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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έχει αναπτυχθεί ο δικτυακός τόπος http://aplo.eled.auth.gr που περιέχει πειράµατα µε υλικά 
καθηµερινής χρήσης και καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε 
κεφάλαια της Φυσικής που συνήθως περιέχονται στα σχολικά βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Μέσα από το περιεχόµενο του δικτυακού αυτού  τόπου επιχειρείται να δοθεί µια απάντηση σε 
ερωτήµατα όπως: i) Είναι δυνατό να γίνουν πειράµατα, όταν λείπουν από τα σχολεία οι ειδικοί χώ-
ροι και τα ειδικά υλικά, όργανα και συσκευές που απαιτούνται; ii) Τα πειράµατα συχνά αποτυγχά-
νουν. Υπάρχουν πειράµατα µε µεγάλη πιθανότητα επιτυχίας; iii) Υπάρχει το ενδεχόµενο κατά την 
εκτέλεση του πειράµατος να συµβεί κάποιο ατύχηµα. Υπάρχουν πειράµατα µε µικρή επικινδυνότητα; 
iv) Τι είδους πειράµατα είναι κατάλληλα για µια διδασκαλία των Φυσικών επιστηµών που να αφορά 
και να ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη και όχι µόνο να εξυπηρετεί τελικά την είσοδο ορισµένων στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση;  Στην παρούσα φάση εισάγονται και αντίστοιχα πειράµατα Χηµείας και 
Βιολογίας.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: δικτυακός τόπος, πειράµατα µε υλικά καθηµερινής χρήσης, φυσικές 
επιστήµες και καταστάσεις καθηµερινής ζωής, πειραµατική διδασκαλία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Έρευνες έχουν δείξει ότι, µεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ανασταλτικούς 

παράγοντες για την εκτέλεση πειραµάτων την έλλειψη των απαιτούµενων υλικών και κατάλληλων 
χώρων, το φόβο του ατυχήµατος και το φόβο της αποτυχίας (Χαλκιά 1999). Σε µια απόπειρα να 
αρθούν οι παραπάνω ανασταλτικοί παράγοντες έχει σχεδιαστεί, και µερικά υλοποιηθεί κυρίως στα 
πλαίσια του προγράµµατος εξοµοίωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µια 
πρόταση για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην πειραµατική 
διδασκαλία των φυσικών επιστηµών όπου αντί της χρησιµοποίησης ειδικών υλικών 
χρησιµοποιούνται υλικά καθηµερινής χρήσης όχι απλά ως λύση ανάγκης αλλά ως επιλογή (βλ. 
Κουµαράς 2002). Στα πλαίσια αυτής της πρότασης έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί δικτυακός 
τόπος (site). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 
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Ο δικτυακός τόπος περιέχει  i) Πειράµατα µε υλικά καθηµερινής χρήσης ii) Καταστάσεις από 
την καθηµερινή ζωή που µπορούν να συνδεθούν µε το αντικείµενο του µαθήµατος και iii) ιδέες – 
προτάσεις για την εύρεση ή κατασκευή απαιτούµενων υλικών ή οργάνων. Αναλυτικότερα: 

 
i) Πειράµατα µε υλικά καθηµερινής χρήσης 
Αρχικός πυρήνας του δικτυακού τόπου είναι πειράµατα που ήδη έχουν διδαχτεί σε εκ-

παιδευτικούς (Κουµαράς 2002), εµπλουτισµένα µε περισσότερες φωτογραφίες και µικρής 
διάρκειας ταινίες. Οι ταινίες δεν έχουν στόχο να δειχτούν στους µαθητές, αλλά να συµβάλλουν 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αφού δείχνονται σε αυτές λεπτά σηµεία στην προετοιµασία 
και εκτέλεση του πειράµατος. Θεωρούµε ότι οι περισσότερες φωτογραφίες και οι ταινίες 
καθοδηγούν στην εκτέλεση του πειράµατος καλύτερα από ένα γραπτό κείµενο και αυτός είναι 
ένας λόγος, που πέρα από το βιβλίο οργανώθηκε ο δικτυακός τόπος, ο οποίος βέβαια περιέχει και 
περισσότερα πειράµατα φυσικής από το βιβλίο αλλά και  δεν περιορίζεται µόνο σε πειράµατα 
φυσικής.    

 Πέραν της περιγραφής των πειραµάτων δίνονται διευκρινήσεις σε τεχνικό επίπεδο, οδηγίες για 
επιπλέον ενέργειες του εκπαιδευτικού και εντοπίζονται τα γνωστά, από παλαιότερες εφαρµογές, 
“λεπτά σηµεία” στην εκτέλεση του πειράµατος. Πρόκειται για πειράµατα, σήµερα κυρίως 
φυσικής, τα οποία καλύπτουν την ύλη που συνήθως διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Στη φάση αυτή µπαίνουν και πειράµατα Χηµείας και Βιολογίας. Στόχος  είναι να καλυφθούν όλα 
τα κεφάλαια Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας της Ε΄ και Στ’ τάξεων του ∆ηµοτικού και των Α’, 
Β’ και Γ’ τάξεων του Γυµνασίου (όχι µόνο των σηµερινών βιβλίων αλλά των κεφαλαίων που 
συνήθως περιλαµβάνονται στην ύλη αυτών των τάξεων). Η πρόσβαση στα πειράµατα αυτά θα 
είναι δυνατή αναζητώντας τα µέσα από τα κεφάλαια π.χ. Ατµοσφαιρική πίεση, Άνωση κ.ά. που 
συνήθως περιέχονται στα σχολικά βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στόχος µας είναι αν 
σταθεροποιηθούν κάποια βιβλία να  αναζητούνται και µέσα από πίνακα αντίστοιχο µε τα 
περιεχόµενα του σχολικού βιβλίου. Θα µπορούσε δηλ. ο εκπαιδευτικός αφού µπει στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου να επιλέξει την τάξη (Ε΄ και Στ’ τάξεων του ∆ηµοτικού και των Α’, 
Β’ και Γ’ τάξεων του Γυµνασίου)  στην οποία διδάσκει, στη συνέχεια, και αν διδάσκει στο 
Γυµνάσιο το αντικείµενο Φυσική Χηµεία ή Βιολογία, το βιβλίο και το κεφάλαιο που τον 
ενδιαφέρει και τέλος τα διαθέσιµα για αυτό πειράµατα. 
Για κάθε πείραµα είναι ήδη έτοιµοι πίνακες, που έχουν συµπληρωθεί από εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει τα πειράµατα στους µαθητές τους, που πληροφορούν τον κάθε 
ενδιαφερόµενο για στοιχεία όπως: ∆υσκολία εύρεσης των απαιτούµενων υλικών, Κόστος των 
απαιτούµενων υλικών (συνήθως µηδαµινό ή ελάχιστο), ∆υσκολία εκτέλεσης του πειράµατος, 
Κίνδυνος για τον διδάσκοντα, Κίνδυνος για τους µαθητές, Αντίδραση των µαθητών σε αυτό. 
Πίνακας µε τα παραπάνω στοιχεία συνοδεύει κάθε προτεινόµενο πείραµα µε στόχο να 
διευκολύνει τους συναδέλφους στις επιλογές τους.  

 
ii) Καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή που µπορούν να συνδεθούν µε το αντι-
κείµενο του µαθήµατος 
Περιλαµβάνει καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή οι οποίες προσφέρονται για τη δηµιουργία 

προβληµατισµού και τη δηµιουργία ενδιαφέροντος στο µαθητή για το αντικείµενο που θα 
διδαχτεί. Στόχος είναι να ασκηθεί ο µαθητής στο να παρατηρεί το περιβάλλον του, να ερµηνεύει 
(τουλάχιστον να προσπαθεί) τις παρατηρήσεις του, και να συνδέει όσα διδάσκεται στο σχολείο µε 
το γύρω του κόσµο. Στο ∆ικτυακό τόπο περιλαµβάνονται µικρές ταινίες µε καταστάσεις από την 
καθηµερινή ζωή.     

 
iii) Ιδέες–προτάσεις για την εύρεση ή κατασκευή απαιτούµενων υλικών ή οργάνων 
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Εδώ δίνονται προτάσεις σχετικές µε το που µπορεί να βρει ο εκπαιδευτικός υλικά που 
απαιτούνται για τα πειράµατα (π.χ. σε τι καταστήµατα γενικού εµπορίου  µπορεί π.χ. να βρει 
µαγνήτες, πυξίδες, χάλκινα σύρµατα ή φύλλα χαλκού κτλ) καθώς και ιδέες για την κατασκευή 
αντικειµένων (π.χ, πώς να φτιάξεις ένα βαθύ, στενό και διαφανές πλαστικό δοχείο, πώς να 
φτιάξεις ένα διακόπτη, να ανοίξεις τρύπες σε πλαστικό κτλ) ή οργάνων που θα διευκολύνουν τον 
εκπαιδευτικό στην εκτέλεση των πειραµάτων. Και εδώ πυρήνας είναι υλικό που έχει ήδη διδαχτεί 
και περιλαµβάνεται σε βιβλίο (Κουµαράς  2002).  
 
ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 
Σχεδιάζεται να υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα µπορούν να 

παίρνουν απαντήσεις σε ερωτήµατά τους σχετικά µε το προτεινόµενο πείραµα κτλ. Πέραν αυτού 
σχεδιάζεται και  χώρος ανταλλαγής και αντιπαράθεσης απόψεων µεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι 
εκπαιδευτικοί θα µπορούν:  
• να παραθέτουν την εµπειρία τους από την εκτέλεση ενός από τα προτεινόµενα πειράµατα ή 

τη χρησιµοποίηση καταστάσεων από την καθηµερινή ζωή. 
• να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές µε τα προτεινόµενα (διευκρινήσεις, ερµηνείες, υλικά, 

κτλ)  
• να αξιολογούν όσα από τα προτεινόµενα υλικά χρησιµοποίησαν στην τάξη όσον αφορά: την 

αποτελεσµατικότητα τους στη διδασκαλία, τη δυσκολία εύρεσης των απαιτούµενων υλικών, 
τη δυσκολία εκτέλεσης, το κόστος κτλ. Τα στοιχεία από αυτή την αξιολόγηση θα περνάνε 
στον πίνακα που συνοδεύει το κάθε πείραµα κτλ.  

Τέλος οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις προτάσεις τους είτε 
για τροποποίηση των προτεινόµενων πειραµάτων κ.ά. είτε για νέα πειράµατα ή και ιδέες για 
κατασκευή αντικειµένων και οργάνων που θα διευκολύνουν στην εκτέλεση των πειραµάτων. Τα 
προτεινόµενα υλικά µετά από κρίση θα περιλαµβάνονται, επώνυµα, στο δικτυακό τόπο.  
Βασικές αρχές για τα προτεινόµενα πειράµατα είναι: i)Να γίνονται µε υλικά καθηµερινής 

χρήσης, τα οποία µπορούν να βρεθούν εύκολα και µε µικρό ή και καθόλου κόστος. ii)Να µην 
περικλείουν κανένα κίνδυνο είτε για τους µαθητές είτε για τον δάσκαλο.  iii) Να πετυχαίνουν και 
iv) Τα αποτελέσµατά τους να γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους µαθητές.  
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