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I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα δηδαθηηθή
παξέκβαζε γηαηελ δηδαζθαιία βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο
Δηδηθήο Θεσξίαο ηεο ρεηηθόηεηαο (ΔΘ) ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηεο
ύγρξνλεο Φπζηθήο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
Πξόγξακκα πνπδώλ θαη γη’ απηό ην ιόγν ε εξγαζία
δηεξεπλά θαηά πόζν είλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία ηεο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Οη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ εηζαγσγή ηεο
ΔΘ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ είλαη νη εμήο:
1νλ: Η ΔΘ παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθηζηηθή αληίιεςε
ηνπ θόζκνπ, δηαθνξεηηθή από ηε κεραληζηηθή αληίιεςε
ηεο θιαζηθήο θπζηθήο.
2νλ: Αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ.
3νλ: Απαηηεί πςειή αθαηξεηηθή ηθαλόηεηα από ηελ
πιεπξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ παξέρεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηε δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπλ ηηο
επεμεγεκαηηθέο
δεμηόηεηεοηθαλόηεηεο
ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηδαζθαιία
ελνηήησλ ηεο ύγρξνλεο Φπζηθήο.
4νλ: Λόγσ ηνπ ληεηεξκηληζηηθνύ ηεο ραξαθηήξαε ΔΘ
κπνξεί λα απνηειέζεη ηε γέθπξα κεηαμύ Κιαζηθήο θαη
ύγρξνλεο Φπζηθήο.
Γηάθνξεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα (Γεκεηξηάδε, 2012)
θαη
δηεζλώο(Arriassecq&Greca,
2012;Scherr,
2001;Borghi,
DeAmbrossis&Ghisolfi,
1993;Villani,
&Pacca, 1987)ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ αλέδεημαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ ηεο ΔΘ. Οη
δπζθνιίεο απηέο εληνπίδνληαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο
εμάξηεζεο ηεο ηαρύηεηαο από ην ζύζηεκα αλαθνξάο, ζηε
κε εμάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόοαπό ην ζύζηεκα
αλαθνξάο θαζώο θαη ζηελ έλλνηα ηνπ ηαπηνρξνληζκνύ.
Ωο εθ ηνύηνπ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ΔΘ πνπ
απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο δηδαθηηθήο καο παξέκβαζεο
είλαη: ε Γαιηιατθή ρεηηθόηεηα, ην 1ν θαη ην 2ν Αμίσκα
ηεο ΔΘ, ε ζρεηηθόηεηα ηνπ ηαπηνρξνληζκνύ, ε δηαζηνιή
ηνπ ρξόλνπ θαη ε ζπζηνιή ηνπ κήθνπο.
Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζηεξίρζεθε
ζηηο
αξρέο
ηεο
Μάζεζεο
κέζσ
ρεδηαζκνύ
(Kalantzis&Cope, 2013) θαη ζπλδπάζηεθε κε νκαδηθή
ζπλεξγαζία.

παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο
αμηνιόγεζεο κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε δηδαζθαιία
ηωλ

βαζηθώλ

ρεηηθόηεηαο

ελλνηώλ

ηεο

Δηδηθήο

Θεωξίαο

(ΔΘ)ζηελ

Β’

Λπθείνπ.

Η

ηεο

δηδαθηηθή

παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο Μάζεζεο
Μέζω ρεδηαζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε νκαδηθή ζπλεξγαζία .
Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ΔΘ όπωο εκθαλίδεηαη
ζηα

εγρεηξίδηα

ηεο

ηξηηνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο(Young,

1994;Serway, 2014; Beiser, 2002),πνπ απνηέιεζε θαη ηε βάζε
ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαιύνληαη νη
ιόγνη

θαη

παξνπζηάδνληαη

ηα

επηρεηξήκαηα

πνπ

αλαπηύρζεθαλ ππέξ ηεο εηζαγωγήο βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο
ΔΘ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η ελόηεηα απηή
νινθιεξώλεηαη κε ηελ δηεξεύλεζε ηωλ ελλνηνινγηθώλ
εκπνδίωλ

πνπ

αληηκεηωπίδνπλ

νη

καζεηέο/ηξηεο

ηεο

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ΔΘ.
Αθνινύζωο, παξαηίζεληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο
Μάζεζεο κέζω ρεδηαζκνύ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο.
Αθνινπζεί ν ζρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη
ηωλ θύιιωλ εξγαζίαο πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη
ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ πνπ δόζεθαλ πξηλ θαη κεηά από ηηο
δηδαζθαιίεο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιύνληαη ηα
απνηειέζκαηα
αλάιπζε

ηεο

ηωλ

δηδαθηηθήο

παξέκβαζεο.

εξωηεκαηνινγίωλ

πξνθύπηεη

Από

ηελ

όηη

ε

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη δπλαηόλ λα
ζπκβάιιεη

ζηελ

αληηκεηώπηζε

ηωλ

ελλνηνινγηθώλ

παξαλνήζεωλ θαη ζηελ ππέξβαζε ηωλ επηζηεκνινγηθώλ
εκπνδίωλ ηωλ καζεηώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Γηδαζθαιία, ρεηηθόηεηα, Μάζεζε κέζω
ρεδηαζκνύ
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II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Η δηδαθηηθή παξέκβαζε απνηειείηαη από πέληε
ελόηεηεο, ε θάζε κηα από ηηο νπνίεο πξαγκαηεύεηαη κηα
από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ΔΘ θαη ζρεδηάζηεθαλ κε
βάζε ηηο αξρέο ηεο Μάζεζεο κέζσ ρεδηαζκνύ ζε
ζπλδπαζκό κε νκαδηθή ζπλεξγαζία.

ελλνηνινγηθά
εκπόδηα
πνπ
αληηκεησπίδνπλ
νη
καζεηέο/ηξηεο ζηελ δηδαζθαιία ηεο ΔΘ.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεδηάζηεθε ε δηδαθηηθή καο
παξέκβαζε πνπ απνηειείηαη από πέληε ελόηεηεο όπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. ε θάζε ελόηεηα νη
δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο
Μάζεζεο
κέζσ
ρεδηαζκνύ.
Οη
πεξηζζόηεξεο
δξαζηεξηόηεηεο βαζίζηεθαλ ζε λνεηηθά πεηξάκαηα
(Velentzas,
Halkia,
Skordoulis, 2005; Matthews,
1994)θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ πξαγκαηεύνληαλ ήηαλ
νηθείεο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. Έγηλε ρξήζε ζρεηηθώλ κε ην
αληηθείκελν
βίληεν,
θαζώο
θαη
δηαδηθηπαθώλ
πξνζνκνηώζεσλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξαγκαηεύνληαλ
ε
θάζε
ελόηεηα.Μαζεκαηηθόοθνξκαιηζκόο
ρξεζηκνπνηήζεθε όπνπ ήηαλ απαξαίηεηνο θαη έγηλε
πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ζην ειάρηζην δπλαηό.
Αλαιπηηθόηεξα παξνπζηάδνληαη νη ηίηινη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ αλά δηδαθηηθή ελόηεηα θαη ηα
αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
1ε ελόηεηα: 1ν αμίσκα ηεο ΔΘ
1.1 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ καζεηώλ ζηελ απιή
ηνπ ζρνιείνπ (βησκαηηθή)
θνπόο:Να αληηιεθζνύλνη καζεηέο όηη ε ζέζε ελόο
ζεκείνπ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα ζύζηεκα
αλαθνξάο.
1.2 ρεηηθή θίλεζε ζε πινίν (βησκαηηθή)
θνπόο: Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο όηη ε ηαρύηεηα
είλαη έλα ζρεηηθό κέγεζνο.
1.3 ρεηηθή θίλεζε ζην κεηξό (αλαιπηηθή)
θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο όηη ε ζέζε ηνπο
εμαξηάηαη πάληα από έλα άιιν ζεκείν.
1.4 Τπνινγηζκόο ηαρπηήησλ ζην κεηξό(εθαξκνγή)
θνπόο: Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα εθαξκόζνπλ
ηε ζρεηηθόηεηα ηεο ηαρύηεηαο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα
αλαθνξάο σο πξνο ην νπνίν ην κειεηνύλ.
1.5 Σν 1ν αμίσκα ηεο ΔΘ (ε ζθνηεηλή ζήξαγγα)
(ελλνηνιόγεζε)
θνπόο: Να δηαηππώζνπλ ην 1ν αμίσκα ηεο ΔΘ, λα
απνδνκήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο απόιπηεο θίλεζεο θαη λα
κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο ζε
ζρέζε κε ην ζύζηεκα αλαθνξάο.
- 2ε ελόηεηα: 2ν αμίσκα ηεο ΔΘ
2.1 Η κέγηζηε ηαρύηεηα ζηε θύζε (βησκαηηθή)
θνπόο: Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο όηη ε ηαρύηεηα
ηνπ θσηόο ζην θελό είλαη κηα ζηαζεξά θαη όξην ηεο θύζεο
γηα όιεο ηηο ηαρύηεηεο.
2.2 Η δηάιεμε ηνπ Feynman(αλαιπηηθή)
θνπόο: Να κπνξνύλ νη καζεηέο λα αηηηνινγήζνπλ όηη
ην 2ν αμίσκα ηεο ΔΘ είλαη απόξξνηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
1νπ αμηώκαηνο.
2.3 Σν λνεηηθό πείξακα γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ
θσηόο(ελλνηνιόγεζε)(βι.Landau&Rumer, 1959).
θνπόο: Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα δηαηππώλνπλ
ην 2ν αμίσκα ηεο ΔΘ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ην 2ν
αμίσκα είλαη πεηξακαηηθά επηβεβαησκέλν.
2.4 Σν θπλήγη ησλ θσηεηλώλ αθηίλσλ(εθαξκνγή)
θνπόο: Να εθαξκόδνπλ ην 2ν αμίσκα ζε πξνβιήκαηα
ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάδνζε ηνπ θσηόο ζην θελό.
- 3ε ελόηεηα: ν ηαπηνρξνληζκόο ζηελ ΔΘ

Α. ΜάθηζημέζωΣτεδιαζμού (Learning by Design)
Η κάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ απνηειεί κηα λέα κέζνδν
ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
θνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ
πνιπηξνπηθόηεηα
(multimodality)
δειαδή
ζηνπο
δηάθνξνπο ηξόπνποκε ηνπο νπνίνπο ην ππνθείκελν απνθηά
ηε γλώζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ζε
πνιηηηζκηθό, γισζζνινγηθό επίπεδν θιπ.
Η Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ αμηνπνηεί έλα κεγάιν
εύξνο καζεζηαθώλ πξνζεγγίζεσλ βαζηδόκελε ζε
ζπγθεθξηκέλεο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο: ην βίσκα, ηελ
ελλνηνιόγεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εθαξκνγή. Οη
δξαζηεξηόηεηεο
δηδαζθαιίαο
πνπ
ζρεδηάζηεθαλ
βαζίδνληαη ζηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο
γλσζηαθέο
δηαδηθαζίεο.
ηελ πεξίπησζε καο ε Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ
ζπλδπάζηεθε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο
ζηελ πξνζπάζεηα καο λα θαιιηεξγήζνπκε ηελ θνπιηνύξα
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή/ηξηαο κέζα από ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ κέζα ζε απηή ηελ νκάδα.
ΙΙΙ. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Η δηδαθηηθή
καο παξέκβαζε έγηλε ζε 20
καζεηέο/ηξηεο ηεο Β’ Λπθείνπ Θεηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ
ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Ν. Μνπδαληώλ. Οη καζεηέο/ηξηεο
ρσξίζηεθαλ ζε πέληε νκάδεο θαη ειήθζε πξόλνηα ώζηε νη
νκάδεο λα είλαη ηζνδύλακεο όζσλ αθνξά ηηο επηδόζεηο
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Η δηδαθηηθή παξέκβαζε έγηλε ην Β’
ηεηξάκελν ηνπ 2015 θαη ε δηάξθεηα ηεο ήηαλ 5 δηδαθηηθέο
ώξεο.
Πξηλ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε νη καζεηέο
ζπκπιήξσζαλ αηνκηθά εξσηεκαηνιόγηα (pretest) κε
ζθνπό λα δηαπηζησζνύλ νη παξαλνήζεηο ζε έλλνηεο ηεο
ΔΘθαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο
αλαθνξάο, ζηελ εμάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο από απηό, ζηελ
αλεμαξηεζία ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο από ηνλ
παξαηεξεηή θαη ζηελ έλλνηα ηνπ ηαπηνρξνληζκνύ.
ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζην
εξσηεκαηνιόγην πξνέθπςε όηη νη δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο εληνπίδνληαη ζηελ
έλλνηα ηνπ αδξαλεηαθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, θαζώο
θαη ζηελ πεπνίζεζε ηνπο γηα ηελ ύπαξμε ελόο
πξνλνκηαθνύ
παξαηεξεηή.
Δπίζεο,
πξνβιήκαηα
παξνπζηάδνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξαγκαηεύνληαη ηελ
έλλνηα ηνπ ηαπηνρξνληζκνύ, αιιά θαη ζε εξσηήζεηο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θσηόο. Σα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην pretest ζπκπίπηνπλ
θαη
κε
πνιιέο
άιιεο
έξεπλεο
(DeHosson,
Kermen&Parizot, 2010; Dimitriadi, Halkia,&Skordoulis,
2009;Dimitriadi, Halkia, &Stavrou, 2011)γηα ηα
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3.1 Σαπηνρξνληζκόο δύν γεγνλόησλ (βησκαηηθή)
θνπόο: Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ
ηαπηνρξνληζκνύ κεηαμύ δύν γεγνλόησλ
3.2 Ση είλαη ην λνεηηθό πείξακα(ελλνηνιόγεζε)
θνπόο: Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα αληηιεθζνύλ
ηελ ζπκβνιή ησλ λνεηηθώλ πεηξακάησλ ζηελ θαηαλόεζε
ησλ ελλνηώλ ηεο ΔΘ.
3.3 Σν ηξέλν ηνπ Einstein(βίσκα – αλάιπζε ελλνηνιόγεζε) (βι. εηθόλα 1)
θνπόο:Να αληηιεθζνύλ όηη ν ηαπηνρξνληζκόο είλαη
κηα έλλνηα ζρεηηθή θαη εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ηνπ
παξαηεξεηή πνπ πεξηγξάθεη ηα γεγνλόηα. Νακπνξνύλ λα
θαηαλνήζνπλ όηη αλ δύν γεγνλόηα είλαη ηαπηόρξνλα γηα
έλαλ παξαηεξεηή ηόηε είλαη ηαπηόρξνλα θαη γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν παξαηεξεηή πνπ είλαη αθίλεηνο σο
πξνο ηνλ πξώην. Να κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ κε
επηρεηξήκαηα κέζα από ηα δύν αμηώκαηα ηεο ΔΘ γηαηί ν
ηαπηνρξνληζκόο δπν γεγνλόησλ είλαη έλλνηα ζρεηηθή θαη
λα κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ πόηε δύν γεγνλόηα
ραξαθηεξίδνληαη ηαπηόρξνλα αλάινγα κε ην ζύζηεκα
αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά.
3.4 Σαπηνρξνληζκόο ζηε γέθπξα(εθαξκνγή)
θνπόο: λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόδνπλ ηελ ζπλέπεηα
ηεο ΔΘ γηα ηνλ ηαπηνρξνληζκό ζε λνεηηθά πξνβιήκαηα
πνπ εκπιέθνπλ παξαηεξεηέο πνπ θηλνύληαη κε
ζρεηηθηζηηθέο ηαρύηεηεο

θνπόο:Να κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ δηαζηνιή
ηνπ ρξόλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηα αμηώκαηα ηεο ΔΘ.

ρήκα 2. Σν ξνιόη ηνπ Einstein

5ε ελόηεηα: ζπζηνιή ηνπ κήθνπο
5.1 Η ΔΘ ζε animation(βησκαηηθή - αλάιπζε)
θνπόο: Να αληηιεθζνύλ όηη ην θαηλόκελν ηεο
ζπζηνιήο ηνπ κήθνπο είλαη πξαγκαηηθό θαηλόκελν θαη δελ
γίλεηαη αληηιεπηό ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή γηα ηερληθνύο
ιόγνπο. Να θαηαλνήζνπλ όηη θάζε παξαηεξεηήο κεηξάεη
ηα κήθε κε ην δηθό ηνπ ζύζηεκα θαη ηηο δηθέο ηνπ
πξόηππεο κνλάδεο(ηδηνκήθνο).
5.2 Δμεγώληαο ην θαηλόκελν ηεο ζπζηνιήο ηνπ
κήθνπο(αλάιπζε)
θνπόο: Να κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ ζπζηνιή
ηνπ κήθνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα αμηώκαηα ηεο ΔΘ
5.3 πγρξνλίδνληαο ηα θηλνύκελα ξνιόγηα(εθαξκνγή)
θνπόο: Να δηεξεπλήζνπλ ηελ ζπζηνιή ηνπ κήθνπο
κέζα από πεηξάκαηα πνπ εκπιέθνπλ ζσκαηίδηα, ηα νπνία
θηλνύληαη κε ζρεηηθηζηηθέο ηαρύηεηεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο νη
καζεηέο/ηξηεο απάληεζαλ ζε αηνκηθά εξσηεκαηνιόγηα
(posttest) κε ζθνπό λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν ε δηδαθηηθή
παξέκβαζεζπλέβαιεζηελ αιιαγή ησλ παξαλνήζεσλ πνπ
είραλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηεο ΔΘ αιιά θαη αλ
είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ όζα δηδάρζεθαλ.
IV. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ρήκα 1. Σν ηξέλν ηνπ Einstein

4ε ελόηεηα: δηαζηνιή ηνπ ρξόλνπ
4.1 Η δηάξθεηα ελόο αγώλα κπάζθεη(βησκαηηθή)
θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ ηελ ηζνδπλακία ησλ
παξαηεξεηώλ ζε ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηεο δηαζηνιήο
ηνπ ρξόλνπ.
4.2 Σν
ξνιόη
ηνπ
Einstein(αλάιπζε
ελλνηνιόγεζε)(βι. ζρήκα 2)
θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ όηη ν ρξόλνο θάζε
παξαηεξεηή κεηξάηαη από ην δηθό ηνπ ξνιόη θαη όηη όια
ηα άιια ξνιόγηα πνπ είλαη θηλνύκελα ζρέζε κε απηόλ
ιεηηνπξγνύλ κε πην αξγό ξπζκό. Να πεξηγξάθνπλ ην
θαηλόκελν ηεο δηαζηνιήο ηνπ ρξόλνπ σο απόξξνηα ησλ
αμησκάησλ ηεο ΔΘ.
4.3 Σν ξνιόη ηνπ Einstein ζε πξνζνκνίσζε (βησκαηηθή
- εθαξκνγή)
θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ όηη ην θαηλόκελν ηεο
δηαζηνιήο ηνπ ρξόλνπ είλαη έλα πξαγκαηηθό θαηλόκελν
θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηό ζηελ θαζεκεξηλή δσή καο γηα
ηερληθνύο ιόγνπο. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ ηελ
δηαζηνιή ηνπ ρξόλνπ ώζηε λα εμεγήζνπλ θαηλόκελα πνπ
πξνθύπηνπλ ζε πεηξάκαηα πνπ εκπιέθνπλ ζσκαηίδηα πνπ
θηλνύληαη κε ζρεηηθηζηηθέο ηαρύηεηεο.
4.4 Σν πξόβιεκα ηνπ Ρίλγθν (θόκηθο θπζηθήο)
(αλάιπζε, Huffman&Gonick, 1998)

Αλαιύνληαο ην εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ζηνπο
καζεηέο/ηξηεο κεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
πξνέθπςε όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο:
 Καηαλννύλ ηα δύν αμηώκαηα ηεο ΔΘ θαη
κπνξνύλ λα απαληνύλ ζσζηά ζε εξσηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο όπσο ε δηαζηνιή ηνπ
ρξόλνπ θαη ε ζπζηνιή ηνπ κήθνπο.
 Αθόκα θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηε
κε θαηαλόεζε ηεο ζρεηηθήο ηαρύηεηαο ησλ
παξαηεξεηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηαπηνρξνληζκό. Ωο
εθ ηνύηνπ, δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ ζρεηηθή
θίλεζε ησλ αδξαλεηαθώλ παξαηεξεηώλ όηαλ
εξσηνύληαη γηα ην πώο θξίλνπλ δηάθνξνη
αδξαλεηαθνί παξαηεξεηέο δύν γεγνλόηα σο πξνο
ηνλ ηαπηνρξνληζκό ηνπο.
 Δίλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζηελ εηζαγσγή
θεθαιαίσλ ηεο ύγρξνλεο Φπζηθήο ζην
Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Λπθείνπ.
 Δμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα ηνλ λέν
ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα
επέθηαζε ηνπ θαη ζε άιια καζήκαηα
Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πξνθύπηεη
όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΔΘ θαζώο θαη ηηο
ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ από απηέο. Αληηκεησπίδνπλ
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δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ΔΘ θαη είλαη ηθαλνί λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο.
Οη
πεξηζζόηεξνη
από
ηνπο
καζεηέο/ηξηεο
αληηιακβάλνληαη πιένλ όηη όια όζα δηδάρζεθαλ δελ είλαη
ζηξεβιώζεηο ηεο αληίιεςεο αιιά
ε θπζηθή
πξαγκαηηθόηεηα.
Ο πνιπηξνπηθόο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
έδσζε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηελ δπλαηόηεηα λα
εθκεηαιιεπηνύλ ηηο δηαθνξεηηθέο δεμηόηεηεο ηνπο θαη λα
αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη ηελ θαληαζία
ηνπο.
Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηάθεξαλ λα βάινπλ ζην
πεξηζώξην ηνλ δαζθαινθεληξηθό ραξαθηήξα ηεο
δηδαζθαιίαο πνπ απνηειεί έλα δηαρξνληθό πξόβιεκα ηεο
εθπαίδεπζεο.
Έλαο επηπξόζζεηνο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε
θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαλόεζε ηεο δηδαρζείζαο ύιεο ήηαλ
ε ιεηηνπξγία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε νκάδεο όπνπ κέζσ
ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο ιήςεο πξσηνβνπιηώλ νδεγήζεθαλ
ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε θαζνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ
εμέθξαζαλ όινη νη καζεηέο/ηξηεο ηόζν γηα ηελ κέζνδν
δηδαζθαιίαο όζν θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηεο
Φπζηθήο .
Με ηελ βνήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο κπνξνύκε λα θαιιηεξγήζνπκε ηηο
επεμεγεκαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα γίλεη
απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ζεκάησλ Φπζηθήο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία.
Η παξνύζα εξγαζίαδείρλεη όηη κε ηνλ θαηάιιειν
ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή κεζνδνινγία
είλαη δπλαηόλ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηεο Φπζηθήο πνπ
απαηηνύλ ηδηαίηεξε αθαηξεηηθή ηθαλόηεηα. Έηζη, κπνξεί
λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο
ζε όια ηα θεθάιαηα ηεο Φπζηθήο θαη θπξίσο ζε απηά πνπ
αλήθνπλ ζηελ ύγρξνλε Φπζηθή (Θεσξία ρεηηθόηεηαο,
Κβαληνκεραληθή)
ώζηε
νη
καζεηέο/ηξηεοηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο
ζεκαληηθόηεξεο αλαθαιύςεηο ηνπ 20νπ αηώλα ζηνλ ηνκέα
ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.
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