) επιτεύχθει κατά  75% 

     2)       -//-   75% 

     3)       -//-   70% 

     4)       -//-             57,5% 

     5)   -//-    33,3% 

     6)       -//-              15% 
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 Ο στόχος (5) επιτεύχθη κατά 33,3% γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να 

διαπιστώσουν ότι η δράση και η αντίδραση είναι δυνάµεις που ενεργούν 

πάντοτε σε δυο διαφορετικά σώµατα που αλληλεπιδρούν. 

 Ο στόχος (6) δεν επιτεύχθει γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να 

εφαρµόζουν αυτά που µαθαίνουν στο σχολείο στη καθηµερινή τους ζωή. 

 

4.3.3. Συµπεράσµατα 

 Όπως έγινε φανερό, για να ολοκληρωθεί η διδακτική ενότητα: «3ος 

Νόµος του Νεύτωνα» απαιτήθηκαν 2 διδ. Ώρες. Τα φύλλα εργασίας που 

µοιράστηκαν σ’ όλους τους µαθητές εξ’ αρχής και χρησιµοποιήθηκαν σ’ όλη 

τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στην επιτυχία 

του διδακτικού σχεδιασµού. 

 Η χρήση των φύλων εργασίας ήταν ένας τρόπος να οδηγηθούν οι 

µαθητές να συζητήσουν µεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν, να υποστηρίξουν 

τις απόψεις τους και να αντικρούσουν τις απόψεις των άλλων. Μέσα από µια 

τέτοια διαδικασία οι µαθητές διατύπωσαν προσεγγίσεις, συµβατές πολλές 

φορές µε τις επιστηµονικές, κατασκεύασαν ερµηνείες και δοκίµασαν τις ιδέες 

τους. Στην αντιµετώπιση κυρίως των ιδεών των παιδιών επικεντρώνεται η 

προσέγγιση την οποία επιχειρεί η εποικοδοµητική διδασκαλία. Προσπάθησα 

να δηµιουργήσω όσο το δυνατό ένα καλό περιβάλλον. Οργάνωσα οµάδες 

εργασίας µέσα στην τάξη, ώστε να έχω όσο το δυνατό µικρότερα εµπόδια. 

Τοποθέτησα τα θρανία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι µαθητές αφ’ ενός να µην 

εµποδίζουν ο ένας τον άλλο και αφετέρου να µπορούν να µετακινούνται 

εύκολα και να παίρνουν τα απαραίτητα υλικά για τη συνέχιση της εργασίας 

τους. 

 Στο σχολείο αυτό υπήρχαν παιδιά ζωηρά µε καθηγητές που στην 

πλειοψηφία τους χρησιµοποιούσαν τη µετωπική διδασκαλία και το µοντέλο 

µεταφοράς. Οι µαθητές δεν είχαν συνηθίσει να εργάζονται σε φύλλα εργασίας 

γι’ αυτό καθυστερούσαν πάρα πολύ. Στην πορεία όµως πειθάρχησαν στο νέο 

περιβάλλον, υπερέβαλαν  εαυτούς και τα πράγµατα καλυτέρευσαν. Τα υλικά 



Κεφάλαιο 4. ∆ιδασκαλία Εποικοδοµητικής Προσέγγισης 

 134

που είχα ήταν περιορισµένα και εκτός των άλλων έπρεπε να οργανώσω το 

χώρο  της τάξης έτσι, ώστε να ενθαρρύνεται η από κοινού χρήση των υλικών. 

Για παράδειγµα µε το πείραµα της ζυγαριάς, οι µαθητές µπόρεσαν να 

συνεργαστούν, διότι είχα τοποθετήσει σωστά τα θρανία και επί πλέον 

κατέστησα σαφές πόση σηµασία έχει η µεταξύ τους συνεργασία. 

 Η συνεργασία των µαθητών σε µικρές οµάδες, η κατασκευή απλών 

οργάνων, η λήψη µετρήσεων, η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και η 

εξεύρεση πληροφοριών βελτίωσε σε ικανοποιητικό βαθµό τη µεταξύ τους 

επικοινωνία και συνεργασία. ∆όθηκε στους µαθητές η δυνατότητα να 

σκεφτούν, να συζητήσουν µεταφέροντας τη σκέψη τους, µε όσο το δυνατόν 

περισσότερη χρήση επιστηµονικών όρων, σε λόγια, γραπτά και διαγράµµατα. 

 Η αξιολόγηση του προγράµµατος έδειξε ότι οι µαθητές τελικά είχαν 

αρκετά καλή συµµετοχή και ότι επιτεύχθηκαν κατά µεγάλο ποσοστό οι στόχοι 

που είχα θέσει στην αρχή της διδασκαλίας. Το πρόγραµµα σε γενικές γραµµές 

πέτυχε και η επικοινωνία µεταξύ των µαθητών ήταν σηµαντική. 

 Αν και η αξιολόγηση γενικά ενοχλεί, είναι αναγκαίο οι µαθητές να 

εµπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης, διότι έτσι αποκτούν την 

ικανότητα και τη συνήθεια του ανθρώπου που µπορεί να µαθαίνει σε όλη του 

τη ζωή.  

 Με την αξιολόγηση οι µαθητές µπορούν να βοηθήσουν στην αναδόµηση 

του τεστ για την τάξη, µπορούν να προσφέρουν ανατροφοδότηση  στους 

εαυτούς τους και να µάθουν να αυτοελέγχονται. 

 Για το τεστ αξιολόγησης διέθεσα στους µαθητές 5sec, γιατί πιστεύω ότι 

όταν ο χρόνος αυτός ξεπερνάει τα 3sec η ανταπόκριση των µαθητών είναι 

πολύ µεγαλύτερη, οι σκέψεις σωστότερες, ενισχύεται η ικανότητα 

ανταπόκρισης των αδύνατων µαθητών, διευρύνεται η ποικιλία των 

απαντήσεων, υπάρχει µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και 

µειώνονται τα προβλήµατα πειθαρχίας. 

 Έχει, επίσης, διαπιστωθεί ότι ο χρόνος της διδακτικής παρέµβασης µε 

την εποικοδοµητική προσέγγιση σε ένα αντικείµενο  είναι πολύ περισσότερος 
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από το χρόνο που απαιτείται για το ίδιο αντικείµενο µε τα άλλα διδακτικά 

µοντέλα. 

 Εποµένως κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς πρέπει να επιλεγούν 

οι ενότητες εκείνες που προσφέρονται για να διδαχθούν µε το µοντέλο της 

επικοδόµησης. 

 Συµπερασµατικά για την πραγµατοποίηση της διδασκαλίας µε το 

µοντέλο της εποικοδόµησης πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής: 

1. Θετική αλληλεξάρτηση  των ατόµων 

2. Απουσία ανταγωνισµού µεταξύ των µελών της οµάδας 

3. Ατοµική υπευθυνότητα 

4. Συνείδηση των µαθητών ότι µπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, µόνο 

αν και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας µπορέσουν να εργαστούν µε επιτυχία. 

5. ∆υνατότητα σκέψης επάνω στην αποτελεσµατικότητα της οµάδας και σε 

τρόπους καλυτέρευσής της. 

6. Προσπάθεια για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα  της οµάδας 

7. Οι ιδέες των µαθητών να εκµαιεύονται µε κατάλληλο τρόπο 

8. Οι ιδέες των µαθητών να συγκρίνονται µε εκείνο που ισχύει στη φύση για 

να φανεί αν έχουν νόηµα ή αν πρέπει να αντικατασταθούν από νέες. 

9. Να υπάρχει γνωστική σύγκρουση 

10. Να παραχθούν νέες ιδέες ή να αλλαχθούν οι υπάρχουσες ιδέες και να 

εξηγηθούν οι διαφορές µεταξύ των µεν και των δε 

11. Να  ελεγχθούν αν οι µαθητές πιστεύουν τις νέες ιδέες  

12. Οι νέες ιδέες να ταιριάσουν µε τις σχετικές προσεγγίσεις και απόψεις 

των επιστηµόνων 

13. Οι µαθητές να εξοικειωθουν µε τις νέες ιδέες µέσα από την εφαρµογή 

τους σε οικίες αλλά και σε καινούργιες καταστάσεις. 

 Όπως συµπεραίνεται από όλα τα παραπάνω, η εποικοδοµητική 

διδασκαλία χαρακτηρίζεται από διάλογο, αντιπαραβολή ιδεών και σύγκριση 

τους µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

 Ο Νεύτωνας, στα τέλη του 17ου αιώνα, θεµελίωσε την επιστήµη της 

µηχανικής µε τους τρεις νόµους της κίνησης. Οι νόµοι αυτοί ορίζουν µια νέα 

έννοια της δύναµης: είναι η δράση µε την οποία η κατάσταση ενός σώµατος 

αλλάζει, είτε αυτή η κατάσταση ήταν ηρεµία είτε κίνηση σε ευθεία γραµµή. 

Αντίστροφα, όπως προβλέπει ο πρώτος νόµος της κίνησης (νόµος της 

αδράνειας) εάν σε ένα σώµα δεν δράσει κάποια δύναµη, αυτό θα διατηρήσει 

την κινητική του κατάσταση, θα εξακολουθήσει, δηλαδή, να ηρεµεί ή να 

κινείται ευθύγραµµα και µε σταθερή ταχύτητα. 

 Η δράση της δύναµης επάνω στα σώµατα εκδηλώνεται είτε κατά την 

επαφή των σωµάτων µεταξύ τους (π.χ. σπρώξιµο, τράβηγµα) είτε από 

απόσταση. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσεται η δύναµη της βαρύτητας. Στη 

θεωρία του Νεύτωνα το βάρος δεν είναι πλέον µια ιδιότητα της ύλης αλλά µια 

ακόµη δύναµη, η δύναµη µε την οποία η γη έλκει τα σώµατα. Έτσι, παύει 

πλέον να έχει νόηµα ο διαχωρισµός των κινήσεων σε φυσικές(όπως η πτώση 

των σωµάτων) και σε βίαιες (όπως η κίνηση ενός σώµατος που έχει ριφθεί). 

 Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της επιστήµης η έννοια της δύναµης από 

οντότητα µε υλική υπόσταση, µετατράπηκε σε ένα µέγεθος που χαρακτηρίζει 

την αλληλεπίδραση των σωµάτων. 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που αφορά τις ιδέες των µαθητών στις 

Φ.Ε., για την έννοια της δύναµης, που παρουσιάσαµε παραπάνω, δείχνουν τις 

µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα στην απόκτηση της 

επιστηµονικής έννοιας της δύναµης. Οι πεποιθήσεις των µαθητών, όταν 

αρχίζουν να µαθαίνουν µηχανική, είναι ισχυρές και δύσκολα αλλάζουν. Αυτή η 

δυσκολία φαίνεται καθαρά στην έρευνα που κάναµε και παρατηρούµε ότι οι 

µαθητές, διατηρούν σε µεγάλο ποσοστό τις προ της διδασκαλίας αντιλήψεις 

τους για τον κόσµο. Πολλοί συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι είναι πιο 
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δύσκολο ν΄ αλλάξεις τα πιστεύω των µαθητών σ΄αυτή των περιοχή της 

εισαγωγής της µηχανικής, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Φ.Ε. 

 Ύστερα από όλα αυτά που παρουσιάσαµε θεωρούµε ότι η 

εποικοδοµητική προσέγγιση έδωσε αρκετές λύσεις στα προβλήµατα 

διδασκαλίας και µάθησης των Φ.Ε. 

 Αν και αρχικά η εφαρµογή, του εποικοδοµητικού µοντέλου είχε 

αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών και 

την αναδιοργάνωση και τροποποίησή τους, σήµερα εφαρµόζεται µέσω 

διάφορων στρατηγικών, οι οποίες στηρίζονται στο δραστήριο ρόλο του 

µαθητή και σε ένα µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αφενός προάγει την 

αλληλεπίδραση, το διάλογο, τον προβληµατισµό, τη διερεύνηση, την ποικιλία  

στις µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, αφετέρου δίνει ευκαιρίες στους 

µαθητές ώστε να επεκταθεί η µαθησιακή διαδικασία πέρα από την τάξη και το 

σχολείο. 

 Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ενθαρρύνουν τους ίδιους τους µαθητές να 

θέτουν ερωτήµατα, αν προφανώς δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον, το οποίο 

προσκαλεί και προκαλεί τους µαθητές να θέτουν ερωτήµατα 

 Τα ερωτήµατα τόσο των µαθητών όσο και του διδάσκοντα πρέπει να 

οδηγούν σε µια «κατάσταση προβληµατισµού» και σε µια τέτοια κατάσταση 

υπάρχει σύγχυση, αµηχανία, αµφιβολία, αβεβαιότητα. Είναι µια κατάσταση 

στην οποία εµπλέκεται ένα εµπόδιο που πρέπει να ξεπερασθεί. 

 Παίρνοντας υπόψη επίσης το γεγονός της ύπαρξης των εναλλακτικών 

ιδεών των µαθητών, και θεωρώντας ότι κανένα µαθησιακό µοντέλο δεν µπορεί 

να είναι «πλήρες» αν δεν παίρνει υπόψη του αυτές τις εναλλακτικές ιδέες, 

είναι προφανές ότι θα χρειασθεί να αφιερωθεί χρόνος προκειµένου να 

διαγνωσθούν αυτές οι ιδέες  και να αλλάξουν. 

 Η στρατηγική της εννοιολογικής αλλαγής από καθαρά διδακτική σκοπιά 

υλοποιείται σίγουρα πολύ πιο δύσκολα σε σύγκριση µε άλλες στρατηγικές. Ο 

λόγος είναι ότι χρειάζεται ειδικός προγραµµατισµός και σχεδιασµός της 

διδασκαλίας. Ανιχνεύοντας τις ιδέες όλων των µαθητών και χρησιµοποιώντας 
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αυτές τις ιδέες για το σχεδιασµό των επόµενων δραστηριοτήτων γιατί αυτό 

αποτελεί και ένα σκοπό αυτών που σχεδιάζουν αναλυτικά  προγράµµατα από 

µια καθαρά εποικοδοµηστική σκοπιά- δεν είναι κάτι εύκολο και σίγουρα κάτι 

που µπορεί να γίνει εύκολα µόνον από ένα εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, το 

θέµα του  χρόνου αποτελεί ένα επιπλέον πρόβληµα µεγαλύτερο από ό,τι µε τις 

στρατηγικές της ανακαλυπτικής µάθησης. 

 Στις διδασκαλίες φαίνεται το σενάριο που ακολουθήσαµε ότι 

προκειµένου να επιτευχθεί η εννοιολογική αλλαγή και τα παιδιά να 

οικοδοµήσουν τη γνώση, τα βήµατα του δασκάλου είναι: 

 Ι) ∆ιερεύνηση των ιδεών των παιδιών πριν από τη διδασκαλία µιας 

έννοιας ή ενός φαινοµένου µε την συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου ή µε 

συνεντεύξεις ή συνδυασµό των δυο (Vosniadou and Brewer 1991, Harlen 

1992). Το κάθε θέµα πρέπει να εξετάζεται από όσο το δυνατόν περισσότερες 

οπτικές γωνίες, ενώ ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στις λέξεις ή φράσεις 

που χρησιµοποιούνται για να ερωτηθούν ή να εκφρασθούν οι µαθητές (Driver 

R and Erickon 1983, Gilbert J., K,  Watt M. 1983). 

 II) Κατηγοριοποίηση των εναλλακτικών ιδεών ώστε να προκύψουν οι 

γνωστικές δοµές των µαθητών Vosniadou 1992.  

 III) Ζητείται από τα παιδιά να συµπληρώσουν έντυπα ή να εκφράσουν 

γραπτώς τις παρατηρήσεις και τις εξηγήσεις τους πάνω σε  θέµατα  που 

αρχικά τίθενται. 

 Με ειδικά σχεδιασµένες πειραµατικές ασκήσεις, τα παιδιά έρχονται 

αντιµέτωπα µε τις αρχικές ιδέες τους, και µε συζητήσεις τις οποίες κατευθύνει 

ο δάσκαλος οι διάφορες οµάδες των µαθητών ανταλλάσσουν απόψεις και 

κάνουν υποθέσεις τις οποίες προσπαθούν να επαληθεύσουν. Οι νέες 

πληροφορίες οικοδοµούνται µε επαύξηση εναρµόνιση και αναδιοργάνωση των 

γνωστικών δοµών των µαθητών. 

 IV) Τα παιδιά εφαρµόζουν τις νέες γνώσεις σε νέες οικείες καταστάσεις. 

 V)  Τέλος ζητείται από τα παιδιά να εκφράσουν τις νέες τους απόψεις 

και να αιτιολογήσουν τι συντέλεσε ώστε να αλλάξουν ή όχι τις απόψεις τους. 
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 Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα βήµατα αυτά δεν πρέπει να αποτελέσουν µια 

συνταγή, ούτε να υπονοήσουν µια γραµµικού τύπου ακολουθία, µια και η 

εποικοδόµηση της γνώσης είναι µια ανοιχτή αλληλεπιδραστική και χαοτική 

διαδικασία. 

 Στην εποικοδοµητική προσέγγιση τα ερωτήµατα, τόσο των µαθητών όσο 

και του διδάσκοντα, µπορεί να ακολουθήσουν α) µια γνωστική σύγκρουση, β) 

ένα προβληµατισµό. 

 Ωστόσο, αυτό που έχει σηµασία είναι να διατυπώνονται ερωτήµατα τα 

οποία δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να διερευνήσουν. Πρέπει οι 

µαθητές να βοηθηθούν να αλλάξουν την αντίληψή τους για τη γνώση. 

 Τα πειράµατα επίδειξης έχουν την αξία τους στο χώρο της διδασκαλίας 

των φυσικών επιστηµών και θα ήταν απλοϊκή η άποψη ότι η εποικοδοµητική 

προσέγγιση της µάθησης- µε την έµφαση που δίνει στις δραστηριότητες του 

ίδιου του µαθητή- καταργεί την παρατήρηση κάποιου πειράµατος. Συνήθως οι 

µαθητές καλούνται σε συνεντεύξεις  ή στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, 

και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ταξινοµούν τις απαντήσεις των µαθητών και 

σχεδιάζουν πειραµατικές  δραστηριότητες, µε στόχο να προκαλέσουν 

«γνωστική σύγκρουση» µεταξύ των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των 

µαθητών και της νέας γνώσης, µέσα από παρατηρούµενα γεγονότα. Οι 

πειραµατικές διαδικασίες αποκτούν άλλη διάσταση και ο ρόλος που 

αποδίδεται στο πείραµα, εκτός των άλλων, είναι οι µαθητές να διακρίνουν τις 

µη διαφοροποιηµένες έννοιες, µε τις οποίες συχνά περιγράφουν ή ερµηνεύουν 

τα διάφορα φυσικά φαινόµενα. Η προσπάθεια να αντικατασταθούν οι παλαιές 

νοητικές δοµές των µαθητών από τις καινούργιες περνά από το δρόµο της 

διαφοροποίησης εννοιών. (Κολλιόπουλος ∆. 2003). 

 Εκτός από την κατασκευή της γνώσης από το άτοµο, λαµβάνει χώρα και 

η κοινωνική κατασκευή της γνώσης από την οµάδα ή τις οµάδες στις οποίες το 

άτοµο ανήκει. Οµάδες διαφόρων µεγεθών και λειτουργιών εργάζονται για να 

αναπτύξουν ικανότητα κατανόησης του γύρω τους κόσµου, για να είναι σε 

θέση να επικοινωνούν µεταξύ τους και να προωθούν τους σκοπούς της 
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οµάδας. Αυτές οι κοινωνικές και ατοµικές διαδικασίες δεν είναι  µόνο 

ταυτόχρονες αλλά και αλληλένδετες. Καθώς οι διάφορες ιδέες  της οµάδας 

τίθενται υπό διαπραγµάτευση, κάθε ένα από τα µέλη της συνειδητοποιεί την 

αστάθεια που προκαλείται από τη διαφορά µεταξύ των ιδεών του και των 

ιδεών των άλλων. Μ΄αυτό τον τρόπο προωθείται η αναδιοργάνωση της 

προηγουµένης γνώσης µέσα σ΄ένα κλίµα επικοινωνίας και συνεργασίας. 

 Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, ο δάσκαλος 

στην εποικοδοµητική προσέγγιση δεν είναι πλέον ο αφηγητής, αλλά ο 

δηµιουργός των προβληµατικών καταστάσεων. Ο δάσκαλος πρέπει να επιλέξει 

κατάλληλα θέµατα, τα οποία να βασίζονται σε πραγµατικές εµπειρίες ή 

φυσικές καταστάσεις οικείες στους µαθητές, διευκολύνοντάς τους έτσι να 

οικοδοµήσουν τη νέα γνώση.  

 Στις συζητήσεις που διεξάγονται µέσα στην τάξη, ο δάσκαλος παίζει το 

ρόλο του διευκολυντή,  απευθύνοντας διερευνητικές ή επεξηγηµατικές 

ερωτήσεις, διευθύνοντας τη συζήτηση και εντοπίζοντάς την στα σηµεία που 

χρειάζεται, αλλά αποφεύγοντας σχόλια σχετικά µε την ορθότητα ή όχι των 

διαφόρων ιδεών. 

 Στη σύγχρονη ακαδηµαϊκή κοινωνία υπάρχει διαµάχη ανάµεσα σ΄αυτούς 

που υποστηρίζουν την εποικοδοµητική προσέγγιση και σ΄αυτούς που νοµίζουν 

ότι είναι χάσιµο χρόνου µια διδασκαλία εποικοδοµητικής προσέγγισης. 

 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι σκοποί που θέτουµε θα αποτελέσουν 

τα τελικά κριτήριά µας αν πρέπει δηλαδή να επιλέξουµε την εποικοδοµητική 

προσέγγιση ή όχι. Έτσι αν πράγµατι επιθυµούµε, για παράδειγµα, την 

ανάπτυξη του πνεύµατος, της συνεργασίας, της ικανότητας διατύπωσης και 

επίλυσης προβληµάτων, της ικανότητας λήψης αποφάσεων και γενικά της 

ικανότητας της ενεργού συµµετοχής, είναι προτιµότερο να προχωρήσουµε είτε 

προς µια εποικοδοµητική οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος είτε να 

συµπεριλάβουµε την εποικοδοµητική προσέγγιση της διδασκαλίας σε 

ορισµένες διδακτικές ενότητες. 
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 Αν από την άλλη πλευρά, η µύηση των µαθητών στις διάφορες 

γνωστικές περιοχές αποτελεί σκοπό του Α.Π, είναι προφανές ότι η 

παραδοσιακή διδασκαλία (µοντέλο µεταφοράς και ανακαλυπτικό µοντέλο) 

είναι προτιµότερη από την εποικοδοµητική προσέγγιση. 

 Στην εποικοδοµητική προσέγγιση, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για 

ερευνητική συνεργασία, συζήτηση, ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και 

µείωση του περιεχοµένου των Α.Π. 

 Βέβαια η ανάπτυξη Α.Π τα οποία δίνουν την ευκαιρία για την επίτευξη 

όλων των παραπάνω σκοπών, δεν είναι διαδικασία εύκολη. Χρειάζεται πολλή 

δουλειά να γίνει από τους εκπαιδευτικούς φορείς. 

 Παίρνοντας υπόψη  όλα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, 

µπορούµε να πούµε ότι η µάθηση: 

• Εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις, προσδοκίες και τη 

γενικότερη συναισθηµατική κατάσταση των µαθητών. 

• Λαµβάνει χώρα σε αυθεντικές καταστάσεις και προβληµατισµούς. 

• Προάγεται µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και το διάλογο 

• Προάγεται όταν οι µαθητές οργανώνουν τις ιδέες  τους σε νοητικά 

σχήµατα και µοντέλα. 

• Προάγεται όταν οι µαθητές αναδιοργανώνουν  τις εναλλακτικές 

ιδέες τους. 

 Τέλος πιστεύω ότι  η εποικοδοµητική προσέγγιση δίνει αρκετές λύσεις 

στα προβλήµατα διδασκαλίας και µάθησης των Φ.Ε., παράλληλα όµως οι 

έρευνες πάνω στις προϋπάρχουσες/ εναλλακτικές ιδέες των παιδιών πρέπει 

να συνεχισθούν για να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία και τη µάθηση, και αυτό διότι είτε υπάρχουν τοµείς που ακόµα δεν 

έχουν διερευνηθεί οι ιδέες των µαθητών είτε διότι έχουν δηµιουργηθεί και 

άλλα ερωτήµατα σχετικά µε προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή 

Αναλυτικών Προγραµµάτων, Εποικοδοµητικής Προσέγγισης. 



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 142

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
 

1)Αλιµήσης ∆ηµήτριος (1993):  Η Σύγχρονη έρευνα για τις δυσκολίες των 

µαθητών στη Φυσική. Πρακτικά Επιµορφωτικού Σεµιναρίου Καθηγητών 

Φυσικών, Καλαµάτα – Σπάρτη, Μάΐος 1993. 

2) Αριστοτέλους, Φυσική Ακρόασις (τα φυσικά) (1992) Μετ. Κ.∆. 

Γεωργούλη, Εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα 1992. 

3) Αρναουτάκης Ι. Καρανίκας Γ. κ.α. (2005) Πειράµατα φυσικής (Εκδ. 

Γρηγόρης). 

4) ΑRONS, B.A. (1992) Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, Ελληνική 

Μετάφραση Αν. Βαλαδάκης. Εκδ. Τροχαλία, Αθήνα  

5) Ausubel D. (1968). Educational Psychology New York: Holt, Rinehart and 

Winston. 

6) Bacon Francis (1984): Novum Organum, Μετάφρασις στα Ισπανικά από τον 

Cristobal Litran. Εκδόσεις SARPE, 1984. 

7) Βασιλοπούλου Μ. (2001). Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο µάθησης. Αθήνα: 

Γρηγόρης. 

8) Baxter J. (1991). A constructivist approach to astronomy in the National 

Curriculum Phys. Educ. 26 

9)Bernal, J.D.: (1982). H επιστήµη στην Ιστορία. Μετ. Ε.I. Μπιτσάκης. Εκδ. 

«Ι. Ζαχαρόπουλος», Αθήνα 1982. 

10)Βλάχος Ι. (2004). Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες. Η πρόταση της 

Εποικοδόµησης Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 

11) Βοσνιάδου Στ. (1994). «Η εννοιολογική αλλαγή στην παιδική ηλικία. 

Παραδείγµατα από το χώρο της Αστρονοµίας», στο βιβλίο Αναπαραστάσεις 

του φυσικού κόσµου, Επιµ. Κουλαϊδης Βασ., Εκδόσεις Guttenberg, Αθήνα. 

12) Clement J. (1982). Student’s preconceptions in introductory mechanics, 

American Journal of Physics, 50 (1), January. 



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 143

13)Cosgrove, M. and Osborne R. (1980) Physical change, LISP Working Parer 

26, Science Education  Research Unit, University of Waikato. Hamilton, New 

Zealand. 

14) Drake Stillman (1993) Γαλιλαίος  Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 

15) Driver R. (1989).The Construction of scientific knowledge in school 

classrooms. In R. Millar (Ed) Doing sciences: Ιmages of science in science 

Education (pp 83-106). London: Falmer Press 

16) Driver R. and Bell B. (1986). Student’s thinking and the learning of 

Science. A constructivist view school Science Review, 67 

17)Driver R and Easley J. (1978) Pupils and paradigms: A review of the 

literature related to concept development in  adolescent science, students. 

Studies in Science Education, 5. 

18) DRIVER R and ERICKON G. (1983). Theories – in – action: some 

theoretical and empirical issues in the study of students’ conceptual 

frameworks in science. Studies in Science Education, 10. 

19) Driver R. and Oldham V. (1986):  A constructivist approach to curriculum 

development in science. Studies in science Education, 13. 

20) Driver R. et. Al (2000).  «Οικοδοµώντας τις έννοιες των φυσικών 

επιστηµών» Εκδ. Τυπωθήτω Αθήνα 

21) Driver R., Guesne E, Timberghien A (1985/1993). Oι ιδέες των παιδιών 

στις Φυσικές Επιστήµες (ελληνική µετάφραση). Τροχαλία- Ε.Ε.Φ., Αθήνα 

22) Dykstra D (1992). Studying Conceptual change: Constructing New 

Understandings. In the Research in Pysics Learning: Theoritical Issues and 

Empirical studies, Proccedings of an International Workshop. University of 

kiel. Germany. 

23) Fensham P (1989). How to Assist Science Teachers to Teach 

Constructively στο Adolescent Development and School Science, Adey P., Bliss 

J, Head J, Shayer M (Eds). The Falmer Press 

24) Feyerabend P (1991). Ενάντια στη Μέθοδο (µετάφραση Γρ. Καυκαλάς, Γ. 

Γκουνταρούλης), Εκδόσεις «Σύγχρονα θέµατα», Αθήνα 



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 144

25) Gilbert J.K., Osbome R.J and Fensham P.J (1982). 

Children’s science and its consequences for teaching. Science Education, 66 

(4). 

26) GILBERT, J.K. and WATT, D.M. (1983) 

Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspectives 

in science education, studies in Science Education, 10. 

27) GLASERFELD, Von E. (1989) Learning as a constructive activity. In 

“Research in Physics Learning: Theoretical Issues and Empirical Studies” Eds. 

R. Duit et al Proceeding of an International Workshop, Kiel 1992 

28) Harman M.P (1993) Eνέργεια ∆ύναµη και Ύλη. Η εννοιολογική εξέλιξη της 

φυσικής του 19ου αιώνα. Επιστηµονική επιµέλεια Κ.Γαβρόγλου, Μετ. Τ. 

Τσιαντούλας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

29) HARLEN , W. (1992). The Teaching of science Fulson Publishers, London. 

30) Καρανίκας Γ. (2001). Οι πειραµατικές δραστηριότητες στο ελληνικό 

σχολείο: τοπίο στην οµίχλη. Στο Π. Κόκκοτας και Ι.Βλάχος (Επ.). Η διδασκαλία 

των φυσικών επιστηµών στις αρχές του 21ου αιώνα. Προβλήµατα και 

προοπτικές, Αθήνα: Γρηγόρης. 

31) Καριώτογλου Π., Κουµαράς Π., και Ψύλλος ∆. (1994). Η ανάπτυξη 

χάρτη ιδεών των µαθητών και η χρήση του στο σχεδιασµό διδακτικών 

παρεµβάσεων: Η περίπτωση των ρευστών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση τεύχος 

20-21. 

32) Καριώτογλου Π. (2006). Παιδαγωγική Γνώση περιεχοµένου Φυσικών 

Επιστηµών. Εκδόσεις Γράφηµα Θεσσαλονίκη 

33) Κelly G.A(1955) The psychology of personal constructs. New York: Norton. 

34) Kόκκοτας Π. (2001). ∆ιδακτική των φυσικών επιστηµών. Εκδ. Γρηγόρης, 

Αθήνα 

35) Κολιόπουλος ∆. (2003). Η εποικοδοµητική προσέγγιση της διδασκαλίας 

των φυσικών επιστηµών ως εργαλεία σχεδιασµού περιεχοµένου διδασκαλίας. 

Στο Π. Κόκκοτας, Ι. Βλάχος, Πήλιουρας και Α. Πλακίτση (Επιµ.).  Η διδασκαλία 



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 145

των φυσικών επιστηµών στην κοινωνία της πληροφορίας. Πρακτικά 1ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθήνα 18-21 Απριλίου 2002. 

36) Κουλαϊδης Β. (2002) Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσµου Gutenberg-

Αθήνα 

37) Losee J. (1990) Φιλοσοφία της Επιστήµης, Εκδόσεις Βάνιας. 

38)Ματσαγγούρας Η. (2000). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας Α’, Β’ Εκδ. 

Gutenberg. 

39) Millar R (1989) Constructivism Criticism. International Journal of science 

Education vol  11(5). 

40) Mc Dermott, L.C (1984) Research on conceptual understanting in 

mechanis. Physics Today, July 37 (6). 

41) Nussbaum J and Novak J (1976)An Assessment of children’s concepts of 

the earth utilizing structured interviews. Science Education, 60 (4). 

42) Osborne F.J. (1996)Beyond Constructivism, Science Education 80, (1). 

43) Osborne R., Freybery P (Eds) (1985) Learning in Science the implications 

of children’s science Heinemann. 

44)Πάρκερ Στήβεν (1992) Ο Γαλιλαίος  και το Σύµπαν, Εκδ. Άµµος 

45) Peters, P.C. (1982) Even honours graduates have conceptual difficulties 

with physics. American Journal of physics 50 (6). 

46) Piaget J. (1969).Ψυχολογία και Παιδαγωγική Μετ. Ανθουλιάς, Εκδ. 

Λιβάνης. 

47) Piaget J (1972) Eπιστηµολογία των Επιστηµών του ανθρώπου. Μετ. 

Χατζηδάκη. Εκδ. Ράππα, Αθήνα. 

48) Piaget J. (1974): To µέλλον της εκπαίδευσης. Εκδ. Υποδοµή 

49)Posner G.J and Strike, K.A. et. Ad (1982). Accommodation of a scientific 

conception: Towards a theory of conceptual change. Science Education 66 (2) 

50) Ραβάνης Κ. (2002). Από τη διδακτική στη διδασκαλία των φυσικών 

επιστηµών: Εµπόδια και προοπτικές στην Ελλάδα. Στο Π. Κόκκοτας, Ι.Βλάχος, 

Π. Πήγιουρας και Α. Πλακίτση (Επιµ.), «Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών 



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 146

στην κοινωνία της πληροφορίας». Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 

Αθήνα 18-21 Απριλίου 2002. 

51) Ραβάνης Κ. (1999). Οι φυσικές Επιστήµες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 

Τυπωθήτω- ∆αρδάνος  

52) Ραβάνης Κ. (2003).∆ραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον Κόσµο 

της Φυσικής. Εκδόσεις ∆ίπτυχο, Αθήνα 

53) Rumelhart, D.E. and Norman D.A. (1978)Accretion, Tuning and 

Restructuring: The three modes of Learning. In Cotton, J.A. and KLATZKY, R 

(Eds), semantics sactors is cognition. Hilldale N.J. 

54) Saunders, L.W. (1992). The constractivist perspective. Implications and 

Teaching Strategies for science. School science and Mathematics. 

55) Shipstone, D.M. (1984). A study of children’s understanding of electricity 

in simple DC circuits European Journal Science Education 6 (2). 

56) SOLOMON, J. (1994). «The Rise and Fall of Constructivism». Studies in 

Science and Mathematics, May 26. 

57) Scott, P.et. al. (1987). A constructivist View of Learning and Teaching 

Science. University of Leeds. 

58) Σπύρτου Α. κ.α (1995) Μια εποικοδοµητική στρατηγική για την 

εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχος 

84. 

59) Σταυρίδου Ε. (2003) Συνεραγατική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήµες, από 

τη θεωρία στην πράξη. Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας 

60) Unesco (1988/1985): Oδηγός του Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των 

φυσικών Επιστηµών «Εκπαιδευτικά θέµατα», Αθήνα 

61) Viennot, L (1985). Analyzing students reasoning: Tendencies in 

interpretation. American Journal Physics, 53 (5). 

62) Vosniadou, S. and Brewer, W. F. (1992) Mental Mudes of the Earth: A 

study of Conceptual Change in childhood, Cognitive Psychology.  

63) Vygotsky, L (1998). Nους και κοινωνία, (επιµ.) Στ. 

Βοσνιάδου,Gutemberg, Αθήνα 



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 147

64) Χατζηγεωργίου Ι (1998). Η φυσική µέσα από τα µάτια του µικρού 

παιδιού. Αθήνα Γρηγόρης 

65) Χατζηγεωργίου Ι. (2004). Αναλυτικά Προγράµµατα: Προβλήµατα και 

Προοπτικές. Στο Γ. Μπαγάκης (Επιµ.) «Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα» Αθήνα: Μεταίχµιο 

66) Ψύλλος ∆. κα. (1993) «Εποικοδόµηση της γνώσης στην τάξη µε 

συνέρευνα δασκάλου και µαθητή». Σύγχρονη Εκπαίδευση, Μάιος- Ιούνιος 

1993, τεύχος 70. 

67) Ψύλλος ∆. (1998). Όψεις της έρευνας στη διδακτική των φυσικών 

επιστηµών. Στο Π. Κουµαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές και ∆. Ψύλλος 

(Επιµ.) Πρακτικά Α’  Πανελληνίου Συνεδρίου. 

68) Ψύλλος ∆. (2001) Ερευνητές και έρευνα στη διδακτική των φυσικών 

επιστηµών. Στο Π. Κόκκοτας και Ι. Βλάχος (Επιµ.) «Η διδασκαλία των φυσικών 

επιστηµών στις αρχές του 21ου αιώνα: Προβλήµατα και προοπτικές. Αθήνα –

Γρηγόρης. 

69) Φλουρής Γ (1986): Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της 

µάθησης (εκδ. Γρηγόρης). 

 



Παράρτηµα 

 148

 


