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Εισήγηση 1
Θέµα εισήγησης:
Η σηµασία του σχεδιασµού στη διαµόρφωση διδακτικού υλικού στη
Φυσική.
Περιεχόµενο εισήγησης:
Έχει σχεδιαστεί διδακτικό υλικό για το αυτοκινητάκι που αναπηδά
(rebounding trolley) χρησιµοποιώντας αρχές σχεδιασµού και έχει
εφαρµοστεί σε τµήµα Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης). Το συγκείµενο έχει
µελετηθεί από την πλευρά της κινηµατικής. Το διδακτικό υλικό
υποστηρίζεται από το λογισµικό Insight και λαµβάνει υπόψη τις
εναλλακτικές ιδέες των µαθητών.
Το διδακτικό υλικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην προτεινόµενη
εργασία σχεδιάστηκε ώστε να κάνει χρήση σε διδακτικά µέσα,
µεθόδους και διδακτική προσέγγιση τα οποία, µε βάση την
υπάρχουσα βιβλιογραφία, αποδείχθηκαν να είναι αποτελεσµατικά.
Η διδακτική προσέγγιση η οποία επιλέγηκε να χρησιµοποιηθεί είναι
αυτή της διερώτησης (McDermott, 1991).
Με βάση τη φιλοσοφία της διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης,
οι µανθάνοντες συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία, αφού
ως µέλη µικρών οµάδων που απαρτίζονται από τρία ή τέσσερα
άτοµα, εµπλέκονται συνεχώς σε ανταλλαγή ιδεών.
Η µελέτη του συγκείµενου έγινε αρχικά θεωρητικά (επισκόπηση
περσινών εννοιών) µέσα από κάποια ερωτήµατα. Οι µαθητές
κλήθηκαν να απαντήσουν τι αναµένεται να παρατηρήσουν αν
πραγµατοποιήσουν το πείραµα. Ακολούθως, συναρµολόγησαν την
πειραµατική διάταξη πήραν µετρήσεις και κατασκεύασαν γραφικές
παραστάσεις. Εδώ έγινε µια προσπάθεια να κάνουν κάποιες
συγκρίσεις και συνδέσεις µε αυτά που απάντησαν στο θεωρητικό
µέρος. Τέλος, η µελέτη του συγκείµενου ολοκληρώθηκε και µέσα από
ένα µοντέλο που κατασκεύασαν για να κάνουν και πάλι συγκρίσεις µε
τα προηγούµενα και να βγάλουν συµπεράσµατα. Τόσο η συλλογή
δεδοµένων µε την χρήση αισθητήρων, όσο και η µοντελοποίηση
έγιναν µε την χρήση του λογισµικού Insight.
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Η παρούσα διδακτική παρέµβαση έχει βασικό σκοπό να αναπτύξουν
οι µαθητές δεξιότητες επιστηµονικής έρευνας και να αξιοποιούν τα
νοητικά αποθέµατά τους περισσότερο αποτελεσµατικά. Για να
αναπτύξουν τα παιδιά τις γνωστικές τους ικανότητες και δεξιότητες
πρέπει να εµπλακούν σε διερευνητικά µαθησιακά περιβάλλοντα
(Zimmerman, 2000) Ένα διερευνητικό µαθησιακό περιβάλλον
περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό διαδικαστικών και γνωστικών
δραστηριοτήτων, όπως η διατύπωση ερωτήσεων, η αναζήτηση
υποθέσεων, ο σχεδιασµός και η εκτέλεση των πειραµάτων, η χρήση
οργάνων, η µέτρηση, η συλλογή και καταγραφή δεδοµένων, η
ερµηνεία των αποτελεσµάτων και η αναθεώρηση ή και απόρριψη των
υποθέσεων αυτών υπό το φως της ερευνητικής µαρτυρίας και η
ανάπτυξη θεωριών και µοντέλων (Keys, 1995; Schauble, Glaser,
Duschl, & Schulze, 1995).
Στοχεύει επίσης στην ενιαία προώθηση των συλλογιστικών
στρατηγικών που αφορούν δραστηριότητες µέτρησης (συλλογή,
ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων από αισθητήρες) και
δραστηριοτήτων µοντελοποίησης, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη
εννοιολογικής κατανόησης σε έννοιες της κινηµατικής και της
ενέργειας.
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