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ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
Κ. Παπαµιχάλης, δρ Φυσικής: Μαθήµατα στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθηνών 
 
Περίληψη: Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η προτεινόµενη 
µορφή διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε έµφαση στην οικοδόµηση της 
επιστηµονικής γλώσσας και στον πειραµατικό έλεγχο των θεωρητικών προτύπων. Ακολουθεί 
σχέδιο µαθήµατος που έχει διεξαχθεί µε σύµφωνα µε τις απόψεις αυτές και σχετικό φύλλο 
εργασίας.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις που κυριαρχούν στη σύγχρονη επιστηµονική κοινότητα, η 
περιγραφή και η ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων γίνεται στο πλαίσιο της γλώσσας που 
χρησιµοποιεί η φυσική επιστήµη, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τρεις θεµελιώδεις απαιτήσεις:  

 
α) Η ενότητα που υποκρύπτεται κάτω από την πολλαπλότητα και ποικιλία των φυσικών 

φαινοµένων. Η ενοποιηµένη περιγραφή των φυσικών φαινοµένων εξασφαλίζεται µε τη διατύπωση 
φυσικών θεωριών και προτύπων (µοντέλων) και τον εµπειρικό τους έλεγχο.  

 
β) Η υποθετικο – παραγωγική δόµηση των φυσικών θεωριών και των προτύπων. Οι φυσικές 

θεωρίες (και τα πρότυπα) θεµελιώνονται πάνω σε µικρό σύνολο, λίγο – πολύ αυθαίρετων 
υποθέσεων. Οι υπόλοιπες προτάσεις, που αφορούν στην περιγραφή ή την ερµηνεία των φυσικών 
φαινοµένων, προκύπτουν από τις υποθέσεις αυτές µε τη βοήθεια των νόµων της Λογικής και των 
Μαθηµατικών.  
 

γ) Η δυνατότητα εµπειρικού (πειραµατικού) ελέγχου των θεωρητικών προβλέψεων.  
 

Η ενοποιητική και συνεκτική εικόνα που επιχειρούν οι επιστήµονες να µορφοποιήσουν για τον 
κόσµο, αναπόφευκτα ασκεί σηµαντική επίδραση τόσο στο περιεχόµενο όσο και στο χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες. Έτσι, η συγκρότηση των διδακτικών πακέτων και η 
διδασκαλία των φυσικών επιστηµών εδράζεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες: 
 
Α) Γίνεται προσπάθεια οικοδόµησης της επιστηµονικής γλώσσας, που χρησιµοποιεί η σύγχρονη 
επιστηµονική κοινότητα στις φυσικές επιστήµες. Η οικοδόµηση ξεκινά µε την «κοινή» γλώσσα που 
χειρίζονται οι µαθητές και τη διαλεκτική σχέση της µε το εµπειρικό υπόβαθρό τους. Αναδεικνύεται 
έτσι η αναγκαιότητα σύνθεσης µιας νέας γλώσσας, της επιστηµονικής, που είναι ακριβέστερη της 
κοινής και προσφορότερη για την περιγραφή και ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων.  
 
Β) Γίνεται προσπάθεια ενοποιητικής περιγραφής και ερµηνείας των φυσικών φαινοµένων, αφενός 
µε την αξιοποίηση θεµελιωδών εννοιών, όπως η ενέργεια, και αφετέρου µε τη χρήση ενός συνεχώς 
εµπλουτιζόµενου προτύπου µικροσκοπικής δοµής της ύλης, ως ενιαίου τρόπου ερµηνείας τους. 
Παράλληλα, µε συνεχείς αναφορές στο εµπειρικό υπόβαθρο του µαθητή γίνεται διάκριση της 
µακροσκοπικής περιγραφής των φαινοµένων και του προτύπου που χρησιµοποιείται για την 
ερµηνεία τους. 
 
Γ) Αναδεικνύεται ο εµπειρικός χαρακτήρας των φυσικών επιστηµών, στο βαθµό που απαραίτητη 
προϋπόθεση εγκυρότητας κάθε θεωρητικού προτύπου είναι η δυνατότητα διατύπωσης 
προβλέψεων, που να µπορούν να ελεγχθούν πειραµατικά. Μέσω του πειράµατος ελέγχεται 
διαρκώς η αυτοσυνέπεια ολόκληρου του οικοδοµήµατος, που περιλαµβάνει:  
3 το θεωρητικό υπόβαθρο,  
3 την πειραµατική διάταξη και  
3 τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράµατος.  
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Σε αντιστοίχιση µε αυτές τις αρχές, µπορούµε να διαµορφώσουµε τα πλάνα της καθηµερινής 
διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών, στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο, σύµφωνα µε το ακόλουθο 
γενικό σχήµα:  
 
 
 

 
 

 
 
 

• Προτρέπουµε τους µαθητές να περιγράψουν στο πλαίσιο της γλώσσας που ήδη 
κατέχουν και χρησιµοποιούν, φυσικά φαινόµενα που παρατηρούν στην 
καθηµερινή ζωή ή, µέσω δραστηριοτήτων, στην τάξη. 

 

• Αναδεικνύουµε την ανεπάρκεια των εννοιών της καθηµερινής γλώσσας όσον 

αφορά στην ακριβή και σαφή περιγραφή των φυσικών φαινοµένων. 

• Κατά τη διδασκαλία εισάγουµε σταδιακά τις έννοιες της γλώσσας του 
επιστηµονικού πεδίου που διδάσκουµε και τις χρησιµοποιούµε για να 
περιγράφουµε, να ταξινοµούµε και να αναλύουµε τα φυσικά φαινόµενα. 
∆είχνουµε ότι µε µικρό αριθµό νέων εννοιών µπορούµε να περιγράψουµε µε 
ενιαίο τρόπο διαφορετικά φαινόµενα και να διατυπώσουµε σχέσεις και 
φυσικούς νόµους.  

 

• Οικοδοµούµε και εµπλουτίζουµε, σταδιακά, την επιστηµονική γλώσσα. 
Προσπαθούµε να εξοικειώσουµε τους µαθητές µε αυτήν. 

 

• Αντιδιαστέλλουµε την επιστηµονική γλώσσα µε την «καθηµερινή». Επιχειρούµε 

να ανιχνεύσουµε και να άρουµε   τις παρανοήσεων των µαθητών. 

• Παροτρύνουµε τους µαθητές στη διατύπωση ερωτήσεων µε στόχο τη βαθύτερη 
κατανόηση της λειτουργίας του φυσικού κόσµου. 

 

• Τους καθοδηγούµε στη διαµόρφωση υποθέσεων και τη σύνθεση απλών 
θεωρητικών µοντέλων για να ερµηνεύσουν τα φυσικά φαινόµενα και τους 

νόµους, που έχουν ήδη διατυπώσει. 

• Με συγκεκριµένες πειραµατικές δραστηριότητες αναδεικνύουµε τη σηµασία της 
µέτρησης και ελέγχουµε ορισµένες θεωρητικές προβλέψεις. Αξιολογούµε 
συνολικά το θεωρητικό µοντέλο που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή των 

φαινοµένων που µελετάµε. 
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ένα τυπικό σχέδιο µαθήµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: 
 
� Τους στόχους του µαθήµατος. ∆ηλαδή τι θέλουµε να έχει µάθει ή να ξέρει να κάνει ο µαθητής 

στο τέλος της διδασκαλίας. 
 
� Τα µέσα που αιτούνται για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας µας. Για παράδειγµα, φύλλα 

εργασίας, πειραµατικές διατάξεις, Η/Υ, λογισµικό, επιδιασκόπια, κλπ. 
 
� Τα διδακτικά βήµατα που θα ακολουθήσουµε για την επίτευξη των στόχων, που έχουµε θέσει. 
 
� Τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας µας. ∆ηλαδή διαδικασίες µε τις οποίες ελέγχουµε σε 

ποιό βαθµό πετύχαµε τους στόχους µας. Ο έλεγχος αυτός συνήθως επιτυγχάνεται µε 
ερωτήσεις προς τους µαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος, 
ώστε να ελέγχουµε την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας έναν προς έναν, και µε την 
καθοδηγούµενη από εµάς συµπλήρωση φύλλου εργασίας από τους µαθητές. Η αξιολόγηση 
της διδασκαλίας είναι µέρος των διδακτικών βηµάτων που ακολουθούµε για την επίτευξη των 
στόχων και διατρέχει το σύνολο της διδακτικής διαδικασίας.  

 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1) ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Παράγραφος 1.4: Η ταχύτητα µεταβάλλεται. Επιτάχυνση. 

 
Στόχοι 
 
Οι µαθητές να είναι σε θέση να: 
 
1. Περιγράφουν παραδείγµατα κινήσεων, στις οποίες η ταχύτητα του κινούµενου σώµατος 

µεταβάλλεται και να ορίζουν την έννοια της µεταβαλλόµενης κίνησης. 
2. Συγκρίνουν τη µεταβολή της ταχύτητας ενός κινούµενου σώµατος σε ίσα χρονικά 

διαστήµατα, να υπολογίζουν το (µέσο) ρυθµό µεταβολής της και να ορίζουν τη µέση 
επιτάχυνση. 

3. Υπολογίζουν τη µέση επιτάχυνση σε δεδοµένα χρονικά διαστήµατα, µε βάση πίνακα τιµών ή 
γράφηµα ταχύτητας – χρόνου και να αποφαίνονται πότε η κίνηση είναι επιταχυνόµενη και 
πότε επιβραδυνόµενη. 

 
Μέσα 
 

Μια µικρή µπάλα. Φύλλο εργασίας. 
 

∆ιδακτικά βήµατα 
 
1η διδακτική ώρα. 
Βήµα 1.  
Περιγράφουµε στους µαθητές την ευθύγραµµη κίνηση αυτοκινήτου, που ξεκινάει από την ηρεµία, 
σταδιακά αποκτά µια σταθερή ταχύτητα και στη συνέχεια ο οδηγός πιέζει ελαφρά το φρένο, µέχρις 
ότου τελικά ακινητοποιηθεί. Ο συνοδηγός παρατηρεί διαρκώς το ταχύµετρο του αυτοκινήτου. 
Ζητάµε από τους µαθητές να εκφράσουν τις παρατηρήσεις του συνοδηγού αναφορικά µε τις 
ενδείξεις του ταχυµέτρου, χρησιµοποιώντας τις έννοιες «χρόνος», «χρονική στιγµή», «χρονικό 
διάστηµα» και «ταχύτητα», που έχουν ήδη διδαχθεί.  
Εκτοξεύουµε κατακόρυφα προς τα πάνω, µια µικρή µπάλα και ζητάµε από τους µαθητές να 
παρατηρήσουν και να περιγράψουν την κίνησή της, µέχρις ότου ξαναφτάσει στο χέρι µας.  
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Επιδιώκουµε ώστε οι µαθητές να διαπιστώσουν ότι και στα δύο παραδείγµατα, έχουµε 
περιπτώσεις ευθύγραµµων κινήσεων, στις οποίες η ταχύτητα του κινούµενου σώµατος 
µεταβάλλεται (αυξάνεται ή µειώνεται) σε συνάρτηση µε το χρόνο. Ορίζουµε την έννοια της 
µεταβαλλόµενης κίνησης. 
Βήµα 2.  
Περιγράφουµε στους µαθητές το παράδειγµα του αεροπλάνου που τροχοδροµεί, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.4 του βιβλίου και τους ζητάµε να µελετήσουν τα δεδοµένα του πίνακα 1.4. Στη 
συνέχεια τους ζητάµε να υπολογίσουν τις µεταβολές της ταχύτητας του αεροπλάνου σε διάφορα 
χρονικά διαστήµατα. Θέτουµε την ερώτηση αν µόνο η έννοια της µεταβολής της ταχύτητας αρκεί 
για να γνωρίζουµε πόσο γρηγορότερα µεταβάλλεται η ταχύτητα του αεροπλάνου από την 
ταχύτητα, για παράδειγµα ενός αυτοκινήτου, το οποίο αποκτά ταχύτητα 20m/s σε χρόνο 20s. Μέσα 
από τη συζήτηση που προκαλούµε, προσπαθούµε να αναδείξουµε την αναγκαιότητα της έννοιας 
του «ρυθµού µεταβολής της ταχύτητας» για την ακριβέστερη περιγραφή των µεταβαλλόµενων 
κινήσεων. Εισάγουµε την έννοια της (µέσης) επιτάχυνσης και τις µονάδες µέτρησής της.  Ζητάµε 
από τους µαθητές να υπολογίσουν τη (µέση) επιτάχυνση του αεροπλάνου του παραδείγµατος  σε 
διάφορα χρονικά διαστήµατα, που προκύπτουν από τον πίνακα τιµών.  
Βήµα 3.  
Έχουµε µοιράσει στους µαθητές φύλλο εργασίας, όπως το προτεινόµενο και τους βοηθάµε να το 
συµπληρώσουν. Η συµπλήρωση γίνεται ανά ερώτηση από όλους τους µαθητές. Φροντίζουµε ώστε 
τα δεδοµένα που περιέχονται στο φύλλο εργασίας να είναι ρεαλιστικά.  
 
2η διδακτική ώρα. 
Βήµα 4.  
Πραγµατοποιούµε µαζί µε τους µαθητές το «µικρό εργαστήριο» της παραγράφου 1.4. Αφού 
διατυπώσουν την πρόβλεψή τους, πρέπει στη συνέχεια να την ελέγξουν πειραµατικά. Η 
πιθανότερη πρόβλεψη των µαθητών είναι ότι οι µετατοπίσεις της σφαίρας είναι ανάλογοι των 
αντίστοιχων χρόνων. Συζητάµε µε τους µαθητές γιατί διαψεύστηκε η πρόβλεψή τους, 
χρησιµοποιώντας τις γνώσεις τους για την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και τις µεταβαλλόµενες 
κινήσεις. Τους οδηγούµε στο συµπέρασµα ότι στις µεταβαλλόµενες κινήσεις η µετατόπιση του 
κινούµενου σώµατος δεν είναι ανάλογη του χρόνου, όπως στην ευθύγραµµη οµαλή.  
Βήµα 5. 
Αναπτύσσουµε αναλυτικά το 1ο παράδειγµα της σελίδας 34, ώστε να το χρησιµοποιήσουν ως 
υπόδειγµα για την επίλυση σχετικών ασκήσεων.  Ζητάµε από τους µαθητές να επεξεργαστούν την 
ερώτηση 4 και τις ασκήσεις 1 και 2 του βιβλίου.  
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας πρέπει να είναι συναφείς µε τους επιδιωκόµενους στόχους, 
ώστε να ελέγξουµε σε ποιο βαθµό η διδασκαλία µας αφοµοιώθηκε από τους µαθητές. Με τον 
τρόπο αυτό πετυχαίνουµε µια ανάδραση, που µας βοηθάει να προσαρµόζουµε τη διδασκαλία µας 
στις συνθήκες της συγκεκριµένης τάξης.  
 
Η µορφή των φύλλων εργασίας συναρτάται µε το περιεχόµενο της διδασκαλίας και τα 
χρησιµοποιούµενα µέσα. ∆ιακρίνουµε τρεις βασικές µορφές φύλλων εργασίας που, σε γενικές 
γραµµές συνοδεύουν διδασκαλίες:  
α) µε περιορισµένες πειραµατικές δραστηριότητες,  
β) που στηρίζονται σε κάποιο πείραµα επίδειξης,  
γ) που αφορούν στην πειραµατική δραστηριότητα των µαθητών ανά οµάδες. 
 
Ένα φύλλο εργασίας συναφές µε το προηγούµενο σχέδιο µαθήµατος είναι το ακόλουθο:  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
 
Τάξη και τµήµα: _________ 
Ηµεροµηνία: _________________ 
Όνοµα µαθητή: ________________________________ 
 
Το γράφηµα που εικονίζεται στο 
διπλανό σχήµα, παριστάνει τη 
µεταβολή της ταχύτητας ενός 
αυτοκινήτου, που κινείται σε 
ευθύγραµµο δρόµο, από τη στιγµή 
της εκκίνησής του µέχρις ότου 
σταµατήσει. 
 
1. Σε ποια χρονικά διαστήµατα η 

επιτάχυνση του αυτοκινήτου 
είναι θετική, σε ποια είναι 
αρνητική και σε ποια είναι µηδέν;  

 
Είναι θετική από t=____ έως 
t=____  
 
Είναι µηδέν από t=___  έως 
t=___  
 
Είναι αρνητική από t=___ έως 
t=____ και από t=____ έως 
t=____.   
 

2. Πόση είναι η µέση επιτάχυνση 
του αυτοκινήτου στα χρονικά 
διαστήµατα που 
προσδιορίζονται από τις 
χρονικές στιγµές: 
 
 
t1=0 έως τη t2=20s _______________________________________________________   
 
t3=40s έως τη t4=50s _______________________________________________________   
 
t5=90s έως τη t6=120s _______________________________________________________   
 
t7=150s έως τη t8=220s ______________________________________________________   

 
t9=240s έως τη t10=260s ______________________________________________________   
 

 
3. Σε ποιο χρονικό διάστηµα η επιτάχυνση του αυτοκινήτου είναι µηδέν; Πόση είναι τότε η 

ταχύτητά του; Τι κίνηση κάνει τότε το αυτοκίνητο; 
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
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4. Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι µηδέν είναι και η επιτάχυνσή του µηδέν; Εξήγησε. Τι θα 
συνέβαινε σε µια τέτοια περίπτωση; 
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
 

5. Σε ποια χρονική στιγµή η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι  µέγιστη; Ποια είναι η κατεύθυνση της 
επιτάχυνσης σε σχέση µε αυτήν της ταχύτητας, λίγο πριν και λίγο µετά από τη στιγµή αυτή;  
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   

 
6. Πόση εκτιµάς ότι είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου τη στιγµή που η ταχύτητά του είναι 

µέγιστη;  
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   

 
 

 
Κ_ΠΜ 


