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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

Η ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Θέσεις του εποικοδομητισμού για τη μάθηση 

Η κεντρική θέση των οπαδών του εποικοδομητισμού, διατυπωμένη γενικά, 

υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα όντα δημιουργούν ενεργητικά, αλλά και περιορίζουν 

και ερμηνεύουν την προσωπική τους, την κοινωνική αλλά και τη φυσική 

πραγματικότητα (Mahoney 1989). O εποικοδομητισμός πρεσβεύει ότι η γνώση δεν 

λαμβάνεται παθητικά, αλλά οικοδομείται ενεργητικά από το υποκείμενο που μαθαίνει 

(Von Glasersfeld, 1995). Σύμφωνα με το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης, οι 

μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι μια καινούργια γνώση για τα φυσικά φαινόμενα 

μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης βιωματικών ιδεών που έχουν ήδη 

δημιουργήσει για αυτά και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Κολιόπουλος 2001). Η 

οικοδόμηση της γνώσης, λοιπόν, είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί την 

ενεργό συμμετοχή του υποκειμένου. Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτουν οι 

ακόλουθες αρχές σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση (Driver 1989, Watts 1994, 

Tobin 1993, Duit & Treagust 1998, Matthews 1998, Phillips 2000, Widolo, Duit & 

Muller 2002): 

- Οι μαθητές έχουν σχηματίσει αντιλήψεις πριν από τη διδασκαλία.  

- Οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση και η μάθηση είναι μια ενεργός 

διαδικασία οικοδόμησης νέας γνώσης που βασίζεται στην υπάρχουσα γνώση. 

- Οι μαθησιακές εμπειρίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν γνωστικές συγκρούσεις 

στους μαθητές. 

- Η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία αλλαγής των αντιλήψεων των μαθητών. 

- Η διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης επηρεάζεται από το κοινωνικό πλαίσιο. 

- Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη μάθησή τους. 

Δύο κύριες κατευθύνσεις του εποικοδομητισμού τείνουν να εμφανίζονται σχετικά 

με το ζήτημα αν η μάθηση είναι ατομοκεντρικής ή κοινωνικοκεντρικής φύσης. Οι δύο 

αυτές κατευθύνσεις γενικά θα μπορούσαν να αναφερθούν ως ατομικές και κοινωνικο-

πολιτισμικές προσεγγίσεις για τη μάθηση (Leach & Scott 1999). 

 

Η μάθηση ως αποτέλεσμα ατομικών διεργασιών  

Η πρώτη από αυτές τις κατευθύνσεις έχει τις καταβολές της στη γενετική 

επιστημολογία του Piaget και στις σχετικές απόψεις των γνωστικών επιστημών 

(Leach & Scott 1999). Εκφραστής της ατομοκεντρικής άποψης θεωρείται ο J. Piaget 

(1950), ο οποίος στις πρώτες κυρίως εργασίες του υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη 

καθοδηγείται από ένα εσωτερικό σύστημα δομών, που ενυπάρχουν εγγενώς στο παιδί 

και αναπτύσσονται ή εμποδίζονται, ανάλογα, από την ποιότητα και την ποσότητα των 

επιδράσεων του περιβάλλοντος. Το εγγενές αυτό σύστημα ωθεί σε μια αυτο-

κινούμενη και αυτο-καθοδηγούμενη προσπάθεια κατανόησης και εξερεύνησης του 

περιβάλλοντος, από την οποία προκύπτει με φυσικό τρόπο η μάθηση και η ανάπτυξη 

(Gelman and Brown, 1985, Carey, 1985, Inhelder et al., 1974). 

Βεβαίως, αργότερα ο Piaget και, πολύ περισσότερο, οι συνεχιστές του, 

αναγνώρισαν τον προωθητικό ρόλο που παίζει το κοινωνικό πλαίσιο στην 

κινητοποίηση του μηχανισμού της ατομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούν τον όρο κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση (socio-cognitive conflict), 

για να δηλώσουν πώς η επικοινωνία ενός παιδιού με παιδιά που έχουν διαφορετικές 

απόψεις μπορεί να επιφέρει αρχικά διατάραξη της γνωστικής του ισορροπίας και στη 
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συνέχεια να οδηγήσει στην υιοθέτηση ανώτερου επιπέδου λογικής, που συνιστά την 

ουσία της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης (Mercer 1995).  

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο της ατομοκεντρικής άποψης για τη 

μάθηση, έχουν αναπτυχθεί λεπτομερείς περιγραφές των γνώσεων που έχουν και 

χρησιμοποιούν οι μαθητές πριν τη διδασκαλία σε πολλές εννοιολογικές περιοχές των 

Φυσικών Επιστημών. Επιπλέον, έχει συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός πληροφοριών 

σχετικά με το πώς αυτές οι γνώσεις τροποποιούνται ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα διαφόρων εμπειρικών ερευνών, η μάθηση 

περιγράφεται είτε ως διαδικασία οικοδόμησης νέων γνωστικών στοιχείων είτε ως 

διαδικασία τροποποίησης ορισμένων χαρακτηριστικών των γνωστικών στοιχείων που 

έχουν ήδη οικοδομηθεί (Niedderer 1997). Το πρόβλημα της μάθησης στις Φυσικές 

Επιστήμες τίθεται πλέον ως πρόβλημα εννοιολογικής αλλαγής. Από σημαντικό 

αριθμό ερευνητών έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες εννοιολογικής αλλαγής, που 

περιγράφουν το μηχανισμό μετάβασης από την πρακτικο-βιωματική γνώση στη 

σχολική γνώση (Hewson 1981, Posner et al. 1982, Carey 1986, Duschl & Gitomer 

1991, Thagard 1992, Chi et al. 1994, Vosniadou 1994). Αν και αναγνωρίζουν την 

επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαδικασία μάθησης, οι θεωρίες αυτές 

θεωρούν τη μάθηση ως αποτέλεσμα ατομικών κατά κύριο λόγο γνωστικών 

διεργασιών. 

 

Η μάθηση ως αποτέλεσμα κοινωνικο-πολιτισμικών διεργασιών  
Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, έχει παρατηρηθεί μια μετακίνηση από θέσεις που 

υιοθετούσαν πως η μάθηση είναι μια καθαρά ατομική διαδικασία προς θέσεις που 

υποστηρίζουν πως η μάθηση εμπεριέχει κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες 

(Wertsch 1995, Cobern & Aikenhead 1998). Η μάθηση μπορεί να είναι ατομική 

υπόθεση του καθενός αλλά δεν πραγματοποιείται στην απομόνωση. Η εκπαίδευση 

ποτέ δεν πραγματοποιείται μέσα σε κοινωνικό ή πολιτισμικό κενό (Mercer, 1998). 

 Η δεύτερη αυτή κατεύθυνση έχει τις καταβολές της στον Vygotsky. Κεντρικό 

σημείο της άποψης του Vygotsky για την ανάπτυξη και τη μάθηση είναι ο ισχυρισμός 

ότι οι υψηλότερες νοητικές λειτουργίες ενός ατόμου, έχουν τις καταβολές τους σε 

κοινωνικές διαδικασίες και διατηρούν μια «ημι-κοινωνική» φύση (Vygotsky 1978). Ο 

ρόλος των κοινωνικών διαδικασιών ως μηχανισμού μάθησης, αναγνωρίζεται από τον 

Vygotsky που ισχυρίζεται ότι: «Η κοινωνική διάσταση της συνείδησης είναι κυρίως 

στο χρόνο και στο γεγονός. Η ατομική διάσταση της συνείδησης είναι παράγωγη και 

δευτερεύουσα» (Vygotsky 1979). Η πιο κατανοητή φανερή διαμόρφωση του 

παραπάνω ισχυρισμού, μπορεί να βρεθεί στο «γενικό γενετικό νόμο της πολιτιστικής 

ανάπτυξης» του Vygotsky (1981): «Οποιαδήποτε λειτουργία στην πολιτιστική 

ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται σε δύο επίπεδα. Πρώτα εμφανίζεται σε κοινωνικό 

επίπεδο και μετά σε ψυχολογικό επίπεδο…Οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις μεταξύ 

των ανθρώπων, αποτελούν γενετικά τη βάση όλων των λειτουργιών υψηλότερου 

επιπέδου και των σχέσεων μεταξύ τους».  

Η μάθηση είναι λοιπόν ένα κοινωνικό φαινόμενο, που ξεκινά έξω από το άτομο 

όταν αυτό αλληλεπιδρά με άλλα άτομα. Στη συνέχεια, αυτές οι εμπειρίες 

εσωτερικοποιούνται από το άτομο. Η μάθηση μπορεί επομένως άμεσα να 

προσεγγιστεί με τη μελέτη των εξωτερικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Σύμφωνα 

με τους Wertsch and Tulviste (1992), «κατά την άποψη του Vygotsky, η διαδικασία 

της νοητικής λειτουργίας σε ένα άτομο, μπορεί να κατανοηθεί μόνο με το να 

εξεταστούν οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες από τις οποίες πηγάζει. 

Εναπόκειται στον ερευνητή να αρχίσει την ανάλυση της νοητικής λειτουργίας για ένα 

άτομο, κατευθυνόμενος έξω από το άτομο». Αυτού του είδους η ανάλυση δίνει 
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ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα και ειδικότερα στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διαδραματίζουν τον πλέον θεμελιώδη ρόλο στη 

γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (Galloway 2001). 

Η διαδικασία της μάθησης δεν είναι κατανεμημένη και ορισμένη σε συγκεκριμένα 

όρια, αλλά υπάρχει εν δυνάμει ένας χώρος, μια κατάσταση ετοιμότητας για το 

επόμενο στάδιο. Η έννοια της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης», (zone of proximal 

development), δηλώνει αυτήν ακριβώς την ανεξερεύνητη περιοχή, το εσωτερικό 

δυναμικό κάθε μαθητή, που βρίσκεται εν δυνάμει σε μια κατάσταση εξέλιξης. Η ζώνη 

αυτή αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, 

όπως αυτό καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίδραση προβλημάτων και στο επίπεδο 

δυνάμει ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από 

την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους 

(Vygotsky 1978). Για να προχωρήσει ο μαθητής στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής 

του θα πρέπει να βοηθηθεί από τους άλλους (π.χ. εκπαιδευτικούς, άλλους μαθητές). Η 

διδασκαλία θα πρέπει να αξιοποιεί το δυναμικό και την ετοιμότητα του μαθητή και να 

τον οδηγεί σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο ικανοτήτων. Οι δραστηριότητες θα πρέπει 

να είναι τέτοιες ώστε να βοηθούν τον μαθητή να δομήσει τη γνώση προσφέροντας τη 

δυνατότητα να μαθαίνει πώς να μαθαίνει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Σχήμα 8.1. Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (Galloway 2001) 

 

Η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», προσδιορίζεται από τρία επίπεδα: (α) στο 

ατομικό επίπεδο: η απόσταση μεταξύ των ικανοτήτων που αναπτύσσει ένα άτομο 

όταν δουλεύει μόνο του και όταν συνεργάζεται με πιο έμπειρα άτομα (σχήμα 8.1), (β) 

στο επίπεδο του πολιτισμικού περιβάλλοντος του ατόμου: η απόσταση μεταξύ της 

πολιτιστικής – εκπαιδευτικής – επιστημονικής - ακαδημαϊκής γνώσης του ατόμου και 

της καθημερινής εμπειρίας, (γ) στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο: η απόσταση μεταξύ 

των καθημερινών πράξεων και της εξέλιξης του κόσμου, της νέας ιστορικής μορφής 

της κοινωνικής δραστηριότητας. 

Στο σχήμα 8.2, φαίνεται η δυναμική φύση της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» 

κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μιας δραστηριότητας.  

 

 

 

 

  ανάγκη για λιγότερη υποστήριξη            ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη 

 

 

 

                    

 

 

 

                    ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) 

 

πράγματα που μπορεί να κάνει                          πράγματα που δεν μπορεί να κάνει  

ένα άτομο χωρίς υποστήριξη                          ένα άτομο ακόμα και με υποστήριξη 
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Σχήμα 8.2. Η δυναμική φύση της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) του Vygotsky 

(Doolittle 1996) 

 

Στις πρώτες φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας, ένας μαθητής χρειάζεται αρκετή 

βοήθεια για να πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα που βρίσκεται στο ανώτερο 

άκρο της ζώνης. Ύστερα από πρακτική και εμπειρία, η «ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης» του μαθητή μετατοπίζεται, ως αποτέλεσμα της γνωστικής του ανάπτυξης, 

προς την κατεύθυνση της διδασκαλίας. Στις τελευταίες φάσεις της μαθησιακής 

διαδικασίας, ο μαθητής είναι ικανός μόνος του να πραγματοποιήσει τη 

δραστηριότητα, την οποία ήταν ικανός να πραγματοποιήσει πριν μόνο με αρκετή 

βοήθεια.  

 

Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός 

Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές 

Επιστήμες, θεμελιώνεται πάνω στις εργασίες του Vygotsky και της Solomon και 

αναγνωρίζει ότι η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα κατά την οποία οι 

μαθητές εμπλέκονται σε μια κατασκευή εννοιών μέσω συζητήσεων και 

διαπραγματεύσεων με τους άλλους συμμαθητές τους και με τους διδάσκοντες. Η 

μάθηση των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού, 

θεωρείται ως διαδικασία όπου οι μαθητές κατασκευάζουν γνώση, μέσω τόσο 

ατομικών όσο και κοινωνικών διαδικασιών (Driver et al. 1994). «Τα ατομικά και 

κοινωνικά στοιχεία του εποικοδομητισμού είναι μέρη μιας διαλεκτικής σχέσης, όπου 

η διαδικασία μάθησης μπορεί να ειδωθεί δυϊστικά, τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά, 

Το προς μάθηση 

έργο 

 

 

Αρχικό στάδιο μάθησης                                                                                   Περισσότερη βοήθεια  

                                       Επίπεδο της                       Επίπεδο της 

                              πραγματοποίησης                       πραγματοποίησης 

                                    χωρίς βοήθεια                       με βοήθεια 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Λιγότερη βοήθεια  

                                                Επίπεδο της                       Επίπεδο της 

                                       πραγματοποίησης                       πραγματοποίησης 

                                             χωρίς βοήθεια                       με βοήθεια 

 

 

 

 

 

 

Τελικό στάδιο μάθησης                                                                                            Χωρίς βοήθεια 

                                                         Επίπεδο της                   Επίπεδο της 

                                                πραγματοποίησης                   πραγματοποίησης 

                                                      χωρίς βοήθεια                   με βοήθεια 

 

 

 

 

 

ΖΕΑ 

ΖΕΑ 

ΖΕΑ 
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ποτέ μόνο με τη μία όψη, αλλά πάντα με τις δύο» (Tobin & Tippins 1993, σελ. 21). 

Στους μαθητές παρέχονται δυνατότητες να ελέγξουν νέες ιδέες με τη βοήθεια των 

συμμαθητών τους και να συνδέσουν αυτές τις ιδέες με την προσωπική τους εμπειρία 

και με τις υπάρχουσες ιδέες τους (McRobbie & Tobin 1997). Έτσι, σύμφωνα με την 

προσέγγιση του κοινωνικού εποικοδομητισμού, η νοητική εξέλιξη του μαθητή, μέσω 

της καταγραφής και τη συζήτησης των ιδεών του με τους άλλους συμμαθητές του, 

είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας μάθησης και εμπλέκει την άρθρωση, την 

αιτιολόγηση, την επεξεργασία, τη διαπραγμάτευση και την επίτευξη συμφωνίας: «οι 

μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να εμπλακούν σε μια έκφραση των 

αντιλήψεών τους, σε έναν έλεγχο όσων έχουν κατανοήσει μαζί με άλλους 

συμμαθητές τους και σε μια συνειδητοποίηση των αντιλήψεων των άλλων 

συμμαθητών τους» (McRobbie & Tobin 1997, σελ. 197). Οι μαθητές μπορούν, να 

αναγνωρίσουν και να συνθέσουν τις ιδέες τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να 

αναστοχαστούν πάνω στις ιδέες των άλλων συμμαθητών τους και στις δικές τους, και 

όπου είναι απαραίτητο, να αναδιοργανώσουν τις ιδέες και να διαπραγματευτούν τις 

γνώσεις που έχουν μοιραστεί με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους (Prawat 1993). 

 

Κατασκευή γνώσης μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις: όρια και 

περιορισμοί  

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να καταλήξουν σε γνωστική πρόοδο στο 

μέτρο που κατά τη διάρκεια τους δημιουργείται κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση. Με 

βάση την έννοια αυτή η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία προσωπικής οικοδόμησης 

μέσω γνωστικών συγκρούσεων κοινωνικής προέλευσης (Doise & Mugny 1981). Σε 

αυτή γίνεται προσπάθεια να τεθούν αντιμέτωποι δύο συλλογισμοί και κυριαρχεί η 

επικοινωνιακή αντίθεση μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στην διδακτική διαδικασία 

(Ραβάνης 2001). Η σύγκρουση αυτή, ως μια ασυμφωνία ανάμεσα σε μαθητές 

ανάλογων νοητικών δυνατοτήτων σχετικά με την λύση ενός προβλήματος ή την 

κρίση πάνω σε ένα γνωστικό θέμα, συνιστά ένα μηχανισμό μέσω του οποίου η σκέψη 

του μαθητή οδηγείται σε ανώτερου επιπέδου εξισορρόπηση (Κόμης 2002). Είναι 

δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία, όταν το άτομο αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα 

διατυπώνει κάποια εκτίμηση, δέχεται από το κοινωνικό περιβάλλον μια 

συγκροτημένη αντίδραση που υπερασπίζεται με σαφήνεια αντίθετες από τη δική του 

απόψεις. Ο μαθητής συνεχώς συνειδητοποιεί ότι, εκτός από τη δική του άποψη, 

υπάρχουν και άλλες θεωρήσεις ενώ ταυτόχρονα η κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση 

του παρέχει και νέες πληροφορίες καθιστώντας το ικανό για διαφορετικές 

απαντήσεις. Οι κοινωνικο-γνωστικές συγκρούσεις λοιπόν, επιτρέπουν στο μαθητή να 

αποκτήσει συνείδηση της σχετικότητας του νοητικού μοντέλου που κατέχει, 

συνείδηση των αδυναμιών του μοντέλου αυτού και τεχνικές επικοινωνίας και 

διαπραγμάτευσης της γνώσης που κατέχει. Τέτοιου είδους συγκρούσεις φαίνονται 

καταλληλότερες για το εκπαιδευτικό έργο -σε σχέση με τις απλές και τις διεργασιακές 

γνωστικές συγκρούσεις- καθώς οι διδακτικές διαδικασίες πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια συνεχούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Ραβάνης 2001).  

Αντιμέτωποι με μια κατάσταση-πρόβλημα προς λύση, οι εμπλεκόμενοι σε μια 

αλληλεπίδραση πρέπει αφενός να παρουσιάσουν μια διαφορά γνωστικών εστιάσεων 

(απόψεων, μεθόδων, απαντήσεων …) και αφετέρου να βρουν μια κοινή απάντηση 

στο πρόβλημα. Η κοινωνική αντίθεση των απόψεων χαρακτηρίζει την κοινωνικο-

γνωστική σύγκρουση που είναι ο μοχλός της αλληλεπίδρασης. 

Η κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση εμπεριέχει δύο είδη συγκρούσεων: αφενός μια 

σύγκρουση ανάμεσα στα άτομα που προέρχεται από την αντίθεση των απαντήσεων 

στο πρόβλημα που έχει τεθεί και αφετέρου μια σύγκρουση ενδοατομική, γνωστικής 
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φύσης, που συντελείται ακριβώς μόλις το άτομο συνειδητοποιήσει την αντιφατική 

απάντηση, προτρέποντάς το να αμφισβητήσει τη δική του. Η κοινωνική διάσταση της 

σύγκρουσης είναι σημαντική (Foulin & Mouchon 1998). Η άμεση έκφραση και 

αντιπαράθεση των επιχειρημάτων στην κοινωνική αλληλεπίδραση κάνουν τη 

γνωστική ενδοατομική σύγκρουση συγχρόνως πιο χειροπιαστή και πιο δυναμική. 

Εξάλλου η υπέρβαση της γνωστική ενδοατομικής ανισορροπίας διευκολύνεται 

προφανώς από την προσπάθεια ανεύρεσης κοινής απάντησης, δηλαδή από την 

εξάλειψη της σύγκρουσης ανάμεσα στα άτομα. Συμπερασματικά λοιπόν η κοινωνικο-

γνωστική σύγκρουση ευνοεί την ατομική γνωστική δραστηριότητα. 

Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους η κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση 

έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μια γνωστική ανάπτυξη, οι Doise και Mugny 

(1987) αναφέρουν τουλάχιστον τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι η συνειδητοποίηση από 

μέρους του παιδιού των απαντήσεων των άλλων ως διαφορετικών από τις δικές του. 

Τότε η σύγκρουση γίνεται πηγή ανισορροπίας που είναι ταυτόχρονα και κοινωνική 

και γνωστική. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι οι άλλοι δίνουν στο άτομο ενδείξεις που 

μπορεί να είναι κατάλληλες για την επεξεργασία ενός νέου γνωστικού εργαλείου. 

Ένας τρίτος λόγος είναι το ότι η κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση αυξάνει την 

πιθανότητα να γίνει το παιδί γνωστικά δραστήριο, δηλαδή να αποκτήσει μια 

ενεργητικότητα. 

Παρ’ όλα αυτά η αποφυγή της κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης δεν είναι 

αδύνατη και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην εμφάνιση γνωστικών 

προόδων. Οι Zimmerman και Blom (1983) συμπεραίνουν σαρκαστικά: «αν και 

υπάρχουν εκτεταμένες ενδείξεις ότι η γνωστική σύγκρουση είναι χρήσιμη έννοια στη 

σκέψη των θεωρητικών για την εξήγηση της διαδικασίας μάθησης, υπάρχουν 

λιγότερες ενδείξεις σχετικά με το ότι η γνωστική σύγκρουση είναι ευρύτατα 

εγκατεστημένη στη σκέψη των μαθητών» (σελ. 36). Από σειρά ερευνών (Linn 1986, 

Dreyfus, Jungwirth & Eliovitch 1990, Tsai 2000, Kang, Scharmann & Noh 2004) 

διαπιστώνεται ότι συχνά οι μαθητές δεν είναι ικανοί να επιτύχουν ουσιαστική 

σύγκρουση ή να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις αντιλήψεις τους ακόμα και όταν 

έρχονται σε επαφή με καταστάσεις που εμπλέκουν σύγκρουση. Η αντίφαση ανάμεσα 

στις αρχικές ιδέες του μαθητή και στο αποτέλεσμα ενός πειράματος δε φέρνει 

αυτόματα γνωστική σύγκρουση (Chinn & Brewer 1998, Tirosh, Stavy & Cohen 1998, 

Mason 2001) και όσο περισσότερο η πεποίθηση των μαθητών απέχει από το 

καινούργιο επεξηγηματικό μοντέλο, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα για την 

αποφυγή της σύγκρουσης. Ο Johsua (1989) σημειώνει ότι: «όσο τα υποκείμενα δεν 

αλλάζουν ερμηνευτικό παράδειγμα, το ίδιο το πείραμα δεν αρκεί  να κλονίσει τις 

πεποιθήσεις τους…Δεν υπάρχει γνωστική σύγκρουση, εν ολίγοις, δεν υπάρχει 

"καθοριστικό" πείραμα».  

Στην πραγματικότητα μπορούν να υπάρξουν πολλές ρυθμίσεις μιας σύγκρουσης. 

Μερικές από αυτές συνίστανται στην αναγωγή των διισταμένων απόψεων σε 

ανθρωποσχεσιακές διευθετήσεις (Doise & Mugny 1987). Αυτό συμβαίνει για 

παράδειγμα στην περίπτωση της συναίνεσης μέσα από την οποία προσπαθεί το παιδί 

να περιορίσει την απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των απαντήσεων των ατόμων. 

Σε αυτή την περίπτωση η γνωστική ρύθμιση υποσκελίζεται ουσιαστικά από μια 

ανθρωποσχεσιακή ρύθμιση. Επιπλέον, μια σύγκρουση ανάμεσα σε παιδιά μπορεί να 

λυθεί μονόπλευρα από ένα παιδί που διαθέτει τη σωστή απάντηση, χωρίς να 

μπορέσουν τα άλλα παιδιά να παρέμβουν ενεργά στη ρύθμιση αυτής της ασύμμετρης 

σχέσης. Ούτε λοιπόν η απλή παράθεση ατόμων, ούτε μια ολοκληρωτική ασυμμετρία 

μεταξύ τους μπορούν να προκαλέσουν πρόοδο. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τους 

Doise και Mugny (1987), «είτε γιατί οι ατομικές προσεγγίσεις των προβλημάτων δεν 
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κοινολογούνται στους άλλους είτε γιατί κάποια από αυτές δεν εντάσσεται στο 

κοινωνικό πεδίο» (σελ. 230). 

Οι Chinn & Brewer (1998) κατέγραψαν διάφορους τρόπους με τους οποίους οι 

μαθητές αντιδρούν σε καταστάσεις που εμπλέκουν σύγκρουση: (α) αγνοούν τα 

δεδομένα, (β) απορρίπτουν τα δεδομένα, (γ) εκφράζουν αβεβαιότητα απέναντι στην 

αξιοπιστία των δεδομένων, (δ) αποκλείουν τα δεδομένα, (ε) θέτουν τα δεδομένα σε 

εκκρεμότητα (αναβολή), (στ) ερμηνεύουν εκ νέου τα δεδομένα, (ζ) αποδέχονται τα 

δεδομένα και προβαίνουν σε μια «περιφερειακή» αλλαγή του τρόπου σκέψης τους 

και (η) αποδέχονται τα δεδομένα και τροποποιούν τις αντιλήψεις τους. Σε παρόμοια 

αποτελέσματα καταλήγουν και οι Kang, Scharmann και Noh (2004). 

Επιπλέον, ο χειρισμός μιας κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουση, είναι παράδοξος 

γιατί αναγκάζει τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μια κατάσταση αντιπαράθεσης 

αποσαφηνίζοντας τους δυο όρους της αντίθεσης και συγχρόνως αναπτύσσει μια 

ευνοϊκή ατμόσφαιρα για τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Plé 1997). Αυτό που 

διακυβεύεται σε κοινωνικό επίπεδο είναι καθοριστικό: «Tο πρόβλημα που πρέπει να 

επιλυθεί δεν ανάγεται σε ατομικό πρόβλημα επειδή είναι κοινωνικό πρόβλημα, γι’ 

αυτό τα παιδιά κατευθύνονται  στο να συντονίζουν τις απόψεις τους σε ένα νέο 

σύστημα που επιτρέπει τη μεταξύ τους συμφωνία. Η αναζήτηση της υπέρβασης της 

γνωστικής  διαψυχικής αποσταθεροποίησης προκαλεί την υπέρβαση της γνωστικής 

ενδοψυχικής αποσταθεροποίησης» (Gilly 1989). Επιτρέποντας το δικαίωμα στο 

λάθος, αποδραματοποιώντας την κατάσταση, ή ακόμα, στηρίζοντας συναισθηματικά 

το μαθητή στην υπεράσπιση της άποψής του, ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στην 

εγκατάσταση ενός ευνοϊκού κλίματος στην τάξη (Plé 1997). 

 

Στοιχεία εποικοδομητικού μοντέλου διδασκαλίας 

 Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών 

 Έκθεση των μαθητών σε καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης 

 Οικοδόμηση/αξιολόγηση των νέων ιδεών 
 

 

Μοντέλα Εποικοδομητικής Διδασκαλίας 

 

Μοντέλο της εποικοδομητικής διδασκαλίας των Driver και Oldham (1986) 
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Η φάση του προσανατολισμού 

 Είναι η παραδοσιακή φάση της αφόρμησης που περιέχει δύο στάδια: 

o το στάδιο πρόκλησης της περιέργειας  

o την έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης ιδεών με αφορμή το εποπτικό 

υλικό. 

 Το ξεκίνημα μπορεί να περιέχει παρατηρήσεις, επίδειξη μιας εικόνας, 

αφήγηση μιας σύντομης ιστορίας, απόσπασμα από την Ιστορία των ΦΕ, κ.ά. 

 Ο ρόλος του δασκάλου πρέπει να είναι ενθαρρυντικός ως προς την έρευνα.  

Φάση της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών 

 Η ανάδειξη των ιδεών µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την συζήτηση, µε 

ερωτηµατολόγια, ατοµικές εργασίες, µε υποθετικά πειράµατα (όπου ζητάµε 

από τα παιδιά να κάνουν πρόβλεψη των αποτελεσµάτων), με εννοιολογικούς 

χάρτες κλπ.  

 Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες και εργάζονται στην αρχή ατοµικά 

κι έπειτα σε επίπεδο οµάδας. Καταγράφουν τις απόψεις τους, ο δάσκαλος τις 

συγκεντρώνει και τις κατηγοριοποιεί.  

 Ο δάσκαλος πρέπει να εκφράζεται τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά με 

αποδοχή και φιλικά προς τους μαθητές, απορρίπτοντας κάθε διάθεση 

ειρωνείας ή κριτικής.  

Φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών 

 Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τις ιδέες τους, με σκοπό να 

τις επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες αν δεν είχαν πριν, ή να τις 

αντικαταστήσουν.  

 Σημαντικό ρόλο παίζει η σύγκριση των αποτελεσμάτων του πειράματος με τις 

προβλέψεις.  

 Τα παιδιά εργάζονται σε µικρές οµάδες και εκτελούν πειράµατα. Τέλος, 

προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα.  

 Στόχος µας είναι να οδηγηθούν τα παιδιά σε «αδιέξοδο» και να αναρωτηθούν 

γιατί δεν ταιριάζουν οι ιδέες τους µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. Αυτό 

ίσως τα οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή και υιοθετήσουν τις ιδέες που είναι 

σύµφωνες µε το επιστηµονικό πρότυπο. 

Φάση εφαρμογής των ιδεών 

 Στη φάση αυτή τα παιδιά ελέγχουν το κατά πόσο οι νέες γνώσεις που 

απόκτησαν είναι εφαρμόσιμες και τις συσχετίζουν με εμπειρίες της 

καθημερινής ζωής. Μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι 

παραγωγικότερες από τις παλιές και θα τις υιοθετήσουν.  

Φάση της ανασκόπησης 

 Εδώ οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν και 

αναδαψιλεύουν τον τρόπο με τον οποίο τα κατάφεραν. Συγκρίνουν τη νέα 

γνώση με την παλαιά και συνειδητοποιούν με ποια διαδικασία αποκτήθηκε. 

Είναι το μέσον του αυτοελέγχου και της συνειδητοποίησης της γνωστικής 

πορείας (μεταγνώση).  
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Το μαθησιακό μοντέλο 5Ε του Bybee (1997, 2006)   

 

Ένα διδακτικό μοντέλο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί το 

μαθησιακό μοντέλο 5Ε του Bybee (1997, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα το διδακτικό μοντέλο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε 

φάσεις:  

(α) ενεργοποίηση (φάση Ι),  

(β) εξερεύνηση (φάση ΙΙ),  

(γ) εξήγηση (φάση ΙΙΙ),  

(δ) εφαρμογή (φάση ΙV) και  

(ε) αξιολόγηση (φάση V). 

Κατά τη φάση Ι (ενεργοποίηση μαθητών), οι μαθητές επεξεργάζονται ένα 

πρόβλημα που τους ζητά προβλέψεις και εξηγήσεις. Αρχικά, οι μαθητές εργάζονται 

ατομικά και καταγράφουν τις προβλέψεις και τις εξηγήσεις. Στη συνέχεια, συζητούν 

με τους συμμαθητές της ομάδας τους. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με συζήτηση των 

μαθητών σε επίπεδο τάξης και τη διατύπωση από πλευράς μαθητών ερωτημάτων για 

έρευνα. 

Κατά τη φάση της εξερεύνησης (φάση ΙΙ), οι μαθητές σχεδιάζουν και 

πραγματοποιούν έρευνα, με σκοπό να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατύπωσαν. 

Κατά τη φάση ΙΙΙ (εξήγηση), οι μαθητές επεξεργάζονται τα δεδομένα, 

εξάγουν από αυτά τα συμπεράσματα και τα συγκρίνουν με τις αρχικές τους 

προβλέψεις. Στη φάση αυτή επιδιώκεται οι μαθητές να συγκροτήσουν τεκμηριωμένες 

εξηγήσεις (εξηγήσεις βασισμένες στα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν). 

Κατά τη φάση ΙV (εφαρμογή), οι μαθητές επεξεργάζονται προβλήματα 

διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά διαπραγματευτεί. 

Στη φάση V (αξιολόγηση), ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τις 

αρχικές τους απαντήσεις με τις τρέχουσες απαντήσεις τους. 
 

 

 

 

Κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια διδασκαλία ως εποικοδομητική 
 Αποσαφήνιση αντιλήψεων 

 Δημιουργία γνωστικής αποσταθεροποίησης 

 Εφαρμογή σε νέες καταστάσεις και ανατροφοδότηση 

 Αναστοχασμός πάνω στη διαδικασία μάθησης. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (μαθησιακό μοντέλο 5Ε) 

 

Διδακτική επεξεργασία της αντίληψης: Η θερμοκρασία του νερού που βράζει 

μεταβάλλεται και εξαρτάται από τη μάζα του 

 

Επιδιωκόμενος στόχος: Η θερμοκρασία του νερού που βράζει μένει σταθερή και 

δεν εξαρτάται από τη μάζα του 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ερώτηση 1. Πάνω στο γκαζάκι έχουμε ένα δοχείο που περιέχει 200 γραμμάρια νερό. 

Η αρχική θερμοκρασία του νερού είναι 20οC. Ανάβουμε το γκαζάκι και το νερό 

ζεσταίνεται. Όταν αρχίζει να βράζει το θερμόμετρο δείχνει 100ο C. ∆υναμώνουμε 

απότομα τη φλόγα και συνεχίζουμε να ζεσταίνουμε το νερό. Τι πιστεύετε ότι θα 

δείχνει το θερμόμετρο;  

Α. Μεγαλύτερη θερμοκρασία από τους 100οC   

Β. Μικρότερη θερμοκρασία από τους 100οC  

Γ. 100οC.  

Δικαιολόγησε την απάντησή σου 

Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές σου. 

 

Ερώτηση 2. Βάζουμε τώρα στο δοχείο διπλάσια ποσότητα νερού από αυτήν που 

είχαμε πριν. Η αρχική θερμοκρασία του νερού είναι 20ο C. Ζεσταίνουμε το νερό και 

κάποια στιγμή αρχίζει να βράζει. Τι πιστεύεις ότι θα δείξει τώρα το θερμόμετρο;  

Α. Μεγαλύτερη θερμοκρασία από εκείνη του νερού με την μισή ποσότητα  

Β. Ίδια θερμοκρασία με εκείνη του νερού με τη μισή ποσότητα  

Γ. Μικρότερη θερμοκρασία από εκείνη του νερού με τη μισή ποσότητα. 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου 

Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές σου. 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

Ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού όταν βράζει; 
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Χρήση προσομοίωσης 

 

 

 

Ερευνητικό ερώτημα: Επηρεάζεται η θερμοκρασία βρασμού του νερού από την 

ποσότητα του νερού που θερμαίνεται; 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: 

ΥΠΟΘΕΣΗ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ 

 

ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ 

 

      

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
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Ερευνητικό ερώτημα: Επηρεάζεται η θερμοκρασία βρασμού του νερού αν 

συνεχίσουμε να το θερμαίνουμε με μεγαλύτερη φλόγα; 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: 

ΥΠΟΘΕΣΗ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ 

 

ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ 

 

      

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

 

ΕΞΗΓΗΣΗ 
Kατά τον βρασμό του νερού η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερά στους 100οC, 

χωρίς να ανεβαίνει, όσο και να αυξήσουμε την ποσότητα θερμότητας που δέχεται ή 

όσο και να αυξήσουμε την ποσότητα του νερού που θερμαίνεται. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η πρόσθετη ποσότητα θερμότητας που μεταφέρεται στο νερό, χρησιμεύει 

για να μετατραπεί το νερό από υγρό σε αέριο. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ   
Ερώτηση 1 

Έχουμε ένα μεγάλο και ένα μικρό δοχείο, τα οποία γεμίζουμε με νερό. Βάζουμε μέσα 

στο καθένα από ένα θερμόμετρο και τα θερμαίνουμε. Τι θα δείξουν τα θερμόμετρα, 

όταν αρχίζει να βράζει το νερό στα δυο δοχεία; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές σου. 

 

Ερώτηση 2 

Έχουμε δυο ίδια (σε όγκο) δοχεία τα οποία τα γεμίζουμε με νερό. Μέσα στα δοχεία 

βάζουμε ένα ίδιο θερμόμετρο. Το ένα δοχείο το θερμαίνουμε με ένα μικρό γκαζάκι 

και το άλλο με ένα μεγάλο γκαζάκι. Σε λίγο το νερό αρχίζει να βράζει. Αφήνουμε τα 

δοχεία να θερμαίνονται για πέντε (5) λεπτά ακόμα. Τι ένδειξη θα έχουν τα 

θερμόμετρα όταν περάσουν τα πέντε λεπτά; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές σου. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: Συγκρίνετε τις 

προηγούμενες και τις νέες ιδέες σας για το φαινόμενο του βρασμού του νερού.  

Τι λέγατε για τη θερμοκρασία που βράζει το νερό, αυξάνεται ή μένει σταθερή;  

Τι μάθατε σήμερα;  

Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις προηγούμενες και νέες 

ιδέες σας;  

Πώς αλλάξατε γνώμη;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 

Δυναμικά δίκτυα εμποδίων 

Το δυναμικό δίκτυο ενός εμποδίου περιλαμβάνει (Astolfi & Peterfalvi 1993, σελ. 

111-113) το υπάρχον εννοιολογικό δίκτυο μέσα στο οποίο εντάσσεται το εμπόδιο και 

το προς οικοδόμηση δίκτυο (βλ. Σχήμα 9.1). 

 Το υπάρχον εννοιολογικό δίκτυο συνίσταται στα εξής:  

- Το εμπόδιο, που αντιστέκεται στη μάθηση. 

- Το δίκτυο των αντιλήψεων που συνδέονται με αυτό το εμπόδιο και εξηγούν την 

ανθεκτικότητά του. Πρόκειται για τις σχετιζόμενες αντιλήψεις, οι οποίες 

ενέχουν μια ερμηνευτική θετική λειτουργία για το μαθητή και επιτρέπουν την 

οικονομία της σκέψης (Peterfalvi 2001). 

- Τι παρεμποδίζει να κατανοήσουμε το εμπόδιο. Πρόκειται για τον προσδιορισμό 

εκείνων ακριβώς των εννοιολογικών στοιχείων που η πρόσληψή τους 

παρακωλύεται από τη λειτουργία του εμποδίου. 

 Το προς οικοδόμηση δίκτυο συνίσταται στα εξής: 

- Η επιδιωκόμενη έννοια, η οποία αναπαριστά τη νοητική πρόοδο που έχει ως 

στόχο η διδασκαλία. 

- Οι συνθήκες δυνατότητας για την εξέλιξη του εμποδίου και την «υπέρβασή» 

του. Στο πλαίσιό του, ο εκπαιδευτικός συγκροτεί τις διδακτικές καταστάσεις 

που θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια νοητική εξέλιξη στους μαθητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.1. Δυναμικό δίκτυο ενός εμποδίου 

Πηγή: Astolfi J. P., Peterfalvi B., (1993), σελ. 112. 

 

 

 

 

Υπάρχον δίκτυο Προς οικοδόμηση δίκτυο 

Εμπόδιο 

 

Επιδιωκόμενη 

έννοια 

Δίκτυο 

αντιλήψεων 

που εξηγούν 

την 

ανθεκτικότητα 

του εμποδίου 

Συνθήκες που 

καθιστούν 

δυνατή την 

εξέλιξη ή την 

«υπέρβαση» 

του εμποδίου 

Τι εμποδίζει να 

κατανοήσουμε 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα δυναμικά δίκτυα για δύο εμπόδια που αφορούν στη 

θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών (Χατζηνικήτα 2001). 

 

Δυναμικό δίκτυο του εμποδίου «Τα φυτά τρέφονται με τρόπο ανάλογο με αυτόν 

των ζώων» 

 
  Εμπόδιο    Επιδιωκόμενος στόχος 

Δίκτυο ιδεών που 

εξηγεί τη 

σταθερότητα του 

εμποδίου 

 Τα φυτά τρέφονται 

με τρόπο ανάλογο 

με αυτόν των ζώων 

(μοντέλο ζώου) 

 Προϋποθέσεις για 

την υπέρβαση του 

εμποδίου 

 Τα φυτά τρέφονται 

διαφορετικά από τα ζώα  

(φυτά ως παραγωγοί 

τροφής) 

* Η τροφή των 

φυτών συνίσταται σε 

στερεά (χώμα κ.α.) 

και υγρά (νερό) 

συστατικά που 

προσλαμβάνουν από 

το έδαφος. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tί εμποδίζει τους 

μαθητές να 

κατανοήσουν 

 

* Η υλική θεώρηση 

των αερίων. 

* Τα αέρια 

αλληλεπιδρώντας 

χημικά με άλλα 

σώματα, επιτρέπουν 

τη δημιουργία 

στερεών, υγρών ή 

αερίων. 

* Τα φυτά 

προσλαμβάνουν ένα 

αέριο με τα φύλλα 

τους από τον αέρα 

που 

  

* Τα φυτά 

προσλαμβάνουν με τις 

ρίζες την τροφή από 

το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

  Την παραγωγή 

τροφής  

από τα φυτά μέσω 

της φωτοσύνθεσης. 

 εμπλέκεται στο 

σχηματισμό της 

τροφής τους. 

  

* Τα αέρια 

απουσιάζουν από τη 

θρέψη των φυτών. 

* Τα αέρια 

σχετίζονται μόνο με 

την αναπνοή. 

* Η αυθόρμητη 

μετάλλαξη της 

ανόργανης ύλης σε 

οργανική. 

* Ο ήλιος βοηθά 

στην ανάπτυξη των 

φυτών παρέχοντας 

ζεστασιά. 

 * Την εμπλοκή ενός 

από τα αέρια του 

ατμοσφαιρικού 

αέρα στη θρέψη των 

φυτών. 

* Τα φυτά παράγουν 

οργανική ύλη από 

ανόργανη, ενώ τα 

ζώα παράγουν 

οργανική από 

οργανική ύλη. 

 * Η σύσταση του χώματος και ο ρόλος του στη 

θρέψη και ανάπτυξη των φυτών. 

* Η έννοια της χημικής μεταβολής. 

* Η οικοδόμηση των κατηγοριών: οργανική / 

ανόργανη ύλη, καθώς και των συνθηκών 

μετατροπών της μίας στην άλλη. 

* Η ενεργειακή συμμετοχή του ήλιου 

(μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική). 

Πηγή: Χατζηνικήτα (2001) 
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Δυναμικό δίκτυο του εμποδίου «Τα φυτά τρέφονται με συστατικά που αντλούν με 

τις ρίζες από το έδαφος» 

 
  Εμπόδιο    Επιδιωκόμενος στόχος 

Δίκτυο ιδεών που 

εξηγεί τη 

σταθερότητα του 

εμποδίου 

 Τα φυτά τρέφονται 

με συστατικά που 

αντλούν με τις ρίζες 

από το έδαφος 

 Προϋποθέσεις για 

την υπέρβαση του 

εμποδίου 

 Τα φυτά για να θραφούν 

χρησιμοποιούν αέρια 

που αντλούν με τα 

φύλλα τους από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα. 

* Τα φυτά τρέφονται 

με στερεά και υγρά 

συστατικά. 

* Τα αέρια δεν είναι 

υλικά σώματα. 

* Θρέψη φυτών κατ’ 

αναλογία με θρέψη 

ζώων. 

  

 

 

 

 

Tί εμποδίζει τους 

μαθητές να 

κατανοήσουν 

 * Τα αέρια είναι 

υλικά σώματα. 

* Τα αέρια 

αλληλεπιδρώντας 

χημικά με άλλες 

ουσίες μπορούν να 

παράγουν στερεά και 

υγρά. 

  

* Τα φυτά τρέφονται 

με ζωντανά. 

* Επίδραση της φύσης 

του 

 * Τα φυτά δεν 

αντλούν αέρια με τα 

φύλλα τους από την 

ατμόσφαιρα. 

    

χώματος στην 

ανάπτυξη των φυτών 

που φυτρώνουν πάνω 

σ’ αυτό. 

      

Πηγή: Χατζηνικήτα (2001) 
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Φάσεις διδακτικής επεξεργασίας εμποδίων 

 

H διδακτική επεξεργασία του εμποδίου, που προτείνουν οι Astolfi και Peterfalvi 

(1997), περιλαμβάνει μια φάση αποσταθεροποίησης του εμποδίου, μια φάση 

εννοιολογικής αναδόμησης και μια φάση αναγνώρισης του εμποδίου από τον μαθητή. 

 

α. Φάση «αποσταθεροποίησης» του εμποδίου 

Η φάση αυτή έχει ως στόχο να ανασυρθούν οι αντιλήψεις των μαθητών και να 

συνειδητοποιηθούν από τους μαθητές οι διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσά τους.  

Στον Πίνακα 9.1, διακρίνουμε έναν αριθμό δυναμικών αρχών (που αντιστοιχούν στις 

νοητικές διαδικασίες που προσπαθούμε να προκαλέσουμε ή να συνάγουμε) και μια 

σειρά ενδεικτικών στοιχείων διδακτικών διατάξεων (που πριμοδοτούν αυτές τις 

νοητικές διαδικασίες) κατά τη φάση της αποσταθεροποίησης του εμποδίου. 

 

Πίνακας 9.1. Αρχές και τρόποι διδακτικής επεξεργασίας των εμποδίων κατά τη φάση 

της αποσταθεροποίησής του 

 

ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1. Παροδική 

ενίσχυση του 

εμποδίου 

- Δημιουργία ομάδων μαθητών με αποκλίνουσες απόψεις 

2. Επισήμανση και 

αποσαφήνιση των 

αντιλήψεων 

- Ζητείται γραπτή έκφραση των ιδεών των μαθητών 

- Ζητούνται προβλέψεις συνοδευόμενες από τις 

αιτιολογήσεις τους 

- Ζητείται η κατασκευή μακετών ή αναλογικών μοντέλων 

3. Συνειδητοποίηση 

ασυμφωνιών 

- Εισαγωγή ετερογενών δεδομένων από άλλες τάξεις 

- Παρουσίαση ενός μοντέλου σε ρήξη με τις ιδέες που 

εκφράστηκαν προηγουμένως 

- Εισαγωγή ιστορικών κειμένων που προκαλούν έκπληξη 

- Πρόταση ενός πειράματος που εκπλήσσει 

- Πρόταση παιχνιδιού-ρόλων όπου ο καθένας 

επιχειρηματολογεί μια άποψη διαφορετική από τη δική 

του 

- Δημιουργία διαφόρων ομάδων, όπου η κάθε μία διαθέτει 

διαφορετικά υλικά, για τη διεκπεραίωση ενός έργου που 

απαιτεί τη συνεργασία τους 

- Δημιουργία ενός πάνελ αντιπροσώπων των ομάδων με 

αποκλίνουσες απόψεις 

- Δημιουργία ομάδων μαθητών με αποκλίνουσες απόψεις 

που να διαδέχονται τις ομάδες με συγκλίνουσες απόψεις 

Πηγή: Astolfi J. P., Peterfalvi B., (1997), σελ. 210-212. 
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β. Φάση «εννοιολογικής αναδόμησης» του εμποδίου 

Σκοπός αυτής της φάσης είναι η κατασκευή εκ μέρους των μαθητών μιας 

εναλλακτικής αντίληψης προς την κατεύθυνση της επιθυμητής γνώσης, τουλάχιστον 

το ίδιο εύχρηστης όσο και η προηγούμενη αντίληψή τους.  

Στον Πίνακα 2.2, διακρίνουμε έναν αριθμό δυναμικών αρχών και μια σειρά 

ενδεικτικών στοιχείων διδακτικών διατάξεων κατά τη φάση της εννοιολογικής 

αναδόμησης του εμποδίου (Astolfi & Peterfalvi 1997). 

 

Πίνακας 9.2. Αρχές και τρόποι διδακτικής επεξεργασίας των εμποδίων κατά τη φάση 

της εννοιολογικής αναδόμησής τους 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Ή ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 

1. Θεμελίωση της 

εγκυρότητας 

της 

εννοιολογικής 

κατασκευής 

- Συσχέτιση των πειραματικών αποτελεσμάτων 

- Επικύρωση μιας ιδέας μέσω ενός «κρίσιμου» πειράματος 

που αποβλέπει στην απόδειξή της 

- Συσχέτιση διαφόρων στοιχείων στο πλαίσιο ενός 

ορισμένου «τύπου», είτε δοσμένου είτε προς ανεύρεση 

(μέσω επικοινωνίας με άλλους) 

2. Δυνατότητα 

στοχασμού της 

εννοιολογικής 

κατασκευής 

- Επεξεργασία ενός ή περισσότερων μοντέλων και 

συστηματική χρήση τους 

- Κατασκευή ενός συνθετικού σχήματος 

- Σαφής χρήση μεταφορών και αναλογιών, μέσω 

συγκρίσεων όρου προς όρου με την έννοια 

3. Κατάκτηση 

«εύχρηστης» 

διαθεσιμότητας 

της νέας έννοιας 

(ή του τρόπου 

σκέψης) 

(πέραν της          

συγκεκριμένης 

ενότητας) 

- Πρόταση πραγματοποίησης ποικίλων ασκήσεων που 

ενεργοποιούν την έννοια ώστε να γίνει διαθέσιμη 

- Παραλλαγή των διατυπώσεων και των συμβολικών 

κωδικοποιήσεων 

- Πραγματοποίηση πολλαπλών δραστηριοτήτων που 

απαιτούν την επιλογή ενός κατάλληλου μοντέλου 

- Μετά από ένα χρονικό διάστημα, επεξεργασία εκ νέου 

παλαιότερης άσκησης ή παρόμοιάς της 

- Επίλυση ενός προβλήματος όπου εμπλέκονται άτακτα ήδη 

μελετημένες έννοιες 

- Χρήση της έννοιας για την κατανόηση μιας «εκτός 

εργαστηρίου» κατάστασης  

- Προφορική ή γραπτή επεξήγηση του τι έχει κατανοηθεί σε 

άλλους 

- Πραγματοποίηση προβλέψεων χρησιμοποιώντας τον νέο 

τρόπο σκέψης 

- Παραλλαγή των διατυπώσεων αλλάζοντας τα επίπεδα 

ανάλυσης 

Πηγή: Astolfi J. P., Peterfalvi B., (1997), σελ. 210-212. 

 

γ. Φάση «αναγνώρισης» του εμποδίου από τους μαθητές 

Η φάση αυτή, έχει ως στόχο την ανάπτυξη, στους μαθητές, της ικανότητας 

αναγνώρισης των εκδηλώσεων των εμποδίων με σκοπό την αποφυγή τους σε 

περιπτώσεις επανεμφάνισής τους.  

Τα εμπόδια συνήθως, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, παρά την διδακτική 

επεξεργασία τους κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις (αποσταθεροποίηση και 
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εννοιολογική αναδόμηση). Φαίνεται ότι δεν καταργούνται εντελώς, αλλά τις 

περισσότερες φορές επανέρχονται και επομένως αυτό που μπορούμε να επιδιώξουμε 

είναι να αναπτύξουμε την ικανότητα στο μαθητή να αναγνωρίζει το εμπόδιο: «Τα 

εμπόδια δεν καταργούνται και δε θα καταργηθούν ποτέ. Εξ ορισμού, υποκύπτουμε, 

επανερχόμαστε, αρεσκόμαστε. Το εμπόδιο είναι μια συνεχής επανάληψη…Το πέρας 

της επεξεργασίας του εμποδίου (αν μπορεί να υπάρξει πέρας), δεν μπορεί να είναι η 

υπερπήδησή του, εφόσον ποτέ δεν ξεπερνιέται στα σίγουρα. Αυτό που λογικά 

μπορούμε να επιδιώξουμε, είναι να αναπτύξουμε την ετοιμότητα κάποιου ούτως ώστε 

να αναγνωρίζει με διαύγεια το παιχνίδι του εμποδίου (έστω και εκ των υστέρων). 

Ακόμα, να αναγνωρίζει ότι πρόκειται για εμπόδιο, όταν αυτό παρουσιάζεται τυχαία, 

με χαμόγελο έστω προσποιητό» (Astolfi & Peterfalvi 1997, σελ. 194).  

Η αναγνώριση του εμποδίου από τους μαθητές είναι δυνατή μόλις έχει δουλευτεί 

αρκετά για να μην αντιστέκεται ιδιαίτερα: «Το να σκέπτεται κανείς, είναι να σφάλει 

και να διορθώνει τα λάθη του. Το λάθος αναγνωρίζεται παρά μόνο όταν γίνει: είναι το 

παρελθόν της σκέψης όταν αυτή στρέφεται στον εαυτό της για να αυτοκριθεί» (Fabre 

1995, στο Peterfalvi 1997, σελ. 173).  

Η φάση της αναγνώρισης του εμποδίου, δεν υποκαθιστά την εννοιολογική δόμηση 

η οποία παραμένει ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης, αλλά συμβάλλει στη 

σταθεροποίηση της έννοιας. Η έννοια κτίζεται «ενάντια σε κάτι», και η διατύπωση 

αυτού του «κάτι» είναι καθοριστική για τον ορισμό της (Peterfalvi 1997).  

Διάφορες καταστάσεις ή προϋποθέσεις πριμοδοτούν την διαδικασία αναγνώρισης 

των εμποδίων από τους μαθητές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται (Peterfalvi 1997): 

(α) Στοχαστική αποστασιοποίηση. Στην αναγνώριση του εμποδίου συμβάλλει η 

στοχαστική αποστασιοποίηση του μαθητή από αυτό. Το να αναφέρεται ο μαθητής 

στο εμπόδιο μέσα από μια πρόταση που διατυπώνει, αποτελεί ένα δείκτη της 

αποστασιοποίησης αυτής. Η αποστασιοποίηση μπορεί να αφορά τον ίδιο το μαθητή 

στο παρελθόν, ή κάποιο άλλο πρόσωπο ή σύνολο προσώπων. Είναι μια «δεύτερη 

ματιά» που επιτρέπει στο πρόσωπο που μιλάει να διαχωριστεί από τη διατυπωμένη 

ιδέα. 

(β) Μετακινήσεις από το τοπικό προς το εγκάρσιο. Μια και οι διατυπώσεις των 

μαθητών τοποθετούνται περισσότερο στην πλευρά του τοπικού, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει να προκαλέσουμε μετακινήσεις προς το εγκάρσιο, ή να αναζητήσουμε 

πολλαπλά παραδείγματα ικανά να ενεργοποιήσουν τη μετακίνηση αυτή. Αυτού του 

είδους η μετακίνηση ευνοεί την αναγνώριση των εμποδίων από τους μαθητές. 

(γ) Αιτιολόγηση λανθασμένων προτάσεων. Μια άλλη δυναμική όψη της λειτουργίας 

της σκέψης παρουσιάζεται όταν αιτιολογούμε ή επεξηγούμε προτάσεις που 

αναγνωρίζονται ως εσφαλμένες. Αυτές οι θεωρήσεις σχετικά με τη διαδικασία που 

αιτιολογεί το «λάθος» είναι τόσο σημαντικές για την κατανόηση της δυναμικής της 

λειτουργίας του εμποδίου όσο και αυτές που αναφέρονται σ’ αυτό που το εμπόδιο 

παρεμποδίζει.  

(δ) Χρήση συμβολικών στηριγμάτων. Τα συμβολικά στηρίγματα που 

χρησιμοποιούνται διαδραματίζουν έναν ειδικό ρόλο στη δυναμική της αναγνώρισης 

των εμποδίων (Vérin 1995). Η πρωταρχική λειτουργία μερικών από αυτά, είναι να 

επεξηγούν την ιδέα που «προκαλεί το εμπόδιο». Σε άλλες περιπτώσεις, πρωταρχική 

λειτουργία τους είναι να υπενθυμίζουν την ιδέα «εμπόδιο», σε καινούργιες 

καταστάσεις. Το όφελος της χρησιμοποίησης εικόνων ή σχημάτων σ’ αυτήν τη 

διαδικασία έγκειται κυρίως στο γρήγορο συνειρμικό χαρακτήρα τους. Μπορούν να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και την αναγνώριση της 

ιδέας-εμπόδιο και στην επιλογή καταγραφών της σκέψης που αποφεύγουν το 

εμπόδιο. «Το να μιλάει κανείς γι’ αυτό που γράφει, το να γράφει γι’ αυτό που λέει, το 
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να σχηματοποιεί το λόγο, το να επεξηγεί ένα σχήμα, και γενικότερα, το πέρασμα από 

ένα συμβολικό στήριγμα σε ένα άλλο, ευνοεί την αποστασιοποίηση» (Peterfalvi 

1997, σελ. 183).  

(ε) Προετοιμασία διδασκαλίας από μαθητές προς άλλους μαθητές. Μια άλλη 

δραστηριότητα, που μπορεί να εφαρμοστεί στο τέλος των διδασκαλιών, και που είναι 

δυνατόν να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των εμποδίων, είναι να 

ανακοινώσουμε στους μαθητές ότι θα πρέπει να διδάξουν σε κάποια άλλη τάξη αυτά 

που έχουν μάθει: «Τους προσκαλούμε να εξερευνήσουν τις αρχικές προσωπικές τους 

ιδέες και τα προβλήματα που συνάντησαν, επειδή είναι πιθανό οι συμμαθητές σας να 

έχουν τις ίδιες ιδέες, να συναντήσουν τα ίδια προβλήματα, και πρέπει να τους 

βοηθήσετε να καταλάβουν» (Peterfalvi 1997, σελ. 191). Έτσι, η αναζήτηση των 

προσωπικών τους εμποδίων που κατάφεραν να υπερβούν, αναφέρεται σ’ αυτά που θα 

συναντήσουν άλλοι μαθητές, χωρίς να γίνεται αναφορά στο υλικό των προσωπικών 

τους λανθασμένων παραγωγών. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την αυτο-

υποτίμηση. Η δυναμική αυτή ενισχύεται  από τη μορφή της γραπτής εργασίας: «οι 

μαθητές γράφουν όλοι μαζί ένα μοναδικό κείμενο και ο καθένας διατυπώνει τα 

εμπόδια που έχει εντοπίσει στον εαυτό του και στους άλλους» (Peterfalvi 1997, σελ. 

180).  

Στον Πίνακα 9.3, διακρίνουμε έναν αριθμό δυναμικών αρχών (που αντιστοιχούν στις 

νοητικές διαδικασίες που προσπαθούμε να προκαλέσουμε ή να συνάγουμε) και μια 

σειρά ενδεικτικών στοιχείων διδακτικών διατάξεων (που πριμοδοτούν αυτές τις 

νοητικές διαδικασίες) κατά τη φάση της αναγνώρισης του εμποδίου από τους μαθητές 

(Astolfi & Peterfalvi 1997). 

 

Πίνακας 2.3. Αρχές και τρόποι διδακτικής επεξεργασίας των εμποδίων κατά τη φάση 

της αναγνώρισής τους από τους μαθητές 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

1. Αποσαφήνιση 

και απόδοση 

ονόματος στο 

εμπόδιο 

- Ανάλυση «κειμένων με λάθη» με την οδηγία να 

επισημανθούν σ’ αυτά τα εμπόδια 

- Συσχετίσεις ανάμεσα σε μια παρούσα παραγωγή τους και 

ένα ιστορικό κείμενο, παραγωγές άλλων μαθητών, 

προηγούμενη παραγωγή τους για το ίδιο θέμα, ή 

παραγωγές σχετικές με άλλες έννοιες, ώστε να 

συνειδητοποιηθεί ο εγκάρσιος χαρακτήρας του εμποδίου. 

- Αναστοχασμός σχετικά με το «γιατί» προτείνεται μια 

ορισμένη διάταξη στην τάξη 

- Ανασύσταση ενός συλλογισμού που οδήγησε σε ένα 

λάθος (παιχνίδι ρόλων) 

2. Συμβολισμός 

του εμποδίου 

- Γραφική αναπαράσταση του εμποδίου ή σύντομη 

διατύπωσή του  

3. Κατάκτηση της 

δεξιότητας 

αναγνώρισης 

του εμποδίου 

- Ορισμός ορισμένων μαθητών στη θέση «επιβλέποντα των 

εμποδίων» 

- «Σπρώξιμο» άλλων μαθητών στην «παγίδα» του εμποδίου 

- Επανεμφάνιση του εμποδίου σε νέες καταστάσεις 

- Μετά τον εντοπισμό του εμποδίου, ανάθεση στο μαθητή 

μιας θέσης διορθωτή 

Πηγή: Astolfi J. P., Peterfalvi B., (1997), σελ. 210-212. 
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ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  

 

Παρουσίαση των εμποδίων  

 

(α) Εμπόδιο Ε1: Εξάρτηση της θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα όταν 

βρίσκεται για αρκετό χρόνο σε ένα περιβάλλον από ορισμένα χαρακτηριστικά 

αυτού καθ’ αυτού του σώματος. 

Οι μαθητές προκειμένου να αποφανθούν για τη θερμοκρασία ενός σώματος που 

βρίσκεται για αρκετό χρόνο μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας, 

εστιάζονται αποκλειστικά στο σώμα και θεωρούν ότι η θερμοκρασία του θα 

καθορίζεται αποκλειστικά από ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού καθ’ εαυτού του 

σώματος, όπως είναι η σύσταση, το μέγεθος, η σκληρότητα και η πυκνότητα του 

σώματος. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντός του, δεν λαμβάνεται υπόψη από τους 

μαθητές ως παράγοντας που καθορίζει τη θερμοκρασία που αποκτά το σώμα.  

Η «μετάβαση» λοιπόν των μαθητών από το εμπόδιο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, 

απαιτεί μια αποκέντρωση από το σώμα και εστίαση της προσοχής στο σύστημα 

«σώμα – περιβάλλον», ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν την αντίληψη ότι η 

θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα –που βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με ένα 

περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας– καθορίζεται από τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός του και όχι από ορισμένα χαρακτηριστικά του.  

 

(β) Εμπόδιο Ε2: Εξάρτηση της αίσθησης του θερμού ή του ψυχρού μόνο από τη 

θερμοκρασία του σώματος. 

Οι μαθητές συνδέουν τη θερμοκρασία ενός σώματος αποκλειστικά με την αίσθηση 

που έχουν όταν αγγίζουν αυτό το σώμα. Γι’ αυτούς τους μαθητές, διαφορετικές 

αισθήσεις συνεπάγονται πάντα διαφορετικές θερμοκρασίες και αντίστροφα. Η 

σύσταση του σώματος (και κατ’ επέκταση η θερμική του αγωγιμότητα), η 

θερμοκρασία των χεριών και η έκταση της επιφάνειας επαφής δεν λαμβάνονται 

υπόψη από τους μαθητές όταν αναφέρονται στη σχέση αίσθησης του θερμού/ψυχρού 

και θερμοκρασίας σώματος. 

Το «πέρασμα» των μαθητών από το εμπόδιο στον επιδιωκόμενο στόχο, απαιτεί 

τροποποιήσεις στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα μια «μετάβαση» 

των μαθητών από τη χρήση των αισθήσεων στην χρήση επιστημονικών οργάνων, 

προκειμένου οι μαθητές να οικοδομήσουν την αντίληψη ότι η θερμοκρασία ενός 

σώματος μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενικά μόνο με τη βοήθεια του 

θερμομέτρου και όχι της αφής. Επίσης, απαιτεί μια «μετάβαση» από ένα τρόπο 

σκέψης που θεωρεί ότι ένα φυσικό μέγεθος εξαρτάται μόνο από ένα άλλο φυσικό 

μέγεθος, σε ένα άλλο τρόπο σκέψης όπου ένα φυσικό μέγεθος είναι δυνατόν να 

εξαρτάται από περισσότερα του ενός φυσικά μεγέθη, ώστε οι μαθητές να 

οικοδομήσουν την αντίληψη ότι η αίσθηση του θερμού ή του ψυχρού συνδέεται όχι 

μόνο με τη θερμοκρασία του σώματος αλλά και με τη σύστασή του (και ειδικότερα 

με τη θερμική αγωγιμότητά του), τη θερμοκρασία των χεριών και την έκταση της 

επιφάνειας επαφής.  

 

(γ) Εμπόδιο Ε3: Εξομοίωση της θερμότητας (θεωρούμενης ως ποιοτικό μέγεθος) 

με τη θερμοκρασία 

 Οι μαθητές συνήθως προσεγγίζουν τη θερμότητα ποιοτικά, δηλαδή εξομοιώνουν 

τη θερμότητα με τη θερμοκρασία και αποδίδουν στη θερμότητα/θερμοκρασία 
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χαρακτηριστικά εντατικού/εκτατικού μεγέθους. Επίσης, άλλοι μαθητές, μολονότι 

προσεγγίζουν τη θερμότητα ποσοτικά, εξομοιώνουν τη θερμότητα με τη θερμοκρασία 

και αποδίδουν στη θερμότητα/θερμοκρασία χαρακτηριστικά εκτατικού μεγέθους. 

Η «μετάβαση» των μαθητών από το εμπόδιο αυτό προς τον επιδιωκόμενο στόχο 

απαιτεί το «πέρασμά» τους από την ποιοτική θεώρηση της θερμότητας σε μια 

ποσοτική της θεώρηση.  Η μετάβαση τους, προϋποθέτει το «πέρασμά» τους από την 

αδιαφοροποίητη έννοια θερμότητα/θερμοκρασία στη χρήση δύο διαφορετικών 

εννοιών, της θερμότητας (με χαρακτηριστικά εκτατικού μεγέθους) και της 

θερμοκρασίας (με χαρακτηριστικά εντατικού μεγέθους) για την εξήγηση των 

θερμικών φαινομένων. Τότε οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν την αντίληψη ότι 

η θερμότητα που παίρνει/δίνει ένα σώμα δεν συνδέεται μόνο με την αλλαγή στη 

θερμοκρασία του αλλά και με τη μάζα και τη σύστασή του.  

 

(δ) Εμπόδιο Ε4: Το ψύχος είναι διαφορετική οντότητα από τη θερμότητα. 

Τα θερμικά φαινόμενα εξηγούνται από τους μαθητές με τη βοήθεια δύο 

διαφορετικών οντοτήτων, της θερμότητας και του ψύχους. Πιο συγκεκριμένα, η 

θερμότητα είναι υπεύθυνη για τη θέρμανση των σωμάτων και το ψύχος (ψυχρότητα ή 

κρύο), είναι υπεύθυνο για την ψύξη των σωμάτων.   

Το «πέρασμα» από το εμπόδιο αυτό προς τον στόχο, απαιτεί μια «μετάβαση» των 

μαθητών σε ένα τρόπο σκέψης που αναγνωρίζει τα όρια αντικειμενικότητας των 

αισθήσεων και σύμφωνα με τον οποίο τα θερμικά φαινόμενα εξηγούνται με όρους 

αλληλεπίδρασης, ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν την αντίληψη ότι τα θερμικά 

φαινόμενα εξηγούνται με τη συστηματική χρήση μόνο μιας οντότητας (της 

θερμότητας).  

 

(ε) Εμπόδιο Ε5: Η αιτία διάδοσης της θερμότητας συνδέεται με χαρακτηριστικά 

ενός μεμονωμένου σώματος. 

Οι μαθητές συνδέουν τη διάδοση της θερμότητας (ή και του ψύχους) με το ίδιο το 

σώμα και ειδικότερα, θεωρούν ως αιτία διάδοσης της θερμότητας (ή του ψύχους) τη 

θερμική κατάσταση ενός μεμονωμένου σώματος. Γι’ αυτούς, το θερμό σώμα, 

εξαιτίας της θερμικής του κατάστασης (επειδή δηλαδή είναι θερμό), θερμαίνει. 

Αντίστοιχα, το ψυχρό σώμα, εξαιτίας της θερμικής του κατάστασης (επειδή δηλαδή 

είναι ψυχρό), ψύχει. Το περιβάλλον του σώματος και πιο συγκεκριμένα η θερμική 

του κατάσταση, δεν λαμβάνεται υπόψη από τους μαθητές προκειμένου να 

καθορίσουν την αιτία διάδοσης της θερμότητας. Επίσης, στις εξηγήσεις που δίνουν 

για διάφορα φαινόμενα, εμπλέκουν δράσεις και όχι αλληλεπιδράσεις. Ένα σώμα είναι 

ενεργητικός παράγοντας και δίνει θερμότητα ή ψύχος προς ένα άλλο σώμα που 

δέχεται παθητικά τη δράση του πρώτου σώματος.  

Για την «μετάβαση» λοιπόν, των μαθητών από το εμπόδιο αυτό προς τον στόχο, σε 

ό,τι αφορά το ζήτημα της αιτίας ροής της θερμότητας, είναι αναγκαίο να εξετάζονται 

το σύστημα «σώμα-περιβάλλον» και ειδικότερα η σχέση των τιμών των 

θερμοκρασιών του σώματος και του περιβάλλοντός του.  

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, οι μαθητές να μεταβάλουν την εστίαση τους από την 

απλή δράση μιας οντότητας (της θερμότητας ή του ψύχους), σε μια σχέση διαφοράς 

τιμών ενός φυσικού μεγέθους (διαφορά θερμοκρασιών) η οποία τείνει προς εξάλειψη 

(εξίσωση θερμοκρασιών). Αυτός ο τρόπος συλλογισμού παραπέμπει σε αυτό που η 

Grotzer (2003) αποκαλεί «σχετικιστική αιτιότητα». Μια σχέση διαφοράς μεταξύ των 

τιμών μιας μεταβλητής (όπως υψηλότερη και χαμηλότερη θερμοκρασία) είναι 

υπεύθυνη για ένα αποτέλεσμα (όπως η διάδοση θερμότητας από ένα σώμα σε ένα 

άλλο σώμα). 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΔΙΟΥ Ε1 

 

Δυναμικό δίκτυο εμποδίου Ε1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.2: Δυναμικό δίκτυο εμποδίου Ε1 

Εμπόδιο Ε1 

Εξάρτηση θερμοκρασίας που αποκτά ένα σώμα, όταν 

βρίσκεται για αρκετό χρόνο σε ένα περιβάλλον, από 

ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού καθ’ αυτού του σώματος 

Στόχος Σ1 

Εξάρτηση θερμοκρασίας που 

αποκτά ένα σώμα, όταν βρίσκεται 

για αρκετό χρόνο σε ένα 

περιβάλλον, από τη θερμοκρασία 

του περιβάλλοντός του 

Αντιλήψεις 

 Σώματα διαφορετικού μεγέθους 

που βρίσκονται για αρκετό χρόνο 

στο ίδιο περιβάλλον αποκτούν 

διαφορετικές θερμοκρασίες. 

 Σώματα διαφορετικής σύστασης 

που βρίσκονται για αρκετό χρόνο 

στο ίδιο περιβάλλον αποκτούν 

διαφορετικές θερμοκρασίες. 

 Σώματα με διαφορετικές 

σκληρότητες που βρίσκονται για 

αρκετό χρόνο στο ίδιο περιβάλλον 

αποκτούν διαφορετικές 

θερμοκρασίες.  

 Σώματα με διαφορετικές 

πυκνότητες που βρίσκονται για 

αρκετό χρόνο στο ίδιο περιβάλλον  

αποκτούν διαφορετικές 

θερμοκρασίες. 

 Σώματα διαφορετικών αρχικών 

θερμοκρασιών που βρίσκονται 

στο ίδιο περιβάλλον για αρκετό 

χρόνο δεν αποκτούν απαραίτητα 

ίσες θερμοκρασίες. 

Μοντέλα 

 Μοντέλο Γ (πλαίσιο 

ενεργοποίησής του: σώματα σε 

απόσταση που βρίσκονται για 

αρκετό χρονικό διάστημα σε 

συνθήκες δωματίου ή σε θερμό ή 

ψυχρό περιβάλλον). 

 Μοντέλο Α (πλαίσιο 

ενεργοποίησής του: ένα  θερμό ή 

ψυχρό σώμα είναι σε επαφή για 

αρκετό χρονικό διάστημα με ένα 

λιγότερο θερμό ή ψυχρό σώμα ή 

με σώμα θερμοκρασίας 

δωματίου). 

 

Συνθήκες δυνατότητας για 

την επεξεργασία του εμποδίου 

 Η θερμοκρασία που 

αποκτούν τα σώματα που 

βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον και διαφέρουν 

μόνο ως προς το μέγεθός 

τους, είναι ίση με τη 

θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός τους. 

 Η θερμοκρασία που 

αποκτούν τα σώματα που 

βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον και διαφέρουν 

μόνο ως προς τη σύστασή 

τους, είναι ίση με τη 

θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός τους. 

 Η θερμοκρασία που 

αποκτούν τα σώματα που 

βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον και διαφέρουν 

μόνο ως προς τη πυκνότητά 

τους, είναι ίση με τη 

θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός τους. 

 Η θερμοκρασία που 

αποκτούν τα σώματα που 

βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον και διαφέρουν 

μόνο ως προς τη 

σκληρότητά τους, είναι ίση 

με τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός τους. 

 Σώματα διαφορετικών 

θερμοκρασιών που 

έρχονται σε επαφή 

αποκτούν απαραίτητα τη 

θερμοκρασία του 

περιβάλλοντός τους. 

Τι εμποδίζει να 

κατανοήσουμε 

 Θερμοκρασία 

(ως μέγεθος 

ανεξάρτητο από 

χαρακτηριστικά 

του σώματος). 

 Θερμική 

ισορροπία (ως 

κατάσταση όπου 

σώματα που 

βρίσκονται στο 

ίδιο περιβάλλον 

για αρκετό 

χρόνο αποκτούν 

απαραίτητα ίσες 

θερμοκρασίες). 
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Παρουσίαση των μαθημάτων για τη διδακτική επεξεργασία του εμποδίου Ε1 

 

Η διδακτική επεξεργασία του εμποδίου που αφορά στη θερμοκρασία των σωμάτων 

που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον τους, περιλαμβάνει οκτώ 

στάδια που παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.4. Στάδια διδακτικής επεξεργασία του εμποδίου Ε1 

 

Το Σχήμα 9.4 αναπαριστά σχηματικά τα στάδια της διδακτικής επεξεργασίας του 

εμποδίου (στάδιο 1 έως στάδιο 8) καθώς και τη φάση επεξεργασίας του εμποδίου 

(αποσταθεροποίηση, αναδόμηση, αναγνώριση). Τα φύλλα εργασίας που δίνονται 

στους μαθητές παρουσιάζονται στο Παράρτημα.  
 

ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Διδακτικό στάδιο 1: Ανάδυση αντιλήψεων μαθητών  

Οι μαθητές, αρχικά, ενώ είναι οργανωμένοι σε ομάδες, εργάζονται ατομικά και 

απαντούν στις ερωτήσεις ενός προβλήματος στο οποίο ζητούνται προβλέψεις και 

εξηγήσεις αναφορικά με τη σχέση των θερμοκρασιών δύο κέικ και δύο ταψιών που 

 Επεξεργασία 

προβλήματος 

που αποσκοπεί 

στην ανάδειξη 

των 

αντιλήψεων 

των μαθητών 

(Φ.Ε.1: 

πρόβλημα 1). 

 Ατομικές 

γραπτές 

απαντήσεις 

μαθητών. 

 

 Συζήτηση 

των μαθητών 

σε επίπεδο 

ομάδας. 

 Ομαδοποίηση 

των 

απαντήσεων. 

 Συζήτηση 

των μαθητών 

σε επίπεδο 

τάξης. 

Διατύπωση 

ερωτημάτων 

για έρευνα. 

 Σχεδίαση και 

πραγματοποίηση 1ης 

έρευνας (εξάρτηση ή μη 

της θερμοκρασίας που 

αποκτά ένα σώμα από το 

μέγεθός του). 

 Εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

 Σχεδίαση και 

πραγματοποίηση 2ης 

έρευνας (εξάρτηση ή μη 

της θερμοκρασίας που 

αποκτά ένα σώμα από το 

μέγεθός του). 

 Εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

 

 Εφαρμογή σε νέες 

καταστάσεις (Φ.Ε.1: 

προβλήματα 2-5). 

 Επεξεργασία 

ερωτημάτων που είχαν 

τεθεί αρχικά. Σύγκριση 

αρχικών και «νέων» 

αντιλήψεων (Φ.Ε.1: 

πρόβλημα 6). 

 

 

 Επεξεργασία 

προβλημάτων που 

αποσκοπούν στη 

συμβολική 

αναπαράσταση του 

εμποδίου (Φ.Ε.1: 

προβλήματα 7-9). 

 

 Επεξεργασία 

προβλημάτων στα 

οποία εκδηλώνεται 

το συγκεκριμένο 

εμπόδιο, μαζί με 

άλλα εμπόδια 

(Φ.Ε.2: πρόβλημα 

1, Φ.Ε.3: πρόβλημα 

5). 

 Σχεδίαση 

μαθημάτων από 

τους μαθητές για 

διδασκαλία σε άλλη 

τάξη (Φ.Ε.5: 

πρόβλημα 18). 

 

           Αποσταθεροποίηση 

 

 

           Αναδόμηση  

 

         

          Αναγνώριση  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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έχουν διαφορετικά μεγέθη και βρίσκονται για αρκετό χρόνο σε φούρνο σταθερής 

θερμοκρασίας (Φ.Ε.1: πρόβλημα 1).  

Διδακτικό στάδιο 2: Συνειδητοποίηση ασυμφωνιών μεταξύ μαθητών  

Πραγματοποιείται συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές κάθε ομάδας, με στόχο τη 

συνειδητοποίηση των μεταξύ τους διαφωνιών. Οι μαθητές-αντιπρόσωποι των ομάδων 

εργασίας, ομαδοποιούν τις απαντήσεις των συμμαθητών τους και τις ανακοινώνουν 

στο σύνολο της τάξης. Στη συζήτηση που ακολουθεί σε επίπεδο τάξης με το 

συντονισμό του δασκάλου, οι μαθητές, διατυπώνουν τα προβλήματα προς 

διερεύνηση. 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 

Διδακτικά στάδια 3 και 4: Θεμελίωση εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής 

Οι μαθητές σχεδιάζουν και εκτελούν έρευνες, με τη βοήθεια κατάλληλων 

ερωτήσεων που υπάρχουν στο Φ.Ε.1, με σκοπό να εξετάσουν αν η θερμοκρασία δύο 

κέικ που βρίσκονται σε οποιοδήποτε χώρο για αρκετό χρόνο εξαρτάται από το 

μέγεθός τους (1η έρευνα) και αν η θερμοκρασία ενός κέικ και ενός ταψιού που 

βρίσκονται σε οποιοδήποτε χώρο για αρκετό χρόνο εξαρτάται από τη σύστασή τους 

(2η έρευνα). Αφού πραγματοποιήσουν τα πειράματα που προτείνουν, εξάγουν 

συμπεράσματα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων που υπάρχουν 

στο Φ.Ε.1, συγκρίνουν τις διαπιστώσεις τους (πειραματικά αποτελέσματα) με τις 

αρχικές προβλέψεις τους.  

Διδακτικό στάδιο 5: Εφαρμογή σε νέες καταστάσεις και εκ νέου επεξεργασία 

ερωτημάτων  

Οι μαθητές επεξεργάζονται προβλήματα διαφορετικά από αυτά που έχουν 

προηγουμένως επεξεργαστεί και ερωτήματα που είχαν διαπραγματευτεί στο 

παρελθόν. Για παράδειγμα, ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τις 

θερμοκρασίες που θα αποκτήσουν μετά από αρκετό χρόνο σώματα διαφορετικών 

θερμοκρασιών, που τοποθετούνται σε ένα δωμάτιο (Φ.Ε.1: πρόβλημα 2). Επίσης, 

απαντούν εκ νέου σε ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές είχαν ήδη απαντήσει με 

αφορμή το πρόβλημα 1 του Φ.Ε.1. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να 

συγκρίνουν τις αρχικές τους αντιλήψεις με τις αντιλήψεις που έχουν δομήσει (Φ.Ε.1: 

πρόβλημα 6).  

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Διδακτικό στάδιο 6: Συμβολική αναπαράσταση του εμποδίου 

Ακολουθεί η επεξεργασία προβλημάτων, από τους μαθητές, με σκοπό την ανάπτυξη 

της δεξιότητας της συμβολικής αναπαράστασης του εμποδίου. Για παράδειγμα, 

ζητείται από τους μαθητές να δικαιολογήσουν με ποια από δύο εικόνες (Α, Β), που 

τους προτείνονται, μοιάζει ο τρόπος που σκέφτονταν πριν τις διδασκαλίες για να 

αποφανθούν για τη θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα (Φ.Ε.1: πρόβλημα 7). Στην 

εικόνα Α υπάρχει ένα σώμα, ενώ στην εικόνα Β υπάρχει το ίδιο σώμα και επιπλέον 

έχει σχεδιαστεί ο χώρος που βρίσκεται γύρω από αυτό. Οι μαθητές επίσης, καλούνται 

να συμπληρώσουν κατάλληλα δύο προτάσεις, ώστε η πρώτη να εκφράζει αυτό που 

θεωρούσαν ότι ισχύει πριν τις διδασκαλίες και η δεύτερη αυτό που αποδέχονται μετά 

τις διδασκαλίες που έχουν προηγηθεί. Η πρώτη πρόταση βρίσκεται μέσα σε ένα 

κόκκινο κύκλο με μια διαγώνιο γραμμή και η δεύτερη μέσα σε ένα μπλε κύκλο 

(Φ.Ε.1: πρόβλημα 8). Στη συνέχεια, οι μαθητές επινοούν ερωτήσεις, που αφορούν 

στη θερμοκρασία που αποκτούν διάφορα σώματα, τις οποίες υποβάλλουν τους 

συμμαθητές τους με σκοπό να τους παρασύρουν στην ‘παγίδα’ του εμποδίου (Φ.Ε.1: 

πρόβλημα 9).  
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Διδακτικό στάδιο 7: Αποσαφήνιση του εμποδίου 

Οι μαθητές επεξεργάζονται προβλήματα που εμπλέκουν περισσότερα του ενός 

εμπόδια. Για παράδειγμα, ζητείται από τους μαθητές να προβλέψουν αν θα 

αισθάνονται το ίδιο ζεστές δύο ράβδους (μια ξύλινη και μια σιδερένια που βρίσκονται 

μέσα σε ένα αυτοκίνητο για αρκετό χρόνο) και αν οι ράβδοι θα έχουν την ίδια 

θερμοκρασία ή όχι (Φ.Ε.2: πρόβλημα 1). Ζητείται επίσης από τους μαθητές η σχέση 

των θερμοκρασιών που θα αποκτήσουν και η σχέση των ποσοτήτων θερμότητας που 

θα έχουν δεχθεί δύο σώματα με διαφορετικές μάζες και ίδια σύσταση που βρίσκονται 

μέσα σε θερμό περιβάλλον για αρκετό χρόνο (Φ.Ε.3: πρόβλημα 5).  

Διδακτικό στάδιο 8: Καλλιέργεια δεξιότητας αναγνώρισης του εμποδίου  

Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια διαδικασία σχεδίασης ‘μαθημάτων’ για τη 

θερμοκρασία που αποκτούν τα σώματα, με σκοπό να τα ‘διδάξουν’ σε κάποια άλλη 

τάξη. Οι μαθητές καλούνται να αναλογιστούν, τι πίστευαν πριν τις διδασκαλίες για τη 

θερμοκρασία, τι ήταν αυτό που τους εμπόδιζε να καταλάβουν, τι ήταν αυτό που τους 

βοήθησε να καταλάβουν, καθώς επίσης και να προτείνουν πειραματικές καταστάσεις 

οι οποίες θα βοηθήσουν τους ‘μαθητές’ τους να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες 

(Φ.Ε.5: πρόβλημα 18).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ…………………………………………………………………… 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………         ΤΜΗΜΑ………… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ………… 
 

 

 Πρόβλημα 1 

 

Η μητέρα της Άννας αγόρασε ένα κέικ. Από το κέικ έκοψε ένα μικρό 

κομμάτι. Τοποθέτησε τα δύο κέικ μέσα σε σιδερένια ταψιά και τα έβαλε 

σε ελαφρά ζεσταμένο φούρνο για δύο ώρες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα κέικ και τα σιδερένια ταψιά θα έχουν ίσες ή διαφορετικές 

θερμοκρασίες; 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Φούρνος 

Σιδερένιο ταψί

κέϊκ

κέϊκ
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 Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

την ίδια άποψη; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 
# # 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ……… 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

Σαν ομάδα αποφασίσαμε ότι ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 
 

 

# # 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ……… 

 ….η έρευνα: ………………………………………………………… 

 

Σχεδίαση της έρευνας 

 

 Τι πρόκειται να ερευνήσω; 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 Ποια είναι η άποψη μου;  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 Γιατί το πιστεύω αυτό; 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 Τι θα κάνω για να το ερευνήσω; 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 Τι υλικά θα χρειαστώ; 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 Ποια πειράματα προτείνω; 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Πραγματοποίηση της έρευνας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# # 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πείραμα … 
 

 

Τι ελέγχω; Τι κρατώ ίδιο; Τι αλλάζω; 

   

   
 

 

 

Τι κάνω; ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….. 

 

Τι βρήκα; ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
 

Απάντηση:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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Διαπιστώσεις – Συμπληρώσεις 
 

 Τι διαπίστωσα από την έρευνα που έκανα; 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

 

 Αυτό που διαπίστωσα ήταν αυτό που περίμενα; Γιατί; 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

 

 Τι ήταν δύσκολο για μένα σε αυτή την έρευνα; 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

# # 
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 Πρόβλημα 2 

 

Τα παρακάτω αντικείμενα τοποθετούνται σε δωμάτιο σταθερής 

θερμοκρασίας και αφήνονται για οκτώ ώρες.  

 

- Μεταλλικό πιάτο 

- Πλαστικό κουτάλι 

- Αλουμινένιο κουτάκι παγωμένου αναψυκτικού 

- Παγωμένο αναψυκτικό 

- Φλιτζάνι που περιέχει ζεστή σοκολάτα 

- Ζεστή σοκολάτα που είναι μέσα σε φλιτζάνι 

- Ξύλινο τραπέζι 

- Μήλο 

- Κομμάτι φενιζόλ 

 

Πρόβλεψε στο τέλος των οκτώ ωρών αν οι θερμοκρασίες των 

αντικειμένων θα είναι ίσες ή διαφορετικές. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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 Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

την ίδια άποψη; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

# # 
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 Πρόβλημα 3 

 

 Δύο σώματα διαφορετικών θερμοκρασιών (40 οC και 10 οC) 

αφήνονται σε δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 25 οC. Ποια θα είναι η 

θερμοκρασία των σωμάτων μετά από αρκετές ώρες; Γιατί; 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 Δύο σώματα διαφορετικών θερμοκρασιών (40 οC και 10 οC) 

αφήνονται σε αυτοκίνητο που είναι για αρκετές ώρες κάτω από τον 

ήλιο και έχει σταθερή θερμοκρασία 45 οC. Ποια θα είναι η 

θερμοκρασία των σωμάτων μετά από αρκετές ώρες; Γιατί; 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 Δύο σώματα διαφορετικών θερμοκρασιών (40 οC και 10 οC) 

αφήνονται σε ψυγείο σταθερής θερμοκρασίας 5 οC. Ποια θα είναι η 

θερμοκρασία των σωμάτων μετά από αρκετές ώρες; Γιατί; 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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 Συζήτησε τις απαντήσεις σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

τις ίδιες απόψεις; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

# # 
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 Πρόβλημα 4 

 

Ένα δοχείο με νερό βρίσκεται σε δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 20 οC. 

 

                                                    
 

α) Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού μετά από αρκετές ώρες; Γιατί; 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

β) Ρίχνουμε το νερό σε δύο δοχεία με τέτοιο τρόπο ώστε στο ένα δοχείο 

να περιέχεται περισσότερη ποσότητα νερού.  
                                                   

                                                      
Το νερό στα δύο δοχεία θα έχει ίσες ή διαφορετικές θερμοκρασίες; Γιατί; 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

γ) Ρίχνουμε το νερό των δύο δοχείων σε ένα μεγαλύτερο δοχείο.  

 

                                                  
 

Ποια θα είναι η θερμοκρασία του νερού; Γιατί; 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 



 93 

 Συζήτησε τις απαντήσεις σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

τις ίδιες απόψεις; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

# # 
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 Πρόβλημα 5 

 

Ένα δοχείο με νερό βρίσκεται σε δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 20 οC. 

Ρίχνουμε στο νερό ένα σιδερένιο κύβο θερμοκρασίας 70 οC.  

 

 

 

                                                    
 

(α) Ποια θα είναι η θερμοκρασία του νερού μετά από αρκετές ώρες;  

…………………………………………………………………………… 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

(β) Ποια θα είναι η θερμοκρασία του νερού και ποια του σιδερένιου 

κύβου μετά από αρκετές ώρες;  

…………………………………………………………………………… 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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 Συζήτησε τις απαντήσεις σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

τις ίδιες απόψεις; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

# # 
 

 

 

 

 

 



 96 

 Πρόβλημα 6 

 

 Στην ερώτηση: «Ένα σιδερένιο ταψί που περιέχει δύο κομμάτια κέικ 

βρίσκεται σε ζεστό φούρνο για αρκετές ώρες. Ποιο θα έχει υψηλότερη 

θερμοκρασία, το ταψί, ένα μικρού μεγέθους κέικ ή ένα με μεγαλύτερο 

μέγεθος;». 

 

- Τι απάντηση έδωσες πριν τη διδασκαλία; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

- Τι απάντηση θα δώσεις τώρα; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

- Αν δώσεις διαφορετική απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις, τι 

νομίζεις ότι ήταν εκείνο που σου έκανε να αλλάξεις γνώμη; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

- Με ποιο πείραμα που έκανες μέσα στην ομάδα σου διαπίστωσες 

ότι οι ιδέες που είχες ήταν λανθασμένες; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

# # 
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 Πρόβλημα 7 

 

Με ποια από τις δύο παρακάτω εικόνες μοιάζει ο τρόπος που 

σκεφτόσουν πριν τη διδασκαλία για την εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός 

σώματος; 

 

……………………………………………….…. 
 

       
 

    Εικόνα Α                                                                     Εικόνα Β 

 

 

 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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 Συζήτησε την απάντησή σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

την ίδια άποψη; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

# # 
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Η θερμοκρασία ενός 

σώματος που 

βρίσκεται για 

αρκετό χρόνο σε ένα 

χώρο εξαρτάται από 

……………………...

………………… 

 Πρόβλημα 8 

 

 Συμπλήρωσε τις προτάσεις ώστε η πρώτη να δηλώνει αυτό που 

πίστευες πριν τις διδασκαλίες και η δεύτερη αυτό που πιστεύεις τώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Τι νομίζεις ότι ήταν αυτό που σου έκανε να σκέφτεσαι όπως στην 

πρόταση που είναι στον κόκκινο κύκλο; 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Η θερμοκρασία ενός 

σώματος που 

βρίσκεται για 

αρκετό χρόνο σε ένα 

χώρο εξαρτάται από 

……………………

………………. 
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 Συζήτησε τις απάντησή σου με τους συμμαθητές της ομάδας σου. 

 

 Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις 

τις ίδιες απόψεις; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

# # 
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 Πρόβλημα 9  

 

Σκέψου μια ερώτηση, σχετική με τη θερμοκρασία διαφόρων σωμάτων, 

που θα μπορούσες να κάνεις στο συμμαθητή σου, ώστε να τον 

μπερδέψεις. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

# # 
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