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Περίληψη
Βασικός σκοπός της µελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των αποτελεσµάτων της 
χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής σε µαθητές µε δυ-
σκολίες µάθησης. Η εργασία αφορά µία εφαρµογή του εκπαιδευτικού λογισµικού 
Socrates στη διδασκαλία της οπτικής στη Β΄ Γυµνασίου, σε συνδυασµό µε τη χρή-
ση εργαστηριακού υλικού για την ενότητα της οπτικής.

Λέξεις Κλειδιά
∆ιδασκαλία Φυσικής, εκπαιδευτικό λογισµικό, Γυµνάσιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να ενεργοποιηθεί η συµµετοχή των µα-
θητών µε µαθησιακές δυσκολίες στο µάθηµα της Φυσικής, να ενισχυθούν τα 
κίνητρά τους για µάθηση και να βοηθηθούν στο να αναπτύξουν γνωστικές 
και µεταγνωστικές στρατηγικές προκειµένου να ανταποκριθούν στις ακαδη-
µαϊκές απαιτήσεις του σχολείου. Σ΄ αυτό το πλαίσιο επιχειρείται η παιδαγωγι-
κή πρακτική της συνδιδασκαλίας εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 
µε στόχο την επιτυχή ένταξη των µαθητών µε Μ.∆. στο Γυµνάσιο (Bulgren 
& Schumaker, 2001, Grossen, Davis, Caros, & Billups, 2000 Mastropieri & 
Scruggs, 2001, Swanson, 2001, Weiner, 2003). Στις ενότητες που ακολουθούν 
παρουσιάζονται τόσο το σχέδιο όσο και τα αποτελέσµατα των διδακτικών  πα-
ρεµβάσεων, που πραγµατοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της σχολικής περιό-
δου 2004-2005, σε πέντε  µαθητές της Β’ Γυµνασίου µε διαγνωσµένες Μ.∆. Η 
ενότητα που επιλέχθηκε ήταν τα βασικά χρώµατα και τα χρώµατα των ζωγρά-
φων από τη Φυσική της Β΄ Γυµνασίου. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Απαιτούµενα µέσα
• Εργαστηριακός προβολέας slides των τριών βασικών χρωµάτων.
• Λογισµικό Socrates της Lascaux.
• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.
• Φύλλα Αξιολόγησης που δίνονται πριν και µετά τη διδασκαλία.

∆ιδακτικοί στόχοι
• Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι το λευκό χρώµα είναι αποτέλεσµα της αλ-

ληλοεπικάλυψης των τριών βασικών χρωµάτων.
• Να γνωρίσουν οι µαθητές πώς από τα βασικά χρώµατα προκύπτει το πορ-

φυρό, το κίτρινο και το κυανό. 
• Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι από την ανάµιξη των τριών χρωµάτων των 

ζωγράφων προκύπτει ένα καφέ – γκρι χρώµα.
• Να χειρίζονται οι µαθητές τον εργαστηριακό προβολέα slides των τριών 

βασικών χρωµάτων και το λογισµικό Socrates.

ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Στην πρώτη φάση (φάση αξιολόγησης) δίνουµε στους µαθητές µια εικόνα που 
παρουσιάζει τρεις προβολείς – έναν µπλε, έναν κόκκινο κι έναν πράσινο. Τους 
ζητούµε να την παρατηρήσουν για λίγα λεπτά και κατόπιν να µας πουν τι πα-
ρατηρούν.

Στη δεύτερη φάση (ανάδειξη των ιδεών των µαθητών) δίνουµε στους µα-
θητές κατάλληλα σχεδιασµένο Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο παρουσιάζεται 
στο παράρτηµα της εργασίας, προκειµένου να διαµορφώσουµε µία συνολική 
εικόνα για τις ιδέες τους πάνω στο θέµα που αναπτύσσεται. 

Στην τρίτη φάση (αναδόµηση των ιδεών των µαθητών) χρησιµοποιούµε 
έναν εργαστηριακό προβολέα slides, µε τον οποίο κάνουµε ανάµιξη των τριών 
βασικών χρωµάτων. 

Στην τέταρτη φάση (εφαρµογή) δουλεύουµε µε το λογισµικό Socrates, το 
οποίο αποδίδει τα χρώµατα µε καλύτερη ποιότητα από αυτή της εργαστηρι-
ακής εφαρµογής του προβολέα slides. Με τη χρήση της ενότητας «Φως και 
χρώµα» και των δραστηριοτήτων «Παίζουµε µε τα χρώµατα» και «Εργοστάσιο 
χρωµάτων» δείχνουµε στους µαθητές πώς γίνεται η ανάµιξη τόσο των βασι-
κών χρωµάτων όσο και των χρωµάτων των ζωγράφων. Στη συνέχεια ζητάµε 
από τους µαθητές να εργαστούν µόνοι τους µε το λογισµικό Socrates και να 
πειραµατιστούν µε διάφορες αναµίξεις. 

Στη φάση της αξιολόγησης δίνουµε στους µαθητές να συµπληρώσουν το 
Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο είχαµε χρησιµοποιήσει και στη φάση της ανά-
δειξης των ιδεών τους προκειµένου να αξιολογήσουµε την επιτυχία της διδα-
σκαλίας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν ότι ο Μ.Ο. του ποσοστού επιτυχί-
ας των πέντε µαθητών στο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε πριν τη διδασκαλία 
ήταν 48% ενώ ο αντίστοιχος Μ.Ο. στο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε µετά τη 
διδασκαλία ήταν 92%. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές που συµµετείχαν 
στις διδακτικές παρεµβάσεις χειρίστηκαν µε χαρακτηριστική άνεση τόσο τον 
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εργαστηριακό προβολέα slides των τριών βασικών χρωµάτων όσο και το λο-
γισµικό Socrates. Συνεπώς οι διδακτικές παρεµβάσεις κρίνονται επιτυχείς και 
πιστεύουµε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν κατά το σχεδιασµό της 
διδασκαλίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ερωτήσεις
1. Φωτίζουµε µια οθόνη κινηµατογράφου µε έναν κόκκινο κι έναν πράσινο 

προβολέα. Τι χρώµα θα προκύψει στο σηµείο που επικαλύπτονται το κόκ-
κινο και το πράσινο χρώµα από τους δύο προβολείς; (α) Κόκκινο (β) Πρά-
σινο (γ) Κίτρινο (δ) Άσπρο

2.  Φωτίζουµε µια οθόνη κινηµατογράφου µε έναν κόκκινο κι έναν µπλε προ-
βολέα. Τι χρώµα θα προκύψει στο σηµείο που επικαλύπτονται το κόκκινο 
και το µπλε χρώµα από τους δύο προβολείς; (α) Μαύρο (β) Κόκκινο (γ) 
Μπλε (δ) Πορφυρό

3.  Φωτίζουµε µια οθόνη κινηµατογράφου µε έναν πράσινο κι έναν µπλε προ-
βολέα. Τι χρώµα θα προκύψει στο σηµείο που επικαλύπτονται το πράσινο 
και το µπλε χρώµα από τους δύο προβολείς; (α) Άσπρο (β) Κυανό (γ) Πρά-
σινο (δ) Μπλε

4.  Φωτίζουµε µια οθόνη κινηµατογράφου µε έναν πράσινο, έναν µπλε προ-
βολέα κι έναν κόκκινο προβολέα. Τι χρώµα θα προκύψει στο σηµείο που 
επικαλύπτονται το πράσινο, το µπλε και το κόκκινο χρώµα από τους τρεις 
προβολείς; (α) Μαύρο (β) Άσπρο (γ) Κόκκινο (δ) Καφέ

5.  Ένας ζωγράφος αναµιγνύει κυανό, κόκκινο και κίτρινο χρώµα. Ποιο χρώµα 
πιστεύεις πως θα προκύψει από την ανάµιξη αυτών των τριών χρωµάτων; 
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