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Εισαγωγή 

To πείραμα που παρουσιάζεται έχει ως στόχο μαθητές της τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από διάφορες χώρες, μέσω κοινού 

σχεδίου μαθήματος, να διερευνήσουν το εάν δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα ή ετερόχρονα 

στο έδαφος, με τη χρήση απλών υλικών (Κουμαράς 2002, Νεράντζης 2014, Valadares 2005) με 

τη χρήση λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφίας και video.  Η εκπαιδευτική διαδικασία 

«διαπραγματεύεται» βασικές έννοιες της Φυσικής και στο πείραμα αυτό εμπλέκονται και 

έννοιες της φυσικής όπως πεδίο, ισχύς του πεδίου, βαρύτητα, οι οποίες πάντοτε κινούν την 

περιέργεια των μαθητών προσδίδοντας έτσι εσωτερικά κίνητρα για την εμπλοκή των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Boekaerts 2002). Εκτεταμένη περιγραφή, εκπαιδευτικό υλικό, 

προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις για το πείραμα μπορείτε να δείτε στο (συνεχώς 

εμπλουτιζόμενο post) http://wp.me/s3oRiZ-gal.  

 

Τελικά, ο Γαλιλαίος τί έκανε στον Πύργο της Πίζας; 

Όσον αφορά στο πείραμα του Γαλιλαίου της ρίψης σφαιρών από τον πύργο της Πίζας 

έχει χυθεί πολύ μελάνι για τον εάν πραγματοποιήθηκε και σε ποιο πλαίσιο (Wikipedia 2014). Ο 

Γαλιλαίος μπορεί να μην αναφέρει σε κάποιο γραπτό του ένα τέτοιο πείραμα, αναφέρει όμως 

το σχετικό νοητικό πείραμα. Το παρουσιάζουμε εδώ πρώτα στην «παραλλαγή» που 

παρουσιάστηκε στους μαθητές της Β’ τάξης του Τμήμα Ένταξης 4ου Γυμνασίου Σταυρούπολης 

και κατόπιν ακολουθώντας τη σκέψη του Galilei. H όλη παρουσίαση ολοκληρώνεται με την 

αφίσα «Aristotle vs Galileo» (βλ. σελίδα 11 παρακάτω).  

Ας θεωρήσουμε (1η σκέψη) ότι αφήνουμε σώμα 1 κιλού, και δεδομένου όγκου, να πέσει 

από 20 μέτρα ύψος. Το σώμα αυτό θα φτάσει στο έδαφος σε ορισμένο χρόνο – σε 2 

δευτερόλεπτα. Ας υποθέσουμε τώρα (2η σκέψη), πως στα 20 μέτρα ύψος και δίπλα στο πρώτο 

I was on land, but the land didn’t belong 

to earth anymore, was allowed to rest 

in floating patches here and there. 

(from  Jo Shapcott’s  poem  LA SERENISSIMA) 
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σώμα υπάρχει ένα δεύτερο σώμα ακριβώς ίδιο με το πρώτο. Αφήνουμε ταυτόχρονα τα δύο 

σώματα να πέσουν. Και τα δύο σώματα θα φτάσουν στο έδαφος σε 2 δευτερόλεπτα ([5] στην 

αφίσα). Εάν ενώσουμε τα δύο σώματα με μία λεπτή κλωστή, τότε και πάλι θα λέγαμε ότι τα 

δύο (ενωμένα) σώματα θα χρειαστούν 2 δευτερόλεπτα να φτάσουν στο έδαφος ([6] στην 

αφίσα). Θα μπορούσαμε (3η σκέψη) να θεωρήσουμε αυτά τα δύο σώματα ως ένα ενιαίο σώμα; 

Ή ακόμη και εάν (4η σκέψη) ήταν εφαπτόμενα, τόοοσο απειροελάχιστα κοντά, δέν θα τα 

θεωρούσαμε ως ένα ([6] στην αφίσα); Σε αυτή την περίπτωση ένα σώμα 1 κιλού (1η σκέψη) και 

ένα σώμα 2 κιλών (3η & 4η σκέψη) χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φτάσουν στο έδαφος! 

Γενικεύοντας, σώματα οποιασδήποτε μάζας (αγνοώντας την αντίσταση του αέρα), εάν 

αφεθούν ελεύθερα από το ίδιο ύψος,  χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φτάσουν στο έδαφος.  

Ο Γαλιλαίος για να αντικρούσει τον άποψη του Αριστοτέλη, ότι η ταχύτητα της πτώσης 

ενός αντικειμένου εξαρτάται (ανάλογα) από τη μάζα του ([1] στην αφίσα), σκέφτηκε ως εξής: 

σύμφωνα με την αριστοτελική λογική, εάν ένα ελαφρύ και ένα βαρύ αντικείμενο είναι δεμένα 

μεταξύ τους με νήμα και τα αφήσουμε να πέσουν από κάποιο ύψος, τότε η βαρύτερο 

αντικείμενο θα πέφτει πιο γρήγορα ([2] στην αφίσα). Έτσι, το νήμα μεταξύ των δύο θα 

τεντωθεί. Αυτό όμως θα επιτρέψει στο ελαφρύτερο αντικείμενο να …«φρενάρει» και να 

επιβραδύνει το βαρύτερο! ([3] στην αφίσα) Μόλις συμβεί αυτό όμως και καθώς τα δύο 

σώματα κινούνται ως ένα, το βάρος των δύο αντικειμένων μαζί είναι μεγαλύτερο από το βάρος 

κάθε ενός σώματος ξεχωριστά, καθιστώντας το σύστημα ως σύνολο ικανό για …γρηγορότερη 

πτώση! ([4] στην αφίσα). Όμως, είτε το ελαφρύ σώμα θα πέφτει αργά είτε …γοργά. Δεν γίνεται 

…και τα δύο! Καθώς αντιμετωπίζουμε μια αντίφαση στην αρχική υπόθεση αποδεικνύεται πως 

αυτή (η αρχική αριστοτελική) υπόθεση είναι λανθασμένη (Andrews 2010).  

 

Πειράματα με απλά καθημερινά υλικά, Διερευνητική Μάθηση και ΤΠΕ (GoLab & ILS)  

Τα πειράματα έχουν πλεονεκτήματα (Κουμαράς 2002, Νεράντζης 2014, Valadares 

2005). που τα καθιστούν ένα μαθησιογόνο πεδίο συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών 

της γενικής και ειδικής αγωγής όσο και μεταξύ των μαθητών στοχεύοντας στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και επί διαδικαστικών (procedural) και μεταγνωστικών (metacognitive) 

εκπαιδευτικών στόχων. Το γεγονός αυτό «ξεπερνά», και έως έναν βαθμό αντιμετωπίζει, α) την 

αδυναμία πλήρους επέκτασης στο μαθηματικό πεδίο αναπαράστασης εννοιών της επιστήμης 

και των συνδέσεών τους, β) του γεγονότος ότι οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, εκτός από 

διαχρονικότητα και παγκοσμιότητα, δεν τροποποιούνται εύκολα (Περδίκης 2006, Heywood 

2010) και  γ)  των  εκτεταμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας (Παντελιάδου 2004). Αποτελεί, 

πλέον, ισχυρή πεποίθησή μας, πως τα πειράματα με απλά υλικά «συγκολλούν» την 

επιστημονική γνώση και την κατανόηση των εννοιών με την καθημερινή εμπειρία και το 

περιεχόμενο των εννοιών αντίστοιχα.  
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 Η διερευνητική μάθηση αποσκοπεί στην άσκηση των μαθητών στις επιστημονικές 

διαδικασίες και στην πρακτική των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του επιστημονικού 

γραμματισμού. Κεντρική ιδέα της διερευνητικής μεθόδου είναι η διατύπωση απλών προσιτών 

επιστημονικών ερωτημάτων (ή προβλημάτων αναδυόμενων από την καθημερινή ζωή και 

εμπειρία) σχετικών με το προς μελέτη θέμα (Παπασταματίου 2011a,b, Levy 2011). 

Αναπόδραστα, και στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας, ενσωματώνεται η χρήση των νέων 

τεχνολογιών παράλληλα με τη διερευνητική μάθηση. Η χρήση του Η/Υ και του διαδραστικού 

πίνακα θεωρείται δεδομένη.  

Έγινε χρήση της πλατφόρμας Graasp και του Global Online Science Labs for Inquiry 

Learning at School (Go-Lab), για την κατασκευή ενός πολύγλωσσου, Inquiry Learning Space (ILS) 

του μαθήματος (GoLab, 2014). Το GoLab «προτείνει» τη χρήση του Κύκλου διερεύνησης που 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα: Προσανατολισμός  Εννοιολόγηση (Ερώτηση ή/και Υπόθεση)  

Δερεύνηση (Εξερεύνηση ή/και Πειραματισμός ή/και Ερμηνεία Δεδομένων)  Συμπεράσματα, 

όπου παράλληλα η πορεία αυτή διατρέχεται από Συζήτηση, Ανάκλαση και Επικοινωνία. 

Επιπλέον, το εικονικό εργαστήριο, για την Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση, έρχεται προς επίρρωσιν των 

διδακτικών επιλογών (επίδειξη, έρευνα ή αξιολόγηση). Αξίζει να σημειωθεί πως η χρήση 

εξειδικευμένου λογισμικού εξαρτάται ισχυρά (θετικά ή αρνητικά) από τις δεξιότητες των 

μαθητών των ειδικών δομών. 

 

Οργάνωση διδασκαλίας  

Οι μαθητές, υποστηριζόμενοι από ατομικό πολύγλωσσο ILS ως φύλλο εργασίας (βλ. 

http://goo.gl/PCTe2Q), εργάζονται σε ομάδες των 3-4 σε κατάλληλο σχολικό χώρο ή ακόμη, 

εφόσον υπάρχουν notebook ή tablet, καιρού επιτρέποντος, σε κατάλληλο σημείο του αύλειου 

χώρου (Braund 2004). Τα υλικά των πειραματικών δραστηριοτήτων παρέχονται είτε από τον 

διδάσκοντα είτε από τους μαθητές και, παρόλο που δεν ελλοχεύουν κάποιοι «εμφανείς» 

κίνδυνοι (όπως λ.χ. σε ένα πείραμα με βρασμό νερού) εντούτοις, τηρούνται τα μέτρα 

ασφαλείας (π.χ. γυαλιά εργαστηρίου). Το παρόν διδακτικό σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί 

και μέσω μιας ανοικτής διερευνητικής διδακτικής προσέγγισης (οpen inquiry).  

Για τις ανάγκες της παρουσίασης παρατίθενται οι επιλογές και οι προτάσεις για την 

πειραματική διάταξη, όπως αυτές προέκυψαν από τις συζητήσεις με τους μαθητές την 

περασμένης σχολική χρονιά. Οι διδακτικοί στόχοι «ανήκουν» στην αναθεωρημένη ταξινομία 

του Bloom (Heer 2012) και αφορούν μία διαδικασία διδασκαλίας ως ένα σκόπιμο μέσο για 

έναν σκοπό (Staver 2007). Βασική εκπαιδευτική αρχή είναι, επίσης, η άμεση ενεργή εμπλοκή 

όλων των μαθητών στην κατανόηση βασικών επιστημονικών εννοιών (Staver 2007), θέτοντας 

εκπαιδευτικούς στόχους στη ζώνη της επικείμενης μάθησης των μαθητών (Vytgosky, 1978). 
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Προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας  

Αμέσως παρακάτω, “αντιγράφοντας από την ιστοσελίδα” βλέπουμε το πολύγλωσσο ILS. 

Κάνοντας ‘κλικ’ στην ιστοσελίδα του ILS (http://goo.gl/PCTe2Q) ζητείται η εισαγωγή nickname. 

Μπορεί να εισαχθεί οποιοδήποτε  nickname  (π.χ. kf, 1234, Kostas, … ) και κάνοντας ‘κλικ’ στο 

Go! οδηγούμαστε στο ΙLS με τίτλο Falling Objects. Χάριν οικονομίας του χώρου, θα 

παρουσιάσουμε εδώ το ILS μόνο στα Ελληνικά. 

 

 

WELCOME ! THIS IS A MULTILINGUAL ILS ON FALLING OBJECTS ! 

in English, in Greek, in Italian, in German, ... 

(if you want to see this ILS in your language only, click here for Engish, here for Greek, here for …) 

 

1. Δες το κόμικ παρακάτω και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν (http://goo.gl/djIejr)... 
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2. Ένα μικρό video για τον Galileo Galilei... (youtube ID: NMM8vx9vDiE) 

 

 

3. Μοιράσου τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σου... (GoLab app: share writing) 

 

…Συνέχισε στην επόμενη φάση! 

 

 

Σε αυτή τη φάση πρόκειται να προετοιμάσουμε την επιστημονική μας έρευνα, για να απαντήσουμε 
στην ερώτηση «Δύο (διαφορετικά) σώματα τα οποία τα αφήνουμε ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος φτάνουν 
ταυτόχρονα ή ετερόχρονα στο έδαφος;»   
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4.  Πρώτα, απάντησε στη παρακάτω ερώτηση... (http://goo.gl/nyu0FQ)  

 

5. Καταγράψτε και μοιραστείτε με την τάξη, ποιους παράγοντες θεωρείτε ότι πρέπει να "εμπλακούν" 
στην έρευνά μας. (GoLab app: share writing) 

 

6. Τώρα, συζητήστε με την ομάδα σας και προτείνετε μία δραστηριότητα ώστε να διερευνηθεί η 
παραπάνω ερώτηση. Δώστε έναν τίτλο στην δραστηριότητα που προτείνετε, καταγράψτε τα υλικά που 
θα χρειαστείτε και, εάν μπορείτε, φτιάξτε ένα σχέδιο. Υπενθύμιση: Σε μία διερεύνηση, αφού 
αποφασίσουμε ποιους παράγοντες θα συμπεριλάβουμε, (κάθε φορά) μεταβάλλουμε τον ένα παράγοντα 
κρατώντας σταθερούς τους υπόλοιπους, ελέγχοντας/μετρώντας/καταγράφοντας κάποια 
ποσότητα/ιδιότητα.  

7. Εν τέλει, περιγράψτε συνοπτικά και τις διαδικασίες διεξαγωγής του πειράματος. (GoLab app: 
skratchpad) 

 

…Συνέχισε στην επόμενη φάση! 

 

 

8. Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα υλικά: δύο (2) ίδια δοχεία, πετονιά, μικρό ξυλαράκι, μεταλλικό 
σύρμα, διάφορα υλικά (χώμα, φελιζόλ, νερό, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.), ζυγαριά, ψαλίδι, 
smartphone ή/και tablet ή/και φωτογραφική μηχανή ή/και βιντεοκάμερα, Η/Υ,  λογισμικό 
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επεξεργασίας φωτογραφιών, λογισμικό επεξεργασίας video.  Προχωρήστε στην κατασκευή της 
πειραματικής διάταξης. 

 

9A. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις την ακόλουθη GoLab εφαρμογή για να σχεδιάσεις τη 
δραστηριότητά σου!  (GoLab app: Experiment Design Tool fluid – http://goo.gl/zcPY6a) 

 

9B. Χρησιμοποιώντας το Google Spreadsheet που βλέπετε παρακάτω, κατασκευάστε (Copy/Pαste) 
Πίνακες για τις ρίψεις. Στο πεδίο "GROUP" γράψτε τον αριθμό της ομάδας σας. Στο πεδίο "Material" 
καταγράψτε το υλικό του κάθε αντικειμένου/δοχείου, στο πεδίο "Weight" σημειώστε το βάρος των 
υλικών που τοποθετείτε στα δοχεία και σε κάθε πεδίο "PHOTO#..." σημειώστε (μετά την επεξεργασία 
των φωτογραφιών ή του video) εάν τα σώματα "πέφτουν μαζί ή όχι". (http://goo.gl/9VyN1P) 
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10. Ξεκινήστε! Τοποθετήστε (σημεία Ι και ΙΙ στο σχέδιο παρακάτω) είτε διαφορετικό αριθμό όμοιων 
αντικειμένων (περίπτωση ΙΙΙ) είτε διαφορετικά υλικά μέσα στα δοχεία (περίπτωση ΙV). Αφήστε (ή κόψτε) 
την πετονιά ενώ παράλληλα καταγράφετε την πτώση με το smartphone/table (π.χ. με την εφαρμογή 
PhotoSequence Pro) ή /και με video. Σιγουρευτείτε ότι έχετε "σώσει" τις φωτογραφίες/video.  

Επαναλάβετε για διαφορετικά υλικά (χώμα, αέρα, νομίσματα) ή/και διαφορετικές ποσότητες... 

 

11. Για τα αρχεία video μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν movie editor (π.χ. Movie Maker) και να 
λάβετε "κατάλληλα" στιγμιότυπα (snapshots).Στη συνέχεια... Για τα αρχεία των φωτογραφιών με ένα 
λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών (λ.χ. Paint) μπορείτε να προχωρήσετε σε μία επεξεργασίας όπως 
αυτή των παρακάτω στιγμιότυπων από το αρχικό video... 

...το video (youtube ID: K6ERHOn2k_g&rel=1) 
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...λάβαμε τρία στιγμιότυπα και βάλαμε το ένα δίπλα στο άλλο 

 

...τραβήξαμε γραμμές ενώνοντας "χαρακτηριστικά σημεία" 

 

...εξετάζουμε και παρατηρούμε 

 

Παρατηρήσαμε δηλαδή, εάν από το ένα στιγμιότυπο στο άλλο υπάρχει αλλαγή (μεταβολή) στην κλίση 
των γραμμών... 

 

Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας στο πίνακα (βήμα 9) 

…Συνέχισε στην επόμενη φάση! 
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 12. Συζητήστε μέσα στην ομάδα σας για το τί διαπιστώσατε από την έρευνα που κάνατε. Συζητήστε εάν 
αυτό/ά που διαπιστώσατε από την έρευνά σας ήταν αυτό/ά που περιμένατε; (Ναι ή Όχι; Γιατί;). 
Υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να δημιουργούν "σφάλματα/αποκλίσεις"; (Ποιοι; Γιατί;). Υποστηρίξτε 
με επιχειρήματα την άποψή σας. 

  

13. Γράψτε ένα μικρό κείμενο το οποίο θα εκθέτει το πείραμα, τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις 
της ομάδας. Το υλικό αυτό θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια (τάξη).  

 

…Συνέχισε στην επόμενη φάση! 

 

14. Πριν παρουσιάσει η κάθε ομάδα το πείραμα και τα αποτελέσματά της, ξανα-απάντησε στα 

ερωτηματολόγια που συνάντησες προηγουμένως!... (http://goo.gl/sqxXrc & http://goo.gl/OEDKWS) 
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και…  

 

 

14. Παράλληλα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων τον διδάσκοντα, δες την 
αφίσα "Aristotle vs Galileo". 
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16. Kλείνοντας, δες ένα video  με μερικά ενδιαφέροντα γεγονότα για τον Galileo Galilei και ένα video   
το πείραμα "σφυρί & φτερό" που πραγματοποιήθηκε στη Σελήνη!! 

 

 

 

 

Σημείωση: Στο ILS περιλαμβάνονται και προτάσεις αξιολόγησης και επέκτασης (βλ.  

http://wp.me/s3oRiZ-gal ή http://goo.gl/PCTe2Q) 
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Συζήτηση, Συμπεράσματα 

Οι παράγοντες που συνέδραμαν στην κατάρτιση της παρούσας πρότασης είναι οι 

μαθητές και οι δυσκολίες τους καθώς και οι διδακτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει ο 

συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης του περιεχομένου. Ακολούθως οι δραστηριότητες 

σχεδιάστηκαν ώστε να είναι απλές, κατανοητές, να μη στηρίζονται στις γλωσσικές ικανότητες 

των μαθητών, να αναφέρονται όλα στις ίδιες θεωρητικές ιδέες και να προάγεται η συνεργασία 

μεταξύ της τυπικής τάξης και της ειδικής εκπαίδευσης. Οι  μαθητές  συμμετέχουν  και  

εμπλέκονται  ενεργά.  Η  χρήση  διαγραμμάτων, Η/Υ, οργανογράμματος, πινάκων, εποπτικού 

υλικού, η ‘βήμα προς βήμα’ παρουσίαση της ύλης, η οργάνωση και η παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων, η χρήση φύλλων εργασίας, η ανατροφοδότηση συντελούν στη διαμόρφωση 

στρατηγικών μάθησης  και στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών στρατηγικών  των 

διδασκομένων.  

Στην ανάρτηση «Galileo Galilei» (http://wp.me/s3oRiZ-gal) θα βρείτε σχόλια και 

παρατηρήσεις για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία: χωρισμός ομάδων, video και 

φωτογραφίες από τις διάφορες υλοποιήσεις του πειράματος, τη χρήση του λογισμικού Tracker 

(https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/) για την επεξεργασία των αρχείων video κ.ά. 

Επίσης πρέπει να τονιστεί πως για σώματα με «πολύ μικρό» βάρος η επίδραση της αντίστασης 

του αέρα είναι πολύ σημαντική και δεν πέφτουν ταυτόχρονα εάν αφεθούν να πέσουν μαζί με 

ένα «βαρύτερο» σώμα! Έτσι «ανοίγεται» ένα πεδίο για το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων 

περαμάτων – π.χ. με τη «δραστική» αλλαγή του όγκου των σωμάτων – σε μία δημιουργική 

«ανοικτή» διερεύνηση από τη πλευρά των μαθητών. 

Τέλος, η δι–ερεύνηση θέτει άμεσα τους «πυλώνες» του ευρύτερου πλαισίου 

ολοκλήρωσης του ατόµου µε την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και διάθεσης για ενεργοποίηση 

και δημιουργία, τόσο σε  ατοµικό  επίπεδο  όσο  και  σε  συνεργασία  µε  άλλα  άτοµα  ή  

οµάδες  (ΔΕΠΠΣ),  στοχεύοντας  στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (ΦΕΚ 303, 2003) 

οικοδομώντας, εν τέλει, έναν πολιτισμό ειρήνης (UNESCO).   

 

Ευχαριστίες    
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ευχαριστήσω τον Καθηγητή A.A. (Anjo) Anjewierden για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα 
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