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Η συµβολή της ιστορίας των Φυσικών Επιστηµών στη διδασκαλία της 
έννοιας «τριβή» στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Προσπάθεια ένταξης µιας 

µελέτης στο µοντέλο SHINE∗ 
Νεκτάριος Τσαγλιώτης, ΠΤ∆Ε, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

e-mail: ntsag@edc.uoc.gr  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να εξετάσει το βαθµό στον οποίο µια ιστορική διερεύνηση 

και διαπραγµάτευση της έννοιας «τριβή» µπορεί να συµβάλλει: α) στη διαµόρφωση έργων 

διδασκαλίας και µάθησης, µέσα σε ένα περιβάλλον σχολικής τάξης της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, β) στον εντοπισµό και την ερµηνεία εναλλακτικών συλλήψεων των παιδιών 

πριν και µετά από µία διδακτική παρέµβαση, εστιάζοντας πάνω σε αναδεικνυόµενες όψεις 

εννοιολογικής αλλαγής και γ) στην ένταξη των δύο προηγούµενων συγκειµένων µέσα στο 

µοντέλο έρευνας SHINE (Seroglou et al. 1998, Σέρογλου 2000, Σέρογλου & Κουµαράς 2000, 

Καρύδας 2000, Seroglou & Koumaras 2001), προκειµένου να ανιχνευτούν η ισχύς και τα 

όρια της χρήσης µιας ιστορικής προσέγγισης, µέσα από τη διδακτική και ερευνητική της 

αντιµετώπιση (βλ. σχετικά Παράρτηµα Ι). 

1.  Μια ιστορική διερεύνηση για την έννοια «τριβή» 

Φαίνεται ότι η πρώτη συστηµατική µελέτη για την τριβή γίνεται από τον Leonardo Da Vinci 

(1452-1519) στα Σηµειωµατάριά του, το 15ο αιώνα (MacCurdy 1956, Richter 1952).  Ο Da 

Vinci µέσα από πειραµατικές διερευνήσεις, που περιλάµβαναν σύρσιµο ξύλων πάνω σε 

διάφορες επιφάνειες, καταλήγει σε δύο εµπειρικούς και προσεγγιστικούς νόµους της τριβής 

(ανάλογη του βάρους του σώµατος, ανεξάρτητη της επιφάνειας επαφής), καθώς επίσης 

διαπραγµατεύεται µια προσέγγιση του συντελεστή τριβής (1/4 του βάρους του σώµατος) και 

κάνει λόγο για τα αποτελέσµατα της λίπανσης ή της παρεµβολής σωµάτων ανάµεσα στις 

επιφάνειες επαφής (Bowden & Tabor 1973, Faulkner 1974).  ∆ιατυπώνει την άποψη ότι 

«διαφορετικά σώµατα έχουν διαφορετικά είδη τριβής» (Forster II, 87r) και προβάλουν 

διαφορετική αντίσταση κατά την κίνηση του ενός πάνω στην επιφάνεια του άλλου 

(MacCurdy 1956).  Για τη φύση της τριβής ο Da Vinci έγραψε ότι διακρίνεται σε τρία είδη: 

«απλή τριβή είναι εκείνη που γίνεται από το αντικείµενο που κινείται πάνω στο µέρος που 

σύρεται, σύνθετη τριβή είναι εκείνη που γίνεται από το αντικείµενο που κινείται ανάµεσα σε 

δύο ακίνητα πράγµατα και ακανόνιστη τριβή είναι εκείνη που γίνεται από τη σφήνα 

διαφορετικών ειδών» (Ε., 35r).  Οι δύο εµπειρικοί του νόµοι για την τριβή διατυπώθηκαν ως 
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ακολούθως: «η τριβή παράγει το διπλάσιο ποσό προσπάθειας, αν το βάρος διπλασιαστεί» 

(Forster IIΙ, 72r) και «η τριβή που δηµιουργείται από το ίδιο βάρος θα είναι ίσης αντίστασης 

στην αρχή της κίνησής του, µολονότι η επαφή µπορεί να έχει διαφορετικά µήκη και πλάτη» 

(Forster II, 132v). Ακόµα για το ρόλο της λίπανσης έγραψε ότι «όλα τα πράγµατα και 

οτιδήποτε, όσο λεπτό και αν είναι αυτό, εάν παρεµβληθεί ανάµεσα σε αντικείµενα που 

τρίβονται µεταξύ τους τότε απαλύνει τη δυσκολία αυτής της τριβής» (Forster II, 132r) 

(MacCurdy 1956).  Συχνά απέδιδε την τριβή µε τον όρο “confregazione” (τρίβω µε ή µαζί) 

και διαισθάνθηκε την τεράστια σηµασία της για τη λειτουργία των µηχανών.  Εκτός από τη 

στατική τριβή φαίνεται να τον είχε απασχολήσει και η διαφοροποίηση ανάµεσα στην τριβή 

ολίσθησης και στην τριβή κύλισης, γιατί είχε µελετήσει την τριβή κινούµενων αξόνων και 

κυλίνδρων για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων (Faulkner 1974). 

Περίπου δύο αιώνες αργότερα µέλη της Γαλλικής Ακαδηµίας Επιστηµών διερευνούν 

φαινόµενα τριβής, µε πρακτικό κυρίως ενδιαφέρον για τη ναυτιλία και τις µηχανές, 

διαµορφώνοντας ένα κυρίαρχο ερευνητικό πρόγραµµα που κράτησε περίπου 150 χρόνια, µε 

προκήρυξη ειδικών διαγωνισµών και βραβείων.  Σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι κύριες 

φάσεις στην εξέλιξη των θεωριών για την τριβή φαίνεται να είναι τρεις: α) τα αρχικά 

πειράµατα και η θεώρηση του Amontons για την τριβή (1699), β) η προσθήκη της ιδέας της 

συγκόλλησης και των δυνάµεων συνάφειας µεταξύ των σωµατιδίων των επιφανειών επαφής 

από τον Desaguliers (1725 & 1734) και γ) οι εκτενείς και συστηµατικές µελέτες του Coulomb 

(1781).  Έτσι, στο τέλος του 17ου αιώνα αρχίζει να διαµορφώνεται µια παράδοση 

ποσοτικοποιηµένων µελετών για τα φαινόµενα και τις παραµέτρους της τριβής.  Τα µέλη της 

Ακαδηµίας οµόφωνα αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Amontons την πρωτοπορία για τις 

µελέτες και την ερµηνεία των φαινοµένων αυτών και όχι στον Da Vinci, τα Σηµειωµατάρια 

του οποίου παρέµειναν ευρύτερα άγνωστα µέχρι το 19ο αιώνα (Gillmor 1971). 

Ο Amontons (1663-1705), σε µια µελέτη του το 1699 διατύπωσε την άποψη ότι η δύναµη της 

τριβής είναι ανάλογη του «φορτίου» του σώµατος, συνήθως ίση µε το 1/3 του «φορτίου» και 

ανεξάρτητη από το εµβαδόν των επιφανειών επαφής.  Ισχυρίστηκε, ότι θα µπορούσε κανείς 

να θεωρήσει τη φύση της τριβής είτε ως ένα σύστηµα ελατηρίων που παραµορφώνονται 

στιγµιαία, είτε ως ένα σύστηµα δύσκαµπτων προεξοχών που προέρχονται από την τραχύτητα 

των επιφανειών (Gillmor 1971, Bowden & Tabor 1973).  Στην πρώτη περίπτωση η τριβή 

ισοδυναµεί µε τη συµπίεση ενός ελατηρίου για µια συγκεκριµένη απόσταση.  Στην 

περίπτωση των δύσκαµπτων προεξοχών, για τις επιφάνειες των σωµάτων που έρχονται σε 
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επαφή, ισχυρίστηκε ότι η τριβή ισοδυναµεί µε τη «δράση» (πιθανότατα υποδηλώνοντας το 

έργο) που απαιτείται για να ανασηκωθεί ένα σώµα πάνω στην τραχύτητα µιας επιφάνειας για 

µια δεδοµένη απόσταση.  Φαίνεται ότι δεν απασχόλησε τον Amontons το ζήτηµα των 

απωλειών ενέργειας και έτσι η ιδέα του για τα συστήµατα µε τα ελατήρια και τις δύσκαµπτες 

προεξοχές επεξηγούσε επαρκώς γιατί η τριβή ήταν ανάλογη µόνο στην κάθετη δύναµη και 

όχι στην επιφάνεια επαφής. 

Ο De La Hire (1640-1718), ως πρεσβύτερος ακαδηµαϊκός, αναλαµβάνει να ελέγξει τους δύο 

εµπειρικούς νόµους της τριβής που διατύπωσε ο Amontons και ιδιαίτερα το δεύτερο, ο οποίος 

αντιµετωπίστηκε µε «ιδιαίτερη έκπληξη» (Bowden & Tabor 1973).  Πιθανότατα η ιδέα ότι 

µεγαλύτερες επιφάνειες επαφής ενδέχεται να έχουν και µεγαλύτερες τριβές έκανε την 

Ακαδηµία να αντιµετωπίσει µε σκεπτικισµό το δεύτερο νόµο. Όµως, ο De La Hire 

επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα του Amontons, αλλά πρόσθεσε ακόµα δύο παράγοντες που 

ισχυρίστηκε ότι επηρεάζουν τα φαινόµενα τριβής.  Ο πρώτος παράγοντας είχε να κάνει µε τα 

µικρά αποσπώµενα κοµµάτια από τις επιφάνειες των δύο σωµάτων που είναι σε επαφή ή σε 

κίνηση, τα οποία συνεισφέρουν, σε κάποιο βαθµό, στη διαµόρφωση της επιφάνειας επαφής 

και άρα επηρεάζουν την τριβή.  Ο δεύτερος παράγοντας σχετιζόταν µε το γεγονός ότι δύο 

πολύ καλά γυαλισµένες επιφάνειες (ιδιαίτερα στην περίπτωση κάποιων µετάλλων) είναι πολύ 

δύσκολο να διαχωριστούν, εφόσον τοποθετηθούν η µία πάνω στην άλλη.  Ο De La Hire 

υποστήριξε ότι εάν δύο επιφάνειες είναι τόσο καλά γυαλισµένες ώστε όταν έρθουν σε επαφή 

να ταιριάζουν «απόλυτα» µεταξύ τους, τότε τα σωµατίδια του αέρα που βρισκόταν ανάµεσα 

στις τραχύτητες των επιφανειών θα έχουν αποµακρυνθεί από τη θέση τους κι έτσι τα δύο 

σώµατα δε θα έχουν πια την επίδραση από το ελαστικό αντιστάθµισµα αυτών των 

σωµατιδίων του αέρα.  Υποστήριξε ότι αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της τριβής σε 

βαθµό σχεδόν ανάλογο της επιφάνειας επαφής, θέτοντας έτσι κάποια ερωτηµατικά στις 

απόψεις του Amontons (Gillmor 1971). 

Παρόλο που κάποιοι επιστήµονες του 18ου αιώνα διατύπωσαν επιπλέον αµφιβολίες για την 

τιµή του συντελεστή τριβής που είχε εκφράσει ο Amontons, το θεωρητικό πλαίσιο ερµηνείας 

των φαινοµένων τριβής µέσα από µηχανιστική δράση των δύο επιφανειών δεν έπαψε να είναι 

το κυρίαρχο για ολόκληρο τον αιώνα.  Μία πρόκληση σε αυτή τη θεωρία αποτέλεσαν οι 

απόψεις του Desaguliers (1683-1784), ο οποίος µέσα από πειράµατα που έκανε προσπαθούσε 

να συνδυάσει τη συγκόλληση των επιφανειών και τις δυνάµεις συνάφειας µε τα φαινόµενα 

της τριβής.  Τα πειράµατα του Desaguliers (1734) εστιαζόταν κυρίως στη συγκόλληση δύο 
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σφαιρών µολύβδου έπειτα από την αφαίρεση ενός µικρού τοµέα από την επιφάνειά τους και 

την επαφή τους µε ένα µικρό στρίψιµο.  Ισχυρίστηκε ότι αν δύο σφαίρες µολύβδου ήταν 

καθαρές και είχαν συγκολληθεί µε τον προηγούµενο τρόπο, τότε για µία επιφάνεια επαφής 

διαµέτρου 1/10 της ίντσας απαιτούνταν δύναµη µέχρι και 47 λίβρες προκειµένου να 

αποκολληθούν.  Η δουλειά του Desaguliers είναι σηµαντική για την περίοδο που εξετάζουµε 

διότι αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των φαινοµένων τριβής και για πρώτη 

φορά παρουσιάζεται η σωµατιδιακή προσέγγιση ως πιθανό ερµηνευτικό πλαίσιο των 

φαινοµένων τριβής (Gillmor 1971, Faulkner 1974). 

Εάν ο Amontons ήταν εκείνος που άρχισε τις σύγχρονες µελέτες για την τριβή τότε ο 

Coulomb (1736-1806) ήταν εκείνος που την καθιέρωσε ως επιστήµη.  Ο Coulomb έκανε 

συστηµατικά πειράµατα και µετρήσεις αναπτύσσοντας µια σειρά εξισώσεων µε δύο σκέλη: α) 

ένα σταθερό όρο που συνήθως αποδίδεται στη συνάφεια (cohérence) ή στο λεπτό στρώµα της 

επιφάνειας επαφής (duvet) και β) ένα µεταβλητό όρο ο οποίος µπορούσε να είναι ο χρόνος 

επαφής των δύο επιφανειών, η κάθετη δύναµη, η ταχύτητα ολίσθησης ή άλλοι παράµετροι.  Ο 

Coulomb (1781) διερεύνησε τις δύο κύριες ερµηνευτικές θεωρήσεις για τα φαινόµενα τριβής: 

α) τη διαπλοκή ή διασύνδεση της τραχύτητας των επιφανειών και β) τη συνάφεια που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στα σωµατίδια των δύο επιφανειών.  Εκείνοι, όπως ο Desaguliers που 

υποστήριζαν ότι η τριβή εξαρτάται από το εµβαδόν της επιφάνειας επαφής είχαν επιλέξει τη 

θεώρηση της συνάφειας των σωµατιδίων των επιφανειών για να επεξηγήσουν τα φαινόµενα 

τριβής.  Οι υπόλοιποι, που ήταν και οι περισσότεροι, είχαν ασπαστεί τη µηχανιστική 

θεώρηση του Amontons για την τραχύτητα των επιφανειών, όπου ο συντελεστής τριβής 

παραµένει σταθερός για συγκεκριµένες επιφάνειες που τρίβονται, εκτός εάν φθορές και 

αποσπώµενα κοµµάτια από αυτό το τρίψιµο αλλάξουν το εµβαδόν της επιφάνειας επαφής.  Ο 

σταθερός όρος στις εξισώσεις του Coulomb έδινε µια απάντηση γι’ αυτή την επίδραση του 

λεπτού στρώµατος της επιφάνειας επαφής.  Επειδή όµως ο σταθερός αυτός όρος ήταν 

συνήθως µικρός σε σχέση µε τη συνολική τριβή (εκτός από την περίπτωση πολύ µικρών 

κάθετων δυνάµεων µε µεγάλες επιφάνειες επαφής), ο Coulomb υποστήριξε ότι οι νόµοι του 

Amontons ισχύουν για τις περισσότερες περιπτώσεις φαινοµένων τριβής, εννοώντας κυρίως 

ότι υπάρχει µια σχεδόν γραµµική σχέση ανάµεσα στην τριβή και τις κάθετες δυνάµεις, χωρίς 

όµως η σχέση αυτή να παραµένει ανεξάρτητη του υλικού των τριβόµενων σωµάτων. 
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2.  Επισηµάνσεις – Εστίαση της έρευνας 

Το επεξηγηµατικό πλαίσιο που ερµηνεύει τα φαινόµενα της τριβής µέσα από την τραχύτητα 

των επιφανειών και πιο συγκεκριµένα βλέπει την τριβή ως το έργο που καταβάλλεται 

προκειµένου να ανασηκωθεί η µία επιφάνεια πάνω από την τραχύτητα της άλλης, φαίνεται να 

έχει περιορισµούς όταν προσπαθεί να επεξηγήσει το φαινόµενο της τριβής ολίσθησης.  

Καθώς µία επιφάνεια τοποθετείται πάνω σε µία άλλη οι εξοχές της µιας διαπλέκονται µε τις 

εσοχές της άλλης και αντίστροφα.  Μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας για την «τραχύτητα των 

επιφανειών» η τριβή ολίσθησης µπορεί να εξηγηθεί ως το έργο που χρειάζεται να καταβληθεί 

για να ολισθήσουν οι εξοχές της πάνω επιφάνειας πάνω στις εσοχές της κάτω και στη 

συνέχεια να υπερκεράσουν τις εξοχές της κάτω επιφάνειας.  Αυτό θα σήµαινε ότι η πάνω 

επιφάνεια θα πρέπει να ανασηκωθεί λίγο προκειµένου να ολισθήσει πάνω στην τραχύτητα 

της κάτω επιφάνειας.  Όσο πιο βαρύ είναι το πάνω σώµα, τόσο περισσότερο έργο πρέπει να 

καταβληθεί προκειµένου να ανασηκωθεί µε ένα τέτοιο τρόπο, έτσι η τριβή είναι ανάλογη του 

βάρους του σώµατος (1ος νόµος).  Επιπλέον το έργο αυτό εξαρτάται µόνο από το βάρος του 

σώµατος και όχι από την επιφάνεια επαφής, άρα η τριβή θα είναι ανεξάρτητη από την 

επιφάνεια επαφής (2ος νόµος). 

Με µια πρώτη µατιά αυτή η εξήγηση φαίνεται να είναι αληθοφανής, ωστόσο αποτυγχάνει να 

ερµηνεύσει τι συµβαίνει όταν η επιφάνεια του πάνω σώµατος έχει περάσει πάνω από τις 

εξοχές της τραχύτητας του κάτω σώµατος.  Εάν υποθέσουµε ότι εκείνη τη στιγµή αρχίζει να 

ολισθαίνει από µόνο του προς τα κάτω, τότε αυτό θα σήµαινε ότι το έργο που καταναλώθηκε 

για να ανασηκωθεί το επάνω σώµα πάνω από τις εξοχές της κάτω επιφάνειας τώρα 

αποθηκεύεται και µε κάποιο τρόπο βοηθά την ολίσθηση του επάνω σώµατος προς τα εµπρός.  

Κάτι τέτοιο όµως δε συµβαίνει γιατί στην πραγµατικότητα υπάρχει µεγάλος αριθµός εσοχών 

και εξοχών και στις δύο επιφάνειες, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους και ακόµα το φαινόµενο 

δε συµβαίνει ταυτόχρονα σε όλα τα µέρη των επιφανειών που εφάπτονται.  Έτσι, κάποια 

µέρη της πάνω επιφάνειας µπορεί να ανεβαίνουν πάνω στις εξοχές της κάτω επιφάνειας ενώ 

ταυτόχρονα σε άλλα σηµεία να κατεβαίνουν µέσα στις εσοχές της κάτω επιφάνειας.  

Γενικότερα η επάνω επιφάνεια ούτε ανασηκώνεται ούτε πέφτει.  Ακόµα θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι το έργο που υποτίθεται ότι αποθηκεύεται καθώς η επάνω επιφάνεια 

ολισθαίνει προς τα κάτω, στις κοιλότητες της κάτω επιφάνειας, καταναλώνεται ως 

παραµόρφωση κατά τη διάρκεια της κρούσης σε άλλα µέρη των επιφανειών, κάµπτοντας τις 

εσοχές και εξοχές τους.  Σε αυτή τη περίπτωση όµως έχουµε φύγει από ένα µοντέλο εξήγησης 
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της τριβής ως «τράβηγµα πάνω στην τραχύτητα των επιφανειών» και έχουµε πάει σε ένα 

µηχανισµό παραµόρφωσης που πρώτος επισήµανε ο John Leslie (1804).   

Από την άλλη µεριά οι δυσκολίες που υπήρχαν στη γενικότερη αποδοχή της θεωρίας για την 

τριβή που σχετιζόταν µε τη συνάφεια των δύο επιφανειών εστιαζόταν στην επεξήγηση του 

φαινοµένου της σωµατιδιακής αλληλεπίδρασης των δύο επιφανειών.  Οι περισσότερες 

µελέτες του 18ου αιώνα πάνω στην τριβή σχετιζόταν µε τραχιές επιφάνειες, συνήθη υλικά 

(ξύλο, πέτρες) και µικρές ταχύτητες, µε αποτέλεσµα να αναγνωρίζεται κάποιος ρόλος σε αυτή 

τη προσέγγιση, αλλά να µην κυριαρχεί ως ερµηνευτικό σχήµα, ούτε ακόµα και από τον 

Coulomb, του οποίου τα αποτελέσµατα των πειραµάτων ήταν µεν ποσοτικοποιηµένα, αλλά 

σε µακροσκοπική κλίµακα. [στάδια 1, 2 και 5 του µοντέλου SHINE] 

3. Η έρευνα στις εναλλακτικές συλλήψεις και την εννοιολογική αλλαγή των 

παιδιών για την τριβή και στοιχεία της διδακτικής της προσέγγισης 

Η έρευνα έγινε σε µια τάξη 23 παιδιών της Ε΄ ∆ηµοτικού, ενώ για την εκµαίευση των 

συλλήψεων 10 παιδιών χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της «συνέντευξης πάνω σε συγκεκριµένες 

περιστάσεις» (Interview-About-Instances) πριν και µετά από µια διδακτική παρέµβαση 

(Gilbert & Watts, 1985).  Τέτοιες εικονιζόµενες περιστάσεις ήταν: ένα ακίνητο βιβλίο πάνω 

σε ένα κεκλιµένο τραπέζι, ένα αυτοκίνητο που δεν µετακινείται ενώ το σπρώχνει κάποιος 

άνθρωπος, ένα ποδήλατο που µειώνεται η ταχύτητά του και σταµατάει, παιδιά κάνουν 

τσουλήθρα κ.ά. (πρβλ. Tsagliotis 1997 & 1999, Osborne et al. 1981, Stead & Osborne 1981).  

Χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον κείµενα και σκίτσα των παιδιών, καθώς και ένα τεστ µε εικόνες, 

που δόθηκε µετά το τέλος της διδακτικής παρέµβασης, προκειµένου να γίνει µια 

διασταύρωση µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων.   

Η διδακτική παρέµβαση περιλάµβανε διαπραγµάτευση και συζήτηση καθηµερινών 

φαινοµένων τριβής (σταθερό βιβλίο σε κεκλιµένο τραπέζι και βιβλίο που σπρώχνεται, 

κινείται και σταµατά πάνω σε ένα τραπέζι, κιµωλία που αφήνει ίχνος πάνω στον πίνακα ενώ 

δεν αφήνει ίχνος πάνω στο τζάµι του παραθύρου κ.ά.), πειραµατικές διερευνήσεις µε 

διατάξεις παρόµοιες µε εκείνες του Da Vinci και του Amontons (παραλληλεπίπεδα κοµµάτια 

ξύλου που συρόταν πάνω σε επιφάνειες φορµάικας και γυαλόχαρτου, µε υπολογισµό της 

τριβής χρησιµοποιώντας βάρη που κρεµόταν µε σπάγκο, που περνούσε πάνω από 

αυτοσχέδιες τροχαλίες µε καρούλια από κουβαρίστρες). Επίσης χρησιµοποιήθηκε µια 

διδακτική αναλογία µε δύο κοµµάτια παζλ που διαπλέκονται µεταξύ τους και συµβολίζουν 
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τις δύο επιφάνειες που έρχονται σε επαφή, µε σκοπό τη δηµιουργία οπτικοποιηµένων 

αναπαραστάσεων που συµβάλλουν στην ερµηνεία των φαινοµένων τριβής.  Παρόµοια 

αποτελέσµατα φαίνεται να φέρνει και η χρήση χαρτονιών κατάλληλα κοµµένων µε εξοχές και 

εσοχές που διαπλέκονται, όταν το ένα τοποθετηθεί πάνω στο άλλο (Vosniadou et al. 2001).  

Φαίνεται ότι και οι δύο αναλογίες λειτουργούν καλά σε περιστάσεις στατικής τριβής, ενώ 

δηµιουργούνται προβλήµατα σε περιστάσεις τριβής ολίσθησης, που πηγάζουν κυρίως από τις 

αδυναµίες επεξήγησης του φαινοµένου µέσα από την προσέγγιση «τράβηγµα πάνω στην 

τραχύτητα των επιφανειών» που αναλύθηκε παραπάνω.  Μια ακόµα δυσκολία αυτών των 

αναλογιών φαίνεται να πηγάζει από το γεγονός ότι ενώ είναι δυσδιάστατες αναπαραστάσεις, 

καλούνται να λειτουργήσουν ως ανάλογα φαινοµένων που συµβαίνουν σε τρισδιάστατο 

χώρο.  Ενδεχοµένως αναλογίες µε χτένες ή βούρτσες που διαπλέκονται ή κινούνται η µία σε 

σχέση µε την άλλη, κάτι που έχει χρησιµοποιηθεί και ιστορικά από τον Musschenbroek 

(1739), να υπερτερούν σε αυτή την τρισδιάστατη αναπαράσταση των φαινοµένων τριβής 

ολίσθησης, κυρίως σε σχέση µε τις ελαστικές παραµορφώσεις των δύο επιφανειών [στάδια 4, 

5 και 6 του µοντέλου SHINE]. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδέες των παιδιών πριν και µετά 

τη διδακτική παρέµβαση, ενώ διαφαίνονται όψεις εννοιολογικής αλλαγής [στάδια 3 και 7 του 

µοντέλου SHINE].  

Ιδέες των παιδιών πριν τη διδακτική παρέµβαση Ιδέες των παιδιών µετά τη διδακτική παρέµβαση 

«Η δύναµη του βάρους» είναι η κύρια αιτία που 
συγκρατεί ακίνητα στη θέση τους τα διάφορα 
αντικείµενα, ή που επιβραδύνει την κίνησή τους.  Τα 
σώµατα που κινούνται σταµατάνε επειδή δεν τα 
σπρώχνει κανείς πια ή δεν υπάρχει «κινητική δύναµη». 

Αποδίδεται στο βάρος των σωµάτων ένας «βοηθητικός 
ρόλος» για τη «δηµιουργία» της δύναµης της τριβής.  
Έτσι τα αντικείµενα µοιάζουν «σα να κολλάνε» πάνω 
σε διάφορες επιφάνειες εξαιτίας της «δύναµης του 
βάρους» η οποία «πιέζει» µια επιφάνεια πάνω σε µια 
άλλη, βοηθώντας έτσι µε κάποιο τρόπο την τριβή. 

Φαίνεται να υποστηρίζεται µια διαισθητική 
προσέγγιση σχετικά µε το «γράπωµα», «πιάσιµο» ή 
«κράτηµα» δύο αντικειµένων που είναι σε επαφή, η 
οποία σχετίζεται µε τη φύση των επιφανειών τους και 
τον τρόπο µε τον οποίο έρχονται σε επαφή (π.χ. 
επιφάνειες βιβλίου και τραπεζιού, τροχών και 
εδάφους).  Χρησιµοποιούνται ως επεξηγηµατικό 
πλαίσιο για την περιγραφή και αιτιολόγηση 
φαινοµένων τριβής. 

Η χρήση της αναλογίας του παζλ µε την επακόλουθη 
περιγραφή της διαπλοκής της «τραχύτητας» των δύο 
επιφανειών ή «των εσοχών και των εξοχών» τους, 
φαίνεται να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη 
µοντελοποίηση ερµηνειών για φαινόµενα τριβής.  
Συλλήψεις σχετικές µε το «πιάσιµο», το «γράπωµα», 
το «τρίψιµο» ή τη «διαπλοκή» των επιφανειών 
φαίνεται να χρησιµοποιούνται ως εσωτερικά 
χαρακτηριστικά της τριβής.  Έχουν έτσι κρατήσει την 
άποψή τους για το «πιάσιµο» ή το «κράτηµα» ως ένα 
συχνά παρατηρούµενο φαινόµενο ή ιδιότητα 
επιφανειών που εφάπτονται, αλλά παράλληλα φαίνεται 
να ενσωµατώνουν σε αυτό νέα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που σχετίζονται µε τις «εσοχές και τις 
εξοχές» των δύο επιφανειών.  Κατά την ολίσθηση δύο 
επιφανειών συνεχίζει να υπάρχει τριβή, γιατί τα 
σώµατα «τρίβονται» και η κίνηση είναι «κάπως αργή» 
και όχι «πολύ γρήγορη». 
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Χρησιµοποιούνται οι λέξεις «πιάσιµο», «γράπωµα», ή 
ακόµα και «τρίψιµο» για να γίνει αναφορά σε 
επιδράσεις των επιφανειών, πιθανότατα όπως αυτές 
προέρχονται από την καθηµερινή γλώσσα και εµπειρία 
και χωρίς να τους αποδίδονται χαρακτηριστικά της 
δύναµης (π.χ. τράβηγµα ή σπρώξιµο).  Έτσι φαίνεται 
να είναι «φυσικές» ιδιότητες (Watts & Taber, 1996) 
των επιφανειών, οι οποίες επιδρούν πάνω σε 
περιστάσεις τριβής ή τουλάχιστον χρησιµοποιούνται 
ως τέτοιες για να εξηγήσουν σχετικά φαινόµενα. 

Οι ίδιες λέξεις συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται, αλλά 
µοιάζουν να είναι συνώνυµες σε κάποιο βαθµό ή 
στενά συνδεδεµένες µε την έννοια «τριβή», ως 
φαινόµενο δύο επιφανειών που διαπλέκονται.  Έτσι, 
τα παιδιά φαίνεται να έχουν εµπλουτίσει τις σηµασίες 
αυτών των λέξεων και να έχουν επεκτείνει τις 
συνδηλώσεις τους ή τα πλαίσια αναφοράς τους.  
Επιπλέον η «τριβή» φαίνεται να έχει αποκτήσει 
χαρακτηριστικά δύναµης και δεν θεωρείται απλά µια 
«φυσική» ιδιότητα των επιφανειών που εφάπτονται. 
Ακόµη, µε τη λίπανση ελαττώνονται οι τριβές γιατί 
«οι επιφάνειες δεν έχουν τόσο καλή επαφή» ή «χάνουν 
την τραχύτητά τους» και «γίνονται πιο λείες». 

Πίνακας 1:  Ιδέες των παιδιών για την τριβή και φαινόµενα τριβής πριν και µετά από τη διδακτική παρέµβαση, 
όπου διαφαίνονται όψεις της εννοιολογικής αλλαγής (πρβλ. Τσαγλιώτης 2000). 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προκύπτει ότι οι αρχικές ιδέες και συλλήψεις των 

παιδιών που αναφέρονται στο «πιάσιµο» ή το «γράπωµα» των επιφανειών, στη φύση των 

επιφανειών που έρχονται σε επαφή, ή ακόµα και στο ρόλο του βάρους, φαίνεται να 

εκλαµβάνονται ως παράγοντες που επηρεάζουν φαινόµενα τριβής.  Μέσα σε ένα πλαίσιο 

χαλαρής εννοιολογικής αλλαγής, οι συλλήψεις αυτές φαίνεται να διατηρούνται, να 

συµφιλιώνονται µε νεότερες, να ενισχύονται ή να αλλάζουν σε κάποιο βαθµό µετά τη 

διδακτική παρέµβαση, καθώς τα παιδιά προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες, ή 

επεκτείνουν τα πλαίσια αναφοράς διαφόρων συλλήψεων σε διαφορετικά συγκείµενα ή 

περιστάσεις.  Η διαπλοκή των «εσοχών και εξοχών», δηλαδή της τραχύτητας των δύο 

επιφανειών, που έρχονται σε επαφή ή είναι σε κίνηση, φαίνεται να αποτελεί για τα παιδιά ένα 

αληθοφανές και γόνιµο επεξηγηµατικό πλαίσιο ερµηνείας της τριβής και των σχετικών µε 

αυτή φαινοµένων.  Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να συναντά περιορισµούς όταν λείες 

επιφάνειες καθηµερινών υλικών (π.χ. γυαλί µε γυαλί ή πλαστικό µε πλαστικό) έχουν µεγάλες 

τριβές, όπου ενδεχοµένως θα πρέπει να γίνουν κάποιες νύξεις για την αλληλεπίδραση των 

επιφανειών µε δυνάµεις συνάφειας [στάδιο 8 του µοντέλου SHINE]. 

Η χρήση πειραµάτων και αναλογιών ή µοντέλων εµπνευσµένων από την ιστορική εξέλιξη της 

έννοιας της τριβής φαίνεται να βοηθά τα παιδιά να ελέγξουν τις ιδέες τους και να 

αναδιοργανώσουν όψεις της «εννοιολογικής οικολογίας» τους (Toulmin 1972).  Επιπλέον η 

βαθύτερη µελέτη και σπουδή των φαινοµένων, µέσα στο ιστορικοκοινωνικό γίγνεσθαι της 

κάθε εποχής και η συζήτησή τους µέσα σε οµάδες εργασίας ή συνέδρια, φαίνεται να 

συµβάλλει σε µια αυτοµόρφωση των εκπαιδευτικών (πρβλ. Θεοδωρόπουλος et al. 1997), η 

οποία µας εξοπλίζει µε ερµηνευτικά εργαλεία σε σχέση µε τις εναλλακτικές ιδέες και 

συλλήψεις των παιδιών και παράλληλα διευρύνει το φάσµα των διδακτικών και ερευνητικών 

µας προσεγγίσεων, µέσα σε ένα ανοικτό και αυθεντικό περιβάλλον διδασκαλίας και µάθησης 

(Roth 1995). 
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Παράρτηµα Ι:  Μία προσπάθεια ένταξης της µελέτης στο µοντέλο έρευνας SHINE  

   Πεδίο Αλληλεπίδρασης  

Ιστορία της Φυσικής    ∆ιδακτική της Φυσικής 
         
 1. Έρευνα στις ιδέες των 

επιστηµόνων 
• Leonardo Da Vinci 15ος αι. 
• Amontons (1699) 
• De La Hire (αρχές 18ου αι.) 
• Desaguliers (1734) 
• Coulomb (1781) 

 2. Εστίαση έρευνας 
προσέγγιση της έννοιας 
«τριβή» µέσα από: 
α) την τραχύτητα των 
επιφανειών που έρχονται 
σε επαφή 

β) το τράβηγµα της µιας 
επιφάνειας πάνω στην 
τραχύτητα της άλλης 

γ) «προβληµατικές» 
περιστάσεις επαφής δύο 
επιφανειών και 
ενδεχόµενες νύξεις για 
δυνάµεις συνάφειας  

 3. Έρευνα στις ιδέες των 
παιδιών 

Εκµαίευση των ιδεών των 
παιδιών µε συνεντεύξεις 
χρησιµοποιώντας κάρτες που 
απεικονίζουν φαινόµενα 
τριβής, πριν από µια 
διδακτική παρέµβαση σε 
επίπεδο σχολικής τάξης (πρβλ. 
Πίνακα 1) 

 
 

 

         
   4. Συγκριτική µελέτη 

Συσχέτιση των ιδεών των 
παιδιών για φαινόµενα 
τριβής µε τις ιδέες των 
επιστηµόνων 

   

         
 5. Έρευνα στο έργο των 

επιστηµόνων που βοήθησε 
στην αλλαγή των 

επιστηµονικών ιδεών 
Όρια και περιορισµοί της 
ερµηνευτικής προσέγγισης της 
τριβής µέσα από την 
τραχύτητα των επιφανειών 
και το τράβηγµα της µιας 
επιφάνειας πάνω από την 
άλλη.  ∆υσκολίες στην 
επεξήγηση φαινοµένων τριβής 
λείων επιφανειών και νύξεις 
για δυνάµεις συνάφειας και 
σωµατιδιακή αλληλεπίδραση.  
Πειράµατα και µετρήσεις 
παραµέτρων τριβής που 
λαµβάνουν υπόψη τους τα 
παραπάνω (πρβλ. Desaguliers 
και Coulomb) 

 6. Σχεδιασµός διδακτικού 
υλικού (δραστηριότητες 

εµπνευσµένες από ιστορικά 
έργα) 

∆ιδακτική παρέµβαση σε 
επίπεδο σχολικής τάξης µε 
έργα εµπνευσµένα από 
ιστορικά πειράµατα κυρίως 
των Da Vinci και Amontons, 
κατάλληλα προσαρµοσµένα 
για παιδιά αυτής της 
ηλικίας.  Χρήση αναλογιών 
και µοντέλων για τη 
δηµιουργία 
αναπαραστάσεων που 
συµβάλλουν στην ερµηνεία 
των φαινοµένων τριβής (π.χ. 
κοµµάτια πάζλ ή 
ψαλιδισµένα χαρτόνια, ή 
ακόµα χτένες ή βούρτσες) 

 7.Έρευνα για την αξιολόγηση 
των δραστηριοτήτων που 
σχεδιάστηκαν για να 

βοηθήσουν την εννοιολογική 
αλλαγή των παιδιών 

Εκµαίευση των ιδεών των 
παιδιών µε συνεντεύξεις 
χρησιµοποιώντας κάρτες που 
απεικονίζουν φαινόµενα 
τριβής, µετά από µια 
διδακτική παρέµβαση σε 
επίπεδο σχολικής τάξης (πρβλ. 
Πίνακα 1) 
Επιπλέον χρήση σκίτσων και 
κειµένων των παιδιών και ένα 
σχετικό τεστ µε κύρια 
δραστηριότητα τη σχεδίαση 
του «βέλους της τριβής» σε 
διάφορες περιστάσεις (πρβλ. 
Tsagliotis 1997) 

 

         
   8. Συγκριτική µελέτη 

∆ιαµόρφωση ιδεών και 
νοητικών αναπαραστάσεων 
των παιδιών για φαινόµενα 
τριβής, µέσα από την 
εξέταση όψεων της 
εννοιολογικής αλλαγής 
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