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1. Εισαγωγή 
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα, η εννοιολογική περιοχή των 

θερμικών φαινομένων απετέλεσε έναν προνομιακό χώρο όσον αφορά την ερευνητική 

δραστηριότητα των μελών της κοινότητας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. 

Γεγονός που αντικατοπτρίζεται τόσο στην παραγωγή ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου 

σώματος ερευνητικών δεδομένων και ευρημάτων για τις σχετικές αντιλήψεις και 

εννοιολογικές δυσκολίες των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όσο και στη 

συγκρότηση και μελέτη εναλλακτικών μορφών διδακτικής παρέμβασης1 που αξιοποιούν 

αυτά τα ερευνητικά δεδομένα. 

Παρά τη συσσώρευση όμως ενός αξιοσημείωτου αριθμού διάσπαρτων εμπειρικών 

δεδομένων, φαίνεται να είναι περιορισμένες, με εξαίρεση ελάχιστες εργασίες,2 οι 

απαραίτητες συμπληρωματικές προσπάθειες συγκρότησης πιο γενικών επιπέδων 

περιγραφής της σκέψης των μαθητών για τη θερμότητα, τη θερμοκρασία και τα θερμικά 

φαινόμενα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η προκείμενη εργασία στοχεύει στη διαμόρφωση ενός 

περιορισμένου αριθμού μοντέλων που συνδυάζουν τις αντιλήψεις των μαθητών για τη 

θερμότητα και τη θερμοκρασία, με τις κατηγορίες εξήγησης που χειρίζονται οι μαθητές 

για τα θερμικά φαινόμενα, και με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη θερμική ισορροπία 

και την τελική θερμοκρασία των σωμάτων. 

Το υλικό για το εγχείρημα αυτό αντλήθηκε μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Χρησιμοποιήθηκαν, τόσο ευρήματα, όσο και αυτούσιο πρωτογενές υλικό, που 

παρουσιάζονται στην υπάρχουσα διαθέσιμη βιβλιογραφία της τελευταίας εικοσαετίας. 

Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, αυτή οργανώνεται ως ακολούθως. Αρχικά 

παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, τη 

θερμική ισορροπία καθώς και οι κατηγορίες εξήγησης των θερμικών φαινομένων (βλ. 

                                                           
1 Όπως, Hollon & Anderson 1986, Linn & Songer 1991, Thomaz et al. 1995, Arnold & Millar 1996, 

Καρανίκας 1996, Κολιόπουλος 1997, Harisson et al. 1999 
2 Driver & Russel 1982, Brook et al. 1984, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993  
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ενότητα 2). Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις κατηγορίες που προέκυψαν, σε συνδυασμό με 

τις μεταξύ τους συνδέσεις οι οποίες προκύπτουν από πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα της 

βιβλιογραφίας, διαμορφώνονται τα μοντέλα των μαθητών (βλ. ενότητα 3). Στην 

τελευταία ενότητα σχολιάζονται τα μοντέλα που κατασκευάσθηκαν υπό το πρίσμα της 

ανάδειξης των εμποδίων που ενέχουν, καθώς μια τέτοια θέαση των μοντέλων των 

μαθητών συνιστά το πρώτο βήμα του σχεδιασμού και της αξιολόγησης κατάλληλων 

διδακτικών στόχων και διδακτικού υλικού (βλ. ενότητα 4). 

  

2. Αντιλήψεις για θερμότητα, θερμοκρασία, θερμική ισορροπία και 

εξηγήσεις για θερμικά φαινόμενα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των αντιλήψεων των μαθητών για 

τη θερμότητα και τη θερμοκρασία (βλ. 2.1), τη θερμική ισορροπία και την τελική 

θερμοκρασία των σωμάτων (βλ. 2.3) καθώς και των εξηγήσεων για τα θερμικά φαινόμενα 

(βλ. 2.2). 

 

2.1 Αντιλήψεις για θερμότητα και θερμοκρασία 

Ως προς τα κριτήρια: (i) ποιοτικός ή ποσοτικός χαρακτήρας θερμότητας και 

θερμοκρασίας, (ii) θερμότητα ως μία ή δύο οντότητες και (iii) αυθόρμητη εκπομπή ή 

απορρόφηση θερμότητας, ή ύπαρξη θερμοκρασιακής διαφοράς για μεταφορά 

θερμότητας, εντοπίζονται, στα σχετικά ερευνητικά δεδομένα, τρεις εναλλακτικές 

αντιλήψεις στο μαθητικό πληθυσμό για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία που έχουν ως 

εξής:  

- Θερμότητα ως ποιοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με δύο οντότητες (θερμότητα ή 

κρύο) και εκπέμπεται ή απορροφάται αυθόρμητα από τα σώματα. Θερμοκρασία ως 

μέτρο της έντασης της θερμότητας του σώματος (βλ. 2.1.α). 

- Θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με μία ή δύο οντότητες και 

εκπέμπεται ή απορροφάται αυθόρμητα από τα σώματα. Θερμοκρασία ως μέτρο της 

ποσότητας της θερμότητας του σώματος (βλ. 2.1.β). 

- Θερμότητα ως ποσοτικό, μέγεθος που εμφανίζεται με μία οντότητα και μεταφέρεται 

από ένα σώμα υψηλότερης σε ένα άλλο χαμηλότερης θερμοκρασίας, μέχρι αυτά να 

φθάσουν σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Θερμοκρασία ως μέγεθος που, 

δείχνει το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα και καθορίζει αν δύο ή περισσότερα 

σώματα είναι σε θερμική ισορροπία, ή όχι, όταν αυτά έρθουν σε επαφή (βλ. 2.1.γ). 

 2



Κάθε μία από αυτές τις τρεις εναλλακτικές αντιλήψεις παρουσιάζονται και 

σχολιάζονται στη συνέχεια. 

 

2.1.α Θερμότητα ως ποιοτικό μέγεθος που, εμφανίζεται με δύο οντότητες (θερμότητα ή 

κρύο) και εκπέμπεται ή απορροφάται αυθόρμητα από τα σώματα. Θερμοκρασία 

ως μέτρο της έντασης της θερμότητας του σώματος.

Από έρευνες3 που αφορούν τις αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμότητα, προκύπτει 

ότι συνήθως, οι μαθητές του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, τείνουν 

να την αντιλαμβάνονται, ως ποιοτικό χαρακτηριστικό των σωμάτων, που εμφανίζεται με 

δύο οντότητες (θερμότητα ή κρύο). Η θερμότητα, καταρχήν, εξομοιώνεται με τη 

ζεστασιά που εκπέμπεται αυθόρμητα από τα θερμά σώματα και μπορεί να έχει μεγάλη ή 

μικρή ένταση.4 Όμοια, το κρύο, ως αντίθετο της θερμότητας, εκπέμπεται αυθόρμητα από 

τα ψυχρά σώματα και διαθέτει διάφορους βαθμούς έντασης. Η μεγάλης έντασης 

θερμότητα γίνεται αντιληπτή ως κάτι το πολύ θερμό, ενώ η μικρότερης έντασης ως κάτι 

το ψυχρό. Από τις απαντήσεις των μαθητών, φαίνεται ότι η θερμότητα και το κρύο 

μοιάζουν, με μια υλική ουσία (ρευστό), με κάποιο είδος κυμάτων, ή είναι σαν ακτίνες 

φωτός.5  

Η θερμοκρασία, για τους μαθητές, φαίνεται να είναι ένα μέγεθος που μετρά την 

ένταση της θερμότητας ή της ψυχρότητας των σωμάτων.6 Μια τέτοια αντίληψη για τη 

θερμοκρασία τείνει να εντοπίζεται, όπως μαρτυρούν ερευνητικά δεδομένα, σε μαθητές οι 

οποίοι θεωρούν τη θερμότητα ως ποιοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με δύο οντότητες 

(θερμότητα ή κρύο).7

Η θερμοκρασία λοιπόν δεν συλλαμβάνεται ως έννοια διαφοροποιημένη από τη 

θερμότητα. Η παραπάνω απουσία διάκρισης εντοπίζεται σε μαθητές όλων των ηλικιών 

ακόμα και μεταξύ των φοιτητών8. 

                                                           
3 Hewson & Hamlyn 1984, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993 
4 Wiser 1986 
5 Erickson 1979,1980,1985, Tiberghien 1979, 1980, 1985, Harris 1981, Shayer & Wylam 1981, Engel 

1982, Summers 1983, Watts 1983, Engel et al. 1985, Watts & Gilbert 1985, Wiser 1986, Veiga et al. 
1989, Lijnse 1990, Kesidou & Duit 1993, Arnold & Millar 1994, 1996, Van Roon & Van Sprang 1994, 
Thomaz et al. 1995 

6 Erickson 1979, Appleton 1984, Engel 1982, Wiser 1986 
7 Erickson 1979, Engel 1982, Wiser 1986 
8 Erickson 1979, 1980, Engel 1982, Wiser et al. 1983, Appleton 1984, Briggs et al. 1984, Brook et al. 

1984, Watts et al.1985, Hollon & Anderson 1986, Wiser 1986, Ραβάνης 1988, Rogan 1988, Terpstra et 
al.1989, Linn & Songer 1991, Kesidou & Duit 1993, Duit et al. 1992, Magnusson & Krajcik 1993, 
Arnold & Millar 1994, 1996, Driver et al.1994, Καρανίκας 1996, Maskill et al. 1997, Viennot 1998, 
Frederik et al. 1999, Harrison et al. 1999, Leite 1999 
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Για τους μαθητές αυτούς, η θερμότητα και η θερμοκρασία, εμφανίζουν 

χαρακτηριστικά εντατικού και εκτατικού μεγέθους. Είναι εντατικά μεγέθη με την έννοια 

ότι τα αποτελέσματα της θερμότητας είναι τα ίδια σε όλα τα σημεία του σώματος και 

εκτατικά με την έννοια ότι τα μεγαλύτερα θερμά σώματα, παράγουν μεγαλύτερα 

αποτελέσματα.9 Συνεπώς, η θερμότητα ως ποσότητα δεν έχει νόημα γι αυτούς τους 

μαθητές. 

Η πρώτη εναλλακτική άποψη των μαθητών για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία, 

αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα βιβλιογραφικά δεδομένα: «Όταν ίδιες ποσότητες δύο 

διαφορετικών σωμάτων θερμανθούν από όμοιες πηγές και φθάσουν στην ίδια θερμοκρασία, 

αν και οι χρόνοι θέρμανσης τους είναι διαφορετικοί, οι μαθητές θεωρούν ότι τα δύο 

σώματα έχουν λάβει την ίδια θερμότητα. Γι’ αυτούς, καθώς η θερμοκρασία είναι η ένταση 

της θερμότητας και τα σώματα έχουν φτάσει στην ίδια θερμοκρασία, θα πρέπει να έχουν 

δεχθεί ίδια θερμότητα»10. 

 

2.1.β Θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος που, εμφανίζεται με μία ή δύο οντότητες και 

εκπέμπεται ή απορροφάται αυθόρμητα από τα σώματα. Θερμοκρασία ως μέτρο 

της ποσότητας της θερμότητας του σώματος.

Οι μαθητές, συνήθως του Γυμνασίου και των πρώτων τάξεων του Λυκείου, τείνουν να 

θεωρούν τη θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος. Γι αυτούς, η θερμότητα είναι κάτι σαν 

ρευστό που περιέχεται μέσα στα αντικείμενα, εκπέμπεται ή απορροφάται αυθόρμητα από 

αυτά, ταξιδεύει από το ένα σημείο στο άλλο μέσα στο ίδιο αντικείμενο και ρέει από 

αντικείμενο σε αντικείμενο. Επιπλέον, όταν προστίθεται (ή αφαιρείται) σε κάποιο σώμα, 

αυξάνει (ή μειώνει) τη θερμοκρασία του.11 Η θερμότητα, στο πλαίσιο αυτής της 

αντίληψης, εμφανίζει χαρακτηριστικά εκτατικού μεγέθους. 

Οι μαθητές που αντιλαμβάνονται τη θερμότητα ως ένα ποσοτικό μέγεθος, τείνουν να 

θεωρούν ότι αυτή είναι δυνατόν να εμφανίζεται με μία (θερμότητα) ή δύο οντότητες 

(θερμότητα ή κρύο).12 Στην περίπτωση που εμφανίζεται με δύο οντότητες, η θερμότητα 

                                                           
9 Wiser 1986 
10 Kesidou & Duit 1993, p. 91 
11 Albert 1978, Erickson 1979, 1980, 1985, Tiberghien 1980, 1983, 1985, Harris 1981, Shayer & Wylam 

1981, Engel 1982, Summers 1983, Watts 1983, Engel et al. 1985, Tomizawa 1985, 1986, Watts & 
Gilbert 1985, Veiga et al. 1989, Lijnse 1990, Kesidou & Duit 1993, Arnold & Millar 1994, 1996, Van 
Roon & Van Sprang 1994, Thomaz et al. 1995, Καρανίκας 1996, Στυλιανίδου 1996, Maskill et al. 1997, 
Harrison et al. 1999, Stylianidou 1999 

12 Erickson 1979, 1980, 1985, Tiberghien 1980, 1985, Harris 1981, Shayer & Wylam 1981, Engel 1982, 
Summers 1983, Watts 1983, Engel et al. 1985, Watts & Gilbert 1985, Lijnse 1990, Kesidou & Duit 
1993, Arnold & Millar 1994, 1996, Van Roon & Van Sprang 1994, Pfund & Duit 1994, Thomaz et al. 
1995 
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(ή το κρύο) εκπέμπεται αυθόρμητα από τα θερμά (ή ψυχρά) σώματα και είναι υπεύθυνη 

για τη θέρμανση (ή ψύξη) των σωμάτων.13 Στην περίπτωση που η θερμότητα εμφανίζεται 

με μία οντότητα (το κρύο δεν υπάρχει ως οντότητα), αυτή εκπέμπεται αυθόρμητα από τα 

θερμά σώματα και θερμαίνει τα σώματα. Τόσο η θερμότητα όσο και το κρύο, 

εφοδιάζονται με κίνηση. Θεωρούν δηλαδή το κρύο ως μια οντότητα παρόμοια της 

θερμότητας που, όπως και η θερμότητα, μπορεί να μετακινείται.14

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι, οι μαθητές που θεωρούν τη θερμότητα 

ως ποσοτικό μέγεθος, είτε με μία είτε με δύο οντότητες, δεν την διαφοροποιούν από τη 

θερμοκρασία. Η θερμοκρασία γι αυτούς είναι μέτρο της ποσότητας της θερμότητας (ή 

του κρύου) που περιέχει το σώμα,15 εμφανίζοντας έτσι χαρακτηριστικά εκτατικού 

μεγέθους. Σύμφωνα με αυτούς, εφόσον μετακινείται θερμότητα και η θερμοκρασία είναι 

μέτρο της, θα πρέπει και η θερμοκρασία να περνά από το ένα σώμα στο άλλο16 και 

συνεπώς οι βαθμοί της να δείχνουν την ποσότητα της θερμοκρασίας που έχει μεταφερθεί. 

Στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης εναλλακτικής αντίληψης για τη θερμότητα και τη 

θερμοκρασία, αυτές οι δύο έννοιες εμφανίζουν χαρακτηριστικά εκτατικού μεγέθους. 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»17 και «αν 

προστίθεται θερμότητα σε ένα σώμα που αλλάζει φάση, η θερμοκρασία του θα 

αυξάνεται»18. 

  

2.1.γ Θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με μία οντότητα και 

μεταφέρεται από ένα σώμα υψηλότερης σε ένα άλλο χαμηλότερης θερμοκρασίας, 

μέχρι αυτά να φθάσουν σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Θερμοκρασία ως 

μέγεθος που δείχνει το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα και καθορίζει αν δύο 

ή περισσότερα σώματα είναι σε θερμική ισορροπία ή όχι, όταν αυτά έρθουν σε 

επαφή.

                                                           
13 Erickson 1979, 1980, 1985, Engel & Driver 1985, Watts & Gilbert 1985, Arnold et al. 1996 
14 Erickson 1977, 1979, 1985, Brook et al. 1984, Tiberghien 1985, Watts et al. 1985, Arnold et al.1996, 

Newell & Ross 1996 
15 Erickson 1979, 1980, Engel 1982, Appleton 1984, Brook et al. 1984, Watts et al. 1985, Wiser 1986, 

1988, Hollon & Anderson 1986, Ραβάνης 1988, Terpstra et al. 1989, Linn & Songer 1991, Kesidou & 
Duit 1993, Magnusson & Krajcik 1993, Arnold & Millar 1994, 1996, Driver et al. 1994, Καρανίκας 
1996, Maskill et al. 1997, Frederik et al. 1999, Harrison et al. 1999, Leite 1999 

16 Kesidou & Duit 1993, Thomaz et al. 1995, Στυλιανίδου 1996, Maskill et al. 1997 
17 Driver & Russel 1982 
18 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, Maskill et al. 1997 
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Ένα μικρό τμήμα του μαθητικού πληθυσμού, κυρίως μαθητές Λυκείου, τείνει να 

αντιλαμβάνεται τη θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με μια οντότητα 

(θερμότητα) και που μεταφέρεται από το σώμα υψηλότερης στο σώμα χαμηλότερης 

θερμοκρασίας μέχρι αυτά να αποκτήσουν ίδια θερμοκρασία.19 Με τη βοήθεια της 

θερμότητας τα σώματα θερμαίνονται ή ψύχονται. Το ένα σώμα κερδίζει θερμότητα και το 

άλλο χάνει. Η θερμότητα που κερδίζει το ένα σώμα είναι ίση με τη θερμότητα που χάνει 

το άλλο.20 Η θερμική ισορροπία είναι το αποτέλεσμα της μεταφοράς θερμότητας.21  

Η θερμοκρασία, από την άλλη μεριά, για τους μαθητές αυτούς, είναι το μέγεθος εκείνο 

που δείχνει το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα και που καθορίζει αν δύο ή 

περισσότερα σώματα είναι σε θερμική ισορροπία ή όχι, όταν αυτά έρθουν σε επαφή. Σε 

ότι αφορά τη σχέση θερμότητας και θερμοκρασίας, η ποσότητα της θερμότητας που 

κερδίζει ή χάνει ένα σώμα δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη μεταβολή της 

θερμοκρασίας του. Πιο συγκεκριμένα, αν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγής 

φάσης, η προσθήκη (ή η αποβολή) θερμότητας δεν επηρεάζει τη θερμοκρασία του. Αν 

δεν αλλάζει φάση, η θερμότητα που κερδίζει ή χάνει ένα σώμα εξαρτάται, όχι μόνο από 

τη μεταβολή της θερμοκρασίας του, αλλά επιπλέον από τη μάζα και την ειδική του 

θερμότητα.22  

Σε ότι αφορά τον εντατικό ή εκτατικό χαρακτήρα των μεγεθών, για τους μαθητές, η 

θερμότητα εμφανίζει χαρακτηριστικά εκτατικού μεγέθους με την ακόλουθη έννοια. Αν 

ένα σώμα κάποιας μάζας προσλάβει ορισμένη ποσότητα θερμότητας και μεταβάλει τη 

θερμοκρασία του από θ σε θ΄, ένα ίδιο σώμα διπλάσιας μάζας για να μεταβάλει τη 

θερμοκρασία του από θ σε θ΄ θα χρειαστεί να προσλάβει διπλάσια ποσότητα θερμότητας. 

Η θερμοκρασία από την άλλη μεριά θεωρείται εντατικό μέγεθος. Για παράδειγμα, η 

τελική θερμοκρασία, του νερού που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ίσων ποσοτήτων 

νερού θερμοκρασίας 50οC, είναι 50οC. Η θερμοκρασία, λοιπόν, φαίνεται να είναι 

διαφοροποιημένη έννοια σε σχέση με τη θερμότητα. 

Η παραπάνω θεώρηση της θερμότητας και της θερμοκρασίας, βρίσκεται προς την 

κατεύθυνση της σχολικής γνώσης. Όμως, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι μαθητές 

χαρακτηρίζουν τη θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με μία οντότητα, η 

«εικόνα» της θερμότητας που αναδύεται από τις εξηγήσεις τους στις θερμικές 

                                                           
19 Kesidou & Duit 1993, Arnold & Millar 1996, Harrison et al. 1999 
20 Harrison et al. 1999 
21 Harrison et al. 1999 
22 Harrison et al. 1999 
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διαδικασίες, φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με αυτήν του ρευστού23και ταυτίζεται με 

τη θερμική ή την εσωτερική ενέργεια του σώματος24. 

 

2.2 Κατηγορίες εξήγησης θερμικών φαινομένων 

Οι εξηγήσεις των μαθητών για τα θερμικά φαινόμενα ανάλογα με το αν συγκροτούνται 

στη βάση μιας ανάγνωσης των καταστάσεων με όρους ιδιοτήτων των σωμάτων ή 

αλληλεπίδρασής τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- Εξηγήσεις με όρους ιδιοτήτων των σωμάτων και δράσης του ενός σώματος πάνω 

στο άλλο (βλ. 2.2.α). 

- Εξηγήσεις με όρους αλληλεπίδρασης των σωμάτων (βλ. 2.2.β). 

 

2.2.α Εξηγήσεις με όρους ιδιοτήτων των σωμάτων και δράσης του ενός σώματος πάνω 

στο άλλο

Στην κατηγορία αυτή, εντάσσονται οι εξηγήσεις των μαθητών για τα θερμικά 

φαινόμενα που θεμελιώνονται σε ιδιότητες των σωμάτων θεωρούμενα αυτά μεμονωμένα. 

Η θερμότητα, για τους μαθητές κυρίως του Δημοτικού και του Γυμνασίου, θεωρείται ότι 

είναι ιδιότητα των σωμάτων. Τα θερμά (ή ψυχρά) σώματα εκπέμπουν αυθόρμητα 

θερμότητα (ή κρύο).25 Τα ίδια τα αντικείμενα φαίνεται να έχουν ιδιότητες που εξηγούν τα 

θερμικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, συχνά τα παιδιά διαλέγουν ένα σιδερένιο δοχείο για 

να διατηρήσουν τον πάγο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξ’ αιτίας των 

ειδικών ιδιοτήτων του σιδήρου (ο σίδηρος έχει την ιδιότητα να έλκει ή να κρατά το κρύο).26  

Η τάση των μαθητών να συγκροτούν εξηγήσεις στη βάση ιδιοτήτων των σωμάτων, 

φαίνεται να συνδέεται με την τάση τους να ερμηνεύουν τα θερμικά φαινόμενα, με όρους 

δράσης του ενός σώματος, που διαδραματίζει ρόλο ενεργητικού παράγοντα, πάνω στο 

άλλο σώμα, που διαδραματίζει ρόλο παθητικού υφιστάμενου των δράσεων του πρώτου 

σώματος.27

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εξηγήσεις με όρους ιδιοτήτων και δράσης για 

καταστάσεις θέρμανσης και μόνωσης.  

                                                           
23 Veiga et al. 1989, Van Roon & Van Sprang 1994, Καρανίκας 1996, Στυλιανίδου 1996 
24 Maskill et al. 1997 
25 Wiser 1986, Vosniadou et al. 1993, Tiberghien 1998 
26 Driver et al. 1985 
27 Andersson 1986, Κολιόπουλος 1997 
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Σε καταστάσεις θέρμανσης, ως αιτία της ροής θερμότητας θεωρείται το θερμό (ή το 

ψυχρό) σώμα και όχι η διαφορά θερμοκρασίας των σωμάτων.28 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 εκπέμπει 

αυθόρμητα θερμότητα (ή κρύο).29 Η θερμότητα (ή το κρύο) μεταδίδεται στο σώμα Β. 

Αυτό, παρουσιάζοντας μια ορισμένη αντίσταση στη θέρμανση ή ψύξη, παίρνει θερμότητα 

(ή κρύο). Όσο πιο μεγάλη ένταση θερμότητας (ή ψυχρότητας) έχει το σώμα Α, τόσο 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα θα επιφέρει. Όσο μεγαλύτερη αντίσταση στη θέρμανση ή ψύξη 

παρουσιάζει το σώμα Β, τόσο μικρότερο θα είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

θέρμανσης. 30

Σε καταστάσεις μόνωσης, όπου ένα δοχείο χρησιμοποιείται για να μονώσει ένα θερμό 

(ή ψυχρό) σώμα Α, οι μαθητές χρησιμοποιούν δύο τύπους εξηγήσεων με όρους ιδιοτήτων 

και δράσεων, ανάλογα με το ποιο σώμα θεωρούν αιτιακό παράγοντα.31 Στον ένα τύπο 

εξήγησης, ως αιτιακός παράγοντας θεωρείται το υλικό του δοχείου. Αυτό έχει την 

ιδιότητα να έλκει, να απορροφά ή να παράγει θερμότητα ή κρύο και να διατηρεί τη 

θερμική κατάσταση του θερμού ή του ψυχρού σώματος. Στο δεύτερο τύπο εξήγησης, η 

θερμότητα (ή το κρύο) προκαλείται από το θερμό (ή ψυχρό) σώμα Α (αιτιακός 

παράγοντας) του οποίου επιδιώκεται η μόνωση. Τότε η θερμότητα (ή το κρύο) διέρχεται 

μέσα από το δοχείο και κατευθύνεται προς το περιβάλλον, περισσότερο ή λιγότερο 

γρήγορα ανάλογα με τη σύσταση του. 

 

2.2.β Εξηγήσεις με όρους αλληλεπίδρασης των σωμάτων

Στο πλαίσιο των εξηγήσεων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, οι μαθητές 

εξηγούν τα θερμικά φαινόμενα με όρους αλληλεπίδρασης των σωμάτων, 

χρησιμοποιώντας τις έννοιες θερμότητα και θερμοκρασία. Έτσι, θεωρούν ότι αν δύο 

σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας, έρθουν σε επαφή, τότε αυθόρμητα θα λάβει χώρα 

ροή θερμότητας από το σώμα που βρίσκεται στην υψηλότερη προς το σώμα με τη 

χαμηλότερη θερμοκρασία.32 Αιτία, δηλαδή της ροής θερμότητας είναι η διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ των σωμάτων και όχι το θερμό σώμα θεωρούμενο μεμονωμένο. Η 

ροή θερμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει να μειώνεται η θερμοκρασία του 

                                                           
28 Wiser 1986, Tiberghien 1998, Viennot 1998 
29 Wiser 1986, Tiberghien 1998 
30 Andersson 1986 
31 Tiberghien 1998 
32 Linn & Songer 1991, Arnold & Millar 1996, Harisson et al. 1999 
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θερμότερου σώματος, ενώ ταυτόχρονα η θερμοκρασία του ψυχρότερου σώματος να 

αυξάνεται. Η ροή θερμότητας θα συνεχιστεί μέχρι τη στιγμή που οι θερμοκρασίες των 

δύο σωμάτων εξισωθούν (κατάσταση θερμικής ισορροπίας).33 Παράλληλα οι μαθητές 

θεωρούν ότι υπάρχουν σώματα που επιτρέπουν εύκολα τη διάδοση της θερμότητας στο 

εσωτερικό τους (αγωγοί), και σώματα που δεν επιτρέπουν εύκολα τη διάδοση της 

θερμότητας στο εσωτερικό τους (μονωτές ή κακοί αγωγοί).  

 

2.3 Αντιλήψεις για θερμική ισορροπία και τελική θερμοκρασία σωμάτων 

Η επαναπροσέγγιση των βιβλιογραφικών δεδομένων επιτρέπει την ανάδειξη των 

ακόλουθων δύο αντιλήψεων όσον αφορά τη θερμική ισορροπία και την τελική 

θερμοκρασία των σωμάτων. 

- Δυνατότητα εξίσωσης της έντασης ή της ποσότητας θερμότητας των σωμάτων, με 

την τελική τους θερμοκρασία να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά τους (σύσταση, 

μέγεθος, πυκνότητα) (βλ. 2.3.1).  

- Αναγκαιότητα εξίσωσης των θερμοκρασιών των σωμάτων (βλ. 2.3.2). 

 

2.3.1 Δυνατότητα εξίσωσης της έντασης ή της ποσότητας θερμότητας των σωμάτων, με 

την τελική τους θερμοκρασία να καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά τους 

(σύσταση, μέγεθος, πυκνότητα)

Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται 

τη θερμική ισορροπία, υποδεικνύουν ότι αυτοί την θεωρούν ως μια πιθανή ή δυνατή 

κατάσταση και όχι ως μια αναγκαιότητα.34 Όταν μιλούν για θερμική ισορροπία, 

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

εντάσεών τους (βλ. 2.3.1.α), είτε των ποσοτήτων τους (βλ. 2.3.1.β). Ειδικότερα:  

2.3.1.α Η θερμική ισορροπία θεωρείται από τους μαθητές κυρίως του Δημοτικού 

σχολείου και του Γυμνασίου ως μια κατάσταση στην οποία τα σώματα έχουν 

θερμότητες ίσων εντάσεων. Από τις απαντήσεις των μαθητών διαπιστώνουμε ότι 

στο βαθμό που θεωρούν τη θερμότητα ως ποιοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με 

δύο οντότητες και τη θερμοκρασία ως μέτρο της έντασης της, τότε τείνουν να 

αντιλαμβάνονται τη θερμική ισορροπία ως δυνατότητα ισότητας των εντάσεων 

θερμότητας των σωμάτων.35  

                                                           
33 Linn & Songer 1991, Lewis & Linn 1994, Arnold & Millar 1996, Harisson et al. 1999 
34 Duit & Kesidou 1988, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993 
35 Erickson 1979, Wiser 1986  
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Για παράδειγμα, «το θερμό (ή ψυχρό) σώμα μεταδίδει τη θερμότητα (ή το κρύο) 

στο σώμα που πρόκειται να θερμανθεί (ή ψυχθεί). Επειδή αυτή η θερμότητα (ή το 

κρύο) έχει μια συγκεκριμένη ένταση, η θερμοκρασία του δεύτερου σώματος δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν του θερμού (ή του ψυχρού) 

σώματος»36. 

2.3.1.β Η θερμική ισορροπία θεωρείται από τους μαθητές κυρίως του Γυμνασίου και του 

Λυκείου ως μια κατάσταση στην οποία τα σώματα έχουν ίσες ποσότητες 

θερμοτήτων. Από τις απαντήσεις των μαθητών διαπιστώνεται ότι στο βαθμό που 

θεωρούν τη θερμότητα ως ποσοτικό μέγεθος που εμφανίζεται με μία ή δύο 

οντότητες, τείνουν να αντιλαμβάνονται τη θερμική ισορροπία ως ισότητα των 

ποσοτήτων θερμότητας που περιέχουν τα σώματα.37

Στις εξηγήσεις τους φαίνεται ότι το θερμό σώμα, για παράδειγμα, μεταδίδει 

ποσότητα θερμότητας στο σώμα που πρόκειται να θερμανθεί. Το θερμό σώμα 

χάνει την παραπάνω ποσότητα θερμότητας και μειώνεται η θερμοκρασία του. Το 

δεύτερο σώμα παίρνει αυτή την ποσότητα θερμότητας και ανεβαίνει η 

θερμοκρασία του. Όσους βαθμούς θερμοκρασίας έχασε το πρώτο σώμα, τόσους 

κέρδισε το δεύτερο.38 Τα σώματα τείνουν να αποκτήσουν την ίδια ποσότητα 

θερμότητας, άρα και την ίδια θερμοκρασία. 

Οι τελικές όμως θερμοκρασίες των σωμάτων, σύμφωνα με τους μαθητές, 

εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των σωμάτων, όπως είναι η σύσταση - το 

πλέον σύνηθες -, το μέγεθος και η πυκνότητα τους. Για παράδειγμα, τα 

αντικείμενα που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον έχουν διαφορετικές 

θερμοκρασίες, αν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι 

διαφορετικά.39 Στο πλαίσιο των εξηγήσεων, θεωρούν ότι, ανάλογα με το υλικό 

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

εύκολα και άλλες πιο δύσκολα.40 Αρκετοί μάλιστα μαθητές έχουν την άποψη ότι 

η εξίσωση των θερμοκρασιών είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, και όχι η τελική, 

η οποία θα εξαρτηθεί από χαρακτηριστικά των σωμάτων. 41

                                                           
36 Wiser 1986 
37 Erickson 1979, Kesidou & Duit 1993 
38 Kesidou & Duit 1993 
39 Tiberghien 1980, 1985, Brooks et al. 1984, Engel et al. 1985, Erickson 1985, Ραβάνης 1988, Nachmias 

et al. 1990, Sciarretta et al. 1990, Arnold et al. 1994, Lewis & Linn 1994, Καρανίκας 1996 
40 Kesidou & Duit 1993 
41 Kesidou & Duit 1993 
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Οι παραπάνω απόψεις για τη θερμική ισορροπία και την τελική θερμοκρασία 

των σωμάτων, ενισχύονται από την αντίθεση ανάμεσα στην κρύα αίσθηση που 

δημιουργείται όταν οι μαθητές αγγίζουν ένα καλό αγωγό όπως ένα μέταλλο, και 

στην ζεστή αίσθηση όταν αγγίζουν έναν μονωτή.42 Στη σκέψη των μαθητών, η 

αίσθηση του θερμού ή του ψυχρού, που νιώθουν όταν αγγίζουν αντικείμενα, που 

βρίσκονται σε θερμική ισορροπία, είναι συνώνυμη με την υψηλή ή χαμηλή 

θερμοκρασία. Θεωρούν, δηλαδή, ότι διαφορετικές αισθήσεις σημαίνουν 

απαραίτητα διαφορετικές θερμοκρασίες.43

 

2.3.2 Αναγκαιότητα εξίσωσης των θερμοκρασιών των σωμάτων

Για ορισμένους μαθητές, που φοιτούν κυρίως στο Λύκειο, στο τέλος της θερμικής 

αλληλεπίδρασης, τα σώματα πρέπει πάντα να έχουν την ίδια θερμοκρασία.44 Συνεπώς, γι 

αυτούς, η θερμική ισορροπία είναι μια αναγκαιότητα, και όχι απλά μια πιθανή κατάσταση 

στην οποία μπορεί να βρεθούν τα σώματα. 

 

3. Μοντέλα μαθητών για θερμότητα, θερμοκρασία και θερμικά 

φαινόμενα 
Κάθε ένα από τα τρία μοντέλα που συγκροτήθηκαν περιλαμβάνει τις συνδέσεις μεταξύ 

των εξής τριών συστατικών στοιχείων: αντιλήψεις μαθητών για θερμότητα και 

θερμοκρασία, αντιλήψεις για θερμική ισορροπία και κατηγορίες εξηγήσεις θερμικών 

φαινομένων, έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την ενότητα 2. Οι συνδέσεις με βάση τις 

οποίες κατασκευάσθηκαν τα μοντέλα, προέκυψαν από ανάλυση πρωτογενούς εμπειρικού 

υλικού που παρατίθεται στη σχετική βιβλιογραφία. 

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 Ι: Η θερμότητα και το κρύο είναι ποιοτικά μεγέθη που εκπέμπονται ή 

απορροφώνται αυθόρμητα από τα σώματα και η θερμοκρασία είναι 

μέτρο της έντασης τους. Τα θερμικά φαινόμενα εξηγούνται με όρους 

ιδιοτήτων και δράσης του ενός σώματος πάνω στο άλλο. Η συνολική 

                                                           
42 Tiberghien 1985 
43 Thomaz et al. 1995, Stylianidou 1997 
44 Linn & Songer 1991, Thomaz et al. 1995, Arnold & Millar 1996 
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θερμοκρασία του συστήματος των σωμάτων δεν διατηρείται. Η θερμική 

ισορροπία είναι μια πιθανή κατάσταση στην οποία τα σώματα αποκτούν 

θερμότητες ίσων εντάσεων. Η τελική θερμοκρασία των σωμάτων 

εξαρτάται από ορισμένα χαρακτηριστικά τους (σύσταση, μέγεθος, 

πυκνότητα). 

 

• Η αντίληψη της θερμότητας ως ποιοτικού μεγέθους, το οποίο εμφανίζεται με δύο 

οντότητες που εκπέμπονται ή απορροφώνται αυθόρμητα από τα σώματα, και της 

θερμοκρασίας ως μέτρου της έντασης της θερμότητας, τείνει να σχετίζεται με 

εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων που θεμελιώνονται σε ιδιότητες των σωμάτων 

και δράσεις του ενός σώματος πάνω στο άλλο.45 Χαρακτηριστικό αυτών των 

εξηγήσεων είναι ότι, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός θερμικού φαινομένου, η 

συνολική θερμοκρασία του συστήματος των σωμάτων, δεν διατηρείται.46 

• Οι εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων με όρους ιδιοτήτων των σωμάτων και δράσης 

του ενός σώματος πάνω στο άλλο, φαίνεται να συνδέεται με τη θεώρηση της θερμικής 

ισορροπίας ως μιας πιθανής κατάστασης όπου η τελική θερμοκρασία των σωμάτων 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά τους (όπως σύσταση, μέγεθος, πυκνότητα).47 

• Η αντίληψη της θερμότητας ως ποιοτικού μεγέθους, το οποίο εμφανίζεται με δύο 

οντότητες που εκπέμπονται ή απορροφώνται αυθόρμητα από τα σώματα, και της 

θερμοκρασίας ως μέτρου της έντασης της θερμότητας, τείνει να σχετίζεται με τη 

θεώρηση της θερμικής ισορροπίας ως μιας δυνατότητας όπου τα σώματα αποκτούν 

θερμότητες ίσων εντάσεων.48  

 

Η απεικόνιση του μοντέλου Ι παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 1.  

                                                           
45 Hewson & Hamlyn 1984, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993, Tiberghien 1998 
46 Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα θερμό σώμα, αυτό θα εκπέμπει θερμότητα. Το θερμό σώμα τότε δεν χάνει 

θερμότητα. Η θερμότητα μετακινείται προς το σώμα που πρόκειται να θερμανθεί. Το δεύτερο σώμα 
παίρνει θερμότητα. Επειδή αυτή η θερμότητα είναι περιορισμένης έντασης, η θερμοκρασία του δεύτερου 
σώματος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του αρχικά θερμού σώματος. 

47 Tiberghien 1980, 1985, Brooks et al. 1984, Engel et al. 1985, Erickson 1985, Ραβάνης 1988, Nachmias 
et al. 1990, Sciarretta et al. 1990, Arnold et al. 1994, Lewis & Linn 1994, Καρανίκας 1996 

48 Erickson 1979, Wiser 1986  
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ΣΧΗΜΑ 1: ΜΟΝΤΕΛΟ Ι

 

 

 

 

Θερμότητα:  ποιοτικό μέγεθος,  
δύο οντότητες,  
αυθόρμητη εκπομπή ή απορρόφηση από σώματα. 

 
Θερμοκρασία:  μέτρο έντασης θερμότητας σώματος

 

  

  

 

 

 

 

Εξηγήσεις με όρους 
ιδιοτήτων των σωμάτων και 
δράσης του ενός σώματος 
πάνω στο άλλο.  
(Μη διατήρηση συνολικής 
θερμοκρασίας συστήματος) 

Θερμική ισορροπία: δυνατότητα εξίσωσης εντάσεων 
θερμότητας σωμάτων.  

Τελική θερμοκρασία: εξάρτηση από χαρακτηριστικά σωμάτων 
(σύσταση, μέγεθος, πυκνότητα) 

 

Παράδειγμα49: Ένας σωλήνας με οινόπνευμα τοποθετείται σε δοχείο με ζεστό νερό. «Το 

νερό μεταδίδει ζεστασιά στο οινόπνευμα. Αυτή έχει περιορισμένη ένταση 

και μπορεί να ωθήσει το οινόπνευμα μέχρι ένα ορισμένο ύψος … 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». Όταν ο σωλήνας τοποθετείται σε 

δοχείο με παγάκια, οι απαντήσεις δίνονται από τον μαθητή 

χρησιμοποιώντας το κρύο ως οντότητα. 

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 κρύο. Είναι 

μέταλλο».  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ: Η θερμότητα (ή και το κρύο) είναι ποσοτικά μεγέθη που εκπέμπονται ή 

απορροφώνται αυθόρμητα από τα σώματα και η θερμοκρασία είναι 

μέτρο της ποσότητας τους. Τα θερμικά φαινόμενα εξηγούνται με όρους 

ιδιοτήτων και δράσης του ενός σώματος πάνω στο άλλο. Η συνολική 

θερμοκρασία του συστήματος των σωμάτων διατηρείται. Η θερμική 
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ισορροπία είναι μια πιθανή κατάσταση στην οποία τα σώματα αποκτούν 

ίσες ποσότητες θερμότητας. Η τελική θερμοκρασία των σωμάτων 

εξαρτάται από ορισμένα χαρακτηριστικά τους (σύσταση, μέγεθος, 

πυκνότητα). 

 

• Η αντίληψη της θερμότητας ως ποσοτικού μεγέθους, το οποίο εμφανίζεται με μία ή 

δύο οντότητες που εκπέμπονται ή απορροφώνται αυθόρμητα από τα σώματα, και της 

θερμοκρασίας ως μέτρου της ποσότητας της θερμότητας, τείνει να σχετίζεται με 

εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων που συγκροτούνται στη βάση των ιδιοτήτων των 

σωμάτων και των δράσεων του ενός σώματος πάνω στο άλλο.50  

Στις εξηγήσεις51 των μαθητών, το θερμό σώμα έχει την ιδιότητα να μεταδίδει 

ποσότητα θερμότητας στο σώμα που πρόκειται να θερμανθεί. Το δεύτερο σώμα 

παίρνει αυτή την ποσότητα θερμότητας και ανεβαίνει η θερμοκρασία του. 

Χαρακτηριστικό αυτών των εξηγήσεων είναι ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός 

θερμικού φαινομένου, η συνολική θερμοκρασία του συστήματος των σωμάτων, 

διατηρείται.52 Έτσι, όταν ένα θερμό αντικείμενο, για παράδειγμα, ρίχνεται μέσα σε 

ένα ψυχρό υγρό, οι μαθητές που θεωρούν τη θερμότητα ποσοτικό μέγεθος και τη 

θερμοκρασία ως μέτρο της ποσότητας αυτής, υποστηρίζουν ότι το άθροισμα των 

θερμοκρασιών των σωμάτων πριν και μετά το τέλος της θερμικής διαδικασίας πρέπει 

να είναι το ίδιο.53 Σύμφωνα με τους μαθητές, δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, γιατί 

αυτό θα σήμαινε ότι τα σώματα απέκτησαν ξαφνικά περισσότερη θερμότητα απ’ ότι 

πριν, πράγμα αδύνατο. Όσους βαθμούς θερμοκρασίας χάνει το ένα σώμα, τόσους 

κερδίζει το άλλο. 

• Οι εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων με όρους ιδιοτήτων των σωμάτων και δράσης 

του ενός σώματος πάνω στο άλλο, τείνουν να σχετίζονται με τη θεώρηση της θερμικής 

                                                                                                                                                                              
49 Wiser 1986 
50 Hewson & Hamlyn 1984, Wiser 1986, Kesidou & Duit 1993, Tiberghien 1998 
51 Tiberghien 1998 
52 Για παράδειγμα, «ένα κομμάτι μετάλλου θερμοκρασίας 80ο C προστίθεται σε νερό θερμοκρασίας 20ο C. 

Οι μαθητές εξήγησαν τη θερμική διαδικασία με όρους αποβολής ποσότητας θερμότητας από το μέταλλο 
και απορρόφησης της από το νερό. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν αν κάποια στιγμή μπορούν να έχουν 
θερμοκρασίες 40ο C και 25ο C αντίστοιχα. Οι μαθητές απάντησαν ότι αυτό είναι αδύνατο λέγοντας: 
‘αυτό είναι αδύνατο. Τώρα έχουμε 65ο C και αρχικά είχαμε 100ο C, που έχουν πάει οι άλλοι βαθμοί;» 
(Kesidou & Duit 1993). 

53 Kesidou & Duit 1993 
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ισορροπίας ως μιας πιθανής κατάστασης όπου τελική θερμοκρασία των σωμάτων 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά τους.54 

• Η αντίληψη της θερμότητας ως ποσοτικού μεγέθους, το οποίο εμφανίζεται με μία ή 

δύο οντότητες που εκπέμπονται ή απορροφώνται αυθόρμητα από τα σώματα, και της 

θερμοκρασίας ως μέτρου της ποσότητας της θερμότητας, φαίνεται να συνδέεται με τη 

θεώρηση της θερμικής ισορροπίας ως μιας δυνατότητας όπου τα σώματα αποκτούν 

ίσες ποσότητες θερμότητας.55  

Στις εξηγήσεις των μαθητών, το θερμό σώμα μεταδίδει ποσότητα θερμότητας στο 

σώμα που πρόκειται να θερμανθεί. Το θερμό σώμα χάνει την παραπάνω ποσότητα 

θερμότητας και μειώνεται η θερμοκρασία του. Το δεύτερο σώμα παίρνει αυτή την 

ποσότητα θερμότητας και ανεβαίνει η θερμοκρασία του. Όσους βαθμούς 

θερμοκρασίας έχασε το πρώτο σώμα, τόσους κέρδισε το δεύτερο. Τα σώματα τείνουν 

να αποκτήσουν την ίδια ποσότητα θερμότητας, άρα και την ίδια θερμοκρασία.  

 

Η απεικόνιση του μοντέλου ΙΙ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 2. 

 
ΣΧΗΜΑ 2: ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ 

 Θερμότητα:  ποσοτικό μέγεθος,  
μία ή δύο οντότητες,  
αυθόρμητη εκπομπή ή απορρόφηση από σώματα. 

 
Θερμοκρασία:  μέτρο ποσότητας θερμότητας σώματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξηγήσεις με όρους 
ιδιοτήτων των σωμάτων και 
δράσης του ενός σώματος 
πάνω στο άλλο.  
(Διατήρηση συνολικής 
θερμοκρασίας συστήματος) 

Θερμική ισορροπία: δυνατότητα εξίσωσης ποσοτήτων  
θερμότητας σωμάτων.  

Τελική θερμοκρασία: εξάρτηση από χαρακτηριστικά σωμάτων 
(σύσταση, μέγεθος, πυκνότητα). 

 

Παράδειγμα56: Για τη διαστολή των υγρών, ένα σωλήνας με χρωματισμένο νερό 

τοποθετείται σε δοχείο με θερμό νερό: «Μια ποσότητα θερμότητας 

εκπέμπεται από το θερμό νερό. Διέρχεται μέσα από το γυαλί και 
                                                           
54 Tiberghien 1980, 1985, Brooks et al. 1984, Engel et al. 1985, Erickson 1985, Ραβάνης 1988, Nachmias 

et al. 1990, Sciarretta et al. 1990, Arnold et al. 1994, Lewis & Linn 1994, Καρανίκας 1996 
55 Erickson 1979, Duit & Kesidou 1988, Kesidou & Duit 1993 
56 Erickson 1979 
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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 ... Η θερμοκρασία του νερού μειώνεται όταν ένα 

παγάκι προστεθεί σε αυτό, γιατί το κρύο αφήνει το παγάκι και πηγαίνει στο 

νερό». 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙΙ: Η θερμότητα είναι ποσοτικό μέγεθος, που μεταφέρεται λόγω διαφοράς 

θερμοκρασίας από ένα σώμα υψηλότερης σε ένα άλλο χαμηλότερης 

θερμοκρασίας, μέχρι αυτά να φθάσουν σε κατάσταση θερμικής 

ισορροπίας. Η θερμοκρασία είναι ένα μέγεθος που δείχνει το πόσο 

θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα και που καθορίζει αν δύο ή 

περισσότερα σώματα είναι σε θερμική ισορροπία ή όχι. Τα θερμικά 

φαινόμενα εξηγούνται με όρους αλληλεπίδρασης. Η συνολική 

θερμότητα του συστήματος των σωμάτων, διατηρείται. Η θερμική 

ισορροπία είναι μια αναγκαιότητα που χαρακτηρίζεται από εξίσωση 

των θερμοκρασιών των σωμάτων.  

 

• Η αντίληψη της θερμότητας ως ποσοτικού μεγέθους, που μεταφέρεται από ένα σώμα 

υψηλότερης σε ένα άλλο χαμηλότερης θερμοκρασίας, μέχρι αυτά να φθάσουν σε 

κατάσταση θερμικής ισορροπίας, και της θερμοκρασίας ως ενός μεγέθους που δείχνει 

το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα και καθορίζει αν δύο ή περισσότερα σώματα 

είναι σε θερμική ισορροπία ή όχι όταν έρθουν σε επαφή, φαίνεται να σχετίζεται με 

εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων με όρους αλληλεπίδρασης.57 Η διατήρηση της 

συνολικής θερμότητας του συστήματος των σωμάτων, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

ενός θερμικού φαινομένου, χαρακτηρίζει τέτοιες εξηγήσεις.  

• Οι εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων με όρους αλληλεπίδρασης και η θεώρηση της 

θερμικής ισορροπίας όπου τα σώματα αποκτούν ίσες θερμοκρασίες, ως 

αναγκαιότητας, φαίνεται να συνυπάρχουν στη σκέψη των μαθητών για τα θερμικά 

φαινόμενα.58 Οι εξηγήσεις των θερμικών φαινομένων με όρους θερμότητας, 

                                                           
57 Linn & Songer 1991, Arnold & Millar 1996, Harisson et al. 1999 
58 Linn & Songer 1991, Lewis & Linn 1994, Arnold & Millar 1996, Harisson et al. 1999 
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θερμοκρασίας συνεπάγονται την αναγκαιότητα ύπαρξης θερμικής ισορροπίας. Αλλά 

και η αναγκαιότητα ύπαρξης θερμικής ισορροπίας προϋποθέτει εξηγήσεις με όρους 

παραμέτρων (θερμότητας και θερμοκρασίας). 

• Η αντίληψη της θερμότητας ως ποσοτικού μεγέθους, που μεταφέρεται από ένα σώμα 

υψηλότερης σε ένα άλλο χαμηλότερης θερμοκρασίας, μέχρι αυτά να φθάσουν σε 

κατάσταση θερμικής ισορροπίας, και της θερμοκρασίας ως ενός μεγέθους που δείχνει 

το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα και καθορίζει αν δύο ή περισσότερα σώματα 

είναι σε θερμική ισορροπία ή όχι όταν έρθουν σε επαφή, τείνει να εμφανίζεται με τη 

θεώρηση της θερμικής ισορροπίας ως αναγκαιότητα κατά την οποία οι θερμοκρασίες 

των σωμάτων εξισώνονται.59 

 

Η απεικόνιση του 3ου μοντέλου παρουσιάζεται στο σχήμα 3 που ακολουθεί. 

 
ΣΧΗΜΑ 3: ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙΙ 

 

 
Θερμότητα:  ποσοτικό μέγεθος,  

μία οντότητες,  
μεταφορά λόγω δθ μέχρι αποκατάσταση θερμικής 
ισορροπίας.. 

 
Θερμοκρασία:  μέγεθος που δείχνει πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα 

σώμα και καθορίζει αν δύο σώματα είναι σε 
θερμική ισορροπία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξηγήσεις με όρους 
αλληλεπίδρασης.  
(Διατήρηση θερμότητας 
συστήματος) 

Θερμική ισορροπία: αναγκαιότητα εξίσωσης θερμοκρασιών 
σωμάτων.  

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 

                                                                                                                                                                              
 
59 Linn & Songer 1991, Lewis & Linn 1994, Arnold & Millar 1996, Harisson et al. 1999 
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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 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»60, «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»61.  

Σε άλλη έρευνα62 οι μαθητές ρωτήθηκαν, αν σώματα από διαφορετικά 

υλικά (μέταλλο, ξύλο, γυαλί …) θα έχουν την ίδια θερμοκρασία αν 

τοποθετηθούν σε φούρνο 150ο C. Η απάντηση ενός μαθητή ήταν: «θα 

έχουν όλα την ίδια θερμοκρασία. Θα τα αισθανόμαστε όμως διαφορετικά. 

Για παράδειγμα, αν έχεις ένα σώμα 100ο C και ένα άλλο 200ο C και τα 

τοποθετήσεις σε περιβάλλον 150ο C θα φτάσουν όλα σε θερμοκρασία 150ο 

C».  

 

4. Σχολιασμός μοντέλων μαθητών: Εντοπισμός εμποδίων 
Να σημειωθεί αρχικά ότι, όσον αφορά τη δημοτικότητα των μοντέλων στις 

διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, το μοντέλο Ι φαίνεται να εμφανίζεται κυρίως σε 

μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ενώ το μοντέλο ΙΙ σε μαθητές που φοιτούν 

στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Το μοντέλο ΙΙΙ, που συγκεντρώνει τη μικρότερη δημοτικότητα 

έναντι των δύο προηγούμενων, εντοπίζεται περισσότερο σε μαθητές του Λυκείου. 

Κοινό χαρακτηριστικό του μοντέλου Ι και του μοντέλου ΙΙ των μαθητών αποτελεί το 

γεγονός ότι η θερμότητα και η θερμοκρασία δεν εκλαμβάνονται ως έννοιες που 

περιγράφουν αλληλεπιδράσεις του σώματος με το περιβάλλον του, αλλά ως έννοιες που 

σχετίζονται με το σώμα θεωρούμενο ως μεμονωμένο και τα χαρακτηριστικά του. Η 

θερμότητα δεν είναι μια ποσότητα που μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο μόνο όταν 

υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας και μέχρι αυτή να εξαλειφθεί, αλλά είναι ιδιότητα των 

                                                           
60 Linn & Songer 1991, σελ. 895 
61 Arnold & Millar 1996, σελ. 271 
62 Linn & Songer 1991 
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σωμάτων. Επιπλέον, στις εξηγήσεις των μαθητών για τα θερμικά φαινόμενα, η τελική 

θερμική κατάσταση των σωμάτων φαίνεται ότι εξαρτάται από ορισμένα χαρακτηριστικά 

των σωμάτων, δηλαδή από τα ίδια τα σώματα (για παράδειγμα από τη σύσταση, το 

μέγεθος, την πυκνότητα τους). Επομένως, και η θερμοκρασία των σωμάτων, θεωρείται 

από τους μαθητές, ως ιδιότητά τους και όχι ως μέγεθος που περιγράφει την 

αλληλεπίδραση των σωμάτων, καθορίζοντας την ύπαρξη και την κατεύθυνση της ροής 

ενέργειας από το ένα σώμα στο άλλο. Συνεπώς, τόσο η θερμότητα, όσο και η 

θερμοκρασία θεωρούνται από τους μαθητές ως ιδιότητες των σωμάτων. Αξίζει να 

σημειωθεί επίσης η τάση των μαθητών να αποδίδουν στη θερμότητα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και να θεωρούν ότι εμφανίζεται με δύο οντότητες (θερμότητα ή κρύο). 

Επιπλέον, στα δύο πρώτα μοντέλα Ι & ΙΙ, η θερμότητα δεν διαφοροποιείται από τη 

θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θεωρείται μέτρο της έντασης ή της ποσότητας της 

θερμότητας. Αυτή η άποψη οδηγεί τους μαθητές στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη (ή η 

απομάκρυνση) θερμότητας, έχει πάντα ως αποτέλεσμα την αύξηση (ή την ελάττωση) της 

θερμοκρασίας του σώματος, είτε το σώμα αλλάζει φάση είτε όχι. Η οποιαδήποτε αύξηση 

(ή μείωση) της θερμοκρασίας του σώματος εξηγείται από τους μαθητές με όρους 

προσθήκης (ή αποβολής) θερμότητας (ή σε ορισμένες περιπτώσεις και κρύου). Γι αυτούς, 

για παράδειγμα, είναι αδύνατον ένα σώμα να θερμαίνεται και να μην αυξάνει η 

θερμοκρασία του. Δύο σώματα επίσης που δέχονται το ίδιο ποσό θερμότητας, σύμφωνα 

με τους μαθητές, πρέπει πάντα να φθάνουν στην ίδια θερμοκρασία, αφού η θερμοκρασία 

είναι μέτρο της θερμότητας. 

Τα δύο πρώτα μοντέλα των μαθητών, καταδεικνύουν, επίσης, ότι υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία στην κατανόηση της θερμικής ισορροπίας. Θεωρείται δυνατότητα (πιθανή 

κατάσταση) και όχι αναγκαιότητα. Τα διάφορα σώματα όταν βρίσκονται στο ίδιο 

περιβάλλον, για μακρό χρονικό διάστημα, δεν θεωρούνται, από τους μαθητές, ότι έχουν 

απαραίτητα την ίδια θερμοκρασία. Η θερμοκρασία ενός σώματος φαίνεται να εξαρτάται 

από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο. Η κατανόηση της θερμικής 

ισορροπίας, είναι κεντρικής σημασίας για τη μελέτη των διαδικασιών που σχετίζονται με 

θέρμανση και ψύξη, γιατί οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας ορίζονται με 

βάση αυτήν. Για τους μαθητές, η αίσθηση του θερμού ή του ψυχρού που δημιουργείται, 

όταν το ανθρώπινο σώμα έρθει σε επαφή με ένα θερμό ή ψυχρό άλλο σώμα, 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι το σώμα έχει μεγάλη ή μικρή θερμότητα, ή βρίσκεται σε 

υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Συνεπώς, γι αυτούς, διαφορετικές αισθήσεις 

συνεπάγονται διαφορετικές θερμότητες - θερμοκρασίες.  
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Σε ότι αφορά το μοντέλο ΙΙΙ των μαθητών, πρέπει να επισημάνουμε ότι βρίσκεται προς 

την κατεύθυνση της σχολικής γνώσης. Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα μοντέλα, τα θερμικά 

φαινόμενα εξηγούνται με όρους φυσικών ποσοτήτων, της θερμοκρασίας και της 

θερμότητας, και η θερμική ισορροπία είναι μια αναγκαιότητα. Παράλληλα όμως 

διαφοροποιείται σημαντικά έναντι της σχολικής γνώσης. Η θερμότητα είναι μια ποσότητα 

που περιέχεται στα σώματα, θεωρείται δηλαδή «συνάρτηση κατάστασης». Επιπλέον, η 

θερμότητα στις εξηγήσεις των μαθητών, εμφανίζεται σαν μια ποσότητα που υπάρχει και 

έχει χαρακτηριστικά ρευστού. 

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν (i) τη θεώρηση της θερμότητας 

και της θερμοκρασίας ως ιδιότητας των σωμάτων, (ii) τη θερμοκρασία ως μέτρο της 

θερμότητας και (iii) την αίσθηση του θερμού ή του ψυχρού που δημιουργείται όταν το 

ανθρώπινο σώμα έρθει σε επαφή με ένα θερμό ή ψυχρό άλλο σώμα, ως ένδειξη ότι το 

σώμα έχει μεγάλη ή μικρή θερμότητα, ή βρίσκεται σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, ως 

τρία σημαντικά εμπόδια στα οποία προσκρούει η κατανόηση των θερμικών φαινομένων. 
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