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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση μιας διδακτικής 
ακολουθίας για την εισαγωγή ενεργειακών εννοιών μέσω μελέτης ενός σύνθετου 
τεχνολογικού συστήματος (του αυτοκινήτου), στα πλαίσια της καινοτομικής και 
εποικοδομητικής αντίληψης για το αναλυτικό πρόγραμμα Τεχνολογίας και Φυσικών 
Επιστημών. Πρόκειται για έρευνα εφικτότητας η οποία διενεργείται σε τρία επίπεδα: 
της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής/αξιολόγησης. Το επίπεδο ανάλυσης 
περιλαμβάνει (α) την επιστημολογική ανάλυση που αφορά βασικές ενεργειακές έννοιες 
αλλά και γνώση αναφοράς μηχανικού που αφορά σε διάφορους ενεργειακούς τύπους 
αυτοκινήτων, (β) την ανάλυση των νοητικών  παραστάσεων των μαθητών για την 
ενέργεια αλλά και για την τεχνολογία λειτουργίας σύνθετων συστημάτων και (γ) την 
ανάλυση των απαιτήσεων της καινοτομικής και εποικοδομητικής αντίληψης για το 
αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Το επίπεδο σχεδιασμού 
περιλαμβάνει την διατύπωση των διδακτικών στόχων και την διαμόρφωση του 
περιεχομένου της διδακτικής ακολουθίας. Δομικά χαρακτηριστικά της ακολουθίας 
συνιστούν (α) η πολιτισμική επιλογή της εισαγωγής ενεργειακών εννοιών εντός ενός 
τεχνολογικού πλαισίου (λειτουργία αυτοκινήτου), (β) η εννοιολογική επιλογή της 
συστημικής προσέγγισης ενός σύνθετου τεχνολογικού συστήματος μέσω του μοντέλου 
των ενεργειακών αλυσίδων και (γ) η μεθοδολογική επιλογή της σχολικής εκδοχής της 
υποθετικο-παραγωγικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης. Η προτεινόμενη 
ακολουθία απαρτίζεται από δύο διδακτικές ενότητες οι οποίες αναφέρονται στα 
συμβατικά (βενζινοκίνητα) και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υλοποιείται μέσω 
δραστηριοτήτων οι οποίες βασίζονται σε μετασχηματισμένο υλικό προερχόμενο από 
μοντελοποίηση πραγματικών τεχνολογικών αντικειμένων. Τέλος, το επίπεδο 
εφαρμογής/αξιολόγησης περιλαμβάνει την πειραματική εφαρμογή της διδακτικής 
ακολουθίας σε 42 μαθητές της α’ γυμνασίου και την αξιολόγηση της προσδοκώμενης 
γνωστικής προόδου των μαθητών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι η 
πλειοψηφία των μαθητών του δείγματος ανταποκρίνονται ικανοποιητικά και είναι 
δυνατόν να σημειώσουν σημαντική γνωστική πρόοδο, οικοδομώντας συνεκτικές 
νοητικές παραστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη σχολική γνώση και ειδικότερα με 
την ενεργειακή προσέγγιση των διαφορετικών τύπων αυτοκινήτου. 
 

Λέξεις κλειδιά 
Ενέργεια, σύνθετο τεχνολογικό σύστημα, αυτοκίνητο, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) 
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1.0 Γενική Συζήτηση  - Εισαγωγή 

Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει ακαδημαϊκά αλλά και σε επίπεδο πολιτικής και 

καθημερινής πρακτικής πάνω στο ‘αναγκαίο’ επιστημονικό υπόβαθρο των πολιτών. Οι 

θέσεις που διατυπώνονται τελευταία τείνουν στην αναγκαιότητα σύγκλισης της 

επιστημονικής γνώσης με την χρηστικότητα ενός επιστημονικού και τεχνολογικού 

‘εγγραμματισμού’  (Jenkins, 1997; Millar & Osborne, 1998; Κουλαϊδής, Δημόπουλος, 

Σκλαβενίτη & Χρηστίδου, 2001; Καρύδας & Κουμαράς 2002; Ogborn, 2005; 

Κουμαράς, 2015). Αυτού του τύπου ο εγγραμματισμός,  μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

εκπαίδευσης και του προσανατολισμού των αναλυτικών προγραμμάτων προς την 

λογική της τεχνολογίας και της επιστήμης για όλους. Το να είναι κάποιος τεχνολογικά 

εγγράμματος συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση πάνω σε τεχνολογικά θέματα, γνώση 

της χρήσης και της λειτουργίας κάποιου τεχνολογικού αντικειμένου, από ποια μέρη 

αποτελείται και επίσης πως η λειτουργία αυτή μας επηρεάζει (Moore, 2011). Ο πολίτης 

που έχει μια φυσική περιέργεια και ενδιαφέρον για τα αντικείμενα της τεχνολογίας δεν 

έχει απαραίτητα και το υπόβαθρο ερμηνείας των φυσικών φαινομένων ή των 

επιστημονικών αρχών στα οποία βασίζεται η λειτουργία του τεχνολογικού 

αντικειμένου. Επίσης πολλές φορές είναι λογικό να αγνοεί εντελώς ή να έχει ελλιπείς 

γνώσεις της τεχνολογικής δομής και λειτουργίας του κάθε τεχνολογικού αντικειμένου. 

Μια παράλληλη προσέγγιση επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων με λειτουργικές 

αναφορές στα πραγματικά κοινωνικά ζητήματα μπορεί να είναι χρήσιμη και αποδοτική 

για τον επαρκή ‘εξοπλισμό’ ενός πολίτη γενικής εκπαίδευσης και να επηρεάσει θετικά 

την καταναλωτική του συμπεριφορά και γενικότερα τη στάση του απέναντι στον 

τεχνολογικό κόσμο. Ζητούμενο είναι σε κάθε περίπτωση, ο πολίτης αυτός να μπορεί 

να κρίνει επαρκώς πριν κάνει επιλογές κοινωνικοοικονομικής υφής, βασιζόμενος σε 

επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις. Σύμφωνα με τους Καρύδα & Κουμαρά 

(2002) «οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν και πρέπει να μυηθούν στην κουλτούρα 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, έτσι ώστε οι αυριανοί πολίτες να διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές για μια ολοκληρωμένη 

προσωπική και κοινωνική ζωή» (σελ. 103-118). 

Στα πλαίσια της αναγνώρισης της αναγκαιότητας να εισαχθούν στοιχεία επιστημονικού 

και τεχνολογικού αλφαβητισμού στην εκπαίδευση, συζητείται το ζήτημα της φύσης, 

των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 

πλαίσια των οποίων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η εισαγωγή αυτών των στοιχείων. 

Σύμφωνα με τον Layton (2004) η φύση και το εύρος της σχέσης επιστήμης - 
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τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποκτούν διαφορετικές μορφές ανάλογα με τα διάφορα 

εκπαιδευτικά πλαίσια εντός των οποίων επιχειρείται η ταυτόχρονη εισαγωγή στοιχείων 

φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Έχουν εμφανισθεί εκπαιδευτικά προγράμματα 

όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των φυσικών επιστημών ή το αντίθετο και 

προγράμματα όπου επιχειρείται υπέρβαση της παραδοσιακής θεματικής προσέγγισης 

των γνωστικών αντικειμένων προς όφελος μιας δια-θεματικής προσέγγισης ζητημάτων 

που αφορούν στην επιστήμη, στην τεχνολογία και την κοινωνία (προγράμματα STS). 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή δεν φαίνεται να υπάρχουν 

«παραδείγματα επαρκώς δοκιμασμένων μαθημάτων που να προάγουν επιτυχώς τόσο 

τη μάθηση και κατανόηση των φυσικών επιστημών όσο και τις τεχνολογικές 

ικανότητες» (Layton, 2004, σελ. 177). Το ζήτημα του διδακτικού μετασχηματισμού 

στοιχείων της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης ταυτοχρόνως καθώς και του 

μετασχηματισμού των κοινωνικών πρακτικών αναφοράς σε σχολική γνώση και 

σχολικές πρακτικές καθίσταται περίπλοκο, επίσης, εξ αιτίας της διαφορετικών 

στοχεύσεων των δύο ειδών γνώσης. Το τεχνολογικό πρόβλημα διαφέρει πλήρως από 

το επιστημονικό πρόβλημα (Arageorgis & Baltas, 1989). Η κατασκευή ενός υλικού 

τεχνήματος απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν όχι μόνο σε γνώσεις 

διαφόρων φυσικών επιστημών αλλά και σε κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται με 

την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα, την ενεργειακή ή/και οικονομική απόδοση κλπ. 

Κατά συνέπεια, το όλο εγχείρημα απαιτεί μια δια-θεματική προσέγγιση η οποία 

καθοδηγείται από τη φύση και τα χαρακτηριστικά του προς επίλυση κατασκευαστικού 

προβλήματος ή/και του συναφούς / -ών κοινωνικού / -ών προβλήματος / -ων (Layton, 

2004). Πρόκειται για ένα διδακτικό μετασχηματισμό διεπιστημονικών σχέσεων που 

συγκροτούνται κατά τη συνολική πραγμάτευση πραγματικών φαινομένων, κατά την 

αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων (Μπαλτάς, 1983).  

Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι να προσδιοριστούν η φύση και τα 

χαρακτηριστικά ενός δια-θεματικού μετασχηματισμού της επιστημονικής και 

τεχνολογικής γνώσης καθώς και του μετασχηματισμού των κοινωνικών πρακτικών 

αναφοράς σε κατάλληλη σχολική γνώση και κατάλληλες σχολικές πρακτικές ώστε οι 

μαθητές να οδηγηθούν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών αντιλήψεων (που 

σχετίζονται με την εννοιολογική και μεθοδολογική συνιστώσα της επιστημονικής 

γνώσης), τεχνολογικών δεξιοτήτων και κοινωνικών στάσεων που αφορούν στη χρήση 

της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε κοινωνικά προβλήματα. Η σε βάθος 

γνώση και ανάπτυξη επιστημονικού κριτηρίου στην λήψη αποφάσεων και στις 
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κοινωνικές στάσεις απέναντι σε τέτοια ζητήματα διαμορφώνονται από την εκπαίδευση 

και μάλιστα από τα πρώιμα σχολικά χρόνια. Επίσης είναι κάτι που αφορά όλους τους 

πολίτες και όχι μόνο τους ειδικούς και επομένως στο σχολικό επίπεδο όχι μόνο τους 

μαθητές που στοχεύουν σε τεχνικά και επιστημονικά πεδία σπουδών, αλλά σε όλους 

εφόσον όλοι είναι μελλοντικοί πολίτες. Για παράδειγμα, η επιστήμη για όλους πρέπει 

να περιλαμβάνει κοινωνικού ενδιαφέροντος θέματα όπως η υπερθέρμανση του 

πλανήτη (Hobson, 2006) και, επιπλέον, «χωρίς επιστημονικά εγγράμματο πληθυσμό, 

δεν είναι δυνατό να περιμένουμε έναν καλύτερο κόσμο» (Nelson, 1999, σελ. 14).  

Στα πλαίσια της αναγνώρισης της αναγκαιότητας να εισαχθούν στοιχεία επιστημονικού 

και τεχνολογικού αλφαβητισμού στην εκπαίδευση, συζητείται το ζήτημα της φύσης, 

των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 

πλαίσια των οποίων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η εισαγωγή αυτών των στοιχείων. Οι 

μεταφορές και ειδικά το ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

του σημερινού τρόπου ζωής και ένας από τους τρεις κυριότερους ρυπογόνους 

παράγοντες στην γη. Στην παρούσα χρονική στιγμή βρισκόμαστε ως κοινωνίες, 

ενεργειακά, σε μια μεταβατική κατάσταση όπου από τα άφθονα, φθηνά και βρώμικα 

ορυκτά καύσιμα περνάμε σε μια περισσότερο ακριβή αλλά αναγκαία τεχνολογία 

αξιοποίησης άλλων ενεργειακών πηγών τις οποίες οι άνθρωποι προετοιμάζονται να 

αποδεχτούν. Τα συμβατικά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο) κυριαρχούν ακόμη 

σε μεγάλο ποσοστό, όμως είναι εμφανής η μετάβαση σε άλλες τεχνολογίες που δεν τα 

χρησιμοποιούν καθόλου ή τα χρησιμοποιούν μερικώς σε μια λογική υβριδικού 

συστήματος. Ηλεκτρικά και ηλιακά οχήματα, οχήματα κυψελών υδρογόνου, 

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα ή συσπειρωμένη ενέργεια ελατηρίων είναι 

καινοτομικές εφαρμογές που έχουν τεχνολογικές και περιβαλλοντικές συμπεριφορές 

οι οποίες τους αποδίδουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Niakolas, 

Dialetou, Neophytides & Vagenas, 2016; Riley, 2003). Ο πολίτης καταναλωτής 

καλείται ήδη σήμερα να αξιολογήσει και να επιλέξει όχημα και με τεχνολογικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια σε τέτοιο βαθμό που είναι απαραίτητο να έχει 

τεχνολογικές γνώσεις (λειτουργία, δομή), επιστημονικές (απόδοση, απώλειες, 

αεροδυναμική) αλλά και περιβαλλοντικές/κοινωνικές (ατμοσφαιρική ρύπανση, 

φαινόμενο θερμικής νησίδας, ηχορύπανση περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενεργειακής 

πηγής, στέρηση αγροτικών εκτάσεων κ.λπ.). Οι πολίτες θα μπορούσαν να γίνουν 

περισσότερο ικανοί να διαχειριστούν αυτήν την καταναλωτική και κοινωνική 

πρόκληση σε σχέση με την ενέργεια, τα είδη των αυτοκινήτων και τις αντίστοιχες 
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περιβαλλοντικές επιδράσεις με την χρήση πραγματικά επιστημονικής γνώσης 

(Domenech, 2007) και όχι, για παράδειγμα, μόνο με την αλληλεπίδραση με τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης τα οποία δίνουν πληροφορίες κυρίως προπαγανδιστικού ή 

διαφημιστικού τύπου. Επομένως είναι απαραίτητη η ύπαρξη στα αναλυτικά 

προγράμματα Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, ενοτήτων που να δίνουν τα 

εφόδια στους μαθητές να επιλέγουν και να αξιολογούν αυτοκίνητα και κατ' επέκταση 

μηχανές και τεχνολογικά συστήματα με επιστημονικά και τεχνολογικά αξιολογικά 

εργαλεία. 

Στην παρούσα εργασία πρόκειται να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα εισαγωγής 

βασικών ενεργειακών εννοιών ταυτόχρονα με τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 

γνώσεις στην βασική εκπαίδευση, μέσω του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 

αξιολόγησης μιας ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων η οποία αναφέρεται στην 

ενεργειακή μελέτη του αυτοκινήτου και απευθύνεται σε μαθητές 12-13 ετών. Η 

ακολουθία αυτή είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του ελληνικού προγράμματος 

σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας της α’ γυμνασίου, ενώ παράλληλα 

εισάγονται καινοτομικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την εποικοδομητική και την  

διερευνητική προσέγγιση της διδασκαλία και μάθησης που υποθέτουμε ότι είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν μαθητές της συγκεκριμένου ηλιακού επιπέδου σε μαθησιακή 

πρόοδο σύμφωνα με τις γνωστικές τους δυνατότητες.  

 

1.1 Το ερευνητικό πρόβλημα της διατριβής 

Η παρούσα διατριβή αφορά στην διερεύνηση των όρων υπό τους οποίους είναι δυνατόν 

να διαμορφωθεί μια διδακτική ακολουθία σχετική με το αυτοκίνητο και την ενέργεια 

στα πλαίσια του «καινοτομικού» και «εποικοδομητικού» τρόπου συγκρότησης 

αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Κολιόπουλος, 2006). Το βασικό ζήτημα εδώ αφορά την διδασκαλία ενεργειακών 

εννοιών με ταυτόχρονη τεχνολογική προσέγγιση του συμβατικού και του ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου. Από την βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι το εννοιολογικό μοντέλο των 

ενεργειακών αλυσίδων μπορεί να είναι κατάλληλο για την διδακτική προσέγγιση των 

ενεργειακών εννοιών σε απλά ή σύνθετα  τεχνολογικά συστήματα (Tiberghien & 

Megalakaki, 1995; Koliopoulos & Constantinou, 2012; Papadouris & Constantinou, 

2016; Sissamberi & Koliopoulos, 2015; Delengos & Koliopoulos, 2018). 
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Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελετών που διερευνούν την εφαρμογή σε 

σχολικό περιβάλλον σύγχρονων τάσεων για την τεχνοεπιστημονική αντιμετώπιση 

τεχνολογικών συστημάτων (STS, STEM) η εμπλοκή του αυτοκινήτου μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο αλλά και πυλώνα του ζητούμενου τεχνοεπιστημονικού διπόλου 

(Batterham, Stanisstreet & Boyes, 1996; Chang, 2005; Borradaile, 2004; Faria, Klima, 

Posen & Azevedo, 2015; Berenson, Dawkins & White, 2013).   

Το κύριο ερευνητικό ζήτημα εδώ, είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η προτεινόμενη 

διδακτική παρέμβαση μπορεί να επιτύχει την νοητική πρόοδο των μαθητών της α' 

γυμνασίου σε σχέση με τις ενεργειακές έννοιες, αλλά ταυτόχρονα την διεύρυνση της   

αντίληψής τους όσον αφορά την τεχνολογική δομή και λειτουργία του αυτοκινήτου 

(συμβατικού και ηλεκτροκίνητου). Στην παρούσα μελέτη το βασικό ερευνητικό 

πρόβλημα συνίσταται στο να διερευνηθεί η δυνατότητα να σχεδιασθεί μια διδακτική 

παρέμβαση η οποία να οδηγεί τους μαθητές του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου να 

οικοδομήσουν βασικές ποιοτικές και ποσοτικές ενεργειακές έννοιες με τη βοήθεια της 

τεχνολογικής και περιβαλλοντικής διάστασης της γνώσης για ένα σύνθετο τεχνολογικό 

σύστημα όπως αυτό του αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται τα εξής δύο 

ερευνητικά ερωτήματα: 

- είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια διδακτική ακολουθία για την έννοια της ενέργειας 

στην αρχική βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το περιεχόμενο να 

αποτελεί ένα επιστημολογικά έγκυρο διδακτικό μετασχηματισμό επιστημονικής 

γνώσης για την ενέργεια ενός σύνθετου τεχνολογικού συστήματος όπως είναι το 

αυτοκίνητο που να ανταποκρίνεται στις γνωστικές ανάγκες και δυνατότητες των 

μαθητών της α’ γυμνασίου και, συγχρόνως, να είναι συμβατή με τις παραδόσεις του 

ελληνικού προγράμματος σπουδών;  

- είναι δυνατή η γνωστική πρόοδος των μαθητών της α΄ γυμνασίου και ειδικότερα η 

οικοδόμηση εκ μέρους τους στοιχείων ενός ημι-ποσοτικού εξηγητικού μοντέλου για 

την ενέργεια, με τη βοήθεια στοιχείων τεχνολογικής (δομή και λειτουργία διαφόρων 

ενεργειακών τύπων αυτοκινήτου) και περιβαλλοντικής (επιπτώσεις στο περιβάλλον 

της λειτουργίας του αυτοκινήτου) γνώσης μετά την παρακολούθηση της προτεινόμενης 

διδακτικής  παρέμβασης;  

1.2 Το μοντέλο ανάλυσης, σχεδιασμού και εφαρμογής της έρευνας 

Το ερευνητικό πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε τρία επίπεδα: το επίπεδο ανάλυσης, το 

επίπεδο σύνθεσης και το επίπεδο εφαρμογής (Κολιόπουλος, 2006). Το συγκεκριμένο 



 13 

πλαίσιο προσέγγισης σχετίζεται με τις λεγόμενες έρευνες ‘εφικτότητας’(Astolfi, 1993) 

ή ‘αναπτυξιακές’ έρευνες (Lijnse, 1995) και η εγκυρότητά του βασίζεται στο 

ερευνητικό ρεύμα του σχεδιασμού διδασκαλιών βασισμένων στην έρευνα η οποία 

διεξάγεται στο πλαίσιο κυρίως της ηπειρωτικής παράδοσης του πεδίου της Διδακτικής 

των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (Tiberghien, 1997; Meheut & Psillos, 

2004; Ruthven, Laborde, Leach & Tiberghien, 2014; Ραβάνης, 2018). Επί πλέον, έχει 

διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προτύπου σε συγκεκριμένες 

ανάλογες έρευνες (βλ. για παράδειγμα τις διδακτορικές διατριβές Δελέγκος, 2012; 

Δόσης, 2014;  Σισσαμπέρη, 2015).  

Το περιεχόμενο και οι στόχοι της διδασκαλίας διαμορφώνονται σύμφωνα με την 

καινοτομική-εποικοδομητική προσέγγιση για την μάθηση των Φυσικών Επιστημών. 

Ακολουθούμε το παρακάτω εξηγητικό Σχήμα 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.1: Το πλαίσιο ανάλυσης και σχεδιασμού διδακτικών ακολουθιών 

 (Κολιόπουλος, 2006) 
 

Πρόκειται για ένα διάγραμμα ροής που σχηματοποιεί τον τρόπο ανάλυσης και 

σχεδιασμού διδακτικών ακολουθιών (Κολιόπουλος, 2006). Σύμφωνα με αυτό, η 

διατύπωση των γνωστικών στόχων προέρχεται από την σύγκλιση τριών παραγόντων 

που εξασφαλίζουν επιστημονική εγκυρότητα, ψυχολογική συμβατότητα και κοινωνική 

αποδοχή του προτεινόμενου περιεχομένου διδασκαλίας. Σε δεύτερο επίπεδο, 

διαμορφώνεται το περιεχόμενο της διδασκαλίας το οποίο αφ’ ενός ελέγχεται ως προς 

την εφικτότητα της εφαρμογής του σε σχολική τάξη και αφ’ ετέρου μέσω της 

εφαρμογής αυτής επιβεβαιώνεται αν έχουν επιτευχθεί οι ερευνητικοί στόχοι που 
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σχετίζονται με την επιδιωκόμενη γνωστική πρόοδο των μαθητών ή αν τα σχετικά 

γνωστικά αποτελέσματα χρειάζεται να ανατροφοδοτήσουν την αναδιαμόρφωση των 

γνωστικών στόχων του προγράμματος. 

1.3 Οι ερευνητικοί στόχοι και τα περιεχόμενα της διατριβής 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε ένα τεχνολογικό αντικείμενο 

και μια επιστημονική έννοια με την καταλυτική συνδρομή μιας κοινωνικής 

αναγκαιότητας. Στόχος της εργασίας μας είναι να αναδείξει τις δυσκολίες μιας τέτοιας 

προσέγγισης και να περιγράψει τις βασικές αρχές σχεδιασμού μιας ακολουθίας 

ενοτήτων η οποία θα έχει σαν στόχο την γνωστική πρόοδο των μαθητών ηλικίας 12-13 

ετών. Ειδικότερα διαπραγματευόμαστε την εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας 

σχετίζοντάς την με ένα μέσο μεταφοράς, το αυτοκίνητο,  το  οποίο αντιμετωπίζουμε ως 

ένα  τεχνολογικό σύνθετο σύστημα, του οποίου η χρήση συνεπάγεται μια σειρά από 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης που εντάσσεται στο 

ευρύτερο ζήτημα της εισαγωγής της ενέργειας στα σύνθετα τεχνολογικά συστήματα.  

Ως σύνθετο τεχνολογικό σύστημα επελέγη το αυτοκίνητο γιατί είναι ένα σύγχρονο και 

συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας αντικείμενο που χρήζει ορθής αξιολόγησης όσον 

αφορά την αγορά και χρήση του από τους πολίτες και σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα 

του περιβάλλοντος και της ζωής μας. Η ενέργεια είναι μια  διεπιστημονική έννοια που 

συνδέεται με την χρήση των τεχνολογικών αντικειμένων και το αυτοκίνητο είναι κατ’ 

αρχήν ένας ενεργειακός μετατροπέας. Το περιβάλλον είναι το κλειστό σύστημα στο 

οποίο η ενέργεια διατηρείται και επίσης υφίσταται τα αποτελέσματα των ενεργειακών 

μετατροπών. Όπως έχει δείξει η βιβλιογραφία, το περιβαλλοντικό ζήτημα είναι ικανό 

να «κινητοποιήσει» το ενδιαφέρον των ηλικιών που στοχεύουμε με την παρέμβασή μας 

(Batterham, Stanisstreet & Boyes, 1996;  Lester, Li Ma, Lee & Lambert, 2006). 

Συγκεκριμένα το βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή η εργασία 

είναι η διερεύνηση των όρων υπό τους οποίους είναι δυνατό να σχεδιαστεί σύμφωνα 

με την καινοτομική και εποικοδομητική αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα 

φυσικών επιστημών (Κολιόπουλος, 2006), μια ακολουθία διδακτικών ενοτήτων για την 

έννοια της ενέργειας σε σχέση με το αυτοκίνητο, να εφαρμοστεί στην α’  τάξη του 

Γυμνασίου και να προκαλέσει εξέλιξη των νοητικών παραστάσεων των 

μαθητών/τριών, συμβάλλοντας έτσι στην γνωστική τους ανάπτυξη τόσο στο 

εννοιολογικό πεδίο (ενεργειακές έννοιες) όσο και στο τεχνολογικό (τεχνολογία 

αυτοκινήτου). Το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπισθεί σε τρία επίπεδα: ανάλυση, 
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σύνθεση και εφαρμογή/αξιολόγηση (Κολιόπουλος, 1997). Για κάθε επίπεδο 

διατυπώνονται επιμέρους ερευνητικοί στόχοι. 

Για το επίπεδο της ανάλυσης οι ερευνητικοί στόχοι είναι: 

- Να γίνει καταγραφή και ανάλυση της γνώσης αναφοράς που σχετίζεται με την δομή 

και την λειτουργία του συμβατικού και του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ο στόχος αυτός 

προσεγγίζεται στο κεφάλαιο 2. 

- Να γίνει ανάλυση των νοητικών παραστάσεων των μαθητών για τις ενεργειακές 

έννοιες γενικότερα καθώς και για την τεχνολογική και ενεργειακή προσέγγιση των 

σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων και ιδιαίτερα του αυτοκινήτου. Αυτό το ζήτημα 

προσεγγίζεται στο κεφάλαιο 3. 

- Να αναλυθεί ο τρόπος που σχετίζεται στην σχολική εκπαίδευση η επιστήμη με την 

τεχνολογία και να διερευνηθεί η καταλληλότητα χρήσης της καινοτομικής και 

εποικοδομητικής αντίληψης για το αναλυτικό πρόγραμμα φυσ. επιστημών κατά την 

παράλληλη προσέγγισής τους. Αυτά τα ζητήματα προσεγγίζονται στο κεφάλαιο 4. 

Για το επίπεδο της σύνθεσης ο ερευνητικός στόχος είναι να διαπιστωθεί αν είναι 

δυνατόν να σχεδιαστούν κατάλληλοι διδακτικοί στόχοι και περιεχόμενο μιας 

διδακτικής ακολουθίας για την εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας σε σχέση με δύο 

τύπους αυτοκινήτου, του συμβατικού και του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ο στόχος αυτός 

προσεγγίζεται στο κεφάλαιο 5. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνεται η εξής πρώτη γενική 

υπόθεση της εργασίας: Είναι δυνατή η δημιουργία μιας διδακτικής ακολουθίας για την 

ενέργεια, το αυτοκίνητο και το περιβάλλον στην α’ Γυμνασίου της οποίας το περιεχόμενο 

να αποτελεί επιστημονικά έγκυρο διδακτικό μετασχηματισμό της γνώσης αναφοράς σε 

σχολική, να ανταποκρίνεται στις γνωστικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών/τριών 

αυτής της ηλικίας και συγχρόνως να είναι συμβατή με το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.  

Για το επίπεδο της εφαρμογής/αξιολόγησης ερευνητικό στόχο αποτελεί η αξιολόγηση 

του περιεχομένου της προτεινόμενης διδακτικής ακολουθίας με βασικό κριτήριο την 

επιδιωκόμενη εξέλιξη των νοητικών παραστάσεων των μαθητών/τριών της α’ 

Γυμνασίου για την τεχνολογία διαφόρων τύπων αυτοκινήτου, την ενεργειακή τους 

συμπεριφορά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης τους. Ο στόχος αυτός 

προσεγγίζεται στα κεφάλαια 6 και 7 τα οποία αφορούν τον ερευνητικό σχεδιασμό και 

την καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται κατά την εφαρμογή 

της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, 

διατυπώνεται η εξής δεύτερη γενική υπόθεση της εργασίας: Η πλειονότητα των 

μαθητών που θα παρακολουθήσουν την διδακτική ακολουθία για την ενέργεια, το 
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αυτοκίνητο και το περιβάλλον θα είναι σε θέση να σημειώσει γνωστική πρόοδο σε σχέση 

με την επιδιωκόμενη τεχνολογική και επιστημονική σχολική γνώση, δηλαδή αφ΄ενός να 

μετακινηθεί προς νοητικές παραστάσεις εγγύτερες της σχολικής γνώσης και συνεπώς 

περισσότερο επαρκείς.    

Η διατριβή αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο αφορά τα 

κίνητρα και το γενικό πλαίσιο της διατριβής, το ερευνητικό πρόβλημα και τους 

επιμέρους στόχους που τίθενται. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει στοιχεία που 

αφορούν στην τεχνολογική και επιστημονική γνώση αναφοράς, δηλαδή στο γνωστικό 

εκείνο υπόβαθρο στη βάση του οποίου θα σχεδιασθεί η επιδιωκόμενη σχολική γνώση 

για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

νοητικές παραστάσεις των μαθητών για την επιδιωκόμενη τεχνολογική και 

επιστημονική γνώση που αφορά στην έννοια της ενέργειας, καθώς και υποθέσεις για 

το ποιες από αυτές είναι δυνατόν αν αποτελέσουν το κατάλληλο γνωστικό πλαίσιο 

εντός του οποίου θα καταστεί δυνατή η γνωστική πρόοδος των μαθητών που θα λάβουν 

μέρος στην προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται 

το παιδαγωγικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού της γνώσης αναφοράς σε 

σχολική γνώση. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση της 

τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης σε ένα περιβάλλον διδασκαλίας φυσικών 

επιστημών ενώ περιγράφονται η φύση και τα χαρακτηριστικά των αντιλήψεων του 

αναλυτικού προγράμματος φυσικών επιστημών που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση του 

επιδιωκόμενου διδακτικού μετασχηματισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο 

τρόπος συγκρότησης και το περιεχόμενο της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης. 

Το έκτο κεφάλαιο αφορά στην μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης της 

προσδοκώμενης γνωστικής προόδου των μαθητών (στρατηγική, δείγμα και τεχνικές 

συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας), ενώ το έβδομο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την παρουσίαση της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από τον προέλεγχο και τον μετέλεγχο του γνωστικού επιπέδου των μαθητών/τριών που 

σχετίζεται με τα πεδία γνώσης που προαναφέρθηκαν. Τέλος, στο κεφάλαιο οκτώ, 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, δίνονται απαντήσεις στις ερευνητικές 

υποθέσεις και συζητείται η συμβολή της στην εξέλιξη  των αναλυτικών προγραμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η γνώση αναφοράς 
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2.0 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πιο έντονα από ποτέ η στροφή της 

πολιτικοκοινωνικής προσοχής στα περιβαλλοντικά προβλήματα, των ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων αλλά και τους ενδεχόμενους τρόπους αντίδρασης. Βασικό ζητούμενο σε 

αυτή την προσπάθεια είναι η αλλαγή στάσεων του πληθυσμού και η διαμόρφωσή τους 

έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να αισθάνεται προσωπική του ευθύνη την περιβαλλοντικά 

φιλική συμπεριφορά του και καταναλωτική του εναρμόνιση σε σχέση με αυτή. Από τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης λοιπόν υπάρχει καταιγισμός ενημέρωσης και άφθονες 

σκληρές εικόνες που προσπαθούν να διαμορφώσουν στους πολίτες μια συνείδηση που 

δεν υπήρχε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σε σχέση με τις ατομικές ευθύνες απέναντι 

στην βιωσιμότητα του πλανήτη. 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα του περιβάλλοντος πια, ίσως το πιο επείγον για την 

βιωσιμότητα της γης,  είναι επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του άνθρακα 

αλλά και άλλα αέρια παράγωγα της καύσης των υδρογονανθράκων. Αυτά προέρχονται 

από την καύση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας σε όλες σχεδόν τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Η  διαχείριση και κατανάλωση της ενέργειας είναι ο 

βασικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις 

κλιματικές αλλαγές αλλά και την ρύπανση της ατμόσφαιρας που προκαλεί ο κύκλος 

αυτός της ενεργειακής διαχείρισης. Υπεύθυνες για το 30% περίπου των εκπομπών 

αυτών είναι οι μεταφορές (Helmers & Marx, 2012). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί δράσεις για τεχνολογικές καινοτομίες και 

καμπάνιες που αφορούν την αύξηση των εναλλακτικών οχημάτων με ταυτόχρονη 

μείωση των ρυπογόνων συμβατικών οχημάτων καθώς και την αλλαγή των συνηθειών 

μετακίνησης των πολιτών. «Οι μεταφορές και η ενέργεια είναι στην καρδιά της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και έχουν μια σημαντική επίδραση στην 

καθημερινότητα των πολιτών»1. Παρόμοιες δράσεις έχουν εδώ και πολλά χρόνια 

αναληφθεί και στις Ηνωμένες πολιτείες που είναι ο άλλος μεγάλος πόλος βιομηχανικής 

ανάπτυξης αλλά και ρύπανσης και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί εκεί έχουν 

ήδη περάσει και σε σχολικά προγράμματα  (NESEA, 2001). 

Στον ίδιο δρόμο μπαίνουν σταδιακά και οι υπόλοιπες βιομηχανικές και μη χώρες και 

παγκόσμια είναι η τάση διαμόρφωσης της στάσης  και της ευθύνης του κάθε ατόμου 

απέναντι στο περιβάλλον καθώς και στην συνειδητοποίηση του "ενεργειακού 

                                                
1 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport 
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αποτυπώματος" που αυτή συνεπάγεται. Σε κλίμακα αυτοκινητοβιομηχανιών,  

παρατηρείται άλλοτε  μια αδράνεια και άρνηση των μεγάλων εταιρειών να διαθέσουν 

κεφάλαια για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και άλλοτε μια προθυμία προς την 

κατεύθυνση μείωσης των ρύπων. Η προσπάθεια για παράδειγμα που έγινε κατά την 

δεκαετία του 90 στην Καλιφόρνια υπέρ του ηλεκτρικού αυτοκινήτου παρά το γεγονός 

ότι είχε σαν αποτέλεσμα παραγωγή και κυκλοφορία πραγματικά καλών προϊόντων, 

βρήκε σοβαρά εμπόδια από τις πετρελαϊκές εταιρείες και τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

και απέτυχε (όπως περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ ‘Who killed the electric car’). 

Αντίθετα  η Ευρωπαϊκή και η Κορεατική βιομηχανία αυτοκινήτων δεσμεύτηκαν και σε 

μεγάλο βαθμό πέτυχαν από το 1995 ως το τέλος του 2009 να μειώσουν τις εκπομπές 

των καινούριων αυτοκινήτων κατά 25 %, ενώ οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επιδιώκουν επιπλέον μείωση 30% κατά την δεκαετία 2021-2030 των εκπεμπόμενων 

από τα οχήματα καυσαερίων (Energy Union, 2017). 

Η αλλαγή του status quo κάθε άλλο παρά εύκολη είναι και παρά τα τόσο σοβαρά  

περιβαλλοντικά προβλήματα, οι όποιες αλλαγές χρειάζονται συντονισμό πολιτικής 

βούλησης και κοινωνικής πίεσης, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το μοντέλο 

ανάπτυξης που βασίζεται στην συνεχή άνοδο της κατανάλωσης. Κυβερνήσεις και 

ιδιωτικές εταιρείες προσανατολίζονται, με αργούς ρυθμούς βέβαια, προς τη 

διαμόρφωση νέων προτύπων ζωής και καταναλωτικών συνηθειών κάτι που είναι καθώς 

φαίνεται αναπόφευκτο εφόσον πια έχει γίνει κοινώς αποδεκτό ότι η γη έχει σοβαρό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα (Συνθήκη Κιότο, Συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι κλπ). 

Και αυτή είναι σαφώς και η στάση των διεθνών οργανισμών που επιθυμούν να 

συντονίσουν κατά κάποιο τρόπο τους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας και τους 

ρυθμούς αποδοχής της  από τους πολίτες. 

Η μείωση ή και ο μηδενισμός των άμεσων εκπομπών από τα οχήματα οδηγεί σταδιακά 

στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Λόγω των μειονεκτημάτων τους, αλλά και του 

μεγάλου σχετικά κόστους κατασκευής τους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα µε συσσωρευτές 

δεν έχουν ακόμα διατεθεί σε μεγάλους αριθμούς και σε ποικιλία μοντέλων στην αγορά. 

Αυτό αλλάζει με ταχείς ρυθμούς ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία. Τα επόμενα 

χρόνια οι συσσωρευτές αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά και να αποκτήσουν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που θα επιτρέψουν την μαζική παραγωγή και διείσδυση στην 

αγορά πρακτικών μικρών αυτοκινήτων πόλης. Επιπλέον οι τιμές των ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων αναμένεται να συμπιεσθούν μόλις αρχίσει η μαζική παραγωγή τους. Ήδη 

σημειώνονται επιτυχημένες επιχειρηματικές δράσεις στον τομέα αυτόν (π.χ. 
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αυτοκίνητα Tesla, Nissan Leaf, Chevrolet Volt κλπ), θα χρειαστεί όμως εντονότερη 

κοινωνική δράση προς την κατεύθυνση της αλλαγής των συνηθειών των χρηστών και 

της εξοικείωσής τους µε την ιδέα της χρήσης τέτοιων μικρών αυτοκινήτων πόλης. 

Σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα, της προβλεπόμενης διείσδυσης των 

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά, το οποίο στηρίζεται σε πληθώρα 

στοιχείων και πηγών, φαίνεται ότι το έτος 2035 θα ταξινομούνται σε ολόκληρο τον 

κόσμο νέα αυτοκίνητα τα οποία θα είναι σε  ποσοστό 63% ηλεκτροκίνητα και σε 

ποσοστό 37% συμβατικά. 

Σχήμα 2.1 :		Προβλεπόμενη διείσδυση στην αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 

 

Είναι επίσης γεγονός ότι κατά τις επόμενες δύο έως τρεις πενταετίες η υβριδική 

τεχνολογία θα σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Ο 

συνδυασμός κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρας ή πετρελαιοκινητήρας), 

µε έναν η περισσότερους ηλεκτροκινητήρες δίνει στην κατανάλωση εξαιρετικά 

αυτοκίνητα, οικονομικότατα σε καύσιμο, ιδιαίτερα μειωμένης ρύπανσης ιδίως υπό 

συνθήκες αργής κυκλοφορίας και συμφορήσεων εντός των πόλεων. 

Η ηλεκτροκίνηση είναι περιβαλλοντικά πιο φιλική από την χρήση συμβατικών 

οχημάτων, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς εξαρτάται από το ενεργειακό 

μείγμα του συστήματος από το οποίο απορροφά ενέργεια το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

Δυστυχώς, το ενεργειακό μείγμα του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας είναι τέτοιο 

που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν τελικά χειρότερο ενεργειακό αποτύπωμα από 

τα συμβατικά. Στην Ελλάδα λοιπόν μπορούμε να επωφεληθούμε τη μείωση των 

εκπομπών από την ηλεκτροκίνηση μόνο αν η ηλεκτρική ενέργεια που θα φορτίζει τις 

μπαταρίες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων προέρχεται από ΑΠΕ. 
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Επιπλέον το ηλεκτρικό όχημα με συσσωρευτή, ως μονάδα διεσπαρμένης αποθήκευσης 

ενταγμένη σε ένα «ευφυές» δίκτυο, μπορεί αφενός να λειτουργήσει ως συνδετικός 

κρίκος μεταξύ ΑΠΕ και δικτύου και αφετέρου μπορεί να συμβάλλει κατά τρόπο 

αξιόπιστο στη μείωση της αιχμής ζήτησης και στη μείωση εκπομπών ΑΤΘ, 

ενισχύοντας παράλληλα και την αξιοπιστία του δικτύου. Η παραπάνω πρακτική μπορεί 

να βρει κάλλιστα εφαρμογή στα ελληνικά νησιά και κυρίως στα μη διασυνδεδεμένα, 

με εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών, στην αξιοπιστία του 

δικτύου, αλλά και στην «τσέπη» του πολίτη. Η πολιτεία κατά την διεθνή πρακτική, 

είναι αυτή που θα πρέπει να βοηθήσει προκειμένου να διευκολύνει τη διείσδυση 

"πράσινων" αυτοκινήτων θεσπίζοντας πρόσθετα μέτρα, όπως εφαρμογή προγράμματος 

απόσυρσης με συνδυασμό επιδοτούμενης αγοράς υβριδικού ή ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου, οργάνωση  δημόσιου  δικτύου  φόρτισης  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων,  

μετατροπή  δημόσιων και δημοτικών οχημάτων σε υβριδικά ή αγορά νέων ηλεκτρικών 

οχημάτων, καθώς επίσης ειδική τιμολογιακή πολιτική και ελαφρύνσεις για τους 

κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καλλιεργηθούν συνθήκες 

ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας 

του περιβάλλοντος και επομένως αναδιάταξης των προτεραιοτήτων τους στον πίνακα 

των κριτηρίων µε τα οποία αποφασίζουν τις αγορές νέων αυτοκινήτων ή τις 

αποσύρσεις των παλαιών. 

Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί παρά να έχουν αντίκρισμα στην βασική εκπαίδευση, η 

οποία επωμίζεται μεγάλο βάρος για την ευαισθητοποίηση των μαθητών - πολιτών αλλά 

και την ουσιαστική γνώση και διήθηση των πληροφοριών που αφορούν τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των οχημάτων και σχετίζονται με τον πλανητικό-περιβαλλοντικό 

συναγερμό. Η ενέργεια αποτελεί έννοια κλειδί έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε όλη αυτή την 

διαπραγμάτευση. Για τα είδη αυτοκινήτου που διαπραγματευόμαστε σε αυτήν την 

μελέτη μας ενδιαφέρει συγκεκριμένη γνώση αναφοράς η οποία θα πρέπει στην 

συνέχεια να δοθεί μέσω της διδακτικής μας παρέμβασης σε μια μορφή συμβατή με τις 

γνωστικές δυνατότητες των μαθητών. Το συμβατικό αυτοκίνητο με τον θερμικό 

κινητήρα βενζίνης, πετρελαίου, υγραερίου ή φυσικού αερίου μπορεί να είναι η πρώτη 

κατηγορία που παρά τις διαφορές ο τρόπος λειτουργίας και τα μέρη που το αποτελούν 

είναι κοινά. Δεύτερη κατηγορία είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο συναντάται 
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στις αντιλήψεις των μαθητών και ως ηλιακό το οποίο συναντάται και ως υβριδικό 

(ηλεκτρικό και με κινητήρα εσωτερικής καύσης) σε ποικίλες εκδοχές2. 

Γι’ αυτούς τους δυο τύπους αυτοκινήτου, διακρίνουμε τρεις διαστάσεις στην σχετική 

γνώση αναφοράς: (α) την τεχνολογική διάσταση (ηλεκτρομηχανολογική δομή, 

κύκλωμα ελέγχου και τρόπος λειτουργίας των δύο τύπων αυτοκινήτων), (β) την 

επιστημονική διάσταση η οποία εξειδικεύεται στην ενεργειακή εξήγηση της 

λειτουργίας των δυο τύπων αυτοκινήτων (αποθήκευση, μεταφορά, μετατροπή και 

απώλειες ενέργειας,  βαθμό απόδοσης) και (γ) περιβαλλοντική - κοινωνική διάσταση 

(περιβαλλοντικές συνέπειες του τρόπου λειτουργίας του κάθε τύπου αυτοκινήτου, 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα). 

 

2.1 Συμβατικό αυτοκίνητο 

2.1.1 Ιστορικά στοιχεία – εξέλιξη του αυτοκινήτου 

Η λέξη αυτοκίνητο, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Ιανουαρίου 1899 στο 

κύριο άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας ‘New York Times’3.  Η ανάγκη όμως για 

μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων, υπήρξε από πολύ παλιά. Το πρόβλημα ήταν 

η δημιουργία "αυτοκινούμενου οχήματος", που θα αντικαθιστούσε τις άμαξες των 

παλαιότερων χρόνων που για κινητήρια δύναμη είχαν ανθρώπους και ζώα και οι οποίες 

δεν ήταν δυνατό να εξυπηρετήσουν τις νεότερες ανάγκες. Οι προβληματισμοί των 

μηχανικών αρχίζουν να γίνονται πράξη από το 1450 περίπου που κατασκευάζεται 

αυτοκινούμενο όχημα το οποίο κινείται με τη βοήθεια του ανέμου. Το 1482 ο 

Λεονάρντο ντα Βίντσι συνέλαβε την ιδέα για αυτοκινούμενη άμαξα με ελατήρια, αλλά 

η εφαρμογή της, έναν αιώνα αργότερα, είχε αρνητικά αποτελέσματα. Το 1769 ο Γάλλος 

μηχανικός Κινιό έκανε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την κατασκευή 

αυτοκινήτου, κατασκευάζοντας ένα τρίτροχο ατμοκίνητο όχημα. Το όχημα αυτό 

ανέπτυσσε ταχύτητα 95 Km/h, αλλά παρουσίαζε δυσεπίλυτα προβλήματα τροφοδοσίας 

και οδήγησης4. 

 
 
 
 

                                                
2 https://blogs.umass.edu/p139eck/2012/10/24/types-of-hybrid-vehicles/ 
3 https://jalopnik.com/the-word-automobile-was-first-used-in-the-new-york-time-5972932 
4 http://www.hybrid-vehicle.org/hybrid-vehicle-first-auto.html  
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Εικόνα 2.1 : Το ατμοκίνητο όχημα του Nicolas Joseph Cugnot (Musée des Arts et Métiers) 
 

Η τεχνολογική εξέλιξη που έφερε η βιομηχανική επανάσταση βοήθησε στην ταχεία 

βελτίωση στην τεχνολογία του αυτοκινήτου. Η εξέλιξη και τελειοποίηση της 

ατμομηχανής έδωσε τη δυνατότητα σε ευρωπαίους μηχανικούς όπως στη Γαλλία 

(1840) ο Σαρλ Ντιέτζ, και στην Ιταλία (1830) ο Λουίτζι Παγκάνι να παρουσιαστούν 

ατμοκίνητα αυτοκίνητα λεωφορεία (10-12 θέσεων), τα οποία πραγματοποιούν 

ορισμένα ταξίδια - επιτυχίες για τις τότε συνθήκες.  

Ο προβληματισμός των μελετητών της προηγούμενης περιόδου πάνω στην εξέλιξη των 

οχημάτων ήταν στο πώς θα αντικατασταθεί η "μυϊκή" από την "τεχνική" κινητήρια 

δύναμή τους. Τώρα μπαίνει αναγκαστικά το πρόβλημα της αντικατάστασης της 

ατμομηχανής από μια άλλη κινητήρια δύναμη για το όχημα που θα συγκέντρωνε 

περισσότερα πλεονεκτήματα από την ατμομηχανή και θα έλυνε το πρόβλημα της 

σχέσης: προσφορά εργασίας - απόδοση του οχήματος· με άλλα λόγια, την αύξηση του  

συντελεστή απόδοσης. Από το 1774 ο Βόλτα κατέληξε σε συμπεράσματα από τα 

πειράματά του πάνω στην ανάφλεξη και έκρηξη μειγμάτων μεθανίου και αέρα με 

ηλεκτρικό σπινθήρα (Pancaldi, 2003). Αυτά χρησιμοποιήθηκαν αργότερα (1807) από 

τον Ισαάκ ντε Ριβάλ για τη δημιουργία κινητήριας δύναμης. Το 1841 ο Ιταλός Λουίτζι 

ντε Κριστόφορις έθεσε σε λειτουργία κινητήρα που τροφοδοτούνταν με πετρέλαιο 

(Lay, 1992). Ήταν ένα πρώτο βήμα για το ξεπέρασμα της ατμομηχανής.  

Στα 1876, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τα πειράματα των τεχνικών της 

εποχής, οι Γερμανοί Όττο και Λάνγκεν, εφαρμόζοντας την αρχή του τετράχρονου 

κύκλου, κατασκεύασαν μικρό κινητήρα έκρηξης. Ο κινητήρας αυτός, ελαφρός και 

μικρός, ήταν αναγκαίος για τα οχήματα (Χονδρός, 2007). 
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 Στα 1885 και 1887 οι Γερμανοί μηχανικοί Ντέμλερ και Μπεντς  κατασκεύασαν τα 

πρώτα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο πρώτος δίτροχο και ο δεύτερος 

τρίτροχο (Greenleaf, 2011). Ένας ακόμη σταθμός στην ιστορία της αυτοκίνησης 

σημειώνεται το 1892. Είναι το έτος που ο Ρούντολφ Ντίζελ κατασκευάζει τον πρώτο 

κινητήρα εσωτερικής καύσης με καύσιμο το πετρέλαιο. Αρχικά ο κινητήρας του δεν 

χρησιμοποιήθηκε στα αυτοκίνητα, καθώς ήταν αρκετά βαρύς, αλλά με τη συνεχή 

βελτίωσή του, ο κινητήρας ντίζελ άρχισε να χρησιμοποιείται σε φορτηγά αυτοκίνητα 

και, αργότερα, σε λεωφορεία5. 

Η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων συνεχίστηκε και διαδόθηκε και σε άλλες χώρες. 

Το 1891 τα πρώτα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ κατασκευάσθηκαν από τον Τζον Λάμπερτ. 

Ήταν τρίτροχα με οροφή δανεισμένη - ως κατασκευή - από τις άμαξες, ενώ το 1895 ο 

ίδιος παρουσίασε και τετράτροχη έκδοση. Η κατασκευή παρέμεινε σε επίπεδο 

βιοτεχνίας, όταν οι αδελφοί Τσαρλς και Φρανκ Ντάρια, μετά την πρώτη κατασκευή 

και επιτυχείς δοκιμές του δικού τους οχήματος (1893), ίδρυσαν την εταιρεία «Duryea 

Motor Wagon Company» το 1896. Αυτή ήταν η πρώτη εταιρεία βιομηχανικής 

κατασκευής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ (Berkebile, 1966). Η κατασκευή αυτοκινήτων 

αυξανόταν με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο το υψηλό κόστος και οι δυσκολίες ένταξης του 

στην πραγματικότητα της εποχής, δεν επέτρεψαν τη διάδοση του προϊόντος στις 

ευρείες λαϊκές μάζες, μολονότι είχε αρχίσει η κατασκευή του σε βιομηχανική κλίμακα 

από τον Ράνσομ Όλντς και την εταιρεία του το 1897 (Sovacool, 2009). Αυτό ίσχυε 

μέχρι το 1908, οπότε και σημειώνεται ο πρώτος μεγάλος σταθμός στην ιστορία του 

αυτοκινήτου: Ο Χένρι Φορντ, έχοντας δημιουργήσει από το 1903 τη δική του ομώνυμη 

εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, πήρε μια σημαντική απόφαση: Να δημιουργήσει 

ένα αυτοκίνητο, που ο μέσος πολίτης θα μπορούσε να αποκτήσει και να 

χρησιμοποιήσει σε καθημερινή βάση. Το 1908 παράγεται και διοχετεύεται στην αγορά 

το αυτοκίνητο - ιστορικός σταθμός της αυτοκίνησης: Είναι το Ford Model T, το οποίο 

στοίχιζε μόλις 950 δολάρια. Το όχημα έγινε ανάρπαστο, ενώ η τιμή του μειωνόταν 

συνεχώς. Στα 19 χρόνια που παρέμεινε στην αγορά (έως το 1927) πουλήθηκαν 

15.500.000 αντίτυπα, ενώ η τιμή του είχε πέσει στα 280 δολάρια. Ο Φορντ πέτυχε αυτό 

το εγχείρημα οργανώνοντας την κατασκευή σε γραμμή παραγωγής και καθετο-

ποιώντας την εταιρεία του (Williams, Haslam & Williams, 1992). 

                                                
5 https://www.dieselnet.com/tech/diesel_history.php 



 25 

Η τεχνολογική εξέλιξη από τότε, συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

υλικών και των αυτοματοποιημένων μεθόδων παραγωγής, έκανε την απόκτηση του 

αυτοκινήτου εφικτή από τους πολίτες των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών 

και το αυτοκίνητο έγινε ένα μαζικό προϊόν που πλέον παράγεται και χρησιμοποιείται 

παντού. 

 

2.1.2 Δομή του συμβατικού αυτοκινήτου 
Το αυτοκίνητο αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό κύριων λειτουργικών 

υποσυστημάτων: το πλαίσιο (σασί), μια πάρα πολύ γερή και ανθεκτική κατασκευή, 

αποτελεί τον σκελετό του όλου συγκροτήματος και είναι το στοιχείο σύνδεσης των 

άλλων εξαρτημάτων μεταξύ τους όπως ο κινητήρας που παρέχει την απαραίτητη ισχύ 

για την αυτόνομη κίνηση του αυτοκινήτου με το ηλεκτρικό σύστημα και με τους 

παρελκόμενους μηχανισμούς του (ψύξη, αντλίες, φίλτρα κλπ), το σύστημα μετάδοσης 

κίνησης, για τη μετάδοση της ενέργειας του κινητήρα στους τροχούς, οι τροχοί, για την 

κύλιση του οχήματος, την πρόωση και την οδήγησή του, το σύστημα διεύθυνσης του 

αυτοκινήτου, το υδραυλικό σύστημα πέδησης, το σύστημα ανάρτησης, που τοποθετείται 

μεταξύ των τροχών και του φέροντος μέρους του αυτοκινήτου και το αμάξωμα, που 

συμπληρώνει το αυτοκίνητο, επιτρέποντας σε αυτό μια λογική εκμετάλλευση χώρου, 

ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, Επίσης πάνω στο αυτοκίνητο 

υπάρχουν κάποια δευτερεύοντα υποσυστήματα που αφορούν την εποπτεία της 

λειτουργίας του (όργανα), multimedia συσκευές, συστήματα ασφαλείας, βοηθητικοί 

αισθητήρες, έξοδοι παροχής ρεύματος κλπ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2.2.: Το αυτοκίνητο είναι ένα σύνθετο τεχνολογικό σύστημα που αποτελείται από 
υποσυστήματα που επιτελούν διακριτές λειτουργίες (http://toautokinhto.blogspot.com). 
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2.1.3 Ανάλυση των επιμέρους κύριων συστημάτων του συμβατικού αυτοκινήτου 

Πλαίσιο 

 Είναι μια άκαμπτη κατασκευή από ένα σύνολο χαλύβδινων δοκών ή δοκών 

από  χάλυβα που έχουν πατηθεί στην πρέσα (πρεσαρισμένοι χάλυβες),  που δέχεται 

όλες τις καταπονήσεις του οχήματος. Το πλαίσιο είναι εφοδιασμένο με όλα τα 

απαραίτητα κατασκευαστικά προσαρτήματα (πέλματα, ειδικές υποδοχές, 

δευτερεύουσες δοκούς), αναγκαία για τη στερέωση του κινητήρα, του αμαξώματος και 

του συστήματος ανάρτησης. Στα ‘αυτοφερόμενα’ αμαξώματα το πλαίσιο αποτελεί 

μέρος του αμαξώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3 : Πλαίσιο και σασί αυτοκινήτου 
(http://www.toyota.com.cn/innovation/safety_technology/safety_technology/technology_file/passive/front.html) 

 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας χρησιμοποιείται για την πρόωση του αυτοκινήτου και είναι εσωτερικής 

καύσης. Σύμφωνα με ένα γενικό ορισμό, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι 

μια θερμική μηχανή, στην οποία καίγεται ένα καύσιμο παρουσία αέρα μέσα σε ένα 

θάλαμο (θάλαμος καύσης) και από την εξώθερμη αντίδραση του καυσίμου με 

τον οξειδωτή (θερμική καύση ελεύθερης φλόγας σε αέρια κατάσταση), που είναι το 

οξυγόνο του αέρα, δημιουργώντας θερμά αέρια. Στον κινητήρα εσωτερικής καύσης η 

εκτόνωση της πίεσης των αερίων που παράγονται ασκεί δύναμη στο κινητό μέρος του 

κινητήρα, όπως στα έμβολα ή στα πτερύγια (Heywood, 1988). 

Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) διαφοροποιείται από την μηχανή εξωτερικής 

καύσης, όπως με ατμό ή κινητήρα Stirling, στις οποίες η ενέργεια μεταφέρεται από ένα 

υγρό το οποίο θερμαίνεται σε ένα λέβητα (ο οποίος βρίσκεται εκτός του κινητήρα) από 

ορυκτά καύσιμα ή καύση ξύλου, πυρηνική ενέργεια, ηλιακή κλπ. Οι κινητήρες 



 27 

εσωτερικής καύσης, σε αντίθεση με τους εξωτερικής καύσης, αποδίδουν τη χημική 

ενέργεια υπό μορφή θερμότητας που καίγεται μέσα στον κινητήρα, για αυτό και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης. Εκτός από αυτό είναι ελαφρότεροι 

και μικρότερου όγκου από τις ατμομηχανές (εξωτερική καύση), και συνεπώς το βάρος 

και ο όγκος τους είναι περιορισμένος σε σχέση με το σύνολο του οχήματος. Οι μηχανές 

αυτές, με βάση τον τρόπο μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε μηχανικό έργο, 

διακρίνονται σε εμβολοφόρες ή παλινδρομικές και σε περιστροφικές ή στροβίλους. 

Ειδικότερα οι εμβολοφόρες παλινδρομικές ΜΕΚ ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η 

έναυση μέσα στον κύλινδρο, δηλαδή είτε με σπινθήρα είτε με θέρμανση του καυσίμου 

(αυτανάφλεξη), διακρίνονται αντίστοιχα σε μηχανές Όττο, και σε μηχανές Ντίζελ 

(Ρακόπουλος, 1986). Ιδιαίτερη δε κατηγορία αποτελούν οι κινητήρες Βάνκελ. 

Επιμέρους διάκριση των μηχανών Όττο, είναι οι βενζινομηχανές και οι αεριομηχανές.  

Λειτουργία του κινητήρα Οttο  

Τα καύσιμα που τροφοδοτούν τους κινητήρες Οttο είναι αέρια (φωταέριο, μεθάνιο) ή 

υγρά (βενζίνη, κηροζίνη). Η τροφοδοσία του κινητήρα με καύσιμα από το ρεζερβουάρ 

γίνεται όπως και προηγούμενα. Η ανάμειξη όμως του αέρα καύσης και του καυσίμου 

γίνεται σε ειδικό χώρο (εξάρτημα), τον εξαερωτήρα (carbyrateur). Μετά, το μείγμα 

αέρα - βενζίνης (καυσίμου) μεταφέρεται στον κύλινδρο, όπου και συμπιέζεται, χωρίς 

όμως η συμπίεση αυτή να προκαλέσει θερμοκρασία ανάφλεξης. Η ανάφλεξη του 

μείγματος γίνεται στο τέλος της συμπίεσης από ηλεκτρικούς αναφλεκτήρες (μπουζί) 

που προκαλούν σπινθήρες. Η ηλεκτροδότηση στα μπουζί γίνεται από το δυναμό, από 

όπου το μεταδίδει ειδικός πολλαπλασιαστής τάσης. Θεωρητικά η καύση γίνεται 

ακαριαία (αντίθετα με την ντίζελ), με αποτέλεσμα την απότομη άνοδο της πίεσης. 

Μετά γίνεται η εκτόνωση των αερίων. Ο κύκλος λειτουργίας στους τετράχρονους και 

δίχρονους κινητήρες Οttο είναι όμοιος με τους αντίστοιχους των κινητήρων ντίζελ. 

Φυσικά έχουν ορισμένες διαφορές στην τροφοδοσία και καύση (Hillier & Coombes, 

2004).  

Την καλή λειτουργία του κινητήρα υποστηρίζουν μια σειρά από βοηθητικά συστήματα 

και εξαρτήματα. Η εκκίνηση γίνεται μέσω μικρού ηλεκτροκινητήρα (μίζας). 

Παλαιότερα γινόταν χρήση μανιβέλας. Όλα αυτά τα όργανα του κινητήρα κατά τη 

λειτουργία τους παρουσιάζουν τάση μετάδοσης κραδασμών, γι` αυτό και η κατασκευή 

του κινητήρα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απορροφά ένα μέρος από τους 

κραδασμούς αυτούς. Για την καλή λειτουργία των οργάνων του κινητήρα απαιτείται 

συνεχής λίπανση με κατάλληλα ορυκτέλαια. Αυτή γίνεται με κατάλληλα υδραυλικά 
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συστήματα. Το σύστημα ψύξης, που χρησιμοποιείται για την απαγωγή θερμότητας του 

κινητήρα, ώστε να μη δημιουργηθεί υπερθέρμανση και καταστροφή των εξαρτημάτων 

του. Υπάρχουν δύο συστήματα ψύξης: (α) η ψύξη με νερό (υδρόψυκτοι κινητήρες)  και 

(β) η ψύξη με αέρα (αερόψυκτοι κινητήρες) 

Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου 

Όπως αναφέρθηκε, στους βενζινοκινητήρες υπάρχει ανάγκη σπινθηροδότησης, η οποία 

γίνεται μέσω ηλεκτρικού αναφλεκτήρα (μπουζί). Δηλαδή το αυτοκίνητο έχει ανάγκη 

ηλεκτρικής εγκατάστασης. Γι` αυτό υπάρχει γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (δυναμό), 

η οποία τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα (6, 12 ή 24 Vοlt) όλα τα όργανα του αυτοκινήτου, 

ενώ παράλληλα φορτίζει και το συσσωρευτή (μπαταρία). Ο συσσωρευτής παρέχει 

ηλεκτρικό ρεύμα, όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί. Ο συνηθισμένος βενζινοκινητήρας 

έχει ανάγκη σπινθηροδότησης στο τέλος του χρόνου συμπίεσης για την ανάφλεξη της 

βενζίνης. Επομένως οι αναφλεκτήρες έχουν ανάγκη από ρεύμα υψηλής τάσης 

(Δημόπουλος, Παπαδόπουλος & Τοπάλογλου, 2013). 

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 

Τα κύρια εξαρτήματα του συστήματος της μηχανικής μετάδοσης της ταχύτητας είναι 

ο συμπλέκτης, το κιβώτιο ταχυτήτων, ο άξονας μετάδοσης, το διαφορικό και τα 

ημιαξόνια. Η κλασική διάταξη είναι: ο κινητήρας στο μπροστινό μέρος του και οι 

κινητήριοι τροχοί στο πίσω, όπου και πρέπει να μεταδοθεί η κίνηση. Ο συμπλέκτης 

συνδέει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης με το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Αυτή η 

σύνδεση γίνεται και κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, αλλά και καθ` οδόν σε κάθε 

αλλαγή ταχύτητας. Υπάρχουν δύο τύποι συμπλέκτη, οι ξηρού και οι υγρού τύπου. Ο 

ξηρού τύπου συμπλέκτης είναι περισσότερο διαδομένος και αποτελείται από ένα δίσκο 

που είναι τοποθετημένος στον κινούμενο άξονα· η λειτουργία του ρυθμίζεται από 

πεντάλ (Στολάκη, 2004). 

Τα κιβώτια ταχυτήτων χρησιμοποιούνται για τον υποπολλαπλασιασμό των στροφών. 

Υπάρχουν δύο τύποι κιβωτίων ταχυτήτων, τα "δι`ολισθαινόντων τροχών" και τα "μετά 

τροχών σταθεράς εμπλοκής". Στον πρώτο τροχό χρησιμοποιούνται οδοντωτοί 

μετωπικοί τροχοί, οι οποίοι και συνδυάζονται μεταξύ τους κατά διάφορους τρόπους, 

ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά διαφορετική σχέση μετάδοσης στροφών από την 

άτρακτο εισόδου στην άτρακτο εξόδου. Έτσι, όταν γίνεται αλλαγή ταχύτητας, 

εννοούμε αλλαγή του ζεύγους των συνδυαζόμενων τροχών. Η αλλαγή αυτή 

επιτυγχάνεται με ολίσθηση των τροχών αξονικά προς την άτρακτο. 
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Τα αυτοκίνητα έχουν συνήθως τέσσερις ή πέντε ταχύτητες για εμπρόσθια κίνηση και 

μία για όπισθεν. Ο κινητήρας μπαίνει σε κίνηση χωρίς το αυτοκίνητο να κινείται. Τότε, 

με κατάλληλο χειρισμό του συμπλέκτη, που ενώνεται με το κιβώτιο ταχυτήτων με 

ειδικό σύνδεσμο και ανάλογο χειρισμό του κιβωτίου, η άτρακτος του κινητήρα έρχεται, 

σε συνδυασμό με την άτρακτο μετάδοσης της κίνησης, σε ορισμένη σχέση στροφών. 

Η θέση αυτή των ατράκτων έχει ως συνέπεια την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Η αλλαγή 

της ταχύτητας καθ` οδόν γίνεται μέσω του συμπλέκτη και με το χειρισμό ενός μοχλού 

ταχυτήτων (λεβιέ). Τότε αποσυμπλέκεται το ζεύγος της πρώτης ταχύτητας και 

συμπλέκεται της δεύτερης κοκ. Έχουν επινοηθεί και κιβώτια ταχυτήτων ‘δια 

συγχρονισμού’, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαδικασίας αλλαγής 

ταχύτητας. Σε πολλά σύγχρονα οχήματα χρησιμοποιούνται αυτόματα κιβώτια 

ταχυτήτων. Δηλαδή οι ταχύτητες αλλάζουν χωρίς την επέμβαση του οδηγού, αλλά με 

τη βοήθεια ρυθμιστικού μηχανισμού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.4 : Σύστημα μετάδοσης κίνησης αυτόματου αυτοκινήτου 

 

Ο άξονας εξόδου από το κιβώτιο ταχυτήτων συνδέεται με τον άξονα μετάδοσης 

κίνησης με ένα σταυροειδή σύνδεσμο (σταυρό). Υπάρχουν διάφοροι τύποι σταυρών. 

Ο άξονας μετάδοσης κίνησης είναι κοίλος μεταλλικός σωλήνας με κατάλληλους 

μηχανισμούς για τη σύνδεση με το κιβώτιο ταχυτήτων, που προηγείται λειτουργικά, 

και το διαφορικό που ακολουθεί και με το οποίο επίσης συνδέεται. Δηλαδή το 

διαφορικό δέχεται την κίνηση μέσω του άξονα και αυτό μεταδίδει την κίνηση στους 

κινητήριους τροχούς μέσω των ημιαξόνων. Στο κιβώτιο του διαφορικού υπάρχει ένας 

οδοντωτός τροχός (κορόνα) που εμπλέκεται με άλλο τροχό επίσης οδοντωτό (πηνίο). 

Η λειτουργία γίνεται μέσα σε λουτρό λαδιού με τη βοήθεια ένσφαιρων εδράνων 

κύλισης και κωνικών οδοντωτικών τροχών (δορυφόρων). 
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Το σύστημα του διαφορικού και των ημιαξονίων επινοήθηκε για την άνετη κίνηση του 

οχήματος σε καμπύλες οδούς (στροφές). Έτσι επιτυγχάνεται η διαφορετική ταχύτητα 

περιστροφής των τροχών (ο εξωτερικός τροχός διανύει μεγαλύτερη απόσταση από τον 

εσωτερικό), πράγμα που θα ήταν ακατόρθωτο αν υπήρχε ενιαίος άξονας και για τους 

δύο κινητήριους τροχούς (δηλ. έλειπαν τα ημιαξόνια). Παλαιότερα είχαν επινοηθεί και 

άλλα συστήματα μετάδοσης κίνησης, π.χ. μετάδοση της κίνησης μέσω αλυσίδας. Εκτός 

από την κλασική διάταξη (μπροστά η μηχανή και πίσω οι κινητήριοι τροχοί) υπάρχουν 

και άλλες διατάξεις κατασκευής, όπως πίσω ο κινητήρας και πίσω οι κινητήριοι τροχοί 

ή μπροστά ο κινητήρας και μπροστά οι κινητήριοι τροχοί. Για κάθε διάταξη 

εφαρμόζεται και ιδιαίτερο σύστημα μετάδοσης της κίνησης (Αλεξάνδρου, Γιάννος & 

Καπετανάκης, 2001). 

     

Εικόνα 2.5 : Σύστημα μετάδοσης κίνησης  οπισθοκίνητου αυτοκινήτου 
(https://tuningguru.com/high-performance-transmission-auto-manual-dct-cvt/) 

  

Τροχοί-φρένα 

Οι τροχοί στηρίζουν το αυτοκίνητο στο έδαφος. Οι πρώτοι τροχοί που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ξύλινοι, ακτινωτοί με μεταλλική στεφάνη, εντελώς μεταλλικοί 

κλπ. Σήμερα αποτελούνται από ένα μεταλλικό δίσκο (ζάντα) που περιβάλλεται από 

έναν ελαστικό αεροθάλαμο (σαμπρέλα). Η σαμπρέλα καλύπτεται από το ελαστικό, που 

αποτελείται από το πέλμα και από στρώματα λινού νήματος. Οι τροχοί πρέπει να είναι 

έτσι κατασκευασμένοι, ώστε να μπορούν να απορροφούν τους κραδασμούς του 

οχήματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης και επιπλέον να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 
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Το σύστημα πέδησης (φρένα) χρησιμεύει για να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος, 

ακόμα και να το σταματά τελείως όταν χρειάζεται.  

 

 
Εικόνα 2.6 : Σύστημα πέδησης αυτοκινήτου (Αλεξάνδρου, Γιάννος & Καπετανάκης, 2001) 

 

Κάθε αυτοκίνητο έχει δύο φρένα ανεξάρτητα μεταξύ τους· στο ένα ο χειρισμός από 

τον οδηγό γίνεται με το χέρι (χειρόφρενο) και στο άλλο με το πεντάλ ποδιού 

(ποδόφρενο). Το χειρόφρενο χρησιμοποιείται κυρίως στη στάθμευση του οχήματος και 

ως βοηθητικό σε περίπτωση ανάγκης. Λειτουργεί μηχανικά ακινητοποιώντας τον 

άξονα μόνο στους πίσω τροχούς, αλλά με την αύξηση της ταχύτητας των οχημάτων 

λειτουργεί και στους τέσσερις τροχούς για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ποδόφρενο 

λειτουργεί στους τροχούς μέσω συστήματος σιαγόνων ή ταινιών. Μέσω ειδικού 

μηχανισμού οι σιαγόνες ανοίγουν, έρχονται σε επαφή με τους ίδιους τους τροχούς με 

τη βοήθεια τυμπάνων και η αναπτυσσόμενη δύναμη τριβής έχει ως αποτέλεσμα το 

φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Η μετάδοση της λειτουργίας στις σιαγόνες γίνεται είτε 

με μηχανικό σύστημα (μοχλοί και συρματόσκοινα) είτε με υδραυλικό (υδραυλικά 

φρένα).  

Συστήματα διεύθυνσης και ελέγχου 

Το σύστημα οδήγησης αποτελείται από το τιμόνι και από το μηχανισμό που 

εξασφαλίζει τη μετάδοση του χειρισμού του. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη μεταβολή 

της πορείας κίνησης του αυτοκινήτου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των μπροστινών 

τροχών που έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται αλλάζοντας τη διεύθυνση του 

οχήματος.  
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Εικόνα 2.7 : Σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτου 

(https://www.powermag.gr/el/συστημα-διευθυνσης-part-i.html) 
 

Ο μηχανισμός της αλλαγής πορείας των μπροστινών τροχών (στις στροφές) είναι λίγο 

πολύπλοκος και αυτό γιατί η κλίση και των δύο τροχών ως προς τον άξονα δεν είναι η 

ίδια, δηλ. στις στροφές οι μπροστινοί τροχοί δεν έχουν παράλληλη κατεύθυνση. Αυτό 

γίνεται γιατί ο πόλος στροφής του οχήματος πρέπει να είναι ο ίδιος και για τους 

τέσσερις τροχούς. Κατά συνέπεια στις στροφές ο εσωτερικός μπροστινός τροχός 

στρίβει περισσότερο από τον εξωτερικό. Έτσι αποφεύγεται η επικίνδυνη ολίσθηση και 

τριβή του οχήματος στο οδόστρωμα. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται μέσω ειδικού 

τραπεζοειδούς σχηματισμού των ράβδων οδήγησης (ράβδος σύζευξης, μπιέλες). Για 

τη διευκόλυνση του χειρισμού του τιμονιού χρησιμοποιούνται μηχανισμοί - ενισχυτές 

πεπιεσμένου αέρα ή υδραυλικοί. Υπάρχουν διάφορα συστήματα κατασκευής του 

μηχανισμού διεύθυνσης των οχημάτων (Nunney, 1988). 

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και στο χώρο του οδηγού υπάρχουν συγκεντρωμένα 

τα όργανα ελέγχου και χειρισμού του οχήματος. Δηλαδή το τιμόνι για την οδήγηση, ο 

μοχλός ταχυτήτων (λεβιέ) για την αλλαγή ταχύτητας, το χειρόφρενο με το μηχανισμό 

σταθεροποίησης. Στο δάπεδο υπάρχουν τα πεντάλ του συμπλέκτη (ντεμπραγιάζ), του 

φρένου και το πεντάλ του επιταχυντή (γκάζι). Η διάταξη είναι από αριστερά προς τα 

δεξιά. Στον πίνακα των οργάνων υπάρχουν ο διακόπτης του ηλεκτρικού συστήματος, 

ο διακόπτης για τα φώτα, για τους υαλοκαθαριστήρες, το χειρόγκαζο κλπ. Επίσης το 

αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με όργανα που δείχνουν την κανονική λειτουργία του: 

κοντέρ για τη μέτρηση της ταχύτητάς του, αμπερόμετρο για το ρεύμα, μανόμετρο για 

την πίεση, θερμόμετρα λαδιού και νερού, στροφόμετρο, χιλιομετρητής και διάφοροι 

μηχανισμοί και λυχνίες ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου. 
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Αμάξωμα - Σύστημα ανάρτησης 

Το αμάξωμα, που μπορεί να είναι κλειστό ή ανοιχτό, είναι το μέρος του αυτοκινήτου 

που δέχεται τους επιβάτες και το φορτίο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αμαξωμάτων 

(μπερλίνα, κουπέ κλπ.) και συνήθως κατασκευάζονται από φύλλα σιδήρου. Ο τύπος 

και η κατασκευή του αμαξώματος καθορίζεται από τις σύγχρονες απαιτήσεις 

(οικονομίας, παραγωγής κλπ.). Το αμάξωμα συμπληρώνεται πάντα με πολυάριθμα 

προσαρτήματα (καθίσματα, κρύσταλλα, προφυλακτήρες) και την απαιτούμενη 

διακόσμηση. Ειδική κατασκευή απαιτούν τα αμαξώματα των αυτοκινήτων αγώνων. 

Το σύστημα ανάρτησης είναι το σύνολο των στοιχείων που εξασφαλίζουν τη σύνδεση 

των τροχών με το πλαίσιο. Ο τρόπος σύνδεσης πρέπει να εξασφαλίζει την απορρόφηση 

των κραδασμών και την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου κατά την εκκίνηση και 

κίνησή του (Δρόσος & Χατζηδάκης, 1990). Ο τέτοιος τρόπος σύνδεσης εξασφαλίζεται 

από μία σειρά ελαστικά στοιχεία, ελατήρια ελασματικά, ελατήρια ελικοειδή και 

ράβδους στρέψης. Τα σύγχρονα συστήματα συμπληρώνονται με μία σειρά αμορτισέρ.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8 : Συστήματα ανάρτησης αυτοκινήτου (Κόνιαρης, 2004) 

 

Σε κάποια αυτοκίνητα (Citroen) χρησιμοποιούνται υδραυλικά αμορτισέρ. Τα 

αυτοκίνητα αγώνων παρουσιάζουν ιδιαίτερες ιδιομορφίες στην κατασκευή τους 

γενικά, ανάλογα με την κατηγορία τους και μερικά από αυτά δεν έχουν καμία σχέση 

με τα κοινά αυτοκίνητα, αλλά κατασκευάζονται ειδικά για αγώνες. 

 

2.2 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο  

2.2.1 Ιστορικά στοιχεία – εξέλιξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

Αν και τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τα «νέα» ηλεκτρικά οχήματα 

ως μια καινούργια τεχνολογία, εντούτοις η εμφάνισή τους τοποθετείται αρκετά πίσω 

στο χρόνο. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν μια μακρόχρονη ιστορία που ξεκινά 

στα μέσα του 19ου αιώνα, ταυτόχρονα περίπου με την εμφάνιση των συμβατικών 
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οχημάτων (οχήματα ατμοκίνητα και οχήματα με μηχανή εσωτερικής καύσης). Από 

τότε μέχρι την εποχή μας τα ηλεκτροκίνητα οχήματα ήταν κυρίως στην αφάνεια 

μέχρι να αναζωπυρωθεί πρόσφατα το ενδιαφέρον γι’ αυτά, λόγω της κλιματικής 

αλλαγής και της πετρελαϊκής κρίσης αλλά και της έντονης αστικής ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης (Samimi & Zarinabadi, 2012). 

Οι πρώτες προσπάθειες για δημιουργία ενός μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο να 

κινείται με ηλεκτρισμό χρονολογούνται τη δεκαετία του 1830 ως εφευρέσεις με 

καθαρά δοκιμαστικό - πειραματικό χαρακτήρα. Περισσότερο πρακτικά και επιτυχή 

οχήματα ήταν αυτά που φτιάχτηκαν από τον Αμερικανό Thomas Davenport (1834) 

και από τον σκωτσέζο Robert Davidson περί το 1842. Το 1847 ο Αμερικανός Moses 

Farmer κατασκεύασε ένα όχημα που μπορούσε να μεταφέρει δύο άτομα. Την ίδια 

εποχή ο καθηγητής Charles Page έφτιαξε ένα όχημα με 100 συσσωρευτές και 

κινητήρα 16 ίππων που μετέφερε 12 άτομα με ταχύτητα μέχρι και 19 μίλια/ώρα. Το 

1847 οι Lilly και Colton έφτιαξαν ένα ηλεκτρικό όχημα που τροφοδοτούνταν από 

κεντρικό σταθμό χάρη σε ηλεκτροφόρες ράγες (Segrave, 2019). 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν όλες αυτές οι πρώιμες κατασκευές 

ήταν οι συσσωρευτές με τα μειονεκτήματά τους, όπως τον χαμηλό λόγο ενέργειας 

προς όγκο και βάρος αλλά κυρίως τη μη δυνατότητα επαναφόρτισης. Το πρόβλημα 

επαναφόρτισης επιλύθηκε το 1859, όταν ο Γάλλος Gaston Plante ανακάλυψε για 

πρώτη φορά το στοιχείο μολύβδου-οξέος (Pb-Acid) που έχει δυνατότητα 

επαναφόρτισης (Kurzweil, 2010). Αρκετά χρόνια αργότερα έκαναν την εμφάνισή 

τους διάφοροι βελτιωμένοι τύποι συσσωρευτών μεταξύ των οποίων ξεχώρισε ένας 

συσσωρευτής νικελίου-σιδήρου (Ni-Fe). Η κατασκευή του έγινε το 1910 από τον 

Thomas Edison και ήταν το πιο προηγμένο στοιχείο τεχνολογικά την εποχή εκείνη. 

Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σε ένα όχημα που κατασκεύασε ο ίδιος ο Edison το οποίο 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

	
	
 
 
 
 
 
 

 
Φωτογραφία 2.1 : Όχημα Thomas Edison 

(http://edison.rutgers.edu/elecar.htm ) 
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Στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων είναι 

αρκετά μεγάλη τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Οι τεχνικές επιδόσεις 

μάλιστα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ήταν αρκετά αξιόλογες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το όχημα του Βέλγου Camille Jenatzy το οποίο κατά τη δεκαετία 

του 1890 έσπασε το φράγμα των 100 Km/h. Μέχρι τη δεκαετία του 1920 η αγορά των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων ανθούσε. Μάλιστα υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το 

1890 ο αριθμός των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν στην Αμερική ήταν περίπου 4200 

εκ των οποίων το 38% ήταν ηλεκτροκίνητα, το 22% βενζινοκίνητα και το 40 % 

ατμοκίνητα. Ανάμεσα στις διάφορες χρονολογίες επίσης ξεχωρίζει το έτος 1912 το 

οποίο στις ΗΠΑ ήταν η πιο γόνιμη χρονιά των ηλεκτρικών οχημάτων, αφού 34000 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα βρίσκονταν σε κυκλοφορία, αρκετά μεγάλος αριθμός για την 

εποχή (Segrave, 2019).  

Βασικό πλεονέκτημα των ηλεκτρικών οχημάτων σε σχέση με τα βενζινοκίνητα και τα 

ατμοκίνητα ήταν ότι είχαν πολύ πιο εύκολη εκκίνηση, αφού αρκούσε το “κλείσιμο” 

ενός διακόπτη για να ξεκινήσει απ’ ευθείας. Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα οχήματα 

απαιτούσαν χειροκίνητη εκκίνηση, ενώ τα ατμοκίνητα απαιτούσαν μια προθέρμανση 

που διαρκούσε περίπου 3 τέταρτα της ώρας. Συνεπώς τα ηλεκτρικά οχήματα είχαν 

ευρεία απήχηση στις υψηλά κοινωνικές τάξεις και αποτελούσαν οχήματα πολυτελείας. 

Επιπλέον, το οδικό δίκτυο διασύνδεσης των πόλεων δεν ήταν κατάλληλο για 

υπεραστικές μετακινήσεις. Όντας λοιπόν περιορισμένα για αστική χρήση και μόνο, τα 

ηλεκτρικά οχήματα επικρατούσαν έναντι των άλλων τύπων μέχρι τη δεκαετία του 1920 

(Chan, 2013). 

Στη δεκαετία του 1920 έγινε μεταστροφή της αγοράς στα βενζινοκίνητα οχήματα στις  

ΗΠΑ, κυρίως για τους εξής λόγους: βελτίωση του υπεραστικού οδικού δικτύου η οποία 

αύξησε την ανάγκη για οχήματα μεγάλης αυτονομίας, εφεύρεση του ηλεκτρικού 

εκκινητή, μαζική παραγωγή βενζινοκίνητων οχημάτων από τον Henry Ford σε αρκετά 

χαμηλές τιμές, σε αντίθεση με τις τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων που συνεχώς 

αυξάνονταν, ανακάλυψη μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου που μείωσε το κόστος των 

καυσίμων. Η μεταστροφή αυτή εμφανίστηκε και στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα ήταν 

ότι σταδιακά αποσύρθηκαν τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή η περίοδος της παρακμής των 

ηλεκτρικών οχημάτων κράτησε περίπου από το 1930 έως το 1990. Στο διάστημα αυτό 

ελάχιστες προσπάθειες έγιναν στην έρευνα των ηλεκτρικών οχημάτων. Μάλιστα, η 

χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων έπαψε εντελώς μέχρι το 1970 όπου άρχισε και πάλι 
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να αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον, διότι το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

από τα αυτοκίνητα στα αστικά κέντρα είχε αρχίσει να γίνεται ορατό, ενώ παράλληλα 

έπρεπε να αναζητηθούν εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις6. 

Παράλληλα με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα την εποχή εκείνη παρουσιάστηκαν από 

πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες και ορισμένα υβριδικά οχήματα, με συνδυασμένη 

χρήση ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα. Τα οχήματα αυτά ως γνωστόν 

συνδυάζουν πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών και των συμβατικών  οχημάτων. Χάρη σε 

αυτές τις προσπάθειες υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογική ανάπτυξη 

αυτών μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη χρονολογική περίοδο της εξέλιξης των 

ηλεκτρικών οχημάτων που επεκτείνεται μέχρι και σήμερα και κατά τη διάρκεια της 

οποίας το ενδιαφέρον για τη χρήση τους έχει αλλάξει ριζικά εξ’ αιτίας της κλιματικής 

αλλαγής, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αύξησης της τιμής και εξάντλησης του 

πετρελαίου. Σήμερα, το ηλεκτρικό όχημα, μετά από πολύ καιρό είναι για άλλη μια 

φορά στο προσκήνιο, πλέον σαν βιώσιμο μέσον διατήρησης της ποιότητας του αστικού 

μας περιβάλλοντος (Schmid, 2017). 

 

2.2.2 Δομή ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

Ένα ηλεκτροκίνητο όχημα διαφέρει σημαντικά από ένα αντίστοιχο συμβατικό όσον 

αφορά τη δομή του κινητήριου συστήματος. Από τεχνικής απόψεως τα ηλεκτρικά 

οχήματα απαντώνται σε διάφορες παραλλαγές είτε όσον αφορά την πηγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας είτε όσον αφορά τον τρόπο που παράγεται η κίνηση. Ωστόσο, 

όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, που είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ηλεκτρικού 

κινητήρα για την προώθηση του οχήματος. 

 Ουσιαστικά υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε σχέση 

με τις εκπομπές ρύπων: τα οχήματα μηδενικών ρύπων (αμιγώς ηλεκτροκίνητα 

οχήματα) και τα οχήματα χαμηλών ρύπων στα οποία ανήκουν τα υβριδικά οχήματα. 

  

                                                
6 https://edisontechcenter.org/ElectricCars.html  
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Σχήμα 2.3 :	Λειτουργία υβριδικού οχήματος κατά την διάρκεια πλήρους επιτάχυνσης. Ο 
κινητήρας εσωτερικής καύσης μέσω της γεννήτριας υποβοηθά τον ηλεκτροκινητήρα  

(Ζερβάκος, 2009) 
 

Το κύριο στοιχείο που διαφοροποιεί τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα από τα υβριδικά 

είναι η απουσία βενζινοκινητήρα. 

		
	
	 	

	

	

	

	

	

Σχήμα 2.2 :	Απεικόνιση βασικών στοιχείων  ηλεκτρικού οχήματος (Ρίκος, 2005) 

 

Η ενέργεια στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα προέρχεται από καθαρά ηλεκτρική πηγή 

και η κίνηση του οχήματος βασίζεται αποκλειστικά σε έναν ή περισσότερους 

ηλεκτρικούς κινητήρες. Στο παραπάνω σχήμα δίνεται ένα χονδρικό διάγραμμα των 

τμημάτων που συνήθως αποτελούν ένα ηλεκτρικό όχημα τα οποία είναι η πηγή 

ενέργειας (ή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με φορτιστή), ο ηλεκτρονικός 

μετατροπέας ισχύος, ο ηλεκτρικός κινητήρας, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το 

διαφορικό και οι τροχοί του οχήματος. 
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2.2.3 Ανάλυση των επιμέρους κύριων συστημάτων του ηλεκτρικού 

 αυτοκινήτου 

Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με φορτιστή 

Το τμήμα αυτό λειτουργεί είτε ως πηγή είτε ως αποθήκη ηλεκτρικής ενέργειας είτε ως 

συνδυασμός και των δύο. Για την αποθήκευση ενέργειας χρησιμοποιούνται 

συσσωρευτές, ενώ η φόρτισή τους συνήθως γίνεται με ηλεκτρονικούς μετατροπείς . 

Οι συσσωρευτές (μπαταρίες), είναι οι ηλεκτροχημικές εκείνες διατάξεις που 

μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια κατά την εκφόρτισή τους και 

το αντίστροφο κατά τη φόρτισή τους. Οι συσσωρευτές μπορεί να φορτίζονται από 

διάφορες διατάξεις και με διάφορους τρόπους. Αποτελούνται από μικρές κυψέλες, 

κάθε μία από τις οποίες αποτελεί ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη μονάδα, και οι οποίες 

συνδέονται σε σειρά ή παράλληλα με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων ισχύος 

της εκάστοτε εφαρμογής. Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης των ηλεκτρικών 

οχημάτων έχουν δοκιμαστεί διάφοροι τύποι συσσωρευτών. Τα μειονεκτήματά τους, 

που υφίσταται μέχρι και σήμερα, είναι ο χαμηλός λόγος ενέργειας προς βάρος και ο 

μεγάλος χρόνος φόρτισής τους. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί 

σημαντικές βελτιώσεις με την εμφάνιση νέων τύπων συσσωρευτών. Αναφορικά με τα 

υλικά κατασκευής των συσσωρευτών αναζητούμε αυτά που υπάρχουν σε αφθονία, 

είναι φθηνά, έχουν μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και επιπλέον ανακυκλώσιμα ή 

έστω η εναπόθεση τους στο περιβάλλον να μη δημιουργεί πρόβλημα (Dell, Noseley & 

Rand, 2014). 

Η συντήρηση και ο χρόνος επαναφόρτισης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικροί, 

ενώ η διάρκεια ζωής μεγάλη και κατά το δυνατόν να προσεγγίζει τη διάρκεια ζωής του 

οχήματος. Δυστυχώς όμως, οι χημικές αντιδράσεις που παράγουν ηλεκτρισμό 

φθείρουν παράλληλα το υλικό της μπαταρίας. Επιπλέον μας ενδιαφέρει η μπαταρία μας 

να μην υφίσταται υψηλό βαθμό αυτοεκφόρτισης, δεδομένου πως ένα όχημα μπορεί να 

παραμείνει σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα, βασικά κριτήρια είναι 

το χαμηλό κόστος, το μικρό βάρος και να μην εμφανίζουν  το φαινόμενο μνήμης. Το 

φαινόμενο μνήμης ήταν ένα από τα προβλήματα των συσσωρευτών νικελίου-καδμίου 

(Ni-Cd). Κατά το φαινόμενο αυτό η διαθέσιμη ποσότητα ενέργειας μειώνεται σε κάθε 

φόρτιση, όταν η μπαταρία δεν είναι εντελώς άδεια. 

Τη μεγαλύτερη χωρητικότητα ενέργειας έχουν οι μπαταρίες νατρίου-θείου (~100 

W/kg), ωστόσο έχουν το μειονέκτημα της ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας κατά τη 

λειτουργία τους (300-350 0C) και γι’ αυτό απαιτείται κατάλληλη θερμομόνωση. Οι 
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συσσωρευτές Νικελίου/Καδμίου, έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό. 

Έχουν αρκετά  μεγαλύτερη  πυκνότητα  ενέργειας  από  τους  Μολύβδου/Οξέος,  ενώ  

σημαντικό τους πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα φόρτισης τους. Συγκεκριμένα, σε χρόνο 

20 λεπτών φόρτισης οι συσσωρευτές φτάνουν από το 20% στο 80% της πληρότητάς 

τους. Μειονέκτημά τους είναι η μη ικανοποιητική ανακύκλωσή τους και το γεγονός ότι 

εμφανίζουν το φαινόμενο της μνήμης φόρτισης. Τα τελευταία χρόνια οι συσσωρευτές 

νικελίου-υδριδίου μετάλλου και οι συσσωρευτές λιθίου-πολυμερών και λιθίου-ιόντων 

τείνουν να κυριαρχήσουν στις εφαρμογές ηλεκτροκίνησης (Τσίλη, Κλαδάς & Σκυλλά-

Καζάκου, 2006). Οι μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου διαθέτουν υψηλή 

πυκνότητα ενέργειας (80 W/kg), πολύ μεγάλη πυκνότητα ισχύος και κύκλο ζωής. Είναι 

πιο φιλικές στο περιβάλλον από τις νικελίου-καδμίου αλλά έχουν υψηλότερο κόστος. 

Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυτονομία από τις μολύβδου-οξέος. Στα θετικά 

τους συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι δεν απαιτούν συντήρηση, ενώ μπορούν να 

φορτιστούν πολύ γρήγορα (15 λεπτά). Μειονέκτημά τους είναι πως αν δεν φορτιστούν 

σωστά μπορεί να ελευθερώσουν υδρογόνο. Τέλος, οι μπαταρίες Λιθίου έχουν θεωρηθεί 

ως η καλύτερη λύση για τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς διαθέτουν μεγάλη πυκνότητα  

ενέργειας, παρέχουν σχετικά μεγάλη ισχύ, έχουν μεγάλη διάρκεια  ζωής, δεν 

εμφανίζουν το φαινόμενο μνήμης και τα τελευταία μοντέλα επαναφορτίζονται πολύ 

γρήγορα. Ωστόσο, οι συσσωρευτές λιθίου παρουσιάζουν δύο βασικά μειονεκτήματα, 

το μεγάλο τους κόστος συγκριτικά με αυτό των συσσωρευτών νικελίου-μετάλλου 

υδριδίου, καθώς και την ιδιότητα αυτανάφλεξής τους όταν η θερμοκρασία του 

συσσωρευτή ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή (Affani et al, 2005). Μια ενδιαφέρουσα 

πρακτική είναι η ανταλλαγή μπαταρίας, δηλαδή η αντικατάσταση της αποφορτισμένης 

μπαταρίας από μια καινούρια, μέσα σε λίγα λεπτά. Η λογική του συστήματος 

ανταλλαγής μπαταρίας έχει ως σκοπό να απαλλάξει τους οδηγούς από τη διαδικασία 

των επαναφορτίσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για τη φόρτιση των συσσωρευτών απαιτείται ειδική διάταξη που να μετατρέπει 

κάποιας μορφής ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης. Η έρευνα που γίνεται 

πάνω στο αντικείμενο αυτό έχει καταδείξει διάφορες μεθόδους με τις οποίες μπορούμε 

να φορτίσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα και πιο αποδοτικά τους συσσωρευτές. 

Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:  

Οικιακή φόρτιση: Πρόκειται για τον πιο διαδεδομένο τρόπο φόρτισης, κατά τον οποίο 

το αυτοκίνητο συνδέεται απ’ ευθείας στην πρίζα του σπιτιού του χρήστη. Η διαδικασία 

αυτή έχει ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα πως η φόρτιση 
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γίνεται από μονοφασική παροχή και συνήθως νυχτερινές ώρες. Έτσι έχουμε 

χαμηλότερο τιμολόγιο κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό  η φόρτιση διαρκεί περίπου 

6 με 8 ώρες ενώ το μέγιστο ρεύμα της φόρτισης δεν ξεπερνάει τα 15 Α. Σύμφωνα με 

το σενάριο αυτό η διάταξη βρίσκεται εντός του οχήματος [on board] και συνεπώς 

πρέπει να έχει χαμηλό βάρος [<5 kg]. 

Φόρτιση σε σταθμούς παρκαρίσματος: Μια εναλλακτική μέθοδος φόρτισης είναι σε 

σταθμούς παρκαρίσματος όπου το όχημα θα φορτίζεται όταν είναι παρκαρισμένο. Οι 

προδιαγραφές των συσκευών φόρτισης για την περίπτωση αυτή προβλέπουν τριφασική 

τροφοδοσία, ενώ ο φορτιστής θα βρίσκεται εκτός οχήματος. Μέσα στις δυνατότητες 

της διάταξης φόρτισης παρκαρίσματος περιέχεται και η λειτουργία «ταχυφόρτισης». 

Πρόκειται για την περίπτωση που η πλήρης φόρτιση των συσσωρευτών γίνεται με 

μεγάλο ρεύμα [>100 Α] και διαρκεί λίγο [περί τα 20 λεπτά]. Ο τρόπος αυτός συνιστάται 

κυρίως σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, λόγω καταπόνησης των συσσωρευτών 

(Chau, Wong & Chan, 1999).  

Ανάκτηση ενέργειας: Ένα αρκετά σημαντικό σενάριο φόρτισης των συσσωρευτών είναι 

η φόρτιση κατά την ανάκτηση ενέργειας, που συμβαίνει όταν το όχημα επιβραδύνει ή 

κινείται σε κατηφόρα. Στην περίπτωση αυτή ο ηλεκτρικός κινητήρας λειτουργεί σαν 

γεννήτρια, μετατρέποντας μέρος της κινητικής ενέργειας του οχήματος σε ηλεκτρική, 

φορτίζοντας τους συσσωρευτές (Vu, Chen & Hung, 2011). Τα ποσά της ενέργειας που 

μπορούν να εξοικονομηθούν μέσω της ανάκτησης ενέργειας είναι μεγάλα, αλλά λόγω 

των μεγάλων ρευμάτων που εμφανίζονται, οι συσσωρευτές υφίστανται σημαντική 

καταπόνηση. 

Φόρτιση από ηλιακή ακτινοβολία: Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η φόρτιση γίνεται 

μέσω φωτοβολταϊκών κυττάρων τα οποία είναι τοποθετημένα επί της οροφής του 

οχήματος ή και σε στέγαστρα σε πάρκινγκ. Η φόρτιση είναι πολύ εύκολη αφού δεν 

χρειάζεται κάποια εξωτερική παρέμβαση, όμως ο χαμηλός βαθμός απόδοσης των 

φωτοβολταϊκών κυττάρων, το υψηλό κόστος και ο κίνδυνος της φθοράς που 

διατρέχουν είναι πολύ σημαντικά μειονεκτήματα που εμποδίζουν την εξάπλωσή τους 

στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου είναι πως η 

φόρτιση μπορεί να γίνει είτε κατά την κίνηση είτε σε στάση. 

Ηλεκτρονικός Μετατροπέας Ισχύος 

Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας είναι το τμήμα εκείνο του συστήματος που παίρνει τη 

συνεχή τάση των συσσωρευτών και τη μετατρέπει σε κατάλληλη μορφή για την 

τροφοδότηση του κινητήρα (Ρίκος, 2005). Επιπλέον μια πολύ σημαντική διεργασία που 
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πραγματοποιεί είναι ο έλεγχος της ροπής και των στροφών του κινητήρα. Η επιλογή 

του μετατροπέα που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα ηλεκτρικό όχημα εξαρτάται καθαρά από 

τον ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος χρησιμοποιείται. Έτσι με βάση τους κινητήρες που 

χρησιμοποιούνται (Σ.Ρ. ή E.Ρ.) έχουμε μετατροπείς Σ.Τ./Σ.Τ. τύπου chopper και 

μετατροπείς Σ.Τ./Ε.Τ. τύπου αντιστροφέα (Inverter).  

Ηλεκτρικός Κινητήρας 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ίσως το πλέον σημαντικό τμήμα ενός ηλεκτρικού 

οχήματος. Οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους εφαρμογές είναι τόσο 

οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) όσο και οι κινητήρες εναλλασσόμενου 

ρεύματος (Ε.Ρ.). 

Οι χρησιμοποιούμενοι τύποι κινητήρων Σ.Ρ. είναι: (α) ο κινητήρας Σ.Ρ. με διέγερση εν 

σειρά, (β) ο κινητήρας Σ.Ρ. με παράλληλη διέγερση, (γ) ο κινητήρας Σ.Ρ. με ξένη 

διέγερση και (δ) ο κινητήρας Σ.Ρ. με μόνιμο μαγνήτη. Από τους κινητήρες Ε.Ρ., όπως 

προαναφέρθηκε, έχουμε κινητήρες με ημιτονοειδή τάση τροφοδοσίας όπως: (α) τον 

ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού, (β) τον ασύγχρονο 

τριφασικό κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέα και (γ) τον σύγχρονο τριφασικό με ή χωρίς 

μόνιμο μαγνήτη, ενώ έχουμε και τους κινητήρες που τροφοδοτούνται με 

τετραγωνικούς παλμούς όπως: (α) τον κινητήρα τύπου Brushless DC και (β) τον 

κινητήρας τύπου Switched Reluctance. Από τους διάφορους τύπους κινητήρων η 

επιλογή του καταλληλότερου γίνεται με βάση κάποια κριτήρια. Έτσι από όλους τους 

παραπάνω τύπους κινητήρων οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι είναι ο τριφασικός 

ασύγχρονος με βραχυκυκλωμένο κλωβό, ο σύγχρονος κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη,  

ο κινητήρας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς, ο κινητήρας Σ.Ρ. με μόνιμο μαγνήτη και τέλος ο 

κινητήρας τύπου Brushless (Μαλατέστας, 2010). 

 

2.3 Συστημική μοντελοποίηση – αναπαράσταση του αυτοκινήτου  

Οι δύο τύποι αυτοκινήτων στους οποίους αναφερθήκαμε είναι ιδιαίτερα σύνθετα 

τεχνολογικά συστήματα αποτελούμενα από διάφορα υποσυστήματα τα οποία 

βρίσκονται σε λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους. Τα υποσυστήματα αυτά βρίσκονται 

τοποθετημένα σε κατάλληλα σημεία που οριοθετούνται από το περίγραμμα που ορίζει 

το αμάξωμα του αυτοκινήτου και με την σειρά τους είναι κλειστά συστήματα που 

αποτελούνται από επιμέρους μικρότερα υποσυστήματα ή εξαρτήματα. Εξ αιτίας λοιπόν 



 42 

της πολυπλοκότητας των συστημάτων αυτών, πολλές φορές τόσο στο επίπεδο της 

θεωρίας και της κατασκευής αυτοκινήτων, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης 

μηχανικών, μια συστημική προσέγγιση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητη 

προκειμένου να γίνει κατ’ αρχήν αντιληπτή η δομή, η σύνδεση και η λειτουργία των 

επιμέρους μονάδων που το αποτελούν (Bach, Otten & Sax, 2017; Nunes, Betz, Bennet 

& Shaw, 2011).  

Η χωροταξία, η λειτουργία και η ενεργειακή συμπεριφορά των υποσυστημάτων είναι 

αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά που απεικονίζουμε - αναπαριστούμε όταν θέλουμε να 

περιγράψουμε με συστημικό τρόπο ένα αυτοκίνητο. Ιδιαίτερα η περιγραφή του 

αυτοκινήτου ως θερμοδυναμικού συστήματος το οποίο μπορεί να αναπαρασταθεί  

μέσω των διαφόρων ενεργειακών αλληλεπιδράσεων των υποσυστημάτων του, αλλά 

και μέσω της ενέργειας που ανταλλάσσει με το περιβάλλον του, είναι δυνατόν να 

συμβάλλει εκτός από την ίδια την κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του και 

στην κατανόηση της πολύπλοκης δομής και λειτουργίας των συστημάτων αυτών. 

(Baehr, 1984; Van Huis & Van der Berg, 1993; Κολιόπουλος, 1997). Όπως θα δούμε 

και στα επόμενα κεφάλαια, ο συστημικός χαρακτήρας της περιγραφής του αυτοκινήτου 

ταιριάζει απόλυτα με τους στόχους και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σε μικρότερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες.    

2.3.1 Αναπαραστάσεις δομής και λειτουργίας του αυτοκινήτου 

Για την αναπαράσταση της δομής του αυτοκινήτου και την χωροθέτηση των 

υποσυστημάτων του,  χρησιμοποιούνται συχνά απεικονίσεις τύπου κάτοψης ή 

τρισδιάστατου σχεδιασμού καθώς επίσης και διαφανείς όψεις και εικονογραφήσεις που 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να φαίνονται οι εσωτερικές λειτουργίες και η θέση 

πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων (Schwaller, 1997). Στις διαφανείς αυτές όψεις 

το περίγραμμα του αυτοκινήτου και τα βοηθητικά εξαρτήματα σχεδιάζονται με αχνές 

γραμμές ενώ το λειτουργικό τμήμα που ενδιαφέρει σχεδιάζεται ρεαλιστικά και στην 

κανονική κλίμακα.  Μπαίνουν επίσης επιγραφές για τα αντίστοιχα εξαρτήματα ή 

υποσυστήματα. 
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Εικόνα 2.5 : Σχέδιο αναπαράστασης ηλεκτρικού αυτοκινήτου Mercedes-Benz 

(https://www.autoblog.com/2012/03/13/mercedes-benz-sls-amg-e-cell-reveals-its-inner-workings/#slide-200394) 
 

Αυτή η αναπαράσταση βοηθά στο να δοθεί η ακριβής χωροταξία αλλά και δομή του 

όλου σύνθετου συστήματος με έμφαση τα υποσυστήματα που επιτελούν την λειτουργία 

που θέλουμε να δείξουμε ( επιλεκτική απεικόνιση υποσυστημάτων). 

Στις απεικονίσεις τύπου κάτοψης, τα εξαρτήματα ή τα υποσυστήματα σχεδιάζονται 

ώστε να είναι σαφής και αναγνωρίσιμος ο ρόλος και η λειτουργία τους. Στο σχήμα που 

ακολουθεί (σχήμα 2.6) για παράδειγμα απεικονίζεται η διάταξη των κύριων 

λειτουργικών εξαρτημάτων ενός αυτοκινήτου τα οποία και αναγνωρίζονται από το 

σχήμα τους. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Σχήμα 2.6 :	Σχήμα που απεικονίζει τα σημεία απωλειών ισχύος αυτοκινήτου σε κίνηση 
(Schwaller, 1997) 

 

Μια απλουστευμένη εκδοχή μπορεί να είναι το αντίστοιχο βασικό διάγραμμα 

λειτουργίας ενός αυτοκινήτου στο οποίο φαίνονται τα υποσυστήματα συνδεόμενα με 
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απλές γραμμές  και τοποθετημένα σε μια σχετική χωροταξία που μοιάζει με αυτή με 

την οποία τα αντίστοιχα υποσυστήματα είναι βιδωμένα πάνω στο σασί του 

αυτοκινήτου. 

 
 

Σχήμα 2.7 :	Διάγραμμα  αναπαράστασης δομής ηλεκτρικού αυτοκινήτου (Xiao et al, 2017) 

 

Πρόκειται για ένα είδος απεικόνισης που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

βασική δομή και λειτουργία τεχνολογικών συστημάτων. Τα κύρια υποσυστήματα ή 

αυτά που ενδιαφέρουν για το τμήμα ή την λειτουργία στην οποία εστιάζει το σχήμα, 

απεικονίζονται ως κουτιά με εισόδους και εξόδους ομοιόμορφου σχήματος. Κάποιες 

φορές συνδέονται με βέλη τα οποία εκπροσωπούν το είδος της αλληλεπίδρασης και 

την διαδοχή των λειτουργιών. Στο σχήμα 2.7 φαίνεται μια τέτοια διάταξη που αφορά 

στη δομή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 

Αυτό μπορεί να γίνει και με περισσότερο αφαιρετικό τρόπο αγνοώντας το σασί και τις 

ρόδες και επικεντρώνοντας στο καθαρά λειτουργικό κομμάτι ενσωματώνοντας και 

πληροφορίες για την ροή υλικών ή φυσικών ποσοτήτων ανάμεσα στα εξαρτήματα και 

υποσυστήματα του σύνθετου συστήματος, όπως στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 
Σχήμα 2.8 : Διάγραμμα ροής λειτουργίας αυτοκινήτου κυψελών υδρογόνου  

(https://www.mpoweruk.com/hydrogen_fuel.htm ) 
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2.3.2 Ενεργειακές αναπαραστάσεις  

Η ενέργεια είναι ένα ιδιαίτερα αφηρημένο φυσικό μέγεθος και γι’ αυτό, πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται ενεργειακές απεικονίσεις που εστιάζουν σε εξαρτήματα ή 

υποσυστήματα ενός σύνθετου τεχνολογικού συστήματος, κυρίως στα πλαίσια της 

Τεχνικής Θερμοδυναμικής (Baehr, 1984; Gengel & Boles, 1997; Κολιόπουλος, 1997). 

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της περιγραφής της λειτουργίας του 

αυτοκινήτου. Στο σχήμα 2.9 φαίνεται μια τέτοια απεικόνιση όπου το αυτοκίνητο 

αντιμετωπίζεται ως σύστημα με είσοδο και έξοδο της ενέργειας. Ο κινητήρας του 

αυτοκινήτου εμφανίζεται ως ενεργειακός μετατροπέας.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.9: Διάγραμμα ενεργειακής μετατροπής που δίνει έμφαση στο είδος της ενέργειας 
(https://www.bbc.com/bitesize/guides/zgvc6fr/revision/2) 

 
Σε κάποιες περισσότερο αφαιρετικές απεικονίσεις, τα σχέδια των εξαρτημάτων 

υποκαθίστανται από στοιχεία διαγραμμάτων ροής (κουτιά και βέλη) τα οποία 

απεικονίζουν τα υποσυστήματα και την κατεύθυνση μεταφοράς της ενέργειας στο 

εσωτερικό ενός σύνθετου τεχνολογικού συστήματος (Σχήματα 2.10 και 2.11). 

 

 
 

Σχήμα 2.10: Διάγραμμα ενεργειακής ροής παράλληλου υβριδικού οχήματος 
 (Ruijun, Dapai & Chao, 2014) 
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Σχήμα 2.11: Ενεργειακό διάγραμμα ροής για τύπο υβριδικού οχήματος (Ahmad, Kiring & 
Chekima, 2011) 

 
 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της έννοιας της ενέργειας αφορά την διατήρησή της 

σε κλειστό σύστημα και αυτό μπορεί να απεικονισθεί με ποικίλους τρόπους. Στα 

σχήματα  2.12 και 2.13 απεικονίζονται τα στοιχεία ενός αυτοκινήτου και τα ποσοστά 

απωλειών με την μορφή θερμότητας προς το περιβάλλον. 

 

   
 
 

Σχήμα 2.12: Απεικόνιση ενεργειακών απωλειών των βασικών εξαρτημάτων που εμπλέκονται 
στο σύστημα αυτοκίνητο-περιβάλλον  

(https://www.explainthatstuff.com/conservation-of-energy.html) 
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Σχήμα 2.13: Ενεργειακές απώλειες σε τυπικό όχημα (Ahmad, Kiring & Chekima, 2011) 

 
 

Μια περισσότερο αφαιρετική ποσοτική προσέγγιση αγνοεί το πλαίσιο και την καθαυτή 

εικόνα του αυτοκινήτου και των εξαρτημάτων του, εστιάζοντας στα υποσυστήματα τα 

οποία παριστάνονται ως κουτιά και στα ποσοστά απωλειών ενέργειας (Σχήμα 2.14). 

στην μεταφορά ενέργειας από το ένα προς το άλλο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.14 :	Παράδειγμα διαγράμματος ενεργειακής ροής για  αυτοκίνητο που κινείται εντός 
και εκτός πόλης (www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml) 

 

Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή ενεργειακής αναπαράστασης της λειτουργίας 

του αυτοκινήτου είναι τα διαγράμματα Sankey. Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτού του 
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τύπου τις απεικονίσεις εκτός από την κατεύθυνση μεταφοράς της ενέργειας 

ενσωματώνονται και ποσοτικά στοιχεία για την διακινούμενη ενέργεια και μάλιστα με 

γραφιστικό τρόπο. Γίνεται χρήση δηλαδή αναλογικής γραφικής απεικόνισης των βελών 

που εκπροσωπούν την μεταφορά της ενέργειας που διακινείται ανάμεσα στα 

υποσυστήματα αλλά και προς το περιβάλλον (Schmidt, 2008). 

Τα διαγράμματα Sankey συναντώνται σε διάφορες παραλλαγές και κάποιες από αυτές 

που αφορούν την ενεργειακή διαχείριση οχήματος φαίνονται στα σχήματα που 

ακολουθούν (Σχήματα 2.15 και 2.16). 

 

Σχήμα 2.15 :	Εποπτικό	διάγραμμα Sankey αυτοκινήτου (Pereira, Carvalho & Juca, 2015). 

 
 

 
 

Σχήμα 2.16 :	Ενεργειακό διάγραμμα ροής ντιζελοκίνητου αυτοκινήτου (Hay et. al, 2011) 

 
Αν και η χρήση των διαγραμμάτων Sankey τα οποία αναδεικνύουν την ιδέα της 

διατήρησης της ενέργειας θεωρείται κατάλληλη για την διδασκαλία της ενέργειας κατά 

την ανάλυση ενός θερμοδυναμικού συστήματος, κυρίως στις υψηλές βαθμίδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Viglietta, 1990), τα συγκεκριμένα διαγράμματα 

θεωρούμε ότι εμφανίζουν και μειονεκτήματα, ιδιαίτερα για μαθητές μικρής ηλικίας. 
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Ένα από αυτά είναι ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η αλλαγή στο μέγεθος των βελών 

όταν η γραφική αναπαράσταση της μεταφοράς ενέργειας εξυπηρετεί μια ποιοτική 

προσέγγιση της έννοιας. Επίσης, δεν φαίνεται με σαφήνεια η σχέση ανάμεσα στα 

αντικείμενα και τη μεταφορά ενέργειας, κάτι που δυσκολεύει τον χρήση των 

διαγραμμάτων αυτών να αντιληφθεί που ακριβώς εντοπίζονται οι αποθήκες και οι 

μετατροπείς ενέργειας. Ένα τελευταίο μειονέκτημα είναι ότι τα διαγράμματα Sankey 

συνοδεύονται από την ορολογία της ‘ροής ενέργειας’ η οποία δεν είναι η πιο 

κατάλληλη για την εισαγωγή της έννοιας σε χαμηλότερες κυρίως εκπαιδευτικές 

βαθμίδες αφού είναι δυνατόν να  ενδυναμωθεί η εναλλακτική αντίληψη σύμφωνα με 

την οποία η ενέργεια θεωρείται ρευστό (Driver, 1998).      

Στην παρούσα εργασία, όπως θα φανεί στη συνέχεια (κεφάλαιο 5), θα υιοθετηθούν για 

την επιδιωκόμενη σχολική γνώση απεικονίσεις που προσομοιάζουν περισσότερο με 

αυτές των σχημάτων 2.10 (για την ποιοτική ενεργειακή προσέγγιση) 2.14 (για την 

ποσοτική ενεργειακή προσέγγιση. Και τούτο, διότι η γνώση αναφοράς δεν αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο επιλογής των στόχων και του περιεχομένου της προτεινόμενης 

παρέμβασης. Οι γνωστικές/-οί απαιτήσεις και περιορισμοί των μαθητών που θα 

παρακολουθήσουν την παρέμβαση, καθώς και το παιδαγωγικό πλαίσιο εφαρμογής της 

αποτελούν δύο ακόμη κριτήρια που απαιτείται να ληφθούν υπ’ όψη στη συγκρότηση 

της υπό μελέτη σχολικής γνώσης. Τα επόμενα δύο κεφάλαια αναφέρονται ακριβώς στα 

δύο αυτά κριτήρια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Οι νοητικές παραστάσεις των μαθητών
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3.0 Εισαγωγή 

Κατά την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν τρία 

είδη γνώσης: η επιστημονική, η πρακτικο-βιωματική και η σχολική εκδοχή της 

επιστημονικής γνώσης (Κουλαϊδής, 2001). Η πρακτικο-βιωματική γνώση αφορά στις 

νοητικές παραστάσεις που οικοδομούν άτομα όλων των ηλικιών σχετικά με τα φυσικά 

αντικείμενα, τις ιδιότητές τους και τις αρχές που διέπουν τις αλλαγές που αυτά 

υφίστανται (Κολιόπουλος, 2006; Ραβάνης, 2018). Οι παραστάσεις αυτές μπορούν να 

προέρχονται από πρακτική δραστηριότητα, λεκτικές επαφές, αλληλεπίδραση με 

τεχνολογικά αντικείμενα αλλά και προσέγγιση μέσω ποικίλων πληροφοριών που 

προέρχονται από διαδικτυακές  πηγές , μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανάγνωση βιβλίων 

άρθρων κ.λπ. 

Η πρακτικο-βιωματική γνώση για τον φυσικό κόσμο αποκτάται από την βρεφική 

ηλικία (Karmiloff-Smith, 1998). Το ίδιο συμβαίνει με τον τεχνολογικό κόσμο καθώς η 

επαφή των ατόμων με τεχνολογικά αντικείμενα γίνεται όλο και νωρίτερα και η 

εμπλοκή αυτή αποκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. 

Βέβαια η πρακτικο-βιωματική γνώση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ατελής, 

λανθασμένη ή εντελώς διαφορετική από την αντίστοιχη επιστημονική γνώση. Ο ρόλος 

των προγραμμάτων σπουδών έγκειται στην προσαρμογή της σχολικής γνώσης στην 

επιστημονική αλήθεια, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε σχολικού επιπέδου και με σκοπό 

τον εντοπισμό των εναλλακτικών αντιλήψεων και την νοητική εξέλιξη των μαθητών. 

3.1 Πρακτικο-βιωματική γνώση των μαθητών 

Μια έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα παρατηρείται ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 στο χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Η  δραστηριότητα αυτή 

παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα και τείνει να επηρεάσει αποφασιστικά το 

οικοδόμημα της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών που αρχίζει  να αναπτύσσεται 

παράλληλα με αυτό. Οι μαθητές, πριν ακόμη δεχτούν οποιαδήποτε διδασκαλία σχετική 

με τη Φυσική, την Χημεία, την Βιολογία και γενικότερα τις Φυσικές Επιστήμες, έχουν 

σχηματίσει ένα σύνολο από προσωπικές ιδέες, απόψεις και αντιλήψεις για τα 

φαινόμενα του φυσικού κόσμου που τους περιβάλλει. Οι ιδέες αυτές επηρεάζουν 

οποιαδήποτε νέα εμπειρία ή γνώση με διάφορους τρόπους οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 

παρατηρήσεις και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για απόκτηση νέων 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων της ανάγνωσης κειμένων και του πειραματισμού 
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(Driver, Guesne & Tiberghien, 1993). Σύμφωνα με τις ερευνήτριες αυτές, οι ιδέες των 

παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες είναι ένα μοντέλο που έχει εισαχθεί από τους 

γνωστικούς επιστήμονες, στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι πληροφορίες είναι 

αποθηκευμένες στη μνήμη μας με διάφορες μορφές και ότι κάθε τι που λέμε και 

κάνουμε, εξαρτάται από τα στοιχεία ή τις ομάδες των στοιχείων αυτών των 

αποθηκευμένων πληροφοριών . 

Οι ιδέες αυτές ομαδοποιούνται και συγκροτούν νοητικές παραστάσεις που 

καταγράφονται συνήθως ως εναλλακτικές ιδέες, προϋπάρχουσες ιδέες, αυθόρμητες 

αντιλήψεις, διαισθητικές ιδέες ή επιστήμη των παιδιών (Driver, Guesne & Tiberghien, 

1993; Κουλαϊδής, 2001; Κολιόπουλος, 2006; Ραβάνης, 2018). Μερικές από αυτές 

διαφοροποιούνται με την ηλικιακή ανάπτυξη ή την επίδραση της διδασκαλίας, αλλά 

κυρίως βασίζονται στην αισθητηριακή αντίληψη, εμφανίζονται ως συνεκτικές ιδέες και 

συνήθως εμφανίζουν ποιοτικές διαφορές από τα αντίστοιχα επιστημονικά 

εννοιολογικά πλαίσια (Κολιόπουλος, 2006). Δεν πρόκειται για απλές παρανοήσεις, που 

οφείλονται σε κακή πληροφόρηση, αλλά δημιουργούνται από τους αντιληπτικούς 

μηχανισμούς που τα παιδιά διαθέτουν και που έχουν ως βάση την άμεση εμπειρία από 

το φυσικό αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον. Το παιδί δηλαδή υπάρχει και 

αλληλεπιδρά μέσα σ’ αυτά τα περιβάλλοντα με άλλα άτομα οικοδομώντας ταυτόχρονα 

μέσα από αυτήν την διαδικασία την προσωπική του γνώση για τα φαινόμενα και τον 

κόσμο, τα δικά του ερμηνευτικά σχήματα (Driver & Oldham, 1986). Αν και τις 

περισσότερες φορές, όπως ελέχθη, τα ερμηνευτικά αυτά σχήματα δεν βρίσκονται σε 

συμφωνία με το αντίστοιχο επιστημονικό ερμηνευτικό μοντέλο, εν τούτοις αποτελούν 

το μόνο ουσιαστικό και λογικά αποτελεσματικό εργαλείο ανάλυσης «του πραγματικού 

κόσμου» για τον μαθητή που ασκεί μια τεράστια επίδραση σε ότι μεταγενέστερο θα 

διδαχθεί στο σχολείο για τις Φυσικές Επιστήμες. Με την βοήθειά του τίθενται 

ερωτήματα, διατυπώνονται υποθέσεις, γίνονται παρατηρήσεις, αντιμετωπίζονται 

προβληματικές καταστάσεις, ερμηνεύονται και αναλύονται φαινόμενα και γενικότερα 

αποκτάει ένα προσωπικό νόημα η λειτουργία του κόσμου (Driver, 1989). 

Γίνεται λοιπόν φανερή η επίδραση που μπορεί να έχουν οι συγκεκριμένες νοητικές 

παραστάσεις στην μάθηση και πώς ο τρόπος με τον οποίο ένα νέο κομμάτι 

πληροφορίας αφομοιώνεται εξαρτάται όχι μόνο από τη φύση της πληροφορίας αλλά 

και από τη δομή της πρακτικο-βιωματικής γνώσης του μαθητή. Το ερώτημα που τίθεται 

στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής είναι αν υφίσταται και τι είδους πρακτικο-

βιωματική γνώση των μαθητών σχετική με την τεχνολογική και ενεργειακή προσέγγιση 
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ενός  φυσικού συστήματος και ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός σύνθετου τεχνολογικού 

συστήματος όπως το αυτοκίνητο. Η επόμενη ενότητα σχετίζεται με αυτό το ερώτημα.   

 

3.2  Νοητικές παραστάσεις των μαθητών για την ενέργεια 

Η έννοια της ενέργειας συναντάται σε όλες σχεδόν τις φυσικές επιστήμες, σε πλήθος 

τεχνολογικών και βιολογικών εφαρμογών αλλά και στην καθημερινή γλώσσα για να 

εκπροσωπήσει διάφορες και ετερόκλητες δράσεις και καταστάσεις (Millar, 2005). Η 

σπουδαιότητά της στην κατανόηση του περιβάλλοντος και των τεχνολογικών 

δεδομένων είναι δεδομένη. Πρόκειται για έννοια «κλειδί» για την κατανόηση του ότι 

συμβαίνει στον φυσικό, βιολογικό και τεχνολογικό κόσμο (Driver & Millar, 1985; 

Domenech, 2007). Είναι επιστημονικά θεμελιώδης (ιδιαίτερα στα πλαίσια του 

εννοιολογικού πλαισίου της μακροσκοπικής θερμοδυναμικής), εμπλέκεται σε πολλά 

πεδία τεχνολογικής εφαρμογής (π.χ., αυτοκίνητο και μετακίνηση, σπίτι - εργασία και 

διαχείριση ενεργειακών πόρων), ενώ παράλληλα αποκτά μεγάλο κοινωνικό 

ενδιαφέρον μέσω κοινωνικών προβλημάτων όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος και η 

ανάγκη εξοικονόμησης πόρων (Driver & Millar, 1985; Chen et al, 2014; Κολιόπουλος, 

2014). 

Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε την ενέργεια συναντάμε δυσκολίες. Ο Feynman σε 

διάλεξή του περί της διατήρησης της ενέργειας στις αρχές της δεκαετίας του 60 

επεσήμανε ότι «είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως για την Φυσική σήμερα, 

δεν έχουμε καμία γνώση του τι ακριβώς η ενέργεια είναι»7.  

Δεν υπάρχει πραγματικά μοναδικός, απόλυτος ή παγκόσμιος ορισμός της. Η αρχή 

διατήρησης της ενέργειας αποτελεί το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η έννοια 

λαμβάνει το βασικό της νόημα σε όλους τους τομείς των φυσικών επιστημών και της 

τεχνολογίας. Συγχρόνως, η αρχή αυτή λαμβάνει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά 

πεδία και επίπεδα πραγμάτευσής της σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι πάντοτε 

δυνατή η πρόσληψή της με γενικούς όρους (Eisenkraft et al, 2014; Κολιόπουλος, 2014).  

Από την άλλη μεριά, ο όρος «ενέργεια» έχει πολλές σημασίες στην καθημερινότητα 

και αυτός άλλωστε είναι ένας από τους λόγους που δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε 

επιστημονικά την έννοια αλλά και να την διδάξουμε. Έτσι χρειαζόμαστε στρατηγικές 

για να οριοθετήσουμε την διάκριση των χρήσεων του όρου και των νοημάτων που τον 

                                                
7 http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_04.html  
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συνοδεύουν. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον όρο στην καθημερινή τους ζωή πριν 

μάθουν για αυτήν στο σχολείο. Επίσης, συχνά δεν συνδέουν την ενέργεια που 

μαθαίνουν στο μάθημα της Φυσικής με την ενέργεια που μαθαίνουν στα μαθήματα της 

Βιολογίας, της Χημείας και της Γεωλογίας (Eisenkraft et al, 2014). Το όλο ζήτημα είναι 

περίπλοκο ακόμη και για φοιτητές πόσο μάλλον για μαθητές Γυμνασίου που δεν έχουν 

ακόμη τα γνωστικά «όπλα» να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν επιβοηθητικά 

μαθηματικά και προχωρημένες λογικές αλληλουχίες (Domenech, 2007).  Η διεθνής και 

ελληνική βιβλιογραφία μας δίνει μια εποπτεία των αντιλήψεων των μαθητών για την 

ενέργεια και τις σχετιζόμενες ενεργειακές έννοιες. 

α. Σχετικά με την κατανόηση καθεαυτής της έννοιας της ενέργειας 

Αυτό που εννοούν οι μαθητές με τον όρο ενέργεια πριν αλλά ακόμη και μετά από την 

διδασκαλία της με το παραδοσιακό πρόγραμμα, είναι αξιοσημείωτα διαφορετικό από 

την επιστημονική ερμηνεία (Solomon, 1983; Lijnse, 1990). Συγκεκριμένα, πολλοί 

μαθητές, αλλά συχνά και εκπαιδευτικοί κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

πιστεύουν ότι η ενέργεια σχετίζεται μόνο με ανθρώπους και κίνηση και επίσης τείνουν 

να σχετίζουν την ενέργεια με ζώντες οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα με την 

ανάπτυξη, την γυμναστική, την άσκηση και την διατροφή (Finegold & Trumper, 1989; 

Kruger, 1990; Trumper & Gorsky, 1993). Οι μαθητές πιστεύουν ακόμη ότι η ενέργεια 

είναι μια ποσότητα σαν καύσιμο που χρησιμοποιείται, ή είναι κάτι που κάνει τα 

πράγματα να συμβαίνουν και καταναλίσκεται κατά την διαδικασία αυτή (Kesidou & 

Duit, 1993; Papadouris, Constantinou & Kyratsi, 2008). Επίσης, σπανίως πιστεύουν 

πως η ενέργεια είναι μετρήσιμη και υπολογίσιμη ποσοτικά (Watts & Gilbert, 1983; 

Solomon, 1985). Από τις μελέτες της Driver (1989) αναφορικά µε τις ιδέες των παιδιών 

για την ενέργεια, φαίνεται ότι κάποιες είναι κοινές για όλα τα παιδιά. Η ενέργεια 

σύμφωνα με αυτές θεωρείται ως: (α) κάτι που σχετίζεται αποκλειστικά γενικά µε 

έμψυχους οργανισμούς και ειδικότερα με τον άνθρωπο, (β) ένας αιτιακός παράγοντας 

που είναι αποθηκευμένος σε ορισμένα αντικείμενα (η ενέργεια αποθηκεύεται σε 

κάποια αντικείμενα), (γ) κάτι που συνδέεται µε τη δύναμη και την κίνηση (η ενέργεια 

εμφανίζεται όταν κάποιος εκτελεί κάποιες δραστηριότητες), (δ) καύσιμο (η ενέργεια 

λειτουργεί ως ένα είδος καυσίμου στις διάφορες μηχανές), (ε) ένα ρευστό (η ενέργεια 

λειτουργεί ως ρευστό και ρέει από το ένα σύστημα στο άλλο), (στ) ένα συστατικό (η 

ενέργεια βρίσκεται μέσα στα σώματα και απελευθερώνεται λόγω κάποιας εξωτερικής 

αιτίας), (ζ) ένα προϊόν (η ενέργεια παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια μιας δράσης και 

μετά εξαφανίζεται). 
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β. Σχετικά με τις μορφές ενέργειας και τις ενεργειακές μετατροπές 

Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου τείνουν να θεωρούν πως οι ενεργειακές μετατροπές 

εμπλέκουν μόνο μια μορφή ενέργειας την φορά (Brook & Wells, 1988).  Παρόλα αυτά 

αναπτύσσουν κάποιες ικανότητες στο να αναγνωρίζουν διαφορετικές μορφές 

ενέργειας, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η περιγραφή τους για την ενεργειακή 

αλλαγή εστιάζει μόνο όταν υπάρχουν εμφανή αντιληπτικά αποτελέσματα (Brook & 

Wells, 1988; Daane, McKagan, Vokos & Scherr, 2015). Ο μετασχηματισμός της 

κίνησης σε θερμότητα φαίνεται να είναι δύσκολα αποδεκτός από τους μαθητές, ειδικά 

στις περιπτώσεις δίχως εμφανή αύξηση της θερμοκρασίας (Pathare & Pradhan, 2010). 

Τελικά μπορεί να μην είναι σαφές στους μαθητές ότι κάποιες μορφές ενέργειας, όπως 

το φως, ο ήχος και η χημική ενέργεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν 

πράγματα να συμβούν (Carr & Kirkwood, 1988). 

γ. Σχετικά με την διατήρηση της ενέργειας 

Η ιδέα της ενεργειακής διατήρησης φαίνεται δυσνόητη ακόμη και στους μεγαλύτερους 

μαθητές οι οποίοι αγκιστρώνονται στην καθημερινή χρήση του όρου ενέργεια. Πριν 

από τη διδασκαλία της έννοιας, ελάχιστοι μαθητές χρησιμοποιούν αυθόρμητα 

ενεργειακές έννοιες όπως το έργο και την αρχή διατήρησης για να εξηγήσουν φυσικά 

φαινόμενα (Driver & Warrington, 1985). Ακόμη και μετά από διδακτική καθοδήγηση, 

οι μαθητές δεν δείχνουν να εκτιμούν πως η διατήρηση της ενέργειας είναι ένας 

χρήσιμος τρόπος επεξήγησης φαινομένων (Brook & Wells, 1988). Οι μαθητές 

συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τις πρακτικο-βιωματικές αντιλήψεις τους για να 

ερμηνεύσουν τις ιδέες για την διατήρηση της ενέργειας (Brook & Driver, 1984; 

Kesidou & Duit, 1993; Solomon, 1985). Για παράδειγμα μερικοί μαθητές ερμηνεύουν 

την ιδέα ότι η ενέργεια δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται ως ότι η ενέργεια 

αποθηκεύεται στο σύστημα και μπορεί να γυρίσει πάλι στην προηγούμενη μορφή της 

(Solomon, 1985). Οι διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τις δυσκολίες των 

μαθητών για την ενέργεια δείχνουν να είναι περισσότερο αποτελεσματικές από αυτές 

που βασίζονται στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (Solbes, Guisasola & Tarin, 

2009). 

δ. Σχετικά με τον αιτιακό χαρακτήρα των ενεργειακών εννοιών   

Ενώ σε πληθώρα ερευνών, όπως είδαμε, επισημαίνονται κυρίως οι εναλλακτικές 

νοητικές παραστάσεις για την ενέργεια τις οποίες χρησιμοποιούν οι μαθητές ως 

πρακτικο-βιωματική γνώση, υπάρχει ταυτόχρονα και ένα πλαίσιο ερευνών οι οποίες 

επισημαίνουν νοητικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μαθητές τα οποία ανήκουν μεν 
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στην πρακτικο-βιωματική γνώση αλλά φαίνεται ότι λειτουργούν περισσότερο 

ενισχυτικά παρά ως γνωστικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν 

ενεργειακές έννοιες. Για παράδειγμα η χρήση του λεγόμενου γραμμικού αιτιακού 

συλλογισμού οδηγεί μαθητές να οικοδομούν τις έννοιες της αποθήκευσης και κυρίως 

της μεταφοράς ενέργειας από πολύ μικρή ηλικία (Solomon, 1983; Tiberghien & 

Megalakaki 1995; Lemeignan & Weil-Barais 1997; Koliopoulos & Ravanis, 2001; 

Κολιόπουλος & Αργυροπούλου, 2010; Sissamberi & Koliopoulos, 2015; Papadouris & 

Constantinou, 2016; Delengos & Koliopoulos, 2018). Πιο συγκεκριμένα, μαθητές 

διαφόρων ηλικιών μπορούν να εκφράσουν ενεργειακές έννοιες χρησιμοποιώντας μια 

αλυσίδα αιτίων και αποτελεσμάτων. Οι Lemeignan & Weil-Barais (1997) για 

παράδειγμα αναφέρουν ότι μαθητές είναι δυνατόν να εκφράσουν αυθόρμητα τις 

λεγόμενες προ-ενεργειακές έννοιες μέσω αναπαραστάσεων αλυσίδων αντικειμένων 

που βασίζονται στη λειτουργία τους ή/και αλυσίδων αντικειμένων με βάση την 

ενεργειακή διανομή. Η ενεργοποίηση των νοητικών αυτών παραστάσεων φαίνεται ότι 

είναι δυνατόν να οδηγήσουν μαθητές ακόμη και των χαμηλότερων εκπαιδευτικών 

βαθμίδων στην οικοδόμηση ποιοτικών ή ποσοτικών ενεργειακών εξηγήσεων για απλά 

ή και σύνθετα φυσικά και τεχνολογικά συστήματα.   

 

3.3 Νοητικές παραστάσεις μαθητών για την τεχνολογική γνώση σχετικά με τα 
σύνθετα συστήματα 

Σύνθετα συστήματα απαντώνται στις φυσικές επιστήμες όσο και στον τεχνολογικό 

κόσμο: Καιρικά μοτίβα, ανθρώπινο νευρικό σύστημα, μηχανή αυτοκινήτου, σύστημα 

κλιματισμού. Η εννοιολογική τους προσέγγισή είναι συχνά δύσκολη καθώς οι 

άνθρωποι τείνουν να τα βλέπουν από την οπτική της καθημερινής τους χρήσης και όχι 

από την επιστημονική και την τεχνολογική τους σκοπιά. Η κατανόησή τους  ικανοποιεί 

ανθρώπινες ανάγκες, περιέργεια και λύσεις προβλημάτων: «Πότε θα βρέξει;», «Πώς 

πρέπει να αλλάζω ταχύτητες ώστε το αυτοκίνητό μου να καταναλώνει λιγότερο 

καύσιμο;» 

Όμως η κατανόηση της δομής και της λειτουργίας σύνθετων συστημάτων είναι συχνά 

δύσκολη υπόθεση. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους τμημάτων που 

αποτελούν το σύνθετο σύστημα, πολλές φορές δεν είναι ορατές. Η χρονική αλληλουχία 

των δράσεων που επιτελούν δεν είναι πάντα αντιληπτή κ.λπ.  
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Η παραδοσιακή προσέγγιση στην διδασκαλία μηχανολογικών θεμάτων και 

τεχνολογίας γενικότερα ακολουθεί την λογική από το μερικό στο συνολικό, αλλιώς από 

το εξάρτημα στο σύστημα. Υπάρχει δηλαδή μια κλιμακωτή προσέγγιση του σύνθετου 

συστήματος μέσω της γνώσης των εξαρτημάτων, των υποσυστημάτων και του τρόπου 

που αυτά διασυνδέονται (Lin, Duan, Zhao & Xu, 2013; Owen-Jackson, 2015). Άλλες 

όμως προτάσεις δίδουν έμφαση στη συστημική προσέγγιση των πολύπλοκων 

τεχνολογικών συστημάτων, διδασκαλία η οποία δίδει προτεραιότητα στην ιδέα της 

συστημικής κατανόησης των διαφόρων εξαρτημάτων και μηχανισμών που 

συναποτελούν το σύστημα. Η κεντρική ιδέα είναι ότι το πλήρες σύστημα μπορεί να 

μελετηθεί νοητικά και λειτουργικά χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των επιμέρους 

τμημάτων του (Frank, 2000; Frank & Elata, 2005).  

Η συστημική προσέγγιση των πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων προϋποθέτει 

όμως τη δυνατότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τη λεγόμενη συστημική σκέψη. 

Λόγω της δεδομένης πολυπλοκότητας του φυσικού κόσμου και των τεχνολογικών 

κατασκευασμάτων, η δυνατότητα συστημικής σκέψης και αντίληψης είναι ζητούμενο 

για τους πολίτες του 21ου αιώνα. Η συστημική σκέψη αφορά την ικανότητα του ατόμου 

να κάνει ένα βήμα πίσω για να δει την όλη εικόνα από το να εστιάζει μόνο στα 

επιμέρους συστατικά ενός σύνθετου αντικειμένου. Είναι μια προσπάθεια να δει κανείς 

το ‘δάσος’ ταυτόχρονα με τα ‘δένδρα’. Η συστημική θεώρηση δίνει βαρύτητα στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος αναζητώντας σχεσιακά 

μοτίβα και όχι μεμονωμένα γεγονότα ή αντικείμενα. Σύμφωνα με τον Kim (2005) η 

συστημική σκέψη είναι ο πλέον σύγχρονος επιστημονικός τρόπος σκέψης που μπορεί 

να περιγράψει την σχέση του όλου με το μερικό. 

Οι Penner, Giles, Lehrer & Schauble (1997) θεωρούν πως η οικοδόμηση της γνώσης 

σύνθετων μηχανολογικών συστημάτων είναι δυνατή, ακόμη και σε μικρούς μαθητές, 

μέσω μιας διαδικασίας μοντελοποίησης - σχεδιασμού - δοκιμής και επανάληψης αυτής 

της διαδοχής έως την εγκαθίδρυση νέων καλύτερων μοντέλων. Σχεδιαστικού τύπου 

δραστηριότητες επιτρέπουν ανίχνευση του τρόπου λειτουργίας σύνθετων συστημάτων 

και μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές προς μια βαθύτερη κατανόηση αυτών των 

σύνθετων συστημάτων (Hmelo, Holton & Kolonder, 2000). Άλλες έρευνες πάνω στην 

συστημική σκέψη δείχνουν πως οι μαθητές της βασικής εκπαίδευσης μπορούν να 

αντιληφθούν τα σύνθετα συστήματα (Jacobson & Wilensky, 2006), καθώς επίσης και 

ότι οι μαθητές 11-12 ετών έχουν ήδη αναπτύξει την ικανότητα συστημικής σκέψης 

(Wylie, Sheehy, McGuinness, Orchard, 1998; Evagorou, Korfiatis, Nikolaou, & 
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Constantinou, 2009). Η συστημική σκέψη ως γνωστική ικανότητα μπορεί να 

αναπτυχθεί μέσω συστημικής προσέγγισης σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων 

(Hmelo-Silver & Azevedo, 2006; Assaraf & Orion, 2010). Κάτι τέτοιο βοηθά στην 

κατανόηση της δομής και λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων καθώς επίσης 

και της αλληλεπίδρασης των υποσυστημάτων από τα οποία αποτελούνται καθώς 

επίσης και ο συσχετισμός τους με  τα μεγαλύτερα συστήματα στα οποία ανήκουν και 

επηρεάζουν. Η συστημικότητα στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης μπορεί να 

διαμορφώσει δεξιότητες αλλά και στάσεις και να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης 

των σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων με τα οποία ένας σύγχρονος άνθρωπος 

έρχεται σε επαφή. Η υιοθέτηση της συστημικής και διεπιστημονικής προσέγγισης 

επιτρέπει την σύνδεση διαφορετικών μεταξύ τους δεδομένων, αποκαλύπτει την 

ενότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη (α) ενός εννοιολογικού δικτύου απαραίτητου 

για την κατανόηση και άλλων πολύπλοκων δομών και φαινομένων και (β) της σύνθετης 

σκέψης η οποία με την σειρά της οδηγεί στην σταδιακή κατανόηση της σύνθετης και 

πολύπλοκης πραγματικότητας (Morin,1990). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 50 ο Bertalanffy επικέντρωσε στην δυνατότητα χρήσης 

της γενικής συστημικής θεωρίας ως βάση για την εκπαίδευση. Υποστήριξε στην 

διδακτορική διατριβή του ότι η γενική συστημική θεωρία παρέχει τις βασικές αρχές 

δόμησης και ολοκλήρωσης του αναλυτικού προγράμματος και βοηθάει στη αναίρεση 

της κατακερματισμένης φύσης των σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες (Chen & Stroup, 

1993). Σε μελέτες που έγιναν αργότερα εδραιώθηκε η πεποίθηση αυτή, αλλά και 

αναδείχθηκαν διάφορες παρανοήσεις και δυσλειτουργίες της συστημικής προσέγγισης 

των διδακτικών αντικειμένων στην σχολική τάξη. Κατά τον Garigliano (1975) το 

ζήτημα της συστημικής σκέψης έχει και κάποιες αδυναμίες, παρουσιάζοντας δύο 

παρανοήσεις: οι μαθητές (α) πιστεύουν ότι ένα σύστημα αντικειμένων πρέπει να κάνει 

κάτι (να λειτουργεί με κάποιο φανερό αλληλεπιδραστικό μεταξύ των μερών του τρόπο) 

για να υφίσταται ως σύστημα και (β) δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ενώ ένα 

σύστημα μπορεί να χάσει μέρος των συστατικών του, αν κάποια αρχικά μέρη του 

συστήματος απομείνουν στην θέση τους τότε συνεχίζει το καινούργιο αυτό σύνολο να 

παραμένει το ίδιο σύστημα. 

Οι μαθητές πολλές φορές δυσκολεύονται να σκεφτούν τον κόσμο γύρω τους ως 

αλληλεπιδρώντα συστήματα. Όταν τα παιδιά εξηγούν τις αλλαγές, τείνουν να 

ακολουθούν μία γραμμική αιτιακή ακολουθία. Έρευνες δείχνουν, όπως ήδη έχουμε 

επισημάνει, ότι οι μαθητές προτιμούν την γραμμική αιτιότητα, ενώ ταυτόχρονα δεν 
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έχουν αναπτύξει την ικανότητα να δομούν στην σκέψη τους δίκτυα αιτιότητας και οι 

αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις διαφορετικών επιπέδων συνήθως διαφεύγουν 

(Κολιόπουλος, 2008).  

Θεωρούμε ότι, ο συγκερασμός των δύο αυτών τύπων συλλογισμού, δηλαδή της 

συστημικής σκέψης και της γραμμικής αιτιακής σκέψης πρέπει να αποτελέσει βασική 

μέριμνα μιας διδασκαλίας σχετικής με την ενεργειακή προσέγγιση ενός τεχνολογικού 

συστήματος όπως το αυτοκίνητο, κυρίως στις μικρές ηλικίες, όπου εμφανίζονται ως 

δυνατότητες σκέψης και οι δύο τύποι συλλογισμού. Η ενεργοποίηση, δηλαδή, από τους 

μαθητές του γραμμικού αιτιακού συλλογισμού ταυτόχρονα με την συστημική σκέψη 

αποτελούν ζητούμενο κατά τον σχεδιασμό της ζητούμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης 

η οποία θα περιγραφεί στο κεφάλαιο 5. Ο συγκερασμός αυτός φαίνεται να μπορεί να 

επιτευχθεί στον τομέα της διδασκαλίας της ενέργειας. Μια εφαρμογή διδακτικής 

ακολουθίας για την σύνδεση της ενέργειας με σύνθετα συστήματα παραγωγής 

ενέργειας μεγάλης κλίμακας έδειξε θετική ανταπόκριση μαθητών δημοτικού 11 ετών 

(Σισσαμπέρη, 2015) και θεωρήθηκε ως ένα επιτυχημένο εγχείρημα συστημικής 

εκπαιδευτικής προσέγγισης του ‘δύσκολου’ εκπαιδευτικά,  ζητήματος της ενέργειας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση οι διδακτικές προτάσεις των Van Huis & Van der Berg (1993) 

και Jewett (2008) παρουσιάζουν ένα μοναδικό ενδιαφέρον καθώς σχετίζονται με την 

διδασκαλία της ενέργειας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

3.4 Νοητικές παραστάσεις μαθητών για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον  

Πέρα από τον επιστημονικό και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό που προαναφέρθηκαν 

και στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο σύνθετης σχέσης μεταξύ κοινωνίας, επιστήμης και 

ανθρωπογενών παγκόσμιων αλλαγών, υπάρχει μια έντονη τάση προς βελτίωση του 

περιβαλλοντικού αλφαβητισμού ή καλύτερα μια ανάγκη για συνδυασμένο 

επιστημονικό-τεχνολογικό-περιβαλλοντικό αλφαβητισμό (Tsurusaki, Covitt & 

Anderson, 2007). Αυτό έχει να κάνει με την κατανόηση των περιβαλλοντικών 

συστημάτων και με την νοητική σύνδεσή τους με τα τεχνολογικά συστήματα που τα 

επηρεάζουν. 

Το αυτοκίνητο αποτελεί ένα δομικό συστατικό της κοινωνίας και ένα από τα πεδία 

αποφάσεων χρήσης και επιλογής τεχνολογίας των μελλοντικών καταναλωτών. 

Αναμφισβήτητα όμως είναι ένας βασικός παράγοντας του παγκόσμιου 

περιβαλλοντικού προβλήματος. Ελάχιστη έρευνα έχει γίνει σχετικά με την στάση των 
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παιδιών απέναντι στις περιβαλλοντικές συνέπειες της λειτουργίας του αυτοκινήτου.  Οι 

πηγές από τις οποίες οι μαθητές λαμβάνουν πληροφορίες και διαμορφώνουν  την  

στάση τους, προέρχονται από το κοινωνικό τους πλαίσιο και από την εκπαίδευσή τους. 

Κοινωνικά επηρεάζονται από γονείς, φίλους, βιβλία και περιοδικά ή/και από τα ΜΜΕ 

και το διαδίκτυο. Σε σχολικό επίπεδο το αυτοκίνητο και η περιβαλλοντικές του 

επιδράσεις αναφέρονται μόνο σε περιβαλλοντικά προγράμματα που 

πραγματοποιούνται επιπρόσθετα στα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα (Kopnina, 

2011) ή με σποραδικό και επιφανειακό τρόπο στα σχολικά εγχειρίδια. Διαφορετικά 

μηνύματα λαμβάνουν οι μαθητές από τις δύο αυτές πηγές σε σχέση με την βιώσιμη 

μετακίνηση. Ερευνητές διαπιστώνουν ότι η γνώση για την βιώσιμη μετακίνηση δεν 

επιδρά απαραίτητα στις στάσεις των μαθητών επειδή αν και γίνεται κατανοητό το 

πρόβλημα της ρύπανσης και οι αρνητικές επιδράσεις του αυτοκινήτου σχεδόν όλοι οι 

μαθητές αναγνωρίζουν στο αυτοκίνητο έναν πρωτεύοντα ρόλο για τις μελλοντικές 

μετακινήσεις τους (Leeson, Stanisstreet & Boyes, 1997; Boyes & Stanisstreet, 1997;  

Boylan, 2008). Επισημαίνεται επίσης η βαθύτερη κατανόηση για αυτά τα ζητήματα 

από μαθητές που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα (Martin, 2000; 

Hadzigeorgiou & Skoumios, 2013). Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν, επίσης, ότι 

προσανατολίζοντας τους μαθητές να αξιολογούν το αυτοκίνητο με περιβαλλοντικούς 

όρους μπορούμε να στηρίξουμε φιλικότερες προς το περιβάλλον πολιτικές (Rauwald 

& Moores, 2002). 

Διερευνώντας την στάση και τις απόψεις των παιδιών σε σχέση με το αυτοκίνητο, 

διαπιστώνεται ότι κυρίως σε μικρότερης ηλικίας μαθητές παρατηρείται σύνδεση του 

αυτοκινήτου με φυσικούς τραυματισμούς και δυσκολία στη μετακίνηση των πεζών 

(Batterham, Stanisstreet & Boyes, 1996). Πολλά παιδιά προβάλλουν ιδέες σχετικές με 

την ρύπανση του αέρα, την αναπνοή μας που δυσκολεύεται και τις εκπομπές 

καυσαερίων κυρίως ως τοπικό ενοχλητικό πρόβλημα χωρίς να αντιλαμβάνονται τις 

παγκόσμιες σωρευτικές επιπτώσεις (Brody, 1994 ; Thornber, Stanisstreet, & Boyes, 

1999; Stavridou & Marinopoulos, 1999). Επιπλέον, και ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, 

επικεντρώνονται στο παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο οποίο συμβάλλει η 

χρήση του αυτοκινήτου. Λόγω του ότι τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν μια κυρίαρχη 

θέση στις δυτικές κοινωνίες, τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε ένα καταιγισμό ιδεών και 

πληροφοριών από τα ΜΜΕ σχετικά με την εξάντληση των πόρων της γης και την 

μόλυνση του περιβάλλοντος (Batterham, Stanisstreet & Boyes, 1996; Boyes & 

Stanisstreet, 1997). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές δεν επικεντρώνονται τόσο στις 
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ποικίλες πηγές περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά στην γενικότερη ιδέα της ρύπανσης. 

Έτσι, ενώ συνδέουν το αυτοκίνητο με την αέρια ρύπανση το συνδέουν και με την τρύπα 

του όζοντος και αυτή είναι μια συνηθισμένη παρανόηση σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας επαρκούς αιτιολόγησης των αιτίων των διαφόρων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Οι μαθητές γενικά ενθουσιάζονται και δίνουν μεγάλη προσοχή όταν εμπλέκονται 

κοινωνικοί παράγοντες και ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα στην εκπαίδευσή τους. Ο 

Hobson φέρνει χαρακτηριστικά παραδείγματα επιστημονικών μαθημάτων στα οποία 

αν και το ποσοστό που αφορούσε κοινωνικό θέμα ήταν 15% του συνόλου, είναι αυτό 

το πράγμα που οι μαθητές θυμούνταν καλύτερα και αυτό που δείχνει να τους ελκύει 

περισσότερο (Hobson, 2006). Από την μια μεριά έχουμε το φυσικό ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό των μαθητών για το "περιβάλλον" και από την άλλη το αυτοκίνητο είναι 

ένα γοητευτικό και ενδιαφέρον τεχνολογικό αντικείμενο για τα παιδιά αλλά και μια 

καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση με αυτό. Γεφυρώνοντας της έννοια του 

αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος ο Gayford (1986) υποστηρίζει πως μπορούμε να 

ανατρέψουμε παρερμηνείες και λαθεμένες πεποιθήσεις και οι μαθητές να εμβαθύνουν 

σε αφηρημένης φύσης περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και στα αντίστοιχα τεχνολογικά 

ζητήματα (Oulton & Scott, 1992). Μια αποτελεσματική μέθοδος για επίτευξη 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλους είναι η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πεδίων 

σε όλα γενικά τα επιστημονικά μαθήματα στην μέση εκπαίδευση (Hobson, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Ο διδακτικός μετασχηματισμός της τεχνοεπιστημονικής γνώσης 
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4.0   Εισαγωγή 

Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποτελεί μια αυτόνομη επιστημονική περιοχή η 

οποία έχει συγκροτηθεί σε στενή σχέση με την φύση και τα χαρακτηριστικά της γνώσης 

των Φυσικών Επιστημών (Ραβάνης, 2018). Δεν εξειδικεύει βασικές παιδαγωγικές 

αρχές της Γενικής Διδακτικής, αλλά προτείνει στρατηγικές που συσχετίζουν την 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τον μετασχηματισμό της αντίστοιχης 

επιστημονικής γνώσης αναφοράς (Ραβάνης, 1995). 

Τρία είδη γνώσης εμπλέκονται στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η 

επιστημονική γνώση, η πρακτικο-βιωματική γνώση και η σχολική γνώση ή αλλιώς η 

σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης (Κουλαϊδής, 2001). Η επιστημονική γνώση 

στα πλαίσια της εποικοδομητικής θεώρησης της διδασκαλίας προσεγγίζεται μέσω 

τριών συνιστωσών: της εννοιολογικής, της μεθοδολογικής και της πολιτισμικής 

(Κολιόπουλος, 2006). Η πρακτικο-βιωματική γνώση αφορά το πλαίσιο κατανόησης της 

φυσικής πραγματικότητας που έχουν ήδη σχηματοποιήσει οι μαθητές, βάση των 

εμπειριών τους και των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων (βλ. ενότητα 3.1). Τέλος, 

η σχολική γνώση είναι η τροποποιημένη μορφή της επιστημονικής γνώσης με τρόπο 

κατάλληλο για την ηλικία, την βαθμίδα και τις ειδικές συνθήκες της τάξης στην οποία 

απευθυνόμαστε. 

 

4.1 Διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση 

Η διαμόρφωση της σχολικής γνώσης στο κάθε πεδίο των φυσικών επιστημών είναι 

αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ερευνητικό ρεύμα της γαλλόφωνης παράδοσης της 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών μιας διαδικασίας μετασχηματισμού της γνώσης 

αναφοράς σε γνώση κατάλληλη για διδασκαλία. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή  ως 

διδακτικός μετασχηματισμός (Arsac, Develay & Tiberghien, 1989; Κουλαϊδής, 2001; 

Leach & Scott, 2003; Κολιόπουλος, 2006). Κατά τον Ραβάνη (2018), η διαμόρφωση 

της σχολικής επιστήμης γίνεται με εγκατάλειψη του επιστημονικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο συγκροτήθηκαν οι επιστημονικές έννοιες και με την υιοθέτηση μιας σχολικής 

επιστημολογίας. Πιο συγκεκριμένα, ο διδακτικός μετασχηματισμός διαμορφώνεται 

μέσω δύο φάσεων. Αρχικά έχουμε τον πρώτο διδακτικό μετασχηματισμό (εξωτερικός) 

όπου η ειδική επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε διδακτέα γνώση και στην συνέχεια 

η διδακτέα μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και του 
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πολιτιστικού πλαισίου, μετασχηματίζεται στην τελική διδαχθείσα γνώση (εσωτερικός 

μετασχηματισμός).  

Η πρώτη φάση του διδακτικού μετασχηματισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 

κειμένων για τη σχολική γνώση (αναλυτικό πρόγραμμα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικό  

υλικό όπως σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, μέσα διδασκαλίας κλπ). Όπως ήδη 

έχουμε αναφέρει, η σχολική επιστημονική γνώση που προκύπτει από τη διαδικασία του 

διδακτικού μετασχηματισμού μπορεί να θεωρηθεί ως η σύνθεση τριών βασικών 

συνιστωσών: της εννοιολογικής, της μεθοδολογικής και της πολιτισμικής. Ο πίνακας 

που ακολουθεί δίνει συνοπτικά το περιεχόμενο της επιστημονικής γνώσης ως σύγκλιση 

των συνιστωσών της (Κολιόπουλος, 2006). 

 

Συνιστώσες 
επιστημονικής 

γνώσης 
Ορισμός Επεξηγηματικά σχόλια 

Εννοιολογική Ποια γνώση ; 
Το εννοιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου 
μελετάται ένα επιστημονικό θέμα. 

Μεθοδολογική 
Πώς παράγεται αυτή 
η γνώση; 

Μέθοδοι παραγωγής της επιστημονικής γνώσης:  
α) Εμπειρικό-επαγωγική εικόνα της επιστήμης 
β) Υποθετικό- επαγωγική εικόνα της επιστήμης  

Πολιτισμική 
Γιατί εμφανίζεται 
αυτή η γνώση; 

Ιστορικά, κοινωνιολογικά, οικονομικά και 
τεχνολογικά στοιχεία της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που προσδίδει νόημα στην 
μελέτη της επιστημονικής γνώσης 

Πίνακας 4.1 : Συνιστώσες επιστημονικής γνώσης 

 

Οι τρεις αυτές συνιστώσες μετασχηματίζονται με ποικίλους τρόπους  που μπορούν να 

παράγουν σχολική γνώση.  

 

4.2 Επιστήμη και τεχνολογία στην εκπαίδευση 

Από τις αρχές ήδη του 20ου αιώνα η Τεχνολογία μέσω των ποικίλων εφαρμογών της, 

όπως τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, η παραγωγή ενέργειας, τα μέσα μεταφοράς, 

οι ιατρικές εφαρμογές κλπ. πρωταγωνιστεί στην ζωή μας. Λόγω της 

παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικά προϊόντα είναι διαθέσιμα παντού και αυτό έχει 

επιφέρει μια σειρά από αλλαγές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις βέβαια εκτός από τον ευεργετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα, η 

τεχνολογική εξέλιξη εγείρει μια σειρά αντιρρήσεων που προκαλούν μια γενικότερη 
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αμφισβήτηση της τεχνολογίας, λόγω μιας αίσθησης αντιφάσεων και αβεβαιότητας  που 

την συνοδεύει σε κάποιες περιπτώσεις. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης  αποτελεί 

η διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας. Αυτός ο διττός χαρακτήρας της τεχνολογίας και 

των εφαρμογών της έκαναν αναγκαία την εισαγωγή του αντικειμένου της στην Γενική 

Εκπαίδευση, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό 

τεχνολογικός αλφαβητισμός, δυνατότητα κρίσης πάνω σε αυτά τα ζητήματα και 

ικανότητα συγκρίσεων και επιλογής των αντίστοιχων προϊόντων. Έτσι στα 

εκπαιδευτικά συστήματα όλου του κόσμου μετά το 1970 εισάγεται το μάθημα της 

Τεχνολογίας στα αναλυτικά προγράμματα (Ηλιάδης, 1996; Layton, 2004). Ο τρόπος 

που έγινε αυτό είχε αρκετές διαφοροποιήσεις και ακολουθήθηκαν ποικίλα μοντέλα 

τόσο ως προς την προσέγγιση του αντικειμένου της Τεχνολογίας αλλά και ως προς την 

σχέση και την αλληλοεπικάλυψη του με τα υπόλοιπα μαθήματα των Φυσικών 

Επιστημών.  

Κατά τον Layton (2004), η Τεχνολογία δεν έχει εδραιώσει έναν γερά θεμελιωμένο ρόλο 

στην Γενική Εκπαίδευση όπως για παράδειγμα η Φυσική ή η Βιολογία. Σε κάθε χώρα 

διαφοροποιείται ο τρόπος που εισάγονται τεχνολογικές γνώσεις στην Γενική 

Εκπαίδευση και πολλές φορές αναδεικνύονται μέσω ποικίλων τεχνικών μαθημάτων 

ειδίκευσης και  όχι σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο. Η τεχνολογία ως μάθημα, όντας 

καινούργιο, στερείται ιστορίας και παράδοσης ως συστατικό στοιχείο εκπαίδευσης 

όλων των μαθητών. Η τάση όμως πλέον είναι να απεμπλακεί από το να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις κατάρτισης κάποιων επαγγελμάτων και να απευθυνθεί σε όλους τους 

μαθητές - μελλοντικούς πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι λιγοστές έρευνες αφορούν την 

διδασκαλία και την γνωστική αποδοχή του αντικειμένου της τεχνολογίας στην γενική 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση την στιγμή που «το μάθημα της 

Τεχνολογίας αντιπροσωπεύει μια μείζονα επανεκτίμηση των ειδών γνώσης που η 

κοινωνία θεωρεί σημαντική» (Layton, 2004, σελ. 54). 

Από πολλά προγράμματα σπουδών η επιστήμη αντιμετωπίζεται με ένα ουδέτερο 

πρόσημο που αγνοεί ή υποτιμά την περίπλοκη σχέση της με την τεχνολογία, την 

κοινωνία και το περιβάλλον. Κάποιες φορές η επιστήμη προσεγγίζεται με έναν 

ελιτίστικο τρόπο προτιμώντας την εκδοχή του μεγάλου επιστήμονα που ανακαλύπτει 

μόνος και χωρίς την συνεισφορά άλλων παραγόντων. Στην ίδια λογική δεν γίνεται και 

μεγάλη προσπάθεια να δοθεί η επιστήμη με τρόπο κατανοητό και οι πολίτες να έχουν 

πρόσβαση, αλλά κρύβουν την ουσία πίσω από μαθηματικές απεικονίσεις χωρίς 

ποιοτική προσέγγιση. Επιπλέον η αποφυγή πειραματικών διαδικασιών από καθηγητές 
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φυσικών επιστημών (πολλές φορές λόγω αδυναμίας χρήσης του τεχνολογικού 

εξοπλισμού που χρειάζεται), οδηγεί σε απαξίωση της τεχνολογίας σε σχέση με την 

«καθαρή» επιστήμη. Πολλές φορές, τα επιστημονικά εγχειρίδια όταν αναφέρονται 

στην τεχνολογία το κάνουν αποδίδοντας της τον ρόλο της εφαρμογής της 

επιστημονικής γνώσης (Solbes & Vilches, 1997), ενώ οι πρακτικές και βιομηχανικές 

γνώσεις και τεχνικές είναι σαφώς διαχωρισμένες από την εκπαίδευση των φυσικών 

επιστημών. Οι τεχνολογικές γνώσεις ανήκουν στο ‘πρακτικό’ μέρος της γνώσης, ενώ 

οι φυσικές επιστήμες στο ‘αφηρημένο’ μέρος της (Cajas, 2001). Όμως οι μαθητές 

συχνά χάνουν το ενδιαφέρον τους για τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, όταν 

τα διδάσκονται απομονωμένα από ζητήματα και εφαρμογές του πραγματικού κόσμου 

(Kelley & Knowles, 2016). Μια κυρίαρχη τάση επικεντρώνει στην προσέγγιση 

προβληματικών καταστάσεων σχετικών με την προς οικοδόμηση γνώση ή τεχνολογική 

καινοτομία. Αυτή είναι μια στρατηγική που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές  κάνοντας 

την οικοδόμηση της γνώσης και την μάθηση σημαντική στα μάτια τους (Hodson, 

1993). Άλλωστε την λογική αυτή της διασύνδεσης του πραγματικού κόσμου με την 

εκπαίδευση τείνουν τα τελευταία χρόνια να υιοθετήσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων 

των βαθμίδων και ιδιαίτερα σε πεδία που σχετίζονται με την τεχνολογική εκπαίδευση 

και την βιομηχανική παραγωγή, ως ένα εργαλείο που μπορεί να παρέχει αμφίδρομα 

οφέλη και στον ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στην  παραγωγική διαδικασία 

ευρείας κλίμακας. Κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί με την  εγκαθίδρυση μιας 

πλατφόρμας διαμοιρασμού γνώσης και δεδομένων μεταξύ εκπαίδευσης και 

βιομηχανικής παραγωγής και μάλιστα κάνοντας χρήση των πλέον πρόσφατων 

καινοτομιών διασύνδεσης των συστημάτων πληροφορικής (Mourtzis, Vlahchou, 

Dimitrakopoulos & Zogopoulos, 2018). 

Από τη δεκαετία του’60 και εντεύθεν, έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόψεις που θεωρούν 

ότι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της 

διδασκόμενης σχολικής επιστήμης. Πολλοί φορείς και οργανισμοί (AAAS, 1993; 

NRC, 1996; ITEA, 2000)  ασχολήθηκαν με το θέμα και διερεύνησαν το τι ακριβώς 

είναι σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης για την τεχνολογία, την φύση του τεχνολογικού 

σχεδιασμού και ελέγχου σε πολλά πεδία της τεχνολογικής δραστηριότητας. Όλοι αυτοί 

οι οργανισμοί ασχολήθηκαν με την φύση της τεχνολογίας και τον ρόλο της στην γενική 

εκπαίδευση. Παρά την προφανή παρουσία της σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, η τεχνολογία ως έννοια δεν είναι απόλυτα ορισμένη στο πεδίο της 

διδακτικής. Μια διαδεδομένη αντίληψη εξισώνει την τεχνολογία με τους υπολογιστές 
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και εσφαλμένα ορίζει ως τεχνολογία την χρήση υπολογιστικών εργαλείων (Cajas, 

2001). Κατά τον DeBoer (2000), ο τεχνολογικός αλφαβητισμός πρέπει να είναι ένας 

από τους στόχους της διδασκόμενης σχολικής επιστήμης. Η εκπαίδευση κατά τον ίδιο 

οφείλει να περιλαμβάνει συζήτηση για την φύση της τεχνολογίας, την πρακτική και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται κατά τον τεχνολογικό σχεδιασμό. Βοηθά επίσης να 

διδάσκουμε επιστημονικές έννοιες μέσω της τεχνολογίας διότι οι τεχνολογικο-

κεντρικές δραστηριότητες εστιάζουν στην οικοδόμηση στιβαρών τεχνημάτων και 

αναπαραστάσεων και όχι σε αφηρημένες γνωστικές παρουσιάσεις (Roth, 2001). Παρά 

τις επιστημολογικές διαφορές που εντοπίζονται στους στόχους, το περιεχόμενο και τις 

πρακτικές της τεχνολογίας και της επιστήμης (Arageorgis & Baltas, 1989), η 

τεχνολογική και η επιστημονική γνώση στην εκπαίδευση φαίνεται να συσχετίζονται με 

ποικίλους τρόπους. Αναφέρουμε εδώ ορισμένους από αυτούς.  

(α) Διδακτική σύνδεση επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας (STS & STEM). Ένας από 

τους στόχους για την γενική και τεχνολογική εκπαίδευση είναι η προετοιμασία των 

πολιτών ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν τεχνολογικά και κοινωνικά 

ζητήματα με μια ενιαία λογική προσέγγιση (Gallagher, 1971). Πολλοί ερευνητές 

θεωρούν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών πρέπει να οργανώνεται 

πάνω σε κοινωνικά και τεχνολογικά ζητήματα (DeBoer, 1991). Οι απόψεις αυτές 

αποτέλεσαν την κίνηση STS (Science, Technology, Society) η οποία όρισε για πρώτη 

φορά μια ισότιμη αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημονικής, τεχνολογικής εκπαίδευσης 

και κοινωνικών ζητημάτων. Παρόλα αυτά, αν και ο συσχετισμός αυτών των τριών 

πεδίων ήταν κομβικός για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις  δεν ήταν σαφές ποια ακριβώς 

δοσολογία επιστήμης και τεχνολογίας απαιτούνταν και με ποιόν τρόπο έπρεπε να 

συσχετιστούν μεταξύ τους τα τρία αυτά πεδία (Solomon & Aikenhead, 1994; Layton, 

2004). Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης είναι δυνατόν 

να εμπλακούν σε μια ανοιχτή και δημιουργική διαδικασία εμπνευσμένη από τους 

επιστήμονες και τους μηχανικούς (Gil-Perez et al, 2005). Συνδυάζοντας κοινωνικούς, 

επιστημονικούς, τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες στην διαδικασία της 

μάθησης κάνουμε την γνώση να έχει πρακτική αξία, δίνουμε κίνητρο και εξασκούμε 

πολίτες που μπορούν να λάβουν αποφάσεις και να δεχτούν ή να απορρίψουν 

καινοτομίες (Aikenhead, 1985). 

Τελευταία παρουσιάστηκε μια πιο ολοκληρωμένη διάσταση της κίνησης STS που 

ενσωματώνει όλες ουσιαστικά τις φυσικές επιστήμες μαζί με την τεχνολογία και την 

κοινωνική παράμετρο. Η τάση STEM στην εκπαίδευση σε Αμερική και Ευρώπη 
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παρουσιάζει αυξημένη δυναμική στοχεύοντας στην οικονομική ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα των μαθητών και μελλοντικών εργαζόμενων και δημιουργών 

καινοτομίας. Ορίζουμε την ολοκληρωμένη STEM εκπαίδευση ως μια προσπάθεια να 

συνδυάσουμε έναν ή όλους τους παράγοντες επιστήμη-τεχνολογία-μηχανική και 

μαθηματικά σε μια τάξη, ένα κεφάλαιο ή ένα μάθημα, και όλα αυτά να βασίζονται σε 

συνδέσεις μεταξύ των παραγόντων αυτών με προβλήματα του πραγματικού κόσμου 

(Stohlmann, Moore, & Roehrig, 2012). 

(β) Μάθηση βασισμένη στον τεχνολογικό σχεδιασμό (Learning science by doing 

technological design. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τη στρατηγική «μαθαίνω -

πράττοντας» («learning by doing») η οποία βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν 

επιστημονικά ζητήματα (Hmelo, Holton & Kolodner, 2000; Kolodner et al, 2003). Ένα 

πρόβλημα σχεδιασμού (design project) αποτελεί μα πρόκληση για την λύση ενός 

ζητήματος του οποίου η εξέλιξη είναι ανοιχτή και προσφέρει στους μαθητές την 

ευκαιρία ανάδειξης της προσωπικής τους δημιουργικότητας (Lewis, 2006). O 

σχεδιασμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του μηχανικού. Πρόκειται για 

την γνωστική γέφυρα που συνδέει την αφηρημένη ιδέα με τα περίπλοκα σύνθετα 

τεχνολογικά προϊόντα. Δεν περιλαμβάνει απαραίτητα χειρωνακτική εργασία. Μπορεί 

να σχεδιαστεί και να δοκιμαστεί σε συμβολικό επίπεδο ή σε ένα επίπεδο μοντέλου 

(Rothbart, 2004). Τα προβλήματα σχεδιασμού εμπλέκουν και δραστηριοποιούν τους 

μαθητές και τους εθίζουν στην δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών και αξιολόγησής 

τους (DeBoer, 2000). Η διδασκαλία μέσω σχεδιασμού παρουσιάζει δυσκολίες και 

κινδύνους για τον διδάσκοντα καθώς είναι μια ανοιχτή διαδικασία οδηγούμενη από 

τους μαθητές. Σύμφωνα με τους Bamberger et al (2010), σε σχετικό θέμα που 

αφορούσε κατανόηση ενεργειακών αρχών, μεταφοράς ενέργειας με απαίτηση 

τεχνολογικού σχεδιασμού, οι διδάσκοντες διαπίστωσαν δυσκολίες στην σύνδεση των 

ενεργειακών εννοιών με το σχεδιαστικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά, υπήρξε 

αξιοσημείωτη πρόοδος στην κατανόηση τω ενεργειακών εννοιών και στην 

κατοχύρωση ενός τρόπου ανάλυσης των σχεδιαστικών προτάσεων και παραμέτρων με 

ενεργειακούς όρους μεταφοράς και μετασχηματισμού. 

(γ) Τεχνοεπιστήμη (Technoscience). Μια άλλη τάση υποστηρίζει την ενοποίηση της 

επιστήμης και τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Επιστήμη και τεχνολογία φαίνεται να 

χαρακτηρίζονται από μία ανέλπιστα δυνατή αμφίδρομη σχέση ως προς την εξέλιξή 

τους και να υπάρχει υψηλός γνωστικός ρόλος της τεχνολογίας στην οικοδόμηση της 

επιστημονικής γνώσης μέσω πειραματισμού. Η  αμφίδρομη αυτή σχέση φανερώνει μια 
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ανάγκη για ενοποιημένη θεώρησή τους, όπου η βασική αλληλεξάρτηση επιστήμης και 

τεχνολογίας αναγνωρίζεται, όπου όμως η τεχνολογία αποκτά έναν κρίσιμο ρόλο στην 

επιστημονική πρόοδο. Αυτή η νέα ενοποιημένη ματιά χαρακτηρίζεται ως 

‘τεχνοεπιστήμη’ (Latour, 1987; Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτη & Χρηστίδου, 

2001).  

Η  έννοια της τεχνοεπιστήμης δείχνει να είναι κατάλληλη για την εκπαίδευση διότι 

αγκαλιάζει και την επιστημονική και την τεχνολογική διάσταση της επιστημονικής 

δραστηριότητας (Tala, 2009). Υπό αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει διδακτική χρήση 

υλικών και εικονικών μοντέλων για την προσέγγιση εννοιών φυσικών επιστημών και 

σύνθετων τεχνολογικών δομών και αντικειμένων, ενώ θεωρητικά συμπεράσματα 

μπορούν να εξαχθούν μέσω πειραματισμού ή εξομοίωσης λειτουργίας. Το 

πλεονέκτημα της χρήσης υλικών μοντέλων είναι ότι μπορούμε να τα χειριστούμε και 

αυτό μας εξασφαλίζει μία διαφορετική προσέγγιση εγγύτερη στον πραγματικό κόσμο 

από τα γνωστικά και εικονικά μοντέλα (π.χ. στην χημεία το μοντέλο μικροσκοπικής 

απεικόνισης με σφαίρες και δοκούς, ή στην βιολογία το μοντέλο απεικόνισης της δομής 

του DNA). Αλλά και τα εικονικά μοντέλα όπως τα διαγράμματα ροής ύλης και 

ενέργειας που χρησιμοποιούνται κυρίως στην τεχνική θερμοδυναμική για να 

αναπαραστήσουν την λειτουργία ενός απλού ή σύνθετου τεχνολογικού συστήματος 

αποτελούν αναπαραστάσεις που δίδουν νόημα σε ιδιαίτερα αφηρημένες έννοιες όπως 

η ενέργεια. Και οι δύο αυτοί τύποι μοντέλων εμπεριέχουν τόσο επιστημονική όσο και 

τεχνολογική γνώση που ο Baird (2004) αποκαλεί ‘λειτουργούσα γνώση’. 

Επιδιωκόμενο είναι τα υλικά και εικονικά μοντέλα να αναπτύσσονται με αμοιβαία 

αλληλεπίδραση και να συγκλίνουν σε μια μεταξύ τους "συνάφεια". Η ενοποιημένη 

ματιά απέναντι στην τεχνολογία και την επιστήμη την οποία μας προσφέρει η 

τεχνοεπιστημονική προσέγγιση του κόσμου θα αποτελέσει, στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας, κεντρικό στοιχείο του προτεινόμενου διδακτικού μετασχηματισμού και της 

συγκρότησης της σχετικής σχολικής γνώσης.  

 

4.3 Καινοτομική και εποικοδομητική αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα 
Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 

Τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα δημιουργούνται για να παράσχουν στους μαθητές 

τα γνωστικά εφόδια που αντιστοιχούν στην εκάστοτε εκπαιδευτική βαθμίδα, όμως δεν 

είναι σχεδιασμένα να το κάνουν με τον ίδιο τρόπο. Ο Κολιόπουλος (2006) διακρίνει 
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τρεις κύριες αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν τα αναλυτικά προγράμματα φυσικών 

επιστημών και στις οποίες μπορούμε να ταξινομήσουμε το είδος του διδακτικού 

μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης που επιχειρείται σε αυτά.  Οι αντιλήψεις 

αυτές μπορούν να ερμηνεύσουν την δομή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4.2 : Πρότυπο ταξινόμησης αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών 
(Κολιόπουλος, 2006) 

 

Στο σχήμα 4.2 φαίνεται μια σχηματική περιγραφή αυτού του προτύπου ταξινόμησης 

των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις τρεις αντιλήψεις που τα χαρακτηρίζουν. 

Το πρότυπο αυτό, όμως, μπορεί να χρησιμεύσει και ως εργαλείο για τον σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού γενικά αλλά και ειδικά σε αναπτυξιακές έρευνες, δηλαδή για έναν 

εξ αρχής σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων στις Φυσικές 

Επιστήμες και την Τεχνολογία. Στο πρότυπο αυτό διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες 

αντιλήψεων: την παραδοσιακή, την καινοτομική και την εποικοδομητική.  

(α) Παραδοσιακή αντίληψη. Η αντίληψη αυτή χαρακτηρίζεται από την παράθεση 

κατακερματισμένης γνώσης με έμφαση σε μαθηματικούς τύπους και παραδείγματα - 

εφαρμογές χωρίς σαφείς πολλές φορές συνδέσεις της εφαρμογής με το θεωρητικό 

πλαίσιο και χωρίς κλιμάκωση από το απλό στο πιο περίπλοκο. Επίσης, στην θεώρηση 

αυτή η χρήση του πολιτισμικού χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης δεν είναι 

πρωτεύουσα και δεν χρησιμοποιούνται οι πρότερες εμπειρίες και νοητικές 

παραστάσεις των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση 

με την εννοιολογική διάσταση της επιστημονικής γνώσης τα αναλυτικά προγράμματα 

χαρακτηρίζονται από διασπορά ή/και ανάμειξη διαφορετικών εννοιολογικών πλαισίων 

που οφείλεται στον κατακερματισμό των θεματικών ενοτήτων. Επίσης σε μεγαλύτερες 
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εκπαιδευτικές βαθμίδες έχουμε πολλές φορές άσκοπη ‘μαθηματικοποίηση’, ενώ σε 

μικρότερες ‘ψευδο-ποιοτική’ προσέγγιση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Σε σχέση 

με την μεθοδολογική διάσταση, η παραδοσιακή αντίληψη μπορεί να χαρακτηριστεί 

εμπειρικο-επαγωγική, βασίζεται δηλαδή στην πεποίθηση ότι η επιστημονική γνώση 

είναι αποτέλεσμα εμπειρίας με την μορφή έκθεσης σε πείραμα επίδειξης πριν ή μετά 

την εισαγωγή του αντίστοιχου ορισμού  της όποιας έννοιας. Τέλος, όσον αφορά την 

πολιτισμική διάσταση, οι τεχνολογικές εφαρμογές και οι αλληλεπιδράσεις με το 

κοινωνικό οικονομικό γίγνεσθαι υποβαθμίζονται και αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο ως 

απλές επιβεβαιωτικές της θεωρίας αναφορές (Σταυρόπουλος & Κολιόπουλος, 2005). 

(β) Καινοτομική αντίληψη. Εδώ οι θεματικές εννοιολογικές ενότητες είναι ευρείες και 

γίνεται μια σε βάθος προσέγγιση των ζητημάτων με παράλληλη εισαγωγή ποιοτικών 

και ημι-ποσοτικών στοιχείων τους. Μεθοδολογικά οι μαθητές καταπιάνονται με 

δραστηριότητες προβλήματα (υποθετικο-παραγωγική προσέγγιση) και δίνεται έμφαση 

στην οργανική υπόσταση του πολιτισμικού - τεχνολογικού στοιχείου στις επιμέρους 

θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, η αντίληψη αυτή χαρακτηρίζεται από (ι) την 

σε βάθος πραγμάτευση ενός εννοιολογικού πλαισίου φυσικών επιστημών. Ως 

παράδειγμα, η ενέργεια με την ενοποιητική της φύση μπορεί να αποτελέσει 

καθοδηγητική αρχή για το αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας, (ιι) την υποθετικο-παραγωγική μεθοδολογική προσέγγιση η οποία 

παίρνει την μορφή επίλυσης προβληματικών καταστάσεων μέσω του σχεδιασμού 

δραστηριοτήτων - προβλημάτων. Η πειραματική εμπλοκή δεν έχει εδώ την μορφή 

επίδειξης αλλά καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν το 

πρόβλημα (Hodson, 1990) και (ιιι) την οργανική σύνδεση της πολιτισμικής διάστασης 

των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με τις άλλες δύο διαστάσεις της 

σχολικής γνώσης. Στην καινοτομική αντίληψη προβλήματα καθημερινότητας, 

τεχνολογικά ζητήματα, θεωρητικές αναζητήσεις, αποτελούν αφετηρία και κίνητρο για 

την εμπλοκή και  αλληλεπίδραση με την εννοιολογική και μεθοδολογική διάσταση της 

γνώσης. Η πολιτισμική παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη λειτουργικού τύπου 

"σημαντικότητα" κατά την διαδικασία σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος και 

των αντίστοιχων διδακτικών πρακτικών. 

(γ) Εποικοδομητική αντίληψη. Η συγκεκριμένη αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα 

χαρακτηρίζεται από την διάθεση για εκμετάλλευση των νοητικών παραστάσεων και 

εμπειριών των μαθητών με οργανικό και λειτουργικό τρόπο. Σύμφωνα με την άποψη 

αυτή, η νέα γνώση οικοδομείται πάνω σε προϋπάρχουσες νοητικές δομές που συνήθως 
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λαμβάνουν τη μορφή πρακτικο-βιωματικών νοητικών παραστάσεων. Η 

εποικοδομητική αντίληψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μεθοδολογία, 

θεματικό μοντέλο διδασκαλίας ή εργαλείο σχεδιασμού της διδασκαλίας (Κολιόπουλος, 

2006).  

Στην συγκεκριμένη έρευνα η εποικοδομητική αντίληψη χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

σχεδιασμού της διδασκαλίας στη βάση τεσσάρων βασικών διδακτικών στρατηγικών 

χρήσης των νοητικών παραστάσεων των μαθητών: (α) της ανάπτυξης 

αναπαραστάσεων αντικειμένων και γεγονότων όπου δημιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες ώστε οι μαθητές να αναπαραστήσουν φυσικά ή τεχνολογικά αντικείμενα, 

γεγονότα ή σχέσεις γεγονότων σε ένα συμβολικό επίπεδο που να οδηγούν σε ένα πρώτο 

επίπεδο γενικεύσεών τους (Lemeignan & Weil-Barais, 1997), (β) της διαμόρφωσης 

συνθηκών γνωστικής σύγκρουσης όπου δημιουργούνται συνθήκες 

αποσταθεροποίησης των νοητικών παραστάσεων των μαθητών ώστε η νέα 

προτεινόμενη σχολική γνώση να αντιπαρατεθεί με αυτές με στόχο την αναδιαμόρφωσή 

τους (Ραβάνης, 2001), (γ) της εισαγωγής αναλογικών υλικών ή εικονικών μοντέλων 

όπου οικοδομείται από τους μαθητές η δυνατότητα αναγωγής ιδιοτήτων από ένα 

γνωστό φυσικό σύστημα σε άγνωστο σύστημα (Dupin & Johsua, 1989) και (δ) στην 

ανάπτυξη ενός ‘μοντέλου-σπέρματος’ όπου εισάγονται απλά στο περιεχόμενο και τη 

δομή εννοιολογικά μοντέλα (ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εννοιολογική δομή του 

γνωστικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα αφηρημένη και η εμπειρική βάση της πτωχή ή 

ανύπαρκτη, όπως συμβαίνει με την έννοια της ενέργειας) τα οποία είναι δυνατόν να 

συγκροτήσουν ένα πρώτο σώμα γνώσεων για τους μαθητές με την προοπτική να 

εξελιχθούν σε πιο σύνθετες μορφές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Tiberghien & 

Megalakaki, 1995; Κολιόπουλος, 2014).  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ως ‘μοντέλο-σπέρμα’ το μοντέλο των 

ενεργειακών αλυσίδων. Το εννοιολογικό αυτό μοντέλο βασίζεται σε μια δομή που 

περιλαμβάνει αποθήκευση, μεταφορά, μετασχηματισμό, μέτρηση, διατήρηση και 

υποβάθμιση ως θεμελιώδεις διακριτές ιδιότητες της έννοιας της ενέργειας 

(Κολιόπουλος, 2006; Koliopoulos, Aduriz-Bravo & Ravanis, 2012). Αποτελεί μια 

μορφή διδακτικού μετασχηματισμού της τεχνοεπιστημονικής σε σχολική γνώση που 

σχετίζεται, κυρίως, με την πλούσια παράδοση της ενεργειακής σύνθεσης και την 

εμφάνιση της αρχής διατήρησης της ενέργειας κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και το 

εννοιολογικό πλαίσιο της μακροσκοπικής θερμοδυναμικής, ενώ συγχρόνως μπορεί να 

πάρει διάφορες μορφές ποιοτικής ή/και ποσοτικής αναπαράστασης, όπως οι απλές προ-
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ενεργειακές αναπαραστάσεις της αλυσίδας αντικειμένων που βασίζονται στη 

λειτουργία τους και αλυσίδα αντικειμένων με βάση την ενεργειακή διανομή 

(Lemeignan & Weil-Barais, 1997) ή ενεργειακές αλυσίδες που δίνουν έμφαση στην 

διαφοροποίηση μεταξύ μορφών αποθηκευμένης και μεταφερόμενης ενέργειας 

(Tiberghien & Megalakaki, 1995). Ένα βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι 

ότι η εσωτερική δομή του είναι συμβατή με ένα τρόπο σκέψης ο οποίος εμφανίζεται 

από πολύ μικρές ηλικίες, τον λεγόμενο γραμμικό αιτιακό συλλογισμό. Σε σχετικές 

έρευνες που πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια από την Ομάδα «Ενέργεια στην 

Εκπαίδευση»  του Εργαστηρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο ΤΕΕΑΠΗ 

του Παν/μίου Πατρών8 έχει παρατηρηθεί ότι, όταν οι μαθητές αρχίσουν να 

χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο εξήγησης των φυσικών φαινομένων, ειδικότερα στα 

επίπεδα της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και της χαμηλότερης βαθμίδας της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι σε θέση να οικοδομούν ποιοτικές και έως ένα 

βαθμό ημι-ποσοτικές εκφράσεις του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων 

(Koliopoulos & Ravanis, 2000; Κολιόπουλος & Αργυροπούλου, 2010; Sissamberi & 

Koliopoulos, 2015; Delengos & Koliopoulos, 2018). 

 

4.4 Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα για ζητήματα που αφορούν το αυτοκίνητο και 
την ενέργεια στα μαθήματα Φυσικής και Τεχνολογίας 

Η ενέργεια και το αυτοκίνητο είναι δύο έννοιες που προσεγγίζονται στην σχολική 

βαθμίδα που μας ενδιαφέρει μέσα από το μάθημα της Φυσικής και το μάθημα της 

Τεχνολογίας. Η διδακτική μεθοδολογία που συστήνεται για τα δύο μαθήματα γενικά  

διαφέρει ενώ και τα δύο αυτά μαθήματα διδάσκονται μία ώρα την εβδομάδα στο 

σχολικό πρόγραμμα. 

Μάθημα Τεχνολογίας 

Όσον αφορά στο μάθημα της Τεχνολογίας της α’ γυμνασίου οι οδηγίες που δίνονται 

στους διδάσκοντες έχουν σαν μεθοδολογικό πυρήνα την ατομική εργασία (Ηλιάδης, 

1996; Οδηγίες διδασκαλίας μαθήματος Τεχνολογίας, 2014). Η μέθοδος της ατομικής 

εργασίας προϋποθέτει πραγματοποίηση διαλέξεων από πλευράς του καθηγητή σχετικά 

με τα κρίσιμα θέματα για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης αντίληψης των μαθητών για 

την τεχνολογία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ. Παράλληλα με 

                                                
8 http://energyineducation.blogspot.com/  
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αυτές τις διαλέξεις, το αναλυτικό πρόγραμμα συστήνει κατασκευή από τους μαθητές 

ενός ή περισσότερων ατομικών έργων-μακετών τεχνολογικών αντικειμένων με ή χωρίς 

δυνατότητα λειτουργίας τους και στην συνέχεια κάλυψη του αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου με πληροφορίες για την δομή, την λειτουργία και την ιστορική εξέλιξη 

του πραγματικού αντικειμένου. Οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογικές 

αναφορές για να συγγράψουν γραπτή εργασία. Οι διαλέξεις του διδάσκοντα είναι 

δυνατόν να αφορούν δεκαεννέα προτεινόμενους άξονες και επιπλέον δίνεται στον 

διδάσκοντα ευελιξία στην διαμόρφωση των διαθέσιμων διδακτικών ωρών ανά ζήτημα 

και ανάλογα με την ειδίκευση του διδάσκοντα και τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες 

και τις τοπικές ανάγκες της τάξης. 

Οι γενικές τεχνολογικές ενότητες από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν 

αντικείμενο προς μελέτη και κατασκευή είναι τρεις: (α) Εργαλεία και μηχανές, (β) 

Ενέργεια και ισχύς και (γ) Μεταφορές και επικοινωνίες. Στον πίνακα 4.2 εμφανίζονται 

θέματα συναφή προς το γνωστικό πεδίο της μελέτης μας , έτσι όπως έχουν ληφθεί από 

το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες του Ελληνικού  Υπουργείου Παιδείας για το 

μάθημα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο. 

 

Άξονες ενδιαφέροντος Σχετικό περιεχόμενο 
Σχέσεις μεταξύ των τεχνολογιών και διασύνδεση 
με άλλους τομείς 

Αλληλεπίδραση τεχνολογικών συστημάτων, γνώσεις 
από άλλους τομείς μελέτης και τεχνολογίας 

Πολιτιστικές , κοινωνικές οικονομικές  και 
πολιτικές επιδράσεις της τεχνολογίας  

Επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον 
Θέματα που αφορούν διαχείριση ρύπανσης, τεχνολογία 
επανόρθωσης και συσχέτιση περιβαλλοντικών και 
οικονομικών ζητημάτων 

Ο ρόλος της κοινωνίας στην ανάπτυξη και χρήση 
της τεχνολογίας 

- Ανάπτυξη που καθοδηγείται από την ζήτηση, τις αξίες, 
και τα ενδιαφέροντα-συμφέροντα 
- Ανακαλύψεις και εξελίξεις 
- Κοινωνικές προτεραιότητες 
- Αποδοχή και χρήση προϊόντων και συστημάτων 

Σχεδίαση και μελέτη μηχανικών Κατασκευή μοντέλων, πραγματοποίηση δοκιμών, 
αξιολόγηση, μετατροπές. 

Ρόλος της αντιμετώπισης προβλημάτων, έρευνα.  Αντιμετωπίζοντας προβλήματα, ανακαλύψεις και 
καινοτομίες 

Εφαρμογή διαδικασιών σχεδίασης και μελέτης 
- Τρόπος σχεδίασης και μελέτης 
- Κατασκευή μοντέλου ως λύση σε πρόβλημα 
- Κατασκευή προϊόντος  ή συστήματος 

Χρήση και συντήρηση τεχνολογικών προϊόντων 
και συστημάτων  Λειτουργία συστημάτων 

Τεχνολογίες μεταφορών Συστήματα μεταφορών. Σχεδίαση και λειτουργία τους. 

Τεχνολογίες ενέργειας και ισχύος 
- Συστήματα ισχύος (μετατροπείς ενέργειας σε έργο και 
θερμικές απώλειες) 
- Αποτελεσματικότητα- απόδοση. 

Πίνακας 4.2 : Πίνακας αξόνων ενδιαφέροντος στο μάθημα της Τεχνολογίας στην Α' Γυμνασίου 

 



 75 

Μάθημα Φυσικής 

Στην α’ γυμνασίου το μάθημα της Φυσικής ονομάζεται «Φυσική με πειράματα» και 

έχει σαν σκοπό την ομαλή μετάβαση των μαθητών από την περιγραφική προσέγγιση 

των φυσικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων που υποτίθεται ότι συμβαίνει στο 

δημοτικό σχολείο, στην αυστηρότερη ποιοτική προσέγγισή τους, αλλά κυρίως στην 

ποσοτική προσέγγισή τους ως φυσικά μεγέθη και διαδικασίες. Για να πραγματοποιηθεί 

αυτό, οι συγγραφείς του αντίστοιχου εκπαιδευτικού εγχειριδίου προτείνουν την 

εφαρμογή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της εκπαιδευτικής μεθόδου διερεύνησης 

που ακολουθείται και στο δημοτικό η οποία όμως βασίζεται στην επειρικο-επαγωγική 

εικόνα της επιστήμης (Καλκάνης κ.ά, 2013). Μέσω αυτής της διδακτικής προσέγγισης, 

η οποία χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα 

Φυσικών Επιστημών, επιδιώκεται η ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των μαθητών 

πάνω στις σχετικές έννοιες καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσεων 

και διαμόρφωση ενός ορθολογικού τρόπου σκέψης. 

Οι συναφείς θεματικές ενότητες ως προς το γνωστικό πεδίο της μελέτης μας είναι οι 

ενότητες (α) «Από την θερμότητα στην θερμοκρασία- η θερμική ισορροπία», (β) «Το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερθερμαίνει», (γ) «Από τον ηλεκτρισμό στον 

μαγνητισμό (Ο ηλεκτρικός ιδιο-κινητήρας)» και (δ) «Από τον μαγνητισμό στον 

ηλεκτρισμό (Η ηλεκτρική ιδιο-γεννήτρια)». Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα 

επιδιώκεται οι μαθητές  να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες που οδηγούν τα σώματα σε 

θερμική ισορροπία καθώς και να ερμηνεύουν μικροσκοπικά τις αυξομειώσεις 

θερμοκρασίας. Στην δεύτερη ενότητα επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές την 

επίδραση διοξειδίου του άνθρακα σε κλειστό φωτιζόμενο χώρο και να συζητήσουν τις 

περιβαλλοντικές επιδράσεις των αντίστοιχων φαινομένων σε πλανητική κλίμακα. Στην 

τρίτη ενότητα δίδεται βαρύτητα στην αναγνώριση των ηλεκτρικών μηχανών και 

ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών που λειτουργούν με ηλεκτροκινητήρες αλλά και 

των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους και της συμβολής τους στον σημερινό 

τεχνολογικό πολιτισμό. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα επιδιώκεται η αναγνώριση από 

τους μαθητές των ενεργειακών πηγών  που λειτουργούν με ηλεκτρικές γεννήτριες και 

ο διαχωρισμός και αξιολόγηση των πηγών ενέργειας ανάλογα με την περιβαλλοντική 

τους επίπτωση. 

Ο σχεδιασμός της προτεινόμενης στην παρούσα μελέτη διδακτικής παρέμβασης 

χρησιμοποιεί στοιχεία από τα γνωστικά αντικείμενα των δύο αυτών μαθημάτων σε μια 

λογική σύνδεσης και συνδυασμού του εννοιολογικού περιεχομένου τους (όπως 
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περιγράφεται στην ενότητα 4.2). Όπως, όμως, θα διαφανεί στο επόμενο κεφάλαιο 

(κεφάλαιο 5), επιδιώκεται και η μετακίνηση από την παραδοσιακή στην καινοτομική 

και την εποικοδομητική αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών 

Επιστημών με στόχο να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης μας. 

Συνεπώς, η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση συνιστά μια διδασκαλία η οποία 

ανήκει μεν στην παράδοση του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος στα μαθήματα 

της Φυσικής και της Τεχνολογίας, αλλά που συγχρόνως επιδιώκει την υπέρβαση του 

παραδοσιακού τους χαρακτήρα προς όφελος της γνωστικής προόδου των μαθητών.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Η  διδακτική ακολουθία 
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5.0 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι, η δομή και το περιεχόμενο 

της προτεινόμενης διδακτικής ακολουθίας, καθώς και ορισμένες δραστηριότητες από 

την εφαρμογή της στο πλαίσιο ανάλυσης και σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων 

(Σχήμα 1.1) που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1. 

5.1 Σκοπός και στόχοι της διδακτικής ακολουθίας 

Οι επιμέρους γνωστικοί στόχοι της διδακτικής ακολουθίας διαμορφώθηκαν με βάση 

στοιχεία που προήλθαν από τρία πεδία ανάλυσης τα οποία έχουν περιγραφεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια: (α) την επιστημολογική ανάλυση του περιεχομένου της 

τεχνοεπιστημονικής γνώσης αναφοράς, (β) την ανάλυση των γνωστικών δυνατοτήτων 

των μαθητών της ηλικίας που μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα των πρακτικο-βιωματικών 

τους νοητικών παραστάσεων για την τεχνολογία και την ενεργειακή προσέγγιση 

φυσικών και τεχνολογικών συστημάτων και (γ) την παιδαγωγική/διδακτική ανάλυση 

των αντιλήψεων για το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικών επιστημών και τεχνολογίας 

καθώς και των συνθηκών κάτω από τις οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η 

επιδιωκόμενη διδακτική παρέμβαση.  

Η γνώση που επιδιώκουμε να οικοδομηθεί από τους μαθητές αφορά σε τεχνολογικά, 

επιστημονικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της γνώσης και των πρακτικών αναφοράς 

που σχετίζονται με τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Ποιο συγκεκριμένα επιδιώκεται οι 

μαθητές: 

(α) να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα εξαρτήματα καθώς και τη λειτουργία 

τους για ένα συμβατικό και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο,  

(β) να περιγράφουν και εξηγούν τη λειτουργία του αυτοκινήτου κάνοντας χρήση της 

ποιοτικής/ημι-ποσοτικής διάστασης ενός εξηγητικού ενεργειακού μοντέλου (του 

μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων) και  

(γ) να μπορούν να αντιληφθούν και να καταγράφουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

της λειτουργίας των αυτοκινήτων σχετίζοντάς τις με το εξηγητικό ενεργειακό μοντέλο. 

Η διδακτική ακολουθία έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συσχετίζονται 

τεχνολογικές γνώσεις (σχετικές με την τεχνολογική υπόσταση του αυτοκινήτου), 

επιστημονικές γνώσεις (σχετικές με την ενεργειακή εξήγηση της λειτουργίας του) και 

περιβαλλοντικές γνώσεις (σχετικές με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας 

του). Στον παρακάτω πίνακα 5.1 περιγράφονται οι στόχοι της προτεινόμενης 
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διδακτικής ακολουθίας σε σχέση με το περιεχόμενο της γνώσης που επιδιώκεται να 

οικοδομηθεί από τους μαθητές. 

 

Στόχοι προτεινόμενης διδακτικής 
ακολουθίας Γνώση προς οικοδόμηση Διάσταση 

γνώσης 
Να αναγνωρίζουν το είδος του αυτοκινήτου 
από την αναγνώριση και σύνδεση των 
επιμέρους εξαρτημάτων 

Συστημική προσέγγιση των 
υποσυστημάτων διαφόρων τύπων 
αυτοκινήτου 

Τεχνολογική  

Να αναγνωρίζουν τα υποσυστήματα που είναι 
εντελώς απαραίτητα για την κίνηση του 
μοντέλου αυτοκινήτου 

Αναλυτική προσέγγιση των 
υποσυστημάτων και της 
λειτουργίας τους στους διάφορους 
τύπους αυτοκινήτου 

Τεχνολογική 
 

Να περιγράφουν κάθε τύπο αυτοκινήτου με 
ποιοτικούς ενεργειακούς όρους (αποθήκευση, 
μεταφορά, μετατροπή ενέργειας)  

 
Αναγνώριση του αυτοκινήτου ως 
θερμοδυναμικού συστήματος 
(περιγραφή με όρους μιας 
ποιοτικής ενεργειακής αλυσίδας) 
 

Επιστημονική 

Να περιγράφουν κάθε τύπο αυτοκινήτου με 
ποσοτικούς ενεργειακούς όρους (διατήρηση 
της ενέργειας, απόδοση) 

Αναγνώριση του αυτοκινήτου ως 
θερμοδυναμικού συστήματος 
(περιγραφή με όρους μιας 
ποσοτικής ενεργειακής αλυσίδας) 

Επιστημονική 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας 
διαφόρων τύπων αυτοκινήτου, καθώς και να 
προτείνουν τεχνολογικές λύσεις για την 
εξάλειψη ή βελτίωση αυτών 

Αναγνώριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
λειτουργίας διαφόρων τύπων 
αυτοκινήτου 

Περιβαλλοντική  

Πίνακας 5.1 : Διδακτικοί στόχοι της διδακτικής ακολουθίας σε σχέση με την επιδιωκόμενη 
σχολική γνώση 

 

5.2 Δομή και περιεχόμενα της διδακτικής ακολουθίας 

Η διδακτική ακολουθία που προτείνουμε αποτελείται από οκτώ ωριαίες ενότητες οι 

οποίες αντιστοιχούν σε δύο κύρια διδακτικά πλαίσια. Το πρώτο διδακτικό πλαίσιο 

επικεντρώνεται στην μελέτη του συμβατικού (βενζινοκίνητου) αυτοκινήτου, την δομή 

του, τα επιμέρους υποσυστήματά του, τα εξαρτήματα και την λειτουργία τους, την 

ενεργειακή συμπεριφορά του και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του. 

Βασικό αντικείμενο γύρω από το οποίο σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες - προβλήματα 

που ετέθησαν στους μαθητές είναι ένα λειτουργικό αυτοκίνητο μοντελισμού με 

κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το δεύτερο διδακτικό πλαίσιο αφορά στη μελέτη των 

αντίστοιχων στοιχείων του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Και σε αυτή την περίπτωση το 

βασικό αντικείμενο είναι ένα μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου αντίστοιχο του 

συμβατικού. Η διάρθρωση του περιεχομένου της διδακτικής ακολουθίας 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2. 
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Ωριαία 
ενότητα Δραστηριότητα-Πρόβλημα Τεχνο-επιστημονική γνώση 

1η Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός συμβατικού 
αυτοκινήτου; 

Τεχνολογική προσέγγιση (δομή 
τεχν. συστήματος) 

2η Πως κινείται το συμβατικό αυτοκίνητο; Τεχνολογική προσέγγιση 
(λειτουργία τεχν. συστήματος) 

3η Γιατί κινείται το συμβατικό αυτοκίνητο; Ενεργειακή προσέγγιση  
(η ενέργεια ως ποιότητα) 

4η 
 

Τι θα συμβεί αν ανάψουμε φώτα ή κλιματιστικό 
όταν το συμβατικό αυτοκίνητο κινείται; 

Ενεργειακή προσέγγιση  
(η ενέργεια ως ποσότητα) 

5η 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον όταν το 
συμβατικό αυτοκίνητο κινείται; Πως μπορούμε να 
μειώσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον; 

- Ενεργειακή προσέγγιση  
(η ενέργεια ως ποσότητα)  
- Περιβαλλοντική προσέγγιση  

6η Πότε ένα συμβατικό αυτοκίνητο είναι ενεργειακά 
αποδοτικό; 

Ενεργειακή προσέγγιση  
(η ενέργεια ως μετρήσιμη 
ποσότητα) – Απόδοση 

7η Ποιες τεχνολογικές διαφορές διακρίνετε σε ένα 
ηλεκτρικό σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο; 

Τεχνολογική προσέγγιση (δομή 
και λειτουργία τεχν. συστήματος) 

8η Ποιες ενεργειακές διαφορές διακρίνετε σε ένα 
ηλεκτρικό σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο; 

Ενεργειακή προσέγγιση  
(η ενέργεια ως ποιότητα και ως 
μετρήσιμη ποσότητα) 

Πίνακας 5.2 : Διάρθρωση του περιεχόμενου της διδακτικής ακολουθίας 

 

Κάθε ωριαία ενότητα υλοποιείται με την βοήθεια του αντίστοιχου σχεδίου μαθήματος. 

Κάθε σχέδιο μαθήματος βασίζεται σε μια κύρια «δραστηριότητα- πρόβλημα». Η 

έννοια της δραστηριότητας-προβλήματος αποτελεί μια εκδοχή διδακτικού 

μετασχηματισμού της υποθετικο-παραγωγικής εικόνας της επιστήμης και ανήκει στην 

γαλλόφωνη παράδοση της Διδακτικής των φυσικών επιστημών. Σύμφωνα με την 

αντίληψη αυτή, οι μαθητές καλούνται να «επιλύσουν» προβλήματα παράγοντας 

συγχρόνως μια υποθετική γνώση σχετική με το υπό μελέτη αντικείμενο (Κολιόπουλος, 

2006). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υποθετική αυτή γνώση οικοδομείται μέσω μιας 

τεχνολογικής, μιας επιστημονικής (ενεργειακής) και μιας περιβαλλοντικής 

προσέγγισης (3η στήλη πίνακα 5.2). Η διδασκαλία μέσω δραστηριοτήτων-

προβλημάτων είναι απολύτως συμβατή με τη λεγόμενη ‘διερευνητική’ προσέγγιση της 

διδασκαλίας (inquiry-based teaching) (Ergazaki & Zogza, 2013).  
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5.3 Φύλλα εργασίας και παραδείγματα δραστηριοτήτων της διδακτικής 
ακολουθίας 

Αναπόσπαστο τμήμα κάθε σχεδίου μαθήματος αποτελεί το φύλλο εργασίας του στο 

οποίο σημειώνουν οι μαθητές τις ιδέες τους σχετικά με τα ερωτήματα που συνοδεύουν 

κάθε δραστηριότητα-πρόβλημα στην οποία εμπλέκονται. Όλα τα φύλλα εργασίας είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιείται απλός λόγος χαμηλής τυπικότητας 

(Δελέγκος, 2012) κατανοητός από όλους, που συνοδεύεται όταν είναι απαραίτητο από 

μινιμαλιστικά σχέδια και φωτογραφίες. Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ποικίλα 

ζητήματα τεχνολογικής, εννοιολογικής ή κοινωνικής φύσης όπως (α) ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντηθούν μετά από προσεκτική παρατήρηση λειτουργίας μοντέλων-

αυτοκινήτων, (β) δραστηριότητες όπου ζητείται ο σχεδιασμός συμβολικών 

αναπαραστάσεων που αφορούν π.χ. τη τεχνολογική δομή αυτοκινήτου ή την 

ενεργειακή εξήγηση της λειτουργίας του, (γ) θεωρητικά ερωτήματα όπου αναζητούνται 

εναλλακτικές λύσεις σε διαπιστωμένα προβληματικές καταστάσεις όπως στο ζήτημα 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία του συμβατικού αυτοκινήτου, 

(δ) μικρά κείμενα - αφετηρίες προκειμένου να εισάγουμε σχετικά ερωτήματα και (ε) 

σχεδιαγράμματα, σκίτσα, βοηθητικά γραφήματα που περιγράφουν δυναμικές 

καταστάσεις. Όλα τα φύλλα εργασίας παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε και σχολιάζουμε δύο από τα οκτώ φύλλα εργασίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στην προτεινόμενη διδακτική ακολουθία: Το φύλλο εργασίας που 

αντιστοιχεί στη δεύτερη ωριαία ενότητα και αφορά την δραστηριότητα-πρόβλημα με 

βασικό ζήτημα διαπραγμάτευσης «Πώς κινείται το συμβατικό αυτοκίνητο;» και το 

φύλλο εργασίας που αντιστοιχεί στην πέμπτη ωριαία ενότητα και αφορά την 

δραστηριότητα-πρόβλημα με βασικό ζήτημα διαπραγμάτευσης «Ποιες είναι οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον όταν το συμβατικό αυτοκίνητο κινείται; Πως μπορούμε να 

μειώσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον;».  

Στην δεύτερη ωριαία ενότητα χρησιμοποιείται ένα μοντέλο συμβατικού αυτοκινήτου 

υπό κλίμακα το οποίο ανήκει στην κατηγορία των λειτουργούντων οχημάτων 

μοντελισμού με τηλεκατεύθυνση. Αποτελείται από μεταλλική πλατφόρμα-σασί επί του 

οποίου είναι εγκατεστημένα και συνδεδεμένα μηχανολογικά τα απαραίτητα 

εξαρτήματα και υποσυστήματα για να μπορεί να κινείται με τρόπο παρόμοιο με το 

αντίστοιχο πραγματικό αυτοκίνητο. Τέτοιου είδους αυτοκίνητα-μοντέλα 

χρησιμοποιούν υγρό καύσιμο συναφές με την βενζίνη και το οποίο καίγεται σε 

μικροσκοπικό κινητήρα εσωτερικής καύσης, Η έναυση του κινητήρα γίνεται με την 
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χρήση φορητού προ-φορτισμένου εξαρτήματος το οποίο παρέχει τον απαραίτητο 

ηλεκτρικό σπινθήρα και με χειροκίνητο σύστημα σχοινιού - μανιβέλας. 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Φωτογραφίες 5.1 : Μοντέλο συμβατικού αυτοκινήτου υπό κλίμακα (χωρίς και με το 
προστατευτικό καπάκι του) 

 

Οι μαθητές έχουν ήδη παρατηρήσει το συμβατικό αυτό μοντέλο στην πρώτη διδακτική 

ενότητα και έχουν ανάλογα με τις εμπειρίες που ο καθένας διαθέτει αποδώσει ονόματα 

και χρήση στα επιμέρους τμήματα του αντικειμένου.  

 

          

 

    
Φωτογραφίες 5.2 : Εξαρτήματα συμβατικών αυτοκινήτων (φωτογραφίες προς αναγνώριση) 

 

Εισάγονται σχέδια και φωτογραφίες με εξαρτήματα πραγματικού βενζινοκίνητου 

αυτοκινήτου, και ακολουθεί συζήτηση για το τι είναι το καθένα και ποια η λειτουργία 

που επιτελεί. Ενθαρρύνεται η κατάθεση απόψεων, ιδεών και επιχειρημάτων και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών σε μικρές ομάδες ή και στο σύνολο. Στη 

συνέχεια, ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να αντιστοιχίσουν τα εξαρτήματα του 
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μοντέλου με τη λειτουργία τους. Εδώ επιδιώκεται η αντιστοίχιση των εξαρτημάτων 

ενός πραγματικού αυτοκινήτου σε εξαρτήματα του αυτοκινήτου - μοντέλου που 

διαθέτουμε. Η συγκεκριμένη επιδιωκόμενη σχολική γνώση αφορά στην τεχνολογική 

προσέγγιση (λειτουργία) του συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου και μεθοδολογικά οι 

μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν, να διατυπώσουν υποθέσεις και να προβούν σε 

αντιστοιχίσεις. Μια τέτοια υπόθεση αφορά την λειτουργία εξαρτημάτων του μοντέλου 

αυτοκινήτου που δεν αντιστοιχίζονται εμφανώς με αυτά του πραγματικού. Για 

παράδειγμα το κουτί ελέγχου της τηλεκατεύθυνσης, ο φορητός εναυστήρας και η 

μανιβέλα του μοντέλου έχουν μη προφανή αντίστοιχα εξαρτήματα στο πραγματικό 

αυτοκίνητο (τιμόνι, μπουζί, μίζα). Οι μαθητές/τριες στην συζήτηση δίνουν τις δικές 

τους εκδοχές για το καθένα και ο διδάσκοντας υιοθετεί τις περισσότερο σχετικές 

ερμηνείες. Σε δεύτερη φάση και κατά την διάρκεια της ίδιας διδακτικής ώρας, ζητείται 

από τους μαθητές να σχεδιάσουν / τοποθετήσουν τα εξαρτήματα πάνω σε μια 

δυσδιάστατη πλατφόρμα όμοια με το σασί του μοντέλου όπως το βλέπουμε από πάνω 

προς τα κάτω (μια μορφή κάτοψης). Πιο συγκεκριμένα, τους ζητείται να 

αναπαραστήσουν τα διάφορα εξαρτήματα ή υποσυστήματα ως παραλληλόγραμμα 

(κουτάκια) με το όνομά τους γραμμένο στο κέντρο του κάθε παραλληλογράμμου. 

Ουσιαστικά, ζητείται ο σχεδιασμός ενός πρωταρχικού τεχνολογικού σχεδίου - κάτοψης 

του συστήματος μας με αφαιρετικό τρόπο ώστε η έμφαση να δοθεί στη δομή του. Το 

νοητικό σχήμα που καλούνται σε αυτό το σημείο οι μαθητές/τριες να κατοχυρώσουν 

αφορά την πρώτη αφαιρετική αναπαράσταση της δομής των βασικών εξαρτημάτων του 

βενζινοκίνητου αυτοκινήτου ως ένα τεχνολογικό σχέδιο όπου κάθε εξάρτημα 

ανεξάρτητα σχήματος και μεγέθους μπορεί να απεικονισθεί ως ένα απλό γεωμετρικό 

σχήμα τοποθετημένο στο κατάλληλο σημείο της πλατφόρμας του ευρύτερου σύνθετου 

συστήματος. 

Στην πέμπτη ωριαία ενότητα τίθενται στους μαθητές τρία ερωτήματα. Κατ’ αρχάς 

καλούνται να καταγράψουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 

λειτουργία του συμβατικού αυτοκινήτου. Αυτό έχει σαν στόχο μέσω του εντοπισμού 

των διαφόρων σημείων του αυτοκινήτου που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην 

ρύπανση του περιβάλλοντος να οδηγηθούν οι μαθητές στην οικοδόμηση διαφόρων 

κατηγοριών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως (α) η αύξηση της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος, (β) η ηχορύπανση και (γ) η υποβάθμιση της ποιότητας του αέριου 

περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, με το δεύτερο ερώτημα απαιτείται να μετακινηθούν οι 

μαθητές από την περιβαλλοντική επίπτωση στην ενεργειακή «ερμηνεία» κυρίως της 
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αύξησης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Με κατάλληλη συζήτηση είναι δυνατό 

να οδηγηθούν στην ενσωμάτωση των απωλειών ενέργειας υπό μορφή θερμότητας στην 

βασική ενεργειακή αλυσίδα του αυτοκινήτου και στην οικοδόμηση της ιδέας ότι μέρος 

της αρχικής ποσότητας ενέργειας η οποία μεταφέρεται στα διάφορα εξαρτήματα χάνει 

κάποια ποσότητα σε καθένα από αυτά υπό μορφή θερμότητας με αποτέλεσμα το 

«χρήσιμο» υπόλοιπο να μετατρέπεται στην ζητούμενη κίνηση. Τέλος, με το τρίτο 

ερώτημα, απαιτείται οι μαθητές να επανέλθουν από την ενεργειακή εξήγηση στην 

περιβαλλοντική εξήγηση η οποία πλέον περιέχει και τις απώλειες ενέργειας, αφού τους 

ζητείται να διατυπώσουν διάφορες λύσεις ώστε να μειωθούν (με βελτιώσεις) ή να 

εξαφανισθούν (με προτάσεις άλλων τύπων αυτοκινήτου) οι βλαπτικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που έχει το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Υποθέτουμε ότι η ενεργειακή 

εξήγηση είναι δυνατόν να βοηθήσει τους μαθητές σε λύσεις μείωσης των απωλειών 

ενέργειας για το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και ίσως να προλειάνει το έδαφος ώστε να 

μεταβούν στη λύση ενός άλλου τύπου αυτοκινήτου το οποίο θα κινείται με νέες μορφές 

αποθηκευμένης ενέργειας (πχ, ηλεκτρικό αυτοκίνητο - το πιθανότερο - ή ηλιακό 

αυτοκίνητο).   

Στις φωτογραφίες 5.3 φαίνονται στιγμιότυπα από την εργασία μαθητών στην πέμπτη 

ενότητα μετά τη λειτουργία του αυτοκινήτου-μοντέλου όπου προσπαθούν να 

αντιληφθούν, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες 

που συνεπάγεται η χρήση των μοντέλων αυτών. Αυτό συμβαίνει σε υπερβολή στην 

συγκεκριμένη δράση διότι αυτού του είδους τα μοντέλα παράγουν θόρυβο, καυσαέριο 

και θερμότητα πολύ περισσότερο αντιληπτά από ότι ένα κανονικό αυτοκίνητο που 

προστατεύεται από αμάξωμα, διαθέτει σιγαστήρα στην εξάτμιση και το καυσαέριο 

λόγω εξωτερικού χώρου αραιώνει. Η δυσάρεστη αίσθηση των τριών αυτών 

παραγόντων ρύπανσης είναι καλοδεχούμενη γιατί είναι ένα κίνητρο για σκέψη και 

προβληματισμό αλλά και μετέπειτα προτάσεις τεχνολογικών λύσεων που ακολουθούν. 

Φωτογραφίες 5.3 : Συμπλήρωση φύλλου εργασίας μετά από λειτουργία του μοντέλου 
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Αντίστοιχες δραστηριότητες-προβλήματα που έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν ή να 

βελτιώσουν συγκεκριμένες νοητικές παραστάσεις των μαθητών για την τεχνολογία και 

την ενεργειακή εξήγηση της λειτουργίας των διαφόρων τύπων αυτοκινήτου που 

εισάγονται στη συγκεκριμένη διδακτική ακολουθία υπάρχουν στα ερευνητικά 

πρωτόκολλα τα οποία συνοδεύουν κάθε διδακτική ενότητα και αποτελούν το 

μετασχηματισμό των διδακτικών στόχων και του περιεχομένου της διδασκαλίας σε 

ερευνητική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται με λεπτομέρεια στο επόμενο 

κεφάλαιο 6.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η  μεθοδολογία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδακτικής  
ακολουθίας 
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6.0 Εισαγωγή 

Όπως προαναφέραμε, στην εργασία αυτή ακολουθήσαμε τα παρακάτω στάδια για την 

παρέμβασή μας. Την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση. Στο 

κεφάλαιο αυτό αναφερόμαστε λοιπόν στα μεθοδολογικά εκείνα στοιχεία που αφορούν 

(α) στην ανάδειξη της στρατηγικής της έρευνας (προ-πειραματική έρευνα), (β) την 

περιγραφή της ανεξάρτητης μεταβλητής (διδακτικής παρέμβασης και των ερευνητικών 

πρωτοκόλλων που τη συνοδεύουν), (γ) την περιγραφή της εξαρτημένης μεταβλητής 

και του εργαλείου συλλογής δεδομένων και (β) την περιγραφή του δείγματος μαθητών 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα παρακολουθώντας τη διδακτική παρέμβαση. 

6.1 Η στρατηγική της έρευνας  

Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να διαπιστώσει αν η διδακτική ακολουθία που σχεδιάστηκε 

βασιζόμενη στην επιστημολογική, ψυχολογική και παιδαγωγική ανάλυση που 

προηγήθηκε έχει την δυνατότητα να οδηγήσει τους μαθητές της α΄ γυμνασίου σε 

γνωστική πρόοδο. Η γνωστική αυτή πρόοδος αφορά, οικοδόμηση γνώσεων για την 

δομή και την λειτουργία του συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, την 

χρησιμότητα και τον ρόλο των επιμέρους εξαρτημάτων και υποσυστημάτων τους, 

καθώς επίσης και την οικοδόμηση βασικών ενεργειακών εννοιών. Επιπλέον αφορά και 

στην δυνατότητα χρήσης από τους μαθητές αναπαραστατικών εργαλείων για το 

τεχνολογικό και ενεργειακό μέρος των αυτοκινήτων (τεχνολογικό σχέδιο, ενεργειακή 

αλυσίδα κ.λπ.). Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο των προ-

πειραματικών ερευνών (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Τέτοιου είδους 

εκπαιδευτική έρευνα ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες που διερευνάται η επίδραση 

μιας νέας διδακτικής ακολουθίας ή μεθόδου (ανεξάρτητη μεταβλητή) στα 

ενδιαφέροντα, τις στάσεις ή τις γνώσεις μιας ομάδας ατόμων (εξαρτημένη μεταβλητή). 

Στην περίπτωσή μας αναζητούμε την επίδραση που είναι δυνατόν να έχει η 

προτεινόμενη διδακτική ακολουθία (κεφάλαιο 5) στην γνωστική πρόοδο των μαθητών. 

Ένα προ-πειραματικό σχέδιο βασίζεται σε μια διπλή μέτρηση της εξαρτημένης 

μεταβλητής πριν και μετά την πραγματοποίηση της διδακτικής ακολουθίας. Το κύριο 

χαρακτηριστικό της προ-πειραματικής έρευνας είναι πως δεν είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ομάδας ελέγχου, ενώ η πειραματική ομάδα δεν επιλέγεται με τυχαία 

δειγματοληψία αλλά χρησιμοποιείται μια ήδη συγκροτημένη ή μια με οποιοδήποτε 
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τρόπο ‘βολική’ ομάδα, για παράδειγμα ένα οικείο στον/στην ερευνητή/-τρια σχολικό 

τμήμα. 

Θεωρήσαμε αυτόν ως τον καταλληλότερο τύπο έρευνας για την περίπτωσή μας διότι 

(α) θέλουμε να ελέγξουμε την δυνατότητα της επίτευξης γνωστικής προόδου των 

μαθητών/μαθητριών και συνεπώς δεν χρειάζεται η σύγκριση με άλλη διδακτική 

προσέγγιση (π.χ. την παραδοσιακή διδασκαλία του ελληνικού αναλυτικού 

προγράμματος Φυσικής ή Τεχνολογίας). Οι έρευνες που εστιάζουν κυρίως στη 

δυνατότητα να επιτευχθεί η γνωστική πρόοδος και όχι η επιβεβαίωση μιας υπόθεσης 

αιτιότητας με στατικές προσεγγίσεις είναι γνωστές ως έρευνες εφικτότητας (Astolfi, 

1993; Κολιόπουλος, 2006) και (β) η σύγκριση μεταξύ αποτελεσμάτων της 

πειραματικής ομάδας και μιας ομάδας ελέγχου κρίνεται ως αδύναμη αφού έχουμε 

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για την συγκεκριμένη σχολική γνώση στις δύο 

περιπτώσεις (Δελέγκος, 2012; Σισσαμπέρη, 2015). Συγχρόνως όμως, με τον 

συγκεκριμένο σχεδιασμό της έρευνας έγινε προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

επίδραση άλλων μεταβλητών πέραν της ανεξάρτητης μεταβλητής (όπως π.χ., το δείγμα 

των υποκειμένων, η προσωπικότητα του διδάσκοντα, η μέθοδος διδασκαλίας, η έκθεση 

των μαθητών σε άλλες πηγές πληροφόρησης κ.λπ.). Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός 

που εφάρμοσε τη διδακτική ακολουθία ήταν ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας σε 

ένα δείγμα μαθητών που γνώριζαν εκ των προτέρων τη μέθοδο διδασκαλίας του. 

Επίσης, η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος 

(Τεχνολογία) το οποίο διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Υπήρξε επιπλέον συνεννόηση με τους καθηγητές Φυσικών Επιστημών 

ώστε να μην υπάρξει αναφορά σε ενεργειακά ζητήματα κατά την διάρκεια της 

συγκεκριμένης παρέμβασης ώστε να μην επηρεαστεί η έρευνα. 

6.2  Ανεξάρτητη μεταβλητή και ερευνητικά πρωτόκολλα 

 Όπως ήδη έχουμε επισημάνει η ανεξάρτητη μεταβλητή στην συγκεκριμένη έρευνα 

είναι η διδακτική παρέμβαση που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 και η οποία 

υπερβαίνοντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα των αναλυτικών προγραμμάτων της 

Φυσικής και της Τεχνολογίας της α’ γυμνασίου βασίζεται στην καινοτομική και την 

εποικοδομητική αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα. Το καθοδηγούν θέμα της 

παρέμβασης αυτής είναι η λειτουργία δύο τύπων αυτοκινήτου και η εμπλεκόμενη 

σχολική γνώση έχει τρεις συνιστώσες, την τεχνολογική, την επιστημονική (ενεργειακή) 

και την περιβαλλοντική, εκ των οποίων οι δύο πρώτες αποτελούν και το βασικό πεδίο 
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πραγμάτευσης. Η βασική ερευνητική υπόθεση είναι ότι τα καινοτομικά στοιχεία του 

περιεχόμενου αυτής της διδακτικής παρέμβασης είναι δυνατόν να οδηγήσουν την 

πλειονότητα των μαθητών σε γνωστική πρόοδο όσον αφορά κυρίως την τεχνολογική 

και ενεργειακή συνιστώσα της προτεινόμενης γνώσης.   

Ο μετασχηματισμός της διδακτικής παρέμβασης σε ερευνητική μεταβλητή γίνεται 

μέσω του εργαλείου του ερευνητικού πρωτοκόλλου. Σε κάθε διδακτική ενότητα 

αντιστοιχεί και ένα ερευνητικό πρωτόκολλο. Μόνη εξαίρεση είναι το πρώτο 

ερευνητικό πρωτόκολλο το οποίο αντιστοιχεί στις δύο πρώτες ενότητες. 

Το ερευνητικό πρωτόκολλο είναι ένα τεχνικό έγγραφο το οποίο ορίζεται από δύο 

πλαίσια: (α) το πλαίσιο της πράξης (διδασκαλία) στο οποίο περιγράφονται οι 

δραστηριότητες του εκπαιδευτικού και οι αναμενόμενες δραστηριότητες των μαθητών 

και το πλαίσιο της θεωρίας (Διδακτική Φυσικών Επιστημών) όπου αντιστοιχίζεται 

αφ΄ενός η προτεινόμενη σχολική γνώση και αφ’ ετέρου η προσδοκώμενη γνωστική 

εξέλιξη των μαθητών. Το ερευνητικό πρωτόκολλο είναι συγχρόνως εγχειρίδιο έρευνας 

και πινακίδα προσανατολισμού του εκπαιδευτικού/ερευνητή ο οποίος καλείται να 

υλοποιήσει την διδακτική παρέμβαση. Καθοδηγεί την διδασκαλία και ταυτόχρονα 

περιέχει και το πλαίσιο της θεωρητικής εξήγησής της (Tiberghien, 1997). 

Όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα παρατίθενται στο Παράρτημα Α. 

6.3 Εξαρτημένη μεταβλητή και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η εξαρτημένη μεταβλητή της παρούσας έρευνας είναι οι επιδόσεις των μαθητών σε 

ένα ερωτηματολόγιο το οποίο επινοήθηκε για να διαγνωστεί η προσδοκώμενη 

γνωστική πρόοδος (νοητικές παραστάσεις) των μαθητών μετά τη συμμετοχή τους στην 

διδακτική παρέμβαση. Οι επιδόσεις των μαθητών πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση αξιολογήθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από 

αυτούς μία εβδομάδα πριν την εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας (ερωτηματολόγιο 

προελέγχου / pre test) και μία εβδομάδα μετά (ερωτηματολόγιο μετελέγχου /post test). 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με τρόπο που να καλύπτει τεχνολογικά 

ζητήματα όσον αφορά την δομή των αυτοκινήτων και την λειτουργία τους και επίσης 

εννοιολογικά ζητήματα σε σχέση με ενεργειακές έννοιες με ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά. Ο Πίνακας 6.2 αναφέρεται στο είδος των ερωτήσεων σε σχέση με την 

λειτουργία και την δομή περιέχοντας επίσης ένδειξη για το είδος του αυτοκινήτου στο 

οποίο αναφέρονται οι ερωτήσεις. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Α1 (Τεχνολογική-δομή) Χ  Χ          Χ    

Α2 (Τεχνολογική- 
λειτουργία)  Χ Χ Χ         Χ    

Β (Ενεργειακή -ποιοτική)     Χ Χ   Χ Χ    Χ Χ  

Γ (Ενεργειακή-ποσοτική)       Χ Χ   Χ Χ    Χ 

Πίνακας 6.2 : Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου 
 
Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα ερωτήσεων Α (Α1/Α2) αναφέρεται στην τεχνολογική 

γνώση, ενώ οι ενότητες ερωτήσεων Β και Γ αναφέρονται στην επιστημονική 

(ενεργειακή γνώση). Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα ερωτήσεων Β αναφέρεται στην 

ποιοτική προσέγγιση της ενεργειακής γνώσης, ενώ η ενότητα Γ στην ποσοτική 

προσέγγιση της ενεργειακής γνώσης για το αυτοκίνητο. Οι ερωτήσεις 13-16 

εμφανίζονται μόνο στο ερωτηματολόγιο μετελέγχου (post). Τα χρώματα στα κουτάκια 

αφορούν τον τύπο αυτοκινήτου (λευκό για το συμβατικό αυτοκίνητο, ροζ για το 

ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μπλε για το ηλιακό αυτοκίνητο και πράσινο για το υβριδικό 

αυτοκίνητο.  

Με το ερωτηματολόγιο επιδιώκεται να διερευνηθεί εάν οι μαθητές/τριες (α) 

αναγνωρίζουν και κατονομάζουν τους διάφορους τύπους αυτοκινήτου ανεξάρτητα αν 

έχουν εισαχθεί στη διδασκαλία και τα επιμέρους συστήματα και εξαρτήματα που τα 

αποτελούν (Α1-τεχνολογική διάσταση της σχολικής γνώσης), (β) περιγράφουν την 

τεχνολογική λειτουργία του όλου συστήματος και των υπο-συστηματων των  διαφόρων 

τύπων αυτοκινήτου (Α2-τεχνολογική διάσταση της σχολικής γνώσης), (γ) περιγράφουν 

με ποιοτικούς όρους και απεικονίζουν με σχετικές εικονικές αναπαραστάσεις την 

ενεργειακή εξήγηση της λειτουργία των διαφόρων τύπων αυτοκινήτου  (Β- 

επιστημονική διάσταση της γνώσης) και (δ) περιγράφουν με ποσοτικούς όρους και 

απεικονίζουν με σχετικές εικονικές αναπαραστάσεις την ενεργειακή εξήγηση της 

λειτουργία των διαφόρων τύπων αυτοκινήτου (Γ-επιστημονική διάσταση της σχολικής 

γνώσης). Το πλήρες ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα Γ, ενώ οι τεχνικές 

ανάλυσης των δεδομένων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7 ώστε να συνδεθούν 

εναργέστερα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης.  
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6.4 Το δείγμα και οι συνθήκες εφαρμογής της διδακτικής ακολουθίας 

Το δείγμα της έρευνας που επιλέχθηκε αποτέλεσαν 42 μαθητές και μαθήτριες 

τεσσάρων ημι-τμημάτων. Αυτό έγινε διότι το μάθημα της Τεχνολογίας στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση απαιτεί έναν αριθμό μαθητών 10-14 ατόμων ανά 

διδακτική ώρα. Κάθε τμήμα δηλαδή που συνήθως αριθμεί 20-28 άτομα χωρίζεται σε 

δύο μέρη λόγω της εργαστηριακής φύσης του μαθήματος. Αυτό ταίριαξε ικανοποιητικά 

στην δική μας περίπτωση αφού ο σχεδιασμός της διδακτικής ακολουθίας απαιτούσε 

αλληλεπίδραση, εργαστηριακού τύπου προσέγγιση των μοντέλων που 

χρησιμοποιήθηκαν και συζήτηση σε επίπεδο μικρής ομάδας. Πρόκειται για μια 

δειγματοληψία που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ‘βολική’ (Cohen, Manion & Morrison, 

2007) και το δείγμα στην περίπτωσή μας είναι ένα δείγμα μη πιθανοτήτων (non-

probability sample). Αυτό έγινε στην προσπάθεια μας να εξασφαλιστεί η 

ελαχιστοποίηση ανάδειξης επιπλέον μεταβλητών που θα επηρέαζαν την μελέτη.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η  γνωστική πρόοδος των μαθητών 
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7.0 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η γνωστική εξέλιξη των μαθητών και μαθητριών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή το αν και κατά πόσο είχαμε μετάβαση των νοητικών 

τους παραστάσεων από την προ της διδακτικής παρέμβασης πρακτικο-βιωματική 

γνώση στην προσδοκώμενη σχολική γνώση. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 7.1 

παρουσιάζονται και συζητούνται αποτελέσματα από την ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση των απαντήσεων και αιτιολογήσεων των μαθητών σε όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου προελέγχου και μετελέγχου (βλ. Παράρτημα Γ). Η ανάλυση αυτή 

γίνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης, για κάθε ερώτημα του 

ερωτηματολογίου, παρατίθενται ο τρόπος κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης των 

απαντήσεων και αιτιολογήσεων των μαθητών καθώς και οι απόλυτες και, σε ορισμένα 

σημεία, οι σχετικές συχνότητες των κατηγοριοποιημένων απαντήσεων κατά τον 

προέλεγχο και τον μετέλεγχο (περιγραφική στατιστική ανάλυση). Συγχρόνως, 

παρατίθενται αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων αυτών, δηλαδή 

παραδείγματα των απαντήσεων των μαθητών τα οποία αντιστοιχούν στην κάθε 

κατηγορία απαντήσεων και τελικά  εξάγονται συμπεράσματα από την σύγκριση των 

δεδομένων που έχουν ληφθεί από τα ερωτηματολόγια προελέγχου και μετελέγχου. Για 

τα ερωτήματα που περιέχονται μόνο στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά την 

εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας,  δεν υπάρχει σύγκριση αλλά σχολιασμός και 

ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Το πρώτο αυτό επίπεδο ανάλυσης παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις αντιλήψεις των μαθητών 

για τα διάφορα είδη της επιδιωκόμενης σχολικής γνώσης, οι οποίες αλλαγές είναι 

δυνατόν να αποδοθούν σε αλλαγή των νοητικών παραστάσεων των μαθητών για αυτά 

τα είδη γνώσης. 

Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου παρατίθεται 

κατάλληλη κατά περίπτωση στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προελέγχου και 

μετελέγχου με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα αφ’ ενός για το αν τελικά η αλλαγή 

των νοητικών παραστάσεων των μαθητών είναι στατιστικά σημαντική και αφ’ ετέρου 

για το αν μπορεί να αποδοθεί η αλλαγή αυτή στην επίδραση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής που στην περίπτωσή μας είναι η προτεινόμενη ακολουθία διδακτικών 

ενοτήτων (βλ. τα σχετικά ερευνητικά πρωτόκολλα στο Παράρτημα Α). Για τον σκοπό 

αυτό γίνεται χρήση μεθόδων επαγωγικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε 

(υπο)ερώτημα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης αντιστοιχείται μια ονομαστική 
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(nominal) ή μια τακτική (ordinal) μεταβλητή. Στο Παράτημα Δ παρατίθεται 

συγκεντρωτικός πίνακας με τα είδη και τις τιμές των μεταβλητών αυτών για κάθε 

(υπο)ερώτημα. Η στατιστική σημαντικότητα αξιολογείται από τον δείκτη p.  Όταν η 

τιμή p είναι μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05) αυτό σημαίνει ότι οι 

παρατηρούμενες διαφορές είναι δυνατόν να αποδοθούν στην διδακτική παρέμβαση και 

να μην οφείλονται σε σύμπτωση (Γιαλαμάς, 2005). Για τις ονομαστικές μεταβλητές, 

λόγω του μικρού δείγματος η σχετική ανάλυση δεν έδωσε τεκμήρια στατιστικής 

σημαντικότητας με τον έλεγχο Chi Square που επιχειρήθηκε ανά ζεύγη ονομαστικών 

μεταβλητών. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε α>20% και p>0,05 οπότε 

δεν έγινε δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την στατιστική 

σημαντικότητα της εξέλιξης των ονομαστικών μεταβλητών. Παρόλα αυτά, οι 

διαφοροποιήσεις στις συχνότητες των κατηγοριών μεταξύ προέλεγχου και μετελέγχου, 

καθώς και ο εποπτικός τρόπος που περιγράφουν τα ραβδογράμματα μεταβολών τις 

τάσεις μετάβασης μεταξύ των τιμών-κατηγοριών, δίδουν χρήσιμα συμπεράσματα 

επιπλέον αυτών που συζητούνται στην ενότητα 7.2. Για τις τακτικές μεταβλητές 

πραγματοποιείται μη παραμετρικός έλεγχο σημαντικότητας. Οι μη παραμετρικοί 

έλεγχοι είναι κατάλληλοι όταν η κλίμακα μέτρησης εκφράζει συχνότητες τιμών ή 

θέσεις τιμών (τακτική κλίμακα). Χρησιμοποιείται έλεγχος προσημασμένης διάταξης 

του Wilcoxon (Wilcoxon signed-ranked test) τον οποίο εφαρμόζουμε σε ζεύγη 

μεταβλητών. Στην περίπτωσή μας τα ζεύγη αυτά αποτελούν οι μεταβλητές που 

καταγράφουν τις απαντήσεις στην ίδια ερώτηση ερωτηματολογίου πριν και έπειτα από 

την διδακτική παρέμβαση (Γιαλαμάς, 2005). Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται το 

Wilcoxon test για κάθε ζεύγος τακτικών μεταβλητών μετρώντας την μεταβολή ως προς 

την κεντρική θέση, δηλαδή την διαφορά ως προς τις τιμές που συγκεντρώνονται τα 

υποκείμενα. Τέλος, οι μεταβλητές που αντιστοιχούν σε ερωτήσεις που τίθενται μόνο 

κατά τον μετέλεγχο συγκρίνονται με μεταβλητές που αντιστοιχούν σε ομοειδείς 

ερωτήσεις που τίθενται και στον προέλεγχο και στον μετέλεγχο. Αυτό έχει σαν στόχο 

να διερευνηθεί η συνάφεια μεταξύ τους, αλλά και η στατιστική σημαντικότητα της 

σχέσης τους. Η σύγκριση των μεταβλητών γίνεται μέσω αξιολόγησης του συντελεστή 

συσχέτισης ο οποίος είναι ένας δείκτης του μεγέθους της συσχέτισης μεταξύ δύο 

συνόλων τιμών. Για τις μη παραμετρικές και τακτικές (ordinal) μεταβλητές που 

αφορούν την περίπτωσή μας, πραγματοποιούμε ανάλυση συσχέτισης Spearman 

(Γιαλαμάς, 2005). 
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Στην ενότητα 7.2, γίνεται αναλυτική συζήτηση ανά ενότητα ερωτήσεων. Έχουν 

αναδειχθεί τρεις ενότητες ερωτήσεων (Α, Β, Γ) από τις οποίες απαρτίζεται το 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

(βλ. πίνακα 6.2). Στην ενότητα Α συζητούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που 

σχετίζονται με την επιδιωκόμενη γνωστική πρόοδο των μαθητών όσον αφορά στην 

τεχνολογική γνώση (δομή και λειτουργία των διαφόρων τύπων αυτοκινήτου). Στην 

ενότητα Β συζητούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που σχετίζονται με την 

επιδιωκόμενη γνωστική πρόοδο των μαθητών όσον αφορά στην ποιοτική προσέγγιση 

της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται για να περιγραφεί η λειτουργία των 

διαφόρων τύπων αυτοκινήτου (ποιοτική προσέγγιση της έννοιας της ενέργειας). Τέλος,  

στην ενότητα Γ συζητούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που σχετίζονται με την 

επιδιωκόμενη γνωστική πρόοδο των μαθητών όσον αφορά στην ποσοτική προσέγγιση 

της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται για να περιγραφεί η λειτουργία των 

διαφόρων τύπων αυτοκινήτου (ποσοτική προσέγγιση της έννοιας της ενέργειας).   

7.1 Συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων προελέγχου 
και μετελέγχου  

Ερώτηση 1  

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου (1. Άξονας  με ρόδες, 2. 

φώτα, 3. ντεπόζιτο καυσίμου, 4. εξάτμιση, 5. δυναμό, 6. σύστημα μετάδοσης κίνησης, 7. 

κινητήρας εσωτερικής καύσης) σε δύο τουλάχιστον ομάδες.  

 

Σε αυτό το ερώτημα από επτά συγκεκριμένα εξαρτήματα και υποσυστήματα του 

βενζινοκίνητου αυτοκινήτου καλούνται οι μαθητές να τα διαχωρίσουν σε δύο ομάδες. 

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει την συχνότητα των απαντήσεων που λάβαμε από 

τα ερωτηματολόγια προελέγχου και μετελέγχου. 

  

Συνδυασμοί Πλήθος 
απαντήσεων 

Κατά τον 
προέλεγχο 

Πλήθος 
απαντήσεων 

Κατά τον 
μετέλεγχο 

Συνδυασμοί Πλήθος 
απαντήσεων 

Κατά τον 
προέλεγχο 

Πλήθος 
απαντήσεων 

Κατά τον 
μετέλεγχο 

1-6 1  3-4 1  
2-3-4-5-7   1-2-5-6-7   
1-7 1  3-4-6 1  
2-3-4-5-6   1-2-5-7   
1-2-4 6 12 3-4-7 5 3 
3-5-6-7   1-2-5-6   
1-2-5 3 2 3-5-7 1  
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3-4-6-7   1-2-4-6   
1-2-6 1 3 3-6-7 3  
3-4-5-7   1-2-4-5   
1-5-6 2 2 4-5-7 2  
2-3-4-7   1-2-3-6   
1-6-7 2 2 5-6-7 2 1 
2-3-4-5   1-2-3-4   
2-7 1  1-3-6  2 
1-3-4-5-6   2-4-5-7   
2-3-4 2  1-3-4  1 
1-5-6-7   2-5-6-7   
2-3-7 1  2-5-6  1 
1-4-5-6   1-3-4-7   
2-4-5 4 8 2-5  1 
1-3-6-7   1-3-4-6-7   
2-5-6 1  2-4  3 
1-3-4-7   1-3-5-6-7   
2-6-7 1  1-2  1 
1-3-4-5 
 

  3-4-5-6-7   

Πίνακας 7.1: Συχνότητες για ερώτηση 1 (πριν και μετά την παρέμβαση) 
 
 

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε τις προτιμήσεις των ερωτώμενων με βάση τη 

συχνότητα που απαντώνται συγκεκριμένες διατάξεις, κατά τον προέλεγχο 

παρατηρούμε μια σχετικά μεγάλη διασπορά απαντήσεων με περισσότερο συχνή την 

διάταξη 1-2-4/3-5-6-7 (Φώτα, άξονας με ρόδες, εξάτμιση/ντεπόζιτο καυσίμου, 

κινητήρας, δυναμό, σύστημα μετάδοσης κίνησης) και 3-4-7/1-2-5-6 (ντεπόζιτο, 

κινητήρας , εξάτμιση/φώτα, δυναμό, σύστημα μετάδοσης και άξονας με ρόδες). Πιο 

λογική ομαδοποίηση φαίνεται η δεύτερη όπου συνομαδώνονται τα μέρη που αφορούν 

την τροφοδοσία και λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου και τα ηλεκτρικά 

εξαρτήματα μαζί με τα συστήματα που λαμβάνουν την ισχύ της μηχανής. 

Παρατηρώντας γενικότερα τον πίνακα συχνοτήτων που αφορά στον προέλεγχο,  

διακρίνουμε μια τυχαιότητα στις απαντήσεις που δεν δείχνει σε ικανοποιητικό βαθμό 

ικανότητα συσχέτισης λειτουργικής-τεχνολογικής και πολύ περισσότερο ενεργειακής 

γνώσης ανάμεσα στα διδόμενα εξαρτήματα. 

Η διασπορά των απαντήσεων παραμένει μεγάλη και στον μετέλεγχο. Παρατηρείται 

βέβαια μια μεγάλη αύξηση στις ομαδοποιήσεις που περιέχουν τα νευραλγικά 

εξαρτήματα ντεπόζιτο-κινητήρας- σύστημα μετάδοσης κίνησης. Στην διάταξη 1-2-4/3-

5-6-7 (Φώτα, άξονας με ρόδες, εξάτμιση/ντεπόζιτο καυσίμου, κινητήρας, δυναμό, 

σύστημα μετάδοσης κίνησης) παρατηρούμε διπλασιασμό της συχνότητας, πράγμα που 

συμβαίνει και στην διάταξη 2-4-5/3-7-6-1 (φώτα, εξάτμιση, δυναμό/ντεπόζιτο, 
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κινητήρας, σύστημα μετάδοσης και άξονας με ρόδες). Η πρώτη σε σχετικό βαθμό αλλά 

κυρίως η δεύτερη ομαδοποίηση περιλαμβάνει τα μέρη που αφορούν τα βασικά 

λειτουργικά μέρη του αυτοκινήτου στην μία ομάδα και τα ‘βοηθητικά’ εξαρτήματα ή 

ας πούμε τα μη εντελώς απαραίτητα για την τεχνολογική και ενεργειακή διαδοχή στην 

άλλη. Είναι εμφανής εδώ η επίδραση της ενεργειακής αλυσίδας στην ομαδοποίηση των 

λειτουργικών μερών που οι μαθητές επιλέγουν στον μετέλεγχο.  

 

Ερώτηση 2 

Αναφέρετε συνοπτικά τη δουλειά που κάνει το κάθε εξάρτημα ενός βενζινοκίνητου 

αυτοκινήτου (φώτα, μπαταρία, κινητήρας εσωτερικής καύσης, ντεπόζιτο καυσίμου, 

δυναμό-γεννήτρια).  

 

Πρόκειται για ένα τεχνολογικό ερώτημα λειτουργικής φύσης όπου ζητείται σε μια 

λίστα εξαρτημάτων του συμβατικού αυτοκινήτου να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες 

λειτουργίες και ρόλοι τους. Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα κατηγοριοποιήθηκαν 

ως εξής: Α. Επαρκής αιτιολόγηση με τεχνολογικούς όρους, Β. Επαρκής αιτιολόγηση 

με ενεργειακούς όρους, Γ. Μερικώς επαρκής δικαιολόγηση με τεχνολογικούς όρους, 

Δ. Μερικώς επαρκής αιτιολόγηση με ενεργειακούς όρους, Ε. Ανεπαρκής αιτιολόγηση, 

ΣΤ. Καμία απάντηση. Παραθέτοντας τα στοιχεία μετελέγχου (απόλυτες συχνότητες 

ανά κατηγορία απαντήσεων) σε παράθεση με τα αντίστοιχα του προελέγχου μπορούμε 

να κάνουμε μια σύγκριση και μια σειρά από διαπιστώσεις 

 

 
Α 

πριν-μετά 
Β 

πριν-μετά 
Γ 

πριν-μετά 
Δ 

πριν-μετά 
Ε 

πριν-μετά 
ΣΤ 

πριν-μετά 
2α - Φώτα 33-39 0-3 7-0 0-0 2-0 0-0 
2β - Μπαταρία 12-2 2-15 14-9 3-8 9-7 2-1 
2γ - Κινητήρας 5-5 1-10 9-13 0-3 7-6 20-5 
2δ - Ντεπόζιτο 28-34 0-3 5-1 0-3 3-1 6-1 
2ε - Δυναμό 0-18 2-5 4-2 1-2 15-6 20-9 

Πίνακας 7.2: Συγκριτικός πίνακας προελέγχου-μετελέγχου για τις απαντήσεις της ερώτησης 2 
 

Κατά τον προέλεγχο, διακρίνουμε μια ευχέρεια από τους ερωτώμενους να 

τεκμηριώσουν επαρκώς την λειτουργία των φώτων και του ντεπόζιτου καυσίμων 

δίνοντας τεχνολογικές, λειτουργικές εξηγήσεις και πολύ λίγες ενεργειακού τύπου 

εξηγήσεις. Από την άλλη το δυναμό αποτελεί άγνωστο πεδίο με αδύναμες ή καθόλου 

επεξηγήσεις, ενώ για την μπαταρία έχουμε και κάποιες ενεργειακού τύπου απαντήσεις. 
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Παρατηρούμε, επίσης, μια διάθεση αποφυγής απάντησης σχετικά με τον ρόλο του 

κινητήρα ίσως διότι τους φαίνεται περίπλοκης λειτουργίας εξάρτημα ή ενδεχομένως 

δεν αντιλαμβάνονται την λέξη και δεν συνδέουν νοητικά τον κινητήρα με την μηχανή 

του αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται περισσότερο στην καθημερινότητα.  

Κατά τον μετέλεγχο, διακρίνουμε μια ευχέρεια από τους ερωτώμενους να 

τεκμηριώσουν επαρκώς την λειτουργία των φώτων και του ντεπόζιτου καυσίμων 

δίνοντας τεχνολογικές-λειτουργικές εξηγήσεις και κάποιες λίγες ενεργειακού τύπου 

εξηγήσεις. Την μεγαλύτερη συχνότητα αιτιολογήσεων με χρήση ενεργειακών όρων 

παρατηρούμε στην μπαταρία και τον κινητήρα. Κάποιες τέτοιες απαντήσεις είναι για 

την μπαταρία «Εκεί είναι αποθηκευμένη η ενέργεια που χρειάζεται το αμάξι για άλλες 

λειτουργίες» και «Αποθηκεύει ενέργεια για να την χρησιμοποιήσει κάπου αλλού». Για 

τον κινητήρα τέτοιες αιτιολογήσεις με ενεργειακούς όρους είναι «Μετατρέπει την 

χημική ενέργεια σε κινητική» και «Εκεί γίνεται η καύση της βενζίνης και μετατρέπεται το 

καύσιμο σε κινητική ενέργεια». Αποδεκτές τεχνολογικού τύπου επεξηγήσεις και 

κάποιες με ενεργειακούς όρους υπάρχουν και για το δυναμό. Για παράδειγμα «Φορτίζει 

την μπαταρία για να λειτουργούν τα διάφορα εξαρτήματα» και «Είναι εξάρτημα που 

παίρνει κινητική ενέργεια από την μηχανή και την μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια 

φορτίζοντας την μπαταρία».  

Πιο συγκεκριμένα, οι ενεργειακές τεκμηριώσεις (επαρκείς αιτιολογήσεις με 

ενεργειακούς όρους) για την ερμηνεία του ρόλου της μπαταρίας του συμβατικού 

αυτοκινήτου πολλαπλασιάζονται μετά την διδακτική παρέμβαση (15 έναντι 2 πριν). Το 

ίδιο συμβαίνει και για τον κινητήρα (10 έναντι μόλις 1 ενεργειακής τεκμηρίωσης πριν 

την παρέμβαση). Αντίστοιχα, τριπλασιασμό έχουμε και για τις μερικώς επαρκείς  

απαντήσεις για τα δύο αυτά εξαρτήματα. Για τα υπόλοιπα εξαρτήματα, δηλαδή τα 

φώτα, το ντεπόζιτο και το δυναμό παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των αποδεκτών 

τεχνολογικού τύπου τεκμηριώσεων και ιδιαίτερα για το δυναμό (18 επαρκείς  

αιτιολογήσεις έναντι κανενός πριν την παρέμβαση). Παράλληλα διαπιστώνουμε και 

έναν αυξημένο αριθμό ενεργειακών τεκμηριώσεων για αυτά τα εξαρτήματα 

πολλαπλάσιο των ελάχιστων  τέτοιων αναφορών προ διδακτικής παρέμβασης. Οι 

περιπτώσεις μαθητών/τριών που αποφεύγουν την απάντηση μειώνεται σημαντικά στον 

μετέλεγχο για όλα τα εξαρτήματα με την μεγαλύτερη βελτίωση να παρουσιάζεται για 

το δυναμό, τον κινητήρα και το ντεπόζιτο. 

Σε δεύτερο επίπεδο κατατάσσουμε τις απαντήσεις προελέγχου και μετελέγχου σε 

διαβαθμίσεις επάρκειας θεωρώντας επαρκείς τις απαντήσεις των κατηγοριών Α και Β, 
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μερικώς επαρκείς τις απαντήσεις των κατηγοριών Γ και Δ, ανεπαρκείς αυτές της 

κατηγορίας Ε και ως έλλειψη απάντησης την κατηγορία ΣΤ. Γενικά διαπιστώνουμε μια 

σχετική επάρκεια στις τεκμηριώσεις που λαμβάνονται κατά τον προέλεγχο σχετικά με 

τα φώτα, το ντεπόζιτο και την μπαταρία, ενώ είναι εμφανής η αδυναμία των 

μαθητών/τριών να εξηγήσουν την λειτουργία του δυναμό και του κινητήρα. 

 

 
2α-Φώτα 
Πριν-μετά 

2β-Μπαταρία 
Πριν-μετά 

2γ-Κινητήρας 
Πριν-μετά 

2δ-Ντεπόζιτο 
Πριν-μετά 

2ε-Δυναμό 
Πριν-μετά 

Επαρκής  33-42 14-17 6-15 28-37 2-23 
Μερικώς επαρκής 7-0 17-17 9-16 5-4 5-4 
Ανεπαρκής 0-0 9-7 7-6 3-1 15-6 
Καμία απάντηση 2-0 2-1 20-5 6-0 20-9 

Πίνακας 7.3: Συγκριτικός πίνακας ποιότητας τεκμηρίωσης λειτουργίας εξαρτήματος πριν και 
μετά την διδακτική παρέμβαση 

 

Κατά τον μετέλεγχο τώρα, φαίνεται πως οι μαθητές/τριες απαντούν με επάρκεια στις 

τεκμηριώσεις που λαμβάνονται ιδιαίτερα για τα φώτα και το ντεπόζιτο, ενώ για την 

μπαταρία, το δυναμό και τον κινητήρα οι επαρκείς απαντήσεις βρίσκονται σε υψηλά 

επίπεδα αλλά με μικρότερα ποσοστά από τα δύο πρώτα. Για την μπαταρία και τον 

κινητήρα παρατηρείται ισορροπία μεταξύ επαρκών και μερικώς επαρκών απαντήσεων. 

Μετά την διδακτική παρέμβαση φαίνεται να έχουμε μετατόπιση προς την επάρκεια 

αιτιολόγησης για όλα τα εξαρτήματα με μεγαλύτερες συχνότητες να συναντάμε στον 

κινητήρα, το ντεπόζιτο και το δυναμό, ενώ μόνο για την μπαταρία υπάρχει αριθμητική 

στασιμότητα σχετικά με την επάρκεια απάντησης (για την οποία όμως υπάρχει 

μετατόπιση προς αιτιολογήσεις με ενεργειακούς όρους). Εκτελώντας στατιστικούς 

ελέγχους των διαφορών μεταξύ προελέγχου και μετελέγχου για κάθε ένα από τα 

εξαρτήματα στων οποίων την λειτουργία αναφέρεται η ερώτηση  επιβεβαιώνουμε σε 

γενικές γραμμές τις διαπιστώσεις αυτές. 

 

Eρώτηση 2α-φώτα 

Η μετάβαση από διαφόρων ποιοτήτων απαντήσεις κατά τον προέλεγχο στην επαρκή 

απάντηση κατά τον μετέλεγχο, είναι καθολική σε αυτήν την ερώτηση και αυτό φαίνεται 

από τον πίνακα και το σχετικό διάγραμμα μεταβάσεων. 
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 Ερώτηση 2α - μετά 

Σύνολο 
Επαρκής 

Ερώτηση 2α - 
πριν 

Μη απάντηση 
2 2 

100,0% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

7 7 
100,0% 100,0% 

Επαρκής 
33 33 
100,0% 100,0% 

Σύνολο 
42 42 
100,0% 100,0% 

Πίνακας 7.4: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 2α 

 

 

Διάγραμμα 7.1: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 2α 

 

Εκτελώντας επίσης έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-2,81, δίπλευρη p=0,005) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 33 μαθητές παρέμειναν σταθεροί στην 

αποδεκτή απάντηση, ενώ 9 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Κανένα άτομο δεν 

παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μεταβλητών (p=0,005 τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 



 101 

α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται δεν φαίνεται να 

είναι συμπτωματικές. 

 

Eρώτηση 2β-μπαταρία 

 
 

Ερώτηση 2β - μετά 

Σύνολο Μη 
απάντηση Ανεπαρκής 

Μερικώ
ς 

επαρκής 
Επαρκής 

 
 
 
 
 

Ερώτηση 
2β - πριν 

Μη 
απάντηση 

0 0 2 0 2 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Ανεπαρκή
ς 

0 2 4 3 9 
0,0% 22,2% 44,4% 33,3% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

1 4 5 7 17 
5,9% 23,5% 29,4% 41,2% 100,0% 

Επαρκής 
0 1 6 7 14 
0,0% 7,1% 42,9% 50,0% 100,0% 

Σύνολο 1 7 17 17 42 
2,4% 16,7% 40,5% 40,5% 100,0% 

Πίνακας 7.5: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 2β 

 

Από τον πίνακα μεταβάσεων διαπιστώνουμε πως όσον αφορά τον ορισμό της 

μπαταρίας τον οποίο αναζητά η συγκεκριμένη ερώτηση, υπάρχει μια σχετική  βελτίωση 

στην ποιότητα των απαντήσεων στον μετέλεγχο σε σχέση με τον προέλεγχο, και πιο 

έντονη ήταν η βελτίωση αυτή σε όσους απάντησαν ανεπαρκώς ή καθόλου κατά τον 

προέλεγχο. Εντούτοις παρατηρείται και ένα ποσοστό αρνητικής εξέλιξης όσον αφορά 

την επάρκεια σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα το 42,9% των ατόμων που 

έδωσαν επαρκείς απαντήσεις κατά τον προέλεγχο απάντησαν με σχετική επάρκεια 

κατά τον μετέλεγχο. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7.2: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 2β 
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Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε μετακινήσεις θετικές και αρνητικές ως προς την  επάρκεια των 

αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών (Ν=42, z=-1,034, δίπλευρη p=0,301) σε 

αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 

16 μαθητές παρέμειναν σταθεροί στην αποδεκτή απάντηση, ενώ 16 άτομα βελτίωσαν 

την απάντησή τους. Επίσης 12 άτομα παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον εδώ 

δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,301 τιμή 

μεγαλύτερη του επιπέδου σημαντικότητας α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες 

διαφορές παρουσιάζονται δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι προέρχονται από την 

επίδραση της διδακτικής παρέμβασης.  

 
Ερώτηση 2γ-κινητήρας 

Ο πίνακας και το γράφημα που δείχνουν την εξέλιξη των απαντήσεων από τον 

προέλεγχο στον μετέλεγχο, δείχνει πρόοδο προς καλύτερες ποιοτικά απαντήσεις και 

μάλιστα έχουμε αρκετές επαρκείς απαντήσεις στον μετέλεγχο από μαθητές/τριες που 

απέφυγαν να απαντήσουν κατά τον προέλεγχο. 

 

 Ερώτηση 2γ - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση Ανεπαρκής 
Μερικώς 
επαρκής Επαρκής 

 
 
 
Ερώτηση 
2γ - πριν 

Μη 
απάντηση 

2 4 6 8 20 
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 
0 1 5 1 7 
0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

2 0 4 3 9 
22,2% 0,0% 44,4% 33,3% 100,0% 

Επαρκής 
1 1 1 3 6 
16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 100,0% 

Σύνολο 
5 6 16 15 42 
11,9% 14,3% 38,1% 35,7% 100,0% 

Πίνακας 7.6: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 2γ 
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Διάγραμμα 7.3: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 2γ 

 

Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-3,291, δίπλευρη p=0,01) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 10 μαθητές παρέμειναν σταθεροί στην 

αποδεκτή απάντηση ενώ 27 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Μόνο 5 άτομα 

παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μεταβλητών (p=0,01 τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές δεν φαίνεται να είναι τυχαίες. 

Ερώτησης 2δ-ντεπόζιτο 

 Ερώτηση 2δ - μετά 
Σύνολο 

Ανεπαρκής Μερικώς επαρκής Επαρκής 

Ερώτηση 2δ 
- πριν 

Μη 
απάντηση 

0 0 6 6 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 
0 0 3 3 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

0 1 4 5 
0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Επαρκής 
1 3 24 28 
3,6% 10,7% 85,7% 100,0% 

Σύνολο 
1 4 37 42 
2,4% 9,5% 88,1% 100,0% 

Πίνακας 7.7: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 2δ 
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Διάγραμμα 7.4: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 2δ 

 

Ποιοτική βελτίωση, έστω και μικρή, στις μεταβάσεις των απαντήσεων από τον 

προέλεγχο στον μετέλεγχο διαπιστώνουμε και για αυτό το ερώτημα το οποίο 

αναφέρεται στην τεχνολογική διάσταση της γνώσης. Αυτό συμβαίνει διότι για το 

συγκεκριμένο εξάρτημα, από τον προέλεγχο ήδη, υφίσταται μεγάλο ποσοστό επαρκών 

απαντήσεων. 

Επιπλέον, εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις (Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης 

της επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-2,641, δίπλευρη p=0,008) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 25 μαθητές παρέμειναν σταθεροί στην 

αποδεκτή απάντηση ενώ 13 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Μόνο 4 άτομα 

παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. Έχουμε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μεταβλητών (p=0,008 τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται δεν φαίνεται να 

είναι συμπτωματικές.  
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Ερώτηση 2ε-δυναμό 

 Ερώτηση 2ε - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση 
Ανεπαρκής Μερικώς 

επαρκής 
Επαρκής 

Ερώτηση 
2ε - πριν 

Μη 
απάντηση 

8 1 0 11 20 
40,0% 5,0% 0,0% 55,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 
0 5 2 8 15 
0,0% 33,3% 13,3% 53,3% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

1 0 1 3 5 
20,0% 0,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Επαρκής 
0 0 1 1 2 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Σύνολο 
9 6 4 23 42 
21,4% 14,3% 9,5% 54,8% 100,0% 

Πίνακας 7.8: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 2ε 

 

Πολύ καλή εξέλιξη παρατηρείται στο συγκεκριμένο ερώτημα όπως φαίνεται από τον 

πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα μεταβάσεων στις απαντήσεις προελέγχου και 

μετελέγχου. Ποσοστά μεγαλύτερα από 50% των ατόμων που δεν απάντησαν ή 

απάντησαν ανεπαρκώς κατά τον προέλεγχο, έδωσαν επαρκείς απαντήσεις κατά τον 

μετέλεγχο.  

 

Διάγραμμα 7.5: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 2ε 

 

Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-4,217, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 
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στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 15 μαθητές παρέμειναν σταθεροί στην 

αποδεκτή απάντηση ενώ 25 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Μόνο 2 άτομα 

παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται δεν φαίνεται να 

είναι συμπτωματικές.  

 
Ερώτηση 3 

(α) Στον παρακάτω πίνακα 

Εξαρτήματα βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου 

Κοινά εξαρτήματα Εξαρτήματα ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου 

Φώτα   
Σύστημα μετάδοσης κίνησης   
Κινητήρας εσωτερικής καύσης    
Ντεπόζιτο καυσίμου   
Κλιματιστικό   
Εξάτμιση   
Δυναμό (γεννήτρια)   
Άξονας με ρόδες   
στην πρώτη στήλη, φαίνονται τα εξαρτήματα ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. Στην 

δεύτερη στήλη βάλτε ένα Χ στα κοινά εξαρτήματα (δηλαδή αυτά που υπάρχουν σε ένα 

βενζινοκίνητο αλλά και σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο). Αφήστε κενό αν νομίζετε ότι 

κάποιο εξάρτημα δεν υπάρχει στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

(β) Στην τρίτη στήλη γράψτε τα εξαρτήματα που υπάρχουν ΜΟΝΟ στο ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο αλλά  κάνουν την ίδια δουλειά με αυτά του βενζινοκίνητου.   

  

Ερώτηση 3α 

Η αποδεκτή απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι (α) κοινά στοιχεία: φώτα, σύστημα 

μετάδοσης κίνησης, κλιματισμός, άξονας με ρόδες και (β) μη κοινά στοιχεία: 

κινητήρας εσωτερικής καύσης, ντεπόζιτο, εξάτμιση, δυναμό. 

Κατατάσσουμε τις απαντήσεις ως προς την επάρκειά τους με βάση τον πίνακα 7. 9. Οι 

κατηγορίες που καθορίζονται αφορούν πληρότητα αποδεκτών απαντήσεων (π.χ 3/4 

σημαίνει από τις τέσσερις αποδεκτές απαντήσεις αναφέρθηκαν οι τρεις). 
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 Κατηγορίες απαντήσεων 
Επαρκής (4/4) ή (4/4 και δυναμό) 
Μερικώς επαρκής (3/4) ή (3/4 και δυναμό) 

Ανεπαρκής 
(0/4) ή (1/4) ή (2/4) ή ένα από τα εξαρτήματα ντεπόζιτο, 
εξάτμιση, κινητήρας 

Καμία απάντηση Έλλειψη απάντησης 
Πίνακας 7.9:  Χαρακτηρισμός και κατηγορίες απαντήσεων ερωτήματος 3α 

 

Από την κατάταξη των απαντήσεων σε αυτές τις κατηγορίες επάρκειας για τον 

προέλεγχο και τον μετέλεγχο, λαμβάνουμε το συγκριτικό διάγραμμα 7.6 που 

αναπαριστά την εξέλιξη της ποιότητας των απαντήσεων μετά την διδακτική 

παρέμβαση. 

 

 
Διάγραμμα 7.6:   Συγκριτικό ραβδόγραμμα επάρκειας απάντησης για ερώτηση 3α 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν πως από τεχνολογικής άποψης για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

οι μαθητές του δείγματός μας μειώνουν κατά τον μετέλεγχο τις εναλλακτικές τους 

νοητικές παραστάσεις και καταγράφεται πρόοδος στο ζήτημα της δομής και της 

λειτουργίας του. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τον σχετικό πίνακα 

μεταβάσεων. 

 Ερώτηση 3α - μετά 
Σύνολο 

ανεπαρκής μερικώς 
επαρκής επαρκής 

Ερώτηση 3α - πριν 

μη απάντηση 
2 0 1 3 
66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

ανεπαρκής 
8 0 14 22 
36,4% 0,0% 63,6% 100,0% 

μερικώς 
επαρκής 

1 0 5 6 
16,7% 0,0% 83,3% 100,0% 

επαρκής 
0 1 10 11 
0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 

Σύνολο 
11 1 30 42 
26,2% 2,4% 71,4% 100,0% 

Πίνακας 7.10: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 3α 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεπαρκών και μερικώς επαρκών απαντήσεων του 

προελέγχου εξελίσσονται σε επαρκείς κατά τον μετέλεγχο, πράγμα που έχει 

απεικονισθεί και γραφικά στο ακόλουθο διάγραμμα . 

 
 

 

Διάγραμμα 7.7: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 3α 

 

Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-4,123, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 18 μαθητές παρέμειναν σταθεροί ενώ 22 

άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Μόνο 2 άτομα παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. 

Επιπλέον έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 

τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι 

όποιες διαφορές παρουσιάζονται φαίνεται να μην είναι συμπτωματικές.  

 

Ερώτηση 3β 

Οι μαθητές/τριες στην θέση κάποιου εξαρτήματος του βενζινοκίνητου οχήματος 

προτείνουν αυτά που θεωρούν ότι κάνουν την ίδια δουλειά στο ηλεκτρικό. Οι σωστές 

απαντήσεις στο ερώτημα αυτό που αφορά εξαρτήματα που αντικαθιστούν στο 

ηλεκτρικό αυτοκίνητο τα μη κοινά με το βενζινοκίνητο είναι: 
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Κινητήρας εσωτερικής καύσης Ηλεκτρικός κινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας 
Ντεπόζιτο Μπαταρίες 
Εξάτμιση κενό (καμία αντιστοιχία) 

Δυναμό 
κενό (καμία αντιστοιχία)  
ή σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το 
φρενάρισμα 

Πίνακας 7.11: Αποδεκτές απαντήσεις ερώτησης 3β   

 

Η κατηγοριοποίηση επάρκειας για την ερώτηση 3β περιγράφεται στον ακόλουθο 

πίνακα όπου τα κλασματικά σύμβολα αντιστοιχούν στις αναμενόμενες αντιστοιχίσεις 

βάσει του πίνακα των εξαρτημάτων όπου για παράδειγμα 3/4 σημαίνει πως 

αναφέρθηκαν τρία από τα τέσσερα εξαρτήματα που έπρεπε να αναφερθούν. 

 

 Κατηγορίες απαντήσεων 
Επαρκής (3/4) του ή (4/4) με τις αντιστοιχίσεις τους 

Μερικώς επαρκής (2/4) με τις αντιστοιχίσεις τους ή (3/4) χωρίς πρόταση αντίστοιχου 
εξαρτήματος του ή (4/4) χωρίς πρόταση αντίστοιχου εξαρτήματος 

Ανεπαρκής (0/4) ή (1/4) χωρίς πρόταση αντίστοιχου εξαρτήματος 
Καμία απάντηση Έλλειψη απάντησης 

Πίνακας 7.12: Χαρακτηρισμός και κατηγορίες απαντήσεων ερωτήματος 3β 

 
Μια σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται από τα ερωτηματολόγια 

προελέγχου και μετελέγχου σε σχέση με την επάρκεια των απαντήσεων πριν και μετά 

την εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας, μας οδηγεί στο παρακάτω συγκριτικό 

εποπτικό διάγραμμα που καταδεικνύει την εξέλιξη της ποιότητας των απαντήσεων των 

μαθητών/τριών. 

 
Διάγραμμα 7.8: Συγκριτικό ραβδόγραμμα επάρκειας απάντησης για ερώτηση 3β 

 

Γενικά φαίνεται να εξασφαλίζεται ένα καλύτερο επίπεδο τεχνολογικής γνώσης για την 

δομή και την διαφοροποίηση από πλευράς εξαρτημάτων των δύο τύπων αυτοκινήτου 
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μετά την διδακτική παρέμβαση εφόσον κατά τον μετέλεγχο  πλειοψηφούν οι επαρκείς 

και οι μερικώς επαρκείς απαντήσεις ενώ κανείς από τους ερωτώμενους  μαθητές/τριες 

δεν αποφεύγει την απάντηση. Η τάση αυτή προς βελτίωση της ποιότητας των 

απαντήσεων φαίνεται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα μεταβάσεων που ακολουθούν. 

 

 Ερώτηση 3β - μετά 
Σύνολο Ανεπαρκής Μερικώς 

επαρκής 
Επαρκής 

 
 
 
Ερώτηση 
3β - πριν 

Μη απάντηση 
1 7 8 16 
6,3% 43,8% 50,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 
1 7 5 13 
7,7% 53,8% 38,5% 100,0% 

Μερικώς επαρκής 
0 4 7 11 
0,0% 36,4% 63,6% 100,0% 

Επαρκής 
0 0 2 2 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 
2 18 22 42 
4,8% 42,9% 52,4% 100,0% 

Πίνακας 7.13:  Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 3β 

 

 
Διάγραμμα 7. 9: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 3β 

 
Από τις 13 ανεπαρκείς απαντήσεις του προελέγχου μόνο μία παραμένει τέτοια στον 

μετέλεγχο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με όσους απέφυγαν να απαντήσουν στον 

προέλεγχο. Από τους 16 οι 15 βελτίωσαν τις απαντήσεις τους.  

Εκτελώντας επίσης τον σχετικό έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της 

μέσης μετακίνησης της επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην 
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συγκεκριμένη ερώτηση διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των 

αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών (Ν=42, z=-5,242, δίπλευρη p=0,001) προς 

αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο στόχο τεχνολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 

7 μαθητές δεν παρουσίασαν κάποια αλλαγή ενώ 35 άτομα βελτίωσαν την απάντησή 

τους. Κανένα άτομο δεν παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται 

δεν φαίνεται να είναι συμπτωματικές.  

 

Ερώτηση 4 

Τι δουλειά κάνει ο κινητήρας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; 

 

Μέσω της ερώτησης αυτής καλούμαστε να ανιχνεύσουμε λειτουργικές τεχνολογικές 

γνώσεις των μαθητών/τριών και να διαπιστώσουμε αν οι απαντήσεις τους 

τεκμηριώνονται με καθαρά τεχνολογικούς όρους ή/και με εμπλοκή ενεργειακών 

εννοιών. Η κάθε εξήγηση που λαμβάνουμε από το ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι 

αποδεκτή ή όχι, λειτουργικά ή ενεργειακά, άλλου είδους ή να μην υπάρχει καθόλου. Η 

κατανομή των απαντήσεων που λαμβάνονται από τα ερωτηματολόγια  προελέγχου και 

μετελέγχου σε απόλυτους αριθμούς φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 

Ενεργειακή Λειτουργική Άλλη Μη 
απάντηση Σύνολο 

Αποδεκτή Μη αποδεκτή Αποδεκτή Μη αποδεκτή 
Προέλεγχος 0 7 9 2 12 12 42 
Μετέλεγχος 13 4 15 2 5 3 42 

Πίνακας 7.14:  Συγκριτικός πίνακας συχνοτήτων ερώτησης 4 
 

Στον προέλεγχο, οι μαθητές/τριες δίνουν κυρίως λειτουργικές, και άλλες γενικόλογες 

απαντήσεις ή αποφεύγουν εντελώς να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα. 

Κατά τον μετέλεγχο οι μαθητές/τριες δίδουν στην πλειοψηφία τους αποδεκτές 

ενεργειακές και τεχνολογικές απαντήσεις, δηλαδή, δίδουν απαντήσεις που δείχνουν 

κατανόηση του ρόλου του κινητήρα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και απαντούν με 

επάρκεια είτε χρησιμοποιούν ενεργειακούς όρους, είτε καθαρά τεχνολογικούς. 

Επιπλέον υπάρχει και μια ποιοτική αναβάθμιση των απαντήσεων όσον αφορά την 

έκφραση αλλά και το νόημα πράγμα που καταδεικνύει τον αυξημένο βαθμό 

κατανόησης του αντικειμένου διαπραγμάτευσης της συγκεκριμένης ερώτησης. Κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων που ελήφθησαν είναι «Οι μπαταρίες δίνουν 
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ενέργεια στον κινητήρα και αυτός σε συνεργασία με άλλα εξαρτήματα κινεί το 

αυτοκίνητο» και η περισσότερο κοντά στην ορολογία των φυσικών επιστημών «Ο 

κινητήρας του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που παίρνει 

από την μπαταρία σε κινητική, η οποία μεταφέρεται από την μηχανή στο ΣΜΚ [Σύστημα 

μετάδοσης κίνησης] και μετά στους άξονες με τις ρόδες». 

Επιπλέον όπως φαίνεται στα στοιχεία μετάβασης  από τον προέλεγχο στον μετέλεγχο 

υπάρχει σαφής βελτίωση ως προς την ποιότητα τόσο στις ενεργειακές τεκμηριώσεις 

όσο και στις τεχνολογικές, ενώ παρατηρείται μείωση στην συχνότητα των άλλων και 

μη απαντήσεων οι οποίες εξελίσσονται σε ενεργειακές και λειτουργικές κατά τον 

μετέλεγχο. 

 

 

Ερώτηση 4 - μετά  
Σύνολο 

Μη 
απάντησ

η 

Ενεργ. 
αποδεκτή 

Λειτ. 
αποδεκτή 

Ενεργ. 
μη αποδ. Λειτ. 

μη αποδ. Άλλη 
 

Ερώτηση 
4 - πριν 

Μη απάντηση 
2 1 5 1 1 2 12 

16,7% 8,3% 41,7% 8,3% 8,3% 16,7% 100,0% 
Λειτ. 

αποδεκτή 
1 5 2 1 0 0 9 
11,1% 55,6% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ενεργ. μη 
αποδεκτή 

0 4 3 0 0 0 7 
0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Λειτ. μη 
αποδεκτή 

0 0 0 1 1 0 2 
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Άλλη 
0 3 5 1 0 3 12 
0,0% 25,0% 41,7% 8,3% 0,0% 25,0% 100,0% 

Σύνολο 3 13 15 4 2 5 42 

7,1% 31,0% 35,7% 9,5% 4,8% 11,9% 100,0% 

Πίνακας 7.15: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 4 

 
Από τον πίνακα μεταβάσεων της ερώτησης και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

προελέγχου - μετελέγχου είναι εμφανής η μετάβαση μεγάλου ποσοστού των 

ερωτώμενων από τεχνολογικές-λειτουργικές προς ενεργειακές τεκμηριώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, το 55,6 % των ατόμων που τεκμηριώνουν λειτουργικά αποδεκτά 

κατά τον προέλεγχο μετέβησαν σε ενεργειακά αποδεκτή τεκμηρίωση κατά τον 

μετέλεγχο. Επιπλέον, από αυτούς που έδωσαν άλλες απαντήσεις στον προέλεγχο, 

παρατηρούμε μετακίνησή τους κατά  41,7 % σε λειτουργικά αποδεκτές και κατά 25% 

σε ενεργειακά αποδεκτές τεκμηριώσεις. Τέλος, όσοι δεν απάντησαν κατά τον 

προέλεγχο έδειξαν μια ροπή σε αρκετά μεγάλο ποσοστό  (41,7 %) προς λειτουργικά 

αποδεκτές απαντήσεις. 
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Διάγραμμα 7.10:  Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 4 
 
Ερώτηση 5 
Εξηγήστε γιατί κινείται ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο 

 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘ενεργειακές’, 

‘λειτουργικές’ και ‘άλλες’ αιτιολογήσεις. Ως ενεργειακές αιτιολογήσεις θεωρήθηκαν 

εκείνες οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν ενεργειακή γλώσσα 

(ανεξάρτητα από την επάρκειά τους). Στις λειτουργικές αιτιολογήσεις κατατάχθηκαν 

οι τεχνολογικού τύπου (ανεξαρτήτως της επάρκειάς τους). Ως άλλες αιτιολογήσεις 

θεωρήθηκαν εκείνες οι οποίες δεν σχετίζονται με ενεργειακά ή λειτουργικά 

χαρακτηριστικά (δηλαδή απαντήσεις του τύπου «Κινείται γιατί οι άνθρωποι θέλουν να 

οδηγήσουν»). Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα γι’ αυτή 

την ερώτηση.  
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Διάγραμμα 7.11: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 5 
 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι μετά την διδακτική παρέμβαση, περισσότεροι μαθητές 

τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους με ενεργειακό τρόπο από όσους το κάνουν 

χρησιμοποιώντας τεχνολογικούς-λειτουργικούς όρους. Μεγάλο ποσοστό από τις 

ενεργειακές εξηγήσεις δε, είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρηθούν 

επαρκείς, δηλαδή κατά το δυνατόν πλήρεις και ορθές διατυπώσεις του ποιοτικού 

μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων. Ορισμένες τέτοιες επαρκείς απαντήσεις 

αναφέρονται εδώ: «Αφού βάλουμε τα καύσιμα στο ντεπόζιτο καυσίμου και αφού γίνει η 

καύση στον κινητήρα και παραχθεί ενέργεια, μεταφέρεται στο σύστημα μετάδοσης 

κίνησης και τέλος στον άξονα με τις ρόδες», «Το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο κινείται γιατί 

η βενζίνη που του προσφέρουμε καίγεται και δημιουργείται ενέργεια. Μετά η μηχανή 

"μοιράζει" την ενέργεια σε διάφορα εξαρτήματα. Μετά το σύστημα μετάδοσης κίνησης 

δίνει ενέργεια στους άξονες και τις ρόδες και έτσι κινείται το αυτοκίνητο», «Ένα 

βενζινοκίνητο αυτοκίνητο κινείται χάρη στην ενέργεια που παίρνει ο κινητήρας του από 

την βενζίνη την οποία και μεταδίδει στα υπόλοιπα εξαρτήματα όπου ένα μέρος του 

καταλήγει στον άξονα με τις ρόδες. Έτσι κινείται». 

Η πρόοδος που αφορά το εννοιολογικό μέρος της γνώσης αναφοράς φαίνεται να έχει 

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς παρατηρούμε μια αλλαγή του τρόπου 

αιτιολόγησης από λειτουργική σε ενεργειακή και μάλιστα με καλύτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον οι γενικές και αόριστες αιτιολογήσεις (άλλες) μειώνονται 

αρκετά κατά τον μετέλεγχο.  

Αυτή την τάση επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που δείχνουν την μετάβαση των 

απαντήσεων των ερωτώμενων από τον προέλεγχο στον μετέλεγχο. 
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Ερώτηση 5-μετά 

Σύνολο Μη 
απάντηση 

Ενεργειακή 
εξήγηση 

Λειτουργική 
εξήγηση 

Άλλη 
εξήγηση 

Ερώτηση 
 5 - πριν 

Μη 
απάντηση 

1 2 2 0 5 
20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Ενεργειακή 
εξήγηση 

0 2 1 1 4 
0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Λειτουργική 
εξήγηση 

0 11 2 2 15 
0,0% 73,3% 13,3% 13,3% 100,0% 

Άλλη 
εξήγηση 

2 4 3 9 18 
11,1% 22,2% 16,7% 50,0% 100,0% 

Σύνολο 3 19 8 12 42 
7,1% 45,2% 19,0% 28,6% 100,0% 

Πίνακας 7.16: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 5 
 

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε ότι κατά τον μετέλεγχο, οι μαθητές/τριες  αιτιολογούν 

ενεργειακά σε μεγάλο ποσοστό άτομα τα οποία κατά τον προέλεγχο έδιναν 

λειτουργικές απαντήσεις (σωστές και μη). Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν πολύ 

περισσότερο ενεργειακούς όρους κατά τον μετέλεγχο από ότι στον προέλεγχο όπου 

κυριαρχούν οι λειτουργικού τύπου απαντήσεις και οι σχετικές μεταβάσεις φαίνονται 

στον παρακάτω ραβδόγραμμα. 

 

Διάγραμμα 7.12:  Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 5 

 
Ερώτηση 6  
(α) Τοποθετήστε στη σωστή σειρά (δηλαδή, σχηματίζοντας μια οριζόντια αλυσίδα 

βάζοντας κουτάκια το ένα μετά το άλλο και συνδέοντάς τα με βελάκια) τα εξαρτήματα 

ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου που βλέπετε στα κουτάκια (1. Άξονας με ρόδες, 2. 

Κινητήρας εσωτερικής καύσης, 3. Ντεπόζιτο καυσίμου, 4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης).  

(β) Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Ερώτηση 6α 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 6α κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘επαρκείς’ (σωστή σειρά 

αλυσίδας: 3-2-4-1) και ‘ανεπαρκείς’ (λανθασμένη σειρά αλυσίδας εξαρτημάτων). Στο 

Διάγραμμα 7.13 παρατίθενται τα αποτελέσματα για την ερώτηση 6α. 

 

 
Διάγραμμα 7.13: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 6α 
 

Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται διπλασιασμός των επαρκών απαντήσεων και 

υποδιπλασιασμός των ανεπαρκών κατά τον μετέλεγχο σε σχέση με το προέλεγχο.  

Παρατηρώντας τα στοιχεία που μας παρέχουν ο πίνακας και το γράφημα μεταβάσεων 

που ακολουθούν  διακρίνουμε μια γενικότερη τάση προς μετάβαση των ερωτώμενων  

προς την επαρκή απάντηση σε σχέση με το είδος της απάντησης που έδωσαν κατά τον 

προέλεγχο. Για παράδειγμα από τα 22 άτομα που έδωσαν ανεπαρκή απάντηση κατά 

τον προέλεγχο, οι 17 (το 77,3%) απάντησαν με επάρκεια κατά τον μετέλεγχο πράγμα 

που δείχνει μια σαφή θετική γνωστική εξέλιξη μετά την εφαρμογή της διδακτικής 

παρέμβασης. 

 

 Ερώτηση 6α-μετά 
Σύνολο 

Μη απάντηση Ανεπαρκής Επαρκής 
 
 
Ερώτηση  
6α-πριν 

Μη απάντηση 0 3 2 5 
0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 0 5 17 22 
0,0% 22,7% 77,3% 100,0% 

Επαρκής 1 3 11 15 
6,7% 20,0% 73,3% 100,0% 

Σύνολο 
1 11 30 42 
2,4% 26,2% 71,4% 100,0% 

Πίνακας 7.17 : Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 6α 
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Διάγραμμα 7.14 :   Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 6α 

 

Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-2,958, δίπλευρη p=0,003) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο ποιοτικής εννοιολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 16 μαθητές δεν παρουσίασαν 

κάποια αλλαγή ενώ 22 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Επίσης 4 άτομα 

παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,003 τιμή μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας α=0,05) πράγμα που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται 

φαίνεται να μην είναι συμπτωματικές.  

 

Ερώτηση 6β 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 6β κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘ενεργειακές’, ‘λειτουργικές’ 

(ανεξαρτήτως της επάρκειάς τους) και ‘άλλες’ αιτιολογήσεις. Ως άλλες αιτιολογήσεις 

θεωρήθηκαν εκείνες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες (ενεργειακές και λειτουργικές-τεχνολογικές). Στο 

Διάγραμμα 7.15 παρατίθενται τα αποτελέσματα για την ερώτηση αυτή. 
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Διάγραμμα 7.15 :   Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 6β 
 

Από το διάγραμμα 7.15 φαίνεται η σαφής ενεργειακή στροφή στις απαντήσεις. Είναι 

σαφής, δηλαδή, η τάση αρκετών μαθητών μετά τη διδακτική παρέμβαση, να απαντούν 

επικαλούμενοι ενεργειακούς όρους για να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις που έδωσαν 

πρωτύτερα (ερώτηση 6α), ενώ αρκετές τέτοιες απαντήσεις διαθέτουν ακριβή 

επιστημονική ορολογία και χαρακτηρίζονται από γλωσσική επάρκεια όπως για 

παράδειγμα οι ακόλουθες: «Τα βελάκια σημαίνουν ενέργεια. Με αυτά τα βελάκια 

δείχνουμε ότι το ντεπόζιτο καυσίμου δίνει ενέργεια στον κινητήρα ο οποίος δίνει ένα 

μέρος της ενέργειάς στο ΣΜΚ [Σύστημα μετάδοσης κίνησης], τα οποία δίνουν πάλι ένα 

μέρος ενέργειας στον άξονα και τις ρόδες και έτσι το αυτοκίνητο κινείται» και «Από το 

ντεπόζιτο καυσίμου η βενζίνη μεταφέρεται στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, εκεί 

καίγεται, μετατρέπεται σε ενέργεια, πηγαίνει στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και κινεί 

τον άξονα με τις ρόδες». Συγχρόνως, όμως, παρατηρούμε ότι ο αριθμός λειτουργικών 

εξηγήσεων τεχνολογικού τύπου παραμένει σχετικά υψηλός. Αυτό φαίνεται να 

συμβαίνει διότι οι μαθητές προσπαθούν να δώσουν μια εξήγηση αντικαθιστώντας την 

ενέργεια με την βενζίνη ως το συνδετικό στοιχείο των επιμέρους εξαρτημάτων του 

αυτοκινήτου. Μια ενδεικτική απάντηση είναι η εξής: «Τα βελάκια σημαίνουν ότι από 

το ντεπόζιτο το καύσιμο πηγαίνει στον κινητήρα, μετά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης 

και όλα αυτά στους άξονες με τις ρόδες». Η αμηχανία σε σχέση με αυτό το ζήτημα 

φαίνεται και στην δεύτερη ενδεικτική απάντηση την οποία έχουμε παραθέσει πιο πάνω 

και έχουμε κατατάξει στις ενεργειακές αιτιολογήσεις. Παρατηρούμε, τέλος, ότι στον 

μετέλεγχο έχουν μειωθεί οι άλλες αιτιολογήσεις, ενώ απαντούν σχεδόν όλοι οι μαθητές 

σε αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό μαθητών που αποφεύγουν οποιαδήποτε απάντηση 

κατά τον προέλεγχο. 
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 Ερώτηση 6β-μετά 
Σύνολο Μη  

απάντηση 
Ενεργειακή 
αιτιολόγηση 

Λειτουργική  
αιτιολόγηση 

Άλλη  
αιτιολόγηση 

 
 
 
Ερώτηση  
6β-πριν 

Μη  
απάντηση 

1 4 7 3 15 
6,7% 26,7% 46,7% 20,0% 100,0% 

Ενεργειακή 
αιτιολόγηση 

0 0 1 0 1 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Λειτουργική  
αιτιολόγηση 

0 12 5 0 17 
0,0% 70,6% 29,4% 0,0% 100,0% 

Άλλη 
αιτιολόγηση 

1 3 2 3 9 
11,1% 33,3% 22,2% 33,3% 100,0% 

Σύνολο 
2 19 15 6 42 
4,8% 45,2% 35,7% 14,3% 100,0% 

Πίνακας 7.18: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 6β 

 
Από τον πίνακα μεταβάσεων και το αντίστοιχο γράφημα, διακρίνουμε ένα σημαντικό 

ποσοστό από μαθητές/τριες (70,6%) που αιτιολόγησαν λειτουργικά κατά τον 

προέλεγχο μετέβησαν σε ενεργειακές αιτιολογήσεις κατά τον μετέλεγχο. Αυτό 

φαίνεται με σαφήνεια και στην γραφική απεικόνιση που ακολουθεί. 

 

 

 
Διάγραμμα 7.16: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 6β 
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Ερώτηση 7 
(α) Ένα  βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τρέχει με σταθερή ταχύτητα 80 Km/h (χιλιόμετρα την 

ώρα). Κάποια στιγμή ο οδηγός ανάβει τα φώτα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου 

χωρίς να αλλάξει την πίεση που ασκεί το πόδι του στο γκάζι. Κυκλώστε το σωστό: 1. Η 

ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει σταθερή, 2. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται 

λιγάκι, 3. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται λιγάκι, 4. Δεν γνωρίζω».  

(β) Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Ερώτηση 7α 

Η ερώτηση 7α είναι κλειστή και συνεπώς οι απαντήσεις των μαθητών 

κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις προτεινόμενες επιλογές. Στο Διάγραμμα 7.17 

παρατίθενται τα αποτελέσματα γι’ αυτή την ερώτηση.  

 
Διάγραμμα 7.17: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 7α 
 

Συγκρίνοντας τις συχνότητες των απαντήσεων πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση 

φαίνεται ότι κατά τον μετέλεγχο, σχεδόν όλοι οι μαθητές επιλέγουν τη σωστή 

απάντηση («Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται λιγάκι») η οποία όμως έχει 

εκφρασθεί ως ένα βαθμό και στον προέλεγχο όπου κάποιοι μαθητές φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται εμπειρικά τη μείωση της ταχύτητας (πχ, «Θα μειώνεται η ταχύτητα 

του αυτοκινήτου γιατί δεν θα μπορεί να κάνει όλες τις λειτουργίες μαζί και να είναι 

σταθερές»). Με όρους επάρκειας (2. Επαρκής απάντηση, 1,3: Ανεπαρκείς απαντήσεις), 

το διάγραμμα που περιγράφει τις ποιοτικές κατηγορίες απαντήσεων τροποποιείται 

όπως ακολουθεί (Διάγραμμα 7.18). 
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Διάγραμμα 7.18: Συγκριτικό γράφημα των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 7α 

 
 
Οι μετατοπίσεις των απαντήσεων μεταξύ προελέγχου και μετελέγχου όπως φαίνονται 

στον πίνακα 7.19 και το αντίστοιχο γράφημα μεταβάσεων 7.19 δείχνουν μια έντονη 

τάση αλλαγής της απάντησης από τις κατηγορίες των μη απαντήσεων και των 

ανεπαρκών στον προέλεγχο προς την επαρκή απάντηση κατά τον μετέλεγχο. 

 

 Ερώτηση 7α - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση Ανεπαρκής Επαρκής 

 
 
Ερώτηση 7α - 
πριν 

Μη 
απάντηση 

1 1 4 6 
16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 

Ανεπαρκής 0 1 14 15 
0,0% 6,7% 93,3% 100,0% 

Επαρκής 0 1 20 21 
0,0% 4,8% 95,2% 100,0% 

Σύνολο 1 3 38 42 
2,4% 7,1% 90,5% 100,0% 

Πίνακας 7.19: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 7α 

Συγκεκριμένα από τα 15 άτομα που έδωσαν ανεπαρκείς απαντήσεις στον προέλεγχο, 

τα 14 (ποσοστό 93,3%) μετέβησαν σε επαρκή απάντηση κατά τον μετέλεγχο. 

Παρόμοια ήταν η τάση και για όσους και όσες δεν είχαν δώσει απάντηση στον 

προέλεγχο. 
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Διάγραμμα 7.19: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 7α 

 

Εκτελώντας, επίσης, έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις (Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης 

της επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-3,776, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο ποσοτικής εννοιολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα, 22 μαθητές δεν παρουσίασαν 

κάποια αλλαγή ενώ 19 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Μόνο 1 άτομο  

παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

α=0,05).  

 

Ερώτηση 7β 

Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 7β, η οποία περιλαμβάνει τις αιτιολογήσεις 

που έδωσαν οι μαθητές στις διάφορες επιλογές τους, δείχνουν ότι η μεγάλη αύξηση 

των σωστών απαντήσεων οφείλεται στη χρήση της ενεργειακής εξήγησης. Οι 

αιτιολογήσεις αυτές κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘επαρκής αιτιολόγηση’, 

‘ενδιάμεση/μερικώς επαρκής αιτιολόγηση’ και ‘ανεπαρκής αιτιολόγηση’. Στην πρώτη 

κατηγορία τοποθετήθηκαν οι αιτιολογήσεις όπου χρησιμοποιήθηκε μια σωστή και 

πλήρης παρουσίαση εννοιολογικών στοιχείων του μοντέλου ενεργειακών αλυσίδων. 
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Στην δεύτερη κατηγορία τοποθετήθηκαν οι αιτιολογήσεις όπου χρησιμοποιήθηκε μια 

ελλιπής εκδοχή των στοιχείων του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων ή κάποια άλλη 

ελλιπής αναφορά σε ενεργειακούς όρους. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία τοποθετήθηκαν 

αιτιολογήσεις ταυτολογικού, τεχνολογικού ή φαινομενολογικού χαρακτήρα. Στο 

Διάγραμμα 7.20 παρατίθενται τα αποτελέσματα γι’ αυτή την ερώτηση. 

 

 
Διάγραμμα 7.20: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 7β 
 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μαθητών πριν από την διδακτική 

παρέμβαση προσπαθούν να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους με ανεπαρκείς 

αιτιολογήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται ταυτολογικές αιτιολογήσεις (πχ, «Επειδή ένα 

οποιοδήποτε αυτοκίνητο παραμένει σταθερό»), τεχνολογικές αιτιολογήσεις (π.χ., «η 

ταχύτητα του αυτοκινήτου μένει ίδια γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο το κλιματιστικό και τα 

φώτα. Αυτά λειτουργούν με την μπαταρία ενώ η ταχύτητα του αυτοκινήτου εξαρτάται από 

την βενζίνη ή το πετρέλαιο») ή φαινομενολογικές αιτιολογήσεις («Θα μειώνεται η 

ταχύτητα του αυτοκινήτου γιατί δεν θα μπορεί να κάνει όλες τις λειτουργίες μαζί και να 

είναι σταθερές»). Μετά τη διδακτική παρέμβαση έχουμε μια σχετικά ικανοποιητική 

υποχώρηση των ανεπαρκών αιτιολογήσεων. Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους (23/42), 

κατά τον μετέλεγχο, αιτιολογούν την επιλογή τους στο πρώτο ερώτημα (7α) κάνοντας 

χρήση κυρίως του εννοιολογικού πλαισίου των ενεργειακών αλυσίδων με σωστό η 

λιγότερο σωστό τρόπο. Παραδείγματα τέτοιων αιτιολογήσεων είναι τα εξής: «Πιστεύω 

ότι μειώνεται, αφού ένα μέρος της ενέργειας το παίρνει το κλιματιστικό και τα φώτα. Ενώ 

όλη η ενέργεια θα πήγαινε στην διαδικασία κίνησης του αυτοκινήτου, τώρα πηγαίνει 

λιγότερο», «η ταχύτητα μειώνεται λιγάκι γιατί το αυτοκίνητο τώρα θα πρέπει να δίνει 

ενέργεια σε περισσότερα εξαρτήματα, έτσι για να δώσει ενέργεια στα φώτα και τον 
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κλιματισμό ‘φεύγει’ λίγη ενέργεια από τις ρόδες για να πάει στα άλλα εξαρτήματα» ή «Η 

ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται λιγάκι γιατί τα φώτα και το κλιματιστικό ‘παίρνουν’ 

ενέργεια και έτσι η απόδοση του αυτοκινήτου είναι μικρότερη». Αυτό σημαίνει ότι 

αρκετοί μαθητές είναι σε θέση να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ποσοτική διάσταση 

του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων μέσα από τις εκφράσεις 

‘μεγαλύτερη/μικρότερη’ ή ‘αυξάνεται/μειώνεται’ ή ‘διανέμεται’. Ο αυξημένος αριθμός 

των επαρκών απαντήσεων σε σχέση με τις ενδιάμεσες θεωρούμε ότι οφείλεται στη 

χρήση του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων στην ποιοτική του μορφή. Δηλαδή, 

θεωρούμε ότι αναγκαία (αλλά όχι και επαρκής) συνθήκη οικοδόμησης ποσοτικών 

ενεργειακών εξηγήσεων είναι, κατ’ αρχάς, η οικοδόμηση της ποιοτικής μορφής του 

μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων. Το ποσοστό, πάντως, των ανεπαρκών (μη 

ενεργειακών) απαντήσεων σε αυτή την ποσοτικού χαρακτήρα ερώτηση παραμένει 

σχετικά υψηλό (14/42). 

    

 Ερώτηση 7β - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση 
Ανεπαρκής Μερικώς 

επαρκής 
Επαρκής 

Ερώτηση 
7β - πριν 

Μη 
απάντηση 

2 2 2 4 10 
20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 3 10 3 10 26 
11,5% 38,5% 11,5% 38,5% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

0 2 0 2 4 
0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Επαρκής 0 0 1 1 2 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Σύνολο 5 14 6 17 42 
11,9% 33,3% 14,3% 40,5% 100,0% 

Πίνακας 7.20: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 7β 

 

Από τον πίνακα μεταβάσεων διαπιστώνουμε την προέλευση των επαρκών κατά τον 

μετέλεγχο απαντήσεων. Οι μισές ανεπαρκείς κατά τον προέλεγχο απαντήσεις γίνονται 

επαρκείς και μερικώς επαρκείς κατά τον μετέλεγχο, ενώ και το 60% όσων δεν 

απάντησαν κατά τον προέλεγχο μεταβαίνουν σε επαρκείς και μερικώς επαρκείς 

απαντήσεις. 
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Διάγραμμα 7.21:   Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 7β 

 
Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-3,87, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο ποσοτικής εννοιολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 13 μαθητές δεν παρουσίασαν 

κάποια αλλαγή, ενώ 23 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Από την άλλη, 6 άτομα  

παρουσίασαν αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας α=0,05).  

 

Ερώτηση 8 
Ποιες αλλαγές προτείνετε να γίνουν σε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο ώστε να γίνει πιο 

αποδοτικό (δηλαδή, να διανύει μεγαλύτερη απόσταση ξοδεύοντας την ίδια ποσότητα 

καυσίμου); 

 

Οι κατηγορίες που διακρίνουμε σε αυτή την ερώτηση αφορούν απαντήσεις με χρήση 

τεχνολογικών στοιχείων, ενεργειακών ή τίποτε από τα δύο (‘άλλες’). Οι απόλυτες 

συχνότητες των κατηγοριών απάντησης που λαμβάνονται από τα ερωτηματολόγια 

προελέγχου και μετελέγχου, καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 7.21. 
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Πίνακας 7.21: Συγκριτικός πίνακας απόλυτων συχνοτήτων προελέγχου-μετελέγχου ερωτ. 8 
 

Διαπιστώνουμε από τον συγκριτικό αυτό πίνακα ότι και στους δύο ελέγχους  

λαμβάνουμε λιγότερες ενεργειακές απαντήσεις, ενώ είναι αυξημένος ο αριθμός των 

τεχνολογικών απαντήσεων. Οι μαθητές απαντούν τεχνολογικά ενσωματώνοντας όμως 

ενεργειακές έννοιες που προσεγγίστηκαν κατά την διδακτική παρέμβαση, όπως οι 

έννοιες ‘απόδοση’ ή ‘απώλειες ενέργειας’ για παράδειγμα, σε συνδυασμό με προτάσεις 

για τεχνολογική βελτίωση εξαρτημάτων που τα επηρεάζουν. 

Κάποια παραδείγματα απαντήσεων που επιβεβαιώνουν αυτήν την κυρίαρχη τάση 

παρατίθενται στην συνέχεια: «Να φτιάξουν έναν κινητήρα που να έχει λιγότερες 

απώλειες», «Προτείνω να προστεθούν μπαταρίες με ηλεκτροκινητήρα ώστε να μπορεί να 

λειτουργήσει και με μπαταρίες», «Πιστεύω πως θα μπορούσε να προστεθεί ένα εξάρτημα 

στο οποίο θα κρατούνται τα αέρια που βγαίνουν από την εξάτμιση για να 

χρησιμοποιηθούν ως νέο καύσιμο», «Ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο για να γίνει πιο 

αποδοτικό, δηλαδή να διανύει μεγαλύτερη απόσταση ξοδεύοντας την ίδια ποσότητα 

καυσίμου πρέπει να αλλάξουμε την μηχανή με μία πιο αποδοτική», «Ένα βενζινοκίνητο 

αυτοκίνητο για να γίνει πιο αποδοτικό θα πρέπει είτε να το μετατρέψουμε σε ηλιακό είτε 

να αλλάξουμε τον κινητήρα με έναν πιο αποδοτικό», «Αλλαγή κινητήρα, τοποθέτηση 

καλύτερης ποιότητας καυσίμων». 

Από την άλλη μεριά, οι ενεργειακού τύπου απαντήσεις αν και λίγες και περιγραφικές 

είναι ποιοτικές και αξιόλογες. Ως τέτοια παραδείγματα παραθέτουμε τις ακόλουθες 

απαντήσεις: «Θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε μερικά (όχι τόσο σημαντικά εξαρτήματα), 

πχ το κλιματιστικό. Έτσι το αυτοκίνητο δεν θα χρειάζεται να δίνει ενέργεια και σε αυτά», 

«Προτείνω να προστεθεί ένα μηχάνημα, το οποίο να μετατρέπει την θερμική ενέργεια 

που φεύγει, σε κινητική», «Να υπάρχουν αποθήκες ενέργειας ώστε να μην χάνεται 

θερμότητα». Παρατηρούμε πως κάποιες από τις απαντήσεις, υπό όρους, θα μπορούσαν 

να είναι οι προτάσεις ενός μηχανικού και τα επιχειρήματα καθώς και η γλώσσα που οι 

μαθητές/τριες χρησιμοποιούν στις προτάσεις τους είναι βελτιωμένη. Κάποιες 

 
Τεχνολογική απάντηση Ενεργειακή 

απάντηση Άλλη 
απάντηση 

Μη 
απάντηση Σύνολο 

ποιοτική ποσοτική ποιοτική ποσοτική 

Προέλεγχος 13 10 3 1 6 9 42 

Μετέλεγχος 16 6 4 8 4 4 42 
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προτάσεις είναι τεχνολογικά πραγματοποιήσιμες και κάποιες άλλες έχουν ήδη 

ενσωματωθεί σε εμπορικά οχήματα ή σε πειραματικά πρότυπα, χωρίς οι μαθητές/τριες 

αυτής της ηλικίας να είναι πιθανό να το γνωρίζουν. Η τεχνολογική και εννοιολογική 

γνώση που επιδιώκεται μέσω της διδακτικής παρέμβασης φαίνεται να βελτιώνεται, ενώ 

η φαντασία και δημιουργικότητα των απαντήσεων μετελέγχου κινείται σε ευρύτερο 

πεδίο από τις αντίστοιχες απαντήσεις προελέγχου. 

Από τον συγκριτικό πίνακα φαίνεται να διατηρείται αμετάβλητος ο συνολικός αριθμός 

των τεχνολογικών απαντήσεων με κυρίαρχες τις ποιοτικού τύπου που αναφέρονται 

συνήθως σε αντικαταστάσεις ή προσθήκες εξαρτημάτων. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση 

των ενεργειακών απαντήσεων στον μετέλεγχο σε σχέση με τον προέλεγχο με έμφαση 

στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών εννοιών που αναφέρονται. Επίσης, αν 

και δεν είναι εμφανής κάποια ιδιαίτερη ποσοτική μεταβολή στον συνολικό αριθμό των 

τεχνολογικών απαντήσεων πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση, η αλλαγή είναι 

ποιοτική όπως περιγράφηκε πιο πάνω μιας και οι τεχνολογικές απαντήσεις στις 

περισσότερες των περιπτώσεων κατά τον μετέλεγχο περιείχαν ορθότερες τεκμηριώσεις 

από τις αντίστοιχες απαντήσεις του προελέγχου. 

Οι μεταβάσεις από τις διάφορες κατηγορίες απαντήσεων στον προέλεγχο προς τις 

αντίστοιχες κατηγορίες στον μετέλεγχο περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

μεταβάσεων και φαίνονται εποπτικά στο σχετικό διάγραμμα. 

 

 Ερώτηση 8 - μετά Σύνολο 
Μη 

απάντησ
η 

Ενεργειακή 
ποιοτική 

Ενεργειακή 
ποσοτική 

Τεχνολογική 
ποιοτική 

Τεχνολογική 
ποσοτική 

Άλλη 

 
 
 
 
 
 
Ερώτησ
η 8 - 
πριν 

Μη 
απάντηση 

2 0 1 5 1 0 9 
22,2% 0,0% 11,1% 55,6% 11,1% 0,0% 100,0% 

Ενεργειακή 
ποιοτική 

0 0 2 0 0 1 3 
0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3

% 
100,0% 

Ενεργειακή 
ποσοτική 

0 0 0 1 0 0 1 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Τεχνολογική 
ποιοτική 

1 1 2 5 2 2 13 
7,7% 7,7% 15,4% 38,5% 15,4% 15,4

% 
100,0% 

Τεχνολογική 
ποσοτική 

1 2 1 3 3 0 10 
10,0% 20,0% 10,0% 30,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Άλλη 0 1 2 2 0 1 6 
0,0% 16,7% 33,3% 33,3% 0,0% 16,7

% 
100,0% 

Σύνολο 4 4 8 16 6 4 42 
9,5% 9,5% 19,0% 38,1% 14,3% 9,5% 100,0% 

Πίνακας 7.22: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 8 
 
Κυριαρχούν οι μεταβάσεις προς ποιοτικές τεχνολογικές απαντήσεις και προς 

ενεργειακές ποσοτικές όπως διακρίνεται και στο ακόλουθο γράφημα 
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Διάγραμμα 7.22 :   Διάγραμμα μεταβάσεων ερώτησης 8 
 
 
Ερώτηση 9 
Εξηγήστε γιατί κινείται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό κατηγοριοποιήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

όπως στην ερώτηση 5. Στο διάγραμμα 7.23 παρατίθενται τα αποτελέσματα γι’ αυτή την 

ερώτηση. 

 

 
Διάγραμμα 7.23: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 9 
 

Και στην περίπτωση αυτή, η αύξηση των ενεργειακών απαντήσεων των μαθητών είναι 

μεγάλη, ενώ παρατηρείται συγχρόνως μείωση των λειτουργικών και άλλων 

απαντήσεων. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ενεργειακές αιτιολογήσεις σε 
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μεγάλο βαθμό διατυπώνονται με επάρκεια. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις απαντήσεις 

ενός μαθητή ο οποίος μετακινήθηκε από μια ανεπαρκή ενεργειακή εξήγηση την οποία 

διατύπωσε στον προέλεγχο προς μια επαρκή ενεργειακή εξήγηση την οποία διατύπωσε 

στον μετέλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, μετακινήθηκε από την αιτιολόγηση «Ένα 

ηλεκτρικό αυτοκίνητο κινείται χάρις την ηλεκτρική ενέργεια ενός μαγνήτη ηλιακού φωτός 

που απορροφά την ενέργεια» στην αιτιολόγηση «Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κινείται 

χάρη στην ενέργεια που παράγει η μπαταρία την οποία στέλνει στον κινητήρα, ο οποίος 

δίνει ένα μέρος από αυτή στο ΣΜΚ που τελικά δίνει ένα μέρος στον άξονα με τις ρόδες 

και έτσι το όχημα κινείται». Παραθέτουμε, επίσης, τις εξηγήσεις ενός άλλου μαθητή ο 

οποίος μετακινήθηκε από μια λειτουργική (τεχνολογική) εξήγηση προς μια επαρκή 

ενεργειακή εξήγηση. Συγκεκριμένα από την αιτιολόγηση «Κινείται λόγω του 

ηλεκτρισμού» διαπιστώσαμε μετακίνηση προς την επαρκέστερη «ένα ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο κινείται αφού η ενέργεια από την μπαταρία πηγαίνει στον ηλεκτρικό 

κινητήρα, μετά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και τέλος στον άξονα με τις ρόδες για να 

κινηθεί». Οι παρατηρούμενες ελαφρώς αυξημένες συχνότητες ενεργειακών 

αιτιολογήσεων σε σχέση με την ερώτηση 5, τόσο στον προέλεγχο όσο και στον 

μετέλεγχο, ίσως εξηγούνται λόγω της συσχέτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με 

έννοιες όπως η ‘εξοικονόμηση ενέργειας’ ή ‘καθαρή ενέργεια’ οι οποίες έχουν ένα 

κοινωνικό χαρακτήρα και εντάσσονται πλέον στο καθημερινό λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούν οι πολίτες.   

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 7.23), φαίνεται ο τρόπος που αλλάζουν οι 

μαθητές/τριες το είδος της εξήγησης που δίνουν κατά τον μετέλεγχο σε σχέση με τον 

προέλεγχο. 

 

 Ερώτηση 9 - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση 
Ενεργειακή 

εξήγηση 
Λειτουργική 

εξήγηση 
Άλλη 

εξήγηση 

Ερώτηση 
9 - πριν 

Μη απάντηση 
2 6 2 1 11 
18,2% 54,5% 18,2% 9,1% 100,0% 

Ενεργειακή 
εξήγηση 

0 7 2 1 10 
0,0% 70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Λειτουργική 
εξήγηση 

0 7 5 2 14 
0,0% 50,0% 35,7% 14,3% 100,0% 

Άλλη 
εξήγηση 

0 3 2 2 7 
0,0% 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

Σύνολο 
2 23 11 6 42 
4,8% 54,8% 26,2% 14,3% 100,0% 

Πίνακας 7.23: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 9 
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Από την παρατήρηση των μεταβάσεων του είδους απάντησης μεταξύ  προελέγχου και 

μετελέγχου διαπιστώνουμε πως μαθητές από όλες τις κατηγορίες απάντησης του 

προελέγχου κινούνται προς την ενεργειακή εξήγηση κατά τον μετέλεγχο. Αυτή η τάση 

γίνεται εμφανής και στο γράφημα μεταβάσεων (διάγραμμα 7.24). 

 

 

Διάγραμμα 7.24: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 9 
 

 
Ερώτηση 10 
(α) Τοποθετήστε στη σωστή σειρά (δηλαδή, σχηματίζοντας μια οριζόντια αλυσίδα 

βάζοντας κουτάκια το ένα μετά το άλλο και συνδέοντάς τα με βελάκια) τα εξαρτήματα 

ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου που βλέπετε στα κουτάκια» (1. Σύστημα μετάδοσης 

κίνησης, 2. Ηλεκτρικός κινητήρας, 3. Μπαταρίες, 4. Άξονας με ρόδες ).  

(β) Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Τι σημαίνουν τα βελάκια; 

 

Ερώτηση 10α 

Σε αυτή την ερώτηση το ζητούμενο είναι  η τοποθέτηση σε σειρά, σε μία οριζόντια 

αλυσίδα, τεσσάρων συγκεκριμένων υποσυστημάτων του ηλεκτροκίνητου 

αυτοκινήτου. Η προφανής ορθή σειρά είναι μπαταρίες-κινητήρας-σύστημα μετάδοσης 

κίνησης-άξονας με ρόδες. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις κατηγοριοποιήθηκαν 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίον κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις 6α/6β. Στο διάγραμμα 7.25 παρατίθενται τα αποτελέσματα για την ερώτηση 

10α. 
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Διάγραμμα 7.25: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 10α 
 

Από το διάγραμμα αυτό, όπως και στη δίδυμη ερώτησή της, φαίνεται 

υπερδιπλασιασμός των επαρκών απαντήσεων και φανερή μείωση των ανεπαρκών 

απαντήσεων. Επιπλέον, από τον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα μεταβάσεων από 

τις απαντήσεις του  προελέγχου στις απαντήσεις του μετελέγχου, φαίνεται μεγάλη τάση 

μετάβασης από ανεπαρκείς και καθόλου απαντήσεις στον προέλεγχο προς επαρκείς 

απαντήσεις κατά τον μετέλεγχο. Για παράδειγμα, το 80% όσων μαθητών/τριών 

απάντησαν ανεπαρκώς στον προέλεγχο, έδωσαν επαρκή απάντηση κατά τον 

μετέλεγχο. 

 

 Ερώτηση 10α - μετά 
Σύνολο 

Μη απάντηση Ανεπαρκής Επαρκής 

Ερώτηση 10α - πριν 

Μη απάντηση 
1 3 4 8 
12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 

Ανεπαρκής 
0 4 16 20 
0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Επαρκής 
0 0 14 14 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 
1 7 34 42 
2,4% 16,7% 81,0% 100,0% 

Πίνακας 7.24 : Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 10α 
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Διάγραμμα 7.26: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 10α 

 

Εκτελώντας, επίσης, έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις (Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης 

της επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση,  

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών 

(Ν=42, z=-4,377, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με τον ζητούμενο 

στόχο ποιοτικής εννοιολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 19 μαθητές δεν παρουσίασαν 

κάποια αλλαγή ενώ 23 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Κανένα άτομο δεν 

παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

α=0,05).  

 

Ερώτηση 10β 

Αιτιολογώντας τις επιλογές του ερωτήματος 10α οι μαθητές/τριες κατά τον μετέλεγχο 

απάντησαν με τον τρόπο που φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (διάγραμμα 

7.27): 
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Διάγραμμα 7.27: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 10β 
 

Από το διάγραμμα αυτό και τα αποτελέσματα που καταγράφονται εκεί φαίνεται μια 

σαφής τάση των μαθητών να απαντούν επικαλούμενοι ενεργειακούς όρους για να 

δικαιολογήσουν τις απαντήσεις που έδωσαν στην ερώτηση 10α. Οι περισσότερες από 

τις ενεργειακές αιτιολογήσεις χαρακτηρίζονται από επάρκεια και η λεκτική τους 

απόδοση είναι ικανοποιητική. Επίσης, φαίνεται ακόμη πιο καθαρά, σε σχέση με το 

ζεύγος ερωτήσεων (5, 9), ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σχέση των βασικών 

τεχνολογικών αντικειμένων του ηλεκτρικού αυτοκινήτου περισσότερο με 

ενεργειακούς όρους παρά με τεχνολογικούς. Αυτό αποκαλύπτεται ακόμη καλύτερα 

από τη σύγκριση των διαγραμμάτων 7.15 (για το συμβατικό αυτοκίνητο) και 7.27 (για 

το ηλεκτρικό αυτοκίνητο). Η ‘πρωτοτυπική’ λειτουργική αλυσίδα ‘μπαταρία-

κινητήρας’, η οποία αναφέρεται από πληθώρα ερευνητών ως βασικός 

φαινομενολογικός τύπος πάνω στον οποίο είναι δυνατόν να οικοδομηθούν τα στοιχεία 

του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων ήδη από πολύ μικρές ηλικίες, φαίνεται να 

λειτουργεί και στην περίπτωση του σύνθετου αυτού τεχνολογικού συστήματος. Όπως 

και στις προηγούμενες ερωτήσεις, οι περισσότερες από τις ενεργειακές αιτιολογήσεις 

κατά τον μετέλεγχο φαίνεται να είναι ικανοποιητικές, δηλαδή να χαρακτηρίζονται από 

επιστημονική επάρκεια και η λεκτική τους απόδοση να είναι ικανοποιητική. Κάποιες 

τέτοιες χαρακτηριστικές απαντήσεις που λάβαμε είναι: «Από τις μπαταρίες μεταφέρεται 

ενέργεια στον ηλεκτρικό κινητήρα, μετά μεταφέρεται στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και 

έτσι κινεί τον άξονα με τις ρόδες» και «Τα βελάκια δείχνουν την πορεία της ενέργειας με 

σκοπό να φτάσει στις ρόδες και να λειτουργήσει το αυτοκίνητο». 

Από τον πίνακα μεταβάσεων και το αντίστοιχο γράφημα, είναι εμφανής η έντονη τάση 

μετάβασης από όλες τις κατηγορίες απαντήσεων του προελέγχου σε ενεργειακή 
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αιτιολόγηση κατά τον μετέλεγχο. Πιο συγκεκριμένα 9 από τα 10 άτομα που έδωσαν 

άλλες απαντήσεις στον προέλεγχο, κατά τον μετέλεγχο απάντησαν ενεργειακά 

(ποσοστό 90%). Μεγάλα είναι τα ποσοστά μεταβάσεων σε ενεργειακές αιτιολογήσεις 

στον μετέλεγχο από τις λειτουργικές και μη απαντήσεις του προελέγχου. 

 

 Ερώτηση 10β - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση 
Ενεργειακή 
αιτιολόγηση 

Λειτουργική 
αιτιολόγηση 

Άλλη 
αιτιολόγηση 

Ερώτηση 
10β - πριν 

Μη απάντηση 
3 8 5 0 16 
18,8% 50,0% 31,3% 0,0% 100,0% 

Ενεργειακή 
αιτιολόγηση 

1 4 1 1 7 
14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 100,0% 

Λειτουργική 
αιτιολόγηση 

2 5 2 0 9 
22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 100,0% 

Άλλη 
αιτιολόγηση 

0 9 0 1 10 
0,0% 90,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

Σύνολο 
6 26 8 2 42 
14,3% 61,9% 19,0% 4,8% 100,0% 

Πίνακας 7.25: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 10β 

 

 
Διάγραμμα 7.28: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 10β 

 
Ερώτηση 11  
(α) Ένα  ηλεκτρικό αυτοκίνητο τρέχει με σταθερή ταχύτητα 80 Km/h (χιλιόμετρα την 

ώρα). Κάποια στιγμή ο οδηγός ανάβει τα φώτα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου 

χωρίς να αλλάξει την πίεση που ασκεί το πόδι του στο γκάζι. Κυκλώστε το σωστό: 1. Η 

ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει σταθερή, 2. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται 

λιγάκι, 3. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται λιγάκι, 4. Δεν γνωρίζω.  

(β) Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Οι ερωτήσεις 11α/11β είναι απολύτως ίδιες με τις 7α/7β  με τη διαφορά ότι 

αναφέρονται στον τύπο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κατηγοριοποιήσεις συνεπώς 

παραμένουν ίδιες. 

Ερώτηση 11α 

Η ερώτηση 11α είναι κλειστή και συνεπώς οι απαντήσεις των μαθητών 

κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις προτεινόμενες επιλογές. Στο διάγραμμα 7.29 

παρατίθενται τα αποτελέσματα γι’ αυτή την ερώτηση.  

 

 
Διάγραμμα 7.29: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 11α 
 

 

Κατά τον προέλεγχο κυριαρχεί η απάντηση ‘η ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει 

σταθερή’, ενώ κατά τον μετέλεγχο η πλειονότητα των μαθητών/τριών απαντούν το 

ορθό ‘Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται λιγάκι’. Με όρους επάρκειας το 

διάγραμμα που περιγράφει τις ποιοτικές κατηγορίες απαντήσεων τροποποιείται  όπως 

ακολουθεί (διάγραμμα 7.30). 

 
Διάγραμμα 7.30 : Συγκριτικό γράφημα των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 11α 
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Το διάγραμμα παρουσιάζει ομοιότητες με το αντίστοιχο διάγραμμα  7.18 (απαντήσεις 

των μαθητών στην ερώτηση 7α). Και για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φαίνεται ότι κατά 

τον μετέλεγχο ο αριθμός των επαρκών απαντήσεων σχεδόν διπλασιάζεται.  

Επιπλέον η μετατοπίσεις των απαντήσεων μεταξύ προελέγχου και μετελέγχου όπως 

φαίνονται στον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα μεταβάσεων δείχνουν μια τάση 

αλλαγής της απάντησης από τις κατηγορίες των μη απαντήσεων και των ανεπαρκών 

στον προέλεγχο προς την επαρκή απάντηση κατά τον μετέλεγχο. 

 

 Ερώτηση 11α - μετά 
Σύνολο 

Ανεπαρκής Επαρκής 
Ερώτηση 11α - πριν Μη απάντηση 1 3 4 

25,0% 75,0% 100,0% 
Ανεπαρκής 10 12 22 

45,5% 54,5% 100,0% 
Επαρκής 0 16 16 

0,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 
11 31 42 
26,2% 73,8% 100,0% 

Πίνακας 7.26 : Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 11α 

 

 
Διάγραμμα 7.31: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 11α 

 
Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση  

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των 

μαθητών/τριών (Ν=42, z=-3,7, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με 

τον ζητούμενο στόχο ποσοτικής εννοιολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 26 μαθητές δεν 
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παρουσίασαν κάποια αλλαγή, ενώ 16 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Κανένα 

άτομο δεν παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον, παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας α=0,05).  

 

Ερώτηση 11β 

Το διάγραμμα που ακολουθεί (διάγραμμα 7.32) καταγράφει την εξέλιξη της επάρκειας 

των αιτιολογήσεων που δίδουν οι μαθητές/τριες. 

 

 

 

 
Διάγραμμα 7.32: Συγκριτικό γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση 11β 
 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση έχουμε κι εδώ μια σχετικά ικανοποιητική μετακίνηση 

προς τις επαρκείς και ενδιάμεσες αιτιολογήσεις. Εικοσιπέντε και πάλι μαθητές, κατά 

τον μετέλεγχο, αιτιολογούν την επιλογή τους στο πρώτο ερώτημα (11α) κάνοντας 

χρήση κυρίως του εννοιολογικού πλαισίου των ενεργειακών αλυσίδων με επαρκή κατά 

το μάλλον ή ήττον τρόπο. Το περιεχόμενο των επαρκών αιτιολογήσεων μοιάζει, 

επίσης, με αυτό των αντίστοιχων αιτιολογήσεων στην ερώτηση 7β. Η παρακάτω 

αιτιολόγηση συνοδεύεται και από την αναπαράσταση της ενεργειακής αλυσίδας 

(Εικόνα 7.1) με την αναγραφή ποσοστών για τις διάφορες ποσότητες της 

μεταφερόμενης ενέργειας: «Η ταχύτητα μειώνεται λιγάκι. Αυτό είναι λογικό μιας και θα 

πρέπει να δοθεί ένα μέρος της ενέργειας που παράγεται από τις μπαταρίες στα φώτα και 

τον κλιματισμό. Δηλαδή θα ισχύει το παρακάτω σχήμα: 
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» 

Εικόνα 7.1: Εικονική αναπαράσταση του μοντέλου της ενεργειακής αλυσίδας (Απάντηση 
μαθητή στην ερώτηση 11β) 

 

Η συγκεκριμένη απάντηση δηλώνει ότι είναι δυνατόν μαθητές αυτής της ηλικίας όχι 

μόνο να αντιλαμβάνονται την ποσοτική διάσταση του μοντέλου της ενεργειακής 

αλυσίδας αλλά και να τη δηλώνουν αριθμητικά, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι είναι 

έτοιμοι να αποδεχθούν και την ιδιότητα της μέτρησης της ενέργειας. 

 

 Ερώτηση 11β - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση 
Ανεπαρκής Μερικώς 

επαρκής 
Επαρκής 

Ερώτηση 11β - 
πριν 

Μη απάντηση 
4 8 3 3 18 
22,2% 44,4% 16,7% 16,7% 100,0% 

Ανεπαρκής 
0 5 7 5 17 
0,0% 29,4% 41,2% 29,4% 100,0% 

Μερικώς 
επαρκής 

0 0 2 3 5 
0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Επαρκής 
0 0 0 2 2 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 
4 13 12 13 42 
9,5% 31,0% 28,6% 31,0% 100,0% 

Πίνακας 7.27: Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 11β 

 

Από τον πίνακα μεταβάσεων διαπιστώνουμε την προέλευση των επαρκών και των 

μερικής επάρκειας κατά τον μετέλεγχο αιτιολογήσεων. Οι περισσότερες ανεπαρκείς 

κατά τον προέλεγχο απαντήσεις γίνονται επαρκείς και μερικώς επαρκείς κατά τον 

μετέλεγχο (περισσότερες από το 70%). Από όσους δεν απάντησαν κατά τον προέλεγχο 

μεταβαίνουν σε ανεπαρκείς απαντήσεις οι περισσότεροι, ενώ το 1/3 αυτών αιτιολογούν 

σχετικά ή απόλυτα επαρκώς. 
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Διάγραμμα 7.33: Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 11β 

 
Εκτελώντας έλεγχο προσημασμένων θέσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

(Wilcoxon) ώστε να διερευνηθεί η σημαντικότητα της μέσης μετακίνησης της 

επάρκειας των αιτιολογήσεων των μαθητών/τριών στην συγκεκριμένη ερώτηση 

διαπιστώνουμε την μετακίνηση στην επάρκεια των αιτιολογήσεων των 

μαθητών/τριών (Ν=42, z=-4,855, δίπλευρη p=0,001) προς αιτιολογήσεις συμβατές με 

τον ζητούμενο στόχο ποσοτικής εννοιολογικής γνώσης. Συγκεκριμένα 13 μαθητές δεν 

παρουσίασαν κάποια αλλαγή ενώ 29 άτομα βελτίωσαν την απάντησή τους. Κανένα 

άτομο δεν παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μεταβλητών (p=0,001 τιμή μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας α=0,05).  

 
 
Ερώτηση 12 

Ποιες αλλαγές προτείνετε να γίνουν σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ώστε να γίνει πιο 

αποδοτικό (δηλαδή, να διανύει μεγαλύτερη απόσταση όταν «τελειώνει» η μπαταρία του); 

Οι κατηγορίες που διακρίνουμε σε αυτή την ερώτηση είναι οι ίδιες με αυτές της 

ερώτησης 8 και αφορούν σε απαντήσεις με χρήση τεχνολογικών στοιχείων, 

ενεργειακών ή τίποτε από τα δύο (‘άλλες’). Οι απόλυτες συχνότητες των κατηγοριών 

απάντησης που λαμβάνονται από τα ερωτηματολόγια προελέγχου και μετελέγχου, 

καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 7.28). 
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Πίνακας 7.28: Συγκριτικός πίνακας απόλυτων συχνοτήτων προελέγχου-μετελέγχου ερώτ. 12 

 

Ενώ λαμβάνονται στον προέλεγχο και τον μετέλεγχο ο ίδιος συνολικός αριθμός 

ενεργειακών απαντήσεων, κατά τον μετέλεγχο έχουμε περισσότερες ποσοτικού τύπου 

απαντήσεις (6 στις 8) σε σχέση με τον προέλεγχο που παρατηρείται το αντίστροφο (6 

ποιοτικές απαντήσεις έναντι 2 ποσοτικών). Αυτό μπορεί ενδεχομένως  να ερμηνευτεί 

ως ταύτιση της ‘απόδοσης’ με ποσοτική βελτίωση κάποιων ενεργειακών παραμέτρων 

παρά ως αλλαγή - αντικατάσταση εξαρτημάτων. Η τάση αυτή υπάρχει και στην 

ερώτηση 8 πράγμα που δείχνει ότι κατά τον μετέλεγχο υπάρχει μια σχετική στροφή 

προς ποσοτικού τύπου ερμηνείες κατά την προσέγγιση ενεργειακών ζητημάτων. Κάτι 

τέτοιο δεν παρατηρείται στις τεχνολογικές απαντήσεις που παρ’ όλο ότι είναι συνολικά 

περισσότερες στον μετέλεγχο, μοιράζονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι μαθητές που 

απαντούν με αυτόν τον τρόπο επιμένουν σε αντικατάσταση νευραλγικών εξαρτημάτων 

που αφορούν στην ενεργειακή συμπεριφορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου (συστατικά 

στοιχεία ενεργειακής αλυσίδας), υπονοώντας όμως μια ενεργειακή ερμηνεία (πχ, «Να 

αλλάξουμε την μηχανή ή να αλλάξουμε την μπαταρία με μια πιο καλή» ή «Ένα ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό, δηλαδή να διανύει μεγαλύτερη απόσταση, εάν 

αγοράσουμε μπαταρίες πιο αποδοτικές και μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή να κρατούν 

περισσότερο»). Παρατηρούμε, επίσης, ότι κάποιες από τις απαντήσεις εμπεριέχουν 

στοιχεία διαχείρισης απωλειών και εξοικονόμησης ενέργειας αν και οι προτεινόμενες 

λύσεις δεν είναι υλοποιήσιμες όπως ακριβώς περιγράφονται (πχ, «Μπορούμε να 

βάλουμε ένα κουτί που να ανακυκλώνει την ενέργεια που θα βγαίνει στο περιβάλλον και 

όταν τελειώσει η μπαταρία να μπαίνει εκεί»). 

Από τον συγκριτικό πίνακα μεταξύ προελέγχου και μετελέγχου και από τα στοιχεία 

που παίρνουμε από τον σχετικό πίνακα μεταβάσεων (πίνακας 7.29) και το αντίστοιχο 

διάγραμμα (διάγραμμα 7.34),  μπορούμε να διακρίνουμε μετά την διδακτική 

παρέμβαση μια μεγάλη μείωση στις άλλες απαντήσεις και τις αρνήσεις απάντησης, ενώ 

γίνεται εμφανής η αναβάθμιση της τεχνολογικής παραμέτρου της γνώσης η οποία 

 

 
Τεχνολογική 

απάντηση 
 

Ενεργειακή 
απάντηση Άλλη 

απάντηση 
Μη 

απάντηση Σύνολο 

ποιοτική ποσοτική ποιοτική ποσοτική 

Προέλεγχος 9 8 6 2 5 12 42 

Μετέλεγχος 15 12 2 6 1 6 42 
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συνοδεύεται από μια ποιοτική βελτίωση των απαντήσεων όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Γενικότερα παρατηρείται μια περισσότερο ποσοτική προσέγγιση του ερωτήματος τόσο 

στις τεχνολογικές όσο και στις ενεργειακές απαντήσεις. 

 

 Ερώτηση 12 - μετά 
Σύνολο Μη 

απάντηση 
Ενεργ. 
ποιοτ. 

Ενεργ. 
ποσοτ. 

Τεχν. 
ποιοτ. 

Τεχν. 
ποσοτ. Άλλη 

Ερώτηση 
12 - πριν 

Μη 
απάντηση 

1 0 1 6 3 1 12 
8,3% 0,0% 8,3% 50,0% 25,0% 8,3% 100,0% 

Ενεργ. 
ποιοτική 

1 1 1 2 1 0 6 
16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Ενεργ.  
ποσοτική 

1 0 1 0 0 0 2 
50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Τεχν. 
ποιοτική 

1 0 0 3 5 0 9 
11,1% 0,0% 0,0% 33,3% 55,6% 0,0% 100,0% 

Τεχν. 
ποσοτική 

1 0 2 3 2 0 8 
12,5% 0,0% 25,0% 37,5% 25,0% 0,0% 100,0% 

Άλλη 1 1 1 1 1 0 5 
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Σύνολο 6 2 6 15 12 1 42 
14,3% 4,8% 14,3% 35,7% 28,6% 2,4% 100,0% 

Πίνακας 7.29 : Πίνακας μεταβάσεων ερώτησης 12 
 
 

 
Διάγραμμα 7.34 : Γράφημα μεταβάσεων ερώτησης 12 

 
 

Ερώτηση 13 

Στον παρακάτω πίνακα, στην πρώτη στήλη, φαίνονται τα εξαρτήματα ενός 

βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. 
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(α) Στην δεύτερη στήλη βάλτε ένα Χ στα κοινά εξαρτήματα (δηλαδή αυτά που υπάρχουν 

σε ένα βενζινοκίνητο αλλά και σε ένα ηλιακό αυτοκίνητο. Αφήστε κενό αν νομίζετε ότι 

κάποιο εξάρτημα δεν υπάρχει στο ηλιακό αυτοκίνητο. 

(β) Στην τρίτη στήλη γράψτε τα εξαρτήματα που υπάρχουν μόνο στο ηλιακό αυτοκίνητο 

αλλά  κάνουν την ίδια δουλειά με αυτά του βενζινοκίνητου.    

Εξαρτήματα βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου 

Κοινά εξαρτήματα Εξαρτήματα ηλιακού αυτοκινήτου 

Φώτα   
Σύστημα μετάδοσης κίνησης   
Κινητήρας εσωτερικής καύσης    
Ντεπόζιτο καυσίμου   
Κλιματιστικό   
Εξάτμιση   
Δυναμό (γεννήτρια)   
Άξονας με ρόδες   
 
 
Η ερώτηση αυτή δόθηκε στους μαθητές/τριες μόνο κατά τον μετέλεγχο και είναι 

παρόμοιου τύπου με τη ερώτηση 3. Η διαφορά τους είναι ότι αντί να γίνεται σύγκριση 

του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο γίνεται με το ηλιακό, ένα 

είδος αυτοκινήτου το οποίο δεν μελετήθηκε κατά την διδακτική παρέμβαση, αλλά ούτε 

και αναφέρθηκε κατά την διάρκεια των μαθημάτων της διδακτικής ακολουθίας. Η 

ερώτηση αυτή αφορά την δομή και λειτουργία του αυτοκινήτου.  

 
Ερώτηση 13α 

Η αποδεκτή απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι: (α) κοινά στοιχεία: φώτα, σύστημα 

μετάδοσης κίνησης, κλιματισμός, άξονας με ρόδες και (β) μη κοινά στοιχεία: 

κινητήρας εσωτερικής καύσης, ντεπόζιτο, εξάτμιση, δυναμό. Κατατάσσουμε τις 

απαντήσεις ως προς την επάρκειά τους βάσει του παρακάτω πίνακα 7.30. Οι 

κατηγορίες που καθορίζονται αφορούν πληρότητα αποδεκτών απαντήσεων (π.χ. 3/4 

σημαίνει ότι από τις τέσσερις αποδεκτές απαντήσεις αναφέρθηκαν οι τρεις). 

 

 Κατηγορίες απαντήσεων 
Επαρκής (4/4) ή (4/4 και δυναμό) 
Μερικώς επαρκής (3/4) ή (3/4 και δυναμό) 

Ανεπαρκής 
(0/4) ή (1/4) ή (2/4) ή ένα από τα εξαρτήματα ντεπόζιτο, εξάτμιση, 
κινητήρας 

Καμία απάντηση Έλλειψη απάντησης 
Πίνακας 7.30: Χαρακτηρισμός και κατηγορίες απαντήσεων ερωτήματος 13α 
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Το παρακάτω διάγραμμα 7.35 αναπαριστά την ποιότητα των απαντήσεων στην 

ερώτηση αυτή. 

 

 
Διάγραμμα 7.35: Γράφημα επάρκειας απαντήσεων για ερώτηση 13α 

 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι οι επαρκείς απαντήσεις υπερτερούν των ανεπαρκών 

για ένα όχημα που δεν έχει μελετηθεί αλλά ούτε αναφερθεί κατά την διάρκεια της 

διδακτικής παρέμβασης. Θεωρούμε ότι οι μαθητές/τριες φαίνεται να προσεγγίζουν το 

συγκεκριμένο τεχνολογικό σύστημα ικανοποιητικά, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας 

αναλογικούς συλλογισμούς βασιζόμενους στις ομοιότητες που μπορεί να παρουσιάζει 

το ηλιακό αυτοκίνητο με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η βάση των αναλογικών αυτών 

συλλογισμών φαίνεται πάντως να είναι η ποιοτική ενεργειακή προσέγγιση του 

αυτοκινήτου (ενεργειακή αλυσίδα λειτουργίας του αυτοκινήτου). Ενδείξεις για αυτό 

προσφέρουν οι αναλύσεις των απαντήσεων στο ερώτημα 13β οι οποίες παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 

 
Ερώτηση  13β 

Οι αποδεκτές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό (εξαρτήματα που ‘υπάρχουν μόνο στο 

ηλιακό αυτοκίνητο αλλά  κάνουν την ίδια δουλειά με αυτά του βενζινοκίνητου’) 

φαίνονται στον πίνακα 7.31. 

 

Κινητήρας εσωτερικής 
καύσης 

ηλεκτρικός κινητήρας 

Ντεπόζιτο φωτοβολταϊκό στοιχείο (με ή χωρίς μπαταρίες) 
Εξάτμιση κενό (καμία αντιστοιχία) 

Δυναμό 
κενό (καμία αντιστοιχία) 
ή σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα 
ή φωτοβολταϊκό σύστημα 

Πίνακας 7.31: Αποδεκτές απαντήσεις στο ερώτημα 13β 
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Ως απαντήσεις ελήφθησαν μια ποικιλία από προτεινόμενα εξαρτήματα. Οι απόλυτες 

συχνότητες των προτεινόμενων εξαρτημάτων,  παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 

(πίνακας 7.32). 

 κινητήρας ντεπόζιτο εξάτμιση δυναμό 
Χωρίς αντιστοιχία 6 3 17 5 
«Μπαταρία/ρίες» 2 12  2 
«Φωτοβολταϊκό» 1 13 2 2 
«Ηλιακός κινητήρας» 2    
«Ηλεκτροκινητήρας» 13    
«Ψυκτικό» 1    
«Μαγνήτης ηλιακού 
φωτός» 1    
«Ντεπόζιτο αποθήκης 
ήλιου»  1   
«Όχι καύσιμο /μη 
καύση»  1 1  
«Ηλιακό φως» 2 1  1 
«Γεννήτρια»    1 

Πίνακας 7.32: Πίνακας εξαρτημάτων συμβατικού αυτοκινήτου και συχνότητες προτεινόμενων 
εξαρτημάτων αντικατάστασης για το ηλιακό αυτοκίνητο (ερώτημα 13β) 

 

Με τα υπερτονισμένα στοιχεία σημειώνονται οι συχνότητες των αποδεκτών 

απαντήσεων. Στον πίνακα αυτόν διακρίνουμε πως 13 μαθητές/τριες θεωρούν ορθώς ότι 

ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αντιστοιχεί σε ηλεκτροκινητήρα. Επιπλέον 2 

απαντήσεις αναφέρουν τον ηλιακό κινητήρα, είτε εκ παραδρομής, είτε επειδή θεωρούν 

ότι το ηλιακό αυτοκίνητο  διαθέτει ένα κινητήρα αυτού του τύπου. Σχετικά καλά είναι 

τα αποτελέσματα για το ντεπόζιτο όπου 25 άτομα απαντούν με ορθό τρόπο θεωρώντας 

ότι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (με ή χωρίς τη συνδρομή μπαταριών) αντιστοιχούν στο 

ντεπόζιτο που φαίνεται ότι το συσχετίζουν με το καύσιμο και γενικότερα με την αρχική 

αποθήκη ενέργειας. Ένας μαθητής δίδει την απάντηση ‘ντεπόζιτο αποθήκης ήλιου’ 

προφανώς εννοώντας ένα εξάρτημα όπου αποθηκεύεται η ηλιακή ενέργεια. Επίσης, 

ικανοποιητικός αριθμός μαθητών/τριών (17) θεωρούν πως η εξάτμιση δεν έχει 

αντίστοιχο στο ηλιακό αυτοκίνητο και λίγοι (5 άτομα) απαντούν ότι το δυναμό δεν 

χρειάζεται στο ηλιακό αυτοκίνητο. Από τα αποτελέσματα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι, για μια ακόμη φορά, πολλοί/ές μαθητές/τριες εμφανίζουν μετά τη διδακτική 

παρέμβασή ένα ικανοποιητικό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης για την δομή και τα 

εξαρτήματα του αυτοκινήτου εξ αιτίας της υπονοούμενης αναφοράς στην έννοια της 

ενεργειακής αλυσίδας και το δομικό της περιεχόμενο. 

Στο διάγραμμα 7.36 παρουσιάζεται μια γενικευμένη εικόνα της επάρκειας των 

απαντήσεων των μαθητών/τριών στην ερώτηση 13β.  
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Διάγραμμα 7.36: Συχνότητες κατηγοριών επάρκειας απαντήσεων ερωτήματος 13β 

 

Προχωρώντας σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, έγινε σύγκριση των κατηγοριών 

επάρκειας για δύο ομοειδείς ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν στον μετέλεγχο, την 

παρούσα ερώτηση 13 και την ερώτηση 3. Στον πίνακα συσχετίσεων που ακολουθεί 

(πίνακας 7.33) διακρίνουμε το είδος και την ποιότητα της σχέσης των μεταβλητών που 

αφορούν στις ομοειδείς αυτές ερωτήσεις. Διαπιστώνεται μέτρια θετική συσχέτιση 

μεταξύ των αντίστοιχων μεταβλητών της ερώτησης 3α (αναγνώριση κοινών 

εξαρτημάτων ηλεκτρικού και συμβατικού αυτοκινήτου) και της ερώτησης 13α 

(αναγνώριση κοινών εξαρτημάτων ηλιακού και συμβατικού οχήματος) με τιμή 

συντελεστή Spearman ρ=0,372 και στατιστική σημαντικότητα (p=0,015). 

 

 
Ερώτηση 3β- 

μετά 
Ερώτηση 3α- 

μετά 
Ερώτηση 

13α 
Ερώτηση 

13β 

Spearman's 

rho 

Ερώτηση 3β- 

μετά 

Συντελεστής 
συσχέτισης 1,000 ,438 ,199 ,373 

Επίπεδο 
σημαντικότητας . ,004 ,206 ,015 

Ερώτηση 3α- 

μετά 

Συντελεστής 
συσχέτισης ,438 1,000 ,372 ,356 

Επίπεδο 
σημαντικότητας ,004 . ,015 ,021 

Ερώτηση 13α 

Συντελεστής 
συσχέτισης ,199 ,372 1,000 ,597 

Επίπεδο 
σημαντικότητας ,206 ,015 . ,000 

Ερώτηση 13β 

Συντελεστής 
συσχέτισης ,373 ,356 ,597 1,000 

Επίπεδο 
σημαντικότητας ,015 ,021 ,000 . 

Πίνακας 7.33 : Πίνακας συσχετίσεων μεταβλητών ερωτήσεων 3 και 13 
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Ομοίως υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης 3β (αντιστοιχίσεις 

εξαρτημάτων ηλεκτρικού και συμβατικού οχήματος) και της ερώτησης 13β 

(αντιστοιχίσεις εξαρτημάτων ηλιακού και συμβατικού οχήματος), με τιμή συντελεστή 

Spearman ρ=0,373 και στατιστική σημαντικότητα (p=0,015). Επιπλέον φαίνεται να 

συσχετίζονται ισχυρά θετικά μεταξύ τους οι μεταβλητές ερωτήσεων 13α και 13β με 

ρ=0,597 και σημαντική σχέση μεταξύ τους p=0.001. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η 

νέα ερώτηση 13 προκαλεί παρόμοιες αντιδράσεις στους ερωτώμενους με αυτές που 

προκάλεσε η ερώτηση 3, ενώ αρκετά μεγάλη είναι η σχέση της ποιότητας των 

απαντήσεων των ερωτημάτων 13α και 13β. 

 

Ερώτηση 14 
Σχεδιάστε την ενεργειακή αλυσίδα ενός ηλιακού αυτοκινήτου. 

 

Η ερώτηση τίθεται μόνο στο ερωτηματολόγιο μετελέγχου και αφορά στο σχεδιασμό 

μιας αναπαράστασης του ποιοτικού μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων σε ένα 

άγνωστο φαινομενολογικό πεδίο, αφού το ηλιακό αυτοκίνητο δεν είχε διδαχθεί κατά 

τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Στόχος του ερωτήματος ήταν να διαπιστωθεί 

αν οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα είδος αναλογίας τοποθετώντας στην 

ενεργειακή αναπαράσταση ως μετατροπέα ενέργειας μια διάταξη μετατροπής του 

φωτός σε ηλεκτρισμό. Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες: 

‘επαρκής αναπαράσταση’ και ‘ανεπαρκής αναπαράσταση’. Στην κατηγορία ‘επαρκής 

αναπαράσταση’ τοποθετήθηκαν εκείνες οι αναπαραστάσεις που απεικονίζουν με 

πληρότητα ή σχετική πληρότητα την ενεργειακή αλυσίδα με όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα για να λειτουργήσει το ηλιακό αυτοκίνητο (φωτοβολταϊκή διάταξη, 

ηλεκτροκινητήρας, σύστημα μετάδοσης κίνησης, άξονας με ρόδες). Σε ορισμένες 

αναπαραστάσεις είχε τοποθετηθεί και η μπαταρία, ενώ σε κάποιες άλλες δεν 

περιλαμβάνονταν οι απώλειες ενέργειας προς το περιβάλλον από όλα ή κάποια 

εξαρτήματα. Στην κατηγορία ‘ανεπαρκής αναπαράσταση’ τοποθετήθηκαν όλες οι 

αναπαραστάσεις που δεν περιέχουν φωτοβολταϊκή διάταξη ή/και τα διάφορα 

εξαρτήματα τοποθετούνται σε λάθος σειρά. Στο διάγραμμα 7.37 παρατίθενται τα 

αποτελέσματα για την ερώτηση 14. 
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Διάγραμμα 7.37: Γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση 14 
 

Τα αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά στις ενδείξεις 

που έχουμε, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ερωτήσεις, ότι ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμός μαθητών είναι σε θέση όχι μόνο να χρησιμοποιήσει την αιτιακή ενεργειακή 

εξήγηση του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων στην ποιοτική του μορφή σε γνωστά 

φαινομενολογικά πεδία, αλλά και σε νέα πεδία αφ΄ενός χρησιμοποιώντας αναλογικά 

μοντέλα σκέψης και αφ’ ετέρου συνδυάζοντας πρότερη γνώση σχετική με συστήματα 

που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια. Στις δύο επόμενες ερωτήσεις 15α/15β, θεωρούμε 

ότι επιβεβαιώνεται η άποψή μας αυτή. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της επάρκειας των απαντήσεων στην ερώτηση 

14 με τις ερωτήσεις 6α και 10α του μετελέγχου οι οποίες ελέγχουν συναφείς 

αναπαραστάσεις με την ενεργειακή αλυσίδα της ερώτησης 14 παραθέτουμε τις 

συσχετίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών στον πίνακα 7.34. 

 

 
Ενεργειακή αλυσίδα 
ηλιακού αυτοκινήτου 

[ερώτηση 14] 

Αλυσίδα εξαρτημάτων 
ηλεκτρικού  

αυτοκινήτου [10α-μετά] 

Αλυσίδα εξαρτημάτων 
βενζινοκίνητου 

αυτοκινήτου [6α-μετά] 

Spearman's 
rho Ενεργειακή αλυσίδα 

ηλιακού 
[ερώτηση 14] 

Συντελεστής 
συσχέτισης 1,000 ,602 ,536 

Επίπεδο 
σημαντικότητας . ,000 ,000 

Ενεργειακή αλυσίδα 
ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου μετά 
[ερώτηση 10α-μετά] 

Συντελεστής 
συσχέτισης ,602 1,000 ,527 

Επίπεδο 
σημαντικότητας ,000 . ,000 

Ενεργειακή αλυσίδα 
βενζινοκίνητου 

αυτοκινήτου μετά 
[ερώτηση 6α-μετά] 

Συντελεστής 
συσχέτισης ,536 ,527 1,000 

Επίπεδο 
σημαντικότητας ,000 ,000 . 

Πίνακας 7.34: Πίνακας συσχετίσεων μεταβλητών ερωτήσεων 14, 6α και 10α 
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Από τα δεδομένα του πίνακα συσχετίσεων διαπιστώνουμε θετική ισχυρή συσχέτιση 

της μεταβλητής που αντιστοιχεί στην ερώτηση 14 με τις αντίστοιχες των 6α και 10α 

μεταβλητές με συντελεστή Spearman ρ =0,602 και ρ =0,526 αντίστοιχα και επιπλέον 

στατιστική σημαντικότητα της σχέσης τους (p=0,001). 

Δηλαδή κατά τον μετέλεγχο παίρνουμε απαντήσεις για την σειριοθέτηση εξαρτημάτων 

του συμβατικού και του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και την ενεργειακή αλυσίδα είδους 

οχήματος που δεν συζητήθηκε στην διδακτική ακολουθία, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από παρόμοια τάση ως προς την επάρκειά τους. Η ισχυρή αυτή συσχέτιση παρέχει 

επίσης ενδείξεις για την ισχυρή αλληλεπίδραση της τεχνολογικής διάστασης με την 

ενεργειακή διάσταση της επιδιωκόμενης γνώσης. 

 
Ερώτηση 15 
Ερώτηση 15α:Τι είδους όχημα μπορεί να αναπαριστά η παρακάτω ενεργειακή αλυσίδα; 

(Σχήμα, Παράρτημα Γ)  

Ερώτηση 15β: Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Σε αυτή την ερώτηση δίνεται η σχηματική αναπαράσταση μιας περισσότερο 

περίπλοκης ενεργειακής αλυσίδας που αφορά σε ένα υβριδικό αυτοκίνητο και ζητείται 

από τους μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν σε τι τύπο αυτοκινήτου αντιστοιχεί. Επιπλέον 

ζητείται αιτιολόγηση της απάντησης. Και αυτή η ερώτηση τίθεται μόνο στο 

ερωτηματολόγιο μετελέγχου.  

Ερώτηση 15α 

Στο διάγραμμα 7.38 παρουσιάζονται τα είδη των απαντήσεων των μαθητών ως προς 

τον χαρακτηρισμό που αποδίδουν στο όχημα στο οποίο αναφέρονται. 

 
Διάγραμμα 7.38:  Γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση 15α 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η πλειοψηφία των απαντήσεων μπορεί να θεωρηθεί 

επαρκής. Ως επαρκή εξήγηση θεωρούμε οποιαδήποτε αναφορά μπορεί να θεωρηθεί ως 

περιγραφή υβριδικού αυτοκινήτου. Οι μαθητές θεωρούμε ότι δεν γνωρίζουν εκ των 

προτέρων τον ορισμό του υβριδικού οχήματος οπότε αναμένονταν σχετικές 

περιφραστικές ονοματοδοσίες του τύπου «Αυτοκίνητο δύο πηγών ενέργειας» ή 

«Ηλεκτροβενζινοκίνητο». Στις επαρκείς απαντήσεις έχουμε συμπεριλάβει ακόμη και 

περιγραφές που δείχνουν περισσότερο αδυναμία έκφρασης αλλά και την ικανότητα να 

διαβάζουν την διττή υπόσταση της ενεργειακής πηγής αλυσίδας που δίδεται (π.χ, «Έχει 

και τα δύο» ή «Ηλιακό και βενζινοκίνητο». Θεωρούμε, συνεπώς, ότι 35 στους 42 

μαθητές ‘διαβάζουν’ σωστά την ενεργειακή αλυσίδα ενός είδους αυτοκινήτου που δεν 

έχει αναφερθεί κατά την διάρκεια των μαθημάτων της διδακτικής παρέμβασης. 

 

Ερώτηση 15β 

 Στο διάγραμμα 7.39 παρατίθενται τα αποτελέσματα για την ερώτηση 15β η οποία 

αναφέρεται στις αιτιολογήσεις των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές στην ερώτηση 

15α. Εδώ, οι απαντήσεις των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν στις κατηγορίες 

‘ενεργειακή αιτιολόγηση’, ‘λειτουργική - τεχνολογική αιτιολόγηση’, ‘άλλη 

αιτιολόγηση’. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετήθηκαν απαντήσεις οι οποίες 

αναφέρονταν στην αναπαράσταση της συγκεκριμένης ενεργειακής αλυσίδας ή έκαναν 

ρητή αναφορά στον όρο «ενέργεια».  

 

 
Διάγραμμα 7.39: Γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση 15β 
 

Πολλοί εκ των ερωτώμενων (19 στους 42) αιτιολογούν την απάντησή τους με επίκληση 

τεχνολογικών χαρακτηριστικών που θεώρησαν ότι συνάδουν με τον τύπο αυτοκινήτου 
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που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αναπαράσταση της ενεργειακής αλυσίδας. Μια 

τέτοια απάντηση είναι: «Παρατηρούμε ότι δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο. Εκτός από τα 

εξαρτήματα του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου έχει και μπαταρίες και ηλεκτρικό 

κινητήρα». Συγχρόνως, αρκετοί μαθητές (12 στους 42) αιτιολογούν την απάντησή τους 

‘διαβάζοντας’ αυτό που βλέπουν, δηλαδή με παρατήρηση της δεδομένης 

αναπαράστασης της ενεργειακής αλυσίδας ή επεξηγώντας τους ενεργειακούς όρους 

που περιλαμβάνει η αναπαράσταση. Στην πρώτη περίπτωση απαντούν πχ «Αυτό το λέω 

γιατί βλέπω δύο ενεργειακές αλυσίδες στο αυτοκίνητο», ενώ στην δεύτερη ένα 

παράδειγμα απάντησης αποτελεί το «Βλέπω στο σχήμα δύο διαφορετικές πηγές 

ενέργειας και δύο διαφορετικούς κινητήρες». Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, φαίνεται 

οι μαθητές να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιστοιχίζουν την οποιαδήποτε 

ενεργειακή αλυσίδα με την αντίστοιχη τεχνολογική δομή εξαρτημάτων καθώς και να 

ανιχνεύουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των τύπων των αυτοκινήτων που διδάχθηκαν 

και ενός νέου τύπου ερμηνεύοντας αυτό που παριστάνει η αναπαράσταση της 

ενεργειακής αλυσίδας του συστήματος.  

Όπως και για τις προηγούμενες περιπτώσεις ερωτήσεων που ετέθησαν μόνο στον 

μετέλεγχο, διερευνήθηκε το επίπεδο συσχέτισης των επαρκών απαντήσεων της 

ερώτησης 15α με τις συναφείς ερωτήσεις 10α και 14 και ελήφθησαν τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες συσχέτισης 7.35 και 7.36. 

 

 Υβριδική εν. αλυσίδα 
[ερώτηση 15α-μετά] 

Αλυσίδα εξαρτημάτων ηλεκτρ. 
αυτοκινήτου  [ερώτηση 10α-μετά] 

Spearman's rho 
Υβριδική εν. αλυσίδα 

[ερώτηση 15α] 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

1,000 ,474 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

 ,002 

Αλυσίδα εξαρτημάτων 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου  

[ερώτηση 10α-μετά] 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

,474 1,000 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

,002 . 

Πίνακας 7.35: Πίνακας συσχετίσεων μεταβλητών ερωτήσεων 15α και 10α 

 

 Ενεργειακή αλυσίδα ηλιακού 
αυτοκινήτου  [ερώτηση 14] 

Υβριδική εν. αλυσίδα 
[ερώτηση 15α] 

Spearman's rho 
Ενεργειακή αλυσίδα 
ηλιακού αυτοκινήτου 

[ερώτηση 14] 

Συντελεστής συσχέτισης 1,000 ,439 

Επίπεδο σημαντικότητας . ,004 

Υβριδική εν. αλυσίδα 
[ερώτηση 15α] 

Συντελεστής συσχέτισης ,439 1,000 

Επίπεδο σημαντικότητας ,004 . 

Ζεύγη τιμών 42 42 

Πίνακας 7.36 : Πίνακας συσχετίσεων μεταβλητών ερωτήσεων 15α και 14 
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Παρατηρούμε εδώ μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ λειτουργικής αλυσίδας ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου και αναγνώρισης ενεργειακής αλυσίδας υβριδικού οχήματος  η οποία 

είναι και στατιστικά σημαντική. Το ίδιο συμβαίνει και για την συσχέτιση του 

σχεδιασμού της ενεργειακής αλυσίδας του ηλιακού αυτοκινήτου και της αναγνώρισης 

της ενεργειακής αλυσίδας υβριδικού οχήματος. Τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως 

συμβατά με τα αποτελέσματα της ομοειδούς ανάλυσης για τις δύο προηγούμενες 

ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν μόνο στον μετέλεγχο και ενδυναμώνουν την πεποίθησή 

μας ότι ο σκληρός πυρήνας του εννοιολογικού περιεχομένου της διδακτικής 

παρέμβασης, δηλαδή το μοντέλο των ενεργειακών αλυσίδων προσεγγίσθηκε με 

επιτυχία από την πλειονότητα των μαθητών/τριων που την παρακολούθησαν.     

 

Ερώτηση 16 

(α) Συμπληρώστε την παρακάτω ενεργειακή αλυσίδα για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

(Σχήμα, Παράρτημα Γ) 

(β) Ποιος είναι ο συνολικός βαθμός απόδοσης του οχήματος; 
 

Πρόκειται για μια ερώτηση η οποία τέθηκε μόνο στον μετέλεγχο. Οι τιμές που 

μπορούμε να λάβουμε είναι συγκεκριμένες οπότε οι κατηγορίες απάντησης είναι δύο 

(αποδεκτή απάντηση – μη αποδεκτή απάντηση). Η πλειονότητα των ερωτώμενων 

απαντούν σωστά και συμπληρώνουν την ποσότητα που λείπει από την ενεργειακή 

αλυσίδα που τους δίδεται (πίνακας 7.37).  

 

 Απόλυτη συχνότητα 
απαντήσεων ερωτήματος 16α 

Απόλυτη συχνότητα 
απαντήσεων ερωτήματος 16β 

Αποδεκτή (επαρκής) 34 35 
Μη αποδεκτή (ανεπαρκής) 3 4 
Δεν απάντησαν 5 3 
Σύνολο 42 42 

Πίνακας 7.37: Απόλυτη και σχετική συχνότητα των απαντήσεων του ερωτήματος 16 μετελέγχου 
 
 
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με τον βαθμό απόδοσης του αυτοκινήτου 

το οποίο διερευνά η ερώτηση 16β. Οι μαθητές/τριες σχηματίζουν το κλάσμα με 

αριθμητή την ποσότητα ενέργειας που καταλήγει στις ρόδες και παρονομαστή την 

ποσότητα αρχικής ενέργειας που παρέχεται στο αυτοκίνητο μέσω της μπαταρίας. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 7.37, το ποσοστό των αποδεκτών απαντήσεων είναι σχεδόν ίδιο 

με αυτό των αποδεκτών απαντήσεων της ερώτησης 16α, και αυτή είναι μια επιπλέον 
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ένδειξη της κατανόησης του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος αυτοκίνητο-

περιβάλλον και ταυτόχρονα της έννοιας της απόδοσης ενός τεχνολογικού συστήματος. 

Τέλος, προς επίρρωση των προηγουμένων, διερευνούμε τις συσχετίσεις των επαρκών 

απαντήσεων που αντιστοιχούν στην ερώτηση αυτή με αυτές των υπόλοιπων 

ερωτήσεων του μετελέγχου που σχετίζονται είτε με την ποσοτική διάσταση της 

σχολικής επιστημονικής γνώσης. είτε με την ποιοτική διάσταση της γνώσης αυτής. 

Διαπιστώνουμε παρατηρώντας τις τιμές των πινάκων συσχέτισης που ακολουθούν 

(πίνακες 7.38 και 7.39) πως οι μεταβλητές που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις 16α και 

16β συσχετίζονται μέτρια και ισχυρά θετικά με τις μεταβλητές που αντιστοιχούν με τις 

ερωτήσεις 7β, 11α και 11β με ταυτόχρονη στατιστική σημαντικότητα, ενώ δεν 

συμβαίνει αυτό με την ερώτηση 7α. Το ίδιο συμβαίνει και για την μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 7.38: Πίνακας συσχετίσεων μεταβλητών ερωτήσεων 16, 7, 11 

 

  16α 16β 6α-
μετά 

10α-μετά 14 15α 

Spearman's 
rho 16α 

Συντελεστής 
συσχέτισης 1,000 ,422 ,775 ,542 ,510 ,223 

Επίπεδο 
σημαντικότητας . ,005 ,000 ,000 ,001 ,155 

16β 
Συντελεστής 
συσχέτισης ,422 1,000 ,424 ,423 ,351 ,449 

Επίπεδο 
σημαντικότητας ,005 . ,005 ,005 ,023 ,003 

Πίνακας 7.39: Πίνακας συσχετίσεων μεταβλητών ερωτήσεων 16, 15, 6α, 10α,14,15α 

 

Επίσης διαπιστώνεται ισχυρή θετική συσχέτιση για τις μεταβλητές που αντιστοιχούν 

στις ερωτήσεις 6α, 10α, 14 με την 16α  και μέτρια θετική συσχέτιση με την 16β. Αυτό 

σημαίνει ότι τα υποκείμενα της έρευνας φαίνεται να προοδεύουν προς την ίδια 

κατεύθυνση όσον αφορά τόσο στην ποιοτική διάσταση όσο και στην ποσοτική 

διάσταση της σχολικής επιστημονικής γνώσης, κάτι που αποτελεί σοβαρή ένδειξη για 

μια συνεκτική γνωστική πρόοδο των μαθητών/τριών. 

 
 
 

 16α 16β 7α-μετά 7β-μετά 11α-μετά 11β-μετά 

Spearman's 

rho 
16α 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

1,000 ,422 ,079 ,518 ,421 ,548 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

. ,005 ,618 ,000 ,005 ,000 

16β 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

,422 1,000 -,144 ,354 ,320 ,548 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

,005 . ,362 ,022 ,039 ,000 
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7.2. Συζήτηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων προελέγχου και 
μετελέγχου ανά ενότητα ερωτήσεων   
 
 Από την ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτήματα προελέγχου και μετελέγχου  

κάνουμε μια σειρά από γενικές διαπιστώσεις που παρατίθενται ανά διάσταση γνώσης. 

 

Για την τεχνολογική διάσταση της επιδιωκόμενης σχολικής γνώσης 

Τα ερωτήματα 1, 2, 3 του ερωτηματολογίου, τα οποία δόθηκαν και στον προέλεγχο και 

στο μετέλεγχο, και το ερώτημα 13, το οποίο δόθηκε μόνο κατά τον μετέλεγχο, 

διερευνούν την οικοδόμηση τεχνολογικής γνώσης σχετικής με τη δομή και τη 

λειτουργία των διαφόρων τύπων αυτοκινήτου τα οποία είτε έγιναν αντικείμενο της 

διδακτικής παρέμβασης (συμβατικού και ηλεκτρικού), είτε αποτέλεσαν αντικείμενο 

ερώτησης η οποία τέθηκε μόνο στον μετέλεγχο (ερώτηση 13). Πιο συγκεκριμένα, με 

τις ερωτήσεις αυτές διερευνάται η επιθυμητή γνωστική πρόοδος των μαθητών για τον 

τρόπο που τα εξαρτήματα και υποσυστήματα από τα οποία αποτελούνται αυτοί οι τύποι 

αυτοκινήτων τοποθετούνται, ομαδοποιούνται και συσχετίζονται στα τεχνολογικά αυτά 

σύνθετα συστήματα, καθώς και για την λειτουργία τους, ξεχωριστά αλλά και όλου του 

συστήματος. Οι μαθητές/τριες κατά τον προέλεγχο δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν με 

συστηματικό τρόπο τη δομή και τη λειτουργία ενός βενζινοκίνητου και ενός 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Κατά πλειοψηφία συσχετίζουν τα επιμέρους εξαρτήματα 

μεταξύ τους με τυχαίο τρόπο, πράγμα που υποδηλώνει έλλειμμα γνώσης σε σχέση με 

την λειτουργική σύνδεσή τους και την εν γένει λειτουργία του αυτοκινήτου. Κατά τον 

μετέλεγχο, αντίθετα, φαίνεται οι μαθητές να ομαδοποιούν (ερώτηση 1) τα διάφορα 

εξαρτήματα και συστήματα με συστηματικό τρόπο ο οποίος φαίνεται να αντιστοιχεί 

στην ενεργειακή αλυσίδα που εκφράζει την λειτουργία του βενζινοκίνητου 

αυτοκινήτου διαχωρίζοντας τα βασικά λειτουργικά μέρη που αφορούν στην κύρια 

ενεργειακή διαδρομή. Επίσης, αρκετοί/ές μαθητές/τριες φαίνεται να αναγνωρίζουν τα 

βασικά εξαρτήματα του βενζινοκίνητου και του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και να 

διακρίνουν τα εξαρτήματα εκείνα που διαφοροποιούν τη λειτουργία τους (ερώτηση 3). 

Και πάλι το κριτήριο φαίνεται να είναι η συσχέτιση της δομής των διαφόρων τύπων 

αυτοκινήτου με την ενεργειακή λειτουργία τους. Η χρησιμοποίηση της ποιοτικής 

προσέγγισης μια ενεργειακής αλυσίδας φαίνεται μάλιστα να λειτουργεί και ως 

εργαλείο αναλογικής σκέψης ώστε να οδηγούνται στην αναγνώριση και διάκριση 

βασικών εξαρτημάτων και συστημάτων για ένα τύπο αυτοκινήτου που δεν είχε 
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διδαχθεί (ηλιακό αυτοκίνητο-ερώτηση 13). Το κριτήριο της σύνδεσης της τεχνολογικής 

δομής με την ενεργειακή περιγραφή φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση 

της οικοδόμησης στοιχείων της λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και 

συστημάτων ξεχωριστά για το καθένα από αυτά και εν συνόλω για τον κάθε τύπο 

αυτοκινήτου (ερωτήσεις 2 και 4). Παρατηρείται μετατόπιση προς την επάρκεια 

αιτιολόγησης λειτουργίας για όλα τα εξαρτήματα και εντονότερα για τον κινητήρα (ως 

τον βασικό μετατροπέα μορφών μεταφοράς ενέργειας), το ντεπόζιτο και τη μπαταρία 

(ως τους χώρους αποθήκευσης της ενέργειας) και το δυναμό. Από τα παραπάνω 

φαίνεται ότι η πρόνοια κατά το σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης να υπάρξει 

οργανική σύνδεση της τεχνολογικής διάστασης με την επιστημονική διάσταση της 

σχολικής γνώσης (πίνακας 5.2) απεδείχθη ένα αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο που 

μπορεί να προστεθεί στα επιχειρήματα για την καταλληλότητα μιας ενοποιημένης 

ματιάς στη διδασκαλία επιστήμης και τεχνολογίας στα πλαίσια ενός αναλυτικού 

προγράμματος φυσικών επιστημών, τουλάχιστον στο επίπεδο της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και των μικρών ηλικιών (Layton, 1990; Κολιόπουλος, 2004; Tala, 2009). 

Επιπλέον, από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν φαίνεται ότι κατά 

τον μετέλεγχο, οι μαθητές/τριες δίνουν ποιοτικά βελτιωμένες απαντήσεις 

χρησιμοποιώντας τεχνική ορολογία.     

 

Για την ποιοτική προσέγγιση της επιστημονικής (ενεργειακής) διάστασης της 

επιδιωκόμενης σχολικής γνώσης 

Τα ερωτήματα 5, 6, 9,10 του ερωτηματολογίου, τα οποία δόθηκαν και στον προέλεγχο 

και στο μετέλεγχο, και τα ερωτήματα 14 και 15, τα οποία δόθηκαν μόνο κατά τον 

μετέλεγχο, διερευνούν την εννοιολογική διάσταση της επιδιωκόμενης σχολικής 

επιστημονικής γνώσης και πιο συγκεκριμένα το αν οι μαθητές/τριες είναι σε θέση να 

οικοδομήσουν στοιχεία ενός ποιοτικού ενεργειακού μοντέλου (μοντέλο ενεργειακών 

αλυσίδων) με το οποίο να εξηγούν τη λειτουργία και τη κίνηση διαφόρων τύπων 

αυτοκινήτου. Η ανάλυση των δεδομένων του προελέγχου για αυτά τα ερωτήματα, 

καταδεικνύει πως η πλειονότητα των ερωτώμενων προτιμά είτε να μην απαντήσει ή να 

δώσει απαντήσεις σχετικές με τη φαινομενολογία των δύο τύπων αυτοκινήτου. Για 

άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι οι μαθητές/τριες δεν χρησιμοποιούν την ενεργειακή 

‘γλώσσα’ αυθόρμητα για να εξηγήσουν φυσικά ή τεχνολογικά φαινόμενα (Driver & 

Millar, 1985; Solomon, 1985; Koliopoulos & Ravanis, 2001). Κατά τον μετέλεγχο, 

διαπιστώνεται σαφής βελτίωση προς ενεργειακού τύπου αιτιολογήσεις και δυνατότητα 
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χρήσης του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων. Πιο συγκεκριμένα, στο ζεύγος 

ομοειδών ερωτήσεων 5 και 9, οι περισσότεροι ερωτώμενοι τεκμηριώνουν την 

απάντησή τους μεταβαίνοντας από λειτουργικές ή άλλες αιτιολογήσεις σε ενεργειακές 

αιτιολογήσεις οι οποίες εισάγουν στοιχεία της ποιοτικής εκδοχής του μοντέλου των 

ενεργειακών αλυσίδων. Αρκετοί από τους μαθητές/τριες μάλιστα αναγνωρίζουν, 

ερμηνεύουν και σχεδιάζουν πλήρεις και επαρκείς μορφές σχηματικών αναπαραστάσεων 

του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων και μάλιστα για τη λειτουργία και κίνηση 

τύπων αυτοκινήτου που δεν αποτέλεσαν αντικείμενα της συγκεκριμένης διδακτικής 

παρέμβασης (ερωτήσεις 14 και 15). Η σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου των 

ενεργειακών αλυσίδων χρησιμοποιήθηκε επίσης με επιτυχία στο ζεύγος των ομοειδών 

ερωτήσεων 6 και 10, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να σειριοθετήσουν διάφορα 

εξαρτήματα των δύο τύπων αυτοκινήτου που αποτέλεσαν αντικείμενο της διδακτικής 

παρέμβασης. Από την ανάλυση δεδομένων που ελήφθησαν από αυτή την ενότητα 

ερωτήσεων φαίνεται, λοιπόν, ότι επιβεβαιώνονται συμπεράσματα παλιότερων ερευνών 

σύμφωνα με τα οποία μαθητές/τριες αυτού περίπου του ηλικιακού φάσματος είναι σε 

θέση να οικοδομήσουν ποιοτικές ενεργειακές έννοιες για να εξηγήσουν τη λειτουργία 

σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων (Wendel, 2014; Sissamberi & Koliopoulos, 

2015). Επίσης φαίνεται ότι, αν και είναι γνωστό ότι η αποκωδικοποίηση από τους 

μαθητές, ιδιαίτερα των χαμηλών ηλικιακών βαθμίδων, πάσης φύσεως συμβολικών 

αναπαραστάσεων για την ενέργεια είναι ένα δύσκολο έργο (Amettler & Pinto, 2002; 

Stylianidou, 2002), στις περιπτώσεις των σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων η 

χρήση ποιοτικών σχηματικών αναπαραστάσεων καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για 

την οικοδόμηση μιας πρώτης ενεργειακής νοητικής παράστασης.        

 

Για την ποσοτική προσέγγιση της επιστημονικής (ενεργειακής) διάστασης της 

επιδιωκόμενης σχολικής γνώσης 

Στα ερωτήματα 7,8,11,12 του ερωτηματολογίου, τα οποία δόθηκαν και στον προέλεγχο 

και στο μετέλεγχο, και τo ερώτημα 16 το οποίο δόθηκε μόνο κατά τον μετέλεγχο, 

εστιάζουμε στην ποσοτικού τύπου εννοιολογική συνιστώσα γνώσης και επιδιώκουμε 

να ανιχνεύσουμε αν οικοδομήθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες νοητικές 

αναπαραστάσεις που εμπεριέχουν ποσοτικές παραμέτρους για την ενέργεια. Δεν 

ανιχνεύθηκαν ποσοτικού τύπου ενεργειακά στοιχεία στις αιτιολογήσεις που δίνουν οι 

μαθητές/τριες κατά τον προέλεγχο. Μάλιστα επειδή τα σχετικά ερωτήματα επιζητούν 

ποσοτική δικαιολόγηση ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος δεν αιτιολογούν τις 
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απαντήσεις τους ή αποφεύγουν εντελώς να απαντήσουν. Κατά τον μετέλεγχο 

ανιχνεύονται αρκετές επαρκείς απαντήσεις για το ζεύγος ερωτημάτων 7 και 11 όπου 

αρκετοί/ές μαθητές/τριες φαίνεται να εφαρμόζουν την αρχής διατήρησης της ενέργειας 

στο πλαίσιο, βεβαίως, του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων. Το ίδιο συμβαίνει και 

για το ζεύγος ερωτήσεων 8 και 12 όπου στην εκφώνηση δεν υπάρχει καμιά αναφορά 

σε ποσοτικά στοιχεία. Οι απαντήσεις αρκετών μαθητών/τριών στο τελευταίο ζεύγος 

ερωτήσεων συνδέουν τις προτεινόμενες τεχνολογικές λύσεις με την ποσοτική έννοια 

της ενεργειακής απόδοσης. Η ανάλυση των δεδομένων από τα παραπάνω ζεύγη 

ερωτήσεων δείχνει, λοιπόν, ότι οι μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας είναι σε θέση να 

συνδέσουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων 

δεδομένων των δυσκολιών που έχουν εντοπισθεί σε παλιότερες έρευνες σχετικά με την 

αδυναμία μαθητών/τριών των υψηλών βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και των χαμηλών 

βαθμίδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εφαρμόσουν την ποσοτική διάσταση 

της ενεργειακής εξήγησης κυρίως σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής (λειτουργία 

οικιακών μετρητών ενέργειας, λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας) (Δελέγκος, 

2012; Σισσαμπέρη, 2015). Τέλος, η ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν για την 

ερώτηση 16 όπου οι μαθητές/τριες χρειάζεται να συμπληρώσουν ποσοτικά στοιχεία σε 

μια σχηματική αναπαράσταση ενεργειακής αλυσίδας και να υπολογίσουν τη σχετική 

ενεργειακή απόδοση έδειξε συμβατότητα με τα αποτελέσματα των υπολοίπων 

ερωτήσεων αυτής της ενότητας ερωτήσεων. Από τα παραπάνω, βεβαίως, δεν μπορούν 

να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με το αν οι μαθητές/τριες είναι σε θέση 

να εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας στην περίπτωση της λειτουργίας 

ενός αυτοκινήτου, αλλά αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι μπορούν να 

εφαρμόζουν την συγκεκριμένη αρχή στο πλαίσιο της σχηματικής αναπαράστασης μιας 

ενεργειακής αλυσίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Συμπεράσματα 
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8.0 Εισαγωγή 

Το βασικό ζήτημα το οποίο διερευνάται στην παρούσα διατριβή είναι η δυνατότητα 

σχεδιασμού μιας ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων που να στοχεύει στην γνωστική 

πρόοδο μαθητών της α' Γυμνασίου στο θέμα της τεχνολογικής και ενεργειακής 

προσέγγισης της λειτουργίας διαφόρων τύπων αυτοκινήτου, ενός δηλαδή θέματος που 

αφ΄ενός εγγράφεται στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα Τεχνολογίας και αφ’ ετέρου 

εντάσσεται στην καθημερινότητα των μαθητών/τριών και παρουσιάζει έντονο 

κοινωνικό ενδιαφέρον, κυρίως από περιβαλλοντικής απόψεως. Σε αυτό το κεφάλαιο 

επιχειρούμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας με αναφορά τους 

στόχους που τέθηκαν στην ενότητα 1.3 του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας. 

Υπενθυμίζουμε ότι κεντρική συνθήκη διεξαγωγής αυτής της έρευνας είναι η 

δυνατότητα συγκρότησης μιας διδακτικής παρέμβασης με συγκεκριμένο και αυτόνομο 

γνωστικό αντικείμενο την τεχνολογία του αυτοκινήτου και την ενεργειακή του 

υπόσταση, το περιεχόμενο της οποίας να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις: (α) να 

αποτελεί επιστημολογικά έγκυρο διδακτικό μετασχηματισμό της γνώσης αναφοράς, 

(β) να ανταποκρίνεται στις γνωστικές δυνατότητες και την νοητική υποδομή των 

μαθητών της α’ Γυμνασίου και (γ) να είναι συμβατό με το ελληνικό αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών.  

8.1 Σχετικά με το σχεδιασμό της διδακτικής ακολουθίας 

Η γνώση αναφοράς αφορά σε ένα σύνθετο τεχνολογικό σύστημα μεσαίας κλίμακας 

(αυτοκίνητο) το οποίο αποτελείται από υποσυστήματα τα οποία εισφέρουν στο τελικό 

λειτουργικό αποτέλεσμα. Η επιστημολογική ανάλυση περιεχομένου ανέδειξε την 

πολλαπλή υπόσταση του αυτοκινήτου ως ενός τεχνολογικού συστήματος, ενός 

ενεργειακού μετατροπέα και μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου της σύγχρονης ζωής.  

Εντοπίστηκαν τουλάχιστον τρεις διαστάσεις της γνώσης αναφοράς (τεχνολογική, 

επιστημονική, περιβαλλοντική) μέσω μιας προσέγγισης του συστήματος αυτού που 

εστίασε (α) στην ιστορική του εξέλιξη και διαμόρφωση, (β) στη δομή και λειτουργία 

των δύο βασικών τύπων που αποτέλεσαν αντικείμενα της διδακτικής παρέμβασης 

(συμβατικό βενζινοκίνητο και ηλεκτρικό), καθώς και (γ) στους τρόπους τεχνολογικής 

και ενεργειακής αναπαράστασής του. Επίσης, τόσο ως προς την τεχνολογική, όσο και 

ως προς την επιστημονική (ενεργειακή) διάσταση της γνώσης, αναδείχθηκαν τα 

στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να μετασχηματισθούν διδακτικά ώστε να 
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αποτελέσουν εν δυνάμει αντικείμενο διδασκαλίας στο επίπεδο της α’ γυμνασίου, για 

μαθητές δηλαδή που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αφαιρετική σκέψη 

(Κολιόπουλος, 2006; Ραβάνης, 2018). Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε τεχνολογικές και 

ενεργειακές αναπαραστάσεις της λειτουργίας του αυτοκινήτου που είναι δυνατόν να 

αποδοθούν και με σχηματικό τρόπο και σε απλές ποιοτικές και ποσοτικές ενεργειακές 

έννοιες οι οποίες περιγράφουν τη μεταφορά και το ισοζύγιο ποσοτήτων ενέργειας σε 

ένα τεχνολογικό σύστημα. Ειδικά η ανίχνευση ποιοτικών εξηγητικών μοντέλων και 

αντίστοιχων σχηματικών αναπαραστάσεων στη γνώση αναφοράς είναι σημαντικό 

στοιχείο, καθ΄ όσον αν η γνώση αυτή ήταν, για παράδειγμα, γνώση αποκλειστικά 

μαθηματικής φύσεως, τότε θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολος ή και αδύνατος ένας διδακτικός 

μετασχηματισμός της γι’ αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης.   

Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε επίσης ο βαθμός συμβατότητας των εξηγητικών 

σχημάτων που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες όταν καλούνται να εξηγήσουν  φυσικά 

ή τεχνολογικά συστήματα, αν και η βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο τομέα της 

εργασίας (ενεργειακή προσέγγιση μέσων μεταφοράς) είναι ιδιαιτέρως πτωχή. Έτσι, 

κατ’ αρχάς επισημάνθηκαν οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών για την 

έννοια της ενέργειας οι οποίες, για την ηλικιακή περίοδο για την οποία ενδιαφερόμαστε 

είναι συνήθως απολύτως ασύμβατες με την επιδιωκόμενη σχολική γνώση και ιδιαίτερα 

με αυτή που σχετίζεται με σύνθετα τεχνολογικά συστήματα. Συγχρόνως, όμως, 

αναδείχθηκαν δύο στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της προσπάθειας να διερευνηθεί η 

δυνατότητα σχεδιασμού κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας να οικοδομήσουν μια πρώτη 

τεχνολογική και ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας του αυτοκινήτου. Το πρώτο 

στοιχείο αφορά στη δυνατότητα παιδιών αυτής της ηλικίας να χρησιμοποιούν τη 

λεγόμενη συστημική σκέψη, με την οποία μπορεί να περιγράφουν και εξηγούν τα 

σύνθετα φυσικά και τεχνολογικά συστήματα και ενίοτε να χρησιμοποιούν και 

ενεργειακούς όρους (Σισσαμπέρη, 2015). Το δεύτερο στοιχείο αφορά στη δυνατότητα 

της χρήσης του γραμμικού αιτιακού συλλογισμού, ενός συλλογισμού δηλαδή, που είναι 

απολύτως συμβατός με ορισμένα στοιχεία ποιοτικής ενεργειακής εξήγησης των 

φυσικών και τεχνολογικών συστημάτων και επιπλέον αποτελεί προνομιακό εξηγητικό 

μοντέλο ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες (Κολιόπουλος, 2008). Επιχειρήθηκε πιο 

συγκεκριμένα, να τεκμηριωθεί ότι οι νοητικές αυτές παραστάσεις των μαθητών είναι 

συμβατές με το εννοιολογικό πλαίσιο της μακροσκοπικής θερμοδυναμικής και 

ιδιαίτερα με το μοντέλο των ενεργειακών αλυσίδων που φαίνεται να αποτελεί ένα 



 160 

κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό αυτής της γνώσης αναφοράς ακόμη και σε πολύ 

μικρές ηλικίες (Κολιόπουλος, 2014).  

Στην παρούσα εργασία αναδείχθηκε επίσης, το θεωρητικό ζήτημα του διδακτικού 

μετασχηματισμού της σύνθεσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης αναφοράς 

σε σχολική γνώση και επιχειρήθηκε να τεκμηριωθεί η πεποίθηση της δυνατότητας 

εισαγωγής ποιοτικών στοιχείων φυσικής και τεχνολογίας σε εκπαιδευτικές βαθμίδες 

στις οποίες θεωρείται πρόωρη η εισαγωγή αφηρημένων εννοιών όπως αυτή της 

ενεργειακής προσέγγισης σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλύθηκαν οι διάφοροι τρόποι προσέγγισης των δύο μορφών γνώσης και κυρίως αυτή 

μιας ενοποιημένης μορφής της, της τεχνοεπιστημονικής προσέγγισης (Κουλαϊδής, 

Δημόπουλος, Σκλαβενίτη & Χρηστίδου, 2001; Tala, 2009). Στη συνέχεια, έγινε 

περιγραφή των διαφορετικών αντιλήψεων διδασκαλίας και μάθησης και ιδιαίτερα της 

εποικοδομητικής αντίληψης σύμφωνα με την οποία η επιδιωκόμενη σχολική γνώση 

επιτυγχάνεται με τη σταδιακή οικοδόμηση γνωστικών μοντέλων εκ μέρους των 

μαθητών με τη βοήθεια κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων (Tiberghien, 1997; 

Κολιόπουλος, 2006; Ραβάνης, 2018). Η εποικοδομητική αντίληψη την οποία 

υιοθετούμε εδώ είναι απολύτως συμβατή με την λεγόμενη διερευνητική διδασκαλία 

σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/τριες μέσω της ενασχόλησής τους με 

δραστηριότητες-προβλήματα, και προσπαθώντας να προσεγγίσουν τη λύση τους, 

οικοδομούν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού έννοιες, μεθόδους και πολιτισμικά 

στοιχεία της επιδιωκόμενης από τη διδασκαλία γνώσης. Στην παρούσα εργασία η 

έμφαση δίδεται στην εννοιολογική διάσταση της επιθυμητής γνώσης και διατυπώνεται 

η υπόθεση ότι, οι μαθητές/τριες του δείγματος της έρευνας θα οδηγηθούν να 

οικοδομήσουν στοιχεία του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων του σύνθετου 

τεχνολογικού συστήματος του αυτοκινήτου κατ’ αναλογία με περιπτώσεις στις οποίες 

μαθητές αυτής ή κοντινής ηλικιακής περιόδου το κατάφεραν για άλλα σύνθετα 

τεχνολογικά συστήματα όπως είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας ή 

προσαρμοσμένα τεχνολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε πανεπιστημιακά 

εργαστήρια (Sissamberi & Koliopoulos, 2015; Dalapa, Vagena, Sissamberi & 

Koliopoulos, 2019). Τέλος, η ανάλυση των υφιστάμενων αναλυτικών προγραμμάτων 

Φυσικής και τεχνολογίας της α’ γυμνασίου επιβεβαίωσε τη συνθήκη η συγκεκριμένη 

έρευνα να είναι συμβατή με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα. Συγχρόνως, όμως, με την 

αποσαφήνιση του παιδαγωγικού πλαισίου της έρευνας διαφάνηκαν και οι λόγοι 

υπέρβασής του.                   
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Αποτέλεσμα των τριών ειδών ανάλυσης που επιχειρήθηκε, ήταν ο σχεδιασμός των 

διδακτικών στόχων και του εννοιολογικού περιεχομένου της προτεινόμενης διδακτικής 

ακολουθίας. Επομένως θεωρούμε ότι ικανοποιείται η πρώτη γενική υπόθεση της 

εργασίας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρώτο κεφάλαιο (ενότητα 1.3) σύμφωνα με την 

οποία είναι δυνατή η δημιουργία μιας διδακτικής ακολουθίας για την ενέργεια, το 

αυτοκίνητο και το περιβάλλον στην α’ Γυμνασίου της οποίας το περιεχόμενο να 

αποτελεί επιστημονικά έγκυρο διδακτικό μετασχηματισμό της γνώσης αναφοράς σε 

σχολική, να ανταποκρίνεται στις γνωστικές ανάγκες και δυνατότητες των 

μαθητών/τριών αυτής της ηλικίας και, συγχρόνως, να είναι συμβατή με το ελληνικό 

πρόγραμμα σπουδών. 

8.2 Σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση της διδακτικής ακολουθίας 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, συνοδεύτηκε από ερωτηματολόγιο δεκαέξι ερωτήσεων 

που συμπληρώθηκε από τους μαθητές/τριες του δείγματός της έρευνας πριν και αμέσως 

μετά την ολοκλήρωσή της με το οποίο επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί η επιδιωκόμενη 

γνωστική πρόοδός τους. Η ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν έδειξε ότι υπήρξαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στις νοητικές παραστάσεις των μαθητών/τριών όσον 

αφορά τόσο στην τεχνολογική όσο και στην επιστημονική (ενεργειακή) διάσταση της 

προτεινόμενης σχολικής γνώσης. Αποδίδουμε αυτή την εξέλιξη των ιδεών των 

μαθητών/τριών, κατά κύριο λόγο, στη συγκεκριμένη δομή και το κατάλληλο 

περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης όπως αυτά 

περιγράφονται στα ερευνητικά πρωτόκολλα του Παρατήματος Α, αφού (όπως 

επισημαίνεται στο κεφάλαιο 6) ελήφθησαν όλες εκείνες οι πρόνοιες για να 

διασφαλιστεί η ουδετεροποίηση άλλων σημαντικών μεταβλητών και η ελαχιστοποίηση 

της ενδεχόμενης επίδρασής τους στα αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβασης 

(διδάσκων, μέθοδος διδασκαλίας, έκθεση των μαθητών σε εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης κά). Πιο συγκεκριμένα, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:  

(α) Η πλειονότητα των μαθητών του δείγματος της έρευνας παρουσιάζει μετά την 

διδακτική παρέμβαση μετάβαση από νοητικές παραστάσεις κυρίως μη ενεργειακές σε 

νοητικές παραστάσεις που προσεγγίζουν το μοντέλο των ενεργειακών αλυσίδων και 

ότι μπορεί να εφαρμόζει αυτόν τον τρόπο προσέγγισης ακόμη και σε πεδία τα οποία 

δεν διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και για τα οποία ενδεχομένως οι 

μαθητές δεν είχαν άμεση εποπτεία (περιπτώσεις ηλιακού και υβριδικού αυτοκινήτου). 



 162 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα όλων των σχετικών ερευνών 

οι οποίες τονίζουν τη δυνατότητα μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης να εξηγούν σύνθετα φαινομενολογικά συστήματα (για τα οποία δεν έχουν 

πολλές φορές σαφή και άμεση αντίληψη των φαινομενολογικών και τεχνολογικών τους 

χαρακτηριστικών) με την ενεργειακή γλώσσα (Wendel, 2014; Sissamberi & 

Koliopoulos, 2015).  

(β) Για την πλειονότητα των μαθητών/τριών η ποιοτική διάσταση του μοντέλου των 

ενεργειακών αλυσίδων φαίνεται να είναι ένα ισχυρό εννοιολογικό εργαλείο, το οποίο 

μπορεί να ενοποιεί εξηγήσεις για διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Επίσης, για 

αρκετούς/ες από αυτούς/ές φαίνεται η ενεργειακή εξήγηση να προσδίδει νόημα και 

στην τεχνολογική συνθετότητα του συστήματος, με το σύστημα του ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου να φαίνεται ως προνομιακό φαινομενολογικό πεδίο συνάρθρωσης της 

τεχνολογικής με την επιστημονική γνώση. Η ευρύτερη έρευνα περιλαμβάνει 

περισσότερες πληροφορίες για το πως οι μαθητές συνδέουν την τεχνολογική με την 

επιστημονική (ενεργειακή) γνώση μέσω της συσχέτισης αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται από ερωτήσεις που αφορούν μόνο τη τεχνολογική γνώση και ερωτήσεις 

που αφορούν μόνο την επιστημονική γνώση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης σημασίας 

αντικείμενο έρευνας (Constantinou, Hadjilouka & Papadouris, 2010) η πραγμάτευση 

του οποίου όμως δεν περιλαμβάνεται στους στόχους της παρούσας εργασίας. Τέλος, η 

χρήση της ποιοτικής διάστασης του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων, φαίνεται ότι 

οδηγεί την πλειονότητα των μαθητών/τριών να εκφράσουν επαρκείς εξηγήσεις σε 

διάφορα επίπεδα (δομής και λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και συστημάτων 

του αυτοκινήτου, περιγραφής της μεταφοράς και διανομής της ενέργειας, προτάσεων 

βελτίωσης και υπέρβασης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

λειτουργίας συγκεκριμένων τύπων αυτοκινήτου). Όμως, όπως φαίνεται από τα 

παραδείγματα απαντήσεων  που  παρατίθενται στο κεφάλαιο 7, θεωρούμε ότι η 

οικοδόμηση στοιχείων της ποιοτικής διάστασης του μοντέλου των ενεργειακών 

αλυσίδων βελτίωσε όχι μόνο την επάρκεια αλλά και την ποιότητα των απαντήσεων για 

αρκετούς/ές μαθητές/τριες. Περιπτώσεις γλωσσικά επαρκών αιτιολογήσεων που 

υποδηλώνουν ταυτόχρονα εννοιολογική κατανόηση παρατηρήθηκαν σε όλες τις 

ερωτήσεις. Το αξιοσημείωτο αυτό εύρημα για παιδιά ηλικίας 12-13 ετών (ηλικιακή 

περίοδος κατά την οποία δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένα τα γλωσσικά εργαλεία που 

διαθέτουν), έχει παρατηρηθεί και σε παλιότερες έρευνες που αφορούν το ηλικιακό 
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φάσμα 10-14 ετών (Koliopoulos & Ravanis, 2000; Μαλανδράκης, 2007; Papadouris & 

Constantinou, 2016).    

(γ) Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, διαπιστώθηκε σχετική γνωστική πρόοδος ως 

προς τη δυνατότητα οι μαθητές του δείγματος να χρησιμοποιούν επαρκώς την ποσοτική 

διάσταση του μοντέλου των ενεργειακών αλυσίδων. Στην ενότητα 7.2 αναφερθήκαμε 

στη δυνατότητα κάποιο/ες μαθητές/τριες να χειρίζονται επαρκώς την ποσοτική 

διάσταση της ενεργειακής γνώσης σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, τα ποσοστά 

επάρκειας είναι εμφανώς μειωμένα σε σχέση με τα παρατηρούμενα ποσοστά επάρκειας 

στην περίπτωση της χρήσης ποιοτικών στοιχείων της ενεργειακή γνώσης. Αυτό μπορεί 

να οφείλεται είτε στην αδυναμία των παιδιών αυτής της ηλικίας να αποδεχθούν τον 

ποσοτικό χαρακτήρα της έννοιας της ενέργειας (τουλάχιστον με όρους 

‘μεγαλύτερο/μικρότερο’), είτε σε αδυναμία του σχεδιασμού της διδακτικής ακολουθίας 

αφού υπάρχουν παραδείγματα αποδοχής της ποσοτικής διάστασης της ενέργειας ακόμη 

και σε μικρότερες ηλικίες υπό την προϋπόθεση να έχουν εισαχθεί με συστηματικό 

τρόπο διεργασίες μέτρησης της ενέργειας (Sissamberi & Koliopoulos, 2015; Delengos 

& Koliopoulos, 2018), κάτι που δεν είχε σχεδιασθεί για τη συγκεκριμένη διδακτική 

παρέμβαση.  

(δ) Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι, αν και δεν αξιολογήθηκε, στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας η περιβαλλοντική διάσταση της σχολικής γνώσης, η αίσθησή μας είναι 

ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών με αυτόν τον τύπο γνώσης στην πλειονότητα των 

διδακτικών ενοτήτων και ιδιαίτερα στην πέμπτη ενότητα (πίνακας 5.2) όπου εισήχθη η 

συσχέτιση της έννοιας της ενέργειας (απώλειες ενέργειας) και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της λειτουργίας του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, επέδρασε θετικά στην 

οικοδόμηση του εξηγητικού ενεργειακού πλαισίου. Η διάσταση αυτή δεν διερευνήθηκε 

επαρκώς σε αυτή την εργασία.   

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι επιβεβαιώθηκε και η δεύτερη 

γενική  υπόθεση της εργασίας (ενότητα 1.3) σύμφωνα με την οποία η πλειονότητα των 

μαθητών που θα παρακολουθήσουν την διδακτική ακολουθία για την ενέργεια, το 

αυτοκίνητο και το περιβάλλον θα είναι σε θέση να σημειώσει γνωστική πρόοδο σε 

σχέση με την επιδιωκόμενη τεχνολογική και επιστημονική σχολική γνώση, δηλαδή να 

μετακινηθεί προς νοητικές παραστάσεις εγγύτερες της σχολικής γνώσης και συνεπώς 

περισσότερο επαρκείς. 
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8.3 Σχετικά με τους περιορισμούς και τις δυνατές κατευθύνσεις της έρευνας 

Η πειραματική εφαρμογή της έρευνας έδειξε την καταλληλότητα του προτεινόμενου 

μοντέλου ανάλυσης και σύνθεσης της διδακτικής ακολουθίας για την εισαγωγή της 

ενεργειακής σκέψης σε συνδυασμό με την αντίληψη τεχνολογικών συστημάτων 

μεσαίας κλίμακας σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Όμως το μικρό σχετικά δείγμα καθώς 

και η μη χρήση αντίστοιχης ομάδας ελέγχου έθεσαν κάποιους περιορισμούς ως προς 

την ευρύτητα των δεδομένων. Μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση επιπλέον διερεύνησης 

θα μπορούσε, λοιπόν, να αφορά στην ευρύτερη εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας 

σε μεγαλύτερα δείγματα μαθητών/τριών και, κυρίως, σε πραγματικές συνθήκες 

διδασκαλίας, και μάλιστα από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό 

επιστημονικό υπόβαθρο. Στην λογική αυτή θα ήταν σκόπιμη και μια καταγραφή μέσω 

αντίστοιχου εργαλείου αξιολόγησης, των αντιλήψεων των ίδιων των εκπαιδευτικών και 

της διερεύνησης των εκδοχών ή των διαφοροποιήσεων ως προς το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της διδασκαλίας. Άλλωστε, όπως έχει διαφανεί και από προηγούμενες 

έρευνες, η μεταφορά μιας έρευνας από in vitro συνθήκες σε in vivo συνθήκες, αφ’ ενός 

απαιτεί ανασχεδιασμό της ίδιας της έρευνας και αφ’ ετέρου θα οδηγούσε σε χρήσιμα 

συμπληρωματικά συμπεράσματα όσον αφορά τη γνωστική πρόοδο μαθητών/τριών σε 

πραγματικές συνθήκες (Kanderakis, Dossis & Koliopoulos, 2011). Θα μπορούσε 

επιπλέον να καταγραφεί το αν και κατά πόσο επηρεάζεται το υπόλοιπο πρόγραμμα 

σπουδών των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας από την 

εφαρμογή της εμβόλιμης αυτής σειράς μαθημάτων. 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

 ΝΟΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Φέρνει στην τάξη ένα μοντέλο βενζινοκίνητου  
αυτοκινήτου (ΜΒΑ) και ζητά από τους μαθητές αφού το 
περιεργασθούν και αλληλεπιδράσουν, να ονομάσουν τα 
εξαρτήματα τα οποία αναγνωρίζουν. Τους ζητά να 
απαντήσουν στην ερώτηση Ε1.  
 
2. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε1.   
 
3.Προβάλλει μια σειρά διαφανειών-φωτογραφιών που 
απεικονίζουν διάφορα εξαρτήματα ενός πραγματικού 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.  
Μετά από συζήτηση με τους μαθητές καταλήγει σε 
καταγραφή της οριστικής λίστας διακριτών εξαρτημάτων. 
 
4. Ζητάει από τους μαθητές να αποδώσουν σε κάθε 
εξάρτημα τον ρόλο του και να περιγράψουν – αιτιολογήσουν 
την κατ’ αυτούς λειτουργία του.  Τους ζητά να απαντήσουν 
στην ερώτηση Ε2. 
 
5. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε2.   
 
6. Εισάγει  ένα είδος τεχνολογικού σχεδίου που αναπαριστά 
τη δομή των εξαρτημάτων του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου 
και με αλληλεπίδραση-συζήτηση με τους μαθητές/τριες τους 
ζητά να τοποθετήσουν τα γραφήματα των εξαρτημάτων στις 
θέσεις που καταλαμβάνουν στο περίγραμμα-κάτοψη του 
ΜΒΑ (σχήμα Σ1). 

1. Να παρατηρήσουν το 
μοντέλο ΜΒΑ και να 
απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση Ε1. 
 
2. Να λάβουν μέρος στις 
προκαλούμενες από τον 
εκπαιδευτικό συζητήσεις . 
 
3. Να συμπληρώσουν τον 
πίνακα της Ε2 σύμφωνα με 
την κατάληξη της 
συζήτησης. 
 
4. Να απαντήσουν 
γραπτώς στην ερώτηση 
Ε2.  
 
5. Να λάβουν μέρος στις 
προκαλούμενες από τον 
εκπαιδευτικό συζητήσεις 
και να συμπληρώσουν το 
σχήμα Σ1. 
 
6. Να σημειώσουν το 
τελικό τεχνολογικό σχέδιο 
που θα προκύψει από τις 
συζητήσεις. 

- Βασικά εξαρτήματα 
βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου. 
 
- Δομή και 
λειτουργία των 
βασικών 
εξαρτημάτων 
βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

- Ανάδειξη των αντιλήψεων 
των μαθητών σχετικά με την 
δομή και λειτουργία των 
βασικών εξαρτημάτων ενός 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.  
 
- Οικοδόμηση μιας πρώτης 
αναπαράστασης της δομής 
και λειτουργίας των βασικών 
εξαρτημάτων ενός 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Επιδεικνύει στους μαθητές το τεχνολογικό σχέδιο που 
αναπαριστά τη δομή των εξαρτημάτων του βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου και τους ζητά να ονομάσουν εξαρτήματα και 
λειτουργίες. 
 
2. Εστιάζει στο υποσύστημα που εξασφαλίζει την κίνηση στο 
όχημα και ζητά από τους μαθητές . Τους ζητά να απαντήσουν 
στην ερώτηση Ε3 (να εξηγήσουν γιατί κινείται ένα 
βενζινοκίνητο αυτοκίνητο κάνοντας διάκριση μεταξύ "γιατί" 
και "πως"). 
 
3. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε3 εστιάζοντας τη συζήτηση στις "προ-ενεργειακές" 
απαντήσεις των μαθητών.  
 
4. Ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση Ε4 
(κατασκευή αλυσίδας αντικειμένων). 
 
5. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε4. 
 
6. Εισάγει την έννοια της ενεργειακής αλυσίδας ως εξήγησης 
του φαινομένου της κίνησης ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. 
  

1. Να ανακαλέσουν τις γνώσεις 
τους για τη δομή και τη 
λειτουργία συστημάτων του 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου 
 
2. Να  απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση Ε3  
 
3. Να συμμετέχουν στην από τον 
εκπαιδευτικό προκαλούμενη 
συζήτηση 
 
4. Να  απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση Ε4 
 
5. Να συμμετέχουν στην από τον 
εκπαιδευτικό προκαλούμενη 
συζήτηση 
 
6. Να σημειώσουν την ενεργειακή 
εξήγηση της κίνησης ενός 
αυτοκινήτου καθώς και την 
συμβολική της αναπαράσταση  

 
 
 
 
 
 

- Μοντέλο ενεργειακής 
αλυσίδας (ποιοτική 
ενεργειακή προσέγγιση) 

 - Ανάδειξη / ενεργοποίηση  
‘προ-ενεργειακών’ αντιλήψεων 
των μαθητών (νοητική 
παράσταση ‘λειτουργίας’ ή/και 
‘διανομής’)  
 
- Ενεργοποίηση του γραμμικού 
αιτιακού συλλογισμού  
 
- Οικοδόμηση μιας πρώτης 
ποιοτικής αντίληψης του 
μοντέλου των ενεργειακών 
αλυσίδων  
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ΕΝΟΤΗΤΑ      1    
ΜΑΘΗΜΑ 4 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

 ΝΟΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση 
Ε5.  
 
2. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε5 (Με την συζήτηση να επικεντρώνεται στις 
απαντήσεις που εμπλέκουν ενεργειακές έννοιες). 
 
3. Ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση 
Ε6 (Σύγκριση ενεργειακών αλυσίδων για τις δύο 
καταστάσεις και προτάσεις αλλαγών). 
 
4. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε6. 
 
5. Εισάγει την αποδεκτή εξήγηση και την αντίστοιχη 
αποδεκτή αναπαράσταση της ενεργειακής αλυσίδας . 
 
6. Ζητά από τους μαθητές αν απαντήσουν στην ερώτηση 
Ε7 (ενεργειακή σύγκριση δυο αυτοκινήτων που κινούνται 
με ίδια σταθερή ταχύτητα – το ένα σε οριζόντιο δρόμο και 
το άλλο σε μεγάλη ανηφόρα) . 
 
7. Εισάγει τις ενεργειακές απώλειες με την μορφή 
θερμότητας. Οδηγεί τους μαθητές με κατάλληλες 
ερωτήσεις και συζήτηση στην έννοια των θερμικών 
απωλειών προς το περιβάλλον. 
 
8. Σχεδιάζει την μη ποσοτική ενεργειακή αλυσίδα και μέσω 
αυτής εισάγει την διατήρηση της ενέργειας σε κλειστό 
ενεργειακό σύστημα. 

1. Να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
του φύλλου εργασίας. 
 
2. Να συμμετέχουν στην 
προκαλούμενη από τον 
εκπαιδευτικό συζήτηση και στον 
σχεδιασμό της μη ποσοτικής 
αλυσίδας. 
 
 
 
 

 Μοντέλο 
ενεργειακής 
αλυσίδας (ποσοτική 
ενεργειακή 
προσέγγιση). 
 

 - Εφαρμογή της ποιοτικής 
αντίληψης του μοντέλου των 
ενεργειακών αλυσίδων 
 
- Οικοδόμηση μιας πρώτης 
ποσοτικής αντίληψης του 
μοντέλου των ενεργειακών 
αλυσίδων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΜΑΘΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Θέτει σε λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην 
τάξη το ΜΒΑ και καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στην 
ερώτηση E8 (περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέρη του 
αυτοκινήτου που  είναι υπεύθυνα για αυτές). 
 
2. Συζητά και σχολιάζει τις καταγραφές των μαθητών. 
 
3. Καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση Ε9 
(τροποποίηση ενεργειακής αλυσίδας). 
 
4. Συζητά και σχολιάζει τις καταγραφές των μαθητών. 
 
5.  Καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση Ε10 
(προτάσεις υπέρβασης των περιβαλλοντικών συνεπειών). 
 
5. Εισάγει την τροποποιημένη ενεργειακή αλυσίδα (απώλειες 
ενέργειας) και την κατηγοριοποίηση λύσεων για υπέρβαση των 
περιβαλλοντικών συνεπειών. 
 
 
 

1. Να απαντήσουν γραπτώς 
στην ερώτηση  Ε8. 
 
2. Να λάβουν μέρος στην 
προκαλούμενη από τον 
εκπαιδευτικό συζήτηση. 
 
3. Να απαντήσουν γραπτώς 
στην ερώτηση  Ε9 . 
 
4. Να λάβουν μέρος στην 
προκαλούμενη από τον 
εκπαιδευτικό συζήτηση. 
 
5. Να απαντήσουν γραπτώς 
στην ερώτηση  Ε10.  
 
6. Να σημειώσουν την 
τροποποιημένη ενεργειακή 
αλυσίδα και την 
κατηγοριοποίηση λύσεων  
για υπέρβαση των 
περιβαλλοντικών συνεπειών. 

 
 
 
 
 
 

Μοντέλο ενεργειακής 
αλυσίδας (ποσοτική 
προσέγγιση – απώλειες 
ενέργειας). 
 
 
 
 
 
 

Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις λειτουργίας 
βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου 
(θέρμανση, ρύπανση, 
θόρυβος). 
 
 
 
 
 
 

- Ανάδειξη των αντιλήψεων των 
μαθητών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές συνέπειες της 
λειτουργίας του αυτοκινήτου. 
 
- Οικοδόμηση μιας βελτιωμένης 
ποσοτικής αντίληψης του 
μοντέλου των ενεργειακών 
αλυσίδων 
 

 
 
 
 



 181 

ΕΝΟΤΗΤΑ    1 
ΜΑΘΗΜΑ 6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
1. Καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στη ερώτηση Ε11   η 
οποία αναφέρεται στην ποσοτικοποίηση του προβλήματος των 
απωλειών ενέργειας.   
 
2. Συζητά τις απαντήσεις των μαθητών και εισάγει την έννοια 
του βαθμού απόδοσης ενός αυτοκινήτου. 
 
3. Καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση Ε12 . 
 
4. Καλεί τους μαθητές να συζητήσουν τις απαντήσεις τους 
στην ερώτηση Ε12 και εισάγει στις αποδεκτές απαντήσεις. 
 
 
 
 

 
1. Να απαντήσουν γραπτώς 
στην ερώτηση  Ε11. 
 
2. Να λάβουν μέρος στην 
προκαλούμενη από τον 
εκπαιδευτικό συζήτηση και 
να σημειώσουν τα στοιχεία 
που αφορούν στον βαθμό 
απόδοσης ενός αυτοκινήτου. 
 
3. Να απαντήσουν γραπτώς 
στην ερώτηση  Ε12. 
 
4. Να λάβουν μέρος στην 
προκαλούμενη από τον 
εκπαιδευτικό συζήτηση και 
να καταγράψουν τα 
συμπεράσματα που θα 
προκύψουν. 

 
 

 
Βαθμός απόδοσης ενός 
ενεργειακού 
συστήματος 
(αυτοκίνητο) στα 
πλαίσια του μοντέλου 
ενεργειακής αλυσίδας. 

 
 

 
Εφαρμογή μιας βελτιωμένης 
ποσοτικής αντίληψης του 
μοντέλου των ενεργειακών 
αλυσίδων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ     2 
ΜΑΘΗΜΑ 7 ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ; 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

 ΝΟΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Παρέχει στην τάξη μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
(ΜΗΑ) και ζητά από τους μαθητές αφού το περιεργασθούν 
και αλληλεπιδράσουν, να ονομάσουν τα εξαρτήματα τα 
οποία αναγνωρίζουν. Τους ζητά να απαντήσουν στην 
ερώτηση Ε13 . 
 
2. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε13.   
 
3. Εισάγει με διαφάνειες ένα σχέδιο με εξαρτήματα ενός 
πραγματικού ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Μετά από 
συζήτηση με τους μαθητές καταλήγει σε καταγραφή της 
οριστικής λίστας διακριτών εξαρτημάτων και της 
λειτουργίας τους. 
 
4. Ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση 
Ε14. 
 
5. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε14 κατευθύνοντας τη συζήτηση προς την 
ενεργειακή εξήγηση.  
 
6.  Εισάγει την έννοια της ενεργειακής αλυσίδας ως 
εξήγησης του φαινομένου της κίνησης ενός 
ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου και ζητά από τους 
μαθητές/τριες να την σχεδιάσουν (ερώτηση Ε15) 

1. Να παρατηρήσουν το μοντέλο ΜΗΑ 
και να απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση Ε13. 
 
2. Να λάβουν μέρος στις 
προκαλούμενες από τον εκπαιδευτικό 
συζητήσεις. 
 
3. Να συμπληρώσουν σχετικό πίνακα 
σύμφωνα με την κατάληξη της 
συζήτησης. 
 
4. Να απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση  Ε14. 
 
5. Να λάβουν μέρος στις 
προκαλούμενες από τον εκπαιδευτικό 
συζητήσεις 
 
6. Να σημειώσουν την ενεργειακή 
εξήγηση της κίνησης ενός ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου καθώς και την συμβολική 
της αναπαράσταση στην ερώτηση Ε15. 

- Βασικά εξαρτήματα 
ηλεκτροκίνητου 
αυτοκινήτου. 
 
- Δομή και λειτουργία 
των βασικών 
εξαρτημάτων 
ηλεκτροκίνητου 
αυτοκινήτου. 

 
 
 
 
 

 Οικοδόμηση μιας 
αναλογικής προσέγγισης 
σχετικά με την δομή και 
λειτουργία των βασικών 
εξαρτημάτων ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
(επέκταση 
φαινομενολογικού 
πεδίου). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ     2 
ΜΑΘΗΜΑ 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΑΞΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΕ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

 ΝΟΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
1. Ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση 
Ε16. 
 
2. Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε16. 
 
3.  Ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση 
Ε17 . 
 
4.  Συζητά και σχολιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στην 
ερώτηση  Ε17 κατευθύνοντας τη συζήτηση προς την 
σύγκριση  ποιοτικά και ποσοτικά βενζινοκίνητου και 
ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. 
 

1. Να  απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση Ε16. 
 
2. Να λάβουν μέρος στις 
προκαλούμενες από τον εκπαιδευτικό 
συζητήσεις. 
 
3. Να απαντήσουν γραπτώς στην 
ερώτηση Ε17. 
 
4. Να λάβουν μέρος στις 
προκαλούμενες από τον εκπαιδευτικό 
συζητήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εμπέδωση σχετικά με 
τις τεχνολογικές 
διαφορές 
βενζινοκίνητου και 
ηλεκτροκίνητου 
αυτοκινήτου. 

Ενεργειακός βαθμός 
απόδοσης εξαρτήματος 
που ανήκει σε σύνθετο 
σύστημα. 
 
Βαθμός απόδοσης 
συνολικά σύνθετου 
τεχνολογικού 
συστήματος. 
 
 

 Εφαρμογή μιας 
βελτιωμένης ποσοτικής 
αντίληψης του μοντέλου 
των ενεργειακών 
αλυσίδων 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β - Φύλλα εργασίας 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθημάτων 1 & 2 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε1 
Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το μοντέλο αυτοκινήτου γράψτε τα εξαρτήματα που αναγνωρίζετε . 
Συμπληρώστε δηλαδή τον παρακάτω πίνακα : 
 ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Πώς το λένε) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε2 
Στην πρώτη στήλη βρίσκονται τα εξαρτήματα του μοντέλου αυτοκινήτου που βρίσκονται 
πάνω στο πάτωμά (σασί) του. Γράψτε με λίγα λόγια ποιος είναι ο ρόλος κάθε εξαρτήματος. 
 ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Πώς 

το λένε) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 (Τι κάνει ) 

1 Σύστημα ψύξης  
2 Άξονας με ρόδες  
3 Αναρτήσεις  
4 Κουτί ελέγχου  
5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης  
6 Ντεπόζιτο καυσίμου  
7 Κινητήρας   
8 Φίλτρο αέρα  
9 Εξάτμιση  
10 Καρμπυρατέρ  
11 Μπουζί   

 
ΣΧΗΜΑ  Σ1 
Κοιτώντας το μοντέλο αυτοκινήτου από πάνω προς τα κάτω, σχεδιάστε σαν κουτάκια τα 
διάφορα εξαρτήματα που καταγράψατε στον πίνακα, πάνω στην παρακάτω κενή πλατφόρμα 
και στην αντίστοιχη θέση που βρίσκονται στην βάση του μοντέλου. Μέσα σε κάθε ένα 
κουτάκι γράψτε το όνομα του αντίστοιχου εξαρτήματος. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθήματος 3 
 
Σχεδιάσαμε στο προηγούμενο μάθημα το μοντέλο αυτοκινήτου με τον παρακάτω τρόπο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπου:   Α: ανάρτηση 
   Ξ: άξονας από ρόδες 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε3 
Γιατί κινείται το βενζινοκίνητο αυτό αυτοκίνητο; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε4 
Το σύστημα κίνησης του μοντέλου αποτελείται από τα τέσσερα παρακάτω εξαρτήματα. Τοποθετήστε 
τα στην ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ (σχηματίζοντας μια οριζόντια αλυσίδα) και συνδέστε τα με βελάκια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι σημαίνουν τα βελάκια για εσάς; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΑ 

ΕΞΑΤΜΙΣΗ 

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙ    ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α 

Α 

Α 

Α 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣ
ΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
 
 
Ξ 

ΚΑΡΜΠΥ
ΡΑΤΕΡ  

 
 
Ξ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗ 

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 



 186 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθήματος 4 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  E5 
Ένα  βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τρέχει με σταθερή ταχύτητα 80 Km/h (χιλιόμετρα την ώρα). 
Κάποια στιγμή ο οδηγός ανάβει τα φώτα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου χωρίς να αλλάξει την 
πίεση που ασκεί το πόδι του στο γκάζι. 
 
Α. Κυκλώστε το σωστό 
 

1. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει σταθερή 
2. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται λιγάκι 
3. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται λιγάκι 
4. Δεν γνωρίζω 

 
Β. Αιτιολογείστε την απάντησή σας 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  E6 
Ένα  βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τρέχει με σταθερή ταχύτητα 80 Km/h (χιλιόμετρα την ώρα).  
Η ενεργειακή του αλυσίδα είναι η παρακάτω: 
 

 
 
 
Ξαφνικά ανάβουμε φώτα και κλιματισμό στο αυτοκίνητο. Πώς πιστεύετε πως θα γίνει τώρα η 
ενεργειακή αλυσίδα; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  E7 
Έχουμε  δυο όμοια αυτοκίνητα που κινούνται με την  ίδια σταθερή ταχύτητα  
 

– το ένα σε οριζόντιο δρόμο και                    
 
 
– το άλλο σε μεγάλη ανηφόρα                        
 

 
Περιγράψτε τι συμβαίνει με την ενέργεια στα δύο αυτά αυτοκίνητα 
 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθήματος 5 
 
Ε8. Μετά την λειτουργία του μοντέλου αυτοκινήτου στην τάξη, διαπιστώνουμε κάποιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Γράψτε ποιες είναι αυτές κατά την γνώμη σας. 
 
Ε9. Τι θα αλλαγές θα προτείνατε να γίνουν στην ενεργειακή αλυσίδα της λειτουργίας του 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου αν λάβετε υπ’ όψη σας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συζητήσαμε?     
 
Ε10. Τι λύσεις προτείνετε ώστε να ξεπερασθούν όλα αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
προκύπτουν από τη λειτουργία του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθήματος 6 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε11 
Α. Πώς μπορεί ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο να γίνει ενεργειακά πιο αποδοτικό; Δηλαδή να έχουμε 
σε αυτό λιγότερες απώλειες ενέργειας. 
 
Β. Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι μπορούμε να εκφράσουμε την αποδοτικότητα ενός αυτοκινήτου 
ποσοτικά; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε12 
Η ποσοτική ενεργειακή αλυσίδα που είδαμε σε προηγούμενο μάθημα είχε την παρακάτω μορφή :  
 
 

 
 
 
Υπολογίστε τον βαθμό απόδοσης του μοντέλου από τα δεδομένα που φαίνονται στο σχέδιο. 
 
Δηλαδή               η  =…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ100 30

40

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ

570

25 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ 
ΡΟΔΕΣ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθήματος 7 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε13 
A. Παρατηρήστε τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού μοντέλου αυτοκινήτου και σχεδιάστε το τεχνολογικό 
σχέδιό του (παριστάνοντας κάθε εξάρτημα με ένα κουτάκι) 
 

 
B. Γράψτε τα ονόματα των εξαρτημάτων που αναγνωρίζετε στο μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου και 
την αντίστοιχη λειτουργία τους (την δουλειά που κάνουν). 
 

ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε14 
Εξηγείστε γιατί κινείται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ   Ε15 
Σχεδιάστε την ενεργειακή αλυσίδα της κίνησης του ηλεκτρικού μοντέλου αυτοκινήτου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθήματος 8 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε16 
 
Παρακάτω φαίνεται η ενεργειακή αλυσίδα της κίνησης ενός συμβατικού αυτοκινήτου 
 
 

 
 
Ποιος είναι ο βαθμός απόδοσης; 

Α. ολόκληρου του αυτοκινήτου; 

Β. Της μηχανής μόνο; 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Ε17 
Αντικαθιστούμε το ντεπόζιτο με μια συστοιχία μπαταριών και τον βενζινοκινητήρα με έναν 
ηλεκτροκινητήρα με βαθμό απόδοσης η(ηλεκτρ) = 0,7. 
 
Α. Πώς θα γίνει τώρα η ενεργειακή αλυσίδα κίνησης ; 
 
Β. Πόσος θα είναι τώρα ο βαθμός απόδοσης του ηλεκτρικού πλέον αυτοκινήτου; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ100 30

40

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ

570

25 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ 
ΡΟΔΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ - Ερωτηματολόγιο 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Α. Στα παρακάτω κουτάκια φαίνονται κάποια εξαρτήματα ενός βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου. Τοποθετήστε τα σε δύο τουλάχιστον ομάδες (Για κάθε ομάδα βάλτε μαζί τους 
αντίστοιχους αριθμούς). 

 
 
ΟΜΑΔΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 
 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2  
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα αναφέροντας συνοπτικά τη δουλειά που κάνει το κάθε 
εξάρτημα ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Φώτα  
Μπαταρία  
Κινητήρας εσωτερικής καύσης   
Ντεπόζιτο καυσίμου  
Δυναμό (γεννήτρια)  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ  3  
Στον παρακάτω πίνακα, στην πρώτη στήλη,  φαίνονται τα εξαρτήματα ενός βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου. 
(Α) Στην δεύτερη στήλη βάλτε ένα Χ στα κοινά εξαρτήματα (δηλαδή αυτά που υπάρχουν σε 
ένα βενζινοκίνητο αλλά και σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
Αφήστε κενό αν νομίζετε ότι κάποιο εξάρτημα δεν υπάρχει στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
(Β) Στην τρίτη στήλη γράψτε τα εξαρτήματα που υπάρχουν ΜΟΝΟ στο ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο αλλά  κάνουν την ίδια δουλειά με αυτά του βενζινοκίνητου.  
   
Εξαρτήματα βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου 

Κοινά εξαρτήματα Εξαρτήματα ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου 

Φώτα   
Σύστημα μετάδοσης κίνησης   
Κινητήρας εσωτερικής καύσης    
Ντεπόζιτο καυσίμου   
Κλιματιστικό   
Εξάτμιση   
Δυναμό (γεννήτρια)   
Άξονας με ρόδες   

Άξονας 
 με ρόδες [1] 

Φώτα [2] 

Σύστημα 
μετάδοσης 
κίνησης [6] 

Ντεπόζιτο 
καυσίμου [3] Εξάτμιση [4] 

Κινητήρας 
εσωτερικής 
καύσης [7] 

Δυναμό [5] 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4  
Τι δουλειά κάνει ο κινητήρας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Εξηγείστε γιατί κινείται ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6  
(α) Τοποθετήστε ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ (δηλαδή, σχηματίζοντας μια οριζόντια αλυσίδα 
βάζοντας κουτάκια το ένα μετά το άλλο και συνδέοντάς τα με βελάκια)  τα εξαρτήματα ενός 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου που βλέπετε στα κουτάκια. 

 
(β) Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Τι σημαίνουν τα βελάκια; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7  
Ένα  βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τρέχει με σταθερή ταχύτητα 80 Km/h (χιλιόμετρα την ώρα). 
Κάποια στιγμή ο οδηγός ανάβει τα φώτα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου χωρίς να 
αλλάξει την πίεση που ασκεί το πόδι του στο γκάζι. 
 
Α. Κυκλώστε το σωστό 

5. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει σταθερή 
6. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται λιγάκι 
7. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται λιγάκι 
8. Δεν γνωρίζω 

 
Β. Αιτιολογείστε την απάντησή σας 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8  
Ποιες αλλαγές προτείνετε να γίνουν σε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο ώστε να γίνει πιο 
αποδοτικό (δηλαδή, να διανύει μεγαλύτερη απόσταση ξοδεύοντας την ίδια ποσότητα 
καυσίμου); 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9  
Εξηγείστε γιατί κινείται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10  
(α) Τοποθετήστε ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ (δηλαδή, σχηματίζοντας μια οριζόντια αλυσίδα 
βάζοντας κουτάκια το ένα μετά το άλλο και συνδέοντάς τα με βελάκια) τα εξαρτήματα ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου που βλέπετε στα κουτάκια. 

 
(β) Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Τι σημαίνουν τα βελάκια; 
 
 
 

3. Ντεπόζιτο 
καυσίμου 

1. Άξονας 
με ρόδες 

4. Σύστημα 
μετάδοσης 
κίνησης 

2. Κινητήρας 
εσωτερικής 
καύσης 

3. Μπαταρίες 4. Άξονας με 
ρόδες 

1. Σύστημα 
μετάδοσης 
κίνησης 

2. Ηλεκτρικός 
κινητήρας 
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ΕΡΩΤΗΣΗ   11 
Ένα  ηλεκτρικό αυτοκίνητο τρέχει με σταθερή ταχύτητα 80 Km/h (χιλιόμετρα την ώρα). 
Κάποια στιγμή ο οδηγός ανάβει τα φώτα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου χωρίς να 
αλλάξει την πίεση που ασκεί το πόδι του στο γκάζι. 
 
Α. Κυκλώστε το σωστό 

1. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει σταθερή 
2. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται λιγάκι 
3. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται λιγάκι 
4. Δεν γνωρίζω 

 
Β. Αιτιολογείστε την απάντησή σας 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 12  
Ποιες αλλαγές προτείνετε να γίνουν σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ώστε να γίνει πιο 
αποδοτικό (δηλαδή, να διανύει μεγαλύτερη απόσταση όταν «τελειώνει» η μπαταρία του); 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 13 
Στον παρακάτω πίνακα, στην πρώτη στήλη,  φαίνονται τα εξαρτήματα ενός βενζινοκίνητου 
αυτοκινήτου. 
 
(Α) Στην δεύτερη στήλη βάλτε ένα Χ στα κοινά εξαρτήματα (δηλαδή αυτά που υπάρχουν σε 
ένα βενζινοκίνητο αλλά και σε ένα ηλιακό αυτοκίνητο 
Αφήστε κενό αν νομίζετε ότι κάποιο εξάρτημα δεν υπάρχει στο ηλιακό αυτοκίνητο 
 
(Β) Στην τρίτη στήλη γράψτε τα εξαρτήματα που υπάρχουν ΜΟΝΟ στο ηλιακό αυτοκίνητο 
αλλά  κάνουν την ίδια δουλειά με αυτά του βενζινοκίνητου.    
  
Εξαρτήματα βενζινοκίνητου 

αυτοκινήτου 
Κοινά εξαρτήματα Εξαρτήματα ηλιακού 

αυτοκινήτου 
Φώτα   
Σύστημα μετάδοσης κίνησης   
Κινητήρας εσωτερικής καύσης    
Ντεπόζιτο καυσίμου   
Κλιματιστικό   
Εξάτμιση   
Δυναμό (γεννήτρια)   
Άξονας με ρόδες   
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 14 
Σχεδιάστε την ενεργειακή αλυσίδα ενός ηλιακού αυτοκινήτου 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15  
Α. Τι είδους όχημα μπορεί να αναπαριστά η παρακάτω ενεργειακή αλυσίδα; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είδος οχήματος:  
Β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 16 
Α. Συμπληρώστε την παρακάτω ενεργειακή αλυσίδα για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
 

 
 
 
Β. Ποιος είναι ο συνολικός βαθμός απόδοσης του οχήματος; 
  

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΟ-
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ
ΡΟΔΕΣ

ΠΕ
ΡΙ

ΒΑ
ΛΛ

ΟΝ

θερμότητα

θερμότητα

κίνηση

κίνηση

κίνηση

θερμότητα

θερμότητα

ηλεκτρισμός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Είδη και τις τιμές των μεταβλητών που αντιστοιχούν στα 
ερωτήματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
 
 
 

Ερώτηση και όνομα 
μεταβλητής 

Είδος 
μεταβλητής 

Τιμές 
μεταβλητής 

1 Ονομαστική μη απάντηση 
26  ζεύγη συνδυασμών 

2α Τακτική 
μη απάντηση 
ανεπαρκής 
μερικώς επαρκής 
επαρκής 

2β Τακτική 
2γ Τακτική 
2δ Τακτική 
2ε Τακτική 
3α Τακτική μη απάντηση 

ανεπαρκής 
μερικώς επαρκής 
επαρκής 

3β Τακτική 

 
4 Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακά αποδεκτή 
λειτουργικά αποδεκτή 
ενεργειακά μη αποδεκτή 
λειτουργικά μη αποδεκτή 
άλλη 

5 Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακή εξήγηση 
λειτουργική εξήγηση 
άλλη εξήγηση 

6α Τακτική 
μη απάντηση 
ανεπαρκής 
επαρκής 

6β Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακή αιτιολόγηση  
λειτουργική αιτιολόγηση  
άλλη αιτιολόγηση 

7α Τακτική 
μη απάντηση 
ανεπαρκής 
επαρκής 

 
 
7β 

 
 
Τακτική 

μη απάντηση 
ανεπαρκής 
μερικώς επαρκής 
επαρκής 

8 Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακή ποιοτική 
ενεργειακή ποσοτική 
τεχνολογική ποιοτική 
τεχνολογική ποιοτική 
άλλη 

 
9 Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακή εξήγηση 
λειτουργική εξήγηση 
άλλη εξήγηση 

10α Τακτική 
μη απάντηση 
ανεπαρκής 
επαρκής 
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10β Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακή αιτιολόγηση 
λειτουργική αιτιολόγηση 
άλλη αιτιολόγηση 

 
11α Τακτική 

μη απάντηση 
ανεπαρκής 
επαρκής 

11β Τακτική 

μη απάντηση 
ανεπαρκής 
μερικώς επαρκής 
επαρκής 

12 Ονομαστική 

μη απάντηση 
ενεργειακή ποιοτική 
ενεργειακή ποσοτική 
τεχνολογική ποιοτική 
τεχνολογική ποιοτική 
άλλη 

 
13α Τακτική μη απάντηση 

ανεπαρκής 
μερικώς επαρκής 
επαρκής 

 
13β Τακτική 

 
14 Τακτική 

15α Τακτική 
μη απάντηση 
ανεπαρκής 
επαρκής 

15β Ονομαστική 

καμία αιτιολόγηση 
ενεργειακή αιτιολόγηση 
τεχνολογική αιτιολόγηση 
άλλη αιτιολόγηση 

16α 
 
Τακτική 
 

μη απάντηση 
ανεπαρκής 
επαρκής 


