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Πρόλογος 

Οι ψηφιακές προσομοιώσεις και τα εικονικά εργαστήρια αποτελούν σήμερα μία όλο 

και περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδο διδασκαλίας, σε πληθώρα θεμάτων σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η χρήση τους μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή σε 

συνδυασμό με πραγματικές πειραματικές μεθόδους, αυτές δηλαδή που χρησιμοποιούν 

πραγματικά / χειροπιαστά αντικείμενα. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η χρήση των 

εικονικών εργαστηρίων στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, όπου συχνά παρατηρείται 

έλλειψη εξοπλισμού στο πραγματικό εργαστήριο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συγκρίνει τη χρήση εικονικού και 

πραγματικού εργαστηρίου, όσον αφορά το εννοιολογικό αποτέλεσμα στους μαθητές 

της Γ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, που έχει ως αντικείμενο: 

«Έρευνα και Πειραματισμός». Πρόσθετα, αναφέρονται και οι παρατηρήσεις του 

διδάσκοντος σχετικά με την ευκολία υλοποίησης τους μαθήματος, για τις δύο μεθόδους 

διδασκαλίας (με προσομοίωση ή πραγματικά αντικείμενα). Τέλος, εξετάζονται οι 

απόψεις των μαθητών απέναντι στους δύο τύπους εργαστηρίων.  

Τελικός στόχος της είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την επιλογή της 

κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας, ανάλογα και με το θέμα της πειραματικής έρευνας 

και τους εκπαιδευτικούς στόχους.  
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Ανάπτυξη μίας διδακτικής σειράς στο μάθημα της Τεχνολογίας 

Γυμνασίου και συγκριτική μελέτη δύο διαφορετικών προσεγγίσεων: 

Εικονικά και Πραγματικά Πειράματα 

Περίληψη 

Η τάση στη σύγχρονη εκπαίδευση είναι οι μαθητές να μη δέχονται τη μάθηση 

παθητικά, αλλά να ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους, μέσα από τη διαδικασία της 

Διερευνητικής Μάθησης. Ένα από τα μέσα για την επίτευξη της Διερευνητικής 

Μάθησης είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις. Με τη βελτίωση της Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και την ανάπτυξη των Προσομοιώσεων, 

υπάρχει η άποψη ότι ο πραγματικός εργαστηριακός εξοπλισμός μπορεί να 

αντικατασταθεί από Εικονικό Εργαστήριο. Αν και τα Εικονικά Εργαστήρια αποτελούν 

πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση καινούριων και δύσκολων εννοιών της Φυσικής, 

η αντικατάσταση των Πραγματικών Εργαστηρίων από τα Εικονικά, αποτελεί ακόμη 

θέμα ανοιχτό για πρόσθετη έρευνα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των δύο μεθόδων στις δύο 

κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν. Για το λόγο αυτό διεξήχθη έρευνα κατά το 

σχολικό έτος 2018 – 19 σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του 

κανονικού σχολικού προγράμματος, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Γ 

Γυμνασίου. Η έρευνα βασίστηκε σε 4 πρωτότυπα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Σενάρια. Ως 

αντικείμενο επιλέχθηκαν δύο θέματα από τη Μηχανική (Ισορροπία Δοκού, Τροχαλίες) 

και δύο θέματα από τον Ηλεκτρισμό (Σύνδεση Λαμπτήρων, Διαιρέτης Τάσης και 

Διαιρέτης Ρεύματος). 

Το θέμα της σύγκρισης των Εικονικών και Πραγματικών Εργαστηρίων αφορά δύο 

άξονες:  

Ο 1ος αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που παρουσιάζουν οι 

μαθητές, με τις δύο μεθόδους. 

Ο 2ος  άξονας αποτελείται από δύο σκέλη: 

Το πρώτο σκέλος αφορά στην ευκολία υλοποίησης του μαθήματος από το διδάσκοντα 

και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές στην εφαρμογή της κάθε μεθόδου. 

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις απόψεις των μαθητών σχετικά τα εικονικά και τα 

πραγματικά εργαστήρια. 

Για το σχεδιασμό και τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα: www.graasp.eu, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων με 

σαφείς οδηγίες και εφαρμογές για χρήση από τους μαθητές. Η πλατφόρμα παρέχει 

πρόσβαση σε εκατοντάδες μικροεφαρμογές για τη σταδιακή υποστήριξη των μαθητών 

με συγκεκριμένα βήματα  κατά τη διάρκεια των διερευνήσεών τους. 

Για τη σύγκριση των δύο μεθόδων όσων αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος pre – post test και διερευνήθηκε αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μαθητές που ασχολήθηκαν με κάθε 

μέθοδο. 

Για τη σύγκριση στην ευκολία υλοποίησης και την αποδοχή των δύο μεθόδων από τους 

μαθητές αξιοποιήθηκε το προσωπικό ημερολόγιο του διδάσκοντα και δομημένο 

http://www.graasp.eu/
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ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές, μετά το τέλος της συνολικής 

διαδικασίας. 

Ως αποτέλεσμα της μελέτης, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δύο μεθόδους όσον αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης. Επίσης, 

οι δύο μέθοδοι έχουν περίπου την ίδια αποδοχή από τους μαθητές. Υπάρχουν όμως 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην υλοποίηση του μαθήματος και τους 

διδακτικούς στόχους που εξυπηρετεί η κάθε μέθοδος. 

Κατά τη συγγραφή της μελέτης, χρησιμοποιείται η κλασική σύνταξη των νέων 

ελληνικών, κατά την οποία το αρσενικό γένος περικλείει καταχρηστικά και τα δύο 

φύλα (με τον όρο μαθητές εννοούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες). 

 

Λέξεις κλειδιά: Προσομοίωση, Εικονικό Εργαστήριο, Πραγματικό Εργαστήριο, 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Σενάριο. 
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Developing a didactic series at the lesson of Technology in High School and 

comparative study of two different approaches: Virtual and Real Experiments. 

Abstract 
The trend in modern education is that students should not passively learn, but discover 

knowledge on their own, through the process of Inquiry Learning. One of the means to 

achieve Inquiry Learning is laboratory exercises. With the improvement of Information 

and Communication Technology (ICT) and the development of Simulations, there is 

the view that the physical laboratory equipment can be replaced by a Virtual Lab. 

Although Virtual Labs are a valuable tool for understanding new and difficult concepts 

of Physics, replacing Physical Labs with Virtual Labs is a subject still open for further 

research. 

The purpose of this study is to compare the two methods in the two directions 

mentioned above. For this reason, during the school year 2018-19, a study was 

conducted at a Gymnasium of Thessaloniki, during the regular school program, within 

the framework of the Gymnasium Technology at 3rd grade. The research was based on 

4 original virtual training scenarios. Two topics from Mechanics (Beam Balance, 

Pulleys) and two topics from Electricity (Lamp Connection, Voltage Divider and 

Current Divider) were selected. 

The subject of comparing Virtual and Actual Labs is twofold: 

The 1st axis compares the conceptual understanding of students with both methods. 

The 2nd axis has two parts: 

The first part relates to the ease of lesson implementation by the teacher and the 

difficulties encountered by students in applying each method. 

The second part concerns the views of the students on Virtual and Physical labs. 

The online platform: www.graasp.eu was used to design and teach the course, creating 

digital educational scenarios with clear instructions and applications for use by 

students. The platform provides access to hundreds of micro-applications to gradually 

support students with specific steps during their investigations. 

The pre - post test method was used to compare the two methods of improving 

conceptual understanding. It was investigated if there was a statistically significant 

difference between the students involved in each method. 

To compare the ease of implementation and the students’ views on two methods, the 

teacher's personal diary and a structured questionnaire, distributed to students after the 

end of the overall process, were used. 

As a result of the study, there was no statistically significant difference between the two 

methods in improving conceptual understanding. Moreover, the two methods have 

roughly the same acceptance by the students. There are, however, significant 

differences in the implementation of the lesson and the teaching objectives served by 

each method. 

During the writing of the study, the classical syntax of the modern Greek is used, in 

which the male gender improperly encompasses both sexes. 

 

Key words: Simulation, Virtual Lab, Physical Lab, Digital Educational Scenario
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

Την έλλειψη του Αναλυτικού Προγράμματος στο ελληνικό γυμνάσιο, στο θέμα της 

διερεύνησης και του πειραματισμού, καλύπτει εν μέρει το μάθημα της Τεχνολογίας Γ’ 

Γυμνασίου. Αντικείμενο του μαθήματος είναι το πεδίο «Έρευνα και Πειραματισμός». 

Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμόν 115475/Γ2/21-08-2013 (ΦΕΚ Β’ 2121) απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σκοποί του μαθήματος είναι:  

 να αποκτήσουν οι μαθητές μια μεγαλύτερη αντίληψη της σημασίας των 

ανθρώπινων ανακαλύψεων και της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου να 

βελτιώνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες, καθώς και να αναπτύσσει νέες. 

 να συνεχίσουν να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης, 

όπως είναι η διατύπωση ερωτήσεων, η εξερεύνηση και η έρευνα. 

Το μάθημα διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα και αναφέρεται σε εφαρμοσμένη 

Πειραματική Έρευνα. Φέρνει το μαθητή στο επίκεντρο διότι: 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (φθίνουσα καθοδήγηση) 

 Ακολουθεί το ρυθμό του (εξατομικευμένη διδασκαλία) με όρια 

 Επιλέγει τον τρόπο που θα εκτελέσει τις εργασίες που του αναθέτουμε 

 Συνεργάζεται με τους συμμαθητές του 

 Ζητά βοήθεια και οδηγίες όταν έχει ανάγκη 

 Αξιολογεί το αποτέλεσμα της δουλειάς του και τον εαυτό του  

Τα βασικά πρακτικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός με 

ανάθεση στο μάθημα της Τεχνολογίας είναι τα εξής: 

 Το μάθημα αυτό δεν έχει συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν είναι λίγοι 

οι εκπαιδευτικοί που προβληματίζονται σχετικά με το αντικείμενο που θα 

πρέπει να διδάξουν, καθώς υπάρχουν μόνο οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος 

με βάση το αντικείμενο. 

 Διδάσκεται μόνο μία ώρα την εβδομάδα, συνεπώς υπάρχει σαφής έλλειψη 

χρόνου για την κατασκευή, τελειοποίηση, διερεύνηση και μελέτη των 

πειραματικών διατάξεων. 

 Το επίπεδο εξοπλισμού και οι οικονομικές δυνατότητες κάθε σχολείου 

διαφέρουν, με άμεσο αποτέλεσμα στη δυνατότητα υλοποίησης πειραματικών 

διατάξεων. 

 Είναι μάθημα που δεν εξετάζεται γραπτώς και στη συνείδηση των μαθητών και 

των γονέων έχει μειωμένη σημαντικότητα. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχει ανάγκη να παραχθεί διδακτικό και 

παιδαγωγικό έργο με σκοπό: 

 Τη συγγραφή συγκεκριμένων προτάσεων και εκπαιδευτικών σεναρίων που θα 

μπορούν να αποτελούν βοήθημα και να δίνουν λύση στη σχετική ασάφεια του 

αντικειμένου, λόγω έλλειψης αναλυτικού προγράμματος.  
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 Την αξιοποίηση της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για 

να καλύψουν πιθανές ελλείψεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό των Γυμνασίων. 

 Τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης Η/Υ μέσω π.χ. προσομοιώσεων ή 

εικονικών εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί τον πραγματικό / 

χειροπιαστό εργαστηριακό εξοπλισμό.  

 Να ενθαρρύνει τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να εξάγουν 

μόνοι τους τα σωστά συμπεράσματα, μέσω της διαδικασίας της διερευνητικής 

μάθησης. 

 

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Όλα τα παραπάνω σημεία αποτελούν τον βασικό σκοπό και τη χρησιμότητα της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που θα απαντήσουμε 

στο πλαίσιο αυτής είναι το εξής: 

Σε ποιο βαθμό μπορεί η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), μέσω 

προσομοιώσεων και εικονικών εργαστηρίων, να εφαρμοστεί εναλλακτικά με τον 

πραγματικό/χειροπιαστό εργαστηριακό εξοπλισμό; 

Για να απαντηθεί το βασικό ερευνητικό ερώτημα θα αναζητηθούν απαντήσεις στα 

ακόλουθα υπο - ερωτήματα: 

 Προκύπτει διαφορά στην κατανόηση των Φυσικών εννοιών από τους μαθητές, 

όταν αυτοί ασκούνται με τα εικονικά πειράματα σε σχέση με τα πραγματικά;  

 Ποιο είδος εργαστηρίου παρέχει τη μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης του 

μαθήματος από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές; 

 Ποια είναι η στάση των μαθητών απέναντι στο εικονικό και το πραγματικό 

εργαστήριο; 

 

1.3 Δομή της εργασίας 

Με σκοπό να απαντηθούν τα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα, στην παρούσα εργασία, 

αρχικά στο κεφάλαιο 2, μία παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που αναφέρεται στο 

θέμα της σύγκρισης των εικονικών και πραγματικών εργαστηρίων, σε σχέση με τα 

ερωτήματα που περιεγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 

Στο κεφάλαιο 3, αναλύεται η διδακτική σειρά της ερευνητικής διαδικασίας. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα θέματα της έρευνας, η διερευνητική προσέγγιση, 

το περιβάλλον συγγραφής και υλοποίησης των διερευνήσεων και τα εκπαιδευτικά 

σενάρια. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η παρουσίαση της μεθόδου που ακολουθήθηκε, όπου 

παρουσιάζονται οι άξονες της έρευνας, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τα 

εργαλεία συλλογής δεδομένων, 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται και εξηγούνται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

αφορά στην κατανόηση των φυσικών εννοιών από τους μαθητές. 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, 

σχετικά με τα άλλα δύο υποερωτήματα, που αφορούν: 
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α) στην αφορά στην ευκολία υλοποίησης του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές και  

 β) στις των μαθητών για στους δύο τύπους εργαστηρίου (εικονικό ή πραγματικό). 

Τέλος στο κεφάλαιο 7 αναφέρονται γενικά συμπεράσματα της έρευνας, με βάση τα 

ερωτήματα και τα αποτελέσματα και γίνονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα πάνω στο θέμα της σύγκρισης εικονικών και πραγματικών εργαστηρίων. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία πρώτη θεωρητική προσέγγιση του της χρήσης των 

προσομοιώσεων και εικονικών εργαστηρίων ως εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών. Αρχικά, θα γίνει μία παρουσίαση της Διερευνητικής Μάθησης, 

ως σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αξίας των εργαστηριακών ασκήσεων 

ως μέσο για την υποστήριξη της Διερευνητικής Μάθησης. 

Στη συνέχεια, θα γίνει έρευνα της βιβλιογραφίας, η οποία αφορά τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα των προσομοιώσεων σε σχέση με τις πραγματικές πειραματικές 

διατάξεις. Στη συνέχεια, θα διερευνηθούν τα συμπεράσματα προγενέστερων μελετών 

που αναφέρονται στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των φυσικών εννοιών, 

χρησιμοποιώντας τις δύο μεθόδους ή και συνδυασμό τους. Τέλος θα αναφερθούν 

συμπεράσματα μελετών που αφορούν στη στάση των μαθητών απέναντι στις δύο 

μεθόδους διδασκαλίας. 

2.2 Η Διερευνητική Μάθηση 

Η τάση στη σύγχρονη εκπαίδευση βασίζεται στην ιδέα ότι οι μαθητές δεν πρέπει να 

αποκτούν γνώσεις παθητικά, αλλά η διαδικασία να βασίζεται στις εμπειρίες, τις 

γνώσεις και τα προσόντα τους. Παραδείγματα και καταστάσεις από την καθημερινή 

ζωή δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να εκλάβουν την απόκτηση γνώσης ως μία 

χρήσιμη διαδικασία για την προσωπική τους ζωή και τον κόσμο που τους περιβάλλει 

(Přinosilová et al., 2013).  

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα των Driver et al. (1994): 

 Οι μαθητές πριν έρθουν στο σχολείο, έχουν διαμορφώσει αντιλήψεις με βάση 

τις αισθητηριακές τους εμπειρίες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, για 

έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών.  

 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών διαφέρουν 

από τις απόψεις της επιστημονικής γνώσης και της σχολικής της εκδοχής.  

 Οι αντιλήψεις των μαθητών συχνά αντιστέκονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

τροποποίησής τους και τους ακολουθούν μέχρι την ενηλικίωσή τους, ενώ 

ελάχιστα επηρεάζονται από την παραδοσιακή διδασκαλία και συνήθως το 

οποιοδήποτε μαθησιακό αποτέλεσμα δεν έχει χρονική διάρκεια. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές μπορεί να διατηρούν μετά τη διδασκαλία 

τόσο την εξήγηση του δασκάλου από τη «σχολική επιστήμη», όσο και τις δικές 

τους προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Είναι δυνατόν επίσης να προκύψει ένα είδος 

συγχώνευσης ή αλληλεπίδρασης των δύο συστημάτων αντιλήψεων.  

 

Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να αποκτήσουν τις σωστές αντιλήψεις για το φυσικό 

κόσμο, όχι με παθητική διδασκαλία, αλλά με δική τους πνευματική και φυσική 

δραστηριότητα είναι αυτός της διερευνητικής μάθησης.  

Σύμφωνα με τους Linn & Davis (2004), ως διερεύνηση ορίζεται: 

"η εκούσια διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής πειραμάτων και διάκρισης 

εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, ερευνητικών εικασιών, αναζήτησης 
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πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζητήσεων με τους συμμαθητές, και συγκρότησης 

συνεκτικών επιχειρημάτων"  

Η μάθηση στις φυσικές επιστήμες, σημαίνει ότι ο μαθητής θέτει ερευνητικά 

ερωτήματα, διατυπώνει μια υπόθεση, σχεδιάζει πειράματα για την επαλήθευσή της, 

συγκροτεί και αναλύει επιχειρήματα βάσει αποδεικτικών στοιχείων, αναγνωρίζει 

εναλλακτικές ερμηνείες και ανακοινώνει επιστημονικά επιχειρήματα (Tamir, 1985).  

Οι Heather & Randy (2008) κατατάσσουν την διερευνητική μάθηση σε 4 επίπεδα: 

Επίπεδο 1: Διερεύνηση Επιβεβαίωσης 

Έχει ήδη διδαχθεί το αντικείμενο και η έρευνα γίνεται για επιβεβαίωση των γνώσεων 

που έχουν αποκτηθεί, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που έχει οριστεί από το 

διδάσκονται. 

Επίπεδο 2: Δομημένη Έρευνα 

Ο διδάσκων θέτει το ερώτημα και προτείνει τη διαδικασία. Οι μαθητές πρέπει να 

συλλέξουν δεδομένα, να τα αξιολογήσουν και να τα αναλύσουν τα δεδομένα και να 

διατυπώσουν εξηγήσεις των ευρημάτων τους. 

Επίπεδο 3: Καθοδηγούμενη Έρευνα 

Ο διδάσκων θέτει μόνο το ερευνητικό ερώτημα στους μαθητές. Οι μαθητές είναι 

εκείνοι που πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την ερευνητική διαδικασία, να 

συζητήσουν τα αποτελέσματα και να απαντήσουν στο ερευνητικό ερώτημα. 

Επίπεδο 4: Ανοιχτή Έρευνα 

Οι μαθητές θέτουν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα, σχεδιάζουν και υλοποιούν την 

ερευνητική διαδικασία. 

Οι Pratt & Hacket (1998) υποστηρίζουν ότι με τη μάθηση μέσω διερεύνησης, οι 

μαθητές κατανοούν βαθύτερα τις φυσικές έννοιες, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν και 

κριτική ικανότητα.  

Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της διερευνητικής μάθησης είναι ότι οι μαθητές 

μαθαίνουν και κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες εργάστηκαν 

διερευνητικά και έχουν αναπτύξει την έως σήμερα υπάρχουσα γνώση (McBride et al., 

2004). Σύμφωνα με τους Eltinge & Roberts (1993), η διδασκαλία της επιστήμης ως 

έρευνα, είναι πιο σημαντική από τη διδασκαλία της επιστήμης με την έρευνα. 

Η διερευνητική μάθηση έχει παραδοσιακά εφαρμοστεί σε πραγματικό εργαστηριακό 

περιβάλλον μέσω συγκεκριμένων εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Ο κύριος στόχος 

τους είναι να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τα μέσα για τη διερεύνηση φαινομένων 

μέσω του ενεργού χειρισμού φυσικών υλικών, καθώς και τη δυνατότητα να εργάζονται 

σε αυθεντικές συνθήκες (Jaakkola & Nurmi, 2008). 

Παρά τα προφανή πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου διδασκαλίας, τίθεται το ερώτημα 

γιατί δεν έχει εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό και μάλιστα με βάση το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Οι Eltinge and Roberts (1993), αναφέρουν τις εξής αιτίες:  

 Η διδασκαλία των επιστημών είναι προσανατολισμένη στο περιεχόμενο και όχι 

στη μέθοδο 

 Είναι ευκολότερο να αξιολογηθεί η επίδοση των μαθητών με βάση τις γνώσεις 

που αποκτήθηκαν και δυσκολότερο να αξιολογηθεί η μέθοδος που 

ακολούθησαν για την απόκτηση αυτής της γνώσης. 
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 Τα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζουν κυρίως ένα σύνολο πληροφοριών και 

λιγότερο μεθόδους διερεύνησης. Έτσι είναι ευκολότερο για τους διδάσκοντες 

να ακολουθήσουν την πορεία του σχολικού εγχειριδίου. 

Πρόσθετα, οι Welch et al. (1981), αναφέρουν συνοπτικά τις εξής αιτίες: 

 Έλλειψη χρόνου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Έλλειψη υλικών 

 Έλλειψη εκπαίδευσης και γενικότερης υποστήριξης. 

 Η διερευνητική προσέγγιση στη διδασκαλία είναι δυσκολότερη και απαιτεί 

πολύ περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία της από το διδάσκοντα. 

2.3 Η αξία των εργαστηριακών ασκήσεων 

Ένα από τα μέσα για την επίτευξη της Διερευνητικής Μάθησης είναι οι 

εργαστηριακές ασκήσεις. Το εργαστήριο έχει διαδραματίσει κεντρικό και 

διακριτικό ρόλο στην επιστήμη και οι εκπαιδευτικοί επιστήμονες έχουν προτείνει 

ότι πλούσια οφέλη στη μάθηση συσσωρεύονται από τη χρήση των εργαστηριακών 

δραστηριοτήτων (Hofstein & Lunetta, 1982). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των 

εργαστηριακών ασκήσεων, δεν πρέπει να θεωρείται πάντα δεδομένη, για τους εξής 

λόγους (Hofstein & Lunetta, 2003): 

 Πολλές από τις δραστηριότητες υπαγορεύονται στους φοιτητές με 

«τελετουργική» ακρίβεια και λεπτομέρεια. Δεν ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

προβληματιστούν για το γενικότερο σκοπό της έρευνάς τους και τη σειρά των 

εργασιών που πρέπει να ακολουθήσουν για να τον πετύχουν. 

 Οι διδάσκοντες δεν είναι ενημερωμένοι ποια είναι η καλύτερη μέθοδος που 

πρέπει να ακολουθήσουν. Συχνά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις 

προσδοκίες των διδασκόντων και την πραγματική συμπεριφορά και απόδοση 

των μαθητών στο εργαστήριο.  

 Οι διερευνητικές δραστηριότητες στο εργαστήριο, συχνά περιορίζονται από 

έλλειψη εξοπλισμού και ανεπάρκεια χρόνου.  

Επιπλέον, οι Hofstein & Lunetta τονίζουν ότι, παρόλο που οι δραστηριότητες στο 

σχολικό εργαστήριο έχουν ιδιαίτερη δυναμική ως μέσο για τη βελτίωση του 

μαθησιακού επιπέδου των μαθητών, πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: 

 Οι μαθητές πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία τόσο πνευματικά όσο και 

φυσικά. 

 Οι συμπεριφορές και αντιλήψεις των μαθητών στο εργαστήριο εξαρτώνται από 

τον προσανατολισμό της εργαστηριακής άσκησης, τα φύλλα εργασίας και τα 

ηλεκτρονικά μέσα. 

 Οι διδάσκοντες πρέπει να ανακαλύψουν τι σκέφτονται αλλά και τι έχουν μάθει 

οι μαθητές σχετικά με το εργαστήριο αλλά και την τάξη.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω προβλημάτων και  περιορισμών, συχνά το 

εργαστήριο χρησιμοποιείται για επίδειξη και επαλήθευση δεδομένων, που έχουν 

ήδη παρουσιαστεί σε μορφή διάλεξης από το διδάσκοντα. (McBride et al., 2004). 
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Το επίπεδο εργαστηριακού εξοπλισμού των Γυμνασίων ποικίλει και συχνά δεν 

επαρκεί για την δημιουργία των Πραγματικών Πειραματικών Διατάξεων, που θα 

αποτελέσουν τη βάση για τη διεξαγωγή της έρευνας από τους μαθητές.  

 

2.4 Τα εικονικά εργαστήρια και οι προσομοιώσεις στη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών. 

Ως εναλλακτική λύση του πραγματικού εργαστηρίου, υπάρχει η άποψη ότι ο 

πραγματικός εξοπλισμός μπορεί να αντικατασταθεί από Εικονικό Εργαστήριο (Triona 

et al., 2005) και ότι  οι χειροπιαστές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες για την 

εννοιολογική κατανόηση (De Jong et al., 2013) ή ακόμη και για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων πειραματισμού (Lefkos et al., 2011). 

Τα πρακτικά πλεονεκτήματα των προσομοιώσεων είναι ότι απαιτούν μόνο την ύπαρξη 

Η/Υ, που είναι διαθέσιμοι στα περισσότερα σχολεία, ενώ για μερικές από αυτές είναι 

αρκετή η ύπαρξη tablet (π.χ. οι προσομοιώσεις του Phet Colorado). Πολλές εφαρμογές 

των προσομοιώσεων μπορούν να «κατέβουν» (download) και να λειτουργήσουν χωρίς 

σύνδεση στο διαδίκτυο (off-line), το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιμο σε όλους τους 

χώρους του σχολείου. 

Τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της χρήσης προσομοιώσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Οι προσομοιώσεις παρέχουν ασφαλές και προσαρμόσιμο περιβάλλον, όπου οι 

μαθητές μπορούν να διεξάγουν ψηφιακά πειράματα, στήνοντας διαφορετικά 

κυκλώματα, αλλάζοντας τις μεταβλητές και μελετώντας τα εξαγώγιμα 

δεδομένα (Jaakkola & Nurmi, 2008). 

 Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η κλίμακα των πραγματικών μεγεθών, να 

απλοποιηθεί ο πραγματικός κόσμος και έτσι να γίνουν τα φαινόμενα πιο 

κατανοητά στους εκπαιδευόμενους και να βελτιωθεί το γνωστικό τους επίπεδο 

(Hsu & Thomas, 2002). 

 Οι μαθητές βλέπουν ό,τι συμβαίνει όχι μόνο μακροσκοπικά, αλλά 

αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς, που είναι σημαντικοί 

για τη θεωρητική κατανόηση των φαινομένων, όπως, για παράδειγμα, τη ροή 

των ηλεκτρονίων σε έναν αγωγό (Hennessy et al., 2006). 

 Οι μαθητές εστιάζουν την προσοχή τους στην κατανόηση του φαινομένου και 

όχι στην κατασκευή της πειραματικής διάταξης (Taramopoulos et al., 2012). 

Παράλληλα όμως εντοπίζονται και κάποια μειονεκτήματα από τη χρήση των 

προσομοιώσεων στην εκπαίδευση και κάποια από αυτά είναι τα εξής: 

 Συχνά το περιβάλλον προσομοίωσης διαφέρει από το αυθεντικό περιβάλλον 

ενός πραγματικού εργαστηρίου (Steinberg, 2000). 

 Οι προσομοιώσεις υπεραπλουστεύουν πολύπλοκα συστήματα (Crook, 1994). 

 Οι μαθητές δεν πιστεύουν πάντα ότι τα συμπεράσματα της προσομοίωσης 

έχουν εφαρμογή και στον πραγματικό κόσμο (Couture, 2004). 

Πρόσθετα, η ελληνική αλλά και η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση γίνεται συχνά χωρίς οργανωμένο σχεδιασμό, υποδομές, τεχνική 
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υποστήριξη, σχολικά εγχειρίδια, αναπροσαρμογή προγράμματος σπουδών και 

διδακτικής μεθόδου, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και καταλήγει να προσαρμόζεται 

στην εξυπηρέτηση του παραδοσιακού σχολείου (Ζαγούρας, 2008). 

 

2.5 Προϋπάρχουσες μελέτες που αφορούν στην εννοιολογική κατανόηση 

Έως σήμερα έχουν γίνει αρκετές μελέτες στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών που 

περιλαμβάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στα Εικονικά Εργαστήρια και τις Πραγματικές 

Πειραματικές Διατάξεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπερτερούν τα πρώτα, ενώ σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις ισχύει ακριβώς το αντίθετο. 

2.5.1 Υπεροχή εικονικών εργαστηρίων 

Σύμφωνα με έρευνα των Finkelstein et al (2005), πανεπιστημιακοί φοιτητές που 

πειραματίστηκαν σε εικονικό εργαστήριο, με θέμα τα ηλεκτρικά κυκλώματα, πέτυχαν 

καλύτερη εννοιολογική κατανόηση από εκείνους που πειραματίστηκαν σε πραγματικό 

εργαστήριο, διότι εξέλαβαν πρόσθετες πληροφορίες, όπως η κίνηση των ηλεκτρονίων. 

Σύμφωνα με τους Chang et al. (2008), σε έρευνα που έγινε σε παιδιά Δευτέρας 

Γυμνασίου στην Ταϊβάν, με θέμα τη σύγκριση εικονικού και πραγματικού εργαστηρίου 

που αφορά οπτικούς φακούς, οι μαθητές που πειραματίστηκαν σε εικονικό εργαστήριο, 

παρουσίασαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το 2012 έγινε έρευνα σε 70 πρωτοετείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τους 

Olympiou & Zacharia (2012). Η σύγκριση αφορούσε το εικονικό και πραγματικό 

εργαστήριο οπτικής, με θέμα «Φως και Χρώμα». Οι μαθητές του εικονικού 

εργαστηρίου παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα στην εννοιολογική κατανόηση, 

διότι μπορούσαν να βλέπουν την κίνηση των ακτινών φωτός. 

To 2013 o Bajpai M. διεξήγαγε έρευνα σε 50 προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου του Bhopal στην Ινδία. Οι φοιτητές πειραματίστηκαν στο 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο με εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της 1ης κατηγορία υπερτερούν αυτών της 2ης κατηγορίας. 

To 2014 οι Zacharia & De Jong, διεξήγαγαν έρευνα σε 194 προπτυχιακούς φοιτητές 

Φυσικής, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με αντικείμενο τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Οι 

φοιτητές εργάστηκαν σε εικονικά ή σε πραγματικά εργαστήρια. Αν και υπήρξε 

ισοδυναμία των δύο ομάδων στην κατανόηση απλών κυκλωμάτων, υπήρξε υπεροχή 

της ομάδας που εργάστηκε σε εικονικά εργαστήρια, στα πολύπλοκά κυκλώματα. 

2.5.2. Υπεροχή πραγματικών εργαστηρίων 

Μετά από έρευνα των Ευαγγέλου & Κώτση, σε 222 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

Σχολείου το 2010, για την κατανόηση του βρασμού του νερού, διαπιστώθηκε ότι τα 

πραγματικά πειράματα υπερτερούν έναντι των εικονικών στην εννοιολογική 

κατανόηση και μάθηση της υπό εξέταση έννοιας. 

Ομοίως, οι Zacharia et al, (2012), βρήκαν ότι τα εικονικά εργαστήρια για να είναι το 

ίδιο αποτελεσματικά με τα πραγματικά, πρέπει να παιδιά να έχουν πρώτα κάποια 

φυσική επαφή με το αντικείμενο μελέτης, έστω και χωρίς να το διερευνήσουν. Σε 
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έρευνα στην Κύπρο με παιδιά ηλικίας, 5 και 6 χρονών, στην Κύπρο, με θέμα την 

ισορροπία δοκού, τα εικονικά εργαστήρια υστερούν των πραγματικών. 

Τέλος, οι Chen et al. διεξήγαγαν έρευνα το 2014 στην Ταϊβάν, σε 68 παιδιά, 16 -17 

ετών, με θέμα το νόμο του Boyle. Οι μαθητές εργάστηκαν σε εικονικά ή πραγματικά 

εργαστήρια. Ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι παρόμοια για τις δύο κατηγορίες, 

η ομάδα που εργάστηκε σε πραγματικό εργαστήριo, υπερτερεί στο σχεδιασμό, 

εκτέλεση και βελτίωση του πειράματος. 

2.5.3 Ισοδυναμία εικονικών και πραγματικών εργαστηρίων 

Πολλές όμως είναι οι μελέτες που καταλήγουν σε ισοδυναμία των Εικονικών και 

Πραγματικών Εργαστηρίων στο θέμα της βελτίωσης στην εννοιολογική κατανόηση. 

Για παράδειγμα, οι Wiesner και Lan (2004) σύγκριναν εικονικό και πραγματικό 

εξοπλισμό με θέμα την ανταλλαγή θερμότητας, τη μεταφορά μάζας και την 

υγροποίηση σε φοιτητές των Χημικών Μηχανικών. Δε βρήκαν διαφορά σε τεστ που 

έκαναν με θέμα τις βασικές αρχές των φαινομένων.  

Πρόσθετα, οι Klahr et al. (2007) έκαναν σύγκριση σε μαθητές Γυμνασίου, με θέμα τη 

σχεδίαση μοντέλων αυτοκινήτου είτε με πραγματικά υλικά είτε με ψηφιακή 

προσομοίωση. Στη συνέχεια συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των μοντέλων με 

διάφορα κριτήρια και δε βρήκαν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες παιδιών. Επίσης οι Triona & Klahr (2003), σε παρόμοια έρευνα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με θέμα τη συμπεριφορά των ελατηρίων, δε βρήκαν 

διαφορά στις δύο μεθόδους.  

Οι Jaakola & Nurmi (2008), διεξήγαγαν έρευνα σε 66 μαθητές Δημοτικού (ηλικίας 10 

– 11 ετών) στη Φινλανδία, με αντικείμενο τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Υπήρξε 

ισοδυναμία των εικονικών και πραγματικών εργαστηρίων στην εννοιολογική 

κατανόηση. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Zacharia & Constantinou (2008), σε έρευνα 

προπτυχιακών φοιτητών, με θέμα τη θερμότητα και τη θερμοκρασία.  

Οι Baser & Durmus (2010) διεξήγαγαν έρευνα σε 87 προπτυχιακούς φοιτητές 

παιδαγωγικής στην πόλη Bolu (Μπολού) της Τουρκίας, με θέμα τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα, όπου επίσης προέκυψε ισοδυναμία εικονικών και πραγματικών 

εργαστηρίων. 

Πρόσθετα, σύμφωνα με τους Taramopoulos et al., (2012), σε έρευνα που διεξήχθη στο 

2010 σε 32 μαθητές Γ Γυμνασίου στην Κεντρική Μακεδονία, δεν προέκυψε σημαντική 

διαφορά όσον αφορά στην πρόοδο των μαθητών, συγκρίνοντας με τις δύο μεθόδους σε 

έρευνα σχετικά με ηλεκτρικά κυκλώματα, που διεξήχθη σε μαθητές Γ Γυμνασίου. 

Τέλος, οι Ευγαγγέλου & Κώτσης (2012), μετά από έρευνα σε 222 μαθητές της Ε και 

ΣΤ Δημοτικού, με θέμα τη δύναμη της τριβής κατέληξαν σε ισοδυναμία μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στις δύο μεθόδους. Πρόσθετα, τονίζουν ότι η χρήση του ενός ή του 

άλλου εργαστηρίου δεν είναι αυτονόητη στην καθημερινή σχολική πρακτική. Η χρήση 

των δυο ειδών πειράματος δεν εξαρτάται μόνο από τον εκπαιδευτικό αλλά και από 

άλλους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η ύπαρξη στις σχολικές μονάδες των 

εικονικών ή πραγματικών αντικειμένων. 
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2.5.4 Συνδυασμός των δύο μεθόδων (εικονικό και πραγματικό) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μελέτες που συνδύασαν τη χρήση Εικονικού 

και Πραγματικού Εργαστηρίου. Ο συνδυασμός τους συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των 

δύο μεθόδων. 

Ο Huppert et al. (2002) για παράδειγμα, κάνοντας έρευνα σε μαθητές γυμνασίου με 

θέμα τη μικροβιολογία, βρήκαν ότι οι μαθητές που συνδύασαν τα δύο εργαστήρια, 

πέτυχαν υψηλότερη απόδοση από αυτούς που χρησιμοποίησαν μόνο πραγματικό. 

Παρόμοια, σε έρευνα των Jaakkola et al. (2011), που διεξήχθη σε 50 μαθητές 

Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές που συνδύασαν και τα δύο εργαστήρια, με θέμα τον 

ηλεκτρισμό, είχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από αυτούς που 

χρησιμοποίησαν μόνο έναν τύπο εργαστηρίου, είτε αυτό ήταν εικονικό είτε 

πραγματικό. H έρευνα αυτή επιβεβαιώνει και παλαιότερη εργασία από τους Jaakkola 

T. & Nurmi S. (2008), με θέμα τα ηλεκτρικά κυκλώματα σε μαθητές του Δημοτικού 

σχολείου. Στην τελευταία αυτή μελέτη οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα δυο είδη 

πειράματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον από τους εκπαιδευτικούς ως 

ανταγωνιστικές μέθοδοι πειραματισμού. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα των Olympiou G. & Zacharia Z. (2011), που 

διεξήχθη σε 70 πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, με αντικείμενο 

το φως και το χρώμα, όπου έγινε παράλληλη χρήση εικονικών και πραγματικών 

εργαστηρίων. Τονίζουν ότι καλύτερα αποτελέσματα είχε ο συνδυασμός των δύο 

μεθόδων. 

Τέλος, οι Παντάζου Δ. & Καλογιαννάκης Μ. διεξήγαγαν έρευνα το 2017, σε 106 

μαθητές της Ε Δημοτικού, με θέμα την εννοιολογική κατανόηση του απλού ηλεκτρικού 

κυκλώματος και την επέκταση της κεκτημένης γνώσης στην καθημερινή ζωή. Όπως 

διαπιστώθηκε, η χρήση του συνδυαστικού πειραματικού μέσου οδηγεί σε βαθύτερη 

εννοιολογική κατανόηση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και καλύτερη ικανότητα 

επέκτασης της κεκτημένης γνώσης στην καθημερινότητα. 

2.5.5 Συμπέρασμα 

Όπως φάνηκε από τις παραπάνω ενδεικτικές μελέτες τα αποτελέσματα είναι προς 

διάφορες κατευθύνσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι ερευνητές διεξάγουν μελέτες 

με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Άλλωστε οι παραπάνω μελέτες αποτελούν μελέτες 

περίπτωσης, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς (Nisbet & Watt, 1984, Μπόκος, 

2014): Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι γενικεύσιμα εκτός από το 

σημείο στο οποίο οι αναγνώστες/ερευνητές δουν την εφαρμογή τους. Επίσης, δεν είναι 

εύκολο να υποβληθούν σε επανέλεγχο.  

Το πεδίο της σύγκρισης είναι ακόμα ανοιχτό για έρευνα, όπως αναφέρεται και σε 

μελέτη των Ma & Nickerson (2006). Σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές, τα ποικίλα 

αποτελέσματα δικαιολογούνται διότι οι συγκρίσεις είναι δύσκολο να έχουν τις ίδιες 

παραμέτρους, όπως για παράδειγμα, η ρεαλιστικότητα των Εικονικών Εργαστηρίων. 
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2.6 Μελέτες που αφορούν τη στάση των μαθητών απέναντι στο εικονικό και 

πραγματικό εργαστήριο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των μαθητών απέναντι στη μέθοδο 

διεξαγωγής του μαθήματος με εικονικό και πραγματικό εργαστήριο. Ως στάση των 

μαθητών εννοείται στη συγκεκριμένη εργασία, η ευκολία χρήσης του αντίστοιχου 

εργαστηρίου, η ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον που είχαν από τη χρήση τους, καθώς 

και η βοήθεια που τους πρόσφερε, κατά τη γνώμη τους, στην κατανόηση της 

αντίστοιχης φυσικής έννοιας. 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στους δύο τύπους 

εργαστηρίου είναι σε γενικές γραμμές φτωχότερη από αυτήν που αφορά την 

εννοιολογική κατανόηση. 

Μία μεγάλης κλίμακας έρευνα διεξήχθη από τους Corter et al. (2011) σε 458 

προπτυχιακούς φοιτητές μηχανικούς. Η έρευνα περιλάμβανε πειράματα σε πρόβολο 

δοκό (ως πρόβολος χαρακτηρίζεται η δοκός που φέρει μόνο ένα ακραίο σημείο 

στήριξης). Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Στην πρώτη οι φοιτητές 

πειραματίστηκαν σε πραγματικό εργαστήριο άμεσου χειρισμού, σε πραγματικό 

εργαστήριο απομακρυσμένου χειρισμού και σε εικονικό εργαστήριο. Οι φοιτητές που 

εργάστηκαν σε πραγματικό εργαστήριο το αξιολόγησαν με υψηλότερο βαθμό όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα (κατά την υποκειμενική τους γνώμη), το αίσθημα της 

αφοσίωσης και τη γενικότερη ικανοποίηση. Στην ίδια έρευνα, οι φοιτητές που 

εργάστηκαν ομαδικά έδειξαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτούς που εργάστηκαν 

ατομικά, στο πραγματικό εργαστήριο. Στο εικονικό εργαστήριο, όμως, η ικανοποίηση 

ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες ήταν ίδια. 

Πρόσθετα σε έρευνα των Chen et al. (2014) στην Ταϊβάν, σε 68 παιδιά, 16 -17 ετών, 

με θέμα το νόμο του Boyle, η ικανοποίηση των μαθητών που εργάστηκαν σε εικονικό 

εργαστήριο ήταν μικρότερη από αυτήν των μαθητών που εργάστηκαν σε πραγματικό. 

Στην ίδια μελέτη αναφέρεται, όμως, ότι η απόσπαση των μαθητών από την πειραματική 

διαδικασία ήταν πολύ υψηλότερη στο πραγματικό εργαστήριο. 

Τέλος, σε έρευνα που διεξήχθη από τους Νικολοπούλου & Γιαλαμά (2015) σε 90 

μαθητές Γ Γυμνασίου στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πειραιά, οι μαθητές 

απάντησαν ότι οι ΤΠΕ τους βοήθησαν στην κατανόηση του μαθήματος της Φυσικής, 

χωρίς ωστόσο να γίνεται σύγκριση με πραγματικά εργαστήρια. Περισσότερο θετικοί 

ήταν εκείνοι που είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση γενικότερα με την τεχνολογία, που 

παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση και με το φύλο (υπερτερούν τα αγόρια). 
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3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση του σχεδιασμού και της δομής της διδακτικής 

σειράς που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση της έρευνας. Η διδακτική σειρά που 

ακολουθήθηκε είναι σε όλους τους μαθητές, καθώς και σε όλα τα θέματα των 

πειραματικών διατάξεων. Επίσης, εξηγείται ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των 

πειραματικών διατάξεων και οι  ψηφιακές προσομοιώσεις που χρησιμοποιήθηκαν. 

Πρόσθετα, αναλύονται τα βήματα της διαδικασίας που εφαρμόστηκαν στην τάξη, με 

βάση τη διερευνητική προσέγγιση που προτείνεται από το έργο Go Lab, το οποίο 

επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά. Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση της ψηφιακής 

πλατφόρμας Graasp, που αποτέλεσε το περιβάλλον συγγραφής και υλοποίησης των 

διερευνήσεων. Τέλος, παρουσιάζονται τα ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια των 

μαθημάτων της έρευνας. Συγκεκριμένα οι στόχοι, η μέθοδος διερεύνησης, η περιγραφή 

του σεναρίου και οι δραστηριότητες της τάξης. 

3.2 Θέματα των πειραματικών διατάξεων 

Η επιλογή των αντικειμένων της έρευνας έγινε με βάση  

 το επίπεδο γνώσης των μαθητών του Γυμνασίου,  

 τη σύνδεση με το φυσικό κόσμο (ώστε να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον 

των μαθητών,  

 την ευκολία κατασκευής πραγματικής πειραματικής διάταξης, λαμβάνοντας 

υπόψη και τον εξοπλισμό του σχολείου και 

 την ύπαρξη εύχρηστης προσομοίωσης.  

Ως εύχρηστη χαρακτηρίζεται η προσομοίωση που δεν απαιτεί εγκατάσταση, είναι 

άμεσα διαθέσιμη on – line και η χρήση της απαιτεί μόνο κάποιες επεξηγήσεις από το 

διδάσκοντα, διάρκειας λίγων λεπτών 

Τα θέματα της έρευνας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η 1η αφορά τη μηχανική και 

περιλαμβάνει: 

 Ισορροπία δοκού 

 Τροχαλίες 

Η 2η ασχολείται με τον ηλεκτρισμό και περιλαμβάνει: 

 Σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά και παράλληλα 

 Διαιρέτη Τάσης και Διαιρέτη Ρεύματος 

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις που 

παρουσιάζονται στα σχήματα 3.1 έως 3.3: 
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Σχήμα 3.1: Ισορροπία Δοκού. URL: https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-

act/latest/balancing-act_el.html 

 

Σχήμα 3.2: Τροχαλίες. URL: http://www.compassproject.net/sims/pulley.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_el.html
http://www.compassproject.net/sims/pulley.html
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Σχήμα 3.3: Ηλεκτρισμός. URL: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-

construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html 

Όπου ήταν διαθέσιμες, χρησιμοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις του Phet Colorado. Το 

όνομα Phet προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Physics Education Technology». 

Αφορά μία σειρά προσομοιώσεων που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Colorado. Σύμφωνα με τους Finkelstein et al. (2006), οι προσομοιώσεις αυτού του 

τύπου παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Αποτελούν ελεύθερο λογισμικό. 

 Μπορούν να τρέξουν μέσω διαδικτύου (on – line) αλλά και να κατεβούν οι 

εφαρμογές και να τρέξουν χωρίς σύνδεση (off – line).  

 Είναι ιδιαίτερα διαδραστικές, ευχάριστες και προσφέρουν άμεση 

ανατροφοδότηση στο χρήστη. 

 Τηρούν με ακρίβεια τους φυσικούς νόμους, και προσφέρουν ιδιαίτερα 

εποπτικές και δυναμικές παραστάσεις των φυσικών φαινομένων. 

 Συγχρόνως, οι προσομοιώσεις αναπτύσσουν δεσμούς ανάμεσα στην 

καθημερινή κατανόηση του κόσμου από τους μαθητές και τους υποκείμενους 

νόμους της Φυσικής. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι  δυνατότητα να τρέξουν off – line, διότι σε πολλά ελληνικά 

σχολεία η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι ασταθής ή αργή. 

 

3.3 Η διερευνητική προσέγγιση 

Τα βήματα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε στην τάξη παρουσιάζονται συνοπτικά 

στο Σχήμα 3.4 (από το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών Go – Lab) 

Το έργο Go-Lab, στοχεύει στην ενίσχυση της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης 

Διδασκαλίας των Επιστημών στην Ευρώπη, δίνοντας την δυνατότητα σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου 

(https://www.golabz.eu) σε εικονικά και απομακρυσμένα εργαστήρια για τη διεξαγωγή 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html
https://www.golabz.eu/
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πειραμάτων. Πρόσθετα, παρέχει πλήρη υποστηρικτική δομή για τη σωστή παιδαγωγική 

χρήση τους και εφαρμογή στην πράξη της Διερευνητικής Μάθησης.  

 

 

Σχήμα 3.4: Ο κύκλος της διερεύνησης που εφαρμόστηκε (Pedaste et al. 2015) 

 

Ο κύκλος διερεύνησης, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4, εκφράζει μία παιδαγωγική 

προσέγγιση που ακολουθεί την αρχή της Διερευνητικής Μάθησης (De Jong & 

Lazonder, 2014). Σύμφωνα με αυτήν, οι πληροφορίες δε δίνονται απευθείας από το 

διδάσκοντα στους μαθητές, αλλά η διαδικασία της έρευνας καθοδηγείται από μια 

ερευνητική ερώτηση ή υπόθεση, απαιτεί ερμηνεία των αποτελεσμάτων και της 

διατύπωσης συμπερασμάτων και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Στη συγκεκριμένη 

εργασία εφαρμόστηκε η διαδικασία της καθοδηγούμενης διερευνητικής μάθησης, διότι 

μελέτες έχουν δείξει ότι η διερεύνηση είναι αποτελεσματικότερη, όταν συνδυάζεται με 

καθοδήγηση (π.χ. Eysink et al., 2009, Linn et al.2006; Plass et al., 2012). 

Σε αυτόν, οι βασικές διερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται σε πέντε φάσεις (και 

εννέα υπο-φάσεις): Προσανατολισμός, Εννοιολόγηση, Έρευνα, Συμπέρασμα, και 

Συζήτηση.  

Ο Προσανατολισμός εστιάζει στη διέγερση του ενδιαφέροντος για τον τομέα και την 

αφύπνιση της περιέργειας για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Η εννοιολόγηση συνίσταται από δύο εναλλακτικές υπο-φάσεις: Ερώτηση και Υπόθεση. 

Και οι δύο υπο-φάσεις αφορούν στις σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων 
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μεταβλητών σχετικά με το υπό μελέτη φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, "η συγκρότηση 

υποθέσεων συνιστά τη διατύπωση μιας δήλωσης ή ενός συνόλου δηλώσεων (De Jong, 

2006), ενώ η διατύπωση ερωτήσεων είναι η διατύπωση διερευνήσιμων ερωτήσεων" 

(Pedaste et al., 2015).  

Η έρευνα διακρίνεται σε τρεις υπο-φάσεις: Τη Διερεύνηση, τον Πειραματισμό και την 

Ερμηνεία Δεδομένων. Διερεύνηση είναι ένας συστηματικός τρόπος διεξαγωγής έρευνας 

με σκοπό την εύρεση ενδείξεων για μια σχέση μεταξύ των υφιστάμενων παραμέτρων. 

Ο Πειραματισμός επικεντρώνει στην επιλογή μεταβλητών, τις τιμές και τη σειρά του 

χειρισμού. Η Ερμηνεία Δεδομένων εστιάζει στην κατανόηση του τι σημαίνουν τα 

συλλεχθέντα δεδομένα.  

Συμπέρασμα είναι η φάση συναγωγής βασικών συμπερασμάτων από τα 

πειράματα/έρευνες.  

Τέλος, ακολουθεί η φάσης της συζήτησης όλης της ερευνητικής διαδικασίας ή μιας 

συγκεκριμένης φάσης της.  

Η μέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτημα της «αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης», με την 

οποία οι μαθητές καθίστανται υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική τους διαδικασία και 

αντιμετωπίζουν μόνοι τους τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν 

(Zacharia et al., 2015). 

3.4 Το περιβάλλον συγγραφής και υλοποίησης των διερευνήσεων  

Για το σχεδιασμό και τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική  

πλατφόρμα: www.graasp.eu. Με βάση αυτήν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει εκπαιδευτικά σενάρια με σαφείς οδηγίες και 

εφαρμογές για χρήση από τους μαθητές. Έτσι απαιτείται ελάχιστη παρέμβαση από το 

διδάσκοντα, ευνοώντας τη Διερευνητική Μάθηση. Παρέχει πρόσβαση σε πλήθος 

μικροεφαρμογών, που καλύπτουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων.  Οι εφαρμογές που 

παρέχει δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ο κύκλος της διερεύνησης που 

περιγράφηκε  στην προηγούμενη ενότητα. 

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποιες από τις μικροεφαρμογές που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία. 

Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζεται χαρακτηριστικά η μικροεφαρμογή («εργαλείο») 

δημιουργίας υποθέσεων (ΑΝ …. ΤΟΤΕ….), που δίνει τις απαιτούμενες λέξεις με 

ανάκατη σειρά και ζητά από τους μαθητές να σχηματίσουν τη σωστή υπόθεση για τις 

υπό εξέταση μεταβλητές. 

http://www.graasp.eu/
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Σχήμα 3.5: Εργαλείο δημιουργίας υποθέσεων του graasp. Οι μαθητές δημιουργούν 

την υπόθεση με τη μέθοδο «σύρε και άσε» (drag and drop), τοποθετώντας τις 

λέξεις στη σωστή σειρά. 

Στο Σχήμα 3.6 παρουσιάζεται τα εργαλείο συλλογής και ερμηνείας δεδομένων, που 

αφορά στο αντικείμενο «Λαμπτήρες σε σειρά» 

 

Σχήμα 3.6: Παράδειγμα εργαλείου συλλογής και ερμηνείας δεδομένων του Graasp 

Στο Σχήμα 3.7 παρουσιάζεται το εργαλείο συμπεράσματος (conclusion tool), που 

αφορά τους λαμπτήρες σε σειρά. 
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Σχήμα 3.7: Παράδειγμα «εργαλείου συμπεράσματος» (conclusion tool) που 

αφορούν το θέμα «Λαμπτήρες σε σειρά» 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που δημιουργείται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Graasp 

μπορεί να εμπλουτιστεί ανά πάσα στιγμή με κάθε είδους πρόσθετο στοιχείο ή 

εφαρμογή και είναι ιδανικό για σχέδιο μαθήματος που εμπεριέχει χρήση εικονικών 

εργαστηρίων. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Graasp είναι ιδανική για τη λεγόμενη υποστήριξη των 

μαθητών «με σκαλωσιές» (scaffolding, ειδικά εργαλεία λογισμικού) και βοηθάει τους 

μαθητές με εργασίες ή μέρη εργασιών που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο υποστήριξης χρηστών του Go – Lab, μπορούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές να συγκροτούν υποθέσεις (Van Joolingen & de Jong, 1991), να 

σχεδιάζουν πειράματα (Lin & Lehman, 1999), να κάνουν προβλέψεις (Lewis et al., 

1993),να διατυπώνουν ερμηνείες δεδομένων (Edelson κ.ά., 1999),να στοχάζονται πάνω 

στη μαθησιακή διαδικασία (Davis, 2000),να οργανώνουν και να δομούν τη δουλειά 

τους (Van Joolingen et al., 2005) και να παρακολουθούν τι έχει γίνει (Hulshof et al., 

2005). Επίσης, μπορούμε να υποστηρίξουμε με σκαλωσιές ολόκληρη τη διαδικασία, 

ζητώντας από τους μαθητές να εργαστούν με έναν κύκλο διερεύνησης (Manlove et al., 

2007).  

Μέσα από αυτήν την ψηφιακή πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 

μοιράζονται ψηφιακούς «Χώρους Διερεύνησης»  (Inquiry Learning Spaces), που 

δημιουργούν για τους μαθητές τους, με άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να 

επωφεληθούν από έτοιμα σενάρια, διαθέσιμα σε ποικίλους τομείς. Τέλος, η εργασία 

μπορεί να γίνει στο σχολείο ή από απομακρυσμένο σημείο πρόσβασης. 

3.5 Εκπαιδευτικά σενάρια 

3.5.1 Ισορροπία δοκού 

Α) Εισαγωγή 

Η πειραματική έρευνα με θέμα «ισορροπία δοκού» διεξήχθη το φθινόπωρο της 

σχολικής χρονιάς 2018-19. Επιλέχθηκε αυτό το θέμα πρώτο, επειδή ήταν και το πιο 
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εύκολο από τα θέματα προς μελέτη. Επίσης, η κατανόηση της ισορροπίας δοκού 

αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του μοχλού, που είναι 

μία από τις απλές μηχανές και ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα 

στις μηχανές, αλλά και στην καθημερινή ζωή. 

Δυστυχώς, σύμφωνα με το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα των μαθητών του 

Δημοτικού, αλλά και του Γυμνασίου, δεν διδάσκονται οι απλές μηχανές, παρόλο που 

έχουν ευρύτατη χρησιμότητα και εφαρμογή από τα αρχαία χρόνια έως τα σύγχρονα 

μηχανήματα. Οι μαθητές είναι σχετικά εξοικειωμένοι εμπειρικά με το θέμα της 

ισορροπίας δοκού από την καθημερινή τους ζωή, κυρίως από τη χρήση της παιδικής 

τραμπάλας. Ωστόσο δεν έχουν διδαχθεί το φυσικό μέγεθος της ροπής.  

Κατά το αρχικό διαγνωστικό τεστ που έγραψαν, η πλειοψηφία τους φάνηκε να 

κατανοεί ότι από την πλευρά που υπάρχει η μεγαλύτερη δύναμη πρέπει να υπάρχει η 

μικρότερη απόσταση και αντίστροφα. Δεν ήξεραν όμως, ότι η σχέση που πρέπει να 

ισχύει είναι «Δύναμη 1» x «απόσταση 1» = «Δύναμη 2» x «απόσταση 2». 

Το μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει το 

μάθημα της Φυσικής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δόθηκε βάρος στην εμπειρική 

κατανόηση της σχέσης ισορροπίας και όχι στην ακρίβεια της περιγραφής των μεγεθών. 

Έτσι δεν δόθηκε βαρύτητα στην διαφορά «δύναμη x απόσταση» ή «μάζα x απόσταση». 

Επίσης, δεν διδάχθηκε η έννοια της ροπής, καθώς κάτι τέτοιο είναι εκτός του σκοπού 

του μαθήματος. 

Μέθοδος διερεύνησης: 

Για τη διερεύνηση της σχέσης ισορροπίας, οι μαθητές/τρεις χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. 

Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε την προσομοίωση του Phet Colorado «ισορροπία 

ροπών»1. Η δεύτερη ομάδα ερεύνησε το θέμα με πραγματική αλουμινένια δοκό με 

εγκοπές, όπου μπορούσαν να τοποθετηθούν συγκεκριμένα βάρη σε συγκεκριμένες 

θέσεις. Εφόσον αυτή ήταν η πρώτη ερευνητική τους εργασία, για διευκόλυνση δόθηκαν 

3 υποθέσεις και οι μαθητές/τρεις κλήθηκαν να διερευνήσουν ποια από αυτές ισχύει: 

1) «Βάρος 1» + «Απόσταση 1» = «Βάρος 2» + «Απόσταση 2» 

2) «Βάρος 1» - «Απόσταση 1» = «Βάρος 2» - «Απόσταση 2» 

3) «Βάρος 1» x «Απόσταση 1» = «Βάρος 2» x «Απόσταση 2» 

Επιλέχθηκε αρχικά μία υπόθεση και διερευνήθηκε αν είναι σωστή (και αν είναι λάθος, 

ποια είναι η σωστή). 

Παρατήρηση: Εφόσον οι μαθητές/τρεις αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους στα 

μαθηματικά, θα έπρεπε να απορρίψουν εξαρχής τις δύο πρώτες υποθέσεις, εφόσον η 

πρόσθεση και η αφαίρεση γίνεται μόνο μεταξύ ομοειδών μεγεθών. Ωστόσο, κανείς δεν 

το σκέφτηκε αυτό και προχώρησαν κανονικά στην πειραματική διερεύνηση. Δεν έγινε 

καμία παρέμβαση από το διδάσκοντα, στα πλαίσια της Διερευνητικής Μάθησης. 

 

 

 

 

                                                 
1 https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_el.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_el.html
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Β) Περιγραφή σεναρίου 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα συνοπτικό σχέδιο αυτού του μαθήματος. 

Αναλυτικά το διδακτικό σενάριο, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1Α και είναι 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο2.  

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (βέλτιστος χρόνος) 

Τίτλος: Ισορροπία δοκού. 

Σκοποί του μαθήματος:  

Α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τη συνθήκη ισορροπίας μίας δοκού, με στήριξη στο 

κέντρο της. 

Β) Να κατανοήσουν, ότι εφόσον αυξάνεται η απόσταση, μπορεί να μειωθεί η 

δύναμη και αντίστροφα, που είναι από τις βασικές αρχές της λειτουργίας των 

μοχλών, αλλά και όλων των απλών μηχανών. 

Διδακτικοί στόχοι:  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων να καταλήξουν στη σχέση «Δύναμη 1» x «Απόσταση 1» = 

«Δύναμη 2» x «Απόσταση 2», στα πλαίσια της Διερευνητικής Μάθησης, 

επιλέγοντας μία από τις τρεις προδιατυπωμένες υποθέσεις, χρησιμοποιώντας είτε 

λογισμικό προσομοίωσης είτε πραγματικές τροχαλίες. 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

 Να εξοικειωθούν με τη σχετική προσομοίωση του Phet Colorado ή 

 Να εξασκηθούν στην ισορροπία μίας μεταλλικής ράβδου 

Εφόσον η διδασκαλία πραγματοποιηθεί με πραγματική δοκό, απαιτείται η αλουμινένια 

δοκός με εγκοπές σε συγκεκριμένες αποστάσεις και μικρά βάρη συγκεκριμένων 

γραμμαρίων, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.8 

 

 

Σχήμα 3.8: Πραγματική αλουμινένια ράβδος, με εγκοπές, για διερεύνηση της 

ισορροπίας 

 

Γ) Δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα 

 Προσανατολισμός (20 min): 

                                                 
2 https://graasp.eu/s/rrcxi5 

https://graasp.eu/s/rrcxi5
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Δείχνεται η εικόνα μίας τραμπάλας και συζητείται με τους μαθητές πώς μπορεί να 

ισορροπεί. Εάν ένα από τα δύο παιδιά που παίζουν είναι βαρύτερο από το άλλο, τι θα 

πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί η ισορροπία;  

Ακολουθεί ένα αρχικό τεστ, για να διερευνηθούν οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών 

στο θέμα της ισορροπίας. Το αρχικό τεστ ισορροπίας, παρατίθεται στο Παράρτημα 

1Β. 

 Εννοιολόγηση (25 min) 

Υπενθυμίζεται στους μαθητές η έννοια της υπόθεσης, και η μορφή διατύπωσής της. 

(Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί και σε προηγούμενα μαθήματα) 

Ακολουθεί η διερευνητική ερώτηση: 

«Όταν δύο άτομα κάθονται σε κάθε πλευρά μίας τραμπάλας, πώς το βάρος του κάθε 

ατόμου και η θέση που κάθεται επηρεάζουν μαζί την ισορροπία της τραμπάλας;» 

Τα παιδιά επιλέγουν μία από τρεις δοθείσες υποθέσεις. 

 

2η διδακτική ώρα 

 Διερεύνηση (20 min) 

Γίνεται η διερεύνηση των υποθέσεων, είτε με την προσομοίωση του Phet, είτε με την 

πραγματική αλουμινένια ράβδο. Η υπόθεση πρέπει να επιβεβαιωθεί βρίσκοντας τα 

παιδιά δύο θέσεις ισορροπίας. 

 Συμπέρασμα (5 min) 

Μετά τη διερεύνηση τα παιδιά διατυπώνουν ένα συμπέρασμα περιφραστικά, βάζοντας 

στη σωστή σειρά δοθείσες λέξεις, με τη μέθοδο «σύρε και άσε» (drag and drop)  

 Συζήτηση και τελικό τεστ (25 min) 

Συζητούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με αυτήν τη μέθοδο, εφόσον τα 

παιδιά ασχολούνται για πρώτη φορά με τη Διερευνητική Μάθηση (τουλάχιστον 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου), αλλά και για πρώτη φορά 

δουλεύουν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Graasp. 

Ακολουθεί το τελικό τεστ (post – test), για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα παιδιά έχουν 

βελτιώσει τις αρχικές τους γνώσεις. Το τεστ αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα 1Γ. 

 

3.5.2 Τροχαλίες 

Α) Εισαγωγή 

Η πειραματική έρευνα με θέμα «τροχαλίες» διεξήχθη το Δεκέμβριο της σχολικής 

χρονιάς 2018 – 19. Το θέμα αυτό ακολούθησε το κεφάλαιο της ισορροπίας δοκού. Η 

ισορροπία δοκού συνδέεται με την κατανόηση των μοχλών, που είναι η πρώτη από τις 

απλές μηχανές. Έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο να διδαχθεί και μία ακόμα από τις απλές 

μηχανές, η τροχαλία, η χρήση της οποίας είναι πολύ διαδεδομένη και σήμερα. 

Τονίζεται ότι μελετήθηκε η χρήση της τροχαλίας για την ανύψωση βάρους και όχι για 

τη μετάδοση κίνησης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα παιδιά δεν διδάσκονται σήμερα τις απλές μηχανές ούτε 

στο Δημοτικό ούτε στο Γυμνάσιο, επομένως δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένα με τη 

χρήση της τροχαλίας. Έτσι αρχικά αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στην περιγραφή της 

λειτουργίας αυτής της απλής μηχανής. Οι περισσότεροι μαθητές αρχικά πίστευαν ότι 
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μία τροχαλία οπωσδήποτε μειώνει ή και αυξάνει την απαιτούμενη δύναμη για την 

ανύψωση ενός βάρους, ακόμα και όταν είναι σταθερή, πράγμα που δεν ισχύει. Έτσι 

μόλις 12 από τα 37 άτομα απάντησαν σωστά σε σχετική ερώτηση στο αρχικό τεστ. 

 

Μέθοδος διερεύνησης: 

Για τη διερεύνηση των τροχαλιών, οι μαθητές/τρεις χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε την προσομοίωση από την ιστοσελίδα: 

http://www.compassproject.net/sims/pulley.html  

H προσομοίωση αυτή είναι η μόνη που χρησιμοποιήθηκε και δεν προέρχεται από το 

Phet Colorado. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει πληθώρα προσομοιώσεων που να 

μελετά το αντικείμενο της τροχαλίας και αυτή επιλέχτηκε ως η πιο ολοκληρωμένη. 

Εξαιρούνται προγράμματα προσομοιώσεων που απαιτούν εγκατάσταση (π.χ. 

Algodoo), πράγμα που θα ανέβαζε κατακόρυφα τις τεχνικές απαιτήσεις και τη 

δυσκολία της πειραματικής μελέτης. 

Η δεύτερη ομάδα κατασκεύασε μόνη της τις πειραματικές διατάξεις με τις τροχαλίες, 

νήματα και δυναμόμετρα που ήταν διαθέσιμα στο εργαστήριο Φυσικής του σχολείου. 

Μία χαρακτηριστική τέτοια διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 3.9, όπου παρουσιάζεται ένα 

απλό και ένα διπλό πολύσπαστο (ανυψωτικό μηχάνημα με συνδυασμό τροχαλιών για 

την ανύψωση βάρους). 

 

Σχήμα 3.9:  Πραγματική πειραματική διάταξη διπλού και απλού πολύσπαστου 

Β) Περιγραφή σεναρίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το σχέδιο του μαθήματος. Αναλυτικά το 

διδακτικό σενάριο, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2Α. Είναι επίσης διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο3:  

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (βέλτιστος χρόνος) 

Τίτλος: Εύρεση από τους μαθητές του τρόπου με τον οποίο μία ή περισσότερες 

τροχαλίες βοηθούν στην ανύψωση ενός βάρους. 

 

                                                 
3 https://graasp.eu/s/igefz0 

http://www.compassproject.net/sims/pulley.html
https://graasp.eu/s/igefz0
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Σκοποί του μαθήματος:  

Α) Να συμπεράνουν οι μαθητές ότι μόνο η ελεύθερη (κινητή) τροχαλία βοηθά στη 

μείωση της απαιτούμενης δύναμης για την ανύψωση του βάρους και όχι η σταθερή. 

Β) Να συμπεράνουν ότι εφόσον μειώνεται η απαιτούμενη δύναμη για την ανύψωση 

ενός βάρους, αντίστοιχα αυξάνεται η απαιτούμενη απόσταση κίνησης του νήματος. 

 

Διδακτικοί στόχοι:  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές την τροχαλία, ως μία απλή μηχανή της αρχαιότητας, 

που έχει χρήση και σήμερα (σχήμα, υλικό, τρόπος λειτουργίας). Σημειώνεται 

ότι θα δοθεί σημασία στη χρήση της τροχαλίας για ανύψωση βάρους και όχι 

για μετάδοση κίνησης. 

 Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ σταθερής και κινητής τροχαλίας. 

 Να γνωρίσουν το πολύσπαστο. 

 Να διαμορφώσουν υποθέσεις σχετικά με τη δύναμη και το νήμα που απαιτείται 

σε περίπτωση σταθερής ή κινητής τροχαλίας. 

 Να ελέγξουν μόνοι τους την ακρίβεια των υποθέσεών τους, στα πλαίσια της 

Διερευνητικής Μάθησης, χρησιμοποιώντας είτε λογισμικό προσομοίωσης είτε 

πραγματικές τροχαλίες. 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων, για τους μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν πραγματικές 

τροχαλίες. 

 Κατασκευή και χρήση διάταξης σταθερής και ελεύθερης τροχαλίας, καθώς και 

πολύσπαστου. 

 Χρήση δυναμόμετρου 

 Εφόσον η διδασκαλία πραγματοποιηθεί με πραγματική πειραματική διάταξη, 

απαιτούνται τροχαλίες, νήμα, δυναμόμετρο και πραγματικά βαρίδια (κατά 

προτίμηση του 1 kg). 

Γ) Δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα 

 Προσανατολισμός 

 Αρχικά έγινε μία παρουσίαση της τροχαλίας, ως μία από τις απλές μηχανές της 

αρχαιότητας, που χρησιμοποιείται έως σήμερα σε πολλά μηχανήματα. Δοθήκαν 

επίσης παραδείγματα χρήσης. 

 Στη συνέχεια βλέπουν οι μαθητές δύο σύντομα video (όχι παραπάνω από 

μερικά λεπτά) για τη λειτουργία της τροχαλίας. Ενδεικτικά:  

a) “What is a pulley? (with narration) . Simple machines, Science for kids. 

Educational videos by Mocomi”  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=LiarGb_LK10 

b) Τρίκωλος ανυψωτική μηχανή της αρχαιότητας 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=maYk50lKJzo&t=9s    

https://www.youtube.com/watch?v=LiarGb_LK10
https://www.youtube.com/watch?v=maYk50lKJzo&t=9s
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Τα παραπάνω video δίνουν μία εικόνα για τη χρήση της τροχαλίας, χωρίς να 

εξηγούν τα προς διερεύνηση θέματα του κεφαλαίου. 

 Τέλος, δίνεται στους μαθητές ένα αρχικό τεστ (pre-test) ώστε να εξεταστεί η 

αρχική τους αντίληψη για τη δύναμη και το νήμα που απαιτείται για την 

ανύψωση ενός βάρους. Χρόνος επίλυσης: 10 min (παρουσιάζεται στο 

παράρτημα 2Β). 

 

2η διδακτική ώρα: 

 Εννοιολόγηση (5 min) 

Οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία της σταθερής και 

ελεύθερης τροχαλίας.  

Σε αυτήν την πειραματική μελέτη, εφόσον οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί περισσότερο 

με την έννοια της υπόθεσης, διατυπώνουν μόνοι τους τις υποθέσεις με βάση τις 

δοθείσες λέξεις και τη μέθοδο «σύρε και άσε» (drag and drop). 

Διερεύνηση και έλεγχος υποθέσεων 

 Αρχικά χωρίζονται από το διδάσκοντα σε ομάδες των τριών (σε περίπτωση 11 

μαθητών/τριών μία ομάδα θα έχει 2 άτομα), ώστε να υπάρχει ισορροπία στη 

δυναμικότητά τους. Σε αυτό θα έχει βοηθήσει το διδάσκοντα το αρχικό τεστ. 

 Ακολουθεί η φάση της Διερεύνησης με τη βοήθεια της εικονικής 

προσομοίωσης ή με τη βοήθεια των πραγματικών πειραματικών διατάξεων, τις 

οποίες κατασκευάζουν οι μαθητές. Εκτιμώμενος χρόνος: 

α) Για προσομοίωση: 20 min 

β) Για πραγματική πειραματική διάταξη: 30 – 40 min 

 Τέλος, γίνεται έλεγχος των υποθέσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων (5 min) 

 Συζήτηση: (10 min) 

α) Ποιου είδους τροχαλίας (ελεύθερη ή σταθερή) μειώνει την απαιτούμενη δύναμη για 

την ανύψωση συγκεκριμένου βάρους; 

β) Ποιο είναι το μειονέκτημα όταν κερδίζουμε σε δύναμη; 

γ) Σε ένα πολύσπαστο, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε άμεσα και εμπειρικά την 

απαιτούμενη δύναμη; 

 Τελικό τεστ 

Τους δίνεται ένα τελικό τεστ (post-test), για να εξεταστεί η βελτίωσή τους στην 

ισορροπία δοκού ή ράβδου. Χρόνος επίλυσης: 15 min (παρουσιάζεται στο Παράρτημα 

2Γ). 

Σε περίπτωση που η Διερεύνηση γίνει με πραγματικές τροχαλίες, δεν αρκεί η 2η 

διδακτική ώρα για τη φάση της Διερεύνησης, Συζήτησης και Τελικού Τεστ. Σε αυτήν 

την περίπτωση απαιτείται και μέρος 3ης διδακτικής ώρας, εφόσον γίνει υπενθύμιση των 

συμπερασμάτων και ξαναγίνει η συζήτηση, διότι το μάθημα διεξάγεται μία ώρα την 

εβδομάδα. 
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3.5.3 Σύνδεση λαμπτήρων 

Α) Εισαγωγή 

Η πειραματική έρευνα με θέμα «Σύνδεση Λαμπτήρων» διεξήχθη τον Ιανουάριο της 

σχολικής χρονιάς 2018 – 19. Το θέμα αυτό άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο έρευνας και 

πειραματισμού με αντικείμενο τον Ηλεκτρισμό.  

Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 

Οι μαθητές σε αυτή τη χρονική στιγμή της σχολικής χρονιάς έχουν αρχίσει να 

διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής τον Ηλεκτρισμό και έχουν διδαχθεί το νόμο του 

Ohm, χωρίς όμως να έχουν εντρυφήσει σε αυτό το αντικείμενο. Γνωρίζουν τη σύνδεση 

σε σειρά και παράλληλα, χωρίς όμως να έχουν εμπειρία σε αυτό το θέμα. Έτσι η 

χρονική στιγμή θεωρείται κατάλληλη, εφόσον έχουν κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο για 

το ξεκίνημα της μελέτης, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν από πριν τα προσδοκόμενα 

συμπεράσματα. 

Μέθοδος διερεύνησης: 

Για τη διερεύνηση της σχέσης σύνδεσης λαμπτήρων, οι μαθητές/τρεις χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε την προσομοίωση του Phet Colorado από 

την ιστοσελίδα: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-

construction-kit-dc_el.html  

Παρόλο που υπάρχει πληθώρα προσομοιώσεων που αφορούν ηλεκτρικά κυκλώματα, 

προτιμήθηκε η προσομοίωση του Phet Colorado διότι: 

 Είναι πολύ εύκολη στη χρήση της 

 Τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με τη χρήση του Phet, από την προσομοίωση 

της ισορροπίας δοκού. 

Η δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε πραγματικά λαμπάκια, καλώδια σύνδεσης με 

«κροκοδειλάκια» ή βύσματα, μπαταρία, διακόπτη και πολύμετρο.  

Και σε αυτήν την πειραματική μελέτη, όπως και στις τροχαλίες, οι μαθητές 

διατυπώνουν μόνοι τους τις υποθέσεις με βάση τις δοθείσες λέξεις και τη μέθοδο «σύρε 

και άσε» (drag and drop). 

 

Β) Περιγραφή σεναρίου 

H πειραματική μελέτη της σύνδεσης λαμπτήρων, έχει χωριστεί σε δύο ενότητες: 

 Τη σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά 

 Τη σύνδεση λαμπτήρων παράλληλα 

Διάρκεια: 4 - 5 διδακτικές ώρες συνολικά 

Παρόλο που η σύνδεση λαμπτήρων παράλληλα αποτελεί εννοιολογική συνέχεια της 

σύνδεσης λαμπτήρων σε σειρά, έχουν διδαχθεί ξεχωριστά (διατυπώθηκαν ξεχωριστές 

υποθέσεις και εξήχθησαν συμπεράσματα για κάθε είδος σύνδεσης ξεχωριστά). Ωστόσο 

όσον αφορά τα τεστ (αρχικό και τελικό), δόθηκε το αρχικό τεστ πριν από την έρευνα 

που αφορά «Λαμπτήρες σε Σειρά» και το τελικό τεστ μετά από την έρευνα που αφορά 

«Λαμπτήρες Παράλληλα». 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο αυτές ενότητες. 

Β1) Λαμπτήρες σε σειρά 

Το πλήρες διδακτικό σενάριο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3Α. Είναι επίσης 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο4: 

Ενότητα διδασκαλίας: 

Τίτλος: Λαμπτήρες σε σειρά:  Μελέτη του ρεύματος και της φωτεινότητας όταν οι 

λαμπτήρες συνδέονται σε σειρά 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες  

Διδακτικοί στόχοι:  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Να μάθουν ότι η τάση της μπαταρίας μοιράζεται στους λαμπτήρες συνδεμένους 

σε σειρά. 

 Να μάθουν ότι η ένταση του ρεύματος παραμένει σταθερή στο κύκλωμα σε 

σειρά. 

 Να συμπεράνουν ότι η φωτεινότητα ενός λαμπτήρα εξαρτάται από την τάση 

που εφαρμόζεται στα άκρα του 

 Να διαμορφώσουν υποθέσεις σχετικά με την τάση και την ένταση του ρεύματος 

στα άκρα των λαμπτήρων. 

 Να ελέγξουν μόνοι τους την ακρίβεια των υποθέσεών τους, στα πλαίσια της 

Διερευνητικής Μάθησης, χρησιμοποιώντας είτε λογισμικό προσομοίωσης είτε 

πραγματική πειραματική διάταξη.. 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων 

 Κατασκευή κυκλώματος λαμπτήρων συνδεμένα σε σειρά (σε λογισμικό 

προσομοίωσης ή με πραγματικά λαμπάκια) 

 Χρήση του πολύμετρου (για πραγματική πειραματική διάταξη) 

 

Δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα 

 Προσανατολισμός (45 min): 

Στη χρονική στιγμή που διεξάγεται το μάθημα, οι μαθητές έχουν ήδη κάποιες γνώσεις 

για τη φύση του ηλεκτρικού ρεύματος από το μάθημα της Φυσικής, επομένως αυτό το 

στάδιο έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. 

 Επεξηγείται σύντομα η φύση του ηλεκτρικού ρεύματος και τα μεγέθη που το 

χαρακτηρίζουν (τάση, ένταση και μονάδες) 

 Υπενθυμίζεται ο νόμος του Ohm. 

 Προβάλλεται video που επεξηγεί τη δομή του ηλεκτρικού ρεύματος 

Τίτλος video: “Explaining an electrical circuit” (διαθέτει αυτόματη μετάφραση) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=VnnpLaKsqGU&t=41s 

Εκτιμώμενος χρόνος: 35 min 

                                                 
4 https://graasp.eu/s/j5dxl2 

https://www.youtube.com/watch?v=VnnpLaKsqGU&t=41s
https://graasp.eu/s/j5dxl2


27 
 

 Τέλος, δίνεται στους μαθητές ένα αρχικό τεστ (pre-test) ώστε να εξεταστεί η 

αρχική τους αντίληψη για τα θέματα προς εξέταση. Το τεστ περιλαμβάνει 

ερωτήσεις για τη σύνδεση σε σειρά, αλλά και για την παράλληλη σύνδεση.  

Χρόνος επίλυσης: 10 min 

Το τεστ παρατίθεται στο Παράρτημα 3Β. 

 

2η διδακτική ώρα: 

 Εννοιολόγηση (15 – 20 min):  

Προβάλλεται video με τίτλο “Types of electrical circuits” που επεξηγεί τα είδη 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων. (https://www.youtube.com/watch?v=RQ3djos_LY8) 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με το λογισμικό προσομοίωσης του Phet Colorado 

κατασκευάζοντας ένα κύκλωμα σε σειρά. Σε περίπτωση πραγματικής διάταξης, 

κατασκευάζουν πραγματικό κύκλωμα σε σειρά, με τα αντίστοιχα εξαρτήματα που τους 

παρέχονται. 

Οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με την ένταση και την τάση του ρεύματος 

στο κύκλωμα "σε σειρά" 

 

 Διερεύνηση: 

 Αρχικά χωρίζονται από το διδάσκοντα σε ομάδες των τριών (σε περίπτωση 11 

μαθητών μία ομάδα θα έχει 2 άτομα), ώστε να υπάρχει ισορροπία στη 

δυναμικότητά τους. Σε αυτό θα έχει βοηθήσει το διδάσκοντα το αρχικό τεστ. 

 Ακολουθεί η φάση της Διερεύνησης με τη βοήθεια της εικονικής 

προσομοίωσης ή με τη βοήθεια των πραγματικών πειραματικών διατάξεων, τις 

οποίες κατασκευάζουν οι μαθητές. Εκτιμώμενος χρόνος: 

α) Για προσομοίωση: 15 min 

β) Για πραγματική πειραματική διάταξη: 25 min 

Σημείωση: Η πραγματική πειραματική διάταξη καθυστερεί κυρίως λόγω της 

απειρίας στη χρήση του πολυμέτρου. Ωστόσο, αποτελεί και πλεονέκτημα της 

μεθόδου, σε επίπεδο ικανοτήτων. 

 

 Συμπέρασμα (5 min) 

Γίνεται έλεγχος των υποθέσεων. Αναμενόμενα συμπεράσματα: 

 Αν το κύκλωμα είναι σε σειρά, η ένταση του ρεύματος παραμένει σταθερή κατά 

μήκος του κυκλώματος 

 Αν το κύκλωμα είναι σε σειρά, τότε το άθροισμα των επιμέρους τάσεων ισούται 

με την τάση της μπαταρίας. 

 

3η διδακτική ώρα 

Αρχικά υπενθυμίζονται οι εργασίες και τα συμπεράσματα της Διερεύνησης. (10 min). 

Πρόσθετα, ακολουθεί η φάση της Συζήτησης που περιλαμβάνει και κάποιες πρόσθετες 

μετρήσεις. Συγκεκριμένα: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQ3djos_LY8
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α) Αυξάνεται η αντίσταση των καλωδίων και γίνεται σύγκριση και συζήτηση με 

την περίπτωση που η αντίσταση των καλωδίων είναι μηδενική. (Η εργασία αυτή 

γίνεται μόνο στην προσομοίωση.).  

Αναμενόμενο συμπέρασμα: Όταν τα καλώδια έχουν υπαρκτή αντίσταση, 

παραλαμβάνουν ένα μέρος της τάσης της μπαταρίας. Έτσι οι λαμπτήρες φωτίζουν 

λιγότερο. 

β) Προστίθεται ένα ακόμα λαμπάκι και συγκρίνεται η φωτεινότητα των 

λαμπτήρων. Συζητείται για ποιο λόγο υπάρχει διαφορά στη φωτεινότητα (είναι 

μικρότερη).  

Αναμενόμενο συμπέρασμα: Η τάση της μπαταρίας μοιράζεται τώρα σε 3 

λαμπάκια. Επομένως κάθε λαμπάκι έχει μικρότερη τάση στα άκρα του και φωτίζει 

λιγότερο. 

Εκτιμώμενος χρόνος:  30 min 

 

Β2) Λαμπτήρες συνδεμένοι παράλληλα 

Το σενάριο παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα 3Γ. Είναι επίσης διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο5  

Διάρκεια: 1 – 2 διδακτικές ώρες 

Τίτλος: Λαμπτήρες παράλληλα:  Μελέτη του ρεύματος και της φωτεινότητας όταν οι 

λαμπτήρες συνδέονται παράλληλα. 

Διδακτικοί στόχοι:  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Να μάθουν ότι η συνολική ένταση του ρεύματος μοιράζεται στους λαμπτήρες 

συνδεμένους παράλληλα. 

 Να μάθουν ότι η τάση του ρεύματος είναι ίδια στους λαμπτήρες συνδεμένους 

παράλληλα. 

 Σε συνδυασμό με τη γνώση που έχουν αποκτήσει στο προηγούμενο μάθημα, 

ότι η φωτεινότητα ενός λαμπτήρα εξαρτάται από την τάση που εφαρμόζεται 

στα άκρα του, να κατανοήσουν γιατί η φωτεινότητα ενός λαμπτήρα δεν 

επηρεάζεται από τους άλλους στην παράλληλη σύνδεση. 

  Να διαμορφώσουν υποθέσεις σχετικά με την τάση και την ένταση του 

ρεύματος στα άκρα των λαμπτήρων. 

 Να ελέγξουν μόνοι τους την ακρίβεια των υποθέσεών τους, στα πλαίσια της 

Διερευνητικής Μάθησης, χρησιμοποιώντας είτε λογισμικό προσομοίωσης είτε 

πραγματική πειραματική διάταξη.. 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων 

 Κατασκευή κυκλώματος λαμπτήρων συνδεμένους παράλληλα (σε λογισμικό 

προσομοίωσης ή με πραγματικά λαμπάκια) 

 Ευχέρεια στη χρήση του πολύμετρου (για πραγματική πειραματική διάταξη). 

Η χρήση του πολυμέτρου ήδη έχει διδαχθεί σε προηγούμενο μάθημα, ωστόσο 

                                                 
5 https://graasp.eu/s/dgymn2 

https://graasp.eu/s/dgymn2
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σε αυτό αναμένεται να βελτιωθεί η ευχέρεια και η ταχύτητα από όλους τους 

μαθητές. 

 

Δραστηριότητες: 

1η διδακτική ώρα 

 Προσανατολισμός: (10 min) 

 Σύντομη υπενθύμιση των συμπερασμάτων ως προς την ένταση και την τάση 

του ρεύματος στην σύνδεση σε σειρά. 

 Υπενθύμιση της δομής του παράλληλου κυκλώματος. 

 

 Εννοιολόγηση (5 min)  

Διατύπωση δύο υποθέσεων σχετικά με την ένταση και την τάση του ρεύματος στο 

παράλληλο κύκλωμα. 

 

 Διερεύνηση: 

 Χωρίζονται η μαθητές στις ίδιες ομάδες που χωρίστηκαν στο προηγούμενο 

μάθημα, που αφορούσε τη σύνδεση σε σειρά. 

 Ακολουθεί η φάση της Διερεύνησης με τη βοήθεια της εικονικής 

προσομοίωσης ή με τη βοήθεια των πραγματικών πειραματικών διατάξεων, τις 

οποίες κατασκευάζουν οι μαθητές. Εκτιμώμενος χρόνος: 

α) Για προσομοίωση: 15 min 

β) Για πραγματική πειραματική διάταξη: 20 min 

Στην πραγματική πειραματική διάταξη αναμένεται περισσότερη ευχέρεια στη 

χρήση του πολυμέτρου. Ωστόσο η παράλληλη σύνδεση έχει περισσότερες 

κατασκευαστικές δυσκολίες 

 

 Συμπέρασμα (5 min) 

Γίνεται έλεγχος των υποθέσεων. Αναμενόμενα συμπεράσματα: 

 Στο παράλληλο κύκλωμα, οι λαμπτήρες έχουν την ίδια τάση στα άκρα τους 

 Στο παράλληλο κύκλωμα, η συνολική ένταση του ρεύματος ισούται με το 

άθροισμα των τάσεων στους λαμπτήρες 

 

 Συζήτηση (10 min) 

 Διαφορές του παράλληλου κυκλώματος από το κύκλωμα σε σειρά. 

 Σε ποιο κύκλωμα ο κάθε λαμπτήρας λειτουργεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία 

των άλλων (σταθερή φωτεινότητα);  

2η διδακτική ώρα 

Αφού γίνει μία επανάληψη των συμπερασμάτων, τόσο στο θέμα της σύνδεσης σε 

σειρά, όσο και στην παράλληλη σύνδεση, δίνεται στους μαθητές το τελικό τεστ, που 

παρατίθεται στο Παράρτημα 3Δ. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 20 min 
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3.5.4 Διαιρέτης Τάσης και Διαιρέτης Ρεύματος 

Εισαγωγή 

Όπως και για τη σύνδεση των λαμπτήρων, ο Διαιρέτης Τάσης και Διαιρέτης Ρεύματος 

αποτελούν μία ενότητα. Ωστόσο, διδάσκεται σε δύο διαφορετικά σενάρια. Το αρχικό 

τεστ (pre – test) δίνεται πριν από τη διδασκαλία του Διαιρέτη Τάσης και το τελικό τεστ 

(post – test) μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του Διαιρέτη Ρεύματος. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα δύο αυτά σενάρια. 

 

Α) ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Περιγραφή σεναρίου 

Το αναλυτικό σενάριο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4Α. Είναι επίσης διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο6 . 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (βέλτιστος χρόνος) 

Σκοποί του μαθήματος:  

Α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρήση του Διαιρέτη Τάσης 

Β) Να κατανοήσουν πώς λειτουργεί με βάση τη συνδεσμολογία των αντιστάσεων. 

Διδακτικοί στόχοι:  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές το Διαιρέτη Τάσης, ένα εξαιρετικά χρήσιμο και 

πολυσύχναστο εξάρτημα που χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή, είτε 

είμαστε τεχνικοί είτε απλοί καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα του μαθήματος «Λαμπτήρες σε σειρά» 

και να τα επεκτείνουν και για τις αντιστάσεις συνδεμένες σε σειρά. 

 Να συσχετίσουν την τάση με την αντίσταση σε ένα κύκλωμα αντιστάσεων 

συνδεμένες σε σειρά. 

 Να διαμορφώσουν υποθέσεις σχετικά με την τάση και την ένταση του 

ρεύματος στα άκρα των αντιστάσεων 

 Να ελέγξουν μόνοι τους την ακρίβεια των υποθέσεών τους, στα πλαίσια της 

Διερευνητικής Μάθησης, χρησιμοποιώντας είτε λογισμικό προσομοίωσης είτε 

πραγματικές αντιστάσεις. 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων, για τους μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν πραγματικές 

αντιστάσεις. 

 Κατασκευή κυκλώματος αντιστάσεων συνδεμένες σε σειρά (σε λογισμικό 

προσομοίωσης ή με πραγματικά λαμπάκια) 

 Επέκταση της χρήσης του πολύμετρου για τη μέτρηση αντίστασης (ως 

ωμόμετρο) 

 

 

 

 

                                                 
6 https://graasp.eu/s/s7nxrj 

https://graasp.eu/s/s7nxrj
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Δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα 

 Προσανατολισμός (45 min): 

 Αρχικά υπενθυμίζονται τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τη σύνδεση των 

λαμπτήρων σε σειρά και παράλληλα. Σημειώνεται ότι οι λαμπτήρες έχουν κάποια 

αντίσταση και συνεπώς τα συμπεράσματα αυτά επεκτείνονται και για αντιστάτες 

συνδεμένους σε σειρά και παράλληλα. 

Σημείωση: Η έννοια του αντιστάτη (ως υλικό σώμα) και της αντίστασης (ως 

μέγεθος) είναι ήδη γνωστή από το μάθημα της Φυσικής. 

 Παρουσιάζεται ένα τροφοδοτικό πολλαπλών τιμών τάσης εξόδου και συζητείται η 

χρησιμότητά του. 

 Εξηγείται ότι ο τρόπος λειτουργίας του τροφοδοτικού αυτού, είναι ένα κύκλωμα 

αντιστάσεων σε σειρά (χωρίς να αναφερθεί η αναλογία τάσης – αντίστασης) 

 Τέλος, δίνεται στους μαθητές ένα αρχικό τεστ (pre-test) ώστε να εξεταστεί η αρχική 

τους αντίληψη για ένταση και τάση του ρεύματος, καθώς και τον τρόπο που 

διαιρούντα αυτά τα μεγέθη, όταν οι αντιστάσεις είναι συνδεμένες σε σειρά και 

παράλληλα αντίστοιχα. 

Χρόνος επίλυσης: 15 min 

Το αρχικό τεστ παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4Β. 

 

2η διδακτική ώρα: 

 Εννοιολόγηση (5 min):  

Για το κύκλωμα σε σειρά, οι μαθητές διαμορφώνουν υποθέσεις για τη διαίρεση της 

συνολικής τάσης κατά μήκος των αντιστάσεων. 

 

 Διερεύνηση: 

 Αρχικά χωρίζονται από το διδάσκοντα σε ομάδες των τριών (σε περίπτωση 11 

μαθητών/τριών μία ομάδα θα έχει 2 άτομα), ώστε να υπάρχει ισορροπία στη 

δυναμικότητά τους. Σε αυτό θα έχει βοηθήσει το διδάσκοντα το αρχικό τεστ. 

 Ακολουθεί η φάση της Διερεύνησης με τη βοήθεια της εικονικής προσομοίωσης ή 

με τη βοήθεια των πραγματικών αντιστάσεων, τις οποίες συνδέουν οι μαθητές. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 

α) Για προσομοίωση: 20 min 

β) Για πραγματική πειραματική διάταξη: 30 min 

Σημείωση: Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του λογισμικού 

προσομοίωσης Phet Colorado. Αντίθετα, πρέπει να μάθουν να συνδέουν τις 

αντιστάσεις, καθώς και να τις μετρούν με το πολύμετρο, στην περίπτωση της 

πραγματικής διάταξης. 

 

 Συμπέρασμα (5 min) 

Γίνεται έλεγχος των υποθέσεων. Αναμενόμενο αποτέλεσμα: 
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«Όταν οι αντιστάτες είναι συνδεμένες σε σειρά, η τάση στα άκρα τους είναι ανάλογη 

της αντίστασης» 

 

 Συζήτηση (5 min): 

Συζητείται (α) ποιες είναι οι ακραίες τιμές της εξερχόμενης τάσης και (β) πώς θα 

έχουμε πολλές εξερχόμενες τάσεις (και όχι μόνο δύο).  

Αναμενόμενα συμπεράσματα: 

 «Από 0 έως τις μέγιστη τάση της πηγής και ανάλογα με την αντίσταση στα άκρα 

της οποίας τη λαμβάνουμε» 

 «Αν θέλουμε να έχουμε πολλές εξερχόμενες τάσεις, μπορούμε να έχουμε πολλές 

αντιστάσεις στη σειρά.» 

Β) ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή σεναρίου 

Το πλήρες διδακτικό σενάριο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4Γ. Είναι επίσης 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο.7 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (βέλτιστος χρόνος) 

Σκοποί του μαθήματος:  

Α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρήση του Διαιρέτη Ρεύματος 

Β) Να κατανοήσουν πώς λειτουργεί με βάση τη συνδεσμολογία των αντιστάσεων. 

Διδακτικοί στόχοι:  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές το Διαιρέτη Ρεύματος, τη χρησιμότητά του και τον τρόπο 

λειτουργίας του. 

Να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα του μαθήματος «Λαμπτήρες παράλληλα» και να 

τα επεκτείνουν και για τις αντιστάσεις συνδεμένες παράλληλα. 

Να συσχετίσουν την ένταση του ρεύματος με την αντίσταση σε ένα κύκλωμα 

παράλληλα συνδεμένων αντιστάσεων. 

Να διαμορφώσουν υποθέσεις σχετικά με την τάση και την ένταση του ρεύματος στα 

άκρα των αντιστάσεων 

Να ελέγξουν μόνοι τους την ακρίβεια των υποθέσεών τους, στα πλαίσια της 

Διερευνητικής Μάθησης, χρησιμοποιώντας είτε λογισμικό προσομοίωσης είτε 

πραγματικές αντιστάσεις. 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων. 

Κατασκευή κυκλώματος αντιστάσεων συνδεμένες σε σειρά (σε λογισμικό 

προσομοίωσης ή με πραγματικά λαμπάκια) 

Περαιτέρω εξοικείωση της χρήσης του πολύμετρου για τη μέτρηση αντίστασης (ως 

ωμόμετρο) 

 

Δραστηριότητες 

1η διδακτική ώρα 

 Προσανατολισμός (10 min): 

                                                 
7 https://graasp.eu/s/7egtdd 

https://graasp.eu/s/7egtdd
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Εξηγείται η χρήση του Διαιρέτη Ρεύματος και δίνονται φωτογραφίες αυτού. 

Εξηγείται ότι ο τρόπος λειτουργίας του Διαιρέτη Ρεύματος, είναι ένα κύκλωμα 

αντιστάσεων συνδεμένες παράλληλα (χωρίς να αναφερθεί η αρχή λειτουργία του) 

 

  Εννοιολόγηση (5 min):  

Για το κύκλωμα σε σειρά, οι μαθητές διαμορφώνουν υποθέσεις για τη διαίρεση της 

συνολικής ένταση κατά μήκος των αντιστάσεων. 

  Διερεύνηση: 

Χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες 

Ακολουθεί η φάση της Διερεύνησης με τη βοήθεια της εικονικής προσομοίωσης ή με 

τη βοήθεια των πραγματικών αντιστάσεων, τις οποίες συνδέουν οι μαθητές. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 

α) Για προσομοίωση: 20 min 

β) Για πραγματική πειραματική διάταξη: 25 min 

 

 Συμπέρασμα (5 min) 

Γίνεται έλεγχος των υποθέσεων (5 min). Αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

«Όταν οι αντιστάτες είναι συνδεμένες σε παράλληλα, η ένταση του ρεύματος που τις 

διαρρέει είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης» 

 

2η διδακτική ώρα 

  Συζήτηση (20 min): 

Υπενθυμίζονται τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί την προηγούμενη ώρα. 

Συζητείται ο τρόπος λειτουργίας του Διαιρέτη Ρεύματος και η διαφορά του από το 

Διαιρέτη Τάσης.  

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: 

«Ο Διαιρέτης Τάσης αποτελείται από αντιστάσεις συνδεμένες σε σειρά. Η ένταση του 

ρεύματος που τις διαρρέει είναι ίδια, ενώ η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης είναι 

ανάλογη της τιμής της. 

Ο Διαιρέτης Ρεύματος αποτελείται από αντιστάσεις συνδεμένες παράλληλα. Η τάση στα 

άκρα των αντιστάσεων είναι ίδια, ενώ η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε 

αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιμής της.» 

 Τεστ κατανόησης (20 min) 

Τέλος ακολουθεί ένα τεστ κατανόησης πάνω στο Διαιρέτη Τάσης και Ρεύματος, για να 

αξιολογηθεί το εννοιολογικό αποτέλεσμα των τελευταίων δύο ενοτήτων (Διαιρέτης 

Τάσης και Ρεύματος). Το τελικό τεστ παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4Δ 
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4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Άξονες της έρευνας 

Με βάση το ερευνητικό ερώτημα που διατυπώθηκε στην παράγραφο 1.4, η έρευνα 

χωρίζεται σε δύο γενικούς άξονες: 

Ο 1ος άξονας αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης της υπό εξέτασιν 

έννοιας σε κάθε μάθημα. Εξετάζεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στους μαθητές που εργάστηκαν σε εικονικό και στους μαθητές που 

εργάστηκαν σε πραγματικό εργαστήριο. 

Ο 2ος άξονας αφορά  

Α) στην ευκολία υλοποίησης της διδασκαλίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού και 

των μαθητών. 

Β) στις απόψεις των μαθητών για τα εικονικά και πραγματικά εργαστήρια.  

4.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

εργαλεία: 

Α) Ερωτηματολόγια pre-post για τη διερεύνηση της γνωστικής βελτίωσης (ποσοτική 

έρευνα) 

Το αρχικό test δόθηκε μετά τη φάση του προσανατολισμού, όπου τα παιδιά ήρθαν σε 

μία πρώτη επαφή με το θέμα μελέτης, χωρίς όμως να του έχουν δοθεί πληροφορίες για 

τις σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές που το χαρακτηρίζουν, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί το προϋπάρχον επίπεδο γνώσεων και κατανόησης ενός φαινομένου ή 

έννοιας. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας δόθηκε τελικό τεστ (post – test), το οποίο περιέχει τις 

ίδιες ερωτήσεις συν κάποιες ακόμα πιο δύσκολες και πολύπλοκες. 

Β) Προσωπικό ημερολόγιο του διδάσκοντα αναφορικά με την ευκολία στον σχεδιασμό 

και στην υλοποίηση των διερευνητικών σεναρίων σε σχέση με τα πραγματικά και τα 

εικονικά πειράματα (ποιοτική έρευνα) 

Γ) Δομημένο ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού τύπου, για την αντιμετώπιση 

από τους μαθητές των προσομοιώσεων σύγκριση με πραγματικές πειραματικές 

διατάξεις, όσον αφορά: 

 στην ευκολία χρήσης 

 στη χρησιμότητα για την κατανόηση της υπό εξέταση έννοιας 

 στο ενδιαφέρον που τους προκάλεσε η διαδικασία. 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε μετά την υλοποίηση και των τεσσάρων πειραματικών 

διερευνήσεων, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη άποψη και για τα δύο είδη εργαστηρίων 

(εικονικό και πραγματικό) 

Η έρευνα ήταν ποσοτική. Δε ζητήθηκε από τους μαθητές κάποια εξήγηση για τις 

απαντήσεις τους, για παράδειγμα μέσω ερωτήσεων ανοιχτού τύπου ή προσωπικών 

συνεντεύξεων. 
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4.3 Περιγραφή ερωτηματολογίων εννοιολογικής κατανόησης (αρχικό και τελικό 

τεστ) 

4.3.1 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Η εγκυρότητα του περιεχομένου εξασφαλίστηκε κατόπιν συμφωνίας του πρώτου 

συγγραφέα με 2 ειδικούς επιστήμονες του πεδίου, οι οποίοι επέλεξαν τις πλέον 

κατάλληλες από ένα αρχικό σετ ερωτήσεων, προτείνοντας επιπλέον κατά περίπτωση 

αλλαγές στη διατύπωση ή τα σχήματα. 

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με το δείκτη α του Cronbach.  Στα post-

test για τα 4 θέματα της έρευνας ο δείκτης είχε τιμές 0.876, 0.724, 0.796 και 0.709 

αντίστοιχα.  

Στα pre-test όμως ήταν μικρότερος από 0,7. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι 

τα παιδιά είχαν ελλιπείς γνώσεις ή αόριστες αντιλήψεις και οι απαντήσεις τους δεν 

είχαν καμία ομοιομορφία. Πολλές από τις απαντήσεις τους ήταν τυχαίες. Βέβαια, αυτό 

πρέπει να τεθεί στους περιορισμούς της έρευνάς μας. 

 

4.3.2 Αρχικό και τελικό τεστ στην ισορροπία δοκού. 

Αρχικό τεστ 

Το αρχικό τεστ που αφορά στην ισορροπία δοκού παρουσιάζεται στο παράρτημα 1Β. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνηθούν οι αρχικές αντιλήψεις των 

μαθητών στο θέμα της ισορροπίας μίας δοκού με στήριξη στο κέντρο, όταν 

εφαρμόζονται εκατέρωθεν του σημείου στήριξης δύο βάρη. Οι σωστές αντιλήψεις 

στηρίζονται στις ακόλουθες δύο αρχές της Μηχανικής: 

Α) Για την ισορροπία της δοκού έχει σημασία τόσο το βάρος που εφαρμόζεται σε ένα 

σημείο, αλλά και η απόσταση του σημείου από το κέντρο στήριξης. 

Β) Η σωστή σχέση που συνδέει τα δύο αυτά μεγέθη είναι ο πολλαπλασιασμός. Δηλαδή 

η σχέση ισορροπίας είναι «Δύναμη 1» x «Απόσταση 1» = «Δύναμη 2» x «Απόσταση 

2». 

Στην 1η ερώτηση δίνονται δύο τούβλα ίσου βάρους, που πρέπει να τοποθετηθούν 

εκατέρωθεν στου σημείου στήριξης, για να ισορροπεί η δοκός. Εφόσον τα βάρη είναι 

ίσα και οι αποστάσεις πρέπει να είναι ίσες. Περισσότερες από μία απαντήσεις είναι 

σωστές, εφόσον τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Στη 2η ερώτηση δίνονται δύο τούβλα 10 και 20 kg αντίστοιχα και ζητείται να 

τοποθετηθούν εκατέρωθεν στου σημείου στήριξης, για να ισορροπεί η δοκός. Το 

ελαφρύτερο τούβλο πρέπει να τοποθετηθεί πιο μακριά από το σημείο στήριξης, σε 

διπλάσια απόσταση, εφόσον έχει το μισό βάρος. Και σε αυτήν την ερώτηση 

περισσότερες από μία απαντήσεις είναι σωστές, εφόσον τηρείται η προϋπόθεση που 

αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Οι δύο πρώτες ερωτήσεις ελήφθησαν από το εκπαιδευτικό ψηφιακό σενάριο «Inquiry 

about balancing» του Xiuling Kuang. To σενάριο αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού έργου Go – Labz και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.golabz.eu/ils/inquiry-about-balancing. 

Η 3η ερώτηση, περιέχει 5 υποερωτήματα. Δίνεται ένας ζυγός ισορροπίας, όπου πρέπει 

να τοποθετηθούν εκατέρωθεν του σημείου στήριξης, σε συγκεκριμένες αριθμημένες 

https://www.golabz.eu/ils/inquiry-about-balancing
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θέσεις, βάρη πολλαπλάσια των 10 gr, ώστε αυτός να ισορροπεί. Μπορεί να δίνεται το 

βάρος και να ζητείται η απόσταση ή το αντίστροφο. Τα 3 τελευταία υποερωτήματα 

είναι ανοιχτού τύπου. Το 1ο υποερώτημα είναι σκόπιμα συμπληρωμένο, ώστε τα παιδιά 

να μπορέσουν πιθανώς να καταλάβουν τη σχέση ισορροπίας. 

Η 3 ερώτηση προήλθε από την εργασία των Πετράκη & Παττή (2016) που αφορά στο 

μάθημα «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» της Ε΄ Δημοτικού με θέμα τους Μηχανισμούς. 

 

Τελικό τεστ ισορροπίας δοκού 

Το τελικό τεστ ισορροπίας δοκού παρατίθεται στο παράρτημα 1Γ. 

Η 1η ερώτηση είναι ακριβώς ίδια με την 3η ερώτηση του αρχικού τεστ. 

Η 2η ερώτηση είναι παρόμοια με τη 2η ερώτηση του αρχικού τεστ. Δίνονται δηλαδή 

δύο τούβλα βάρους 10 και 20 kg το καθένα, με σκοπό να τοποθετηθούν εκατέρωθεν 

του σημείου στήριξης της δοκού, ώστε να επιτευχθεί ισορροπίας. Ζητείται όμως η 

υπόδειξη δύο καταστάσεων ισορροπίας, για να διερευνηθεί περεταίρω αν έχει γίνει 

κατανοητό ότι η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, εφόσον 

τηρείται η αντίστροφη αναλογία βάρους και απόστασης. 

Στην 3η ερώτηση δίνονται δύο βάρη 45 και 60 kg αντίστοιχα και ζητείται να υποδείξουν 

η μαθητές προς ποια κατεύθυνση θα γείρει η δοκός. Το βάρος των 60 kg έχει 

τοποθετηθεί ορθώς πιο κοντά στο σημείο ισορροπίας. Τώρα όμως καλούνται οι 

μαθητές να μελετήσουν πιο γινόμενο «βάρος» x «απόσταση» είναι μεγαλύτερο. Για να 

επιλέξουν σωστά πρέπει να έχουν κατανοήσει με ακρίβεια τη σχέση ισορροπίας 

και όχι μόνο προσεγγιστικά. 

Στην 4η και τελευταία ερώτηση ζητείται η υπόδειξη δύο θέσεων ισορροπίας, όπου όμως 

από τη μία μεριά της ράβδου θα υπάρχει ένα βάρος και από την άλλη πλευρά δύο βάρη. 

Η ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου. Καλούνται οι μαθητές να υπολογίσουν το άθροισμα 

των γινομένων «βάρος» x «απόσταση» σε κάθε πλευρά και εφόσον υπάρχει ισότητα, 

επιτυγχάνεται και η ισορροπία. Η ερώτηση αυτή αυξάνει κατακόρυφα τη δυσκολία του 

τελικού τεστ και απαιτεί ιδιαίτερη συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 

4.3.3. Αρχικό και τελικό τεστ στις τροχαλίες 

Αρχικό τεστ 

Το αρχικό τεστ που αφορά στις τροχαλίες παρουσιάζεται στο παράρτημα 2Β. Σκοπός 

του ερωτηματολογίου είναι να διερευνηθούν οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών, 

σχετικά με την τροχαλία, ως μία απλή μηχανή για την ανύψωση βάρους. Οι σωστές 

αντιλήψεις στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές της Μηχανικής: 

Α) Η σταθερή τροχαλία δε μειώνει την απαιτούμενη δύναμη για την ανύψωση ενός 

βάρους. 

Β) Η ελεύθερη (κινούμενη) τροχαλία μειώνει τη δύναμη με αντιστάθμισμα όμως να 

χρειάζεται αντίστοιχα μεγαλύτερη μετατόπιση της τροχαλίας για την ανύψωση. 

Γ) Η διάμετρος της τροχαλίας δεν έχει σημασία για την απαιτούμενη δύναμη. 

Για το λόγο αυτό δόθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις. 

Στην 1η και 2η ερώτηση δίνεται μία σταθερή τροχαλία για την ανύψωση ενός βάρους. 

Ζητείται να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ανυψωτική δύναμη και η αντίστοιχη 
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απόσταση που πρέπει να μετακινηθεί το σχοινί. (Χρειάζεται ίδια ανυψωτική δύναμη 

με το βάρος και η μετατόπιση του σχοινιού είναι ίδια με την ανύψωση του βάρους). 

Στην 3η και 4η ερώτηση δίνεται μία ελεύθερη τροχαλία για την ανύψωση ενός βάρους. 

Ζητείται να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ανυψωτική δύναμη και η αντίστοιχη 

απόσταση που πρέπει να μετακινηθεί το σχοινί. (Χρειάζεται η μισή ανυψωτική δύναμη 

αλλά η μετατόπιση του σχοινιού πρέπει να είναι διπλάσια). 

Στην 5η και 6η ερώτηση δίνεται ένα πολύσπαστο, που αποτελείται από μία σταθερή και 

μία ελεύθερη τροχαλία. Ομοίως, ζητείται να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ανυψωτική 

δύναμη και η αντίστοιχη απόσταση που πρέπει να μετακινηθεί το σχοινί (μόνο η 

ελεύθερη τροχαλία μειώνει την απαιτούμενη δύναμη και η μετατόπιση του σχοινιού  

πρέπει να είναι διπλάσια). 

Στην 7η ερώτηση δίνονται δύο σταθερές τροχαλίες διαφορετικής διαμέτρου και 

ζητείται να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ανυψωτική δύναμη για την ανύψωση του 

ίδιου βάρους (είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις). 

 

Τελικό τεστ 

Το τελικό τεστ παρατίθεται στο παράρτημα 2Γ. 

Στο τελικό τεστ, οι πρώτες 5 ερωτήσεις εμπεριέχονται και στο αρχικό τεστ, με 

διαφορετική σειρά. 

Η 6η και 7η ερώτηση δεν υπάρχουν στο αρχικό τεστ. 

Η 6η ερώτηση δίνει δύο πολύσπαστα και ζητείται με ποιο από αυτά θα σηκώσουμε 

ευκολότερα το ίδιο βάρος. Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν ότι εφόσον μόνο οι 

ελεύθερες τροχαλίες μειώνουν την απαιτούμενη ανυψωτική δύναμη, είναι ευκολότερο 

με το δεύτερο πολύσπαστο διότι περιλαμβάνει 3 ελεύθερες τροχαλίες ενώ το πρώτο 

περιλαμβάνει μόνο 2. 

Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να σκεφτούν στην 7η ερώτηση, όπου τρία πολύσπαστα 

περιέχουν 2 ελεύθερες τροχαλίες και συνεπώς απαιτείται η ίδια ανυψωτική δύναμη για 

την ανύψωση του ίδιου βάρους. 

 

4.3.4 Αρχικό και τελικό τεστ στη Σύνδεση Λαμπτήρων. 

Αρχικό τεστ 

Το αρχικό τεστ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3Β. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνηθούν οι αρχικές αντιλήψεις των 

μαθητών, σχετικά με τη ροή του ρεύματος και την κατανομή της τάσης, ανάλογα με 

τον τρόπο σύνδεσης των λαμπτήρων. Οι σωστές αντιλήψεις βασίζονται στις ακόλουθες 

αρχές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

Α) Στη σύνδεση των λαμπτήρων στη σειρά η ένταση του ρεύματος είναι σταθερή, ενώ 

η τάση της πηγής (μπαταρίας) κατανέμεται στα επιμέρους στοιχεία του κυκλώματος 

(καλώδια και λαμπτήρες).  

Β) Κατά τη σύνδεση των λαμπτήρων παράλληλα ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή η τάση 

στα άκρα των λαμπτήρων είναι η ίδια και η ένταση μοιράζεται στους παράλληλα 

συνδεμένους λαμπτήρες. 
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Όσον αφορά στη φωτεινότητα, εφόσον κάθε λαμπτήρας έχει σταθερή αντίσταση, η 

φωτεινότητά του είναι ανάλογη και της τάσης που επικρατεί στα άκρα του. 

Οι 3 πρώτες ερωτήσεις αφορούν στη σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά. 

Η 1η ερώτηση αναφέρεται στη βασική κατανόηση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ερωτάται αν καεί μία λάμπα τι θα συμβεί με την άλλη, αν δηλαδή εξακολουθεί να 

φωτίζει. 

Στη 2η ερώτηση ερωτάται τι θα συμβεί με τη φωτεινότητα των λαμπτήρων, εφόσον 

προσθέσουμε ένα ακόμα λαμπάκι. (Θα μειωθεί, εφόσον η ίδια τάση θα μοιράζεται 

πλέον σε περισσότερους λαμπτήρες) 

Στην 3 ερώτηση ζητείται η τάση στα άκρα του ενός εκ των δύο λαμπτήρων, σε σχέση 

με την τάση της μπαταρίας, που είναι 9 V. (Είναι μικρότερη, εφόσον ένα μέρος της 

τάσης της μπαταρίας κατανέμεται και στον άλλο λαμπτήρα). 

Οι ερωτήσεις 4 έως 6 είναι ίδιες με τις 3 πρώτες, αλλά αφορούν στην παράλληλη 

σύνδεση λαμπτήρων. Οι απαντήσεις είναι οι αντίθετες από τις 3 πρώτες. 

Η 7η ερώτηση σχετίζεται και με την παρατηρητικότητά τους από την καθημερινή ζωή. 

Ζητείται να απαντηθεί, με ποιον τρόπο είναι συνδεμένα τα λαμπάκια στο 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε αυτό, όταν ένα λαμπάκι καίγεται σβήνουν και τα 

υπόλοιπα. Με βάση το ίδιο σκεπτικό της 1ης ερώτησης, τα λαμπάκια είναι συνδεμένα 

στη σειρά. 

Η 8η ερώτηση αφορά στη σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών στον Ηλεκτρικό Πίνακα 

του σπιτιού. Η βλάβη μίας ηλεκτρική συσκευής (και συνεπώς η μη έλευση ρεύματος 

από αυτές) δεν πρέπει να προκαλεί και διακοπή του ρεύματος στις υπόλοιπες. Συνεπώς, 

η σύνδεση πρέπει να είναι παράλληλη. 

Η 9η ερώτηση δίνει τρία κυκλώματα με λαμπάκια, συνδεμένα στην ίδια πηγή των 2 

Volt. Στο 1ο υπάρχει μόνο ένα λαμπάκι, στο 2ο δύο λαμπάκια συνδεμένα σε σειρά και 

στο 3ο δύο λαμπάκια συνδεμένα παράλληλα. Ζητείται σύγκριση της φωτεινότητάς 

τους. Στο 1ο κύκλωμα το λαμπάκι στα άκρα του έχει τάση 2 Volt, στο 2ο κύκλωμα τα 

λαμπάκια έχουν τάση από 1 Volt (μοιράζεται η τάση) και στο 3ο κύκλωμα τα δύο 

λαμπάκι έχουν τάση 2 Volt το καθένα (συνδεμένα παράλληλα με την πηγή). Με βάση 

τα προηγούμενα γίνεται εύκολα σύγκριση της φωτεινότητάς τους (από άρθρο των 

Jaakola & Nurmi, 2008). 

 

Τελικό τεστ 

Το τελικό τεστ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3Δ. 

Στο τελικό τεστ, οι πρώτες 4 ερωτήσεις περιέχονται και στο αρχικό τεστ.  

Η 5η ερώτηση, περιέχει 4 υποερωτήματα, όπου οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν αν 

μία πρόταση αναφέρεται στην «εν σειρά» ή «παράλληλη» σύνδεση λαμπτήρων. 

Η 6η ερώτηση, επίσης περιέχεται και στο αρχικό τεστ. Πρόσθετα όμως, στην 7η 

ερώτηση ζητείται να απαντηθεί ποια μπαταρία θα τελειώσει πιο γρήγορα και να 

δικαιολογηθεί η απάντηση. Σωστή απάντηση είναι η τρίτη και μπορεί να δικαιολογηθεί 

με δύο τρόπους: Είτε ότι η ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη (απαιτεί καλύτερη 

θεωρητική κατάρτιση στον Ηλεκτρισμό) είτε ότι εδώ η μπαταρία τροφοδοτεί δύο 

λαμπάκια με δύο Volt το καθένα (απαιτεί περισσότερο πρακτική σκέψη). 
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Η 8η ερώτηση δίνει δύο κυκλώματα. Στο πρώτο δύο λαμπάκια είναι συνδεμένα σε 

σειρά. Στο δεύτερο δύο λαμπάκια είναι συνδεμένα παράλληλα. Και τα 4 λαμπάκια είναι 

ίδια. Θέλουμε να φωτοβολούν με την ίδια φωτεινότητα. Ζητείται ποια μπαταρία πρέπει 

να έχει μεγαλύτερη τάση. Σωστή απάντηση είναι η πρώτη, στο κύκλωμα σε σειρά, 

εφόσον η τάση της μοιράζεται εξ ίσου και στα δύο λαμπάκια. Συνεπώς θα πρέπει να 

είναι διπλάσια από τη δεύτερη, όπου το κύκλωμα είναι παράλληλο και τα δύο λαμπάκια 

έχουν την τάση της μπαταρίας. 

 

4.3.5 Αρχικό και τελικό τεστ στο Διαιρέτη Τάσης και Διαιρέτη Ρεύματος. 

Αρχικό τεστ 

Το αρχικό τεστ παρουσιάζεται στο παράρτημα 4Β. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνηθούν οι αρχικές αντιλήψεις των 

μαθητών, σχετικά με και την κατανομή της τάσης και έντασης του ρεύματος, ανάλογα 

με τον τρόπο σύνδεσης των αντιστάσεων. Αποτελεί εννοιολογική συνέχεια της 

σύνδεσης των λαμπτήρων, αλλά οι αντιστάσεις δεν έχουν απαραίτητα την ίδια τιμή. Οι 

σωστές αντιλήψεις είναι ότι στις αντιστάσεις συνδεμένες σε σειρά, η τάση του 

ρεύματος μοιράζεται σε τιμές ανάλογες με τις αντιστάσεις, ενώ σε αντιστάσεις 

συνδεμένες παράλληλα η ένταση του ρεύματος μοιράζεται σε τιμές αντιστρόφως 

ανάλογες με τις αντιστάσεις. 

Οι ιδιότητες αυτές αξιοποιούνται στο Διαιρέτη Τάσης και Διαιρέτη Ρεύματος. 

Η 1η ερώτηση δίνει δύο άνισες αντιστάσεις (5 και 10 Ω) συνδεμένες σε σειρά και 

ερωτάται ποια έχει τη μεγαλύτερη τάση στα άκρα της. (Η μεγαλύτερη αντίσταση έχει 

και τη μεγαλύτερη τάση). 

Η 2η ερώτηση δίνει 3 αντιστάσεις (5, 10 και 15 Ω) συνδεμένες στη σειρά και ζητούνται 

δύο ίδιες τάσεις. (η τάση ανάμεσα στην αρχή της πρώτης και στο τέλος της δεύτερης 

αντίστασης, ισούται με την τάση στα άκρα της τρίτης αντίστασης). 

Η 3η ερώτηση δίνει δύο άνισες αντιστάσεις (10 και 20 Ω) συνδεμένες παράλληλα και 

ζητείται σύγκριση των τάσεων και των εντάσεων στα άκρα τους, με 4 υποερωτήματα 

Σωστού – Λάθους. 

Η 4η ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου, όπου δίνονται 3 αντιστάσεις συνδεμένες 

παράλληλα. Ζητείται να υποδειχθούν τιμές των αντιστάσεων, ώστε να υπάρχει και 

συγκεκριμένη αναλογία των εντάσεων (περισσότερες από μία απαντήσεις μπορεί να 

είναι σωστές, εφόσον ισχύει η συγκεκριμένη αναλογία). 

Η 5η και τελευταία ερώτηση, διαπραγματεύεται ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται 

συχνά στα ηλεκτρικά κυκλώματα, δηλαδή την προστασία ενός λαμπτήρα από 

υπερφόρτιση, μέσω μίας αντίστασης σε σειρά. Ζητείται η συγκεκριμένη τιμή της 

αντίστασης, για να προστατευτεί ένα λαμπάκι που κανονικά λειτουργεί στα 4,5 Volt 

και είναι συνδεμένο σε μπαταρία 9 Volt. Συνεπώς, η πρόσθετη αντίσταση θα πρέπει να 

είναι όση και η αντίσταση του λαμπτήρα (10 Ohm), ώστε να «παραλάβει» τη μισή τάση 

της μπαταρίας. 

 

Τελικό τεστ 

Το τελικό τεστ παρουσιάζεται στο παράρτημα 4Δ. 
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Οι δύο πρώτες ερωτήσεις είναι ίδιες με το αρχικό τεστ. 

Η 3η ερώτηση δίνει 3 ίσες αντιστάσεις συνδεμένες σε σειρά και αναφέρεται στη 

λειτουργία του Διαιρέτη Τάσης. Ζητείται η τάση στα άκρα του Διαιρέτη Τάσης, 

ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης του ακροδέκτη του βολτομέτρου. 

Η 4η ερώτηση ζητά το αντίστροφο, δηλαδή τις τιμές των αντιστάσεων, ώστε να έχω 

συγκεκριμένες τάσεις στα άκρα του Διαιρέτη Τάσης. Είναι ερώτηση ανοιχτού τύπου. 

Περισσότερες από μία απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές, εφόσον τηρείται η σωστή 

αναλογία. 

Η 5η ερώτηση περιέχεται και στο αρχικό τεστ, εμπλουτισμένη με δύο ακόμα 

υποερωτήματα. 

Η 6η ερώτηση περιέχεται και στο αρχικό τεστ, με μικρή παραλλαγή. 

Η 7η ερώτηση, επίσης, περιέχεται στο αρχικό τεστ, με διαφορετικά νούμερα. 

Συγκεκριμένα η ενώ η μπαταρία είναι των 9 V, το λαμπάκι λειτουργεί ομαλά στα 3 V. 

Συνεπώς, η πρόσθετη αντίσταση πρέπει να έχει τιμή διπλάσια από την αντίσταση του 

λαμπτήρα, ώστε να «παραλάβει» και διπλάσια τάση. 

 

4.4 Ερωτηματολόγιο που αφορά στις απόψεις των μαθητών 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.2, η συλλογή των δεδομένων για τη διερεύνηση 

της αντιμετώπισης που έτυχαν από τους μαθητές οι προσομοιώσεις και οι πραγματικές 

πειραματικές διατάξεις, έγινε με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

Το ερωτηματολόγιο είναι πρωτότυπο, καθώς δε βρέθηκε στη βιβλιογραφία κάποιο που 

να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα προς διερεύνηση. Άλλωστε, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στην παράγραφο 2.3, η βιβλιογραφία που αφορά την ικανοποίηση των 

μαθητών είναι σε γενικές γραμμές φτωχότερη από αυτήν που αφορά την εννοιολογική 

κατανόηση. 

Δόθηκε διαφορετικό ερωτηματολόγιο στα υπο-τμήματα Γ1α και Γ2α, που 

πειραματίστηκαν σε εικονικό εργαστήριο στη Μηχανική και πραγματικό στον 

Ηλεκτρισμό, σε σχέση με τα υπο-τμήματα Γ1β και Γ2β, που εργάστηκαν αντίστροφα. 

Οι δύο μορφές του ερωτηματολογίου παρατίθενται στα παραρτήματα 5Α και 5Β.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ερωτηματολόγια είναι ονομαστικά (το όνομα ζητείται στην 

ερώτηση 1, εκ παραδρομής), ωστόσο δεν έχουν αξιολογικό χαρακτήρα και οι μαθητές 

ήταν ενήμεροι γι’ αυτό. Το γεγονός όμως ότι είναι ονομαστικά, πιθανώς υποσυνείδητα 

να επηρέασε την ειλικρίνεια των παιδιών. 

 

Επεξήγηση των ερωτήσεων 

Αρχικά, στη 2η ερώτηση, ερευνάται κατά πόσο κάθε πειραματική διαδικασία που 

ακολούθησαν (προσομοίωση ή πραγματική) 

α) τους φάνηκε εύκολη και κατανοητή, 

β) τους βοήθησε να καταλάβουν την υπό εξέταση έννοια, 

γ) τους φάνηκε ενδιαφέρουσα. 

Η βαθμολογία είναι από το 1 (καθόλου) έως το 4 (πάρα πολύ). 
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Η διαμόρφωση της 2ης ερώτησης έγινε, με μικρές παραλλαγές, με βάση το ΤΑΜ 

(Technology Acceptance Model), δηλαδή το μοντέλο αποδοχής – υιοθέτησης 

τεχνολογίας, που αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο και τεκμηριωμένο βασικό 

μοντέλο, που περιγράφει τις βασικές μεταβλητές, που επηρεάζουν την τάση για χρήση, 

μίας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη 

μελέτη πληροφοριακών συστημάτων και έχει αποτελέσει τη βάση, για την ανάπτυξη 

περισσότερο γενικευμένων μοντέλων. (Ζαφειρόπουλος, 2012). 

Στη συνέχεια, στην 2η ερώτηση, ζητήθηκε να σταθμίσουν γενικά τις δύο μεθόδους με 

βάση τα παραπάνω 3 κριτήρια. Η βαθμολογία είναι ανάμεσα στο -4 (απόλυτη 

προτίμηση στις προσομοιώσεις) και στο +4 (απόλυτη προτίμηση προς τις πραγματικές 

πειραματικές διατάξεις). 

Τέλος ζητήθηκε να αναφέρουν το αντικείμενο που τους φάνηκε περισσότερο ή 

λιγότερο ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από τη μέθοδο (προσομοίωση ή πραγματική 

διάταξη). Ο λόγος που τέθηκε αυτή η ερώτηση είναι για την περίπτωση που δεν υπάρχει 

ο απαραίτητος χρόνος για τη διδασκαλία και των 4 θεμάτων και ο διδάσκων θα πρέπει 

να κάνει κάποια επιλογή με βάση και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 

4.5 Δείγμα και συνθήκες της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Γ Τάξη Γυμνασίου της Θεσσαλονίκης, κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2018 – 19, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι το πεδίο «Έρευνα και Πειραματισμός».  

Η Γ’ Γυμνασίου αποτελείται από δύο τμήματα (Γ1, Γ2) με συνολικό πλήθος 38 

μαθητών. Ειδικά για τα μαθήματα της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, κάθε τμήμα 

χωρίζεται σε δύο υπο–τμήματα (Γ1α, Γ1β, Γ2α, Γ2β). Την ώρα που το ένα υπο-τμήμα 

(π.χ. Γ1α) παρακολουθεί το μάθημα της Πληροφορικής στο αντίστοιχο εργαστήριο, 

ταυτόχρονα το άλλο (π.χ. Γ1β) παρακολουθεί το μάθημα της Τεχνολογίας, στο 

αντίστοιχο εργαστήριο και σε επόμενη ώρα συμβαίνει το αντίστροφο. Κάθε υπο-τμήμα 

αποτελείται από 10 – 12 μαθητές, αλλά λόγω απουσιών συνήθως βρίσκονταν 

λιγότεροι. Στο εργαστήριο Τεχνολογίας βρίσκονται 4 Η/Υ, συνεπώς σε κάθε Η/Υ 

υπήρχαν 2-3 άτομα. 

Η έρευνα διεξήχθη σε πραγματικές συνθήκες του μαθήματος. Oι μαθητές δεν γνώριζαν 

ότι λαμβάνουν μέρος σε κάποια ερευνητική διαδικασία. 

Όλοι οι μαθητές εργάστηκαν και σε εικονικά και σε πραγματικά εργαστήρια, αλλά σε 

διαφορετικά αντικείμενα, όπως δείχνει το Σχήμα 4. 1. 
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Σχήμα 4. 1: Πορεία εναλλαγής μαθητών από εικονικά σε πραγματικά εργαστήρια 

Τα υπο – τμήματα Γ1α και Γ2α εκτέλεσαν τα πειράματα της Μηχανικής (Ισορροπία 

Δοκού και Τροχαλίες) σε εικονικό εργαστήριο και τα πειράματα του Ηλεκτρισμού 

(Σύνδεση Λαμπτήρων, Διαιρέτης Τάσης και Διαιρέτης Ρεύματος) σε πραγματικό 

εργαστήριο. Αντίστροφα, τα υπο – τμήματα Γ1β και Γ2β εκτέλεσαν τα πειράματα της 

Μηχανικής σε πραγματικό εργαστήριο και τα πειράματα του ηλεκτρισμού σε εικονικό 

εργαστήριο. Συνεπώς, ο κάθε μαθητής σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποίησε είτε 

εικονικό είτε πραγματικό εργαστήριο. Στο σύνολο όμως της ερευνητικής διαδικασίας, 

όλοι οι μαθητές χρησιμοποίησαν και τους δύο τύπους εργαστηρίων. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

5.1 Επιδόσεις μαθητών 

Το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 38. Κάθε μαθητής έχει 

έναν αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 38. Στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 

αναφοράς δεν βρέθηκε. παρουσιάζονται οι επιδόσεις του κάθε μαθητή στο αρχικό και 

τελικό τεστ, σε ποσοστό %, η βελτίωση που επιτεύχθηκε και η μέθοδος που 

ακολούθησε ο μαθητής για κάθε πειραματική διαδικασία (με προσομοίωση ή 

πραγματική διάταξη). Εφόσον κάποιος δεν συμμετείχε είτε στο αρχικό είτε στο τελικό 

τεστ, το πεδίο της βελτίωσης παραμένει κενό.  
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Πίνακας 5.1: Επιδόσεις των μαθητών (%) στο αρχικό και τελικό τεστ για κάθε πειραματική διάταξη και ανάλογα με τη μέθοδο 

πειραματισμού (προσομοίωση ή πραγματική) 

Α/Α 
Ισορροπία 

Δοκού 
Pre-test (%) 

Ισορροπία 
Δοκού 

Post-test 
(%) 

με 9 ερωτ. 

Βελτ. 1 Μέθ. 1 
Τροχαλίες 

Pre-test (%) 

Τροχαλίες 

Post-test 
(%) 

Βελτ. 2 Μέθ. 2 
Λαμπάκια σε 
σειρά 
pre-test 

Λαμπάκια 
παράλληλα 
post-test 

Βελτ. 3 Μέθ. 3 

Διαιρέτης 
Τάσης και 
Ρεύματος 
pre-test 

Διαιρέτης 
Τάσης και 
Ρεύματος 
post-test 

Βελτ. 4 Μέθ. 4 

1 17 78 61 Προσ. 14 57 43 Προσ. 75 63 -12 Πραγμ. 20 40 20 Πραγμ. 

2 
 

78  Προσ. 29 29 0 Προσ. 67 73 6 Πραγμ. 30 47 17 Πραγμ. 

3 50 78 28 Προσ. 29 71 42 Προσ. 67 47 -20 Πραγμ. 40 40 0 Πραγμ. 

4 50 44 -6 Προσ. 29 42 13 Προσ. 67 42 -25 Πραγμ. 60 80 20 Πραγμ. 

5 
 

78  Προσ. 14 100 86 Προσ.  100  Πραγμ. 60 67 7 Πραγμ. 

6 50 56 6 Προσ. 29 29 0 Προσ. 33 47 14 Πραγμ. 20 40 20 Πραγμ. 

7 50 78 28 Προσ. 29 29 0 Προσ.  58  Πραγμ. 20   Πραγμ. 

8 33 67 34 Προσ. 29 71 42 Προσ. 67 84 17 Πραγμ. 70 80 10 Πραγμ. 

9 33 66 33 Προσ. 29 14 -15 Προσ. 75 79 4 Πραγμ. 80 87 7 Πραγμ. 

10 83 78 -5 Προσ. 29 29 0 Προσ. 83 90 7 Πραγμ. 80   Πραγμ. 

11 33 67 34 Πραγμ 57 43 -14 Πραγμ 62 63 1 Προσ. 60 73 13 Προσ. 

12 50 56 6 Πραγμ 57 100 43 Πραγμ 77   Προσ. 50 67 17 Προσ. 

13 33 11 -22 Πραγμ 29 100 71 Πραγμ 54 63 9 Προσ. 40 53 13 Προσ. 

14 50 100 50 Πραγμ 71 100 29 Πραγμ 84 100 16 Προσ. 60 67 7 Προσ. 

15 50 100 50 Πραγμ 29 100 71 Πραγμ 70   Προσ. 90 93 3 Προσ. 

16 33 0 -33 Πραγμ 57 86 29 Πραγμ 54 100 46 Προσ. 50 73 23 Προσ. 

17 
 

  Πραγμ 57 86 29 Πραγμ 85  -85 Προσ. 80   Προσ. 

18 0 22 22 Πραγμ 43 29 -14 Πραγμ 70 21 -49 Προσ. 70 67 -3 Προσ. 

19 17 14 -3 Προσ. 29 29 0 Προσ. 42 53 11 Πραγμ. 50 33 -17 Πραγμ. 

20 50 22 -28 Προσ. 29 71 42 Προσ. 33 58 25 Πραγμ. 50 67 17 Πραγμ. 

21 50 0 -50 Προσ. 14 71 57 Προσ. 58 0 -58 Πραγμ. 10 27 17 Πραγμ. 

22 33 0 -33 Προσ. 14 29 15 Προσ. 67 47 -20 Πραγμ. 40 27 -13 Πραγμ. 
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23 33 33 0 Προσ. 14 86 72 Προσ. 58 37 -21 Πραγμ. 50 60 10 Πραγμ. 

24 33 100 67 Προσ. 14 71 57 Προσ. 92 95 3 Πραγμ. 70 73 3 Πραγμ. 

25 100 56 -44 Προσ. 14 71 57 Προσ. 75 68 -7 Πραγμ. 30 47 17 Πραγμ. 

26 33 11 -22 Προσ.  71 71 Προσ.  58 58 Πραγμ. 60 33 -27 Πραγμ. 

27 17 67 50 Προσ. 14 100 86 Προσ. 58 90 32 Πραγμ.  60 60 Πραγμ. 

28 33 67 34 Προσ. 14 57 43 Προσ. 42  -42 Πραγμ.  13 13 Πραγμ. 

29 83 78 -5 Πραγμ 42 29 -13 Πραγμ 31 68 37 Προσ. 40 53 13 Προσ. 

30 50   Πραγμ 29 100 71 Πραγμ 54 68 14 Προσ. 70   Προσ. 

31 50 22 -28 Πραγμ 29 57 28 Πραγμ 70 42 -28 Προσ. 30 33 3 Προσ. 

32 33 100 67 Πραγμ 42 100 58 Πραγμ 77 95 18 Προσ. 90 87 -3 Προσ. 

33 
 

  Πραγμ 29 57 28 Πραγμ 77 90 13 Προσ. 40 53 13 Προσ. 

34 
 

45  Πραγμ 14 43 29 Πραγμ 62 53 -9 Προσ. 60 67 7 Προσ. 

35 33   Πραγμ 42 0 -42 Πραγμ 46 37 -9 Προσ. 40 73 33 Προσ. 

36 83 78 -5 Πραγμ 42 29 -13 Πραγμ 62 100 38 Προσ. 80 93 13 Προσ. 

37 83 100 17 Πραγμ 29 71 42 Πραγμ 77 95 18 Προσ. 50 80 30 Προσ. 

38 50 33 -17 Πραγμ 14 29 15 Πραγμ 46 68 22 Προσ. 20   Προσ. 

Μ.Ο Προσ. 42,50 53,55 8,33 
Μ.Ο 

Προσ. 21,89 56,35 35,55 
Μ.Ο. 
Πραγ. 62,29 62,58 -1,56 

Μ.Ο. 
Πραγ. 46,67 51,17 10,06  

Μ.Ο. Πραγ. 47,60 58,00 10,46 
Μ.Ο. 
Πραγ. 39,56 64,39 24,83 

Μ.Ο 
Προσ. 64,33 70,87 3,25 

Μ.Ο 
Προσ. 56,67 68,80 12,13  
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5.2 Συνοπτική παρουσίαση ελέγχων και αποτελεσμάτων 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συγκρίνει τα αποτελέσματα του αρχικού 

και τελικού τεστ και εξετάζει αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δύο μεθόδους. Ελέγχεται δηλαδή η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μίας 

ποσοτικής μεταβλητής ανάμεσα σε δύο ομάδες υποκειμένων. Η ποσοτική μεταβλητή 

είναι η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών ανάμεσα στο αρχικό και τελικό τεστ, για 

κάθε θέμα της διερεύνησης ξεχωριστά. Οι δύο ομάδες είναι οι μαθητές που 

διερεύνησαν το θέμα με εικονικό και πραγματικό εργαστήριο και χαρακτηρίζονται από 

την ποιοτική μεταβλητή της μεθόδου.  

Σημειώνεται ότι το συμπέρασμα δεν εξάγεται μόνο από τη διαφορά στη μέση τιμή των 

επιδόσεων της κάθε ομάδας, καθώς η σημαντικότητα εξαρτάται επίσης από το μέγεθος 

του δείγματος και την τυπική απόκλιση του δείγματος. Έτσι εξάγεται συμπέρασμα εάν 

κάποια από τις δύο μεθόδους είναι αποτελεσματικότερη στην εννοιολογική κατανόηση 

των υπό εξέταση εννοιών.  

Σε κάθε περίπτωση, ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μίας 

ποσοτικής μεταβλητής (βελτίωση pre – post για κάθε μαθητή) και σε δύο ομάδες 

υποκειμένων (τους μαθητές που εργάστηκαν σε ψηφιακό ή πραγματικό εργαστήριο). 

Πρώτα έγινε έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων, κατά πόσο δηλαδή η ποσοτική 

μεταβλητή (βελτίωση pre – post) ακολουθεί κανονική κατανομή, τόσο για τους 

μαθητές που εργάστηκαν σε ψηφιακό όσο και για τους μαθητές που εργάστηκαν σε 

πραγματικό εργαστήριο. Ο έλεγχος έγινε με βάση το κριτήριο Shapiro – Wilk, επειδή 

το μέγεθος του δείγματος ήταν 38 < 50. Στις περιπτώσεις της μελέτης ισορροπίας δοκού 

και τροχαλιών διαπιστώθηκε κανονικότητα στις τιμές της ποσοτικής μεταβλητής και 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (t – test). Αντίθετα, στις περιπτώσεις 

της μελέτης σύνδεσης λαμπτήρων και διαιρέτη τάσης και ρεύματος, δεν υπήρξε 

κανονικότητα στα δεδομένα και εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό κριτήριο Mann – 

Whitney. 

Όπως φάνηκε και στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, που ακολουθεί 

στις παραγράφους 5.2 έως 5.5, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών, αυτών που δούλεψαν με 

προσομοίωση και αυτών που δούλεψαν με πραγματικά αντικείμενα. Οι έλεγχοι που 

έγιναν, με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS, παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακας 5.2 

 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα ελέγχων 

Αντικείμενο Κανονικότητα Κριτήριο Αποτέλεσμα Συμπέρασμα 

Ισορροπία δοκού Ναι 
t- test (έλεγχος 

ισότητας μέσων τιμών) sig (2 – tailed) = 0,976 > 0,05 

Δεν υπάρχει 

στατιστικά 

σημαντική 

διαφορά 

Τροχαλίες Ναι 
t- test (έλεγχος 

ισότητας μέσων τιμών) Sig. (2-tailed) = 0,315 > 0,05 
Δεν υπάρχει 

στατιστικά 
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σημαντική 

διαφορά 

Σύνδεση λαμπτήρων Όχι Mann - Whitney 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) = 

0,160 > 0,05 

Δεν υπάρχει 

στατιστικά 

σημαντική 

διαφορά 

Διαιρέτης Τάσης & 

Διαιρέτης Ρεύματος Όχι Mann - Whitney 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) = 

0,467 > 0,05 

Δεν υπάρχει 

στατιστικά 

σημαντική 

διαφορά 

 

Εφόσον το δείγμα ακολουθεί κατανομή που δε διαφέρει πολύ από την κανονική, 

υπολογίζεται επίσης και ο δείκτης d του Cohen. Ο δείκτης αυτός δείχνει τo μέγεθος 

μετατόπισης (effect size) μίας κανονικής κατανομής, όπως δείχνει και το Σφάλμα! Το 

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 

 

 

Σχήμα 5.1: Μέγεθος μετατόπισης κανονικής κατανομής 

Υπενθυμίζεται ο ορισμός του δείκτη:  

Cohen's d = (M2 - M1) ⁄ SDpooled,               όπου SDpooled = √((SD1
2 + SD2

2) ⁄ 2) 

Μ1 και Μ2: Οι μέσες τιμές των δειγμάτων 

SD1 και SD2: Οι τυπικές αποκλίσεις των δειγμάτων 

Ο δείκτης αυτό λαμβάνει υπόψη τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις, όχι όμως 

και το μέγεθος των δειγμάτων. 

Ο δείκτης d του Cohen θεωρείται χαμηλός όταν έχει τιμές από 0 έως 0,2, μέτριος όταν 

έχει τιμές από 0,2 έως 0,5 και υψηλός όταν έχει τιμές άνω του 0,5. 

Ο δείκτης d του Cohen υπολογίστηκε για τα θέματα της ισορροπίας δοκού και των 

τροχαλιών, επειδή τα δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή. Στο θέμα της 

ισορροπίας δοκού, ο δείκτης d του Cohen είναι χαμηλός (0,021), γεγονός που ενισχύει 

το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις 

των δύο ομάδων. 

Αντίθετα, στο θέμα των τροχαλιών, ο δείκτης d του Cohen έχει μεσαία τιμή (0,33), 

γεγονός που δημιουργεί ενδοιασμούς, ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου μέσων τιμών (t-

test) που δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, πιθανώς να προέρχεται και από το χαμηλό μέγεθος δείγματος. Όσο 
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χαμηλότερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο δυσκολότερα ο έλεγχος δείχνει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δείγματα. 

Στις επόμενες παραγράφους, παρουσιάζεται αναλυτικά η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων και στα 4 θέματα της έρευνας. 

5.3. Ισορροπία δοκού 

5.3.1 Μέσοι όροι αρχικού και τελικού τεστ 

Οι μέσοι όροι του αρχικού και τελικού τεστ, και της βελτίωσης, φαίνονται στον Σχήμα 

5.2. 

 

Πίνακας 5.3, και, διαγραμματικά,  στο Σχήμα 5.2. 

 

Πίνακας 5.3: Μέσοι όροι αρχικού και τελικού τεστ κατά τη διερεύνηση της 

συνθήκης ισορροπίας δοκού 

Μέσος όρος Αρχικό τεστ 

(%) 

Τελικό τεστ 

(%) 

Διαφορά μ.ο. (%) 

Πραγματική δοκός 42,50 53,55 11,05 

Προσομοίωση Phet 47,60 58,00 10,40 

 

 

Σχήμα 5.2: Διαγραμματική απεικόνιση μέσων όρων αρχικού και τελικού τεστ κατά 

τη διερεύνηση της συνθήκης ισορροπίας δοκού 

 

Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος της βελτίωσης ανάμεσα στο αρχικό και τελικό τεστ 

είναι παρόμοιος και για τις δύο ομάδες μαθητών, αυτών που εργάστηκαν με την 

προσομοίωση ισορροπίας δοκού και αυτών που εργάστηκαν με πραγματική δοκό. 

Η τελευταία ερώτηση του τελικού τεστ (παράρτημα 1Γ) αφορά στην ισορροπία ενός 

βάρους από τη μία πλευρά με δύο βάρη από την άλλη, πράγμα που δεν είχε διερευνηθεί 

κατά τη διερεύνηση της συνθήκης ισορροπίας. Ο τρόπος υπολογισμού συζητήθηκε εκ 

των υστέρων μόνο με τους μαθητές του ενός από τα δύο τμήματα, συγκεκριμένα με 

του τμήματος Γ1. Για το λόγο αυτό το άλλο τμήμα (Γ2) δεν τα πήγε τόσο καλά στο 

τελικό τεστ (μ.ο. αρχικού τεστ = 48% και μ.ο. τελικού τεστ = 45,89%). Αυτό φαίνεται 
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και στον παρακάτω Πίνακας 5.4, που συγκρίνει τις επιδόσεις ανάμεσα στα δύο 

τμήματα. 

Πίνακας 5.4: Σύγκριση των επιδόσεων ανάμεσα στα δύο τμήματα 

Μέσος όρος Αρχικό τεστ 

(%) 

Τελικό τεστ 

(%) 

Διαφορά μ.ο. (%) 

Γ1 40,5 58,72 18,22 

Γ2 48 45,89 -2,11 

 

5.3.2 Σύγκριση των δύο μεθόδων 

Θα ερευνηθεί κατά πόσο η βελτίωση των μαθητών ανάμεσα στο αρχικό και τελικό τεστ 

μπορεί να σχετιστεί με τη μέθοδο διερεύνησης που ακολούθησαν (προσομοίωση του 

Phet Colorado ή πραγματική αλουμινένια ράβδο). 

Α) Έλεγχος κανονικότητας 

Αρχικά, πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο η κατανομή της μεταβλητής της βελτίωσης 

(q1) δεν απέχει πολύ από την κανονική κατανομή, ώστε να εφαρμοστεί στη συνέχεια 

το t-test, το οποίο είναι ένας δείκτης στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων 

μας. 

Αριθμός δείγματος: Ν = 38.  Έξι μαθητές δεν έγραψαν είτε το αρχικό τεστ είτε το 

τελικό τεστ, οπότε δεν έχει νόημα η μεταβλητή q1 «Βελτίωση Ισορροπίας».  Συνολικά, 

λοιπόν, συμμετείχαν ολοκληρωμένα σε αυτήν την έρευνα 32 μαθητές. 

Για να ελεγχθεί η κανονικότητα της μεταβλητής δημιουργείται η μηδενική και η 

εναλλακτική υπόθεση ως εξής: 

Η0: Η κατανομή του δείγματός μας δεν απέχει πολύ από την κανονική 

Η1: Η κατανομή του δείγματός μας απέχει πολύ από την κανονική 

Ο έλεγχος γίνεται με το κριτήριο του Shapiro – Wilk, επειδή το μέγεθος του δείγματος 

είναι μικρότερο από το 50 (βλ. Πίνακας 5. 5). 

Πίνακας 5. 5: Έλεγχος κανονικότητας 

 
Μέθοδος ισορροπίας 

δοκού 

Κριτήριο Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Βελτίωση ισορροπίας 

δοκού 

1 (προσομοίωση) 0,959 18 0,586 

2 (πραγματική ράβδος) 0,930 14 0,301 

 

 

Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι και στις δύο μεθόδους 

μεγαλύτερο από 0,05. 

Μέθοδος 1 (προσομοίωση): Siq = 0,586 > 0,05 

Μέθοδος 2 (πραγματική δοκός): Siq = 0,301 > 0,05. 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση, ότι η κατανομή του δείγματός μας δεν απέχει 

πολύ από την κανονική. 
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Β) Δείκτης d του Cohen 

Εφόσον υφίσταται κανονικότητα στα δεδομένα, μπορεί να υπολογιστεί ο δείκτης d 

του Cohen. 

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο ομάδων φαίνονται στον Πίνακας 5. 

6 

Πίνακας 5. 6: Στατιστικά στοιχεία των δύο ομάδων 

 Μέθοδος ισορροπίας 

δοκού N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Βελτίωση ισορροπίας 

δοκού 

1 (προσομοίωση) 18 8,33 35,420 8,349 

2 (πραγματική δοκός) 14 7,36 33,376 8,920 

 

O δείκτης d του Cohen υπολογίζεται ίσος με 0,028 και θεωρείται χαμηλός. Δεν υπάρχει 

σημαντική μετατόπιση ανάμεσα στις κατανομές των δύο ομάδων, δηλαδή στη 

βελτίωση αυτών που εργάστηκαν με προσομοίωση ή πραγματικό εργαστήριο. 

 

Γ) Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (t – test) 

Ελέγχουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση (μεταβλητή q1) 

ανάμεσα στους μαθητές που ακολούθησαν τη μέθοδο της προσομοίωσης (Method1 = 

1) και σε αυτούς που ακολούθησαν τη μέθοδο της πραγματικής δοκού (Method 1 = 2). 

Διαμορφώνουμε τις υποθέσεις ως εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση (q1) και στη 

μέθοδο μελέτης (Method 1, 1 για προσομοίωση ή 2 για πραγματική δοκό), ή αλλιώς: 

Η0: μ1 =μ2 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση και στη μέθοδο 

μελέτης, ή αλλιώς 

Η1: μ1 ≠ μ2 

Όπου: 

μ1: η μέση τιμή της βελτίωσης των μαθητών που μελέτησαν την ισορροπία δοκού με 

προσομοίωση 

μ2: η μέση τιμή της βελτίωσης των μαθητών που μελέτησαν την ισορροπία δοκού με 

πραγματική πειραματική διάταξη 

Αν η σημαντικότητα p του ελέγχου είναι μικρότερη από 0,05, τότε απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση. Τα αποτελέσματα του τεστ φαίνονται στον Πίνακας 5. 7. 

Το sig  του Levene's Test for Equality of Variances έχει τιμή 0,766 > 0,05 και συνεπώς 

διαβάζουμε την 1η γραμμή του πίνακα. 

Η στάθμη σημαντικότητας του t –test, sig (2 – tailed) = 0,976 είναι μεγαλύτερη του 

0,05 και έτσι δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους (προσομοίωση και πραγματική 

δοκός). 
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Πίνακας 5. 7: Αποτελέσματα του t - test 

 

Levene 's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Βελτίωση 

ισορροπίας 

δοκού 

Equal 

variances 

assumed 

0,090 0,766 0,079 30 0,937 0,976 12,312 -24,167 26,120 

Equal 

variances not 

assumed 

  0,080 28,832 0,937 0,976 12,217 -24,018 25,970 

 

5.4 Τροχαλίες 

5.4.1 Μέσοι όροι αρχικού και τελικού τεστ 

Στον Πίνακας 5.8 και, διαγραμματικά, στο Σχήμα 5. 3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

μέσοι όροι του αρχικού και τελικού τεστ, και της βελτίωσης που επιτεύχθηκε και με τις 

δύο μεθόδους: 

 

Πίνακας 5.8: Μέσοι όροι αρχικού τεστ, τελικού τεστ και επιτευχθείσας βελτίωσης 

με τις δύο μεθόδους (προσομοίωση και πραγματικές τροχαλίες) 

Μέσος όρος Αρχικό τεστ 

(%) 

Τελικό τεστ 

(%) 

Διαφορά μέσου όρου 

(%) 

Προσομοίωση 
21,89 56,35 34,44 

Πραγματικές τροχαλίες 
39,56 64,39 24,83 

 

 

Σχήμα 5. 3: Διαγραμματική απεικόνιση μέσων όρων αρχικού τεστ, τελικού τεστ με 

τις δύο μεθόδους (προσομοίωση και πραγματικές τροχαλίες) 
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Παρατηρούμε ότι προέκυψε μεγάλη βελτίωση σε αυτό το θέμα, κυρίως λόγω των 

χαμηλών επιδόσεων στο αρχικό τεστ. Οι μαθητές είχαν αρκετές λανθασμένες 

αντιλήψεις αρχικά, όπως, για παράδειγμα ότι ακόμα και η σταθερή τροχαλία μειώνει 

την απαιτούμενη δύναμη για την ανύψωση ενός συγκεκριμένου βάρους.  Ιδιαίτερα 

υψηλή ήταν η βελτίωση της ομάδας που χρησιμοποίησε την προσομοίωση, η 

υψηλότερη σε όλη την ερευνητική διαδικασία (34,44%). 

Οι μαθητές που εφάρμοσαν την πειραματική μέθοδο χρησιμοποιώντας πραγματικές 

τροχαλίες πέτυχαν υψηλότερη βελτίωση από αυτούς που χρησιμοποίησαν την 

προσομοίωση. (34,44% έναντι 24,83%). Αυτό όμως δεν εξασφαλίζει ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε στάθμη σημαντικότητας 

p = 0,05. 

 

5.4.2 Σύγκριση των δύο μεθόδων 

Στην παράγραφο αυτή θα ερευνηθεί κατά πόσο η βελτίωση των μαθητών ανάμεσα στο 

αρχικό και τελικό τεστ μπορεί να σχετιστεί με τη μέθοδο διερεύνησης που 

ακολούθησαν (προσομοίωση ή πραγματικές τροχαλίες). 

 

Α) Έλεγχος κανονικότητας στη μεταβλητή q2 (βελτίωση) στη μελέτη των 

τροχαλιών 

Αρχικά, πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο η μεταβλητή της βελτίωσης (q1) δεν απέχει 

πολύ από την κανονική κατανομή, ώστε να εφαρμόσουμε το t-test.  

Και οι 38 μαθητές συμμετείχαν, τόσο στο αρχικό όσο και στο τελικό τεστ, συνεπώς 

δεν υπάρχουν εκλιπούσες τιμές. 

Δημιουργούμε τη μηδενική και την εναλλακτική υπόθεση ως εξής: 

Η0: Η κατανομή του δείγματός μας δεν απέχει πολύ από την κανονική 

Η1: Η κατανομή του δείγματός μας απέχει πολύ από την κανονική 
Επειδή το μέγεθος του δείγματος είναι λιγότερο από 50, ακολουθείται το κριτήριο του Shapiro – Wilk (βλ.  

του Shapiro – Wilk (βλ.  

Πίνακας 5.9) 

 

Πίνακας 5.9 Τεστ κανονικότητας 

 Μέθοδος 

τροχαλιών 

Κριτήριο Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Βελτίωση 

τροχαλιών 

1 (προσομοίωση) 0,918 20 0,091 

2 (πραγμ. τροχ.) 0,923 18 0,144 

 

To παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι και στις δύο 

περιπτώσεις μεγαλύτερο του 0,05 (0,091 > 0,05 και 0,144 > 0,05). Συνεπώς, δεχόμαστε 

τη μηδενική υπόθεση, ότι η κατανομή του δείγματός μας δεν απέχει πολύ από την 

κανονική. 
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Β) Δείκτης d του Cohen 

Εφόσον υφίσταται κανονικότητα στα δεδομένα, μπορεί να υπολογιστεί ο δείκτης d του 

Cohen. 

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις δύο ομάδες φαίνονται στον Πίνακας 5.10 

 

Πίνακας 5.10: Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις 

 

 
Μέθοδος τροχαλιών N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Βελτίωση τροχαλιών 1 (προσομοίωση) 20 35,55 31,703 7,089 

2 (πραγμ. τροχαλίες) 18 24,83 33,122 7,807 

 

O δείκτης d του Cohen υπολογίζεται ίσος με.0,33. Θεωρείται ότι έχει μεσαία τιμή. 

Υπάρχει δηλαδή αξιοσημείωτη, αλλά όχι υψηλή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, 

αυτών που εφάρμοσαν τη διερευνητική διαδικασία με προσομοίωση και αυτών που την 

εφάρμοσαν με πραγματική πειραματική διάταξη. 

 

Γ) Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (t-test). 

Με τον έλεγχο αυτόν, θα εξετάζεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

βελτίωση (μεταβλητή q2) ανάμεσα στους μαθητές που ακολούθησαν τη μέθοδο της 

προσομοίωσης (Method2 = 1) και σε αυτούς που ακολούθησαν τη μέθοδο των 

πραγματικών τροχαλιών (Method 2 = 2).  

Διαμορφώνουμε τις υποθέσεις ως εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση (q2) και στη 

μέθοδο μελέτης  

(Method2, 1 για προσομοίωση ή 2 για πραγματικές τροχαλίες), ή αλλιώς: 

Η0: μ1 =μ2 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση και στη μέθοδο 

μελέτης, ή αλλιώς 

Η1: μ1 ≠ μ2 

Όπου: 

μ1: η μέση τιμή της βελτίωσης των μαθητών που μελέτησαν τις τροχαλίες με 

προσομοίωση 

μ2: η μέση τιμή της βελτίωσης των μαθητών που μελέτησαν τις τροχαλίες με 

πραγματική πειραματική διάταξη 

Αν η σημαντικότητα p του ελέγχου είναι μικρότερη από 0,05, τότε απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση.  
Τα αποτελέσματα του τεστ φαίνονται στον  

Πίνακας 5.11 
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Πίνακας 5.11: Αποτελέσματα του t - test 

 

Το sig του Levene's Test for Equality of Variances έχει τιμή 0,784 > 0,05 και έτσι 

θεωρούμε ότι οι διασπορές είναι ίσες. Συνεπώς μας ενδιαφέρει η πρώτη γραμμή του 

πίνακα, όπου Sig. (2-tailed) = 0,315 > 0,05.  

Η μηδενική υπόθεση της ισότητας των δύο μέσων τιμών δεν απορρίπτεται, οπότε δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με στάθμη 

σημαντικότητας p = 0,05. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωσή μας, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών, αυτών που δούλεψαν με προσομοίωση και αυτών 

που δούλεψαν με πραγματικές τροχαλίες. 

Παρατηρούμε ότι ενώ ο δείκτης d του Cohen έχει μεσαία τιμή και δείχνει αξιοσημείωτη 

(αν και όχι υψηλή) διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών 

(t – test), δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ο λόγος είναι το σχετικά μικρό 

μέγεθος δείγματος (Ν = 38). Η τιμή Sig. (2-tailed), αυξάνεται όσο το μέγεθος του 

δείγματος μικραίνει. Για μικρό μέγεθος δείγματος, απαιτείται μεγαλύτερη διαφορά 

ανάμεσα στις μέσες τιμές των δύο ομάδων για να δείξει το t-test στατιστικά σημαντική 

διαφορά. 

 

5.5 Σύνδεση Λαμπτήρων 

5.5.1 Μέσοι όροι αρχικού και τελικού τεστ 

Οι μέσοι όροι του αρχικού και τελικού τεστ φαίνονται στον Πίνακας 5.12. και, 

διαγραμματικά, στο Σχήμα 5.4. 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Βελτίωση 

τροχαλιών 

Equal 

variances 

assumed 

0,076 0,784 1,019 36 0,315 10,717 10,520 
-

10,620 
32,053 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,016 35,187 0,316 10,717 10,545 
-

10,687 
32,121 
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Πίνακας 5.12: Μέσοι όροι επιδόσεων στο αρχικό και τελικό τεστ 

Μέσος όρος Αρχικό τεστ 

(%) 

Τελικό τεστ 

(%) 

Βελτίωση (%) 

Προσομοίωση Phet 
62,29 62,58 0,29 

Πραγματικοί 

λαμπτήρες 
64,33 70,87 6,54 

 

 

 
Σχήμα 5.4: Μέσοι όροι επιδόσεων στο αρχικό και τελικό τεστ 

 

Οι μαθητές στη χρονική στιγμή που γράφτηκε το τεστ είχαν αρκετές αρχικές γνώσεις 

στο θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι οι επιδόσεις τους στο αρχικό τεστ ήταν 

αξιόλογες. 

Η βελτίωση στο τελικό τεστ ήταν σε γενικές γραμμές χαμηλή, ιδιαίτερα για εκείνους 

που εργάστηκαν σε εικονικό εργαστήριο. Οι ερωτήσεις 7 και 8 του τελικού τεστ της 

σύνδεσης λαμπτήρων (βλ. παράρτημα 3Δ) δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τους μαθητές, διότι 

χρειάζονταν και επαρκή δικαιολόγηση στις απαντήσεις. Ο μέσος όρος των σωστών 

απαντήσεων στην ερώτηση 7 είναι μόλις 38% και ο μέσος όρος των σωστών 

απαντήσεων στην ερώτηση  είναι μόλις 42%. 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η διερεύνηση σε πραγματικό εργαστήριο 

προσομοίωση έχει θετικότερα αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση στην εννοιολογική 

κατανόηση. Ωστόσο πρέπει να εξεταστεί αν η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική. 

5.5.2 Σύγκριση των δύο μεθόδων 

Στην παράγραφο αυτή θα ερευνηθεί κατά πόσο η βελτίωση των μαθητών ανάμεσα στο 

αρχικό και τελικό τεστ μπορεί να σχετιστεί με τη μέθοδο διερεύνησης που 

ακολούθησαν (προσομοίωση ή πραγματικό ηλεκτρικό κύκλωμα). 
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Α) Έλεγχος κανονικότητας 

Από τους 38 μαθητές της έρευνας, 4 δεν έγραψαν είτε το αρχικό είτε το τελικό τεστ. 

Συνεπώς η μεταβλητή q3, (βελτίωση στο θέμα της σύνδεσης λαμπτήρων), έχει 34 τιμές. 

Δεκαέξι μαθητές συμμετείχαν στη διαδικασία με προσομοίωση, και 18 με πραγματικά 

λαμπάκια. 

Αρχικά ελέγχουμε εάν τα αποτελέσματα ακολουθούν κανονική κατανομή. 

 

Δημιουργούμε τη μηδενική και την εναλλακτική υπόθεση ως εξής: 

Η0: Η κατανομή του δείγματός μας δεν απέχει πολύ από την κανονική 

Η1: Η κατανομή του δείγματός μας απέχει πολύ από την κανονική 

Επειδή το μέγεθος του δείγματος είναι λιγότερο από 50, ακολουθείται το κριτήριο του 

Shapiro – Wilk, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5.13. 

To παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι στη μία περίπτωση 

μικρότερο του 0,05 (0,048 < 0,5) και στην άλλη περίπτωση μεγαλύτερο του 0,05 (0,985 

> 0,05). Δεν υφίσταται κανονικότητα στα συνολικά δεδομένα, εφόσον πρέπει και 

στις δύο περιπτώσεις να έχουμε p > 0,05 (απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση). 

 

Πίνακας 5.13: Τεστ κανονικότητας 

 

Μέθοδος λαμπτήρων 

Κριτήριο Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Βελτίωση λαμπτήρων 1 (προσομοίωση) 0,886 16 0,048 

2 (πραγμ. λαμπτήρες) 0,985 18 0,985 

 

 

Β) Εφαρμογή μη παραμετρικού κριτηρίου 

Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε το μη παραμετρικό κριτήριο του Mann – 

Whitney. Ελέγχουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση 

(μεταβλητή q3) ανάμεσα στα παιδιά που ακολούθησαν τη μέθοδο της προσομοίωσης 

(Method3 = 1) και στα παιδιά που ακολούθησαν τη μέθοδο των πραγματικών 

τροχαλιών (Method3 = 2) 

Διαμορφώνουμε τις υποθέσεις ως εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση (q3) και στη 

μέθοδο μελέτης ( Method3 = 1 για προσομοίωση ή 2 για πραγματικά λαμπάκια) 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση και στη μέθοδο 

μελέτης 
Τα αποτελέσματα του τεστ φαίνονται στον  

 

 

 

Πίνακας 5.14. 
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Πίνακας 5.14: Στατιστικό τεστa 

 
Βελτίωση 

λαμπτήρων 

Mann-Whitney U 114,500 

Wilcoxon W 285,500 

Z -1,018 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,309 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,313b 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. 0,319c 

95% Confidence Interval Lower Bound 0,309 

Upper Bound 0,328 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. 0,160c 

95% Confidence Interval Lower Bound 0,153 

Upper Bound 0,168 

a. Grouping Variable: Μέθοδος λαμπτήρων 

b. Not corrected for ties. 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) = 0,160 > 0,05. Συνεπώς, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών, 

αυτών που δούλεψαν με προσομοίωση και αυτών που δούλεψαν με πραγματικά 

λαμπάκια. 

 

5.6 Διαιρέτης Τάσης και Διαιρέτης Ρεύματος 

5.6.1 Μέσοι όροι αρχικού και τελικού τεστ 

Από τους 38 μαθητές, πέντε δεν έγραψαν είτε το αρχικό είτε το τελικό τεστ. Συνεπώς, 

η μεταβλητή q4 (βελτίωση στο θέμα του Διαιρέτη Τάσης και Διαιρέτη Ρεύματος) έχει 

συνολικά 33 τιμές. 15 μαθητές διερεύνησαν το θέμα με τη μέθοδο της προσομοίωσης 

και 18 με πραγματική πειραματική διάταξη. 

Στον Πίνακας 5.15 και, διαγραμματικά, στο Σχήμα 5.5, αναγράφονται οι μέσοι όροι 

των τεστ και της βελτίωσης, με τις δύο μεθόδους. 

Πίνακας 5.15: Μέσοι όροι επιδόσεων στο αρχικό και τελικό τεστ (%) 

Μέσος όρος Αρχικό τεστ  Τελικό τεστ  Διαφορά μέσου 

όρου  

Προσομοίωση Phet 
56,67 68,80 12,13 

Πραγματικής 

διάταξης 
46,67 51,17 4,50 

 



58 
 

 

Σχήμα 5.5: Διαγραμματική απεικόνιση Μέσων όρων επιδόσεων στο αρχικό και 

τελικό τεστ  

 

Η βελτίωση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη για τους μαθητές που δούλεψαν με τη μέθοδο 

της προσομοίωσης. Ακολουθεί ο έλεγχος κατά πόσο αυτή η διαφορά είναι στατιστικά 

σημαντική.  

 

5.6.2 Σύγκριση των δύο μεθόδων 

Α) Έλεγχος κανονικότητας 

Αρχικά γίνεται έλεγχος κανονικότητας αποτελεσμάτων (κατά πόσο η μεταβλητή της 

βελτίωσης ακολουθεί κανονική κατανομή) 

Δημιουργούμε τη μηδενική και την εναλλακτική υπόθεση ως εξής: 

Η0: Η κατανομή του δείγματός μας δεν απέχει πολύ από την κανονική 

Η1: Η κατανομή του δείγματός μας απέχει πολύ από την κανονική 

Επειδή το μέγεθος του δείγματος είναι λιγότερο από 50, ακολουθείται το κριτήριο του 

Shapiro – Wilk, όπως φαίνεται και στον Πίνακας 5. 16. 

 

Πίνακας 5. 16: Τεστ κανονικότητας 

 
Μέθοδος Διαιρέτη Τάσης και 

Ρεύματος 

Κριτήριο Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. 

Βελτίωση Διαιρέτη 

Τάσης και Ρεύματος 

1 (προσομοίωση) 0,935 15 0,325 

2 (πραγμ. πειρ. διάταξη) 0,886 18 0,033 

 

To παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι στη μία περίπτωση 

μεγαλύτερο του 0,05 (0,325 > 0,5) και στην άλλη περίπτωση μικρότερο του 0,05 (0,033 

< 0,05). Δεν υφίσταται κανονικότητα στα δεδομένα, εφόσον πρέπει και στις δύο 

περιπτώσεις να έχουμε p > 0,05 (απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση). 
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Β) Εφαρμογή μη παραμετρικού κριτηρίου 

Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε το μη παραμετρικό κριτήριο του Mann – 

Whitney. Ελέγχουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση 

(μεταβλητή q4) ανάμεσα στα παιδιά που ακολούθησαν τη μέθοδο της προσομοίωσης 

(Method4 = 1) και στα παιδιά που ακολούθησαν τη μέθοδο των πραγματικών 

τροχαλιών (Method4 = 2). 

Διαμορφώνουμε τις υποθέσεις ως εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση (q4) και στη 

μέθοδο μελέτης (Method4, 1 για προσομοίωση ή 2 για πραγματικά λαμπάκια) 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Βελτίωση και στη μέθοδο 

μελέτης 

Τα αποτελέσματα του τεστ φαίνονται στον Πίνακας 5.17, από όπου προκύπτει ότι 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) = 0,467 > 0,05. Συνεπώς, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών, 

αυτών που δούλεψαν με προσομοίωση και αυτών που δούλεψαν με πραγματικά 

ηλεκτρικά κυκλώματα. 

 

Πίνακας 5.17: Στατιστικά τεστ a 

 

Βελτίωση 

Διαιρέτη Τάσης 

και Ρεύματος 

Mann-Whitney U 132,500 

Wilcoxon W 303,500 

Z -0,091 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,928 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,929b 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. 0,937c 

95% Confidence Interval Lower Bound 0,932 

Upper Bound 0,941 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. 0,467c 

95% Confidence Interval Lower Bound 0,457 

Upper Bound 0,477 

a. Grouping Variable: Μέθοδος Διαιρέτη Τάσης και Ρεύματος 

b. Not corrected for ties. 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα αποτελέσματα που αφορούν το 2ο άξονα της 

έρευνας, που αφορά ευκολία υλοποίησης της διδασκαλίας από πλευράς 

εκπαιδευτικού με τις δύο μεθόδους αλλά και τη στάση των μαθητών απέναντι στα 

εικονικά και πραγματικά εργαστήρια.  

Η ευκολία υλοποίησης αναφέρει παρατηρήσεις και συμπεράσματα από το προσωπικό 

ημερολόγιο του διδάσκοντα, που αφορούν γενικά όλα τα θέματα, αλλά και κάθε θέμα 

ξεχωριστά. Πρόσθετα, σε μία υποκειμενική προσπάθεια ποσοτικοποίησης των 

αποτελεσμάτων τίθενται τα εξής κριτήρια, που βαθμολογούνται σε μία κλίμακα από 1 

(δύσκολα) έως 4. (εύκολα) 

 Προετοιμασία του μαθήματος: Πόσο κόπο και χρόνο χρειάστηκε η 

προετοιμασία του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, κατά πόσο 

ήταν εύκολη η προμήθεια υλικών, το στήσιμο της πειραματικής διάταξης από 

τον εκπαιδευτικό, η διενέργεια του πειράματος από τον εκπαιδευτικό πριν από 

το μάθημα. 

 Στήσιμο πειραματικής διάταξης από τους μαθητές και δυσκολία στη διεξαγωγή 

μετρήσεων: Το στήσιμο αφορά κυρίως στις πραγματικές πειραματικές 

διατάξεις, που δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Η δυσκολία στο 

στήσιμο της διάταξης αφενός μειώνει το χρόνο διεξαγωγής των μετρήσεων και, 

πρόσθετα, κατευθύνει την προσοχή των μαθητών στο κατασκευαστικό και όχι 

στο εννοιολογικό κομμάτι του μαθήματος. Η διεξαγωγή των μετρήσεων αφορά 

και τις δύο διατάξεις (εικονικό και πραγματικό εργαστήριο), εφόσον και οι 

προσομοιώσεις δεν είναι όλες το ίδιο εύχρηστες και κατανοητές. 

 Πληθώρα μετρήσεων: Κατά πόσο είναι δυνατό να γίνουν πολλές μετρήσεις, οι 

οποίες οδηγούν πιο εύκολα και με περισσότερη ασφάλεια στο επιθυμητό 

συμπέρασμα. 

 Συγκέντρωση των μαθητών: Κατά πόσο οι μαθητές είναι συγκεντρωμένη στην 

ερευνητική διαδικασία, στοιχείο που προφανώς αυξάνει και την αποδοτικότητά 

τους. 

Η αντιμετώπιση από τους μαθητές προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν σε 

δομημένο ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε, μετά το τέλος όλης της ερευνητικής 

διαδικασίας και στα 4 θέματα. Γίνεται αρχικά έλεγχος της εγκυρότητας, με βάση το 

δείκτη α του Cronbach και στη συνέχεια παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις 

συγκεκριμένες απαντήσεις. 
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6.2 Ευκολία υλοποίησης 

6.2.1 Γενικές Παρατηρήσεις 

Όσον αφορά στις γενικότερες παρατηρήσεις, που αφορούν τη σύγκριση των εικονικών 

και πραγματικών εργαστηρίων, και ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο θέμα (Μηχανική 

ή Ηλεκτρισμός) το εικονικό εργαστήριο υπερτερεί στα ακόλουθα σημεία: 

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές πρέπει να χωρίζονται σε ομάδες, ώστε να αναπτύσσεται 

το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους. Ιδανικός αριθμός είναι τα δύο άτομα ανά ομάδα 

ή τρία, όταν κάποιος μαθητής είναι ιδιαίτερα αδύναμος. Ο αριθμός αυτός τηρήθηκε σε 

γενικές γραμμές στην περίπτωση του εικονικού εργαστηρίου, όμως λόγω έλλειψης 

πραγματικού εξοπλισμού δεν τηρήθηκε στην περίπτωση του πραγματικού εργαστηρίου 

(με εξαίρεση την ισορροπία δοκού, υπήρχαν 4 άτομα/ομάδα). 

Και στα 4 θέματα έρευνας υπήρξαν ελλείψεις στον απαιτούμενο πραγματικό 

εξοπλισμό. Για παράδειγμα, βάρη της τάξης των gr για την ισορροπία δοκού, βάρη της 

τάξης του 1 kg για την μελέτη τροχαλιών, πολύμετρα, αντιστάσεις, μπαταρίες και 

βύσματα, για την περίπτωση του ηλεκτρισμού. Χρειάστηκαν αρκετές μέρες 

διερεύνησης στο εμπόριο για την αναπλήρωσή του και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της 

εργασίας. 

Στα πλαίσια της σωστής προετοιμασίας του μαθήματος, πρέπει πρώτα ο διδάσκων να 

έχει εκτελέσει το πείραμα μόνος του. Αυτό είναι πολύ πιο χρονοβόρο στην περίπτωση 

των πραγματικών πειραμάτων, καθώς απαιτείται και το στήσιμο της διάταξης. 

Πρόσθετα, οι οδηγίες που πιθανώς χρειάζονται οι μαθητές κατά την πορεία, δίνονται 

πολύ  πιο σύντομα στην περίπτωση του εικονικού εργαστηρίου, εφόσον στην 

περίπτωση του πραγματικού οι οδηγίες αφορούν και χειραπτικές ικανότητες. 

Από την άλλη, το πραγματικό εργαστήριο παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι κατά τη 

διαδικασία συμμετέχουν περισσότερες αισθήσεις (π.χ. αφή για την αντίληψη της 

θερμοκρασίας των αντιστάσεων) και τα μεγέθη έχουν επίδραση στο σώμα (π.χ. 

απαιτούμενη δύναμη τροχαλίας). Έτσι ενισχύεται η Ενσώματη Μάθηση. 

Η Ενσώματη Μάθηση αποτελεί μια σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία της μάθησης, η 

οποία δίνει έμφαση στη χρήση του σώματος στην εκπαιδευτική πρακτική (Smyrnaiou 

et al., 2016). Είναι μία βιωματική γνώση, που αφορά τις αισθήσεις, την αντίληψη, αλλά 

και τη διανοητική και σωματική δράση και αντίδραση (Mathews, 1998). 

Οι υποστηρικτές της Ενσώματης Μάθησης, έχουν ως θεωρητική τους αφετηρία, όχι 

ένα μυαλό που εργάζεται σε αφηρημένα προβλήματα, αλλά ένα σώμα που απαιτεί ένα 

μυαλό, ώστε να το κάνει να λειτουργήσει. Βασική θέση που εκφράζεται από τις 

προσεγγίσεις της ενσώματης γνώσης είναι ότι το σώμα, η κίνηση και τα συνδεόμενα 

με αυτά βιώματα, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στις διαδικασίες εκπαίδευσης, 

μάθησης και ανάπτυξης (Θεοφανίδου Χ., 2018). Οι Merleau & Ponty (2002) 

ισχυρίζονται ότι κατανοούμε μέσω του σώματος. Πρόσθετα, ερευνητές της 

εκπαίδευσης (Jarvis, 2006; Jarvis & Parker, 2007), ισχυρίζονται ότι η μάθηση είναι μία 

ολιστική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο το μυαλό όσο και το σώμα. (Kelan E. 

2010). 

Ακολουθεί η σύγκριση υλοποίησης του μαθήματος με εικονικό και πραγματικό 

εργαστήριο, στα συγκεκριμένα θέματα: 
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6.2.2 Ισορροπία Δοκού 

Με προσομοίωση 

Τα παιδιά ήταν πιο συγκεντρωμένα στην εργασία τους χωρίς να διασπάται η προσοχή 

τους. Η προσέγγιση αυτή προσηλώνει τα παιδιά περισσότερο στη μελέτη του φυσικού 

φαινομένου και όχι στην κατασκευή της πειραματικής διάταξης. Έχει πιο γρήγορα και 

πιο κατανοητά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στη συγκέντρωση και επεξεργασία των 

πειραματικών δεδομένων, στη φάση της Διερεύνησης. 

Επειδή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησαν οι μαθητές την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Graasp, χρειάστηκαν αρκετές εξηγήσεις από το διδάσκοντα για τον τρόπο 

εργασίας τους 

Με πραγματική δοκό ισορροπίας 

Υπήρξαν μικρές διαταραχές στην πορεία της διαδικασίας, όπως να πέφτουν κάτω τα 

βαρίδια και να χάνεται χρόνος, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι αποσπάται η 

προσοχή τους από το στόχο προς διερεύνηση. 

Απαιτούνται τουλάχιστον 3 άτομα ανά ομάδα: ένα να κρατάει τη δοκό, ένα να 

τοποθετεί τα βαρίδια και ένα να καταγράφει τις τιμές ισορροπίας. 

Η μέθοδος με πραγματική δοκό δεν παρουσίαζε σχεδόν καμία διαφορά από την 

προσομοίωση, εφόσον η δοκός ήταν αλουμινένια ράβδος με εγκοπές σε συγκεκριμένες 

θέσεις και με συγκεκριμένα βάρη. Μπορεί να χρησιμοποιείται ακριβώς το ίδιο σχέδιο 

μαθήματος. 

Και με τις δύο προσεγγίσεις (εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο) έπρεπε να τονιστεί 

ότι πρέπει να τοποθετηθεί μόνο ένα βάρος από την κάθε πλευρά, για να εξαχθεί 

συμπέρασμα για τη σχέση ισορροπίας. 

Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6.1, βαθμολογούνται οι δύο μέθοδοι ως εξής: 

(βλ. Πίνακας 6.1) 

Πίνακας 6.1: Βαθμολογία των δύο μεθόδων στην ισορροπία δοκού 

Κριτήριο Εικονικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις Πραγματικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις 

Προετοιμασία μαθήματος 4 Βρέθηκε εύκολα εύχρηστη 

προσομοίωση 

2 Δυσκολία στην κατασκευή 

βαριδίων με ακρίβεια gr 

(δεν υπήρχαν στο σχολικό 

εργαστήριο) 

Στήσιμο πειραματικής 

διάταξης από μαθητές και 

ευκολία στη διεξαγωγή 

μετρήσεων 

4 Οι μετρήσεις ήταν εύκολες 

με την τεχνική «σύρε και 

άσε» (drag and drop) 

2 Έπεφταν τα βαρίδια από 

την αλουμινένια ράβδο 

Πληθώρα και ακρίβεια 

μετρήσεων 

4 Οι μετρήσεις ήταν εύκολες 

με την τεχνική «σύρε και 

άσε» (drag and drop) 

3 Οι μετρήσεις γίνονταν 

εύκολα, διότι οι 

αλουμινένια ράβδος έχει 

συγκεκριμένες θέσεις, όχι 

όμως τόσο εύκολα και 

γρήγορα όπως στην 

προσομοίωση 



63 
 

Συγκέντρωση μαθητών 4 Οι μαθητές ήταν 

συγκεντρωμένοι στη 

διαδικασία 

2 Απόσπαση των μαθητών 

από την ερευνητική 

διαδικασία και προσοχή 

στα αντικείμενα 

ΣΥΝΟΛΟ: 16  9  

 

6.2.3 Τροχαλίες 

Με προσομοίωση 

Η συγκεκριμένη προσομοίωση φάνηκε να δυσκολεύει τα παιδιά, εφόσον υπήρχαν 

πολλά στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τη διαδικασία, όπως η τάση του νήματος, και 

το παραγόμενο έργο. Κρίθηκε σκόπιμο να μην εξεταστούν τέτοια εξειδικευμένα 

θέματα (παρόλο που η προσομοίωση παρείχε τη δυνατότητα), διότι ήταν εντελώς έξω 

από το γνωστικό τους επίπεδο και θα αποπροσανατόλιζε τα παιδιά από τους στόχους 

του μαθήματος. 

Με πραγματικές τροχαλίες 

Η πραγματική πειραματική διάταξη δεν διέφερε στο στήσιμο από τη διάταξη της 

προσομοίωσης. Το θέμα φάνηκε ευχάριστο και τράβηξε το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών, κρίνοντας από τη συμμετοχή και την προσοχή που έδειξαν κατά τη 

φάση του προσανατολισμού, αλλά και κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. 

Όπως έχει αναφερθεί, τα παιδιά δεν γνώριζαν καθόλου τι σημαίνει τροχαλία. Ήταν μία 

ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουν με παραστατικό και διαδραστικό τρόπο τη χρήση αυτής 

της απλής μηχανής. Η προσομοίωση αφορά περιπτώσεις που οι μαθητές γνωρίζουν την 

πραγματική μηχανή και ενδιαφέρονται για εννοιολογική μελέτη. Αντίθετα, η 

πειραματική διάταξη με πραγματικές τροχαλίες, όχι μόνο βοήθησε στην εννοιολογική 

μελέτη, αλλά βελτίωσε και κατά πολύ τις δεξιότητες των μαθητών. Οι μαθητές 

νοιώθουν άμεσα τη δύναμη που χρειάζεται για την ανύψωση ενός βάρους με κάθε 

είδους τροχαλία και πολύσπαστο. Έτσι υπάρχει το πλεονέκτημα της ενσώματης 

μάθησης. Από την άλλη, χάθηκε πολύς χρόνος για το στήσιμο των διατάξεων (σταθερή 

τροχαλία, ελεύθερη τροχαλία, πολύσπαστο). 

Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6.1, βαθμολογούνται οι δύο μέθοδοι ως εξής: 

(βλ. Πίνακας 6.2) 

Πίνακας 6.2: Βαθμολογία των δύο μεθόδων στις τροχαλίες 

Κριτήριο Εικονικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις Πραγματικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις 

Προετοιμασία 

μαθήματος από τον 

εκπαιδευτικό 

2 Δυσκολία στην εξεύρεση 

κατάλληλης προσομοίωσης 

και επιλογής των σχετικών 

μεγεθών προς διερεύνηση 

1 Δυσκολία στο στήσιμο των 

πραγματικών 

πειραματικών διατάξεων 

και εξεύρεση των 

κατάλληλων βαρών 

Στήσιμο πειραματικής 

διάταξης από μαθητές 

και ευκολία στη 

διεξαγωγή μετρήσεων 

1 Η προσομοίωση δυσκόλεψε 

τους μαθητές και 

χρειάστηκαν πολλές 

εξηγήσεις από το διδάσκοντα 

1 Δυσκολία στο στήσιμο της 

διάταξης (είναι εκ φύσεως 

πολύπλοκη κατασκευή) 
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Πληθώρα και ακρίβεια 

μετρήσεων 

3 Μπορούσαν να γίνουν 

πολλές μετρήσεις 

1 Υπήρχαν βάρη των 2, 1 και 

0,5 kg. Συνεπώς δεν 

υπήρχε περιθώριο για 

πληθώρα μετρήσεων 

Συγκέντρωση μαθητών 4 Συγκεντρωμένοι μαθητές 

στη διαδικασία 

3 Η δυσκολία στο στήσιμο 

προκάλεσε και απόσπαση 

κάποιων μαθητών από τη 

διαδικασία 

ΣΥΝΟΛΟ: 10  6  

 

6.2.4 Σύνδεση λαμπτήρων 

Με προσομοίωση 

Κρίνοντας από τις αντιδράσεις των μαθητών φάνηκε να είναι ευχάριστο και 

ενδιαφέρον. Ήταν συγκεντρωμένοι/ες στην άσκηση. Η ροή του μαθήματος ήταν χωρίς 

προβλήματα. Υπήρχαν 2-3 μαθητές ανά Η/Υ, αναλογία ιδανική. 

Μπορούν να γίνουν πολλές μετρήσεις σε μικρό χρόνο και να εξαχθούν πιο ασφαλή 

συμπεράσματα. 

Με πραγματικές πειραματικές διατάξεις 

Σε αντίθεση με τα πειράματα της μηχανικής, η πραγματική πειραματική διάταξη 

παρουσίαζε αρκετές διαφορές στο στήσιμο και την πορεία του μαθήματος από την 

προσομοίωση.  Συγκεκριμένα, υπήρξαν σημαντικά μειονεκτήματα αλλά και 

πλεονεκτήματα, σε σχέση με τη χρήση προσομοίωσης, όπως αναλύεται παρακάτω. 

Μειονεκτήματα πραγματικών διατάξεων: 

Υπάρχουν ανακρίβειες στις μετρήσεις που οφείλονται σε ανακρίβεια των οργάνων, και 

έλλειψη εμπειρίας από τους μαθητές,  

Χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις και εξηγήσεις από το διδάσκοντα.  

Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του ιδανικού κυκλώματος (με μηδενικές αντιστάσεις 

καλωδίων και σταθερή τιμή μπαταρίας) με το πραγματικό, ώστε να εξαχθούν τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα. (Το κύκλωμα είναι πάντα πραγματικό). 

Σε διαφορετικές μετρήσεις απαιτείται πιθανώς και διαφορετικός εξοπλισμός. Για 

παράδειγμα για να ανάψουν δύο λαμπάκια των 4,5 Volt στη σειρά απαιτείται μία 

μπαταρία των 9 Volt, ενώ για την παράλληλη σύνδεση απαιτείται μία μπαταρία των 

4,5 Volt. Το ίδιο ισχύει και για το είδος των καλωδίων (με «κροκοδειλάκι» ή «βύσμα») 

Οι μαθητές/τριες φάνηκαν να δυσκολεύονται περισσότερο στο στήσιμο της διάταξης, 

ειδικά στην παράλληλη σύνδεση λαμπτήρων. Ελάχιστες ομάδες κατάφεραν να 

στήσουν την παράλληλη σύνδεση χωρίς τη βοήθεια του διδάσκοντος. Αντίθετα, στην 

προσομοίωση, το στήσιμο της διάταξης ήταν εύκολο με την τεχνική «σύρε και άσε» 

(drag and drop). 

Πλεονεκτήματα πραγματικών διατάξεων 

Ωστόσο, οι πραγματικές πειραματικές διατάξεις παρουσιάζουν και σημαντικά 

πλεονεκτήματα: 

Τα παιδιά, με την πραγματική διάταξη, έρχονται σε επαφή με ένα ενδιαφέρον και 

χρήσιμο θέμα (ηλεκτρικές συνδέσεις και μετρήσεις) που θα συναντήσουν και στο 
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μέλλον όσοι ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες και γενικότερα με πρακτικές 

ειδικότητες.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εκμάθηση της χρήσης του πολυμέτρου. Αυτό στην 

προσομοίωση είναι κάτι απλό, αλλά στην πραγματικότητα η σωστή χρήση αυτού του 

οργάνου απαιτεί χρόνο και εξάσκηση και μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους 

σημαντικούς σκοπούς του μαθήματος με πραγματική διάταξη. 

Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6.1, βαθμολογούνται οι δύο μέθοδοι ως εξής: 

(βλ. Πίνακας 6.3) 

Πίνακας 6.3: Βαθμολογία κριτηρίων στη Σύνδεση Λαμπτήρων 

Κριτήριο Εικονικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις Πραγματικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις 

Προετοιμασία μαθήματος 

από τον εκπαιδευτικό 

3 Υπάρχει πληθώρα 

προσομοιώσεων και 

απαιτείται προσεκτική 

επιλογή, ανάλογα με τους 

στόχους του μαθήματος 

3 Υπήρχε μέρος των 

υλικών στο εργαστήριο. 

Χρειάστηκε πρόσθετη 

αναζήτηση στο εμπόριο. 

Στήσιμο πειραματικής 

διάταξης από μαθητές και 

ευκολία στη διεξαγωγή 

μετρήσεων 

3 Η προσομοίωση του Phet 

χρειάζεται κάποια εξάσκηση 

για την εξοικείωση των 

μαθητών, πριν τη διενέργεια 

των μετρήσεων. 

3 Οι μαθητές 

αντιμετώπισαν κάποιες 

δυσκολίες, που 

ξεπεράστηκαν με την 

καθοδήγηση του εκ/κού. 

Πληθώρα και ακρίβεια 

μετρήσεων 

4 Μπορούν να γίνουν πολλές 

μετρήσεις με απόλυτη 

ακρίβεια. 

1 Όλα τα στοιχεία έχουν 

συγκεκριμένες τιμές (π.χ. 

αντίσταση λάμπας, τάση 

μπαταρίας). Επίσης, η 

ακρίβεια των μετρήσεων 

είναι μικρή. 

Συγκέντρωση μαθητών 4 Οι μαθητές ήταν 

συγκεντρωμένοι 

2 Επειδή συμμετείχαν 4 

μαθητές/ομάδα, η 

συγκέντρωση κάποιων 

δεν ήταν η δέουσα. 

ΣΥΝΟΛΟ: 14  9  

 

6.2.5 Διαιρέτης Τάσης και Διαιρέτης Ρεύματος 

Οι παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στη σύνδεση λαμπτήρων ισχύουν σε γενικές 

γραμμές και για το Διαιρέτη Τάσης και Ρεύματος. Πρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί όμως 

ότι η σύνδεση των αντιστάσεων με διάφορους τρόπους, βελτιώνει τη δεξιοτεχνία τους. 

Πρόσθετα, αγγίζοντας τις αντιστάσεις όταν περνάει ρεύμα, νοιώθουν την αυξημένη 

θερμοκρασία (ενσώματη μάθηση). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι μαθητές 

της Γ’ Γυμνασίου βλέπουν ή/και αγγίζουν για πρώτη φορά πραγματικές αντιστάσεις 

(οι περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν από το μικρό τους μέγεθος και βάρος).  

Ως πρόβλημα του πραγματικού εργαστηρίου αναφέρεται ότι οι πραγματικές 

αντιστάσεις δεν είχαν πάντα τιμές πολλαπλάσιες μεταξύ τους, είτε γιατί δεν βρέθηκαν 

στο εμπόριο αλλά και λόγω απόκλισης της θεωρητικής από την πραγματική τιμή. 
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Αποτέλεσμα ήταν η δυσκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων (π.χ. ότι η αναλογία 

αντιστάσεων είναι και αναλογία των τάσεων) 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το αντικείμενο σε γενικές γραμμές δυσκόλεψε τους 

μαθητές και πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να διδαχθεί σε επόμενη χρονιά. π.χ. στην Α’ 

Λυκείου. 

Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6.1, βαθμολογούνται οι δύο μέθοδοι ως εξής: 

(βλ. Πίνακας 6.4): 

Πίνακας 6.4: Βαθμολογία κριτηρίων για το Διαιρέτη Τάσης και Διαιρέτη Ρεύματος 

Κριτήριο Εικονικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις Πραγματικό 

Εργαστήριο 

Παρατηρήσεις 

Προετοιμασία μαθήματος 

από τον εκπαιδευτικό 

3 Υπάρχει πληθώρα 

προσομοιώσεων και 

απαιτείται προσεκτική 

επιλογή, ανάλογα με 

τους στόχους του 

μαθήματος 

2 Δυσκολία στην εξεύρεση 

των αντιστάσεων με τις 

κατάλληλες τιμές για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων 

Στήσιμο πειραματικής 

διάταξης από μαθητές και 

ευκολία στη διεξαγωγή 

μετρήσεων 

3 Η προσομοίωση του 

Phet χρειάζεται κάποια 

εξάσκηση για την 

εξοικείωση των 

μαθητών, πριν τη 

διενέργεια των 

μετρήσεων. 

2 Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν 

αρκετά στη σύνδεση των 

αντιστάσεων. 

Πληθώρα και ακρίβεια 

μετρήσεων 

4 Μπορούν να γίνουν 

πολλές μετρήσεις με 

απόλυτη ακρίβεια. 

1 Οι αντιστάσεις έχουν 

ανακρίβειες στις τιμές 

τους. Επίσης, οι τιμές τους 

είναι συγκεκριμένες, με 

μικρές δυνατότητες 

εναλλαγής των μεγεθών  

τους 

Συγκέντρωση μαθητών 4 Οι μαθητές ήταν 

συγκεντρωμένοι 

2 Επειδή συμμετείχαν 4 

μαθητές/ομάδα, η 

συγκέντρωση κάποιων δεν 

ήταν η δέουσα. 

ΣΥΝΟΛΟ: 14  7  

 

6.2.6 Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Το σύνολο της βαθμολογίας για τα 4 θέματα και με τις 2 μεθόδους, παρουσιάζεται 

στον Πίνακας 6.5. 

Πίνακας 6.5: Βαθμολογία της ευκολίας υλοποίησης. 

Θέμα διερεύνησης Προσομοίωση / 

Εικονικό Εργαστήριο 

Πραγματικό 

Εργαστήριο 

Ισορροπία Δοκού 16 9 

Τροχαλίες 10 6 
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Σύνδεση λαμπτήρων 14 9 

Διαιρέτης Τάσης και 

Διαιρέτης Ρεύματος 

14 7 

 

Παρατηρούμε ότι η διερευνητική διαδικασία με προσομοίωση είναι, για κάθε θέμα, 

ευκολότερη από την αντίστοιχη πραγματική πειραματική διάταξη. Παρατηρούμε ότι 

ακόμα και η χαμηλότερη βαθμολογία με την προσομοίωση / εικονικό εργαστήριο (10 

για τις τροχαλίες) είναι υπερτερεί της υψηλότερης βαθμολογίας πραγματικού 

εργαστηρίου (9 για την ισορροπία δοκού και τη σύνδεση λαμπτήρων). Πρόσθετα, και 

για κάθε κριτήριο ξεχωριστά το εικονικό εργαστήριο υπερτερεί ή τουλάχιστον 

ισοδυναμεί με το πραγματικό εργαστήριο. 

 Μπορεί λοιπόν να εξαχθεί το γενικό συμπέρασμα, ότι τα εικονικά εργαστήρια 

είναι υπερτερούν κατά πολύ στην ευκολία υλοποίησης του μαθήματος από τα 

πραγματικά. 

6.3 Απόψεις των μαθητών 

6.3.1 Σύγκριση των πειραματικών διατάξεων κατά θέμα 

Οι απαντήσεις στη σχετική ερώτηση (ερώτηση 2) παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6. 

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η ερώτηση χωρίζεται σε 3 υποερωτήματα: 

α) Η χρήση ….. μου φάνηκε εύκολη και κατανοητή 

β) Η χρήση ….. με βοήθησε να καταλάβω την έννοια ……… 

γ) Η χρήση …… μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.  

 

Αξιοπιστία ερώτησης 2 

Στα υποερωτήματα της ερώτησης 2A,2Β και 2Γ, υπολογίζεται ο δείκτης α του 

Cronbach. Ο δείκτης αυτός φαίνεται στον Πίνακας 6.6. 

Πίνακας 6.6: Δείκτης α του Cronbach 

 

Ερώτηση Θέμα Δείκτης α του Cronbach 

Εικονικό 

εργαστήριο 

Πραγματικό 

εργαστήριο 

2A Ισορροπία Δοκού 0,494 0,753 

2B Τροχαλίες 0,756 0,688 

2Γ Σύνδεση Λαμπτήρων 0,806 0,82 

2Δ Διαιρέτης Τάσης & Διαιρέτης Ρεύματος 0,849 0,789 

 

H αποδεκτή τιμή του δείκτη α, για να έχει αυξημένη αξιοπιστία είναι το 0,7. Αυτό δεν 

ισχύει σε δύο περιπτώσεις: 

α) Για την ερώτηση 2Β, που αφορά στη στάση των μαθητών απέναντι στην πραγματική 

πειραματική διάταξη τροχαλιών. Ωστόσο η τιμή είναι ελάχιστα χαμηλότερη από το 0,7 

(0,688) και η διαφορά θεωρείται αμελητέα. 
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β) Για την ερώτηση 2Α, που αφορά στη στάση των μαθητών απέναντι στην 

προσομοίωση της ισορροπίας δοκού. Η τιμή είναι α = 0,494 < 0,7. Ο δείκτης α του 

Cronbach δεν παίρνει αποδεκτή τιμή αν απαλειφθεί κάποιο από το 3 υποερωτήματα. 

Συνεπώς, η διερεύνηση της στάσης των μαθητών απέναντι στην προσομοίωση της 

ισορροπίας δοκού, έχει μειωμένη αξιοπιστία. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στα Διαγράμματα 6.1 έως 6.3. 

Ευκολία στη χρήση 

 

Διάγραμμα 6.1 : «Η χρήση ….. μου φάνηκε εύκολη και κατανοητή» 

Η χρήση των προσομοιώσεων φάνηκε πιο εύκολη και κατανοητή στους μαθητές, με 

εξαίρεση τη σύνδεση λαμπτήρων. To αποτέλεσμα που αφορά στην ισορροπία δοκού 

με τη χρήση προσομοίωσης, πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη λόγω 

μειωμένης αξιοπιστίας. 

Κατανόηση έννοιας 

 

Διάγραμμα 6.2: «Η χρήση ….. με βοήθησε να καταλάβω τον τρόπο λειτουργίας» 
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Οι μαθητές θεωρούν ότι η χρήση των προσομοιώσεων τους βοήθησε να καταλάβουν 

καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας, με εξαίρεση, επίσης, στη σύνδεση λαμπτήρων 

Παρατηρούμε ότι το θέμα της σύνδεσης λαμπτήρων αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, 

που δίνει υπεροχή στις προσομοιώσεις. Πιθανή εξήγηση είναι ότι  το θέμα αυτό ήταν 

το τρίτο σε σειρά διδασκαλίας και η χρήση του εικονικού εργαστηρίου του Phet έχει 

αυξημένο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τις προσομοιώσεις της ισορροπίας δοκού και 

των τροχαλιών.  

Ενδιαφέρον 

 

Διάγραμμα 6.3: «Η χρήση…… μου φάνηκε ενδιαφέρουσα» 

Η χρήση των προσομοιώσεων φάνηκε πιο ενδιαφέρουσα στους μαθητές, σε όλα τα 

θέματα. 

Όπως φαίνεται παραστατικά και από τα διαγράμματα οι προσομοιώσεις φαίνεται να 

κερδίζουν τις εντυπώσεις των μαθητών. 

 

6.2.3 Απορριφθείσες ερωτήσεις 

Οι μαθητές κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τη γενική τους εντύπωση από τις δύο 

μεθόδους, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένη μέθοδο που ακολούθησαν σε κάθε 

πειραματική διάταξη. Η ερώτηση που αναφερόταν σε αυτήν τη σύγκριση ήταν η 

ερώτηση 3. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές/τρεις δεν κατάλαβαν το σωστό τρόπο 

απάντησης. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις, βαθμολόγησαν και τις προσομοιώσεις και τις 

πραγματικές πειραματικές διατάξεις, ενώ πρόκειται για ερώτηση στάθμισης. Τέτοιες 

απαντήσεις δε λήφθηκαν υπόψη και θεωρήθηκαν εκλιπούσες τιμές (missing values)  

Επειδή οι εκλιπούσες τιμές ήταν τέτοιες που ρίχνουν το ποσό έγκυρων απαντήσεων 

κάτω από 30, αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση δε λαμβάνεται υπόψη. 

6.2.4 Σύγκριση ενδιαφέροντος κάθε θέματος 

Εξετάστηκαν οι προτιμήσεις των παιδιών, όσον αφορά το θέμα της έρευνας,  ανάλογα 

και με τη μέθοδο μελέτης που ακολούθησαν (προσομοίωση ή πραγματικά 

αντικείμενα). Αυτό μπορεί να αποτελεί χρήσιμο συμπέρασμα για το διδάσκοντα, σε 
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περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τη διδασκαλία και των 4 

θεμάτων και θέλει να επιλέξει το πιο ενδιαφέρον θέμα για τους μαθητές. 

Το περισσότερο και λιγότερο ενδιαφέρον θέμα, για τους μαθητές που εργάστηκαν σε 

περιβάλλον προσομοίωσης / εικονικού εργαστηρίου παρουσιάζεται στον Πίνακας 6.7 

και στο Διάγραμμα 6.4. 

Πίνακας 6.7: Σύγκριση ενδιαφέροντος θεμάτων, για τους μαθητές που εργάστηκαν 

με προσομοίωση 

 Προσομοίωση / Εικονικό Εργαστήριο 

 

Περισσότερο 
ενδιαφέρον 

Λιγότερο 
ενδιαφέρον 

Ισορροπία Δοκού 2 5 

Τροχαλίες 3 3 

Λαμπτήρες 4 2 

Διαιρέτες 5 4 

Δεν απάντησαν σωστά 
ή καθόλου 6 6 

 Σύνολο: 20 20 
 

 

Μαθητές που εργάστηκαν σε εικονικό εργαστήριο 

 

Διάγραμμα 6.4: Σύγκριση ενδιαφέροντος πειραματικών αντικειμένων, για τους 

μαθητές που εργάστηκαν σε εικονικό εργαστήριο 

Παρατηρούμε ότι περισσότερο τράβηξε το ενδιαφέρον των παιδιών η προσομοίωση 

που αφορούσε τη μελέτη του Διαιρέτη Τάσης και Ρεύματος, καθώς και τη Σύνδεση 

Λαμπτήρων, που εξετάστηκαν στο ίδιο εικονικό εργαστήριο του Phet Colorado. 
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Για τους μαθητές που εργάστηκαν σε πραγματικά εργαστήρια, τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον  
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον  

 

Πίνακας 6.8 και Διάγραμμα 6.5:  Σύγκριση ενδιαφέροντος πειραματικών 

αντικειμένων, για τους μαθητές που εργάστηκαν  

 

 

Πίνακας 6.8: Σύγκριση ενδιαφέροντος θεμάτων, για τους μαθητές που 

εργάστηκαν σε πραγματικό εργαστήριο 

 Πραγματικό εργαστήριο 

 

Περισσότερο 
ενδιαφέρον 

Λιγότερο 
ενδιαφέρον 

Ισορροπία Δοκού 1 4 

Τροχαλίες 7 1 

Λαμπτήρες 6 3 

Διαιρέτες 0 5 

Δεν απάντησαν σωστά 
ή καθόλου 4 5 

 Σύνολο: 18 18 
 

 

Μαθητές που εργάστηκαν σε πραγματικό εργαστήριο 

 

Διάγραμμα 6.5:  Σύγκριση ενδιαφέροντος πειραματικών αντικειμένων, για τους 

μαθητές που εργάστηκαν σε πραγματικό εργαστήριο. 

Παρατηρούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν για τους μαθητές οι πραγματικές 

τροχαλίες, που αποτελεί άλλωστε και πρωτότυπο θέμα για τους μαθητές, περισσότερο 

από την αντίστοιχη προσομοίωση. Παρόμοια, η σύνδεση λαμπτήρων σε πραγματικό 
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εργαστήριο ήταν ενδιαφέρουσα, ίσως λόγω της παραστατικότητάς της (ενδιαφέρον 

παρουσίασε και το εικονικό εργαστήριο). 

Αντίθετα, το θέμα του Διαιρέτη Τάσης και Διαιρέτη Ρεύματος, που αφορούσε 

ουσιαστικά στη σύνδεση αντιστάσεων, δεν τράβηξε το ενδιαφέρον. Δυσμενή ρόλο 

πιθανώς να έπαιξε και η δυσκολία του συγκεκριμένου πραγματικού εργαστηρίου. Σε 

αυτό το θέμα, το εικονικό εργαστήριο τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον τους. 

 

6.2.5 Συσχέτιση απαντήσεων των παιδιών στο ερωτηματολόγιο των απόψεων με 

τις επιδόσεις τους στο τελικό τεστ 

 

Στην ενότητα αυτή ερευνώνται οι συσχετίσεις: 

Α) Κατά πόσο η άποψη των παιδιών ότι των μαθητών ότι η χρήση του εικονικού ή 

πραγματικού εργαστηρίου του φάνηκε εύκολη και κατανοητή με την επίδοση στο 

τελικό τεστ (post - test) 

Β) κατά πόσο η γνώμη των μαθητών ότι η συγκεκριμένη μέθοδος τους βοήθησε να 

καταλάβουν την υπό εξέταση έννοια, συσχετίζεται και την επίδοση στο τελικό τεστ 

(post – test) και  

Β) κατά πόσο το ενδιαφέρον για κάποια μέθοδο τους βοήθησε να επιτύχουν και υψηλή 

επίδοση στο αντίστοιχο τελικό τεστ. 

 

Η απάντηση στο 1ο ερώτημα προκύπτει από το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r 

του Pearson ανάμεσα στο ερώτημα 2Α1 / 2Β1 / 2Γ1 / 2Δ1: 

«Η προσομοίωση (ή πραγματική πειραματική διάταξη) ……. μου φάνηκε εύκολη και 

κατανοητή» 

και την επίδοση στο αντίστοιχο τελικό τεστ 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.9 και το Διάγραμμα 6.6. 

 

Πίνακας 6.9: Συντελεστής r του Pearson ανάμεσα στην ευκολία χρήσης και την 

επίδοση στο αντίστοιχο τελικό τεστ. 

Πείραμα Προσ. Πραγμ. 

Ισορροπία Δοκού -0,05 0,67 

Τροχαλίες 0,351 0,219 

Σύνδεση λαμπτήρων 0,387 0,274 

Διαιρέτης Τάσης και Ρεύματος 0,749 0,09 
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Διάγραμμα 6.6: Συντελεστής r του Pearson ανάμεσα στην ευκολία χρήσης και την 

επίδοση στο αντίστοιχο τελικό τεστ. 

 

Παρατηρούμε υψηλή συσχέτιση στην περίπτωση του πραγματικού εργαστηρίου της  

Ισορροπίας Δοκού (σε αντίθεση με την προσομοίωση) και στο εικονικό εργαστήριο 

του Διαιρέτη Τάσης και Ρεύματος (σε αντίθεση με το πραγματικό). 

 

Η απάντηση στο 2ο ερώτημα προκύπτει από το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r 

του Pearson ανάμεσα στο ερώτημα 2Α2 / 2Β2 / 2Γ2 / 2Δ2: 

«Η προσομοίωση (ή πραγματική πειραματική διάταξη) ……. με βοήθησε να καταλάβω 

την έννοια ………….» 

και την επίδοση στο αντίστοιχο τελικό τεστ. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.10 και το Διάγραμμα 6.7. 

 

Πίνακας 6.10: Κατά πόσο η άποψη των παιδιών ότι κατανόησαν την αντίστοιχη 

έννοια σχετίζεται με την επίδοσή τους στο τελικό τεστ; (συντελεστής r του 

Pearson) 

Πείραμα Προσ. Πραγμ. 

Ισορροπία Δοκού 0,108 0,64 

Τροχαλίες 0,468 0,25 

Σύνδεση λαμπτήρων 0,291 0,572 

Διαιρέτης Τάσης και Ρεύματος 0,79 0,545 
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Διάγραμμα 6.7: Κατά πόσο η άποψη των παιδιών ότι κατανόησαν την αντίστοιχη 

έννοια σχετίζεται με την επίδοσή τους στο τελικό τεστ; (συντελεστής r του 

Pearson) 
 

Παρατηρούμε υψηλή συσχέτιση στην περίπτωση του πραγματικού εργαστηρίου της 

Ισορροπίας Δοκού και στο εικονικό εργαστήριο στη μελέτη του Διαιρέτη Τάσης και 

Ρεύματος. 

Υπάρχει, επίσης, μεσαία συσχέτιση στην περίπτωση των Τροχαλιών (προσομοίωση), 

της Σύνδεσης Λαμπτήρων (πραγματικό εργαστήριο) και του Διαιρέτη Τάσης και 

Ρεύματος (πραγματικό εργαστήριο). 

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η άποψη των παιδιών 

ότι κατανόησαν τη συγκεκριμένη έννοια σχετίζεται με την επίδοση στο τελικό τεστ. 

 

Η απάντηση στο 3ο ερώτημα προκύπτει από το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r 

του Pearson ανάμεσα στο ερώτημα 2Α3 / 2Β3 / 2Γ3 / 2Δ3: 

«Η προσομοίωση (ή πραγματική πειραματική διάταξη) ……. μου φάνηκε ενδιαφέρουσα» 

και την επίδοση στο αντίστοιχο τελικό τεστ. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.11 και το Διάγραμμα 6.8. 

 

Πίνακας 6.11: Συσχέτιση του ενδιαφέροντος που έδειξαν τα παιδιά με την επίδοσή 

τους στο τελικό τεστ (συντελεστής r του Pearson) 

Πείραμα Προσ. Πραγμ. 

Ισορροπία Δοκού 0,237 0,421 

Τροχαλίες 0,182 0,035 

Σύνδεση λαμπτήρων -0,07 0,175 

Διαιρέτης Τάσης και Ρεύματος 0,499 -0,007 
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Διάγραμμα 6.8: Συσχέτιση του ενδιαφέροντος - επίδοσης (συντελεστής r του 

Pearson) 

Παρατηρούμε ότι η συσχέτιση ανάμεσα στο ενδιαφέρον και την επίδοση στο τελικό 

τεστ είναι μόνο σε δύο περιπτώσεις μεσαίο: Στην ισορροπία δοκού (πραγματικό 

εργαστήριο) κα το Διαιρέτη Τάσης και Ρεύματος (εικονικό εργαστήριο). Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις είναι χαμηλή. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1 Εισαγωγή 

H έρευνα αυτή αποτέλεσε μία μελέτη περίπτωσης που αφορούσε τη σύγκριση 

προσομοιώσεων/εικονικών εργαστηρίων με πραγματικά εργαστήρια, στο μάθημα της 

Τεχνολογίας Γ Γυμνασίου. Διεξήχθη με κατεύθυνση σε δύο άξονες, ο πρώτος που 

αφορούσε την εννοιολογική κατανόηση μεγεθών της Φυσικής και ο άλλος την ευκολία 

υλοποίησης της έρευνας κατά τη διάρκεια του μαθήματος και η στάση των μαθητών, 

απέναντι στους δύο τύπους εργαστηρίου (εικονικό και πραγματικό). Τα συμπεράσματα 

που εξήχθησαν βασίζονται σε στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων, με εξαίρεση 

τη σύγκριση στην ευκολία υλοποίησης, που είναι σε κάποιο βαθμό υποκειμενικά. Στη 

συνέχεια αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας σε αυτούς τους δύο άξονες, με 

σκοπό την απάντηση στο βασικό ερευνητικό ερώτημα, που περιεγράφηκε στην 

παράγραφο 1.2, σε ποιο βαθμό οι προσομοιώσεις / εικονικά εργαστήρια μπορούν να 

εφαρμοστούν εναλλακτικά με τον πραγματικό / χειροπιαστό εργαστηριακό εξοπλισμό. 

 

7.2 Άξονας 1: Σύγκριση των δύο μεθόδων στη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης. 

Όπως έχει μελετηθεί στο κεφάλαιο 5, η βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση σε 

κάθε θέμα δεν είχε διαφορά ανάλογα με τη μέθοδο προσέγγισης, δηλαδή πειραματισμό 

σε εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο. Το συμπέρασμα αυτό εξήχθη με βάση τη 

διερεύνηση στατιστικά σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στη βελτίωση (pre – post test) 

που επιτεύχθηκε από τα παιδιά που εργάστηκαν με εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο. 

Σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μεταβλητή 

«Βελτίωση» (διαφορά μεταξύ τελικού και αρχικού τεστ), ανάλογα με το είδος 

εργαστηρίου που πειραματίστηκαν τα παιδιά. 

Επιφύλαξη για το συμπέρασμα αυτό διατυπώνεται στο θέμα των τροχαλιών, όπου ο 

δείκτης d του Cohen έχει μέτρια τιμή (0,33) και δείχνει μη αμελητέα διαφορά υπέρ της 

ομάδας παιδιών που εργάστηκαν με προσομοίωση. Συνεπώς, η εξαγωγή ασφαλούς 

συμπεράσματος θα εξαχθεί με πρόσθετες έρευνες σε μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος. 

Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί σε γενικές γραμμές με κάποιες από, τις 

προϋπάρχουσες μελέτες (Triona & Klahr, 2003, Wiesner και Lan, 2004, Klahr et al., 

2007, Ζαχαρίας & Κωνσταντίνου 2008, Baser & Durmus, 2010,  Taramopoulos et al., 

2012), που αναφέρθηκαν και στην παρ. 2.2.3. 

Σύμφωνα με τους Conlin L. et al. (2019), η μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

μπορεί να είναι σημαντικό αποτέλεσμα, με παραδείγματα από την Φυσική (Conlin D. 

et al., 2014), και τα Μαθηματικά (Milam L.A. et al., 2018) 

Συνεπώς, οι προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και ισοδύναμα 

με τις πραγματικές πειραματικές μεθόδους όσον αφορά τη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης. 
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7.3 Άξονας 2: Ευκολία υλοποίησης και αντιμετώπιση από τους μαθητές 

7.3.1 Ευκολία υλοποίησης 

Όσον αφορά ευκολία στην πορεία της διδασκαλίας, η μέθοδος διερεύνησης με τη 

βοήθεια προσομοίωσης / εικονικού εργαστηρίου, εμφανίζει τα εξής σημαντικά 

πλεονεκτήματα 

 Είναι ευκολότερη η προετοιμασία του εργαστηρίου 

 Οι μαθητές είναι πιο συγκεντρωμένοι στην πειραματική διαδικασία. Το 

συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και με τη μελέτη των Chen et al. (2014), που 

αναφέρθηκε στην παρ. 2.3. 

 Είναι ευκολότερος ο έλεγχος και διαχείριση της τάξης 

 Οι απορίες των μαθητών επιλύονται γρηγορότερα 

 Είναι μειωμένος ο κίνδυνος καταστροφής του εργαστηριακού εξοπλισμού 

Για την ποσοτικοποίηση της σύγκρισης των δύο μεθόδων, βαθμολογήθηκαν οι δύο 

μέθοδοι, και στα 4 θέματα της έρευνας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:  

α) Προετοιμασία μαθήματος από τον εκπαιδευτικό,  

β) Στήσιμο πειραματικής διάταξης από μαθητές και ευκολία στη διεξαγωγή 

μετρήσεων,  

γ) Πληθώρα και ακρίβεια μετρήσεων και  

δ) Συγκέντρωση μαθητών. 

Τα κριτήρια βαθμολογήθηκαν από 1 έως 4, για όλα τα θέματα της έρευνας και για τις 

δύο μεθόδους διερεύνησης (εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο). 

Και στα τέσσερα θέματα της έρευνας, η συνολική βαθμολογία ήταν ανώτερη για τις 

προσομοιώσεις / εικονικά εργαστήρια. (βλ. και πίν. 6.5, παρ. 6.2.6). Πρόσθετα, για 

κάθε κριτήριο ξεχωριστά, σε όλα τα θέματα, η βαθμολογία στις προσομοιώσεις ήταν 

μεγαλύτερη ή ίση από αυτήν στα πραγματικά εργαστήρια. Το συμπέρασμα αυτό 

συμφωνεί με τη μελέτη των Chen et al. (2014). 

Από την άλλη, με τις πραγματικές πειραματικές διατάξεις, υπάρχει το σημαντικό 

πλεονέκτημα της ενσώματης μάθησης. Τα πολλαπλά οφέλη της ενσώματης μάθησης 

αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παρ. 6.1.1. Επίσης, οι μαθητές αποκτούν πρόσθετες 

ικανότητες πάνω σε πραγματικά αντικείμενα (π.χ. κατασκευή πολύσπαστου ή χρήση 

πολυμέτρου), που δεν είναι δυνατό να αποκτηθούν με τη χρήση εικονικού 

εργαστηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός ενός μαθήματος μπορεί να μην είναι 

πάντα μόνο η κατανόηση των εννοιών αλλά και η βελτίωση των χειραπτικών 

ικανοτήτων, γίνεται φανερή η χρησιμότητα των πραγματικών εργαστηρίων. 

 

7.3.2 Απόψεις των μαθητών για τα Εικονικά και Πραγματικά Εργαστήρια  

Η στάση των μαθητών απέναντι στις δύο μεθόδους, διερευνήθηκε με βάση τα εξής 

κριτήρια:  

α) Ευκολία στη χρήση των δύο μεθόδων,  

β) Κατανόηση θέματος της φυσικής με τις δύο μεθόδους και  

γ) Ενδιαφέρον που προκάλεσαν οι δύο μέθοδοι. 
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Όσον αφορά στα δύο πρώτα κριτήρια υπερτερούν οι προσομοιώσεις, με εξαίρεση το 

θέμα της σύνδεσης λαμπτήρων. Όσον αφορά στο τρίτο κριτήριο, υπερτερούν οι 

προσομοιώσεις σε όλα τα θέματα. Πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι η προτίμηση δεν 

είναι με μεγάλη διαφορά, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν υπερτερούν τα πραγματικά 

εργαστήρια. 

Ως το πιο ενδιαφέρον θέμα, προκύπτει ότι τους φάνηκαν οι τροχαλίες, όταν η 

διερεύνηση έγινε σε πραγματικό εργαστήριο και η σύνδεση λαμπτήρων, όταν η 

διερεύνηση έγινε σε εικονικό εργαστήριο. 

Τέλος, διερευνήθηκε  

α) Κατά πόσο η ευκολία χρήσης της προσομοίωσης ή πραγματικής πειραματικής 

διάταξης σχετίζεται με την επίδοση στο τελικό τεστ. 

β) κατά πόσο η άποψη των μαθητών ότι έχουν κατανοήσει μία έννοια, σχετίζεται με 

την επίδοσή τους στο τελικό τεστ και  

γ) κατά πόσο το ενδιαφέρον που έδειξαν σε κάποιο θέμα και μέθοδο σχετίζεται με την 

επίδοσή τους στο τελικό τεστ. 

Η διερεύνηση έγινε με την εύρεση του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r του 

Pearson.  

Στα δύο πρώτα ερωτήματα υπήρχε μεσαία ή υψηλή συσχέτιση στις περιπτώσεις του 

Διαιρέτη Τάσης & Διαιρέτη Ρεύματος, με τη χρήση προσομοίωσης, καθώς και της  

Ισορροπίας Δοκού, με τη χρήση πραγματικής διάταξης. 

Αντίθετα, στο 3ο ερώτημα, η συσχέτιση ήταν στην καλύτερη περίπτωση μέτρια. 

Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα αποτελέσματα ήταν ποικίλα και η γενίκευση κάποιου 

συμπεράσματος θα ήταν παρακινδυνευμένη. 

 

7.4 Γενικό συμπέρασμα 

Επειδή τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι παρόμοια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

επιλέξει εικονικό ή πραγματικό ανάλογα με τους υπόλοιπος στόχους που έχει. Για 

παράδειγμα αν θέλει οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το μικροσκοπικό μοντέλο, 

θα πρέπει να προτιμήσει το εικονικό εργαστήριο. Αντίθετα, αν θέλει να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους θα πρέπει να επιλέξει το πραγματικό εργαστήριο. Συνεπώς, είναι πολύ 

σημαντικό να εναλλάσσουμε τις μεθόδους, ανάλογα με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. 

Επίσης η επιλογή μπορεί να σχετίζεται και με την ηλικία των παιδιών. Σε πιο μικρή 

ηλικία ίσως μας ενδιαφέρει περισσότερο η προσέγγιση στο πραγματικό κόσμο, ενώ σε 

μεγαλύτερη ηλικία, που υπάρχει δυνατότητα αφαιρετικής σκέψης και ήδη τα παιδιά 

έχουν αποκτήσει κάποιες εμπειρίες, τα εικονικά πειράματα μπορεί να είναι πιο χρήσιμα 

λόγω των πολλαπλών και επαυξημένων αναπαραστάσεων  που διαθέτουν (εμφάνιση 

ηλεκτρονίων, διαγράμματα ενέργειας, διανύσματα δυνάμεων κ.λ.π). Αυτό προτείνουν 

και οι Zacharia et al, (2012), όπως αναφέρθηκε στην παρ. 2.2.2. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει στη μαθησιακή 

διαδικασία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Graasp, λόγω των πολλών μικροεφαρμογών που 

προσφέρει και της τεράστιας ποικιλίας των θεμάτων που μπορεί να καλύψει. Άλλωστε, 
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όπως έχει ήδη αναφερθεί,  (κεφ. 4.2) αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη σχεδίαση του 

μαθήματος με βάση τις αρχές της διερευνητικής μάθησης 

 

7.5 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Ως πρόταση για πρόσθετες έρευνες μπορεί να είναι η μελέτη σύγκρισης εικονικών και 

πραγματικών εργαστηρίων με μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος από αυτής της μελέτης, 

που ήταν Ν = 38. Ιδιαίτερα, θα έχει ενδιαφέρον να διεξαχθεί πρόσθετη έρευνα 

σύγκρισης εικονικού και πραγματικού εργαστηρίου, στο θέμα των τροχαλιών, με 

μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος για την εξαγωγή πιο ασφαλούς συμπεράσματος, στο 

θέμα της βελτίωσης στην εννοιολογική κατανόηση. Άλλωστε, από τη διερεύνηση της 

βιβλιογραφίας, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, δε βρέθηκε κάποια μελέτη με αυτό το 

θέμα, πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό για πρόσθετη έρευνα 

ακόμα περισσότερο από τα άλλα τρία της μελέτης. 

Επίσης, η παρούσα εργασία και έρευνα είχε ως θέματα τη διδασκαλία μέρους των 

Φυσικών Επιστημών (Μηχανική και Ηλεκτρισμός). Ως πρόταση για μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να είναι η επιλογή θεμάτων σε διαφορετική επιστήμη από αυτήν 

της Φυσικής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης πειράματος και 

μετρήσεων σε πραγματικό εργαστήριο. Παράδειγμα τέτοιων επιστημών μπορεί να 

είναι η Χημεία (π.χ. μέτρηση pH σε διάφορα διαλύματα) και η Γεωγραφία (π.χ. 

μέτρηση διάρκεια μέρας – νύχτας με πραγματική υδρόγειο σφαίρα και φωτεινή πηγή ή 

χρήση προσομοίωσης). Ήδη η ιστοσελίδα του Phet Colorado παρέχει πλήθος τέτοιων 

προσομοιώσεων. 

Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε να ξαναγράψουν οι μαθητές το τελικό τεστ (post – test) 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί με ποια ομάδα διερεύνησης 

τα εννοιολογικά αποτελέσματα αποτυπώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη 

μνήμη των μαθητών. 

Όσον αφορά στη στάση των μαθητών απέναντι στα εικονικά και τα πραγματικά 

εργαστήρια θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική έρευνα, 

χρησιμοποιώντας πρόσθετα εργαλεία συλλογής δεομένων. Για παράδειγμα, με χρήση 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο αλλά και με προσωπικές 

συνεντεύξεις από τους μαθητές και λεπτομερέστερη ανάλυση και εμβάθυνση των 

αιτίων που τους οδηγούν να απαντήσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό θα 

αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον κάθε διδάσκοντα όσον αφορά τη διεξαγωγή του 

ερευνητικής διαδικασίας αλλά και την επιλογής κατάλληλης προσομοίωσης, σε 

περίπτωση που υπάρχουν πολλές για το ίδιο θέμα (π.χ. ηλεκτρισμός). 

Επίσης, μπορεί να γίνει σύγκριση τόσο στο εννοιολογικό αποτέλεσμα, όσο και στη 

ευκολία υλοποίησης, ανάμεσα σε μαθητές που πειραματίζονται ατομικά ή ομαδικά (σε 

γκρουπ), σε προσομοιώσεις ή πραγματικά εργαστήρια. Αυτό φυσικά απαιτεί και ένα 

μεγάλο μέγεθος δείγματος. 

Τέλος, μία εναλλακτική προσέγγιση θα μπορούσε είναι η σύγκριση των δύο μεθόδων 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πειραματισμού , (όπως έχουν κάνει οι Lefkos et al., 2011, 

με αντικείμενο τη θερμική ισορροπία) πάνω στα θέματα της Μηχανικής και 

Ηλεκτρισμού που ασχολήθηκε αυτή η μελέτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1Α: Ισορροπία δοκού - Διδακτικό Σενάριο 

1Β: Ισορροπία δοκού - Αρχικό test 

1Γ: Ισορροπία δοκού - Τελικό test 

2Α: Τροχαλίες – Διδακτικό Σενάριο 

2Β: Τροχαλίες – Αρχικό test 

2Γ: Τροχαλίες – Τελικό test 

3Α: Λαμπάκια σε σειρά - Διδακτικό Σενάριο 

3Β: Σύνδεση λαμπτήρων - Αρχικό τεστ 

3Γ: Λαμπάκια παράλληλα - Διδακτικό σενάριο 

3Δ: Σύνδεση λαμπτήρων - Τελικό τεστ 

4Α: Διαιρέτης τάσης - Διδακτικό σενάριο 

4Β: Διαιρέτης τάσης και ρεύματος - Αρχικό τεστ 

4Γ: Διαιρέτης ρεύματος - Διδακτικό σενάριο 

4Δ: Διαιρέτης τάσης και ρεύματος - Τελικό τεστ 

5Α: Ερωτηματολόγιο Γ1α και Γ2α 

5Β: Ερωτηματολόγιο Γ1β και Γ2β 

6: Πίνακας συχνοτήτων ερώτησης 2 ερωτηματολογίου 
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«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 

2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν 

μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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