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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα σώματα της γνώσης που εμπλέκονται στη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών 

 

Σε κάθε προσπάθεια διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών εμπλέκονται τα 

παρακάτω τρία διακριτά σώματα γνώσης: η φυσικο-επιστημονική γνώση, η σχολική 

της εκδοχή και η καθημερινή-βιωματική γνώση των μαθητών (Κουλαϊδής 1994, 

2001). 

Η φυσικο-επιστημονική γνώση είναι εκείνη με την οποία ασχολούνται οι 

επιστημονικές κοινότητες των Φυσικών Επιστημών όταν προσπαθούν να 

προωθήσουν ή να αλλάξουν τη γνώση. Η σχολική εκδοχή της φυσικο-επιστημονικής 

γνώσης έχει ως φορείς της τους διδάσκοντες και τα σχολικά βιβλία. Ο χειρισμός της 

γίνεται κυρίως στην τάξη. Η πρακτικο-βιωματική γνώση των παιδιών πηγάζει από 

την καθημερινή εμπλοκή τους με τη ζωή και με το γεγονός ότι χρησιμοποιούν 

ορισμένους γλωσσικούς κώδικες. Στη σχετική βιβλιογραφία το τρίτο αυτό σώμα 

γνώσης αναφέρεται με όρους όπως «πρώτες ιδέες», «αναπαραστάσεις», 

«εναλλακτικά εννοιολογικά πλαίσια», «παρανοήσεις», «αντιλήψεις» κ.ά. Στα 

επόμενα θα χρησιμοποιηθεί ο όρος αντιλήψεις. 

 

 

Αντιλήψεις μαθητών: συμπεράσματα από έρευνες 

 

Τα παιδιά αναπτυσσόμενα στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, προσέρχονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία με μια σειρά διαμορφωμένων ιδεών για τον κόσμο που 

τα περιβάλλει. 

Οι ιδέες αυτές αποτελούν ένα σύνολο γνώσεων που προέρχονται από πολυσύνθετες 

άτυπες διαδικασίες μάθησης μέσα στην οικογένεια, στον κύκλο των συνομηλίκων ή 

αντλούνται από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και οι οποίες συγκροτούν με τη σειρά 

τους επεξηγηματικά πλαίσια τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι συμβατά με 

αυτά των ειδικών.  

Πρόκειται για δίκτυα σημασιών με σταθερούς κανόνες λειτουργίας και ισχυρά 

ερμηνευτικά συστήματα με βάση τα οποία «μεταφράζονται» οι εμπειρίες και 

αφομοιώνονται οι προσλαμβανόμενες πληροφορίες.  

«Οι αντιλήψεις είναι ο πρωταρχικός δεσμός που μπορεί να έχει το παιδί με τη νέα 

γνώση, είναι το προσωπικό μοντέλο για του οποίου την εξέλιξη πρέπει να 

φροντίσουμε. Δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε για έναν απλό λόγο: αν αγνοήσουμε 

τις αντιλήψεις αυτές δεν εξαφανίζονται, απλώς απωθούνται».  

Η καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών για τις βασικότερες περιοχές της 

διδασκόμενης φυσικο-επιστημονικής γνώσης, απετέλεσε το αντικείμενο μελέτης ενός 

εκτεταμένου αριθμού εμπειρικών ερευνών την τελευταία εικοσιπενταετία (Driver et 

al. 1985, Driver et al. 1994, Pfundt & Duit 2004).  

Τα κυριότερα συμπεράσματα, κοινά σε μεγάλο αριθμό αυτών των ερευνών, είναι 

τα εξής (Driver et al. 1985, Driver et al. 1994):  

- Οι μαθητές πριν έρθουν στο σχολείο, έχουν διαμορφώσει αντιλήψεις με βάση τις 

αισθητηριακές τους εμπειρίες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, για 

έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
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οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών διαφέρουν από τις απόψεις της 

επιστημονικής γνώσης και της σχολικής της εκδοχής. 

- Οι αντιλήψεις των μαθητών συχνά αντιστέκονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

τροποποίησής τους και τους ακολουθούν μέχρι την ενηλικίωσή τους, ενώ 

ελάχιστα επηρεάζονται από την παραδοσιακή διδασκαλία και συνήθως το 

οποιοδήποτε μαθησιακό αποτέλεσμα δεν έχει χρονική διάρκεια. 

- Ορισμένες αντιλήψεις που καταγράφονται από την έρευνα φαίνεται να είναι 

αρκετά διαδεδομένες ανάμεσα στους μαθητές. 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές μπορεί να διατηρούν μετά τη διδασκαλία 

τόσο την εξήγηση του δασκάλου από τη «σχολική επιστήμη», όσο και τις δικές 

τους προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Είναι δυνατόν επίσης να προκύψει ένα είδος 

συγχώνευσης ή αλληλεπίδρασης των δύο συστημάτων αντιλήψεων. 

- Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών παίζει το 

πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και κυρίως η γλώσσα μέσω της οποίας 

επικοινωνούν. 

 

 

Κοινά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών 

 

Οι εμπειρικές έρευνες, σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών όλων των 

βαθμίδων, για μια ποικιλία θεμάτων της φυσικο-επιστημονικής γνώσης, έχουν δείξει 

ότι οι αντιλήψεις των μαθητών έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (Driver et al. 

1985, Driver et al. 1994, Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001), ανεξάρτητα από τον τόπο 

καταγωγής και την ηλικία των μαθητών, που παρουσιάζονται, με συνοπτικό 

σχολιασμό, στα επόμενα. 

 

(α) Κυριάρχηση της σκέψης από τα αντιληπτικά δεδομένα. Όταν οι μαθητές 

βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, τότε τείνουν να προβαίνουν σε μια 

«ανάγνωση» της κατάστασης που στηρίζεται αρχικά σε δεδομένα που γίνονται 

αντιληπτά μέσω των αισθήσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση κατά την 

οποία ένας μαθητής θεωρεί ότι η ζάχαρη εξαφανίζεται όταν διαλύεται στο νερό 

(Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001). 

 

(β) Περιορισμένη εστίαση. Οι μαθητές εμφανίζουν την τάση να επικεντρώνουν την 

προσοχή τους και να λαμβάνουν υπόψη τους ορισμένες μόνο όψεις των 

καταστάσεων που μελετούν, αγνοώντας κάποιες άλλες. Ως παράδειγμα μπορεί να 

αναφερθεί η αντίληψη που εκδηλώνουν τα παιδιά όταν ερωτηθούν για την 

θερμοκρασία που έχουν ένα μεγάλο και ένα μικρό παγάκι μέσα στην κατάψυξη. 

Θεωρούν ότι η θερμοκρασία στα δύο παγάκια εξαρτάται από το μέγεθος τους 

αγνοώντας το υπόλοιπο περιβάλλον (Skoumios & Hatzinikita, 2005). 

 

(γ) Εξάρτηση αντιλήψεων από το πλαίσιο χρήσης τους. Οι μαθητές συχνά 

ενεργοποιούν διαφορετικές αντιλήψεις προκειμένου να ερμηνεύσουν καταστάσεις 

που θεωρούνται ισοδύναμες σύμφωνα με την επιστημονική γνώση. Στο βαθμό που οι 

μαθητές δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για συνεπή θεώρηση, 

διαμορφώνουν, για πανομοιότυπες καταστάσεις, διαφορετικά ή ακόμα και 

αντιφατικά μεταξύ τους νοήματα, ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο συμφραζομένων. 

Ως παράδειγμα στα παραπάνω μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση επαφής δύο 

σωμάτων µε διαφορετική θερμοκρασία. Ανάλογα µε την θερμική κατάσταση των 

σωμάτων, οι μαθητές εκδηλώνουν διαφορετικές αντιλήψεις. Έτσι, αν έχουμε ένα 
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θερμό σώμα σε επαφή µε ένα λιγότερο θερμό, για τους μαθητές υπάρχει μεταφορά 

θερμότητας, αν έχουμε ένα ψυχρό σώμα και ένα λιγότερο ψυχρό, για τους μαθητές 

υπάρχει μεταφορά ψύχους, ενώ αν έχουμε ένα θερμό σώμα και ένα ψυχρό για τους 

μαθητές συμβαίνουν και τα δύο (Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 2003). 

 

(δ) Έννοιες που δεν διαχωρίζονται. Οι μαθητές συνήθως χρησιμοποιούν αδιακρίτως 

έννοιες, οι οποίες έχουν διαφορετική σημασία σύμφωνα με την επιστημονική γνώση. 

Η μετάβαση μάλιστα από τη μια σημασία στην άλλη γίνεται χωρίς οπωσδήποτε να το 

συνειδητοποιούν οι μαθητές. Για παράδειγμα, οι μαθητές συγχέουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την έννοια της θερμοκρασίας με την έννοια της θερμότητας (Σκουμιός και 

Χατζηνικήτα, 2000). 

 

(ε) Γραμμικός αιτιακός συλλογισμός. Οι μαθητές, εξαιτίας της εφαρμογής μιας 

τοπικής και όχι ολικής θεώρησης των εξεταζόμενων συστημάτων, τείνουν να 

περιγράφουν και να ερμηνεύουν τις αλλαγές των συστημάτων με τη βοήθεια 

γραμμικών, χρονικών ή και τοπικών, αιτιακών αλυσίδων κάθε τμήμα των οποίων 

αναφέρεται σε ένα απλό φαινόμενο. Για παράδειγμα, ο μαθητής θεωρεί ότι επειδή 

ένα σώμα είναι θερμό αυτό εκπέμπει θερμότητα, ενώ η Φυσική αναφέρει ότι επειδή 

υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο σωμάτων διαδίδεται θερμότητα από το 

ένα σώμα στο άλλο (Σκουμιός και Χατζηνικήτα, 2000). 

 

(στ) Οι αντιλήψεις είναι ανθεκτικές στην αλλαγή. Η εμπειρική έρευνα σχετικά με 

τις αντιλήψεις των μαθητών όλων των βαθμίδων για μια ποικιλία θεμάτων της 

φυσικο-επιστημονικής γνώσης έχει αναδείξει τον ιδιαίτερο σταθερό και ανθεκτικό 

χαρακτήρα τους. η σταθερότητα και ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει τις αντιλήψεις 

συνάγεται επίσης και σε σχέση με την εννοιολογική αλλαγή, η οποία, όποτε 

λαμβάνει χώρα, συνιστά μια μακρόχρονη και βραδεία διαδικασία, που υπερβαίνει τις 

συνήθεις βραχύχρονες σχολικές διαδικασίες μάθησης. Για παράδειγμα, αναφέρεται 

έρευνα στην οποία το ποσοστό του ερωτούμενου πληθυσμού που απάντησε θετικά 

στην πρόταση: «Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη», ήταν πάνω από 30% 

(Giordan & Veecchi, 1990). 

 

Σημασία της καταγραφής των αντιλήψεων των μαθητών 

 

 Σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων και διδακτικού υλικού 

 Προσδιορισμός εννοιών για διδασκαλία και μαθησιακών έργων 

 Αποσαφήνιση γνωστικών στόχων  

 Σχεδίαση Αναλυτικών Προγραμμάτων 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 

Ο εκπαιδευτικός: ρόλος και εκπαίδευση 

 

 Από αυθεντία, πομπός ή μεταδότης της γνώσης και αρχιτέκτονας της μάθησης 

γίνεται ερευνητής, συνεταίρος και ενθαρρύνει τους μαθητές να 

επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους  

 Δεν αρκεί να κατανοήσει επαρκώς τις έννοιες που θα διδάξει 

 Οφείλει να γνωρίζει: (α) τις αντιλήψεις μαθητών και το ρόλο τους στην 

κατασκευή γνώσεων, (β) τεχνικές διδασκαλίας και (γ) τις δικές του 

αντιλήψεις. 
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Στρατηγικές αντιμετώπισης αντιλήψεων μαθητών 

 

Θέτοντας το ζήτημα των τρόπων με τους οποίους οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε 

τις αντιλήψεις των μαθητών, μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες θέσεις 

(Giordan & de Vecchi 1987): 

(α) Αγνόηση ή αποφυγή των αντιλήψεων των μαθητών 

(β) Γνώση των αντιλήψεων των μαθητών. 

 

Αγνόηση ή αποφυγή των αντιλήψεων των μαθητών (λειτουργώντας χωρίς τις 

αντιλήψεις) 

 

Η πρώτη θέση καταγράφει μια αρνητική στάση που εγγίζει την πλήρη απόρριψη. 

Σύμφωνα με αυτήν την θέση, οι αντιλήψεις που εκφράζουν οι μαθητές συνιστούν ένα 

«παρασιτικό φαινόμενο» στο πλαίσιο του οποίου ο μαθητής εκφράζει «ότι του 

κατέβει στο μυαλό». Επιπλέον, οι αντιλήψεις είναι μερικές φορές πολύπλοκες και 

μπερδεμένες, ποικίλουν υπερβολικά και ενέχουν τον κίνδυνο να «μολύνουν» και τις 

αντιλήψεις των συμμαθητών του. 

 

Γνώση των αντιλήψεων των μαθητών 

 

Αν και υπάρχει συναίνεση από την πλευρά των ερευνητών του χώρου της 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών για την αναγκαιότητα της γνώσης των 

αντιλήψεων των μαθητών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας, αυτό όμως δεν φαίνεται 

να αντανακλάται στην εκπαιδευτική πρακτική. Θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις 

εξής στρατηγικές αντιμετώπισης των αντιλήψεων των μαθητών. 

 

- Λειτουργώντας μαζί με τις αντιλήψεις. Η θέση αυτή αποδέχεται την ύπαρξη μιας 

συνέχειας ανάμεσα στην πρακτικο-βιωματική και στη επιστημονική γνώση, και 

συνεπώς τη μετάβαση από τη μιας μορφής γνώσης στην άλλη χωρίς καμιά τομή. 

 

- Λειτουργώντας ενάντια στις αντιλήψεις. Η θέση αυτή αποδέχεται την ύπαρξη μιας 

ασυνέχειας ανάμεσα στην πρακτικο-βιωματική και στη επιστημονική γνώση, και 

συνεπώς τη μετάβαση από τη μιας μορφής γνώσης στην άλλη με τομές. 

 

- Λειτουργώντας «μαζί» και «ενάντια» στις αντιλήψεις. Η θέση αυτή αποδέχεται ότι 

είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να στηριχθεί αφενός στις υπάρχουσες αντιλήψεις 

των μαθητών, εφόσον αυτές αντιστοιχούν στα μοναδικά εργαλεία που διαθέτει ο 

μαθητής για την αποκωδικοποίηση και την προσέγγιση της πραγματικότητας, και 

αφετέρου να «συνταράξει», να αμφισβητήσει αυτό το οικοδόμημα των 

καθημερινών γνώσεων εφόσον αυτές συνιστούν ένα φίλτρο της 

πραγματικότητας. Αυτό που πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι μια συνολική 

αλλαγή του πρωτοκόλλου ανάλυσης του περιβάλλοντος, μια τροποποίηση της 

οργάνωσης των ιδεών του με ριζικό τρόπο που ισοδυναμεί με την ανάληψη ενός 

είδους συνολικής αναδιοργάνωσης της σκέψης τους. 
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Επιστημονική και καθημερινή γνώση: το εμπόδιο 

 

Εμπόδια και αντιλήψεις 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα παιδιά έχουν και χρησιμοποιούν αντιλήψεις για 

έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών (Driver, Guesne & Tiberghien l985). 

Καθώς οι αντιλήψεις αφορούν μια συγκεκριμένη εννοιολογική περιοχή των Φυσικών 

Επιστημών, έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα. 

Αντίθετα, η έννοια του εμποδίου, αν και συνδέεται στενά με αυτή των 

αντιλήψεων, εντούτοις μπορεί να χαρακτηριστεί  ως πλέον γενική και εγκάρσια 

έννοια. Το εμπόδιο δηλαδή έχει ένα περισσότερο γενικό χαρακτήρα, συγκρινόμενο με 

τις αντιλήψεις, εφόσον άπτεται πιο γενικών τρόπων σκέψης και έχει ένα περισσότερο 

εγκάρσιο χαρακτήρα καθώς είναι δυνατό να αφορά σε διάφορες εννοιολογικές 

περιοχές των Φυσικών Επιστημών. Με άλλα λόγια, από το ίδιο δηλαδή εμπόδιο είναι 

δυνατό να απορρέουν ποικίλες αντιλήψεις για διάφορες έννοιες. Σύμφωνα λοιπόν με 

αυτή τη θεώρηση, «οι αντιλήψεις συνιστούν περισσότερο εκδηλώσεις ενός εμποδίου, 

παρά αυτό καθαυτό το εμπόδιο» και το εμπόδιο συνιστά ένα είδος «σκληρού 

πυρήνα» των αντιλήψεων (Peterfalvi 1995, σελ. 133). Έτσι, η επεξεργασία ενός 

εμποδίου επιφέρει τροποποίηση των συνδεόμενων με αυτό αντιλήψεων, ενώ δεν 

ισχύει πάντα το αντίστροφο. Η συγκρότηση δηλαδή διδακτικών καταστάσεων που 

αποσκοπούν στη σημειακή υπέρβαση καθεμιάς από τις αντιλήψεις, δεν συνεπάγεται 

και την υπέρβαση των εμποδίων από τις οποίες πηγάζουν. Είναι δυνατό να 

τροποποιηθούν ορισμένες από τις αντιλήψεις μολονότι το σχετιζόμενο εμπόδιο 

παραμένει ενεργό. 

Ένα συστατικό χαρακτηριστικό των αντιλήψεων είναι η αντίσταση που 

παρουσιάζουν σε κάθε προσπάθεια ιδιοποίησης της γνώσης. Oι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί πάνω στις αντιλήψεις έχουν καταδείξει ότι: «ακόμα και στην 

περίπτωση που τα παιδιά αποδέχονται τις επεξηγήσεις του ενήλικα, αυτό δε 

συμβαίνει παρά ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τις ξεχάσουν και ξαναγυρίσουν 

στις αρχικές τους αντιλήψεις… Aν οι αντιλήψεις των παιδιών έγιναν ένα 

προνομιούχο αντικείμενο έρευνας, είναι όχι μόνο γιατί θεωρούνται ως αυθεντικές 

παραγωγές της παιδικής σκέψης, αλλά επίσης διότι οι αντιλήψεις αντιστέκονται στις 

προτεινόμενες απ’ έξω τροποποιήσεις» (Henriques 1987, σελ. 57-58). Επίσης, οι 

Johsua και Dupin (1987) επισημαίνουν ότι: «η αντίσταση αυτού του είδους των 

αντιλήψεων πρέπει να μας απασχολήσει πάνω στο τι δημιουργεί αυτή τη 

σταθερότητα» (σελ. 33). Αυτή η σταθερότητα των αντιλήψεων θα μπορούσε να 

αποδοθεί στην ύπαρξη των εμποδίων, που, όπως έχει αναφερθεί, συνιστούν το 

«σκληρό πυρήνα» των αντιλήψεων που τις υποβαστάζουν. 

Επίσης, οι αντιλήψεις είναι περισσότερο «κοντά» στις απαντήσεις των παιδιών και 

κατά συνέπεια έχουν ένα περισσότερο συγκεκριμένο χαρακτήρα συγκρινόμενες με τα 

εμπόδια. Αντίθετα, τα εμπόδια σχετίζονται περισσότερο με την οπτική γωνία κάτω 

από την οποία τα προσεγγίζει ο ερευνητής. Ως εκ τούτου τα εμπόδια έχουν ένα 

περισσότερο υποθετικό χαρακτήρα σε σύγκριση με τις αντιλήψεις. 

 

Διδακτική προσέγγιση της έννοιας του εμποδίου κατά Bachelard 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά, έτσι όπως τα προσδιορίζει ο Fabre 

(1995), τα κύρια συστατικά χαρακτηριστικά της έννοιας του εμποδίου κατά 

Bachelard, τα οποία ενέχουν ένα διδακτικό ενδιαφέρον, και οι επιπτώσεις αυτών των 

χαρακτηριστικών στη διδακτική επεξεργασία των εμποδίων. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται: (α) η εσωτερικότητα του εμποδίου, (β) η θετικότητα του εμποδίου, 
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(γ) ο επαμφοτερίζων χαρακτήρας του εμποδίου, (δ) η εκ των υστέρων αναγνώριση 

του εμποδίου και (δ) η πολυμορφία του εμποδίου. 

 

(α) Η εσωτερικότητα του εμποδίου 

 

Η έννοια του εμποδίου ποικίλλει, ανάλογα με την οπτική γωνία που εξετάζεται. 

Στη συνήθη περίπτωση που η νοητική εξέλιξη θεωρείται ως απλή συσσωρευτική 

διαδικασία γνώσεων αποδίδεται στο εμπόδιο ένας περισσότερο εξωτερικός 

χαρακτήρας. Είναι αυτό που αντιτίθεται ή που παρεμποδίζει την επίτευξη ενός 

σκοπού και οφείλεται κυρίως στην πολυπλοκότητα και στον εφήμερο χαρακτήρα των 

φαινομένων ή στην αδυναμία των αισθήσεων.  

Σύμφωνα όμως με τον Bachelard, τα εμπόδια εμφανίζονται ως λειτουργική 

αναγκαιότητα στο εσωτερικό της ίδιας της πράξης του γιγνώσκειν: «Δεν πρόκειται να 

θεωρηθούν τα εξωτερικά εμπόδια, όπως η πολυπλοκότητα ή η ολιγάρκεια των 

φαινομένων, ούτε να ενοχοποιηθεί η αδυναμία των ανθρώπινων αισθήσεων και 

πνεύματος: είναι στην ίδια τη δραστηριότητα της γνώσης, ενδόμυχα, όπου 

εμφανίζονται, από ένα είδος λειτουργικής αναγκαιότητας, βραδύτητες και 

διαταραχές» (Bachelard 1986, σελ. 13-14). Συνεπώς, ο Bachelard αποδίδει στο 

εμπόδιο ένα περισσότερο εσωτερικό χαρακτήρα. 

Αυτή η θεώρηση του εσωτερικού χαρακτήρα του εμποδίου έχει συνέπειες στο 

επίπεδο της διδακτικής επεξεργασίας του. Εφόσον το εμπόδιο εμφανίζεται στο 

εσωτερικό της ίδιας της πράξης του γιγνώσκειν, η διδακτική στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί κατά τη διδακτική επεξεργασία του είναι απαραίτητο να στοχεύει στην 

εμφάνιση του εμποδίου και να μην αποσκοπεί στην αποφυγή του.  

 

(β) Η θετικότητα του εμποδίου 

 

Στην παραδοσιακή παιδαγωγική, η έννοια του εμποδίου τείνει να είναι φορτισμένη 

αρνητικά καθώς εκλαμβάνεται περισσότερο ως ένα κενό γνώσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, το λάθος εξομοιώνεται με έλλειψη και ως στόχος τίθεται η αποφυγή του 

εμποδίου. 

Αν και ο Bachelard χαρακτηρίζει καταρχήν τα εμπόδια ως αρνητικά, ταυτόχρονα 

αναγνωρίζει μια θετική διάσταση στην αρνητική λειτουργία τους. Σύμφωνα με αυτόν, 

το εμπόδιο δεν αποτελεί αποτέλεσμα της άγνοιας, της αβεβαιότητας, της τύχης, ή 

έλλειψη αυτού που το διαπράττει. Αντίθετα το εμπόδιο είναι κατάμεστο από 

εμπειρικές γνώσεις και αποτελεί μάρτυρα των διαδικασιών σκέψης του ατόμου. «Οι 

διαισθήσεις είναι πολύ χρήσιμες: χρησιμεύουν στο να καταρριφθούν. 

Καταρρίπτοντας τις πρώτες εικόνες της, η επιστημονική σκέψη ανακαλύπτει τους 

οργανικούς νόμους της» (Bachelard 1983, σελ. 139). 

Η θετική διάσταση στη λειτουργία του εμποδίου σηματοδοτεί ορισμένες συνέπειες 

στο επίπεδο της διδακτικής επεξεργασίας του. Η διδακτική στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί δε θα πρέπει να στοχεύει τόσο στην προσθήκη νέων γνώσεων, όσο στην 

επεξεργασία των γνώσεων που ήδη κατέχουν οι μαθητές, στο πλαίσιο μιας 

διαδικασίας αποδόμησης αυτών των γνώσεων. Το εμπόδιο δεν αποτελεί τόσο μια 

νοητική «δυσκολία», όσο μια νοητική «ευκολία» στη σκέψη του μαθητή. Κατά τη 

διδακτική επεξεργασία του εμποδίου απαιτείται, λοιπόν, να εισαχθεί μια νοητική 

«δυσκολία» εκεί που κατά κανόνα υπάρχει νοητική «ευκολία».  
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(γ) Ο «επαμφοτερίζων» χαρακτήρας του εμποδίου (εργαλείο/εμπόδιο) 

 

Στο βαθμό που το εμπόδιο δεν είναι κενό, αλλά γεμάτο από γνώσεις, υπάρχει ο 

κίνδυνος να θεωρηθεί ως ένα παγιωμένο «αντικείμενο», το οποίο αποτελεί ένα τρόπο 

σκέψης που πρέπει να απορριφθεί από μόνος του.  

Η θεώρηση του εμποδίου ως παγιωμένου «αντικειμένου» αποσιωπά μια 

σημαντική διάσταση του εμποδίου, τη λειτουργία του. Σύμφωνα με τον Bachelard, 

για την κατανόηση της έννοιας του εμποδίου απαιτείται μια μετάβαση από την 

ουσιοκρατική θεώρησή του στη λειτουργία του (νοητικά παγιωμένα αντικείμενα που 

συχνά παραθέτουμε σε καταλόγους), στη διαλεκτική σχέση εργαλείου-εμποδίου 

(Fabre 1995). Συγκεκριμένα, μια αντίληψη που λειτουργεί ως εργαλείο για την 

επίλυση προβλημάτων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί ταυτόχρονα να 

λειτουργεί ως εμπόδιο σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Συνεπώς, η έννοια του εμποδίου 

παύει να έχει ένα μονολεκτικό χαρακτήρα, γίνεται διαλεκτική (εργαλείο/εμπόδιο). 

Αυτή η διαλεκτική θεώρηση του εμποδίου (εργαλείο/εμπόδιο) επιφέρει ορισμένες 

συνέπειες στο επίπεδο της διδακτικής επεξεργασίας του. Η διδακτική στρατηγική που 

θα ακολουθηθεί επιβάλλεται να στοχεύει στον προσδιορισμό των ορίων εφαρμογής 

των γνώσεων του μαθητή και στην εμφάνιση μιας νοητικής «δυσκολίας» στη σκέψη 

του, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της εννοιολογικής αναδόμησης του 

εμποδίου. 

 

(δ) Η εκ των υστέρων αναγνώριση του εμποδίου 

 

Το εμπόδιο δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο εκ των υστέρων. Σύμφωνα με τον 

Bachelard (1998): «Το επιστημονικό πνεύμα αποτελεί κατ’ ουσίαν διόρθωση της 

γνώσης, διεύρυνση των γνωστικών πλαισίων. Αυτό κρίνει την παρελθούσα ιστορία 

του καταδικάζοντάς την. Δομή του είναι η συνείδηση των ιστορικών λαθών του» 

(σελ. 173). Το παρελθόν λοιπόν, αξιολογείται υπό το φως του παρόντος και, την ίδια 

στιγμή, αυτή η αξιολογική εξιστόρηση συμβάλλει στην παρούσα σκέψη και την 

κατανόησή της. «Eπανερχόμενοι σε ένα παρελθόν λαθών, βρίσκουμε την αλήθεια 

μέσα από μια αληθινή νοητική μεταμέλεια» (Bachelard 1986, σελ. 13). Μόνο λοιπόν 

μια εκ των υστέρων μελέτη των λαθών του παρελθόντος μπορεί να μας επιτρέψει να 

τα αναγνωρίσουμε ως λάθη.  

Η διδακτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί λοιπόν κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας των εμποδίων είναι απαραίτητο να αφιερώνει ικανό χρόνο στη 

διαδικασία αναγνώρισης του εμποδίου από τους μαθητές. Αυτό που είναι αναγκαίο να 

επιδιωχθεί είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του μαθητή, να αναγνωρίζει το εμπόδιο 

εκ των υστέρων. Να αναγνωρίζει δηλαδή ότι πρόκειται για εμπόδιο και να το 

αποφεύγει, όποτε αυτό επανεμφανίζεται.  

 

(ε) Η πολυμορφία του εμποδίου 

 

Η συγκρότηση των εμποδίων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο γνωστικό πεδίο, 

αλλά επιπλέον δέχεται πιθανώς επιρροές και άλλων πεδίων, όπως το συναισθηματικό, 

το μυθικό και το κοινωνικό. Με άλλα λόγια, τα εμπόδια είναι συμβολικά φορτισμένα 

(Orange 1993, σελ. 15).  

Στο πλαίσιο μιας διδακτικής προσέγγισης του εμποδίου θα περιοριστούμε στο 

γνωστικό πεδίο, γιατί δεν είναι εφικτό να λάβουμε υπόψη τα άλλα πεδία, όταν 

διαμορφώνουμε διδακτικές καταστάσεις για τη σχολική τάξη. Είναι όμως δυνατό να 

επικαλεστούμε τις άλλες διαστάσεις του εμποδίου προκειμένου να ερμηνεύσουμε την 
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πιθανώς περιορισμένη αποτελεσματικότητα των διδακτικών καταστάσεων που 

στόχευαν στην επεξεργασία του εμποδίου. 

 

 

Η Ιστορία της Επιστήμης ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ανίχνευση και την 

επεξεργασία των αντιλήψεων των μαθητών 

 

Ρόλος Ιστορίας των Επιστημών, στην ανίχνευση και επεξεργασία των αντιλήψεων 

των μαθητών: 

 Αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο για τον προσδιορισμό περιοχών εστίασης του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος, στην προσπάθεια ανίχνευσης και εντοπισμού των 

αντιλήψεων των μαθητών. 

 Χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο για την αποκωδικοποίηση των διαδικασιών 

που διέπουν τη συγκρότηση και αλλαγή των επιστημονικών αναπαραστάσεων 

και στη συνέχεια τη μεταφορά των ιστορικών «διδαγμάτων» στις διδακτικές 

πρακτικές οικοδόμησης της σύγχρονης γνώσης από τους μαθητές. 

 Πηγή έμπνευσης δραστηριοτήτων και πειραματικών καταστάσεων για την 

παραγωγή διδακτικού υλικού. 

 

Παράδειγμα εξέλιξης των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες: η εξέλιξη των ιδεών για 

τη θερμοκρασία και τη θερμότητα. 

 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Το θερμό και το ψυχρό ως «στοιχεία» – «πρώτες ουσίες» της 

φύσης. 

 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 ΙΩΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: Το θερμό και το ψυχρό ως «στοιχεία» – 

«πρώτες ουσίες» της φύσης. 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Το θερμό και το ψυχρό ως «ποιότητες» / «ιδιότητες» 

των σωμάτων. 

 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

 CROSSETESTE (13ος μ.Χ. αιώνας): Το θερμό και το ψυχρό ως 

«ακτίνες δύναμης». 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ACCADEMIA DEL CIMENTO (17ος μ.Χ. 

αιώνας): Η θερμότητα και το ψύχος ως «δυνάμεις».  

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 BLACK: Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας 

διαφοροποιούνται. 

 LAVOISIER: Η θερμότητα ως ρευστό. 

 LAPLACE: Η θερμότητα ως κίνηση μορίων. 

 PREVOST: Το ψύχος δεν υπάρχει ως οντότητα. 

 19ος ΑΙΩΝΑΣ : Η θερμότητα ως ενέργεια και η θερμοκρασία ως μέτρο της 

κινητικής ενέργειας των μορίων. 

 20ος ΑΙΩΝΑΣ: Η θερμότητα ως κβάντα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 

Εξέλιξη των ιδεών για θερμοκρασία – θερμότητα και αντιλήψεις μαθητών 

Από την μελέτη των ιστορικών περιόδων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εποχή 

των Πειραματιστών, λόγω της ομοιότητας των απόψεων τους με τις αντιλήψεις των 

μαθητών.  

Σύμφωνα με τους Πειραματιστές, η θερμότητα και το ψύχος είναι σαν «δυνάμεις», με 

τη στενή έννοια της απευθείας δράσης ενός αντικειμένου πάνω σε ένα άλλο. Οι 

δυνάμεις ασκούνταν από αντίστοιχα θερμές ή ψυχρές πηγές και δρούσαν πάνω σε 
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αποδέκτες-καταβόθρες, σώματα δηλαδή που έρχονταν σε επαφή με τις πηγές και 

υφίσταντο την δράση των δυνάμεων.  

Οι πηγές εξαντλούνται για λόγους που συνδέονται με τα δικά τους κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά. Οι αποδέκτες εμφανίζουν μετρήσιμες αλλοιώσεις ως αποτέλεσμα 

της δράσης των δυνάμεων που ασκούν οι πηγές. Η έννοια «ποσότητα θερμότητας» 

δεν υπάρχει. Η θερμότητα χαρακτηρίζεται από την έντασή της. Η θερμική ισορροπία 

δεν υπάρχει ως αναγκαιότητα ούτε θεωρείται ως μόνιμη τελική κατάσταση. 

Οι Wiser & Carey (1983) διαπιστώνουν σε έρευνά τους ότι οι μαθητές, σε μεγάλο 

ποσοστό, χρησιμοποιούν αδιαφοροποίητα τις έννοιες της θερμότητας και της 

θερμοκρασίας, όπως ακριβώς και οι επιστημονικές θεωρήσεις μέχρι τα μέσα του 

18ου αιώνα. 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη θερμότητα και το ψύχος ως δύο ανεξάρτητες 

οντότητες (ουσίες) οι οποίες μεταφέρονται από σώμα σε σώμα, κατ’ αντιστοιχία με 

τις επιστημονικές αντιλήψεις, οι οποίες, ακόμα και μετά τη διαφοροποίηση των 

εννοιών θερμότητα-θερμοκρασία από τον J. Black και μέχρι τη διατύπωση των 

θερμοδυναμικών αξιωμάτων το 19ο αιώνα, απέδιδαν τις έννοιες του «θερμού» και 

του «ψυχρού» σε δύο διαφορετικά «θερμικά ρευστά» -το «caloric» και το «frigoric». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

 

Η ανασκόπηση των αντιλήψεων των μαθητών για τη δύναμη και την κίνηση καλύπτει 

έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά 

επιστημονικών συνεδρίων.  

 

Αντιλήψεις μαθητών για τη δύναμη και την κίνηση 

Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε κατηγορίες. 

(α) Kάθε κίνηση προϋποθέτει τη δράση μιας δύναμης στη διεύθυνσή της.  

(β) Η δύναμη είναι ανάλογη με την ταχύτητα. 

(γ) Η κίνηση γίνεται στη διεύθυνση της εφαρμοζόμενης δύναμης. 

(δ) Αν ένα σώμα δεν κινείται δεν δρα δύναμη επάνω του. 

(ε) Η δύναμη και η επιτάχυνση δεν έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.  

 

(α) Κάθε κίνηση προϋποθέτει τη δράση μιας δύναμης στη διεύθυνσή της 
Έρευνες, έδειξαν ότι ορισμένοι μαθητές θεωρούν ότι για να κινηθεί ένα σώμα 

είναι απαραίτητο να ενεργεί σ’ αυτό κάποια δύναμη, η οποία πρέπει να δρα στην 

κατεύθυνση της κίνησης (Watts & Zylbersztajn, 1981;  Clement, 1982; McCloskey, 

1983α; Fuschini et all., 1984; Νachtingal, 1984; Nielsen & Thomsen, 1984; Sjoberg 

& Lie, 1984; Osborne & Freyberg, 1985; Allen, 2002; Τουλάτου, 2006). Στις 

περιπτώσεις που δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξωτερική δύναμη η οποία να 

διατηρεί την κίνηση του σώματος τότε οι μαθητές αποδέχονται την ύπαρξη κάποιας 

εσωτερικής δύναμης μέσα στο σώμα που κινείται. Η σύνδεση της κίνησης με τη 

δράση μιας δύναμης έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους του Newton.  

Συγκεκριμένα στην έρευνα των Watts & Zylberztajn (1981) που 

πραγματοποιήθηκε σε περισσότερο από εκατό Άγγλους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  δόθηκαν στους  μαθητές, τέσσερα σκίτσα που απεικόνιζαν τρεις 

διαφορετικές θέσεις της τροχιάς ενός βλήματος που ρίχνεται από κανόνι (βλ. σχήμα 

2.1).  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, προέκυψε πως το 85% των μαθητών 

θεωρούσαν ότι για να κινηθεί ένα σώμα είναι απαραίτητο να δρα σ’ αυτό μια δύναμη, 

η οποία θα πρέπει να ενεργεί στην κατεύθυνση της κίνησης. Όμως η μοναδική 

δύναμη που ενεργεί στο βλήμα είναι η δύναμη της βαρύτητας, η οποία ευθύνεται για 

την παραβολική τροχιά. 
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Ένα βλήμα ρίχνεται από ένα κανόνι. Τα σημεία Α, Β 

και C είναι τρεις διαφορετικές θέσεις της τροχιάς του 

βλήματος. Οι επόμενες τρεις εικόνες αναφέρονται σ’ 

αυτήν την κατάσταση.  

 

                                  

        Tα βέλη στο σχήμα δείχνουν τη διεύθυνση της  

 της δύναμης στο βλήμα.                                               

  Σε ποιο σχήμα φαίνεται σωστότερα η δύναμη επάνω                 

                                                                              στο βλήμα καθώς αυτό περνά από τη θέση Α; 

                                                                       Eξήγηση:                                                   

                 

    

 Τώρα, σε ποιο σχήμα φαίνεται σωστότερα η δύναμη 

στο βλήμα καθώς αυτό περνά από τη θέση Β (στο  

 υψηλότερο σημείο της τροχιάς);                                                                                           

                                                                             Εξήγηση:                                                                                           

      

   

   Τώρα, σε ποιο σχήμα φαίνεται σωστότερα η δύναμη  

   στο βλήμα καθώς αυτό περνά από τη θέση C; 

                                                                            Εξήγηση: 

 

 Σχήμα 2.1. 

 Το πρόβλημα των δυνάμεων που ενεργούν σ’ ένα βλήμα και οι πιθανές απαντήσεις από 

τις οποίες οι μαθητές θα έπρεπε να επιλέξουν την απάντηση που ήταν σύμφωνη με τη 

σχολική γνώση 

 

Η ίδια αντίληψη κυριαρχεί στις απαντήσεις μιας ομάδας Αμερικανών 

φοιτητών του τμήματος των Μηχανικών, σε ποσοστό 80% μιας μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε από τον Clement (1982).  Ειδικότερα  δόθηκε στους φοιτητές 

στην αρχή του εξαμήνου και κατά τη διάρκεια του μαθήματος ένα σχέδιο που 

απεικόνιζε ένα κέρμα το οποίο ρίχνονταν κατακόρυφα προς τα πάνω (βλ. σχ. 2.2). 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους φοιτητές να σχεδιάσουν τα διανύσματα των 

δυνάμεων που δρούσαν στο κέρμα (Οι τριβές εξαιτίας του αέρα παραλείπονται).   
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 (α) (β) 

Τυπική λανθασμένη απάντηση                         Η απάντηση του φυσικού 

   

                                       

Σχήμα.2.2. 

 Οι δυνάμεις που ενεργούν σ’ ένα κέρμα που ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω(α)  

όπως τις σχεδίασαν οι φοιτητές και (β) όπως θα τις σχεδίαζε ένας φυσικός 

 

Από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε ότι το 80% των φοιτητών θεωρούν 

απαραίτητη τη δράση πάνω στο κέρμα μιας δύναμης (της Fh)  η οποία έχει την 

κατεύθυνση της κίνησης. Με τη βοήθεια αυτής της δύναμης οι φοιτητές εξηγούν την 

προς τα πάνω κίνηση του νομίσματος και παράλληλα απέδιδαν την προέλευση της 

δύναμης αυτής στο αίτιο που έθεσε αρχικά σε κίνηση το νόμισμα. Η  δύναμη αυτή 

θεωρήθηκε από τους φοιτητές ως «δύναμη που δίνω σ’ ένα σώμα», «δύναμη 

ριξίματος» ή «η αρχική προς τα πάνω δύναμη».   

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο πρόβλημα δόθηκε σε φοιτητές του ίδιου 

τμήματος που είχαν ήδη παρακολουθήσει ένα εξάμηνο μηχανικής και οι 

υποστηρικτές της επιστημονικής άποψης πλησίαζαν το 28%. 

Στην ίδια έρευνα (Clement, 1982) παρουσιάστηκε στους φοιτητές το σχέδιο 

ενός εκκρεμούς σε δυο θέσεις της τροχιάς του και ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

σημειώσουν τις δυνάμεις που ενεργούν σ’ αυτό (βλ. σχ. 2.3). 

 
 (α)  (β) 

      H απάντηση του φυσικού             Τυπική λανθασμένη απάντηση 

 

 

 

 

 

 

Fg: Η δύναμη της βαρύτητας- Fs: H τάση του νήματος Fm: H δύναμη που κάνει το εκκρεμές να κινηθεί 

προς την άλλη πλευρά  Αν δεν  υπήρχε , το εκκρεμές  ποτέ δεν θα μπορούσε να  κινηθεί μέχρι την 

κορυφή της τροχιάς του.                                                                                                                                                                       

 

Σχήμα 2.3. 

Οι δυνάμεις που ενεργούν σε δύο θέσεις της τροχιάς ενός εκκρεμούς (α) όπως τις 

σχεδίασαν οι φοιτητές και (β) όπως θα τις σχεδίαζε ένας φυσικός 
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Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός των 

ερωτηθέντων πίστευαν στην ύπαρξη μιας δύναμης (της Fm), οποία κινεί το 

αντικείμενο που είναι κρεμασμένο στο νήμα και η οποία ενεργεί στη κατεύθυνση της 

κίνησής του.  

Από  τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ερευνών που προαναφέρθηκαν 

προκύπτει ότι τόσο οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και οι φοιτητές 

συνδέουν τη δύναμη με την κίνηση. Θεωρούν ότι υπάρχει μια δύναμη (αίτιο) μέσα 

στα κινούμενα σώματα η οποία διατηρεί την κίνηση ακόμη και όταν τα σώματα 

χάσουν την επαφή τους με το σώμα που αρχικά ασκεί τη δύναμη. Σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις τους η δύναμη «ξοδεύεται» με την πάροδο του χρόνου και τελικά 

υποχωρεί ώστε το σώμα να επιβραδύνεται και να σταματά. Οι εναλλακτικές αυτές 

αντιλήψεις φαίνεται να μην εξελίσσονται και να μην πλησιάζουν τις επιστημονικά 

αποδεκτές κατά τη μετάβαση των μαθητών από τη μέση στην ανώτερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης καθώς τα ποσοστά των φοιτητών που τις υιοθετούν δεν 

διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ποσοστά των μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Η συγκεκριμένη εναλλακτική αντίληψη μπορεί να θεωρηθεί ως «διαισθητικός 

κανόνας» καθώς συνδέεται με την τάση των παιδιών να εξηγήσουν την έννοια της 

δύναμης βασιζόμενα στις αισθήσεις τους, στην εμπειρία και γενικότερα στην 

εμπλοκή τους στην καθημερινή ζωή. Συνεπώς τα παιδιά βασιζόμενα στις αισθήσεις 

τους θεωρούν ότι η δύναμη με την οποία ο άνθρωπος ρίχνει ένα αντικείμενο 

εμβάλλεται σ’ αυτό με αποτέλεσμα να διατηρείται η κίνηση του αντικειμένου. 

Οι απόψεις των μαθητών φαίνεται να παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες τόσο 

με τη θεωρία του Αριστοτέλη όσο και με θεωρητικές θέσεις που αναπτύχθηκαν κατά 

τον Μεσαίωνα και ειδικότερα με τη γνωστή ως «θεωρία του impetus» που ο 

σημαντικότερος εκφραστής της ήταν ο Buridan ( Κουλαϊδής, 2002). 

 

(β) Η δύναμη  είναι ανάλογη της ταχύτητας 

Σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη η δύναμη που δρα σ’ ένα σώμα είναι ανάλογη 

με την ταχύτητα που αποκτά το σώμα και συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι η 

δύναμη που ασκείται στο σώμα τόσο μεγαλύτερη  ταχύτητα αποκτά το σώμα, ενώ 

όταν η δύναμη σταματάει να ενεργεί στο σώμα τότε  η ταχύτητά του μηδενίζεται 

(Viennot, 1979; Αλιμήσης, 1998; Αllen, 2002; Κώτσης & Αναγνωστόπουλος, 2006; 

Τουλάτου, 2006).  Η εναλλακτική αυτή αντίληψη έρχεται σε αντίθεση με το 2ο νόμο 

του Newton. 

Η Viennot πραγματοποίησε έρευνα (1979) σε Γάλλους, Βέλγους, Άγγλους 

μαθητές της  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε φοιτητές Πανεπιστημίου. Σε μια 

από τις ερωτήσεις της έρευνας δόθηκε, στους μαθητές  ένα σχήμα όπου 

παριστάνονταν έξι μπάλες ενός ταχυδακτυλουργού, που βρίσκονταν στο ίδιο ύψος 

από τη γη αλλά σε διαφορετικές φάσεις της κίνησής τους (βλ. σχ. 2.4). Στο σχήμα 

υπήρχαν τα διανύσματα της ταχύτητας, σε διάφορα σημεία της τροχιάς. 
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Σχήμα 2.4. 

Οι μπάλες ενός ταχυδακτυλουργού που βρίσκονται στο ίδιο ύψος από τη γη αλλά σε 

διαφορετικές φάσεις της κίνησής τους. Οι μαθητές και οι φοιτητές έπρεπε να 

συγκρίνουν τις δυνάμεις που ενεργούν στις μπάλες  

 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα (μαθητές και φοιτητές) ερωτήθηκαν κατά 

πόσο οι δυνάμεις που δρουν στις μπάλες κατά τη στιγμή που παριστάνονται στο 

σχήμα είναι ίδιες.  Πολλοί φοιτητές απάντησαν πως οι δυνάμεις που ενεργούν στις 

μπάλες έχουν διαφορετικό μέγεθος επειδή κάθε μπάλα έχει διαφορετική ταχύτητα   

Ειδικότερα τα αποτελέσματα που προέκυψαν περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα 

2.1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. 

 

Κατανομή απαντήσεων μαθητών-φοιτητών (%) για το μέγεθος των δυνάμεων που 

ενεργούν στις μπάλες ενός ταχυδακτυλουργού που βρίσκονται στο ίδιο ύψος από τη γη 

αλλά σε διαφορετικές φάσεις της κίνησής τους 

 

 

Αριθμός 

ατόμων που 

απάντησαν 

Έτος σπουδών Οι δυνάμεις 

είναι ίδιες 

Οι δυνάμεις 

είναι 

διαφορετικές 

Δεν 

απάντησαν 

29 Τελευταίο έτος 

στη 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

39% 55% 6% 

36 Πρώτο έτος 

πανεπιστημίου 

(Γάλλοι) 

58% 42% 0% 

228 Πρώτο έτος 

πανεπιστημίου 

(Βέλγοι) 

44% 54% 2% 

 

Επιπρόσθετα για τη μπάλα που είχε μηδενική ταχύτητα, υποστηρίχτηκε από 

τους μαθητές ότι η δύναμή της είναι μηδενική. Ακόμη, θεωρούσαν ότι οι δυνάμεις 

βρίσκονται μέσα στη μπάλες ( «δύναμη της μάζας» ) συντηρούν την κίνησή τους 

(«απόθεμα δύναμης» ) και συνδέονται τόσο με την κίνηση όσο και με την ταχύτητα 

με μια σχέση αναλογίας (Viennot, 1979). 
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(γ) Η κίνηση γίνεται στη διεύθυνση της εφαρμοζόμενης δύναμης 

Με βάση την αντίληψη αυτή η διεύθυνση της κίνησης ενός σώματος 

συμπίπτει με τη διεύθυνση της δύναμης που ενεργεί στο σώμα που κινείται (diSessa, 

1982; White, 1983). Η αντίληψη αυτή ισχύει όταν το αντικείμενο στο οποίο ασκείται 

η δύναμη, είναι αρχικά ακίνητο. Διαφορετικά, η νέα τροχιά που θα ακολουθήσει 

λόγω της δράσης της δύναμης είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης της αρχικής 

κίνησης με εκείνη που θα προκαλούσε η δύναμη, αν το αντικείμενο ήταν αρχικά 

ακίνητο.  

Η σχέση της δύναμης με τη διεύθυνση της κίνησης αποτέλεσε αντικείμενο της 

έρευνας  της White (1983) στην οποία συμμετείχαν μαθητές, μέσου όρου ηλικίας 

16,4 χρονών, οι οποίοι είχαν διδαχτεί φυσική και ιδιαίτερα μηχανική. 

Στους μαθητές δόθηκαν μια σειρά προβλημάτων που αφορούσαν ένα 

υποθετικό διαστημόπλοιο το οποίο ταξίδευε στο διάστημα χωρίς τριβές. Το 

διαστημόπλοιο είχε μια περιστρεφόμενη μηχανή που μπορεί να πυροδοτείται προς 

κάθε κατεύθυνση. Κάθε φορά που πυροδοτείται η μηχανή το διαστημόπλοιο δέχεται 

μια δύναμη σταθερού μεγέθους στην κατεύθυνση της πυροδότησης.  

Στο πρώτο πρόβλημα, το διαστημόπλοιο αρχικά πυροδοτούνταν κατακόρυφα 

με φορά προς τα πάνω και στη συνέχεια, αφού στρεφόταν η μηχανή κατά 90 μοίρες 

προς τα δεξιά, το διαστημόπλοιο πυροδοτούνταν ξανά. Ζητήθηκε από τους μαθητές: 

(α) να σχεδιάσουν τη διεύθυνση του διαστημόπλοιου μετά τη δεύτερη πυροδότηση 

και (β) να προβλέψουν αν η ταχύτητά του θα ήταν μεγαλύτερη, ίδια ή μικρότερη σε 

σχέση με την ταχύτητά του μετά την πρώτη πυροδότηση.  

Αναφορικά με τη σχεδίαση της διεύθυνσης του διαστημόπλοιου μετά τη δεύτερη 

πυροδότηση οι απαντήσεις των μαθητών απεικονίζονται στη σχήμα (σχ.2.5).  

 

Σχήμα 2.5. 

Η πορεία που ακολουθεί ένα υποθετικό διαστημόπλοιο μετά από δύο διαδοχικές 

πυροδοτήσεις, όπως τη σχεδίασαν οι μαθητές 

  

 Για το 2ο μέρος του προβλήματος το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν 

σύμφωνα με τη σχολική γνώση δηλαδή ότι η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, ενώ το 

37,5% απάντησαν, θεωρώντας ότι η ταχύτητα  είναι ίδια. 

Στο δεύτερο πρόβλημα το διαστημόπλοιο εκτός από τις δυο πυροδοτήσεις 

δεχόταν και μια τρίτη πυροδότηση η οποία είχε κατεύθυνση κατακόρυφη με φορά 

προς τα κάτω (βλ. σχ. 2.6). Ζητήθηκε από τους μαθητές να προβλέψουν την 

κατεύθυνση του διαστημόπλοιου μετά την τρίτη πυροδότηση.  
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Σχήμα 2.6. 

Η κατεύθυνση της 1ης, 2ης, 3ης, πυροδότησης αντίστοιχα ενός υποθετικού 

διαστημοπλοίου. Οι μαθητές έπρεπε να προβλέψουν την κατεύθυνση του 

διαστημοπλοίου μετά την 3η πυροδότηση 

 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε ότι: (α) το 60% των ερωτηθέντων 

απάντησαν σύμφωνα με τη σχολική γνώση, δηλαδή θεωρούσαν ότι το διαστημόπλοιο 

θα κινηθεί οριζόντια με φορά προς τα δεξιά, (β) το 25% των ερωτηθέντων 

θεωρούσαν ότι το διαστημόπλοιο θα κινηθεί σε διεύθυνση πλάγια και (γ) το 15% των 

ερωτηθέντων θεωρούσε ότι το διαστημόπλοιο θα κινηθεί στη διεύθυνση της 

τελευταίας πυροδότησης. 

Στο τρίτο πρόβλημα ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα σχήμα 

και να εξηγήσουν πως το διαστημόπλοιο μπορεί να κινηθεί σε κυκλική τροχιά. Μόλις 

το 20% των ερωτηθέντων απάντησε σύμφωνα με τη σχολική γνώση ενώ το 70% 

θεωρούσε απαραίτητη την παρουσία δυνάμεων κατά μήκος της κυκλικής τροχιάς. 

Τέλος στο τέταρτο πρόβλημα ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν ένα 

σχήμα με το οποίο θα μπορούσε το διαστημόπλοιο να πετάξει σε πορεία τετραγώνου 

σχήματος. Προέκυψε ότι το 37,5% των μαθητών απάντησαν σύμφωνα με τη σχολική 

εκδοχή της επιστημονικής γνώσης. 

Όπως παρατηρεί η White (1983) μόνο το 10% με 20%, ανάλογα με την 

ερώτηση,  δεν έπαιρναν υπόψη τους  την ορμή του διαστημοπλοίου όταν προέβλεπαν 

πως η δύναμη θα αλλάξει τη διεύθυνση της κίνησης (προβλήματα 1(α), 2, 4). Θεωρεί 

το πρόβλημα (3) πιο σύνθετο από μια απλή πρόσθεση ταχυτήτων, αφού θα πρέπει να 

προσεγγιστεί η κυκλική διαδρομή με μια πολυγωνική.  

Σύμφωνα με τη White (1983) οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές οφείλονται στα διάφορα στοιχεία των γνώσεων που χρησιμοποιούν, όπου 

μερικά από αυτά έχουν χαρακτηριστικά που έρχονται σε αντίθεση με την τυπική 

φυσική. Το αποτέλεσμα είναι να κατανοούν μερικώς τα συμπεράσματα των νόμων 

του Newton. 

 

(δ) Αν ένα σώμα δεν κινείται δεν δρα δύναμη επάνω του 

Από έρευνες συνάγεται ότι οι μαθητές θεωρούν πως δεν μπορεί να ενεργεί 

δύναμη σε σώματα τα οποία είναι ακίνητα (Ericson & Hobbs, 1978; Clement, 1982; 

Ministrel, 1982; McCloskey, 1983α; Obsorne & Freyberg, 1985;  Allen, 2002)  

Στην έρευνα που υλοποιήθηκε από τον Ministrell, (1982) ζητήθηκε από τους 

μαθητές μιας τάξης γυμνασίου να σχεδιάσουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα 

βιβλίο που βρίσκεται ακίνητο σ’ ένα τραπέζι (βλ.σχ.2.7). 

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 50% των μαθητών 

θεωρούσαν ότι το τραπέζι δεν ασκεί καμία δύναμη πάνω στο βιβλίο. Πολλοί από 

αυτούς εξήγησαν την απάντησή τους θεωρώντας ότι το τραπέζι βρίσκεται απλώς στο 

δρόμο του βιβλίου ως προς το πάτωμα. Ο Ministrel συμπέρανε ότι οι μαθητές 

αισθάνονταν ότι η δύναμη συνεπάγεται μια δράση πάνω στο βιβλίο και για αυτό 



 18 

δυσκολεύονταν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη αυτή για να εκφράσουν την ιδέα της 

στήριξης του βιβλίου απ’ το τραπέζι.  

 

 
               Τραπέζι  
  

  

   

          Βαρύτητα             Βαρύτητα            

 

Η βαρύτητα και το τραπέζι                                                 Η βαρύτητα είναι η μόνη κατακόρυφη                                                                                          

ασκούν αντίθετες δυνάμεις                                   δύναμη που ενεργεί στο αντικείμενο 

στο αντικείμενο                                                                    

(α) Η άποψη του φυσικού                                               (β) Εναλλακτική άποψη 

                                                         

                                            
 

Σχήμα 2.7. 

Οι δυνάμεις που ενεργούν σ’ ένα βιβλίο που βρίσκεται ακίνητο πάνω σ’ ένα τραπέζι (α) 

όπως θα τις σχεδίαζε ένας φυσικός και (β) όπως τις σχεδίασαν οι φοιτητές. 

 

Σε μια άλλη έρευνα των Obsorne & Freyberg (1985) τέθηκε, σε μαθητές 

ηλικίας 7 έως 19 χρονών, το πρόβλημα που απεικονίζεται στο σχήμα (βλ.σχ.2.8). 

 
 

Σχήμα 2.8. 

Προβληματική κατάσταση που αφορά τη δράση δύναμης σε ακίνητο αυτοκίνητο, όπως 

δόθηκε σε μαθητές γυμνασίου 

 

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός δεκατριάχρονου ο οποίος θεωρούσε 

ότι δεν υπάρχει δύναμη στο αυτοκίνητο γατί αν υπήρχε θα ανάγκαζε το αυτοκίνητο 

να κινηθεί. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, τα παιδιά που απάντησαν με τον 

παραπάνω τρόπο έδιναν έμφαση στην ανθρώπινη άποψη της κατάστασης  θεωρώντας 

ότι ο άνθρωπος ίσως προσπαθούσε να αναγκάσει το αυτοκίνητο να κινηθεί. 

Παράλληλα πίστευαν ότι εφόσον ο άνθρωπος δεν καταφέρει να κινήσει το 

αυτοκίνητο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ανάμιξη δύναμης. Ένα άλλο στοιχείο 

που προκύπτει από την παραπάνω απάντηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η 

ανθρωποκεντρική άποψη που θα αγνοούνταν από ένα φυσικό κατά την ανάλυση του 

προβλήματος. Συνεπώς τα παιδιά θεωρούν ότι αν ο άνθρωπος ήθελε να κινήσει το 

αυτοκίνητο θα το έκανε βάζοντας δύναμη (Obsorne & Freyberg, 1985).    

Η ίδια αντίληψη εμφανίστηκε και στην έρευνα του Clement (1982) όπου 

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι σπουδαστές του τμήματος των Μηχανικών δεν 
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αναγνώριζαν τη δύναμη της αντίδρασης από το τραπέζι στο βιβλίο και θεωρούσαν 

πως το τραπέζι απλά «παρεμβάλλεται».  

 

 (ε) Η δύναμη και η επιτάχυνση δεν έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση   
Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή το διάνυσμα της δύναμης και της 

επιτάχυνσης κάποιες φορές έχει την ίδια κατεύθυνση και κάποιες φορές έχει 

διαφορετική κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της έρευνας (Thornton & Sokoloff, 

1998) επιβεβαιώνουν την τάση των μαθητών να μη συνδέουν πάντοτε την 

κατεύθυνση της δύναμης με την κατεύθυνση της επιτάχυνσης. Η αντίληψη αυτή 

έρχεται σε αντίθεση με το 2ο νόμο του Newton. 

Κατά τη διάρκεια 1989 –1990 πραγματοποιήθηκε έρευνα από τον Thornton 

και τον Sokoloff, σε 240 Πανεπιστήμια των Tufts και Oregon αντίστοιχα με σκοπό τη 

διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τους νόμους του Newton. Ειδικότερα 

οι αντιλήψεις διερευνήθηκαν πριν και μετά από μια παραδοσιακή διδασκαλία όπως 

και μετά από εργαστηριακή διδασκαλία. 

Μια σειρά ερωτήσεων είχε βασιστεί στην κίνηση ενός έλκηθρου πάνω σε 

πάγο. Δόθηκε στους μαθητές ένα σκίτσο όπου ένας άνθρωπος ασκούσε σταθερή 

δύναμη με φορά προς τα δεξιά στο έλκηθρο. Η τριβή θεωρούνταν αμελητέα και δεν 

επηρέαζε την κίνηση του έλκηθρου. Σε μια ερώτηση ζητήθηκε από τους μαθητές να 

επιλέξουν ανάμεσα σε έξι απαντήσεις αναφορικά με τη δύναμη εκείνη που ευθύνεται 

για την κίνηση του έλκηθρου προς τα δεξιά με σταθερή επιτάχυνση. Μόλις το 20% 

των ερωτηθέντων απάντησαν σύμφωνα με τους νόμους του Newton. Σε μια δεύτερη 

ερώτηση της ίδιας σειράς ερωτήσεων ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν τη 

δύναμη εκείνη που είναι υπεύθυνη για την κίνηση του έλκηθρου όταν μειώνεται η 

ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό αλλά η επιτάχυνση εξακολουθεί να έχει φορά προς 

τα δεξιά. Στη ερώτηση αυτή λιγότερο από το 10% των μαθητών απάντησε σύμφωνα 

με τους νόμους του Newton, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 10% των ερωτηθέντων 

της προηγούμενης ερώτησης που απάντησε σύμφωνα με τους νόμους του Newton 

θεωρώντας ότι η δύναμη και η επιτάχυνση έχουν την ίδια κατεύθυνση, στη δεύτερη 

ερώτηση φαίνεται να αλλάζουν την αντίληψή τους πιστεύοντας ότι η δύναμη και η 

επιτάχυνση έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Οι παραπάνω απαντήσεις δόθηκαν πριν 

τη διδασκαλία παραδοσιακού τύπου των νόμων του Newton ενώ μετά τη διδασκαλία 

παραδοσιακού τύπου η πρώτη ερώτηση απαντήθηκε σύμφωνα με τους νόμους του 

Newton σε ένα ποσοστό της τάξης του 25% ενώ η δεύτερη ερώτηση απαντήθηκε σε 

ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Παρατηρείται μια μικρή αλλαγή των αντιλήψεων 

των μαθητών μετά τη διδασκαλία παραδοσιακού τύπου γεγονός που φανερώνει ότι η 

διδασκαλία επιδρά στις αντιλήψεις των μαθητών, όμως η επίδραση αυτή δεν είναι 

σημαντική και δεν είναι αρκετή να τις επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό.           

 Στην ίδια έρευνα χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχη σειρά ερωτήσεων όπου στην 

κίνηση συμμετείχε ένα αυτοκίνητο κατά μήκος μιας ράμπας. Τα ποσοστά των  

απαντήσεων σύμφωνα με τους νόμους του Newton ήταν χαμηλότερα περίπου της 

τάξης 50% σε σχέση με εκείνα όπου χρησιμοποιούνταν έλκηθρο. Φαίνεται ότι οι 

μαθητές δυσκολεύονται να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κίνησης σε κεκλιμένο 

επίπεδο.  

 Δυσκολίες παρατηρήθηκαν και σε μια άλλη σειρά ερωτήσεων της ίδιας 

έρευνας όπου περιλάμβαναν γραφικές παραστάσεις. Τα ποσοστά όμως ήταν λίγο 

καλύτερα από εκείνα των ερωτήσεων που χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο κινούμενο σε 

ράμπα. 

Τέλος σε μια άλλη αντίστοιχη σειρά ερωτήσεων όπου εμπεριείχαν νόμισμα το 

οποίο ρίχνονταν κατακόρυφα προς τα πάνω οι απαντήσεις που ήταν σύμφωνες με 
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τους νόμους του Newton δεν διαφοροποιούνταν σημαντικά σε σχέση με εκείνες που 

χρησιμοποιούσαν το έλκηθρο. Οι μαθητές έδειξαν να αντιμετωπίζουν ευκολότερα 

οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις σε σχέση με κινήσεις που γίνονται σε κεκλιμένο 

επίπεδο ή σε κινήσεις που περιγράφονται με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, αρχικά παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των 

μαθητών διαφόρων ηλικιών για τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, τη θερμική ισορροπία 

και τη θερμική αγωγιμότητα των σωμάτων, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τη 

σύνθεση των σχετικών ερευνητικών πορισμάτων που περιέχει η συναφής 

βιβλιογραφία.  

 

1. Αντιλήψεις μαθητών για τη θερμότητα 

 

Όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τα ζητήματα ως 

προς τα οποία διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμότητα είναι τα 

εξής:  

 η φύση της θερμότητας,   

 το είδος φυσικού μεγέθους της θερμότητας (ποιοτικό ή ποσοτικό), 

 η χρήση μιας οντότητας (θερμότητα) ή δύο διαφορετικών οντοτήτων (θερμότητα 

και ψύχος) για την εξήγηση των θερμικών φαινομένων, 

 η διατήρηση ή μη της συνολικής θερμότητας του συστήματος των σωμάτων κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης των θερμικών φαινομένων. 

 

1.1. Φύση της θερμότητας 

 

Σε ό,τι αφορά τη φύση της θερμότητας, τα βιβλιογραφικά ευρήματα κάνουν 

φανερή την ύπαρξη δύο αντιλήψεων. Η θερμότητα, θεωρείται ως ουσία (ρευστό) ή ως 

κίνηση των σωματιδίων της ύλης.  

 

(α) Η αντίληψη της θερμότητας ως ουσίας 

 

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη θερμότητα ως 

κάποιο είδος υλικής ουσίας (πχ. ρευστό) η οποία: αποθηκεύεται στα σώματα, 

διαμορφώνει τη θερμική τους κατάσταση, κινείται με «προτιμώμενη κατεύθυνση» 

από σώμα σε σώμα και χαρακτηρίζεται από «δύναμη» ή «αδυναμία» (Albert 1978, 

Erickson 1975, 1979, 1980, 1985, Tiberghien 1980, 1985, Harris 1981, Shayer & 

Wylam 1981, Engel 1982). 

Η αντίληψη της θερμότητας ως ουσίας, μπορεί επίσης να προέρχεται από την 

καθημερινή χρήση του όρου θερμότητα. Στις καθημερινές συζητήσεις η θερμότητα 

είναι κάτι που έχει σχέση με το ζεστό και όχι με το κρύο, με το ρήμα «ζεσταίνω» και 

με τη ζεστασιά των πραγμάτων και των ανθρώπων. Είναι κάτι το υλικό που 

αποθηκεύεται μέσα στα αντικείμενα στα δωμάτια και στους ζωντανούς οργανισμούς. 

Έχει, τέλος, την ικανότητα να ζεσταίνει και να «ταξιδεύει» από μια περιοχή σε μια 

άλλη. Είναι συχνές οι εκφράσεις του τύπου: «κλείσε το παράθυρο και κράτησε τη 

θερμότητα μέσα». Στις σχολικές τάξεις συνήθως οι μαθητές αναφέρουν ότι 

«κερδίζεται ή χάνεται θερμότητα» από ένα αντικείμενο, όταν αυτό έρχεται σε 

θερμική ισορροπία με κάποιο άλλο σώμα, ή ότι «η θερμότητα ταξιδεύει μέσα σε μια 

μεταλλική ράβδο», όταν η μεταλλική ράβδος θερμαίνεται από μια φλόγα στο ένα 

άκρο της (Erickson & Tiberghien 1985, σελ. 57). 
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Επιπλέον, η αντίληψη της θερμότητας ως μιας ουσίας, παραπέμπει στην αντίληψη 

του Lavoisier  περί θερμικού ρευστού, που ήταν η επικρατούσα επιστημονική άποψη 

για τη θερμότητα μέχρι περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα (Conant 1957, Fox 1971). Ο 

Lavoisier πίστευε ότι: «η θερμότητα είναι εκδήλωση ενός λεπτού, ελαστικού 

ρευστού» (Gillispie 1994, σελ. 218). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η θερμότητα 

θεωρείται ως ένα αόρατο αβαρές ρευστό που μεταφέρεται από ένα θερμό σε ένα 

λιγότερο θερμό σώμα ενώ παραμένει ποσοτικά αμετάβλητο. Προς τα τέλη του 18ου 

αιώνα, ο Lavoisier θα δώσει στο θερμικό ρευστό το όνομα «θερμογόνο» ή «θερμικό»: 

«χαρακτηρίσαμε την αιτία της θερμότητας ή αυτό το εξαιρετικά ελαστικό ρευστό που 

την παράγει, με τον όρο θερμικό» (Gillispie 1994, σελ. 222). Το «θερμογόνο» ή 

«θερμικό» αποτελείται από σωματίδια μεταξύ τους αυτοαποθούμενα. Μπορούσε να 

περιβάλλει τα σωματίδια της ύλης και έτσι να αποθηκεύεται σε αυτήν. Κατά τη 

θέρμανση του σώματος συνέβαινε μια ροή θερμογόνου προς αυτό, γέμιζε τα κενά 

ανάμεσα στα σωματίδια της ύλης και προκαλούσε τις διαστολές της. Αντίθετα, κατά 

την ψύξη ενός σώματος δραπέτευε από αυτό και έρεε προς ένα άλλο σώμα. Η θεωρία 

αυτή γνώρισε πλατιά αποδοχή, άντεξε επί πολλές δεκαετίες και μετά την απόρριψη 

της άφησε τα σημάδια της και τη λογική της πάνω σε εκφράσεις του τύπου «με την 

τριβή παράγεται θερμότητα» και «το έργο μετατρέπεται σε θερμότητα», οι οποίες 

πέρασαν και στον εικοστό αιώνα διατηρούμενες σε σχολικά αλλά και σε 

πανεπιστημιακά εγχειρίδια (Veiga 1988).  

 

(β) Η αντίληψη της θερμότητας ως κίνησης σωματιδίων της ύλης 

 

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των μαθητών, η θερμότητα συνδέεται με την 

κίνηση των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) της ύλης (Erickson 1980, Hewson & 

Hamlyn 1984, Veiga 1988, Veiga et al. 1989, Kesidou & Duit 1993, Van Roon & Van 

Sprang 1994, Carlton 2000).  

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές εξηγούν, τη θέρμανση ενός σώματος θεωρώντας ότι 

τα σωματίδια κινούνται πιο γρήγορα και τότε το σώμα γίνεται θερμότερο (Maskill et 

al. 1997) ή ότι τα σωματίδια συγκρούονται μεταξύ τους και παράγεται θερμότητα 

(Hewson & Hamlyn 1984, Kesidou & Duit 1993).  

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν την αντίληψη της 

θερμότητας ως κίνησης σωματιδίων συχνά ταυτίζουν τη θερμότητα με την εσωτερική 

ενέργεια (Erickson & Tiberghien 1985, Harrison et al. 1999) ή με τη θερμική ενέργεια 

(Erickson & Tiberghien 1985, Maskill et al. 1997). Ταυτίζουν επίσης τη θερμότητα 

με τη θερμοκρασία, θεωρώντας ότι η θερμοκρασία εκφράζει τη θερμότητα που 

παράγεται από τις κινήσεις ή τις συγκρούσεις των σωματιδίων (Van Roon & Van 

Sprang 1994).  

Επιπλέον, η αντίληψη της θερμότητας ως κίνησης των σωματιδίων της ύλης, 

εμφανίζει κάποια κοινά στοιχεία με την αντίληψη των φυσικών του 18ου αιώνα για τη 

φύση της θερμότητας. Στο κοινό τους «Μνημόνιο γύρω από μια νέα μέθοδο για τη 

μέτρηση της θερμότητας», οι Lavoisier και Laplace, αναφέρουν: «Άλλοι φυσικοί 

πάλι, πιστεύουν ότι η θερμότητα δεν είναι παρά το αποτέλεσμα ανεπαίσθητων 

κινήσεων στα μόρια της ύλης. Καθένας ξέρει ότι όλα τα σώματα, ακόμα και τα 

πυκνότερα, είναι γεμάτα από αναρίθμητους πόρους ή μικρές κοιλότητες, ο συνολικός 

όγκος των οποίων μπορεί να ξεπερνάει κατά πολύ τον όγκο της ύλης που τα 

περιβάλλουν. Αυτό δίνει περιθώριο στα μόρια να πάλλονται προς όλες τις 

κατευθύνσεις, και είναι φυσικό να σκεφτεί κανείς ότι τα μόρια αυτά βρίσκονται σε 

συνεχή κίνηση, που αν αυξηθεί και φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο, μπορεί να 

διασπάσει και να αποσυνθέσει το σώμα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους φυσικούς για τους 
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οποίους μιλάμε, αυτή ακριβώς η εσωτερική κίνηση, συνιστά τη θερμότητα» (Gillispie 

1994, σελ. 221). Σύμφωνα επίσης με τον Gillispie (1994) ο Locke υποστήριζε ότι: «Η 

θερμότητα είναι μια έντονη διέγερση των αδιόρατων μερών ενός αντικειμένου, η 

οποία διέγερση μας δημιουργεί ένα αίσθημα που μας κάνει να ονομάζουμε αυτό το 

αντικείμενο θερμό. Έτσι, αυτό που για τις αισθήσεις μας είναι θερμότητα, στο 

αντικείμενο δεν είναι τίποτα άλλο παρά κίνηση» (σελ. 340). 

 

1.2.  Είδος φυσικού μεγέθους της θερμότητας 

 

Σχετικά με το ζήτημα του είδους φυσικού μεγέθους της θερμότητας (ποιοτικό ή 

ποσοτικό μέγεθος), όπως προκύπτει από τα βιβλιογραφικά ευρήματα, ορισμένοι 

μαθητές αποδίδουν στη θερμότητα χαρακτηριστικά ποιοτικού μεγέθους, ενώ άλλοι 

αντιλαμβάνονται τη θερμότητα ως ένα ποσοτικό μέγεθος. 

 

(α) Η αντίληψη της θερμότητας ως ποιοτικού μεγέθους 

 

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή των μαθητών, η θερμότητα εμφανίζει 

χαρακτηριστικά ποιοτικού μεγέθους, ή με άλλα λόγια, θεωρείται ιδιότητα ή 

χαρακτηριστικό των σωμάτων (Albert 1978, Hewson & Hamlyn 1984, Wiser 

1986,1987, Wiser & Kipman 1988, Kesidou & Duit 1993). Σε μια τέτοια προσέγγιση, 

η θερμότητα χαρακτηρίζεται από την «έντασή» της ή από τη «δύναμή» της και όχι 

από την ποσότητά της.  

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν την παραπάνω αντίληψη, θεωρούν ότι η  μέτρηση 

της θερμότητας γίνεται με τα θερμόμετρα και στην περίπτωση αυτή η θερμότητα 

μετριέται σε «βαθμούς» (Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993).  

Για τους μαθητές που αντιλαμβάνονται τη θερμότητα ως ποιοτικό μέγεθος, οι 

διαφορετικές θερμές πηγές εκπέμπουν θερμότητες διαφορετικής έντασης, δηλαδή, 

κάποιες θερμότητες είναι θερμότερες από κάποιες άλλες. Ένα σώμα υψηλότερης 

θερμοκρασίας σε σχέση με ένα άλλο σώμα, δίνει θερμότητα περισσότερων «βαθμών» 

από ότι το δεύτερο σώμα. 

Για τους μαθητές αυτούς, η θερμότητα, εμφανίζει χαρακτηριστικά εντατικού και 

εκτατικού μεγέθους. Είναι εντατικό μέγεθος με την έννοια ότι τα αποτελέσματα της 

θερμότητας είναι τα ίδια σε όλα τα σημεία του σώματος και εκτατικό με την έννοια 

ότι τα θερμά σώματα που έχουν μεγάλο μέγεθος, προκαλούν αποτελέσματα 

μεγαλύτερης έντασης (Wiser 1986). Συνεπώς, η θερμότητα ως ποσότητα δεν έχει 

νόημα γι’ αυτούς τους μαθητές. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η αντίληψη σύμφωνα με την οποία η 

θερμότητα εκλαμβάνεται ως ποιοτικό μέγεθος, εμφανίζεται σε παιδιά των πρώτων 

τάξεων του Δημοτικού, και η δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική τάση όσο 

ανερχόμαστε την εκπαιδευτική κλίμακα έως και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, 

ενώ στη συνέχεια φαίνεται να εμφανίζει μια καθοδική τάση (Albert 1978, Hewson & 

Hamlyn 1984, Wiser 1986, Wiser & Kipman 1988, Kesidou & Duit 1993).  

Η αντίληψη της θερμότητας ως ποιοτικού μεγέθους, παρουσιάζει ορισμένα κοινά 

στοιχεία με την επικρατούσα άποψη από τον 6ο π.Χ. αιώνα (με τους Ίωνες 

φιλοσόφους), μέχρι τον 17ο μ.Χ. αιώνα (με τους Πειραματιστές), σχετικά με το 

ζήτημα του είδους του φυσικού μεγέθους της θερμότητας. Σύμφωνα με την 

Αριστοτελική προσέγγιση, το «θερμό» και το «ψυχρό» ήταν ποιότητες/ιδιότητες των 

σωμάτων (Τσελφές 1994). Σύμφωνα επίσης με τους Πειραματιστές, η θερμότητα 

μετριόταν με την έντασή της ή με τη δύναμή της και όχι με την ποσότητά της (Wiser 

& Carey 1983). 
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(β) Η αντίληψη της θερμότητας ως ποσοτικού μεγέθους 

 

Η θερμότητα για ορισμένους μαθητές εμφανίζει χαρακτηριστικά ποσοτικού 

μεγέθους. Στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής, η θερμότητα δεν χαρακτηρίζεται από 

την έντασή της ή από τη δύναμή της αλλά αποκλειστικά από την ποσότητά της 

(Kesidou & Duit 1993, Harisson et al. 1999, Loverude, Kautz & Heron 2002, 

Greenbowe & Meltzer 2003).  

Οι μαθητές που αντιλαμβάνονται τη θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος θεωρούν ότι 

οι διαφορετικές θερμές πηγές εκπέμπουν διαφορετικές ποσότητες θερμότητας. Ένα 

σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας σε σχέση με ένα άλλο σώμα, δίνει περισσότερη 

ποσότητα θερμότητας σε σχέση με το δεύτερο σώμα.  Επιπλέον, σύμφωνα με τους 

μαθητές αυτούς, μεταξύ δύο σωμάτων που βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία, το 

σώμα μεγαλύτερης μάζας περιέχει περισσότερη ποσότητα θερμότητας.  

Για τους μαθητές αυτούς, η θερμότητα, εμφανίζει χαρακτηριστικά εκτατικού 

μεγέθους. Μετριέται μέσα από τη σύγκριση κλιμακωτών ποσοτήτων και επιπλέον η 

συνολική θερμότητα που περιέχεται σε ένα σώμα ισούται με το άθροισμα των 

ποσοτήτων θερμότητας που περιέχουν τα διάφορα μέρη του σώματος. 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές που θεωρούν τη θερμότητα ποσοτικό μέγεθος 

έχουν την τάση να την θεωρούν ως έκφραση της κατάστασης θέρμανσης ενός 

σώματος και επομένως δεν την διαφοροποιούν από τη θερμοκρασία (Wiser & 

Kipman 1988). 

Η αντίληψη ότι η θερμότητα είναι ποσοτικό μέγεθος, έχει εντοπιστεί σε μαθητές 

από 11-12 ετών και άνω, και η δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική τάση όσο 

ανερχόμαστε την εκπαιδευτική κλίμακα (Wiser 1986, Wiser & Kipman 1988, 

Greenbowe & Meltzer 2003).  

 

1.3. Χρήση μιας ή δυο οντοτήτων για εξήγηση των θερμικών φαινομένων  

 

Από τα βιβλιογραφικά ευρήματα (Erickson 1975, 1979, 1980, 1985, Appleton, 

1984, 1985, Briggs & Brook 1984, Engel Clough & Driver 1985, Watts & Gilbert 

1985, Magnusson, Krajcik & Borko 1993, Arnold et al. 1996, Καρανίκας 1996) 

προκύπτει ότι, ένα μέρος των μαθητών χρησιμοποιεί μια οντότητα, τη θερμότητα, για 

να εξηγήσει τα διάφορα θερμικά φαινόμενα, ενώ κάποιοι άλλοι μαθητές 

χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές οντότητες, τη θερμότητα και το ψύχος. 

 

(α) Η αντίληψη της θερμότητας ως μίας οντότητας 

 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης των μαθητών, η θερμότητα εμφανίζεται με μία 

οντότητα, που είναι υπεύθυνη τόσο για τη θέρμανση όσο και για τη ψύξη των 

σωμάτων (Erickson 1979, 1980, 1985, Appleton, 1984, 1985, Engel Clough & Driver 

1985, Watts & Gilbert 1985, Arnold et al. 1996, Loverude 1999).  

Οι μαθητές που χειρίζονται αυτή την αντίληψη, όταν αγγίζουν μια αρκετά θερμή 

επιφάνεια, θεωρούν ότι η αίσθηση του θερμού, οφείλεται στη θερμότητα που αφήνει 

το θερμό  αντικείμενο και κινείται προς το σώμα τους. Όταν αγγίζουν μια αρκετά 

ψυχρή επιφάνεια θεωρούν ότι η αίσθηση του ψυχρού, οφείλεται και πάλι στη 

θερμότητα που αφήνει το σώμα τους και κινείται προς το ψυχρό αντικείμενο. Για 

αυτούς, η θερμοκρασία ενός θερμού σώματος μειώνεται, όταν έρθει σε επαφή με ένα 

ψυχρό σώμα, γιατί, η θερμότητα φεύγει από το θερμό σώμα και πηγαίνει στο ψυχρό 

(Erickson 1979).  
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Η αντίληψη σύμφωνα με την οποία τα θερμικά φαινόμενα εξηγούνται με τη χρήση 

μιας μόνο οντότητας, της θερμότητας, εμφανίζεται σε μικρά ποσοστά σε μαθητές από 

12 ετών και άνω, και η δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική τάση όσο 

ανερχόμαστε την εκπαιδευτική κλίμακα μέχρι και το Λύκειο (Appleton, 1984, 1985, 

Engel Clough & Driver 1985  

 

(β) Η αντίληψη της θερμότητας και του ψύχους ως δύο διαφορετικών οντοτήτων 

 

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των μαθητών, η θερμότητα και το ψύχος είναι δύο 

διαφορετικές οντότητες και πιο συγκεκριμένα, η θερμότητα είναι υπεύθυνη για τη 

θέρμανση των σωμάτων και το ψύχος (ψυχρότητα ή κρύο), είναι υπεύθυνο για την 

ψύξη των σωμάτων (Erickson 1979, 1980, 1985, Appleton, 1984, 1985, Briggs & 

Brook 1984, Engel Clough & Driver 1985, Watts & Gilbert 1985, Magnusson, 

Krajcik & Borko 1993, Arnold et al. 1996, Καρανίκας 1996, Aiello-Nicosia & 

Sperandeo-Mineo 2000, Καρύδας & Κουμαράς 2000).  

Αναφορικά με τη θερμοκρασία των σωμάτων, αυτή καθορίζεται συνήθως από την 

ανάμειξη της θερμότητας και του ψύχους που υπάρχουν μέσα στο σώμα (Briggs & 

Brook 1984).  

Σύμφωνα με ορισμένους μαθητές, υπάρχουν δύο τύποι θερμότητας, η «ζεστή 

θερμότητα» και η «κρύα θερμότητα». Η «κρύα θερμότητα» είναι πιο ισχυρή και 

κινείται πιο γρήγορα σε σχέση με τη «ζεστή θερμότητα» (Erickson 1979).  

Πολλές φορές, κάθε θερμοκρασία πάνω από το σημείο πήξης, θεωρείται από τους 

μαθητές, ότι παριστάνει θερμότητα, το δε ψύχος είναι το αντίθετο της θερμότητας και 

χρησιμοποιείται σε κάθε θερμοκρασία κάτω από το σημείο πήξης (Watts & Gilbert 

1985).  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξήγησης των θερμικών φαινομένων με τη χρήση δύο 

διαφορετικών οντοτήτων, τόσο η θερμότητα όσο και το ψύχος, εφοδιάζονται με 

κίνηση. Οι μαθητές όταν αγγίζουν ένα θερμό αντικείμενο θεωρούν ότι η αίσθηση του 

θερμού, οφείλεται στη θερμότητα που αφήνει το θερμό αντικείμενο και κινείται προς 

το σώμα τους. Όταν αγγίζουν ένα ψυχρό αντικείμενο θεωρούν ότι η αίσθηση του 

ψυχρού, οφείλεται στο ψύχος που αφήνει το ψυχρό αντικείμενο και κινείται προς το 

σώμα τους. Αναφέρουν ότι το ψύχος μπορεί να μεταφερθεί σε ένα σώμα από ένα 

άλλο ψυχρό σώμα. Θεωρούν δηλαδή το ψύχος ως μια οντότητα διαφορετική της 

θερμότητας που, όπως και η θερμότητα, μπορεί να μετακινείται (Erickson 

1977,1979,1985, Appleton, 1984, 1985, Brook et al.1984, Tiberghien1985, Watts et 

al.1985, Jara-Guerrero 1993, Arnold et al.1996, Newell & Ross 1996).  

Για τους μαθητές αυτούς, η θερμοκρασία ενός θερμού σώματος μειώνεται, όταν 

έρθει σε επαφή με ένα ψυχρό σώμα, γιατί το ψύχος φεύγει από το ψυχρό σώμα και 

πηγαίνει στο θερμό (Erickson 1979).  

Η εξήγηση των θερμικών φαινομένων με τη χρήση δύο διαφορετικών οντοτήτων 

(θερμότητα και ψύχος), έχει εντοπιστεί σε παιδιά 10 ετών και άνω, και η 

δημοτικότητα της ανάμεσα στους μαθητές παραμένει σταθερή όσο ανερχόμαστε την 

εκπαιδευτική κλίμακα, μέχρι και το Γυμνάσιο, ενώ στο Λύκειο εμφανίζει  μια 

καθοδική τάση (Engel Clough & Driver 1985, Newell & Ross 1996, Aiello-Nicosia & 

Sperandeo-Mineo 2000). 

Η τάση των μαθητών να χρησιμοποιούν αυτή την αντίληψη μπορεί να ενισχύεται 

από την καθημερινή εμπειρία (π.χ. την αίσθηση που έχουν οι μαθητές όταν 

ακουμπούν ψυχρά αντικείμενα όπου το ψύχος φαίνεται να ρέει μέσα στο σώμα τους) 

και από τον καθημερινό λόγο (π.χ. τη χρήση φράσεων όπως «κλείσε την πόρτα για να 

μείνει το κρύο έξω») (Newell & Ross 1996). 
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Η αντίληψη των μαθητών για την ύπαρξη δύο διαφορετικών οντοτήτων, της 

θερμότητας και του ψύχους, παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την αντίληψη των Ιώνων 

φιλοσόφων, του Αριστοτέλη και των Φυσικών του 13ου μ.Χ (πχ. Crosseteste) έως και 

του 17ου μ.Χ αιώνα (Πειραματιστές) για το «θερμό» και το «ψυχρό» (Wiser & Carey 

1983, Τσελφές 1994). Στις διάφορες εξηγήσεις τους για τα θερμικά φαινόμενα, ήταν 

φανερή η χρήση δύο διαφορετικών οντοτήτων. 

 

1.4. Διατήρηση ή μη της θερμότητας  

 

Σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης της συνολικής θερμότητας του συστήματος 

των σωμάτων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των θερμικών φαινομένων, από τις 

έρευνες προκύπτει ότι ορισμένοι μαθητές θεωρούν ότι η συνολική θερμότητα του 

συστήματος των σωμάτων διατηρείται, κινούμενη από το ένα σώμα στο άλλο, ενώ 

άλλοι μαθητές θεωρούν ότι η συνολική θερμότητα μεταβάλλεται (και ειδικότερα 

μειώνεται). 

 

(α) Η αντίληψη της διατήρησης της θερμότητας 

 

Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη των μαθητών, η συνολική θερμότητα του 

συστήματος των σωμάτων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των θερμικών φαινομένων 

διατηρείται (Jara-Guerrero 1993, Kesidou & Duit 1993, Van Roon et al. 1994, 

Loverude 1999, Meltzer 2001).   

Οι μαθητές που θεωρούν τη θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος, συνήθως 

αποδέχονται τη διατήρηση της συνολικής θερμότητας του συστήματος των σωμάτων 

(Van Roon et al. 1994). Γι’ αυτούς, η ποσότητα θερμότητας που χάνει ένα σώμα είναι 

ακριβώς ίση με την ποσότητα της θερμότητας που κερδίζει ένα άλλο σώμα («όση 

δίνει, τόση παίρνει») (Kesidou & Duit 1993).  

Η αντίληψη ότι η θερμότητα διατηρείται, εμφανίζεται σε παιδιά από 13 ετών και άνω, 

και η δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική τάση όσο ανερχόμαστε την 

εκπαιδευτική κλίμακα (Jara-Guerrero 1993, Van Roon et al. 1994).  

Η αντίληψη αυτή των μαθητών για τη διατήρηση της θερμότητας εμφανίζει κοινά 

χαρακτηριστικά με  την επικρατούσα άποψη για τη θερμότητα από τον 18ο αιώνα έως 

και τα μέσα του 19ου αιώνα. Μολονότι οι φυσικοί ήταν διχασμένοι στο ζήτημα της 

φύσης της θερμότητας (ρευστό ή κίνηση σωματιδίων), συμφωνούσαν στην αρχή της 

διατήρησης της θερμότητας. Στο κοινό τους «Μνημόνιο γύρω από μια νέα μέθοδο για 

τη μέτρηση της θερμότητας», οι Lavoisier και Laplace, αναφέρουν: «Αλλά όπως και 

αν έχει το πράγμα, αφού μόνο αυτές οι δύο υποθέσεις είναι δυνατόν να γίνουν 

σχετικά με τη φύση της θερμότητας, θα πρέπει να δεχτούμε τις αρχές που είναι κοινές 

και στις δύο. Άλλωστε, είτε σύμφωνα με τη μία είτε σύμφωνα με την άλλη υπόθεση, 

στα απλά μείγματα σωμάτων η ποσότητα ελεύθερης θερμότητας αποτελεί μια 

σταθερά» (Gillispie 1994, σελ. 222). 

 

(β) Η αντίληψη της μη διατήρησης της θερμότητας 

 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης των μαθητών, η συνολική θερμότητα κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης των θερμικών φαινομένων μεταβάλλεται και ειδικότερα 

μειώνεται (Wiser 1986). Για παράδειγμα, συχνά οι μαθητές θεωρούν ότι η θερμότητα 

που απορροφά ένα υγρό κατά τη θέρμανσή του είναι μεγαλύτερη από τη θερμότητα 

που χάνει κατά την ψύξη του (Wiser 1986, Φασουλόπουλος 2001).  
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Συνήθως, οι μαθητές που θεωρούν ότι η θερμότητα έχει χαρακτηριστικά ποιοτικού 

μεγέθους, θεωρούν ότι η συνολική θερμότητα ενός συστήματος σωμάτων 

μεταβάλλεται.   

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η αντίληψη της μη διατήρησης της συνολικής 

θερμότητας του συστήματος των σωμάτων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των 

θερμικών φαινομένων, έχει εντοπιστεί σε μαθητές 10 ετών και άνω, και η 

δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική τάση όσο ανερχόμαστε την εκπαιδευτική 

κλίμακα έως και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, ενώ στη συνέχεια, η δημοτικότητα 

της αντίληψης αυτής εμφανίζει μια καθοδική τάση (Wiser 1986).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίληψη αυτή των μαθητών για την μη διατήρηση της 

θερμότητας εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με  την επικρατούσα άποψη για τη 

θερμότητα, από τον 6ο π.Χ. αιώνα (με τους Ίωνες φιλοσόφους), μέχρι τον 17ο μ.Χ. 

αιώνα (με τους Πειραματιστές).  

 

2. Αντιλήψεις μαθητών για τη θερμοκρασία 

 

Ένα μικρό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού, αντιλαμβάνεται τη θερμοκρασία 

ως ένα φυσικό μέγεθος διαφορετικό από τη θερμότητα, που χαρακτηρίζει τα σώματα 

που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. Οι περισσότεροι όμως μαθητές χρησιμοποιούν 

ποικίλες αντιλήψεις μη συμβατές με τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης 

για τη θερμοκρασία.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών προκύπτει ότι τα ζητήματα ως 

προς τα οποία διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμοκρασία 

αφορούσαν: 

 στη μη διαφοροποίηση θερμοκρασίας και θερμότητας και  

 στον εντοπισμό παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η θερμοκρασία που 

αποκτούν τα σώματα (όταν βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον 

τους).  

 

2.1. Μη διαφοροποίηση θερμοκρασίας και θερμότητας 

 

Από το σύνολο σχεδόν των ερευνών που αναφέρονται στις αντιλήψεις των 

μαθητών για την εννοιολογική περιοχή της θερμότητας, προκύπτει ότι οι μαθητές δεν 

διαφοροποιούν τη θερμότητα από τη θερμοκρασία (ενδεικτικά, Erickson 1979, 1980, 

1985, Summers 1983, Warren 1983, Briggs & Brooks 1984, Tiberghien 1985, Ellse 

1988, Ραβάνης 1988, Καρανίκας 1996,  Arnold et al.1996, Harrison et al. 1999, 

Καρύδας & Κουμαράς 2000). Συγκεκριμένα, οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι η 

θερμοκρασία είναι μια ένδειξη της έντασης της θερμότητας (Wiser 1986, Kesidou & 

Duit 1993) ή ότι η θερμοκρασία αποτελεί μέτρο της ποσότητας της θερμότητας που 

περιέχεται σε ένα σώμα (Warren 1983, Briggs & Brook 1984, Tiberghien 1985, Ellse 

1988, Καρανίκας 1996, Arnold et al.1996, Καρύδας & Κουμαράς 2000). Οι μαθητές 

που δεν διαφοροποιούν τη θερμοκρασία από τη θερμότητα, θεωρούν ότι δυο σώματα 

έχουν την ίδια θερμότητα, αν αυτά βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία και 

αντίστροφα (Kesidou & Duit 1993).  

Ειδικότερα, από τα βιβλιογραφικά ευρήματα (Erickson 1975,1979, Summers 1983, 

Warren 1983, Briggs & Brook 1984, Tiberghien 1985, Kesidou & Duit 1993, 

Kesidou, Duit & Glynn 1995, Arnold et al.1996) προκύπτει ότι οι μαθητές που δεν 

διαφοροποιούν τη θερμοκρασία από τη θερμότητα, στις εξηγήσεις τους για τα 

θερμικά φαινόμενα, χειρίζονται τις παρακάτω τρεις αντιλήψεις: 

- Η θερμοκρασία είναι ένδειξη της έντασης της θερμότητας.  
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- Η θερμοκρασία είναι μέτρο της ποσότητας της θερμότητας. 

- Η θερμοκρασία συνδέεται με την ποσότητα της θερμότητας ανά μονάδα μάζας 

του σώματος. 

 

(α) Η αντίληψη της θερμοκρασίας ως ένδειξης της έντασης της θερμότητας 

 

Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών στο πλαίσιο της εξήγησης των θερμικών 

φαινομένων, θεωρεί ότι η θερμοκρασία είναι μια ένδειξη της έντασης της θερμότητας 

(ή και του ψύχους) που περιέχει ένα σώμα, όταν δίνει εξηγήσεις σε διάφορες 

καταστάσεις θέρμανσης/ψύξης (Appleton, 1985, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993, 

Kesidou, Duit & Glynn 1995, Meltzer 2001, Greenbowe & Meltzer 2003).  

Οι μαθητές που χειρίζονται αυτή την αντίληψη, αντιλαμβάνονται τη θερμότητα ως 

μέγεθος που χαρακτηρίζεται μόνο από την έντασή του, και κατά συνέπεια είναι 

ανεξάρτητη της μάζας του σώματος. Η θερμότητα λοιπόν σύμφωνα με αυτούς τους 

μαθητές, εμφανίζει χαρακτηριστικά εντατικού μεγέθους και η θερμοκρασία 

εκλαμβάνεται ως «βαθμός της θερμότητας» (Appleton 1985, Wiser 1986, Kesidou & 

Duit 1993, Greenbowe & Meltzer 2003). 

Έτσι, σύμφωνα με τους μαθητές, σώματα διαφορετικού όγκου ή μάζας, που 

βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία, θεωρούνται από τους μαθητές ότι περιέχουν 

θερμότητες ίδιας έντασης. Επιπλέον, όταν ίσες ποσότητες διαφορετικών σωμάτων 

θερμανθούν από όμοιες πηγές και φθάσουν στην ίδια θερμοκρασία, αν και οι  χρόνοι 

θέρμανσης τους είναι διαφορετικοί, οι μαθητές θεωρούν ότι τα σώματα έχουν λάβει 

την ίδια θερμότητα. Ακόμα και όταν τους τονίζεται το γεγονός ότι θερμαίνονται για 

διαφορετικό χρόνο, ένα μεγάλο μέρος αυτών εξακολουθεί να θεωρεί ότι έχουν λάβει 

την ίδια θερμότητα (Kesidou & Duit 1993). Γι’ αυτούς, η θερμοκρασία εξομοιώνεται 

με τη θερμότητα, και αφού τα σώματα φθάνουν στην ίδια θερμοκρασία, θα πρέπει να 

έχουν δεχθεί ίδιες θερμότητες. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η αντίληψη της θερμοκρασίας ως ένδειξης της 

έντασης της θερμότητας εντοπίστηκε σε μαθητές 10 ετών και άνω και η 

δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική τάση όσο ανερχόμαστε την εκπαιδευτική 

κλίμακα έως και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να 

εμφανίζει μια καθοδική τάση (Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993, Meltzer 2001).  

 

(β) Η αντίληψη της θερμοκρασίας ως μέτρου της ποσότητας της θερμότητας 

 

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η θερμοκρασία θεωρείται από τους μαθητές ως 

μέτρο της ποσότητας της θερμότητας (ή και του ψύχους) που περιέχει ένα σώμα 

(Albert 1978, Andersson 1979, Erickson 1975,1979,1980,1985, Tiberghien 

1980,1985, Harris 1981, Shayer & Wylam 1981, Engel 1982, Summers 1983, Watts 

1983, Appleton 1984, 1985, Brook et al. 1984, Hewson & Hamlyn 1984, Clough 

Engel et al. 1985, Finley 1985, Watts & Gilbert 1985, Hollon & Anderson 1986, 

Ραβάνης 1988, Wiser 1986, 1988, Veiga et al. 1989, Avrams 1989, Terpstra et 

al.1989, Linn & Songer 1991, Kempner 1992, Ahtee 1993, Kesidou & Duit 1993, 

Magnusson & Krajcik 1993, Arnold & Millar 1994, 1996, Driver et al.1994, Thomaz 

et al. 1995, Καρανίκας 1996, Maskill et al. 1997, Frederik et al. 1999, Harrison et al. 

1999, Καρύδας & Κουμαράς 2000, Greenbowe & Meltzer 2003). 

Συνήθως οι μαθητές που χρησιμοποιούν αυτή την αντίληψη, αντιλαμβάνονται τη 

θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος (Kesidou & Duit 1993, Greenbowe & Meltzer 2003). 

Για αυτούς, η προσθήκη ή η απομάκρυνση κάποιας ποσότητας θερμότητας, έχει 

πάντοτε ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την ελάττωση αντίστοιχα της θερμοκρασίας 
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του σώματος, και αντίστροφα η θερμοκρασία μετρά την ποσότητα της θερμότητα που 

έχει ένα σώμα (Veiga 1988, Veiga et al. 1989). 

Στο βαθμό που οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη θερμοκρασία ως μέτρο της 

ποσότητας της θερμότητας, θεωρούν ότι η θερμοκρασία είναι κάτι που περνά από το 

ένα σώμα στο άλλο και οι βαθμοί της δείχνουν την ποσότητα της θερμότητας που 

έχει μεταφερθεί (Rosenquist, Popp & McDermott 1982, Gale 1993, Kesidou & Duit 

1993, Thomaz et al. 1995, Maskill et al. 1997, Αντωνιάδου, Λεύκος, Χατζηκρανιώτης 

& Ψύλλος 2002).  

Επίσης, όταν ένα θερμό αντικείμενο ρίχνεται μέσα σε ένα ψυχρό υγρό, υπάρχουν 

μαθητές που υποστηρίζουν ότι το άθροισμα των θερμοκρασιών των σωμάτων πριν 

και μετά το τέλος της αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι το ίδιο. Σύμφωνα με τους 

μαθητές, δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι τα σώματα 

απέκτησαν ξαφνικά περισσότερη θερμότητα απ’ ότι πριν.   

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία, οι δύο 

αυτές έννοιες εμφανίζουν χαρακτηριστικά εκτατικού μεγέθους και η οποιαδήποτε 

μεταβολή στη θερμότητα επιφέρει μεταβολή στη θερμοκρασία (Gale 1993). Για 

παράδειγμα, επειδή οι μαθητές θεωρούν τα θερμοκρασία ως μέτρο της ποσότητας 

θερμότητας που περιέχει το σώμα η τελική θερμοκρασία του νερού που προκύπτει 

από την ανάμειξη δύο ίσων ποσοτήτων νερού θερμοκρασίας 50οC, είναι 100οC 

(Driver & Russel 1982) και αν προστίθεται θερμότητα σε ένα σώμα, η θερμοκρασία 

του θα πρέπει απαραίτητα να αυξάνεται (Andersson 1979, 1986, Tiberghien 1985, 

Ραβάνης 1988, Sciarretta et al. 1990, Nachmias et al. 1990, Arnold et al. 1994, 

Thomaz et al. 1995, Καρανίκας 1996). 

Η αντίληψη της θερμοκρασία ως μέτρου της ποσότητας θερμότητας, εμφανίζεται 

σε μαθητές από 11-12 ετών και άνω, και η δημοτικότητα της εμφανίζει μια ανοδική 

τάση όσο ανερχόμαστε την εκπαιδευτική κλίμακα (Tiberghien 1985, Thomaz et al. 

1995) Οι μαθητές άνω των 16 ετών, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτή την 

αντίληψη, σε σχετικά μικρότερο ποσοστό (Rosenquist, Popp & McDermott 1982, 

Kesidou & Duit 1990, 1993, Magnusson & Krajcik 1993, Arnold et al.1994,1996, 

Driver et al.1994, Καρανίκας 1996, Greenbowe & Meltzer 2003).   

 

(γ) Η αντίληψη της θερμοκρασίας ως μέτρου της ποσότητας θερμότητας ανά 

μονάδα μάζας (ή όγκου) του σώματος 

 

Μικρό ποσοστό μαθητών αντιλαμβάνεται ότι η θερμοκρασία δεν είναι απλά μέτρο 

της θερμότητας που περιέχεται σε ένα σώμα, αλλά ότι είναι το μέτρο της ποσότητας 

της θερμότητας που περιέχεται σε ένα σώμα ανά μονάδα όγκου ή μάζας του σώματος 

(Kesidou & Duit 1993). Αν και αυτή η αντίληψη τείνει προς την κατεύθυνση της 

σχολικής εκδοχής της επιστημονικής γνώσης, οι μαθητές δεν διαφοροποιούν τη 

θερμοκρασία από τη θερμότητα.   

Η έλλειψη διάκρισης των εννοιών της θερμοκρασίας και της θερμότητας, 

σχετίζεται με την τάση που έχουν οι μαθητές να μεταβαίνουν από τη μια σημασία 

στην άλλη χωρίς οπωσδήποτε να το συνειδητοποιούν. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή 

την ανάγκη να προβούν στις διακρίσεις που χειρίζεται η σχολική γνώση. Άλλωστε, 

ορισμένες από τις ιδέες που χειρίζεται ο μαθητικός πληθυσμός καλύπτουν ένα φάσμα 

σημασιών που μπορεί να διαφοροποιείται και να είναι ευρύτερο από τις σημασίες που 

χειρίζεται η σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης (Driver et al. 1985).   

Η εννοιολογική αυτή σύγχυση που φαίνεται να είναι τόσο εκτεταμένη μεταξύ των 

μαθητών όλων των ηλικιών, θα μπορούσε εύκολα να μας φέρει συνειρμούς από την 

αντίστοιχη σύγχυση των εννοιών στους επιστήμονες μέχρι και τα μέσα του 18ου 
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αιώνα. Μέχρι τότε, οι δύο έννοιες (θερμότητα και θερμοκρασία) δεν είχαν 

διαφοροποιηθεί και συχνά θεωρούνταν είτε ως ταυτόσημες είτε ότι η θερμοκρασία 

δείχνει ή μετρά την ένταση ή την ποσότητα της θερμότητας (Wiser 1986). 

 

2.2. Παράγοντες εξάρτησης της θερμοκρασίας ενός σώματος που βρίσκεται σε 

θερμική ισορροπία με το περιβάλλον του 

 

Τα σώματα που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον τους, 

σύμφωνα με τους περισσότερους μαθητές, αποκτούν διαφορετικές θερμοκρασίες. Για 

αυτούς, η θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα όταν βρίσκεται για αρκετό χρόνο σε 

ένα περιβάλλον, εξαρτάται από ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού καθ΄ εαυτού του 

σώματος και πιο συγκεκριμένα, από το μέγεθος, τη σύσταση, την πυκνότητα και τη 

σκληρότητά του.  

Είναι ιδιαίτερα περιορισμένος ο αριθμός των μαθητών που θεωρούν ότι η 

θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα όταν βρίσκεται για αρκετό χρόνο σε ένα 

περιβάλλον, είναι ίση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός του.  

Σχετικά λοιπόν με τη θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα όταν βρίσκεται σε 

θερμική ισορροπία με το περιβάλλον του, τα βιβλιογραφικά ευρήματα κάνουν 

φανερή την ύπαρξη των παρακάτω αντιλήψεων:  

(α) Εξάρτηση της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από το μέγεθός του, 

(β) Εξάρτηση της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από τη σύστασή του, 

(γ) Εξάρτηση της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από την πυκνότητα ή τη 

σκληρότητά του, 

(δ) Εξάρτηση της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός του. 

 

(α) Η αντίληψη της εξάρτησης της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από το 

μέγεθός του 

 

Οι μαθητές θεωρούν, ότι η θερμοκρασία ενός σώματος που βρίσκεται σε θερμική 

ισορροπία με το περιβάλλον του, εξαρτάται από το μέγεθός του, και όχι από τη 

θερμοκρασία του περιβάλλοντός του (Erickson 1979, 1980, Viennot 1979, Stavy & 

Berkovitz 1980, Driver & Russell 1982, Appleton 1984, 1985, Frenkel & Strauss 

1985, Rozier & Viennot 1991, Καρανίκας 1996, Φασουλόπουλος, 2001). Πιο 

συγκεκριμένα, σε συνθήκες δωματίου: 

- για μεν τα θερμά σώματα, τα μεγαλύτερα σε μέγεθος έχουν υψηλότερη 

θερμοκρασία από τα μικρότερα και 

- για δε τα ψυχρά σώματα, τα μεγαλύτερα σε μέγεθος έχουν χαμηλότερη 

θερμοκρασία σε σχέση με τα μικρότερα. 

Οι προβλέψεις αυτές είναι πιθανόν να συνδέονται την αντίληψη των μαθητών, ότι 

η θερμοκρασία είναι μέτρο της ποσότητας της θερμότητας/ψύχους που έχει ένα 

σώμα. Έτσι, στο πλαίσιο μιας τέτοιας σύνδεσης, τα μεγαλύτερα σώματα μπορούν να 

περιέχουν περισσότερη θερμότητα (ή ψύχος) και συνεπώς μπορούν να έχουν 

υψηλότερη (ή χαμηλότερη) θερμοκρασία (Erickson 1979). Αυτοί λοιπόν οι μαθητές, 

θεωρούν τη θερμοκρασία ως εκτατικό μέγεθος μάλλον, παρά ως εντατικό (Appleton, 

1984, 1985, Frenkel & Strauss 1985, Maskill et al. 1997).  

Με την αντίληψη των μαθητών ότι η θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα 

εξαρτάται από το μέγεθός του, σχετίζεται η αντίληψη ότι η θερμοκρασία που 

προκύπτει από την ανάμιξη δύο υγρών, είναι ίση με το άθροισμα των αρχικών τους 

θερμοκρασιών. Πιο συγκεκριμένα, έχουν διεξαχθεί αρκετές εργασίες για τις ιδέες των 
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παιδιών γύρω από την θερμοκρασία που προκύπτει όταν όγκοι νερού ίσων ή 

διαφορετικών θερμοκρασιών αναμιγνύονται (Erickson 1979, Stavy & Berkovitz 

1980, Strauss 1981, Engel 1982, Driver & Russel 1982, Strauss & Stavy 1983, 

Καρανίκας 1996, Φασουλόπουλος 2001). Η περίπτωση της ανάμιξης ποσοτήτων 

νερού διαφορετικών θερμοκρασιών είναι πιο δύσκολη παρά η ανάμιξη ποσοτήτων 

νερού ίδιας θερμοκρασία. Οι απαντήσεις των παιδιών χωρίστηκαν σε κατηγορίες 

ανάλογα με τις «στρατηγικές» που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση του 

προβλήματος και την ηλικία των μαθητών. Βρέθηκε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

τέσσερις διαφορετικές «στρατηγικές»: 

- «προσθετική στρατηγική»: μια ομάδα μαθητών (κυρίως 7-9 ετών) προτίμησε σε 

μεγάλο ποσοστό μια «προσθετική» στρατηγική, δηλαδή θεώρησε ότι η 

θερμοκρασία που προκύπτει από την ανάμιξη δύο υγρών, είναι ίση με το 

άθροισμα των αρχικών θερμοκρασιών (Stavy & Berkovitz 1980, Driver & Russel 

1982, Καρανίκας 1996, Φασουλόπουλος 2001).  

- «αφαιρετική στρατηγική»: η ομάδα μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας (13-14 ετών) 

παρουσίασε σε μεγάλο ποσοστό, εκτός της  «προσθετικής» στρατηγικής, την 

τάση επιλογής μιας «αφαιρετικής» στρατηγικής, δηλαδή θεώρησε ότι η 

θερμοκρασία που προκύπτει από την ανάμιξη δύο υγρών, είναι ίση με τη διαφορά 

των αρχικών θερμοκρασιών (Stavy & Berkovitz 1980, Driver & Russel 1982, 

Καρανίκας 1996), 

- «στρατηγική επικράτησης»: ένα μικρό ποσοστό μαθητών προτίμησε μια 

στρατηγική «επικράτησης», θεώρησε δηλαδή ότι η θερμοκρασία που προκύπτει 

από την ανάμιξη δύο υγρών, είναι ίση με την επικρατέστερη τιμή των αρχικών 

τους θερμοκρασιών,  

- «στρατηγική μέσου όρου»: μια σημαντική ομάδα μαθητών (13-14 ετών), 

χρησιμοποίησε μια στρατηγική «μέσου όρου», θεώρησε δηλαδή ότι η 

θερμοκρασία που προκύπτει από την ανάμιξη δύο υγρών, είναι ίση με το μέσο 

όρο των αρχικών τους θερμοκρασιών.  

 

(β) Η αντίληψη της εξάρτησης της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από τη 

σύστασή του 

  

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των μαθητών, η φύση του υλικού ενός σώματος 

καθορίζει την θερμοκρασία ενός σώματος που βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το 

περιβάλλον του (Tiberghien 1980,1985, Appleton 1984, 1985, Erickson 1975,1985, 

Frenkel & Strauss 1985, Thomaz et al. 1995, Καρανίκας 1996, Maskill et al.1997, 

Harrison et al. 1999, Aiello-Nicosia & Sperandeo-Mineo 2000, Jasier & Oberem 

2002).  

Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι η διαφορετική αίσθηση που τους δημιουργείται όταν 

αγγίζουν δύο αντικείμενα (που βρίσκονται για αρκετό χρόνο στο ίδιο σταθερής 

θερμοκρασίας περιβάλλον), τους δίνει την εντύπωση ότι αυτά τα αντικείμενα θα 

βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες (Appleton 1985, Gale 1993, Thomaz et al. 

1995, Jasier & Oberem 2002). Συμπεραίνουν τότε ότι η θερμοκρασία που αποκτά ένα 

σώμα εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του. Πολλοί μαθητές, για παράδειγμα, 

θεωρούν ότι τα μεταλλικά αντικείμενα είναι ψυχρότερα από τα ξύλινα (Tiberghien 

1980). 

Οι μαθητές λοιπόν, θεωρούν τη θερμοκρασία ως ιδιότητα των υλικών και δεν την 

αναγνωρίζουν ως φυσική παράμετρο που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση ενός 

σώματος. Αυτό έχει τις παρακάτω συνέπειες: 
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- Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν ότι το ίδιο αντικείμενο 

μπορεί να έχει διάφορες θερμοκρασίες (Tiberghien 1980). 

- Δημιουργούνται προβλήματα στην κατανόηση της θερμικής ισορροπίας 

(Tiberghien 1980). Οι μαθητές, δηλαδή, δεν αναγνωρίζουν ότι διάφορα 

αντικείμενα, που βρίσκονται σε επαφή, θα αποκτήσουν τελικά την ίδια 

θερμοκρασία. 

- Σκέπτονται με βάση την ουσία και κατά περίπτωση, δηλαδή, σύμφωνα με την 

πειραματική κατάσταση. Δεν εγκαθιστούν μια συστηματική αιτιακή σύνδεση 

μεταξύ της θέρμανσης της ουσίας και του γεγονότος ότι η θερμοκρασία της 

αυξάνεται. Μικρό ποσοστό των μαθητών αντιλαμβάνεται ότι η θερμοκρασία 

όλων των σωμάτων αυξάνει όταν αυτά θερμαίνονται. Πολλοί μάλιστα από τους 

μαθητές προβλέπουν ότι ορισμένα υλικά (π.χ. άμμος, ζάχαρη) δεν μπορούν να 

θερμανθούν (Tiberghien 1985, Gale 1993).  

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η αντίληψη της εξάρτησης της θερμοκρασίας 

που αποκτά ένα σώμα από τη σύστασή του, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά 

ευρήματα, εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε μαθητές 10-11 ετών και η 

δημοτικότητα της παραμένει σταθερή όσο ανερχόμαστε την εκπαιδευτική κλίμακα 

από το Δημοτικό έως και το Γυμνάσιο, ενώ στη συνέχεια, φαίνεται να εμφανίζει μια 

καθοδική τάση (Tiberghien 1980, Erickson 1985, Gale 1993, Thomaz et al. 1995, 

Maskill et al.1997, Aiello-Nicosia & Sperandeo-Mineo 2000, Jasier & Oberem, 

2002). 

 

(γ) Η αντίληψη της εξάρτησης της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από την 

πυκνότητα ή τη σκληρότητά του 

 

Οι θερμοκρασίες των σωμάτων που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με το 

περιβάλλον τους, σύμφωνα με ορισμένους μαθητές, εξαρτώνται από τη σκληρότητα ή 

την πυκνότητά τους (Tiberghien 1980, 1985, Appleton 1985, Brook et al. 1984, Engel 

et al. 1985, Frenkel & Strauss 1985, Gale 1993). Στο πλαίσιο των εξηγήσεων τους, οι 

μαθητές αυτοί θεωρούν ότι, ανάλογα με την πυκνότητα ή την σκληρότητα του υλικού 

κατασκευής τους, η θερμότητα εισέρχεται ή φεύγει από αυτά, άλλες φορές πιο 

εύκολα και άλλες πιο δύσκολα, με αποτέλεσμα τα σώματα αυτά να έχουν 

διαφορετικές θερμοκρασίες (Gale 1993, Kesidou & Duit 1993). 

Η αντίληψη της εξάρτησης της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από τη 

πυκνότητά του, εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε μαθητές ηλικίας 10-11 ετών και 

άνω και η δημοτικότητά της εμφανίζει μια καθοδική τάση όσο ανερχόμαστε την 

εκπαιδευτική κλίμακα (Appleton 1985, Brook et al. 1984, Gale 1993). 

 

(δ) Η αντίληψη της εξάρτησης της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα από τη 

θερμοκρασία του περιβάλλοντός του 

 

Για ορισμένους μαθητές, που φοιτούν κυρίως στο Λύκειο, τα σώματα που 

βρίσκονται για αρκετό χρόνο στο ίδιο περιβάλλον, πρέπει απαραίτητα να έχουν την 

ίδια θερμοκρασία με αυτήν του περιβάλλοντός τους (Linn & Songer 1991, Thomaz et 

al. 1995, Arnold & Millar 1996, Frederik, Van der Valk, Leite & Thoren 1999, Jasier 

& Oberem, 2002). Συνεπώς, γι’ αυτούς τους μαθητές, τα χαρακτηριστικά ενός 

σώματος (π.χ. μέγεθος, σύσταση) δεν επηρεάζουν τη θερμοκρασία που αποκτά ένα 

σώμα. 
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3. Αντιλήψεις μαθητών για τη θερμική ισορροπία 

 

Όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις 

αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμική ισορροπία, το ζήτημα ως προς το οποίο 

διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις τους ήταν αν η θερμική ισορροπία υπάρχει ως πιθανή 

κατάσταση, όπου τα σώματα είναι πιθανόν να αποκτήσουν ίσες θερμοκρασίες ή ως 

αναγκαιότητα, όπου τα σώματα αποκτούν αναγκαστικά ίσες θερμοκρασίες  

Τα βιβλιογραφικά ευρήματα κάνουν φανερή την ύπαρξη των δύο ακόλουθων 

αντιλήψεων: 

- θερμική ισορροπία ως πιθανή κατάσταση (τα σώματα που βρίσκονται για αρκετό 

χρόνο στο ίδιο περιβάλλον είναι πιθανόν να αποκτήσουν ίσες θερμοκρασίες)  

- θερμική ισορροπία ως αναγκαιότητα (τα σώματα που βρίσκονται για αρκετό 

χρόνο στο ίδιο περιβάλλον αποκτούν αναγκαστικά ίσες θερμοκρασίες). 

 

(α) Η αντίληψη της θερμικής ισορροπίας ως πιθανής κατάστασης  

 

Τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται τη θερμική ισορροπία, υποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι από 

αυτούς την θεωρούν ως μια πιθανή ή δυνατή κατάσταση και όχι ως μια αναγκαιότητα 

(Duit & Kesidou 1988, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993, Aiello-Nicosia & 

Sperandeo-Mineo 2000, Jasier & Oberem, 2002).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαθητές θεωρούν ότι τα σώματα που 

βρίσκονται για αρκετό χρόνο στο ίδιο περιβάλλον αποκτούν διαφορετικές 

θερμοκρασίες.  

Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, σύμφωνα με τους μαθητές, τα σώματα αποκτούν 

ίσες θερμοκρασίες. Όταν αναφέρονται όμως στην ισότητα θερμοκρασιών, πρόκειται 

μάλλον για εξίσωση των θερμοτήτων των σωμάτων στο επίπεδο είτε των εντάσεών 

τους, είτε των ποσοτήτων τους.  

Η αντίληψη της θερμικής ισορροπίας ως πιθανής κατάστασης, παρουσιάζει κοινά 

στοιχεία με την άποψη των Φυσικών έως και του 17ου μ.Χ αιώνα (Πειραματιστές). 

Σύμφωνα με τους Πειραματιστές, τα διάφορα σώματα δεν φτάνουν απαραίτητα σε 

μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ισότητα των θερμοκρασιών τους. Σε 

ορισμένες μόνο περιπτώσεις τα σώματα αποκτούν θερμότητες ίσων εντάσεων (Wiser 

1986). 

 

(β) Η αντίληψη της θερμικής ισορροπίας ως αναγκαιότητας 

 

Για ορισμένους μαθητές, που φοιτούν κυρίως στο Λύκειο, τα σώματα που 

βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον για αρκετό χρόνο, πρέπει πάντα να αποκτήσουν 

απαραίτητα την ίδια θερμοκρασία (Linn & Songer 1991, Thomaz et al. 1995, Arnold 

& Millar 1996, Aiello-Nicosia & Sperandeo-Mineo 2000). Συνεπώς, γι’ αυτούς τους 

μαθητές, η θερμική ισορροπία αποτελεί μια αναγκαιότητα, και όχι απλά μια πιθανή 

κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθούν τα σώματα. 

 

4. Αντιλήψεις μαθητών για τη θερμική αγωγιμότητα των σωμάτων 

 

Σε ό,τι αφορά τη διάδοση της θερμότητας με αγωγή, από τις απαντήσεις των 

μαθητών σε ερωτήσεις σχετικές με καταστάσεις θέρμανσης ή μόνωσης, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Tiberghien 1979, 1985, 
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Erickson 1980, 1985, Engel Clough & Driver 1985), συνάγονται οι ακόλουθες 

αντιλήψεις για τη θερμική συμπεριφορά των σωμάτων: 

- Οι μονωτές παράγουν θερμότητα. 

- Οι αγωγοί έλκουν θερμότητα σε θερμό περιβάλλον και ψύχος σε ψυχρό 

περιβάλλον. 

- Τα σώματα είναι αποκλειστικά είτε αγωγοί είτε μονωτές. 

 

(α) Η αντίληψη της παραγωγής θερμότητας από τους μονωτές 

 

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή των μαθητών, οι μονωτές (και πιο συγκεκριμένα 

τα μάλλινα και βαμβακερά σώματα) έχουν την ιδιότητα να απορροφούν αλλά κυρίως 

να δημιουργούν (παράγουν) θερμότητα και κατά συνέπεια να θερμαίνουν τα σώματα 

(Erickson & Tiberghien1985, Bruce & Kopnicek 1990, Jara-Guerrero 1993, Lewis 

1991, 1996, Vosniadou & Kempner 1993, Harrison 1994, Lewis & Linn 1994, Newell 

& Ross 1996, Stylianidou 1997).  

Οι μαθητές γνωρίζουν από την καθημερινή τους εμπειρία ότι όταν φορούν αρκετά 

ρούχα, τότε ζεσταίνονται. Αναφέρουν λοιπόν ότι οι μονωτές θερμαίνουν τα σώματα 

(Reterfalvi 1982, Erickson & Tiberghien1985, Sciarreta et al.1990, Kempner 1992, 

Lewis & Linn 1994, Boohan 1996, Newell & Ross 1996). Θεωρούν τα μάλλινα ως 

αντικείμενα που δημιουργούν θερμότητα και όχι ότι απλά επιβραδύνουν τη ροή 

θερμότητας που εκπέμπεται από τα σώματά τους (Lewis & Linn 1994, Newell & 

Ross 1996).  

Πολλοί μαθητές εκπλήσσονται συχνά όταν ένας κύβος πάγου τυλιγμένος με 

μάλλινο ύφασμα ή με κομμάτια εφημερίδας «κρατάει περισσότερο» από έναν άλλο 

τοποθετημένο μέσα σε μεταλλικό φύλλο (Bruce & Kopnicek, 1990). Παρόμοια, 

πιστεύουν ότι ο πάγος θα λιώσει πιο γρήγορα πάνω σε ξύλο, παρά σε μέταλλο, 

προβάλλοντας ως αιτιολόγηση την αντίληψη σύμφωνα με την οποία, το ξύλο είναι 

πιο ζεστό σε σχέση με το μέταλλο και έτσι το ξύλο θα θερμάνει πιο γρήγορα τον πάγο 

(Sciarreta et al.1990).  

Η ιδέα, επίσης, ότι η γούνα ζεσταίνει και ότι, αν τυλίξουμε ένα κομμάτι πάγου με 

μια γούνα αυτό θα λιώσει πιο γρήγορα, εμφανίζεται να αντιστέκεται στην αλλαγή 

παρά τις πειραματικές διαδικασίες που τη διαψεύδουν (Peterfalvi 1982).  

Η αντίληψη των μαθητών ότι οι μονωτές παράγουν θερμότητα, εντοπίζεται σε 

πολύ μεγάλα ποσοστά σε μαθητές ηλικίας 10-11 ετών και άνω, και η δημοτικότητα 

της παραμένει σταθερή όσο ανερχόμαστε την εκπαιδευτική κλίμακα έως και τις 

πρώτες τάξεις του Λυκείου (Bruce & Kopnicek 1990, Lewis & Linn 1994, Newell & 

Ross 1996). 

 

(β) Η αντίληψη της έλξης από τους αγωγούς θερμότητας σε θερμό περιβάλλον 

και ψύχους σε ψυχρό περιβάλλον 

 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, οι μαθητές θεωρούν ότι οι αγωγοί (και 

ειδικότερα τα μέταλλα), έχουν την ιδιότητα να έλκουν, να διατηρούν ή να 

απορροφούν, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, άλλες φορές το ψύχος 

και άλλες φορές τη θερμότητα (Tiberghien 1979,1985, Erickson 1980,1985, 

Tiberghien et al. 1983, Engel Clough & Driver 1985, Kesidou & Duit 1993, Lewis 

1991, 1996, Harrison 1994, Lewis & Linn 1994, Harrison et al. 1999). Ειδικότερα, 

θεωρούν ότι:  

- Σε θερμό περιβάλλον, οι αγωγοί έλκουν, διατηρούν ή απορροφούν θερμότητα. 

- Σε ψυχρό περιβάλλον, οι αγωγοί έλκουν, διατηρούν ή απορροφούν ψύχος  
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- Έλξη, διατήρηση ή απορρόφηση θερμότητας από  αγωγούς  

Αρκετοί μαθητές θεωρούν ότι σε θερμό περιβάλλον οι αγωγοί έχουν την ιδιότητα 

να έλκουν, διατηρούν, ή απορροφούν τη θερμότητα.  

Η αντίληψη αυτή, συνήθως εμφανίζεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει ένας 

αγωγός σε θερμό περιβάλλον. Ο αγωγός σύμφωνα με τους μαθητές, θα έχει υψηλή 

θερμοκρασία, επειδή έλκει, απορροφά, ή διατηρεί τη θερμότητα.   

Η ίδια αντίληψη εμφανίζεται και σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ένας αγωγός 

(μεταλλικό δοχείο ή αλουμινόχαρτο), που ο ρόλος του είναι να διατηρεί το 

περιεχόμενο του σε υψηλή θερμοκρασία, για όσο το δυνατό περισσότερο διάστημα. 

Ο αγωγός διατηρεί την θερμή κατάσταση του αντικειμένου, που είναι στο εσωτερικό 

του, γιατί έχει την ιδιότητα να διατηρεί (ή «να κρατά») τη θερμότητα (Tiberghien 

1979, 1985, Tiberghien et al. 1983, Engel Clough & Driver 1985).  

Επειδή οι μαθητές αισθάνονται τα μέταλλα πιο θερμά σε σχέση με άλλα υλικά σε 

θερμό περιβάλλον, είναι εύκολο να συμπεράνουν ότι τα μέταλλα πρέπει να έχουν την 

ικανότητα να έλκουν, να απορροφούν ή να διατηρούν τη θερμότητα. Οι μαθητές τότε 

φτάνουν στο συμπέρασμα ότι, επειδή τα μέταλλα είναι θερμά σε θερμό περιβάλλον, 

αυτά θα είναι ιδανικά για να «κρατούν τα πράγματα ζεστά». Σε αυτήν την περίπτωση, 

οι μαθητές συγχέουν, τις διαδικασίες μεταφοράς ενέργειας με τη θερμοκρασία ενός 

δεδομένου υλικού. 

Με την αντίληψη της έλξης, διατήρησης ή απορρόφησης της θερμότητας ή του 

ψύχους σχετίζεται και η αντίληψη ότι τα μέταλλα είναι μονωτές, αφού, όπως έχει 

αναφερθεί, τα μέταλλα είναι ιδανικά στο να κρατούν τα πράγματα θερμά ή ψυχρά. 

Αυτή η αντίληψη ενισχύεται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα υλικά 

στην καθημερινή ζωή.  

Ένα παράδειγμα με το οποίο φαίνεται να ενισχύεται η αντίληψη ότι τα μέταλλα 

έχουν μονωτικές ιδιότητες, είναι η συνηθισμένη πρακτική μαγείρων σε εστιατόρια να 

τυλίγουν τα φαγητά για το σπίτι σε αλουμινόχαρτο με την αιτιολογία ότι έτσι θα 

διατηρηθούν ζεστά (Lewis & Linn 1994). Αλλά και στο σπίτι, συχνά οι μητέρες των 

μαθητών σκεπάζουν τα ζεστά φαγητά με αλουμινόχαρτο όταν τα βγάζουν από το 

φούρνο, λέγοντας ότι έτσι θα τα διατηρήσουν ζεστά (Lewis & Linn 1994). 

 

- Έλξη, διατήρηση ή απορρόφηση ψύχους, από αγωγούς 

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, οι μαθητές θεωρούν ότι σε ψυχρό περιβάλλον, οι 

αγωγοί έχουν την ιδιότητα να έλκουν, να διατηρούν ή να απορροφούν το ψύχος.  

Η αντίληψη αυτή εμφανίζεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει ένας αγωγός 

(μέταλλο) σε ψυχρό περιβάλλον. Το μέταλλο, σύμφωνα με τους μαθητές, θα έχει 

χαμηλή θερμοκρασία, επειδή έλκει, απορροφά ή διατηρεί το ψύχος.   

Επίσης, η αντίληψη αυτή εμφανίζεται σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ένας 

αγωγός (μεταλλικό δοχείο ή αλουμινόχαρτο), μέσα σε ψυχρό περιβάλλον, του οποίου 

ο ρόλος είναι να διατηρεί το περιεχόμενο του σε χαμηλή θερμοκρασία, για όσο το 

δυνατό περισσότερο διάστημα. Ο αγωγός, σύμφωνα με τους μαθητές, διατηρεί την 

ψυχρή κατάσταση του αντικειμένου, που είναι στο εσωτερικό του, γιατί έχει την 

ιδιότητα να απορροφά και να διατηρεί το ψύχος (Tiberghien 1979,1985, Tiberghien et 

al. 1983, Engel Clough & Driver 1985).  

Σε καταστάσεις μόνωσης ενός ψυχρού σώματος, τα υλικά που με το άγγιγμα 

φαίνονται ψυχρά, επιλέγονται από τους μαθητές, για να κρατήσουν κρύα για όσο το 

δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα, τα ψυχρά αντικείμενα. Οι μαθητές 

εγκαθιστούν μια αιτιακή σχέση του τύπου: «επειδή το υλικό είναι ψυχρό, ψύχει». 

Ειδικότερα, το αλουμινόχαρτο θεωρείται ως το καλύτερο υλικό με το οποίο πρέπει να 
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τυλιχθεί ένα ψυχρό σώμα, για να παραμείνει όσο το δυνατόν για περισσότερο χρονικό 

διάστημα ψυχρό (Lewis & Linn 1994). Η εξήγηση που δίνουν οι μαθητές γι’ αυτή  

την επιλογή τους, είναι ότι το αλουμινόχαρτο και γενικά τα μέταλλα έλκουν, 

διατηρούν ή απορροφούν ψύχος (Lewis & Linn 1994).  

Σύμφωνα με τους μαθητές, η βασική ιδιότητα των αγωγών, σε ψυχρό περιβάλλον, 

είναι ότι οι αγωγοί «διατηρούν τα πράγματα κρύα» (Lewis & Linn 1994). Οι μαθητές 

διδάσκονται ότι τα μέταλλα είναι αγωγοί και διαπιστώνουν με τη βοήθεια των 

αισθήσεων, ότι σε ψυχρό περιβάλλον, τα αισθάνονται κρύα. Έτσι είναι εύλογο γι’ 

αυτούς να συμπεράνουν ότι οι αγωγοί είναι σώματα ψυχρά, ή έχουν κάποια ιδιότητα 

που τους επιτρέπει να είναι ψυχρότερα σώματα σε σχέση με άλλα υλικά που είναι στο 

ίδιο περιβάλλον (Lewis & Linn 1994). 

 

(γ) Η αντίληψη της κατάταξης των σωμάτων είτε στους αγωγούς είτε στους 

μονωτές 

 

Σύμφωνα με τους μαθητές, τα διάφορα σώματα ταξινομούνται αποκλειστικά, είτε 

ως αγωγοί, είτε ως μονωτές (Brook et al. 1984). Για παράδειγμα, οι μαθητές θεωρούν 

το γυαλί ως μονωτή. Σύμφωνα όμως με τη σχολική γνώση, αυτό είναι δυνατό να 

ισχύει σε σχέση με κάποια σώματα (π.χ. αλουμίνιο), αλλά είναι δυνατό σε σχέση με 

κάποια άλλα, να μην ισχύει (π.χ. μαλλί).  

Για τους μαθητές αυτούς λοιπόν, το κατά πόσο ένα σώμα είναι αγωγός ή μονωτής, 

είναι αποκλειστική ιδιότητα του σώματος, και δεν εξαρτάται από το σώμα με το 

οποίο θέλουμε να το συγκρίνουμε.  

 

5. Εξηγήσεις μαθητών για θερμικά φαινόμενα 

 

Η περαιτέρω επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών που παρουσιάζονται στις 

εμπειρικές έρευνες της συναφούς βιβλιογραφίας, επιτρέπει την ταξινόμηση των 

εξηγήσεων των μαθητών για τα θερμικά φαινόμενα σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με 

το αν συγκροτούνται στη βάση μιας ανάγνωσης των καταστάσεων με όρους δράσεων 

μεταξύ των σωμάτων ή με όρους διαφοράς στις τιμές των θερμοκρασιών των 

σωμάτων. 

(α) Εξηγήσεις με όρους δράσης (δράσεων) του ενός σώματος πάνω στο άλλο, με 

ενδιάμεσους παράγοντες δύο «ποιότητες» ή ποσότητες (θερμότητα και ψύχος) 

Οι μαθητές εμφανίζουν την τάση να ερμηνεύουν τα θερμικά φαινόμενα, με όρους 

δράσης (δράσεων) του ενός σώματος, που διαδραματίζει ένα ρόλο ενεργητικού 

παράγοντα, πάνω στο άλλο σώμα, που διαδραματίζει ένα ρόλο παθητικού 

υφιστάμενου των δράσεων του πρώτου σώματος (Andersson 1986, Κολιόπουλος 

1997). Συγκεκριμένα, το πρώτο σώμα δίνει αυθόρμητα στο δεύτερο, θερμότητα ή 

ψύχος (ενδιάμεσοι παράγοντες). 

Ειδικότερα, σε καταστάσεις θέρμανσης, ως αιτία της ροής θερμότητας θεωρείται 

το θερμό (ή το ψυχρό) σώμα και όχι η διαφορά θερμοκρασίας των σωμάτων (Wiser 

1986, Tiberghien 1998, Viennot 1998). Στην περίπτωση για παράδειγμα, που ένα 

θερμό (ή ψυχρό) σώμα Α έρθει σε επαφή με ένα άλλο σώμα Β, από τις απαντήσεις 

των μαθητών συνάγεται ότι, το θερμό (ή ψυχρό) σώμα Α (ενεργητικός παράγοντας) 

εκπέμπει αυθόρμητα θερμότητα (ή ψύχος) (Wiser 1986, Tiberghien 1998). Η 

θερμότητα (ή το ψύχος) -που μπορούν να θεωρηθούν ενδιάμεσοι παράγοντες- 

μεταδίδονται στο σώμα Β (παθητικός παράγοντας). Αυτό, παρουσιάζοντας μια 

ορισμένη αντίσταση στη θέρμανση (ή ψύξη), παίρνει τη θερμότητα (ή το ψύχος). Όσο 

πιο μεγάλη ένταση θερμότητας (ή ψυχρότητας) έχει το σώμα Α, τόσο μεγαλύτερο 
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αποτέλεσμα θα επιφέρει. Όσο μεγαλύτερη αντίσταση στη θέρμανση (ή ψύξη) 

παρουσιάζει το σώμα Β, τόσο μικρότερο θα είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

θέρμανσης (ή ψύξης) (Andersson 1986).  

Σε καταστάσεις μόνωσης, όπου ένα δοχείο χρησιμοποιείται για να μονώσει ένα 

θερμό (ή ψυχρό) σώμα Α, οι μαθητές θεωρούν ότι (Tiberghien 1998):  

- το δοχείο έλκει ή απορροφά θερμότητα ή ψύχος και διατηρεί τη θερμική 

κατάσταση του σώματος Α, ή  

- το θερμό (ή ψυχρό) σώμα Α δίνει θερμότητα (ή ψύχος) η οποία διέρχεται μέσα 

από το δοχείο και κατευθύνεται προς το περιβάλλον, περισσότερο ή λιγότερο 

γρήγορα ανάλογα με τη σύσταση του δοχείου. 

(β) Εξηγήσεις με όρους διαφοράς των τιμών θερμοκρασίας των σωμάτων, με ενδιάμεσο 

παράγοντα μια ποσότητα (θερμότητα) 

Στο πλαίσιο των εξηγήσεων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, οι μαθητές 

εξηγούν τα θερμικά φαινόμενα με όρους διαφοράς των τιμών θερμοκρασίας των 

σωμάτων, με ενδιάμεσο παράγοντα τη θερμότητα, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις 

έννοιες θερμότητα και θερμοκρασία. Έτσι, θεωρούν ότι αν δύο σώματα διαφορετικής 

θερμοκρασίας, έρθουν σε επαφή, τότε μεταφέρεται θερμότητα από το σώμα που 

βρίσκεται στην υψηλότερη προς το σώμα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία (Linn & 

Songer 1991, Arnold & Millar 1996, Harisson et al. 1999). Αιτία, δηλαδή της 

μεταφοράς θερμότητας είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των σωμάτων και όχι 

το θερμό σώμα από μόνο του. Η μεταφορά θερμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα να 

αρχίσει να μειώνεται η θερμοκρασία του θερμότερου σώματος, ενώ ταυτόχρονα να 

αυξάνεται η θερμοκρασία του ψυχρότερου σώματος. Η μεταφορά θερμότητας θα 

συνεχιστεί μέχρι τη στιγμή που οι θερμοκρασίες των δύο σωμάτων εξισωθούν 

(κατάσταση θερμικής ισορροπίας) (Linn & Songer 1991, Lewis & Linn 1994, Arnold 

& Millar 1996, Harisson et al. 1999).  

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πειραματικών 

καταστάσεων των προβλημάτων που προσέγγισαν οι μαθητές και τα οποία φαίνεται 

να έχουν, σημαντικές επιπτώσεις στις αντιλήψεις που ενεργοποιούν.  

 Θερμική κατάσταση σωμάτων (θερμά, ψυχρά ή «κανονικά»). Θερμική κατάσταση 

περιβάλλοντος (θερμό, ψυχρό ή «κανονικό») 

Η θερμική κατάσταση των σωμάτων φαίνεται να σχετίζεται με την αναφορά των 

μαθητών σε μία οντότητα ή σε δύο οντότητες για την εξήγηση των θερμικών 

φαινομένων. Με άλλα λόγια, οι μαθητές ανάλογα με τη θερμική κατάσταση των 

σωμάτων, θεωρούν ότι μεταξύ τους ρέει θερμότητα, ψύχος ή και τα δύο.  

Στις περιπτώσεις, που ένα θερμό (ή ψυχρό) σώμα έρχεται σε επαφή με ένα 

θερμότερο (ή ψυχρότερο) σώμα ή με ένα σώμα θερμοκρασίας δωματίου, καθώς 

επίσης και όταν διάφορα σώματα βρίσκονται σε θερμό (ή ψυχρό) περιβάλλον, το  

σύνολο των μαθητών εξηγεί αυτά τα φαινόμενα χρησιμοποιώντας μια οντότητα, τη 

θερμότητα (ή το ψύχος) που εκπέμπεται από το θερμό (ή το ψυχρό) σώμα.  

Στις περιπτώσεις όμως που ένα θερμό σώμα έρχεται σε επαφή με ένα ψυχρό σώμα 

τότε, η πλειοψηφία των μαθητών ερμηνεύει αυτό το φαινόμενο επικαλούμενη δύο 

οντότητες, τη θερμότητα που εκπέμπεται από το θερμό σώμα και το ψύχος που 

εκπέμπεται από το ψυχρό σώμα. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των μαθητών που 

κάνει χρήση μιας μόνο οντότητας (μόνο της θερμότητας ή μόνο του ψύχους).  
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Η θερμική κατάσταση των σωμάτων και του περιβάλλοντός τους έχει επίσης 

επιπτώσεις στις εξηγήσεις που δίνουν οι μαθητές για τα θερμικά φαινόμενα. Οι 

μαθητές εξηγούν τα θερμικά φαινόμενα με όρους μονόδρομης δράσης (το 

θερμό/ψυχρό σώμα δίνει θερμότητα/ψύχος στο άλλο σώμα) ή με όρους δύο 

αντίθετης κατεύθυνσης μονόδρομων δράσεων του ενός σώματος πάνω στο άλλο 

(το θερμό σώμα δίνει θερμότητα και το ψυχρό ψύχος).  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ένα θερμό (ψυχρό) σώμα έρχεται σε επαφή 

με ένα θερμότερο (ψυχρότερο) σώμα, το σύνολο των μαθητών ερμηνεύει το εν 

λόγω θερμικό φαινόμενο με όρους μονόδρομης δράσης του θερμότερου 

(ψυχρότερου) σώματος (ενεργητικός παράγοντας) πάνω στο άλλο σώμα 

(παθητικός παράγοντας).  

Στην περίπτωση που ένα θερμό (ψυχρό) σώμα έρχεται σε επαφή με ένα σώμα 

θερμοκρασίας δωματίου, το σύνολο των μαθητών ερμηνεύει αυτό το θερμικό 

φαινόμενο με όρους μονόδρομης δράσης του θερμού (ψυχρού) σώματος 

(ενεργητικός παράγοντας) πάνω στο άλλο σώμα (παθητικός παράγοντας).  

Όταν επίσης, διάφορα σώματα βρίσκονται σε θερμό (ή ψυχρό) περιβάλλον, το 

σύνολο των μαθητών εξηγεί το συγκεκριμένο θερμικό φαινόμενο με όρους 

μονόδρομης δράσης του θερμού (ή ψυχρού) περιβάλλοντος (ενεργητικός 

παράγοντας) πάνω στα σώματα (παθητικοί παράγοντες) και θεωρεί ότι το θερμό (ή 

ψυχρό) περιβάλλον δίνει θερμότητα (ή ψύχος), εξαιτίας της θερμικής του 

κατάστασης.  

Αν όμως, ένα θερμό σώμα έρχεται σε επαφή με ένα ψυχρό σώμα, τότε η 

πλειοψηφία των μαθητών ερμηνεύει το συγκεκριμένο θερμικό φαινόμενο με όρους 

δύο αντίθετης κατεύθυνσης μονόδρομων δράσεων μεταξύ των σωμάτων και μόνο 

ένα μικρό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού με όρους μονόδρομης δράσης.  

 Ύπαρξη επαφής μεταξύ των σωμάτων 

Η ύπαρξη ή η απουσία επαφής μεταξύ των σωμάτων έχει επιπτώσεις στις 

αντιλήψεις που ενεργοποιούν οι μαθητές σχετικά με τους παράγοντες που 

καθορίζουν τη θερμοκρασία που αποκτούν τα σώματα.  

Όταν τα σώματα βρίσκονται σε απόσταση, σχεδόν όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι 

η θερμοκρασία που αποκτούν τα σώματα εξαρτάται από τη σύστασή τους (και 

επομένως τα διάφορα σώματα που βρίσκονται για αρκετό χρόνο σε ένα χώρο δεν 

αποκτούν ίσες θερμοκρασίες), ενώ ελάχιστοι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η 

θερμοκρασία που αποκτούν τα σώματα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός τους (και επομένως τα σώματα τελικά αποκτούν ίσες 

θερμοκρασίες).   

Όταν όμως τα σώματα είναι σε επαφή, αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά του 

μαθητικού πληθυσμού που θεωρούν ότι η θερμοκρασία που αποκτούν τα σώματα 

είναι ανεξάρτητη από τη σύστασή τους. Πιο συγκεκριμένα: 

- στην περίπτωση που ένα θερμό (ψυχρό) σώμα είναι σε επαφή με «κανονικό» 

σώμα, το μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού θεωρεί ότι η θερμοκρασία 

των σωμάτων εξαρτάται από τη σύστασή τους (και επομένως τα διάφορα σώματα 

που βρίσκονται για αρκετό χρόνο σε ένα χώρο δεν αποκτούν ίσες θερμοκρασίες), 

ενώ ένα σαφώς μικρότερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού αντιλαμβάνεται ότι η 

θερμοκρασία των σωμάτων εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός 

τους (και επομένως τα σώματα τελικά αποκτούν ίσες θερμοκρασίες)   

- στην περίπτωση που ένα θερμό (ψυχρό) σώμα είναι σε επαφή με ένα λιγότερο 

θερμό (ψυχρό), οι μισοί σχεδόν μαθητές θεωρούν ότι η θερμοκρασία των 

σωμάτων εξαρτάται από τη σύστασή τους (και επομένως τα διάφορα σώματα που 

βρίσκονται για αρκετό χρόνο σε ένα χώρο δεν αποκτούν ίσες θερμοκρασίες), ενώ 
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οι υπόλοιποι σχεδόν μισοί μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η θερμοκρασία των 

σωμάτων εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός τους (και επομένως 

τα σώματα τελικά αποκτούν ίσες θερμοκρασίες)   

- στην περίπτωση όμως που ένα θερμό σώμα είναι σε επαφή με ένα ψυχρό σώμα 

ένα μικρό μέρος των μαθητών θεωρεί ότι η θερμοκρασία των σωμάτων εξαρτάται 

από τη σύστασή τους (και επομένως τα διάφορα σώματα που βρίσκονται για 

αρκετό χρόνο σε ένα χώρο δεν αποκτούν ίσες θερμοκρασίες), ενώ οι 

περισσότεροι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η θερμοκρασία των σωμάτων 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός τους (και επομένως τα 

σώματα τελικά αποκτούν ίσες θερμοκρασίες).  

 Τρόπος θέρμανσης (ψύξης) 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πειραματικής κατάστασης που φαίνεται να έχει 

συνέπειες στις αντιλήψεις των μαθητών αναφορικά με το αν στη κατάσταση θερμικής 

ισορροπίας τα σώματα φτάνουν σε μια τελική θερμική κατάσταση (που 

χαρακτηρίζεται από σταθεροποίηση της θερμοκρασίας τους) ή έχουν συνεχώς 

μεταβαλλόμενη θερμοκρασία, ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης (ψύξης), είναι ο 

τρόπος θέρμανσης (ψύξης) των σωμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που τα σώματα βρίσκονται πάνω σε εστία 

θέρμανσης ή μέσα σε φούρνο ή ψυγείο οι μισοί περίπου μαθητές θεωρούν ότι αυτά 

δεν φτάνουν σε μια μόνιμη τελική κατάσταση και ότι η ροή της θερμότητας δεν έχει 

τέλος, ενώ οι άλλοι μισοί σχεδόν μαθητές θεωρούν ότι τα σώματα φτάνουν σε μια 

τελική θερμική κατάσταση. 

Στην περίπτωση όμως, που ένα σώμα θερμαίνεται από ένα θερμότερο σώμα ή 

ψύχεται από ένα ψυχρότερο σώμα, το σύνολο των μαθητών θεωρεί ότι τα σώματα 

φτάνουν σε μια τελική θερμική κατάσταση. 

 Σύσταση και μέγεθος σωμάτων 

Η σύσταση και το μέγεθος των σωμάτων που περιλαμβάνει το τιθέμενο πρόβλημα 

έχουν επιπτώσεις στις αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμοκρασία που αποκτούν 

τα σώματα.  

Όταν τα σώματα έχουν ίδιο μέγεθος και ίδια σύσταση όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι 

οι θερμοκρασίες που αποκτούν τα σώματα είναι ίσες.  

Όταν τα σώματα έχουν διαφορετική σύσταση ή διαφορετικό μέγεθος οι 

περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι οι θερμοκρασίες που αποκτούν τα σώματα 

είναι διαφορετικές. 

 Σύσταση μονωτικού υλικού 

Ανάλογα με τη σύσταση του μονωτικού υλικού, σε διάφορες καταστάσεις 

μόνωσης, οι μαθητές θεωρούν ότι το προς μόνωση σώμα ή το σώμα που 

χρησιμοποιείται ως μονωτής δίνουν θερμότητα (ή ψύχος) εξαιτίας της θερμικής τους 

κατάστασης.  

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο μονωτής είναι μάλλινο σώμα, η πλειοψηφία των 

μαθητών θεωρεί ότι ο μονωτής δίνει θερμότητα, λόγω της θερμικής του κατάστασης, 

ενώ ελάχιστοι μαθητές θεωρούν ότι το προς μόνωση θερμό (ή ψυχρό) σώμα δίνει 

θερμότητα (ή ψύχος), εξαιτίας και πάλι της θερμικής του κατάστασης.  

Όταν όμως ο μονωτής είναι ξύλινο σώμα, οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι το 

προς μόνωση θερμό (ή ψυχρό) σώμα δίνει θερμότητα (ή ψύχος), ενώ αρκετά 

λιγότεροι μαθητές θεωρούν ότι ο μονωτής δίνει θερμότητα. 
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

Κάθε ένα από τα τρία μοντέλα που συγκροτήθηκαν περιλαμβάνει τις συνδέσεις 

μεταξύ των εξής τεσσάρων συστατικών στοιχείων: (α) αντιλήψεις μαθητών για 

θερμότητα, (β) αντιλήψεις μαθητών για θερμοκρασία, (γ) αντιλήψεις μαθητών για 

θερμική ισορροπία και (δ) εξηγήσεις μαθητών για τα θερμικά φαινόμενα. Η 

παρουσίαση κάθε μοντέλου συνοδεύεται από μια συνοπτική παρουσίαση των 

συστατικών του συνδέσεων, ένα παράδειγμα απάντησης μαθητή συμβατό με το 

αντίστοιχο μοντέλο, και μία σχηματική απεικόνισή του.  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ 1: Η θερμότητα και το ψύχος είναι ποιοτικά μεγέθη με 

χαρακτηριστικά ουσίας που εκπέμπονται ή απορροφώνται 

αυθόρμητα από τα σώματα, εξαιτίας της θερμικής τους κατάστασης. 

Η θερμοκρασία των σωμάτων σε κάθε χρονική στιγμή είναι ένδειξη 

της έντασης της θερμότητας και του ψύχους που περιέχουν, ενώ η 

θερμοκρασία που αποκτούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

εξαρτάται από τη σύσταση ή το μέγεθός τους. Η συνολική 

θερμότητα του συστήματος των σωμάτων δεν διατηρείται. Η 

θερμική ισορροπία είναι μια πιθανή κατάσταση στην οποία τα 

σώματα αν βρεθούν αποκτούν θερμότητες ίσων εντάσεων. Τα 

θερμικά φαινόμενα εξηγούνται με όρους δράσης (δράσεων) του 

ενός σώματος πάνω στο άλλο, με ενδιάμεσο παράγοντα δύο 

«ποιότητες» (τη θερμότητα και το ψύχος). 

 

Η απεικόνιση του Μοντέλου 1 παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση του Μοντέλου 1. 

 

Θερμότητα 

 Ουσία 

 Ποιοτικό μέγεθος 

 Δύο οντότητες 

 Εκπέμπεται ή 

απορροφάται 

αυθόρμητα 

 Δεν διατηρείται 

Θερμοκρασία 

 Ένδειξη της έντασης 

της θερμότητας (ή 

του ψύχους) 

 Εξάρτηση από 

μέγεθος/σύσταση 

σώματος 

Θερμική ισορροπία 

 Πιθανή κατάσταση, 

όπου αν βρεθούν τα 

σώματα αποκτούν 

θερμότητες (ή 

ψυχρότητες) ίσων 

εντάσεων 

Εξηγήσεις θερμικών 

φαινομένων 

 Με όρους δράσης 

(δράσεων) ενός 

σώματος πάνω σε ένα 

άλλο σώμα, με 

ενδιάμεσο παράγοντα 

δύο «ποιότητες» 

(θερμότητα και ψύχος) 
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Παράδειγμα: Ένας σωλήνας με οινόπνευμα τοποθετείται σε δοχείο με ζεστό νερό. 

«Το ζεστό νερό, αφού είναι ζεστό, δίδει ζεστασιά στο οινόπνευμα. Αυτή 

έχει περιορισμένη ένταση και μπορεί να ωθήσει το οινόπνευμα μέχρι 

ένα ορισμένο ύψος … Η ζεστασιά μοιάζει με ζεστή σκόνη…Το νερό 

είναι το ίδιο ζεστό όπως πριν. Δε χάνει ζεστασιά. Η ζεστασιά μπαίνει 

στο οινόπνευμα μέχρι όλο του το περιεχόμενο να φτάσει στη 

θερμοκρασία της ζεστασιάς του νερού …Ένα ζεστό σώμα δεν μπορεί 

να κάνει το άλλο περισσότερο ζεστό από τον εαυτό του. Η 

θερμοκρασία του οινοπνεύματος δείχνει το πόσο δυνατή είναι η 

θερμότητά του». Όταν ο σωλήνας τοποθετείται σε δοχείο με παγάκια, 

οι απαντήσεις δίνονται από τον μαθητή χρησιμοποιώντας το κρύο ως 

οντότητα. «Το κρύο φεύγει από το παγάκι. Το οινόπνευμα θα κρυώνει 

συνέχεια. Η θερμοκρασία του, δείχνει την ένταση του κρύου που έχει». 

Σε ερώτηση σχετική με τη θερμοκρασία μιας ράβδου από σίδηρο και 

μιας από ξύλο, στην ίδια έρευνα ο παραπάνω μαθητής απαντά: «Ο 

σίδηρος είναι πιο κρύος, τον αισθάνομαι πιο κρύο. Έχει πιο μικρή 

θερμοκρασία … Περιέχει περισσότερο κρύο από ότι το ξύλο. Έλκει 

περισσότερο το κρύο. Είναι μέταλλο» (Wiser 1986, σελ. 24-39).  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ 2: Η θερμότητα και το ψύχος είναι ποσοτικά μεγέθη με 

χαρακτηριστικά ουσίας που εκπέμπονται ή απορροφώνται 

αυθόρμητα από τα σώματα, εξαιτίας της θερμικής τους κατάστασης. 

Η θερμοκρασία των σωμάτων σε κάθε χρονική στιγμή είναι μέτρο 

της ποσότητας της θερμότητας ή και του ψύχους που περιέχουν, 

ενώ η θερμοκρασία που αποκτούν εξαρτάται από τη σύσταση ή το 

μέγεθός τους. Η συνολική θερμότητα διατηρείται. Η θερμική 

ισορροπία είναι μια πιθανή κατάσταση όπου τα σώματα αν βρεθούν 

αποκτούν ίσες ποσότητες θερμότητας/ψύχους. Τα θερμικά 

φαινόμενα εξηγούνται με όρους δράσης/δράσεων του ενός σώματος 

πάνω στο άλλο, με ενδιάμεσο παράγοντα δύο ποσότητες 

(θερμότητα και ψύχος). 

Παράδειγμα:   Ένας σωλήνας με χρωματισμένο νερό τοποθετείται σε δοχείο με θερμό 

νερό: «Μια ποσότητα θερμότητας εκπέμπεται από το θερμό νερό. 

Διέρχεται μέσα από το γυαλί και απορροφάται από το χρωματισμένο 

νερό ... Αν το αφήσεις αρκετά στο ζεστό νερό, θα αποκτήσει ίδιο ποσό 

θερμότητας με το νερό ... Τα θερμά σώματα περιέχουν ποσότητα 

θερμότητας. Όταν αυτά κρυώνουν αυτή η θερμότητα διαφεύγει στον 

αέρα ... Η θερμότητα φεύγει από κάθε σώμα που είναι ζεστό ... Η 

θερμοκρασία του σώματος βασίζεται στην ποσότητα της θερμότητας 

που περιέχει ... Όση θερμότητα φεύγει από το ένα σώμα τόση πάει στο 

άλλο…Η θερμοκρασία του νερού μειώνεται όταν ένα παγάκι προστεθεί 

σε αυτό, γιατί το κρύο αφήνει το παγάκι και πηγαίνει στο νερό…Η 

κρύα θερμότητα κινείται γρηγορότερα από τη ζεστή θερμότητα». «ο 

σιδερένιος κύβος πρέπει να έχει μικρότερη θερμοκρασία από το ξύλινο. 

Είναι από μέταλλο. Μπορούμε να τους αγγίξουμε και να το 

διαπιστώσουμε». «Το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου έχει πιο μικρή 

θερμοκρασία από το μικρότερο» (Erickson 1979, σελ. 224). 
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Η απεικόνιση του Μοντέλου 2 παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση του Μοντέλου 2. 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ 3: Η θερμότητα είναι ποσοτικό μέγεθος, με χαρακτηριστικά ουσίας, 

που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας από ένα σώμα 

υψηλότερης σε ένα άλλο χαμηλότερης θερμοκρασίας, μέχρι να 

εξισωθούν οι θερμοκρασίες τους. Η συνολική θερμότητα 

διατηρείται. Η θερμοκρασία των σωμάτων σε κάθε χρονική στιγμή 

συνδέεται με την ποσότητα της θερμότητας ανά μονάδα μάζας 

τους, ενώ η θερμοκρασία που αποκτούν εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκονται. Το 

άθροισμα των θερμοκρασιών των σωμάτων μεταβάλλεται. Η 

θερμική ισορροπία είναι μια αναγκαιότητα που χαρακτηρίζεται 

από εξίσωση των θερμοκρασιών των σωμάτων. Τα θερμικά 

φαινόμενα εξηγούνται με όρους μιας σχέσης διαφοράς των τιμών 

θερμοκρασίας των σωμάτων, με ενδιάμεσο παράγοντα μια 

ποσότητα (θερμότητα).  

Παράδειγμα: «Η ποσότητα της θερμότητας είναι κάτι που κρατά το σώμα σε κάποια 

θερμοκρασία. Ένα μεγαλύτερο σώμα χρειάζεται περισσότερη θερμότητα 

για να κρατηθεί σε μια ορισμένη θερμοκρασία, από ότι ένα μικρότερο 

σώμα για να κρατηθεί στην ίδια θερμοκρασία. Ένα ποτήρι με νερό στους 

20ο C έχει λιγότερη θερμότητα από μια μπανιέρα με νερό 20ο C γιατί 

έχει λιγότερο νερό … Η θερμοκρασία μετρά το πόσο θερμό ή ψυχρό 

είναι ένα σώμα. Η ποσότητα της θερμότητας μετριέται σε θερμίδες. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η μάζα τόσο περισσότερη ποσότητα θερμότητας έχει το 
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σώμα. Ένα κομμάτι πίτσας έχει την ίδια θερμοκρασία με ολόκληρη την 

πίτσα, αλλά όχι την ίδια θερμότητα, γιατί ολόκληρη η πίτσα είναι 

μεγαλύτερη και έχει περισσότερη μάζα και θερμότητα». «Επειδή η 

θερμοκρασία του ζεστού κύβου είναι πιο μεγάλη από τη θερμοκρασία 

του δωματίου στην οποία βρίσκεται ο ψυχρός κύβος, ο ζεστός κύβος θα 

αρχίσει να χάνει θερμότητα και ο ψυχρός κύβος θα παίρνει αυτή τη 

θερμότητα, μέχρι να φτάσουν και οι δύο στη θερμοκρασία του 

δωματίου» (Linn & Songer 1991, σελ. 895).  

 

Η απεικόνιση του Μοντέλου 3 παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Σχηματική απεικόνιση του Μοντέλου 3. 

 

 

Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών που χρησιμοποιούν τα 

παραπάνω μοντέλα, φαίνεται ότι το Μοντέλο 1 εμφανίζεται κυρίως σε μαθητές του 

Δημοτικού και του Γυμνασίου, ενώ το Μοντέλο 2 σε μαθητές που φοιτούν στο 

Γυμνάσιο και Λύκειο. Το Μοντέλο 3, που συγκεντρώνει τη μικρότερη δημοτικότητα 

έναντι των δύο προηγούμενων, εντοπίζεται περισσότερο σε μαθητές του Λυκείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

 

Αντιλήψεις των μαθητών για το «ρεύμα» (Tiberghien & Delacote, 1976; von 

Rhoneck, 1981; Osborne, 1983; Shipstone, 1984, 1985; Psillos et al., 1987) 

- «το ρεύμα αποθηκεύεται στην μπαταρία» 

- «το ρεύμα καταναλώνεται»  

- «το ρεύμα είναι ενέργεια» 

 

Μοντέλα μαθητών για το ηλεκτρικό ρεύμα (McDermott and van Zee, 1985; 

Shipstone, 1985; Kuiper et al, 1985; Driver 1993) 

• Μονοπολικό μοντέλο: προκειμένου να 

λειτουργήσει ένα απλό κύκλωμα με πηγή και λάμπα 

και να ανάψει η λάμπα χρειάζεται μόνο ένας αγωγός 

που να συνδέει την πηγή με τον καταναλωτή.  

• Μοντέλο των συγκρουόμενων ρευμάτων: το 

κύκλωμα διαρρέεται από δύο ρεύματα, με αντίθετες 

φορές, τα οποία «συγκρούονται» στη λάμπα και 

προκαλούν τη φωτοβολία της.  

 

• Μοντέλο της εξασθένισης του 

ρεύματος: το ηλεκτρικό κύκλωμα 

διαρρέεται από ρεύμα μίας, σταθερής 

φοράς. Ένα μέρος του ηλεκτρικού 

ρεύματος «καταναλώνεται» στο 

εσωτερικό της λάμπας.  

 

 

 

• Μεριστικό μοντέλο: το ηλεκτρικό ρεύμα μοιράζεται εξίσου στις λάμπες, που 

φωτοβολούν το ίδιο. Και εδώ το ηλεκτρικό ρεύμα θεωρείται ότι καταναλώνεται, δεν 

διατηρείται.  
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• Μοντέλο σειράς: Το ηλεκτρικό ρεύμα επηρεάζεται διαδοχικά από κάθε στοιχείο 

του κυκλώματος, εφόσον περάσει από αυτό, αλλά όχι πριν. Η πληροφορία για κάθε 

μεταβολή του ηλεκτρικού ρεύματος «ταξιδεύει» μαζί με το ρεύμα και κατά τη φορά 

του. Έτσι, η φωτοβολία μιας λάμπας επηρεάζεται μόνο από τη μεταβολή της 

αντίστασης που βρίσκεται «πριν» από τη λάμπα, αλλά όχι από τη μεταβολή της 

αντίστασης που βρίσκεται «μετά».  

 

 

• Επιστημονικό» μοντέλο: Το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει στο κύκλωμα κατά μία σταθερή 

φορά και διατηρείται.  

 

Αντιλήψεις των μαθητών για την τάση (Shipstone, 1985; (Κουμάρας και συν., 

1990) 

- Η τάση δείχνει «τη δύναμη, την ισχύ ή την ποιότητα του ρεύματος»: άρα είναι 

ιδιότητα του ρεύματος (π.χ. ρεύμα υψηλής τάσης) 

- «Ρεύμα» και «τάση» υπάρχουν πάντα μαζί. «Δεν υπάρχει τάση χωρίς ρεύμα». 

 

Αντιλήψεις των μαθητών για την αντίσταση (Κουμαράς 1989; Παρασκευά 2007; 

Phoneck, 1984) 

Η έννοια της αντίστασης δεν φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των μαθητών. Μάλιστα, η 

λάμπα θεωρείται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων μαθητών ως καταναλωτής 

ρεύματος. 

 

Σχήματα που ερμηνεύουν τις αντιλήψεις των μαθητών (Κουμαράς, 1989) 

Έχουν προταθεί τα ακόλουθα σχήματα: 

 Στο σχήμα «μεταφοράς» υπάρχουν δύο παράγοντες ο δότης, η ηλεκτρική 

πηγή-μπαταρία, και ο δέκτης, ο καταναλωτής-λάμπα, οι οποίοι μπορεί να 

είναι είτε ενεργοί είτε παθητικοί. Μπορεί να συναντηθεί είτε σαν σχήμα 

«ΔΙΝΩ» είτε σαν σχήμα «ΠΑΙΡΝΩ»: 

 Στο σχήμα «ΔΙΝΩ» δότης είναι η μπαταρία η οποία δίνει στη λάμπα, τον 

δέκτη, την οντότητα ‘ηλεκτρικό ρεύμα’, η οποία είναι αποθηκευμένη στην 

μπαταρία. Ο δότης είναι ο ενεργός παράγων υπό την έννοια ότι αυτός 

καθορίζει την ποσότητα της διαμεσολαβούσας οντότητας που θα 

μεταβιβαστεί στο δέκτη. 
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 Στο σχήμα «ΠΑΙΡΝΩ» ενεργός παράγων και συγχρόνως δέκτης είναι η 

λάμπα η οποία παίρνει από την μπαταρία, από τον παθητικό παράγοντα, την 

οντότητα ‘ηλεκτρικό ρεύμα’, η οποία είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία. Ο 

δέκτης είναι ο ενεργός παράγων υπό την έννοια ότι αυτός καθορίζει την 

ποσότητα της διαμεσολαβούσας οντότητας που θα αφαιρεθεί από τον δότη  

 Το σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας» φαίνεται να ερμηνεύει τις 

απόπειρες των μαθητών να συνδέσουν μπαταρίες και λάμπες, τις απόψεις τους 

για τη διεύθυνση του ηλεκτρικού ρεύματος, για τη μη διατήρησή του κατά 

μήκος του κυκλώματος, για την ένταση της λάμψης των λαμπών. Στο σχήμα 

αυτό ο ενεργός παράγων δίνει ενέργεια, άμεσα ο ίδιος ή έμμεσα με τη βοήθεια 

του ρεύματος, στον παθητικό παράγοντα που δέχεται την ενέργεια· υπάρχει 

πάντα η ροή ενέργειας και τα σημεία φυσικής επαφής, ένα στην άμεση δράση 

ή περισσότερα στην έμμεση δράση. Η ένταση του αποτελέσματος της άμεσης 

ή έμμεσης δράσης του παράγοντα πάνω στο αντικείμενο εξαρτάται από την 

απόστασή τους· όσο πιο κοντά τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα και το 

αντίστροφο, από το πλήθος των παραγόντων που δρουν, όσο περισσότεροι 

τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα και το αντίστροφο, από το πλήθος των 

αντικειμένων που δέχονται τη δράση, όσο περισσότερα τόσο μικρότερο το 

αποτέλεσμα και το αντίστροφο. 

 

Σύνοψη προβλημάτων μαθητών για τον ηλεκτρισμό (Κουμαράς, 1989) 

 Προβλήματα εννοιών: 

 1. Δεν γίνεται διάκριση των εννοιών ρεύμα και ενέργεια. 

 2.Δεν γίνεται διάκριση της έννοιας τάση και ρεύμα (δεν αναγνωρίζεται η τάση 

σαν αίτιο δημιουργίας τους ρεύματος, όταν υπάρχει κλειστό κύκλωμα, αλλά 

θεωρείται ιδιότητα του ρεύματος). 

 Προβλήματα συλλογισμών:   

 1. Στη πρόβλεψη λαμπρότητας λάμπας  συνδεδεμένης με συνδυασμό 

μπαταριών ή λάμπας περιλαμβανόμενης σε συνδυασμό λαμπών χρησιμοποιούν 

ποσοτική αιτιακή σχέση μεταξύ του αριθμού λαμπών και μπαταριών που 

περιλαμβάνονται (δεν χρησιμοποιούν τις έννοιες τάση, ένταση, αντίσταση).  

 2. Στη πρόβλεψη διάρκειας μπαταρίας συνδεμένης με συνδυασμό λαμπών 

χρησιμοποιούν μια ποσοτική αιτιακή σχέση σε σχέση με τον αριθμό λαμπών που 

συνδέονται με την μπαταρία.  

 Οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν ότι μια μεταβολή σε ένα σημείο του 

κυκλώματος είναι η αιτία για μια σειρά αλλαγών σε όλο το μήκος του 

κυκλώματος αλλά αναπτύσσουν μια τοπική θεώρηση ότι η επίδραση της 

αλλαγής είναι μόνο μετά από τη θέση της.  

 Οι μαθητές αποδίδουν στο ρεύμα ιδιότητες της ενέργειας όπως αποθήκευση 

και μη διατήρηση στο κύκλωμα. Αυτές διατηρούνται λόγω των περιστάσεων 

της καθημερινής ζωής και του γεγονότος ότι η σχολική ύλη δεν έρχεται σε 

αντίθεση με αυτές.  

 Θεωρείται ότι το ρεύμα είναι αποθηκευμένο στη μπαταρία και για αυτό το 

λόγο πιστεύουν ότι η  τάση είναι ιδιότητα του ρεύματος. Φτάνουν στη τάση 

μέσω μαθηματικών τύπων και δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη τάσης μεταξύ 

ασύνδετων σημείων ενός κυκλώματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Η Φωτοσύνθεση φέρει δικαίως τον τίτλο της πιο σημαντικής βιοχημικής πορείας στη 

γη, καθώς μέσω αυτής παράγεται πρωτογενώς οργανική ύλη από ανόργανα μόρια και 

άρα θρεπτικές ουσίες τόσο για τους ίδιους τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς όσο 

και για τους υπόλοιπους (ετερότροφους) οργανισμούς. 

Η έρευνα δείχνει ότι τα περισσότερα παιδιά ερχόμενα στο σχολείο μέσα από τη 

βιωματική τους εμπειρία έχουν αποδώσει έναν ετερότροφο τρόπο θρέψης στα φυτά, 

ανάλογο με αυτό των ζώων. Αυτός ο τρόπος θρέψης βέβαια υποστηριζόταν από 

πολλούς επιστήμονες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ώσπου αποδείχτηκε η σημασία 

της φωτοσύνθεσης για τη θρέψη των φυτών (Barker,1995). Όπως φαίνεται όμως τα 

παιδιά, παρά τη διδασκαλία στο σχολείο, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το φυτό 

είναι σαν ένα ζώο που στηρίζεται στο έδαφος με τις ρίζες του και τρέφεται από αυτό 

(Χατζηνικήτα, 2001). Το προηγούμενο ετερότροφο μοντέλο θρέψης, όπως δείχνουν 

οι έρευνες, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και μετά τη διδασκαλία. Αν και σε πολλές 

μελέτες φαίνεται ότι παρόλο που μπορεί να απομνημονεύουν οι μαθητές μηχανικά τη 

φωτοσύνθεση στο σχολείο, καλούμενοι να απαντήσουν για το ποια είναι η τροφή των 

φυτών, επιμένουν να πιστεύουν ότι είναι οι «θρεπτικές ουσίες», που παίρνει το φυτό 

από το έδαφος μέσω των ριζών του (Χατζηνικήτα, 2001). Αυτό το γεγονός δείχνει 

στην καλύτερη περίπτωση μια συνύπαρξη αυτότροφου και ετρότροφου τρόπου 

θρέψης των φυτών στο μυαλό των παιδιών. Παράλληλα, ενώ μπορεί να γνωρίζουν ότι 

χρειάζεται η χλωροφύλλη για να γίνει η φωτοσύνθεση, δεν φαίνεται να γνωρίζουν ότι 

αυτή βρίσκεται σε όλα τα πράσινα μέρη του φυτού. 

Σχετικά επίσης με τη φυσιολογική πτυχή της φωτοσύνθεσης φαίνεται ότι η 

πλειονότητα των μαθητών θεωρεί ως όργανα θρέψης του φυτού τις ρίζες και όχι τα 

φύλλα και τα άλλα πράσινα μέρη του φυτού, σε αντιστοιχία πάλι με το αναλογικό 

μοντέλο του ετερότροφου τρόπου θρέψης των ζώων. Αυτή η παρανόηση είναι πολύ 

πιθανό να οφείλεται στο ανιμιστικό και ανθρωπομορφικό τρόπο σκέψης που 

παρουσιάζουν τα παιδιά, αλλά και πολύ συχνά και οι ενήλικες (Watts & Bentley, 

1994; Ζόγκζα & Οικονομοπούλου, 1999). 

Μια από τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι και το γεγονός ότι δεν 

μπορούν να συνδέσουν την φωτοσύνθεση με την έννοια της χημικής αντίδρασης. 

Αδυνατούν να καταλάβουν ότι κατά τη φωτοσύνθεση γίνεται μετατροπή χημικών 

ενώσεων (ανόργανες ενώσεις, όπως το διοξείδιο του άνθρακα) σε κάποιες άλλες (σε 

οργανικές ενώσεις, όπως η γλυκόζη). Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, δεν μπορούν να 

κατανοήσουν στη συνέχεια και άλλες πολύπλοκες βιοχημικές διαδικασίες, όπως π.χ. 

ο κύκλος του άνθρακα και του νερού στη φύση. 

Στα επόμενα, παρουσιάζονται ειδικότερα οι αντιλήψεις των μαθητών για 

συγκεκριμένα θέματα που εμπλέκονται στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 

 

Ο ήλιος  
Παρά την αναγνώριση της αναγκαιότητας του ήλιου στη θρέψη των φυτών στους 

μαθητές από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και μετά, πρόκειται για μια 

αναγνώριση που επικεντρώνεται στην παροχή θερμότητας και φωτός. Αυτό το γεγονός 

μπορεί να θεωρηθεί ως αντανάκλαση των σημαντικών δυσκολιών που έχουν 

εντοπιστεί στον μαθητικό πληθυσμό σχετικά με τη φύση, τη διατήρηση και τη 

μετατροπή της ενέργειας από μια μορφή σε άλλη. Επιπλέον, οι μαθητές τείνουν να 

εστιάζουν περισσότερο σε περιγραφές αποτελεσμάτων του φωτός στα φυτά ή σε 
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παρατηρήσεις, παρά στον τρόπο με τον οποίο αυτά το χρησιμοποιούν. (Χατζηνικήτα, 

1999).  

 

Το νερό  
Η πρακτικο-βιωματική εμπειρία των παιδιών τους εντείνει την αντίληψη ότι το νερό 

αποτελεί «τροφή» του φυτού που προσλαμβάνεται έτοιμη από το περιβάλλον. Η 

άποψη αυτή έρχεται να στηρίξει το μοντέλο του ετερότροφου οργανισμού (του ζωικού 

μοντέλου). Επιπρόσθετα, η κίνηση των συστατικών προς τα άνω πολλές φορές 

γίνεται δύσκολα αντιληπτή.  

 

Τα αέρια και οι πραγματοποιούμενες ανταλλαγές  
Όσον αφορά στα αέρια, οι σχετικές δυσκολίες των μαθητών σε ότι αφορά τις 

κινήσεις, τις ανταλλαγές και τους μετασχηματισμούς, επικεντρώνονται σε παγιωμένες 

αντιλήψεις βασισμένες σε ετερότροφα μοντέλα διατροφής (το οξυγόνο σχετίζεται με 

την αναπνοή και όχι με τη φωτοσύνθεση και ταυτίζεται συχνά με τον αέρα). Το 

διοξείδιο του άνθρακα οι μαθητές δεν μπορούν να το αντιληφθούν ως θρεπτικό 

συστατικό και συνεπώς ως πηγή αύξησης βάρους (Χατζηνικήτα, 1999), ούτε ότι 

απορροφάται από τα πράσινα φυτά, και ότι αυτό γίνεται παρουσία φωτός (Driver et. 

al ,1998).  

 

Η χλωροφύλλη  
Η χλωροφύλλη θεωρείται από τους περισσότερους μαθητές αποτέλεσμα της 

φωτοσύνθεσης ή μια ουσία της τροφής, αλλά και φορέας πολλαπλών λειτουργιών. Σ’ 

αυτή «αποδίδουν το πράσινο χρώμα των φυτών», «έλκει το φως» αλλά και 

«φιλτράρει τον αέρα». Είναι δύσκολη, σε γενικές γραμμές η οικειοποίηση με τον 

ρόλο της χλωροφύλλης στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας.  

 

Η τροφή  
Τα προβλήματα κατανόησης των παιδιών σχετικά με την τροφή των φυτών μπορούν 

να εστιαστούν σε δύο διαστάσεις:  

1. Στις πηγές πρόσληψης τροφής (θεωρούν ότι τα φυτά προσλαμβάνουν τη τροφή 

τους από το εξωτερικό περιβάλλον)  

2. Στα συστατικά που θεωρούνται ως τροφή (προέρχονται αυτούσια από το εξωτερικό 

περιβάλλον των φυτών).  

Αντιλήψεις μαθητών για την προέλευση της τροφής των φυτών 

- Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του εδάφους 

- Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του νερού 

- Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του αέρα 

- Τα φυτά φτιάχνουν την τροφή μόνα τους 

Αντιλήψεις μαθητών για την τροφή των φυτών 

- Η τροφή των φυτών είναι το νερό. 

- Η τροφή των φυτών είναι τα συστατικά του εδάφους 

- Η τροφή των φυτών είναι το οξυγόνο 

- Η τροφή των φυτών είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

- Η τροφή των φυτών είναι η γλυκόζη 
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Παράδειγμα προβλήματος για διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών 

σχετικά με διαστάσεις της φωτοσύνθεσης (Ζόγκζα & Οικονομόπουλου 1999) 

 
 

 
 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ  

Σύμφωνα με τους Χατζηνικήτα, Κουλαϊδή και Ζόγκζα (1999) η μελέτη 

των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με τη φωτοσύνθεση επέτρεψε την 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές, όχι μόνο έχουν αναπτύξει αντιλήψεις για 

την ύλη και τις μεταβολές της πριν έρθουν στο σχολείο, οι οποίες διαφέρουν αρκετά 

από τις επιστημονικά αποδεκτές, αλλά ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικές στη διδασκαλία (Andersson 1990, Al-Kunifed et al. 1993, Gayle 2001, 

Calik-Ayas 2005).  

  

Η ύλη είναι συνεχής  
Ένα δύσκολο σημείο για πολλούς μαθητές αποτελεί η διάκριση ανάμεσα στην 

ύλη και στο αντικείμενο. Πολλοί μαθητές δε γνωρίζουν την έννοια ‘ύλη’ ως 

επιστημονικό όρο και άλλοι την ερμηνεύουν διαισθητικά, βασισμένοι δηλ. σε 

αντιλήψεις των αισθήσεων (Ύλη είναι ότι βλέπουμε και αισθανόμαστε) (Lee et al. 

1993). Σε έρευνά τους οι Krnel et al. (1998) διαπίστωσαν ότι, για τα περισσότερα 

παιδιά μέχρι 10 χρονών, η διάκριση ανάμεσα στο αντικείμενο και την ύλη δεν είναι 

ξεκάθαρη, αφού περιγράφουν ιδιότητες χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν εστιάζουν στην 

ουσία ή στο αντικείμενο. Μια από τις δυσκολίες σχετίζεται με τη τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να σκέφτονται την ύλη ως συνεχή. Κάνοντας ανασκόπηση των δεδομένων 

που προέκυψαν από έρευνες που έγιναν, για να βρεθούν οι αντιλήψεις των μαθητών 

σχετικά με τη σωματιδιακή φύση της ύλης, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό ποσοστό 

μετά και από διδασκαλία, απέτυχε να ενσωματώσει βασικά χαρακτηριστικά του 

σωματιδιακού μοντέλου και μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι οι 

μαθητές ‘προσεγγίζουν τη μάθηση του σωματιδιακού μοντέλου με ένα σταθερό 

μοντέλο, στο οποίο η ύλη γίνεται αντιληπτή ως βασικά συνεχής και στατική’ 

(Nussbaum 1985).  

  

Μακροσκοπικές ιδιότητες στα σωματίδια  
Τα παιδιά προβάλουν μακροσκοπικές ιδιότητες πάνω στα άτομα και στα 

μόρια (Andersson 1986, Driver 1985, Nakhleh 1992, Garnett et. al. 1995). Πιστεύουν 

λοιπόν ότι ο φώσφορος είναι κίτρινος, άρα και τα άτομά του είναι κίτρινα, το νερό 

είναι ζεστό, άρα και τα μόριά του είναι ζεστά, ο σίδηρος διαστέλλεται με θέρμανση 

άρα και τα μόριά του διαστέλλονται, μια μαλακή ουσία δε μπορεί να αποτελείται από 

σκληρά μόρια (de Vos & Vedonk 1987), τα άτομα του στερεού χαλκού βρίσκονται 

και αυτά σε στερεή κατάσταση (Ben Zvi et. al. 1986), τα μόρια του νερού είναι 

διαφορετικά στην υγρή και στην αέρια φάση (Kokkotas & Xatzinikita, 1994). Τα 

παιδιά προβάλλουν στο μικροσκοπικό επίπεδο αντιλήψεις προερχόμενες από το 

μακροσκοπικό επίπεδο, από τον κόσμο των αισθήσεων.  

  

Η ύπαρξη κενού  
Η έννοια του κενού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση ούτε για τα παιδιά, ούτε για 

τους ενήλικες, που αυθόρμητα σκέφτονται την ύλη σαν συνεχή άρα και χωρίς κενό 

(Pfund 1981, Renstrom 1987). Έρευνες που έγιναν αναφέρουν ότι σημαντικός 

αριθμός παιδιών δυσκολεύεται να καταλάβει την ύπαρξη κενού και πιστεύει ότι 

μεταξύ των σωματιδίων υπάρχει αέρας, άλλα αέρια και σκόνη, είναι πολύ κοντά το 

ένα στο άλλο και δεν υπάρχει κενό (Driver 1985, Nussbaum 1985).  

  

Ανιμιστική αντίληψη - Φυσική Θέση  
Από πολλές έρευνες προκύπτει ότι οι μαθητές αποδίδουν ζωή, ανιμιστικές 
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ιδιότητες στα σωματίδια. Θεωρούν πως μπορούν να δούνε τα σωματίδια με 

μικροσκόπιο, δίνουν προσωπικό νόημα στα μόρια, άτομα, ιόντα. Νομίζουν ότι τα 

μόρια παρασέρνονται από τον αέρα και αποδίδουν ζωικά χαρακτηριστικά στην άβια 

ύλη (Σταυρίδου 1995). Τα σωματίδια αποκτούν κάποιο σκοπό και επιθυμίες. Επίσης 

στις έρευνες φανερώνεται ότι πολλοί μαθητές πιστεύουν πως κάθε ουσία έχει τη τάση 

να κινείται προς μια φυσική θέση. Τα μόρια κινούνται λόγω έμφυτών τάσεων και όχι 

ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. ‘Τα σωματίδια θέλουν να ανυψώνονται’, ‘ο αέρας 

επιπλέει στο χώρο γιατί έχει μικρό ειδικό βάρος’ (Driver 1985).   

  

Ουσία και χημική αντίδραση  
Ιδιαίτερη δυσκολία συναντούν οι μαθητές στη μικροσκοπική αντίληψη της 

έννοιας της χημικής αλλαγής. Δυσκολεύονται να την αντιληφθούν ως σπάσιμο 

δεσμών για τη δημιουργία νέων με την εμπλοκή πολλών σωματιδίων (Boo 1998), ενώ 

και σε μακροσκοπικό επίπεδο την προσεγγίζουν ως φυσικό φαινόμενο με αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τις δύο έννοιες στις περιγραφές τους (Calik & Ayas 

2005). Αντιλαμβάνονται το χημικό φαινόμενο της καύσης του κεριού ως το φυσικό 

φαινόμενο της τήξης (Meheut et al. 1985, Johnson 2002, Calik & Ayas 2005), ενώ 

και η καύση της αλκοόλης γίνεται αντιληπτή ως εξάτμιση (Meheut et al. 1985). Όσον 

αφορά στο χημικό φαινόμενο της θέρμανσης της ζάχαρης (Boujaoude 1991), οι 

μαθητές θεωρούν πως αυτή απλώς αλλάζει κατάσταση ή χρώμα, ενώ και τη σκουριά 

την αντιλαμβάνονται ως ουσία που προϋπάρχει και απλά μετακινείται από τον αέρα ή 

το εσωτερικό του καρφιού στο εξωτερικό του (Andersson 1986).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ 

 
Σχετικά με το σχήμα της γης οι έρευνες ανέδειξαν τις ακόλουθες αντιλήψεις (Baxter 

1989, Nussbaum 1985, Sharp 1996, Vosniadou & Brewer 1990):  

  

1: Η Γη πάνω στην οποία ζούμε είναι επίπεδη και όχι στρογγυλή σαν μια μπάλα 

Τα παιδιά που έχουν αυτή την ιδέα δεν τη  δηλώνουν ρητά στην αρχή. Ξεκινούν, όταν 

ρωτηθούν για το σχήμα της Γης, απαντώντας ότι η Γη είναι στρογγυλή επειδή έχουν  

ακούσει γι’ αυτό από διάφορες πηγές. Μετά όμως από 

μια σύντομη προφορική εξέταση αποκαλύπτεται ότι 

αυτό που πιστεύουν είναι ότι δεν ζούμε στην επιφάνεια 

μιας τεράστιας μπάλας αλλά μάλλον σε μια επίπεδη 

επιφάνεια.  

Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να προβλέψουν προς ποια 

κατεύθυνση θα έπεφταν τα σώματα πάνω σε δεδομένα 

στρογγυλά γήινα μοντέλα (υδρόγειος σφαίρα  και 

ζωγραφιές στο φυλλάδιο συνέντευξης) έδειξαν με 

γραμμές ότι αυτά θα κατευθυνθούν προς τα κάτω σε 

κάποιο έδαφος ή ωκεανό που υπάρχει «κάτω» από τη γη. 

 

2: Η γη είναι μια πελώρια μπάλα που αποτελείται από δύο ημισφαίρια 

Τα παιδιά των οποίων οι ιδέες κατατάσσονται σ’ αυτήν την αντίληψη πιστεύουν ότι 

το χαμηλότερο μέρος της γης είναι στερεό και φτιαγμένο βασικά από χώμα και 

πέτρες. Οι άνθρωποι ζουν στο επίπεδο τμήμα της «κατώτερης» ημισφαιρικής 

επιφάνειας. Το ανώτερο ημισφαίριο δεν είναι στερεό, είναι φτιαγμένο από «αέρα» ή 

«ουρανό» ή  «αέρα και ουρανό». 

 
Παιδιά αυτής της κατηγορίας θα ισχυρίζονταν ότι ζούμε μέσα στη Γη και ότι είναι 

αδύνατο να ζούμε πάνω της. Σ’ αυτήν την κατηγορία αντίληψης, ο ήλιος, το φεγγάρι 

και τα αστέρια μπορούν να θεωρούνται σαν να υπάρχουν μέσα στην μπάλα, πάνω 

στην επιφάνεια της μπάλας ή έξω από την μπάλα. Έξω από τη Γη υπάρχει διάστημα 

που είναι κενό ακόμα και από αέρα, σύμφωνα με μια εκδοχή ή που περιέχει «μη 

οξυγονούχο αέρα», που οι άνθρωποι (αστροναύτες) δεν μπορούν να αναπνεύσουν. 

Αυτή η αντίληψη είναι μια σημαντική πρόοδος συγκριτικά με την πρώτη. Θα 

παρατηρούσαμε ότι το μοντέλο αυτό αντιπροσωπεύει μια σχετικά επεξεργασμένη 

νοητική κατασκευή, που το παιδί παρήγαγε στην προσπάθειά του  να προσαρμόσει τη 

γνωστική του δομή, ώστε να ταιριάζει με την επιστημονική πληροφορία που συναντά. 
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Αυτή η εννοιολογική πρόοδος έναντι της πρώτης αντίληψης επιτρέπει στο παιδί να 

προτείνει σχετικά περισσότερο επεξεργασμένες ερμηνείες διαφόρων φαινομένων. 

 

3: Η σφαιρική στερεή γη περιβάλλεται από ένα άπειρο διάστημα 

Τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη Γη ως σύστημα αναφοράς για τις πάνω-κάτω 

κατευθύνσεις, αλλά μάλλον θεωρούν την ύπαρξη μιας απόλυτης, ανεξάρτητης από τη 

Γη κατεύθυνσης στον κοσμικό χώρο. Ενώ σχεδιάζουν τα αντικείμενα να πέφτουν έξω 

από τη γη, μακριά της και σ’ αυτό μοιάζουν με τα παιδιά που έχουν τις αντιλήψεις 1 

και 2, ταυτόχρονα ζωγραφίζουν την ύπαρξη ουρανού γύρω από το μοντέλο της Γης. 

 
 

 4: Μερική κατανόηση όλων των στοιχείων της έννοιας της Γης 

Τα παιδιά των οποίων οι αντιλήψεις ανήκουν στην αντίληψη 4 φαίνεται να πιστεύουν 

ότι ζούμε πάνω σ’ ένα σφαιρικό πλανήτη και γνωρίζουν ότι υπάρχει διάστημα παντού 

γύρω από τη Γη. Χρησιμοποιούν τη Γη σαν το σύστημα αναφοράς των κατευθύνσεων 

πάνω–κάτω, δηλαδή οι κατευθύνσεις πάνω–κάτω είναι προς και από τη Γη. Μερικά 

από τα παιδιά αυτά ίσως ακόμη εξηγούν την πτώση προς τη Γη σαν κάτι που 

προκαλείται από την βαρύτητα. 

Σε ερώτηση που τους έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης «Πώς θα σχεδίαζαν τη 

γραμμή που θα έδειχνε τον τρόπο που θα περνούσε μια πέτρα από μια υποτιθέμενη 

τρύπα, που ξεκινάει από τη μια άκρη της γης ως την άλλη, άλλα απάντησαν ότι θα 

βγει από την τρύπα και προσγειωθεί δίπλα σ’ αυτήν και άλλα ότι θα παρέμεινε 

αιωρούμενη στο κάτω άνοιγμα. 

 
Προβλέψεις για την ελεύθερη πτώση μέσα από τη Γη, τυπικές της αντίληψης 4 είναι 

οι (a ή b), ενώ  τυπικές της 1 είναι η (c) και τυπικές των 2 και 3  είναι η (d). 

 

Σ΄ άλλη εργασία τα παιδιά ρωτήθηκαν: «Αν υποθέσεις ότι υπάρχουν δύο τρύπες 

σκαμμένες μέσα στη Γη, οι οποίες ξεκινούν από το ίδιο σημείο πάνω στο έδαφος, 

αλλά στο εσωτερικό κάθε μια πηγαίνει προς διαφορετική κατεύθυνση. Σχεδίασε προς 

τα πού θα κατευθυνθεί η πέτρα που αφήνει κάποιος, από το κοινό άνοιγμα». 



 54 

Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι τα παιδιά σχεδίασαν τα αντικείμενά τους στις 

υποτιθέμενες τρύπες μέσα στη γη αφήνοντας να φανεί ότι δεν έχουν σχέση με το 

κέντρο της Γης, αλλά με κάποια απόλυτη (ανεξάρτητη της Γης) κατεύθυνση «προς τα 

κάτω». Στο δεύτερο σχήμα τα παιδιά περιέστρεψαν νοητικά την εικόνα και έτσι το Ν 

θεώρησαν ότι δείχνει κατευθείαν προς τα κάτω. 

 
 

5: Ικανοποιητική και σταθερή αντίληψη για τις τρεις όψεις της έννοιας της Γης 
Ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν μια ικανοποιητική και σταθερή αντίληψη για τις τρεις 

όψεις της έννοιας της Γης, δηλαδή: (α) η Γη είναι ένας σφαιρικός πλανήτης, (β) 

περιβάλλεται από διάστημα και (γ) τα αντικείμενα πέφτουν προς το κέντρο του. 

 

 

 


