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Ρερίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ διατριβισ είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ εφαρμογι και θ αξιολόγθςθ μιασ 

διδακτικισ ακολουκίασ για τθ διδαςκαλία των μεγάλθσ κλίμακασ Συςτθμάτων 

Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΣΡΘΕ) ςτθν Στϋ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Θ 

διδακτικι αυτι ακολουκία, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ τα ΣΡΘΕ διδάςκονται ωσ 

αυτόνομο αντικείμενο διδαςκαλίασ, δομείται βάςει των αρχϊν τθσ “καινοτομικισ” 

και “εποικοδομθτικισ” αντίλθψθσ για τθ ςυγκρότθςθ αναλυτικοφ προγράμματοσ 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Θ ζρευνα διενεργείται ςε τρεισ φάςεισ: τθσ ανάλυςθσ, του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ.  

Θ φάςθ τθσ ανάλυςθσ περιλαμβάνει τρία ςτοιχεία: τθν επιςτθμολογικι ανάλυςθ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ αναφοράσ, τθν ανάλυςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν για τα ΣΡΘΕ και τθν ανάλυςθ των απαιτιςεων τθσ καινοτομικισ και 

εποικοδομθτικισ αντίλθψθσ για το αναλυτικό πρόγραμμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

Θ φάςθ του ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνει τθ διατφπωςθ των διδακτικϊν ςτόχων και τθ 

διαμόρφωςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ακολουκίασ. Ο προτεινόμενοσ 

διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ ςε ςχολικι γνϊςθ (α) βαςίηεται ςε 

μια πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ που απαιτείται για τθν μελζτθ των ΣΡΘΕ 

(φαινομενολογικι, τεχνολογικι, επιςτθμονικι, περιβαλλοντικι), (β) αναδεικνφει το 

ςυςτθμικό χαρακτιρα αυτισ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ χριςθσ διαφορετικϊν 

αναπαραςτατικϊν μοντζλων τθσ δομισ και λειτουργίασ των ΣΡΘΕ, (γ) ςτθρίηεται 

ςτθν υιοκζτθςθ τθσ διερευνθτικισ προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ θ οποία 

επιτυγχάνεται μζςω δραςτθριοτιτων-προβλθμάτων που επιλφουν οι μακθτζσ και 

(δ) δίδει ζμφαςθ ςτθν πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ αναδεικνφοντασ τισ 

ςυνζπειεσ που ζχει θ λειτουργία των ΣΡΘΕ ςτο περιβάλλον.   

Τζλοσ, θ φάςθ τθσ εφαρμογισ περιλαμβάνει τθν πειραματικι εφαρμογι τθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ και τθν αξιολόγθςθ τθσ γνωςτικισ προόδου των 

μακθτϊν/ριϊν που υποκζτουμε ότι κα ςθμειϊςουν. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ 

αξιολόγθςθσ δείχνουν ότι θ πλειονότθτα των μακθτϊν του δείγματοσ μασ είναι 

δυνατόν να ςθμειϊςουν ςθμαντικι γνωςτικι πρόοδο οικοδομϊντασ ςυνεκτικζσ 

νοθτικζσ παραςτάςεισ ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν ενεργειακι εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ.  
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Abstract 

The aim of this thesis is the design, the implementation and the evaluation of a 

teaching sequence on the large-scale electricity generation systems (thermoelectric 

power plants, hydroelectric power plants, wind farms, photovoltaic farms) in the 

sixth grade of elementary school level. This teaching sequence, in which the large-

scale electricity generation systems are teaching as autonomous subject, is 

structured on the principles of the “innovative” and “constructivist” approaches of 

the science curriculum. The research is carried out in three phases: the analysis, the 

design and the application. The analysis phase includes three elements: the 

epistemological analysis of technical thermodynamics, which constitutes the 

scientific reference knowledge, the analysis of the mental representations of 

students on the electricity generation systems, and the analysis of the requirements 

of the innovative and constructivist approaches for the science curriculum. The 

design phase includes the formulation of the didactical aims and the development of 

the content of the teaching sequence. The didactic transposition of the scientific 

knowledge to school knowledge (a) is based on a multi- level knowledge approach 

which is required for the study of electricity generation systems (phenomenological, 

technological, scientific, environmental), (b) it gives emphasis to the systemic nature 

of this knowledge through the use of different representational models of the 

structure and the function of these systems, (c) it is based on the adaptation of the 

inquiry based teaching approach which is feasible through problem solving activities 

and (d) emphasizes on the cultural dimension of knowledge promoting the 

consequences of the function of these systems to the environment. Finally, the 

application phase includes the experimental implementation of the teaching 

sequence and the evaluation of students’ learning progress which we assume will be 

achieved. The results of this evaluation indicate that the majority of students of our 

sample are capable of making significant cognitive progress by building cohesive 

mental representations compatible to the features of the proposing school 

knowledge, particularly in relation to an energy analysis of power plants. 
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8.0 Ειςαγωγι  252 

8.1 Σχετικά με τθν ανάλυςθ και το ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ ακολουκίασ   252 

8.2 Σχετικά με τθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 255 

8.3 Σχετικά με τισ δυνατζσ κατευκφνςεισ τθσ ζρευνασ  260 

 

Βιβλιογραφία  263 

Ραραρτιματα   282 

Ραράρτθμα 1: Συνεντεφξεισ 282 

Ραράρτθμα 2: Ερευνθτικά πρωτόκολλα 287 

Ραράρτθμα 3: Υλικό ςυνεντεφξεων και διδακτικισ ακολουκίασ  306 

Ραράρτθμα 4: Τα Φφλλα Εργαςίασ  310 

Ραράρτθμα 5: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 346 

 

Συντομογραφίεσ 

ΣΡΘΕ- Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

ΑΡΕ- Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 

ΑΘΣ- Ατμοθλεκτρικόσ Στακμόσ 

ΥΘΣ- Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ 

Φ/Β- Φωτοβολταϊκά 

ΑΡΣ- Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδϊν 

Φ.Ε- Φφλλα Εργαςίασ  

 

Ευρετιριο ςχθμάτων  

Σχιμα 1.1:Το πλαίςιο ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ διδακτικϊν ακολουκιϊν 26 

Σχιμα 2.1: Διάγραμμα Sankey ΑΘΣ 44 

Σχιμα 2.2: Τα ςτοιχεία και τα ςυςτατικά μζρθ του ΜΕΜΑ  46 



11 
 

Σχιμα 4.1: Οι φάςεισ του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ 85 

Σχιμα 4.2: Το άναμμα ενόσ λαμπτιρα με τθ βοικεια μπαταρίασ  100 

Σχιμα 4.3: Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ που 

αντιςτοιχεί ςτθν ποιοτικι ενεργειακι περιγραφι ενόσ μοντζλου 

ατμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ. 104 

Σχιμα 6.1: Το ςχζδιο τθσ διπλισ μζτρθςθσ 121 

 

Ευρετιριο εικόνων/ φωτογραφιϊν 

Εικόνα 2.1:  Ο κφκλοσ Rankine  50 

Εικόνα 2.2: Δείγμα ενεργειακϊν αλυςίδων κατά τθ ςυνζντευξθ μετελζγχου 199 

Φωτογραφία 4.1:   ΑΘΣ Αγ. Δθμθτρίου Κοηάνθσ 103 

Φωτογραφία 4. 2: Τριςδιάςτατο μοντζλο ΑΘΣ  103 

Ευρετιριο διαγραμμάτων 

Διάγραμμα 7.1: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν  

ερϊτθςθ 1 216 

Διάγραμμα 7.2: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 2  217 

Διάγραμμα 7.3: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 3  218 

Διάγραμμα 7.4: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 4  219 

Διάγραμμα 7.5: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 5 220 

Διάγραμμα 7.6: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 6 221 

Διάγραμμα 7.7: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 7α  222 

Διάγραμμα 7.8: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 7β 223 
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Διάγραμμα 7.9: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν 

ερϊτθςθ 7γ  224 

Διάγραμμα 7.10: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ  

ερωτιςεισ  8 ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 1  225 

Διάγραμμα 7.11: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ 9 ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 2  233 

Διάγραμμα 7.12: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ  

ερωτιςεισ 10 ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 3  234 

Διάγραμμα 7.13: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ μετελζγχου 1 ΑΘΣ, 1 ΥΘΣ, 1 Φ/Β  236 

Διάγραμμα 7.14: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ μετελζγχου 2 ΑΘΣ, 2 ΥΘΣ, 2 Φ/Β 237 

Διάγραμμα 7.15: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ μετελζγχου 3 ΑΘΣ, 3 ΥΘΣ  239 

Διάγραμμα 7.16: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ μετελζγχου 5 ΑΘΣ, 5 ΥΘΣ 242 

Διάγραμμα 7.17: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 

ερωτιςεισ μετελζγχου ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 3 249 

 

Ευρετιριο γραφθμάτων 

Γράφθμα 7.1: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ μετελζγχου 4 ΑΘΣ, 4 ΥΘΣ, 3 Φ/Β  240 

Γράφθμα 7.2: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ μετελζγχου 6 ΑΘΣ, 6 ΥΘΣ, 4 Φ/Β 243 

Γράφθμα 7.3: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ μετελζγχου 7α ΑΘΣ, 7α ΥΘΣ, 5α Φ/Β  245 

Γράφθμα 7.4: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ μετελζγχου 7β ΑΘΣ, 7β ΥΘΣ, 5β Φ/Β  246 

Γράφθμα 7.5: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ μετελζγχου  7γ ΑΘΣ, 7γ ΥΘΣ, 5γ Φ/Β  247 
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Ευρετιριο πινάκων   

Ρίνακασ 5.1: Οι ςτόχοι και το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ακολουκίασ. 109 

Ρίνακασ 5.2:Θ διάρκρωςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 111 

Ρίνακασ 6.1: Το ερευνθτικό πρωτόκολλο τθσ 1θσ διδακτικισ ενότθτασ (2ο 

Φφλλο Εργαςίασ) 124 

Ρίνακασ 6.2: Συνοπτικι παρουςίαςθ των ερωτιςεων των ςυνεντεφξεων ανά 

διάςταςθ γνϊςθσ 131 

Ρίνακασ 6.3: Θ ανάλυςθ των δεδομζνων 133 

Ρίνακασ 6.4: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

φαινομενολογικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ 134 

Ρίνακασ 6.5: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

τεχνολογικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ 137 

Ρίνακασ 6.6: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ (ποιοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ) 139 

Ρίνακασ 6.7: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ (ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ)  141 

Ρίνακασ 6.8: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ  142 

Ρίνακασ 6.9: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ 143 

Ρίνακασ 6.10: Θ ιεράρχθςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων 144 

Ρίνακασ 6.11: Θ ανάλυςθ τρίτου επιπζδου 146 

Ρίνακασ 7.1: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 153 

Ρίνακασ 7.2: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 154 
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Ρίνακασ 7.3: Οι κατθγορίεσ  νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν  ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 155 

Ρίνακασ 7.4: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ)  156 

Ρίνακασ 7.5: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 5 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ)  157 

Ρίνακασ 7.6α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 6 

(τοποκζτθςθ καρτϊν) ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 159 

Ρίνακασ 7.6β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 160 

Ρίνακασ 7.7: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 162 

Ρίνακασ 7.8: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 163 

Ρίνακασ 7.9: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 164 

Ρίνακασ 7.10: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 165 

Ρίνακασ 7.11: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 166 

Ρίνακασ 7.12: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 167 

Ρίνακασ 7.13: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 169 

Ρίνακασ 7.14: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 170 

Ρίνακασ 7.15: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3ΑΘΣ 171 
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(μετζλεγχοσ) 

Ρίνακασ 7.16: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 172 

Ρίνακασ 7.17: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 174 

Ρίνακασ 7.18α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6 

(καταςκευι αλυςίδασ) ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 176 

Ρίνακασ 7.18β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 177 

Ρίνακασ 7.19: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 178 

Ρίνακασ 7.20: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 179 

Ρίνακασ 7.21: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 180 

Ρίνακασ 7.22: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1 

(μετζλεγχοσ) 182 

Ρίνακασ 7.23: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 1 ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 183 

Ρίνακασ 7.24: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 183 

Ρίνακασ 7.25: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 184 

Ρίνακασ 7.26: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 185 

Ρίνακασ 7.27: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 186 
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Ρίνακασ 7.28α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6 

(καταςκευι αλυςίδασ) ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 188 

Ρίνακασ 7.28β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) ΥΘΣ (μετζλεγχοσ)  189 

Ρίνακασ 7.29: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 190 

Ρίνακασ 7.30: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 191 

Ρίνακασ 7.31: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΥΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 192 

Ρίνακασ 7.32: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 1 Φ/Β 

(μετζλεγχοσ) 194 

Ρίνακασ 7.33: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 2 Φ/Β 

(μετζλεγχοσ) 195 

Ρίνακασ 7.34: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 Φ/Β 

(μετζλεγχοσ) 196 

Ρίνακασ 7.35α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 

(καταςκευι αλυςίδασ) Φ/Β (μετζλεγχοσ) 197 

Ρίνακασ 7.35β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 4 

(αιτιολόγθςθ) Φ/Β (μετζλεγχοσ) 198 

Ρίνακασ 7.36: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5α Φ/Β 

(μετζλεγχοσ) 200 

Ρίνακασ 7.37: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5β Φ/Β 

(μετζλεγχοσ) 201 

Ρίνακασ 7.38: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5γ Φ/Β 

(μετζλεγχοσ) 202 

Ρίνακασ 7.39: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2  204 
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(μετζλεγχοσ) 

Ρίνακασ 7.40: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3 

(μετζλεγχοσ) 205 

Ρίνακασ 7.41: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ  

(προζλεγχοσ) 207 

Ρίνακασ 7.42: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ  

(προζλεγχοσ) 207 

Ρίνακασ 7.43: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 207 

Ρίνακασ 7.44: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 208 

Ρίνακασ 7.45: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 208 

Ρίνακασ 7.46: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 208 

Ρίνακασ 7.47: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 209 

Ρίνακασ 7.48: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 209 

Ρίνακασ 7.49: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 209 

Ρίνακασ 7.50: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 210 

Ρίνακασ 7.51: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 210 

Ρίνακασ 7.52: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 210 
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Ρίνακασ 7.53: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 211 

Ρίνακασ 7.54: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ 

(μετζλεγχοσ) 211 

Ρίνακασ 7.55: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ 
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 1.0 Ειςαγωγι 

Θ λειτουργία των μεγάλθσ κλίμακασ Συςτθμάτων Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

(ΣΡΘΕ) επθρεάηει τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων παγκοςμίωσ με ολοζνα 

αυξανόμενουσ ρυκμοφσ. Θ κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ αφξθςθ τθσ 

ηιτθςισ τθσ ςυνδζεται με κετικι ςχζςθ με τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

ανκρϊπων, τθν οικονομικι ανάπτυξθ  και εν γζνει με τθν πρόοδο του πολιτιςμοφ. 

Ωςτόςο, θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ λειτουργία των ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (δθλαδι των ςυςτθμάτων εκείνων που 

λειτουργοφν με ορυκτά καφςιμα) είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ρφπανςθ του 

περιβάλλοντοσ με κφριο περιβαλλοντικό πρόβλθμα τθν ζνταςθ του φαινομζνου του 

κερμοκθπίου και των ςυνζπειϊν του. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ 

Οργανιςμοφ περιβάλλοντοσ (European Energy Agency-ΕΕΑ, 2006) θ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ορυκτά καφςιμα κυριαρχεί επί του ςυνόλου τθσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, με μερίδιο ςχεδόν 55% το 2003, παρά τισ 

αναγνωριςμζνεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, όπωσ οι εκπομπζσ των αερίων του 

κερμοκθπίου και άλλων ρφπων. Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν κορυφι των χωρϊν του 

ΟΟΣΑ ςτισ εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ και 

κφρια αιτία για αυτό το γεγονόσ αυτό είναι θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ που 

βαςίηεται, ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%, ςτθν καφςθ ενόσ πτωχοφ άνκρακα, του 

λιγνίτθ (Ανδρίτςοσ, 2008). 

Ταυτόχρονα, θ μείωςθ των αποκεμάτων ορυκτϊν καυςίμων (ΕΕΑ, 2006 ; Ανδρίτςοσ, 

2008) ζδωςε το ζναυςμα για αναηιτθςθ άλλων ενεργειακϊν πόρων ςτα πλαίςια 

μιασ αειφορικισ προςζγγιςθσ του ηθτιματοσ κάλυψθσ των ενεργειακϊν αναγκϊν.   

Επακόλουκο των προαναφερκζντων είναι θ ανάγκθ αλλαγισ προςανατολιςμοφ 

αφενόσ ςτο επίπεδο τθσ παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, προσ το ςχεδιαςμό και 

λειτουργία  ςυςτθμάτων Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και αφετζρου, ςτο επίπεδο 

τθσ κατανάλωςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, προσ τθ μείωςι του. Ρρόκειται για 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ, οι οποίεσ προκειμζνου να ςυντελεςτοφν, κεωρείται 

απαραίτθτθ θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ενθμζρωςθ τόςο αυτϊν που αςκοφν πολιτικι 

ςτο τομζα τθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ όςο και του ςυνόλου των 

πολιτϊν/ καταναλωτϊν(ΕΕΑ, 2006 ; Michalena & Tripanagnostopoulos, 2010).  
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Πλο και πιο ςυχνά, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ αλλά και θ επίςθμθ πολιτεία 

(καινοτόμεσ δράςεισ περιβαλλοντικισ αγωγισ ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) ςτα πλαίςια εφαρμογισ προγραμμάτων με ςαφι 

προςανατολιςμό προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ επιδιϊκουν τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και τθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων πολιτϊν απζναντι ςε μια ςειρά 

περιβαλλοντικϊν  προβλθμάτων (ΔΕΡΡΣ & ΑΡΣ, Ρεριβαλλοντικι Αγωγι,  2003). 

Επιπλζον, ςτθν Ελλάδα, όπωσ και ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, ςτισ ΘΡΑ και ςτθν 

Αυςτραλία, το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΑΡΣ) των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο 

επίπεδο τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει τα μεγάλθσ κλίμακασ ΣΡΘΕ 

ωσ αντικείμενο διδαςκαλίασ. Ππωσ προκφπτει, από τθν ςχετικι ανάλυςθ (κεφάλαιο 

4) θ διδαςκαλία τουσ ςυνικωσ εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ ενότθτασ Ενζργεια. Θ 

διδαςκαλία για τα ΣΡΘΕ, εντόσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, ανταποκρίνεται ςτθν 

κοινωνικι ανάγκθ τθσ χριςθσ και διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και εςτιάηει ςτισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν λειτουργία τουσ, ιδιαιτζρωσ από τθ λειτουργία 

των ςυμβατικϊν ΣΡΘΕ, ςτοχεφοντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/ριϊν  για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Τα υπάρχοντα προγράμματα εντόσ των οποίων 

διδάςκονται τα ΣΡΘΕ, ειςάγουν μια επιφανειακι και αποςπαςματικι, ωσ προσ τθ 

δομι και ωσ προσ το περιεχόμενο μελζτθ των ΣΡΘΕ. Διαπιςτϊνουμε δθλαδι, ότι αν 

και τα ΣΡΘΕ αποτελοφν αντικείμενο διδαςκαλίασ, το αντικείμενο αυτό δεν ςυνιςτά 

αυτό που ο Κουλαϊδισ (1997) χαρακτθρίηει ωσ “ςχολικι επιςτθμονικι γνϊςθ” 

(ενότθτα 4.1). Ζτςι, υπό το πρίςμα τθσ διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, του 

επιςτθμονικοφ κλάδου που αςχολείται εκτόσ των άλλων με το ςχεδιαςμό, τθν 

εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ διδακτικϊν ενοτιτων για τθ διδαςκαλία εννοιϊν των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Κουλαϊδισ, 2001 ; αβάνθσ, 2003α; Κολιόπουλοσ, 2006, 

Κολιόπουλοσ, 2014), ςτα πλαίςια τθσ οποίασ διεξάγεται θ παροφςα ζρευνα (ενότθτα 

1.2), υποςτθρίηουμε ότι θ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε μια 

ολοκλθρωμζνθ και κατάλλθλθ για τθν θλικία των παιδιϊν διδακτικι προςζγγιςθ.  

Ρροτείνουμε τθν ζνταξθ των ΣΡΘΕ ςτο ΑΡΣ ωσ ζνα αυτόνομο αντικείμενο 

διδαςκαλίασ, δίνοντασ προτεραιότθτα και ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ 

πολυπλοκότθτάσ τουσ, ωσ μεγάλθσ κλίμακασ τεχνολογικά καταςκευάςματα και τθσ 

ανάδειξθσ τθσ κατεξοχιν ενεργειακισ τουσ φφςθσ. 



24 
 

Αυτοφ του είδουσ θ προςζγγιςθ, προτάςςει τθ διδαςκαλία και τθν οικοδόμθςθ 

γνϊςεων για τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά των ΣΡΘΕ και του επιςτθμονικοφ 

πλαιςίου βάςει του οποίου λειτουργοφν αυτά τα ςυςτιματα, ωσ προχπόκεςθ για 

τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και δράςθ των μακθτϊν/ριϊν. Ρρόκειται για 

μία προςζγγιςθ που αποδίδει νόθμα τόςο ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

όςο και ςτα προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Υποςτθρίηουμε δθλαδι 

ότι, το ςφνολο των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων ςχετίηεται με διεργαςίεσ τθσ 

φυςικισ, τισ οποίεσ πρζπει να γνωρίηει κανείσ ςε βάκοσ ϊςτε να μπορζςει να τα 

αντιμετωπίςει (Αργυρίου & Γιαννοφλθ, 2010). Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε υπόψθ 

ερευνθτικζσ μελζτεσ οι οποίεσ κατζδειξαν ότι, μεταξφ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

απζναντι ςτα περιβαλλοντικά προβλιματα, θ οποία αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 

δράςθσ και τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ υπάρχει κετικι ςυνάφεια (Gomez&Carver, 

1993; Jurín & Fox-Parrish, 2008 ; Yunus et al, 2008).  

Συγχρόνωσ, μζςω τθσ παροφςασ ζρευνασ, κζτουμε το ηιτθμα τθσ δυνατότθτασ 

ςχεδιαςμοφ μιασ ακολουκίασ διδακτικϊν ενοτιτων, θ οποία ν’ αποτελεί αφ’ ενόσ 

ζναν επιςτθμολογικά ζγκυρο διδακτικό μεταςχθματιςμό τθσ ςφνκετθσ γνϊςθσ που 

απαιτείται για τθν ενεργειακι προςζγγιςθ των ΣΡΘΕ και αφ’ ετζρου να διαςφαλίηει 

τθν προςαρμογι τθσ ςχολικισ αυτισ γνϊςθσ ςτισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ παιδιϊν 

θλικίασ 11-12 ετϊν και να τα οδθγεί ςε γνωςτικι πρόοδο για το κζμα αυτό. Ππωσ 

κα ςχολιάςουμε ςε επόμενα κεφάλαια, τόςο το ηιτθμα μιασ ςυςτθματικισ 

διδαςκαλίασ των ΣΡΘΕ ςτο επίπεδο του δθμοτικοφ ςχολείου, όςο και το ηιτθμα τθσ 

δυνατότθτασ οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν εννοιϊν ςχετικϊν με τθ λειτουργία των 

ΣΡΘΕ από παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ, είναι ηθτιματα, τα οποία ςχεδόν απουςιάηουν 

από τθ διεκνι και ελλθνικι βιβλιογραφία. 

1.1 Το ερευνθτικό πρόβλθμα τθσ διατριβισ 

Το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα που κζτει θ διατριβι είναι θ διερεφνθςθ των όρων υπό 

τουσ οποίουσ είναι δυνατόν να διαμορφωκεί μια διδακτικι ακολουκία με γνωςτικό 

αντικείμενο τα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςτα πλαίςια του 

“καινοτομικοφ” και “εποικοδομθτικοφ” παραδείγματοσ ςυγκρότθςθσ αναλυτικϊν 

προγραμμάτων Φυςικϊν Επιςτθμϊν για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τα ΣΡΘΕ 

ςυνιςτοφν ζνα ιδιαίτερο φαινομενολογικό πεδίο ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, 
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κατάλλθλων για τθν οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ ενζργεια. Από τθ βιβλιογραφικι 

ανάλυςθ φαίνεται ότι κατά τθν περιγραφι και ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ 

το νόθμα τθσ ενζργειασ απορρζει από το εννοιολογικό πλαίςιο τθσ μακροςκοπικισ 

κερμοδυναμικισ και πιο ςυγκεκριμζνα τθσ τεχνικισ κερμοδυναμικισ (κεφάλαιο 2). 

Ραράλλθλα, από τθν επιςκόπθςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ζχει τεκμθριωκεί ότι  το 

εννοιολογικό μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων μπορεί να αποτελζςει κατάλλθλθ 

μορφι διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ ζννοιασ ενζργεια ςε απλά και μικρισ 

κλίμακασ ςυςτιματα (κεφάλαιο 3). Θ διερεφνθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του μοντζλου 

αυτοφ για τθν επιδιωκόμενθ εξζλιξθ των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν τθσ Στϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου αναφορικά με τα μεγάλθσ 

κλίμακασ ςυςτιματα, όπωσ είναι τα ΣΡΘΕ, ςυνιςτά τον ερευνθτικό πυρινα τθσ 

διατριβισ.  

Θ προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία, προϊόν ερευνθτικισ διαδικαςίασ, 

διαμορφϊκθκε, εφαρμόςτθκε και αξιολογικθκε ςφμφωνα το μοντζλο ζρευνασ το 

οποίο παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ ενότθτα.  

1.2 Το μοντζλο ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ ζρευνασ  

Το ερευνθτικό μοντζλο βάςει του οποίου διαρκρϊνεται θ ζρευνα ςυγκροτείται από  

τρία επίπεδα: το επίπεδο τθσ ανάλυςθσ, το επίπεδο τθσ ςφνκεςθσ και το επίπεδο 

τθσ εφαρμογισ. Εφαρμόηεται το πρότυπο ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ διδακτικϊν 

ακολουκιϊν που προτείνεται από τον Κολιόπουλο (2006). Το πρότυπο αυτό 

εντάςςεται ςε ζνα ευρφτερο ερευνθτικό πλαίςιο που δίνει ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό 

ακολουκιϊν διδαςκαλίασ ςτθ βάςθ ερευνϊν που ζχουν διενεργθκεί κυρίωσ ςτα 

πλαίςια τθσ γαλλόφωνθσ παράδοςθσ τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

(Tiberghien et al, 1995; Buty & Tiberghien, 2004 ; Meheut & Psillos, 2004; Meheut, 

2005 ; Ruthven et al, 2009). Το κοινό ςτοιχείο όλων αυτϊν των ερευνϊν ζγκειται 

ςτθν ζμφαςθ που δίνεται ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των ςτόχων και του 

περιεχομζνου τθσ διδαςκαλίασ ςτα πλαίςια τθσ εποικοδομθτικισ προςζγγιςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ρρόκειται για μια 

διαδικαςία που οδθγεί με ζναν αυτοςυνεπι τρόπο ςτθ διαμόρφωςθ του ςϊματοσ 

τθσ ςχολικισ γνϊςθσ (ενότθτα 5.1) μζςω τριϊν αναλφςεων: τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ (γνϊςθ αναφοράσ),  των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν και του 
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πλαιςίου εφαρμογισ τθσ. Το ερευνθτικό μοντζλο παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτο 

ςχιμα 1.1.  

 

Σχιμα 1.1: Το πλαίςιο ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ διδακτικϊν ακολουκιϊν 

(Κολιόπουλοσ, 2006) 

 

Σφμφωνα με αυτό το μοντζλο, θ ανάλυςθ του εννοιολογικοφ περιεχομζνου τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ και των κοινωνικϊν πρακτικϊν αναφοράσ, εξαςφαλίηει τθν 

επιςτθμολογικι εγκυρότθτα του γνωςτικοφ περιεχόμενου τθσ προτεινόμενθσ 

ςχολικισ γνϊςθσ.  

Θ ανάλυςθ του περιεχομζνου, των πλαιςίων και των ςτρατθγικϊν χριςθσ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων εξαςφαλίηει τθν ψυχολογικι ςυμβατότθτα του 

περιεχομζνου τθσ νζασ ςχολικισ γνϊςθσ με τισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των 

μακθτϊν/ριϊντθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικιακισ ομάδασ, ςτθν οποία απευκφνεται θ 

προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία.  

Θ ανάλυςθ των απαιτιςεων και των παραδόςεων του αναλυτικοφ προγράμματοσ 

εξαςφαλίηει τθν παιδαγωγικι ςυμβατότθτα και αφορά ςτθν διαμόρφωςθ μιασ 

διδακτικισ ακολουκίασ ςτα πλαίςια τθσ εποικοδομθτικισ και καινοτομικισ 

αντίλθψθσ του ΑΡΣ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  
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Θ ανάλυςθ των τριϊν ςτοιχείων του πρϊτου επιπζδου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

διατφπωςθ των γνωςτικϊν ςτόχων και του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ  (πρϊτοσ διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ). Ρρόκειται για το επίπεδο τθσ 

ςφνκεςθσ. Θ πειραματικι εφαρμογι και αξιολόγθςθ αποτελεί το κφριο ςτοιχείο των 

“αναπτυξιακϊν” ερευνϊν (Lijnse, 1995). 

1.3 Οι ερευνθτικοί ςτόχοι τθσ διατριβισ 

Για το κάκε επίπεδο τθσ ζρευνασ τίκενται ερευνθτικοί ςτόχοι ωσ ακολοφκωσ: 

Επίπεδο ανάλυςθσ 

(α) Να γίνει ανάλυςθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν λειτουργία των 

μεγάλθσ κλίμακασ και πολυπλοκότθτασ ΣΡΘΕ και να αναδειχκοφν ςθμαντικζσ 

διαςτάςεισ τθσ λειτουργίασ αυτισ ωσ προσ τθν τεχνολογικι και επιςτθμονικι φφςθ 

τουσ, ζτςι ϊςτε να προςδιοριςτεί το εννοιολογικό πεδίο αναφοράσ για τα ΣΡΘΕ 

(επιςτθμολογικι εγκυρότθτα). Ο ςτόχοσ αυτόσ αναλφεται ςτο κεφάλαιο2. 

(β) Να γίνει καταγραφι, κατθγοριοποίθςθ και ανάλυςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων 

των μακθτϊν/ριϊν 11-12 ετϊν για τα ΣΡΘΕ και των γνωςτικϊν δυνατοτιτων βάςει 

των οποίων μποροφν να οικοδομιςουν γνϊςεισ για ςφνκετα, μεγάλθσ κλίμακασ 

ςυςτιματα, όπωσ είναι τα ΣΡΘΕ. Ζτςι, αφενόσ κα αναδειχκεί το εννοιολογικό 

πλαίςιο αντιλιψεων των μακθτϊν/ριϊν και κα προςδιοριςτοφν οι διαφορζσ από το 

εννοιολογικό πλαίςιο αναφοράσ και αφετζρου κα ςυςχετιςτεί θ αντιλθπτικι 

ικανότθτα των μακθτϊν/ριϊν για τθν λειτουργία των ΣΡΘΕ (ςυςτθμικι ςκζψθ) με τα 

δομικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά των ΣΡΘΕ (ψυχολογικι ςυμβατότθτα). Ο 

ςτόχοσ αυτόσ αναλφεται ςτο κεφάλαιο 3. 

(γ) Να αναλυκεί και να προςδιοριςτεί το εννοιολογικό, μεκοδολογικό και 

πολιτιςμικό περιεχόμενο του ιςχφοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ ΣΤϋ δθμοτικοφ αναφορικά με τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ και 

να διερευνθκεί εάν αυτό εμπίπτει ςε κάποια κατθγορία αναλυτικϊν προγραμμάτων 

(παραδοςιακϊν, καινοτομικϊν, εποικοδομθτικϊν). Από τθν ανάλυςθ αυτι κα 

προςδιοριςτοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ ιςχφουςασ ςχολικισ γνϊςθσ και κα 

ςυςχετιςτοφν με τθν επιςτθμολογικι και ψυχολογικι ανάλυςθ που προθγείται.  
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Επίπεδο ςφνκεςθσ  

Να ςχεδιαςτεί το περιεχόμενο μιασ διδακτικισ ακολουκίασ για τα ΣΡΘΕ ςτθν Στϋ 

τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου, που να υπερβαίνει τθν “παραδοςιακι” αντίλθψθ και 

ειςάγει ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθ “καινοτομικι” και “εποικοδομθτικι” 

αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, οι διδακτικοί 

ςκοποί τθσ οποίασ να είναι ςυμβατοί με τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τισ 

διερευνιςεισ ςτο επίπεδο τθσ ανάλυςθσ. Ο ςτόχοσ αυτόσ προςεγγίηεται ςτα 

κεφάλαια 4 και 5. 

Επίπεδο εφαρμογισ 

Να αξιολογθκεί το περιεχόμενο τθσ προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ με 

βαςικό κριτιριο τθν εξζλιξθ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/τριϊν Στϋ 

δθμοτικοφ, ϊςτε να διαπιςτωκεί αν είναι δυνατόν οι μακθτζσ/τριεσ να 

οικοδομιςουν τθν προτεινόμενθ ςχολικι γνϊςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 

διδαςκαλίασ (βακμόσ εφικτότθτασ). Ο ςτόχοσ αυτόσ προςεγγίηεται ςτο κεφάλαιο 7. 

1.4 Τα όρια τθσ διατριβισ 

Οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ προςδιορίηουν με ςαφινεια και παράλλθλα αναδεικνφουν τα 

όριά τθσ. Τα αποτελζςματά τθσ και τα ςυνακόλουκα ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από αυτιν αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό πλαίςιο το οποίο 

λαμβάνεται ωσ γνϊςθ αναφοράσ (τεχνικι κερμοδυναμικι), το οποίο κεωρείται από 

τθν επιςτθμολογικι ανάλυςθ (κεφάλαιο 2) ωσ το καταλλθλότερο προκειμζνου να 

διαμορφωκεί μια διδακτικι ακολουκία για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ ςτθν Στϋ τάξθ 

του Δθμοτικοφ Σχολείου με τα χαρακτθριςτικά τθσ εποικοδομθτικισ και 

καινοτομικισ αντίλθψθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ 

ςυνεπάγεται το διδακτικό μεταςχθματιςμό του επιςτθμονικοφ αυτοφ αντικειμζνου 

προσ αντικείμενο διδαςκαλίασ και ςυνακόλουκα τθ διερεφνθςθ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν πριν από τθν διδακτικι ακολουκία και τθσ  

γνωςτικισ προόδου μετά από αυτιν υπό το πρίςμα του εν λόγω διδακτικοφ 

μεταςχθματιςμοφ.  

Επίςθσ, το είδοσ τθσ ζρευνασ (κεφάλαιο 6) παρόλο που ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ 

διεφρυνςθ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων για το ςυγγενζσ πεδίο ζρευνασ τθσ 
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διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, δεν είναι κατάλλθλο για γενικεφςεισ ςτο 

πλθκυςμό από τον οποίο προζρχεται το δείγμα.  

1.5 Ρεριεχόμενα τθσ διατριβισ 

Στο παρόν κεφάλαιο 1 (Θεωρθτικό και μεκοδολογικό πλαίςιο τθσ ζρευνασ) τίκεται 

το  ερευνθτικό πρόβλθμα που διερευνά θ  διατριβι (ενότθτα 1.1) και παρουςιάηεται 

το μεκοδολογικό μοντζλο βάςει του οποίου είναι δυνατι θ διαμόρφωςθ και 

αξιολόγθςθ διδακτικϊν ακολουκιϊν ςτα πλαίςια τθσ “καινοτομικισ” και 

“εποικοδομθτικισ” αντίλθψθσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν (ενότθτα 1.2).  Επίςθσ, παρουςιάηονται οι ερευνθτικοί ςτόχοι (ενότθτα 

1.3), τα όρια τθσ διατριβισ (ενότθτα 1.4) και οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ (ενότθτα 

1.6).  

Στο κεφάλαιο 2 (Τα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ)γίνεται θ 

επιςτθμολογικι ανάλυςθ του γνωςτικοφ πεδίου (γνϊςθ αναφοράσ) που ςχετίηεται 

με τθ λειτουργία των μεγάλθσ κλίμακασ ΣΡΘΕ. Ρροςδιορίηονται τα βαςικά 

ερωτιματα τθσ ανάλυςθσ αυτισ (ενότθτα 2.1) και παρουςιάηεται το βαςικό πλαίςιο 

τθσ Γενικισ Θεωρίασ Συςτθμάτων και τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ.  Στθ ςυνζχεια, αναλφονται τα βαςικά κζματα που αφοροφν 

ςτισ ζννοιεσ ‘ενζργεια’ και ‘ςφςτθμα’ ςτο πεδίο τθσ Μακροςκοπικισ και τθσ Τεχνικισ 

κερμοδυναμικισ (ενότθτεσ 2.3) και κζματα που αφοροφν ςτθ μοντελοποίθςθ και 

τθν αναπαράςταςθ των ΣΡΘΕ (ενότθτα 2.4). Τζλοσ, γίνεται ανάλυςθ τθσ ςυςτθμικισ 

προςζγγιςθσ για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ και παρουςιάηονται κζματα που αφοροφν 

ςτθ λειτουργία του ΑΘΣ, του ΥΘΣ και των Α/Γ (ενότθτα 2.5). 

Στο κεφάλαιο 3 (Θ ζννοια τθσ ενζργειασ και τα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν) τίκεται προσ διερεφνθςθ θ ψυχολογικι 

ςυμβατότθτα τθσ επιδιωκόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ με τισ γνϊςεισ και τισ 

δυνατότθτεσ τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν. Στθν πρϊτθ ενότθτα του κεφαλαίου 

αναλφεται το κζμα τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ για τθν ενζργεια και 

τα ΣΡΘΕ (ενότθτα 3.1), με ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ νοθτικζσ παραςτάςεισ για τθν 

ενζργεια και τα ΣΡΘΕ. Στθ δεφτερθ ενότθτα αναλφονται κζματα που ςχετίηονται με 

τθ ςυςτθμικι ςκζψθ και αναδεικνφεται θ ςθμαςία τθσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και 

ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ενότθτα 3.2). 
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Το κεφάλαιο 4 (Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ) αφορά 

ςτθν κεωρθτικι ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ (ενότθτα 

4.1) και των διαφόρων αντιλιψεων για τθ μορφι που μπορεί να λάβει ο διδακτικόσ 

μεταςχθματιςμόσ τθσ εννοιολογικισ, μεκοδολογικισ και πολιτιςμικισ διάςταςθσ 

τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ (ενότθτα 4.2). Στθν ενότθτα 4.3. αναλφονται ηθτιματα 

που αφοροφν τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ ςε ιςχφοντα αναλυτικά προγράμματα με 

ιδιαίτερθ αναφορά ςτο ελλθνικό πρόγραμμα. Τζλοσ, ςτθν ενότθτα 4.4. 

παρουςιάηονται με λεπτομζρειεσ  τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ  τα οποία τθν κακιςτοφν “καινοτομικι” και “εποικοδομθτικι”.   

Στο κεφάλαιο 5 (Θ διδακτικι ακολουκία) παρουςιάηεται το περιεχόμενο τθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ και διατυπϊνονται ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ 

(ενότθτα 5.1). Επίςθσ,  αναλφεται θ  δομι τθσ διδακτικισ ακολουκίασ και οι 

δραςτθριότθτεσ- προβλιματα τα οποία αποτελοφν ςθμαντικά  δομικά ςτοιχεία τθσ 

(ενότθτα 5.2).  Στισ ενότθτεσ 5.3 και 5.4 με δφο αντίςτοιχα παραδείγματα αναλφεται 

θ λογικι ςυγκρότθςθσ  των Φφλλων Εργαςίασ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ.  

Το κεφάλαιο 6 (Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ εφαρμογισ και τθσ αξιολόγθςθσ 

τθσ διδακτικισ ακολουκίασ) περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ των 

ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ (ενότθτα 6.1) και ςτθν ανάλυςθ 

και αξιολόγθςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ (ενότθτα 6.2).  

Στο κεφάλαιο 7 (Γνωςτικι πρόοδοσ των μακθτϊν/ριϊν) διερευνάται θ γνωςτικι 

πρόοδοσ των μακθτϊν/ριϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Ωσ γνωςτικι πρόοδοσ 

νοείται θ εξζλιξθ των νοθτικϊν τουσ παραςτάςεων για τθ περιγραφι τθσ δομισ και 

λειτουργίασ των ΣΡΘΕ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν προτεινόμενθ 

διδακτικι ακολουκία. Αρχικά, ςτθν ανάλυςθ πρϊτου επιπζδου (ενότθτα 7.1), 

παρουςιάηεται το περιεχόμενο των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν πριν 

από τθ διδακτικι ακολουκία και μετά από αυτιν, ζτςι όπωσ αυτζσ αναδεικνφονται 

ςτισ απαντιςεισ που δίνουν κατά τθ διάρκεια των δφο ςυνεντεφξεων προελζγχου 

και μετελζγχου. Στθ ςυνζχεια, ςτθν ανάλυςθ δευτζρου επιπζδου (ενότθτα 7.2), 

παρουςιάηεται θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν πριν από 

τθ διδακτικι ακολουκία και μετά από αυτιν, κακϊσ και θ ςφγκριςθ τουσ (μόνο για 

τον ΑΘΣ). Τζλοσ, ςτθν ανάλυςθ του τρίτου επιπζδου (ενότθτα 7.3) παρουςιάηεται θ 
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ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν μετά από τθ διδακτικι 

ακολουκία.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο 8 (Συμπεράςματα) γίνεται θ ςυηιτθςθ των ςυμπεραςμάτων 

τθσ ζρευνασ. Τα ςυμπεράςματα ςυςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ ςτο 

επίπεδο τθσ ανάλυςθσ και του ςχεδιαςμοφ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ (ενότθτα 

8.1). Στο επίπεδο τθσ εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ τα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ απαντοφν ςτισ επιχειρθςιακζσ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ 

(ενότθτα 8.2). Επίςθσ, γίνεται ςυηιτθςθ για τισ δυνατζσ κατευκφνςεισ που μπορεί να 

λάβει θ ζρευνα για τθ διδαςκαλία και μάκθςθ ενεργειακϊν εννοιϊν ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (ενότθτα 8.3).   

1.6 Οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ  

Στο επίπεδο τθσ ανάλυςθσ και τθσ ςφνκεςθσ, διαμορφϊνεται θ ακόλουκθ γενικι 

υπόκεςθ τθσ ζρευνασ: “Είναι δυνατόν να διαμορφωκεί μια διδακτικι ακολουκία για 

τθν Στϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου με αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο τα ΣΡΘΕ το 

περιεχόμενο τθσ οποίασ: (α) αποτελεί επιςτθμολογικά ζγκυρο διδακτικό 

μεταςχθματιςμό τθσ ενεργειακισ φφςθσ των ΣΡΘΕ (μοντζλο ενεργειακϊν 

αλυςίδων), (β) ανταποκρίνεται ςτισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ Στϋ 

τάξθσ και ςυγχρόνωσ (γ) είναι ςυμβατό τόςο με τθν εννοιολογικι φφςθ του 

ελλθνικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν όςο και με τισ ςφγχρονεσ 

αντιλιψεισ που υπερβαίνουν τθ παραδοςιακι του οργάνωςθ”. 

Στο επίπεδο τθσ εφαρμογισ, θ κφρια ερευνθτικι υπόκεςθ διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

“Είναι δυνατι θ γνωςτικι πρόοδοσ των μακθτϊν/τριϊν τθσ Στϋ δθμοτικοφ, δθλαδι θ 

εξζλιξθ των νοθτικϊν παραςτάςεϊν τουσ και θ οικοδόμθςθ λειτουργικϊν γνϊςεων  

για τθν περιγραφι και εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ με ενεργειακοφσ όρουσ.  

(ςυγκρότθςθ εννοιολογικοφ μοντζλου ενεργειακϊν αλυςίδων)”. 
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Τα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 
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2. 0 Ειςαγωγι 

Θ επιςτθμολογικι ανάλυςθ του γνωςτικοφ πεδίου (γνϊςθ αναφοράσ) που 

ςχετίηεται με τθ λειτουργία των μεγάλθσ κλίμακασ ΣΡΘΕ και αφορά τθν 

επιςτθμονικι αλλά και τθν τεχνολογικι τουσ φφςθ, αποτελεί το κζμα του παρόντοσ 

κεφαλαίου. Τα ΣΡΘΕ ςυγκροτοφν ζνα ιδιαίτερο φαινομενολογικό είδοσ 

τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων των οποίων θ μελζτθ απαιτεί τθν προςζγγιςθ τθσ 

ενεργειακισ τουσ φφςθσ και, όπωσ κα καταδειχκεί από τθν ζρευνά μασ, ευνοεί τθν 

κατανόθςθ ενεργειακϊν εννοιϊν (αποκικευςθ, μεταφορά, μετατροπι) ςτα πλαίςια 

τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ.  

Στθν ενότθτα 2.1 προςδιορίηονται τα βαςικά ερωτιματα τθσ επιςτθμολογικισ 

ανάλυςθσ, ςτθν ενότθτα 2.2 παρουςιάηεται το βαςικό πλαίςιο τθσ Γενικισ Θεωρίασ 

Συςτθμάτων και τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Στθν 

ενότθτα 2.3  παρουςιάηονται τα βαςικά κζματα που αφοροφν ςτισ ζννοιεσ ενζργεια 

και ςφςτθμα υπό τθν οπτικι τθσ Μακροςκοπικισ και τθσ Τεχνικισ κερμοδυναμικισ. 

Στθν ενότθτα 2.4 αναλφεται το κζμα τθσ μοντελοποίθςθσ και τθσ αναπαράςταςθσ 

των ΣΡΘΕ. Το κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν ενότθτα 2.5  όπου αναλφεται θ 

ςυςτθμικι προςζγγιςθ για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ και γίνεται παρουςίαςθ 

εξειδικευμζνων κεμάτων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των διαφόρων ΣΡΘΕ. 

2.1 Τα ερωτιματα τθσ επιςτθμολογικισ ανάλυςθσ 

Τα μεγάλθσ κλίμακασ ΣΡΘΕ, γνωςτά και ωσ Συςτιματα Ραραγωγισ Ιςχφοσ, ι 

Μονάδεσ Ραραγωγισ Ενζργειασ (Power Plants) είναι ςφνκετα, αυξθμζνθσ 

πολυπλοκότθτασ, τεχνολογικά ςυςτιματα, καταςκευαςμζνα από τον άνκρωπο, τα 

οποία μετατρζπουν κάποια μορφι ενζργειασ (π.χ. αιολικι, θλιακι κ.ά.) ςε 

θλεκτρικι ενζργεια.  

Οι Raja et al (2006) παρακζτουν δφο οριςμοφσ εκ των οποίων ο πλζον ςαφισ είναι ο 

ακόλουκοσ: Τα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ είναι ςφνδεςθ 

ςυςτθμάτων ι υποςυςτθμάτων για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ (assembly of 

systems or subsystems to generate electricity).  

Επιπλζον, ςυνοψίηοντασ τισ αναφορζσ από τθ ςχετικι βιβλιογραφία, προκφπτει ότι 

τα ΣΡΘΕ είναι μεγάλθσ κλίμακασ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, δθλαδι πολφπλοκα 
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ςυςτιματα, θ λειτουργία ι ςυμπεριφορά των οποίων, περιγράφεται και 

ερμθνεφεται με αναφορά ςε επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ όρουσ. Θ 

επιςτθμονικι προςζγγιςθ είναι απαραίτθτθ γιατί αφορά ςτθν εφαρμογι 

κεμελιωδϊν νόμων που προζρχονται από το πεδίο τθσ κερμοδυναμικισ. 

Ταυτόχρονα, θ τεχνολογικι προςζγγιςθ είναι επίςθσ απαραίτθτθ διότι, θ φφςθ και 

τα χαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι προϊόν τεχνολογικϊν εφαρμογϊν 

και ςυναφϊν εξελίξεων ςτον τομζα αυτό.  

Ουςιαςτικά, τα ΣΡΘΕ είναι τεχνθτά δθμιουργιματα που προζκυψαν και ςυνεχίηουν 

να εξελίςςονται ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ δφο διακριτϊν πεδίων, τθσ 

επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. Ωσ εκ τοφτου, ςτα όρια μεταξφ επιςτιμθσ και 

τεχνολογίασ κα πρζπει να προςδιοριςτεί το πεδίο μελζτθσ και ερμθνείασ τθσ 

λειτουργίασ τουσ. Υπό αυτιν τθν οπτικι, θ ζννοια –κλειδί, ςτθν οποία ςυγκλίνουν ο 

τομζασ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, είναι θ ζννοια του ςυςτιματοσ και πιο 

ςυγκριμζνα του κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ.  

Κατά ςυνζπεια, ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ επιςτθμολογικισ ανάλυςθσ είναι θ 

αποςαφινιςθ του εννοιολογικοφ περιεχομζνου τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ που 

αφορά τα ΣΡΘΕ, ϊςτε ακολοφκωσ από τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ αυτισ να 

προκφψει θ διαμόρφωςθ του εννοιολογικοφ περιεχομζνου τθσ προτεινόμενθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ. Ριο ςυγκεκριμζνα, επιδιϊκεται 

θ αποςαφινιςθ ηθτθμάτων που άπτονται του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 

ζννοιασ ενζργεια ωσ τθσ κφριασ επιςτθμονικισ ζννοιασ τθσ (τεχνικισ) 

κερμοδυναμικισ.  

Συνεπεία τθσ επιδίωξθσ αυτισ τζκθκαν τα ακόλουκα ερωτιματα: 

(α) Ροιο είναι το νόθμα των εννοιϊν ενζργεια και ςφςτθμα κατά τθν μελζτθ τθσ 

τεχνολογικισ και επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ ωσ ιδιαίτερου 

φαινομενολογικοφ είδουσ κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων; 

(β) Ροιο είναι το πιο κατάλλθλο είδοσ αναπαραςτατικοφ και εξθγθτικοφ 

ενεργειακοφ μοντζλου για τθν περιγραφι των ΣΡΘΕ; 

Τα ερωτιματα αυτά απαντϊνται ςτισ ενότθτεσ 2.3 και 2.4 που ακολουκοφν. 

Επιπλζον, προκειμζνου να καταςτεί ςαφζσ το πλαίςιο τθσ επιςτθμολογικισ 
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ανάλυςθσ παρουςιάηεται ςε αδρζσ γραμμζσ το εννοιολογικό πλαίςιο τθσ Γενικισ 

Θεωρίασ Συςτθμάτων (ενότθτα 2.2), ωσ το κφριο κεωρθτικό πλαίςιο, από το οποίο 

απορρζει θ ςφγχρονθ επιςτθμονικι κεϊρθςθ των ςφνκετων τεχνολογικϊν/ 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. 

2.2 Συςτθμικι κεωρία:  Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ 

Θ διαμόρφωςθ τθσ Γενικισ Θεωρίασ Συςτθμάτων προζρχεται από τισ κεωρθτικζσ 

αναηθτιςεισ του βιολόγου Ludwig Bertalanffy και προςδιορίηεται ςτισ αρχζσ του 

20ου αιϊνα. Ο L. Bertalanffy ζκανε τθν πρϊτθ επίςθμθ αναφορά για τθ κεωρία αυτι 

το 1937 ςτο Σικάγο, ενϊ το πρϊτο δθμοςιευμζνο κείμενο κυκλοφόρθςε ςτα μζςα 

του προθγοφμενου αιϊνα, το 1949 (Drack & Apfalter, 2007). 

Οι Chen & Stroup (1993) κεωροφν ότι θ ιδιαίτερθ ςυμβολι τθσ κεωρίασ του 

Bertalanffy αφορά τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ο Bertalanffy κεωροφςε ότι, 

θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ για ζνα ολοκλθρωμζνο 

αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, διότι, παρζχει, κυρίωσ, 

τισ βαςικζσ διεπιςτθμονικζσ (interdisciplinary) αρχζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να βαςιςτεί 

θ διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου αναλυτικοφ προγράμματοσ. Δθλαδι, ενόσ 

προγράμματοσ που κα επιτρζψει τθν απομάκρυνςθ από τθν αποςπαςματικι 

(compartmentalized) μελζτθ τθσ φυςικισ, τθσ βιολογίασ, τθσ χθμείασ.  

Μια πρϊτθ ζκφραςθ τθσ ζννοιασ του ςυςτιματοσ, ωσ ολότθτασ διαφορετικισ από 

το άκροιςμα των επιμζρουσ μερϊν που το απαρτίηουν, εμφανίηεται ςτα κείμενα του 

Αριςτοτζλθ (Yebra, 1998). Το νόθμα των λόγων του ςυνοψίηεται και διατυπϊνεται 

ςτθ φράςθ: το όλο είναι περιςςότερο από το ςφνολο των επιμζρουσ μερϊν. Οι Chen 

& Stroup (1993) εντοπίηουν τισ ρίηεσ τθσ ςυςτθμικισ κεωρίασ ςτθ κεωρθτικι αυτι 

άποψθ του αρχαίου Ζλλθνα φιλοςόφου. 

Ωςτόςο, αν και ο Αριςτοτζλθσ ζδωςε ζμφαςθ ςτθ ςφνκεςθ, μζχρι και το μεςαίωνα 

επικράτθςε θ ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ, ενϊ από το 16ο αιϊνα 

εμφανίςτθκε θ αναλυτικι προςζγγιςθ, θ οποία ςτθρίηεται ςτον ορκολογιςμό του 

Descartes και τον ντετερμινιςμό του Newton (Kim, 2005). Σιμερα, θ ςυςτθμικι 

προςζγγιςθ ςυνιςτά ζναν από τουσ νζουσ και ςφγχρονουσ τρόπουσ που ακολουκεί θ 

επιςτιμθ για τθν περιγραφι και ερμθνεία του κόςμου. Θ προςζγγιςθ αυτι 
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προχωρά ζνα βιμα παραπζρα από τθν ανάλυςθ, επιδιϊκει τθ ςφνκεςθ. Ππωσ 

παρατθρεί θ Lyneis (1995) “Θ ςφνκεςθ είναι το πιο ςθμαντικό μζροσ τθσ ςυςτθμικισ 

ςκζψθσ. Θ ςυςτθμικι ςκζψθ ςε ενκαρρφνει να δεισ τθ ςυνολικι εικόνα, παρά να 

εςτιάςεισ ςτα επιμζρουσ μζρθ τθσ. Είναι μια προςπάκεια να δεισ το δάςοσ, κακϊσ 

και τα δζντρα” (ςελ. 2). Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ παρζχει ζνα ςυνκετικό τρόπο 

ςκζψθσ, ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν αναλυτικι προςζγγιςθ θ οποία ζχει τισ ρίηεσ τθσ 

ςτον αναγωγιςμό, ερμθνεφει το ςφνολο (όλο) αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τα μζρθ 

(Misra, 2008) και δεν ςτθρίηεται ςτθν απλι γραμμικότθτα για τθν ερμθνεία του 

κόςμου (Kim, 2005). Θ ςυςτθμικι κεωρία, είναι προϊόν τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

επιςτθμόνων διαφόρων επιςτθμονικϊν κλάδων, οι οποίοι αναηθτοφςαν μια κεωρία 

ενοποίθςθσ των κλάδων αυτϊν (Chen & Stroup, 1993) και ςυνιςτά χριςιμο 

κεωρθτικό πλαίςιο για τθν κατανόθςθ του κόςμου. Θ καταλλθλότθτα τθσ γενικισ 

κεωρίασ ςυςτθμάτων ζγκειται ςτο ότι οι ρίηεσ τθσ κεωρίασ αυτισ βρίςκονται ςτθν 

ίδια τθν επιςτιμθ (Gulyaev & Stonyer, 2002). 

Σφμφωνα με το De Rosnay (1997), θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ δεν αποτελεί μια 

κεωρία, επιςτιμθ ι επιςτθμονικό κλάδο, αλλά μια νζα μεκοδολογία που κακιςτά 

δυνατι τθ ςυλλογι και οργάνωςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ προκειμζνου να 

αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν μασ. Στθ ςυςτθμικι μζκοδο 

ενυπάρχει, θ ςυνζνωςθ κεωρίασ και πράξθσ, επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, γεγονόσ 

που υποδθλϊνει ότι το κριτιριο του κφρουσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ δεν μπορεί 

παρά να είναι άλλο από τθν ανταπόκριςθ ι τθν προςζγγιςθ του ςυςτθμικοφ 

προτφπου ςτθν πραγματικότθτα (Δεκλερισ, 1986). 

Τα κυριότερα γνωρίςματα τθσ ςυςτθμικισ μεκοδολογίασ, θ οποία αποτελεί μια νζα 

μεκοδολογία ζναντι τθσ παραδοςιακισ και ςτθρίηεται ςτθ Γενικι Θεωρία 

Συςτθμάτων είναι (Δεκλερισ, 1986): 

(α) Το αντικείμενο μελζτθσ πρζπει να υποβάλλεται ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα 

πάντοτε ςαν ενιαίο και αδιαίρετο ςφνολο (“ςφςτθμα”), 

(β) Θ ςυςτθμικι μεκοδολογία μελετά τα αντικείμενα ωσ “ςυςτιματα” δθλαδι, 

ενδιαφζρεται πρωτίςτωσ για τθ “ςυμπεριφορά τουσ”. “Τι κάνει το ςφςτθμα” είναι το 

ςωςτό επιςτθμονικό ερϊτθμα που κζτει ο ερευνθτισ και όχι “τι είναι το ςφςτθμα”, 
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(γ) Θ ςυςτθμικι μεκοδολογία είναι διεπιςτθμονικι δθλ. κατάλλθλθ για όλουσ τουσ 

κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. Δεν είναι μζκοδοσ που διαμορφϊκθκε 

ςε μια επιςτιμθ για να μεταφερκεί φςτερα ςτισ άλλεσ,  

(δ) Θ ςυςτθμικι μεκοδολογία δεν περιορίηεται ςτθν απόκτθςθ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ για τον κόςμο μασ. Ουςιϊδεσ ςυςτατικό τθσ είναι θ επζμβαςθ του 

επιςτιμονα ςτον κόςμο αυτό. Το ςυςτθμικό μοντζλο  καταςκευάηεται για τθ 

βελτιςτοποίθςθ του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ. 

Σθμαντικζσ επιςθμάνςεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυςτθμικισ κεωρίασ και τθσ 

ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ ςτθν πράξθ εντοπίηονται ςτο βιβλίο του Peter Senge “The 

fifth discipline” (1990), ςτο οποίο διαπραγματεφεται το ηιτθμα τθσ οικοδόμθςθσ τθσ 

γνϊςθσ. Σφμφωνα με το Smith  (2001) θ ζννοια discipline, ζτςι όπωσ τθν εννοεί ο 

Senge, δομείται από μία ςειρά αρχϊν (principles) και πρακτικϊν (practices) τισ 

οποίεσ μελετάμε, διαχειριηόμαςτε και ενςωματϊνουμε ςτθ ηωι μασ. Οι πζντε αρχζσ 

και πρακτικζσ είναι (Frank, 2000): θ ςυςτθμικι ςκζψθ, οι προςωπικζσ γνϊςεισ, τα 

νοθτικά μοντζλα, θ δόμθςθ κοινισ οπτικισ και θ μάκθςθ ςε ομάδεσ.  Οι ιδζεσ του 

Senge επθρζαςαν τθ μθχανολογικι ςυςτθμικι ςκζψθ, τθν ιδιαίτερθ μορφι 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ που απαιτείται ςτον τομζα τθσ μθχανολογίασ (ενότθτα 2.5). 

2.2.1 Θ ζννοια ςφςτημα ςτα πλαίςια τθσ Γενικισ Θεωρίασ Συςτθμάτων 

Στθν πλοφςια βιβλιογραφία που αφορά τθ ςυςτθμικι κεωρία και τισ εφαρμογζσ 

τθσ, καταγράφεται ζνα πλικοσ οριςμϊν αναφορικά με τθν ζννοια του ςυςτιματοσ.  

Ο L. Bertalanffy, κεμελιωτισ τθσ Γενικισ Θεωρίασ Συςτθμάτων, ορίηει το ςφςτθμα 

ωσ ζνα ςφνολο από ςτοιχεία τα οποία βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ 

αλλά, και με το περιβάλλον. Ρρόκειται για τον πιο ϊριμο οριςμό, τον οποίο 

διατφπωςε το 1969 (Drack & Apfalter, 2007). Αργότερα, ο De Rosnay (1997), ςτο 

βιβλίο του “The macroscope”, παρουςιάηει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν 

τθ φφςθ του ςυςτιματοσ. Αρχικά, ορίηει το ςφςτθμα ωσ ζνα ςφνολο από ςτοιχεία τα 

οποία αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και δομοφν ζνα ολοκλθρωμζνο όλο. Θ ζννοια- 

κλειδί των δφο οριςμϊν είναι θ ζννοια τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςτοιχείων 

προκειμζνου να δομθκεί το όλο. Σφμφωνα με άλλθ διατφπωςθ, ζνα ςφςτθμα μπορεί 

να οριςτεί ωσ το άκροιςμα των μερϊν ι των ςτοιχείων του, που ςυνδζονται με 
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κάποια μορφι αλλθλεπίδραςθσ ι αλλθλεξάρτθςθσ για να ςχθματίςουν ζνα ςφνκετο 

ι ενιαίο όλο (Misra, 2008). Μια τζταρτθ διατφπωςθ αναφζρεται από τον Kim (2005). 

Το ςφςτθμα ορίηεται ωσ θ ςφνκεςθ αλλθλεπιδρϊντων ςτοιχείων ι ςυςτθμάτων, ζχει 

ταυτότθτα, ολότθτα (wholeness) και πολυπλοκότθτα (complexity). Είναι προφανζσ 

ότι, μια τυχαία ςυνάκροιςθ μερϊν δεν ςυνιςτά ςφςτθμα. Διότι, το ςφςτθμα 

προκειμζνου να χαρακτθριςτεί ωσ ςφςτθμα είναι απαραίτθτο να (α) εξυπθρετεί ζνα 

ςκοπό και (β) υπάρχουν λειτουργικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μερϊν του (Misra, 2008).  

O Ossimitz (1997) ο οποίοσ παρατθρεί ότι ο όροσ ςφςτθμα χρθςιμοποιείται ςε 

διαφορετικά πεδία με διαφορετικό κάκε φορά νόθμα, ορίηει τα πζντε βαςικά 

χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ ωσ εξισ: 

(α) Το ςφςτθμα αποτελείται από ςτοιχεία που μποροφν να προςδιοριςτοφν. 

(β) Μεταξφ των ςτοιχείων αυτϊν υπάρχουν αλλθλεπιδράςεισ, κυρίωσ λειτουργικοφ 

χαρακτιρα. 

(γ) Κάκε ςφςτθμα ζχει όρια τα οποία το διαχωρίηουν από το περιβάλλον και είναι 

λιγότερο ι περιςςότερο διαπερατά. Τα όρια μπορεί να ζχουν υλικι υπόςταςθ, ι 

όχι. Είναι πολφ ςθμαντικά διότι, πρϊτον, εξαςφαλίηουν ι/και κακορίηουν τθν 

ταυτότθτα του ςυςτιματοσ και δεφτερον, εντόσ αυτϊν λαμβάνουν χϊρα οι 

αλλθλεπιδράςεισ του ςυςτιματοσ με το περιβάλλον του.  

(δ) Τα ςυςτιματα ζχουν μια δυναμικι ςυμπεριφορά με τθν πάροδο του χρόνου. 

Αυτι θ ςυμπεριφορά ςχετίηεται με το ςκοπό του ςυςτιματοσ.  

(ε) Τα επιμζρουσ ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ 

υποςυςτιματα ι ότι το ςφςτθμα είναι ςτοιχείο ενόσ μεγαλφτερου ςυςτιματοσ.  

Το ςφςτθμα δομείται κυρίωσ από (Misra, 2008): 

(α) Τα αντικείμενα (items)-είναι τα λειτουργικά μζρθ του ςυςτιματοσ τα οποία 

περιλαμβάνουν τθν είςοδο (ειςροι), τθν επεξεργαςία και τθν ζξοδο (εκροι) 

(β) Τισ ιδιότθτεσ (attributes)-είναι οι ορατζσ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων ι των 

ςυςτατικϊν μερϊν 

(γ) Τισ ςχζςεισ  (relationships)-είναι οι ςχζςεισ μεταξφ των αντικειμζνων και των 

ιδιοτιτων  
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Σφμφωνα με το Δεκλερι (1986) θ περιγραφι του ςυςτιματοσ εκφράηει: (α) ότι το 

ςφςτθμα είναι καταςκευι και (β) ότι θ καταςκευι είναι ςφνκεςθ μερϊν ςε ενιαίο 

ςφνολο. Θ περιγραφι αυτι επιτυγχάνεται με τον προςδιοριςμό: 

(α) τθσ δομισ (structure) - πρόκειται για τθ ςχετικά ςτακερι οργάνωςθ του 

ςυςτιματοσ ςτο χϊρο και το χρόνο, δθλαδι, τθ διάταξθ των ςτοιχείων του και τθν 

πλοκι των λειτουργιϊν του. 

(β) των ςτοιχείων (components- elements) - είναι τα ουςιϊδθ και ςτακερά μζρθ του 

ςυςτιματοσ που μπορεί να αναγνωριςτεί ότι ςυμβάλλουν ςτθ ςυμπεριφορά του 

ςυνόλου.   

(γ) των διαςυνδζςεων (connections) -είναι οι ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ που 

ςυνδζουν τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. 

(δ) των ορίων (boundaries) -τθ νοθτι γραμμι που περικλείει τα ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ και τισ διαςυνδζςεισ τουσ και 

(ε) το περιβάλλον (environment) -είναι οι παράγοντεσ εκείνοι που επθρεάηουν μεν 

το ςφςτθμα ι επθρεάηονται από αυτό, χωρίσ όμωσ να είναι υπό τον ζλεγχό του.  

Άλλεσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ που ανάγονται ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ είναι οι 

εξισ: μετατροπι (conversion), ζλεγχοσ (control), ςτακερι κατάςταςθ (steady state) 

(Δεκλερισ, 1986).   

2.3 Οι ζννοιεσ ενζργεια και ςφςτημα ςτθ Μακροςκοπικι και Τεχνικι 

κερμοδυναμικι 

Ανατρζχοντασ εν ςυντομία ςτθν ιςτορία τθσ κερμοδυναμικισ, διαπιςτϊνουμε ότι θ 

ανάδυςθ τθσ επιςτιμθσ αυτισ προζκυψε από τθ ςτιγμι που οι επιςτιμονεσ, από τισ 

αρχζσ και ωσ τα μζςα του 19ου αιϊνα, αςχολικθκαν ιδιαίτερα με το ρόλο τθσ 

κερμότθτασ. Αυτό φαίνεται άλλωςτε και από τθν ετυμολογία του όρου, ο οποίοσ 

προζρχεται από τισ αρχαίεσ ελλθνικζσ λζξεισ κζρμθ (κερμότθτα) και δφναμθ (ιςχφσ) 

(Gengel & Boles, 1998). Τα κεμζλιά τθσ τζκθκαν με τθ διατφπωςθ του νόμου τθσ 

διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ (γνωςτοφ ωσ πρϊτου νόμου τθσ κερμοδυναμικισ) και τθσ 

εντροπίασ (ι αλλιϊσ δεφτεροσ νόμοσ τθσ κερμοδυναμικισ). Θ κερμοδυναμικι 

χαρακτθρίηεται ωσ θ επιςτιμθ τθσ ενζργειασ.  
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Θ μελζτθ τθσ πορείασ διαμόρφωςθσ τθσ κερμοδυναμικισ αποκαλφπτει ότι, θ 

επιςτιμθ αυτι είναι το προϊόν μιασ διερευνθτικισ διαδικαςίασ που ιρκε να 

απαντιςει ςε ερωτιματα τα οποία απαςχόλθςαν τουσ επιςτιμονεσ τθσ εποχισ 

εκείνθσ και ςχετίηονταν κυρίωσ με τθ λειτουργία των ατμομθχανϊν. Θ κυρίαρχθ τότε 

μθχανιςτικι κεϊρθςθ τθσ φφςθσ φάνθκε να μθν επαρκεί. Τα νζα δεδομζνα και τα 

νζα προβλιματα ιταν αδφνατο να αντιμετωπιςτοφν με τθν ιςχφουςα κεϊρθςθ τθσ 

φφςθσ. Θ λζξθ-ζννοια “ενζργεια” ειςιχκθ ωσ καταλλθλότερθ τθσ λζξθσ “δφναμθ” 

που είχε επικρατιςει ςτθ Μθχανικι, προςδιορίηοντασ αυτό το “κάτι” που ενϊ 

διατθρείται ςτακερό, ταυτόχρονα, υποβακμίηεται.  

Στο εννοιολογικό πλαίςιο τθσ κερμοδυναμικισ θ ζννοια τθσ ενζργειασ δεν είναι μια 

παράγωγθ ζννοια αλλά αποκτά μια αυτονομία, ορίηεται ωσ φυςικι οντότθτα 

ανεξάρτθτθ από άλλα φυςικά μεγζκθ (Κολιόπουλοσ, 2014). Θ ενζργεια 

χαρακτθρίηεται από τζςςερισ βαςικζσ ιδιότθτεσ: τθ διατιρθςθ, τθ μετατροπι, τθ 

μεταφορά και τθν αποκικευςθ. Επίςθσ, ςφμφωνα με το δεφτερο νόμο τθσ 

κερμοδυναμικισ, μια άλλθ ιδιότθτα είναι θ υποβάκμιςθ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ 

αποκτοφν ςαφζσ νόθμα ςτα πλαίςια μιασ ςυςτθμικισ κεϊρθςθσ τθσ ενζργειασ. Θ 

διατιρθςθ τθσ ενζργειασ ιςχφει για ςυςτιματα και όχι για μεμονωμζνα ςϊματα 

(Wilczek, 2010). Ρράγματι, θ ενζργεια μπορεί να διατθρείται εντόσ των ςυςτθμάτων 

ςε διάφορεσ μακροςκοπικζσ μορφζσ, όπωσ εξθγεί ο Moran (1999). Αυτζσ είναι θ 

κινθτικι, θ βαρυτικι και θ εςωτερικι. Θ ενζργεια μπορεί να μετατραπεί από τθ μία 

μορφι ςτθν άλλθ και να μεταφερκεί από το ζνα ςφςτθμα ςτο άλλο. Ιδιαίτερα, ςτα 

κλειςτά ςυςτιματα, θ ενζργεια μεταφζρεται με τθ μορφι κερμότθτασ και ζργου, 

ενϊ θ ςυνολικι ποςότθτα ενζργειασ διατθρείται ςε όλεσ τισ μετατροπζσ και 

μεταφορζσ.   

Συνεπϊσ, το αντικείμενο μελζτθσ τθσ μακροςκοπικισ κερμοδυναμικισ δεν είναι το 

υλικό ςθμείο (όπωσ ςυμβαίνει ςτθ Μθχανικι) αλλά το κερμοδυναμικό ςφςτθμα 

(Κολιόπουλοσ, 2014). Θ ζννοια κερμοδυναμικό ςφςτθμα χρθςιμοποιείται για τθν 

περιγραφι κάκε περιοχισ ςτο χϊρο όπου παρατθροφνται μετατροπζσ ενζργειασ. 

Σφμφωνα με τον οριςμό του Onkar, (2009) ωσ κερμοδυναμικό ςφςτθμα ορίηεται μια 

ποςότθτα φλθσ ι μια περιοχι ςτο χϊρο όπου επικεντρϊνεται θ προςοχι για λόγουσ 

ανάλυςθσ.  
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Θ μακροςκοπικι κερμοδυναμικι περιορίηεται ςτθν περιγραφι των καταςτάςεων 

ιςορροπίασ και ςτισ μεταβάςεισ του ςυςτιματοσ από τθ μια κατάςταςθ ιςορροπίασ 

ςτθν άλλθ (Κολιόπουλοσ, 2014 ; Hassel, 2010). Στθν περιγραφι τθσ εξζλιξθσ κάκε 

ςυςτιματοσ θ ζννοια τθσ εντροπίασ κατζχει κεντρικι κζςθ (Ρριγκοηίν & Στζντηερσ, 

1986). 

Οι μετατροπζσ ενζργειασ και οι τεχνικζσ διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν εντόσ των 

τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων είναι το αντικείμενο μελζτθσ τθσ τεχνικισ 

κερμοδυναμικισ. Θ τεχνικι κερμοδυναμικι (Hassel, 2010), εμφανίηεται κατά τθν 

επιςτθμολογικι ανάλυςθ, ωσ θ κεωρία επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ των ΣΡΘΕ. Ο 

Baehr (1984) τονίηει ότι πρόκειται για τθν επιςτιμθ υποδομισ του μθχανικοφ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι, ςυνιςτά το καταλλθλότερο εννοιολογικό πλαίςιο για τθ μελζτθ τθσ 

λειτουργίασ των ςυςτθμάτων παραγωγισ ιςχφοσ, τα οποία αποτελοφν ζναν 

ιδιαίτερο τφπο κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων.  

Θ μελζτθ των κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων αρχίηει με τον προςδιοριςμό του 

ςυςτιματοσ. Ο κακοριςμόσ των ορίων μιασ περιοχισ του χϊρου (κερμοδυναμικό 

ςφςτθμα) ςε ςχζςθ με ό, τι υπάρχει ζξω από αυτό (περιβάλλον) είναι ζνα 

απαραίτθτο μζροσ τθσ περιγραφισ ενόσ ςυςτιματοσ (Baehr, 1984 ; Reynolds, 1974).   

Οι αλλαγζσ που υφίςταται ζνα κερμοδυναμικό ςφςτθμα οφείλονται ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ ενζργειασ και μάηασ εντόσ των ορίων του. Θ τυπικι ακολουκία των 

διαδικαςιϊν που ςυμβαίνουν με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ αρχικι και θ τελικι 

κατάςταςθ του ςυςτιματοσ να είναι ίδιεσ ορίηεται ωσ κερμοδυναμικόσ κφκλοσ. Το 

ςφςτθμα επανζρχεται ςτθν αρχικι του κατάςταςθ μετά από ζναν πλιρθ κφκλο.  Οι 

Gengel & Boles (1998) κεωροφν ότι ο ιδανικόσ κφκλοσ είναι ζνα απλό και 

εξιδανικευμζνο πρότυπο του κερμοδυναμικοφ κφκλου, το οποίο παρζχει ςτουσ 

μθχανικοφσ τθ δυνατότθτα να μελετιςουν τισ επιδράςεισ των κφριων παραμζτρων 

που κακορίηουν τον κφκλο, δίχωσ να αντιμετωπίηουν επιπλζον λεπτομζρειεσ. Οι 

κφκλοι αυτοί διατθροφν τα γενικά χαρακτθριςτικά των πραγματικϊν κφκλων που 

αντιπροςωπεφουν.   
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2.4 Μοντελοποίθςθ και αναπαράςταςθ των Συςτθμάτων Ραραγωγισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ 

Θ πλιρθσ περιγραφι των ΣΡΘΕ περιλαμβάνει τθν διάκριςθ και αποςαφινιςθ τόςο 

τθσ τεχνολογικισ όςο και τθν επιςτθμονικισ τουσ φφςθσ. Τα ΣΡΘΕ αποτελοφν  

τεχνολογικά ςυςτιματα ςε ό, τι αφορά το υλικό τουσ μζροσ και ταυτόχρονα 

αποτελοφν κερμοδυναμικά ςυςτιματα ςε ό, τι αφορά τθν ενεργειακι τουσ 

κατάςταςθ. Το μζγεκοσ και θ πολυπλοκότθτα των ΣΡΘΕ αποτελοφν τα βαςικά 

εκείνα ςτοιχεία που χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ κατά το ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ 

τουσ, είτε ωσ τεχνολογικά είτε ωσ κερμοδυναμικά ςυςτιματα. Ρροκειμζνου να 

αντιμετωπιςτοφν το μζγεκοσ και θ πολυπλοκότθτα των ΣΡΘΕ, ςτον τομζα τθσ 

ενεργειακισ μθχανολογίασ (ενότθτα 2.5), χρθςιμοποιοφνται μοντζλα που 

αναπαριςτοφν τθ δομι και τθ λειτουργία των  πραγματικϊν, τεχνολογικϊν 

ςυςτθμάτων. Μζςω αυτϊν κακίςταται δυνατι θ περιγραφι και θ εξιγθςθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ, τόςο ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ όςο και ςτο επίπεδο 

παρακολοφκθςθσ (κατά τθ λειτουργία τουσ).  

Θ μελζτθ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, ςφμφωνα με το Schwaller (1997) μπορεί να 

γίνει με το υπόδειγμα ςυςτιματοσ το οποίο περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: είςοδο, 

διαδικαςία, ζξοδο και επίπτωςθ. Επίςθσ, περιλαμβάνει τθν ανάδραςθ, ζνα ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ και ελζγχου που ζχει τθ μορφι βρόχου. Σε ζνα ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ θ μετατροπι ενζργειασ ταξινομείται ςτθ διαδικαςία, ενϊ θ 

απϊλεια ενζργειασ ταξινομείται ςτθν επίπτωςθ. 

Μια άλλθ αναπαράςταςθ που χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε ςφνκετα ενεργειακά 

ςυςτιματα είναι τα διαγράμματα Sankey. Ζνα διάγραμμα Sankey είναι ζνα 

διάγραμμα ροισ ενζργειασ, ςτο οποίο θ ενζργεια αναπαριςτάνεται  με βζλθ, το 

πάχοσ των οποίων εκφράηει ποςότθτα (Σχιμα 2.1). Θ ενζργεια αναπαριςτάνεται ςα 

να βρίςκεται ανάμεςα ςτα αντικείμενα και όχι ςτα ίδια τα αντικείμενα (Scherr et al., 

2012). Με τα διαγράμματα αυτά είναι δυνατι θ ποςοτικι περιγραφι των 

διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ  (μετατροπι και χριςθ ενζργειασ) κακϊσ δίνουν μια 

καλι ςφνοψθ τθσ τελικισ επικυμθτισ ενζργειασ, με τθ γραφικι παρουςίαςθ των 

εμφανιηόμενων ροϊν ενζργειασ κακϊσ και των ροϊν απϊλειασ ενζργειασ που 

παρατθροφνται ςτο ςφςτθμα (Ραπαδόπουλοσ, 2002).   
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Σχιμα 2.1: Διάγραμμα Sankey ΑΘΣ (Ιςμαθλίδθσ, 2005)   

 

Θ απεικόνιςθ τθσ ροισ ενζργειασ ςε ζνα ενεργειακό ςφςτθμα με ζνα διάγραμμα 

Sankey ζχει τα εξισ πλεονεκτιματα (Abdullah, 2013):  

(α) αναπαριςτάνεται με οπτικό τρόπο θ είςοδοσ ενζργειασ, θ ζξοδοσ ενζργειασ, οι 

απϊλειεσ και θ αποκθκευμζνθ ενζργεια, 

(β) αναπαριςτάνεται θ χριςιμθ ενζργεια αλλά και θ ςπατάλθ ενζργειασ και θ 

εκπομπζσ αερίων,  

(γ) επιτρζπει τον εντοπιςμό τθσ ςυνειςφοράσ ενόσ μζρουσ του ςυςτιματοσ ςτθ 

ςυνολικι ροι ενζργειασ και 

(δ) εκτόσ από τθ ενζργεια, απεικονίηει τθ κερμοδυναμικι ιςορροπία του υλικοφ 

(material balance), το  κόςτοσ μεταφοράσ και τθν εξζργεια (exergy) μεταξφ των 

διαδικαςιϊν.     

Θ χριςθ των διαγραμμάτων Sankey κεωρείται κατάλλθλθ επιλογι για τθ 

διδαςκαλία τθσ ροισ ενζργειασ κατά τθν ανάλυςθ ενόσ κερμοδυναμικοφ 

ςυςτιματοσ  ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Viglietta, 1990). Αλλά, φαίνεται ότι 

αποτελοφν κατάλλθλα αναπαραςτατικά εργαλεία, ακόμθ και για τθν πρϊτθ ςχολικι 

θλικία (Swackhamer, 2005). Ο Millar (2005) τονίηει ότι ζνα πλεονζκτθμα των 

διαγραμμάτων αυτϊν είναι ότι το πλάτοσ των βελϊν απεικονίηει τθν ιδζα ότι θ 

ενζργεια διατθρείται και ότι το ςυνολικό ποςό ενζργειασ είναι το ίδιο ςτθν αρχι και 

ςτο τζλοσ. Επίςθσ, υποςτθρίηει ότι με τα διαγράμματα Sankey διευκολφνεται ςε ζνα 

δεφτερο ςτάδιο θ μετάβαςθ ςε μια ποςοτικι προςζγγιςθ τθσ ενζργειασ, εφόςον 

ζχει προθγθκεί θ ποιοτικι προςζγγιςθ (αποκικευςθ και μεταφορά).  
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Οι γραφικζσ αναπαραςτάςεισ αποτελοφν ζνα από τα κφρια εργαλεία μελζτθσ των 

ΣΡΘΕ. Ζνα ςφγχρονο μοντζλο γραφικϊν αναπαραςτάςεων είναι το Μοντζλο 

Ενεργθτικισ Μακροςκοπικισ Αναπαράςταςθσ (ΜΕΜΑ-Energetic Macroscopic 

Representation Model). Ρρόκειται για ζνα εργαλείο το οποίο ςφμφωνα με τουσ  

Bouscayrol et al (2005) βαςίηεται ςε ενεργθτικζσ κεωριςεισ ςφμφωνα με τθ 

ςυςτθμικι φιλοςοφία και χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι ςυςτθμάτων 

μετατροπισ ενζργειασ. Εφαρμογζσ του μοντζλου αφοροφν ςε ςυςτιματα 

μετατροπισ αιολικισ ενζργειασ (Bouscayrol et al, 2009) και υδροθλεκτρικισ 

ενζργειασ (Ansel et al, 2006 ; Ansel & Robyns, 2006). 

Το ΜΕΜΑ ειςιχκθκε το 2000 από το Laboratory of Electrical Engineering and Power 

Electronics του Ρανεπιςτθμίου Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Lille για τθν 

περιγραφι πολφπλοκων θλεκτρομθχανικϊν ςυςτθμάτων. Στθρίηεται ςτθν αρχι 

δράςθσ-αντίδραςθσ για τθν οργάνωςθ τθσ αλλθλοςφνδεςθσ μεταξφ των 

υποςυςτθμάτων ςφμφωνα με τθ φυςικι αιτιότθτα (π.χ. εςωτερικι αιτιότθτα). Θ 

περιγραφι τονίηει τισ ενεργειακζσ ιδιότθτεσ του ςυςτιματοσ (ςυςςϊρευςθ 

ενζργειασ, μετατροπι, διανομι). Οι Barre et al (2006) αναλφοντασ τθ ςχζςθ μεταξφ 

τθσ μοντελοποίθςθσ (που παρζχει το ΜΕΜΑ) και τθσ αιτιότθτασ (αρχι βάςει τθσ 

οποίασ δομείται) αρχικά αποδζχονται ότι το ςφςτθμα δομείται από ειςροζσ και 

εκροζσ. Εν ςυνεχεία, ειςάγουν τθν άποψθ ότι τα θλεκτρομθχανικά ςυςτιματα 

μποροφν να αποδομθκοφν ςε αλλθλοςυνδεόμενα ςτοιχεία (ςυςτατικά μζρθ ι 

υποςυςτιματα) ςε ζνα επίπεδο πρϊτου βακμοφ οργάνωςθσ. Τα υποςυςτιματα 

διαχειρίηονται ενζργεια: διαςπορά, αποκικευςθ, μετατροπι. Θ μακροςκοπικι 

φφςθ (μακροςκοπικι περιγραφι) του μοντζλου εδράηεται ςφμφωνα με τουσ Bare et 

al (2006) ςτο γεγονόσ ότι ςτθρίηεται ςτθν αρχι δράςθσ-αντίδραςθσ.  

Οι Barrade et al (2006) χαρακτθρίηουν το ΜΕΜΑ ωσ μεκοδολογία αναπαράςταςθσ θ 

οποία ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ και αναπαράςταςθ ροϊν ενζργειασ ςτα πολφπλοκα 

ςυςτιματα. Αποτελείται από τρία κφρια ςυςτατικά μζρθ (Barrade et al, 2006) ι 

ςτοιχεία (Barre et al, 2006) ι υποςυςτιματα (sub-systems) (Delarue et al, 2003). Τα 

τρία αυτά υποςυςτιματα περιγράφουν τθ φυςικι κατάςταςθ του ςυςτιματοσ.  
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Σχιμα 2.2: Τα ςτοιχεία και τα ςυςτατικά μζρθ του ΜΕΜΑ (Barrade et al, 2006) 

 

Στο ςχιμα 2.2 απεικονίηονται τα υποςυςτιματα. Ρρόκειται για τισ πθγζσ, τουσ 

μετατροπείσ και τουσ ςυςςωρευτζσ ενζργειασ. Οι πθγζσ παράγουν ςτακερζσ 

μεταβλθτζσ (εκροζσ). Μπορεί να είναι είτε γεννιτριεσ (generators) είτε φορτία 

(loads). Διαταράςςονται από τισ επιδράςεισ άλλων υποςυςτθμάτων. Οι μετατροπείσ 

εξαςφαλίηουν τθ μετατροπι ενζργειασ χωρίσ αποκικευςθ ενζργειασ. Ζχουν ειςροζσ 

ρφκμιςθσ για να ορίςουν τθ μετατροπι μεταξφ των μεταβλθτϊν ειςροϊν-εκροϊν. 

Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ μετατροπισ (θλεκτρικι, θλεκτρομθχανικι κτλ) 

απεικονίηονται με εικονίδια τετραγωνικά, κυκλικά, τριγωνικά ι εξαγωνικά.  

Τα υποςυςτιματα που αφοροφν ςτθ ςυςςϊρευςθ ενζργειασ ςυνδζουν άλλα 

υποςυςτιματα, εξαιτίασ τθσ αποκικευςθσ ενζργειασ. Επθρεάηουν τουλάχιςτον μία 

ςτακερι μεταβλθτι. Πλα τα υποςυςτιματα ςυνδζονται με διανφςματα ανταλλαγισ 

ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ δράςθσ-αντίδραςθσ. 

Από τα διάφορεσ μορφζσ γραφικισ αναπαράςταςθσ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, 

επιλζγουμε, όπωσ κα δοφμε και ςτθν ενότθτα 4.4, να προκρίνουμε ωσ 

καταλλθλότερο διδακτικό μεταςχθματιςμό γραφικισ αναπαράςταςθσ των 

διαφόρων ΣΡΘΕ το μοντζλο ΜΕΜΑ. 
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2.5 Συςτθμικι προςζγγιςθ κατά τθ μελζτθ και διδαςκαλία τεχνολογικϊν/ 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

Στον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ των μθχανολόγων, θ ςυςτθμικι  προςζγγιςθ κεωρείται 

ωσ μία κατάλλθλθ διδακτικι προςζγγιςθ, προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να 

κατανοιςουν εισ βάκοσ τα ςυςτιματα τα οποία μελετοφν. Θ ςυςτθμικι ςκζψθ, ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο διαμορφϊνονται και 

γίνονται κατανοθτά τα μθχανολογικά προβλιματα (Fordyce, 1988). Οι μθχανολόγοι 

αςχολοφνται με τθν εςωτερικι ςφνδεςθ των μερϊν ενόσ ςυςτιματοσ, θ οποία 

χαρακτθρίηει τθν πολφπλοκθ φφςθ του. Ακριβϊσ αυτι θ πολυπλοκότθτα 

εμφανίηεται να είναι ο κφριοσ παράγοντασ για τθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ των 

ςφνκετων ςυςτθμάτων.  

Τθ ςθμαςία τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ και τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςτον τομζα τθσ 

μθχανολογίασ τονίηει ο Frank (2000). O ερευνθτισ υποςτθρίηει ότι οι μθχανολόγοι 

κα πρζπει να διακζτουν μθχανολογικι ςυςτθμικι ςκζψθ (engineering system 

thinking), προςπακϊντασ να προςδιορίςει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςτο πεδίο τθσ μθχανολογίασ και ταυτόχρονα να προςδιορίςει τι 

ακριβϊσ διακρίνει τθ ςυςτθμικι ςκζψθ από τθ μθχανολογικι ςυςτθμικι ςκζψθ. 

Στθν ζρευνά του προςπάκθςε να διερευνιςει τα χαρακτθριςτικά των γνϊςεων και 

τθσ προςωπικότθτασ των μθχανολόγων που διακζτουν υψθλοφ επίπεδου 

δεξιότθτεσ μθχανολογικισ ςυςτθμικισ ςκζψθσ. Θ ζρευνα ιταν ποιοτικοφ τφπου και 

ςυγκζντρωςε δεδομζνα από ςυνεντεφξεισ και παρατθριςεισ αρχάριων και 

ζμπειρων μθχανολόγων. Ακολοφκθςε τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου 

κατθγοριοποιϊντασ τα δεδομζνα. Ρριν τθν ζρευνα δεν είχε προςδιορίςει τι ακριβϊσ 

ςθμαίνει μθχανολογικι ςυςτθμικι ςκζψθ. Από τα ευριματα τθσ ζρευνασ κατζλθξε 

ςτον προςδιοριςμό 30 διαφορετικϊν νόμων (laws) που κα πρζπει να διζπουν τθ 

μθχανολογικι ςυςτθμικι ςκζψθ κατ’ αντιςτοιχία των νόμων τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ 

του Senge.  

Τα ειδικά κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

μθχανολογίασ, ειδικότερα τθσ κερμοδυναμικισ για μθχανικοφσ (Engineering 

Thermodynamics). Θ ανάλυςθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ υπό το πρίςμα τθσ 

κερμοδυναμικισ για μθχανικοφσ, ςφμφωνα με τον Onkar (2009), αφορά ςε δφο είδθ 
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κερμοδυναμικισ προςζγγιςθσ: τθ μακροςκοπικι και τθ μικροςκοπικι. Στθν 

περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ ανάλυςθσ το ςφςτθμα κεωρείται ωσ όλο και 

μελετάται χωρίσ να αποδίδεται ςθμαςία ςτθ ςφςταςθ του ςυςτιματοσ 

μικροςκοπικά.  

Οι ζννοιεσ τθσ κερμοδυναμικισ ανάλυςθσ και του κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ 

κακιςτοφν τθ Μακροςκοπικι Θερμοδυναμικι ωσ τθν καταλλθλότερθ επιςτθμονικι 

προςζγγιςθ για τθν ανάλυςθ των ςυςτθμάτων ενεργειακισ τεχνολογίασ (Raja et al, 

2006 ; Οnkar, 2009). Ζτςι, το αντικείμενο μελζτθσ των μθχανολόγων είναι ο 

ςχεδιαςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων αυτϊν, 

προςεγγίηοντάσ τα με ενεργειακοφσ όρουσ. Τα ςυςτιματα περιγράφονται με τουσ 

όρουσ: διατιρθςθ, μεταφορά, μετατροπι, αποκικευςθ και υποβάκμιςθ τθσ 

ενζργειασ, ιδιότθτεσ που προζρχονται από τον πρϊτο και δεφτερο νόμο τθσ 

κερμοδυναμικισ.  

Με τον όρο τεχνολογία ενζργειασ οι Raja et al (2006) αναφζρονται ςτισ τεχνολογικζσ 

εφαρμογζσ που αςχολοφνται με τθν πρωτογενι ενζργεια, τισ διαδικαςίεσ, τθ 

χριςιμθ ενζργεια. Αςχολείται με τα εργοςτάςια (plants) και τισ διαδικαςίεσ 

(processes) που εμπλζκονται ςτθν ενεργειακι μετατροπι και ανάλυςθ τθσ χριςιμθσ 

ενζργειασ, δθλαδι τθσ εξζργειασ (exergy) και τθσ μθ χριςιμθσ ενζργειασ, δθλαδι 

τθσ ανζργειασ (anergy). Θ ενεργειακι τεχνολογία λαμβάνει υπόψθ τθσ τθ ςυνολικι 

διαδικαςία μετατροπισ ενζργειασ, από τθν ειςροι τθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

μζχρι τθν τελικι παράδοςθ τθσ δευτερογενοφσ ενζργειασ. Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ 

που προθγικθκε τα ΣΡΘΕ χαρακτθρίηονται και αντιμετωπίηονται ωσ ςυςτιματα 

μετατροπϊν ενζργειασ. Αυτό ςθμαίνει ότι: (α) θ υποκείμενθ γνϊςθ αφορά τθν 

ενζργεια και τισ μετατροπζσ τθσ και (β) οι μετατροπζσ αφοροφν ςε πολφπλοκα 

ςυςτιματα. Ο προςδιοριςμόσ των υποςυςτθμάτων που δομοφν το ςφςτθμα και των 

αλλθλεπιδράςεων που αναπτφςςονται μεταξφ των υποςυςτθμάτων αποτελοφν 

ηθτιματα ςθμαντικά κατά τθν ανάλυςθ και μελζτθ των ΣΡΘΕ. Για το λόγο αυτό, θ 

εκπαίδευςθ των μθχανολόγων εςτιάηει ςε αυτό το είδοσ τθσ ανάλυςθσ, κυρίωσ 

μζςω τθσ χριςθσ αναπαραςτατικϊν εργαλείων (ενότθτα 2.4). 

Μια ςθμαντικι παράμετροσ για τθ μελζτθ των ΣΡΘΕ αφορά ςτθν πρωτογενι 

ενζργεια που αξιοποιοφν κατά τθ λειτουργία τουσ και τισ επιπτϊςεισ ςτο 
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περιβάλλον και κατ’ επζκταςθ ςτα διάφορα οικοςυςτιματα. Ζτςι, διακρίνονται ςε 

ςυμβατικά και μθ ςυμβατικά ςυςτιματα. Τα πρϊτα χρθςιμοποιοφν μθ ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ (άνκρακα, πετρζλαιο, φυςικό αζριο, κτλ) και για το λόγο αυτό 

μολφνουν το περιβάλλον εκπζμποντασ μεγάλεσ ποςότθτεσ C02, ενϊ τα δεφτερα 

χρθςιμοποιοφν ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (νερό, αζρα, ιλιο, κτλ) οι οποίεσ δεν 

εκπζμπουν αζριουσ ρφπουσ. Τα εργοςτάςια τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ αναφζρονται 

ωσ κερμοθλεκτρικοί (thermal power plants) ι ατμοθλεκτρικοί Στακμοί διότι 

λειτουργοφν με ατμό (ρευςτό λειτουργίασ ι λειτουργοφν μζςο) βάςει 

τροποποιθμζνων κφκλων Rankine (ενότθτα 2.5.1), ενϊ θ λειτουργία των μθ 

ςυμβατικϊν ενεργειακϊν ςυςτθμάτων (Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ) είναι 

πολφπλοκθ και εξαρτάται από τον τφπο του ςυςτιματοσ (ενότθτεσ 2.5.2 & 2.5.3). 

2.5.1 Ραραγωγι ιςχφοσ με ατμό (Ατμοθλεκτρικοί Στακμοί -ΑΘΣ) 

Για τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων παραγωγισ ιςχφοσ θ ζννοια τθσ 

κυκλικισ διεργαςίασ είναι βαςικι. Ωσ κυκλικι διεργαςία (ι αλλιϊσ κερμοδυναμικόσ 

κφκλοσ) ορίηεται κάκε διεργαςία που επαναφζρει ζνα ςφςτθμα ςτθν αρχικι του 

κατάςταςθ (Baehr, 1984). Σε μια τζτοια διεργαςία το ρευςτό που ανακυκλϊνεται 

μόνιμα, ρζει διαδοχικά μζςα από ανοιχτά ςυςτιματα ςυνδεδεμζνα το ζνα με το 

άλλο. Πταν πρόκειται για ςφςτθμα παραγωγισ ιςχφοσ με ατμό τα ςυςτιματα αυτά 

είναι ο ατμολζβθτασ (λζβθτασ), ο ςτρόβιλοσ (τουρμπίνα), ο ςυμπυκνωτισ και θ 

αντλία.  

Οι εξιδανικεφςεισ και οι απλοποιιςεισ, που είναι ςυνικωσ αποδεκτζσ ςτθν ανάλυςθ 

των κφκλων ιςχφοσ, ςυνοψίηονται παρακάτω ωσ εξισ (Gengel & Boles, 1998): 

(α) Στον κφκλο δεν υπάρχουν τριβζσ. Επομζνωσ, το ρευςτό λειτουργίασ κατά τθ ροι 

του μζςα ςε ςωλινεσ ι ςυςκευζσ, όπωσ οι εναλλάκτεσ κερμότθτασ, δεν υφίςταται 

πτϊςθ πίεςθσ. 

(β) Πλεσ οι διεργαςίεσ εκτόνωςθσ και ςυμπίεςθσ διεξάγονται ςε ςυνκικεσ ςχεδόν 

ιςορροπίασ (ψευδο-ιςορροπίασ). 

(γ) Οι ςωλθνϊςεισ που ςυνδζουν τα διάφορα εξαρτιματα του ςυςτιματοσ είναι 

καλά μονωμζνεσ και θ μεταφορά κερμότθτασ μζςα από αυτζσ είναι αμελθτζα. 
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Ο ιδανικόσ κφκλοσ των μονάδων παραγωγισ ιςχφοσ με ατμό είναι ο κφκλοσ Rankine 

(Weedy, 1980 ; Gengel & Boles, 1998 ; Reynolds, 1974 ; ΚΑΡΕ, 2001; Raja et al , 

2006) ςτον οποίο το ρευςτό λειτουργίασ ρζει μζςα από ςειρά ςυςκευϊν 

ςτακεροποιθμζνθσ ροισ. 

Ο κφκλοσ Rankine (εικόνα 2.1) αποτελείται από τζςςερισ διεργαςίεσ (Weedy, 1980 ; 

Gengel & Boles, 1998 ; Κορωνάκθ, 2009): 

1-2 Ιςεντροπικι ςυμπίεςθ ςε αντλία 

2-3 Ρροςκικθ κερμότθτασ ςτο βραςτιρα ςε ςτακερι πίεςθ 

3-4 Ιςεντροπικι εκτόνωςθ ςε ζνα ςτρόβιλο 

4-1 Απόρριψθ κερμότθτασ ςτο ςυμπυκνωτι ςε ςτακερι πίεςθ  

 

 

 

Εικόνα 2.1: Ο κφκλοσ Rankine (Κορωνάκθ, 2009) 

 

Το νερό ειςζρχεται ςτθν αντλία ςτθν κατάςταςθ 1 με μορφι κορεςμζνου υγροφ και 

ςυμπιζηεται ιςεντροπικά ςτθν πίεςθ λειτουργίασ του βραςτιρα. Θ κερμοκραςία του 

νεροφ, κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ιςεντροπικισ ςυμπίεςθσ αυξάνεται λίγο εξαιτίασ 

τθσ ελαφριάσ μείωςθσ του ειδικοφ όγκου του νεροφ. Θ κάκετθ απόςταςθ μεταξφ 

των καταςτάςεων 1 και 2 ςτο διάγραμμα Τ-s παρουςιάηεται υπερβολικά μεγάλθ 

μόνο και μόνο για διδακτικοφσ ςκοποφσ. 
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Το νερό ειςζρχεται ςτο λζβθτα ςτθν κατάςταςθ 2 ςα ςυμπιεςμζνο υγρό και 

εξζρχεται ςτθν κατάςταςθ 3 ςαν υπζρκερμοσ ατμόσ. Ο λζβθτασ είναι βαςικά ζνασ 

μεγάλοσ εναλλάκτθσ κερμότθτασ ςτον οποίο θ κερμότθτα που προζρχεται από τα 

αζρια τθσ καφςθσ, μεταδίδεται ςτο νερό ουςιαςτικά ςε ςτακερι πίεςθ. Ο λζβθτασ 

μαηί με το τμιμα ςτο οποίο οι υδρατμοί υπερκερμαίνονται (τον υπερκερμαντιρα) 

ςυχνά αποκαλείται “γεννιτρια υδρατμοφ” (steam generator).  

Στθν κατάςταςθ 3, ο υπζρκερμοσ ατμόσ ειςζρχεται ςτον ςτρόβιλο μζςα ςτον οποίο 

εκτονϊνεται ιςεντροπικά και παράγει ζργο περιςτρζφοντασ τον άξονα που 

ςυνδζεται με μια θλεκτρογεννιτρια. Κατά τθ διεργαςία αυτι, θ πίεςθ και θ 

κερμοκραςία των ατμϊν μειϊνονται ςτισ τιμζσ τθσ κατάςταςθσ 4 ςτθν οποία οι 

υδρατμοί ειςζρχονται ςτον ςυμπυκνωτι. Στθν κατάςταςθ αυτι οι υδρατμοί είναι 

ςυνικωσ ζνα μίγμα κορεςμζνου υγροφ-ατμοφ με υψθλι ποιότθτα. Ο υδρατμόσ 

ςυμπυκνϊνεται ςε ςτακερι πίεςθ ςτο ςυμπυκνωτι, ο οποίοσ είναι ζνασ μεγάλοσ 

εναλλάκτθσ κερμότθτασ, απορρίπτοντασ τθ κερμότθτα ςε ζνα ψυκτικό μζςο, όπωσ 

για παράδειγμα ςε μια λίμνθ, ς’ ζνα ποτάμι ι ςτθν ατμόςφαιρα. Ο υδρατμόσ 

αφινει το ςυμπυκνωτι με τθ μορφι κορεςμζνου υγροφ και ειςζρχεται ςτθν αντλία, 

ολοκλθρϊνοντασ ζτςι τον κφκλο.  

Και οι τζςςερισ ςυςκευζσ που εμπλζκονται ςτον κφκλο Rankine είναι ςυςκευζσ 

ςτακεροποιθμζνθσ ροισ και επομζνωσ είναι δυνατόν να αναλυκοφν ςαν διεργαςίεσ 

ςτακεροποιθμζνθσ ροισ. Οι μεταβολζσ τθσ κινθτικισ και δυναμικισ ενζργειασ του 

υδρατμοφ είναι ςυνικωσ μικρζσ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του ζργου και τθσ 

κερμότθτασ που μεταφζρεται, με αποτζλεςμα να κεωροφνται αμελθτζεσ.  

Ο βραςτιρασ και ο ςυμπυκνωτισ δεν παράγουν ζργο, ενϊ θ αντλία και ο ςτρόβιλοσ 

υποτίκεται ότι λειτουργοφν ιςεντροπικά.  

2.5.2 Ραραγωγι ιςχφοσ με τθν πτϊςθ νεροφ (Υδροθλεκτρικοί Στακμοί- ΥΘΣ) 

Οι υδροθλεκτρικοί ςτακμοί (εργοςτάςια) κατατάςςονται ςτα ςυςτιματα 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και κεωροφνται κατάλλθλα για τθν αντικατάςταςθ, 

όταν υπάρχει δυνατότθτα, των κερμοθλεκτρικϊν εργοςταςίων, κακϊσ θ λειτουργία 

τουσ ζχει ςθμαντικά πλεονεκτιματα. Σφμφωνα με τουσ Raja et al (2006) τα 

υδροθλεκτρικά εργοςτάςια χαρακτθρίηονται για τθ λειτουργικι τουσ ευελιξία 
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(flexible operation), ζχουν μθδενικοφσ ρφπουσ, ανταποκρίνονται πολφ γριγορα ςτισ 

ϊρεσ αιχμισ (μεγάλθσ ηιτθςθσ), ζχουν μικρότερο κόςτοσ καταςκευισ και 

λειτουργίασ, ενϊ το μόνο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτο ότι προχποκζτουν αποκζματα 

νεροφ (διακεςιμότθτα κοντά ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ όπου θ ηιτθςθ είναι πιο 

υψθλι), κάτι που εξαρτάται από φυςικοφσ παράγοντεσ.   

Ζνασ ΥΘΣ είναι μια υδροδυναμικι εγκατάςταςθ θ οποία αποτελεί μια απλι αλλά 

διδακτικι εφαρμογι του πρϊτου κερμοδυναμικοφ αξιϊματοσ για διεργαςίεσ 

μόνιμθσ ροισ (Baehr, 1984), ενϊ ςφμφωνα με το Schwaller (1997) το ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ από υδατοπτϊςεισ μπορεί να περιγραφεί με το υπόδειγμα 

ςυςτιματοσ (ενότθτα 2.4). 

Τα κφρια τμιματα ενόσ χαρακτθριςτικοφ υδροθλεκτρικοφ ςυςτιματοσ είναι: το 

φράγμα, το οποίο ςυγκρατεί το νερό που ςυγκεντρϊνεται ςε μία τεχνθτι λίμνθ. Οι 

ολιςκαίνουςεσ κφρεσ (penstocks) μζςω των οποίων το νερό ρζει, ο ςτρόβιλοσ 

(τουρμπίνα) ο οποίοσ περιςτρζφεται με τθ ροι του νεροφ και τζλοσ θ γεννιτρια τθσ 

οποίασ θ λειτουργία παράγει το θλεκτρικό ρεφμα. 

Ο γενικόσ τρόποσ λειτουργίασ των υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν παρουςιάηεται 

περιλθπτικά ωσ εξισ: θ κατακόρυφθ διαφορά ςτάκμθσ μεταξφ του ανϊτερου 

ταμιευτιρα και τθσ ςτάκμθσ των ςτροβίλων, είναι γνωςτι ςαν “κεφαλι”. Το νερό 

που πζφτει από τθν κεφαλι αποκτά κινθτικι ενζργεια, τθν οποία μεταβιβάηει ςτα 

πτερφγια των υδροςτρόβιλων (Weedy, 1980). Στα υδροθλεκτρικά εργοςτάςια το 

νερό που ρζει από κάποιο φψοσ χρθςιμοποιείται για τθν περιςτροφι του 

ςτροβίλου. Ο ςτρόβιλοσ περιςτρζφει μια γεννιτρια και ζτςι παράγεται θλεκτριςμόσ. 

Ο υδροςτρόβιλοσ είναι θ κινθτιρια μθχανι, θ οποία χρθςιμοποιεί το νερό ωσ ουςία 

εργαςίασ (working substance) για τθν παραγωγι ενζργειασ (Raja et al, 2006). Είναι 

μια μθχανι τθσ οποίασ θ περιςτροφικι κίνθςθ επιτυγχάνεται με τθν επίδραςθ των 

δυνάμεων που αναπτφςςονται κατά τθν αλλαγι κατεφκυνςθσ του υγροφ που ρζει 

με μεγάλθ ταχφτθτα. Χρθςιμοποιεί τθ δυναμικι και κινθτικι ενζργεια του νεροφ και 

τθν μετατρζπει ςε περιςτροφικι μθχανικι ενζργεια. Θ ενζργεια αυτι 

χρθςιμοποιείται για τθ λειτουργία μιασ γεννιτριασ θ οποία ςυνδζεται με το 

ςτρόβιλο μζςω ενόσ άξονα.  
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2.5.3 Ραραγωγι ιςχφοσ με τον άνεμο (Ανεμογεννιτριεσ - Α/Γ) 

Οι Α/Γ κατατάςςονται ςτα ςυςτιματα Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. Υπάρχουν 

Α/Γ οριηόντιου και κάκετου άξονα. Οι πλζον ςυνικεισ είναι οι Α/Γ οριηόντιου άξονα.  

Ζνα ςφςτθμα Α/Γ αποτελείται από τα εξισ υποςυςτιματα (ΚΑΡΕ β, 2001): 

-Το δρομζα, αποτελοφμενο από 2 ι 3 πτερφγια, μία πλιμνθ μζςω τθσ οποίασ 

ςυνδζονται τα πτερφγια με τον χαμθλισ ταχφτθτασ άξονα και μερικζσ φορζσ 

υδραυλικά ι μθχανικά οδθγοφμενα ςυςτιματα ςυνδζςμων για τθ μεταβολι του 

βιματοσ του ςυνόλου ι μζρουσ των πτερυγίων. 

-Τθν άτρακτο, θ οποία περιλαμβάνει ζνα μετατροπζα ςτροφϊν και μία γεννιτρια, 

άξονεσ και ςυνδζςμουσ, ζνα κάλυμμα για ολόκλθρθ τθν άτρακτο και ςυχνά ζνα 

μθχανικό διςκόφρενο και ζνα ςφςτθμα εκτροπισ. 

-Τον πφργο και τθ κεμελίωςθ που ςτθρίηει το δρομζα και το ςφςτθμα μετάδοςθσ 

τθσ κίνθςθσ (άτρακτοσ). 

-Τουσ θλεκτρικοφσ ελεγκτζσ και καλωδιϊςεισ, κακϊσ και τον εξοπλιςμό εποπτείασ 

και ελζγχου. 

Θ ακολουκία των ςυμβάντων κατά τθν παραγωγι τθσ αιολικισ ιςχφοσ από μία Α/Γ 

είναι (ΚΑΡΕ β, 2001): 

(α) Κακϊσ ο άνεμοσ αλλθλεπιδρά με το δρομζα τθσ Α/Γ παράγεται μία ροπι. 

(β) Θ ςχετικά χαμθλι ςυχνότθτα περιςτροφισ του δρομζα αυξάνεται μζςω ενόσ 

μετατροπζα ςτροφϊν, του οποίου ο άξονασ εξόδου περιςτρζφει μία γεννιτρια. 

(γ) Θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από τθ γεννιτρια διζρχεται μζςω του 

ςυςτιματοσ ελζγχου και των αποηευκτϊν τθσ Α/Γ και μζςω μεταςχθματιςτι 

επιτυγχάνεται μζςθ τάςθ.  

(δ) Το ςφςτθμα καλωδίωςθσ τθσ κζςθσ μεταφζρει τθν θλεκτρικι ενζργεια ςτο 

μεταςχθματιςτι τθσ κζςθσ μζςω του ςυςτιματοσ ελζγχου και αποηευκτϊν τθσ 

κζςθσ, ο οποίοσ επιτυγχάνει τθν τάςθ ςτθν τιμι του δικτφου. 

(ε) Το δίκτυο ιςχφοσ μεταβιβάηει τον θλεκτριςμό ςτθν περιοχι τελικισ χριςθσ του. 
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(ςτ) Υποςτακμοί μεταςχθματιςτϊν υποβιβάηουν τθν τάςθ ςτισ οικιακζσ ι 

βιομθχανικζσ τιμζσ και τα τοπικά δίκτυα χαμθλισ τάςθσ μεταβιβάηουν τθν 

θλεκτρικι ενζργεια ςτισ οικίεσ, ςτα γραφεία και ςτα εργοςτάςια.  
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Κεφάλαιο 3ο 

 

 

 

Θ ζννοια τθσ ενζργειασ και τα Συςτιματα Ραραγωγισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν 
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3.0 Ειςαγωγι  

Σφμφωνα με το ερευνθτικό μοντζλο που εφαρμόηουμε, θ ςυμβατότθτα τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ με τα γνωςτικά επιτεφγματα και τισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των 

μακθτϊν/ριϊν κεωρείται ωσ απαραίτθτο δομικό ςτοιχείο του διδακτικοφ 

μεταςχθματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ (κεφάλαιο 4). Στο παρόν κεφάλαιο 

αναλφονται ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ ςκζψθ των παιδιϊν και τισ γνωςτικζσ 

τουσ δυνατότθτεσ που ςχετίηονται με το υπό διδαςκαλία ηιτθμα, επιδιϊκοντασ τθ 

ςυνάρτθςι τουσ με τα δεδομζνα τθσ επιςτθμολογικισ ανάλυςθσ (κεφάλαιο 2). 

Αρχικά, αναλφονται ιδιαίτερα κζματα που αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ για τθν ενζργεια και τα ΣΡΘΕ ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν 

(ενότθτα 3.1). Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ηθτιματα ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν (ενότθτα 3.2).   

3.1 Θ ςυγκρότθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ για τθν ενζργεια και τα Συςτιματα 

Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

Ππωσ καταδείχκθκε από τθν ανάλυςθ τθσ γνϊςθσ αναφοράσ, τα ΣΡΘΕ, ωσ 

τεχνολογικά και ωσ κερμοδυναμικά ςυςτιματα, φζρουν εγγενι χαρακτθριςτικά 

(μεγάλο μζγεκοσ, φαινομενολογικι ςυνκετότθτα, υψθλι πολυπλοκότθτα) τα οποία 

είναι δυνατόν να λειτουργιςουν ωσ εμπόδια ςτθν οικοδόμθςθ γνϊςεων για τθν 

περιγραφι και τθν ερμθνεία τθσ λειτουργίασ τουσ. Θ διερεφνθςθ του τρόπου 

οικοδόμθςθσ των νοθτικϊν παραςτάςεων που ζχουν οι μακθτζσ/ριεσ για αυτά, πριν 

από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςχετικζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, αποτελεί τον πρϊτο 

βαςικό άξονα τθσ ανάλυςθσ που κα οδθγιςει ςτθν επίτευξθ τθσ ψυχολογικισ 

ςυμβατότθτασ των ςτόχων και του περιεχομζνου τθσ επιδιωκόμενθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ. 

Επιπλζον, θ ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ωσ επιςτθμονικοφ τρόπου 

ςκζψθσ και  του ρόλου τθσ  ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ για τθν περιγραφι και εξιγθςθ 

τθσ δομισ και τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ αποτελεί το δεφτερο άξονα προσ τθν 

επίτευξθ τθσ προαναφερόμενθσ ψυχολογικισ ςυμβατότθτασ.  
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3.1.1 Νοθτικζσ παραςτάςεισ και  νοθτικά μοντζλα  

Σφμφωνα με τθν κοινωνικο-γνωςτικι αντίλθψθ για τθν εποικοδομθτικι προςζγγιςθ 

τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν οι μακθτζσ/ριεσ οικοδομοφν 

γνϊςεισ για το φυςικό κόςμο και ερμθνεφουν τα φυςικά φαινόμενα, πριν από τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ, ςτα πλαίςια τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ. 

Αυτζσ οι πρϊτεσ γνϊςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθ βιβλιογραφία αναφζρονται ςυχνά 

ωσ ιδζεσ ι πρϊτεσ ιδζεσ, αλλά και ωσ εναλλακτικζσ απόψεισ, αυκόρμθτεσ 

αντιλιψεισ, παρανοιςεισ, νοθτικζσ παραςτάςεισ, βιωματικζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ 

(Driver et al, 1999 ; Driver et al, 2000 ; αβάνθσ, 2003α) ι ωσ αφελισ (naive) φυςικι 

(Vosniadou & Skopeliti, 2013). Θ επιλογι του κάκε όρου εξαρτάται από τθ 

διαφορετικι επιςτθμονικι προςζγγιςθ και τθν οπτικι μελζτθσ και ανάλυςθσ αυτϊν 

των γνϊςεων. Το κοινό και κφριο ςθμείο ςτο οποίο παρατθρείται ςφγκλιςθ μεταξφ 

τουσ είναι ότι όλεσ αναφζρονται ςε κάποιου είδουσ  γνϊςθ που ζχει οικοδομθκεί 

μζςω εμπειρικϊν βιωμάτων από τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν/ριϊν. Ο 

χαρακτθριςμόσ όμωσ των γνϊςεων αυτϊν με τον όρο νοθτικι παράςταςθ ι 

βιωματικι νοθτικι παράςταςθ περιγράφει τθ φφςθ τουσ και τον τρόπο ανάδυςι 

τουσ ςε μια περιςςότερο διευρυμζνθ βάςθ. Αποδίδει ςε αυτζσ μια δυναμικι φφςθ 

κακϊσ, θ οικοδόμθςι τουσ παραπζμπει ςτθ λειτουργία νοθτικϊν μθχανιςμϊν οι 

οποίοι επιτρζπουν τθ δθμιουργία  ςυλλογιςμϊν (Σιςςαμπζρθ, 2006). Θ κεωρθτικι 

βάςθ τθσ παρατιρθςθσ αυτισ ςυνάδει με τθ βαςικι υπόκεςθ που κζτει ο Βυγκότςκι 

για τθ ςυγκρότθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ωσ εξισ: “Οι επιςτθμονικζσ ζννοιεσ 

του παιδιοφ δεν προςλαμβάνονται και δεν μακαίνονται, δεν καταγράφονται από τθ 

μνιμθ, αλλά γεννιοφνται και διαμορφϊνονται με εξαιρετικι ζνταςθ όλθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ ςκζψθσ του” (Βυγκότςκι, 1993, ςελ. 226). 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ ςυνιςτοφν, ςφμφωνα με τον αβάνθ (2003), 

επεξθγθματικά πρότυπα που δομοφνται ςτθ ςκζψθ από τθν κακθμερινι εμπειρία, 

τα οποία παρζχουν ςυνεχϊσ κάποιεσ “προφανείσ” εξθγιςεισ και απαντιςεισ. Οι 

νοθτικζσ παραςτάςεισ, είτε δομοφνται πριν το άτομο ενταχκεί ςε οργανωμζνεσ 

εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ για τθν απόκτθςθ επιςτθμονικϊν γνϊςεων είτε κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ, οδθγοφν ςε εκτιμιςεισ που πολφ ςυχνά ζρχονται 
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ςε αντίκεςθ τα ερμθνευτικά εργαλεία των κεωριϊν οι οποίεσ είναι ςιμερα 

αποδεκτζσ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα. 

Σε ό, τι αφορά το ρόλο τουσ, ειδικά για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, κεωρείται ότι οι 

νοθτικζσ παραςτάςεισ αποτελοφν τισ “δομζσ υποδοχισ” τθσ νζασ γνϊςθσ που κα 

διδαχκοφν ςτο ςχολείο, με άλλα λόγια τα εργαλεία με τα οποία κα επιχειριςουν να 

αποκωδικοποιιςουν και να κατανοιςουν τθ ςχολικι γνϊςθ (Χατηθνικιτα &  

Χρθςτίδου, 2001α). 

Θ αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των παιδιϊν και του ρόλου 

που διαδραματίηουν μετζπειτα ςτθν οικοδόμθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ 

οδιγθςε τουσ επιςτιμονεσ ςτθν ανίχνευςθ και τθν καταγραφι τουσ. Ζτςι, από τθ 

δεκαετία  του ’70 οι ερευνθτζσ τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ζςτρεψαν το 

ενδιαφζρον ςτθν καταγραφι και περιγραφι των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

παιδιϊν για τισ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ. Αυτζσ οι μελζτεσ αποκάλυψαν ότι οι νοθτικζσ 

παραςτάςεισ των παιδιϊν είναι εν πολλοίσ αςφμβατεσ με το περιεχόμενο τθσ 

ςχολικισ γνϊςθσ που διδάςκεται ςτο ςχολείο και παρουςιάηουν αντίςταςθ ςτθ 

διδαςκαλία.   

Ωσ προσ τα γενικά χαρακτθριςτικά των βιωματικϊν νοθτικϊν παραςτάςεων ιςχφουν 

τα παρακάτω: (α) Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ είναι κατά βάςθ βιωματικζσ, (β) 

μποροφν να εμφανιςτοφν ωσ ςυνεκτικζσ ιδζεσ, και (γ) παρουςιάηουν ποιοτικζσ 

διαφορζσ από τα διάφορα εννοιολογικά πλαίςια τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ 

(Κολιόπουλοσ, 2006).  

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ, ςτθν πραγματικότθτα, δεν υπάρχουν αποκομμζνεσ και 

ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ. Είναι ςυνδεδεμζνεσ και οργανωμζνεσ μεταξφ τουσ και 

υπό αυτιν τθν ζννοια φαίνεται ότι ςυγκροτοφν απλά ερμθνευτικά ςχιματα, τα 

οποία χαρακτθρίηονται από λογικι ςυνζπεια και ςυνοχι. Οριςμζνοι ερευνθτζσ 

αποκαλοφν αυτά τα ερμθνευτικά ςχιματα νοθτικά μοντζλα (Χατηθνικιτα & 

Χρθςτίδου, 2001β). Tα νοθτικά μοντζλα, ωσ ςφνκετεσ νοθτικζσ καταςκευζσ, ενζχουν 

το ρόλο του αναπαραςτατικοφ εργαλείου. Τα νοθτικά μοντζλα ςυνίςτανται “ςτθν 

αναπαράςταςθ μιασ ςφνκετθσ φυςικισ πραγματικότθτασ με χριςθ κάποιου 

απλοποιθτικοφ ςυμβολικοφ ςυςτιματοσ και τθσ οποίασ τα χαρακτθριςτικά είναι 

προςπελάςιμα από τθν ανκρϊπινθ νόθςθ ενόσ οριςμζνου επιπζδου” (αβάνθσ, 
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2003β, ςελ. 85). Θ Tiberghien (1994) επιδιϊκοντασ τθν ανάδειξθ του ρόλου των 

μοντζλων ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, αποδζχεται τθν άποψθ του 

Bachelard, ςφμφωνα με τθν οποία τα μοντζλα αποτελοφν το ενδιάμεςο 

(intermediary) μεταξφ κεωρίασ και πειραματικϊν δεδομζνων, επιτρζποντασ τθν 

ερμθνεία και τθν πρόβλεψθ των πειραματικϊν δεδομζνων. Θ οικοδόμθςθ των 

εννοιολογικϊν μοντζλων κακίςταται δυνατι ςτα πλαίςια διδακτικϊν παρεμβάςεων 

όπου οι ςτόχοι διδαςκαλίασ ζχουν δθμιουργθκεί με βάςθ τα γνωςτικά εμπόδια ι 

γενικότερα τισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ (Ravanis, 

1996, 2005). Τα μοντζλα αυτά δίνουν νόθμα ςτθ ςκζψθ για το τι ςυμβαίνει, 

εξθγϊντασ τα φαινόμενα που παρατθροφνται, και ταυτόχρονα, δίνουν τθ 

δυνατότθτα πρόβλεψθσ για το τι κα ςυμβεί ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ (Millar, 

2002).   

Επιπλζον, ζχει επιςθμανκεί ότι θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν/ριϊν με 

αναπαραςτατικά μοντζλα (π.χ. τριςδιάςτατα μοντζλα των ΣΡΘΕ) επιτρζπει  τθν 

ενεργοποίθςθ ι/και οικοδόμθςθ δεξιοτιτων αναλογικισ ςκζψθσ οι οποίεσ τουσ/ισ 

βοθκοφν να οικοδομιςουν και να χειριςτοφν εννοιολογικά (νοθτικά) μοντζλα 

αφθρθμζνων και μθ παρατθριςιμων φυςικϊν οντοτιτων (Harrison & Treagust, 

2000). Μζςω τθσ αναλογικισ ςκζψθσ, θ οποία προχποκζτει τθ ςυςτθμικι ςκζψθ, 

ευνοείται θ κατανόθςθ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν. Θ αναλογικι ςκζψθ 

περιλαμβάνει τον εντοπιςμό και τθ μεταφορά τθσ επεξθγθματικισ δομισ ενόσ 

γνωςτοφ (source) ςυςτιματοσ ςε ζνα νζο και ςχετικά άγνωςτο (target) ςφςτθμα 

(Vosniadou, 1988). Θ μεταφορά  γνϊςθσ από ζνα γνωςτό πρόβλθμα (source case) ςε 

ζνα πρόβλθμα-ςτόχο (target problem) χαρακτθρίηεται ωσ αναλογία (Goel, 2012).  

Ρροςανατολίηοντασ το ερευνθτικό ενδιαφζρον προσ τθ ςυγκρότθςθ επαρκϊν και 

ςυμβατϊν με τθν επιςτθμονικι γνϊςθ νοθτικϊν μοντζλων για τθν περιγραφι και 

ερμθνεία των ΣΡΘΕ, τα οποία από τθ φφςθ τουσ ζχουν υψθλό βακμό 

πολυπλοκότθτασ, υποςτθρίηουμε ότι θ ςυγκρότθςθ αυτι μπορεί να επιτευχκεί 

μζςω τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/ριϊν ςε διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που 

επιδιϊκουν τθν οικοδόμθςθ αναπαραςτατικϊν εννοιολογικϊν μοντζλων. Εν 

προκειμζνω, το μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων (ενότθτα 4.4) κεωρείται ωσ το 
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πλζον κατάλλθλο. Το μοντζλο αυτό αποτελεί μια εκδοχι του μοντζλου ΜΕΜΑ 

(ενότθτα 2.4) για τθν γραφικι αναπαράςταςθ των ΣΡΘΕ.  

Υποςτθρίηοντασ ότι, θ εφαρμογι από τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων για τθν περιγραφι και ερμθνεία των ΣΡΘΕ προχποκζτει: (α) 

νοθτικζσ παραςτάςεισ με ενεργειακό περιεχόμενο, τουλάχιςτον ανάλογων με αυτζσ 

που κατζχουν για τθν περιγραφι και ερμθνεία μικρϊν και απλϊν ςυςτθμάτων και  

(β) νοθτικζσ παραςτάςεισ για τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ, ςτισ ενότθτεσ 3.1.2 & 3.1.3 

παρουςιάηονται τα αντίςτοιχα ερευνθτικά δεδομζνα από τθν επιςκόπθςθ τθσ 

ςχετικισ βιβλιογραφίασ.   

3.1.2 Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για τθν ζννοια τθσ ενζργειασ 

Από τθ διερεφνθςθ και τθ καταγραφι των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν για τθν ζννοια ενζργεια (Watts & Gilbert, 1983; Finegold &Trumper, 

1989; Boyes & Stanisstreet, 1990 ; Trumper, 1990 ; Trumper & Gorsky, 1993 ; Driver 

et al, 2000 ; Koliopoulos & Ravanis, 2001 ; Χρθςτίδου, 2001 ; Κολιόπουλοσ, 2014) 

διαπιςτϊνεται μια ομοιότθτα και ςυνάμα ζνα αρκετά ευρφ φάςμα νοθμάτων που 

λαμβάνει θ ενζργεια ςτθ ςκζψθ τουσ. 

Σε μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των νοθτικϊν αυτϊν παραςτάςεων καταγράφουμε 

τισ πλζον κοινζσ.  Θ ενζργεια είναι: (α) Κάτι που ςχετίηεται αποκλειςτικά με ζμβια 

όντα, (β) ζνασ αιτιακόσ παράγοντασ που είναι αποκθκευμζνοσ ςε οριςμζνα 

αντικείμενα, (γ) κάτι που ςυνδζεται με τθ δφναμθ και τθν κίνθςθ, (δ) καφςιμο και (ε) 

ζνα ρευςτό, ζνα ςυςτατικό ι ζνα προϊόν. 

Επίςθσ ςε πολλζσ ζρευνεσ διαφαίνεται μια ςτενι ςχζςθ μεταξφ δφναμθσ και 

ενζργειασ. Οι μακθτζσ είτε χρθςιμοποιοφν τισ δφο ζννοιεσ ωσ ςυνϊνυμεσ είτε 

αλλθλεξαρτϊμενεσ (Watts & Gilbert, 1983). 

Ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό εφρθμα των ερευνϊν είναι ότι τα παιδιά αδυνατοφν να 

περιγράψουν και να ερμθνεφςουν φυςικά φαινόμενα με βάςθ το νόμο τθσ 

διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ. Οι Golding & Osborne (1994) ςε ζρευνα που διεξιγαγαν 

ςε μακθτζσ/ριεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι ιδθ είχαν 

παρακολουκιςει μακιματα φυςικισ παρατιρθςαν μια αδυναμία των μακθτϊν 

αυτϊν να εξθγιςουν φυςικά φαινόμενα με βάςθ το νόμο διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ 
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παρόλο που μποροφςαν να τον διατυπϊςουν. Δεν ιταν ςε κζςθ να εξθγιςουν τθν 

ζννοια του νόμου. Νεότερεσ ζρευνεσ επιβεβαιϊνουν ότι οι νοθτικζσ παραςτάςεισ 

των μακθτϊν/ριϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ 

ενζργειασ δεν ςυγκροτοφν επιςτθμονικι γνϊςθ (Petrus & Rahpoto, 2014). Επίςθσ, οι 

Loverude, Kautz & Heron (2001) διαπίςτωςαν ότι και φοιτθτζσ/ριεσ του αϋ και βϋ 

ζτουσ αδυνατοφν να εφαρμόςουν τον πρϊτο νόμο τθσ κερμοδυναμικισ για να 

ερμθνεφςουν και να προβλζψουν κερμικά φαινόμενα για τθν επίλυςθ 

προβλθματικϊν καταςτάςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα υποκείμενα τθσ ζρευνάσ τουσ, 

ςυγχζουν τθν ζννοια τθσ εςωτερικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ με τθν ζννοια τθσ 

κερμότθτασ. Επίςθσ, ςυγχζουν τθν ζννοια του ζργου με τθν ζννοια τθσ κερμότθτασ. 

Το ίδιο παρατιρθςαν και για τθ διάκριςθ μεταξφ κερμότθτασ, κερμοκραςίασ και 

εςωτερικισ ενζργειασ.  

Επιχειρϊντασ να ερμθνεφςουν τθ δυςκολία των μακθτϊν /ριϊν ςτθν κατανόθςθ τθσ 

ζννοιασ τθσ διατιρθςθσ, που παρατιρθςαν, και οι Duit & Kesidou (1988) εντοπίηουν 

το πρόβλθμα ςτο γεγονόσ ότι θ ζννοια τθσ διατιρθςθσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα 

αιςκθτθριακά δεδομζνα. 

Τζλοσ, οι Domenech et al (2007) τονίηουν ότι οποιαδιποτε αναφορά για ενζργεια 

ενόσ μεμονωμζνου αντικειμζνου ςτερείται επιςτθμονικοφ περιεχομζνου και 

ταυτόχρονα, παρατθροφν ότι οι μακθτζσ/ριεσ τείνουν να εντοπίηουν τθν ενζργεια ςε 

μεμονωμζνα αντικείμενα. Το ςτοιχείο αυτό ουςιαςτικά καταδεικνφει μια ςθμαντικι 

γνωςτικι αδυναμία των μακθτϊν/ριϊν θ οποία λειτουργεί ωσ γνωςτικό εμπόδιο 

ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ςυςτθμικισ φφςθσ τθσ ζννοιασ. 

Ωςτόςο, αν και τα προαναφερκζντα δεδομζνα αποκαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που 

υπάρχουν προκειμζνου να οικοδομιςουν οι μακθτζσ/ριεσ τθν ζννοια ενζργεια, 

υπάρχει και μια πλοφςια ερευνθτικι δραςτθριότθτα γφρω από τισ λεγόμενεσ προ-

ενεργειακζσ ζννοιεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα προ-ενεργειακϊν εννοιϊν είναι 

αυτό που αναφζρουν οι  Lemeignan & Weil-Barais (1997). Οι ερευνθτζσ αυτοί 

διαπίςτωςαν ότι μακθτζσ του γυμνάςιου ι λυκείου είναι ςε κζςθ να περιγράψουν 

πολλά φυςικά ςυςτιματα είτε ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ (π.χ., θ λάμψθ του λαμπτιρα οφείλεται ςτθν μπαταρία), είτε ωσ 

αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ διανομισ, δθλαδι, τθσ μεταφοράσ μιασ 
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δράςθσ (π.χ., θ μπαταρία δίνει ρεφμα ςτο λαμπτιρα και αυτόσ ανάβει). Μάλιςτα 

χρθςιμοποίθςαν τισ προ-ενεργειακζσ αυτζσ ζννοιεσ ςτθ διδαςκαλία και διεπίςτωςαν 

ότι είναι δυνατόν μζςω κατάλλθλα ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων να εξελιχκοφν ςε 

ενεργειακζσ.  

Σε μια ςειρά ερευνϊν από μζλθ του Εργαςτιριου τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν του ΤΕΕΑΡΘ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ζχει καταδειχκεί ότι είναι δυνατό 

τα παιδιά να οικοδομιςουν τόςο προ-ενεργειακζσ ζννοιεσ όςο και επαρκζςτερα 

εννοιολογικά μοντζλα για τθν ενζργεια. Ριο ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε ότι τα 

παιδιά τθσ προςχολικισ και τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ είναι δυνατόν να 

ενεργοποιιςουν τον γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό ϊςτε να οικοδομιςουν ζνα 

“ποιοτικό” εξθγθτικό μοντζλο για τθν ενζργεια (αλυςίδα αντικειμζνων από τθν 

άποψθ τθσ διανομισ), προκειμζνου να περιγράψουν απλά ςυςτιματα, όπωσ το 

άναμμα μιασ λάμπασ ι τθ κίνθςθ ενόσ μικροφ κινθτιρα με τθ βοικεια μπαταρίασ ι 

φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου (Koliopoulos et al, 2009 ; Koliopoulos & Argyropoulou, 

2011; Koliopoulos, 2013; Συμιδαλά κ.ά, 2006). Αργότερα, ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ 

μποροφν επιπλζον να οικοδομιςουν και ζνα θμι-ποςοτικό εξθγθτικό μοντζλο για να 

περιγράφουν παρόμοια με τα προαναφερκζντα, απλά ςυςτιματα (Koliopoulos & 

Ravanis, 2001; Δελζγκοσ, 2012). Κοινό ςτοιχείο των προαναφερκζντων ερευνϊν 

είναι θ εφαρμογι καινοτομικϊν και εποικοδομθτικϊν διδακτικϊν ακολουκιϊν οι 

οποίεσ εφαρμόηουν το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ (ενότθτα 4.4) για τθ 

διδαςκαλία και μάκθςθ ενεργειακϊν εννοιϊν. Το μοντζλο αυτό ςυνιςτά ζναν 

ζγκυρο διδακτικό μεταςχθματιςμό τθσ ενζργειασ και διάφορεσ μορφζσ του ζχουν 

εφαρμοςτεί με επιτυχία και ςε διάφορα άλλα προγράμματα διδαςκαλίασ ςε 

διάφορα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ (Tiberghien & Megalakaki, 1995; Ραπαδοφρθσ, κ. 

ά., 2006 ; ιηάκθ, 2006 ; ιηάκθ & Κόκκοτασ, 2009).  

Από τισ προαναφερκείςεσ ζρευνεσ ζχει διαπιςτωκεί ότι τα μικρά παιδιά τθσ 

προςχολικισ και τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μποροφν να κάνουν ενεργειακοφσ 

ςυλλογιςμοφσ όταν καλοφνται να περιγράψουν και να ερμθνεφςουν τθ λειτουργία 

απλϊν και μικρισ κλίμακασ ςυςτθμάτων ςτα πλαίςια εργαςτθριακοφ τφπου 

δραςτθριοτιτων (π.χ. όταν κζλουν να ανάψουν μία λάμπα χρθςιμοποιϊντασ 

μπαταρία ι ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο). Είναι δυνατό, όμωσ τα παιδιά τθσ θλικίασ 
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αυτισ να κάνουν ενεργειακοφσ ςυλλογιςμοφσ για τθν περιγραφι και ερμθνεία πιο 

ςφνκετων και πιο μεγάλθσ κλίμακασ ςυςτθμάτων, όπωσ για παράδειγμα ενόσ ΣΡΘΕ; 

Θ περιοριςμζνθ ζρευνα των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτο πεδίο αυτό, όπωσ 

αναλφεται ςτθν επόμενθ ενότθτα, δεν μπορεί να δϊςει απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα, 

αφενόσ γιατί δεν είναι δυνατι θ επιβεβαίωςθ των δεδομζνων και αφετζρου γιατί οι 

υπάρχουςεσ ζρευνεσ δεν ζχουν μια κοινι κεωρθτικι βάςθ.  

3.1.3  Ζρευνεσ για τθν ανίχνευςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τα ΣΡΘΕ 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 

ΣΡΘΕ, δεν ζχουν γίνει αντικείμενο ςυςτθματικισ ζρευνασ. Ελάχιςτεσ ςχετικζσ 

ζρευνεσ ζχουν εντοπιςτεί, ακόμθ και για μεγαλφτερεσ θλικίεσ.   

Από τισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ που αφοροφν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

αναφζρουμε τθν ζρευνα τθσ Qualter (1995). Θ ερευνιτρια, με κφριο διερευνθτικό 

εργαλείο τα ζργα ηωγραφικισ, μελζτθςε τισ αντιλιψεισ παιδιϊν θλικίασ 7-11 ετϊν 

για τθν προζλευςθ του θλεκτριςμοφ (electricity). Ηιτθςε από τα παιδιά να 

ηωγραφίςουν από ποφ προζρχεται ο θλεκτριςμόσ  εξαιτίασ του οποίου ανάβει θ 

λάμπα ι λειτουργοφν οι άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. Από τισ ςυνεντεφξεισ που 

ελιφκθςαν ςυμπλθρωματικά προσ τα ζργα ηωγραφικισ φάνθκε ότι πολφ λίγα 

παιδιά ζχουν ςαφι ιδζα για τθν προζλευςθ του θλεκτριςμοφ. Σφμφωνα με ζνα από 

τα αποτελζςματα  τθσ ζρευνασ θ χριςθ του όρου ςτακμόσ ενζργειασ (power station) 

είναι ςυχνότερθ ςτα παιδιά μεγαλφτερθσ θλικίασ. Επίςθσ, πολφ λίγα ιταν τα παιδιά 

που ζκαναν αναφορά ςτον άνκρακα, ωσ πθγι παραγωγισ ενζργειασ, ακόμθ και 

μεταξφ των μεγαλυτζρων που είχαν παρακολουκιςει ςτο ςχολείο πρόγραμμα για 

τθν ενζργεια. Ραρόλο που ηωγράφιςαν πφργουσ από τουσ οποίουσ ζβγαιναν καπνοί, 

αδυνατοφςαν να εξθγιςουν πωσ χρθςιμοποιοφνται τα καφςιμα για τθν παραγωγι 

θλεκτριςμοφ. 

Ο Malandrakis (2007) παρουςίαςε μια ςυγκροτθμζνθ πρόταςθ για τθν ανίχνευςθ 

των βιωματικϊν παραςτάςεων πριν και μετά από τθ ςυμμετοχι μακθτϊν/ριϊν Στϋ 

τάξθσ δθμοτικοφ ςχολείου ςε διδακτικι παρζμβαςθ, ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να 

αντιμετωπιςτοφν τα εμπόδια από τισ μθ επιςτθμονικζσ ιδζεσ για τθ λειτουργία των 

ΣΡΘΕ. Θ ανίχνευςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων ζγινε με τθν τεχνικι τθσ 

ςυνζντευξθσ πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ (Μαλανδράκθσ, 2002). Από τα 
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αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των ςυνεντεφξεων πριν και μετά από τθ διδακτικι 

παρζμβαςθ διαπιςτϊκθκε ότι ςχεδόν όλα τα παιδιά που ςυμμετείχαν κατανόθςαν 

τθ δομι και τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ. Ωςτόςο, ο ερευνθτισ κεωρεί  ότι 

δεν είναι εμφανζσ ςε πιο βακμό ζχουν καταλάβει τθ χρθςιμότθτα τθσ λειτουργίασ 

τθσ. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι αδυνατοφν να τθ προςεγγίςουν ωσ ςυςτατικό 

μζροσ ενόσ ευρφτερου ςυςτιματοσ και ωσ εκ τοφτου αδυνατοφν να εντοπίςουν τισ 

ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ εντόσ του ςυςτιματοσ. Το εφρθμα αυτό ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία αν λθφκεί υπόψθ ότι θ γεννιτρια προβλικθκε μζςω τθσ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ ωσ ζνα κφριο δομικό ςτοιχείο των διαφόρων ΣΡΘΕ. 

Ο Μαλανδράκθσ (2002) προβαίνει ςε μία πρόταςθ που προζρχεται μζςω τθσ 

εμπειρίασ από τθν εφαρμογι τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. Θ πρόταςθ αυτι ζχει 

ςθμαςία διότι, είναι το αποτζλεςμα ερευνθτικισ /διδακτικισ εφαρμογισ που 

αφορά τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, και είναι ίςωσ θ μοναδικι που προτάςςει το 

ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο (ΣΡΘΕ) ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι βακμίδα. 

Στθν πρόταςι του επιςθμαίνει το ρόλο τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ και ερμθνείασ 

τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ. Ουςιαςτικά, αναφζρεται ςτθν υποκείμενθ γνϊςθ 

αναφοράσ, εκφράηοντασ τθν άποψθ ότι θ εισ βάκοσ κατανόθςθ ενόσ ςυςτιματοσ 

απαιτεί τθν εισ βάκοσ μελζτθ των αρχϊν λειτουργίασ του. 

Αντικείμενο ζρευνασ ζχουν γίνει και οι γνϊςεισ που ζχουν τα παιδιά ςχετικά με τθ 

διάκριςθ μεταξφ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) και μθ ΑΡΕ (Boylan, 2008). 

Σφμφωνα με τον ερευνθτι, οι μακθτζσ/ριεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιραν 

μζροσ ςτθν ζρευνα αν και αναγνωρίηουν ςτθν πλειονότθτά τουσ τθν θλιακι και τθν 

αιολικι ενζργεια ωσ ΑΡΕ, ταυτόχρονα ζνα μικρό ποςοςτό δθλϊνει ότι το φυςικό 

αζριο και το πετρζλαιο είναι μθ ΑΡΕ.  

Τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ μακθτϊν/ριϊν θλικίασ 13-14 ετϊν για τα χαρακτθριςτικά 

των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ διερεφνθςαν οι Kilins et al (2009). Από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ 

διαπιςτϊκθκε ότι θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν κεωρεί ότι οι ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ βλάπτουν τουσ ανκρϊπουσ και γενικά τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. Αρκετοί 

μακθτζσ/ριεσ κεωροφν ότι θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ είναι φκθνότερθ και μπορεί να εξαςφαλίςει τα απαραίτθτα αποκζματα.   
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Τζλοσ, από ζρευνεσ που ζγιναν για τθ διερεφνθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν/ριϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ διαπιςτϊνεται ότι και ςε αυτό το 

θλικιακό επίπεδο οι γνϊςεισ για τα ΣΡΘΕ είναι κατά βάςθ μθ επιςτθμονικζσ. 

Αναφζρονται για παράδειγμα οι ζρευνεσ των  Kishore (2008) και Kishore & Kisiel 

(2013)  που ςτόχευαν ςτθ διερεφνθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων μακθτϊν/ριϊν 

14-15 ετϊν ςχετικά με τθ λειτουργία των Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων (Φ/Β). Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι ζνα μικρό μόνο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων  γνϊριηαν 

ότι τα Φ/Β μετατρζπουν τθν θλιακι ενζργεια (φωτεινι) ςε θλεκτρικι. Ρολλοί από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κεωροφν ότι θ κερμότθτα του ιλιου είναι αυτι που ςχετίηεται 

με τα Φ/Β. Επίςθσ, ζνα μικρό ποςοςτό μακθτϊν/ριϊν ανζφερε ότι τα Φ/Β είναι 

ςυςκευζσ αποκικευςθσ ενζργειασ. 

3.2 Θ ςθμαςία τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και ςτθ διδαςκαλία 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν  

Θ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ απορρζει κυρίωσ από δφο 

δεδομζνα. Ρρϊτον, τα περιςςότερα φαινόμενα ςτον κόςμο μασ παρουςιάηουν 

υψθλό βακμό πολυπλοκότθτασ και ωσ εκ τοφτου θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

απαιτεί ςυςτθμικι ςκζψθ (Evagorou et al, 2009). Δεφτερον, οι μακθτζσ/ριεσ 

αντιμετωπίηουν πολλζσ δυςκολίεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να αποκτιςουν αυτι τθν 

υψθλοφ επιπζδου δεξιότθτα (Eilam & Poyas, 2010 ; Κωνςταντινίδθ, 2015). 

Το πρϊτο δεδομζνο ςυνάδει με τθν πλζον ςφγχρονθ επιςτθμονικι οπτικι για τθν 

προςζγγιςθ τθσ πολφπλοκθσ φφςθσ του κόςμου ςτον οποίο ηοφμε. Θ άποψθ των 

Jacobson & Wilensky (2006) ότι θ κεωρία των πολφπλοκων ςυςτθμάτων ζχει 

ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν επιςτιμθ, είναι ςφμφωνθ με τθν άποψθ εκείνθ που 

προβάλλει, ωσ τον πιο ςφγχρονο επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ, το ςυςτθμικό μοντζλο 

ςκζψθσ, όπωσ το χαρακτθρίηει ο Kim (2005) και το οποίο περιγράφει τθ ςχζςθ 

μζρουσ-όλου.  

Το δεφτερο δεδομζνο κζτει δφο προκλιςεισ, τισ γνωςτικζσ και τισ παιδαγωγικζσ, οι 

οποίεσ ςυνδζονται με τθ διδαςκαλία για τα ςφνκετα ςυςτιματα (Jacobson & 

Wilensky, 2006). Θ πρϊτθ πρόκλθςθ, ςφμφωνα με τουσ Jacobson & Wilensky, είναι 

απόρροια τθσ διαπίςτωςθσ που ςτθρίηεται ςε ερευνθτικά δεδομζνα και δείχνει ότι 

οι μακθτζσ/ριεσ, ακόμθ και οι φοιτθτζσ/ριεσ, αντιμετωπίηουν πολλζσ δυςκολίεσ ςτθν 
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κατανόθςθ των πολφπλοκων ςυςτθμάτων τα οποία αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ 

φλθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Από τθν άλλθ, αν και θ ςχετικι ζρευνα βρίςκεται ςτα 

αρχικά τθσ ςτάδια, τα διακζςιμα δεδομζνα δείχνουν ότι, οι μακθτζσ/ριεσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ενότθτα 3.2.2) μποροφν κατ’ αρχιν να κατανοιςουν 

ζννοιεσ των πολφπλοκων ςυςτθμάτων.  

Τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι αξία τθσ κατανόθςθσ των αρχϊν που διζπουν τθ 

λειτουργία των πολφπλοκων ςυςτθμάτων ζκεςε ο Arndt  (2006) διαπιςτϊνοντασ  ότι 

“οι δεξιότθτεσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για υπεφκυνθ και 

επιτυχι δράςθ μζςα ςε ζνα ςφνκετο κόςμο” (ςελ. 1). Ραρόμοια κζςθ εκφράηουν και 

οι Goldstone & Wilensky (2008). 

Εν κατακλείδι, θ ςυςτθμικι κεωρία εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελζςει τθ 

κεωρθτικι βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ (διδαςκαλία και μάκθςθ) ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ.  

Σφμφωνα με τουσ Chen & Stroup (1993) θ ςυςτθμικι κεωρία παρζχει:  

(α) ζνα ιςχυρό ςφνολο από χριςιμεσ ιδζεσ τισ οποίεσ οι μακθτζσ/ριεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν για να ενςωματϊςουν και να δομιςουν τθν κατανόθςι τουσ για 

τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ φυςικισ, τθσ ηωισ, τθσ μθχανικισ και των κοινωνικϊν 

επιςτθμϊν, 

(β) τα εργαλεία για ενεργι εμπλοκι τθσ πολυπλοκότθτασ. Αυτό ςυνεπάγεται τθ 

γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ του κόςμου του εκπαιδευόμενου  και του κόςμου 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Θ πολυπλοκότθτα είναι βαςικό χαρακτθριςτικό του 

περιβάλλοντοσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Τα παραδοςιακά αναλυτικά προγράμματα 

δεν περιλαμβάνουν τθν πολυπλοκότθτα, αντίκετα ςτθρίηονται ςε απλοποιθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ και πλαίςια,  

(γ) τα πνευματικά εργαλεία για να οικοδομθκεί θ γνϊςθ του δυναμικοφ χαρακτιρα 

του κόςμου. Θ φφςθ του πραγματικοφ κόςμου είναι δυναμικι. Το να αγνοιςει 

κάποιοσ τθ κεντρικι κζςθ τθσ ζννοιασ τθσ αλλαγισ με το πζραςμα του χρόνου είναι 

ςαν να παρουςιάηει μια εικόνα αποξενωμζνθ από τθν πραγματικότθτα, 

(δ) τθ δυνατότθτα να καταςτεί ςαφισ θ ςυμπλθρωματικι ςχζςθ μεταξφ του μακρο- 

και μικρο-επιπζδου, 
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(ε) μια ςτζρεθ κεωρθτικι βάςθ για αναλυτικά προγράμματα που ςχετίηονται με τθν 

επιςτιμθ, τθν τεχνολογία και τθν κοινωνία. 

3.2.1 Συςτθμικι ςκζψθ: οριςμόσ 

Στθν ενότθτα αυτι παρακζτουμε μια ςειρά από οριςμοφσ που αφοροφν ςτο τι είναι 

θ ςυςτθμικι ςκζψθ και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ. 

Μια πρϊτθ απλουςτευμζνθ περιγραφι τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ, κα μποροφςε να 

τεκεί ωσ εξισ: “Είναι θ ςκζψθ εκείνθ θ οποία προςεγγίηει τα φαινόμενα, τα γεγονότα 

και τισ καταςτάςεισ του κόςμου μασ με αναλυτικό εργαλείο το ςφςτθμα” (Σχίηα, 

2006, ςελ. 2). 

Ο Paul Weiss, εκ των πρωτοπόρων τθσ Γενικισ Θεωρίασ Συςτθμάτων, κεωροφςε ότι 

ο οριςμόσ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ πρζπει να τεκεί ςε μια ευρεία και ταυτόχρονα 

βακιά βάςθ. Το νόθμα τθσ διατφπωςισ του διαρκρϊνεται ωσ εξισ: “Είναι (θ 

ςυςτθμικι ςκζψθ) μια επείγουςα δραςτθριότθτα, προκειμζνου να αυξθκοφν, ςτο 

μζλλον, θ ςκζψθ και θ δράςθ του ανκρϊπου, από τθν εναςχόλθςι του με 

αποςπαςματικά αντικείμενα, φαινόμενα και διαδικαςίεσ, προσ μια μεγαλφτερθ 

εξοικείωςθ και ενδιαφζρον για τθ φυςικι διαςφνδεςι τουσ, και εν τζλει  προσ το 

ςυνολικό πλαίςιο”  (Drack & Apfalter, 2007, ςελ. 3). 

Θ ςυςτθμικι ςκζψθ, κατά το Forrester (1994), εμφανίηεται να είναι, όπωσ ανζφερε 

ςε μια διάλεξι του, θ ςκζψθ για τα ςυςτιματα και τα χαρακτθριςτικά τουσ, θ 

αναγνϊριςθ ότι τα ςυςτιματα είναι ςθμαντικά, θ ςυηιτθςθ για τα ςτοιχεία που 

προζκυψαν από τα αρχζτυπα του ςυςτιματοσ και ο ςυςχετιςμόσ τθσ εμπειρίασ των 

ανκρϊπων με τα ςυςτιματα. Ο Forrester παρομοιάηει αυτό το είδοσ ςκζψθσ με 

ανοιχτι πόρτα και πθγι κινιτρου για βακφτερθ μελζτθ των ςυςτθμάτων. 

Θ ςυςτθμικι ςκζψθ εξερευνά τισ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των ςτοιχείων του 

ςυςτιματοσ, αναηθτϊντασ πρότυπα (patterns) και όχι απομνθμόνευςθ 

μεμονωμζνων γεγονότων. Εςτιάηει ςτθ δομι του βρόχου ανάδραςθσ του 

ςυςτιματοσ επειδι, αυτι θ δομι, προςδιορίηει τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ 

(Lyneis, 1995). Θ Lyneis ςυνδζοντασ τθ ςυςτθμικι ςκζψθ με τθ ςκζψθ των μικρϊν 

παιδιϊν, παρατθρεί ότι κα ζπρεπε να επιδιϊκουμε τθν ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ 

ςκζψθσ από το νθπιαγωγείο, διότι τα μικρά παιδιά ζχουν αναπτφξει διαιςκθτικά 
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καλι ςυςτθμικι ςκζψθ. Στθν προςπάκειά τουσ να μάκουν, χρθςιμοποιοφν όλα όςα 

γνωρίηουν. Για τα μικρά παιδιά όλεσ οι γνϊςεισ ςχετίηονται μεταξφ τουσ.   

Ο Richmond (1991) προςδιόριςε τθ ςυςτθμικι ςκζψθ ωσ ζνα ςυνεχζσ (continuum) 

δραςτθριοτιτων που εκτείνονται από το εννοιολογικό ςτο τεχνικό. Στο ζνα άκρο του 

ςυνεχοφσ υπάρχει θ υιοκζτθςθ τθσ ςυςτθμικισ προοπτικισ ι άποψθσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι μπορείσ να ςτακείσ αρκετά πίςω (ςτο χϊρο και το χρόνο) ϊςτε να είςαι 

ικανόσ να διακρίνεισ το υποκείμενο δίκτυο των ςυνεχϊν και αμοιβαίων ςχζςεων οι 

οποίεσ, ςε κυκλικι βάςθ, παράγουν τα πρότυπα ςυμπεριφοράσ που παρουςιάηει το 

ςφςτθμα. Δθλαδι, μπορείσ να δεισ το δάςοσ και όχι τα δζντρα. Δεν παγιδεφεςαι 

από ζνα γεγονόσ. Οι λεπτομζρειεσ ξεκωριάηουν, ο χρόνοσ επιβραδφνεται. 

Ρροχωρϊντασ προσ τα δεξιά, οι δραςτθριότθτεσ γίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ από τθν 

άποψθ τθσ εφαρμογισ. Θ καλι ςυςτθμικι ςκζψθ ςθμαίνει, ςφμφωνα με τουσ 

Richmond (1993) και Draper (1993), λειτουργία τθσ ςκζψθσ ταυτόχρονα ςε επτά 

επιμζρουσ άξονεσ, τουσ οποίουσ χαρακτθρίηουν ωσ δεξιότθτεσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ. 

Αυτζσ είναι: θ δυναμικι ςκζψθ, θ ςκζψθ κλειςτοφ βρόχου, θ γενικι ςκζψθ, θ 

δομικι ςκζψθ, θ λειτουργικι ςκζψθ, θ ςκζψθ ςε ςυνεχζσ (continuum thinking) και θ 

επιςτθμονικι ςκζψθ. Επιςτθμονικι ςκζψθ ςθμαίνει αυςτθρότθτα με τον ζλεγχο των 

υποκζςεων.  

Ταυτόχρονα, ο Richmond (1994) κατακζτει ζναν άλλο οριςμό για τθ ςυςτθμικι 

ςκζψθ, πιο λειτουργικό, όπωσ ο ίδιοσ τον χαρακτθρίηει. Ορίηει τθ ςυςτθμικι ςκζψθ 

ωσ παράδειγμα (paradigm) και μζκοδο μάκθςθσ (learning method). Ππωσ εξθγεί, με 

τον όρο παράδειγμα αναφζρεται ςτο πλεονεκτικό ςθμείο (vantage point) και τισ 

δεξιότθτεσ ςκζψεισ. Το πλεονεκτικό ςθμείο τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ κα μποροφςε να 

χαρακτθριςτεί με τον όρο φακόσ διπλισ εςτίαςθσ (bifocal). Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

ςυςτθμικά ςκεπτόμενοι, ςε ό, τι αφορά τθ δομικι πτυχι μποροφν να αντιλθφκοφν 

όχι μόνο τθν ειδικι αλλά και τθ γενικι. Επιπλζον, ςε ό, τι αφορά τθ ςυμπεριφορά 

μποροφν να λάβουν υπόψθ τουσ όχι μόνο το γεγονόσ αλλά και το πρότυπο. Οι 

δεξιότθτεσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςφμφωνα με το Richmond είναι οι: θ αιτιακι ςκζψθ, 

θ ςκζψθ κλειςτοφ βρόχου και θ λειτουργικι ςκζψθ. Θ μζκοδοσ μάκθςθσ 

αναφζρεται ςτθ διαδικαςία, τθ γλϊςςα και τθν τεχνολογία.   
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Ο Ossimitz (1997) για τον οριςμό τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ διευκρινίηει και κζτει προσ 

ςυηιτθςθ τζςςερισ χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ: 

(α) τθν ικανότθτα να ςκζφτεται κάποιοσ με μοντζλα, να κατανοεί ρθτά τθ 

μοντελοποίθςθ, 

(β) τθν  ικανότθτα να ςκζφτεται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αλλθλζνδετεσ, ςυςτθμικζσ 

δομζσ, 

(γ) τθν ικανότθτα να ςκζφτεται δυναμικζσ διεργαςίεσ (κακυςτεριςεισ, βρόχουσ 

ανάδραςθσ κτλ.), 

(δ) τθν ικανότθτα για πρακτικι διαχείριςθ του ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 

ελζγχου.  

Οι Assaraf & Orion (2005) πρότειναν ζνα μοντζλο (The System Thinking Hierarchical 

Model) με το οποίο  παρουςιάηουν τα ιεραρχικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυςτθμικισ 

ςκζψθσ. Οι ςυςτθμικά ςκεπτόμενοι ζχουν τθν ικανότθτα:  

(α) Να προςδιορίηουν τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ και τισ διαδικαςίεσ που 

λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε αυτό. 

(β) Να αναγνωρίηουν απλζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςτοιχείων του ςυςτιματοσ. 

(γ) Να εντοπίηουν δυναμικζσ ςχζςεισ ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ. 

(δ) Να οργανϊνουν τα ςτοιχεία, τισ διαδικαςίεσ (διεργαςίεσ) και τισ μεταξφ τουσ 

αλλθλεπιδράςεισ μζςα ςε ζνα πλαίςιο ςχζςεων. 

(ε) Να αναγνωρίηουν κφκλουσ φλθσ και ενζργειασ εντόσ του ςυςτιματοσ (κυκλικι 

φφςθ του ςυςτιματοσ). 

(ςτ) Να αναγνωρίηουν κρυφζσ διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ (να κατανοοφν φυςικά 

φαινόμενα μζςω προτφπων και διαςυνδζςεων που δεν είναι εμφανείσ). 

(η) Να κάνουν γενικεφςεισ (να λφνουν προβλιματα αφοφ κατανοιςουν τουσ 

μθχανιςμοφσ των ςυςτθμάτων). 

(θ) Να ςκζφτονται χρονικά: αναδρομι και πρόβλεψθ. Να κατανοοφν ότι οριςμζνεσ 

από τισ αλλθλεπιδράςεισ ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ ζχουν πραγματοποιθκεί 
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ςτο παρελκόν, ενϊ γεγονότα που πρόκειται να ςυμβοφν μπορεί να είναι το 

αποτζλεςμα των αλλθλεπιδράςεων που ςυμβαίνουν ςε παρόντα χρόνο.  

Θ ιεραρχικι αυτι δομι αποτυπϊνει, ςφμφωνα με τουσ Assaraf & Orion, τα τρία 

επίπεδα ανάπτυξθσ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ: (1) τθν ανάλυςθ των ςυςτατικϊν 

ςτοιχείων (χαρακτθριςτικό α), (2) τθ ςφνκεςθ των ςτοιχείων (χαρακτθριςτικά β ζωσ 

ε) και (3) τθν εφαρμογι (χαρακτθριςτικά ςτ ζωσ θ). Το μοντζλο αυτό προζρχεται 

από ςχετικι ζρευνα ο ςκοπόσ και το περιεχόμενο τθσ οποίασ παρουςιάηονται ςτθν 

ενότθτα 3.2.2. 

Οι Stave & Hopper (2007) ςτθν προςπάκειά τουσ να δϊςουν απάντθςθ ςτθν 

ερϊτθςθ τι είναι ςυςτθμικι ςκζψθ, μελζτθςαν μια εκτενι βιβλιογραφία και 

διεξιγαγαν ζρευνα παίρνοντασ ςυνεντεφξεισ από πολλοφσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ. Το 

αποτζλεςμα ιταν ζνα μεγάλο εφροσ ςτον οριςμό και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ. Αποφάςιςαν τθν ομαδοποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα 

με τθν ταξινομία διδακτικϊν ςτόχων Bloom. Οι ερευνιτριεσ υποςτθρίηουν ότι, εάν 

ςυνδυαςτεί θ ταξινομία χαρακτθριςτικϊν ςυςτθμικισ ςκζψθσ, που προτείνουν, με 

τθν ταξινομία διδακτικϊν ςτόχων Bloom τότε κα διαμορφωκεί ζνα πλαίςιο 

αξιολόγθςθσ διδακτικϊν παρεμβάςεων.  

Σε πρόςφατο άρκρο τουσ οι Riess & Mischo (2010) τονίηουν ότι ζνα κφριο 

χαρακτθριςτικό τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ, το οποίο δεν υπάρχει ςτθ μθ-ςυςτθμικι 

ςκζψθ, είναι ότι λαμβάνονται υπόψθ οι αρχζσ των πολφπλοκων ςυςτθμάτων για τθ 

γνωςτικι ανάλυςθ και γνωςτικι αναπαράςταςι τουσ. Αυτζσ οι αρχζσ 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τθ μθ-γραμμικότθτα και τθν φπαρξθ πολλϊν 

αλλθλεπιδράςεων. 

Από όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ οριςμοφσ ςυνάγεται ότι θ ςυςτθμικι ςκζψθ 

ςυνίςταται από ζνα ςφνολο ανεπτυγμζνων και πολφπλοκων δεξιοτιτων 

ςυλλογιςμοφ. Είναι δε ςθμαντικό να τονιςτεί ότι ςτθ  βάςθ αυτοφ του είδουσ 

ςκζψθσ βρίςκεται θ αιτιακι ςκζψθ (Sheehy et al, 2000). Κατά ςυνζπεια, θ ικανότθτα 

να ςυνδζεισ αιτίεσ με αποτελζςματα είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθ ςυςτθμικι 

ςκζψθ.  
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3.2.2 Θ διερεφνθςθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/ριϊν τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ  

Ππωσ κα καταδειχκεί, ςτθ ςυνζχεια, μζςω τθσ επιςκόπθςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν, 

θ ςυςτθμικι ςκζψθ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ οικοδόμθςθσ γνϊςεων για τα φυςικά 

και τα τεχνολογικά ςυςτιματα. Οι γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των παιδιϊν αποτελοφν 

ςθμαντικό παράγοντα κατανόθςθσ και οικοδόμθςθσ γνϊςεων για τα ςφνκετα, 

αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ και μεγάλθσ κλίμακασ ςυςτιματα, όπωσ τα ΣΡΘΕ. Ωσ 

εργαλεία διερεφνθςθσ, ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ, εξαιτίασ τθσ μθ αναπτυγμζνθσ 

γλωςςικισ ικανότθτασ των παιδιϊν, τόςο τθσ προφορικισ όςο και τθσ γραπτισ, 

χρθςιμοποιοφνται, κυρίωσ, οι θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και οι εννοιολογικοί 

χάρτεσ. Υπάρχουν και περιπτϊςεισ που προςομοιϊςεισ ςε θλεκτρονικά 

περιβάλλοντα, αποτελοφν το κφριο διερευνθτικό εργαλείο. Για τισ μεγαλφτερεσ 

θλικίεσ, το ερωτθματολόγιο είναι ζνα επιπλζον εργαλείο. 

Σε ζρευνεσ/διδακτικζσ προτάςεισ που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία εννοιϊν τθσ 

επιςτιμθσ τθσ γθσ (Assaraf & Orion, 2010) και τθσ βιολογίασ (Hmelo-Silver & 

Azevedo, 2006) θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ κεωρείται ωσ θ καταλλθλότερθ, διότι 

επιτρζπει τθν εισ βάκοσ κατανόθςθ τθσ δομισ και κυρίωσ τθσ λειτουργίασ διαφόρων 

ςφνκετων και πολφπλοκων φυςικϊν ςυςτθμάτων.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι Assaraf & Orion (2005) διεξιγαγαν ζρευνα που αφοροφςε ςτθ 

διερεφνθςθ και ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ μακθτϊν/ριϊν τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν κατανόθςθ του ςφνκετου ςυςτιματοσ του 

υδρολογικοφ κφκλου, γνωςτικοφ αντικειμζνου που προζρχεται από το πεδίο των 

επιςτθμϊν τθσ γθσ. Τα ευριματα τθσ ζρευνάσ τουσ ζδειξαν ότι μια κατάλλθλθ 

διδακτικι παρζμβαςθ επιδρά κετικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, διαπίςτωςαν ότι όταν πριν από τθ διδαςκαλία το επίπεδο τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ είναι χαμθλό τότε είναι πολφ δφςκολο να κατακτθκοφν τα 

υψθλότερα επίπεδα ςυςτθμικισ ςκζψθσ. Για το λόγο αυτό, οι ερευνθτζσ προτείνουν 

τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/ριϊν ςε διδακτικζσ παρεμβάςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ ακόμθ και ςτα κατϊτερα επίπεδα τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Θ πρόταςθ αυτι ςυμπλθρϊνει τθ κζςθ των Forrester (1989) και 

Draper (1993), οι οποίοι  υποςτθρίηουν ότι θ εκπαίδευςθ που αφορά τα ςυςτιματα, 
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για να είναι αποτελεςματικι, κα πρζπει να αρχίηει όςο γίνεται νωρίτερα, περίπου 

ςτο 10ο ζτοσ τθσ θλικίασ. Ραράλλθλα, φαίνεται να ενιςχφει τθν πρόταςθ τθσ Lyneis 

(1995) ότι κάτι τζτοιο πρζπει να αρχίηει από τθν θλικία του νθπιαγωγείου, 

δεδομζνου ότι τα νιπια διακζτουν κάποιου επιπζδου ςυςτθμικι ςκζψθ (Καλίτςθσ, 

2007; Sweeney & Sterman, 2007).  

Επιπλζον, μζςω των δεδομζνων που ςυγκζντρωςαν από τθν ποικιλία των 

ερευνθτικϊν εργαλείων που χρθςιμοποίθςαν διαμόρφωςαν και προτείνουν ζνα 

μοντζλο (The System Thinking Hierarchical Model) με το οποίο  παρουςιάηουν τα 

ιεραρχικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/ριϊν (ενότθτα 

3.2.1). 

Σε πιο πρόςφατθ ζρευνά τουσ οι Assaraf & Orion (2010) διερεφνθςαν το επίπεδο 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ μακθτϊν/ριϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Δϋ τάξθ) 

ςτοχεφοντασ παράλλθλα ςτθν ανάπτυξι του. Ουςιαςτικά, ςτθ νεότερθ αυτι 

ερευνθτικι προςπάκεια μελζτθςαν τισ παραμζτρουσ για τθ διδαςκαλία του 

ςφνκετου ςυςτιματοσ του κφκλου του νεροφ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

ςτθριηόμενοι ςτα ευριματα τθσ προθγοφμενθσ ζρευνάσ τουσ. Μια τζτοια 

παράμετροσ είναι το ανϊτερο επίπεδο ςυςτθμικισ ςκζψθσ που μποροφν να 

φτάςουν οι μακθτζσ/ριεσ. Στθν πρϊτθ ζρευνα, εντοπίςτθκε ότι ελάχιςτοι 

μακθτζσ/ριεσ κατζχουν ςυςτθμικι ςκζψθ τρίτου επιπζδου δθλ. εφαρμογισ. Με 

αυτό το δεδομζνο, διερεφνθςαν αν οι μακθτζσ/ριεσ τθσ πρωτοβάκμιασ κατζχουν 

ςυςτθμικι ςκζψθ μόνο πρϊτου και δευτζρου επιπζδου. Δθλαδι αν διακζτουν τα 

χαρακτθριςτικά (α) ζωσ (ε) τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςφμφωνα με το ιεραρχικό 

μοντζλο (ενότθτα 3.2.1). 

Μια άλλθ ζρευνα και ταυτόχρονα διδακτικι πρόταςθ που αφορά μακθτζσ/ριεσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι των Evagorou et al (2009). Στθν ζρευνα 

επιχειρικθκε θ διερεφνθςθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ και των δυνατοτιτων 

ανάπτυξθσ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ μακθτϊν/ριϊν  τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(11-12 ετϊν) κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ 

(αφξθςθ των κουνουπιϊν ςε ζναν βάλτο) μζςω τθσ μελζτθσ ενόσ οικοςυςτιματοσ 

(βάλτοσ). Οι ερευνθτζσ, αρχικά, μζςω τθσ βιβλιογραφίασ, κατζγραψαν επτά 

δεξιότθτεσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ, εκ των οποίων οι τζςςερισ αφοροφν τα ςτοιχεία τθσ 
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δομισ του ςυςτιματοσ και οι άλλεσ τρεισ τισ διαδικαςίεσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ 

που λαμβάνουν χϊρα εντόσ του ςυςτιματοσ. Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν οι 

εξισ δεξιότθτεσ: προςδιοριςμόσ των ςτοιχείων του ςυςτιματοσ, προςδιοριςμόσ των 

χωρικϊν ορίων του ςυςτιματοσ, προςδιοριςμόσ των χρονικϊν ορίων του 

ςυςτιματοσ, αντίλθψθ τθσ φπαρξθσ υπο-ςυςτθμάτων εντόσ του ςυςτιματοσ. Στθ 

δεφτερθ κατθγορία ανικουν οι ακόλουκεσ δεξιότθτεσ: θ ικανότθτα αντίλθψθσ τθσ 

επίδραςθσ που αςκεί θ ςυμπεριφορά ενόσ ςτοιχείου ςτθ ςυμπεριφορά των άλλων 

ςτοιχείων και ςε όλο το ςφςτθμα, ο προςδιοριςμόσ των αναγκαίων αλλαγϊν που 

πρζπει να γίνουν προκειμζνου να παρατθρθκεί θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ και 

θ ικανότθτα προςδιοριςμοφ των διαδικαςιϊν ανάδραςθσ εντόσ του ςυςτιματοσ. 

Στθ ςυνζχεια, από τθ μελζτθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ διαπιςτϊκθκε ότι οι 

μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςε αυτιν διακζτουν εν δυνάμει τθν δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ και παρουςίαςαν ςθμαντικι 

βελτίωςθ των δεξιοτιτων αυτϊν παρόλο που θ ειδικά ςχεδιαςμζνθ διδακτικι 

παρζμβαςθ ςτθν οποία ςυμμετείχαν ιταν μικρισ διάρκειασ.   

 Με ατομικζσ ςυνεντεφξεισ διερεφνθςαν οι Wylie et al (1998) τθ ςυςτθμικι ςκζψθ 

παιδιϊν θλικίασ 8 και 11 ετϊν. Οι ςυνεντεφξεισ αποςκοποφςαν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

ικανότθτασ των παιδιϊν να ςκζφτονται ςυςτθμικά. Μεκοδολογικά, οι ςυνεντεφξεισ 

ςτθρίχκθκαν ςε φωτογραφικό υλικό που απεικόνιηε διάφορα περιβαλλοντικά 

προβλιματα, κυρίωσ τθ μόλυνςθ του αζρα. Τα ερωτιματα που τζκθκαν ςτουσ/ισ 

μακθτζσ/ριεσ διαρκρϊκθκαν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε, να αναλυκοφν δφο ςθμαντικά 

ηθτιματα. Τα ςυςτατικά ςτοιχεία και θ δομι τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν.  

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι ςε γενικζσ γραμμζσ τα μεγαλφτερα 

παιδιά (11  ετϊν) ζχουν υψθλότερου επιπζδου ςυςτθμικι ςκζψθ από τα μικρότερα 

παιδιά (8 ετϊν) και ότι μποροφν να αντιλθφκοφν το περιβάλλον  ωσ όλο. 

Οι Sheehy et al (2000) διερεφνθςαν τθ ςυςτθμικι ςκζψθ παιδιϊν θλικίασ 8 και 11 

ετϊν, χρθςιμοποιϊντασ υπολογιςτικζσ προςομοιϊςεισ. Θ ζρευνά τουσ μεταξφ 

άλλων ςτόχευε ςτθ δθμιουργία ενόσ εργαλείου διερεφνθςθσ τθσ ςυςτθμικισ 

ςκζψθσ των μικρϊν παιδιϊν αλλά και ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ αυτισ για τθ 

μελζτθ περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά είχαν να 

αντιμετωπίςουν περιβαλλοντικά προβλιματα και να διερευνιςουν με ποιον τρόπο 
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κα μπορζςουν να διατθριςουν για περιςςότερο χρόνο τουσ διακζςιμουσ πόρουσ 

(δζντρα ι νερό) ςτισ αντίςτοιχεσ προςομοιϊςεισ οι οποίεσ δομικθκαν γφρω από 

δφο προβλιματα. Το ζνα πρόβλθμα αφοροφςε ςτθν υπερ-εκμετάλλευςθ των δαςϊν 

(προςομοίωςθ δάςουσ) και το άλλο ςτθν εξάντλθςθ των υδάτινων πόρων 

(προςομοίωςθ νεροφ).  

Θ χριςθ των εννοιολογικϊν χαρτϊν ωσ εργαλείου για τθ διερεφνθςθ τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςε ςυνδυαςμό με ερωτθματολόγιο προτείνεται από τουσ 

Christensen et al (2000). Στθν ζρευνά τουσ ζκεςαν τρία προβλιματα τα οποία 

ςχετίηονταν με (α) τθν εξάπλωςθ μιασ λοίμωξθσ, (β) τθν αναπαραγωγι μυκιτων και 

(γ) ζνα πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ο πλθκυςμόσ των ελαφιϊν και ηιτθςαν από 

δφο ειδικοφσ επιςτιμονεσ να καταςκευάςουν ζνα αιτιακό επαναλθπτικό διάγραμμα 

για να αναπαραςτιςουν τισ ζννοιεσ (ςτοιχεία του ςυςτιματοσ), τισ αιτιϊδεισ 

ςχζςεισ (μεταξφ των ςτοιχείων) και τα αποτελζςματα των αλλθλεπιδράςεων 

(αιτιωδϊν ςχζςεων) προκειμζνου να περιγράψουν το κάκε πρόβλθμα. Οι 

εννοιολογικοί αυτοί χάρτεσ ςυνιςτοφν το μζτρο ςφγκριςθσ των εννοιολογικϊν 

χαρτϊν που καταςκεφαςαν οι μακθτζσ. Οι μακθτζσ-υποκείμενα ςυμπλιρωςαν 

αρχικά ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικά με τα τρία προβλιματα. Τθν επόμενθ μζρα 

παρακολοφκθςαν ζνα ειςαγωγικό ςεμινάριο για τθ δυναμικι των ςυςτθμάτων και 

ςτθ ςυνζχεια ςυμπλιρωςαν πάλι το ερωτθματολόγιο και καταςκεφαςαν τον 

εννοιολογικό χάρτθ για τθν περιγραφι του προβλιματοσ. Από τθ ςφγκριςθ των 

εννοιολογικϊν χαρτϊν που καταςκεφαςαν οι επιςτιμονεσ με τουσ αντίςτοιχουσ των 

μακθτϊν, προζκυψε ότι οι δεφτεροι εμφανίηουν μικρότερο επίπεδο 

πολυπλοκότθτασ. Σφμφωνα με τουσ Christensen et al (2000) το επίπεδο τθσ 

πολυπλοκότθτασ του ςυςτιματοσ μπορεί να περιγραφεί από τον αρικμό: των 

εννοιϊν ι μεταβλθτϊν (ςτοιχείων), αλλθλεπιδράςεων ι ςυνδζςμων μεταξφ των 

ςτοιχείων, των αποτελεςμάτων μεταξφ των ανεξάρτθτων και μθ ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν, τουσ βρόχουσ ανάδραςθσ. Γενικά, οι αρχάριοι τείνουν να 

χρθςιμοποιοφν ςτισ αναπαραςτάςεισ των ςυςτθμάτων λιγότερα ςτοιχεία και να 

περιγράφουν λιγότερο τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ τουσ.  

Οι Sweeney & Sterman (2007) παρουςιάηουν το δικό τουσ μεκοδολογικό εργαλείο 

για τον προςδιοριςμό του επιπζδου ςυςτθμικισ ςκζψθσ. Ρρόκειται για ζνα 
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πρωτόκολλο (Systems-Based Inquiry protocol) το οποίο αποτελείται από 17 

ερωτιςεισ/δραςτθριότθτεσ, οργανωμζνεσ ςε 4 μεγάλεσ ενότθτεσ, ςτοχεφοντασ ςτθν 

ανίχνευςθ των διαιςκθτικϊν μοντζλων μακθτϊν/ριϊν τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ για 

τισ δομζσ ανατροφοδότθςθσ, τθ μθ-γραμμικότθτα, το χρονικό ορίηοντα, τισ 

κακυςτεριςεισ, και τισ δομζσ αποκικευςθσ και ροισ κατά τθ μελζτθ διαφόρων 

φυςικϊν ι κοινωνικϊν ςυςτθμάτων. Για παράδειγμα, μελζτθςαν τισ ςχζςεισ μεταξφ 

κθράματοσ-κθρευτι ι τθν επίδραςθ που αςκοφν οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν 

ςτισ επιδόςεισ και ςτθν αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν/ριϊν τουσ. Τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνάσ τουσ με υποκείμενα μακθτζσ/ριεσ και εκπαιδευτικοφσ, ςε γενικζσ 

γραμμζσ ςυμφωνοφν με τα αποτελζςματα παρόμοιων ερευνϊν. Ζνα ςθμαντικό 

εφρθμα είναι ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα τείνουν να εςτιάηουν το ςυλλογιςμό 

τουσ ςε μία μόνο κατεφκυνςθ τθσ αιτιϊδουσ δομισ, παρόλο που μποροφν να 

ερμθνεφςουν πολφπλοκεσ δομζσ. Επίςθσ, τείνουν να περιγράφουν τα επιφανειακά 

χαρακτθριςτικά ενόσ ςυςτιματοσ και αδυνατοφν να εντοπίςουν δομζσ ανάδραςθσ. 

Θ ςυνολικι εκτίμθςθ είναι ότι θ κατανόθςθ εννοιϊν που ςυνδζονται με τα 

ςυςτιματα δεν είναι επαρκισ και ότι υπάρχουν πολλζσ διαφορζσ, τόςο μεταξφ των 

μακθτϊν/ριϊν όςο και μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ υπάρχουν και περιπτϊςεισ 

όπου οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν πιο ανεπτυγμζνθ ςυςτθμικι ςκζψθ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ.  

Μια προςπάκεια καταγραφισ του επιπζδου ςυςτθμικισ ςκζψθσ νθπίων για κζματα 

που προζρχονται από το ευρφτερο πεδίο τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και 

αφοροφν ςτθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, καταγράφεται ςτον ελλαδικό χϊρο 

(Καλίτςθσ, 2007).  Ρρόκειται για ζρευνα που ςτθρίχκθκε ςτθν προαναφερκείςα, των 

Wylie et al (1998). Θ διερεφνθςθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ των νθπίων ζγινε με τθ 

χριςθ τθσ ςυνζντευξθσ, ωσ διερευνθτικοφ εργαλείου, ςτθριγμζνθ ςε προεπιλεγμζνο 

φωτογραφικό υλικό. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι ιδιαίτερα ενδιαφζροντα 

κακϊσ καταδεικνφουν ότι παιδιά 5-6 ετϊν μποροφν να περιγράψουν ζναν  “πλιρθ 

κφκλο” ρφπανςθσ από μία ρυπογόνο πθγι και να καταδείξουν τθν είςοδο, τθ 

διαδικαςία και τθν ζξοδο. Ρρόκειται για ζνα ςθμαντικό εφρθμα κακϊσ δείχνει ότι τα 

μικρά παιδιά μποροφν να αντιλθφκοφν τθ λειτουργία του ρυπογόνου ςυςτιματοσ 

και ωσ εκ τοφτου, διακζτουν κάποιου επιπζδου ςυςτθμικι ςκζψθ.  
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Οι προαναφερκείςεσ ζρευνεσ παρζχουν ενδείξεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ το 

επίπεδο ςυςτθμικισ ςκζψθσ εμφανίηεται ωσ παράγοντασ οικοδόμθςθσ γνϊςεων για 

τα φυςικά και τεχνολογικά ςυςτιματα. Ο βαςικόσ μθχανιςμόσ επίδραςθσ κα 

μποροφςε να περιγράψει το ρόλο τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ωσ γνωςτικό εμπόδιο, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι επαρκϊσ ανεπτυγμζνθ, ι ωσ γνωςτικι δυνατότθτα, 

ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ. Ωςτόςο, κα πρζπει να τονιςτεί ότι, θ ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα για το επίπεδο τθσ  πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εκτόσ από το ότι 

είναι περιοριςμζνθ, δεν παρζχει επαρκι ςτοιχεία για το πϊσ ακριβϊσ αναπτφςςεται 

θ ςυςτθμικι ςκζψθ και πϊσ οικοδομείται θ γνϊςθ για τα ςυςτιματα. Ρροσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι ενδιαφζρον παρουςιάηουν διδακτικζσ προτάςεισ οι οποίεσ είτε 

ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ, είτε μζςω αυτισ επιδιϊκουν τθν 

οικοδόμθςθ επιςτθμονικϊν γνϊςεων. Οι προτάςεισ αυτζσ παρουςιάηονται ςτθν 

επόμενθ ενότθτα.  

3.2.3 Διδακτικζσ ακολουκίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ και μζςω 

τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ  

Στθ δεκαετία του 1960 εντοπίηονται οι πρϊτεσ προςπάκειεσ ςτισ οποίεσ 

αποτυπϊνεται θ αναγνϊριςθ τθσ δυναμικισ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ και τθσ 

ςυνακόλουκθσ ζνταξισ τθσ ςτα αναλυτικά προγράμματα. Οι περιςςότεροι 

ερευνθτζσ που αςχολοφνται με τθ ςυςτθμικι ςκζψθ αναφζρονται ςτθν ανάγκθ 

εκπαίδευςθσ ςε αυτό το είδοσ ςκζψθσ, κακϊσ, ενϊ είναι τόςο χριςιμο και 

απαραίτθτο, δεν αναπτφςςεται ωσ προϊόν μιασ αυκόρμθτθσ διαδικαςίασ, αλλά είναι 

αποτζλεςμα ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ. Κάποιεσ από τισ ςχετικζσ προτάςεισ 

παρουςιάηονται παρακάτω. 

Ο J. Forrester (1989) επινόθςε τθ μζκοδο Δυναμικι Συςτθμάτων όταν εργαηόταν ςτο 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ο ςυςχετιςμόσ τθσ με τθ ςυςτθμικι 

ςκζψθ είναι άρρθκτοσ. Ρρόκειται για μία μζκοδο που αφορά  τθ διδαςκαλία, τθ 

μοντελοποίθςθ και τθν προςομοίωςθ των δυναμικϊν ςυςτθμάτων φυςικϊν, 

τεχνολογικϊν, οικονομικϊν ι κοινωνικϊν. Θ αλλαγι των νοθτικϊν μοντζλων που 

κατζχουν οι μακθτζσ/ριεσ για να αναπαριςτοφν τα πραγματικά ςυςτιματα, είναι ο 

κφριοσ ςκοπόσ τθσ. Για το λόγο αυτό, ςφμφωνα με τον Forrester, οι μακθτζσ/ριεσ κα 
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πρζπει να εμπλζκονται ςε περιςτάςεισ μάκθςθσ αυτοφ του είδουσ, πριν τα νοθτικά 

τουσ μοντζλα παγιωκοφν, προςδιορίηοντασ το θλικιακό αυτό όριο περί το 10ο  ζτοσ.  

Ο Draper (1993) προτείνει μια  ςπειροειδι διδακτικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ 

των δεξιοτιτων ςυςτθμικισ ςκζψθσ. Υποςτθρίηει ότι θ ςυςτθμικι ςκζψθ κα πρζπει 

να ειςαχκεί ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ωσ “ζνα εργαλείο μάκθςθσ”, τονίηοντασ ότι θ 

πιο κατάλλθλθ εκπαιδευτικι βακμίδα για τθν ειςαγωγι τθσ είναι Δϋ τάξθ (4th grade 

ςτισ ΘΡΑ), διότι τότε ειςάγονται για διδαςκαλία πιο ςφνκετα ςυςτιματα ςε όλο το 

εφροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν (π.χ. διάφορα φυςικά ι κοινωνικά ςυςτιματα).  

Οι Kay & Foster (1999) παρατθροφν ότι θ εκπαίδευςθ ςτθ ςυςτθμικι ςκζψθ κα 

πρζπει να δίνει ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να εφαρμόηουν τα εργαλεία και τισ 

μεκόδουσ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. Τα ςυςτιματα που 

μελετϊνται κα πρζπει να ζχουν πραγματικι ςθμαςία για τουσ μακθτζσ  και να 

ζχουν τθν ευκαιρία να τα μελετιςουν μζςω δραςτθριοτιτων πρακτικισ εξάςκθςθσ 

(hands-on experience).  Επιπλζον, οι Kay & Foster τονίηουν ότι, θ  εκπαίδευςθ με 

βάςθ τθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ δεν ςυνάδει με τθν κλαςςικι εκπαίδευςθ όπου το 

βάροσ δίνεται ςτθν ανάλυςθ. Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ ςαφϊσ εμπεριζχει τθν 

ανάλυςθ αλλά, επιπλζον απαιτεί το ςχεδιαςμό και τθ ςφνκεςθ. Ζτςι, θ πρόκλθςθ 

δεν είναι να διδαχκεί ο μακθτισ τθν ανάλυςθ, θ οποία ςτθρίηεται ςε μία 

μονοκεματικι προςζγγιςθ αλλά, πϊσ να ςυνκζτει τισ γνϊςεισ που προζρχονται από 

πολλζσ επιςτθμονικζσ οπτικζσ (διεπιςτθμονικότθτα), οι οποίεσ κα οδθγιςουν ςε μια 

ςυνολικι εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και εν ςυνεχεία ςτθ δράςθ. Για το λόγο αυτό 

προτείνουν τθν εκπαίδευςθ με βάςθ ςχζδια εργαςίασ (project-based learning).  

Τθν ίδια πρόταςθ εντοπίηουμε ςτθν εργαςία των Hmelo, Holton & Kolonder (2000). 

Ρροτείνουν μια διδακτικι παρζμβαςθ για τθ διδαςκαλία του αναπνευςτικοφ 

ςυςτιματοσ ςε μακθτζσ Στϋ τάξθσ, θ οποία ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ του κεωρθτικοφ 

πλαιςίου που οι ίδιοι ζχουν αναπτφξει και το ονομάηουν μάκθςθ μζςω ςχεδιαςμοφ 

(Learning by Design) ςε ςυνδυαςμό με το κεωρθτικό πλαίςιο για τθ μάκθςθ μζςω 

επίλυςθσ προβλιματοσ (Problem based Learning). Ο ςτόχοσ τθσ διδακτικισ τουσ 

παρζμβαςθσ και παράλλθλα το πρόβλθμα το οποίο απαςχολεί τουσ μακθτζσ/ριεσ 

είναι θ καταςκευι τεχνθτϊν πνευμόνων. Θ υπόκεςθ εργαςίασ των ερευνθτϊν είναι 

ότι θ βακφτερθ κατανόθςθ των ςφνκετων ςυςτθμάτων, εν προκειμζνω, του 
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αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, μπορεί να επιτευχκεί με δραςτθριότθτεσ ςχεδιαςμοφ 

διότι επιτρζπουν τθ διερεφνθςθ του τρόπου λειτουργίασ των ςυςτθμάτων. 

Αναφζρουν ότι κακϊσ οι μακθτζσ/ριεσ ςχεδιάηουν μοντζλα (τεχνθτοφ πνεφμονα), 

αντιμετωπίηουν τθν ανάγκθ να περιγράψουν, να προβλζψουν, ι/και να εξθγιςουν 

φαινόμενα, κάτι που απαιτεί τθ ςυηιτθςθ και τθν επινόθςθ αντικειμζνων και των 

ςχζςεων που υπάρχουν μεταξφ αυτϊν. Εξίςου ςθμαντικό είναι να ςκεφτοφν για τισ 

λειτουργίεσ και τισ αιτιακζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςτοιχείων που απαρτίηουν το 

μοντζλο τουσ.   

Για τθ διδακτικι προςζγγιςθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, οι Hmelo, Holton & 

Kolonder (2000) και ενόσ υδάτινου ςυςτιματοσ, οι Hmelo-Silver & Pfeffer (2004) 

χρθςιμοποιοφν το μοντζλο που ονομάηεται Δομι-Συμπεριφορά-Λειτουργία. Θ κφρια 

πρόκλθςθ που είχαν οι ερευνθτζσ να αντιμετωπίςουν ιταν να βοθκιςουν τουσ 

μακθτζσ/ριεσ να μάκουν περιςςότερα για το υπό μελζτθ ςφςτθμα εςτιάηοντασ όχι 

μόνο ςτθ δομι αλλά, κυρίωσ, ςτθ ςυμπεριφορά και τθ λειτουργία του. Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ οι ερευνθτζσ καταλιγουν ότι ο διαχωριςμόσ του ςυςτιματοσ ςτα τρία 

επίπεδα: δομισ, λειτουργίασ, ςυμπεριφοράσ, είναι ζνα χριςιμο μοντζλο για τθν 

κατανόθςθ των ςφνκετων ςυςτθμάτων. 

Μία ιδιαίτερθ περίπτωςθ διδακτικισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ για τθν κατανόθςθ του υδρολογικοφ κφκλου αποτελεί το 

πρόγραμμα “Blue Planet” το οποίο εφαρμόηεται ςτο Ιςραιλ περίπου από το 2000. Θ 

πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ διδακτικι πρόταςθ των Assaraf & Orion (2005) αφοροφςε τθ 

διδαςκαλία του κφκλου του νεροφ (επιςτιμεσ τθσ γθσ) ςε μακθτζσ/ριεσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (8θτάξθ) δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ του 

ςυςτθμικοφ χαρακτιρα του γνωςτικοφ αυτοφ αντικειμζνου. Ραρόμοια διδακτικι 

προςζγγιςθ, για το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο, διαμόρφωςαν οι ίδιοι ερευνθτζσ, 

προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ μακθτϊν/ριϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Δϋ 

τάξθ). Στθν περίπτωςθ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Assaraf&Orion, 2010) θ 

ερευνθτικι-διδακτικι τουσ προςπάκεια είχε ωσ κφριο ερϊτθμα κατά πόςο οι 

μακθτζσ/ριεσ του επιπζδου αυτοφ μποροφν να αςχολθκοφν με τα ςφνκετα 

ςυςτιματα. Επιπλζον, τουσ ενδιάφερε να διερευνιςουν τα παρακάτω: (α) Ροιεσ 

είναι οι δεξιότθτεσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ που ζχουν αναπτφξει οι μακθτζσ/ριεσ τθσ Δϋ 
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τάξθσ, πριν από τθ διδαςκαλία, (β) Τι είδουσ πρότυπα ςυςτθμικισ ςκζψθσ και 

αλλθλεπιδράςεων μποροφν να αναπτφξουν οι μακθτζσ/ριεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

τάξθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διδακτικι παρζμβαςθ που είναι 

δομθμζνθ γφρω από τθν ζννοια του ςυςτιματοσ και (γ) Ροιοι παράγοντεσ 

επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ςυςτθμικισ ςκζψθσ ςτθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Τα ευριματα τθσ πρϊτθσ ζρευνασ, για μακθτζσ/ριεσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακοδιγθςαν το ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ για τθν πρωτοβάκμια. Το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο ιταν ότι, το τρίτο 

επίπεδο ςυςτθμικισ ςκζψθσ, θ εφαρμογι (ενότθτα 3.2) εντοπίηεται ςπάνια μεταξφ 

των μακθτϊν/ριϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ωσ εκ τοφτου, θ διδακτικι 

παρζμβαςθ για τθν Δϋ τάξθ εςτίαςε ςτθν ανάπτυξθ του πρϊτου και δευτζρου 

επιπζδου. Οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ που προτείνουν οι Assaraf & Orion δομοφνται 

γφρω από τισ τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων. Τθν πειραματικι 

εναςχόλθςθ ςτο εργαςτιριο, τον πειραματιςμό με προςομοιϊςεισ και τισ 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ενδιαφζροντοσ εκτόσ ςχολείου, για τθν 

επιτόπου μελζτθ των φυςικϊν και τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων.  

Οι Jacobson & Wilensky (2006) προτείνουν πζντε βαςικζσ αρχζσ-κζματα 

διερεφνθςθσ ςχετικά με τθ διδαςκαλία των πραγματικϊν, ςφνκετων φυςικϊν ι 

τεχνθτϊν ςυςτθμάτων: (α) τθν εμπειρία με φαινόμενα ςφνκετων ςυςτθμάτων, (β) 

τθ ρθτι οριοκζτθςθ του εννοιολογικοφ πλαιςίου των ςφνκετων ςυςτθμάτων, (γ) τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυηιτθςθσ, (δ) τθ δόμθςθ κεωριϊν, μοντζλων 

και πειραμάτων, (ε) τθ μάκθςθ τρόπων για βακφτερθ κατανόθςθ και εξερευνιςεισ. 

Ενδεικτικζσ ζννοιεσ αποτελοφν για παράδειγμα, τα αναδυόμενα μοτίβα,  θ ροι 

πλθροφοριϊν, θ πολυεπίπεδθ ιεραρχικι οργάνωςθ, κτλ. 

Οι Sweeney & Sterman (2007) ςυγκρίνοντασ τθν ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ 

με τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, θ οποία αναπτφςςεται με φυςικό τρόπο, 

υποςτθρίηουν ότι θ ςυςτθμικι ςκζψθ, δεν ακολουκεί παρόμοιου τφπου εξζλιξθ. 

Αυτόσ είναι ο κφριοσ λόγοσ, κατά τθ γνϊμθ τουσ,  που δικαιολογεί τθ διδαςκαλία τθσ 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ μζςω του επίςθμου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Αναγνωρίηουν 

βεβαίωσ, και μάλλον ςυμφωνοφν, με τθν άποψθ που εκφράηουν πολλοί που 

αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τθν οποία τα παιδιά ζχουν από τθ 
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φφςθ τουσ τθ δυνατότθτα τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ και μποροφν να αναγνωρίηουν τισ 

αλλθλεξαρτιςεισ και αλλθλεπιδράςεισ αρκετό καιρό πριν εκπαιδευτοφν ςε αυτι. 

Ωςτόςο, παρατθροφν ότι, ενϊ ο κόςμοσ γφρω μασ αναπτφςςεται όλο και πιο 

ςφνκετοσ και αλλθλζνδετοσ, το ςχολείο επιμζνει να διδάςκει αποςπαςματικζσ 

γνϊςεισ, ενιςχφοντασ τθν αντίλθψθ ότι, θ γνϊςθ αποτελείται από πολλά μθ 

ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ μζρθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, τθν αδυναμία των 

παιδιϊν να ςκεφτοφν για τα ςυςτιματα γι’ αυτό χρειάηεται μια ριηικι 

μεταρρφκμιςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων.  

Οι Hopper & Stave (2008) αναγνωρίηουν τισ προςπάκειεσ που γίνονται τθν 

τελευταία εικοςαετία, για τθν διαμόρφωςθ και αξιολόγθςθ διδακτικϊν 

παρεμβάςεων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ, εκτιμοφν όμωσ ότι, 

δεν μποροφν να προβοφν ακόμθ ςτον προςδιοριςμό τθσ καλφτερθσ διδακτικισ 

προςζγγιςθσ. Ρροτείνουν ζνα ςφνολο καλϊν πρακτικϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των διδακτικϊν παρεμβάςεων ςυςτθμικισ ςκζψθσ. Το ςθμείο 

εκκίνθςθσ είναι τρία υπο-ερωτιματα: (α) τι είναι θ ςυςτθμικι ςκζψθ; (β) τι είδουσ 

παρεμβάςεισ για τθ ςυςτθμικι ςκζψθ ζχουν εφαρμοςτεί ςτα ςχολεία; (γ) πϊσ 

γίνεται θ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ αυτϊν των παρεμβάςεων μζχρι τϊρα;  

Οι Liu & Hmelo-Silver (2009) υποςτθρίηουν ότι θ διδακτικι προςζγγιςθ ςφνκετων 

ςυςτθμάτων, όπωσ το αναπνευςτικό, ζχει καλφτερα αποτελζςματα όταν 

επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και όχι ςτθ δομικι 

πτυχι. Θ προςζγγιςθ αυτι βελτιϊνει επίςθσ τθν ανάπτυξθ των ανϊτερων 

δεξιοτιτων τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ.  

Μια ςφνοψθ των ςθμαντικότερων προγραμμάτων που αναπτφχκθκαν και 

εφαρμόςτθκαν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςχετικά με τθ ςυςτθμικι ςκζψθ 

παρακζτουν οι Chen & Stroup (1993). Το πρϊτο πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε ιταν 

το Science Curriculum Improvement Study (SCIS), το οποίο ειςιγαγε ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα ζννοιεσ όπωσ ςφςτθμα, αλλθλεπιδράςεισ, υποςυςτιματα και 

μεταβλθτζσ. Επιπλζον, οι Chen & Stroup, κάνουν ιδιαίτερθ αναφορά ςτο  

πρόγραμμα System Thinking and Curriculum Innovation Project (STACI), το οποίο 

δομικθκε με βάςθ το λογιςμικό STELLA (http://www.iseesystems.com).  

http://www.iseesystems.com/
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Σφμφωνα με τουσ Chen & Stroup (1993), θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ μπορεί να 

αποτελζςει τθν κατάλλθλθ διδακτικι προςζγγιςθ πολφπλοκων κεμάτων που 

απαςχολοφν τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ και ςχετίηονται με τθν επιςτιμθ και τθν 

τεχνολογία. Μεταξφ των κεμάτων αυτϊν αναφζρουν και τθν ενζργεια, χωρίσ 

ωςτόςο, να παρζχουν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.  

Από τισ ελάχιςτεσ διδακτικζσ ακολουκίεσ για τθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ 

ενζργειασ, οι οποίεσ εντοπίςτθκαν κατά τθν ζρευνα, αναφερόμαςτε ςτισ δφο πιο 

ςυγκροτθμζνεσ. Οι Huis & Berg (1993) που ςχεδίαςαν και εφάρμοςαν μια διδακτικι 

ακολουκία για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ παρακζτουν αρκετζσ λεπτομζρειεσ 

τθσ λογικισ ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ πρόταςι τουσ. Στα ςυμπεράςματά τουσ 

τονίηουν ότι, οι μακθτζσ/ριεσ δυςκολεφονται ιδιαίτερα, με τθν επιλογι και μελζτθ 

τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων και με τθ διάκριςθ μεταξφ ειςερχόμενθσ, εξερχόμενθσ 

και εςωτερικισ ενζργειασ.  

Τθ διδαςκαλία τθσ ενζργειασ με τθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ προτείνει και ο Jewett 

(2008a, 2008b).  Ο ερευνθτισ τονίηει ότι για τθν προςζγγιςθ κάκε προβλιματοσ που 

ςχετίηεται με τθν ενζργεια, κα πρζπει οπωςδιποτε οι μακθτζσ/ριεσ να κατανοιςουν 

ότι είναι εξαιρετικά ςθμαντικό: (α) να προςδιορίςουν το ςφςτθμα και (β) να 

εντάςςουν το ςφςτθμα ςε κάποια κατθγορία. Θ κατθγοριοποίθςθ αφορά ςτθ 

διάκριςθ απομονωμζνο ι μθ-απομονωμζνο (isolated or non-isolated).  

Εκκινϊντασ από τθ ςθμαςία του ςυςτιματοσ για τθν προςζγγιςθ τθσ ενζργειασ ο 

Jewett (2008b) κζτει το ηιτθμα τθσ διάκριςθσ μεταξφ των εννοιϊν μεταφορά 

ενζργειασ (transfer of energy) και μετατροπι ενζργειασ (transformation of energy). 

Υποςτθρίηει ότι κα πρζπει να κατανοιςουν οι μακθτζσ/ριεσ ότι οι μετατροπζσ 

ενζργειασ ςυμβαίνουν μζςα ςτο ςφςτθμα. Αντίκετα, οι μεταφορζσ ενζργειασ 

ςυμβαίνουν δια των ορίων του ςυςτιματοσ και ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι 

τθσ ςυνολικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ. Οι μθχανιςμοί μεταφοράσ 

περιλαμβάνουν το ζργο, τθ κερμότθτα, τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, κ.ά.  

Επιπλζον, ο Jewett (2008b) τονίηει ότι, θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ ενζργειασ 

απαιτεί το κατάλλθλο λεξιλόγιο ϊςτε να αίρονται ι να μθ δθμιουργοφνται 

παρανοιςεισ. Αναφζρει αρκετά και ενδιαφζροντα παραδείγματα, ζνα από αυτά 

αφορά τθ δυναμικι ενζργεια. Μια ςυνικθσ πρακτικι που οδθγεί ςε παρανόθςθ 
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είναι θ χριςθ τθσ φράςθσ “δυναμικι ενζργεια τθσ μπάλασ”, ςτθν οποία θ δυναμικι 

ενζργεια ςυνδζεται με ζνα αντικείμενο παρά με το ςφςτθμα δφο ι περιςςότερων 

αλλθλεπιδρϊντων αντικειμζνων. Ζτςι, δεν τονίηεται θ ςθμαςία του ςυςτιματοσ. 

Είναι πολφ ςθμαντικό να τονιςτεί ότι θ δυναμικι ενζργεια είναι ιδιότθτα του 

ςυςτιματοσ, και όχι του αντικειμζνου. Θ δυναμικι ενζργεια ςχετίηεται με τθ 

δφναμθ που αςκείται μεταξφ ςτοιχείων του ςυςτιματοσ, ζνα αντικείμενο δεν ζχει 

δυναμικι ενζργεια αν δεν ςυςχετιςτεί με κάποιο άλλο. Για το λόγο αυτό, προτείνει 

τθν αντικατάςταςθ τθσ φράςθσ “δυναμικι ενζργεια τθσ μπάλασ” με τθν πιο ςωςτι 

“δυναμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ μπάλα-γθ”.  

Οι δφο αυτζσ προτάςεισ διαφζρουν ςθμαντικά από τθν προτεινόμενθ διδακτικι 

ακολουκία, θ οποία παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 5,  ςτα εξισ ςθμεία: (α) 

τα ΣΡΘΕ δεν αποτελοφν το μοναδικό γνωςτικό αντικείμενο, (β) το  περιεχόμενο τθσ  

ενζργειασ μελετάται ςτα πλαίςια όχι μόνο τθσ κερμοδυναμικισ αλλά και τθσ 

μθχανικισ, χαρακτθρίηεται δθλαδι από εννοιολογικι αςάφεια και (γ) 

ανταποκρίνεται ςτισ δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/ριϊν τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
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Κεφάλαιο 4ο 

 

 

Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ  
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4.0 Ειςαγωγι  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά μια παρουςίαςθ τθσ ζννοιασ του διδακτικοφ 

μεταςχθματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ωσ βαςικοφ κεωρθτικοφ πλαιςίου για 

τθν ανάλυςθ, το ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ διδακτικϊν παρεμβάςεων και 

προγραμμάτων διδαςκαλίασ (ενότθτα 4.1). Ακολοφκωσ, παρουςιάηονται τρεισ 

αντιλιψεισ για τθ μορφι που μπορεί να λάβει ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ 

εννοιολογικισ, μεκοδολογικισ και πολιτιςμικισ διάςταςθσ τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ (ενότθτα 4.2). Στθν ενότθτα 4.3. αναλφονται ηθτιματα που αφοροφν τθ 

διδαςκαλία των ΣΡΘΕ ςε ιςχφοντα αναλυτικά προγράμματα και ςτθν ενότθτα 4.4. 

παρουςιάηονται τα “καινοτομικά” και “εποικοδομθτικά” χαρακτθριςτικά τθσ 

προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ. 

4.1 Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε ςχολικι γνϊςθ  

Θ κοινωνικο-γνωςτικι αντίλθψθ για τθν εποικοδομθτικι προςζγγιςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςυνιςτά ζνα από τα  

κυρίαρχα κεωρθτικά πλαίςια τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Στο πλαίςιο 

αυτό θ διαμόρφωςθ του ςϊματοσ τθσ γνϊςθσ, δθλαδι του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

που πρόκειται να διδαχκεί προζρχεται από μια διαδικαςία γνωςτι ωσ “διδακτικόσ 

μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε γνϊςθ προσ διδαςκαλία” 

(Κουλαϊδισ, 2001 ; αβάνθσ, 2003β; Κολιόπουλοσ, 2006). Με τθν ζννοια του 

διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ οριοκετοφνται οι γενικοί μθχανιςμοί που επιτρζπουν 

το πζραςμα από ζνα “αντικείμενο επιςτθμονικισ γνϊςθσ” ςε ζνα “αντικείμενο 

διδαςκαλίασ” (Κόμθσ, 2005).  

Σφμφωνα με τον Millar (1989), θ πιο ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ εποικοδομθτικισ 

προςζγγιςθσ είναι θ βελτίωςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και όχι θ διάδοςθ 

ενόσ γενικοφ εποικοδομθτικοφ μοντζλου διδαςκαλίασ. Θ λογικι παραδοχι ςτθν 

οποία ςτθρίηεται θ ζννοια του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ αποτυπϊνεται ςτθν 

παρατιρθςθ των Leach & Scott (2000) ότι υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ τθσ 

“πραγματικισ επιςτιμθσ” (real science) και τθσ “επιςτιμθσ του ςχολείου” (school 

science). Το γεγονόσ ότι θ επιςτιμθ που διδάςκεται ςτο ςχολείο αποτελεί ζνα 

ξεχωριςτό ςϊμα γνϊςθσ από τθν επιςτιμθ αναφοράσ αναγνωρίηεται από τουσ 

εποικοδομιςτζσ ωσ μια πρόκλθςθ (Millar, 1989). Θ ςχολικι γνϊςθ δεν προζρχεται 
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από μια διαδικαςία απλοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ αναφοράσ. Θ φυςικο-

επιςτθμονικι γνϊςθ υφίςταται βακιζσ αλλαγζσ κατά τθν επιλογι, τθν οργάνωςθ και 

τθ ςυγκρότθςθ τθσ ςχολικισ εκδοχισ τθσ (Τςατςαρϊνθ & Κουλαϊδισ, 2001). Ππωσ 

παρατθρεί ο αβάνθσ (2009),  θ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ επιςτιμθσ ςυνίςταται ςε 

μια ολοκλθρωτικι εγκατάλειψθ του επιςτθμολογικοφ πλαιςίου ςτο οποίο 

ςυγκροτικθκαν οι επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και ςτθν υιοκζτθςθ μιασ ςχολικισ 

επιςτθμολογίασ, θ οποία οδθγεί ςε νζεσ δεςμεφςεισ και νζεσ ςχθματοποιιςεισ 

κατάλλθλεσ αποκλειςτικά για τθν εκπαίδευςθ ςε κάκε επιςτθμονικό αντικείμενο. 

Σφμφωνα με το πλαίςιο αυτό, θ γνϊςθ προσ διδαςκαλία πρζπει να πλθροί δφο 

βαςικοφσ όρουσ. Ρρϊτον, να είναι επιςτθμολογικά ζγκυρθ και δεφτερον, να είναι 

ςυμβατι ςε ψυχολογικό επίπεδο με τθ ςκζψθ των μακθτϊν/ριϊν. 

Θ ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ, ζτςι όπωσ 

προτάκθκε από το Chevallard, αναπτφςςεται ςε δφο φάςεισ, όπωσ παρουςιάηεται 

ςτο ςχιμα 4.1 που ακολουκεί το οποίο παρακζτει ο αβάνθσ (2009). 

 

Σχιμα 4.1: Οι φάςεισ του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ 

 

Ο εξωτερικόσ μεταςχθματιςμόσ ι αλλιϊσ πρϊτοσ διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ, που 

αφορά ςτο μεταςχθματιςμό τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε διδακτζα γνϊςθ, ςυνιςτά 

τθν πρϊτθ φάςθ του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ. Θ διαμόρφωςθ του 

περιεχομζνου του αναλυτικοφ προγράμματοσ είναι προϊόν τθσ φάςθσ αυτισ. 
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Ρρόκειται για μια πολφπλοκθ και πολυδιάςτατθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ και 

αξιολόγθςθσ διδακτικϊν παρεμβάςεων (που ςυνικωσ λαμβάνουν τθ μορφι 

ακολουκίασ διδακτικϊν ενοτιτων), θ οποία ςτθρίηεται ςτθν ειςαγωγι προσ 

διδαςκαλία εννοιολογικϊν μοντζλων για τα αντίςτοιχα κεματικά πεδία των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν που πρόκειται να διδαχκοφν.  

Θ ζννοια του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε ςχολικι 

γνϊςθ μπορεί να εκφράηει διαφορετικζσ αντιλιψεισ ωσ προσ τθ ςυγκρότθςθ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ. Στθν ςυνζχεια, κα παρουςιαςτεί το πρότυπο 

ταξινόμθςθσ αναλυτικϊν προγραμμάτων του Κολιόπουλου (2006, 2014)  και τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά των τριϊν αντιλιψεων με βάςθ τισ οποίεσ δομείται ο 

διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ (“παραδοςιακι”, 

“καινοτομικι”, “εποικοδομθτικι”).  

4.2. Αντιλιψεισ για τθ ςυγκρότθςθ Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων για τθ διδαςκαλία 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν  

Στα πλαίςια τθσ εποικοδομθτικισ κεϊρθςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ωσ ςχολικι γνϊςθ νοείται ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ των 

τριϊν ςυνιςτωςϊν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ αναφοράσ: τθσ εννοιολογικισ, τθσ 

μεκοδολογικισ και τθ πολιτιςμικισ (Κολιόπουλοσ, 2006).  

Θ εννοιολογικι ςυνιςτϊςα τθσ ςχολικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ προςδιορίηεται 

αναφορικά με το ερϊτθμα “ποια γνϊςθ;”. Ρρόκειται για το εννοιολογικό πλαίςιο 

εντόσ του οποίου μελετάται ζνα επιςτθμονικό κζμα (π.χ. θ ενζργεια ςτα πλαίςια τθσ 

κερμοδυναμικισ).  Σε ό, τι αφορά τα ΣΡΘΕ, ςφμφωνα και με τθν ανάλυςθ του 

κεφαλαίου 2, το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ γνϊςθσ αναφοράσ περιλαμβάνει και 

τθν τεχνολογικι γνϊςθ. Θ περιγραφι των πολφπλοκων αυτϊν κερμοδυναμικϊν 

ςυςτθμάτων προχποκζτει τθν περιγραφι τουσ ωσ τεχνολογικά ςυςτιματα.  

Θ μεκοδολογικι ςυνιςτϊςα τθσ ςχολικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ προςδιορίηεται 

αναφορικά με το ερϊτθμα “πϊσ παράγεται αυτι θ γνϊςθ;”. Το περιεχόμενο αυτό 

αφορά τον τρόπο και τθ μζκοδο παραγωγισ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Τα δφο 

κυρίαρχα μοντζλα που εμφανίηονται ςτθν ιςτορία τθσ ανάπτυξθσ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν είναι το εμπειρικο-επαγωγικό και το υποκετικό-παραγωγικό. Μια μορφι 
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διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ που ςυνάδει με το δεφτερο μοντζλο, το οποίο 

ςχετίηεται άμεςα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ περί διερευνθτικισ μάκθςθσ και 

διδαςκαλίασ είναι θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν/ριϊν με δραςτθριότθτεσ - 

προβλιματα. 

Τζλοσ, θ πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα τθσ ςχολικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ προςδιορίηεται 

αναφορικά με το ερϊτθμα “γιατί εμφανίηεται αυτι θ γνϊςθ;”. Στοιχεία τθσ ιςτορίασ 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, προβλιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ, ηθτιματα τεχνολογίασ 

και οι ςχζςεισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν με άλλεσ επιςτιμεσ ι ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ (π.χ. τζχνθ) αποτελοφν το πολιτιςμικό εκείνο περιεχόμενο το οποίο 

μπορεί να προςδϊςει νόθμα ςτθ μελζτθ τθσ εννοιολογικισ και μεκοδολογικισ 

ςυνιςτϊςασ τθσ ςχολικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

Ανάλογα με τθν ιδιαίτερθ μορφι που μπορεί να λάβει ο διδακτικόσ 

μεταςχθματιςμόσ των τριϊν αυτϊν ςυνιςτωςϊν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, τα 

αναλυτικά προγράμματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν δομοφνται ςφμφωνα με τισ εξισ 

αντιλιψεισ: τθν παραδοςιακι, τθν καινοτομικι και τθν εποικοδομθτικι.  

(α) Ραραδοςιακι αντίλθψθ 

Θ παραδοςιακι αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν χαρακτθρίηεται 

από τα ακόλουκα ςτοιχεία, τα οποία εμφανίηονται  ωσ διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ 

των τριϊν διαςτάςεων τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ (εννοιολογικισ, μεκοδολογικισ 

και πολιτιςμικισ) όταν θ γνϊςθ αυτι κακίςταται αντικείμενο προσ διδαςκαλία 

(διδακτζα γνϊςθ): (α) τθν παράκεςθ, διαςπορά ι/και ανάμειξθ διαφορετικϊν 

εννοιολογικϊν πλαιςίων, θ οποία οφείλεται ςτον κατακερματιςμό των κεματικϊν ι 

εννοιολογικϊν ενοτιτων, (β) τθ μακθματικοποιθμζνθ ςε μεγάλεσ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ ι τθν "ψευδοποιοτικι" ςε μικρότερεσ βακμίδεσ διαπραγμάτευςθ των 

εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, (γ) τθν εμπειριςτικι-επαγωγικι προςζγγιςθ θ 

οποία βαςίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι θ επιςτθμονικι γνϊςθ παράγεται από τα 

δεδομζνα τθσ εμπειρίασ, ςυνικωσ με τθ μορφι ειςαγωγισ ενόσ πειράματοσ 

αναφοράσ το οποίο αρκεί για να ειςαχκεί, να επιβεβαιωκεί ι να εφαρμοςτεί μία 

ςχζςθ εννοιϊν, και (δ) τθν υποβακμιςμζνθ χριςθ των πολιτιςμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.   
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(β) Καινοτομικι αντίλθψθ 

Τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά τθσ καινοτομικισ αντίλθψθσ για το αναλυτικό 

πρόγραμμα ςπουδϊν είναι τα εξισ: (α) θ διαμόρφωςθ ευρζων κεματικϊν / 

εννοιολογικϊν ενοτιτων, όπου θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ δομι τθσ ενότθτασ ι/και ςτο 

κακοδθγοφν κζμα, (β) θ ςε “βάκοσ” διαπραγμάτευςθ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου 

με παράλλθλθ ειςαγωγι ποιοτικϊν / θμι-ποςοτικϊν ςτοιχείων του, (γ) θ επίδραςθ 

τθσ “υποκετικό-παραγωγικισ” μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ, μζςω τθσ εναςχόλθςθσ 

των μακθτϊν με δραςτθριότθτεσ – προβλιματα, και (δ) θ οργανικι ζνταξθ τθσ 

πολιτιςμικισ διάςταςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτισ διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ. 

Κατά τθ διαμόρφωςθ ενόσ καινοτομικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ θ ζμφαςθ 

δίνεται ςτθ δομι του και ςτθν εισ βάκοσ διαπραγμάτευςθ μιασ ζννοιασ ςτα πλαίςια 

ςυγκεκριμζνου εννοιολογικοφ πλαιςίου (π.χ. θ ζννοια ενζργεια διδάςκεται ςτα 

πλαίςια τθσ κερμοδυναμικισ). Θ ιδιαίτερθ ζκφραςθ τθσ καινοτομικισ αντίλθψθσ τθσ 

προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ για τα ΣΡΘΕ αναλφεται ςτθν ενότθτα 4.4.   

(γ) Εποικοδομθτικι αντίλθψθ 

Θ εποικοδομθτικι αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα διαφοροποιείται από τισ 

δφο προθγοφμενεσ ωσ προσ τθν οργανικι ζνταξθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Θ 

εποικοδομθτικι αντίλθψθ διακρίνεται ςε τρία είδθ: (α) θ εποικοδομθτικι αντίλθψθ 

ωσ διδακτικι μεκοδολογία, (β) θ εποικοδομθτικι αντίλθψθ ωσ κεματικό μοντζλο 

διδαςκαλίασ και (γ) θ εποικοδομθτικι αντίλθψθ ωσ εργαλείο αναφοράσ 

(Κολιόπουλοσ, 2001, 2006).  

Στθν παροφςα ζρευνα, θ εποικοδομθτικι αντίλθψθ χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο 

αναφοράσ, κακϊσ επιτρζπει το ςχεδιαςμό και αξιολόγθςθ διδακτικϊν ακολουκιϊν 

που μποροφν να λάβουν το χαρακτιρα αυτόνομων ενοτιτων για τθ διδαςκαλία 

εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν αποςυνδζοντασ τθ διδακτικι μεκοδολογία από το 

εννοιολογικό περιεχόμενο. Υπό αυτιν τθν ζννοια, μπορεί να ςχεδιαςτοφν, να 

εφαρμοςτοφν  και να αξιολογθκοφν διδακτικζσ ενότθτεσ, των οποίων θ δομι και το 

περιεχόμενο μποροφν να εξαςφαλίςουν μια ςυγκροτθμζνθ πρόταςθ διδαςκαλίασ 

και μάκθςθσ ςτο επίπεδο του πρϊτου (εξωτερικοφ) διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ 



89 
 

ελαχιςτοποιϊντασ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τισ επιδράςεισ ςτο γνωςτικό 

αποτζλεςμα του δευτζρου (εςωτερικοφ)  διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ (ςχιμα 4. 1).  

Θ διαςφνδεςθ τθσ εποικοδομθτικισ αντίλθψθσ αποκλειςτικά με τον διδακτικό 

μεταςχθματιςμό ςε επίπεδο αναλυτικοφ προγράμματοσ προχποκζτει ςαφι 

προςδιοριςμό των επιδιϊξεων και των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ και τισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν/ριϊν. 

Στθν ενότθτα 4.4 παρουςιάηονται τα ςτοιχεία εκείνα βάςει των οποίων θ 

προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία για τα ΣΡΘΕ εκφράηει μια εποικοδομθτικοφ 

τφπου  αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα.  

4.3 Διερεφνθςθ των ςτόχων και του περιεχομζνου ΑΡΣ ςχετικϊν με τθ διδαςκαλία 

των ΣΡΘΕ  

Ρροκειμζνου να γίνουν κατανοθτά τα χαρακτθριςτικά τθσ “καινοτομικισ”  και 

“εποικοδομθτικισ” αντίλθψθσ για το αναλυτικό πρόγραμμα ςχετικά με τθ 

διδαςκαλία των ΣΡΘΕ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν προτεινόμενθ διδακτικι 

ακολουκία (ενότθτα 4.4), παρουςιάηονται και ςχολιάηονται ςτθν παροφςα ενότθτα 

αναλυτικά προγράμματα που ιδθ εφαρμόηονται ςτισ ςχολικζσ τάξεισ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τα αναλυτικά αυτά προγράμματα διακρίνονται ςε δφο 

κατθγορίεσ. Στθν πρϊτθ εντάςςονται τα προγράμματα όπου τα ΣΡΘΕ μελετϊνται 

ςτα πλαίςια μιασ εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ για τθν ζννοια τθσ ενζργειασ (θ 

ενζργεια δθλαδι αποτελεί οργανωτικι αρχι του όλου προγράμματοσ) και ςτθν 

δεφτερθ εντάςςονται τα κλαςςικά προγράμματα ςπουδϊν όπου τα ΣΡΘΕ 

διδάςκονται μεν ςτα πλαίςια ενοτιτων που ςχετίηονται με τθν ζννοια τθσ ενζργειασ, 

αλλά θ ζννοια αυτι δεν αποτελεί οργανωτικι αρχι του προγράμματοσ. Το 

περιεχόμενο διδαςκαλίασ και θ αντίλθψθ για τθ ςυγκρότθςθ αναλυτικϊν 

προγραμμάτων ςυνιςτοφν και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το αντικείμενο διερεφνθςθσ. 

4.3.1 Διεκνι προγράμματα ςπουδϊν για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ 

Ρρογράμματα διδαςκαλίασ τθσ ενζργειασ 

Από το 1980 ςτισ ΘΡΑ το πρόγραμμα National Energy Education Development 

(NEED) ςυνιςτά μια εξειδικευμζνθ πρόταςθ διδαςκαλίασ τθσ ενζργειασ. Ρρόκειται 

για ζνα πρόγραμμα το οποίο προζκυψε από τθ ςυνεργαςία ενόσ δικτφου 



90 
 

εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, άλλων ςυνεργατϊν και χορθγϊν και ςτοχεφει ςτο να 

κζςει ωσ προτεραιότθτα ςε όλα τα ςχολεία τθν εκπαίδευςθ για τθν ενζργεια. 

Μεταξφ των προτεραιοτιτων είναι θ μάκθςθ μζςα από τθν πράξθ (learning by 

doing). 

Το πρόγραμμα είναι δομθμζνο γφρω από τζςςερα επίπεδα. Το πρϊτο αφορά τθν 

προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία (Basic Primary, K-2),  το δεφτερο τθ 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (Basic Elementary, 3-5), το τρίτο και τζταρτο τθ 

δευτεροβάκμια (Basic Intermediate, 6-8 &Basic Secondary, 9-12). 

Στα πλαίςια του NEED τα ΣΡΘΕ διδάςκονται ςε ξεχωριςτζσ ενότθτεσ (Energy of 

moving water, Exploring solar energy, Energy from the wind, Ocean energy, Energy 

From Uranium and Exploring Nuclear Energy). Για κάκε μία υπάρχουν δφο 

εγχειρίδια, ο οδθγόσ του εκπαιδευτικοφ (teacher guide) και του μακθτι (student 

guide). 

Κάκε ενότθτα διδαςκαλίασ ολοκλθρϊνεται με μια ςειρά μακθμάτων, όπωσ για 

παράδειγμα θ ενότθτα “Energy of moving water” θ οποία διαρκρϊνεται ζτςι ϊςτε 

να ολοκλθρωκεί ςε 18 ωριαία μακιματα. Το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ 

ενότθτασ αυτισ ςυγκροτείται γφρω από μια ςειρά ενεργειακϊν εννοιϊν με βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθν ανάμειξθ εννοιολογικϊν πλαιςίων. Για παράδειγμα, ενϊ ςτθν 

πρϊτθ ςελίδα του εγχειριδίου δίδεται ο οριςμόσ τθσ ενζργειασ ωσ θ ικανότθτα 

παραγωγισ ζργου (ςτα πλαίςια του εννοιολογικοφ πλαιςίου τθσ Μθχανικισ) ςτθν 

ςυνζχεια γίνεται λόγοσ για τθν διατιρθςθ τθσ ενζργειασ (ςτα πλαίςια του 

εννοιολογικοφ πλαιςίου τθσ Θερμοδυναμικισ). Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ και θ 

ειςαγωγι προσ διδαςκαλία εννοιϊν και μακθματικϊν τφπων που ςχετίηονται με 

αυτιν αποτελεί ςθμαντικό τμιμα του εννοιολογικοφ περιεχομζνου τθσ ενότθτασ. 

Για παράδειγμα, χρθςιμοποιοφν τθν εξίςωςθ Ενζργεια (E) = Ιςχφσ(P) Χ Χρόνοσ (t) 

προκειμζνου να μετριςουν τθν θλεκτρικι ενζργεια και να μάκουν τθ μονάδα 

μζτρθςθσ βατϊρα (Wh). Θ μακθματικοποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ ποςοτικισ 

διάςταςθσ τθσ ενζργειασ αποτυπϊνεται και από τθ διδαςκαλία ςυναφϊν εννοιϊν 

όπωσ θλεκτρικι τάςθ, θλεκτρικό ρεφμα, κτλ. Από τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα που αφοροφν το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ενότθτασ 

ςυνάγεται ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκφράηει τθν παραδοςιακι αντίλθψθ για το 
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αναλυτικό πρόγραμμα. Θ ίδια αντίλθψθ εκφράηεται και μζςω τθσ ανάλυςθσ του 

περιεχομζνου τθσ μεκοδολογικισ ςυνιςτϊςασ. Στο εγχειρίδιο του μακθτι 

παρατίκενται μια ςειρά πειραματικϊν διατάξεων με τθ μορφι φφλλων εργαςίασ 

ςτα οποία καταγράφονται: ο ςκοπόσ, τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, θ 

υπόκεςθ, θ διαδικαςία διεξαγωγισ και επιπλζον, υπάρχει χϊροσ για τθν καταγραφι 

των παρατθριςεων και τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων. Το ςτοιχείο αυτό 

παραπζμπει ςτθν εμπειριςτικι-επαγωγικι προςζγγιςθ, χαρακτθριςτικό τθσ 

παραδοςιακισ αντίλθψθσ για το αναλυτικό πρόγραμμα.  

Τζλοσ, παρατθροφμε τθν υποβακμιςμζνθ χριςθ τθσ πολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τα ΣΡΘΕ. Θ ενότθτα ζχει μια αυςτθρι 

δόμθςθ γφρω από το εννοιολογικό περιεχόμενο, ςτο οποίο δίνεται ζμφαςθ. Το 

μοναδικό κζμα που ςχετίηεται με τθν πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα και μελετάται ςτο 

τζλοσ τθσ ενότθτασ, αποτελεί θ καταγραφι των πλεονεκτθμάτων και των 

μειονεκτθμάτων από τθ λειτουργία των ΥΘΣ.  

Οι προαναφερκείςεσ παρατθριςεισ για τθν ενότθτα “Energy of moving water” 

ιςχφουν ςε γενικζσ γραμμζσ και για τισ άλλεσ ενότθτεσ του προγράμματοσ NEED που 

αφοροφν ςτθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ. Ζτςι, ιςχυριηόμαςτε ότι το πρόγραμμα NEED 

εκφράηει κατά κφριο λόγο τθν παραδοςιακι αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα, 

ζτςι όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα 4.2.   

Αναλυτικά Ρρογράμματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

Επιλζχκθκαν και αναλφκθκαν πζντε διαφορετικά Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν 

(ΑΡΣ) για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

(Στϋ τάξθ). Ρρόκειται για τα αναλυτικά προγράμματα τθσ Ελλάδασ, του Θνωμζνου 

Βαςιλείου, τθσ Φινλανδίασ, τθσ περιοχισ Οντάριο του Καναδά και τθσ πολιτείασ 

Washington των ΘΡΑ. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων ζγινε για τουσ 

εξισ λόγουσ: Το αναλυτικό πρόγραμμα του Θνωμζνου Βαςιλείου επθρεάηει τθ 

διαμόρφωςθ των προγραμμάτων του αγγλοςαξονικοφ χϊρου. Θ Φινλανδία ζχει μια 

ιδιαίτερθ παρουςία ςτον ευρωπαϊκό χϊρο, λόγω τθσ υψθλισ επίδοςθσ των 

μακθτϊν/ριϊν ςτο διεκνι διαγωνιςμό PISA. Από τθν αμερικανικι ιπειρο επιλζξαμε 

δφο προγράμματα. Το πρόγραμμα τθσ πολιτείασ τθσ Washington των ΘΡΑ το 

κεωριςαμε ωσ αντιπροςωπευτικό τθσ αμερικανικισ παράδοςθσ και κουλτοφρασ. 



92 
 

Για αντίςτοιχο λόγο επιλζχκθκε και το πρόγραμμα του Οντάριο, περιοχισ του 

Καναδά. Τζλοσ, το ελλθνικό αναλυτικό πρόγραμμα μασ ενδιαφζρει, διότι θ 

προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία (κεφάλαιο 5) κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν 

εξζλιξθ και τθ ςυνζχειά του.  

Το εργαλείο ανάλυςθσ που χρθςιμοποιικθκε αποτελεί ανακεωρθμζνθ και 

βελτιωμζνθ μορφι παλαιότερου εργαλείου ανάλυςθσ το οποίο ζχει χρθςιμοποιθκεί 

ςτθ μελζτθ προγραμμάτων διδαςκαλίασ ςχετικϊν με τθν ζννοια τθσ ενζργειασ 

(Koliopoulos & Ravanis, 1999 ; Koliopoulos, Boilevin & Ravanis, 2005 ; Σταυρόπουλοσ 

& Κολιόπουλοσ,2005) αλλά και άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων (Κoliopoulos & 

Constantinou, 2005).  

Για τθν ανάλυςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ 

ανάλυςθσ περιεχομζνου. Ωσ μονάδεσ ανάλυςθσ χρθςιμοποιικθκαν φράςεισ και 

προτάςεισ των επιλεγμζνων τμθμάτων των ΑΡΣ που εμπεριζχουν πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ με τθν εννοιολογικι, μεκοδολογικι, πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα, αναφορικά με 

τα ΣΡΘΕ, είτε ςτουσ ςτόχουσ είτε ςτο περιεχόμενο. Θ παραγωγι και 

κατθγοριοποίθςθ των πρωτογενϊν δεδομζνων, ςτθρίχκθκε ςτθν αξιοποίθςθ των 

άμεςων και ζμμεςων πλθροφοριϊν που παρείχαν οι δομικζσ μονάδεσ ανάλυςθσ. 

Για παράδειγμα, θ πρόταςθ: “Να διακρίνουν οι μακθτζσ τισ ανανεϊςιμεσ από τισ μθ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ” ςτο πεδίο των ςτόχων δίνει μια άμεςθ πλθροφορία 

και εντάχκθκε ςτθν κατθγορία των εννοιολογικϊν ςτόχων. Ταυτόχρονα, περιζχει μία 

ζμμεςθ πλθροφορία ςχετικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ. 

Ουςιαςτικά από τθν πρόταςθ αυτι αντλικθκαν δφο μονάδεσ πλθροφορίασ, μία 

αναφορικά με τουσ ςτόχουσ και μία με το περιεχόμενο. Οι πλθροφορίεσ που 

ςυνιςτοφν ζμμεςθ πλθροφόρθςθ, δθλ. ςυνάγονται από τα ςυμφραηόμενα, 

αφοροφν κυρίωσ, το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ τα κείμενα των 

αναλυτικϊν προγραμμάτων, δεν παρζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ επ’ αυτϊν. 

Ρριν από τθν παρουςίαςθ τθσ ανάλυςθσ των προαναφερκζντων προγραμμάτων ωσ 

προσ το περιεχόμενο των τριϊν ςυνιςτωςϊν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ: τθν 

εννοιολογικι, τθ μεκοδολογικι και τθν πολιτιςμικι, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζνα 

βαςικό χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι εντάςςουν τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ ςε 

ευρφτερεσ κεματικζσ ενότθτεσ με κφριο αντικείμενο μελζτθσ τθν ζννοια ενζργεια. 
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Εξαίρεςθ αποτελεί το ελλθνικό αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τα 

ΣΡΘΕ και ςτο κεφάλαιο “Θλεκτρομαγνθτιςμόσ” (ενότθτα 4.3.2). Ωσ προσ αυτό το 

χαρακτθριςτικό, διαπιςτϊνεται ότι τα ΣΡΘΕ, ςτα προγράμματα αυτά, διδάςκονται 

ωσ ςυςτιματα που μποροφν να μελετθκοφν από τθν ενεργειακι άποψθ, ωσ ζνα 

πεδίο εφαρμογισ ενεργειακϊν εννοιϊν (όπωσ αποκικευςθ, μεταφορά, μετατροπι 

ενζργειασ) και εφόςον ζχει προθγθκεί θ μελζτθ απλϊν και μικρισ κλίμακασ 

ςυςτθμάτων (π.χ. μπαταρία-μοτεράκι). Οι παρατθριςεισ αυτζσ επιβεβαιϊνονται και 

από το ςτοιχείο του χρόνου που αφιερϊνεται για τθ μελζτθ τουσ, θ οποία 

ολοκλθρϊνεται ςτθ διάρκεια μίασ ι δφο διδακτικϊν ωρϊν.   

Το περιεχόμενο τθσ εννοιολογικισ ςυνιςτϊςασ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο του ελλθνικοφ ΑΡΣ ςυγκροτείται γφρω από τον όρο 

“αρχι λειτουργίασ” του ΑΘΣ και του ΥΘΣ και το ρόλο τθσ γεννιτριασ ςτθ λειτουργία 

των δφο αυτϊν ΣΡΘΕ. Σχετικά με τον όρο αυτό υπάρχει θ ακόλουκθ  αναφορά ςτο 

βιβλίο του δαςκάλου (Αποςτολάκθσ κ.ά, 2006α) “Το θλεκτρικό ρεφμα δθμιουργείται 

εξαιτίασ τθσ κίνθςθσ ενόσ μόνιμου μαγνιτθ που βρίςκεται μζςα ςε ζνα πθνίο”. Θ 

διδαςκαλία των ΑΘΣ & ΥΘΣ είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ και εντάςςεται ςτο 

πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ ζννοιασ ΑΡΕ και τθσ διάκριςισ τουσ από τισ μθ ΑΡΕ, με 

απϊτερο ςτόχο τθν αναφορά ςτισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία 

του ΑΘΣ.   

Στο ΑΡΣ του Θνωμζνου Βαςιλείου, το εννοιολογικό περιεχόμενο ςυγκροτείται γφρω 

από τθν ζννοια των ΑΡΕ και τθν περιγραφι των ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν που 

λειτουργοφν με ΑΡΕ. Στα υποδειγματικά ςχζδια διδαςκαλίασ (exemplar schemes) 

γίνεται επίςθσ αναφορά ςτθν ζννοια τθσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ και τθσ 

μετατροπισ ενζργειασ.  

Το εννοιολογικό περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ τθσ Φινλανδίασ 

ςυγκροτείται γφρω από τθν ζννοια των φυςικϊν πόρων και τθσ διάκριςισ τουσ ςε 

ανανεϊςιμουσ και μθ ανανεϊςιμουσ. Ο ςυςχετιςμόσ των φυςικϊν πόρων με τθν 

παραγωγι θλεκτριςμοφ και θ ζμφαςθ ςτισ ΑΡΕ αποτελοφν βαςικοφσ ςτόχουσ 

διδαςκαλίασ.  
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Στο αναλυτικό πρόγραμμα του Οντάριο θ ζμφαςθ του εννοιολογικοφ περιεχομζνου 

δίνεται ςτθ διαπραγμάτευςθ των εννοιϊν τθσ μετατροπισ ενζργειασ και των 

μορφϊν ενζργειασ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να περιγράφουν οι μακθτζσ/ριεσ πϊσ οι 

διάφορεσ μορφζσ ενζργειασ μποροφν να μετατραποφν ςε θλεκτρικι ενζργεια και 

για το λόγο αυτό ςτο πρόγραμμα περιλαμβάνεται θ διδαςκαλία διαφόρων ΣΡΘΕ με 

ζμφαςθ ςε αυτά που λειτουργοφν με ΑΡΕ.   

Τζλοσ, θ ζννοια τθσ μετατροπισ ενζργειασ και των μορφϊν ενζργειασ αποτελεί το 

βαςικό εννοιολογικό περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τθσ πολιτείασ 

Washington των ΘΡΑ. Τα δφο τελευταία αναλυτικά προγράμματα παρουςιάηουν 

ομοιότθτεσ ωσ προσ το εννοιολογικό περιεχόμενο.  

Το περιεχόμενο τθσ μεκοδολογικισ ςυνιςτϊςασ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

Τα διακζςιμα δεδομζνα από τθ μελζτθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων δεν 

επιτρζπουν τθν αποςαφινιςθ του περιεχομζνου τθσ μεκοδολογικισ ςυνιςτϊςασ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ. Από τισ αναφορζσ ςτουσ ςτόχουσ και ςτο 

περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ προκφπτει ότι οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ των 

μακθτϊν/ριϊν είναι θ ανάγνωςθ κειμζνων, θ παρατιρθςθ εικόνων και θ διεξαγωγι 

πειραματικϊν δραςτθριοτιτων με ςκοπό τθν παρατιρθςθ και τθ ςυναγωγι 

ςυμπεραςμάτων. Ριο λεπτομερισ αναφορά υπάρχει ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του 

Οντάριο. Σε αυτιν περιγράφεται μια δραςτθριότθτα κατά τθν οποία οι 

μακθτζσ/ριεσ κα πρζπει να ςχεδιάςουν, να καταςκευάςουν και να ελζγξουν τθ 

λειτουργία μιασ ςυςκευισ που παράγει θλεκτριςμό. Ωσ παράδειγμα αναφζρεται θ 

ανεμογεννιτρια.  

Το περιεχόμενο τθσ πολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

Το περιεχόμενο τθσ πολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ των αναλυτικϊν προγραμμάτων που 

αναλφκθκαν απορρζει από τθν εννοιολογικι διαπραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ ΑΡΕ (θ 

οποία περιλαμβάνεται ςε όλα τα προγράμματα) και δομείται γφρω από το ηιτθμα 

των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων που  προκαλοφνται από τθ λειτουργία των 

ςυμβατικϊν ΣΡΘΕ. Σε όλα τα προγράμματα τα κζματα που εμπίπτουν ςτθν 

πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα ζπονται τθσ διαπραγμάτευςθσ τθσ εννοιολογικισ 

ςυνιςτϊςασ και αφοροφν κυρίωσ: (α) ςτον εντοπιςμό και καταγραφι των 
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πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων από τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ ςτροφισ προσ τθ χριςθ ΑΡΕ και (β) ςτθν ανάγκθ 

εφρεςθσ νζων ενεργειακϊν πθγϊν. 

Από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε προκφπτουν ςτοιχεία τα οποία καταδεικνφουν 

πωσ τα ςυγκεκριμζνα ΑΡΣ αποτελοφν ζκφραςθ, κυρίωσ τθσ παραδοςιακισ 

αντίλθψθσ για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Θ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία 

του εννοιολογικοφ περιεχομζνου όπου τα ΣΡΘΕ δεν εμφανίηονται ωσ αυτόνομο 

αντικείμενο διδαςκαλίασ και θ υποβακμιςμζνθ χριςθ τθσ πολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ 

τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ είναι τα πλζον χαρακτθριςτικά γνωρίςματα. Το ακριβζσ 

περιεχόμενο τθσ εννοιολογικισ ςυνιςτϊςασ δεν είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνο ςτο 

επίπεδο αναφορϊν του αναλυτικοφ προγράμματοσ και για το λόγο αυτό από τα 

ςυγκεκριμζνα κείμενα δεν μποροφν να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα. Κάτι 

τζτοιο κα μποροφςε να γίνει από τθν ανάλυςθ των εγχειριδίων και του άλλου 

υλικοφ που χρθςιμοποιείται για τθ διδαςκαλία, θ οποία όμωσ δεν εμπίπτει ςτουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διερεφνθςθσ.  

4.3.2 Το ιςχφον ΑΡΣ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ ΣΤϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ 

Σχολείου για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ  

Το ιςχφον ΑΡΣ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ ΣΤϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ 

Ελλάδασ, όπωσ αναλφκθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα (ενότθτα 4.3.1) ςυνάδει με 

τθν παραδοςιακι αντίλθψθ για τθ ςυγκρότθςθ αναλυτικοφ προγράμματοσ. Στθν 

παροφςα ενότθτα γίνεται περιγραφι του περιεχομζνου του εν λόγω προγράμματοσ 

και κριτικι ανάλυςι του.  

Το εκπαιδευτικό πακζτο για το μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν αποτελείται από 

τρία βιβλία. Το τετράδιο εργαςιϊν για τουσ μακθτζσ/ριεσ (Αποςτολάκθσ κ.ά, 2006γ) 

αποτελεί το βαςικό εγχειρίδιο για τθ διεξαγωγι του μακιματοσ ςτθν τάξθ, ενϊ 

περαιτζρω πλθροφορίεσ για τα φυςικά φαινόμενα και τισ ζννοιεσ που μελετϊνται 

παρατίκενται ςτο βιβλίο του μακθτι (Αποςτολάκθσ κ.ά, 2006β), το οποίο 

προορίηεται για χριςθ ωσ βιβλιογραφικι πθγι. Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ, τόςο για 

τα διάφορα επιςτθμονικά κζματα που διδάςκονται όςο και για τθ μεκοδολογία τθσ 

διδαςκαλίασ περιζχονται ςτο βιβλίο του δαςκάλου. Από τα βιβλία αυτά και το 

κείμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ (ΔΕΡΡΣ Ερευνϊ το φυςικό κόςμο, 2003) 
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απορρζουν τα δεδομζνα που αφοροφν ςτουσ ςτόχουσ διδαςκαλίασ των ΣΡΘΕ, ςτο 

εννοιολογικό περιεχόμενο και ςτισ δραςτθριότθτεσ.   

Σφμφωνα με αυτά τα δεδομζνα διαπιςτϊνεται ότι τα ΣΡΘΕ αποτελοφν αντικείμενο 

διδαςκαλίασ ςε δφο διαφορετικζσ ενότθτεσ, τθν ενότθτα “Ενζργεια” (Ανανεϊςιμεσ 

και μθ πθγζσ ενζργειασ) και τθν ενότθτα “Θλεκτρομαγνθτιςμόσ” (Από το μαγνθτιςμό 

ςτον θλεκτριςμό. Θ θλεκτρογεννιτρια). Στο αναλυτικό πρόγραμμα οι ςτόχοι 

διδαςκαλίασ τθσ ενότθτασ Ενζργεια αναφορικά με τα ΣΡΘΕ ορίηονται ωσ 

ακολοφκωσ: (α) Να διακρίνουν οι μακθτζσ τισ πθγζσ ενζργειασ ςε ανανεϊςιμεσ και 

μθ ανανεϊςιμεσ και (β) Να αναφζρουν οι μακθτζσ πλεονεκτιματα κα 

μειονεκτιματα των ανανεϊςιμων και μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.  Επίςθσ, οι 

ςτόχοι τθσ ενότθτασ θλεκτρομαγνθτιςμόσ για το ίδιο κζμα είναι: (α) Να 

περιγράφουν οι μακθτζσ με απλά λόγια τθν αρχι λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ, (β) Να 

αναφζρουν οι μακθτζσ διάφορουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να 

περιςτρζφεται ο μαγνιτθσ ςτισ γεννιτριεσ, (γ) Να αναφζρουν οι μακθτζσ τουσ δφο 

βαςικοφσ τφπουσ των εργοςταςίων τθσ ΔΕΘ και να εξθγιςουν με απλά λόγια τθν 

αρχι λειτουργίασ τουσ και (δ) Να ςυνδζςουν οι μακθτζσ τα θλεκτρικά με τα 

μαγνθτικά φαινόμενα και να εξθγιςουν το νόθμα τθσ ονομαςίασ 

“θλεκτρομαγνθτιςμόσ”.  

Το περιεχόμενο τθσ εννοιολογικισ ςυνιςτϊςασ περιλαμβάνεται ςτο βιβλίο του 

δαςκάλου και ςυνοψίηεται ωσ ακολοφκωσ “το θλεκτρικό ρεφμα δθμιουργείται 

εξαιτίασ τθσ κίνθςθσ ενόσ μόνιμου μαγνιτθ που βρίςκεται μζςα ςε ζνα πθνίο” 

(Αποςτολάκθσ κ.ά, 2006, ςελ.197). Αντίςτοιχα το περιεχόμενο τθσ μεκοδολογικισ 

ςυνιςτϊςασ εμφανίηεται ςτο παρακάτω απόςπαςμα “Δείχνουμε τον υδροςτρόβιλο 

και βοθκάμε τουσ μακθτζσ να ςυνδυάςουν το ςκίτςο τθσ τομισ με τθ φωτογραφία 

τθσ υδατόπτωςθσ. Ρροκαλοφμε ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, βοθκϊντασ τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν τθν αρχι λειτουργίασ του υδροθλεκτρικοφ εργοςταςίου” (ςελ. 198). 

Για τον ΑΘΣ διαβάηουμε “Μζςα από τθ ςυηιτθςθ βοθκάμε τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν ότι θ περιςτροφι του μαγνιτθ γίνεται εδϊ από τον ατμοςτρόβιλο, που 

περιςτρζφεται εξαιτίασ του ατμοφ που δθμιουργείται από τθ κζρμανςθ νεροφ ςτο 

λζβθτα”  (ςελ.199). 
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Τζλοσ, χαρακτθριςτικι, για το ρόλο τθσ πολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ, είναι θ ακόλουκθ 

φράςθ “Αν υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ, μποροφμε να ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ 

να ςυγκρίνουν τουσ δφο τφπουσ εργοςταςίων όςον αφορά τθ ρφπανςθ που 

προκαλοφν” (ςελ.199). 

Σε ό, τι αφορά τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ ςτα πλαίςια τθσ ενότθτασ “Ενζργεια” το 

εννοιολογικό πεδίο ςυγκροτείται γφρω από τισ ζννοιεσ πθγζσ ενζργειασ, 

ανανεϊςιμεσ και μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, μετατροπι  και αποκικευςθ 

ενζργειασ. Για παράδειγμα, ςτο βιβλίο του δαςκάλου ςθμειϊνεται “Κατά τθ 

ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ αναφερόμαςτε ςτισ ενεργειακζσ μετατροπζσ. Αν οι μακθτζσ για 

παράδειγμα, αναφζρουν τθ χριςθ του γαιάνκρακα για τθ λειτουργία των 

εργοςταςίων τθσ ΔΕΘ, ρωτάμε: Ροια μορφι ζχει θ ενζργεια που είναι 

αποκθκευμζνθ ςτο γαιάνκρακα; Σε ποια μορφι μετατρζπεται θ ενζργεια ςτα 

εργοςτάςια τθσ ΔΕΘ;” (ςελ. 23). Στο ίδιο απόςπαςμα, εκφράηεται και θ 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ του κζματοσ, θ οποία ςυνοψίηεται ςτθ ςυηιτθςθ που 

αναπτφςςεται μεταξφ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν για τθ διερεφνθςι του. 

Σε άλλο ςθμείο του βιβλίου του δαςκάλου διαβάηουμε  “Εξθγοφμε με ζμφαςθ ότι θ 

ονομαςία πθγζσ ενζργειασ δε ςθμαίνει ότι ςε αυτζσ παράγεται ενζργεια. Θ ενζργεια 

όπωσ πολλζσ φορζσ ζχουμε αναφζρει, διατθρείται, οφτε παράγεται οφτε χάνεται. 

Μετατρζπεται απλά από μία μορφι ςε μία άλλθ” (ςελ. 23). Από τθν αναφορά αυτι 

διακρίνουμε αφενόσ ότι ο νόμοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ, φαίνεται να 

αποτελεί το εννοιολογικό πεδίο αναφοράσ και αφετζρου ότι κάτι τζτοιο μπορεί να 

γίνει μόνο μζςω των λεκτικϊν αναφορϊν και τθσ ζμφαςθσ που κα δϊςει ο 

εκπαιδευτικόσ κατά τθν παρουςίαςθ του κζματοσ.  

Επιχειρϊντασ μια κριτικι προςζγγιςθ του ιςχφοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ κα 

καταγράψουμε ςτθ ςυνζχεια μια ςειρά παρατθριςεων ςε ςυςχετιςμό με τισ 

αναλφςεισ που προθγικθκαν για τθ γνϊςθ αναφοράσ (κεφάλαιο 2) και για τισ 

γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των παιδιϊν (κεφάλαιο 3). Ωσ προσ τθ γνϊςθ αναφοράσ, 

παρατθροφμε ότι ςτο ιςχφον ΑΡΣ γίνεται μια ανάμειξθ εννοιολογικϊν πλαιςίων που 

αφοροφν τθν ζννοια ενζργεια, θ οποία εκφράηεται με τθν ειςαγωγι  προσ 

διδαςκαλία των εννοιϊν μορφζσ/πθγζσ ενζργειασ και τθσ ζννοιασ τθσ διατιρθςθσ 

τθσ ενζργειασ. Ωςτόςο, ςθμειϊνουμε ότι, θ ζννοια μορφζσ/πθγζσ ενζργειασ, θ 
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οποία εμφανίηεται κατά κόρον όχι μόνο ςτο ελλθνικό αλλά και ςτα άλλα ΑΡΣ που 

μελετιςαμε, είναι αμφίβολο εάν ςυνιςτά ζγκυρθ ςχολικι εκδοχι τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ (Κολιόπουλοσ & Δελζγκοσ, 2008). Οι ερευνθτζσ ςτθν εργαςία αυτι δείχνουν 

ότι το πρότυπο μορφζσ ενζργειασ δεν ςυνιςτά πρότυπο, διότι δεν διαμορφϊνει 

ςυςχετίςεισ εννοιϊν, δθλ. χριςθ λογικο-μακθματικϊν ςχζςεων οι οποίεσ είναι 

δυνατόν να διατυπϊνονται ςε φυςικι ι αναπαραςτατικι γλϊςςα. Πταν θ ενζργεια 

παρουςιάηεται με διάφορεσ μορφζσ, δεν ζχει ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα και αυτό 

δθμιουργεί προβλιματα (Swackhamer, 2005). Γενικά, φαίνεται ότι θ απαιτοφμενθ 

γνϊςθ για τα ΣΡΘΕ είναι μονοκεματικι, αναφζρεται δθλαδι μόνο ςε μια ψευδο-

εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ ζννοια τθσ ενζργειασ, ενϊ δεν υπάρχουν αναφορζσ 

ςτο τεχνολογικό υπόβακρο που απαιτείται για να κατανοιςει κάποιοσ τθ δομι και 

λειτουργία των ΣΡΘΕ. 

Επιπλζον, θ κατανόθςθ του νόμου διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ, προχποκζτει τθ 

ςυγκρότθςθ ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν των εννοιϊν τθσ αποκικευςθσ, τθσ μεταφοράσ 

και τθσ μετατροπισ και τθσ ζννοιασ του (ενεργειακοφ) ςυςτιματοσ. Θ ςυγκρότθςθ 

αυτι, όπωσ αναλφκθκε ςτο κεφάλαιο 3, είναι ςχεδόν αδφνατο να ςυμβεί χωρίσ τθ 

ςυςτθματικι διδακτικι προςζγγιςι τουσ μζςω δραςτθριοτιτων που επιτρζπουν 

ςτα παιδιά να παρατθριςουν, να μελετιςουν και να χειριςτοφν πραγματικά 

ενεργειακά ςυςτιματα (π.χ. μπαταρία- λάμπα) ι /και αναπαραςτάςεισ τουσ (π.χ. 

τριςδιάςτατα μοντζλα ΣΡΘΕ) και εν τζλει να ςυγκροτιςουν ζνα εννοιολογικό 

μοντζλο το οποίο κα ζχει το ρόλο ενόσ εργαλείου με επεξθγθματικι και 

προβλεπτικι ιςχφ. Αυτοφ του είδουσ οι δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ ι δεξιότθτεσ (Αντωνίου κ.ά., 1994) δεν 

εμφανίηονται ςτο ελλθνικό ΑΡΣ. Τόςο ςτο βιβλίο του δαςκάλου όςο και ςτο βιβλίο 

του μακθτι, προτείνεται ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ θ 

παρατιρθςθ των εικόνων και θ ςυνακόλουκθ ςυηιτθςθ με το δάςκαλο να είναι ο 

ςυντονιςτισ και ο ειδικόσ που παρακζτει τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, προκειμζνου να 

διατυπωκοφν ςυμπεράςματα. Εκτιμοφμε ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν 

αποτελοφν επαρκείσ μεκοδολογικζσ επιλογζσ κατάλλθλεσ για τθν ιδιαιτερότθτα και 

τθ δυςκολία των ΣΡΘΕ ωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 
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Θ προθγθκείςα κριτικι ανάλυςθ του ιςχφοντοσ ΑΡΣ λειτοφργθςε ωσ ζνα επιπλζον 

ςτοιχείο των αναλφςεων που διεξιχκθςαν προκειμζνου να διαμορφωκεί μια 

πρόταςθ διδαςκαλίασ για τα ΣΡΘΕ, θ οποία εκτόσ από τθ επιςτθμολογικι 

εγκυρότθτα και τθν ψυχολογικι ςυμβατότθτα κα εξαςφαλίηει τθ ςυνζχεια με το 

υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα. Στθν επόμενθ ενότθτα παρουςιάηεται θ διδακτικι 

αυτι πρόταςθ, θ οποία ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να υπερβαίνει τθν παραδοςιακι 

αντίλθψθ για τθ ςυγκρότθςθ αναλυτικοφ προγράμματοσ.  

4.4 Ρροσ ζνα αναλυτικό πρόγραμμα με χαρακτθριςτικά τθσ καινοτομικισ και 

εποικοδομθτικισ αντίλθψθσ  

Θ προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία αφορά ςτο διδακτικό μεταςχθματιςμό των 

ΣΡΘΕ ςφμφωνα με τθν “καινοτομικι” και τθν “εποικοδομθτικι ” αντίλθψθ για τθ 

ςυγκρότθςθ αναλυτικοφ προγράμματοσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν.   

Θ καινοτομικι αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν εκφράηεται ωσ προσ 

τθν εννοιολογικι διάςταςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με τθ διαμόρφωςθ μιασ 

ευρείασ κεματικισ ενότθτασ (ςε αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι αντίλθψθ τθσ 

παράκεςθσ ι/και ανάμιξθσ πολλϊν εννοιολογικϊν πλαιςίων) όπου θ ζμφαςθ 

δίνεται ςτο εννοιολογικό περιεχόμενο του μοντζλου τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ. 

Το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ είναι ζνα διδακτικά μεταςχθματιςμζνο 

εξθγθτικό μοντζλο τθσ μακροςκοπικισ κερμοδυναμικισ το οποίο είναι ςυμβατό με 

τον γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό. Το αιτιακό είδοσ εξιγθςθσ αποτελεί το πρϊτο 

είδοσ εξιγθςθσ για τθν περιγραφι αλλαγϊν ςε ζνα ςφςτθμα ζωσ ότου οικοδομθκεί 

ο ςυςτθμικόσ ςυλλογιςμόσ ζτςι όπωσ τον χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ (Psillos & 

Koumaras 1993). Ρρόκειται για ζνα εργαλείο ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ τθσ 

δομισ και τθσ λειτουργίασ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων και ςυνιςτά μια εκδοχι του 

μοντζλου ΜΕΜΑ (ενότθτα 2.4) προςαρμοςμζνθ ςτισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των 

μακθτϊν/ριϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Το μοντζλο αυτό, ςφμφωνα με τουσ 

εμπνευςτζσ του επιτρζπει τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ να περιγράψουν και να 

ερμθνεφςουν τθ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ χρθςιμοποιϊντασ τισ βαςικζσ 

ενεργειακζσ ζννοιεσ:  αποκικευςθ,  μεταφορά και μετατροπι (Lemeignan &Weil-

Barais, 1994, 1997 ; Tiberghien & Megalakaki, 1995 ; Κολιόπουλοσ, 2014). Ο κανόνασ 
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“μια πλιρθσ αλυςίδα αρχίηει και τελειϊνει με μία αποκικθ” είναι ουςιαςτικά θ 

ζκφραςθ του νόμου διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ (Tiberghien, 1996).  

Μια απλουςτευμζνθ ςχθματικι μορφι του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

εμφανίηεται ςτο ςχιμα 4.2  

 

Σχιμα 4.2: Το άναμμα ενόσ λαμπτιρα με τθ βοικεια μπαταρίασ (Κολιόπουλοσ, 2014) 

Το μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων επιτρζπει τθν καταρχιν, “ποιοτικι” εξιγθςθ 

τθσ λειτουργίασ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, θ οποία αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 

“ποςοτικισ” εξιγθςθσ. Δραςτθριότθτεσ μζτρθςθσ τθσ ενζργειασ με τον μετρθτι 

ενζργειασ διευκολφνουν τθν οικοδόμθςθ από τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ μιασ 

επιςτθμονικισ αντίλθψθσ για τθν ενζργεια ωσ φυςικοφ μεγζκουσ με ποιοτικά και 

ποςοτικά ςτοιχεία (Δελζγκοσ, 2012). 

Το μοντζλο αυτό όμωσ, λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ, 

ςυνοδεφεται και από εννοιολογικά ςτοιχεία που ςχετίηονται τόςο με τθν 

τεχνολογικι γνϊςθ που απαιτείται για μια πρϊτθ κατανόθςθ των ΣΡΘΕ, όςο και με 

τισ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ λειτουργία τουσ. Ουςιαςτικά, ςτθν 

προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία, ειςάγονται τζςςερεισ διακριτζσ διαςτάςεισ  τθσ 

ςχολικισ γνϊςθσ: Μόνο θ μία εξ αυτϊν, θ επιςτθμονικι διάςταςθ, ςχετίηεται με το 

μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι βαςικζσ επιλογζσ μασ 

ςχετικά με τθν προτεινόμενθ ςχολικι γνϊςθ αφοροφν ςε τζςςερισ διακριτζσ 

διαςτάςεισ τθσ 

(α) τθ φαινομενολογικι διάςταςθ, όπου γίνεται ο προςδιοριςμόσ του 

φαινομενολογικοφ πεδίου πραγμάτευςθσ, δθλαδι των υπό μελζτθ τεχνολογικϊν 

ςυςτθμάτων (ατμοθλεκτρικόσ ςτακμόσ παραγωγισ ενζργειασ, υδροθλεκτρικόσ 

ςτακμόσ παραγωγισ ενζργειασ, ανεμογεννιτριεσ κλπ) και των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν του κακενόσ. Θ ςχολικι γνϊςθ ςτο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει, 
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κυρίωσ, τον εντοπιςμό και τθν περιγραφι των εξωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

ΣΡΘΕ μζςω εικόνων, μακετϊν ι επιςκζψεων ςε αυτά. 

(β) τθν τεχνολογικι διάςταςθ, όπου γίνεται θ διάκριςθ των βαςικϊν ςτοιχείων των 

διαφόρων ςυςτθμάτων (υποςυςτιματα) και θ αποςαφινιςθ τθσ δομισ και 

λειτουργίασ των υποςυςτθμάτων αυτϊν. Ρροκειμζνου αφενόσ να αναδειχκοφν 

αυτά τα χαρακτθριςτικά και αφετζρου να αντιμετωπιςτοφν οι δυςκολίεσ που 

προζρχονται από τουσ περιοριςμοφσ τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν, ζχουν καταςκευαςτεί 

τριςδιάςτατα αναπαραςτατικά μοντζλα ΣΡΘΕ (μακζτεσ). Τα αναπαραςτατικά αυτά 

μοντζλα είναι λειτουργικά, δθλαδι, οι μακθτζσ/ριεσ παρατθρϊντασ τα είναι 

δυνατόν να οικοδομιςουν νοθτικζσ παραςτάςεισ όχι μόνο για τα βαςικά 

τεχνολογικά υποςυςτιματα των ΣΡΘΕ αλλά και για το πωσ λειτουργοφν και 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ.  

(γ) τθν επιςτθμονικι διάςταςθ, θ οποία είναι και θ κφρια διάςταςθ τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ, όπου περιγράφονται με ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ όρουσ τα 

κερμοδυναμικά ςυςτιματα ςτα οποία λαμβάνει χϊρα θ αποκικευςθ, θ μεταφορά 

και θ μετατροπι τθσ ενζργειασ. Στο επίπεδο αυτό επιδιϊκεται θ οικοδόμθςθ του 

θμι-ποςοτικοφ εννοιολογικοφ μοντζλου ενεργειακϊν αλυςίδων και τα ΣΡΘΕ 

αναπαριςτάνονται με ςφνκετεσ ενεργειακζσ αλυςίδεσ.  

(δ) τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ, όπου περιγράφονται οι περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ. Θ προτεινόμενθ ςχολικι γνϊςθ ςτο 

επίπεδο αυτό περιλαμβάνει: (α) γνϊςεισ που αφοροφν ςτθν εξοικείωςθ των 

παιδιϊν με τα  περιβαλλοντικά προβλιματα που ζχουν αναφερκεί ςτθν ενότθτα 1.0 

και οι οποίεσ ςχετίηονται κυρίωσ με τθ λειτουργία των ςυμβατικϊν ΣΡΘΕ και (β) 

γνϊςεισ που αναδεικνφουν το ηιτθμα τθσ βιωςιμότθτασ των φυςικϊν πόρων και 

είναι ςχετικζσ με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που ζχει θ λειτουργία ΣΡΘΕ που 

δεν λειτουργοφν με ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Ωσ προσ τθ μεκοδολογικι διάςταςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, θ καινοτομικι 

αντίλθψθ τθσ προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ εκφράηεται με τθν “υποκετικό-

παραγωγικι” μεκοδολογικι προςζγγιςθ. Κφριο ςτοιχείο τθσ αποτελεί θ προςζγγιςθ 

του εννοιολογικοφ περιεχομζνου μζςω τθσ επίλυςθσ δραςτθριοτιτων-

προβλθμάτων. Κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων-προβλθμάτων αναδεικνφεται 
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θ υποκετικι υπόςταςθ των γνϊςεων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ, 

οι οποίεσ απορρζουν από τθ μελζτθ ενόσ ανοικτοφ προβλιματοσ και όχι από τθν 

εμπειρία και τθν παρατιρθςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά ςτθν παραδοςιακι 

προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ (Κολιόπουλοσ, 2006 ; Sissamperi & Koliopoulos, 2015). 

Θ προςζγγιςθ αυτι είναι πλιρωσ ςυμβατι με τον υποκετικό χαρακτιρα τθσ ζννοιασ 

τθσ ενζργειασ θ οποία είναι αδφνατον να οικοδομθκεί μόνο από τθν εμπειρία και 

τθν παρατιρθςθ (Lemeignan & Weil-Barais, 1994, 1997; Tiberghien & Megalakaki, 

1995). Ραράλλθλα, ζνα δεφτερο καινοτομικό ςτοιχείο μεκοδολογικισ φφςθσ 

αποτελεί ο αναβακμιςμζνοσ ρόλοσ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ. Τα προσ επίλυςθ 

προβλιματα, ςτα πλαίςια τθσ καινοτομικισ αντίλθψθσ, διαφζρουν ριηικά από τισ 

τυπικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ τθσ παραδοςιακισ αντίλθψθσ, κακϊσ ςτο μακθτι 

δε δίνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ εκτζλεςθσ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, αλλά 

του επιτρζπεται θ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν τόςο με τθ μζκοδο, όςο και με τθ 

χριςθ του παρεχόμενου εργαςτθριακοφ υλικοφ. Βεβαίωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

πραγμάτευςθσ τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ, θ πειραματικι διαδικαςία περιορίηεται 

ςτθν επιβεβαίωςθ ι διάψευςθ διαφόρων υποκζςεων που είναι δυνατόν να κάνουν 

οι μακθτζσ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία και τθν εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ πρωτότυπων 

μακετϊν των ΣΡΘΕ (παράρτθμα 3), οι οποίεσ καταςκευάςτθκαν ακριβϊσ  γι’ αυτό το 

λόγο.  

Τα αναπαραςτατικά αυτά μοντζλα χρθςιμοποιικθκαν ωσ αναλογικά μοντζλα των 

κατά περίπτωςθ πραγματικϊν ςυςτθμάτων. Θ καταςκευι και θ ενςωμάτωςι τουσ 

ςτισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ κρίκθκε αναγκαία διότι μζςω αυτϊν κακίςταται 

δυνατι ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν μια πρϊτθ προςζγγιςθ των μεγάλθσ κλίμακασ και 

πολυπλοκότθτασ ΣΡΘΕ. Επιπλζον, μζςω αυτϊν κακίςταται δυνατι, ςε ζνα δεφτερο 

επίπεδο θ οικοδόμθςθ των μοντζλων των ενεργειακϊν αλυςίδων, τα οποία 

χαρακτθρίηονται από τον υψθλό βακμόσ ςυμβολικισ και αφθρθμζνθσ 

αναπαράςταςθσ των πραγματικϊν ςυςτθμάτων. Τα τριςδιάςτατα αναλογικά 

μοντζλα μποροφν να κεωρθκοφν ωσ τα ενδιάμεςα αναπαραςτατικά εργαλεία 

μεταξφ του πραγματικοφ ςυςτιματοσ και του εννοιολογικοφ μοντζλου που 

αναπαριςτοφν. 

Τα αναπαραςτατικά μοντζλα που χρθςιμοποιικθκαν είναι τα εξισ: 
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(α) Εικονικζσ αναπαραςτάςεισ (φωτογραφίεσ) των πραγματικϊν ςυςτθμάτων. Στθν 

φωτογραφία 4.1 φαίνεται ζνασ ατμοθλεκτρικόσ ςτακμόσ παραγωγισ ενζργειασ. 

 

 

Φωτογραφία 4.1:   ΑΘΣ Αγ. Δθμθτρίου Κοηάνθσ 

 

(β) Τριςδιάςτατεσ μακζτεσ (ςτατικζσ και δυναμικζσ) των ΣΡΘΕ. Στθν φωτογραφία 4. 

2 φαίνεται θ μακζτα ενόσ ατμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ ο οποίοσ ζχει ςχεδιαςτεί με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να φαίνονται τα βαςικά υποςυςτιματά του όπωσ ο καυςτιρασ, ο 

λζβθτασ, θ τουρμπίνα, θ γεννιτρια, και ςτοιχεία του θλεκτρικοφ δικτφου. 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 4. 2: Τριςδιάςτατο μοντζλο ΑΘΣ  

 

(γ) Αναπαραςτάςεισ των ενεργειακϊν αλυςίδων. Στο ςχιμα 4.3 φαίνεται θ 

ενεργειακι αλυςίδα του ΑΘΣ.  
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Σχιμα 4.3: Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ που αντιςτοιχεί ςτθν 
ποιοτικι ενεργειακι περιγραφι ενόσ μοντζλου ατμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ. 

Με το πρϊτο είδοσ αναπαράςταςθσ, τθν εικόνα ενόσ πραγματικοφ ΣΡΘΕ 

προςδιορίηεται το πραγματικό τεχνολογικό ςφςτθμα και είναι ορατά και επαρκϊσ 

παρατθριςιμα  τα εξωτερικά του χαρακτθριςτικά. Κατ’ ουςίαν, αποτελεί το μοντζλο 

αναφοράσ, ιδιαίτερα όταν οι μακθτζσ, κάτι που είναι αναμενόμενο, δεν ζχουν τθν 

εμπειρία του πραγματικοφ ςυςτιματοσ. Αυτό το είδοσ αναπαράςταςθσ είναι 

κατάλλθλο για τθν οικοδόμθςθ τθσ φαινομενολογικισ διάςταςθσ τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ. Οι τριςδιάςτατεσ μακζτεσ αναδεικνφουν τα φαινομενολογικά 

χαρακτθριςτικά των τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων που αναπαριςτοφν, ςε μικρότερθ 

κλίμακα ϊςτε να γίνεται αντιλθπτό το ςφςτθμα ωσ ενιαίο όλο ενϊ, παράλλθλα, 

κακιςτοφν ευδιάκριτθ τθ δομι και τθ λειτουργία τουσ, τόςο όταν μελετοφν το 

ςτατικό μοντζλο όςο και όταν παρακολουκοφν το μοντζλο εν λειτουργία. Μζςω 

αυτϊν είναι δυνατι θ οικοδόμθςθ τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

και τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ, αφοφ κατά τθ διεξαγωγι των 

δραςτθριοτιτων μποροφν να κάνουν μετριςεισ εκπομπϊν CO2 και να διαπιςτϊςουν 

ότι οι τιμζσ του αυξάνονται όταν λειτουργεί ο ΑΘΣ, ενϊ κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει 

όταν λειτουργοφν τα μοντζλα των ΑΡΕ. Τζλοσ, θ χριςθ τθσ εννοιολογικισ 

αναπαράςταςθσ των ενεργειακϊν αλυςίδων είναι δυνατόν οδθγιςει τουσ μακθτζσ 

ςτθν οικοδόμθςθ τθσ επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, δθλαδι ςτθν 

οικοδόμθςθ μιασ ενεργειακισ εξιγθςθσ τθσ λειτουργίασ ενόσ ΣΡΘΕ. Στα πλαίςια 

επίλυςθσ δραςτθριοτιτων-προβλθμάτων που προχποκζτουν ςυνδυαςμό τθσ 

χριςθσ των δυναμικϊν τριςδιάςτατων μοντζλων ςε ςυνδυαςμό με τισ ενεργειακζσ 

αλυςίδεσ κακίςταται εφικτι τόςο θ ποιοτικι όςο και θ ποςοτικι ενεργειακι 

εξιγθςθ. Θ διαπραγμάτευςθ τθσ ποςοτικισ φφςθσ τθσ ενζργειασ γίνεται κυρίωσ με 

τθν ειςαγωγι δραςτθριοτιτων μζτρθςθσ τθσ ενζργειασ. Στθν ενότθτα 5.2 

παρουςιάηονται επιγραμματικά όλεσ οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ-προβλιματα. 
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Ωςτόςο, επειδι οποιοδιποτε αναπαραςτατικό μζςο αδυνατεί να αναπαραςτιςει το 

“μζγεκοσ” και τθν “πολυπλοκότθτα” που χαρακτθρίηει τα ΣΡΘΕ και προκειμζνου να 

επιτευχκεί θ ςυςχζτιςθ του πραγματικοφ ςυςτιματοσ με τισ αναπαραςτάςεισ του, 

ειςάγονται, επίςθσ, διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα πλαίςια μιασ εκπαιδευτικισ 

επίςκεψθσ ςε πραγματικό ΣΡΘΕ, ςτον ΥΘΣ Γλαφκου (ενότθτα 5.4).  

Τζλοσ, θ πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα εντάςςεται οργανικά ςτθ διδαςκαλία, κακϊσ  

ςθμαντικζσ όψεισ του  περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ που ζχει ζντονο κοινωνικό 

ενδιαφζρον (ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ, 

μείωςθ ενεργειακϊν πόρων, κτλ) αποτελοφν τθν αφετθρία για τθ δόμθςθ τθσ 

ενότθτασ και τθ διαπραγμάτευςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ. Το περιβάλλον αποτελεί, εκτόσ των άλλων, τον τελικό αποδζκτθ των 

ποςοτιτων ενζργειασ, οι οποίεσ μεταφζρονται και μεταςχθματίηονται ςε ζνα ΣΡΘΕ. 

Μζροσ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ενζργειασ υποβακμίηεται και μεταφζρεται ςτο 

περιβάλλον με τθν μορφι κερμότθτασ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ τοπικά. Θ ενζργεια αυτι αφ’ ενόσ είναι μθ αξιοποιιςιμθ και αφ’ 

ετζρου διαταράςςει τθ φυςιολογικι λειτουργία των οικοςυςτθμάτων (π.χ., 

κζρμανςθ υδάτινου περιβάλλοντοσ κοντά ςε ΣΡΘΕ με αποτζλεςμα να επθρεάηεται 

αρνθτικά θ χλωρίδα και θ πανίδα τθσ περιοχισ). Επιπλζον, ειδικά όταν πρόκειται για 

τα ςυμβατικά ΣΡΘΕ, αποβάλλονται ςτο περιβάλλον μεγάλεσ ποςότθτεσ ρφπων, οι 

οποίεσ δθμιουργοφν πλικοσ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων (π.χ. άμεςθ επίδραςθ 

ςτθν ποιότθτα ηωισ των ηωντανϊν οργανιςμϊν και ςυμβολι ςτθν αφξθςθ του 

φαινομζνου του κερμοκθπίου). 

Τζλοσ, θ εποικοδομθτικι αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα εκφράηεται μζςω 

τθσ επιδίωξθσ ςαφϊν ςτόχων για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των κεμάτων που 

ςχετίηονται με τα ΣΡΘΕ (ενότθτα 5.1) λαμβάνοντασ υπόψθ τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ 

και τισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν/ριϊν (κεφάλαιο 3). 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί το κριτιριο τθσ ψυχολογικισ ςυμβατότθτασ, θ 

ενεργοποίθςθ εκ μζρουσ των μακθτϊν του γραμμικοφ αιτιακοφ ςυλλογιςμοφ κακϊσ 

και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυςτθμικισ ςκζψθσ αποτζλεςαν δφο βαςικζσ 

προτεραιότθτεσ του ςχεδιαςμοφ τθσ προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ. Για το 

λόγο αυτό οι δραςτθριότθτεσ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ ςχεδιάςτθκαν ζτςι ϊςτε με 
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τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτζσ οι μακθτζσ/ριεσ να μελετοφν ςταδιακά τα ΣΡΘΕ  

παρατθρϊντασ και αξιοποιϊντασ τισ κατά περίπτωςθ δυνατότθτεσ των διαφόρων  

αναπαραςτατικϊν μζςων (ενότθτα 4.4) και τελικά του πραγματικοφ ςυςτιματοσ 

κατά τθ διάρκεια μιασ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ (ενότθτα 5.4). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςχεδιάςτθκαν διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια των 

οποίων οι μακθτζσ κα ζπρεπε να ενεργοποιιςουν τθν αιτιακι ςκζψθ και ιδιαίτερα 

τον πλζον ςυνθκιςμζνο τρόπο ζκφραςισ τθσ, τον γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό 

(Κολιόπουλοσ, 2008) για να οικοδομιςουν τόςο αλυςίδεσ αντικειμζνων (βαςικϊν 

λειτουργικϊν ςτοιχείων από τα οποία είναι καταςκευαςμζνα τα ΣΡΘΕ), όςο και 

ποιοτικά ι ποςοτικά ςτοιχεία ενεργειακϊν αλυςίδων από τα οποία να προκφπτουν 

ενεργειακζσ αλυςίδεσ αντικειμζνων ςτθ βάςθ δεδομζνων αλυςίδων αντικειμζνων. 

Ραράλλθλα, οι προτεινόμενεσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να οδθγοφν τουσ μακθτζσ ςτθν ενεργοποίθςθ ι οικοδόμθςθ 

ιδιοτιτων τθσ ςυςτθμικισ ςκζψθσ όπωσ ο προςδιοριςμόσ ςτοιχείων του 

ςυςτιματοσ και τισ διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε αυτό, θ αναγνϊριςθ 

απλϊν ςχζςεων μεταξφ των ςτοιχείων του ςυςτιματοσ, ο εντοπιςμόσ δυναμικϊν 

ςχζςεων ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ και θ αναγνϊριςθ αποκικευςθσ, 

μεταφοράσ και μετατροπισ ενζργειασ από και προσ διάφορα ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ. Κεντρικό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό διδακτικϊν δραςτθριοτιτων αλλά και 

του πρωτότυπου διδακτικοφ υλικοφ ςτο οποίο αναφερκικαμε προθγοφμενα (π.χ. 

μακζτεσ ΣΡΘΕ), ιταν θ αξιοποίθςθ τθσ ικανότθτασ των παιδιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

θλικίασ να μποροφν να κάνουν αναλογικοφσ ςυλλογιςμοφσ. Θ αξιοποίθςθ των 

παραπάνω γνωςτικϊν δυνατοτιτων και θ ενςωμάτωςι τουσ ςτθν προτεινόμενθ 

ςχολικι γνϊςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν υιοκζτθςθ κοινωνικο-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν 

για τθν διάδοςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ ςε μακθτζσ Στ’ Δθμοτικοφ, απετζλεςαν τα βαςικά 

ςτοιχεία ςυγκρότθςθσ τθσ “εποικοδομθτικισ” αντίλθψθσ τθσ προτεινόμενθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ. 
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Θ διδακτικι ακολουκία 
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5.0 Ειςαγωγι 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ακολουκίασ και 

διατυπϊνονται ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι (ενότθτα 5.1). Θ παρουςίαςθ τθσ 

δομισ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ γίνεται ςτθν ενότθτα 5.2. και ςτισ ενότθτεσ 5.3 και 

5.4 παρουςιάηονται αναλυτικά δφο Φφλλα Εργαςίασ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ.  

5.1 Ρεριεχόμενο, ςκοπόσ και ςτόχοι τθσ Διδακτικισ Ακολουκίασ 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ απορρζει, 

όπωσ ζχουμε ιδθ επιςθμάνει από τα τρία είδθ αναλφςεων που ζχουμε 

παρουςιάςει ςτα κεφάλαια 2, 3 και 4.   

Οι επιμζρουσ γνωςτικοί ςτόχοι τθσ διδακτικισ ακολουκίασ διαμορφϊκθκαν ζτςι 

ϊςτε να επιτευχκεί θ επιδιωκόμενθ γνωςτικι πρόοδοσ των μακθτϊν ωσ εξισ: (α) να 

αναγνωρίηουν και κατονομάηουν διάφορουσ τφπουσ ΣΡΘΕ (φαινομενολογικι 

διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ), (β) να μποροφν να διακρίνουν τα διάφορα μζρθ 

από τα οποία δομείται το κάκε ΣΡΘΕ και να περιγράφουν τθ λειτουργία τουσ 

(τεχνολογικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ), (γ) να μποροφν να περιγράφουν τισ 

ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν τθσ μονάδασ 

θλεκτροπαραγωγισ χρθςιμοποιϊντασ ζνα θμι-ποςοτικό ενεργειακό μοντζλο 

(επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ), και (δ) να μποροφν να εντοπίηουν τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ (περιβαλλοντικι διάςταςθ 

τθσ ςχολικισ γνϊςθσ). Θ τεχνολογικι και επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ 

αναφζρονται κυρίωσ ςε ζννοιεσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, κακϊσ και ςτθν 

υποκετικο-παραγωγικι μεκοδολογικι εικόνα τθσ επιςτιμθσ, ενϊ θ 

φαινομενολογικι και περιβαλλοντικι διάςταςθ αναφζρονται κυρίωσ ςτα 

πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τθσ γνϊςθσ. 

Οι επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι και θ αντίςτοιχθ προσ οικοδόμθςθ γνϊςθ (ανά 

διάςταςθ γνϊςθσ)  παρουςιάηονται ςτον πίνακα 5.1 που ακολουκεί.  
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Ρίνακασ 5.1: Οι ςτόχοι και το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 

Στόχοι προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ Γνϊςθ προσ οικοδόμθςθ 

1.Να αναγνωρίηουν και να κατονομάηουν τα ΣΡΘΕ 1.Ροιο είναι το τεχνολογικό ςφςτθμα 

ςε ςχζςθ με το περιβάλλον του 

(Φαινομενολογικι διάςταςθ) 

2.Να γνωρίςουν και να μποροφν να διακρίνουν τα 

διάφορα ςτοιχεία από τα οποία δομοφνται τα 

ΣΡΘΕ 

2. Τα ςτοιχεία από τα οποία δομείται 

το τεχνολογικό ςφςτθμα 

(Τεχνολογικι διάςταςθ) 

3.Να γνωρίςουν και να μποροφν να περιγράφουν 

τθ λειτουργία των ςτοιχείων των ΣΡΘΕ 

3.Θ λειτουργία των ςτοιχείων του 

τεχνολογικοφ ςυςτιματοσ 

(Τεχνολογικι διάςταςθ) 

4.Να μποροφν να περιγράφουν χρθςιμοποιϊντασ 

τθν ενεργειακι γλϊςςα τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ςτοιχείων των ΣΡΘΕ 

 

4. Οι ςχζςεισ ςφνδεςθσ και 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 

ςτοιχείων του τεχνολογικοφ 

ςυςτιματοσ 

(Επιςτθμονικι διάςταςθ) 

5.Να μποροφν να περιγράφουν το ςφςτθμα με 

αναφορά ςτισ ειςροζσ/εκροζσ ενζργειασ 

οικοδομϊντασ μια ενεργειακι εξιγθςθ για τθ 

λειτουργία του ΣΡΘΕ 

5. Αναγνϊριςθ των ΣΡΘΕ ωσ 

κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων  

(Επιςτθμονικι διάςταςθ)  

6. Να γνωρίςουν και να μποροφν να περιγράφουν 

τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία 

ΣΡΘΕ 

6. Οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από 

τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ 

(Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ) 

 

5.2  Θ δομι του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 

Το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ακολουκίασ δομείται ςε τζςςερισ διδακτικζσ 

ενότθτεσ οι οποίεσ διαρκρϊνονται γφρω από τζςςερισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ – 

προβλιματα ωσ ακολοφκωσ: (α) Τι είναι ζνα ΣΡΘΕ; Ο Ατμοθλεκτρικόσ Στακμόσ 

Ραραγωγισ Ενζργειασ, (β) ΣΡΘΕ με τθ χριςθ Ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, (γ) 

Μζτρθςθ ενζργειασ ςε ΣΡΘΕ, (δ) ΣΡΘΕ και κακθμερινι ηωι.  

Για κάκε διδακτικι ενότθτα ςχεδιάςτθκαν 2 ι 3 Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ), δθλαδι  

ολιγοςζλιδα εγχειρίδια με βάςθ τα οποία διεξάγεται θ διδαςκαλία ςτθν τάξθ, το 

κάκε ζνα από τα οποία διεξάγεται ςε μία ι δφο διδακτικζσ ϊρεσ διάρκειασ 45ϋθ μία. 

Θ μορφι των ςυνολικά 11 ΦΕ (παράρτθμα 4) διατθρεί τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
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των φφλλων εργαςίασ του Τετραδίου Εργαςιϊν (Αποςτολάκθσ κ. ά., 2006γ) του 

ιςχφοντοσ ςχολικοφ εγχειριδίου, ϊςτε να μειωκεί θ πικανότθτα επίδραςθσ μθ 

επικυμθτϊν εξωγενϊν παραγόντων ςτο γνωςτικό αποτζλεςμα, όπωσ για 

παράδειγμα θ μθ εξοικείωςθ των μακθτϊν/ριϊν με τον τρόπο εργαςίασ. Ωσ 

υποςτθρικτικό υλικό και υλικό προσ μελζτθ ςτα φφλλα εργαςίασ ενςωματϊνονται 

φωτογραφίεσ/εικόνεσ, πίνακεσ προσ ςυμπλιρωςθ, ςχζδια πειραματικϊν διατάξεων 

και μικρισ ζκταςθσ κείμενα τα οποία δίνουν είτε τθν απαραίτθτθ επιςτθμονικι 

πλθροφόρθςθ είτε τθν επιςτθμονικι εξιγθςθ. Επιπλζον, παραπζμπουν ςτθν χριςθ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, όπωσ είναι τα αναπαραςτατικά μοντζλα/μακζτεσ των υπό 

μελζτθ ΣΡΘΕ, τα εργαλεία μζτρθςθσ (π.χ. τηαουλόμετρο). 

Θ διάρκρωςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ακολουκίασ ανά ενότθτεσ, φφλλα 

εργαςίασ, ςχολικι γνϊςθ και δραςτθριότθτεσ-προβλιματα παρουςιάηεται ςτον 

πίνακα 5.2. 

Το κάκε ΦΕ κζτει ςτουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ μια κφρια δραςτθριότθτα-πρόβλθμα μζςω 

τθσ οποίασ ειςάγεται προσ διδαςκαλία θ επιδιωκόμενθ ςχολικι γνϊςθ. Στισ 

δραςτθριότθτεσ-προβλιματα οι μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να διατυπϊςουν 

υποκζςεισ οι οποίεσ ςτθρίηονται είτε ςτθν παρατιρθςθ και περιγραφι τθσ 

λειτουργίασ τριςδιάςτατων μοντζλων των ΣΡΘΕ, είτε αφοροφν ςτθν καταςκευι 

ενεργειακϊν αλυςίδων που αναπαριςτοφν και ερμθνεφουν τθ λειτουργία των 

ςυςτθμάτων αυτϊν. Οι παραγόμενεσ ςυηθτιςεισ που ςχετίηονται με τισ υποκζςεισ 

που διατυπϊνουν οι μακθτζσ/-τριεσ ζχουν ωσ ςτόχο να τουσ/τισ οδθγιςουν ςε ςτθ 

διαμόρφωςθ επαρκϊν νοθτικϊν παραςτάςεων για τισ διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ 

προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ.  
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Ρίνακασ 5.2: Θ διάρκρωςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 

Ενότθτεσ  Φφλλο 

Εργαςίασ 

Σχολικι γνϊςθ Κφρια δραςτθριότθτα - πρόβλθμα 

Α 

1 Φαινομενολογικι 

διάςταςθ 

Τι υπάρχει πίςω από τθν πρίηα; 

2 Τεχνολογικι διάςταςθ  Ρϊσ λειτουργεί ζνασ Ατμοθλεκτρικόσ Στακμόσ; 

3 Επιςτθμονικι διάςταςθ Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ; 

Β 

4 Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

Ρϊσ μποροφμε να μειϊςουμε ι να αποφφγουμε 

τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που δθμιουργείται εξ 

αιτίασ του Ατμοθλεκτρικοφ Στακμοφ; 

5 Τεχνολογικι διάςταςθ Ρϊσ λειτουργεί ζνασ Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ; 

6 Επιςτθμονικι διάςταςθ Ρϊσ  είναι φτιαγμζνθ μια Ανεμογεννιτρια και 

πϊσ λειτουργεί;  

Γ 

7 Τεχνολογικι διάςταςθ 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

Τι κα ςυμβεί ςε ζναν Υδροθλεκτρικό Στακμό αν 

χρειάηεται να λειτουργοφν και άλλεσ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ; Τι κα ςυμβεί ςε ζναν Υδροθλεκτρικό 

Στακμό αν χρειάηεται να λειτουργοφν λάμπεσ 

μεγαλφτερθσ ιςχφοσ;  

8 Τεχνολογικι διάςταςθ 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

Ρϊσ μετράμε τθ ποςότθτα ενζργειασ που 

μεταφζρεται από τον Υδροθλεκτρικό Στακμό; 

9 Τεχνολογικι διάςταςθ 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

Τι πλθρϊνουμε ςτθ ΔΕΘ;  

Ρόςθ ενζργεια μεταφζρεται ςτισ λάμπεσ τθσ 

τάξθσ; Μποροφμε να τθν μετριςουμε και πϊσ; 

Δ 

10 Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

Γιατί να αλλάξουμε τουσ λαμπτιρεσ 

πυρακτϊςεωσ; 

11 Φαινομενολογικι 

διάςταςθ 

Ρϊσ είναι ζνασ πραγματικόσ Υδροθλεκτρικόσ 

Στακμόσ; 

 

Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ-προβλιματα αντιμετωπίηονται ςε δφο επίπεδα. 

Αρχικά, ςτο επίπεδο μικρϊν ομάδων (π.χ. Ρϊσ λειτουργεί ζνασ ΑΘΣ;  Συηθτιςτε ςτθν 

ομάδα ςασ και καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ) και ςτθ ςυνζχεια ςτο επίπεδο τθσ 

ολομζλειασ τθσ τάξθσ (π.χ. Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε 

τεσ). Ρρόκειται για μία επιλογι που ςυνάδει με τθν εποικοδομθτικι κεϊρθςθ τθσ 
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διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ζχει ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα (Koutsopoulos & Gomatos, 2012). Ραράλλθλα, ςτα πλαίςια τθσ 

εποικοδομθτικισ κεϊρθςθσ, οι δραςτθριότθτεσ-προβλιματα είναι ςχεδιαςμζνεσ 

ςφμφωνα με το Διερευνθτικό Μοντζλο Διδαςκαλίασ και Μάκθςθσ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν (Inquiry –based model). Θ βαςικι υπόκεςθ του μοντζλου είναι ότι θ 

οικοδόμθςθ γνϊςεων για τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν μπορεί να επιτευχκεί 

μζςω μιασ διερευνθτικισ εργαςίασ που διεξάγεται από τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ, κακϊσ 

ςυνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Θ διερεφνθςθ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ να οικοδομιςουν επιςτθμονικζσ γνϊςεισ μζςω τθσ εμπειρίασ και 

τθσ λεκτικισ αλλθλεπίδραςθσ (Tamir, 1985). Μζςω του μοντζλου αυτοφ οι 

μακθτζσ/ριεσ μποροφν να κατανοιςουν τον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ και να 

μυθκοφν ςε αυτόν, αλλά και να κατανοιςουν όπωσ επιςθμαίνει θ Harlen (2013) ότι 

θ επιςτιμθ είναι το αποτζλεςμα τθσ επίπονθσ ανκρϊπινθσ προςπάκειασ. Με τθν 

εφαρμογι του μοντζλου υποςτθρίηεται ςτθν διδακτικι πράξθ θ “υποκετικό-

παραγωγικι” μεκοδολογικι προςζγγιςθ του περιεχομζνου τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

(ενότθτα 4. 4).  

Σφμφωνα με τισ Ergazaki & Zogza (2013) τα βαςικά ςτοιχεία του μοντζλου είναι: (α) 

θ εμπειρία (θ οποία είναι ςτοιχείο κλειδί για τθ μάκθςθ των επιςτθμονικϊν 

εννοιϊν), (β) θ ςε βάκοσ (μάκθςθ με νόθμα) κατανόθςθ του προβλιματοσ που 

διερευνοφν οι μακθτζσ/ριεσ, (γ) θ ανάπτυξθ βαςικϊν επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων, 

όπωσ θ παρατιρθςθ, (δ) θ ανάπτυξθ του ςυλλογιςμοφ και τθσ επιχειρθματολογίασ, 

(ε) θ χριςθ δευτερευουςϊν πθγϊν και (ςτ) θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ. Τα 

ςτοιχεία αυτά το ζχουν καταςτιςει ωσ μία από τισ πλζον κατάλλθλεσ για τθ 

διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν διδακτικι προςζγγιςθ (http://www.fibonacci-

project.eu/ ; http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/).  

Σφμφωνα με τθν Harlen (2013) το μοντζλο αυτό ζχει κεντρικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ 

ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ κατά τον 21ο αιϊνα κακϊσ παρζχει τθ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τα άτομα, ςε 

ζναν κόςμο ταχφτατα αναπτυςςόμενο, αλλά και για τισ κοινωνίεσ που είναι άμεςα 

και ςυνεχϊσ εξαρτϊμενεσ από τθν τεχνολογία και τθ μθχανολογία. Θ δυναμικι του 

μοντζλου τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ ζχει εγείρει κζματα που ςχετίηονται με τθν 

http://www.fibonacci-project.eu/
http://www.fibonacci-project.eu/
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ουςιαςτικι αξιολόγθςθ των ιδθ εφαρμοηόμενων ςχετικϊν προγραμμάτων ωσ προσ 

τθν επίδραςθ που ζχουν ςτθν οικοδόμθςθ “ουςιαςτικισ μάκθςθσ”  από τουσ/ισ 

μακθτζσ/ριεσ για τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Στο πλαίςιο αυτό οι Minner 

et al (2009) διεξιγαγαν ζνα πρόγραμμα (Inquiry Synthesis Project) με βαςικό ςτόχο 

τον λεπτομερι προςδιοριςμό των γνϊςεων που οικοδομοφν τα παιδιά κατά τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων τθσ διερευνθτικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν κάνοντασ επιςκόπθςθ μιασ ςειράσ ςχετικϊν ερευνϊν που 

πραγματοποιικθκαν μεταξφ των ετϊν 1984 και 2002. Οι ερευνθτζσ, αν και 

διαπίςτωςαν ότι δεν υπάρχει μια εξαιρετικά κετικι επίδραςθ του μοντζλου, 

τονίηουν ότι υπάρχει μια ςαφισ και ςυνεπισ τάςθ, θ οποία καταδεικνφει ότι ο 

κφκλοσ τθσ διερεφνθςθσ που εφαρμόηεται κατά τθ διδαςκαλία (διατφπωςθ 

ερωτιςεων, ςχεδιαςμόσ πειραμάτων, ςυλλογι δεδομζνων, διατφπωςθ 

ςυμπεραςμάτων και διάδοςθ των ευρθμάτων) ςυνδζεται: (α) με τον τρόπο με τον 

οποίο οι μακθτζσ/ριεσ ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (ενεργόσ 

μάκθςθ και υπεφκυνθ ςτάςθ για μάκθςθ), και (β) με τθν οικοδόμθςθ γνϊςεων, 

ιδιαίτερα για ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ερευνθτικά δεδομζνα 

καταδεικνφουν ότι το μοντζλο τθσ διερευνθτικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ευνοεί 

τθν οικοδόμθςθ ενεργειακϊν εννοιϊν  (Petrus & Raphoto, 2014).  

Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν περιγράφονται με αρκετζσ λεπτομζρειεσ οι 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν για το 4ο και το 11ο Φφλλο Εργαςίασ 

ςφμφωνα με τθν ομαδο-ςυνεργατικι και τθ διερευνθτικι προςζγγιςθ.   

5.3 Ραράδειγμα πρϊτο: Οι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ του 4ου Φφλλου Εργαςίασ  

Το  4ο Φφλλο Εργαςίασ (Ραράρτθμα 4)  τθσ διδακτικισ ακολουκίασ “Το πρόβλθμα 

τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ” εντάςςεται ςτθ δεφτερθ ενότθτα (ΣΡΘΕ με τθ χριςθ 

Ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ). Με το ςυγκεκριμζνο ΦΕ επιχειρείται θ προςζγγιςθ 

τριϊν εκ των διαςτάςεων τθσ ςχολικισ γνϊςθσ (τεχνολογικι, επιςτθμονικι και 

περιβαλλοντικι), όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 5.2.  

Αρχικά τίκεται ζνα περιβαλλοντικό πρόβλθμα, αυτό τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

ωσ ακολοφκωσ “Ρϊσ μποροφμε να μειϊςουμε ι να αποφφγουμε τθν ατμοςφαιρικι 

ρφπανςθ που δθμιουργείται εξ αιτίασ του Ατμοθλεκτρικοφ Εργοςταςίου; ” με τζτοιο 

τρόπο, ϊςτε να γίνει αφενόσ κατανοθτό και αφετζρου να ςυςχετιςτεί με τθ δομι 
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και τθ λειτουργία του ΑΘΣ, κζματα που ζχουν μελετθκεί ςτα προθγοφμενα Φ.Ε. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να εςτιάςουν τθν ζρευνά τουσ ςτθν ουςία 

του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ (ζκλυςθ διοξειδίου του άνκρακα), μετρϊντασ τα 

επίπεδα CO2 πριν, κατά τθν διάρκεια και μετά από τθ λειτουργία τθσ μακζτασ του 

ΑΘΣ, κοντά ςε αυτιν, ςε απόςταςθ ενόσ μζτρου και ςε απόςταςθ πζντε μζτρων. Με 

βάςθ τισ μετριςεισ αυτζσ ςυνάγουν τα πρϊτα ςυμπεράςματά τουσ και ςτθν 

ςυνζχεια μελετοφν το ζνκετο κείμενο “Επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ”.  

Στθ δεφτερθ δραςτθριότθτα τίκεται το δεφτερο κρίςιμο ερϊτθμα “Ρϊσ 

δθμιουργοφνται οι ρφποι;”. Ζτςι, οι μακθτζσ κα πρζπει να αναηθτιςουν τθν 

απάντθςθ ςτθν τεχνολογικι περιγραφι του ςυςτιματοσ ςυςχετίηοντασ τουσ ρφπουσ 

με τθν καφςθ του ςυμβατικοφ καυςίμου. Κατά ςυνζπεια, προκφπτει ωσ ανάγκθ θ 

διερεφνθςθ τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τθν 

τρίτθ δραςτθριότθτα. Θ ςυηιτθςθ κατευκφνεται ζτςι ϊςτε να εςτιαςκεί ςτον τφπο 

του τεχνολογικοφ ςυςτιματοσ που μπορεί να αντικαταςτιςει τον καυςτιρα ι άλλα 

τεχνολογικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί το 

περιβαλλοντικό πρόβλθμα. Οι δφο αυτζσ δραςτθριότθτεσ που ειςάγουν προσ 

μελζτθ τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ κεωροφνται προαπαιτοφμενεσ για τθν 

ειςαγωγι ςτθν επιςτθμονικι διάςταςθ, όπου το ςφςτθμα κα μελετθκεί ωσ 

κατεξοχιν ενεργειακό (κερμοδυναμικό).   

Θ τζταρτθ δραςτθριότθτα ζχει ωσ ςτόχο να ςυηθτιςουν τα παιδιά τθν ενεργειακι 

ςκοπιά του προβλιματοσ τθσ ρφπανςθσ, να αντιλθφκοφν, δθλαδι, τον ποςοτικό 

χαρακτιρα του και τθν ςχζςθ του με τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ. Ρροκειμζνου να 

απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ τθσ τζταρτθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ/ριεσ κα 

πρζπει να  ςυνδυάςουν τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τον ΑΘΣ. 

Για παράδειγμα, κα ςυςχετίςουν τθν αφξθςθ των ρφπων (περιβαλλοντικό 

πρόβλθμα) με αλλαγζσ ςτθ δομι και λειτουργία του ςυςτιματοσ (τεχνολογικι 

διάςταςθ) οι οποίεσ επθρεάηουν τθ ςυνολικι ςυμπεριφορά του και ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα ποςοτικζσ μεταβολζσ (επιςτθμονικι διάςταςθ).  

Σε αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ, ςυνεπϊσ, απαιτείται θ μετακίνθςθ τθσ ςκζψθσ των 

παιδιϊν από τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτθν 

επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ. Θ τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ 
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ευνοεί τθν επιδιωκόμενθ μετακίνθςθ και εν τζλει θ κάκε διάςταςθ τθσ γνϊςθσ δεν 

εμφανίηεται αποςπαςματικι και άνευ νοιματοσ. Αντικζτωσ, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ 

-προβλιματα οδθγοφν ςταδιακά και εν δυνάμει ςτθν οικοδόμθςθ μιασ 

πολυδιάςτατθσ γνϊςθσ χωρίσ τθν οποία δεν είναι δυνατόν να απαντθκοφν τα 

ςυγκεκριμζνα προβλιματα.  

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ εφαρμογισ και επζκταςθσ τθσ πολυδιάςτατθσ γνϊςθσ για τα 

ΣΡΘΕ τζκθκε θ πζμπτθ και τελευταία δραςτθριότθτα του ςυγκεκριμζνου ΦΕ. Οι 

μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να ςκεφτοφν τισ αλλαγζσ που μπορεί να γίνουν ςτθν 

ενεργειακι αλυςίδα του ΑΘΣ (εννοιολογικό μοντζλο του ςυςτιματοσ), ϊςτε να 

αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα. Οι αλλαγζσ αυτζσ προχποκζτουν γνϊςεισ τόςο για τθ 

τεχνολογικι όςο και για τθν επιςτθμονικι φφςθ του ΑΘΣ και οδθγοφν ςτθν 

αναηιτθςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ. Θ δραςτθριότθτα αυτι ταυτόχρονα αποτελεί το 

ζναυςμα για τθν μελζτθ του ΥΘΣ, του ςυςτιματοσ δθλαδι που δεν ρυπαίνει το 

περιβάλλον όπωσ ο ΑΘΣ και μπορεί να αποτελζςει τθν εναλλακτικι λφςθ για τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Ζτςι, προετοιμάηεται ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν θ 

μετάβαςθ από τον ζνα τφπο ενεργειακοφ ςτακμοφ, τον ςυμβατικό, προσ ζναν 

διαφορετικό τφπο, αυτόν που λειτουργεί με ΑΡΕ, αλλά που ωςτόςο μπορεί να 

περιγραφεί και να ερμθνευτεί με το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ. Θ ζμφαςθ 

ςτθ μελζτθ του ΥΘΣ ωσ ςυςτιματοσ που λειτουργεί με ΑΡΕ και είναι πιο φιλικό προσ 

το περιβάλλον δίνεται και μζςω τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτον ΥΘΣ Γλαφκου. Θ 

λογικι και το πλαίςιο ζνταξθσ τθσ εκπαιδευτικισ αυτισ επίςκεψθσ ςτθ διδακτικι 

ακολουκία αναλφονται ςτθν ενότθτα 5.4 που ακολουκεί.  

5.4 Ραράδειγμα δεφτερο:  Θ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτον ΥΘΣ 

Με τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτον εν λειτουργία ΥΘΣ Γλαφκου εντάςςεται 

οργανικά ςτθ διδακτικι ακολουκία θ πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ. Οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία και βιομθχανικοφσ χϊρουσ 

κατατάςςονται ςτισ μθ τυπικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ αποτελοφν 

κατάλλθλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ 

καλλιζργειασ ςτον τομζα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Escot, 1999 ; Κολιόπουλοσ, 

2005). Μζςω των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων θ διδακτικι πράξθ υποςτθρίηεται 

και εμπλουτίηεται, αποκτά περιςςότερο ενδιαφζρον και ζχει μακθςιακά 
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αποτελζςματα που δφςκολα κα μποροφςαν να οικοδομθκοφν αποκλειςτικά ςτο 

ςχολικό περιβάλλον (Σιςςαμπζρθ & Κολιόπουλοσ, 2008). Οι εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ αποτελοφν ςθμαντικά μακθςιακά περιβάλλοντα (Orion & Hofstein, 

1994). Ρρϊτον, διότι προςφζρουν άμεςθ εμπειρία με τα φαινόμενα και τα υλικά, 

και δεφτερον, διότι οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο δεν 

μποροφν να αντικαταςτακοφν από άλλου είδουσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ (Orion, 

1993). 

Από τθν ςχετικι ζρευνα τεκμθριϊνεται ότι ο εκπαιδευτικόσ ρόλοσ του μουςείου ζχει 

μακρά ιςτορία, ιδιαίτερα για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ (Rennie, 2008). Ερευνθτικά 

δεδομζνα δείχνουν ότι μζςω των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε μουςειακοφσ 

χϊρουσ, επιτυγχάνεται αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/ριϊν για το υπό 

μελζτθ κζμα ι πρόβλθμα και γνωςτικι πρόοδοσ γφρω από αυτό όταν θ επίςκεψθ 

αυτι ςυνδζεται με ςυςτθματικζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ πριν ι/και μετά τθν 

επίςκεψθ (Guisasola et al, 2009 ; Γκοφςκου, 2013). 

Στθν προτεινόμενθ διδακτικι ακολουκία μζςω τθσ επίςκεψθσ ςτον ΥΘΣ επιδιϊκεται 

θ ολοκλιρωςθ του κφκλου μελζτθσ του ςυγκριμζνου ΣΡΘΕ, ϊςτε να καταςτεί εφικτι 

θ ταυτοποίθςθ, ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν, του πραγματικοφ ςυςτιματοσ με τισ 

αναπαραςτάςεισ του (εικόνα, μακζτα/μοντζλο, ενεργειακι αλυςίδα). Θ κφρια 

υπόκεςθ, ςτθν οποία ςτθρίηεται θ ενςωμάτωςθ τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτθν 

διδακτικι ακολουκία, είναι ότι οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν ιδθ οικοδομιςει τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ εννοιολογικοφ περιεχομζνου (φαινομενολογικι, τεχνολογικι, 

επιςτθμονικι και περιβαλλοντικι διάςταςθ) για τον ΥΘΣ κατά τθν εναςχόλθςθ τουσ 

με τισ δραςτθριότθτεσ των ΦΕ  που προθγικθκαν. Ζχοντασ ιδθ, ζνα ςυγκροτθμζνο 

μοντζλο για τθν περιγραφι και ερμθνεία του ΥΘΣ, οι μακθτζσ/ριεσ  μποροφν να 

προςεγγίςουν τον πραγματικό ΥΘΣ.  Κατά τθν επίςκεψθ ςτον ΥΘΣ οι μακθτζσ/ριεσ 

μποροφν να αναηθτιςουν, να εντοπίςουν και να παρατθριςουν τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά του,  όπωσ επίςθσ, τα ςτοιχεία τθσ δομισ και τθσ 

λειτουργίασ του. Ακόμθ, μποροφν να αντιλθφκοφν ςτοιχεία που αφοροφν τισ 

επιπτϊςεισ τθσ λειτουργίασ του ΥΘΣ ςτο περιβάλλον.  

Θ πλιρθσ δομι τθσ κακοδθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ εκτυλίχκθκε ςε τρεισ 

διακριτζσ φάςεισ (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από τθν επίςκεψθ ςτον ΥΘΣ). 
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Σχεδιάςτθκαν και εφαρμόςτθκαν κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ των 

επιμζρουσ ςτόχων (Paquin, 1995 ; Κολιόπουλοσ, 2005).Οι ςτόχοι και οι αντίςτοιχεσ 

δραςτθριότθτεσ είναι  οι εξισ: 

Ρριν από τθν επίςκεψθ  

Ο κφριοσ ςκοπόσ των δραςτθριοτιτων πριν από τθν επίςκεψθ είναι θ ανάδειξθ τθσ 

δραςτθριότθτασ-προβλιματοσ “Ρϊσ λειτουργεί ο Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ (ΥΘΣ);” 

και θ πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ για τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν/ριϊν 

ςε αυτιν. 

Οι δραςτθριότθτεσ των ΦΕ 5 & 7 (παράρτθμα 4) εξυπθρετοφν τον ςκοπό αυτό. 

Επιπλζον, πριν από τθν επίςκεψθ δομικθκε από τισ ομάδεσ εργαςίασ των 

μακθτϊν/ριϊν ζνασ κατάλογοσ ςχετικϊν ερωτιςεων προκειμζνου να τεκοφν ςτον 

υπεφκυνο του ΥΘΣ ςτθ ςυνζντευξθ που επρόκειτο να του πάρουν κατά τθ διάρκεια 

τθσ επίςκεψθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ  

Κφριοσ ςκοπόσ των δραςτθριοτιτων, κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, είναι θ 

παρατιρθςθ και θ ςυνακόλουκθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για τθ δομι και τθ 

λειτουργία του ΥΘΣ. Ριο ςυγκεκριμζνα, επιδιϊχκθκε (α) θ παρατιρθςθ των 

φαινομενολογικϊν και τεχνολογικϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ, (β) θ ςυγκζντρωςθ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ γνϊςθσ (φαινομενολογικι, 

τεχνολογικι, επιςτθμονικι, περιβαλλοντικι) και (γ) θ διατιρθςθ και θ αφξθςθ του 

ενδιαφζροντοσ για το υπό μελζτθ κζμα.  

Οι δραςτθριότθτεσ δομικθκαν γφρω από το βαςικό πρόβλθμα που ετζκθ “Ρϊσ 

λειτουργεί ο Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ (ΥΘΣ);”. Θ πρϊτθ κφρια δραςτθριότθτα “Ροια 

είναι θ ςωςτι διαδρομι” καλεί τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ να ανακαλφψουν τθν 

ενεργειακι αλυςίδα του ΥΘΣ ςυγκεντρϊνοντασ ςτοιχεία για τθ δομι και τθ 

λειτουργία του. Θ δεφτερθ δραςτθριότθτα “Θ ταυτότθτα του ΥΘΣ Γλαφκου” καλεί 

τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ να ανακαλφψουν ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

λειτουργία του ΥΘΣ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ηθτιματα ποςοτικισ φφςθσ και 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτο ΦΕ 

11 (παράρτθμα 4).  
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Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, οι μακθτζσ/ριεσ ενκαρρφνκθκαν να 

ςυγκεντρϊςουν υλικό (ςθμειϊςεισ, φωτογραφίεσ, βίντεο, ηωγραφιζσ) προκειμζνου 

να το χρθςιμοποιιςουν ςτθν τελευταία φάςθ, μετά από τθν επίςκεψθ.  

Μετά από τθν επίςκεψθ 

Κφριοσ ςκοπόσ των δραςτθριοτιτων, μετά από τθν επίςκεψθ, είναι θ οικοδόμθςθ 

γνϊςεων για το υπό μελζτθ κζμα. Ρρόκειται για μία ςθμαντικι φάςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ, κακϊσ υπάρχει ο κίνδυνοσ, εάν θ πλθροφόρθςθ δεν 

υποςτεί καμία επεξεργαςία, να παγιωκεί και να αποτελζςει τθ βάςθ ακόμθ και για 

εννοιολογικοφ τφπου παρανοιςεισ (Δθμόπουλοσ & Κουλαϊδισ, 2005). Οι 

δραςτθριότθτεσ ιταν οι εξισ: 

(α) παρουςίαςθ των φφλλων εργαςίασ κάκε ομάδασ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ, 

ςχολιαςμόσ, ςφγκριςθ και αντιπαραβολι μεταξφ των φφλλων εργαςίασ όλων των 

ομάδων, ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων, 

(β) αντιπαραβολι των ςυμπεραςμάτων τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ με τα 

τελικά ςυμπεράςματα  των ΦΕ 5 & 7,  

(γ) αξιοποίθςθ του υλικοφ που ςυνζλεξαν οι ομάδεσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

επίςκεψθσ και παρουςίαςι του ςε ςυμμακθτζσ/ριεσ τθσ Εϋ τάξθσ για να 

περιγράψουν και να εξθγιςουν πϊσ λειτουργεί ο ΥΘΣ (δομθμζνθ περιγραφι, 

φαινομενολογία, κτλ). 
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Κεφάλαιο 6ο 

 

 

Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ εφαρμογισ και τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 
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6.0 Ειςαγωγι 

Το μεκοδολογικό πλαίςιο που αφορά ςτο τρίτο επίπεδο τθσ ζρευνασ (δθλαδι, ςτο 

επίπεδο τθσ εφαρμογισ τθσ προτεινόμενθσ διδακτικισ ακολουκίασ ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ διδαςκαλίασ) αποτελεί το περιεχόμενο του παρόντοσ κεφαλαίου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται τα μεκοδολογικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με: (α) το 

ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ και (β) τθν προτεινόμενθ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των 

δεδομζνων που επρόκειτο να λθφκοφν πριν και μετά από τθν εφαρμογι τθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ. 

Ωσ προσ το ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ (ενότθτα 6.1) αναλφεται θ ςτρατθγικι, οι 

ερευνθτικζσ τεχνικζσ και τα ερευνθτικά εργαλεία κακϊσ και το δείγμα και οι 

ςυνκικεσ εφαρμογισ τθσ. Ωσ προσ τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των δεδομζνων τθσ 

ζρευνασ (ενότθτα 6.2), περιγράφονται οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ των δεδομζνων και 

τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων.  

6.1 Ερευνθτικι μζκοδοσ: Θ ςτρατθγικι 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να διερευνιςει εάν θ εφαρμογι τθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ θ οποία ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ 

επιςτθμολογικισ (κεφάλαιο 2), τθσ ψυχολογικισ (κεφάλαιο 3) και τθσ παιδαγωγικισ 

(κεφάλαιο 4) ανάλυςθσ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν γνωςτικι πρόοδο των 

μακθτϊν/ριϊν τθσ Στϋ Δθμοτικοφ. Ωσ γνωςτικι πρόοδοσ εννοείται θ οικοδόμθςθ 

γνϊςεων για τα ΣΡΘΕ οι οποίεσ αφοροφν ςτθ φαινομενολογικι, τεχνολογικι, 

επιςτθμονικι και περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ, οι 

οποίεσ αναλφονται ςτθν ενότθτα 5.1.  

Το ςχζδιο ζρευνασ που ακολουκοφμε για τθν διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ εφαρμογισ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ εντάςςεται ςτθν κατθγορία των προ-

πειραματικϊν ερευνϊν (Cohen & Manion, 1994). Θ προ-πειραματικι ζρευνα 

εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ όπου ζνασ 

ερευνθτισ κζλει να μετριςει τθν επίδραςθ που αςκεί θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι (π.χ. 

μια νζα διδακτικι ακολουκία) ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι (π.χ. τθ γνωςτικι 

πρόοδο των μακθτϊν/ριϊν). Το είδοσ αυτό τθσ ζρευνασ ςυνίςταται από ζνα ςχζδιο 



121 
 

διπλισ μζτρθςθσ (πριν από τθν εφαρμογι τθσ διδακτικισ ακολουκίασ και μετά από 

αυτιν) και μπορεί να αναπαραςτακεί ωσ εξισ:  

 

Ο1                                  Χ                      Ο2 

 

Σχιμα 6.1: Το ςχζδιο τθσ διπλισ μζτρθςθσ 

 

όπου Χ είναι ο πειραματιςμόσ που ειςάγεται, δθλ. μια νζα διδακτικι ακολουκία και 

Ο1 και Ο2 είναι θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι πριν και μετά τθν ειςαγωγι του 

πειραματιςμοφ αντίςτοιχα.  

Τα κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ζρευνασ αυτισ είναι ότι δεν απαιτείται ομάδα ελζγχου 

και ότι θ ςυγκρότθςθ τθσ πειραματικισ ομάδασ δεν ςτθρίηεται ςτθν τυχαία επιλογι 

(ενότθτα 6.1.3). Συνικωσ εφαρμόηεται ςε ιδθ ςυγκροτθμζνεσ ομάδεσ (π.χ. μία 

ςχολικι τάξθ).  

Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ζρευνασ κεωρικθκε ωσ ο καταλλθλότεροσ διότι, αφ’ ενόσ 

πρόκειται για μια ζρευνα θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθ δυνατότθτα να επιτευχκεί 

γνωςτικι πρόοδοσ των μακθτϊν/τριϊν και όχι ςτο αν θ ςυγκεκριμζνθ ακολουκία 

και παρζμβαςθ δίδει καλφτερα αποτελζςματα από μια άλλθ διδακτικι προςζγγιςθ 

(π.χ. τθν παραδοςιακι προςζγγιςθ του ελλθνικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ) και 

αφ’ ετζρου διότι θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων μιασ πειραματικισ ομάδασ και 

μιασ ομάδασ ελζγχου κα ιταν ενδεχομζνωσ αδφναμθ αφοφ θ προτεινόμενθ ςχολικι 

γνϊςθ ζχει ποιοτικά διαφορετικά χαρακτθριςτικά ςτισ δφο περιπτϊςεισ (Δελζγκοσ, 

2012). 

Στθν ζρευνά μασ αποδίδουμε τισ μεταβολζσ μιασ πρωτογενοφσ εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ (εξζλιξθ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία) αποκλειςτικά ςτθν επίδραςθ τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ 

(διδακτικι ακολουκία) κακϊσ τόςο το είδοσ τθσ ζρευνασ όςο και οι ςυναφείσ 

μεκοδολογικζσ επιλογζσ που ζγιναν μποροφν να εξαςφαλίςουν τθν μεγιςτοποίθςθ 

τθσ εγκυρότθτασ των αποτελεςμάτων. Οι  διάφορεσ εξωτερικζσ μεταβλθτζσ, όπωσ θ 
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επιλογι του δείγματοσ, θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ, ο τρόποσ εργαςίασ των 

μακθτϊν/ριϊν, θ προςωπικότθτα και θ εμπειρία του εκπαιδευτικοφ, θ ζκκεςθ των 

μακθτϊν/ριϊν ςε εξωςχολικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με το υπό διδαςκαλία 

γνωςτικό αντικείμενο καταβλικθκε προςπάκεια ϊςτε να λειτουργιςουν ωσ 

ουδζτεροι παράγοντεσ. Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν (6.1.2 και 6.1.3) 

παρουςιάηονται ςτοιχεία που άπτονται του ηθτιματοσ αυτοφ.  

6.1.1 Θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι: θ διδακτικι ακολουκία 

Σφμφωνα με τον ερευνθτικό ςχεδιαςμό, θ διδακτικι ακολουκία για τα ΣΡΘΕ ενζχει 

το ρόλο τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ. Θ διδακτικι ακολουκία (κεφάλαιο 5) 

ςυγκροτικθκε ωσ μια ευρεία κεματικι ενότθτα με κακοδθγοφν κζμα τα Συςτιματα 

Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, θ οποία απαρτίηεται από τζςςερισ κεματικζσ 

ενότθτεσ (υποενότθτεσ).  

Κάκε κεματικι ενότθτα και τα αντίςτοιχα ΦΕ (ενότθτα 5.2) δομείται με βάςθ ζνα 

ερευνθτικό πρωτόκολλο. Το ςφνολο των ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων παρατίκεται 

ςτο παράρτθμα 2. Κάκε ερευνθτικό πρωτόκολλο αποτελείται από δφο πλαίςια. Το 

πλαίςιο τθσ πράξθσ (διδαςκαλίασ) και το πλαίςιο τθσ κεωρίασ (διδακτικισ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν). Το πρϊτο υπαγορεφει τισ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ 

ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και τισ αναμενόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

των μακθτϊν, ενϊ το δεφτερο ειςάγει το περιεχόμενο τθσ αντίςτοιχθσ 

επιδιωκόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ ωσ αποτζλεςμα του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ 

και περιγράφει τθν προςδοκϊμενθ μεταβολι των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν (Δελζγκοσ, 2012; Γκοφςκου, 2013; Δόςθσ, 2014). 

Το κάκε πρωτόκολλο εςτιάηει το ερευνθτικό ενδιαφζρον ςτθν αντιςτοίχιςθ τθσ 

προςδοκϊμενθσ γνωςτικισ εξζλιξθσ των μακθτϊν/ριϊν με ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ κατά τθν διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ (Tiberghien, 1997). Με τον 

τρόπο αυτό, θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι δεν εμφανίηεται ωσ “μαφρο κουτί” όπωσ 

ςυμβαίνει ςε άλλεσ ςχετικζσ μελζτεσ, αλλά ωσ πλαίςιο διατφπωςθσ υποκζςεων για 

τθν ερμθνεία των προςδοκϊμενων αλλαγϊν ςτθ γνωςτικι ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν/τριϊν (Δελζγκοσ, 2012). 
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Στθν ςυνζχεια περιγράφεται, ωσ παράδειγμα ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου, το 

ερευνθτικό πρωτόκολλο τθσ 1θσ διδακτικισ ενότθτασ (πίνακασ 6.1) “Ειςαγωγι ςτθν 

ζννοια Σφςτθμα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ”  (ΦΕ 2).  

Κατά τθ διδαςκαλία του ςυγκεκριμζνου φφλλου εργαςίασ, ειςάγονται προσ 

οικοδόμθςθ γνϊςεισ ςχετικζσ με τθν τεχνολογικι περιγραφι του ΑΘΣ (3θ ςτιλθ). 

Κατά ςυνζπεια, θ προςδοκϊμενθ νοθτικι εξζλιξθ των μακθτϊν/ριϊν (5θ ςτιλθ) 

ςυνίςταται ςτθν αντίλθψθ του ςυςτιματοσ ωσ όλου που ζχει ςυγκεκριμζνθ δομι 

και απαρτίηεται από επιμζρουσ ςυςτιματα (υποςυςτιματα/ μζρθ) τα οποία 

αλλθλεπιδροφν  μεταξφ τουσ (ενότθτα 5.2). Επίςθσ, αναμζνεται ενεργοποίθςθ τθσ 

νοθτικισ παράςταςθσ τθσ διανομισ (ενότθτα 3.1.2) κατά τθν περιγραφι τθσ 

λειτουργίασ του ΑΘΣ. Τζλοσ, αποςαφθνίηεται το φαινομενολογικό πεδίο (3θ ςτιλθ) 

βάςει του οποίου προςεγγίηεται το προαναφερκζν γνωςτικό περιεχόμενο. Ζτςι, ςτισ 

δφο αυτζσ ςτιλεσ διευκρινίηονται τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνδζονται με το 

κεωρθτικό πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ. Τα ςτοιχεία αυτά κακοδθγοφν τθν διδακτικι 

προςζγγιςθ. Στθν πρϊτθ ςτιλθ του ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου περιγράφονται με 

ςαφινεια οι δραςτθριότθτεσ του δαςκάλου και ςτθν δεφτερθ οι αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν. Ο/θ εκπαιδευτικόσ κζτει τον κφριο προβλθματιςμό 

ϊςτε να προκλθκεί θ απαραίτθτθ ςυηιτθςθ και να ακολουκιςουν όλεσ οι 

επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα ΦΕ. 
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Ρίνακασ 6.1: Το ερευνθτικό πρωτόκολλο τθσ 1θσ διδακτικισ ενότθτασ (2ο Φφλλο Εργαςίασ) 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΕΝΝΟΙΑ “ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ” 

2ο Φφλλο Εργαςίασ: Το ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 

Φαινομενολογικό 

πεδίο 

Σχολικι 

γνϊςθ: 

εννοιολογικό 

πλαίςιο προσ 

οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ νοθτικϊν 

παραςτάςεων μακθτϊν 

Θζτει ωσ κφριο προβλθματιςμό 

τθν ερϊτθςθ: “Ρϊσ λειτουργεί 

ζνασ ΑΘΣ;” 

Θζτει ςε λειτουργία τθν μακζτα 

του ΑΘΣ καλϊντασ τουσ μακθτζσ 

να παρατθριςουν τθ λειτουργία 

τθσ.  

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

εντοπίςουν τα κφρια μζρθ του Σ1 

να τα καταγράψουν και να τα 

παρουςιάςουν με μια 

προςανατολιςμζνθ αλυςίδα 

αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ. 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ 

ςυηιτθςθ-διερεφνθςθ 

προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ 2 

Άναμμα λαμπτιρων 

(Φ1) με λειτουργία 

μακζτασ ΑΘΣ 

(ςφςτθμα Σ1) 

 

 

 

 

Τεχνολογικι 

διάςταςθ τθσ 

γνϊςθσ για 

τον ΑΘΣ 

 

Αντίλθψθ/περιγραφι του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ όλου  

που ζχει ςυγκεκριμζνθ δομι και 

απαρτίηεται από επιμζρουσ 

ςυςτιματα (υποςυςτιματα/ 

μζρθ) τα οποία αλλθλεπιδροφν  

 

Ενεργοποίθςθ νοθτικισ 

παράςταςθσ λειτουργίασ και 

ςφνδεςι τθσ με το Σ1 
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6.1.2. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι: οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για τον ΑΘΣ ενζχουν το ρόλο τθσ 

πρωτογενοφσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ τθσ ζρευνασ. Θ εξζλιξι τουσ μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία νοείται ωσ γνωςτικι πρόοδοσ (δευτερογενισ εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι - ανάλυςθ δευτζρου επιπζδου, ενότθτα 6.2.1) και αποτελεί ζναν από 

τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, πριν και μετά από τθν 

διδακτικι ακολουκία, μζςω ςυνεντεφξεων, οι οποίεσ αποτελοφν τθν κφρια τεχνικι 

με τθν οποία ελζγχεται θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι (ενότθτα 6.1.4) διερευνϊνται οι 

νοθτικζσ παραςτάςεισ για τον ΑΘΣ. Οι διαφορζσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν μεταξφ των δφο ςυνεντεφξεων, κεωρείται όπωσ ελζχκθ ότι 

οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθν επίδραςθ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ.  

Εκτόσ από τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ για τον ΑΘΣ, ςτον μετζλεγχο διερευνϊνται οι 

νοθτικζσ παραςτάςεισ για άλλα δφο ςυςτιματα, τον ΥΘΣ και τα Φ/Β. Ζτςι, ςε ζνα 

πρϊτο επίπεδο ανάλυςθσ γίνεται καταγραφι και κατθγοριοποίθςθ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν για τον ΑΘΣ ςτον προζλεγχο και για τα τρία ΣΡΘΕ 

(ΑΘΣ, ΥΘΣ & Φ/Β) ςτον μετζλεγχο. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο ανάλυςθσ αξιολογείται θ 

επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν για τον ΑΘΣ ςτον 

προζλεγχο και για τα τρία ΣΡΘΕ (ΑΘΣ, ΥΘΣ & Φ/Β) ςτον μετζλεγχο. Σε ζνα τρίτο 

επίπεδο διερευνάται θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

για τα τρία διαφορετικά ΣΡΘΕ ςτο μετζλεγχο. Στθν ενότθτα 6.2.1 παρουςιάηονται με 

λεπτομζρειεσ οι τεχνικζσ τθσ αξιολόγθςθσ των δεδομζνων και  για τα τρία επίπεδα.  

6.1.3 Το δείγμα και οι ςυνκικεσ εφαρμογισ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 

Οι μακθτζσ/ριεσ που ςυγκροτοφν το δείγμα τθσ ζρευνασ προζρχονται από ζνα 

τμιμα Στϋ τάξθσ δθμόςιου Δθμοτικοφ Σχολείου θμιαςτικισ περιοχισ (ίο Ρατρϊν). 

Το μόνο κριτιριο που πλθροφςε το δείγμα ιταν θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτό, 

εξαςφαλίηοντασ ζτςι και το κριτιριο τθσ εφικτότθτασ, δθλαδι τθσ εφαρμογισ τθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.  Το δείγμα, ςτθν περίπτωςθ αυτι 

χαρακτθρίηεται ωσ “δείγμα μθ πικανοτιτων” (non-probability sample) και 

προζρχεται από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου “βολικισ δειγματολθψίασ” (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). 
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Ρρόκειται για ζνα τμιμα από 21 ςυνολικά μακθτζσ/ριεσ (13 αγόρια  και 8 κορίτςια) 

των οποίων οι επιδόςεισ κυμαίνονται από το Ρολφ Καλά ζωσ το Άριςτα, ςφμφωνα 

με τθν βακμολογικι κλίμακα μζτρθςθσ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ.  

Θ διδακτικι ακολουκία υλοποιικθκε ςτα πλαίςια του ςχολικοφ προγράμματοσ κατά 

τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (3 ϊρεσ 

εβδομαδιαίωσ). Για τθν τιρθςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν τθσ πειραματικισ 

εφαρμογισ τθσ, υπιρξε μζριμνα ϊςτε οι μακθτζσ/ριεσ που ςυμμετείχαν ςε αυτιν 

να μθν διδαχκοφν καμία ενότθτα, ςχετικι με τθν ενζργεια, πριν τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λιψθσ των 

ςυνεντεφξεων μετελζγχου).   

6.1.4 Οι ερευνθτικζσ τεχνικζσ και τα ερευνθτικά εργαλεία  

Συνεπεία του είδουσ τθσ ζρευνασ που επιλζχκθκε να εφαρμοςτεί 

πραγματοποιικθκαν δφο μετριςεισ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν 

μακθτριϊν. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, ελιφκθςαν ατομικζσ θμι-δομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ από τουσ μακθτζσ/ριεσ ςε δφο φάςεισ. Οι πρϊτεσ ελιφκθςαν πριν από 

τθν εφαρμογι τθσ διδακτικισ ακολουκίασ και χαρακτθρίηονται ωσ ςυνεντεφξεισ 

προελζγχου, ενϊ οι δεφτερεσ ελιφκθςαν μετά από τθ διδακτικι ακολουκία και 

χαρακτθρίηονται ωσ ςυνεντεφξεισ μετελζγχου.  

Θ ερευνιτρια ζλαβε από όλουσ/εσ τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ςυνεντεφξεισ 15-20 μζρεσ  

πριν και 15-20 μζρεσ μετά από τθν διδακτικι ακολουκία. Οι ςυνεντεφξεισ 

θχογραφικθκαν και απομαγνθτοφωνικθκαν. Το υλικό που προζκυψε από τθν 

ανάλυςθ των απομαγνθτοφωνθμζνων κειμζνων ςυγκροτεί τα πρωτογενι 

ερευνθτικά δεδομζνα για τθν καταγραφι, τθν ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν. Ρριν από τθν λιψθ των ςυνεντεφξεων 

διευκρινίςτθκε ςτουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ότι οι απαντιςεισ τουσ δεν κα επθρεάςουν τθ 

βακμολογία τουσ ςτο μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ϊςτε να απαλλαχκοφν από 

τθν ζνταςθ τθσ εξζταςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ τουσ 

επίδοςθσ.  

Θ ςυνζντευξθ επιλζχκθκε ωσ ερευνθτικό εργαλείο διότι παρζχει ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα ζναντι άλλων. Μεταξφ των πικανϊν λόγων που προτείνονται για τθν 
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επιλογι τθσ ςυνζντευξθσ ωσ καταλλθλότερου ερευνθτικοφ εργαλείου κεωροφνται: 

(α) θ εμπλοκι του λαμβάνοντοσ τθ ςυνζντευξθ και του μακθτι ςε μια διαδραςτικι 

ςχζςθ, (β) θ πολυπλοκότθτα τθσ γνϊςθσ που κζλουμε να διερευνιςουμε ι θ 

αςαφϊσ ςχθματιςμζνθ γνϊςθ, (γ) θ επίτευξθ του βάκουσ και τθσ ςφαιρικότθτασ 

που απαιτείται για τθν διερεφνθςθ τθσ γνϊςθσ που κζλουμε (Mason, 2003).   

Στθν εκπαιδευτικι ζρευνα που αφορά τθ διερεφνθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων 

των μακθτϊν/ριϊν για τα κζματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ιδιαίτερα για τισ 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, όπωσ είναι θ ενζργεια, θ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων είναι μια 

από τισ πλζον ςυνθκιςμζνεσ τεχνικζσ λιψθσ δεδομζνων (Driver & Warrington, 1985; 

Boyes & Stanisstreet, 1990 ; Liu, Ebenezer & Fraser, 2002 ; Δθμθτρίου & 

Κατςιγιάννθ, 2009 ;  Koliopoulos et al, 2009 ; Colonnese et al, 2012). Οι ςυνεντεφξεισ 

ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ διεξάγονται με χριςθ υλικϊν (π.χ. καρτζλεσ που 

απεικονίηουν φυςικά φαινόμενα) και ηθτείται από τα παιδιά να τισ παρατθριςουν 

κζτοντασ ςτθν ςυνζχεια ςχετικζσ ερωτιςεισ (Osborne & Gilbert, 1980 ; Taber, 2008). 

Οι ςυνεντεφξεισ αποτελοφν μια ενδεδειγμζνθ τεχνικι διερεφνθςθσ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων και ςτα κζματα που ςχετίηονται με τθν τεχνολογία (Davis et al, 2002). 

Βάςει αυτϊν κεωροφμε ότι θ ςυνζντευξθ είναι κατάλλθλθ για τθν ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα διότι: 

(α) οι μακθτζσ/ριεσ απαλλάςςονται από το άγχοσ που ενδεχομζνωσ κα προκαλοφςε 

ζνα ερωτθματολόγιο κακϊσ ο προφορικόσ λόγοσ είναι απαλλαγμζνοσ από τισ 

πικανζσ αδυναμίεσ/δυςκολίεσ ςφνταξθσ και ζκφραςθσ που ενζχει ο γραπτόσ λόγοσ, 

(β) το είδοσ (ανοιχτζσ) των ερωτιςεων και το περιεχόμενό τουσ κρίκθκε ότι δεν κα 

μποροφςε να εκφραςτεί και να γίνει κατανοθτό από τουσ μακθτζσ/ριεσ με τθ μορφι 

του ερωτθματολογίου, κακϊσ ενζχει ο κίνδυνοσ τθσ μθ κατανόθςθσ τθσ ερϊτθςθσ. 

Για το λόγο αυτό, αν και θ ςυνζντευξθ ιταν θμι-δομθμζνθ, πολλζσ φορζσ 

χρειάςτθκε να δοκοφν διευκρινίςεισ, ϊςτε να γίνουν κατανοθτζσ οι ερωτιςεισ.  

(γ) οι ερωτιςεισ απαιτοφν τθν παρατιρθςθ (π.χ. φωτογραφιϊν, ςτατικϊν και 

δυναμικϊν τριςδιάςτατων αναπαραςτατικϊν μοντζλων ΣΡΘΕ, καρτελϊν 

ενεργειακισ αλυςίδασ) και δράςεισ (ζργα) των μακθτϊν/ριϊν (π.χ. καταςκευι 

ενεργειακϊν αλυςίδων).  
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Επιπλζον, θ απουςία ερευνθτικϊν δεδομζνων από αντίςτοιχεσ ζρευνεσ, όπωσ 

προκφπτει από τθν ςχετικι βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ (ενότθτα 3.1.3) κακιςτά τθν 

ςυνζντευξθ αναγκαία ϊςτε να επιτευχκεί μια εξ αρχισ και εισ βάκοσ καταγραφι, 

κατθγοριοποίθςθ και αξιολόγθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

για τα ΣΡΘΕ. Διότι, ςφμφωνα με τθ Mason (2003), θ ςυνζντευξθ είναι μια μζκοδοσ 

παραγωγισ και όχι ςυλλογισ δεδομζνων.  

Για τον ίδιο λόγο, επιλζξαμε τισ ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ. Οι ανοικτζσ ερωτιςεισ 

μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα μθ αναμενόμενεσ ι απρόβλεπτεσ απαντιςεισ, οι 

οποίεσ μπορεί να υποδείξουν ςχζςεισ ι υποκζςεισ που δεν ζχουν εξεταςτεί ζωσ 

τϊρα (Cohen & Manion, 1994). Κακϊσ, όπωσ τονίςτθκε ςτθν ενότθτα 3.1.3, θ 

ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν 

για τα ΣΡΘΕ βρίςκεται ςτα αρχικά τθσ ςτάδια, είναι απαραίτθτο να προκφψουν από 

τθν δικι μασ ζρευνα ερευνθτικά δεδομζνα που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για 

μελλοντικζσ ζρευνεσ. Κάτι τζτοιο, εκτιμοφμε ότι είναι δυνατόν μζςω τθσ 

ςυνζντευξθσ με τα χαρακτθριςτικά που αναφζρκθκαν ιδθ.  

Οι ςυνεντεφξεισ αποτελοφνται από ερωτιςεισ που διερευνοφν τισ νοθτικζσ 

παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν αναφορικά και με τισ τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ 

γνϊςθσ: τθ φαινομενολογικι, τθν τεχνολογικι, τθν επιςτθμονικι και τθν 

περιβαλλοντικι (ενότθτα 5.2). Ριο ςυγκεκριμζνα, με τισ ςυνεντεφξεισ επιδιϊκεται να 

διερευνθκεί εάν οι μακθτζσ/ριεσ:  

(α) αναγνωρίηουν και κατονομάηουν τουσ διάφορουσ τφπουσ ΣΡΘΕ 

(φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ) 

(β) διακρίνουν τα μζρθ (υποςυςτιματα) από τα οποία δομοφνται τα διάφορα ΣΡΘΕ 

(τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ)  

(γ) περιγράφουν τθ λειτουργία των μερϊν των ΣΡΘΕ (τεχνολογικι διάςταςθ τθσ 

γνϊςθσ) 

(δ) περιγράφουν τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν 

ΣΡΘΕ, τόςο ωσ προσ τθν ποιοτικι όςο και ωσ προσ τθν ποςοτικι διάςταςθ 

(επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ) 
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(ε) περιγράφουν το ςφςτθμα (ΣΡΘΕ) κάνοντασ αναφορά ςτισ ειςροζσ/εκροζσ του και 

δίνοντασ επαρκι επιςτθμονικι εξιγθςθ για τθ λειτουργία του τόςο ωσ προσ τθν 

ποιοτικι όςο και ωσ προσ τθν ποςοτικι διάςταςθ (επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ 

γνϊςθσ) 

(ςτ) γνωρίηουν τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ 

(περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ) 

(η) ζχουν ςυγκροτιςει ζνα μοντζλο ςκζψθσ κατάλλθλο για τθν περιγραφι και 

ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ με ενεργειακοφσ όρουσ (επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ). 

Οι ειδικοί ςτόχοι των ςυνεντεφξεων αντιςτοιχοφν ςτουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ (ενότθτα 5.1). Θ ςυνζντευξθ προελζγχου διαφζρει από τθ ςυνζντευξθ 

μετελζγχου, κυρίωσ ωσ προσ το πλικοσ των ερωτιςεων (παράρτθμα 1). Θ 

ςυνζντευξθ προελζγχου περιλαμβάνει 10 ερωτιςεισ, εκ των οποίων οι δφο πρϊτεσ 

διερευνοφν τθ φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, οι επόμενεσ δφο τθν 

τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ και ακολουκοφν τζςςερισ ερωτιςεισ που 

διερευνοφν τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ.  Από αυτζσ οι δφο αφοροφν τθν 

ποιοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ και οι άλλεσ δφο τθν ποςοτικι φφςθ τθσ. Θ ςυνζντευξθ 

προελζγχου ολοκλθρϊνεται με δφο ερωτιςεισ που διερευνοφν τθν περιβαλλοντικι 

διάςταςθ τθσ γνϊςθσ. Πλεσ οι ερωτιςεισ επικεντρϊνουν ςτθ διερεφνθςθ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν για τον ΑΘΣ. Θ ςυνζντευξθ μετελζγχου 

περιλαμβάνει 22 ερωτιςεισ. Οι 10 από αυτζσ είναι οι ίδιεσ με τισ ερωτιςεισ τθσ 

ςυνζντευξθσ προελζγχου και διερευνοφν τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ για τον ΑΘΣ 

(ερωτιςεισ 1-7 ΑΘΣ) αλλά και τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν 

μζτρθςθ τθσ ενζργειασ και τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ (ερωτιςεισ 

ΣΡΘΕ 1, ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 3).  

Επιπλζον, εκτόσ από τισ ερωτιςεισ που αφοροφν τον ΑΘΣ, με τισ οποίεσ, κατά τον 

ςτατιςτικό ζλεγχο, γίνεται άμεςθ ςφγκριςθ μεταξφ των απαντιςεων προελζγχου και 

μετελζγχου υπάρχουν και 7 ερωτιςεισ οι οποίεσ διερευνοφν τισ νοθτικζσ 

παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν  για τον ΥΘΣ (ερωτιςεισ 1-7 ΥΘΣ), δθλαδι ζνα άλλο 

ςφςτθμα που αποτζλεςε αντικείμενο διδαςκαλίασ, όπωσ και ο ΑΘΣ, ςτα πλαίςια τθσ 

διδακτικισ ακολουκίασ. Ακόμθ, ςτθ ςυνζντευξθ μετελζγχου, 5 ερωτιςεισ 



130 
 

(ερωτιςεισ 1-5 Φ/Β) διερευνοφν τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν και 

για ζνα τρίτο ςφςτθμα, τα Φωτοβολταϊκά Στοιχεία (Φ/Β) τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται προσ διδαςκαλία ςτθν διδακτικι ακολουκία. Τα Φ/Β επιλζχκθκαν, 

διότι εντάςςονται ςτα ςυςτιματα ΑΡΕ. Ιδιαιτζρωσ ςτθν Ελλάδα, εκτιμάται ότι 

περίπου 2.000.000 νοικοκυριά διακζτουν προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ Φ/Β 

από τθ λειτουργία των οποίων μπορεί να καλυφκεί το 30% τθσ ςυνολικισ 

κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ χϊρασ, γεγονόσ που ςθμαίνει αντίςτοιχο 

περιοριςμό καφςθσ υδρογονανκράκων και ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ (Σακκά & 

Τρυπαναγνωςτόπουλοσ, 2014). Τα Φ/Β αποτελοφν ζνα άγνωςτο για τα παιδιά 

ςφςτθμα, το οποίο παρόλο που ζχει ουςιαςτικζσ δομικζσ διαφορζσ από τον ΑΘΣ και 

τον ΥΘΣ, είναι δυνατόν να περιγραφεί και να ερμθνευτεί μζςω του εννοιολογικοφ 

μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων. Ενδιαφζρει ωσ εκ τοφτου, να διερευνθκεί εάν 

οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν αναπτφξει ζνα νοθτικό μοντζλο το οποίο μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν για να περιγράψουν και να ερμθνεφςουν τθ λειτουργία ενόσ 

ΣΡΘΕ με εντελϊσ διαφορετικά φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά από τα ΣΡΘΕ που 

ζχουν αποτελζςει αντικείμενο διδαςκαλίασ. Εξαιτίασ τθσ διαφοράσ αυτισ του 

ςυςτιματοσ των Φ/Β από τον ΑΘΣ και τον ΥΘΣ τζκθκε για τα Φ/Β μία ερϊτθςθ ςε ό, 

τι αφορά τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, κακϊσ κεωρικθκε ότι αυτι και 

μόνο επαρκεί ϊςτε να διαπιςτωκεί εάν τα παιδιά μποροφν να περιγράψουν τθν 

τεχνολογικι φφςθ του ςυςτιματοσ. Για τον ίδιο λόγο τζκθκε μόνο μία ερϊτθςθ για 

τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ αναφορικά με τθν ποιοτικι εξιγθςθ τθσ 

λειτουργίασ των Φ/Β με βάςθ το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ.   

Θ ςειρά των ερωτιςεων ακολουκεί τθν λογικι προςζγγιςθσ τθσ μελζτθσ ενόσ 

ςυςτιματοσ. Αρχικά οι ερωτιςεισ ςχετίηονται με τθ φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ 

γνϊςθσ, ακολοφκωσ με τθν τεχνολογικι, τθν επιςτθμονικι και τζλοσ με τθν 

περιβαλλοντικι. Θ ςειρά αυτι είναι ευδιάκριτθ κατά τθν παρατιρθςθ του πίνακα 

6.2 που ακολουκεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθν ςυνζντευξθ προελζγχου, όπου 

οι ερωτιςεισ αφοροφν μόνο ζνα ςφςτθμα, τον ΑΘΣ. Ωςτόςο, θ ίδια ςειρά τθρείται 

και ςτθν ςυνζντευξθ μετελζγχου, με εξαίρεςθ τισ ερωτιςεισ ΣΡΘΕ 1,  ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 

3 οι οποίεσ τοποκετοφνται ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ, διότι δεν αφοροφν ςε ειδικά 

κζματα, αυςτθρά ςυνδεδεμζνα με ςυγκεκριμζνα ΣΡΘΕ. Αφοφ τεκοφν οι ερωτιςεισ 
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για τον ΑΘΣ (φαινομενολογικι, τεχνολογικι και επιςτθμονικι διάςταςθ), ακολουκεί 

θ ςειρά ερωτιςεων για τον ΥΘΣ και ζπεται θ ςειρά των ερωτιςεων για τα Φ/Β.  Θ 

ςυνζντευξθ ολοκλθρϊνεται με τισ ερωτιςεισ ΣΡΘΕ 1, ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 3. 

Ρίνακασ 6. 2: Συνοπτικι παρουςίαςθ των ερωτιςεων των ςυνεντεφξεων ανά διάςταςθ 
γνϊςθσ 

Διάςταςθ γνϊςθσ 
Συνζντευξθ  προελζγχου 

(ερωτιςεισ) 
Συνζντευξθ μετελζγχου (ερωτιςεισ) 

Φαινομενολογικι 
1 ΑΘΣ, 2 ΑΘΣ  

 

1 ΑΘΣ, 2 ΑΘΣ  

1ΥΘΣ, 2ΥΘΣ 

1 Φ/Β, 2 Φ/Β 

Τεχνολογικι 
3 ΑΘΣ, 4 ΑΘΣ 

 

3 ΑΘΣ, 4 ΑΘΣ 

3 ΥΘΣ, 4ΥΘΣ 

3 Φ/Β 

Επιςτθμονικι 5 ΑΘΣ, 6 ΑΘΣ, 7 ΑΘΣ, 8 ΑΘΣ  

5 ΑΘΣ, 6 ΑΘΣ, 7 (α, β, γ) ΑΘΣ 

5 ΥΘΣ, 6 ΥΘΣ, 7  (α, β, γ) ΥΘΣ 

4 Φ/Β, 5 (α, β, γ) Φ/Β 

ΣΡΘΕ 1 

Ρεριβαλλοντικι 9 ΑΘΣ, 10 ΑΘΣ ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 3 

 

Οι ερωτιςεισ που αφοροφν τα ςυςτιματα ΥΘΣ και Φ/Β ετζκθςαν μόνο ςτθν 

ςυνζντευξθ μετελζγχου. Αυτι είναι μια μεκοδολογικι επιλογι προκειμζνου να  

αποφευχκοφν δφο μακροςκελείσ ςυνεντεφξεισ (προζλεγχοσ-μετζλεγχοσ), οι οποίεσ 

προκαλοφν κόπωςθ ςτα μικρά παιδιά και ενδζχεται εξαιτίασ αυτισ να περιοριςτεί 

το ενδιαφζρον και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ. Επιπλζον, με τθν επιλογι αυτι, 

επιδιϊκεται να γίνει θ ςυνζντευξθ μετελζγχου λιγότερο προβλζψιμθ από τουσ 

μακθτζσ/ριεσ και να διατθριςει αμείωτο το ενδιαφζρον τουσ. Ραράλλθλα, ωσ προσ 

το περιεχόμενο, το ερευνθτικό ενδιαφζρον για τα ςυςτιματα αυτά δεν αποτελεί 

αυτοςκοπό (οικοδόμθςθ γνϊςεων για τα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα) αλλά ενζχει ζνα 

πιο ουςιϊδεσ ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ το οποίο ςυνδζεται με τθν οικοδόμθςθ 

νοθτικϊν μοντζλων για τθν περιγραφι και ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ. Θ 

ςυςχζτιςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τα τρία διαφορετικά ςυςτιματα (ΑΘΣ, 

ΥΘΣ, Φ/Β) είναι δυνατό να ςτοιχειοκετιςει τθν επάρκεια και ςυνάφεια τθσ 

ςυγκρότθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Από τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ 
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διαμορφϊνονται, κατά τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ, ηεφγθ ι τριάδεσ μεταβλθτϊν (κατά 

περίπτωςθ) και εφαρμόηονται τεχνικζσ παραγοντικισ ανάλυςθσ (ενότθτα 6.2.2) 

ϊςτε να  καταδειχκεί, αν και εφόςον υπάρχει ςυςχζτιςθ (και τι είδουσ) μεταξφ τουσ 

(ενότθτα 6.2.1.ανάλυςθ τρίτου επιπζδου).   

Γενικότερα, θ ςυγκρότθςθ και θ λογικι των ςυνεντεφξεων, ζτςι όπωσ αναλφκθκε 

πιο πάνω, τθν κακιςτοφν ιςχυρό εργαλείο διερεφνθςθσ των νοθτικϊν παραςτάςεων 

διότι ενεργοποιοφν νοθτικζσ διεργαςίεσ όπωσ, θ περιγραφι και θ ερμθνεία  

ςυγκεκριμζνων φυςικϊν φαινομζνων. Στθν επόμενθ ενότθτα (6.2) περιγράφονται 

αναλυτικά οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ των δεδομζνων που προζκυψαν από τισ 

ςυνεντεφξεισ.  

6.2 Θ αξιολόγθςθ των δεδομζνων  

6.2.1 Οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ των δεδομζνων 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων που προζρχονται από τισ δοκιμαςίεσ προελζγχου και 

μετελζγχου των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν (εξαρτθμζνθ μεταβλθτι) 

διαρκρϊνεται ςε τρία επίπεδα (πίνακασ 6.3). Σε ό, τι αφορά τον ΑΘΣ θ ανάλυςθ ςτο 

πρϊτο επίπεδο γίνεται ςε δφο ςτάδια: πριν τθν διδακτικι ακολουκία και μετά από 

τθν διδακτικι ακολουκία. Στο δεφτερο επίπεδο ανάλυςθσ εκτόσ των ςταδίων αυτϊν 

γίνεται και ςφγκριςθ των δεδομζνων πριν και μετά από τθ διδακτικι ακολουκία (3ο 

ςτάδιο). Ραράλλθλα, ςε ό, τι αφορά τον ΥΘΣ και τα Φ/Β θ ανάλυςθ γίνεται μόνο ςε 

ζνα ςτάδιο, μετά από τθν διδακτικι ακολουκία, κακϊσ οι ερωτιςεισ που 

ςχετίηονται με τα δφο αυτά ςυςτιματα τζκθκαν μόνο ςτθν ςυνζντευξθ μετελζγχου 

(ενότθτα 6.1.4).  
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Ρίνακασ 6.3: Θ ανάλυςθ των δεδομζνων 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων 

 Σφςτθμα Σφςτθμα 

Επίπεδα Στάδια ΑΘΣ ΥΘΣ, φ/Β 

1ο 
1ο Κατθγορίεσ προελζγχου  

2ο Κατθγορίεσ μετελζγχου Κατθγορίεσ μετελζγχου 

2ο 

1ο Επάρκεια προελζγχου  

2ο Επάρκεια μετελζγχου Επάρκεια μετελζγχου 

3ο 
Σφγκριςθ επάρκειασ προελζγχου- 

μετελζγχου  

 

3ο 2ο 
Συςχετίςεισ μεταξφ τθσ επάρκειασ των απαντιςεων μετά από τθν 

διδακτικι ακολουκία (μετζλεγχοσ) για όλα τα ςυςτιματα 

 

Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ αναλφςεισ κάκε επιπζδου παρουςιάηονται ςτθν 

ςυνζχεια.  

Ανάλυςθ πρϊτου επιπζδου: Θ κατθγοριοποίθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων  

Θ ανάλυςθ του πρϊτου επιπζδου ςυνίςταται ςτθν κατθγοριοποίθςθ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ζτςι όπωσ αυτζσ εκφράηονται ςτισ απαντιςεισ 

των ςυνεντεφξεων προελζγχου και μετελζγχου. Με τισ αναλφςεισ του πρϊτου 

επιπζδου οι νοθτικζσ παραςτάςεισ κατθγοριοποιοφνται βάςει ςυγκεκριμζνων 

κριτιριων τα οποία κα αναλυκοφν ςτθν ςυνζχεια ανά διάςταςθ γνϊςθσ.  

Για τθν κατθγοριοποίθςθ εφαρμόηεται θ τεχνικι παραγωγισ κατθγοριϊν 

ταξινόμθςθσ από τα δεδομζνα (Mason, 2003) με βάςθ το περιεχόμενο των 

απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ.  

Βαςικό κριτιριο διαμόρφωςθσ των κατθγοριϊν για τθ φαινομενολογικι διάςταςθ 

γνϊςθσ είναι θ αναγνϊριςθ του ΣΡΘΕ (ςε φωτογραφία και μακζτα) ωσ όλου και θ 

απόδοςθ ςε αυτό ονόματοσ (Ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο ι ςτακμόσ, Υδροθλεκτρικό 

εργοςτάςιο ι ςτακμόσ, Ράρκο Φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων). Με βάςθ το κριτιριο 

αυτό οι απαντιςεισ κατατάχκθκαν ςε τρεισ κατθγορίεσ:  

Κατθγορία Α. Ονομάηουν το ΣΡΘΕ που βλζπουν ςτθν φωτογραφία ι ςτθν μακζτα 

διατυπϊνοντασ ορκά τθν ονομαςία του 
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Κατθγορία Β. Αποδίδουν ζναν ειδικό χαρακτθριςμό  (π.χ. εργοςτάςιο παραγωγισ 

ενζργειασ) ι δεν ονομάηουν ςωςτά το ςφςτθμα που ζχει παρόμοια 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά με αυτό που τουσ ηθτείται να αναγνωρίςουν (π.χ. 

ονομάηουν τον ΑΘΣ ωσ πυρθνικό εργοςτάςιο) ι περιγράφουν τι κάνει το ΣΡΘΕ χωρίσ 

όμωσ να του αποδϊςουν ονομαςία 

Κατθγορία Γ. Αποδίδουν ζναν γενικό χαρακτθριςμό (π.χ. εργοςτάςιο, θλεκτρικό) ι 

ονομάηουν το ςφςτθμα με εντελϊσ λανκαςμζνο όνομα (π.χ. ονομάηουν τον ΑΘΣ ωσ 

εργοςτάςιο βιομάηασ) ι το χαρακτθρίηουν ωσ ςπίτι 

Κατθγορία Δ. Χωρίσ απάντθςθ. (Είτε απαντοφν "Δεν ξζρω” είτε δεν απαντοφν. Στθν 

δεφτερθ περίπτωςθ εντάςςονται οι απαντιςεισ “δεν κυμάμαι”, “δεν είμαι 

ςίγουροσ/ςίγουρθ”) 

Στον πίνακα 6.4 που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικζσ απαντιςεισ 

μακθτϊν/ριϊν ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ φαινομενολογικισ διάςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ.  

Ρίνακασ 6.4: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ φαινομενολογικισ 
διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ 

Ερϊτθςθ Κατθγορία Ενδεικτικι απάντθςθ 

1
 (

Α
Θ

Σ,
 Υ

Θ
Σ,

 Φ
/Β

) 

Α Είναι ζνα υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο (Μ1, μετζλεγχοσ) 

Β Είναι ζνα εργοςτάςιο που παράγει ενζργεια (Μ10, προζλεγχοσ) 

Γ Μου κυμίηει κάτι ςαν εργοςτάςιο, δεν είμαι ςίγουρθ, δεν το ζχω 

ξαναδεί ςε τζτοια μορφι και βγαίνει καπνόσ από τα 

μθχανιματα… αυτά  (Μ4, προζλεγχοσ) 

Δ Χωρίσ αιτιολόγθςθ 

2
 (

Α
Θ

Σ,
 Υ

Θ
Σ,

 Φ
/Β

) 

Α Είναι μια μακζτα που αναπαριςτά το ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο 

(Μ15, μετζλεγχοσ) 

Β Ζνα εργοςτάςιο που παράγει ρεφμα (Μ11, μετζλεγχοσ) 

Γ ε… Αιολικό πάρκο; *…+ θλιακά… θλιακζσ ςυςκευζσ (Μ7, 

μετζλεγχοσ) 

Δ Χωρίσ αιτιολόγθςθ 

 

Για τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ δφο είναι τα βαςικά κριτιρια 

κατθγοριοποίθςθσ, τα οποία ςχετίηονται με (α) τθ γνϊςθ τθσ δομισ των ΣΡΘΕ  
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(ερωτιςεισ 3 ΑΘΣ, 3 ΥΘΣ) και (β) τθ γνϊςθ για τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν του ςυςτιματοσ (ερωτιςεισ 4 ΑΘΣ, 4 ΥΘΣ, 3 

Φ/Β). Ριο ςυγκεκριμζνα, διερευνάται εάν οι μακθτζσ/ριεσ γνωρίηουν ποια είναι τα 

διάφορα μζρθ/υποςυςτιματα (π.χ. καυςτιρασ, λζβθτασ, κτλ) του ςυςτιματοσ. 

Επιπλζον, ωσ προσ το δεφτερο κριτιριο διερευνάται εάν γνωρίηουν ποια είναι θ 

λειτουργία των υποςυςτθμάτων (π.χ. ςτον καυςτιρα καίγεται το καφςιμο υλικό) και 

κυρίωσ, ποιεσ είναι οι ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν του 

ςυςτιματοσ (π.χ. ο καυςτιρασ ςυνδζεται με τον λζβθτα και κερμαίνει το νερό ςτον 

λζβθτα) όταν παρατθροφν τθ ςτατικι μακζτα του ςυςτιματοσ (ΑΘΣ, ΥΘΣ, Φ/Β κατά 

περίπτωςθ). 

Με βάςθ τα κριτιρια αυτά οι απαντιςεισ κατατάχκθκαν ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

Ωσ προσ τθ δομι  

Κατθγορία Α: Γνωρίηουν όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ 

Κατθγορία Β: Γνωρίηουν τουλάχιςτον δφο ι τρία μζρθ του ςυςτιματοσ 

Κατθγορία Γ: Γνωρίηουν ζνα μζροσ του ςυςτιματοσ ι δεν γνωρίηουν κανζνα μζροσ 

του ςυςτιματοσ 

Κατθγορία Δ: Χωρίσ απάντθςθ. (Είτε απαντοφν “Δεν ξζρω” είτε δεν απαντοφν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εντάςςονται και οι απαντιςεισ “δεν κυμάμαι”, “δεν είμαι 

ςίγουροσ/ςίγουρθ”) 

Ωσ προσ τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν 

(υποςυςτθμάτων) του ςυςτιματοσ  

Κατθγορία Α: Ρροβλζπουν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ι περιγράφουν  τθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ ωσ πλιρθ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 

λειτουργίασ/διανομισ.  

Κατθγορία Β: Ρροβλζπουν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ι περιγράφουν τθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 

λειτουργίασ/διανομισ. Θ  αλυςίδα αντικειμζνων είναι είτε ελλιπισ (παραλείπουν 

κάποια μζρθ του ςυςτιματοσ), είτε λανκαςμζνθ (αναφζρουν τα μζρθ αλλά δεν τουσ 

αποδίδουν τθ ςωςτι λειτουργία). 
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Κατθγορία Γ: Κατά τθν πρόβλεψθ ι περιγραφι τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ το 

ςφςτθμα δεν γίνεται αντιλθπτό ωσ αλυςίδα αντικειμζνων. 

Κατθγορία Δ: Χωρίσ απάντθςθ (Είτε απαντοφν “Δεν ξζρω” είτε δεν απαντοφν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εντάςςονται και οι απαντιςεισ “δεν κυμάμαι”, “δεν είμαι 

ςίγουροσ/ςίγουρθ”). 

Στον πίνακα 6.5 που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικζσ απαντιςεισ 

μακθτϊν/ριϊν ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ.  
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Ρίνακασ 6.5: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ τεχνολογικισ 
διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ 

 

 

 

Ερϊτθςθ Κατθγορία Ενδεικτικι απάντθςθ 
3

 (
Α

Θ
Σ,

 Υ
Θ

Σ)
 

Α Το ζνα είναι ο καυςτιρασ ςτον οποίο καίγεται καφςιμθ φλθ. Το δφο 

είναι ο λζβθτασ που εκεί υπάρχει νερό το οποίο ηεςταίνεται από τον 

καυςτιρα, το τρία είναι θ τουρμπίνα που κινείται από τον ατμό που 

παράγεται από το νερό που εξατμίηεται και το τζςςερα είναι θ 

γεννιτρια που μετατρζπει τθν κίνθςθ τθσ τουρμπίνασ ςε θλεκτρικό 

ρεφμα (Μ6, μετζλεγχοσ) 

Β Το ζνα είναι ο καυςτιρασ, το δφο είναι ο λζβθτασ, το τρία είναι θ 

γεννιτρια και το τζςςερα είναι θ τουρμπίνα (Μ10, μετζλεγχοσ) 

Γ Το ζνα, δεν ζχω ιδζα. Το δφο μου φαίνεται, είναι ςαν ατμομθχανι ι 

βραςτιρασ …κατά τθν γνϊμθ μου. Το τρία μου φαίνεται ςαν 

πυροςβεςτιρασ εμζνα. Μου φαίνεται, είναι ςαν ατμομθχανι ι 

βραςτιρασ, κατά τθν γνϊμθ μου. Το τζςςερα δεν ξζρω (Μ5, 

προζλεγχοσ) 

Δ Χωρίσ αιτιολόγθςθ 

4
 (

Α
Θ

Σ,
 Υ

Θ
Σ,

 Φ
/Β

) 

Α Μζςα ςτον καυςτιρα υπάρχει νερό, το οποίο, για τθν ακρίβεια 

υπάρχει φωτιά, όπου ςτο νοφμερο δφο μεταφζρεται θ κερμότθτα και 

ζτςι το  νερό εξατμίηεται από τθ πολλι ηζςτθ. Το νοφμερο δφο είναι ο 

λζβθτασ και ζτςι ο ατμόσ μεταφζρεται μζςω του ςωλινα και πάει 

ςτον νοφμερο τρία, όπου το νοφμερο τρία που είναι θ τουρμπίνα και 

μζςω, και εξαιτίασ του ατμοφ θ τουρμπίνα αρχίηει να γυρίηει, ενϊ θ 

κίνθςθ πθγαίνει ςτο νοφμερο τζςςερα που είναι ο λζβθτασ… και ….όχι 

λάκοσ είναι  θ γεννιτρια, και θ γεννιτρια μετατρζπει τθν κίνθςθ ςε 

θλεκτριςμό και ζτςι ο θλεκτριςμόσ μζςω καλωδίων μεταφζρεται προσ 

τθν λάμπα και ζτςι θ λάμπα ανάβει (Μ4, μετζλεγχοσ) 

Β Νομίηω ότι ςτο νοφμερο ζνα ζχει κάτι που το πατάσ, ςαν που το 

κάνεισ πάνω κάτω, και  δίνει πίεςθ ςτο μθχάνθμα δφο, ποφ δίνει 

κίνθςθ ςτο …ςτθν τροχαλία τρία, και γυρνάει θ τροχαλία με το 

ςκοινάκι και ζτςι δίνει τθν ενζργεια ςε εκείνθ τθν μπαταρία που 

περνάει μζςα από τα καλϊδια και ζρχεται ςτισ λάμπεσ (Μ8, 

προζλεγχοσ) 

Γ Γυρίηει ο τροχόσ το 3 και κάπωσ παράγει θλεκτριςμό, μάλλον. Και 

ανάβουν οι λάμπεσ (Μ18, προζλεγχοσ) 

Δ Χωρίσ αιτιολόγθςθ 
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Οι ερωτιςεισ τθσ  επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ διακρίνονται ςε αυτζσ που 

ςχετίηονται με τθν ποιοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ (ερωτιςεισ 5 ΑΘΣ, 6 ΑΘΣ, 5 ΥΘΣ, 6 

ΥΘΣ, 4 Φ/Β) και ςε αυτζσ που ςχετίηονται με τθν ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ 

(ερωτιςεισ 7 ΑΘΣ, 8 ΑΘΣ, 7 ΥΘΣ, 5 Φ/Β, ΣΡΘΕ1 ).  

Τα κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ των απαντιςεων που ςχετίηονται με τθν 

επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ εςτιάηουν ςτθν εξιγθςθ που δίνουν 

οι μακθτζσ/ριεσ για το φαινόμενο άναμμα τθσ λάμπασ κατά τθ λειτουργία του ΑΘΣ 

ςτθν ςυνζντευξθ προελζγχου και κατά τθ λειτουργία των ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β ςτθν 

ςυνζντευξθ μετελζγχου. Ριο ςυγκεκριμζνα, το κριτιριο κατθγοριοποίθςθσ των 

απαντιςεων ςυνίςταται ςτθν επαρκι ι μθ χριςθ του μοντζλου τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ (Δελζγκοσ, 2012) από τουσ μακθτζσ/ριεσ κατά τθν προςπάκειά τουσ να 

εξθγιςουν το φαινόμενο. Σε ό, τι αφορά τθν ποιοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ, οι δφο 

βαςικζσ ερωτιςεισ (‘Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ’; & ‘Καταςκεφαςε τθν ενεργειακι 

αλυςίδα ϊςτε να εξθγιςεισ γιατί ανάβουν οι λάμπεσ. Εξιγθςε με λόγια τθν 

ενεργειακι αλυςίδα’) κζτουν κατ’ ουςίαν το ίδιο ερϊτθμα, ωςτόςο με τθν πρϊτθ οι 

μακθτζσ/ριεσ καλοφνται με τον δικό τουσ αυκόρμθτο τρόπο και τισ γνϊςεισ τουσ να 

επιλζξουν τθν εξιγθςθ που κρίνουν ωσ τθν πλζον κατάλλθλθ, ενϊ με τθν δεφτερθ 

καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν το ςυγκεκριμζνο μοντζλο των ενεργειακϊν 

αλυςίδων.  Ζτςι προζκυψαν οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

Κατθγορία Α: Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

Κατθγορία Β: Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων  

Κατθγορία Γ: Εξιγθςθ με λανκαςμζνα εννοιολογικά ςτοιχεία του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων  

Κατθγορία Δ: Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ  

Κατθγορία Ε: Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία             



139 
 

Κατθγορία ΣΤ: Χωρίσ απάντθςθ (Είτε απαντοφν “Δεν ξζρω” είτε δεν απαντοφν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εντάςςονται και οι απαντιςεισ “δεν κυμάμαι”, “δεν είμαι 

ςίγουροσ/ςίγουρθ”) 

Στον πίνακα 6.6 που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικζσ απαντιςεισ 

μακθτϊν/ριϊν ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ για τθν ποιοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ.  

Ρίνακασ 6.6: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ 
διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ (ποιοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ) 

Ερϊτθςθ Κατθγορία Ενδεικτικι απάντθςθ 

5
 Α

Θ
Σ,

 6
 Α

Θ
Σ,

 5
 Υ

Θ
Σ,

 6
 Υ

Θ
Σ,

 4
 Φ

/Β
 

Α 

Ζκανα αποκικθ ενζργειασ τον φακό που δίνει φωσ ςτο 

φωτοβολταϊκό που είναι μετατροπζασ ενζργειασ, που το 

φωτοβολταϊκό δίνει θλεκτριςμό ςτθν λάμπα που είναι 

μετατροπζασ ενζργειασ και θ λάμπα δίνει φωσ/κερμότθτα ςτο 

περιβάλλον που είναι αποκικθ ενζργειασ (Μ20, μετζλεγχοσ) 

Β Ζχω φτιάξει το φράγμα, που το νερό δίνει κίνθςθ ςτθν 

γεννιτρια, θ γεννιτρια μετατρζπει τθν κίνθςθ ςε ενζργεια και 

δίνει τθν κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα και μετά θ τουρμπίνα 

μεταφζρει τον θλεκτριςμό ςτισ λάμπεσ και δίνουν φωσ και 

κερμότθτα ςτο περιβάλλον (Μ11, μετζλεγχοσ) 

Γ Εδϊ βλζπω πϊσ ζχετε ενϊςει με τα μθχανιματα κάτι καλϊδια. 

Τα καλϊδια παράγουν ρεφμα, το οποίο μετακινείται από τα 

οχιματα ςτα καλϊδια και τα καλϊδια τα μεταφζρουν ςτισ 

λάμπεσ (Μ17, προζλεγχοσ) 

Δ Γιατί… είναι προγραμματιςμζνο να δίνει ρεφμα προσ τισ 

κολϊνεσ όποτε χρειαςτεί (Μ7, προζλεγχοσ) 

Ε  Οι λάμπεσ ανάβουν γιατί θ ενζργεια που μεταφζρεται από τα 

καλϊδια φτάνει ςε αυτιν (Μ4, προζλεγχοσ) 

ΣΤ Χωρίσ αιτιολόγθςθ 

 

Εκτόσ από τθν προαναφερκείςα κατθγοριοποίθςθ ωσ προσ τθν εξιγθςθ, του 

φαινομζνου, γίνεται και μια δεφτερθ κατθγοριοποίθςθ των απαντιςεων ωσ προσ 

τθν ςωςτι ι μθ καταςκευι των ενεργειακϊν αλυςίδων είτε με τοποκζτθςθ καρτϊν 

(ςτον προζλεγχο 6 ΑΘΣ) είτε από μνιμθσ με χαρτί και μολφβι (ςτον μετζλεγχο 6 ΑΘΣ, 

6 ΥΘΣ, 4 Φ/Β).  

Οι κατθγορίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 
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Κατθγορία Α: Σωςτι και πλιρθσ καταςκευι τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν 

εξιγθςθ του φαινομζνου  

Κατθγορία Β: Σωςτι αλλά ελλιπισ καταςκευι τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν 

εξιγθςθ του φαινομζνου  

Κατθγορία Γ: Λανκαςμζνθ καταςκευι τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν εξιγθςθ 

του φαινομζνου  

Σε ό, τι αφορά τθν ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ τζκθκαν δφο ερωτιςεισ. Θ μία από 

αυτζσ κζτει τρία υπο-ερωτιματα *ερωτιςεισ 7 (α, β, γ) ΑΘΣ, 7(α, β, γ)  ΥΘΣ και 5 (α, 

β, γ) Φ/Β+ και καλεί τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ να προτείνουν αλλαγζσ που μπορεί να 

γίνουν ςτα ςυςτιματα ϊςτε να επιτευχκοφν διαφορετικά αποτελζςματα κατά τθ 

λειτουργία τουσ (π.χ. λάμπεσ μεγαλφτερθσ ιςχφοσ). Θ δεφτερθ ερϊτθςθ που 

ςχετίηεται με τθν ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ και κυρίωσ με τθν μζτρθςθ τθσ 

ενζργειασ, τζκθκε ςτθν ςυνζντευξθ προελζγχου (ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ) αλλά και ςτθ 

ςυνζντευξθ μετελζγχου (ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1).  

Θζτοντασ ωσ κριτιριο κατθγοριοποίθςθσ των απαντιςεων, όπωσ και ςτισ 

προθγοφμενεσ (ποιοτικι φφςθ) τθν επαρκι ι μθ χριςθ του μοντζλου τθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ, προζκυψαν οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ:  

Κατθγορία Α: Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποςοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων  

Κατθγορία Β: Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποςοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων                       

Κατθγορία Γ: Εξιγθςθ με λανκαςμζνα εννοιολογικά ςτοιχεία του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων  

Κατθγορία Δ: Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ.  

Κατθγορία Ε: Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία            

Κατθγορία ΣΤ: Χωρίσ απάντθςθ (Είτε απαντοφν “Δεν ξζρω” είτε δεν απαντοφν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εντάςςονται και οι απαντιςεισ “δεν κυμάμαι”, “δεν είμαι 

ςίγουροσ/ςίγουρθ”) 
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Στον πίνακα 6.7 που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικζσ απαντιςεισ 

μακθτϊν/ριϊν ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ (ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ).  

Ρίνακασ 6.7: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ 
διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ (ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ)  

Ερϊτθςθ Κατθγορία Ενδεικτικι απάντθςθ 

 

7
 Α

Θ
Σ,

 7
 Υ

Θ
Σ,

 5
 Φ

/Β
 

Α ... Να βάηαμε... περιςςότερεσ τουρμπίνεσ και λίγο πιο μεγάλο 
καυςτιρα και λζβθτα για να παράγουμε περιςςότερθ ενζργεια 
και να γυρνάει πιο γριγορα... Να είχαμε μεγαλφτερθ ιςχφ. 
(Μ10, μετζλεγχοσ) 

Β Θα μποροφςαμε να ανάψουμε όλο το ςφςτθμα για 

περιςςότερο χρόνο εεε.... ι να... να  βάλουμε δφο τουρμπίνεσ 

και δφο γεννιτριεσ οι οποίεσ κα δίνουν ςε μία λάμπα 

προκειμζνου για δφο λάμπεσ, οπότε θ λάμπα κα ζχει πιο πολφ 

ενζργεια για να ανάβει για περιςςότερο χρόνο (Μ1, 

μετζλεγχοσ) 

Γ (δεν υπιρξαν απαντιςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ) 

Δ Να γυρνάει περιςςότερο ο μοχλόσ και να περιμζνουμε 

περιςςότερθ ϊρα  (Μ21, προζλεγχοσ) 

Ε … Αν είχαμε περιςςότερθ κίνθςθ… και … πιο πολφ νομίηω… 

ενζργεια (Μ19, προζλεγχοσ) 

ΣΤ Χωρίσ αιτιολόγθςθ 

 

Σχετικά με τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ χρθςιμοποιοφμε ωσ κριτιρια 

για τθν κατθγοριοποίθςθ το είδοσ τθσ αιτιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ 

όταν προτείνουν λφςεισ ςε ζνα περιβαλλοντικό πρόβλθμα (ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ ςτον 

προζλεγχο και ΣΡΘΕ 2 ςτον μετζλεγχο) ι όταν αιτιολογοφν μια δράςθ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ (ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ ςτον προζλεγχο και ΣΡΘΕ 3 ςτον 

μετζλεγχο). Θεωροφμε ότι, οι αιτιολογιςεισ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα πρζπει να 

εμπεριζχουν ςτοιχεία επιςτθμονικϊν γνϊςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, κριτιριο 

κατθγοριοποίθςθσ αποτελεί θ επαρκισ ι όχι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ και 

τθσ αιτιολόγθςθσ τθσ δράςθσ με ενεργειακοφσ όρουσ.  

Αναλυτικά, διαμορφϊνονται οι κατθγορίεσ των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ ωσ εξισ: 

Για τισ ερωτιςεισ 9 ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 2  
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Κατθγορία Α: Αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του ςυςτιματοσ και 

εντοπίηουν τθν επίλυςθ του ενεργειακοφ προβλιματοσ, κατά προτεραιότθτα, ςτθν 

αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ (ΑΘΣ) είτε με ςυςτιματα ΑΡΕ τα οποία 

διδάχκθκαν (ΥΘΣ, Α/Γ) ι/και με ςυςτιματα ΑΡΕ τα οποία δεν διδάχκθκαν (Φ/Β)  

Κατθγορία Β: Αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του ςυςτιματοσ αλλά 

εντοπίηουν τθν επίλυςθ του ενεργειακοφ προβλιματοσ τόςο ςτθν αλλαγι τθσ 

καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ (μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ) όςο και ςτθν 

αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ (ΑΘΣ) με ςφςτθμα ΑΡΕ το οποίο δεν 

διδάχκθκαν (Φ/Β) 

Κατθγορία Γ: Δεν αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του ςυςτιματοσ και 

εντοπίηουν τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, κατά προτεραιότθτα, ςτθν αλλαγι τθσ 

καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ (μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ) 

Στον πίνακα 6.8 που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικζσ απαντιςεισ 

μακθτϊν/ριϊν ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ.  

Ρίνακασ 6.8: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ περιβαλλοντικισ 
διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ  Κατθγορία Ενδεικτικι απάντθςθ 

9
 Α

Θ
Σ,

 Σ
Ρ

Θ
Ε 

2
 

Α Τα φωτοβολταϊκά και… το φράγμα… το υδροθλεκτρικό 

εργοςτάςιο… Α,  και οι ανεμογεννιτριεσ (Μ4, μετζλεγχοσ) 

Β Τα φωτοβολταϊκά (Μ14, μετζλεγχοσ) 

Γ 

 

 

 

Στα φουγάρα των εργοςταςίων μποροφν να βάλουν φίλτρα για 

να μθν βγαίνει καπνόσ βρϊμικοσ ςτθν ατμόςφαιρα και να… 

υπάρχουν και κάποιεσ λάμπεσ που είναι οικολογικζσ … 

μποροφμε να μετατρζψουμε όλα τα πράγματα να είναι 

οικολογικά όπωσ οι λάμπεσ (Μ8, προζλεγχοσ) 

 

Για τισ ερωτιςεισ 10 ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 3 

Κατθγορία Α: Συςχετίηουν τθ δράςθ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ για τα ΣΡΘΕ 

(ενεργειακι προςζγγιςθ) 

Κατθγορία Β: Συςχετίηουν τθ δράςθ με μθ αμιγϊσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ για τα 

ΣΡΘΕ  
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Κατθγορία Γ:  Δεν ςυςχετίηουν τθ δράςθ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ  

Στον πίνακα 6.9 που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικζσ απαντιςεισ 

μακθτϊν/ριϊν ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ.  

Ρίνακασ 6.9: Ενδεικτικζσ απαντιςεισ ανά κατθγορία ςτισ ερωτιςεισ τθσ περιβαλλοντικισ 
διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ 

Ερϊτθςθ  Κατθγορία Ενδεικτικι απάντθςθ 

1
0

 Α
Θ

Σ,
 Σ

Ρ
Θ

Ε 
3

 

Α Επειδι όταν οι λάμπεσ είναι αναμμζνεσ χαλάνε κάποια βατ τα 

οποία αυτά τα πλθρϊνουμε, τθν ενζργεια που καίμε τθν 

πλθρϊνουμε γι’ αυτό εμείσ τα κλείνουμε ϊςτε να μθν χαλάμε 

τθν ενζργεια όταν δεν τα χρειαηόμαςτε για να: πρϊτον, να μθν 

μολφνουμε το περιβάλλον,  να μθν επιβαρφνουμε το περιβάλλον 

επειδι για να παράγουν τθν ενζργεια τα εργοςτάςια κα 

μολφνουν το περιβάλλον με το ατμό που βγαίνει, αν παραχκεί 

από ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο, αλλά και για να μθν 

πλθρϊνουμε πολλά λεφτά (Μ1, μετζλεγχοσ) 

Β ΑΡ: Για να καταναλϊνουμε λιγότερο ρεφμα… 

Ε: Γιατί να καταναλϊνουμε λιγότερο ρεφμα; 

ΑΡ: Για να μθν πλθρϊνουμε ςτθ ΔΕΘ πολλά χριματα και γιατί ο 

θλεκτριςμόσ… όχι λάκοσ αυτό. Για να πλθρϊνουμε λιγότερο, να 

καταναλϊνουμε λιγότερο ρεφμα και γιατί πρζπει τθν θμζρα να 

εκμεταλλευόμαςτε το φωσ τθσ μζρασ και όχι να χρθςιμοποιοφμε 

λάμπεσ (Μ5, μετζλεγχοσ) 

Γ Για να μθν ζρχεται ο λογαριαςμόσ περιςςότερο (Μ12, 

μετζλεγχοσ) 

 

Ανάλυςθ δευτζρου επιπζδου: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων  

Στο δεφτερο επίπεδο ανάλυςθσ οι νοθτικζσ παραςτάςεισ αξιολογοφνται και 

ιεραρχοφνται ςε μία κλίμακα ωσ προσ τθν επάρκειά τουσ, δθλαδι, χαρακτθρίηονται 

ωσ επαρκείσ, ενδιάμεςεσ ι ανεπαρκείσ ανάλογα με το βακμό ςυμβατότθτά τουσ με 

τθν προτεινόμενθ ςτθν ακολουκία ενοτιτων ςχολικι γνϊςθ.  Επιπλζον, θ ςφγκριςθ 

τθσ επάρκειασ μεταξφ των νοθτικϊν παραςτάςεων (απαντιςεων) ςτθν ςυνζντευξθ 

προελζγχου και μετελζγχου (μόνο για τον ΑΘΣ) επιτρζπει τθ διερεφνθςθ των 

μεταβολϊν που ςθμειϊκθκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν διδακτικι ακολουκία (γνωςτικι πρόοδοσ).  
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Ζτςι, οι απαντιςεισ για τον ΑΘΣ αναλφονται ςε τρία ςτάδια (προζλεγχοσ, μετζλεγχοσ 

και ςφγκριςθ μεταξφ προελζγχου και μετελζγχου), ενϊ οι απαντιςεισ για τον ΥΘΣ 

και τα Φ/Β αναλφονται μόνο ςτο ςτάδιο μετελζγχου.  

Για τθν ιεράρχθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων κάκε διάςταςθσ τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ, οι απαντιςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία Α κρίνονται επαρκείσ 

(ενότθτα 5.1). Για τουσ ίδιουσ λόγουσ οι απαντιςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν 

κατθγορία Β κρίνονται ωσ ενδιάμεςεσ και αυτζσ των κατθγοριϊν Γ, Δ, Ε ωσ 

ανεπαρκείσ.  

Για τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε αυτό το 

επίπεδο ανάλυςθσ, τα πρωτογενι κατθγορικά δεδομζνα (δθλαδι τα δεδομζνα του 

πρϊτου επιπζδου ανάλυςθσ) μετατράπθκαν ςε αρικμθτικζσ μεταβλθτζσ, 

προκειμζνου να αποτυπωκεί ςε ιεραρχικι (αρικμθτικι) κλίμακα θ επάρκεια ι μθ 

των απαντιςεων των μακθτϊν/ριϊν. Ζτςι, ςτισ  επαρκείσ απαντιςεισ δόκθκε ο 

βακμόσ “2”, ςτισ ενδιάμεςεσ ο βακμόσ “1” και ςτισ ανεπαρκείσ ο βακμόσ “0”. Πταν 

δεν υπάρχει απάντθςθ, με δθλϊςεισ “δεν ξζρω”, “δεν κυμάμαι”, “δεν είμαι 

ςίγουροσ/ςίγουρθ”, δίνεται ο βακμόσ “3”. Το ςφςτθμα ιεράρχθςθσ τθσ επάρκειασ 

των  απαντιςεων και θ αρικμθτικι κλίμακα βακμολόγθςισ τουσ παρουςιάηεται 

ςτον πίνακα 6.10. 

Ρίνακασ 6.10: Θ ιεράρχθςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων 

Κατθγορία Χαρακτθριςμόσ απάντθςθσ Βακμολογία 

Α Επαρκισ 2 

Β Ενδιάμεςθ 1 

Γ, Δ, Ε Ανεπαρκισ 0 

ΣΤ Χωρίσ απάντθςθ 3 

 

Θ μετάβαςθ ςε ανϊτερο επίπεδο επάρκειασ, από τθν κατθγορία Γ, Δ, Ε και ΣΤ ςτθν 

κατθγορία Β ι Α και από τθν κατθγορία Β ςτθν κατθγορία Α, κατά τον μετζλεγχο, 

εκλαμβάνεται ωσ γνωςτικι πρόοδοσ.  
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Ανάλυςθ τρίτου επιπζδου: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων   

Θ ανάλυςθ του τρίτου επιπζδου αφορά ςτισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι 

μακθτζσ/ριεσ μόνο κατά τον μετζλεγχο και κρίκθκε απαραίτθτθ κακϊσ επιτρζπει το 

ςυςχετιςμό των απαντιςεων για όλα τα ςυςτιματα (ΑΘΣ, ΥΘΣ, Φ/Β). Αυτό ςθμαίνει 

ότι διερευνάται εάν το επίπεδο επάρκειασ των απαντιςεων που δίνουν οι 

μακθτζσ/ριεσ ςτθν ίδια ερϊτθςθ για τα τρία διαφορετικά ςυςτιματα παρουςιάηει 

ςυνάφεια (αν, δθλαδι θ οικοδομθκείςα γνϊςθ είναι ςυνεκτικι ςε ςχζςθ με τα 

διάφορα ΣΡΘΕ που μελετικθκαν ι όχι ςτθ διδαςκαλία και ςε ςχζςθ με τισ τζςςερεισ 

διαςτάςεισ τθσ). Ουςιαςτικά, ηθτείται θ αποςαφινιςθ του βακμοφ ςυγκρότθςθσ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ με βάςθ τθν οποία μποροφν να περιγράψουν και να 

ερμθνεφςουν τθ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ παραγωγισ ενζργειασ. Για 

παράδειγμα, θ περιγραφι και ερμθνεία ενόσ αγνϊςτου ςυςτιματοσ (Φ/Β) με 

διαφορετικά φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά από τα γνωςτά ςυςτιματα (ΑΘΣ & 

ΥΘΣ) κεωρείται ςφμφωνα με αυτό το επίπεδο ανάλυςθσ ιςχυρό ερευνθτικό 

δεδομζνο με το οποίο μπορεί να υποςτθριχκεί ότι οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν 

οικοδομιςει ζνα ςυνεκτικό ςϊμα επιςτθμονικϊν γνϊςεων ςυγκροτθμζνων γφρω 

από ζνα επαρκζσ εξθγθτικό πλαίςιο που ενζχει το ρόλο νοθτικοφ 

εργαλείου/μοντζλου.  

Με τθν ανάλυςθ αυτι, όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 6.11, ςυςχετίηονται οι 

απαντιςεισ για όλα τα ςυςτιματα ανά διάςταςθ γνϊςθσ.  
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Ρίνακασ 6.11: Θ ανάλυςθ τρίτου επιπζδου 

Διάςταςθ γνϊςθσ Απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ μετελζγχου 

Φαινομενολογικι 
1 ΑΘΣ, 1 ΥΘΣ, 1 Φ/Β 

2 ΑΘΣ, 2ΥΘΣ, 2 Φ/Β 

Τεχνολογικι 
3 ΑΘΣ, 3 ΥΘΣ 

4 ΑΘΣ, 4 ΥΘΣ, 3 Φ/Β 

Επιςτθμονικι 

5 ΑΘΣ, 5 ΥΘΣ 

6 ΑΘΣ, 6 ΥΘΣ , 4 Φ/Β 

7α ΑΘΣ, 7α ΥΘΣ, 5α Φ/Β 

7β ΑΘΣ, 7β ΥΘΣ , 5β Φ/Β 

7γ ΑΘΣ, 7γ ΥΘΣ, 5γ Φ/Β 

Ρεριβαλλοντικι ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 3 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςυςχετίηεται θ επάρκεια γνϊςθσ (γνωςτικι πρόοδοσ) μεταξφ 

διαφορετικϊν διαςτάςεων γνϊςθσ για όλα τα ςυςτιματα. Αν απαντοφν με ζναν 

ςυνεπι τρόπο ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ μπορεί να υποτεκεί βάςιμα ότι ζχουν 

ςυγκροτιςει όλεσ ι μζροσ των διαςτάςεων τθσ προτεινόμενθσ γνϊςθσ για όλα τα 

ςυςτιματα). 

6.2.2 Τα ςτατιςτικά εργαλεία αξιολόγθςθσ των δεδομζνων 

Στο πρϊτο και δεφτερο ςτάδιο του δευτζρου επιπζδου ανάλυςθσ, θ ςτατιςτικι 

επεξεργαςία ςυνίςταται ςτθν εφρεςθ των απόλυτων ςυχνοτιτων, ενϊ οι ςυγκρίςεισ 

που γίνονται ςτο τρίτο ςτάδιο αφοροφν ςτθν εφρεςθ των ςτατιςτικά ςθμαντικϊν 

διαφορϊν και ςχζςεων μεταξφ των απαντιςεων που δίνονται ςτον προζλεγχο και 

ςτον μετζλεγχο (κάκε ερϊτθςθ ορίηεται ωσ ξεχωριςτι μεταβλθτι). Θ διερεφνθςθ 

των ςχζςεων μεταξφ των μεταβλθτϊν, δθλαδι, θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα 

ελζγχεται για να υποςτθριχκεί θ επίδραςθ τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ, ςτθν 

περίπτωςθ μασ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ακολουκίασ, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

κατάςταςθσ του φαινομζνου που μελετάμε (Δαφζρμοσ, 2005). Για τον ζλεγχο τθσ 

ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ χρθςιμοποιείται ο μθ παραμετρικόσ ςτατιςτικόσ 

ζλεγχοσ Wilcoxon. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κεωρείται κατάλλθλοσ για ςχζδια 

επαναλαμβανόμενων μετριςεων (ςτθν ζρευνά μασ για τθ διαπίςτωςθ των 
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μεταβολϊν μεταξφ προελζγχου και μετελζγχου), τακτικϊν (κατθγορικϊν) 

δεδομζνων (Γιαλαμάσ, 2005) προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν οι εμφανιηόμενεσ 

ςυχνότθτεσ ακολουκοφν τθν ομοιόμορφθ κατανομι, δθλ. είναι τυχαίεσ ι όχι 

(οφςςοσ & Τςαοφςθσ, 2002). Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ του τρίτου ςταδίου 

παρουςιάηονται με ςφνκετα ι ακροιςτικά ραβδογράμματα απόλυτων ςυχνοτιτων 

με τα οποία είμαςτε ςε κζςθ να αναγνωρίςουμε καλφτερα τισ όποιεσ διαφορζσ πριν 

και μετά τθ διδακτικι ακολουκία. Τα ακροιςτικά ραβδογράμματα κρίνονται ωσ τα 

πλζον κατάλλθλα για τθν απεικόνιςθ των διαφορϊν και τον εντοπιςμό των 

λεπτομερειϊν των μεταβολϊν (Δαφζρμοσ, 2005 ; Fild, 2005 ; Δόςθσ, 2014). 

Στο τρίτο επίπεδο ανάλυςθσ θ ςτατιςτικι επεξεργαςία ςυνίςταται ςτθ διερεφνθςθ 

τθσ ςυνάφειασ τθσ προσ οικοδόμθςθ γνϊςθσ. Στθν περίπτωςθ που αυτι 

διερευνάται ςε δφο ερωτιςεισ, χρθςιμοποιοφνται, όπωσ και ςτο δεφτερο επίπεδο 

ανάλυςθσ, τα ακροιςτικά ραβδογράμματα. Πταν διερευνάται θ ςυνάφεια μεταξφ 

τθσ επάρκειασ των απαντιςεων ςε περιςςότερεσ από δφο ερωτιςεισ γίνεται 

παραγοντικι ανάλυςθ πολλαπλϊν αντιςτοιχιϊν (Benzecri 1979; Greenacre, 1993; 

Κιοςζογλου, 2004). Θ επεξεργαςία των δεδομζνων με τθν παραγοντικι ανάλυςθ 

πολλαπλϊν αντιςτοιχιϊν επιτρζπει να αντιμετωπιςκεί το φαινόμενο ςυνκετικά 

(Benzécri, 1979). Τα εργαλεία τθσ πολυδιάςτατθσ ςτατιςτικισ επιτρζπουν τον ζλεγχο 

τθσ ςτακερότθτασ των δομϊν που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 

(Bartholomew et al, 2007). Είναι ςθμαντικι δθλαδι, θ απεικόνιςθ του υπό μελζτθ 

φαινομζνου με το ςφνολο των μεταβλθτϊν ςτο επίπεδο, αφοφ είναι δυνατι θ 

κατανόθςθ των ςχζςεων των μεταβλθτϊν που διζπουν το φαινόμενο, με 

ευκολότερο τρόπο (Σιάρδοσ, 2004). Μζςω τθσ γραφικισ απεικόνιςθσ 

παρουςιάηονται οι όποιεσ ςυςχετίςεισ φαίνεται να υπάρχουν μεταξφ των 

μεταβλθτϊν που ςυμπεριλαμβάνουμε ςτθν ανάλυςθ. Στο γράφθμα που καλείται 

Συνδυαςτικό Γράφθμα των Σθμείων (κατθγοριϊν των μεταβλθτϊν) (Joint Plot of 

Category Points) βλζπουμε όλεσ τισ τιμζσ του επιπζδου επάρκειασ των απαντιςεων 

και των τριϊν υπό ανάλυςθ ερωτιςεων, ωσ ςθμεία με ςυντεταγμζνεσ τισ φορτίςεισ 

ςε κάκε μία από τισ δφο διαςτάςεισ (άξονεσ του επιπζδου). Θ ςχζςθ μεταξφ των 

απαντιςεων φαίνεται παρατθρϊντασ τθν απόςταςθ μεταξφ των τιμϊν που αυτζσ 

λαμβάνουν (επίπεδο επάρκειασ). Θ μικρότερθ απόςταςθ (εγγφτθτα ςθμείων) 
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υποδεικνφει και εντονότερθ ςχζςθ. Οι μακθτζσ/ριεσ ςχθματίηουν μία ομάδα όταν το 

επίπεδο τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν τουσ παραςτάςεων και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ 

είναι το ίδιο. Ζτςι, οι μακθτζσ/ριεσ που ςυγκροτοφν μια ομάδα π.χ. τθν ομάδα 

αυτϊν που δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ ςε τρεισ ερωτιςεισ κεωρείται ότι ζχουν 

οικοδομιςει ζνα ςυνεκτικό ςϊμα γνϊςεων, εφόςον δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ 

για όλα τα ΣΡΘΕ.  

Για τισ αναλφςεισ του δευτζρου και του τρίτου επιπζδου χρθςιμοποιοφνται 

δεδομζνα των πινάκων που διαμορφϊκθκαν με βάςθ τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου 

τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων για κάκε μακθτι/ρια και για κάκε 

ερϊτθςθ (παράρτθμα 5). Θ ποςοτικι  ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε με χριςθ του 

ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS ζκδοςθ 21 (Norusis, 2004). 

6.2.3 Οι επιχειρθςιακζσ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ  

Οι επιχειρθςιακζσ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ διαμορφϊκθκαν ωσ ακολοφκωσ: 

 (α)  Θ πλειονότθτα των μακθτϊν/τριϊν του δείγματοσ, πριν από τθ διδαςκαλία, ζχει 

διαμορφϊςει νοθτικζσ παραςτάςεισ για τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ 

(και ειδικότερα του ΑΘΣ), οι οποίεσ δεν είναι ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ 

προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ. Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι 

διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, θ πλειονότθτα των μακθτϊν εκφράηει μθ 

ενεργειακζσ ι προ-ενεργειακζσ αντιλιψεισ.      

(β) θ πλειονότθτα των μακθτϊν/τριϊν του δείγματοσ, οικοδομεί νοθτικζσ 

παραςτάςεισ κατ’ αρχιν ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ 

ςχολικισ γνϊςθσ. Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ, θ πλειονότθτα των μακθτϊν εξελίςςει τισ μθ ενεργειακζσ ι/και προ-

ενεργειακζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ για τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ ςε 

νοθτικζσ παραςτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων 

(γ) θ γνωςτικι πρόοδοσ τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν/ριϊν του δείγματοσ, κατά 

τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, ζχει 

χαρακτθριςτικά ςυγκροτθμζνθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

Τθν επαλικευςθ ι τθν απόρριψθ κάκε μιασ από τισ παραπάνω υποκζςεισ καλείται 

να αναδείξει θ πειραματικι ζρευνα τθσ οποίασ τ’ αποτελζςματα περιγράφονται ςτο 
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επόμενο κεφάλαιο 7 *ενότθτεσ 7.1  & 7.2 για τθν υποκζςεισ (α) & (β) και ενότθτα 7.3 

για τθν υπόκεςθ (γ)+. 
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Κεφάλαιο 7ο 

 

 

Θ γνωςτικι πρόοδοσ των μακθτϊν/ριϊν 
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7.0 Ειςαγωγι  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλφονται τα ερευνθτικά δεδομζνα τα οποία προζκυψαν από 

τουσ ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ και τθν ποιοτικι προςζγγιςθ των απαντιςεων των 

μακθτϊν/ριϊν ςτισ ςυνεντεφξεισ προελζγχου και μετελζγχου (Ραράρτθμα 5). Θ 

παρουςίαςθ των αναλφςεων ακολουκεί τθ λογικι των τεχνικϊν ανάλυςθσ των 

δεδομζνων (ενότθτα 6.2.1). Ζτςι, ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν 7.1-7.3 

παρουςιάηονται οι αναλφςεισ όλων των επιπζδων.  

7.1 Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν πριν και μετά από τθ διδακτικι 

ακολουκία 

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ανάλυςθ των κατθγοριϊν των νοθτικϊν παραςτάςεων 

των μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ προκφπτουν από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναλφονται οι νοθτικζσ παραςτάςεισ για τον ΑΘΣ, 

δθλαδι το ΣΡΘΕ για το οποίο ετζκθςαν ερωτιςεισ τόςο κατά τον προζλεγχο όςο και 

κατά τον μετζλεγχο (1ο και 2ο ςτάδιο). Επίςθσ, αναλφονται οι κατθγορίεσ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν για τον ΥΘΣ και για τα Φ/Β, δθλαδι για 

τα ΣΡΘΕ για τα οποία ετζκθςαν ερωτιςεισ μόνο κατά τον μετζλεγχο (2ο ςτάδιο). Θ 

κατθγοριοποίθςθ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθρίηεται ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ του περιεχομζνου των απαντιςεων τα οποία παρουςιάςτθκαν ςτθν 

ενότθτα 6.2.1. 

7.1.1 Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τον ΑΘΣ πριν από τθ 

διδακτικι ακολουκία 

Φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ 

Ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ. Θ πρϊτθ ερϊτθςθ που τζκθκε ςτουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ιταν θ 

ακόλουκθ: “Τι είναι αυτό που βλζπεισ;” (ςυνεντεφξεισ προελζγχου, παράρτθμα 1), 

αφοφ προθγουμζνωσ τουσ ηθτικθκε να παρατθριςουν τθ φωτογραφία ενόσ 

πραγματικοφ ΑΘΣ (Ραράρτθμα 3). Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 1 για τθ φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, κατά 

τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.1. 
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Ρίνακασ 7.1: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Β. Αποδίδουν ειδικό χαρακτθριςμό   2 

Γ. Αποδίδουν γενικό χαρακτθριςμό 16 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 3 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 1 τθσ φαινομενολογικισ 

διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ κατατάςςονται ςε 3 διαφορετικζσ κατθγορίεσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν που 

αποδίδουν ςτον ΑΘΣ ζναν ειδικό χαρακτθριςμό δθλϊνοντασ ότι είναι “εργοςτάςιο 

παραγωγισ ενζργειασ”. “Φαίνεται πωσ είναι ζνα εργοςτάςιο … εεε… μάλλον 

παραγωγισ ενζργειασ, θλεκτριςμοφ”  απάντθςε, για παράδειγμα ο μακθτισ M3.  

Οι απαντιςεισ τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν/ριϊν (16/21) εντάςςονται ςτθν 

κατθγορία  Γ κακϊσ αποδίδουν ςτον ΑΘΣ ζναν γενικό χαρακτθριςμό δθλϊνοντασ ότι 

είναι ζνα “εργοςτάςιο” χωρίσ να προςδιορίηουν το είδοσ του. Ραράδειγμα 

απάντθςθσ που ανικει ςτθν κατθγορία αυτι είναι θ ακόλουκθ: “Μου κυμίηει κάτι 

ςαν εργοςτάςιο, δεν είμαι ςίγουρθ, δεν το ζχω ξαναδεί ςε τζτοια μορφι και βγαίνει 

καπνόσ από τα μθχανιματα… αυτά” (Μ4). Αρκετοί/ζσ μακθτζσ/ριεσ ςυςχετίηουν τθ 

λειτουργία του ΑΘΣ με τθ μόλυνςθ του  περιβάλλοντοσ. Χαρακτθριςτικζσ είναι οι 

απαντιςεισ “Νομίηω ότι είναι ζνα εργοςτάςιο, το οποίο μολφνει το περιβάλλον. 

Αυτό είναι το μόνο ςίγουρο… τϊρα το τι εργοςτάςιο είναι δεν το γνωρίηω” (Μ5) και 

“Είναι, είναι… κάνει κακό… δεν ξζρω πϊσ το λζνε” (M12).  

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 3 μακθτϊν/ριϊν, εκ των οποίων ο 

ζνασ δθλϊνει ότι δεν γνωρίηει και οι δφο δεν δίνουν απάντθςθ.  

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ζχουν δφο κφρια χαρακτθριςτικά: (α) τείνουν να 

περιγράφουν τθν εικόνα εςτιάηοντασ ςε λιγότερο λειτουργικά μζρθ του 

ςυςτιματοσ, κυρίωσ ςτισ καμινάδεσ και ςτον καπνό που εκλφεται με ποιο 

χαρακτθριςτικι απάντθςθ τθν ακόλουκθ “Εμζνα μου φαίνεται ότι είναι μεγάλα 

τςιμεντζνια πράγματα που από μζςα βγάηουν καπνό” (M14) και (β) τείνουν να 
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αναφζρονται ςτο “τι κάνει” και όχι ςτο “τι είναι ” το εικονιηόμενο ςφςτθμα (π.χ.  

“Είναι, νομίηω ζνα εργοςτάςιο που βγάηει καπνοφσ….”Μ15).   

Ζτςι, κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ δεν γνωρίηουν τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ κακϊσ δεν μποροφν να αντιςτοιχίςουν το 

αναπαριςτάμενο ςφςτθμα (φωτογραφία ΑΘΣ) με το αντίςτοιχο πραγματικό και να 

το κατονομάςουν.  

Ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ. Θ ίδια ακριβϊσ ερϊτθςθ (“Τι είναι αυτό που βλζπεισ;”) τζκθκε ςτθν 

ςυνζχεια. Θ διαφορά τθσ ερϊτθςθσ ζγκειται ςτο ότι αφορά ζνα διαφορετικό 

αναπαραςτατικό μζςο, τθν ςτατικι τριςδιάςτατθ μακζτα/ μοντζλο του ΑΘΣ 

(Ραράρτθμα 3). Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 2 τθσ ςυνζντευξθσ προελζγχου για τον ΑΘΣ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 

7.2. 

Ρίνακασ 7.2: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Β. Αποδίδουν ειδικό χαρακτθριςμό   2 

Γ. Αποδίδουν γενικό χαρακτθριςμό 12 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 7 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 2 τθσ φαινομενολογικισ 

διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ είναι παρόμοιεσ με τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ τθσ ερϊτθςθσ 1 

και κατατάχκθκαν ςτισ ίδιεσ τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι 

απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν που αποδίδουν ςτον ΑΘΣ ζναν ειδικό χαρακτθριςμό 

δθλϊνοντασ ότι είναι “εργοςτάςιο παραγωγισ ενζργειασ/ θλεκτριςμοφ”. Για 

παράδειγμα ο μακθτισ Μ1 απάντθςε “Είναι ζνα πράγμα το οποίο παράγει 

θλεκτριςμό με τθν βοικεια τθσ κίνθςθσ”.  

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ τθσ  πλειονότθτασ των μακθτϊν/ριϊν 

(12/21) διότι αποδίδουν ςτον ΑΘΣ ζναν γενικό χαρακτθριςμό δθλϊνοντασ ότι είναι 

ζνα “εργοςτάςιο” χωρίσ να προςδιορίηουν το είδοσ του ι ότι είναι ζνα “ςπίτι”.  
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Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν εκ των οποίων οι 3 

δθλϊνουν ότι δεν γνωρίηουν και οι 4 δεν δίνουν απάντθςθ.  

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ δεν γνωρίηουν τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ κακϊσ δεν μποροφν να αντιςτοιχίςουν το 

αναπαριςτάμενο ςφςτθμα (μακζτα ΑΘΣ) με το αντίςτοιχο πραγματικό και να το 

κατονομάςουν.  

Τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ. Θ τρίτθ ερϊτθςθ διερευνά τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ 

για τον ΑΘΣ. “Τι είναι αυτά;” ιταν θ ερϊτθςθ που τζκθκε ςτουσ μακθτζσ/ριεσ, αφοφ 

προθγουμζνωσ τουσ ηθτικθκε να παρατθριςουν τθν τριςδιάςτατθ μακζτα/μοντζλο 

του ΑΘΣ. Ράνω ςτθ ςτατικι μακζτα του ΑΘΣ είχαν τοποκετθκεί μικρά καρτελάκια με 

τα νοφμερα 1 ζωσ 4, όςα είναι και τα βαςικά μζρθ του ΑΘΣ (1: καυςτιρασ, 2: 

λζβθτασ, 3: τουρμπίνα, 4: γεννιτρια).  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 3, 

κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.3. 

Ρίνακασ 7.3: Οι κατθγορίεσ  νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν  ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Γ. Γνωρίηουν ζνα ι δεν γνωρίηουν κανζνα μζροσ του ΑΘΣ  12 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 9 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι κατατάχκθκαν ςε 

δφο κατθγορίεσ. Θ πλειονότθτα των απαντιςεων (12/21) ςυγκροτεί τθν κατθγορία Γ. 

Μια χαρακτθριςτικι απάντθςθ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι θ ακόλουκθ: “Το ζνα δεν 

ξζρω τι είναι. Το δφο  είναι ζνασ μθχανιςμόσ με γρανάηια, το τρία είναι μια ρόδα και 

το τζςςερα είναι μοτεράκι” (M1). Στθν ερϊτθςθ αυτι 9/21 μακθτζσ/ριεσ δεν δίνουν 

απάντθςθ (7 μακθτζσ/ριεσ δθλϊνουν ότι δεν γνωρίηουν και 2 μακθτζσ/ριεσ δεν 

απαντοφν).  
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Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ δεν γνωρίηουν τα 

υποςυςτιματα από τα οποία δομείται ο ΑΘΣ κακϊσ δεν τα κατονομάηουν όταν 

καλοφνται να παρατθριςουν τθ ςτατικι μακζτα του ΑΘΣ.  

Ερϊτθςθ 4. Με τθν ερϊτθςθ 4 τθσ ςυνζντευξθσ οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να 

περιγράψουν τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν του ΑΘΣ. 

Τίκεται θ ερϊτθςθ: “Τι κάνουν αυτά για να ανάψουν οι λάμπεσ;” (εννοοφνται τα 

μζρθ για τα οποία τζκθκε κζμα ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ). Οι μακθτζσ/ριεσ δεν 

ζχουν δει ακόμθ τθν εν λειτουργία μακζτα και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να 

προςπακιςουν να ςυςχετίςουν το επικυμθτό φαινόμενο “άναμμα των λαμπτιρων” 

με τθν λειτουργία τθσ τριςδιάςτατθσ μακζτασ/μοντζλου του ΑΘΣ, ςτο επίπεδο τθσ 

πρόβλεψθσ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων παρουςιάηονται ςτον 

πίνακα 7.4. 

Ρίνακασ 7.4: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΑΘΣ (προζλεγχοσ)  

 Ερϊτθςθ 4 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Γ. Το ςφςτθμα δεν περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων 19 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 2 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι κατατάςςονται ςε 

δφο κατθγορίεσ. Θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν (19/21) δίνει απαντιςεισ από τισ 

οποίεσ φαίνεται πωσ δεν  ςυςχετίηουν το φαινόμενο (άναμμα τθσ λαμπτιρων) με τθ 

λειτουργία των μερϊν του ΑΘΣ. Αρκετά παιδιά, των οποίων οι απαντιςεισ 

εντάςςονται ςε αυτιν τθν κατθγορία (κατθγορία Γ), αποδίδουν τθν επίτευξθ του 

επικυμθτοφ αποτελζςματοσ ςε προφανείσ και εφκολα αντιλθπτζσ ςυνδζςεισ μεταξφ 

ςτοιχείων του ςυςτιματοσ, όπωσ θ ςφνδεςθ των λαμπτιρων με τα καλϊδια, θ 

οποία κεωρείται ωσ θ μόνθ και κφρια προχπόκεςθ κακϊσ τα ίδια τα καλϊδια ζχουν 

ζναν ςθμαντικό ρόλο *“… Μάλλον ςυνδζονται με τα καλϊδια… και ζτςι ανάβουν” 

(M9)+. Άλλο χαρακτθριςτικό παράδειγμα των απαντιςεων τθσ κατθγορίασ αυτισ 

είναι το ακόλουκο “Αυτά τα καλϊδια ςυνδζονται με τθν λάμπα και ζτςι από ζνα 
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μζροσ που κα είναι κάποιοι άνκρωποι κα πατιςουν ζνα μοχλό και κα ανάψει θ 

λάμπα” (M14).  

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται ότι οι μακθτζσ/ριεσ, κακϊσ δεν γνωρίηουν ποια είναι 

τα βαςικά μζρθ του ΑΘΣ (ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ) δεν γνωρίηουν οφτε και τθ λειτουργία 

τουσ. Εκτιμάται, κατά ςυνζπεια, ότι δεν γνωρίηουν ςθμαντικά ςτοιχεία που 

αφοροφν τθ δομι αλλά και τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 

μερϊν του ΑΘΣ και ωσ εκ τοφτου, κεωρείται ότι δεν αντιλαμβάνονται το τεχνολογικό 

ςφςτθμα ωσ όλο.  

Επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ  5 ΑΘΣ. Με τθν ερϊτθςθ αυτι ειςάγεται θ ςειρά των ερωτιςεων που 

αφοροφν ςτθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ. “Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ;” είναι 

θ ερϊτθςθ που τίκεται ςτουσ μακθτζσ/ριεσ (αφοφ πρϊτα καλοφνται να 

παρακολουκιςουν τθν εν λειτουργία μακζτα/μοντζλο του ΑΘΣ). Ουςιαςτικά, με τθν 

ερϊτθςθ αυτι ηθτείται από τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ να εξθγιςουν το φαινόμενο που 

παρατιρθςαν. Το ερευνθτικό ενδιαφζρον τθσ ερϊτθςθσ αυτισ ζγκειται ςτο 

εξθγθτικό πλαίςιο το οποίο αυκόρμθτα επιλζγουν τα παιδιά.  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 5, 

κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.5.  

Ρίνακασ 7.5: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 5 ΑΘΣ (προζλεγχοσ)  

 Ερϊτθςθ 5 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων  

1 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ                                
14 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 6 

Σφνολο 21 
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Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Θ 

κατθγορία Β, ςτθν οποία ανικει θ εξιγθςθ που δίνει ζνασ μόνο μακθτισ, 

χαρακτθρίηεται από τθν ςωςτι αλλά ελλιπι εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων.  

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 14 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ 

διατυπϊνουν εξθγιςεισ που περιλαμβάνουν φαινομενολογικά ςτοιχεία του 

φαινομζνου χωρίσ αναφορά ςε κάποιο εννοιολογικό πλαίςιο ι/και δίνουν 

ταυτολογικζσ εξθγιςεισ *π.χ. “Γιατί εμφανίηεται ενζργεια” M8+. Σφμφωνα με τθν 

εξιγθςθ αρκετϊν παιδιϊν, ο ρόλοσ των καλωδίων είναι ςθμαντικόσ διότι μζςω 

αυτϊν μεταφζρεται ενζργεια *π.χ. “Οι λάμπεσ ανάβουν γιατί θ ενζργεια που 

μεταφζρεται από τα καλϊδια φτάνει ςε αυτιν” (M4)]. 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 6 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ 

διατυπϊνουν εξθγιςεισ που περιλαμβάνουν αποκλειςτικά προ-ενεργειακά 

ςτοιχεία. Ραρακζτουμε ωσ παράδειγμα τθν ακόλουκθ απάντθςθ: “Το τρία κακϊσ 

γυρίηει δίνει ενζργεια ςτο τζςςερα μετά το τζςςερα δίνει ενζργεια ςτα καλϊδια τθσ 

ΔΕΘ και παίρνει ρεφμα και από τθν μπαταρία και ζτςι μεταφζρεται ενζργεια από τα 

καλϊδια ςτθν λάμπα” (M20). Οι εξθγιςεισ που αυκόρμθτα δίνουν τα παιδιά 

περιλαμβάνουν είτε τθν ζννοια ενζργεια *π.χ.“…θ ενζργεια περνάει μζςα από όλα 

αυτά τα μθχανιματα και καταλιγει ςτα φϊτα” (M16)+ είτε τθν ζννοια ρεφμα *π.χ. 

“… Γιατί πθγαίνει το ρεφμα και ζτςι ανάβουν οι λάμπεσ για να φωτιηόμαςτε” (M19)].  

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ, δεν γνωρίηουν τθν 

επιςτθμονικι ερμθνεία του φαινομζνου, κακϊσ επιλζγουν να το εξθγιςουν είτε με 

αναφορζσ μόνο ςε φαινομενολογικά ςτοιχεία,  είτε με αναφορζσ  αποκλειςτικά ςε 

προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία. Ρολλοί/ζσ από αυτοφσ/εσ αναφζρονται ςτον 

όρο ενζργεια.      
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Ερϊτθςθ 6 ΑΘΣ. Θ ερϊτθςθ 6 κζτει εκ νζου ςτουσ μακθτζσ/ριεσ το ηιτθμα τθσ 

εξιγθςθσ του φαινομζνου (άναμμα λαμπτιρων) ωσ εξισ: “Τοποκζτθςε τισ κάρτεσ με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξθγιςεισ γιατί ανάβουν οι λάμπεσ. Εξιγθςε με λόγια τθ ςειρά 

που τοποκετείσ τισ κάρτεσ”. Κατά τον προζλεγχο, οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να 

τοποκετιςουν ςτθν ςωςτι ςειρά τισ κάρτεσ που τουσ δίνουμε και ςτισ οποίεσ 

αναγράφονται οι αποκικεσ ενζργειασ (κάρβουνο, περιβάλλον), οι μετατροπείσ 

ενζργειασ (καυςτιρασ, λζβθτασ, τουρμπίνα, γεννιτρια) κακϊσ και βελάκια που 

αναπαριςτοφν τθν μεταφερόμενθ ενζργεια (κερμότθτα, κίνθςθ, θλεκτριςμόσ, 

φωσ/κερμότθτα) ϊςτε να ςυνκζςουν τθν ενεργειακι αλυςίδα του ΑΘΣ.  

Το ηιτθμα τθσ επιςτθμονικισ εξιγθςθσ του φαινομζνου (άναμμα λάμπασ) μετά από 

τθν παρατιρθςθ τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ ζχει εξαιρετικό ενδιαφζρον για τθν 

διερεφνθςθ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν/ριϊν. Για το λόγο αυτό θ ερϊτθςθ/ζργο 6 τθσ 

ςυνζντευξθσ, αν και κζτει τον ίδιο προβλθματιςμό με τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, 

διαφοροποιείται από αυτιν ωσ προσ τθν κακοδιγθςθ που δίνει ςτουσ μακθτζσ/ριεσ 

για να ερμθνεφςουν το φαινόμενο εφαρμόηοντασ το μοντζλο τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ.  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 6, 

κατά τον προζλεγχο, ςε ό, τι αφορά τθν τοποκζτθςθ των καρτϊν για τθν καταςκευι 

των ενεργειακϊν αλυςίδων, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.6α. 

Ρίνακασ 7.6α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 6 (τοποκζτθςθ καρτϊν) 

ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

(τοποκζτθςθ καρτϊν) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ   ςυχνότθτα 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ καταςκευι τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ 
1 

Γ. Λανκαςμζνθ καταςκευι τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ 20 

Σφνολο 21 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον πίνακα 7.6α, ςχεδόν όλοι οι μακθτζσ/ριεσ (20/21) τοποκετοφν 

τισ κάρτεσ ςε λανκαςμζνθ ςειρά  (κατθγορία Γ) και ωσ εκ τοφτου εκτιμάται ότι, κατά 
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τον προζλεγχο, ζχουν νοθτικζσ παραςτάςεισ που δεν ςυνάδουν με το μοντζλο τθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν αναπαράςταςθ του ΑΘΣ. Το ςυμπζραςμα αυτό 

ενιςχφεται και από τθν ανάλυςθ των αιτιολογιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ με 

βάςθ τισ ενεργειακζσ αλυςίδεσ που καταςκεφαςαν.  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 6, 

κατά τον προζλεγχο, ςε ό, τι αφορά τθν αιτιολόγθςθ του φαινομζνου, 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.6β. 

Ρίνακασ 7.6β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 6 (αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ 

(προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

1 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ                                
9 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 11 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

Στθν κατθγορία Β εντάςςεται θ απάντθςθ μιασ μακιτριασ θ οποία αιτιολόγθςε ωσ 

εξισ:  “Ζβαλα τον καυςτιρα με το κάρβουνο που δίνει ενζργεια ςτον λζβθτα και 

μετά ςτθν τουρμπίνα και γυρίηει, οπότε δίνει ενζργεια ςτθν γεννιτρια και μετά πάει 

θ ενζργεια ςτθν λάμπα και μετά… το περιβάλλον” (M20).  

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 9 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα, 

παρατίκεται  θ ακόλουκθ: “Επειδι τον θλεκτριςμό τον παίρνουμε νομίηω από το… 

περιβάλλον και … και οι άνκρωποι ζχουν φτιάξει τθν γεννιτρια και γι ‘αυτό ανάβει θ 

λάμπα” (M12).  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 10 μακθτϊν/ριϊν. Θ απάντθςθ του 

μακθτι Μ3 ανικει ςτθν κατθγορία αυτι: “Ριςτεφω πϊσ θ γεννιτρια είναι το 
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μθχάνθμα ζνα, μετά θ ενζργεια πάει ςτθν τουρμπίνα που είναι το  μθχάνθμα δφο, 

μετά θ ενζργεια φεφγει ςτο μθχάνθμα τρία που είναι ο λζβθτασ, ο λζβθτασ ςτζλνει 

τθν ενζργεια ςτον καυςτιρα μετά θ ενζργεια πάει ςτθν λάμπα και πάει ςτο 

περιβάλλον”. 

Οι ενεργειακζσ αλυςίδεσ που καταςκεφαςαν και οι αντίςτοιχεσ αιτιολογιςεισ που 

ζδωςαν οι μακθτζσ/ριεσ κεωροφνται αναμενόμενεσ και ςυμβατζσ με τισ απαντιςεισ 

ςτισ προθγοφμενεσ ερωτιςεισ. Από τθν ςτιγμι που όπωσ διαπιςτϊκθκε, δεν 

γνωρίηουν τθ δομι και τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ (τεχνολογικι διάςταςθ τθσ 

γνϊςθσ) είναι αδφνατο να εφαρμόςουν επιτυχϊσ το μοντζλο τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ για τθν επιςτθμονικι περιγραφι του ΑΘΣ. Μια ςθμαντικι παρατιρθςθ  

για τθν καταςκευι των ςχετικϊν αναπαραςτάςεων κατά τον προζλεγχο, είναι ότι οι 

μακθτζσ/ριεσ αντιλαμβάνονται ότι κα πρζπει να τοποκετιςουν ζνα βελάκι μεταξφ 

αντικειμζνων και θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν το κάνει αυτό επιτυχϊσ. Μόνο 

ζνασ μακθτισ αρχίηει τθν αναπαράςταςθ από βελάκι. Αρκετά παιδιά ξεκινοφν τθν 

αναπαράςταςθ από το περιβάλλον.  

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ, παρ’ όλο που πάνω από τουσ 

μιςοφσ/εσ χρθςιμοποιοφν προ-ενεργειακζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ δεν είναι ςε κζςθ 

να αιτιολογιςουν οφτε να αναπαραςτιςουν ορκά τθ μεταφορά κάποιασ δράςθσ. 

Εκτιμοφμε ότι αυτό ςυμβαίνει επειδι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται πλιρωσ τθ 

δομι και τθν λειτουργία των διαφόρων ςτοιχείων του ςυςτιματοσ, δεν ζχουν 

δθλαδι οικοδομιςει απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ τεχνολογικισ γνϊςθσ. Είναι 

όμωσ ςαφζσ ότι υφίςταται μια ‘προ-ενεργειακι’ υποδομι επί τθσ οποίασ μπορεί να 

ςτθριχκεί θ οικοδόμθςθ ενόσ ποιοτικοφ τουλάχιςτον μοντζλου ενεργειακισ 

αλυςίδασ, όπωσ εξ άλλου φαίνεται και από τα δεδομζνα που ελιφκθςαν από τθ 

ςυνζντευξθ μετελζγχου.  

Ερϊτθςθ 7α. Οι ερωτιςεισ 7α, 7β, 7γ κζτουν ςτουσ μακθτζσ/ριεσ προβλθματιςμοφσ 

που αφοροφν ςτθν ποςοτικι φφςθ τθσ ενζργειασ. Οι μακθτζσ/ριεσ αφοφ ζχουν 

παρακολουκιςει τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ (ΑΘΣ) καλοφνται να ςκεφτοφν και 

να προτείνουν αλλαγζσ που μποροφν να γίνουν ςτο ςφςτθμα ϊςτε να υπάρξει 

διαφοροποίθςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του. “Τι κα μποροφςε να γίνει 

ϊςτε οι λάμπεσ να ανάβουν πιο ζντονα;”  είναι θ  ερϊτθςθ 7α.  
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Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν  ερϊτθςθ 7α, 

κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.7.  

Ρίνακασ 7.7: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7α 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
1 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ  
12 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 8 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 7α κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Β εντάςςεται θ απάντθςθ ενόσ μόνο μακθτι θ 

οποία είναι θ ακόλουκθ “Να λειτουργεί πιο γριγορα θ τουρμπίνα… Γιατί όπωσ κα 

λειτουργοφςε πιο γριγορα κα μετάφερε περιςςότερθ ενζργεια-θλεκτριςμό….” (M2). 

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 12 μακθτϊν/ριϊν. Για παράδειγμα 

παρατίκεται θ απάντθςθ τθσ μακιτριασ Μ10 “Αν είχατε τοποκετιςει, να είχατε κι 

άλλον ζναν αρικμό, το νοφμερο πζντε και να είχατε τοποκετιςει άλλθ μία 

μπαταρία”.  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 8 μακθτϊν/ριϊν παρόμοιεσ με τθν 

ακόλουκθ: “Να δίνουνε, νομίηω, πιο πολφ ενζργεια. Δεν ζχω καταλάβει ακριβϊσ τι 

βάηουνε ςτο τηάκι, ςτον καυςτιρα… τι βάηουμε… Για να το καίει πιο πολφ…” (M13). 

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι νοθτικζσ παραςτάςεισ τθσ μζγιςτθσ 

πλειονότθτασ των μακθτϊν/ριϊν για τθν πρόβλεψθ τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ 

(άναμμα περιςςότερων λαμπτιρων), δεν εμπεριζχουν ςτοιχεία ποςοτικισ 

ενεργειακισ προςζγγιςθσ του ςυςτιματοσ. Αντικζτωσ, ςυγκροτοφνται κυρίωσ από 

φαινομενολογικά και προ-ενεργειακά ςτοιχεία.   
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Ερϊτθςθ 7β. “Τι κα μποροφςε να γίνει ϊςτε να ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ;”  

είναι θ ερϊτθςθ 7β. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7β,  κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.8.  

Ρίνακασ 7.8: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7β 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
1 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ  
16 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 4 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 7β κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ, παρόμοιεσ με αυτζσ που διαμορφϊκθκαν ςτθν ερϊτθςθ 7α. Στθν 

κατθγορία Β εντάςςεται θ απάντθςθ ενόσ μόνο μακθτι θ οποία είναι θ ακόλουκθ 

“Να υπιρχαν περιςςότερεσ τουρμπίνεσ και  περιςςότεροι λζβθτεσ, ϊςτε… μπορεί να 

είναι και κάτι άλλο… Να ιταν μεγαλφτερθ θ τουρμπίνα και ο λζβθτασ… Αν ιταν 

μεγαλφτερθ θ τουρμπίνα και ο λζβθτασ κα μποροφςαν να κάνουν μεγαλφτερθ 

κίνθςθ, νομίηω, και να παράγουν περιςςότερο… Ρεριςςότερθ ενζργεια..” (M2). Εδϊ 

παρατθροφμε τθν ανάδειξθ μιασ νοθτικισ παράςταςθσ θ οποία χρθςιμοποιεί τον 

γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό με τρόπο ϊςτε να εκφράηονται ποςοτικά ςτοιχεία τθσ 

δράςθσ αντικειμζνου ςε άλλο αντικείμενο: Ρεριςςότερα αντικείμενα – περιςςότερθ 

ενζργεια.  

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 16 μακθτϊν/ριϊν. Για παράδειγμα 

παρατίκεται θ απάντθςθ του μακθτι Μ3 “Τα καλϊδια να ιταν ςυνδεδεμζνα όχι 

μόνο με αυτζσ τισ λάμπεσ αλλά και με άλλεσ, να υπιρχε και μια τρίτθ κολϊνα, μια 

τζταρτθ, πζμπτθ…”.  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν παρόμοιεσ με τθν 

ακόλουκθ: “… ε… να παράγουμε πιο πολφ ρεφμα;… Ο λζβθτασ παράγει ρεφμα, ο 

λζβθτασ να παράγει πιο πολφ ρεφμα” (M6). 
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Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για 

τθν πρόβλεψθ τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ (αφξθςθ λαμπτιρων), δεν εμπεριζχουν 

ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ ποςοτικισ φφςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ 

αντικζτωσ, ςυγκροτοφνται κυρίωσ από φαινομενολογικά ςτοιχεία. Οι εξθγιςεισ 

όμωσ που εμπεριζχουν προ-ενεργειακά ςτοιχεία μειϊνονται ςτο μιςό.   

Ερϊτθςθ 7γ. “Τι κα μποροφςε να γίνει ϊςτε να ανάβουν οι λάμπεσ για περιςςότερο 

χρόνο;”  είναι θ  ερϊτθςθ 7γ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 7γ, κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 

7.9. 

Ρίνακασ 7.9: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7γ 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ  
13 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 8 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 7γ κατατάςςονται ςε 

δφο κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 13 μακθτϊν/ριϊν 

όπωσ θ ακόλουκθ “Να το ςκεφτϊ λίγο… θ μθχανι να… να είναι προγραμματιςμζνθ 

για να μθν ςταματάει, όςο κζλουμε εμείσ (ενν. να δουλεφει)” (M7). 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 8 μακθτϊν/ριϊν παρόμοιεσ με τθν 

ακόλουκθ: “Θα πρζπει θ φωτιά να είναι πιο ζντονθ, γιατί κα παράγουμε 

περιςςότερθ ενζργεια” (M21). 

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για 

τθν πρόβλεψθ τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ (αφξθςθ του χρόνου λειτουργίασ), δεν 

εμπεριζχουν ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ ποςοτικισ φφςθσ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ αντικζτωσ, ςυγκροτοφνται κυρίωσ από φαινομενολογικά και προ-

ενεργειακά ςτοιχεία.   
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Ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ.  Θ ερϊτθςθ 8 κζτει ςτουσ μακθτζσ/ριεσ το ηιτθμα τθσ μζτρθςθσ τθσ 

ενζργειασ αντλϊντασ τθν προβλθματικι αυτι από το πλαίςιο τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

Ραρουςιάηεται ζνασ λογαριαςμόσ τθσ ΔΕΘ και τίκεται το ερϊτθμα: “Στο λογαριαςμό 

τθσ ΔΕΘ γράφει Σφνολο Κατανάλωςθσ (KWh). Τι ςθμαίνει θ ζνδειξθ KWh;” 

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 8 κατά 

τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.10.  

 

Ρίνακασ 7.10: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 8 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

1 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε κάποιο 

εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ  

13 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 7 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 8 κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςεται θ απάντθςθ ενόσ μακθτι ο οποίοσ 

διλωςε ότι θ ζνδειξθ KWh ςθμαίνει “Το ποςό ενζργειασ που καταναλϊνει ςε μία 

ϊρα” (M3). 

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 11 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ 

“…Πχι, δεν ξζρω, αλλά πρζπει να’ ναι ..το ρεφμα…; Πτι μετράνε, μ’ αυτιν… μετράνε 

ζτςι το ρεφμα” (M9). 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι  απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν. Για παράδειγμα 

παρατίκεται θ απάντθςθ του μακθτι Μ8 “ Δεν μου κυμίηει κάτι αλλά κάτι ςχετικό 

με ενζργεια. Ρόςθ ενζργεια ζκαψεσ αυτόν τον μινα”.   

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται πωσ οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για 

τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ δεν εμπεριζχουν ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ ποςοτικισ 
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φφςθσ τθσ ζννοιασ αντικζτωσ, ςυγκροτοφνται κυρίωσ από φαινομενολογικά και 

προ-ενεργειακά ςτοιχεία.   

Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ. Με τθν ερϊτθςθ αυτι, όπωσ και με τθν επόμενθ, τίκενται ςτουσ/ισ 

μακθτζσ/ριεσ προβλιματα που ςχετίηονται με τισ επιπτϊςεισ τθσ λειτουργίασ του 

ΑΘΣ ςτο περιβάλλον. Θ ερϊτθςθ 9 διατυπϊκθκε ωσ εξισ: “Το εργοςτάςιο αυτό 

εκπζμπει ρφπουσ, ωςτόςο είναι δεδομζνο ότι οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ είναι 

απαραίτθτεσ ςτθ ηωι μασ. Τι λφςθ ι τι λφςεισ κα πρότεινεσ;” Ζτςι, οι μακθτζσ/ριεσ 

καλοφνται να ςκεφτοφν λφςεισ για να αποφευχκεί το περιβαλλοντικό πρόβλθμα.  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 9, 

κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.11.  

Ρίνακασ 7.11: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 9 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του ςυςτιματοσ 

και εντοπίηουν τθν επίλυςθ του ενεργειακοφ προβλιματοσ, 

κατά προτεραιότθτα ςτθν αντικατάςταςθ του ΑΘΣ με 

ςυςτιματα ΑΡΕ 

4 

Γ. Δεν αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του 

ςυςτιματοσ και εντοπίηουν τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, 

κατά προτεραιότθτα ςτθν αλλαγι τθσ καταναλωτικισ 

ςυμπεριφοράσ  

14 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 3 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 9 κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ 

παράδειγμα παρατίκεται θ ακόλουκθ απάντθςθ: “Θα μποροφςαμε να 

χρθςιμοποιοφμε τθν ενζργεια του ιλιου… και τθν ενζργεια του νεροφ…” (M1) 

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 14 μακθτϊν/ριϊν παρόμοιεσ με τθν 

ακόλουκθ: “Να τισ χρθςιμοποιοφμε τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ μόνο όταν τισ 
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χρειαηόμαςτε. Γιατί κάποιοι τισ αφινουμε περιςςότερο απ’ όςο τισ χρθςιμοποιοφν” 

(Μ17).  

Στθν ερϊτθςθ αυτι διλωςαν ότι δεν γνωρίηουν 3 μακθτζσ/ριεσ.   

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται ότι οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν 

αναφορικά με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία του ΑΘΣ δεν 

εμπεριζχουν ςτοιχεία περιβαλλοντικισ γνϊςθσ θ οποία να εμπλζκει ενεργά τθ 

λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ΣΡΘΕ. Θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν δεν 

αντιλαμβάνεται τθν ενεργειακι φφςθ  του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ και κατά 

ςυνζπεια, δεν ςυςχετίηει τθ λφςθ του με τθν αντικατάςταςθ του ΑΘΣ με ςτακμοφσ 

ΑΡΕ.   

Ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ. Με τθν τελευταία ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ οι μακθτζσ/ριεσ κα 

πρζπει να αιτιολογιςουν μια οικεία ςε αυτοφσ, τουλάχιςτον ςτα πλαίςια τθσ 

ςχολικισ τουσ ηωισ, δράςθ. Τίκεται το εξισ ερϊτθμα: “Πταν βγαίνουμε για 

διάλειμμα, ςβινουμε τα φϊτα τθσ τάξθσ. Γιατί το κάνουμε αυτό;” Στθν ερϊτθςθ 

αυτι μασ ενδιαφζρει να διαπιςτϊςουμε αν οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να 

ςυςχετίςουν μια δράςθ τθσ κακθμερινότθτασ που υποτίκεται ότι ζχει 

περιβαλλοντικά οφζλθ με τθ λειτουργία ενόσ ΑΘΣ (να ςυνδεκεί δθλαδι το 

αποτζλεςμα με το απομακρυςμζνο αίτιο).   

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 10, 

κατά τον προζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.12.  

Ρίνακασ 7.12: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 10 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Συςχετίηουν τθ δράςθ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ για 

τον ΑΘΣ (ενεργειακι προςζγγιςθ) 

5 

Β. Συςχετίηουν τθ δράςθ με μθ αμιγϊσ επιςτθμονικζσ 

γνϊςεισ για τον ΑΘΣ 

11 

Γ. Δεν ςυςχετίηουν τθ δράςθ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ   5 
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Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 10 κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν. Θ 

ακόλουκθ απάντθςθ ανικει ςτθν κατθγορία αυτι: “Γιατί αυτό το εργοςτάςιο 

μολφνει το περιβάλλον για να ανάψουν οι λάμπεσ, άρα και εμείσ ςβινουμε τα φϊτα 

ςτθν τάξθ για να μθν παράγει τόςθ ενζργεια ϊςτε να μθν μολφνουμε το 

περιβάλλον” (M16). 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 11 μακθτϊν/ριϊν όπωσ για 

παράδειγμα θ απάντθςθ του μακθτι Μ21: “Γιατί ζτςι εξοικονομοφμε πάρα πολφ 

ενζργεια και αν τισ αφιςουμε ανοιχτζσ κάνουμε πάρα πολφ κακό”. 

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν. Ενδεικτικά 

αναφζρουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ9 ο οποίοσ διλωςε: “Για να μθν 

ςπαταλάμε άςκοπα το ρεφμα”. 

Κατά τον προζλεγχο, φαίνεται ότι οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για 

τθν ερμθνεία τθσ δράςθσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ, δεν εμπεριζχουν ςτοιχεία 

ςχολικισ γνϊςθσ ςτθν οποία θ περιβαλλοντικι διάςταςθ ςυνδζεται με τθ 

λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ΣΡΘΕ. Οι μακθτζσ/ριεσ δεν αντιλαμβάνονται το ρόλο 

του ΑΘΣ ςτθν εμφάνιςθ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ και ςυνακόλουκα 

αδυνατοφν να κατανοιςουν τον ακριβι μθχανιςμό επίδραςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 

δράςθσ ςτθν αντιμετϊπιςι του. 

7.1.2 Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τον ΑΘΣ μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία 

Φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 1 για τθν φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, κατά τον μετζλεγχο, 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.13. 
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Ρίνακασ 7.13: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αναγνωρίηουν και ονομάηουν ορκά τον ΑΘΣ  12 

Β. Αποδίδουν ειδικό χαρακτθριςμό ι ςυγχζουν τον ΑΘΣ με 

ΣΡΘΕ παρόμοιου είδουσ  
5 

Γ. Αποδίδουν γενικό χαρακτθριςμό ι ςυγχζουν τον ΑΘΣ με 

άλλουσ τφπουσ ΣΡΘΕ  
4 
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Κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊνονται τρεισ κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων. 

Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ τθσ πλειονότθτασ (12/21) των 

μακθτϊν/ριϊν, που λζνε ότι αυτό που βλζπουν ςτθν εικόνα είναι ζνα 

“Ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο”. Οι εφςτοχεσ αυτζσ απαντιςεισ είναι παρόμοιεσ με τθν 

ακόλουκθ “Είναι ζνασ ατμοθλεκτρικόσ ςτακμόσ ι αλλιϊσ κερμοθλεκτρικόσ ςτακμόσ” 

(M6).  

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 5  μακθτϊν/ριων που είτε, εξαιτίασ 

τθσ ομοιότθτασ του ΑΘΣ με το πυρθνικό (παρόμοια φαινομενολογικά 

χαρακτθριςτικά), τον χαρακτθρίηουν ωσ “Ρυρθνικό εργοςτάςιο” (π.χ “Είναι ζνα 

πυρθνικό εργοςτάςιο…” M9), είτε του αποδίδουν ζναν ειδικό χαρακτθριςμό (π.χ. 

“Ζνα εργοςτάςιο … που παράγει ενζργεια” Μ10). 

Στθν  κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ είτε 

αναφζρουν κάποιον γενικό χαρακτθριςμό παρόλο που φαίνεται πωσ αναγνωρίηουν 

τον τφπο του εργοςταςίου (π.χ. “Αυτό … δεν κυμάμαι πολφ καλά το όνομά του, αλλά 

αυτό δουλεφει με μια καφςιμθ φλθ που είναι τα ορυκτά” Μ8), είτε ςυγχζουν τον 

ΑΘΣ με ΣΡΘΕ διαφορετικϊν φαινομενολογικϊν χαρακτθριςτικϊν (π.χ. “Είναι ζνα 

υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο” Μ17).  

Διαπιςτϊνεται ότι, ςε αντίκεςθ με τισ κατθγορίεσ των απαντιςεων που 

διαμορφϊκθκαν κατά τον προζλεγχο, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, οι 
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απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν είτε είναι ςε μεγάλο ποςοςτό εφςτοχεσ 

(αναγνωρίηουν τον ΑΘΣ) είτε, αν και δεν είναι ακριβείσ, εμπεριζχουν ςτοιχεία τθσ 

φαινομενολογικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ. Με βάςθ τα δεδομζνα αυτά, εκτιμάται 

ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ/ριεσ ζχουν οικοδομιςει γνϊςεισ ςχετικά με τα 

φανομενολογικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ. Με τισ γνϊςεισ αυτζσ μποροφν να 

αναγνωρίςουν ζνα πραγματικό ςφςτθμα ΑΘΣ όταν παρατθροφν μια φωτογραφία 

που το απεικονίηει.   

Ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 2, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.14. 

Ρίνακασ 7.14: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αναγνωρίηουν και ονομάηουν ορκά τον ΑΘΣ 15 

Β. Αποδίδουν ειδικό χαρακτθριςμό ι ςυγχζουν 

τον ΑΘΣ με ΣΡΘΕ παρόμοιου είδουσ 
2 

Γ. Αποδίδουν γενικό χαρακτθριςμό ι ςυγχζουν 

τον ΑΘΣ με άλλουσ τφπουσ ΣΡΘ 
4 
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Από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ 2, κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊκθκαν τρεισ  

κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων, όμοιεσ με τισ κατθγορίεσ τθσ ερϊτθςθσ 1. Στθν 

κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ τθσ πλειονότθτασ (15/21) των 

μακθτϊν/ριϊν που αναγνωρίηουν ότι αυτό που αναπαριςτά θ μακζτα είναι ζνα 

“Ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο”. Χαρακτθριςτικι είναι θ απάντθςθ “Είναι ζνα ςφςτθμα 

παραγωγισ ενζργειασ…  Ζνα ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο”  (Μ5). 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ, όπωσ 

και ςτθν ερϊτθςθ 1, αποδίδουν ςτον ΑΘΣ ζναν ειδικό χαρακτθριςμό δθλϊνοντασ ότι 

είναι “Ζνα εργοςτάςιο που παράγει θλεκτρικό ρεφμα” (M11).  

Τζλοσ, ςτθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν που είτε 

χαρακτθρίηουν τον ΑΘΣ ωσ “Υδροθλεκτρικό  εργοςτάςιο” (π.χ. Μ17), είτε ωσ 
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“Εργοςτάςιο” (π.χ. Μ12) είτε ωσ “Σπίτι” (π.χ. Μ18).  που καταδεικνφουν ότι οι 

ςυγκεκριμζνοι/εσ μακθτζσ/ριεσ δεν αναγνωρίηουν ότι το αναπαριςτάμενο ςτθ 

μακζτα ςφςτθμα είναι ζνασ ΑΘΣ.  

Διαπιςτϊνεται ότι, ςε αντίκεςθ με τισ κατθγορίεσ των απαντιςεων που 

διαμορφϊκθκαν κατά τον προζλεγχο, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν είτε είναι ςε μεγάλο ποςοςτό εφςτοχεσ 

(αναγνωρίηουν τον ΑΘΣ) είτε, αν και δεν είναι ακριβείσ, εμπεριζχουν ςτοιχεία τθσ 

φαινομενολογικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ.  Με βάςθ τα δεδομζνα αυτά, εκτιμάται 

ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ/ριεσ ζχουν οικοδομιςει γνϊςεισ ςχετικά με τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ. Με τισ γνϊςεισ αυτζσ μποροφν να 

αναγνωρίςουν ζνα πραγματικό ςφςτθμα ΑΘΣ όταν παρατθροφν μια τριςδιάςτατθ 

μακζτα/ μοντζλο που το αναπαριςτά.   

Τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 3, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.15. 

Ρίνακασ 7.15: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Γνωρίηουν όλα τα μζρθ του ΑΘΣ 9 

Β. Γνωρίηουν δφο ι τρία μζρθ του ΑΘΣ  11 

Γ. Γνωρίηουν ζνα ι δεν γνωρίηουν κανζνα μζροσ του 

ΑΘΣ 
1 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α, θ οποία δεν υπιρχε κατά τον προζλεγχο, 

εντάςςονται οι απαντιςεισ 9 μακθτϊν/ριϊν. Στθν κατθγορία Β, θ οποία επίςθσ δεν 

υπιρχε ςτον προζλεγχο, εντάςςονται οι απαντιςεισ 11 μακθτϊν/ριϊν. Μόνο ζνασ 

μακθτισ  δεν γνϊριηε τα μζρθ του ΑΘΣ (κατθγορία Γ).  
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Κατά τον μετζλεγχο, φαίνεται από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ότι ζχουν 

οικοδομιςει επαρκϊσ γνϊςεισ που αφοροφν τθν τεχνολογικι φφςθ του ΑΘΣ, κακϊσ  

γνωρίηουν ποια είναι τα μζρθ από τα οποία αποτελείται.  

Ερϊτθςθ 4. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 4, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.16. 

Ρίνακασ 7.16: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Το ςφςτθμα περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από 

τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ (ορκι και πλιρθσ 

περιγραφι) 

14 

Β. Το ςφςτθμα περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από 

τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ (ελλιπισ ι 

λανκαςμζνθ περιγραφι) 

2 

Γ. Το ςφςτθμα δεν περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων 4 

Δ. Δεν ξζρω 1 
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Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι κατατάςςονται ςε 

τζςςερισ κατθγορίεσ και είναι ςαφϊσ διαφοροποιθμζνεσ από τισ αντίςτοιχεσ ςτθν 

ςυνζντευξθ προελζγχου. Θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν (14/21) δίνει 

απαντιςεισ από τισ οποίεσ φαίνεται πωσ ςυςχετίηουν το φαινόμενο (άναμμα τθσ 

λαμπτιρων) με τθ λειτουργία των μερϊν του ΑΘΣ. Οι απαντιςεισ τθσ κατθγορίασ Α 

δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται τον ΑΘΣ ωσ μια αλυςίδα αντικειμζνων από τθν 

άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ κακϊσ αναφζρουν τθν ορκι λειτουργία των 

μερϊν του και ταυτόχρονα, αναφζρουν τθ λειτουργία όλων των μερϊν προκειμζνου 

να επιτευχκεί το φαινόμενο. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν απάντθςθ: “Θα 

πρζπει ο καυςτιρασ να ηεςτάνει το νερό του λζβθτα, ο λζβθτασ μετά κα πρζπει … με 

τον ατμό να δϊςει κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα, θ τουρμπίνα να δϊςει τθν κίνθςθ ςτθν 

γεννιτρια, θ οποία γεννιτρια κα … κα κάνει τθν ενζργεια θλεκτρικό ρεφμα κα τθ 

δϊςει ςτθν λάμπα και θ λάμπα κα δϊςει φωσ και κερμότθτα ςτο περιβάλλον” (Μ1).  
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Οι απαντιςεισ δφο μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Β. Ο μακθτισ 

(M11) λζει: “Θα πρζπει ο καυςτιρασ, μόλισ κάψει τθν καφςιμθ φλθ, να … να μπει ςε 

λειτουργία ο λζβθτασ, ε… μετά να γυρίςει θ γεννιτρια και να δϊςει κίνθςθ ςτθν 

τουρμπίνα και να… απ’ τα καλϊδια να περάςει το θλεκτρικό ρεφμα και να ανάψουν 

οι λάμπεσ”.  

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ εςτιάηουν 

ςτθ λειτουργία ενόσ μόνο μζρουσ του ΑΘΣ. Για παράδειγμα ο Μ15 λζει: “Ρρζπει να 

γυρίςει θ γεννιτρια…” (M15). Στθν ερϊτθςθ αυτι ζνασ μακθτισ δεν απάντθςε. 

Oι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν, κατά τον μετζλεγχο, επιτρζπουν να ιςχυριςτοφμε 

ότι ζχουν οικοδομιςει επαρκϊσ αντιλιψεισ που αφοροφν τθν τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ, εφόςον, αναφζρουν τα μζρθ, τθν λειτουργία των μερϊν του ΑΘΣ και τισ 

ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ αυτϊν. Αντιλαμβάνονται και 

περιγράφουν τον ΑΘΣ ωσ ζνα ενιαίο τεχνολογικό ςφςτθμα (αλυςίδα αντικειμζνων 

από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ). Συγχρόνωσ, φαίνεται ότι οι προ-ενεργειακζσ 

αναπαραςτάςεισ, εκτόσ από τθ χρθςιμότθτά τουσ ωσ κατάλλθλου υποβάκρου ςτθ 

διαμόρφωςθ επαρκϊν ποιοτικϊν και ποςοτικϊν νοθτικϊν παραςτάςεων για τθν 

μεταφορά ενζργειασ ςε ζνα ΣΡΘΕ, βοθκοφν και ςτθν διατφπωςθ ορκϊν ςτοιχείων 

τθσ τεχνολογικισ γνϊςθσ.       

Επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 5, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

Ρίνακασ 7.17: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5 

Κατθγορίεσ 
Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων  

4 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων 

3 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε 

κάποιο εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ                                

5 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 9 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο, οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε 

τζςςερισ κατθγορίεσ και είναι ςαφϊσ διαφοροποιθμζνεσ από τισ αντίςτοιχεσ ςτθν 

ςυνζντευξθ προελζγχου. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 

μακθτϊν/ριϊν. Στθν κατθγορία αυτι εντάχκθκαν απαντιςεισ όπωσ: “Γιατί ο 

καυςτιρασ που ζχει το κάρβουνο δίνει κερμότθτα ςτο λζβθτα που ζτςι παράγεται θ 

ενζργεια και ο λζβθτασ δίνει κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα, θ οποία γυρίηει και θ 

τουρμπίνα δίνει κίνθςθ ςτθν γεννιτρια που δίνει θλεκτριςμό ςτθν λάμπα και ζτςι θ 

λάμπα ανάβει” (M17). 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 3 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα μιασ 

τζτοιασ εξιγθςθσ αναφζρεται θ ακόλουκθ: “Γιατί παράγεται θλεκτριςμόσ. Από τθν 

κίνθςθ που γίνεται μζςα ςτθν τουρμπίνα … δίνει κίνθςθ ςτθν γεννιτρια” (M19).  

Από τισ απαντιςεισ αυτϊν των κατθγοριϊν φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ επιλζγουν 

να εφαρμόςουν το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ το οποίο ζχουν  

οικειοποιθκεί επαρκϊσ και κεωροφν ωσ το πλζον κατάλλθλο.  

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν. Θ απάντθςθ του 

μακθτι Μ7 ανικει ςτθν κατθγορία αυτι: “Ε, αφοφ ζχουμε δϊςει το κάρβουνο, δίνει 

φωτιά και από τθ ηζςτθ… για τθν ακρίβεια βάηουμε το κάρβουνο και το ανάβουμε 
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φωτιά. Το βάηουμε μζςα, το δεφτερο που είναι ο καυςτιρασ το κάνει ατμό το 

κάρβουνο,  που είναι θ φωτιά από πάνω γιατί όταν καίει το τηάκι, ζτςι βγάηει ατμό 

από τθν καμινάδα αλλά και από το ςωλινα και πάει προσ τθν τουρμπίνα”. 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 9 μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ εςτιάηουν 

ςτθν παραγωγι ενζργειασ (π.χ. “Γιατί παράγεται ενζργεια” Μ5) ι ςτθ μεταφορά 

ενζργειασ (π.χ. “Γιατί μεταφζρεται ενζργεια ςτισ λάμπεσ” Μ20) χωρίσ ωςτόςο να 

δίνουν ςαφείσ εξθγιςεισ.  

Από τισ απαντιςεισ αυτζσ δεν μπορεί να ςυναχκεί ζνα αςφαλζσ ςυμπζραςμα ωσ 

προσ το αν, οι μακθτζσ/ριεσ των οποίων οι απαντιςεισ ανικουν ςε αυτιν τθν 

κατθγορία, ζχουν οικειοποιθκεί το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν 

περιγραφι και εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ, εφόςον ςτθν παροφςα ερϊτθςθ 

δίδεται ζνασ βακμόσ ελευκερίασ ωσ προσ τθν επιλογι του εξθγθτικοφ πλαιςίου. Το 

ςυμπζραςμα αυτό υποςτθρίηεται κυρίωσ από τισ απαντιςεισ που δίνουν ςτθν 

ερϊτθςθ 6, με τθν οποία καλοφνται να εφαρμόςουν το μοντζλο τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ. Είναι όμωσ ιδιαίτερα ενκαρρυντικό τα ςτοιχείο τθσ ςχετικά μεγάλθσ 

μείωςθσ του αρικμοφ μακθτϊν που κατατάχκθκαν ςτθν κατθγορία Δ 

(φαινομενολογικζσ ι ταυτολογικζσ απαντιςεισ) ςτθν ςυνζντευξθ προελζγχου (από 

14 άτομα ςε 5).  

Ερϊτθςθ 6 ΑΘΣ. Κατά τον μετζλεγχο, οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να καταςκευάςουν 

μόνοι τουσ/εσ ςε ζνα λευκό χαρτί τθν ενεργειακι αλυςίδα χωρίσ να τουσ δίνονται οι 

κάρτεσ με τα μζρθ (αποκικεσ, μετατροπείσ) και τα βελάκια (μεταφερόμενθ 

ενζργεια). Συνεπϊσ, κατά τον μετζλεγχο, υπάρχει ζνασ αυξθμζνοσ βακμόσ 

δυςκολίασ ςτθν καταςκευι τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ 

ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ προελζγχου. Κατά ςυνζπεια, θ χριςθ του μοντζλου δεν 

ςτθρίηεται ςτθν ανάκλθςθ από τθν μνιμθ των μερϊν του ΑΘΣ, αλλά ςτθν γνϊςθ 

αφενόσ των τεχνολογικϊν ςτοιχείων του και ςτθν κατανόθςθ του επιςτθμονικοφ 

πλαιςίου περιγραφισ του ςυςτιματοσ. 

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 6, 

κατά τον μετζλεγχο, ςε ό, τι αφορά τθν καταςκευι των ενεργειακϊν αλυςίδων, 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.18α. 
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Ρίνακασ 7.18α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 6 (καταςκευι 
αλυςίδασ) ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

 (καταςκευι αλυςίδασ)  

Κατθγορίεσ Απόλυτθ   ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ καταςκευι τθσ αναπαράςταςθσ 

τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ 
10 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ καταςκευι τθσ 

αναπαράςταςθσ τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ 
7 

Γ. Λανκαςμζνθ καταςκευι τθσ αναπαράςταςθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ 
4 

Σφνολο 21 

 

Στον μετζλεγχο, 10 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν ςωςτζσ και πλιρεισ 

αναπαραςτάςεισ ενεργειακϊν αλυςίδων για τθν περιγραφι του ΑΘΣ (κατθγορία Α). 

Επίςθσ, άλλοι 7 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν ςωςτζσ αλλά ελλιπείσ αναπαραςτάςεισ 

ενεργειακϊν αλυςίδων  (κατθγορία Β) και μόνο 4 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν 

λανκαςμζνεσ ενεργειακζσ αλυςίδεσ (κατθγορία Γ). Φαίνεται ζτςι ότι, μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν νοθτικζσ παραςτάςεισ που είναι 

ςυμβατζσ με τα ποιοτικά ςτοιχεία του μοντζλου τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν 

αναπαράςταςθ του ΑΘΣ, ςε αντίκεςθ με τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ που είχαν πριν 

από τθ διδακτικι ακολουκία. Το ςυμπζραςμα αυτό ενιςχφεται και από τθν ανάλυςθ 

των αιτιολογιςεων που δίνουν.  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 6, 

κατά τον μετζλεγχο, ςε ό, τι αφορά τθν αιτιολόγθςθ του φαινομζνου, 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.18β.  
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Ρίνακασ 7.18β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 6 (αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ 
(μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων  

10 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων 

7 

Γ. Εξιγθςθ με λανκαςμζνα εννοιολογικά  ςτοιχεία του 

μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

4 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊκθκαν τρεισ κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων. 

Στθν κατθγορία Α, θ οποία δεν υπιρχε ςτον προζλεγχο, εντάςςονται οι απαντιςεισ 

10 μακθτϊν/ριϊν. Ρρόκειται για απαντιςεισ με τισ οποίεσ αιτιολογείται με 

επάρκεια το φαινόμενο (άναμμα των λαμπτιρων) και ςυνδζονται με τθν καταςκευι 

ςωςτϊν ενεργειακϊν αλυςίδων. Για παράδειγμα παρακζτουμε τθν απάντθςθ του 

μακθτι Μ3: “Ρρϊτα, ζβαλα τον καυςτιρα, οποίοσ είναι μια αποκικθ ενζργειασ, 

όλεσ οι αλυςίδεσ αρχίηουν με αποκικθ ενζργειασ. Μετά όταν καίγεται θ καφςιμθ 

φλθ μεταφζρεται θ κερμότθτα, πάει ςτον λζβθτα, τον ζχω κάνει με τρίγωνο γιατί 

είναι μετατροπζασ ενζργειασ. Μετατρζπει τθν κερμότθτα ςε κίνθςθ,  μετά πάει ςτθν 

τουρμπίνα θ οποία κινείται και παράγει και άλλθ κίνθςθ, μετά θ κίνθςθ οδθγείται 

ςτθν γεννιτρια θ οποία μετατρζπει τθν κίνθςθ ςε θλεκτριςμό, ο θλεκτριςμόσ πάει 

ςτθν λάμπα  και τον μετατρζπει ςε φωσ/κερμότθτα που πάει ςτο περιβάλλον”. 

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι νοθτικζσ παραςτάςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν των οποίων 

οι εξθγιςεισ ςτθρίηονται ςε επιςτθμονικά ςτοιχεία τα οποία δεν είναι επαρκι, 

κακϊσ ςυνδζονται με τθν καταςκευι ςωςτϊν, αλλά ελλιπϊν αναπαραςτάςεων 

ενεργειακϊν αλυςίδων. Για παράδειγμα  ο μακθτισ Μ18 αιτιολόγθςε ωσ εξισ: “Το 
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κάρβουνο δίνει κίνθςθ  ςτθν τουρμπίνα, θ τουρμπίνα δίνει κίνθςθ ςτθν γεννιτρια, θ 

γεννιτρια δίνει θλεκτριςμό ςτθν λάμπα για να ανάψει και θ λάμπα δίνει φωσ και 

κερμότθτα ςτο περιβάλλον”.  

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι νοθτικζσ παραςτάςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν των 

οποίων οι εξθγιςεισ εμπεριζχουν λανκαςμζνα εννοιολογικά ςτοιχεία των 

ενεργειακϊν αλυςίδων. Για παράδειγμα αναφζρουμε τθν απάντθςθ του μακθτι 

Μ21: “Το κάρβουνο πάει ςτον λζβθτα όπου εκεί γίνεται ενζργεια και θ γεννιτρια το 

κάνει ρεφμα, το οποίο το ρεφμα πάει ςτθν τουρμπίνα και από ‘κεί  το φωσ και θ 

κερμότθτα πάει ςτο περιβάλλον”. 

Διαπιςτϊνεται, λοιπόν, ότι κατά τον μετζλεγχο, θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν εξ 

αιτίασ του μεγάλου βακμοφ ςυνζπειασ μεταξφ απαντιςεων και αιτιολογιςεων ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, ζχει οικοδομιςει νοθτικζσ παραςτάςεισ που είναι ςυμβατζσ 

με το εννοιολογικό μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων.   

Ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7α κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.19. 

Ρίνακασ 7.19: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7α 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
4 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
9 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 8 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

Στθν κατθγορία Α κεωροφμε ότι ανικουν οι απαντιςεισ μακθτϊν/τριϊν οι οποίεσ 

κάνουν ευκεία αναφορά τόςο ςτθν παραγωγι ι τθ μεταφορά (κίνθςθ, θλεκτριςμόσ) 

μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ενζργειασ όςο και ςτθν ζννοια τθσ ιςχφοσ. Συγχρόνωσ, οι 

απαντιςεισ αυτζσ μπορεί να εμπεριζχουν και τρόπο ι τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

είναι δυνατόν να ζχουμε αυξθμζνθ ποςότθτα ι παροχι ενζργειασ. Ωσ παράδειγμα 
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αναφζρουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ10: “… Να βάηαμε… περιςςότερεσ 

τουρμπίνεσ και λίγο πιο μεγάλο καυςτιρα και λζβθτα για να παράγουμε 

περιςςότερθ ενζργεια και να γυρνάει πιο γριγορα… Να είχαμε μεγαλφτερθ ιςχφ”.  

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 9 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ 

χρθςιμοποιοφν τθν ορολογία του μοντζλου ενεργειακισ αλυςίδασ που διδάχκθκαν. 

Στθν κατθγορία αυτι ανικει, για παράδειγμα, θ απάντθςθ του μακθτι Μ14: “Θ 

τουρμπίνα να δουλεφει πιο γριγορα χωρίσ να ςταματάει…. Αν ζδινε ο λζβθτασ πιο 

πολφ κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα …  Να παίρνει και αυτόσ πιο πολφ κίνθςθ από τον 

καυςτιρα”. 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 8 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Να παραχκεί περιςςότερθ ενζργεια… Να δουλεφει περιςςότερθ ϊρα…. Πχι… όχι… 

Να δουλεφει περιςςότερθ ϊρα” (M20). 

Ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7β κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.20. 

Ρίνακασ 7.20: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7β 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
3 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
5 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 13 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 3 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ “Θ 

κίνθςθ κα ζπρεπε να είναι πιο μεγάλθ, να είχαμε περιςςότερθ ιςχφ” (Μ16).  

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν. Ζνα παράδειγμα είναι 

θ απάντθςθ του μακθτι Μ6: “Θα μποροφμε να κάνουμε πιο παχιά βζλθ… Ναι και να 
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λειτουργοφν ακόμθ περιςςότερο όλα, ο λζβθτασ, θ τουρμπίνα, θ γεννιτρια για να 

παράγεται περιςςότερθ ενζργεια”.  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 13 μακθτϊν/ριϊν “Θα πρζπει να 

υπάρχει περιςςότερθ ενζργεια, περιςςότεροσ θλεκτριςμόσ” (Μ8) . 

Ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7γ κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.21. 

Ρίνακασ 7.21: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7γ 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
2 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 
13 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 6 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι, όπωσ και ςτισ δφο 

προθγοφμενεσ κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται 

οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν. Θ απάντθςθ του μακθτι Μ14 είναι μία από αυτζσ:  

“… Να παίρνουνε περιςςότερθ ενζργεια για να ανάβουν για περιςςότερθ ϊρα. Αν ο 

καυςτιρασ ζδινε περιςςότερθ κίνθςθ ςτον λζβθτα και ο λζβθτασ περιςςότερθ 

κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα και θ τουρμπίνα περιςςότερθ κίνθςθ ςτο νοφμερο τζςςερα, 

τθν γεννιτρια, κα υπιρχε μεγαλφτερθ ιςχφ και αυτά κα ζβγαιναν από τα καλϊδια 

ϊςτε να ανάψουν για περιςςότερθ ϊρα οι λάμπεσ”. 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 13 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα 

αναφζρουμε τθν ακόλουκθ: “Θα μποροφςαμε να ανάψουμε όλο το ςφςτθμα για 

περιςςότερο χρόνο εεε…. ι να… να  βάλουμε δφο τουρμπίνεσ και δφο γεννιτριεσ οι 

οποίεσ κα δίνουν ςε μία λάμπα προκειμζνου για δφο λάμπεσ, οπότε θ λάμπα κα ζχει 

πιο πολφ ενζργεια για να ανάβει για περιςςότερο χρόνο” (Μ1).  
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Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 6 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ για 

παράδειγμα θ ακόλουκθ: “Να υπάρχει περιςςότερθ αποκθκευμζνθ ενζργεια” 

(M20). 

Κάνοντασ μια ςυνολικι αποτίμθςθ των απαντιςεων των μακθτϊν/τριϊν ςτισ 

ερωτιςεισ 7α, 7β και 7γ, κατά τον μετζλεγχο, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι 

απαντιςεισ εμπεριζχουν, ςτθν πλειονότθτά τουσ, ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ 

ποςοτικισ φφςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ αλλά θ πλιρωσ επαρκισ εξιγθςθ 

φαίνεται να είναι μειοψθφικι. Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ φαίνεται να εξαρτϊνται   

από το χαρακτθριςτικό εκείνο που κακοδθγεί τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να εκφράςουν 

μια ποςοτικι άποψθ (ζνταςθ φαινομζνου, αρικμόσ λαμπτιρων, διάρκεια 

φαινομζνου). Για παράδειγμα, το χαρακτθριςτικό ‘αρικμόσ λαμπτιρων’ φαίνεται να 

αποτελεί το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν ζκφραςθ ποςοτικϊν αντιλιψεων οι οποίεσ 

να ςυνδζονται άμεςα με το διδαχκζν ενεργειακό μοντζλο. Συμπεραςματικά, δεν 

φαίνεται για τισ διάφορεσ περιπτϊςεισ να μποροφν οι μακθτζσ να εκφράςουν μια 

ενιαία άποψθ κοντινι προσ τθ ςχολικι γνϊςθ. Οι νοθτικζσ τουσ παραςτάςεισ 

παραμζνουν αςαφείσ ωσ προσ τα ποςοτικά χαρακτθριςτικά του μοντζλου. Αυτό 

πικανότατα ςυμβαίνει διότι δεν μποροφν ακόμθ να διαφοροποιιςουν τισ δφο 

κφριεσ ποςοτικζσ ζννοιεσ που υπειςζρχονται ςτο μοντζλο τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ, τθν ‘ποςότθτα ενζργειασ’ και τθν ‘παροχι ενζργειασ (ιςχφ)’.  Πμωσ, οι 

απαντιςεισ τουσ είναι, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςαφϊσ διαφοροποιθμζνεσ από τισ 

απαντιςεισ ςτθν ίδια ερϊτθςθ κατά τον προζλεγχο, οι οποίεσ ςε μεγάλο βακμό 

επικεντρϊνονται ςε απλά φαινομενολογικά ςτοιχεία του τεχνολογικοφ ςυςτιματοσ.  

Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.22. 

Υπενκυμίηεται ότι θ ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1 αντιςτοιχεί ςτθν ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ του 

προελζγχου και αφορά τθ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ.  
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Ρίνακασ 7.22: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1 (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

10 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

5 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 6 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 10 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Κιλοβατϊρεσ. Είναι τα νοφμερα… είναι οι ςτροφζσ που κάνει ςτο ρολόι τθσ ΔΕΘ. 

Αυτζσ οι ςτροφζσ μασ δείχνουν τθν ενζργεια που καταναλϊνεται. Στο ςπίτι ι ςτο 

ςχολείο. Οι λάμπεσ και οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ” (Μ14).  

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν. Στθν κατθγορία αυτι 

ανικει θ ακόλουκθ απάντθςθ: “Κιλοβατϊρεσ … Ρόςο ρεφμα ζχουμε καταναλϊςει… 

ς’ αυτό το διάςτθμα… Πταν λειτουργοφν οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ” (M9). 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 6 μακθτϊν/ριϊν “Κιλοβάτ. Ρόςο 

ζχουμε καταναλϊςει ςε κιλοβάτ. Ανάβουμε τθ λάμπα και ζτςι καταναλϊνουμε 

ρεφμα” (M21). 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, κατά τον μετζλεγχο, φαίνεται πωσ οι νοθτικζσ 

παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν για τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ, ςτθν πλειονότθτά 

τουσ, εμπεριζχουν ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ ποςοτικισ φφςθσ τθσ ζννοιασ και 

μάλιςτα αρκετζσ από αυτζσ ςυνδζουν τθ λειτουργία του μετρθτι τθσ ΔΕΘ με τθν 

μεταφορά ενζργειασ, ζνα δθλαδι βαςικό χαρακτθριςτικό του προτεινόμενου 

εννοιολογικοφ μοντζλου.   
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7.1.3 Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τον ΥΘΣ μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία 

Φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ  γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 1 ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 1, κατά τον μετζλεγχο παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.23.  

Ρίνακασ 7.23: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 1 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αναγνωρίηουν και ονομάηουν ορκά τον ΥΘΣ 21 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊνεται μόνο μία κατθγορία (κατθγορία Α) νοθτικϊν 

παραςτάςεων, κακϊσ όλοι οι μακθτζσ/ριεσ αναγνωρίηουν ότι το αναπαριςτάμενο 

ςτθν φωτογραφία ΣΡΘΕ είναι ζνασ ΥΘΣ.  

Ερϊτθςθ 2 ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 2, κατά τον μετζλεγχο παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7. 24. 

Ρίνακασ 7.24: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2  

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αναγνωρίηουν και ονομάηουν ορκά τον ΥΘΣ 21 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊνεται, όπωσ και ςτθν ερϊτθςθ 1, μόνο μία κατθγορία 

(κατθγορία Α) νοθτικϊν παραςτάςεων, κακϊσ όλοι οι μακθτζσ/ριεσ αναγνωρίηουν 

ότι το αναπαριςτάμενο ςτθν μακζτα/μοντζλο ΣΡΘΕ είναι ζνασ ΥΘΣ.  

Από τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου για τθ 

φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, εκτιμάται ότι οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν 

οικοδομιςει γνϊςεισ ςχετικά με τα φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά του ΥΘΣ. Με 
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τισ γνϊςεισ αυτζσ μποροφν να αναγνωρίςουν ζνα πραγματικό ςφςτθμα ΥΘΣ όταν 

παρατθροφν μια φωτογραφία που το απεικονίηει ι/ και όταν παρατθροφν μια 

τριςδιάςτατθ μακζτα/ μοντζλο που το αναπαριςτά. Ρροφανϊσ το μορφολογικό 

χαρακτθριςτικό τθσ πτϊςθσ του νεροφ, οδθγεί ςε καλφτερα αποτελζςματα από 

αυτά που ςθμειωκικαν ςτον μετζλεγχο για τον ΑΘΣ.  

Τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 3 ΥΘΣ.  Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 3, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.25.  

Ρίνακασ 7.25: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3  

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Γνωρίηουν όλα τα μζρθ του ΥΘΣ 15 

Β. Γνωρίηουν ζνα ι δφο μζρθ του ΥΘΣ 6 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι κατατάςςονται ςε 

δφο κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 15 μακθτϊν/ριϊν. Σε 

όλεσ τισ απαντιςεισ γίνεται ςωςτι αναφορά τθσ ονομαςίασ των μερϊν του ΥΘΣ, 

όπωσ για παράδειγμα ςτθν απάντθςθ του μακθτι Μ13: “Το νοφμερο 1 είναι το 

φράγμα, το νοφμερο 2 είναι θ τουρμπίνα και το νοφμερο 3 είναι θ γεννιτρια”. 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 6 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Το ζνα είναι το φράγμα, το δφο είναι θ τουρμπίνα, και το τρία είναι … δεν κυμάμαι” 

(Μ12).  

Κατά τον μετζλεγχο, φαίνεται από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ότι ζχουν 

οικοδομιςει επαρκϊσ γνϊςεισ που αφοροφν ςτθ δομι του ΥΘΣ, κακϊσ ςτθν 

πλειονότθτά τουσ,  γνωρίηουν ποια είναι τα μζρθ από τα οποία αποτελείται.  

Ερϊτθςθ 4 ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των απαντιςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 4, 

κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.26. 
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Ρίνακασ 7.26: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Το ςφςτθμα περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από 

τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ (ορκι και πλιρθσ 

περιγραφι) 

13 

Β. Το ςφςτθμα περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από 

τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ (ελλιπισ ι λανκαςμζνθ 

περιγραφι) 

4 

Γ. Το ςφςτθμα δεν περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων 4 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 4 κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Από τισ απαντιςεισ αυτζσ φαίνεται ότι οι μακθτζσ/ριεσ, ςτθν 

πλειονότθτά τουσ ςυςχετίηουν το φαινόμενο (άναμμα τθσ λαμπτιρων) με τθ 

λειτουργία των μερϊν του ΥΘΣ. Οι απαντιςεισ 13 μακθτϊν/ριϊν εντάςςονται ςτθν 

κατθγορία Α και από αυτζσ φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τον ΥΘΣ ωσ μια αλυςίδα 

αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ. Ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα είναι θ απάντθςθ τθσ μακιτριασ Μ17:  “Από το φράγμα πζφτει νερό, το 

οποίο δίνει κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα και θ τουρμπίνα δίνει κίνθςθ ςτθν γεννιτρια και 

θ γεννιτρια δίνει θλεκτριςμό ςτθ λάμπα και θ λάμπα δίνει φωσ και κερμότθτα ςτο 

περιβάλλον”. 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 4  μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Το νερό …από το φράγμα κατεβαίνει με μεγάλουσ ςωλινεσ και δίνει κίνθςθ ςτθν 

γεννιτρια, θ γεννιτρια… κάνει τθν ενζργεια θλεκτριςμό, δίνει κίνθςθ ςτθν 

τουρμπίνα και θ τουρμπίνα ανάβει τισ λάμπεσ” M11. 

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν ςτισ οποίεσ το 

ςφςτθμα δεν περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων, αλλά γίνονται γενικζσ 

αναφορζσ για τθ λειτουργία των μερϊν του ΥΘΣ. Για παράδειγμα αναφζρουμε τθν 

απάντθςθ του μακθτι M3 “Να λειτουργοφν όλα τα μθχανιματα”. 
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Τα δεδομζνα αυτά από τθ ςυνζντευξθ μετελζγχου επιτρζπουν να ιςχυριςτοφμε ότι  

θ πλειονότθτα των μακθτϊν/τριϊν ζχει οικοδομιςει επαρκϊσ γνϊςεισ που 

αφοροφν τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, εφόςον αναφζρουν τα μζρθ του 

ΥΘΣ (ερϊτθςθ 3), αλλά και τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ των μερϊν 

(υποςυςτθμάτων) όταν τίκεται ςε λειτουργία. Αντιλαμβάνονται και περιγράφουν 

τον ΥΘΣ ωσ ζνα ενιαίο ςφςτθμα και επιλζγουν ζνα μοντζλο αλυςίδασ αντικειμζνων 

για τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ του. 

Επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 5 ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 5, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.27. 

Ρίνακασ 7.27: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων  

6 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν 

παρουςίαςθ ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων 

4 

Γ. Εξιγθςθ με λανκαςμζνα εννοιολογικά  ςτοιχεία του μοντζλου 

των ενεργειακϊν αλυςίδων 

4 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 7 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 5 κατατάςςονται ςε 

τζςςερισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 6 μακθτϊν/ριϊν. 

Στθν κατθγορία αυτι εντάχκθκαν απαντιςεισ όπωσ: “Είναι το φράγμα ςε μεγάλο 

υψόμετρο από κει πζφτει το νερό, το νερό κινεί τθν τουρμπίνα, θ κίνθςθ τθσ 

τουρμπίνασ πάει ςτθν γεννιτρια, θ γεννιτρια μετατρζπει τθν κίνθςθ ςε θλεκτριςμό  

και ο θλεκτριςμόσ ανάβει τισ λάμπεσ μζςω καλωδίων ” (M6). 
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Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα μιασ 

τζτοιασ εξιγθςθσ αναφζρεται θ ακόλουκθ: “Γιατί θ κίνθςθ μετατρζπεται ςε 

θλεκτριςμό ….” (M2). 

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Γιατί θ γεννιτρια … το νερό το μετατρζπει ςε ρεφμα” (M21).  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα 

αναφζρουμε τθν απάντθςθ του Μ16: “Γιατί … γιατί ζχουμε… ε… θλεκτριςμό”. 

Από τισ απαντιςεισ αυτζσ δεν μπορεί να ςυναχκεί ζνα αςφαλζσ ςυμπζραςμα ωσ 

προσ το αν, μόνο οι μακθτζσ/ριεσ των οποίων οι απαντιςεισ ανικουν ςτισ 

κατθγορίεσ Α και Β, ζχουν οικοδομιςει το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για 

τθν περιγραφι και εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ του ΥΘΣ. Το ςυμπζραςμα ότι πράγματι 

ζχει μετακινθκεί ζνασ ικανόσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν προσ το προτεινόμενο 

ενεργειακό μοντζλο υποςτθρίηεται, κυρίωσ από τισ απαντιςεισ που δίνουν ςτθν 

ερϊτθςθ 6, με τθν οποία καλοφνται να εφαρμόςουν το μοντζλο τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ.  

Ερϊτθςθ 6 ΥΘΣ. Κατά τον μετζλεγχο, οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να καταςκευάςουν 

μόνοι τουσ/εσ ςε ζνα λευκό χαρτί τθν ενεργειακι αλυςίδα χωρίσ να τουσ δίνονται οι 

κάρτεσ με τα μζρθ (αποκικεσ, μετατροπείσ) και τα βελάκια (μεταφερόμενθ 

ενζργεια). Θ χριςθ του μοντζλου δεν ςτθρίηεται ςτθν ανάκλθςθ από τθν μνιμθ των 

μερϊν του ΥΘΣ, αλλά ςτθν γνϊςθ των τεχνολογικϊν ςτοιχείων του και ςτθν 

κατανόθςθ του επιςτθμονικοφ πλαιςίου περιγραφισ του ςυςτιματοσ. 

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 6, 

κατά τον μετζλεγχο, ςε ό, τι αφορά τθν καταςκευι των ενεργειακϊν αλυςίδων, 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.28α. 
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Ρίνακασ 7.28α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθνερϊτθςθ 6 (καταςκευι 
αλυςίδασ) ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6  

(καταςκευι αλυςίδασ) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ   ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ καταςκευι τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ 
15 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ καταςκευι τθσ αναπαράςταςθσ 

τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ 
3 

Γ. Λανκαςμζνθ καταςκευι τθσ  αναπαράςταςθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ 
3 
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Στον μετζλεγχο, 15 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν ςωςτζσ και πλιρεισ 

αναπαραςτάςεισ των ενεργειακϊν αλυςίδων για τθν περιγραφι του ΥΘΣ (κατθγορία 

Α). Επίςθσ, 3 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν ςωςτζσ, αλλά ελλιπείσ αναπαραςτάςεισ 

των ενεργειακϊν αλυςίδων (κατθγορία Β) και μόνο 3 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν 

λανκαςμζνεσ αναπαραςτάςεισ των ενεργειακϊν αλυςίδων (κατθγορία Γ). Φαίνεται 

ζτςι ότι, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν νοθτικζσ 

παραςτάςεισ που είναι ςυμβατζσ με το μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν 

αναπαράςταςθ του ΥΘΣ. Το ςυμπζραςμα αυτό ενιςχφεται και από τθν ανάλυςθ των 

αιτιολογιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ για τισ αναπαραςτάςεισ των 

ενεργειακϊν αλυςίδων που καταςκεφαςαν.  

Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 6, 

κατά τον μετζλεγχο, ςε ό, τι αφορά τθν αιτιολόγθςθ του φαινομζνου, 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.28β.  
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Ρίνακασ 7.28β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 6 (αιτιολόγθςθ) ΥΘΣ 
(μετζλεγχοσ)  

 Ερϊτθςθ 6 

(αιτιολόγθςθ) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

15 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

3 

Γ. Εξιγθςθ με λανκαςμζνα εννοιολογικά  ςτοιχεία του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων 

3 
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Κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊκθκαν τρεισ κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων για 

τθν αιτιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ του ΥΘΣ, παρόμοιεσ με αυτζσ που διαμορφϊκθκαν 

για τθν καταςκευι αναπαραςτάςεων των ενεργειακϊν αλυςίδων. Στθν πρϊτθ 

κατθγορία εντάςςονται οι απαντιςεισ 15 μακθτϊν/ριϊν. Ρρόκειται για απαντιςεισ 

που δείχνουν ςωςτζσ αναπαραςτάςεισ και επαρκι εξιγθςθ τθσ καταςκευισ τουσ. 

Για παράδειγμα παρακζτουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ9: “Στο φράγμα 

βρίςκεται το νερό ςε φψοσ και ζτςι ρζει και δίνει κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα. Θ 

τουρμπίνα δίνει κίνθςθ ςτθ γεννιτρια και θ γεννιτρια δίνει θλεκτριςμό ςτθ λάμπα ι 

ςτισ λάμπεσ και οι λάμπεσ δίνουν φωσ ςτο περιβάλλον”. 

Στθ δεφτερθ κατθγορία εντάςςονται οι απαντιςεισ 3 μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ δεν 

παρουςιάηουν πλιρεισ ενεργειακζσ αλυςίδεσ, όπωσ για παράδειγμα θ ακόλουκθ: 

“Ζχω φτιάξει το φράγμα, που το νερό δίνει κίνθςθ ςτθν γεννιτρια, θ γεννιτρια 

μετατρζπει τθν κίνθςθ ςε ενζργεια και δίνει τθν κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα και μετά θ 

τουρμπίνα μεταφζρει τον θλεκτριςμό ςτισ λάμπεσ και δίνουν φωσ και κερμότθτα 

ςτο περιβάλλον” (M11).  
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Στθν τρίτθ κατθγορία εντάςςονται οι απαντιςεισ 3 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ 

ακόλουκθ: “Το φράγμα δίνει κίνθςθ ςτθν τουρμπίνα και θ τουρμπίνα δίνει 

θλεκτριςμό ςτο τρία και το τρία γυρνάει και δίνει κίνθςθ ςτο νερό και γι’ αυτό 

ανάβουν οι λάμπεσ και δίνουν φωσ και κερμότθτα ςτο περιβάλλον” (Μ12). 

Από τθν κατθγοριοποίθςθ των αιτιολογιςεων διαπιςτϊνεται ότι, κατά τον 

μετζλεγχο, θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν ζχει οικοδομιςει νοθτικζσ 

παραςτάςεισ που είναι ςυμβατζσ με το εννοιολογικό μοντζλο των ενεργειακϊν 

αλυςίδων. Σε παρόμοιο ςυμπζραςμα καταλιξαμε κατά τθν ανάλυςθ των 

αντίςτοιχων ερωτιςεων για τον ΑΘΣ (μάλιςτα τα ποςοςτά ςτισ κατθγορίεσ Α και Β 

είναι αυξθμζνα για τον ΥΘΣ.    

Ερϊτθςθ 7α ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7α, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.29. 

Ρίνακασ 7.29: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 

Στθν ερϊτθςθ 7α οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν οι 

οποίοι/εσ ςυςχετίηουν το επικυμθτό φαινόμενο (πιο ζντονο άναμμα των 

λαμπτιρων) με αλλαγζσ ςτθ δομι και κατ’ επζκταςθ ςτθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ, δθλϊνοντασ ρθτά αλλαγζσ προκειμζνου να επιτευχκεί μεγαλφτερθ 

ιςχφσ του ΥΘΣ. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ5: “Το 

φράγμα να ιταν πιο ψθλό ζτςι ϊςτε να πζφτει με περιςςότερθ φόρα *το νερό+, να … 

 Ερϊτθςθ 7α 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

7 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

12 

Δ. Εξιγθςθ με φαινομενολογικά ςτοιχεία χωρίσ αναφορά ςε 

κάποιο εννοιολογικό πλαίςιο ι/και ταυτολογικζσ εξθγιςεισ 

2 
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ίςωσ, να είχαμε μεγαλφτερεσ τουρμπίνεσ και γεννιτριεσ για να παράγεται 

περιςςότερθ ενζργεια και ιςχφσ”.  

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 12 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ ενϊ 

αντιλαμβάνονται ότι κα πρζπει να γίνουν αλλαγζσ ςτθ δομι και λειτουργία του 

ςυςτιματοσ δεν δίνουν επαρκι ςτοιχεία. Ζνα παράδειγμα είναι θ απάντθςθ του 

μακθτι Μ3: “Το νερό να πζφτει από μεγαλφτερο φψοσ και να είναι και περιςςότερο, 

ϊςτε να κινείται πιο γριγορα θ τουρμπίνα και να παράγεται περιςςότερθ ενζργεια”. 

Στθν κατθγορία Δ εντάςςονται οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

”… να γυρνάει πιο γριγορα… το τρία...” (M12).  

Ερϊτθςθ 7β ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7β, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.30. 

Ρίνακασ 7.30: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 7β κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν οι 

οποίοι/εσ ςυςχετίηουν το επικυμθτό φαινόμενο (άναμμα περιςςότερων 

λαμπτιρων) με αλλαγζσ ςτθ δομι και κατ’ επζκταςθ ςτθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ, δθλϊνοντασ ρθτά ι υπονοϊντασ αλλαγζσ προκειμζνου να επιτευχκεί 

μεγαλφτερθ ιςχφσ του YΘΣ. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν απάντθςθ του μακθτι 

Μ10: “Να ‘τανε αυτό πιο ψθλό  (ενν. το φράγμα) και να είχε και παραπάνω λάμπεσ 

 Ερϊτθςθ 7β 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

7 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ 

ποςοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων 

10 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 4 
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αλλά κα είχαν τθ μιςι φωτεινότθτα απ’ ότι είχανε πριν”, ο οποίοσ ςτθ 

διευκρινιςτικι ερϊτθςθ: “Και για να ανάβουν το ίδιο; Να βάλουμε περιςςότερεσ 

λάμπεσ αλλά να ανάβουν όλεσ το ίδιο, τι κα ‘πρζπε να γίνει;”, απάντθςε “..Ριο ψθλό 

φράγμα και περιςςότερεσ τουρμπίνεσ… Θα είχαμε μεγαλφτερθ ιςχφ.”  

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 10 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ ενϊ 

αντιλαμβάνονται ότι κα πρζπει να γίνουν αλλαγζσ ςτθ δομι και λειτουργία του 

ςυςτιματοσ δεν δίνουν επαρκι ςτοιχεία. Ζνα παράδειγμα είναι θ απάντθςθ του 

μακθτι Μ17: “ Θα ζχουμε πάλι περιςςότερθ κίνθςθ …περιςςότερθ ενζργεια (όπωσ 

εξιγθςε και ςτθν ερϊτθςθ 7α) δθλ. θ τουρμπίνα και θ γεννιτρια κα γυρίηουν πιο 

ζντονα”.  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Να δίνει κίνθςθ περιςςότερθ… Το τρία… και θ τουρμπίνα” (M12). 

Ερϊτθςθ 7γ ΥΘΣ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ 7γ, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.31. 

Ρίνακασ 7.31: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 7γ κατατάςςονται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν (πχ. ”Από 

το φράγμα να πζφτει πολφ νερό ζτςι ϊςτε να κινεί τισ τουρμπίνεσ… πιςτεφω ςε 

αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει να είναι πιο πολλζσ από δφο, δθλαδι τρεισ και θ 

κίνθςθ αυτι να μεταφζρεται ςτισ δφο γεννιτριεσ και από κει να παράγεται 

 Ερϊτθςθ 7γ 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

2 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

11 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 8 
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περιςςότεροσ θλεκτριςμόσ ζτςι ϊςτε οι λάμπεσ να ανάβουν για περιςςότερο χρόνο” 

Μ6).  

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 11 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ 

“… Να πζφτει το νερό από πιο μεγάλο φψοσ και να κινείται πιο γριγορα θ γεννιτρια 

για να παράγεται περιςςότερο ρεφμα ςυνζχεια” (M19). 

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 8 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ για 

παράδειγμα θ ακόλουκθ: “Να ζχει… περιςςότερο χρόνο… να υπάρχει το φράγμα να 

είναι ςε μεγάλθ κίνθςθ ϊςτε να μθν … είναι μικρι ι λίγθ κίνθςθ θ οποία κα δϊςει 

ςτθν τουρμπίνα… ” (M4). 

Συμπεραςματικά, από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ ερωτιςεισ 7α, 7β, 7γ 

για τον ΥΘΣ, κατά τον μετζλεγχο διαπιςτϊνεται ότι ςτθν πλειονότθτά τουσ 

εμπεριζχουν ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ ποςοτικισ φφςθσ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ και αρκετζσ από αυτζσ δίνουν ςωςτι και πλιρθ εξιγθςθ. Φαίνεται, 

όπωσ και ςτισ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ, ότι οι νοθτικζσ παραςτάςεισ εξαρτϊνται  από 

το χαρακτθριςτικό εκείνο που κακοδθγεί τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να εκφράςουν μια 

ποςοτικι άποψθ (ζνταςθ φαινομζνου, αρικμόσ λαμπτιρων, διάρκεια φαινομζνου). 

Στθν περίπτωςθ όμωσ του ΥΘΣ το χαρακτθριςτικό “διάρκεια φαινομζνου” αποτελεί 

το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν ζκφραςθ ποςοτικϊν αντιλιψεων οι οποίεσ να 

ςυνδζονται άμεςα με το διδαχκζν ενεργειακό μοντζλο. Σε μια ςυνολικι εκτίμθςθ 

φαίνεται  ότι οι μακθτζσ/ριεσ δεν μποροφν να εκφράςουν μια ενιαία άποψθ κοντινι 

προσ τθ ςχολικι γνϊςθ και ότι οι νοθτικζσ τουσ παραςτάςεισ παρουςιάηουν 

αςάφεια ωσ προσ τα ποςοτικά χαρακτθριςτικά του μοντζλου. Ερμθνεφοντασ το 

ςυμπζραςμα αυτό, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του ΑΘΣ, κρίνουμε ότι οι μακθτζσ/ριεσ 

αδυνατοφν να διαφοροποιιςουν τισ δφο ποςοτικζσ ζννοιεσ που υπειςζρχονται ςτο 

μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ, δθλαδι τθν “ποςότθτα ενζργειασ” και τθν 

“παροχι ενζργειασ” (ιςχφ).  
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7. 1. 4 Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τα Φ/Β μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία 

Φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 1 Φ/Β.Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 1, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.32.  

 

Ρίνακασ 7.32: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 1 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αναγνωρίηουν και ονομάηουν ορκά τα Φ/Β 14 

Β. Αποδίδουν ειδικό χαρακτθριςμό ςτο ςφςτθμα 5 

Γ. Αποδίδουν γενικό χαρακτθριςμό ι ςυγχζουν τον ΑΘΣ 

με άλλουσ τφπουσ ΣΡΘΕ 

1 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ  1 
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Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 1 τθσ ςυνζντευξθσ 

μετελζγχου για τα Φ/Β κατατάςςονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α 

εντάςςονται οι απαντιςεισ 14 μακθτϊν/ριϊν οι οποίοι/εσ απαντοφν ότι ςτθν εικόνα 

βλζπουν Φ/Β (π.χ. “Είναι φωτοβολταϊκά” Μ9).  

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Το φωσ του ιλιου, αυτά εδϊ παίρνουν το φωσ του ιλιου και το μετατρζπουν ςε 

ενζργεια” (Μ18).  

Στθν κατθγορία Γ εντάςςεται θ απάντθςθ ενόσ μακθτι ο οποίοσ απάντθςε ωσ εξισ:  

“ε… Αιολικό πάρκο; *…+ Θλιακά…” M7.  

Τζλοσ, ζνασ μακθτισ δεν απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ.  

Οι περιςςότεροι μακθτζσ/ριεσ, κατά τθν ςυνζντευξθ μετελζγχου, αναγνωρίηουν τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά των Φ/Β όταν παρατθροφν το εικονιηόμενο ςτθ 

φωτογραφία ςφςτθμα και απαντοφν ορκά ότι πρόκειται για ζνα ςφςτθμα Φ/Β.  
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Ερϊτθςθ 2 Φ/Β.Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 2, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.33.  

 

Ρίνακασ 7.33: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 2 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αναγνωρίηουν και ονομάηουν ορκά τα Φ/Β 13 

Β. Αποδίδουν ειδικό χαρακτθριςμό ςτο ςφςτθμα 4 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 4 
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Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 2 κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 13 μακθτϊν/ριϊν οι 

οποίοι/εσ αναγνωρίηουν ότι θ μακζτα/ μοντζλο αναπαριςτά ζνα ςφςτθμα Φ/Β. (π.χ. 

“Είναι μία καταςκευι με φωτοβολταϊκό. Ραίρνουν ενζργεια από τον ιλιο και μασ 

δίνουν ρεφμα ςτο ςπίτι” Μ14). 

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 4 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

“*…+ Αν πζςει πάνω του φωσ, κα ανάψει θ λάμπα ” (Μ21).  

Στθν ερϊτθςθ αυτι δεν απαντοφν 4 μακθτζσ/ριεσ.   

Κατά τον μετζλεγχο, οι περιςςότεροι μακθτζσ/ριεσ, αναγνωρίηουν τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά των Φ/Β όταν παρατθροφν το αναπαριςτάμενο 

ςτθν τριςδιάςτατθ μακζτα/ μοντζλο ςφςτθμα και απαντοφν ορκά ότι πρόκειται για 

ζνα ςφςτθμα Φ/Β.  
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Τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 3 Φ/Β. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 3, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.34. Με τθν ερϊτθςθ 

αυτι οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να ςκεφτοφν ποιεσ μπορεί να είναι οι ςχζςεισ 

ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ ςτο ςφςτθμα ϊςτε να επιτευχκεί το επικυμθτό 

αποτζλεςμα (άναμμα λαμπτιρα).  

 

Ρίνακασ 7.34: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Το ςφςτθμα περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από 

τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ (ορκι και πλιρθσ 

περιγραφι) 

7 

Β. Το ςφςτθμα περιγράφεται ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν 

άποψθ τθσ λειτουργίασ/διανομισ (ελλιπισ ι λανκαςμζνθ 

περιγραφι) 

14 
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Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 3 κατατάςςονται ςε δφο 

κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν.  Για 

παράδειγμα παρακζτουμε τθν απάντθςθ: “Ζβαλα το φακό μπροςτά από αυτό 

(δείχνει το Φ/Β) και το φωσ το μετατρζπει ςε ενζργεια και πάει ςτθ λάμπα και 

μετατρζπεται ςε φωσ” (M18). 

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 14  μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ 

“Είναι ζνασ θλιακόσ, όπου με τθν ενζργεια του ιλιου, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ του 

φακοφ… αυτά τα δφο… θ ενζργεια πθγαίνει εδϊ πζρα και τθν τροφοδοτεί. Μετά 

αυτι θ ενζργεια μεταφζρεται ςτα καλϊδια και ζχουμε ωσ αποτζλεςμα να ανάψει θ 

λάμπα ” (M16). 

Από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ 3 διαπιςτϊνεται ότι θ πλειονότθτα των 

μακθτϊν/ριϊν μπορεί να περιγράψει το ςφςτθμα ωσ μια αλυςίδα αντικειμζνων 

κυρίωσ από τθν άποψθ τθσ διανομισ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και ςε αυτι τθν 
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περίπτωςθ θ αναγνϊριςθ των ςχζςεων ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 

μερϊν του ςυςτιματοσ λαμβάνει νόθμα για τα παιδιά όταν χρθςιμοποιοφν τισ προ-

ενεργειακζσ ι ενεργειακζσ παραςτάςεισ τισ οποίεσ ενεργοποίθςαν ι οικοδόμθςαν 

κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.  

Συμπεραςματικά, από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν, κατά τον μετζλεγχο, 

μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι οι γνϊςεισ που ζχουν οικοδομιςει αναφορικά με 

τθν τεχνολογικι διάςταςθ των ΣΡΘΕ, είναι τζτοιεσ που τουσ επιτρζπουν τθν 

τεχνολογικι προςζγγιςθ των Φ/Β, ενόσ ςυςτιματοσ που δεν μελζτθςαν οφτε ςτα 

πλαίςια τθσ διδακτικισ ακολουκίασ, αλλά οφτε και ςτα πλαίςια άλλου κφκλου 

μακθμάτων, τουλάχιςτον εντόσ του ςχολείου. 

Επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 4 Φ/Β. Θ ερϊτθςθ αυτι αντιςτοιχεί με τθν ερϊτθςθ 6 τθσ ςυνζντευξθσ 

μετελζγχου για τον ΑΘΣ και τον ΥΘΣ. Οι μακθτζσ/ριεσ κα πρζπει να καταςκευάςουν 

τθν ενεργειακι αλυςίδα και να εξθγιςουν το άναμμα τθσ λάμπασ με το Φ/Β 

ςτοιχείο. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 4 (καταςκευι αλυςίδασ) τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου παρουςιάηονται 

ςτον πίνακα 7.35α.  

Ρίνακασ 7.35α: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 (καταςκευι 
αλυςίδασ) Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

(καταςκευι αλυςίδασ) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ   ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ καταςκευι τθσ αναπαράςταςθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ 
14 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ καταςκευι τθσ αναπαράςταςθσ 

τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ 
2 

Γ. Λανκαςμζνθ καταςκευι τθσ αναπαράςταςθσ τθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ 
5 
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Στον μετζλεγχο, 14 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν ςωςτζσ και πλιρεισ 

αναπαραςτάςεισ ενεργειακισ αλυςίδασ για τθν περιγραφι των Φ/Β (κατθγορία Α). 
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Επίςθσ, 2 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν ςωςτζσ αλλά ελλιπείσ αναπαραςτάςεισ 

ενεργειακισ αλυςίδασ (κατθγορία Β) και 5 μακθτζσ/ριεσ καταςκεφαςαν 

λανκαςμζνεσ αναπαραςτάςεισ ενεργειακισ αλυςίδασ. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν 

παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 4, κατά τον μετζλεγχο, ςε ό, τι 

αφορά τθν αιτιολόγθςθ του φαινομζνου, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.35β. 

 

Ρίνακασ 7.35β: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 4 (αιτιολόγθςθ) Φ/Β 
(μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

(αιτιολόγθςθ) 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

14 

Β. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ του φαινομζνου με τθν παρουςίαςθ 

ποιοτικϊν εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

2 

Γ. Εξιγθςθ με λανκαςμζνα εννοιολογικά  ςτοιχεία του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων 

5 
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Ζνα δείγμα των ενεργειακϊν αλυςίδων που καταςκεφαςαν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθ 

ςυνζντευξθ μετελζγχου εμφανίηεται ςτθν εικόνα 7.1 που ακολουκεί.  
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Εικόνα 7.1: Δείγμα ενεργειακϊν αλυςίδων κατά τθ ςυνζντευξθ μετελζγχου 

 

Κατά τον μετζλεγχο, διαμορφϊκθκαν τρεισ κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων για 

τθν αιτιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ των Φ/Β, παρόμοιεσ με αυτζσ που διαμορφϊκθκαν 

για τθν καταςκευι των ενεργειακϊν αλυςίδων. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι 

απαντιςεισ 14 μακθτϊν/ριϊν. Ρρόκειται για απαντιςεισ που αντιςτοιχοφν ςε  

ςωςτζσ και πλιρεισ αναπαραςτάςεισ ενεργειακισ αλυςίδασ και επαρκι εξιγθςθ τθσ 

καταςκευισ τουσ. Για παράδειγμα παρακζτουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ3: 

“Ζβαλα πρϊτα τον φακό που μπορεί να είναι και ο ιλιοσ, ςτθν περίπτωςι μασ είναι 
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ο φακόσ, θ αποκικθ ενζργειασ από το φακό πάει το φωσ και θ κερμότθτα ςτο 

φωτοβολταϊκό. Το φωτοβολταϊκό μετατρζπει το φωσ και τθ κερμότθτα ςε 

θλεκτριςμό, τθ ςτζλνει ςτθν λάμπα και θ λάμπα τον κάνει ξανά φωσ και κερμότθτα 

και τα ςτζλνει ςτο περιβάλλον”. 

Στθ κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ δεν 

παρουςιάηουν πλιρεισ εξθγιςεισ για τθν αναπαράςταςθ που καταςκεφαςαν, όπωσ 

για παράδειγμα θ ακόλουκθ: “Το φωσ του ιλιου δίνει κερμότθτα ςτα φωτοβολταϊκά 

που δίνουν θλεκτριςμό ςτθν λάμπα και θ λάμπα ανάβει” (M14).  

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 5 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ: 

“ίχνει δφναμθ ςτο φωσ και δίνει …. δίνει… ςτθν πλακζτα, τισ ακτίνεσ και αυτό δίνει 

θλεκτριςμό ςτθν λάμπα και μετά ςτο περιβάλλον  ” (Μ12). 

Από τθν κατθγοριοποίθςθ των απαντιςεων και αιτιολογιςεων ςτθν ερϊτθςθ 4, 

κατά τον μετζλεγχο, φαίνεται να ενιςχφεται θ υπόκεςθ ότι αρκετοί μακθτζσ 

οικοδόμθςαν μια νοθτικι παράςταςθ ςυμβατι με το μοντζλο τθσ ενεργειακισ 

αλυςίδασ, τουλάχιςτον ςε ποιοτικό επίπεδο.    

Ερϊτθςθ  5α.  Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 5α τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου για τα Φ/Β, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 

7.36. 

Ρίνακασ 7.36: Οι κατθγορίεσ απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ 5α Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 5α κατατάςςονται ςε 

δφο κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν οι 

 Ερϊτθςθ 5α 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

7 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

14 

Σφνολο 21 
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οποίοι/εσ ςυςχετίηουν το επικυμθτό φαινόμενο (εντονότερθ λάμψθ των 

λαμπτιρων) με μεταφορά μεγαλφτερων ποςοτιτων ενζργειασ προκειμζνου να 

επιτευχκεί μεγαλφτερθ ιςχφσ των Φ/Β. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν απάντθςθ 

του μακθτι Μ3: “Θα μποροφςε ο φακόσ να είναι πιο ιςχυρόσ άρα να δίνει 

περιςςότερο κερμότθτα και φωσ. Τα φωτοβολταϊκά να δίνουν περιςςότερο 

θλεκτριςμό και θ λάμπα περιςςότερο φωσ/κερμότθτα ςτο περιβάλλον. Να είναι 

περιςςότερα τα φωτοβολταϊκά ζτςι ϊςτε να παίρνουν περιςςότερθ ενζργεια και θ 

ιςχφσ να είναι μεγαλφτερθ”. 

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 14 μακθτϊν/ριϊν. Ζνα παράδειγμα 

είναι θ απάντθςθ του μακθτι Μ9: “Να πζφτει μεγαλφτερθ ποςότθτα φωτεινότθτασ 

του ιλιου, δθλαδι εδϊ αντί να ζχουμε ζναν φακό να ζχουμε περιςςότερουσ, δφο, 

τρεισ για να παράγεται περιςςότερθ ενζργεια”. 

Ερϊτθςθ  5β.  Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 5β τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου για τα Φ/Β, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 

7.37. 

Ρίνακασ 7.37: Οι κατθγορίεσ απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ 5β Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ 5β κατατάςςονται ςε 

τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ 

παράδειγμα αναφζρουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ3: “Ξανά να παράγεται 

περιςςότερθ ενζργεια ι με το να είναι πιο ιςχυρόσ ο φακόσ και…  ι να  υπάρχουν 

 Ερϊτθςθ 5β 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

7 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων 

13 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 1 

Σφνολο 21 
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περιςςότερα φωτοβολταϊκά και να παράγεται περιςςότερθ ιςχφσ και να οδθγοφνται 

ςε περιςςότερεσ λάμπεσ ”.   

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 13 μακθτϊν/ριϊν. Ζνα παράδειγμα 

είναι θ απάντθςθ του μακθτι Μ16: “Θα χρειαηόμαςταν… καλά… περιςςότερεσ 

λάμπεσ. Ριςτεφω ότι κα χρειαηόμαςταν δφο θλιακοφσ, ι πλακζτεσ, γιατί οι λάμπεσ 

είναι πολλζσ και με ζνα θλιακό κα είναι λίγο δφςκολο, δθλαδι δεν κα ζχει ςχεδόν 

κακόλου ενζργεια, κα είναι πολφ χαμθλζσ”.  

Θ απάντθςθ ενόσ μακθτι εντάςςεται ςτθν κατθγορία Γ. Αυτι είναι θ ακόλουκθ: 

“Ρεριςςότερθ… δφναμθ ςτθν πλακζτα…” (Μ12). 

Ερϊτθςθ  5γ.  Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθν 

ερϊτθςθ 5γ τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου για τα Φ/Β, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 

7.38. 

Ρίνακασ 7.38: Οι κατθγορίεσ απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ 5γ Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι  απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα 

αναφζρουμε τθν ακόλουκθ: “Να υπάρχουν πολλοί φακοί, να υπάρχουν πολλά 

φωτοβολταϊκά ζτςι ϊςτε το φωσ και θ κερμότθτα που κα εκπζμπουν αυτοί οι φακοί 

να τα μαηεφουν τα φωτοβολταϊκά και να μετατρζπεται ςε μεγάλθ ποςότθτα 

θλεκτριςμοφ”(Μ6).  

Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 10 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Οι λάμπεσ νομίηω να είναι, όςο υπάρχει φωσ, όςο υπάρχει ιλιοσ ανάβουν οι 

 Ερϊτθςθ 5γ 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Σωςτι και πλιρθσ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

2 

B. Σωςτι αλλά ελλιπισ εξιγθςθ με τθν παρουςίαςθ ποςοτικϊν 

εννοιολογικϊν ςτοιχείων του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων 

10 

Ε. Εξιγθςθ με προ-ενεργειακά εννοιολογικά ςτοιχεία 9 

Σφνολο 21 
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λάμπεσ, άρα κα χρειαηόμαςταν να διαρκεί πιο πολφ ϊρα ο ιλιοσ για να υπάρχει 

ςυνεχϊσ θλεκτρικό ρεφμα” (π.χ. Μ13).  

Στθν κατθγορία Ε εντάςςονται οι απαντιςεισ 9 μακθτϊν/ριϊν, όπωσ για 

παράδειγμα θ ακόλουκθ: “Θα πρζπει να υπάρχει περιςςότερθ ενζργεια… από τα 

φωτοβολταϊκά” (M8). 

Συμπεραςματικά, από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ ερωτιςεισ 7α, 7β, 7γ 

για τα Φ/Β, κατά τον μετζλεγχο διαπιςτϊνεται ότι ςτθν πλειονότθτά τουσ 

εμπεριζχουν ςτοιχεία προςζγγιςθσ τθσ ποςοτικισ φφςθσ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ και αρκετζσ από αυτζσ δίνουν ςωςτι και πλιρθ εξιγθςθ. Ρρόκειται για 

ζνα ςθμαντικό εφρθμα, κακϊσ τα Φ/Β αποτελοφν ζνα “άγνωςτο” από τθ 

διδαςκαλία ςφςτθμα, ιδιαίτερα αν λθφκεί υπόψιν ότι οι απαντιςεισ για το ςφςτθμα 

αυτό δεν διαφζρουν πολφ από τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ που δίνουν για τον ΑΘΣ 

και τον ΥΘΣ. Το εφρθμα αυτό αναλφεται διεξοδικά ςτθν ενότθτα 7.3. Φαίνεται 

επίςθσ, όπωσ και ςτισ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ και τον ΥΘΣ, ότι οι νοθτικζσ 

παραςτάςεισ εξαρτϊνται από το χαρακτθριςτικό εκείνο που κακοδθγεί τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ να εκφράςουν μια ποςοτικι άποψθ (ζνταςθ φαινομζνου, αρικμόσ 

λαμπτιρων, διάρκεια φαινομζνου). Στθν περίπτωςθ των Φ/Β, όπωσ αντίςτοιχα και 

ςτθν περίπτωςθ του ΥΘΣ, θ “διάρκεια φαινομζνου” είναι εκείνο το χαρακτθριςτικό 

που εμφανίηεται ωσ το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν ζκφραςθ ποςοτικϊν 

αντιλιψεων οι οποίεσ να ςυνδζονται άμεςα με το διδαχκζν ενεργειακό μοντζλο.  

7.1.5 Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων για τθν περιβαλλοντικι 

διάςταςθ τθσ γνϊςθσ για όλα τα ΣΡΘΕ μετά από τθ διδακτικι ακολουκία 

Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.39.  

Θ ερϊτθςθ αυτι είναι αντίςτοιχθ τθσ ερϊτθςθσ 9  τθσ ςυνζντευξθσ προελζγχου.  
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Ρίνακασ 7.39: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2  (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του ςυςτιματοσ 

και εντοπίηουν τθν επίλυςθ του ενεργειακοφ προβλιματοσ 

ςτθν αντικατάςταςθ του ΑΘΣ με ςυςτιματα ΑΡΕ (γνωςτά 

από τθ διδαςκαλία)  

19 

Β. Αντιλαμβάνονται τθν ενεργειακι φφςθ του ςυςτιματοσ 

και εντοπίηουν τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ςτθν 

αντικατάςταςθ του ΑΘΣ με ςυςτιματα ΑΡΕ (άγνωςτα από τθ 

διδαςκαλία) 

1 

Δ. Χωρίσ απάντθςθ 1 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν/ριϊν 

(19/21). Στισ 8 από τισ απαντιςεισ αυτζσ οι μακθτζσ προτείνουν τθν αντικατάςταςθ 

του ΑΘΣ με όλα τα ςυςτιματα ΑΡΕ που διδάχκθκαν, αλλά και τα Φ/Β (π.χ. “Το 

υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο γιατί χρθςιμοποιοφμε νερό, ενϊ ςτο κερμοθλεκτρικό 

μολφνουμε το περιβάλλον με τουσ καπνοφσ από το κάρβουνο και γενικά. *…+ Και τα 

φωτοβολταϊκά. *…+ Και οι ανεμογεννιτριεσ” M12). Επίςθσ, ςτθν ίδια κατθγορία 

ανικουν και οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν (7/19) που αναφζρουν ότι ο ΑΘΣ κα 

μποροφςε να αντικαταςτακεί από ζνα ςφςτθμα ΑΡΕ που διδάχκθκαν και τα Φ/Β 

(π.χ. “Το υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο και τα Φ/Β” Μ15). Τζλοσ, οι 4/19  μακθτζσ /ριεσ 

αναφζρουν όλα τα ςυςτιματα ΑΡΕ που διδάχκθκαν (π.χ. “Το υδροθλεκτρικό 

εργοςτάςιο, το οποίο δεν αφινει ρφπουσ… *…+ Είναι, δεν κυμάμαι… αυτά που 

είχαμε δει… οι ανεμογεννιτριεσ” Μ17).  

Στθν κατθγορία B εντάςςεται θ απάντθςθ ενόσ μακθτι που αναφζρει μόνο τα Φ/Β, 

ζνα ςφςτθμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται ςτθν διδακτικι ακολουκία. 

Στθν ερϊτθςθ αυτι ζνασ μακθτισ δεν απάντθςε.  

Από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν, κατά τον μετζλεγχο, προκφπτει ότι 

αναγνωρίηουν ότι θ λφςθ του προβλιματοσ, όπωσ διατυπϊνεται ςτθν ερϊτθςθ, 
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ζγκειται ςτθν αλλαγι του τφπου εργοςταςίου. Συνεπϊσ, μπορεί να υποςτθριχκεί ότι 

ζχουν κατανοιςει ότι θ δομι και θ λειτουργία των ΣΡΘΕ που λειτουργοφν με ΑΡΕ 

εξαςφαλίηουν τθν αποφυγι εκπομπισ ρφπων. Εκτιμάται λοιπόν ότι,  οι γνϊςεισ των 

μακθτϊν/ριων για τθν ρφπανςθ που προκαλεί ςτο περιβάλλον ο ΑΘΣ, ζτςι όπωσ 

εκφράηονται ςτισ απαντιςεισ του μετελζγχου είναι ςυμβατζσ με τθν περιβαλλοντικι 

διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, κακϊσ, αποδίδουν τθ ρφπανςθ ςτα δομικά και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ και ταυτόχρονα γνωρίηουν ποια είναι τα 

ςυςτιματα ΑΡΕ και ότι τα διαφορετικά δομικά και λειτουργικά τουσ χαρακτθριςτικά 

είναι αυτά που δεν τα κακιςτοφν υπεφκυνα για τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.  

Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3. Οι κατθγορίεσ των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν 

ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3, κατά τον μετζλεγχο, παρουςιάηονται ςτον πίνακα 7.40. Θ 

ερϊτθςθ αυτι είναι αντίςτοιχθ τθσ ερϊτθςθσ 10 ΑΘΣ τθσ ςυνζντευξθσ προελζγχου.  

Ρίνακασ 7.40: Οι κατθγορίεσ νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3 (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3 

Κατθγορίεσ Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

Α. Συςχετίηουν τθ δράςθ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ για τον 

ΑΘΣ (ενεργειακι προςζγγιςθ)  

12 

Β. Συςχετίηουν τθ δράςθ με μθ αμιγϊσ επιςτθμονικζσ 

γνϊςεισ για τον ΑΘΣ  

7 

Γ. Δεν ςυςχετίηουν τθ δράςθ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ  2 

Σφνολο 21 

 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3 κατατάςςονται 

ςε τρεισ κατθγορίεσ. Στθν κατθγορία Α εντάςςονται οι απαντιςεισ 12 

μακθτϊν/ριϊν. Ωσ παράδειγμα παρακζτουμε τθν απάντθςθ του μακθτι Μ11: “Για 

να μθν καταναλϊνουμε χωρίσ λόγο τον θλεκτριςμό που μασ δίνουν τα εργοςτάςια 

ϊςτε να μθν παράγουν τόςουσ πολλοφσ ρφπουσ για να μθν μολφνουν το περιβάλλον.  

Για να κάνουμε οικονομία, ϊςτε να μθν χρειαςτεί να είναι μεγάλο το ποςό που κα 

πλθρϊςουμε ςτθ ΔΕΘ. … και γιατί κάποια εργοςτάςια δουλεφουν με μία καφςιμθ 

φλθ που αυτι κάποια ςτιγμι κα εξαφανιςτεί. κα είναι πολφ λίγθ θ ποςότθτά τθσ και 

δεν κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί”. 
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Στθν κατθγορία Β εντάςςονται οι απαντιςεισ 7 μακθτϊν/ριϊν όπωσ θ ακόλουκθ: 

“Για να κάνουμε οικονομία γιατί θ ενζργεια παράγεται…  χρθςιμοποιοφνται το 

πετρζλαιο, το υγραζριο και όλα αυτά είναι μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, που αν 

δεν κάνουμε οικονομία κα εξαφανιςτοφν πολφ γριγορα. Πςο περιςςότερθ ϊρα το 

ζχουμε ανοιχτό ρυπαίνουμε το περιβάλλον” (Μ5). 

Στθν κατθγορία Γ εντάςςονται οι απαντιςεισ 2 μακθτϊν/ριϊν που προβάλλουν ωσ 

κφριο ι μοναδικό ςτόχο τθσ δράςθσ τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων (“Για να μθν 

ςπαταλάμε τηάμπα το ρεφμα. Γιατί ο λογαριαςμόσ τθσ ΔΕΘ κα μασ ζρκει πιο ακριβά 

και γιατί…. Γιατί είναι ανοιχτό το φωσ και δεν το χρειαηόμαςτε. Αυτά.” Μ12).  

Θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν ςυνδζει τθν καταναλωτικι δραςτθριότθτα με τθν 

ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ θ οποία οφείλεται ςτθν λειτουργία του ΑΘΣ. Σε 

ςυνάρτθςθ με τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ2 φαίνεται πωσ οι μακθτζσ/ριεσ 

ζχουν αποςαφθνίςει ότι ο ΑΘΣ είναι ζνα ρυπογόνο ΣΡΘΕ. Ζτςι, εκτιμάται ότι 

κατανοοφν το ςτόχο τθσ δράςθσ και ταυτόχρονα αναγνωρίηουν ότι τα δομικά και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ, είναι αυτά που τον κακιςτοφν ρυπαντι. 

Συνεπϊσ,  ερμθνεφουν ικανοποιθτικά το ρόλο του ΑΘΣ και τον ακριβι μθχανιςμό 

επίδραςθσ τθσ δράςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ.  

7.2 Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν πριν και μετά 

από τθ διδακτικι ακολουκία  

Κατά τθν ανάλυςθ του δευτζρου επιπζδου κα παρουςιαςτεί θ επάρκεια των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν αναφορικά με τον ΑΘΣ ςτθν ςυνζντευξθ 

προελζγχου (ενότθτα 7.2.1) και ςτθν ςυνζντευξθ μετελζγχου (ενότθτα 7.2.2). 

Επίςθσ, γίνεται ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των απαντιςεων πριν και μετά από τθν 

διδακτικι ακολουκία (ενότθτα 7.2.3). Θ επάρκεια των απαντιςεων των 

μακθτϊν/ριϊν αναφορικά με τον ΥΘΣ και τα Φ/Β ςτθν ςυνζντευξθ μετελζγχου 

παρουςιάηεται ςτισ ενότθτεσ 7.2.4 και 7.2.5 αντίςτοιχα. Θ επάρκεια των 

απαντιςεων των μακθτϊν/ριϊν, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, για τθν 

περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα 7.2.6 και θ 

ςφγκριςθ τθσ επάρκειάσ τουσ γίνεται ςτθν ενότθτα 7.2.7. 
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7.2.1 Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθ ςυνζντευξθ προελζγχου για τον 

ΑΘΣ 

Στουσ επόμενουσ πίνακεσ 7.41 ζωσ 7.52 παρουςιάηεται θ επάρκεια των απαντιςεων 

των μακθτϊν/τριϊν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που τουσ ετζκθςαν για το ΣΡΘΕ ΑΘΣ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ προελζγχου. 

Ρίνακασ 7.41: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ  (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ 2 

Ανεπαρκείσ 16 

Χωρίσ απάντθςθ  3 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.42: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ  (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ 2 

Ανεπαρκείσ 12 

Χωρίσ απάντθςθ  7 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.43: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ - 

Ανεπαρκείσ 12 

Χωρίσ απάντθςθ 9 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.44: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ - 

Ανεπαρκείσ 19 

Χωρίσ απάντθςθ 2 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.45: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ 1 

Ανεπαρκείσ 20 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.46: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6 (αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ 
(προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ 1 

Ανεπαρκείσ 20 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.47: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7α 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ 1 

Ανεπαρκείσ 20 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.48: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7β 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ 1 

Ανεπαρκείσ 20 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.49: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7γ 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  - 

Ενδιάμεςεσ - 

Ανεπαρκείσ 21 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.50: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 8 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  1 

Ενδιάμεςεσ 2 

Ανεπαρκείσ 18 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.51: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 9 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  4 

Ενδιάμεςεσ - 

Ανεπαρκείσ 14  

Χωρίσ απάντθςθ 3 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.52: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ (προζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 10 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  5 

Ενδιάμεςεσ 11 

Ανεπαρκείσ 5 

Χωρίσ απάντθςθ - 

Σφνολο 21 

 

Από τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον προζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι οι μακθτζσ/ριεσ τθσ ζρευνάσ 

μασ ςτθν πλειονότθτά τουσ δεν κατζχουν μια ςυγκροτθμζνθ γνϊςθ για τον ΑΘΣ και 

τθ λειτουργία του κυρίωσ ςε ό, τι αφορά τθν φαινομενολογικι, τθν τεχνολογικι και 

τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ. Εκτιμάται ότι οι μακθτζσ/ριεσ δεν 
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αντιλαμβάνονται τον ΑΘΣ ωσ ζνα ςφςτθμα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, ότι δεν 

γνωρίηουν τθ δομι και τθ λειτουργία του και κατά ςυνζπεια δεν μποροφν να 

ερμθνεφςουν τθ λειτουργία αυτι ςτα πλαίςια ενόσ επαρκοφσ ςχολικοφ 

επιςτθμονικοφ μοντζλου. Ωσ προσ τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, 

κεωροφμε ότι οι γνϊςεισ τουσ προζρχονται πρωτίςτωσ από τθν πλθροφόρθςθ που 

λαμβάνουν ςτα πλαίςια τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ, κακϊσ ενϊ δίνουν επαρκείσ ι 

ενδιάμεςεσ απαντιςεισ για να ερμθνεφςουν τθν περιβαλλοντικι δράςθ, όπωσ 

φαίνεται από τισ απαντιςεισ τουσ ςτθν ερϊτθςθ 10, θ ερμθνεία δεν ςτθρίηεται ςτθν 

επιςτθμονικι γνϊςθ. Τα καταγεγραμμζνα αποτελζςματα επαλθκεφουν τθν πρϊτθ 

υπόκεςθ τθσ ζρευνασ μασ (ενότθτα 6.2.3), τουλάχιςτον για το ΣΡΘΕ ΑΘΣ. 

7.2.2 Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθ ςυνζντευξθ μετελζγχου για τον 

ΑΘΣ  

Στουσ επόμενουσ πίνακεσ 7.53 ζωσ 7.62 παρουςιάηεται θ επάρκεια των απαντιςεων 

των μακθτϊν/τριϊν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που τουσ ετζκθςαν για το ΣΡΘΕ ΑΘΣ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου. 

Ρίνακασ 7.53: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  12 

Ενδιάμεςεσ 5 

Ανεπαρκείσ 4 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.54: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  15 

Ενδιάμεςεσ 2 

Ανεπαρκείσ 4 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.55: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  9 

Ενδιάμεςεσ 11 

Ανεπαρκείσ 1 

Χωρίσ απάντθςθ - 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.56: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  14 

Ενδιάμεςεσ 2 

Ανεπαρκείσ 4 

Χωρίσ απάντθςθ 1 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.57: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  4 

Ενδιάμεςεσ 3  

Ανεπαρκείσ 14 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.58: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6 (αιτιολόγθςθ) ΑΘΣ 
(μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  10 

Ενδιάμεςεσ 7 

Ανεπαρκείσ 4 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.59: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7α 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  4 

Ενδιάμεςεσ 9 

Ανεπαρκείσ 8 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.60: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7β 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  3 

Ενδιάμεςεσ 5 

Ανεπαρκείσ 13 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.61: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ ΑΘΣ (μετζλεγχοσ) 

  Ερϊτθςθ 7γ 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  2 

Ενδιάμεςεσ 13 

Ανεπαρκείσ 6 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.62: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1 (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 1  

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  10 

Ενδιάμεςεσ 5 

Ανεπαρκείσ 6 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο διαπιςτϊνεται ότι θ πλειονότθτα των μακθτϊν/τριων του 

δείγματοσ ζχει οικοδομιςει επαρκείσ ι ενδιάμεςεσ γνϊςεισ για τον ΑΘΣ και τθ 

λειτουργία του. Φαίνεται ότι ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ καταγράφεται γνωςτικι 

πρόοδοσ. Συνεπϊσ, μπορεί να υποςτθριχκεί ότι μετά από τθ διδακτικι ακολουκία οι 

περιςςότεροι μακθτζσ/ριεσ τθσ ζρευνάσ μασ αντιλαμβάνονται τον ΑΘΣ ωσ ζνα 

ενιαίο ςφςτθμα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, γνωρίηουν τθ δομι και τθ 

λειτουργία του και κατά ςυνζπεια μποροφν να ερμθνεφςουν τθ λειτουργία αυτι ςτα 

πλαίςια ενόσ ςχολικοφ επιςτθμονικοφ μοντζλου. Φαίνεται επίςθσ ότι θ επάρκεια 

των απαντιςεων των μακθτϊν ποικίλει ανάλογα με τθν ερϊτθςθ και τθ διάςταςθ 

τθσ ςχολικισ γνϊςθσ θ οποία ελζγχεται. Για παράδειγμα, υψθλζσ επάρκειεσ (πάνω 

από τουσ μιςοφσ μακθτζσ) εμφανίηονται ςτισ ερωτιςεισ που ελζγχουν τθν 

φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, ςτθν ερϊτθςθ 4 (που ελζγχει 

ςτοιχεία τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ τθσ γνϊςθσ, ςτθν ερϊτθςθ 6 που ελζγχει τθν 

ποιοτικι διάςταςθ του προτεινόμενου μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων (ςε 

αντίκεςθ με τθν ερϊτθςθ 5 όπου θ πλειονότθτα των απαντιςεων κατατάςςονται ωσ 
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ενδιάμεςεσ). Αντικζτωσ, ςτισ ερωτιςεισ που ελζγχουν τθν ποςοτικι διάςταςθ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ (7α,β,γ και 8), ενϊ εμφανίηεται πρόοδοσ ςε ςχζςθ με τισ 

απαντιςεισ ςτον προζλεγχο, θ πλειονότθτα των μακθτϊν κατατάςςεται ςτθν 

ενδιάμεςθ επάρκεια, κάτι που όπωσ ζχουμε ιδθ επιςθμάνει από τθν ανάλυςθ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/τριϊν δείχνει ότι αυτοί δεν κατζκτθςαν 

πλιρωσ τθν αντίςτοιχθ γνϊςθ.      

Τα καταγεγραμμζνα αποτελζςματα επαλθκεφουν τθ δεφτερθ υπόκεςθ τθσ ζρευνασ 

(ενότθτα 6.2.3) ωσ προσ τον ΑΘΣ. Ωςτόςο, προκειμζνου να τεκμθριωκεί περαιτζρω θ 

γνωςτικι πρόοδοσ, ακολουκεί θ επόμενθ ςειρά αναλφςεων κατά τθν οποία γίνεται 

λεπτομερισ ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ για τθ ςφγκριςθ και τθν εκτίμθςθ τθσ ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ των μεταβολϊν των απαντιςεων μεταξφ των δφο ςυνεντεφξεων.  

7.2.3 Σφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων μεταξφ τθσ 

ςυνζντευξθσ προελζγχου και μετελζγχου για τον ΑΘΣ  

Ερϊτθςθ 1 ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.1.  
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Διάγραμμα 7.1: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν  ερϊτθςθ 1  

 

Στο διάγραμμα 7.1. παρατθροφμε ότι, οι περιςςότεροι/εσ μακθτζσ/τριεσ 

μετακινοφνται προσ τθν κατεφκυνςθ των ενδιάμεςων και επαρκϊν απαντιςεων. 

Μεταβολζσ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. Θ διαπίςτωςθ αυτι 

είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-3,542, p<0,001).   

Ερϊτθςθ 2 ΑΘΣ. Θ δεφτερθ ερϊτθςθ, όπωσ και θ πρϊτθ αφορά ςτο 

φαινομενολογικό είδοσ γνϊςθσ. Ουςιαςτικά, πρόκειται για τθν ίδια ακριβϊσ 

ερϊτθςθ, αλλά με αναφορά ςε διαφορετικό αναπαραςτατικό αντικείμενο, τθν 

τριςδιάςτατθ μακζτα/μοντζλο του ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των 

μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.2.  
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Διάγραμμα 7.2: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2  

 

Σχεδόν ίδια εικόνα μετακινιςεων παρουςιάηεται και ςε αυτιν τθν ερϊτθςθ. 

Μεταβολζσ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. Θ διαπίςτωςθ αυτι 

είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-3,035, p<0,01). Από τισ 

μετακινιςεισ των απαντιςεων των μακθτϊν/τριϊν ςτισ δφο ερωτιςεισ είναι 

εμφανζσ ότι υπιρξε μια ςθμαντικι επίδραςθ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ αφοφ θ 

πλειονότθτά τουσ παρουςιάηει γνωςτικι πρόοδο αναφορικά με τθ φαινομενολογικι 

διάςταςθ τθσ γνϊςθσ για τον ΑΘΣ.  

Ερϊτθςθ 3 ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.3.  
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Διάγραμμα 7.3: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3  

 

Ππωσ διαπιςτϊνουμε, παρατθρϊντασ το διάγραμμα 7.3, όλοι/όλεσ ςχεδόν οι 

μακθτζσ/τριεσ μετακινοφνται προσ ενδιάμεςθσ επάρκειασ ι πλιρουσ επάρκειασ 

απαντιςεισ. Μεταβολζσ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. Θ 

διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-3,017, p<0,01).  

 

Ερϊτθςθ 4 ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.4.  
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Διάγραμμα 7.4: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4  

 

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα 7.4 διαπιςτϊνουμε ιδιαίτερθ μετακίνθςθ από 

ανεπαρκείσ προσ ενδιάμεςεσ και επαρκείσ απαντιςεισ από τθν πλειονότθτα των 

μακθτϊν/τριϊν. Ακόμθ και οι 2 μακθτζσ/ριεσ (μοβ χρϊμα) που πριν από τθ 

διδακτικι ακολουκία δεν απαντοφν, μετά από αυτιν δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ. Θ 

διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-3,557, p<0,001). 

Από τισ μετακινιςεισ των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ 4 και 5 είναι εμφανζσ ότι 

υπιρξε μια ςθμαντικι επίδραςθ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ αφοφ μετά από αυτιν θ 

πλειονότθτα των μακθτϊν/ριων φαίνεται να παρουςιάηει γνωςτικι πρόοδο 

αναφορικά με τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ για τον ΑΘΣ.   

Ερϊτθςθ 5 ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.5.  
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Διάγραμμα 7.5: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ 5  

 

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα 7.5 διαπιςτϊνουμε ότι 13 μακθτζσ/τριεσ 

εξακολουκοφν και δίνουν ανεπαρκείσ απαντιςεισ. Ακόμθ, διαπιςτϊνεται ότι ζνασ 

μακθτισ που πριν από τθ διδακτικι ακολουκία δίνει ενδιάμεςθ απάντθςθ, μετά 

από αυτιν μετακινείται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ και δίνει ανεπαρκι 

απάντθςθ. Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-

2,226, p<0,05). Για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ φαίνεται ότι ο αρικμόσ μετακινιςεων 

μακθτϊν/τριϊν προσ ενδιάμεςεσ και επαρκείσ απαντιςεισ δεν είναι ικανοποιθτικόσ 

(7/21). Υπενκυμίηεται ότι, θ ερϊτθςθ αυτι δίνει ςτουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ απόλυτθ 

ελευκερία ωσ προσ το περικϊριο επιλογισ του εξθγθτικοφ πλαιςίου για τθν 

ερμθνεία τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ. Πμωσ αυτό δεν ςθμαίνει ότι και οι υπόλοιποι/εσ 

μακθτζσ/τριεσ δεν ζχουν οικοδομιςει ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ θ οποία 

ελζγχεται μζςω αυτισ τθσ ερϊτθςθσ. Θ οικοδόμθςθ του μοντζλου των ενεργειακϊν 

αλυςίδων ωσ του κατάλλθλου ερμθνευτικοφ πλαιςίου τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ 

γίνεται περιςςότερο εμφανισ ςτισ μετακινιςεισ των απαντιςεων των 

μακθτϊν/ριϊν ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ 6.  
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Ερϊτθςθ 6 ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.6.  

 

Διάγραμμα 7.6: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6  

 

Ππωσ διαπιςτϊνουμε από το διάγραμμα 7.6, Ο μεγάλοσ όγκοσ των μακθτϊν/τριϊν 

φαίνεται να μετακινείται προσ ενδιάμεςεσ και επαρκείσ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ 

που ελζγχει τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, αλλά με τρόπο 

περιςςότερο ‘κλειςτό’ απ’ ότι θ ερϊτθςθ 5. Οι μετακινιςεισ των απαντιςεων των 

μακθτϊν για τισ ερωτιςεισ 5 και 6 δεν μασ επιτρζπουν να ζχουμε μια κακαρι 

αντίλθψθ για το βακμό πρόςλθψθσ από τουσ μακθτζσ/τριεσ των ποιοτικϊν 

ςτοιχείων τθσ προτεινόμενθσ επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ. 

Χρειάηεται ςυνεκτίμθςθ ςτοιχείων (ενότθτεσ 7.2.4 και 7.2.5 κακϊσ και 7.3).   
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Ερϊτθςθ 7α ΑΘΣ. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.7.  

 

 

Διάγραμμα 7.7: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α  

 

Στο διάγραμμα 7.7 παρατθροφμε ότι 8  μακθτζσ/ριεσ εξακολουκοφν να δίνουν 

ανεπαρκείσ απαντιςεισ ενϊ οι υπόλοιποι/εσ μετακινοφνται προσ ενδιάμεςεσ ι 

επαρκείσ απαντιςεισ. Μεταβολζσ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. 

Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z= -3,176, 

p<0,01).  

Ερϊτθςθ 7β. Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο ςυνεντεφξεισ 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.8.  
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Διάγραμμα 7.8: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β 

 

Στο διάγραμμα 7.8 παρατθροφμε ότι, οι μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν προσ τθν 

επάρκεια είναι λιγότερεσ από αυτζσ που ςθμειϊκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. 

Μεταβολζσ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. Θ διαπίςτωςθ αυτι 

είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z= -2,640, p<0,01).  

 

Ερϊτθςθ 7γ.  Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.9.  
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Διάγραμμα 7.9: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ  

 

Ππωσ διαπιςτϊνουμε από το διάγραμμα 7.9, οι 2 από τουσ/ισ 21 μακθτζσ/ριεσ 

(μπλε χρϊμα) που πριν από τθ διδακτικι ακολουκία δίνουν ανεπαρκείσ απαντιςεισ, 

μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, μετακινοφνται και δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ. 

Επίςθσ, οι 13 από αυτοφσ/ζσ, μετακινοφνται και δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ, ενϊ 

οι 6 εξακολουκοφν και δίνουν ανεπαρκείσ απαντιςεισ. Μεταβολζσ προσ τθν 

αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν.  Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά 

ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-3,690, p<0,001).  

Από τισ μετακινιςεισ των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ 7α, 7β και 7γ εξάγεται τα 

ςυμπζραςμα ότι αρκετοί/εσ μακθτζσ/τριεσ αρχίςουν να προςεγγίςουν τθν ποςοτικι 

διάςταςθ τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ (μοντζλο ενεργειακϊν αλυςίδων), 

αλλά αυτό δεν φαίνεται να ςυμβαίνει με ιδιαίτερα ςυγκροτθμζνο τρόπο αφοφ ο 
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αρικμόσ μετακινιςεων μεταβάλλεται ςε ςχζςθ με το φαινομενολογικό υπόβακρο 

τθσ ερϊτθςθσ. Ανάλογθ εικόνα εμφανίηεται και ςτθ επόμενθ ερϊτθςθ. 

Ερϊτθςθ 8 ΑΘΣ(προελζγχου) και ΣΡΘΕ 1 (μετελζγχου). Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ 

των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.10.  

 

 

 

Διάγραμμα 7.10: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ  ερωτιςεισ  8 
ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 1  

 

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα 7.10 διαπιςτϊνουμε μεγάλθ κινθτικότθτα κυρίωσ από 

ανεπαρκείσ απαντιςεισ ςε ενδιάμεςεσ και επαρκείσ. Μεταβολζσ προσ τθν αντίκετθ 

κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά ςθμαντικι 

(test Wilcoxon Z=-3,286, p<0,01).  

Ο ςτατιςτικόσ αυτόσ ζλεγχοσ επαλθκεφει τθ δεφτερθ υπόκεςθ τθσ ζρευνασ μασ 

(ενότθτα 6.2.3) ωσ προσ το ΣΡΘΕ ΑΘΣ για τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ γνϊςθσ 
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(φαινομενολογικι, τεχνολογικι, επιςτθμονικι). Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ 

επάρκεια των απαντιςεων ςτθ ςυνζντευξθ μετελζγχου για τον ΥΘΣ και τα Φ/Β.  

7.2.4 Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθ ςυνζντευξθ μετελζγχου για τον 

ΥΘΣ  

Στουσ επόμενουσ πίνακεσ 7.63 ζωσ 7.71 παρουςιάηεται θ επάρκεια των απαντιςεων 

των μακθτϊν/τριϊν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που τουσ ετζκθςαν για το ΣΡΘΕ ΥΘΣ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου. 

Ρίνακασ 7.63: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 1 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  21 

Ενδιάμεςεσ - 

Ανεπαρκείσ - 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.64: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων  ςτθν ερϊτθςθ 2 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  21 

Ενδιάμεςεσ - 

Ανεπαρκείσ - 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.65: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  15 

Ενδιάμεςεσ 6 

Ανεπαρκείσ - 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.66: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  13 

Ενδιάμεςεσ 4 

Ανεπαρκείσ 4 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.67: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  6 

Ενδιάμεςεσ 4 

Ανεπαρκείσ 11 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.68: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 6 ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 6 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  15 

Ενδιάμεςεσ 3 

Ανεπαρκείσ 3 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.69: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7α  ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7α 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  7 

Ενδιάμεςεσ 12 

Ανεπαρκείσ 2 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.70: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7β  ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7β 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  7 

Ενδιάμεςεσ 10 

Ανεπαρκείσ 4 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.71: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 7γ  ΥΘΣ (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 7γ 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  2 

Ενδιάμεςεσ 11 

Ανεπαρκείσ 8 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι οι μακθτζσ/ριεσ τθσ ζρευνάσ μασ ςτθν 

πλειονότθτά τουσ εκφράηουν απόψεισ οι οποίεσ φαίνεται να αντιςτοιχοφν ςε 

επαρκείσ νοθτικζσ παραςτάςεισ όςο αφορά ςτθ λειτουργία του ΥΘΣ ςε όλεσ τισ 

διαςτάςεισ τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ πλθν τθσ περιβαλλοντικισ, κακϊσ οι 

ερωτιςεισ που αφοροφν τθ διάςταςθ αυτι ετζκθςαν ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ 

μετελζγχου και αναλφονται ςτισ ενότθτεσ 7.2.6 και 7.2.7. Τα αποτελζςματα αυτά 

φαίνεται να προςομοιάηουν ςτα αντίςτοιχα αποτελζςματα για τον ΑΘΣ ενϊ ςχεδόν 

ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ οι επαρκείσ και οι ενδιάμεςεσ απαντιςεισ εμφανίηονται με 

υψθλότερα ποςοςτά ςτον ΥΘΣ. Θ διαφορά αυτι αποδίδεται, όπωσ ιδθ ζχουμε 

επιςθμάνει τόςο ςτισ δομικζσ ιδιαιτερότθτεσ του ΥΘΣ και τθσ εμφανοφσ λειτουργίασ 

τθσ πτϊςθσ του νεροφ (ςε ςχζςθ με τθ λιγότερο εμφανι λειτουργία τθσ δθμιουργίασ 

ατμοφ ςτον ΑΘΣ), όςο και ςτθν επίδραςθ τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτον ΥΘΣ 

Γλαφκου, όπου οι μακθτζσ/ριεσ παρατιρθςαν τθ δομι και τθ λειτουργία ενόσ 

πραγματικοφ ΥΘΣ.  



229 
 

Συνεπϊσ, παρόλο που δεν υπάρχουν ςυγκριτικά ςτοιχεία (προζλεγχοσ) για τον ΥΘΣ, 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι, υφίςταται γνωςτικι πρόοδοσ εφόςον οι 

μακθτζσ/ριεσ τθσ ζρευνάσ μασ, κατά τον μετζλεγχο, εμφανίηουν ανάλογθ επάρκεια 

νοθτικϊν παραςτάςεων ςχετικά με τρεισ διαςτάςεισ (φαινομενολογικι, τεχνολογικι 

και επιςτθμονικι), ςε δφο διαφορετικά ΣΡΘΕ. Το ςυμπζραςμα αυτό ενιςχφεται από 

τθν ανάλυςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων και για το ΣΡΘΕ Φ/Β (ςτθν 

ενότθτα 7.2.5 που ακολουκεί),  

7. 2.5 Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθ ςυνζντευξθ μετελζγχου για τα 

Φ/Β  

Στουσ επόμενουσ πίνακεσ 7.72 ζωσ 7.78 παρουςιάηεται θ επάρκεια των απαντιςεων 

των μακθτϊν/τριϊν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που τουσ ετζκθςαν για το ΣΡΘΕ Φ/Β κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ μετελζγχου. 

Ρίνακασ 7.72: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 1 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 1 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  14 

Ενδιάμεςεσ 5 

Ανεπαρκείσ 1 

Χωρίσ απάντθςθ 1 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.73: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 2 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 2 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  13 

Ενδιάμεςεσ 4 

Ανεπαρκείσ - 

Χωρίσ απάντθςθ 4 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.74: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 3 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 3 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  7 

Ενδιάμεςεσ 14 

Ανεπαρκείσ - 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.75: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 4 Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 4 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  14 

Ενδιάμεςεσ 2 

Ανεπαρκείσ 5 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.76: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5α Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5α 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  8 

Ενδιάμεςεσ 13 

Ανεπαρκείσ - 

Σφνολο 21 

Ρίνακασ 7.77: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5β Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5β 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  7 

Ενδιάμεςεσ 13 

Ανεπαρκείσ 1 

Σφνολο 21 
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Ρίνακασ 7.78: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ 5γ Φ/Β (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ 5γ 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  2 

Ενδιάμεςεσ 10 

Ανεπαρκείσ 9 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο διαπιςτϊνεται ζνα κατά τθ γνϊμθ μασ ιςχυρό ςτοιχείο που 

οδθγεί ςτθ διαπίςτωςθ ότι αρκετοί από τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ τθσ ζρευνάσ μασ 

ζχουν οικοδομιςει μια ςχετικά ςυγκροτθμζνθ γνϊςθ για τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ: 

το ότι οι περιςςότεροι από αυτοφσ/εσ περιγράφουν και ερμθνεφουν τα Φ/Β με τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ ωσ ζνα ΣΡΘΕ, παρόλο 

που θ πραγμάτευςθ του ςυγκεκριμζνου ΣΡΘΕ δεν περιλαμβάνονταν ςτθ διδακτικι 

ακολουκία. Τα αποτελζςματα ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ δείχνουν ότι ζχουμε ανάλογα 

ποςοςτά επάρκειασ νοθτικϊν παραςτάςεων με εκείνα που ςυναντοφμε ςτισ 

ςυνεντεφξεισ για τα ΣΡΘΕ ΑΘΣ  και ΥΘΣ. 

Συνεπϊσ, παρόλο που δεν υπάρχουν ςυγκριτικά ςτοιχεία (προζλεγχοσ), ϊςτε να 

καταδειχκεί θ γνωςτικι πρόοδοσ για τα Φ/Β, μποροφμε να κεωριςουμε ότι εφόςον 

οι μακθτζσ/ριεσ τθσ ζρευνάσ μασ, κατά τον μετζλεγχο, κατζχουν ςχετικά επαρκείσ 

γνϊςεισ φαινομενολογικισ, τεχνολογικισ και επιςτθμονικισ διάςταςθσ για τον ΑΘΣ 

και για τον ΥΘΣ και, επιπλζον, μποροφν να περιγράψουν και ερμθνεφςουν τθ 

λειτουργία των Φ/Β (ζνα άγνωςτο και με εντελϊσ διαφορετικά φαινομενολογικά 

χαρακτθριςτικά ςφςτθμα αφοφ ο βαςικόσ μετατροπζασ δεν είναι θ γεννιτρια αλλά 

το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο που δεν παρουςιάηει καμιά εξωτερικι ομοιότθτα με τθν 

γεννιτρια) ζχουν ςθμειϊςει γνωςτικι πρόοδο θ οποία μπορεί να νοθκεί και ωσ 

ςυγκρότθςθ μοντζλου για τθν περιγραφι και ερμθνεία των μεγάλθσ κλίμακασ ΣΡΘΕ. 

Ρροκειμζνου να επαλθκευτεί θ κζςθ αυτι ςτθν ενότθτα 7.3 παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα από τθν ανάλυςθ του τρίτου επιπζδου κατά τθν οποία διερευνάται θ 

ςυνάφεια των απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ για τα 

τρία διαφορετικά ςυςτιματα (ΑΘΣ, ΥΘΣ, Φ/Β). 
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7.2.6 Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθ ςυνζντευξθ μετελζγχου για τθν 

περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Στουσ επόμενουσ πίνακεσ 7.79 και 7.80 παρουςιάηεται θ επάρκεια των απαντιςεων 

των μακθτϊν/τριϊν ςτισ ερωτιςεισ ΣΡΘΕ 2 και ΣΡΘΕ 3, αντίςτοιχα, οι οποίεσ 

ετζκθςαν μετά από τισ ερωτιςεισ για τα Φ/Β, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ 

μετελζγχου. 

Ρίνακασ 7.79: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2 (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2 

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  19 

Ενδιάμεςεσ 1 

Ανεπαρκείσ 1 

Σφνολο 21 

 

Ρίνακασ 7.80: Θ επάρκεια των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3 (μετζλεγχοσ) 

 Ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3  

 Απόλυτθ ςυχνότθτα 

Επαρκείσ  12 

Ενδιάμεςεσ 7 

Ανεπαρκείσ 2 

Σφνολο 21 

 

Κατά τον μετζλεγχο διαπιςτϊνεται ότι θ πλειονότθτα των μακθτϊν/τριων του 

δείγματοσ ζχει οικοδομιςει επαρκείσ ι ενδιάμεςεσ γνϊςεισ για τθν περιβαλλοντικι 

διάςταςθ τθσ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ. 

7.2.7 Σφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων μεταξφ προελζγχου και 

μετελζγχου για τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερϊτθςθ 9 ΑΘΣ (προελζγχου) και ΣΡΘΕ 2 (μετελζγχου). Οι διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ 

των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.11.  
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Διάγραμμα 7.11: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ 9 
ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 2  

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα 7.11 διαπιςτϊνουμε μεγάλθ μετακίνθςθ απαντιςεων 

μακθτϊν/τριων προσ απαντιςεισ κυρίωσ πλιρουσ επάρκειασ. Μεταβολζσ προσ τθν 

αντίκετθ κατεφκυνςθ δεν ςθμειϊκθκαν. Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι και ςτατιςτικά 

ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-3,638, p<0,001).  

Ερϊτθςθ 10 ΑΘΣ (προελζγχου) και ΣΡΘΕ 3 (μετελζγχου). Οι διαφορζσ ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ δφο ςυνεντεφξεισ παρουςιάηονται ςτο 

διάγραμμα 7.12.  
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Διάγραμμα 7.12: Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ  ερωτιςεισ 10 
ΑΘΣ και ΣΡΘΕ 3  

 

Στο διάγραμμα 7.12 παρατθροφμε επίςθσ αρκετζσ μετακινιςεισ προσ επαρκείσ 

απαντιςεισ αν και εδϊ οι μετακινιςεισ προζρχονται κατά κφριο λόγο από 

ενδιάμεςεσ και όχι ανεπαρκείσ απαντιςεισ που εντοπίςτθκαν ςτον προζλεγχο. 

Ωςτόςο, θ διαπίςτωςθ αυτι δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι (test Wilcoxon Z=-1,852, 

p>0, 05). Στισ απαντιςεισ τθσ ερϊτθςθσ αυτισ ςθμειϊκθκαν και μετακινιςεισ προσ 

τθν  αντίκετθ κατεφκυνςθ. Οι 2 από τουσ/τισ 5 μακθτζσ/τριεσ (μπεη χρϊμα) που πριν 

από τθ διδακτικι ακολουκία δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ, μετά από αυτιν 

μετακινοφνται και δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ και άλλοσ ζνασ δίνει ανεπαρκι 

απάντθςθ. Οπιςκοδρόμθςθ παρουςιάηει και θ απάντθςθ ενόσ μακθτι ο οποίοσ ενϊ 

πριν από τθ διδακτικι ακολουκία δίνει ενδιάμεςθ απάντθςθ, μετά από αυτιν δίνει 

ανεπαρκι απάντθςθ. Για το λόγο αυτό οι διαφορζσ μεταξφ προελζγχου και 

μετελζγχου εμφανίηονται ωσ μθ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.  

Θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των απαντιςεων που δόκθκαν πριν και μετά από τθ 

διδακτικι ακολουκία για τθ φαινομενολογικι, τεχνολογικι και επιςτθμονικι 
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διάςταςθ τθσ γνϊςθσ (ενότθτα 7.2.3) αλλά και θ ςφγκριςθ τθσ επάρκειασ των  

απαντιςεων για τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, ςτθν παροφςα ενότθτα, 

καταδεικνφει ότι οι μεταβολζσ που ςθμειϊκθκαν κατά τον μετζλεγχο ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ γνωςτικι πρόοδοσ, 

εφόςον ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ (εκτόσ από τθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3) απορρίπτει τθν 

τυχαία μεταβολι μεταξφ των δφο μετριςεων και επαλθκεφει τθ ςυςτθματικι και 

επιδιωκόμενθ βελτίωςθ.  

7.3 Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν ςτθ ςυνζντευξθ 

μετελζγχου 

Θ φπαρξθ ςυνάφειασ ανάμεςα ςτθ ςχολικι γνϊςθ που φαίνεται να οικοδόμθςε 

ςθμαντικόσ αρικμόσ των μακθτϊν/τριϊν του δείγματόσ μασ για τα τρία διαφορετικά 

ΣΡΘΕ για τα οποία ελιφκθςαν δεδομζνα κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων 

μετελζγχου αποτελεί ιςχυρό ερευνθτικό ςτοιχείο το οποίο μασ επιτρζπει να  

απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα εάν οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν ςυγκροτιςει ζνα ςυνεκτικό 

ςϊμα ςχολικισ γνϊςθσ και κατ’ επζκταςθ ζνα νοθτικό μοντζλο για τθν περιγραφι 

και ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ. Στοιχεία ςυνάφειασ των διαφόρων 

διαςτάςεων τθσ  ςχολικισ γνϊςθσ αναλφκθκαν και παρουςιάηονται ανά διάςταςθ 

γνϊςθσ: τθ φαινομενολογικι (ενότθτα 7.3.1), τθν τεχνολογικι (ενότθτα 7.3.2), τθν 

επιςτθμονικι (ενότθτα 7.3.3) και τθν περιβαλλοντικι (ενότθτα 7.3.4).  

7.3.1 Φαινομενολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ 

Ερωτιςεισ 1 ΑΘΣ, 1 ΥΘΣ, 1 Φ/Β. Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθ φαινομενολογικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.13.  
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Διάγραμμα 7.13: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ 
μετελζγχου 1 ΑΘΣ, 1 ΥΘΣ, 1 Φ/Β  

 

Ππωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα 7.13, οι 8 από τουσ/ισ 12 μακθτζσ/ριεσ  (μπεη χρϊμα) 

που δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ και για 

τα Φ/Β, ζνα ςφςτθμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται προσ μελζτθ ςτθ διδακτικι 

ακολουκία, οι 3 από αυτοφσ/ζσ δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ και μόνο ζνασ 

μακθτισ δίνει ανεπαρκι απάντθςθ για τα Φ/Β. Επίςθσ, οι 5 μακθτζσ/ριεσ που 

δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ (πράςινο χρϊμα), δίνουν επαρκείσ 

απαντιςεισ για τα Φ/Β. Ακόμθ, ο ζνασ από τουσ/ισ 4 μακθτζσ/ριεσ (μπλε χρϊμα) 

που δίνει ανεπαρκι απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνει επαρκι απάντθςθ για τα Φ/Β, οι 

άλλοι 2 μακθτζσ/ριεσ, δίνουν ενδιάμεςθ απάντθςθ για τα Φ/Β και μόνο ζνασ δεν 

απαντά. Στθν ερϊτθςθ αυτι όλοι οι μακθτζσ/ριεσ ζδωςαν επαρκείσ απαντιςεισ για 

τον ΥΘΣ.  

Κατά τον μετζλεγχο, λοιπόν, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ τθσ 

επάρκειασ των απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Τι είναι 
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αυτό που βλζπεισ;” όταν τουσ παρουςιάηονται φωτογραφίεσ των ςυςτθμάτων ΑΘΣ, 

ΥΘΣ και Φ/Β. Δεν υπάρχει δθλαδι ςθμαντικι διαφοροποίθςθ (Z=-0,924 και p>0,05) 

μεταξφ τθσ επάρκειασ των απαντιςεων που δίνει ο/θ κάκε μακθτισ/ρια ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ για τα τρία διαφορετικά ςυςτιματα. 

Ερωτιςεισ 2 ΑΘΣ, 2 ΥΘΣ, 2 Φ/Β. Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθ φαινομενολογικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.14.  

 

 

Διάγραμμα 7.14: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ 
μετελζγχου 2 ΑΘΣ, 2 ΥΘΣ, 2 Φ/Β  

 

Στο διάγραμμα 7.14 παρατθροφμε ότι, οι 10 από τουσ/ισ 15 μακθτζσ/ριεσ (μπεη 

χρϊμα) που δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ 

και για τα Φ/Β, ζνα ςφςτθμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται προσ μελζτθ ςτθ 

διδακτικι ακολουκία, οι 3 από αυτοφσ/ζσ δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ και 2 

μακθτζσ/ριεσ δεν δίνουν απάντθςθ για τα Φ/Β. Επίςθσ, οι 2 μακθτζσ/ριεσ (πράςινο 
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χρϊμα) που δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκείσ 

απαντιςεισ για τα Φ/Β. Ακόμθ, ο ζνασ από τουσ/ισ 4 μακθτζσ/ριεσ (μπλε χρϊμα) 

που δίνει ανεπαρκι απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνει επαρκι απάντθςθ για τα Φ/Β, 

άλλοσ ζνασ δίνει ενδιάμεςθ απάντθςθ για τα Φ/Β και άλλοι 2  μακθτζσ/ριεσ δεν 

απαντοφν. Στθν ερϊτθςθ αυτι όλοι οι μακθτζσ/ριεσ ζδωςαν επαρκείσ απαντιςεισ 

για τον ΥΘΣ.  

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ τθσ 

επάρκειασ των απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Τι είναι 

αυτό που βλζπεισ;” όταν τουσ παρουςιάηονται μακζτεσ/μοντζλα των ςυςτθμάτων 

ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β. Δεν υπάρχει δθλαδι ςθμαντικι διαφοροποίθςθ (Z=-0,632 και 

p>0,05) τθσ επάρκειασ των απαντιςεων που δίνει ο/θ κάκε μακθτισ/ρια ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ για τα τρία διαφορετικά ςυςτιματα. 

Από τισ προθγοφμενεσ αναλφςεισ παρατθρείται ότι μετά από τθ διδακτικι 

ακολουκία ζχουν διαμορφωκεί εμφανείσ ομάδεσ μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ δίνουν  

ςυναφείσ απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ για τα διαφορετικά ΣΡΘΕ. Συνεπϊσ, μζςω 

του ςτατιςτικοφ ελζγχου ςτο επίπεδο αυτό μπορεί να υποςτθριχκεί ότι:  

(α) οι μακθτζσ/ριεσ που μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, παρουςιάηουν γνωςτικι 

πρόοδο ζχουν ςυγκροτιςει ζνα ςυνεκτικό ςϊμα γνϊςεων αναφορικά με τα 

φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά και των δφο ςυςτθμάτων που διδάχκθκαν, του 

ΑΘΣ και του ΥΘΣ. Αναγνωρίηουν τα ςυςτιματα αυτά και τα κατονομάηουν όταν τα 

βλζπουν ςε φωτογραφίεσ ι ςε τριςδιάςτατεσ μακζτεσ και ςυνεπϊσ μποροφν να 

αντιςτοιχίςουν τα πραγματικά ςυςτιματα (ΑΘΣ και ΥΘΣ) με τισ αναπαραςτάςεισ 

τουσ,  

(β) οι μακθτζσ/ριεσ μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, μποροφν να αντιλθφκοφν τα 

εν λόγω ςυςτιματα ωσ όλο (κακϊσ εςτιάηουν ςτο ςφνολο και όχι ςτα επιμζρουσ 

μζρθ) και να τουσ αποδϊςουν τθ ςωςτι ονομαςία,  

(γ) οι μακθτζσ/ριεσ, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, αντιλαμβάνονται ωσ ενιαίο 

ςφςτθμα με ςυγκεκριμζνα φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά όχι μόνο τον ΑΘΣ και 

τον ΥΘΣ, αλλά και τα Φ/Β. Βεβαίωσ, το γεγονόσ ότι αναγνωρίηουν και τα Φ/Β δεν 

μπορεί να αποδοκεί ςτθν επίδραςθ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ, αλλά μάλλον ςτθν 
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ενθμζρωςθ που ζχουν τα παιδιά και ςτισ πλθροφορίεσ που μπορεί να ζχουν 

προςλάβει εκτόσ του ςχολείου (Φ/Β ςε ςτζγεσ, διαφιμιςθ, κτλ). 

Ωςτόςο, ζχει ενδιαφζρον θ περαιτζρω ανάλυςθ για τισ άλλεσ διαςτάςεισ τθσ 

γνϊςθσ, θ οποία ακολουκεί παρακάτω.  

7.3.2 Τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ 

Ερωτιςεισ 3 ΑΘΣ, 3ΥΘΣ.  Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ (δομι 

ΣΡΘΕ)  παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.15. 

 

 

Διάγραμμα 7.15: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ 
μετελζγχου 3 ΑΘΣ, 3 ΥΘΣ  

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα 7.15 παρατθροφμε ότι, οι 9 μακθτζσ/ριεσ (μπεη 

χρϊμα) που δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ 

και για τον ΥΘΣ. Επιπλζον, οι 6 από τουσ 11 μακθτζσ/ριεσ (πράςινο χρϊμα) που 

δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ για τον ΥΘΣ 

και οι άλλοι 5 δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ για τον ΥΘΣ. Ακόμθ, ζνασ μακθτισ 
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(μπλε χρϊμα) που δίνει ανεπαρκι απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνει ενδιάμεςθ 

απάντθςθ για τον ΥΘΣ.   

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ τθσ 

επάρκειασ των απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Τι είναι 

αυτό και τι κάνει;” όταν τουσ παρουςιάηονται μακζτεσ/μοντζλα των ςυςτθμάτων 

ΑΘΣ και ΥΘΣ και τουσ ηθτείται να κατονομάςουν τα μζρθ του κάκε ςυςτιματοσ (θ 

ερϊτθςθ αυτι τζκθκε μόνο για τον ΑΘΣ και για τον ΥΘΣ). Δεν υπάρχει δθλαδι 

ςθμαντικι διαφοροποίθςθ (Z=-2,646 και p<0,05) τθσ επάρκειασ των απαντιςεων 

που δίνει ο/θ κάκε μακθτισ/ρια ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ για τα δυο διαφορετικά 

ςυςτιματα.  

Ερωτιςεισ 4 ΑΘΣ, 4 ΥΘΣ, 3 Φ/Β. Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

(ςχζςεισ ςφνδεςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν ενόσ ΣΡΘΕ) 

παρουςιάηονται ςτο γράφθμα 7.1. 

 

Γράφθμα 7.1: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 
ερωτιςεισ μετελζγχου 4 ΑΘΣ, 4 ΥΘΣ, 3 Φ/Β  
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Ππωσ φαίνεται από τθν εγγφτθτα των ςθμείων του ςυνδυαςτικοφ γραφιματοσ 7.1, 

υπάρχει μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει επαρκείσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ 

ερωτιςεισ (πάνω αριςτερό τμιμα του γραφιματοσ) αλλά και μια ομάδα 

μακθτϊν/ριων που δίνει ανεπαρκείσ απαντιςεισ ι δεν απαντά και ςτισ τρεισ 

ερωτιςεισ (πάνω δεξιό τμιμα του γραφιματοσ).  

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν για τισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ και 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μερϊν των ΣΡΘΕ (ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β).  

Από τισ προθγοφμενεσ αναλφςεισ παρατθρείται ότι μετά από τθ διδακτικι 

ακολουκία ζχουν διαμορφωκεί εμφανείσ ομάδεσ μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ δίνουν  

ςυναφείσ απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ για τα διαφορετικά ΣΡΘΕ. Συνεπϊσ, μζςω 

του ςτατιςτικοφ ελζγχου ςτο επίπεδο αυτό μπορεί να υποςτθριχκεί ότι:  

(α) οι μακθτζσ/ριεσ που, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, δίνουν επαρκείσ 

απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ ζχουν οικοδομιςει ζνα ςυγκροτθμζνο ςϊμα 

γνϊςεων για τθ δομι και τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων που διδάχκθκαν (ΑΘΣ και 

ΥΘΣ),  

(β) οι μακθτζσ/ριεσ που δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ ζχουν 

ςυγκροτιςει και ζνα επαρκζσ νοθτικό μοντζλο (αλυςίδα αντικειμζνων) για τθν 

περιγραφι τθσ δομισ και τθσ λειτουργίασ όχι μόνο των ΣΡΘΕ που διδάχκθκαν αλλά 

και ενόσ αγνϊςτου από τθ διδαςκαλία ςυςτιματοσ (Φ/Β) το οποίο ζχει εντελϊσ 

διαφορετικά φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά από τον ΑΘΣ και τον ΥΘΣ. Συνεπϊσ, 

προςεγγίηουν τα ςυςτιματα αυτά, πρωτίςτωσ ωσ τεχνολογικά ςυςτιματα.   

 (γ) θ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτον ΥΘΣ Γλαφκου, ωσ μια ςαφϊσ δομθμζνθ διδακτικι 

δραςτθριότθτα κατά τθν οποία οι μακθτζσ/ριεσ είχαν τθν άμεςθ εμπειρία τθσ 

παρατιρθςθ και καταγραφισ του πραγματικοφ ςυςτιματοσ, φαίνεται πωσ 

επζδραςε ςθμαντικά ςτθν οικοδόμθςθ τεχνολογικϊν γνϊςεων για τον ΥΘΣ και 

παράλλθλα είχε κετικι επίδραςθ ςτον τρόπο προςζγγιςθσ και των άλλων 

ςυςτθμάτων,  

(δ) οι μακθτζσ/ριεσ που, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία,  είτε δίνουν ανεπαρκείσ 

απαντιςεισ είτε δεν απαντοφν και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ, ςυγκροτοφν ομάδεσ των 



242 
 

οποίων τα χαρακτθριςτικά χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ, κακϊσ θ φπαρξι τουσ 

αναδεικνφει: (α) τισ δυςκολίεσ οικοδόμθςθσ γνϊςεων που αφοροφν τθ δομι και 

λειτουργία των ΣΡΘΕ και (β) τισ γνϊςεισ αυτζσ ωσ προχπόκεςθ ςυγκρότθςθσ ενόσ 

νοθτικοφ μοντζλου.   

7.3.3 Επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερωτιςεισ 5 ΑΘΣ, 5 ΥΘΣ. Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.16. 

 

 

Διάγραμμα 7.16: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ 
μετελζγχου 5 ΑΘΣ, 5 ΥΘΣ  

Στο διάγραμμα 7.16 παρατθροφμε ότι,  οι 3 από τουσ/ισ 4 μακθτζσ/ριεσ (μπεη 

χρϊμα) που δίνουν επαρκι απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκι απάντθςθ και για 

τον ΥΘΣ και ζνασ δίνει ενδιάμεςθ απάντθςθ για τον ΥΘΣ. Επίςθσ, ο ζνασ από τουσ/ισ 

3 μακθτζσ/ριεσ (πράςινο χρϊμα) που δίνουν ενδιάμεςθ απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνει 

ενδιάμεςθ απάντθςθ και για τον ΥΘΣ, ενϊ οι άλλοι 2 δίνουν ανεπαρκι απάντθςθ 
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για τον ΥΘΣ. Ακόμθ, οι 3 από τουσ/ισ 14 μακθτζσ/ριεσ (μπλε χρϊμα) που δίνουν 

ανεπαρκι απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνουν επαρκι απάντθςθ για τον ΥΘΣ, οι 2 δίνουν 

ενδιάμεςθ απάντθςθ και θ πλειονότθτα αυτϊν, δθλαδι οι 9 μακθτζσ/ριεσ που 

δίνουν ανεπαρκι απάντθςθ για τον ΑΘΣ, δίνουν ανεπαρκι απάντθςθ και για τον 

ΥΘΣ.  

Στθν ερϊτθςθ “Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ”, κατά τον μετζλεγχο, θ ςυνάφεια τθσ 

επάρκειασ των απαντιςεων για τα δφο ςυςτιματα ΑΘΣ και ΥΘΣ είναι εμφανισ (θ 

ερϊτθςθ αυτι τζκθκε μόνο για τον ΑΘΣ και τον ΥΘΣ). Δεν υπάρχει δθλαδι 

ςθμαντικι διαφοροποίθςθ (Z=-1,299 p>0,05) μεταξφ τθσ επάρκειασ των 

απαντιςεων που δίνει ο/θ κάκε μακθτισ/ρια ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ για τα δφο 

αυτά  διαφορετικά ςυςτιματα.  

Ερωτιςεισ 6 ΑΘΣ, 6 ΥΘΣ, 4 Φ/Β. Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο γράφθμα 7.2. 

 

 

Γράφθμα 7.2: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 
ερωτιςεισ μετελζγχου 6 ΑΘΣ, 6 ΥΘΣ, 4 Φ/Β 
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Ραρατθρϊντασ τθν εγγφτθτα των ςθμείων του ςυνδυαςτικοφ γραφιματοσ 7.2 

διαπιςτϊνουμε ότι, υπάρχει μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει επαρκείσ 

απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ (κάτω αριςτερό τμιμα του γραφιματοσ) αλλά 

και μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει ενδιάμεςεσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ 

ερωτιςεισ (πάνω αριςτερό τμιμα του γραφιματοσ). Επιπλζον, παρατθροφμε μια 

τρίτθ ομάδα που δίνει ανεπαρκείσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ (δεξιό τμιμα 

του γραφιματοσ).  

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ των 

απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ” 

όταν καλοφνται να ερμθνεφςουν τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β 

χρθςιμοποιϊντασ το εξθγθτικό μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ. 

Ερωτιςεισ 7α ΑΘΣ, 7α ΥΘΣ, 5α Φ/Β. Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο γράφθμα 7.3. 
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Γράφθμα 7.3: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 
ερωτιςεισ μετελζγχου 7α ΑΘΣ, 7α ΥΘΣ, 5α Φ/Β  

 

Ραρατθρϊντασ τθν εγγφτθτα των ςθμείων του ςυνδυαςτικοφ γραφιματοσ 7.3 

διαπιςτϊνουμε ότι, υπάρχει μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει επαρκείσ 

απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ (πάνω δεξιό τμιμα του γραφιματοσ) αλλά και 

μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει ενδιάμεςεσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ 

(κάτω αριςτερό τμιμα του γραφιματοσ).  

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ των 

απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Τι κα μποροφςε να γίνει 

ϊςτε οι λάμπεσ να ανάβουν πιο ζντονα;” όταν καλοφνται να ςκεφτοφν και να 

προτείνουν αλλαγζσ που μποροφν να γίνουν ςτο ςφςτθμα ϊςτε να υπάρξει 

διαφοροποίθςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ, του ΥΘΣ και των Φ/Β. 
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Ερωτιςεισ 7β ΑΘΣ, 7β ΥΘΣ, 5β Φ/Β: Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο γράφθμα 7.4. 

 

 

Γράφθμα 7.4: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 
ερωτιςεισ μετελζγχου 7β ΑΘΣ, 7β ΥΘΣ, 5β Φ/Β  

 

Στο ςυνδυαςτικό γράφθμα 7.4 παρατθροφμε ότι υπάρχει μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν 

που δίνει επαρκείσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ (πάνω δεξιό τμιμα του 

γραφιματοσ) αλλά και μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει ενδιάμεςεσ απαντιςεισ 

(δεξιό τμιμα του γραφιματοσ).  

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ των 

απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Τι κα μποροφςε να γίνει 

ϊςτε να ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ;” όταν καλοφνται να ςκεφτοφν και να 

προτείνουν αλλαγζσ που μποροφν να γίνουν ςτο ςφςτθμα ϊςτε να υπάρξει 

διαφοροποίθςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β.  
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Ερωτιςεισ 7γ ΑΘΣ, 7γ ΥΘΣ, 5γ Φ/Β: Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ 

παρουςιάηονται ςτο γράφθμα 7.5. 

 

 

 

Γράφθμα 7.5: Συνδυαςτικό γράφθμα τθσ ςυνάφειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ 
ερωτιςεισ μετελζγχου  7γ ΑΘΣ, 7γ ΥΘΣ, 5γ Φ/Β  

 

Στο ςυνδυαςτικό γράφθμα 7.5 παρατθροφμε ότι υπάρχει μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν 

που δίνει επαρκείσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ (κάτω αριςτερό τμιμα του 

γραφιματοσ) αλλά και μια ομάδα μακθτϊν/ριϊν που δίνει ενδιάμεςεσ απαντιςεισ 

(πάνω αριςτερό τμιμα του γραφιματοσ). Επιπλζον, παρατθροφμε μια ομάδα 

μακθτϊν/ριϊν που δίνει ανεπαρκείσ απαντιςεισ και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ (κάτω 

δεξιό τμιμα του γραφιματοσ).  

Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςαφισ ςυνάφεια μεταξφ των 

απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν ερϊτθςθ “Τι κα μποροφςε να γίνει 
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ϊςτε να ανάβουν οι λάμπεσ για περιςςότερο χρόνο;” όταν καλοφνται να ςκεφτοφν 

και να προτείνουν αλλαγζσ που μποροφν να γίνουν ςτο ςφςτθμα ϊςτε να υπάρξει 

διαφοροποίθςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β.  

Από τισ προθγοφμενεσ αναλφςεισ παρατθρείται ότι, μετά από τθ διδακτικι 

ακολουκία, ζχουν διαμορφωκεί εμφανείσ ομάδεσ μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ δίνουν  

ςυναφείσ απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ για τα διαφορετικά ΣΡΘΕ. Συνεπϊσ, μζςω 

του ςτατιςτικοφ ελζγχου ςτο επίπεδο αυτό μπορεί να υποςτθριχκεί ότι:  

(α) οι μακθτζσ/ριεσ που μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, δίνουν επαρκείσ 

απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ ζχουν οικοδομιςει ζνα ςυγκροτθμζνο ςϊμα 

επιςτθμονικϊν γνϊςεων με βάςθ το οποίο μποροφν αφενόσ να ερμθνεφουν με 

ποιοτικοφσ όρουσ τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων που διδάχκθκαν (ΑΘΣ και ΥΘΣ) και 

αφετζρου να  περιγράφουν τα ςυςτιματα αυτά με ποςοτικοφσ όρουσ,  

(β) οι μακθτζσ/ριεσ που μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, μποροφν να 

καταςκευάςουν τθν ενεργειακι αλυςίδα για τθν ερμθνεία τθσ λειτουργίασ του ΑΘΣ 

και του ΥΘΣ μποροφν επίςθσ, να καταςκευάςουν τθν ενεργειακι αλυςίδα για να 

ερμθνεφςουν τθ λειτουργία των Φ/Β. Αυτοί οι μακθτζσ/ριεσ ζχουν ςυγκροτιςει ζνα 

επαρκζσ εξθγθτικό μοντζλο με βάςθ το οποίο μποροφν να ερμθνεφςουν τθ 

λειτουργία ενόσ αγνϊςτου και με διαφορετικά φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά 

ςυςτιματοσ, 

(γ) οι μακθτζσ/ριεσ που μετά από τθ διδακτικι ακολουκία,  είτε δίνουν ανεπαρκείσ 

απαντιςεισ είτε δεν απαντοφν και ςτισ τρεισ ερωτιςεισ, ςυγκροτοφν ομάδεσ των 

οποίων τα χαρακτθριςτικά χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ, κακϊσ θ φπαρξι τουσ 

αναδεικνφει αφενόσ τισ δυςκολίεσ οικοδόμθςθσ γνϊςεων που αφοροφν τθν 

εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ και αφετζρου ενιςχφει τθν υπόκεςθ ότι θ 

οικοδόμθςθ των γνϊςεων αποτελεί προχπόκεςθ ςυγκρότθςθσ ενόσ ερμθνευτικοφ 

μοντζλου για τθν εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ ΣΡΘΕ, εκτόσ αυτϊν που διδάχκθκαν. 

7.3.4 Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ  

Ερωτιςεισ ΣΡΘΕ 2 και ΣΡΘΕ 3. Οι ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν περιβαλλοντικι 

διάςταςθ τθσ γνϊςθσ δεν τίκενται για κάκε ςφςτθμα ξεχωριςτά αλλά ςτο τζλοσ τθσ 

ςυνζντευξθσ μετελζγχου κακϊσ πρόκειται για μια διάςταςθ τθσ γνϊςθσ που 
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ςχετίηεται με κάκε είδουσ ΣΡΘΕ. Μασ ενδιαφζρει να διερευνιςουμε τθ ςυνάφεια 

μεταξφ των απαντιςεων, ϊςτε να διαπιςτωκεί ο βακμόσ ςτον οποίο ζχουν 

ςυγκροτιςει ζνα ςυνεκτικό ςϊμα γνϊςεων για τα κζματα που ςχετίηονται με τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία των ΣΡΘΕ.  

Θ ςυνάφεια των νοθτικϊν παραςτάςεων των μακθτϊν/ριϊν κατά τον μετζλεγχο για 

τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθ γνϊςθσ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 7.17. 

 

 

 

Διάγραμμα 7.17: Θ ςυνάφεια τθσ επάρκειασ των νοθτικϊν παραςτάςεων ςτισ ερωτιςεισ 
μετελζγχου ΣΡΘΕ 2, ΣΡΘΕ 3 

 

Ππωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα 7.17, οι 11 από τουσ/ισ 12 μακθτζσ/ριεσ  (μπεη 

χρϊμα) που δίνουν επαρκείσ απαντιςεισ ςτθν  ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3, δίνουν επαρκείσ 

απαντιςεισ και ςτθν  ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2, ενϊ μόνο ο ζνασ από αυτοφσ δίνει 

ενδιάμεςθ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3. Επίςθσ, οι 7 μακθτζσ/ριεσ  (πράςινο 

χρϊμα) που δίνουν ενδιάμεςεσ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 3, δίνουν επαρκείσ 

απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ΣΡΘΕ 2.  
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Κατά τον μετζλεγχο, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςυνάφεια μεταξφ τθσ επάρκειασ των 

απαντιςεων που δίνουν οι μακθτζσ/ριεσ ςτισ ερωτιςεισ ΣΡΘΕ2 και ΣΡΘΕ 3.  Δεν 

υπάρχει δθλαδι ςθμαντικι διαφοροποίθςθ (Η=-2,309 και p<0,05) τθσ επάρκειασ 

των απαντιςεων που δίνει ο/θ κάκε μακθτισ/ρια ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ.  

Από τισ αναλφςεισ που αφοροφν τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ ερωτιςεισ 

που ςχετίηονται με τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ παρατθρείται ότι μετά 

από τθ διδακτικι ακολουκία ζχουν διαμορφωκεί εμφανείσ ομάδεσ μακθτϊν/ριϊν 

οι οποίεσ δίνουν  ςυναφείσ απαντιςεισ ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ για τα διαφορετικά 

ΣΡΘΕ. Συνεπϊσ, μζςω του ςτατιςτικοφ ελζγχου του τρίτου επιπζδου ανάλυςθσ, 

μπορεί να υποςτθριχκεί ότι όςοι/εσ μακθτζσ/ριεσ φαίνεται πωσ  αναγνωρίηουν ότι 

τα δομικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ΑΘΣ είναι αυτά που τον κακιςτοφν 

ρυπαντι κρίνουν ότι, θ λφςθ του προβλιματοσ ζγκειται ςτθν αλλαγι του τφπου 

εργοςταςίου. Κατά ςυνζπεια, κατανοοφν ότι, θ δομι και θ λειτουργία των ΣΡΘΕ που 

λειτουργοφν με ΑΡΕ εξαςφαλίηουν τθν αποφυγι εκπομπισ ρφπων. Ταυτόχρονα 

κατανοοφν, ςτθν πλειονότθτά τουσ, ότι θ δράςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του 

περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ. 

Από τισ αναλφςεισ που προθγικθκαν ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ 

διαμορφϊκθκαν τα τελικά ςυμπεράςματα των οποίων θ ςυηιτθςθ ακολουκεί ςτο 

επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 8).  
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Κεφάλαιο 8ο 

 

 

 

 

Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
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8.0 Ειςαγωγι  

Αντικείμενο του παρόντοσ κεφαλαίου είναι θ ςυηιτθςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ 

ζρευνασ για τθ διερεφνθςθ του προβλιματοσ που κζτει θ διατριβι (ενότθτα 1. 1) με 

βάςθ τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ τθσ (ενότθτα 1.3). Θ ςυηιτθςθ αυτι αφορά τα 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ανάλυςθ και το ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ (ενότθτα 8.1), τθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ (ενότθτα 8.2) και τισ δυνατζσ κατευκφνςεισ τθσ ζρευνασ (ενότθτα 8.3).  

8.1 Σχετικά με τθν ανάλυςθ και το ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ ακολουκίασ   

Θ γενικι υπόκεςθ τθσ ζρευνασ ςτο επίπεδο τθσ ανάλυςθσ και τθσ ςφνκεςθσ 

(ενότθτα 1. 6) εκφράηεται ωσ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ μιασ διδακτικισ ακολουκίασ 

με αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο τα ΣΡΘΕ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ: (α) 

αποτελεί επιςτθμολογικά ζγκυρο διδακτικό μεταςχθματιςμό μιασ ςφνκετθσ γνϊςθσ 

θ οποία απαιτείται για τθ μελζτθ των ΣΡΘΕ, με βαςικό κορμό τθν ενεργειακι 

προςζγγιςι τουσ, (β) ανταποκρίνεται ςτισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ 

Στϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου και κυρίωσ ςτθν αξιοποίθςθ δεξιοτιτων τθσ 

αιτιακισ και ςυςτθμικισ ςκζψθσ που εμφανίηουν τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ ενϊ, 

ςυγχρόνωσ, (γ) είναι ςυμβατό με τισ παραδόςεισ του ελλθνικοφ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν το οποίο εντάςςεται ςτθν λεγόμενθ αναλυτικι-

εννοιολογικι προςζγγιςθ (Driver & Millar, 1985 ; Κολιόπουλοσ, 2006). Ο ζλεγχοσ τθσ 

υπόκεςθσ αυτισ προκφπτει από ςυςχετίςεισ μεταξφ τριϊν ειδϊν αναλφςεων: (α) τθσ 

ανάλυςθσ τθσ γνϊςθσ αναφοράσ (επιςτθμολογικό επίπεδο), (β) τθσ ανάλυςθσ των 

νοθτικϊν παραςτάςεων και των γνωςτικϊν δυνατοτιτων των μακθτϊν/τριϊν 

(ψυχολογικό επίπεδο) και (γ) τθσ ανάλυςθσ των αντιλιψεων για το αναλυτικό 

πρόγραμμα Φυςικϊν Επιςτθμϊν του δθμοτικοφ ςχολείου  (παιδαγωγικό επίπεδο).    

Στθν ζρευνά μασ, οι ςυςχετίςεισ αυτζσ ζδειξαν ότι είναι δυνατό να διαμορφωκεί μια 

διδακτικι ακολουκία για τθ διδαςκαλία των ΣΡΘΕ για τθν  ΣΤϋ τάξθ του Δθμοτικοφ 

Σχολείου, θ οποία χαρακτθρίηεται από επιςτθμολογικι εγκυρότθτα του 

περιεχομζνου τθσ, ψυχολογικι ςυμβατότθτα με τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ μακθτϊν 

τθσ υψθλότερθσ βακμίδασ του ελλθνικοφ δθμοτικοφ ςχολείου και παιδαγωγικι 

δυνατότθτα να οικοδομθκεί ςε ζνα καινοτομικό και εποικοδομθτικό περιβάλλον 
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διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ δυνατότθτα αυτι προζκυψε από τα 

εξισ δεδομζνα:  

(α) Θ ανάλυςθ τθσ γνϊςθσ αναφοράσ κατζδειξε το ςφνκετο χαρακτιρα τθσ γνϊςθσ θ 

οποία απαιτείται για μια πρϊτθ προςζγγιςθ των ΣΡΘΕ από παιδιά μικρισ θλικίασ. 

Λαμβάνοντασ ωσ γνϊςθ αναφοράσ τθν Τεχνικι κερμοδυναμικι (φαινομενολογικό/ 

μακροςκοπικό επίπεδο), διαπιςτϊκθκε ότι αυτι θ γνϊςθ μπορεί να 

μεταςχθματιςκεί ςε ςχολικι γνϊςθ θ οποία να περιλαμβάνει τζςςερισ διαςτάςεισ 

(φαινομενολογικι, τεχνολογικι, επιςτθμονικι και περιβαλλοντικι) με ζμφαςθ ςτθν 

επιςτθμονικι διάςταςθ (ενεργειακι προςζγγιςθ των ΣΡΘΕ μζςω του μοντζλου των 

ενεργειακϊν αλυςίδων). Θ βαςικι υπόκεςθ μασ εδϊ αφορά ςτθν ειςαγωγι ςτθ 

διδαςκαλία των ΣΡΘΕ ενόσ μοντζλου ενεργειακϊν αλυςίδων, θ 

αποτελεςματικότθτα του οποίου ζχει ιδθ δοκιμαςκεί ςε διάφορεσ θλικίεσ και ςε 

φαινομενολογικά πεδία εργαςτθριακοφ χαρακτιρα (Tiberghien & Megalakaki, 1995 

Lemeignan & Weil-Barais 1997 ; Δελζγκοσ 2012 ; Κολιόπουλοσ, 2014), όχι όμωσ και 

ςτο πεδίο ςφνκετων μεγάλθσ κλίμακασ ςυςτθμάτων. Θ εν δυνάμει διδακτικι μασ 

πρόταςθ είναι ο εμπλουτιςμόσ του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων με 

ςτοιχεία φαινομενολογίασ των ΣΡΘΕ, τεχνολογικζσ γνϊςεισ για τθ δομι και 

λειτουργία των βαςικϊν λειτουργικϊν τεχνολογικϊν ςτοιχείων από τα οποία 

αποτελοφνται τα ΣΡΘΕ και περιβαλλοντικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ που 

ζχει θ λειτουργία τουσ ςτο περιβάλλον.    

(β) Το περιεχόμενο τθσ προαναφερκείςασ γνϊςθσ ελζγχκθκε αν κα μποροφςε να 

αποτελζςει κατάλλθλθ ςχολικι γνϊςθ με βάςθ τθν ανάλυςθ για τισ γνωςτικζσ 

δυνατότθτεσ μακθτϊν τθσ θλικίασ τθσ τελευταίασ βακμίδασ του Δθμοτικοφ 

Σχολείου. Θ βαςικι μασ υπόκεςθ ςχετικά με αυτόν τον ζλεγχο ιταν ότι το 

επιςτθμολογικό περιεχόμενο τθσ προτεινόμενθσ γνϊςθσ πρζπει να είναι κατ’ αρχιν 

ςυμβατό με τα εξθγθτικά ςχιματα που αναπτφςςουν τα παιδιά όταν μελετοφν 

διάφορα φυςικά ι τεχνολογικά ςυςτιματα. Ο Halbwachs, οποίοσ αςχολικθκε μαηί 

με τον Piaget με τθ ψυχολογικι διάςταςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςυνδζει τθν 

ζννοια τθσ εξιγθςθσ ςτο επιςτθμολογικό επίπεδο με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ ςτο 

ψυχολογικό επίπεδο και ιςχυρίηεται ότι θ κατανόθςθ του φυςικοφ κόςμου από τα 

παιδιά, μζςω τθσ δράςθσ των υποκειμζνων ςτα αντικείμενα και του 
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μεταςχθματιςμοφ αυτϊν των δράςεων ςε λογικο-μακθματικά ςχιματα, ςυμβαίνει 

κυρίωσ μζςω τθσ λεγόμενθσ αιτιακισ εξιγθςθσ (Κολιόπουλοσ, 2008).  Ρράγματι , το 

περιεχόμενο του εμπλουτιςμζνου μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων φαίνεται να 

ταιριάηει απολφτωσ με τον λεγόμενο γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό που 

χρθςιμοποιοφν τα παιδιά από πολφ μικρι θλικία και τον οποίο ενεργοποιοφν, όπωσ 

γνωρίηουμε από τθ βιβλιογραφία, για να εξθγιςουν με ενεργειακό τρόπο 

φαινόμενα μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου). Εξ αιτίασ τθσ 

ιδιαιτερότθτασ των ΣΡΘΕ, θ εν δυνάμει διδακτικι μασ πρόταςθ ζγκειται ςτθ 

διαμόρφωςθ δραςτθριοτιτων οι οποίεσ να οδθγοφν τα παιδιά μζςω τθσ χριςθσ τθσ 

γραμμικισ αιτιότθτασ αλλά και τθσ χριςθσ ςτοιχείων ςυςτθμικισ ςκζψθσ, ςτθν 

οικοδόμθςθ του προαναφερκζντοσ περιεχομζνου γνϊςθσ. Θ προςφυγι ςτθ χριςθ 

ςτοιχείων ςυςτθμικισ ςκζψθσ από τουσ μακθτζσ, βαςίηεται τόςο ςτθν ιδζα ότι θ 

ςκζψθ αυτι είναι ςυμβατι με τον ςυςτθμικό χαρακτιρα τθσ γνϊςθσ αναφοράσ 

(Frank, 2000 ; Raja et al, 2006 ; Οnkar, 2009), όςο και με τθν υιοκζτθςθ ερευνθτικϊν 

ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και 

δθλϊνουν ότι παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία 

ςυςτθμικισ ςκζψθσ, ιδιαίτερα φςτερα από ςχετικζσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ 

(Assaraf & Orion, 2010). 

(γ) Τζλοσ, οι δφο παραπάνω κζςεισ για τθν εν δυνάμει διδακτικι μασ πρόταςθ μασ, 

χρειάηεται να είναι ςυμβατζσ με κάποια παιδαγωγικι αντίλθψθ για το διδακτικό 

μεταςχθματιςμό τθσ γνϊςθσ αναφοράσ ςε γνϊςθ προσ διδαςκαλία. Θ παραδοςιακι 

αντίλθψθ για το αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται να είναι αςφμβατθ με τισ κζςεισ 

αυτζσ. Θ παραδοςιακι αντίλθψθ αφ’ ενόσ προκρίνει μια ‘ψευδο-ποιοτικι’ 

προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ για παιδιά πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και αφ’ 

ετζρου δεν λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ νοθτικζσ παρατάςεισ των μακθτϊν. Αντικζτωσ, 

θ καινοτομικι και θ εποικοδομθτικι αντιλιψεισ είναι ςυμβατζσ με αυτζσ τισ κζςεισ 

(Κολιόπουλοσ, 2006, 2014). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εν δυνάμει προτεινόμενθ διδακτικι 

πρόταςθ εξειδικεφει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ “καινοτομικισ” αντίλθψθσ, ωσ 

εξισ: (α) θ περιγραφι και ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ ςφμφωνα με τθν 

ειςαγωγι ενόσ και μοναδικοφ εννοιολογικοφ πλαιςίου, (β) θ μεκοδολογικι 

προςζγγιςθ για τθν περιγραφι και ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ μζςω ςειράσ 
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“δραςτθριοτιτων-προβλθμάτων” που οδθγοφν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ  ςτθ 

διατφπωςθ υποκζςεων ςχετικϊν με τθν εξιγθςθ φαινομζνων τα οποία παράγονται 

ςε διάφορεσ μορφζσ υλικϊν αναπαραςτάςεων ΣΡΘΕ (πρότυπεσ καταςκευζσ 

λειτουργικϊν μακετϊν ΣΡΘΕ) και (γ) θ αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ τθσ 

ςχολικισ γνϊςθσ κυρίωσ μζςω τθσ ςυηιτθςθσ κεμάτων περιβαλλοντικοφ 

ενδιαφζροντοσ για τα ΣΡΘΕ. Ειδικά το ςθμείο (β) οδθγεί ςτθ λεγόμενθ διερευνθτικι 

προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, δθλαδι ςτθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ 

περιβάλλοντοσ διδαςκαλίασ που οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

διατυπϊςουν, ςυηθτιςουν και τροποποιιςουν τισ ιδζεσ τουσ. Το περιβάλλον αυτό 

αποτζλεςε το πλαίςιο μετατροπισ τθσ εν δυνάμει διδακτικισ πρόταςθσ ςε 

εφαρμόςιμο πρόγραμμα διδαςκαλίασ. Επίςθσ, όςον αφορά ςτα χαρακτθριςτικά τθσ 

“εποικοδομθτικισ” αντίλθψθσ, θ εν δυνάμει διδακτικι πρόταςθ ςυνδζκθκε με δφο 

βαςικζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ οι οποίεσ λαμβάνουν υπ’ όψιν   τισ νοθτικζσ 

παραςτάςεισ των μακθτϊν: (α) τθν ειςαγωγι και ανάπτυξθ ενόσ ‘μοντζλου-

ςπζρματοσ’ (Tiberghien & Megalakaki, 1995) το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ εξελίςςεται είτε προςαρμοηόμενο ςε νζα φαινομενολογικά 

δεδομζνα (π.χ. εφαρμογι του προτεινόμενου εννοιολογικοφ μοντζλου ςε διάφορα 

είδθ ΣΡΘΕ – ΑΘΣ, ΥΘΣ, Α/Γ), είτε εμπλουτιηόμενο με νζα περιςςότερο αφθρθμζνα 

χαρακτθριςτικά (π.χ. θ εξζλιξθ του μοντζλου των ενεργειακϊν αλυςίδων με 

ποιοτικά ςτοιχεία ςε μοντζλο με ποςοτικά ςτοιχεία) και (β) τθν ειςαγωγι ςτοιχείων 

αναλογικισ ςκζψθσ και αναλογικϊν υλικϊν ι εννοιολογικϊν μοντζλων μζςω 

ςυγκρίςεων των διαφόρων ΣΡΘΕ με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ από τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ ιδιοτιτων και ςχζςεων ανάμεςα ςε ζνα γνωςτό ς’ αυτοφσ ΣΡΘΕ και 

ς’ ζνα καινοφργιο ςφςτθμα, είτε με τθν τυπικι, είτε με τθν υλικι μορφι, θ οποία 

μπορεί να λειτουργιςει βοθκθτικά ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ νζασ γνϊςθσ (Vosniadou, 

1988 ; Harrison & Treagust, 2000 ; Κολιόπουλοσ, 2006).      

8.2 Σχετικά με τθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ ακολουκίασ 

Θ γενικι υπόκεςθ τθσ ζρευνασ ςτο επίπεδο τθσ εφαρμογισ (ενότθτα 1.6) 

εκφράηεται ωσ θ δυνατότθτα γνωςτικισ προόδου μακθτϊν/τριϊν τθσ Στϋ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ Σχολείου αφοφ παρακολουκιςουν μια διδαςκαλία τθσ εν δυνάμει 

διδακτικισ πρόταςθσ θ οποία διατυπϊκθκε ςτα πλαίςια τθσ πρϊτθσ γενικισ 
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υπόκεςθσ. Θ γενικι αυτι υπόκεςθ εξειδικεφτθκε ςε τρεισ επιχειρθςιακζσ υποκζςεισ 

(ενότθτα 6.2.3) οι οποίεσ ελζγχκθκαν μζςω ςυνεντεφξεων προελζγχου (μόνο για το 

ΣΡΘΕ ΑΘΣ) και μετελζγχου (για τα ΣΡΘΕ ΑΘΣ, ΥΘΣ και Φ/Β). Με βάςθ τα 

αποτελζςματα που παρουςιάςκθκαν ςτο κεφάλαιο 7, εξιχκθςαν τα επόμενα 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν επιβεβαίωςθ ι όχι των τριϊν αυτϊν επιχειρθςιακϊν 

υποκζςεων. 

(α) Θ πρϊτθ επιχειρθςιακι υπόκεςθ ζχει διατυπωκεί ωσ εξισ: ‘Θ πλειονότθτα των 

μακθτϊν/τριϊν του δείγματοσ, πριν από τθ διδαςκαλία, ζχει διαμορφϊςει νοθτικζσ 

παραςτάςεισ για τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ (και ειδικότερα του ΑΘΣ), 

οι οποίεσ δεν είναι ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ. Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, θ 

πλειονότθτα των μακθτϊν εκφράηει μθ ενεργειακζσ ι προ-ενεργειακζσ αντιλιψεισ’. 

Θ υπόκεςθ αυτι φαίνεται να επιβεβαιϊνεται πλιρωσ αφοφ από τθν ανάλυςθ που 

περιγράφεται ςτθν ενότθτα 7.1 εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςυνολικά καταδεικνφουν ότι δεν 

αντιλαμβάνονται τον ΑΘΣ ωσ ενιαίο ςφςτθμα, ωσ όλο, αλλά ωσ μζρθ που δρουν 

ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο. Θ πλειονότθτα των μακθτϊν/ριϊν δεν επιχειρεί 

ςυςτθμικι προςζγγιςθ του ΑΘΣ.  

- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν διαφοροποιοφνται ςθμαντικά μεταξφ τουσ ωσ 

προσ το περιεχόμενό τουσ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι είναι ζνα ςτοιχείο που 

υποςτθρίηει τθν υπόκεςθ πωσ οι γνϊςεισ των μακθτϊν/ριϊν για τον ΑΘΣ 

(φαινομενολογικι, τεχνολογικι, επιςτθμονικι και περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ 

γνϊςθσ) είναι περιοριςμζνεσ και μθ ςυμβατζσ με το αντίςτοιχο αποδεκτό 

επιςτθμονικό πεδίο γνϊςεων.  

- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν κυρίωσ ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν τθν 

επιςτθμονικι εξιγθςθ καταδεικνφουν ότι ςτο νοθτικό δυναμικό τουσ υπάρχουν ςε 

ςχετικά επαρκι βακμό προ-ενεργειακζσ ζννοιεσ, ςτοιχείο που υποςτθρίηει τθν 

υπόκεςθ ότι είναι δυνατόν θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ μιασ ενεργειακισ 

προςζγγιςθσ των ΣΡΘΕ να ςτθριχκεί ςε αυτζσ τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ. Μάλιςτα 

από τα αποτελζςματα του μετελζγχου φαίνεται ότι ακόμθ και οι μακθτζσ/τριεσ που 
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χρθςιμοποιοφν μθ ενεργειακζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ είναι ςε κζςθ να 

οικοδομιςουν ςτοιχεία τθσ προτεινόμενθσ ενεργειακισ προςζγγιςθσ.   

- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν τθν 

περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ καταδεικνφουν ότι παρόλο που είναι 

ευαιςκθτοποιθμζνοι/εσ ςχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλιματα δεν ζχουν 

οικοδομιςει γνϊςεισ, ϊςτε να μποροφν να προτείνουν λφςεισ ι/και να 

ερμθνεφςουν ςυμπεριφορζσ. Ειδικότερα, δεν μποροφν εφκολα να ςυςχετίςουν το 

ενεργειακό περιβαλλοντικό πρόβλθμα με τθ λειτουργία του ΑΘΣ. Το εφρθμα αυτό 

οδθγεί ςτθ διατφπωςθ μιασ άλλθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ θ οποία κατά τθ γνϊμθ 

μασ χριηει ελζγχου, ότι δθλαδι πραγματικό ενδιαφζρον, οικοδόμθςθ ορκϊν 

ςτάςεων προσ το περιβαλλοντικό πρόβλθμα ι/και ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν 

δράςεων επίλυςισ του είναι δυνατόν να διαμορφωκοφν εντονότερα όταν 

ςυνοδεφονται από τθν οικοδόμθςθ επιςτθμονικϊν γνϊςεων ςχετικϊν με το 

περιβαλλοντικό πρόβλθμα. 

Πλα τα παραπάνω ευριματα ζχουν εντοπιςκεί ςε άλλεσ ςχετικζσ ζρευνεσ οι οποίεσ 

αφοροφν ςτθν ανάδειξθ τθσ πρακτικο-βιωματικισ γνϊςθσ μακθτϊν/τριϊν τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ για ζννοιεσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ. ‘Ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο εντοπιςμόσ γνωςτικϊν εμποδίων που 

αντιμετωπίηουν μακθτζσ/τριεσ ςτθν ζκφραςθ ςτοιχείων ςυςτθμικισ ςκζψθσ όταν 

προςπακοφν να εξθγιςουν τθ λειτουργία ςφνκετων ι/και μεγάλθσ κλίμακασ 

ςυςτθμάτων (Hmelo, Holton & Kolonder, 2000 ; Assaraf & Orion, 2010 ;  Evagorou et 

al, 2009). Τα παραπάνω ευριματα ςτα οποία ςυμβάλλει και θ δικι μασ ζρευνα, 

οδθγοφν ςτθν υπόκεςθ ότι θ οικοδόμθςθ γνϊςεων ςχετικά με τα ΣΡΘΕ, απαιτεί κατ’ 

αρχιν τθν ενεργοποίθςθ ι/και οικοδόμθςθ ςτοιχείων ςυςτθμικισ ςκζψθσ όπωσ τισ 

ικανότθτεσ να προςδιορίηουν τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ και τισ διαδικαςίεσ που 

λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε αυτό, να αναγνωρίηουν απλζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςτοιχείων του ςυςτιματοσ και να εντοπίηουν δυναμικζσ ςχζςεισ ςτο εςωτερικό του 

ςυςτιματοσ, οι οποίεσ φαίνεται ότι είναι δυνατόν να κατακτθκοφν από παιδιά τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ όπωσ δείξαμε ςτθν παροφςα ζρευνα.      

(β) Θ δεφτερθ επιχειρθςιακι υπόκεςθ ζχει διατυπωκεί ωσ εξισ:  “θ πλειονότθτα  

των μακθτϊν/τριϊν του δείγματοσ, οικοδομεί νοθτικζσ παραςτάςεισ κατ’ αρχιν 
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ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ. Ειδικότερα, ςε 

ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, θ πλειονότθτα των 

μακθτϊν εξελίςςει τισ μθ ενεργειακζσ ι/και προ-ενεργειακζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ 

για τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ΣΡΘΕ ςε νοθτικζσ παραςτάςεισ που 

αντιςτοιχοφν ςτο μοντζλο των ενεργειακϊν αλυςίδων”. Θ υπόκεςθ αυτι φαίνεται 

να επιβεβαιϊνεται ςε μεγάλο βακμό αφοφ από τθν ανάλυςθ που περιγράφεται 

ςτθν ενότθτα 7.2 εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςυνολικά καταδεικνφουν ότι αντιλαμβάνονται 

και τα τρία ΣΡΘΕ για τα οποία ερωτικθκαν ςτον μετζλεγχο (και ιδιαίτερα τουσ ΑΘΣ 

και ΥΘΣ) ωσ ενιαίο ςφςτθμα, ωσ όλο, τα μζρθ του οποίου αλλθλεπιδροφν μεταξφ 

τουσ και ότι θ λειτουργία τουσ επθρεάηει το περιβάλλον τουσ. Θ πλειονότθτα των 

μακθτϊν/ριϊν ζχουν οικοδομιςει γνϊςεισ ςχετικζσ με τθν ςυςτθμικι προςζγγιςθ 

του ΑΘΣ. Το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιοφν προ-ενεργειακζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ ι 

νοθτικζσ παραςτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο μοντζλο τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ για 

τθν περιγραφι τθσ δομισ και λειτουργίασ των ΣΡΘΕ είναι ενδεικτικό του ότι οι 

μακθτζσ/ριεσ για να αντιλθφκοφν τα ΣΡΘΕ ωσ ςυςτιματα χρειάηεται να 

ςυςχετίςουν τθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ με τθν ενεργειακι διάςταςθ 

ϊςτε να αποδϊςουν νόθμα ςτα αντικείμενα και τθ ςχζςθ τουσ κατά τθ λειτουργία 

των ςυςτθμάτων. Το εφρθμα αυτό φαίνεται να είναι πρωτότυπο και οδθγεί ςτθν 

υπόκεςθ ςφμφωνα με τθν οποία θ ενεργειακι προςζγγιςθ τεχνολογικϊν 

ςυςτθμάτων ςυμβάλει εκτόσ των άλλων ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ δομισ και λειτουργίασ αυτϊν των ςυςτθμάτων ι των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ λειτουργίασ τουσ  

- Φαίνεται ότι οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν παρουςιάηουν μια ομοιομορφία ωσ 

προσ το περιεχόμενό τουσ ςε κακεμιά από τισ διαςτάςεισ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 

(φαινομενολογικι, τεχνολογικι, επιςτθμονικι, περιβαλλοντικι) που προτείνεται, 

ιδιαίτερα όταν οι απαντιςεισ αυτζσ κατατάςςονται ςτισ κατθγορίεσ των επαρκϊν 

απαντιςεων. Το αποτζλεςμα αυτό ιςχυριηόμαςτε ότι οφείλεται ςτον βακμό 

ςυνεκτικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ γνϊμθσ θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτα 

ερευνθτικά πρωτόκολλα που ςυνοδεφουν τα ςχζδια μακθμάτων τθσ διδακτικισ 

ακολουκίασ.         
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- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν τθν επιςτθμονικι 

εξιγθςθ καταδεικνφουν ότι πολλοί μακθτζσ/ριεσ ζχουν μεταβεί από τισ προ-

ενεργειακζσ ι άλλεσ νοθτικζσ παραςτάςεισ για τθν περιγραφι και ερμθνεία τθσ 

λειτουργίασ των ΣΡΘΕ ςτο ενεργειακό μοντζλο ςκζψθσ, κακϊσ χρθςιμοποιοφν το 

μοντζλο αυτό ωσ ζνα νοθτικό εργαλείο προςζγγιςισ τουσ. Φαίνεται, πάντωσ, ότι οι 

μακθτζσ/τριεσ εκφράηουν τισ αντίςτοιχεσ αντιλιψεισ κυρίωσ ςε ‘κλειςτοφ’ τφπου 

ερωτιςεισ (ερωτιςεισ δθλαδι όπου τουσ ηθτείται να εξθγιςουν με ενεργειακοφσ 

όρουσ το αντίςτοιχο φαινόμενο), ενϊ δυςκολεφονται ςτισ περιπτϊςεισ που θ 

ερϊτθςθ δίδει ελευκερία ςτθν επιλογι εξθγθτικοφ πλαιςίου. Επίςθσ, με ιδιαίτερθ 

ευκολία καταςκευάηουν τισ αντίςτοιχεσ αναπαραςτάςεισ ενεργειακισ αλυςίδασ. Τα 

παραπάνω ςυμβαίνουν ςε επαρκι βακμό όςον αφορά ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

του μοντζλου, ενϊ για τα ποςοτικά χαρακτθριςτικά φαίνεται ότι οι μακθτζσ/τριεσ 

χρθςιμοποιοφν ακόμθ αςαφείσ νοθτικζσ παραςτάςεισ. Τα ςτοιχεία αυτά 

επιβεβαιϊνουν ςυμπεράςματα που ζχουν εξαχκεί ςε αντίςτοιχθ μελζτθ ςχετικι με 

τθν οικοδόμθςθ του μοντζλου τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ με παιδιά τθσ Ε’ δθμοτικοφ 

(Δελζγκοσ, 2012). Θ μθ διαφοροποίθςθ εκ μζρουσ των μακθτϊν/τριϊν αυτισ τθσ 

θλικίασ των εννοιϊν ‘ποςότθτα ενζργειασ’ και ‘παροχι ενζργειασ (ιςχφσ)’ 

(Καριϊτογλου & Κολιόπουλοσ, 1993) φαίνεται να είναι ζνα από τα γνωςτικά 

εμπόδια γι’ αυτό το αποτζλεςμα.  

- Οι απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν 

περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ ςχετίηονται με ςτοιχεία τθσ 

επιςτθμονικισ διάςταςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, κάτι που δεν ςυνζβαινε κατά τθ 

διάρκεια του προελζγχου. Στθν πλειονότθτά τουσ οι μακθτζσ/ριεσ εντοπίηουν τθ 

λφςθ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ που τουσ τζκθκε ςτθν αλλαγι των τφπων 

των εργοςταςιακϊν μονάδων που παράγουν τθν θλεκτρικι ενζργεια και προτείνουν 

τθ λειτουργία ςτακμϊν ΑΡΕ για τθν αντικατάςταςθ του ΑΘΣ, αναγνωρίηοντασ ότι ο 

ΥΘΣ, οι Α/Γ και τα Φ/Β είναι ςυςτιματα ΑΡΕ. Επιπλζον, ςυςχετίηουν τθ φιλικι προσ 

το περιβάλλον ςυμπεριφορά (ςβιςιμο των λαμπτιρων) με τισ γνϊςεισ που ζχουν 

οικοδομιςει αναγνωρίηοντασ κυρίωσ ότι τα δομικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

του ΑΘΣ (τεχνολογικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ) τον κακιςτοφν ρυπογόνο παράγοντα 

του περιβάλλοντοσ (το ςφςτθμα επιδρά ςτο περιβάλλον του). Θ ειςαγωγι ςτοιχείων 
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περιβαλλοντικισ γνϊςθσ ςτθ διδαςκαλία ενεργειακϊν ςυςτθμάτων και θ 

διερεφνθςθ του ρόλου που μπορεί να παίξουν ςτθν οικοδόμθςθ ενεργειακϊν 

νοθτικϊν παραςτάςεων, ιδιαίτερα για ςφνκετα ςυςτιματα με κοινωνικό 

ενδιαφζρον, φαίνεται να αποτελεί προτεραιότθτα ςτθν διδακτικισ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν (Millar, 2005 ; Domenech et al, 2009)   

(γ) Θ τρίτθ επιχειρθςιακι υπόκεςθ ζχει διατυπωκεί ωσ εξισ:  “θ γνωςτικι πρόοδοσ 

τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν/ριϊν του δείγματοσ, κατά τθν περιγραφι τθσ 

λειτουργίασ των ΣΡΘΕ, μετά από τθ διδακτικι ακολουκία, ζχει χαρακτθριςτικά 

ςυγκροτθμζνθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ”. Θ υπόκεςθ αυτι φαίνεται να 

επιβεβαιϊνεται ςε μεγάλο βακμό αφοφ από τθν ανάλυςθ που περιγράφεται ςτθν 

ενότθτα 7.3 (ανάλυςθ τρίτου επιπζδου). Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι 

ςτοιχειοκετείται θ άποψθ ότι οι μακθτζσ/τριεσ του δείγματοσ που ζδωςαν επαρκείσ 

απαντιςεισ οικοδόμθςαν, κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, ζνα εν πολλοίσ 

ςυγκροτθμζνο ςϊμα γνϊςεων και για τα τρία ΣΡΘΕ για τα οποία ζγινε ζλεγχοσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, παρατθρικθκε ςυνάφεια και για τισ τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ 

προτεινόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ. Διαπιςτϊκθκε δθλαδι ότι δθμιουργικθκαν 

ομάδεσ μακθτϊν/ριϊν οι οποίεσ ςυγκρότθςαν ζνα ςυνεκτικό ςϊμα γνϊςεων τόςο 

για τα δφο ΣΡΘΕ τα οποία διδάχκθκαν, όςο και για ζνα άγνωςτο ςε αυτοφσ/εσ 

ςφςτθμα με εντελϊσ διαφορετικά φαινομενολογικά από τα άλλα δφο ΣΡΘΕ (Φ/Β). 

Το εφρθμα αυτό κα πρζπει, ωςτόςο, να τεκεί υπό περαιτζρω διερεφνθςθ κακϊσ, 

φαίνεται πωσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν παρατιρθςθ τθσ Solomon (1985) ότι τα 

παιδιά αδυνατοφν να ςυλλάβουν τθν ζννοια τθσ ενζργειασ ςτα ςφνκετα ςυςτιματα, 

όπωσ για παράδειγμα ςτα ΣΡΘΕ. Εντοφτοισ, υποςτθρίηουμε ότι, θ προτεινόμενθ 

διδακτικι ακολουκία, εξ αιτίασ όλων εκείνων των ςτοιχείων που τθν χαρακτθρίηουν 

και τα οποία παρουςιάςαμε ςτθν ενότθτα 8.1 ςυνζβαλε ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

γνωςτικϊν εμποδίων τα οποία επιςθμαίνει θ Solomon και για τα οποία δεν ζχει 

εμφανιςκεί κάποιοσ αντίλογοσ ςτθ γνωςτι ςε μασ βιβλιογραφία.  

8.3 Σχετικά με τισ δυνατζσ κατευκφνςεισ τθσ ζρευνασ  

Κάκε ζρευνα εμπεριζχει εν ςπζρματι ςτοιχεία αμφιςβιτθςθσ τθσ. Ζνα πρόβλθμα 

που παρουςιάηουν εν γζνει οι ζρευνεσ εφικτότθτασ ι οι αναπτυξιακζσ ζρευνεσ 

(Lijnse, 1995) είναι το ότι ςυνικωσ τα βολικά δείγματα που χρθςιμοποιοφνται για 
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να επιβεβαιϊςουν ι διαψεφςουν τισ γνωςτικζσ υποκζςεισ δεν είναι κατάλλθλα για 

να εξαχκοφν γενικά ςυμπεράςματα για τον αντίςτοιχο πλθκυςμό. Ρρόκειται 

ουςιαςτικά για μελζτεσ περίπτωςθσ οι οποίεσ όμωσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

διότι αναδεικνφουν αφ’ ενόσ τθ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά του επιχειροφμενου 

διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ γνϊςθσ αναφοράσ ςε ςχολικι γνϊςθ και αφ’ 

ετζρου τισ δυνατότθτεσ οικοδόμθςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ και όχι τθσ ευρείασ διάδοςισ 

τθσ. Συνεπϊσ μια ςυμπλθρωματικι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κατεφκυνςθ είναι      

θ επζκταςι τθσ ςε μια πιο ευρεία βάςθ, δθλαδι ςε περιςςότερεσ πραγματικζσ 

τάξεισ και ςε ςχολεία ποικίλων κοινωνικοοικονομικϊν περιβαλλόντων. Ωςτόςο, κα 

πρζπει να τονιςτεί ότι ο μεταςχθματιςμόσ των διδακτικϊν ακολουκιϊν που ζχουν 

παραχκεί ςε ερευνθτικζσ ςυνκικεσ ςε διδακτικζσ ακολουκίεσ ευρείασ κλίμακασ δεν 

είναι εφκολθ υπόκεςθ και προχποκζτει διαφορετικά ερευνθτικά εργαλεία, αλλά και 

ειδικζσ μεκόδουσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν που κα αναλάβουν το ζργο  

(Kanderakis, Dossis & Koliopoulos, 2011). 

Από τθν άλλθ μεριά, μπορεί να επιχειρθκεί θ εμβάκυνςθ τθσ ζρευνασ προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ κατανόθςθσ του τρόπου ςκζψθσ των μακθτϊν/τριϊν όταν ζρχονται 

ςε επαφι με μια ευρεία εννοιολογικι ενότθτα του αναλυτικοφ προγράμματοσ θ 

οποία εμπεριζχει ςτοιχεία ςφνκετθσ γνϊςθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ μελζτθσ των 

ΣΡΘΕ. Ρϊσ ςκζφτονται τα παιδιά κατά τθ διάρκεια των ςυγκεκριμζνων 

δραςτθριοτιτων; Ροιεσ αλλθλεπιδράςεισ εκπαιδευτικοφ και παιδιϊν ι παιδιϊν 

μεταξφ τουσ ςυμβάλλουν ςτθν τροποποίθςθ τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν; Ρϊσ τελικά θ 

μικροδιδαςκαλία επθρεάηει τον τρόπο ςκζψθσ των παιδιϊν; Τζτοια ερωτιματα 

αντιμετωπίηονται μόνο με ποιοτικζσ μεκόδουσ ζρευνασ, όπωσ θ παρατιρθςθ τάξθσ, 

και κα ςυνζβαλαν ςτθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ παροφςασ ζρευνασ. Στα 

πλαίςια αυτά, ειδικότερα ενδιαφζροντα ερωτιματα μπορεί να αποτελζςουν 

αντικείμενο ζρευνασ όπωσ (α) θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των δυνατοτιτων των 

εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ (π.χ. εκπαιδευτικι 

επίςκεψθ ςε ΣΡΘΕ) ςτθν οικοδόμθςθ ςχολικισ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ και (β) θ 

διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ καταςκευισ και ενςωμάτωςθσ ςτθ διδακτικι 

ακολουκία ενόσ διαφορετικοφ αναπαραςτατικοφ μζςου, όπωσ για παράδειγμα θ 

προςομοίωςθ των ΣΡΘΕ ςε θλεκτρονικό περιβάλλον.  
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Το κζμα τθσ διαμόρφωςθσ μιασ ενεργειακισ αντίλθψθσ για τα ΣΡΘΕ ωσ 

αντικειμζνου διδαςκαλίασ εντάςςεται και πρόκειται να διερευνθκεί περαιτζρω  ςτα 

πλαίςια τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ τθσ ομάδασ “Ενζργεια ςτθν εκπαίδευςθ” 

(http://energyineducation.blogspot.com/) του ΤΕΕΑΡΘ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν θ 

οποία διερευνά το ηιτθμα τθσ διαμόρφωςθσ διδακτικϊν ακολουκιϊν για τθ 

διδαςκαλία τθσ ενζργειασ ςε όλο το φάςμα τθσ εκπαίδευςθσ (προςχολικι, 

πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ).  

 

http://energyineducation.blogspot.com/
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Συνζντευξθ προελζγχου 

 

Α/Α Υλικά/ζργα  Ερϊτθςθ 

1
 Α

Θ
Σ 

 

Φωτογραφία ΑΘΣ 

Ηθτοφμε από το παιδί να 

παρατθριςει τθν φωτογραφία και του 

κζτουμε το ερϊτθμα  

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 

2
 Α

Θ
Σ 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι 

 Ηθτοφμε από το παιδί να 

παρατθριςει τθν μακζτα και του 

κζτουμε το ερϊτθμα 

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 

 

3
 Α

Θ
Σ 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι  

Ηθτοφμε από το παιδί να 

παρατθριςει τθν μακζτα και του 

κζτουμε τα ερωτιματα  

Τι είναι αυτά; (ζχουμε τοποκετιςει 

καρτζλεσ με νοφμερα 1,2,3, 4  και 

ηθτοφμε να τα κατονομάςει - καυςτιρασ, 

λζβθτασ, τουρμπίνα, γεννιτρια) 

4
 Α

Θ
Σ 

 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι  

Ηθτοφμε από το παιδί να 

παρατθριςει τθν μακζτα και του 

κζτουμε το ερϊτθμα 

Τι κάνουν αυτά  (τα μζρθ πάνω ςτα 

οποία  ζχουμε τοποκετιςει καρτζλεσ με 

νοφμερα 1,2,3, 4 ) για να ανάψουν οι 

λάμπεσ;  

5
 Α

Θ
Σ 

 

Μακζτα ΑΘΣ δυναμικι  

 Ηθτοφμε από το παιδί να 

παρατθριςει τθν μακζτα και του 

κζτουμε το ερϊτθμα 

Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ; (μπορείσ να 

εξθγιςεισ τι ςυμβαίνει;) 

6
 Α

Θ
Σ 

 

Ενεργειακι αλυςίδα 

Ηθτοφμε να τοποκετιςουν ςτθ ςειρά 

τισ κάρτεσ (καυςτιρασ, λζβθτασ, 

τουρμπίνα, γεννιτρια,  λάμπα, 

περιβάλλον και 5 καρτζλεσ με 

βελάκια) 

Τοποκζτθςε τισ κάρτεσ με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να εξθγιςεισ γιατί ανάβουν οι 

λάμπεσ. Εξιγθςε με λόγια τθ ςειρά που 

τοποκετείσ τισ κάρτεσ. 
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7
 Α

Θ
Σ 

 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι 

 

Τι κα μποροφςε να γίνει ϊςτε:  

(α) οι λάμπεσ να ανάβουν πιο ζντονα;  

(β) να ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ; 

(γ) να ανάβουν οι λάμπεσ για 

περιςςότερο χρόνο; 

 

8
 Α

Θ
Σ 

Φωτογραφία λογαριαςμοφ ΔΕΘ  Στο λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ γράφει Σφνολο 

Κατανάλωςθσ (KWh). Τι ςθμαίνει θ 

ζνδειξθ  KWh; 

9
 Α

Θ
Σ 

 Το εργοςτάςιο αυτό εκπζμπει ρφπουσ, 

ωςτόςο είναι δεδομζνο ότι οι θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ είναι απαραίτθτεσ ςτθ ηωι 

μασ. Τι λφςθ ι λφςεισ  κα πρότεινεσ ϊςτε 

να λειτουργοφν χωρίσ ρφπουσ; 

1
0

 Α
Θ

Σ 

 

 Πταν βγαίνουμε για διάλειμμα ςβινουμε 

τα φϊτα τθσ τάξθσ. Γιατί το κάνουμε 

αυτό; 
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Συνζντευξθ μετελζγχου 

 

Α/Α Υλικά/ζργα  Ερϊτθςθ 

1
 Α

Θ
Σ 

 

Φωτό ΑΘΣ 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν φωτογραφία και του κζτουμε το 

ερϊτθμα  

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 

2
 Α

Θ
Σ 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι 

 Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν μακζτα και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 

 

3
 Α

Θ
Σ 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι  

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν μακζτα και του κζτουμε τα 

ερωτιματα  

Τι είναι αυτά; (ζχουμε τοποκετιςει 

καρτζλεσ με νοφμερα 1,2,3, 4  και 

ηθτοφμε να τα κατονομάςει - καυςτιρασ, 

λζβθτασ, τουρμπίνα, γεννιτρια) 

4
 Α

Θ
Σ 

 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι  

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν μακζτα και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Τι κάνουν αυτά (τα μζρθ πάνω ςτα οποία  

ζχουμε τοποκετιςει καρτζλεσ με 

νοφμερα 1,2,3, 4 ) για να ανάψουν οι 

λάμπεσ; 

5
 Α

Θ
Σ 

 

Μακζτα ΑΘΣ δυναμικι  

 Θζτουμε ςε λειτουργία τθν μακζτα, 

ηθτοφμε από το παιδί να τθν 

παρατθριςει και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ; (μπορείσ να 

εξθγιςεισ τι ςυμβαίνει;) 

6
 Α

Θ
Σ 

 

Ενεργειακι αλυςίδα 

Στουσ μακθτζσ/ριε δίνεται ζνα λευκό 

φφλλο χαρτιοφ και μολφβι 

Καταςκεφαςε τθν ενεργειακι αλυςίδα 

του ΑΘΣ ϊςτε να εξθγιςεισ γιατί 

ανάβουν οι λάμπεσ. Εξιγθςε με λόγια 

τθν ενεργειακι αλυςίδα. 

7
 Α

Θ
Σ 

Μακζτα ΑΘΣ ςτατικι 

 

Τι κα μποροφςε να γίνει ϊςτε:  

(α) οι λάμπεσ να ανάβουν πιο ζντονα;  

(β) να ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ; 

(γ) να ανάβουν οι λάμπεσ για 

περιςςότερο χρόνο; 

Δικαιολόγθςε τισ απαντιςεισ ςου. 

Ζχεισ άλλθ πρόταςθ; 
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1
 Υ

Θ
Σ 

Φωτογραφία ΥΘΣ 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν φωτογραφία και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 
2

 Υ
Θ

Σ 

Μακζτα ΥΘΣ ςτατικι 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν μακζτα και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 

3
ΥΘ

Σ 

Μακζτα ΥΘΣ ςτατικι 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν μακζτα και του κζτουμε τα 

ερωτιματα 

Τι είναι αυτά; (ζχουμε τοποκετιςει 

καρτζλεσ με νοφμερα 1,2,3  και ηθτοφμε 

να τα κατονομάςει - φράγμα, τουρμπίνα, 

γεννιτρια 

4
 Υ

Θ
Σ 

Μακζτα ΥΘΣ 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν μακζτα και του κζτουμε το 

ερϊτθμα  

Τι κάνουν αυτά (τα μζρθ πάνω ςτα οποία  

ζχουμε τοποκετιςει καρτζλεσ με 

νοφμερα 1,2,3) για να ανάψουν οι 

λάμπεσ; 

5
 Υ

Θ
Σ 

Μακζτα ΥΘΣ δυναμικι 

Θζτουμε ςε λειτουργία τθν μακζτα, 

ηθτοφμε από το παιδί να τθν 

παρατθριςει και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ; (μπορείσ να 

εξθγιςεισ τι ςυμβαίνει;) 

6
 Υ

Θ
Σ 

Ενεργειακι αλυςίδα 

Στουσ μακθτζσ/ριε δίνεται ζνα λευκό 

φφλλο χαρτιοφ και μολφβι 

Καταςκεφαςε τθν ενεργειακι αλυςίδα 

του ΥΘΣ ϊςτε να εξθγιςεισ γιατί 

ανάβουν οι λάμπεσ. Εξιγθςε με λόγια 

τθν ενεργειακι αλυςίδα. 

7
 Υ

Θ
Σ 

Μακζτα ΥΘΣ ςτατικι Τι κα μποροφςε να γίνει ϊςτε:  

(α) οι λάμπεσ να ανάβουν πιο ζντονα;  

(β) να ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ; 

(γ) να ανάβουν οι λάμπεσ για 

περιςςότερο χρόνο; 

Δικαιολόγθςε τισ απαντιςεισ ςου. 

Ζχεισ άλλθ πρόταςθ; 

1
 Φ

/Β
 

Φωτογραφία Φ/Ρ 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν φωτογραφία και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 
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2
 Φ

/Β
 

Μικρι πλακζτα Φ/Β  

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τθν φωτογραφία και του κζτουμε το 

ερϊτθμα 

Τι είναι αυτό που βλζπεισ; (το γνωρίηεισ;  

πϊσ το λζνε;) 

 

3
 Φ

/Β
 

Μικρι πλακζτα Φ/Β –καλϊδια- 

λαμπτιρασ (Φακόσ) 

Ηθτοφμε από το παιδί να παρατθριςει 

τα υλικά που  του δίνουμε και του 

κζτουμε το ερϊτθμα 

Ρϊσ μπορεί να ανάψει θ λάμπα; Κάνε ό, 

τι χρειάηεται για να ανάψει.   

4
 Φ

/Β
 

Ενεργειακι αλυςίδα 

Στουσ μακθτζσ/ριε δίνεται ζνα λευκό 

φφλλο χαρτιοφ και μολφβι 

Καταςκεφαςε τθν ενεργειακι αλυςίδα 

του Φ/Β ϊςτε να εξθγιςεισ γιατί ανάβει 

θ λάμπα. Εξιγθςε με λόγια τθν 

ενεργειακι αλυςίδα. 

5
  Φ

/Β
 

Μικρι πλακζτα Φ/Β –καλϊδια- 

λαμπτιρασ 

 

 

 

 

 

Τι κα μποροφςε να γίνει ϊςτε:  

(α) οι λάμπεσ να ανάβουν πιο ζντονα;  

(β) να ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ; 

(γ) να ανάβουν οι λάμπεσ για 

περιςςότερο χρόνο; 

Δικαιολόγθςε τισ απαντιςεισ ςου. 

Ζχεισ άλλθ πρόταςθ; 

ΣΡ
Θ

Ε 
1

 

Φωτογραφία λογαριαςμοφ ΔΕΘ Στο λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ γράφει “Σφνολο 

Κατανάλωςθσ (KWh)”.  Τι ςθμαίνει θ 

ζνδειξθ KWh; 

ΣΡ
Θ

Ε 
2

 

 Ροιοσ, ςφμφωνα με όςα γνωρίηεισ, είναι 

ο πιο κακαρόσ  (χωρίσ ρφπουσ) τρόποσ 

παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ; 

 

ΣΡ
Θ

Ε 
3

  

 Πταν βγαίνουμε για διάλειμμα ςβινουμε 

τα φϊτα τθσ τάξθσ. Γιατί το κάνουμε 

αυτό;  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2: ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΕΝΝΟΙΑ «ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ» 

1ο Φφλλο Εργαςίασ: Γνωριμία με τα ςυςτιματα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 

Φαινομενολογικό πεδίο 

(ςυςτιματα) 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

(ςφςτθμα –ενζργεια) 

Θζτει ωσ κφριο προβλθματιςμό 

τθν ερϊτθςθ: “Τι υπάρχει πίςω 

από τθν πρίηα;” 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

εργαςτοφν ομαδικά και να 

ςυμπλθρϊςουν μια θμιτελι 

εικόνα προκειμζνου να δείξουν 

τθν αρχι  των  καλωδίων  ϊςτε 

να φτάςουν ςτο ΣΡΘΕ (π.χ. 

Συμπλθρϊςτε τθν εικόνα ϊςτε 

να δείξετε από ποφ ξεκινοφν τα 

καλϊδια που φτάνουν ςτο 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ 1 

Φωτογραφίεσ 

πραγματικϊν ΣΡΘΕ 

 

 

 

Φαινομενολογικι 

διάςταςθ τθσ  γνϊςθσ για 

τα ΣΡΘΕ  

 

 

Αντίλθψθ του Συςτιματοσ 

(παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ) ωσ όλου με 

ςυγκεκριμζνα 

φαινομενολογικά 

χαρακτθριςτικά 
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ςπίτι).  

 

Ραρουςιάηει φωτογραφίεσ  

από διάφορουσ τφπουσ ΣΡΘΕ 

(ΑΘΣ, ΥΘΣ, Α/Γ, Φ/Λ,  κτλ) καλεί 

τουσ μακθτζσ να: (α)τουσ 

περιγράψουν, (β)τουσ 

κατονομάςουν (π.χ. γράφουν 

το όνομα κάτω από κάκε 

εικόνα) και (γ)εντοπίςουν 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ. 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ταυτοποιιςουν τα ΣΡΘΕ που 

ηωγράφιςαν με αυτά που 

μελζτθςαν ςτθν προθγοφμενθ 

εργαςία .  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ςυνκζςουν ζνα ςυνολικό ζργο 

όπου κα απεικονίηονται όλοι οι 

τφποι ΣΡΘΕ. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΕΝΝΟΙΑ «ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ» 

2ο Φφλλο Εργαςίασ: Το ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Θζτει ωσ κφριο προβλθματιςμό 

τθν ερϊτθςθ: “Ρϊσ λειτουργεί 

ζνασ ΑΘΣ;” 

 

Θζτει ςε λειτουργία τθν μακζτα 

του ΑΘΣ καλϊντασ τουσ 

μακθτζσ να παρατθριςουν τθ 

λειτουργία τθσ.  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

εντοπίςουν τα κφρια μζρθ του 

Σ1 να τα καταγράψουν και να 

τα παρουςιάςουν με μια 

προςανατολιςμζνθ αλυςίδα 

αντικειμζνων από τθν άποψθ 

τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ 2 

Άναμμα λαμπτιρων (Φ1) 

με λειτουργία μακζτασ 

ΑΘΣ (ςφςτθμα Σ1) 

 

 

 

 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ  γνϊςθσ για τον ΑΘΣ 

 

 

Αντίλθψθ/περιγραφι του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ όλου  

που ζχει ςυγκεκριμζνθ δομι 

και απαρτίηεται από 

επιμζρουσ ςυςτιματα 

(υποςυςτιματα/ μζρθ) τα 

οποία αλλθλεπιδροφν  

 

Ενεργοποίθςθ νοθτικισ 

παράςταςθσ λειτουργίασ και 

ςφνδεςι τθσ με το Σ1 
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ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΕΝΝΟΙΑ «ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ» 

3ο Φφλλο Εργαςίασ: Μακαίνουμε περιςςότερα για ατμοθλεκτρικό  εργοςτάςιο 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Θζτει ωσ κφριο προβλθματιςμό 

τθν ερϊτθςθ: “Γιατί ανάβουν οι 

λάμπεσ;” 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ερμθνεφςουν το άναμμα των 

λαμπτιρων με τθ βοικεια του 

ποιοτικοφ μοντζλου 

ενεργειακισ αλυςίδασ  

 

Ειςάγει το ποιοτικό μοντζλο 

τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ  

 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ 3 

 Άναμμα λαμπτιρων (Φ1) 

με λειτουργία μακζτασ 

ΑΘΣ (ςφςτθμα Σ1) 

 

 

 

 

 

 Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τον ΑΘΣ  

 

Ερμθνεία του Συςτιματοσ  

(παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ) ωσ αλυςίδασ 

αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

και  από τθν άποψθ τθσ 

μεταφοράσ δράςθσ 

(ενζργειασ) 

 

Σφνδεςθ νοθτικϊν 

παραςτάςεων  λειτουργίασ 

και διανομισ με το Σ1 
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ΕΝΟΤΘΤΑ  B: ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΘ ΡΘΓΩΝ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (Θ ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΦΥΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ) 

4ο Φφλλο Εργαςίασ: Το πρόβλθμα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

μετριςουν το CO2  που εκλφεται 

κατά τθ λειτουργία τθσ 

μακζτασ.  

 

Ρροκαλεί ςχετικι ςυηιτθςθ για 

τθν ανάδειξθ του 

περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ. 

 

Θζτει τον κφριο προβλθματιςμό 

ωσ εξισ:  “Ρϊσ μποροφμε να 

μειϊςουμε ι να αποφφγουμε 

τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

που δθμιουργείται εξ αιτίασ 

του ΑΘΣ;» 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ 4 

Άναμμα λαμπτιρων (Φ1) 

με λειτουργία μακζτασ 

ΑΘΣ (ςφςτθμα Σ1) 

 

 

Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ 

τθσ  γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ  

 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ 

 

 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ  

 

 

 

 

Αντίλθψθ τθσ επίδραςθσ που 

αςκοφν τα ςυςτιματα ςτο 

περιβάλλον τουσ 

 

Αντίλθψθ τθσ ομοιότθτασ των 

ΣΡΘΕ ωσ προσ τθ δομι και τθ 

λειτουργία τουσ ανεξάρτθτα 

από τα φαινομενολογικά 

χαρακτθριςτικά τουσ 

 

Σφνδεςθ νοθτικισ 

παράςταςθσ διανομισ με τουσ 

διάφορουσ τφπουσ ΣΡΘΕ 

(ΑΘΣ, ΥΘΣ, Α/Γ, Φ/Λ, κτλ) 
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Καλεί τουσ μακθτζσ να 

διερευνιςουν τι κα ςυμβεί ςτο 

Σ1 αν:  

(α)ανάψουν λιγότερεσ ι 

περιςςότερεσ λάμπεσ 

(β)αν ανάψουν οι λάμπεσ  για 

λιγότερθ ι για περιςςότερθ 

ϊρα 

(γ)χρθςιμοποιιςουν λάμπεσ 

οικονομικισ κατανάλωςθσ   

-Καλεί τουσ μακθτζσ να 

διερευνιςουν ςε ποιο ςθμείο 

τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ του 

Σ1 μποροφν να γίνουν αλλαγζσ 

ϊςτε να μειωκοφν ι να 

εξαλειφτοφν οι ρφποι ϊςτε να 

οδθγθκοφν ςτθν αναηιτθςθ 

άλλων τφπων εργοςταςίων  
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ΕΝΟΤΘΤΑ  Β: ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΘ ΡΘΓΩΝ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (Θ ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΦΥΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ) 

5ο Φφλλο Εργαςίασ: Το υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Ραρουςιάηει τον ΥΘΣ ωσ ζνα 

ΣΡΘΕ που ςυμβάλει ςτθν 

αποφυγι τθσ ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ 

 

Ειςάγει τισ ζννοιεσ 

ανανεϊςιμεσ και μθ πθγζσ 

ενζργειασ και τα κριτιρια τθσ 

διάκριςθσ αυτϊν 

 

Θζτει τον κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ:  “Ρϊσ 

λειτουργεί ζνασ ΥΘΣ;” 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ςθμειϊςουν τθν γραφικι 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ5 

 Άναμμα λαμπτιρων (Φ2) 

με λειτουργία μακζτασ 

ΥΘΣ (ςφςτθμα Σ2) 

 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ  γνϊςθσ για τον ΑΘΣ 

και τον ΥΘΣ 

 

 

Αντίλθψθ και ερμθνεία του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ 

αλυςίδασ αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

και  από τθν άποψθ τθσ 

μεταφοράσ δράςθσ 

(ενζργειασ) 

 

 

Σφνδεςθ νοθτικϊν 

παραςτάςεων λειτουργίασ και 

διανομισ με Σ2 
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αναπαράςταςθ τθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ του ΥΘΣ 

ϊςτε να περιγράψουν τθ 

λειτουργία του και να 

εξθγιςουν γιατί ανάβουν οι 

λάμπεσ 

 

Καλεί του μακθτζσ να 

διερευνιςουν “Ροιεσ είναι οι 

ομοιότθτεσ και ποιεσ οι 

διαφορζσ μεταξφ ΥΘΣ και ΑΘΣ” 

(ςυγκρίνοντασ τισ ενεργειακζσ 

τουσ αλυςίδεσ) 
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ΕΝΟΤΘΤΑ  Β: ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΘ ΡΘΓΩΝ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (Θ ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΦΥΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ) 

6ο Φφλλο Εργαςίασ: Οι ανεμογεννιτριεσ  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Ραρουςιάηει τθν Α/Γ ωσ ζνα 

ΣΡΘΕ που ςυμβάλει ςτθν 

αποφυγι τθσ ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ 

 

Θζτει τον κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ:  “Ρϊσ  

είναι φτιαγμζνθ μια Α/Γ και 

πϊσ λειτουργεί;” 

 

-Ραρουςιάηει τθ μακζτα 

(μοντζλο) τθσ Α/Γ και κζτει το 

ερϊτθμα-πρόβλθμα “πϊσ κα 

ανάψουν οι λάμπεσ;” 

 

-Καλεί τουσ μακθτζσ να κζςουν 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ6 

Άναμμα λαμπτιρων (Φ3) 

με λειτουργία μακζτασ 

Α/Ρ (ςφςτθμα Σ3) 

 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τθν Α/Γ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ερμθνεία του Συςτιματοσ  

(παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ) ωσ αλυςίδασ 

αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

και  από τθν άποψθ τθσ 

μεταφοράσ δράςθσ 

(ενζργειασ) 

 

Σφνδεςθ νοθτικϊν 

παραςτάςεων  λειτουργίασ και 

διανομισ με το Σ3 
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ςε λειτουργία τθ μακζτα, να 

τθν παρατθριςουν  και να 

περιγράψουν πωσ ανάβουν οι 

λάμπεσ  

 

-Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ςθμειϊςουν τθν γραφικι 

αναπαράςταςθ τθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ για το Σ3 

 

- Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ερμθνεφςουν το άναμμα τθσ 

λάμπασ  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

μετριςουν το CO2 και να 

ερμθνεφςουν τα αποτελζςματα 

των μετριςεων 
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ΕΝΟΤΘΤΑ  Γ: Θ ΜΕΤΘΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΙΣΧΥΣ) 

7ο Φφλλο Εργαςίασ: Αλλαγζσ που μποροφμε να κάνουμε ςτο υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Θζτει τον πρϊτο κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ:  “Τι κα 

ςυμβεί ςε ζναν ΥΘΣ αν 

χρειάηεται να λειτουργοφν και 

άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 

(περιςςότερεσ λάμπεσ );”  

 

Θζτει τον δεφτερο κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ:  “Τι κα 

ςυμβεί ςε ζναν ΥΘΣ αν 

χρειάηεται να λειτουργοφν 

ιςχυρότερεσ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ (π.χ. λάμπεσ 

μεγαλφτερθσ ιςχφοσ);”  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

διακρίνουν τισ διαφορζσ των 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να διατυπϊςουν τισ 

υποκζςεισ τουσ και 

παράλλθλα να αναηθτιςουν 

τρόπουσ διερεφνθςθσ των 

υποκζςεων  

 

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ7 (να 

τροποποιιςουν τθν γραφικι 

αναπαράςταςθ τθσ 

ενεργειακισ αλυςίδασ του 

ΥΘΣ που καταςκεφαςαν ςτο 

Άναμμα λαμπτιρων (Φ2) 

με λειτουργία μακζτασ 

ΥΘΣ (ςφςτθμα Σ2) 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ  για τα ΣΡΘΕ 

 

 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ  

 

 

 

Ερμθνεία του Συςτιματοσ  

(παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ) ωσ αλυςίδασ 

αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ μεταφοράσ μιασ 

ποςότθτασ (ενζργειασ) 

 

 

Σφνδεςθ νοθτικισ 

παράςταςθσ διανομισ με το 

χαρακτθριςτικό τθσ 

ποςότθτασ   
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δφο παραπάνω περιπτϊςεων 

και κυρίωσ να 

προβλθματιςτοφν ςτθν 

ποςοτικι  φφςθ των αλλαγϊν 

(ςτισ δφο λάμπεσ ι ςτισ λάμπεσ 

μεγαλφτερθσ ιςχφοσ 

μεταφζρεται μεγαλφτερθ 

ποςότθτα ενζργειασ 

ΦΕ 5 
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ΕΝΟΤΘΤΑ  Γ:  Θ ΜΕΤΘΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΙΣΧΥΣ) 

8ο Φφλλο Εργαςίασ: Μετράμε τθν μεταφερόμενθ ενζργεια  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Θζτει τον κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ: “Ρϊσ 

μετράμε τθ ποςότθτα 

ενζργειασ που μεταφζρεται 

από τον ΥΘΣ;” 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

ανατρζξουν ςτισ υποκζςεισ του 

προθγοφμενου ΦΕ 

 

Ραρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ το 

τηαουλόμετρο και τουσ καλεί 

να μετριςουν τθν ποςότθτα 

ενζργειασ που μεταφζρεται 

ςτισ λάμπεσ του ςυςτιματοσ Σ2 

 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να μετριςουν με το 

(τηαουλόμετρο) τθν ποςότθτα 

ενζργειασ που μεταφζρεται 

ςτισ λάμπεσ (ι και τισ άλλεσ 

ςυςκευζσ) δφο αρχικά και 

ςτθν ςυνζχεια να 

προςκζςουν τρίτθ και να 

εξάγουν ςυμπεράςματα από 

τισ μετριςεισ.  

 

Να εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΦΕ8  

Άναμμα λαμπτιρων (Φ2) 

με λειτουργία μακζτασ 

ΥΘΣ (ςφςτθμα Σ2) 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για  τα ΣΡΘΕ 

 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ  

 

Αντίλθψθ και ερμθνεία του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ 

αλυςίδασ αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ μεταφοράσ μιασ 

ποςότθτασ (ενζργειασ) και του 

ρυκμοφ μεταφοράσ τθσ 

ενζργειασ 

 

Σφνδεςθ νοθτικισ 

παράςταςθσ διανομισ με το 

χαρακτθριςτικό τθσ 

ποςότθτασ   
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Ειςάγει το ποςοτικό μοντζλο 

τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να  

ςυμπλθρϊςουν τισ μετριςεισ 

τουσ ςτισ ενεργειακζσ αλυςίδεσ 

με 2 και 3 λάμπεσ αντίςτοιχα  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

καταςκευάςουν τισ ενεργειακζσ 

αλυςίδεσ Μ3 (μετριςεισ με το 

τηαουλόμετρο) 

 

Ειςάγει τθν ζννοιασ τθσ ιςχφοσ   
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ΕΝΟΤΘΤΑ  Γ:  Θ ΜΕΤΘΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΙΣΧΥΣ) 

9ο Φφλλο Εργαςίασ: Ροςότθτα και ιςχφσ ενζργειασ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Θζτει τον κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ: “Τι 

πλθρϊνουμε ςτθ ΔΕΘ;”  (“Ρόςθ 

ενζργεια μεταφζρεται ςτισ 

λάμπεσ τθσ τάξθσ; Μποροφμε 

να τθν μετριςουμε και πϊσ;”) 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να  

μετριςουν με το μετρθτι τθσ 

ΔΕΘ τθν ποςότθτα ενζργειασ 

που μεταφζρεται ςτισ λάμπεσ 

του ςυςτιματοσ Σ4 και να 

υπολογίςουν το ρυκμό 

μεταφοράσ 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

διακρίνουν τισ ζννοιεσ 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να μετριςουν (ρολόι ΔΕΘ) 

τθν ποςότθτα ενζργειασ που 

μεταφζρεται ςτισ λάμπεσ τθσ 

τάξθσ για 1ϋ, 2ϋ και 3ϋ και να 

εξάγουν ςυμπεράςματα από 

τισ μετριςεισ. 

 

Να μετριςουν (ρολόι ΔΕΘ) 

τθν ποςότθτα ενζργειασ που 

μεταφζρεται ςτισ λάμπεσ τθσ 

τάξθσ λειτουργοφν πιο 

ενεργοβόρεσ ςυςκευζσ π.χ. 

ςτεγνωτιρασ μαλλιϊν και 

Άναμμα λαμπτιρων 

οροφισ (Φ4) μζςω του 

δικτφου θλεκτροδότθςθσ 

ΔΕΘ (ςφςτθμα Σ4) 

 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ 

 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ  για τα ΣΡΘΕ  

 

 

Αντίλθψθ και ερμθνεία του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ 

αλυςίδασ αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ μεταφοράσ μιασ 

ποςότθτασ (ενζργειασ) και του 

ρυκμοφ μεταφοράσ τθσ 

ενζργειασ  

 

Σφνδεςθ νοθτικισ 

παράςταςθσ διανομισ με το 

χαρακτθριςτικό τθσ 

ποςότθτασ   
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ποςότθτα ενζργειασ και 

ρυκμόσ μεταφοράσ ενζργειασ 

εςτιάηοντασ ςτουσ παράγοντεσ 

που τισ διαφοροποιοφν 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

καταςκευάςουν τθν ενεργειακι 

αλυςίδα και να ςθμειϊςουν τισ 

μετριςεισ τουσ (δεσ διπλανι 

ςτιλθ) 

 

Θζτει το πρόβλθμα “Για ποιουσ 

λόγουσ χρειάηεται να μετράμε 

τθν ποςότθτα ενζργειασ;” 

 

θλεκτρικι ςκοφπα 

 

Να υπολογίςουν πόςθ 

ενζργεια κα μεταφερκεί για 

μεγαλφτερα χρονικά 

διαςτιματα π.χ. 10ϋ 

 

Να εργαςτοφν με βάςθ το 

Φ.Ε 9 
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ΕΝΟΤΘΤΑ Δ:  ΣΡΘΕ ΚΑΙ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΗΩΘ 

10ο Φφλλο Εργαςίασ: Κάνουμε εξοικονόμθςθ ενζργειασ  

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Θζτει τον κφριο 

προβλθματιςμό ωσ εξισ: “Γιατί 

να αλλάξουμε τουσ λαμπτιρεσ 

πυρακτϊςεωσ;” (“Σε τι ωφελεί 

θ αντικατάςταςθ κοινϊν 

λαμπτιρων με άλλουσ 

οικονομικισ κατανάλωςθσ;”) 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

προβλθματιςτοφν και να 

αναηθτιςουν το  ςτοιχείο που  

διαφοροποιεί τισ λάμπεσ 

οικονομικισ κατανάλωςθσ από 

τισ κοινζσ 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

Να λάβουν μζροσ ςτθν 

προκαλοφμενθ ςυηιτθςθ-

διερεφνθςθ προβλιματοσ 

 

Να εργαςτοφν με βάςθ το 

Φ.Ε 10 

 

 

Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ  

 

Τεχνολογικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ 

 

Επιςτθμονικι διάςταςθ 

τθσ γνϊςθσ για τα ΣΡΘΕ 

 

 

Αντίλθψθ και ερμθνεία του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ 

αλυςίδασ αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ μεταφοράσ μιασ 

ποςότθτασ (ενζργειασ) και του 

ρυκμοφ μεταφοράσ τθσ 

ενζργειασ  
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αναπαραςτιςουν το Σ4 με τθ 

Μ3, ϊςτε να δείξουν τθν 

αλλαγι που εμφανίηεται ςτο Σ4 

με τθν αντικατάςταςθ των 

λαμπτιρων 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα 

ςε ό,τι αφορά τθν 

περιβαλλοντικι διάςταςθ του 

προβλιματοσ (διοξείδιο-ΑΡΕ-

εξοικονόμθςθ) 
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ΕΝΟΤΘΤΑ Δ:  ΣΡΘΕ ΚΑΙ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΗΩΘ 

11ο Φφλλο Εργαςίασ: Ρϊσ λειτουργεί ο Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ   

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΡΑΞΘ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΕ (ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ) 

Δραςτθριότθτεσ δαςκάλου 
Αναμενόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν 
Φαινομενολογικό πεδίο 

Σχολικι γνϊςθ: 

εννοιολογικό πλαίςιο 

προσ οικοδόμθςθ 

Ρροςδοκϊμενθ εξζλιξθ 

νοθτικϊν παραςτάςεων 

μακθτϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ 

επίςκεψθσ ςτον ΥΘΣ Γλαφκου  

κζτει τον κφριο προβλθματιςμό 

“Ρϊσ λειτουργεί ο ΥΘΣ; “ 

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

παρατθριςουν το εν 

λειτουργία πραγματικό 

ςφςτθμα  

 

Καλεί τουσ μακθτζσ να 

εργαςτοφν ομαδικά 

ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό 

ΦΕ  

Να παρατθριςουν τον ΥΘΣ  

 

Να εργαςτοφν με βάςθ το 

Φ.Ε 11 

 

 ΥΘΣ Γλαφκου 

 

Πλα οι διαςτάςεισ τθσ 

γνϊςθσ 

(φαινομενολογικι, 

τεχνολογικι, 

επιςτθμονικι, 

περιβαλλοντικι)  

Αντίλθψθ και ερμθνεία του 

Συςτιματοσ  (παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) ωσ 

αλυςίδασ αντικειμζνων 

(υποςυςτθμάτων) από τθν 

άποψθ τθσ μεταφοράσ μιασ 

ποςότθτασ (ενζργειασ) και του 

ρυκμοφ μεταφοράσ τθσ 

ενζργειασ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

 

 

1θ Φωτογραφία: ΑΘΣ Αγ. Δθμθτρίου Κοηάνθσ ΔΕΘ (http://www.kozan.gr/post/173423 ) 

 

 

2θ Φωτογραφία: ΥΘΣ Ρλατανόβρυςθσ ΔΕΘ (http://www.flyash.gr/Fragma.htm) 

 

 

3θ Φωτογραφία: Φ/Β Κφκνου  ΔΕΘ (http://www.ppcr.gr/Energy.aspx?C=27 )  

http://www.kozan.gr/post/173423
http://www.flyash.gr/Fragma.htm
http://www.ppcr.gr/Energy.aspx?C=27
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3θ Φωτογραφία: Αιολικό Ράρκο Μελάνιου Χίου ΔΕΘ 
(http://www.ppcr.gr/Energy.aspx?C=25) 

 

 

Μακζτα ΑΘΣ 

http://www.ppcr.gr/Energy.aspx?C=25
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Μακζτα ΥΘΣ 

 

 

Μακζτα Α/Γ 
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Μακζτα Φ/Β 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4:  ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 

1ο Φφλλο Εργαςίασ 

 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Γνωριμία με τα ςυςτιματα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 

1. Τι υπάρχει πίςω από τθν πρίηα;  

Συηθτιςτε με τθν ομάδα ςασ και 
καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ.  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

1. Συηθτιςτε με τθν ομάδα ςασ και ςυμπλθρϊςτε τθν εικόνα ϊςτε να δείξετε από 
ποφ ξεκινοφν τα καλϊδια που φτάνουν ςτο ςπίτι. 
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Ραρουςιάςτε ςτθν τάξθ τισ ιδζεσ ςασ και ςχολιάςτε τεσ. Μπορείτε να καταλιξετε 
ςε κάποιο ςυμπζραςμα;  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Ραρατθριςτε τισ εικόνεσ και περιγράψτε τι βλζπετε ςε αυτζσ 
 

Τίτλοσ: 
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(α) Ροιον τίτλο κα δίνατε για να περιγράψετε ό, τι βλζπετε ςτισ εικόνεσ; 
Συμπλθρϊςτε τον ςτον πάνω μζροσ του πλαιςίου.  

 

(β) Γράψτε κάτω από κάκε εικόνα τι απεικονίηει. 

 

(γ) ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα με τα χαρακτθριςτικά του κάκε Συςτιματοσ 
Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ και εντοπίςτε τισ μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ 

 

Σφςτθμα παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ 

Χαρακτθριςτικά Ομοιότθτεσ με άλλα 
ςυςτιματα 
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3. Γνωρίηετε κάποια άλλα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ τα 
οποία δεν περιλαμβάνονται ςτο ζνκετο; Ροια είναι αυτά;  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

 

4. Συγκρίνετε τισ ηωγραφιζσ ςασ από τθν εργαςία 2 με τισ εικόνεσ τθσ εργαςίασ 3. Με 
ποιο από τα ςυςτιματα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ μπορείτε να τισ 
αντιςτοιχίςετε; ____________________________________ 

 

5. Συγκεντρϊςτε όλεσ τισ ηωγραφιζσ τθσ εργαςίασ 2 και ςυνκζςτε ζνα παηλ με τίτλο 
«Τα Συςτιματα Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ» 
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2ο Φφλλο Εργαςίασ 
Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Το Ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο 

 

Το ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο (ΑΘΣ) 

 

Μακζτα ατμοθλεκτρικοφ 
εργοςταςίου 

Ατμοθλεκτρικό  εργοςτάςιο Αγ. Δθμθτρίου 
Κοηάνθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ρϊσ λειτουργεί ζνασ ΑΘΣ;  Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και καταγράψτε τισ 
προτάςεισ ςασ. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε τεσ  

 

3. Ραρατθριςτε τϊρα τθν μακζτα του ΑΘΣ καταγράψτε με τθν ομάδα ςασ τα μζρθ 

από τα οποία αποτελείται.  Τι νομίηετε ότι κα πρζπει να γίνει ϊςτε να ανάψουν οι 

λάμπεσ τθσ μακζτασ; Καταγράψτε τισ ιδζεσ ςασ; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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4. Ραρατθριςτε τθν μακζτα του κερμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου κακϊσ το 

κζτουμε ςε λειτουργία. Ρροςζξτε ποια ακριβϊσ είναι θ λειτουργία του 

κάκε μζρουσ και ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα. 

 

 

Ο ΑΘΣ αποτελείται από τα εξισ μζρθ Το κάκε μζροσ ζχει τθν εξισ 
λειτουργία 

  

  

  

  

  

  

 

5. Ρεριγράψτε τθν λειτουργία του ΑΘΣ με τθ βοικεια ενόσ ςχεδιαγράμματοσ. 

Στθν περιγραφι ςασ να αναφζρετε όλα τα μζρθ του ΑΘΣ και ποια είναι θ 

λειτουργία τουσ.  
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3ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Μακαίνουμε περιςςότερα για το ατμοθλεκτρικό εργοςτάςιο 

1. Γιατί ανάβουν οι λάμπεσ; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και καταγράψτε τισ 
προτάςεισ ςασ. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε τεσ. 

              Θ επιςτθμονικι εξιγθςθ 

Ραρατθριςαμε ότι όταν λειτουργεί ο ΑΘΣ ανάβουν οι λάμπεσ. Για να περιγράψουμε 

αλλά και για να εξθγιςουμε το φαινόμενο «άναμμα τθσ λάμπασ» κα 

χρθςιμοποιιςουμε μια πολφ ςθμαντικι ζννοια, τθν ενζργεια. Από επιςτθμονικι 

άποψθ, θ λάμπα κεωρείται ωσ μετατροπζασ ενζργειασ, ο οποίοσ για να 

λειτουργιςει κα πρζπει να τεκεί ςε λειτουργία ζνα ολόκλθρο ςφςτημα. Το ςφςτθμα 

αυτό αποτελείται από μία αποθήκη ενζργειασ και ζναν ή περιςςότερουσ 

μετατροπείσ ενζργειασ. Για να ανάψει θ λάμπα κα πρζπει θ ενζργεια να 

μεταφερκεί από τθν αποκικθ ενζργειασ ςτον μετατροπζα ενζργειασ. 

 

 

Το φαινόμενο αυτό μποροφμε να το περιγράψουμε και με ςφμβολα. Τθν αποκικθ 

ενζργειασ τθ ςυμβολίηουμε με              ,      

το   μετατροπζα ενζργειασ με                     

και τθν μεταφερόμενθ ενζργεια με                 .   

Με τα ςφμβολα αυτά ςχθματίηουμε μια αλυςίδα αντικειμζνων, όπωσ θ παρακάτω, 

τθν οποία ονομάηουμε ενεργειακι αλυςίδα 

 

 

 

 

          αποκικθ ενζργειασ                                             μετατροπζασ ενζργειασ                                       αποκικθ ενζργειασ 
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Στα Ατμοθλεκτρικά εργοςτάςια (ΑΘΣ) ι αλλιϊσ Θερμοθλεκτρικά εργοςτάςια 

παράγεται θ απαραίτθτθ για τουσ ανκρϊπουσ Θλεκτρικι Ενζργεια. Μια αποκικθ 

ενζργειασ (πετρζλαιο, άνκρακασ, λιγνίτθσ, φυςικό αζριο, κτλ) καίγεται μζςα ςε 

τεράςτιουσ καυςτιρεσ και με τθ κερμότθτα που εκλφεται από τθν καφςθ αυτι, 

κερμαίνονται μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ μζςα ςτουσ λζβθτεσ από όπου παράγεται 

ατμόσ. Ο ατμόσ κζτει ςε περιςτροφικι κίνθςθ μεγάλεσ τουρμπίνεσ, οι οποίεσ με τθ 

ςειρά τουσ κινοφν τισ γεννιτριεσ. Θ κίνθςθ των γεννθτριϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα το 

θλεκτρικό ρεφμα, από το οποίο παίρνουμε τθν θλεκτρικι ενζργεια.  

 

Γεννιτρια κερμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου  Θ πιο γνωςτι και απλοφςτερθ 

γεννιτρια είναι το γνωςτό δυναμό 

 

http://www.nrc.gov/images/reading-rm/photo-gallery/20071115-

058.jpg 

 

 

3. Χρθςιμοποιιςτε τθν ενεργειακι αλυςίδα για να εξθγιςετε το άναμμα των 

λαμπϊν τθσ μακζτασ.  

 

 

 

 

Αναηθτιςτε τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ που 

καταςκευάςατε με τθν περιγραφι που κάνατε ςτθν εργαςία 5 του προθγοφμενου 

ΦΕ.  

4. Δείτε το βίντεο με τθ γεννιτρια 

(http://www.youtube.com/watch?v=1dl_2VUwqwo). Συηθτιςτε ςτθν ομάδα τισ 

παρατθριςεισ ςασ.   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Ζνκετο 1ο:  Μακαίνουμε περιςςότερα για τθν γεννιτρια 

Θ γεννιτρια είναι μια μθχανι θ οποία αποτελείται από δφο μζρθ.  Από ζνα πθνίο 
και ζναν μαγνιτθ. Το πθνίο είναι ζνα εξάρτθμα που αποτελείται από ςφρμα 
τυλιγμζνο ςε ςπείρεσ. Πταν περιςτρζφεται το πθνίο γφρω από τον μαγνιτθ τότε ςτισ 
άκρεσ του πθνίου παράγεται θλεκτρικό ρεφμα.  

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωςτό ωσ θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι και το ανακάλυψε 
το 1831 ο άγγλοσ φυςικόσ Michael Faraday. Στο φαινόμενο αυτό ςτθρίηεται θ 
λειτουργία των ΑΘΣ. 

Ρείραμα Faraday 

Μποροφμε με πολφ απλά μζςα να καταςκευάςουμε μια γεννιτρια και να 
ελζγξουμε τθ λειτουργία τθσ.  

Τι κα χρειαςτοφμε: 

Ζνα πθνίο 

Ζναν μαγνιτθ 

Δφο κροκοδειλάκια  

Ζνα μικροαμπερόμετρο 

 

 

Τι κάνουμε: 

Συνδζουμε κατάλλθλα το πθνίο με το 
αμπερόμετρο και κινοφμε το πθνίο 
(ι και τον μαγνιτθ). Ραρατθροφμε 
τισ ενδείξεισ του 
μικροαμπερόμετρου. 
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4ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Το πρόβλθμα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
 

1. Με τθ βοικεια τθσ δαςκάλασ ςασ χρθςιμοποιιςτε τον αιςκθτιρα 

μζτρθςθσ CO2  και καταγράψτε τισ μετριςεισ ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Οι μετριςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε τρεισ διαφορετικοφσ χρόνουσ, πριν 

τεκεί ςε λειτουργία ο ΑΘΣ, κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του, μετά τθ 

διακοπι τθσ λειτουργίασ του.  

 

Τοποκεςία Επίπεδο CO2 

Ρριν 

Επίπεδο CO2 

Κατά 

Επίπεδο CO2 

Μετά 

Κοντά ςτον ΑΘΣ    

Σε απόςταςθ ενόσ 

μζτρου 

   

Σε απόςταςθ 5 

μζτρων 

   

 

Σε ποιο ςυμπζραςμα μπορείτε να καταλιξετε;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ 

 

Το CO2  (διοξείδιο του άνκρακα)είναιζνα αζριο το οποίο 
προζρχεται από τθν καφςθ ορυκτϊν (όπωσ το πετρζλαιο, 
ο λιγνίτθσ, το φυςικό αζριο, κτλ) αλλά και από τθν καφςθ 
ξφλου και πλαςτικϊν ι άλλων υλικϊν. Επίςθσ, προζρχεται 
από τθν αποςφνκεςθ (ςάπιςμα) νεκρϊν τμθμάτων 
ηωντανϊν οργανιςμϊν (φυτϊν και ηϊων).  

 

 

  
 Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν 

Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, το CO2 αποτελεί ςυςτατικό του αζρα ςε πολφ μικρι 
ποςότθτα. Ζτςι, θ αφξθςι του δθμιουργεί πολλά προβλιματα ςτουσ ανκρϊπουσ και 
το περιβάλλον.  

 

Το κυριότερο πρόβλθμα είναι θ ζνταςη του φαινομζνου του θερμοκηπίου.Το 
φυςικό αυτό φαινόμενο, είναι ζνασ μθχανιςμόσ για να διατθρείται ςτακερι θ 
κερμοκραςία τθσ γθσ. Ωςτόςο, θ αφξθςθ του CO2  ευκφνεταιςθμαντικάγια τθν 
αφξθςθτθσ κερμοκραςίασ, κακϊσ δθμιουργεί ζνα ςτρϊμα το οποίο εμποδίηει τισ 
θλιακζσ ακτίνεσ να επιςτρζψουν ςτο διάςτθμα.   

 

Για να κατανοιςετε καλφτερα το Φαινόμενο του Θερμοκθπίου παρακολουκείςτε με 
τθν ομάδα ςασ το βίντεο τθσ ιςτοςελίδασ  
http://www.youtube.com/watch?v=tPMad2A7zAA 

 

 

2.  Τα κερμοθλεκτρικά εργοςτάςια ευκφνονται για τθ δθμιουργία ρφπων που 
μολφνουν το περιβάλλον, πϊσ δθμιουργοφνται οι ρφποι; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα 
και καταγράψτε τισ απόψεισ ςασ. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Ρϊσ μποροφμε να μειϊςουμε ι να αποφφγουμε τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που 
δθμιουργείται εξ αιτίασ του ΑΘΣ; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και καταγράψτε τισ 
απόψεισ ςασ. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tPMad2A7zAA
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4. Οι ρφποι κα αυξθκοφν ι κα μειωκοφν αν: 

(α) ανάψουν λιγότερεσ λάμπεσ.  

 

 

(β) ανάψουν περιςςότερεσ 
λάμπεσ  

 

 

(γ)ανάψουν για λιγότερθ ϊρα  

 

 

(δ)ανάψουν για περιςςότερθ ϊρα 

 

 

 

5. Ροιεσ αλλαγζσ κα κάνατε ςτθν ενεργειακι αλυςίδα του ΑΘΣ προκειμζνου να 
δείξετε πϊσ μπορεί να μειωκοφν ι να εξαλειφτοφν οι ρφποι.  
 

 



323 
 

5ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Το υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο  

 

Το υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο (ΥΘΣ) 

Μακζτα υδροθλεκτρικοφ 
εργοςταςίου 

Υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο Ρλατανόβρυςθσ 

 

 

 

 

 

 

Μζχρι τϊρα διαπιςτϊςαμε πωσ θ λειτουργία των κερμοθλεκτρικϊν εργοςταςίων 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτο πρόβλθμα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Ωςτόςο, 

υπάρχουν και άλλα εργοςτάςια, τα οποία δεν παράγουν ρφπουσ κακϊσ 

λειτουργοφν χωρίσ ορυκτά καφςιμα.  

 

 

  Επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ 

Το πετρζλαιο, ο άνκρακασ, ο λιγνίτθσ, το φυςικό αζριο είναι υλικά τα οποία 

ονομάηονται από τουσ επιςτιμονεσ ωσ ςυμβατικζσ ι μθ ανανεώςιμεσ αποθήκεσ 

ενζργειασ (ι αλλιϊσ μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ) και χαρακτθρίηονται ωσ μθ 

φιλικζσ για το περιβάλλον και τον άνκρωπο. Οι αποκικεσ αυτζσ ζχουν δφο 

ςθμαντικά μειονεκτιματα. Ρρϊτον, όταν καίγονται απελευκερϊνουν πολλοφσ 

ρφπουσ ςτθν ατμόςφαιρα και δεφτερον, είναι αποκικεσ ενζργειασ που ζχουν 

δθμιουργθκεί ςτο υπζδαφοσ εκατομμφρια χρόνια πριν και εφόςον ςυνεχιςτεί θ 

αλόγιςτθ χριςθ τουσ, αρκετά ςφντομα κα τελειϊςουν τα αποκζματά τουσ.  
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Εκτόσ από τισ μθ ανανεϊςιμεσ αποκικεσ ενζργειασ υπάρχει μια άλλθ κατθγορία 

που ονομάηονται ανανεώςιμεσ αποθήκεσ (ι αλλιϊσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ), οι οποίεσ είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον και τον άνκρωπο. Στισ 

ανανεϊςιμεσ αποκικεσ ανικουν το νερό, ο άνεμοσ και ο ιλιοσ. Αυτζσ ζχουν δφο 

ςθμαντικά πλεονεκτιματα. Ρρϊτον, όταν χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και δεφτερον, είναι πρακτικά 

ανεξάντλθτεσ. Εκτόσ από το νερό, που μπορεί τα αποκζματά του να μειωκοφν, ο 

άνεμοσ πνζει ςυνεχϊσ και ο ιλιοσ λάμπει πολλζσ ϊρεσ κακθμερινά.  

 

1. Ρϊσ λειτουργεί ζνα υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και 
καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε τεσ  

 

3. Ραρατθριςτε τϊρα τθν μακζτα του υδροθλεκτρικοφ εργοςταςίου και 

καταγράψτε με τθν ομάδα ςασ τα μζρθ από τα οποία αποτελείται.  Τι νομίηετε ότι 

κα πρζπει να γίνει ϊςτε να ανάψουν οι λάμπεσ τθσ μακζτασ; Καταγράψτε τισ 

ιδζεσ ςασ; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

4. Ραρατθριςτε τθν μακζτα του υδροθλεκτρικοφ εργοςταςίου κακϊσ το 

κζτουμε ςε λειτουργία. Ρροςζξτε ποια ακριβϊσ είναι θ λειτουργία του 

κάκε μζρουσ και ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα. 

 

Ο ΥΘΣ αποτελείται από τα εξισ μζρθ Το κάκε μζροσ ζχει τθν εξισ 
λειτουργία 

  

  

  

  

 

5.  Καταςκευάςτε τθν ενεργειακι αλυςίδα του υδροθλεκτρικοφ εργοςταςίου για να 

εξθγιςετε  πϊσ  ανάβουν οι λάμπεσ. 
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6. Συγκρίνετε με τθν ομάδα ςασ τθν ενεργειακι αλυςίδα του υδροθλεκτρικοφ 

εργοςταςίου με τθν ενεργειακι αλυςίδα του κερμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου. 
Ροιεσ είναι οι ομοιότθτεσ και ποιεσ οι διαφορζσ μεταξφ των δφο εργοςταςίων;  
 

 

Ομοιότθτεσ Διαφορζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Με τθ βοικεια τθσ δαςκάλασ ςασ χρθςιμοποιιςτε τον αιςκθτιρα μζτρθςθσ CO2  

και καταγράψτε τισ μετριςεισ ςτον πίνακα που ακολουκεί. Οι μετριςεισ κα 

πραγματοποιθκοφν ςε τρεισ διαφορετικοφσ χρόνουσ, πριν τεκεί ςε λειτουργία ο 

ΑΘΣ, κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του, μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του.  

 

Τοποκεςία Επίπεδο CO2 

Ρριν 

Επίπεδο CO2 

Κατά 

Επίπεδο CO2 

Μετά 

Κοντά ςτον ΥΘΣ    

Σε απόςταςθ ενόσ 

μζτρου 

   

Σε απόςταςθ 5 

μζτρων 
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Σε ποιο ςυμπζραςμα μπορείτε να καταλιξετε;  

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. Μπορείτε να εξθγιςετε γιατί δεν υπάρχουν ρφποι κατά τθ λειτουργία των 
Υδροθλεκτρικϊν εργοςταςίων; 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Θ επιςτθμονικι εξιγθςθ 
 

Ta Υδροθλεκτρικά Εργοςτάςια ι αλλιϊσ Υδροθλεκτρικοί Στακμοί (ΥΘΣ) 

λειτουργοφν με τθ βοικεια του νεροφ. Μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ 

ςυγκεντρϊνονται ςε τεχνθτζσ λίμνεσ και από εκεί, μζςα από τεράςτιουσ ςωλινεσ 

το νερό αρχίηει να ρζει από κάποιο φψοσ. Κακϊσ το νερό ρζει, κζτει ςε κίνθςθ 

μεγάλεσ τουρμπίνεσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κινοφν τισ γεννιτριεσ (ΦΕ 3).  
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6ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Οι ανεμογεννιτριεσ 

 
 

Μια άλλθ επιλογι για παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ χωρίσ ρφπουσ είναι οι 

ανεμογεννιτριεσ. Ολοζνα και πιο ςυχνά βλζπουμε ςτισ κορυφζσ, ςυνικωσ, των 

βουνϊν ςυςτοιχίεσ ανεμογεννθτριϊν ι αλλιϊσ Αιολικά Ράρκα. Ασ δοφμε γιατί 

ςυμβαίνει αυτό.  

 

Οι ανεμογεννιτριεσ (Αιολικό Ράρκο) 

Μακζτα ανεμογεννιτριασ 

(Αιολικοφ Ράρκου) 

Αιολικό Ράρκο Μελάνιου Χίου 

 

 

 

 

 

1. Ρϊσ  είναι φτιαγμζνθ μια ανεμογεννιτρια (Α/Γ) και πϊσ λειτουργεί; Συηθτιςτε 
ςτθν ομάδα ςασ και καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε τεσ  

 

2. Ρϊσ κα ανάψουν οι λάμπεσ; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και καταγράψτε τισ 
προτάςεισ ςασ. 
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3. Καταγράψτε τα βαςικά μζρθ μιασ ανεμογεννιτριασκαι κζςτε τθν  ςε λειτουργία.    
 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Ρεριγράψτε πϊσ ανάβουν οι λάμπεσ. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

5. Χρθςιμοποιείςτε τθν ενεργειακι αλυςίδα για να εξθγιςετε το άναμμα τθσ 
λάμπασ ςτο αιολικό πάρκο. 

 

 

6. Με τθ βοικεια τθσ δαςκάλασ ςασ χρθςιμοποιιςτε τον αιςκθτιρα μζτρθςθσ CO2  

και καταγράψτε τισ μετριςεισ ςτον πίνακα που ακολουκεί. Οι μετριςεισ κα 

πραγματοποιθκοφν ςε τρεισ διαφορετικοφσ χρόνουσ, πριν τεκεί ςε λειτουργία θ 

Α/Γ, κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ, μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ.  

Τοποκεςία Επίπεδο CO2 

Ρριν 

Επίπεδο CO2 

Κατά 

Επίπεδο CO2 

Μετά 

Κοντά ςτον ΥΘΣ    

Σε απόςταςθ ενόσ 

μζτρου 

   

Σε απόςταςθ 5 

μζτρων 

   

 

Σε ποιο ςυμπζραςμα μπορείτε να καταλιξετε;  

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. Συντάξτε ζνα κείμενο με τθν ομάδα ςασ για να δϊςετε τθν επιςτθμονικι 

περιγραφι τθσ λειτουργίασ τθσ ανεμογεννιτριασ (ςυμβουλευτείτε  το 3ο 

και το 5ο Φ.Ε) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Αλλαγζσ που μποροφμε να κάνουμε ςτο υδροθλεκτρικό 
εργοςτάςιο 

 

1. Τι κα ςυμβεί ςτον ΥΘΣ αν χρειάηεται να λειτουργοφν και άλλεσ θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε τεσ. 

 

2. Τι κα ςυμβεί ςε ζναν ΥΘΣ αν χρειάηεται να λειτουργοφν ιςχυρότερεσ θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Ανακοινϊςτε τισ προτάςεισ ςασ ςτθν τάξθ και ςχολιάςτε τεσ  

 

3. Αν υποκζςουμε ότι, όταν λειτουργεί  θ μακζτα του ΥΘΣ μπορεί να ανάψουν 10 
λάμπεσ, αλλά προςκζςουμε και μία επιπλζον, τι κα ςυμβεί ςτο ςφςτθμα; 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

4.  Τι χρειάηεται να αλλάξει ςτθν ενεργειακι αλυςίδα του ΥΘΣ προκειμζνου να 
ανάψουν περιςςότερεσ λάμπεσ ι λάμπεσ που λάμπουν πιο ζντονα;  
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8ο Φφλλο Εργαςίασ 
Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Μετράμε τθν μεταφερόμενθ ενζργεια 

 

1. Ρϊσ μετράμε τθ ποςότθτα ενζργειασ που μεταφζρεται από τον ΥΘΣ;  Συηθτιςτε 
ςτθν ομάδα και καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ . 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Στο προθγοφμενο ΦΕ προςπακιςαμε να ςκεφτοφμε ποιεσ αλλαγζσ μποροφμε να 

κάνουμε ςτο υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο για να εξυπθρετεί περιςςότερεσ ανάγκεσ 

μασ. Στθ ςυνζχεια κα μελετιςουμε τι χρειάηεται να γνωρίηουμε για να κάνουμε 

τισ αλλαγζσ αυτζσ.  

 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ  

Το Τηαουλόμετρο (Joulemeter) είναι μια ςυςκευι που μασ επιτρζπει να μετράμε 

τθ μεταφερόμενθ ενζργεια. Λζγεται ζτςι γιατί μετράει τθν ενζργεια ςε τηάουλ 

(μονάδα μζτρθςθσ ενζργειασ το Joule). 

 

2. Με τθ βοικεια τθσ δαςκάλασ ςασ ςυνδζςτε το Τηαουλόμετρο με το μοντζλο του 

ΥΘΣ και κάνετε τισ απαραίτθτεσ μετριςεισ για να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω 

πίνακα 

 

 Ροςότθτα ενζργειασ 

που μεταφζρεται ςε 

χρονικό διάςτθμα  1 

λεπτοφ 

Ροςότθτα ενζργειασ 

που μεταφζρεται ςε 

χρονικό διάςτθμα  2 

λεπτϊν 

Πταν ανάβουν δφο λάμπεσ   

 

3. Κάνετε τϊρα τισ απαραίτθτεσ μετριςεισ για να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω 

πίνακα 
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 Ροςότθτα ενζργειασ 

που μεταφζρεται ςε 

χρονικό διάςτθμα  1 

λεπτοφ 

Ροςότθτα ενζργειασ 

που μεταφζρεται ςε 

χρονικό διάςτθμα 2 

λεπτϊν  

Πταν ανάβουν τρεισ λάμπεσ   

 

 

Σε ποιο ςυμπζραςμα μπορείτε να καταλιξετε από τισ πειραματικζσ μετριςεισ 2 & 

3; 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Θ επιςτθμονικι εξιγθςθ  

Ππωσ εξθγιςαμε ςτο 1ο Φ.Ε. το φαινόμενο άναμμα τθσ λάμπασ μποροφμε να το 

περιγράψουμε με τθ βοικεια μιασ αλυςίδασ αντικειμζνων. Με το βζλοσ 

ςυμβολίηουμε τθνμεταφερόμενη ενζργειααπό μιααποθήκη ενζργειασςε 

ζνανμετατροπζα ενζργειασ. Το πάχοσ του βζλουσ δείχνει τθν ποςότθτα ενζργειασ 

που μεταφζρεται, όςο πιο παχφ είναι τόςο περιςςότερθ ενζργεια μεταφζρεται.  

Ζτςι για να περιγράψουμε το άναμμα τθσ λάμπασ με τθ βοικεια τθσ αλυςίδασ 

αντικειμζνων κα χρθςιμοποιιςουμε ζνα βζλοσ με πάχοσ  

 

 

 

8.  
 

 

αποκικθ ενζργειασ                              μετατροπζασ ενζργειασ                                       αποκικθ ενζργειασ  

 

 

4. Καταςκευάςτε τισ ενεργειακζσ αλυςίδεσ για να περιγράψετε το άναμμα των δφο 
λαμπτιρων και των τριϊν λαμπτιρων αντίςτοιχα. Ρϊσ κα δείξετε τθ διαφορά 
που υπάρχει μεταξφ τουσ . 
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Πταν κζλουμε να δείξουμε πόςθ ακριβϊσ είναι θ μεταφερόμενθ ενζργεια τότε 

μποροφμε να τθν μετριςουμε με το τηαουλόμετρο και ςτθ ςυνζχεια ςθμειϊςουμε 

τα αποτελζςματα των μετριςεων πάνω ςτθν ενεργειακι αλυςίδα που ζχουμε 

καταςκευάςει.   

 

5. Σθμειϊςτε πάνω ςτισ ενεργειακζσ αλυςίδεσ τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ τισ 
μετριςεισ που κάνατε με το  τηαουλόμετρο ςτισ εργαςίεσ 2 και 3. 
 

6. Στισ εργαςίεσ 2 και 3 μετριςατε τθν ποςότθτα ενζργειασ που μεταφζρεται ςτισ 
λάμπεσ όταν ανάβουν. Επαναλάβετε τισ μετριςεισ ςασ για να παρατθριςετε ςε 
ποιεσ περιπτϊςεισ πζφτουν πιο γριγορα τα νοφμερα. Μπορείτε να εξθγιςετε τι 
ςυμβαίνει; 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 Θ επιςτθμονικι εξιγθςθ 

Ππωσ διαπιςτϊςατε με τισ παρατθριςεισ ςασ τα νοφμερα ςτο τηαουλόμετρο 

πζφτουν πιο γριγορα όταν ανάβουν περιςςότερεσ λάμπεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ενζργεια μεταφζρεται πιο γριγορα απ’ ότι όταν ανάβουν 

δφο λάμπεσ. Ο ρυθμόσ μεταφοράσ τησ ενζργειασ δθλ. θ ταχφτθτα με τθν οποία 

μεταφζρεται θ ενζργεια (πόςο γριγορα ι αργά) είναι ζνα άλλο μζγεκοσ με το 

οποίο μετράμε τθν ενζργεια και ονομάηεται Ιςχφσ. 

Διαβάςτε ςτον ακόλουκο πίνακα τισ διαφορζσ των δφο μεγεκϊν.   
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Ροςότθτα ενζργειασ υκμόσ μεταφοράσ ενζργειασ ι Ιςχφσ 

Πόςη ενζργεια μεταφζρεται από μία 

αποθήκη ςε ζναν μετατροπζα ενζργειασ ή 

από ζνα μετατροπζα ενζργειασ ςε ζναν 

άλλο μετατροπζα ενζργειασ 

-Πςθ ϊρα διαρκεί το φαινόμενο (ανάβει θ 

λάμπα) 

-Μονάδα μζτρθςθσ το Joule (τηάουλ) 

-Εξαρτάται από το χρονικό διάςτθμα. Πςθ 

περιςςότερθ ϊρα  λειτουργεί ο 

μετατροπζασ τόςο περιςςότερθ ενζργεια 

μεταφζρεται. 

-Στθ λάμπα που ανάβει π.χ. για μία ϊρα 

μεταφζρεται λιγότερθ ενζργεια απ’ ότι ςτθ 

λάμπα που ανάβει για δφο ϊρεσ.  

-Εξαρτάται από τθν ιςχφ τθσ λάμπασ ι 

οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ. Πςο 

μεγαλφτερθ είναι θ ιςχφσ, τόςο περιςςότερθ 

ενζργεια μεταφζρεται.  

 

Η ταχφτητα (πόςο γρήγορα ή πόςο αργά) 

με την οποία μεταφζρεται η ενζργεια  

-Κάκε χρονικι ςτιγμι  

-Μονάδα μζτρθςθσ το Watt (βατ)  

1 Watt=1J/s (1 Joule ανά δευτερόλεπτο) 

-Εξαρτάται από τθ ςυςκευι. Θ ιςχφσ τθσ 

λάμπασ αλλά και άλλων μετατροπζων 

ενζργειασ αναγράφεται πάνω τουσ.  

-Στθν απλι λάμπα ιςχφοσ 70W μεταφζρεται 

λιγότερθ ενζργεια (70 Joule το 

δευτερόλεπτο) απ’ ότι ςτθ λάμπα ιςχφοσ 

100W. 

-Πςο μεγαλφτερθ είναι θ ιςχφσ τόςο πιο 

ζντονο είναι το φαινόμενο (π.χ. λάμψθ τθσ 

λάμπασ) 

-Υπάρχουν λαμπτιρεσ οικονομικισ 

κατανάλωςθσ που ενϊ ζχουν ιςχφ π.χ. 20W 

θ λάμψθ τθσ λάμπασ αντιςτοιχεί ςε πολφ 

μεγαλφτερθ ιςχφ π.χ. 80W 

 

 

 

7. Συμπλθρϊςτε τον πίνακα. Σε ποιο ςυμπζραςμα καταλιγετε; 

 

Αρικμόσ 
λαμπϊν 

Ροςότθτα ενζργειασ που μεταφζρεται ςε Ιςχφσ 

 1ϋ 2ϋ 3ϋ  

2     

3     

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Θ επιςτθμονικι εξιγθςθ 

Θ ιςχφσ είναι ζνα μζγεκοσ που δεν χαρακτθρίηει μόνο τισ λάμπεσ, όπωσ μάκαμε ςτο 

προθγοφμενο Φ.Ε.,  αλλά και κάκε άλλθ θλεκτρικι ςυςκευι και ακόμθ τα 

εργοςτάςια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Κάθε εργοςτάςιο, ανάλογα με το πώσ είναι καταςκευαςμζνο ζχει ςυγκεκριμζνη 

ιςχφ, η οποία μάλιςτα αποτελεί το κφριο χαρακτηριςτικό του. Θ ιςχφσ των 

εργοςταςίων παραγωγισ ενζργειασ είναι πολφ μεγάλθ και γι’ αυτό μετριζται ςε 

μονάδεσ που είναι πολλαπλάςια του W, αυτζσ είναι το KW(1 KW=1.000 W) και το  

MW(1MW=1.000.000W).Πςο μεγαλφτερθ είναι θ ιςχφσ ενόσ εργοςταςίου τόςο 

περιςςότερθ είναι θ ενζργεια που μεταφζρεται από αυτό ςε μια χρονικι ςτιγμι.  

 

8. Μελετιςτε με προςοχι τα ςτοιχεία που κα βρείτε ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα τθσ 

ΔΕΘ http://www.ppcr.gr/Energy.aspx?C=%2026για τα υδροθλεκτρικά 

εργοςτάςια. Ροιο είναι το βαςικό χαρακτθριςτικό των υδροθλεκτρικϊν 

εργοςταςίων? 

 

 

http://www.ppcr.gr/Energy.aspx?C=%2026
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9ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Ροςότθτα και ιςχφσ ενζργειασ 

1. Τι πλθρϊνουμε ςτθ ΔΕΘ; Συηθτιςτε ςτθν 
ομάδα και καταγράψτε τισ ιδζεσ ςασ.   

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

2. Ρόςθ ενζργεια μεταφζρεται ςτισ λάμπεσ τθσ τάξθσ; Μποροφμε να τθν μετριςουμε 
και πϊσ; Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και καταγράψτε τισ ιδζεσ ςασ.   
 

 

1. Ρροςπακιςτε να διαβάςετε 

προςεκτικά το λογαριαςμό του 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ που 

πλθρϊνουμε ςτθ ΔΕΘ. Βρείτε 

το πεδίο Σφνολο Κατανάλωςησ 

(KWh). Γνωρίηετε τι ςθμαίνει θ 

ζνδειξθ τθσ παρζνκεςθσ (KWh);  

Διαβάςτε τον υπολογιςμό: 

KWh 1509Χ0,8150€/ KWh=122,98 

Τι ακριβϊσ υπολογίηεται; 
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Θ πλθροφόρθςθ  

Κάκε δίμθνο περίπου, θ ΔΕΘ (Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ) ςτζλνει ςε κάκε 

ςπίτι, ςχολείο,  επιχείρθςθ κτλ ζνα λογαριαςμό με τον οποίο πλθρϊνουμε το 

θλεκτρικό ρεφμα που ζχουμε καταναλϊςει. Ο υπολογιςμόσ αυτόσ γίνεται με βάςθ 

τισ μετριςεισ που καταγράφει ο μετρθτισ τθσ ΔΕΘ. Ο μετρθτισ αυτόσ μετρά τθν 

ποςότητα ενζργειασ που καταναλϊνουν οι διάφορεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που 

χρθςιμοποιοφμε  ςε κιλοβατώρεσ (1 KWh=1000W ανά ϊρα). 

 

Για να κατανοιςετε καλφτερα τι μετρά ο μετρθτισ τθσ ΔΕΘ μελετιςτε τον πίνακα  

 

Θ ποςότθτα τθσ ενζργειασ που 

καταναλϊνουμε εξαρτάται από τρεισ 

παράγοντεσ: 

(α)Το πλήθοσ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
που λειτουργοφν 

(β)Τθν ιςχφ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν  

(γ)Το χρονικό διάςτημα κατά το οποίο 
λειτουργοφν οι ςυςκευζσ 

Αυτό ςθμαίνει ότι καταναλϊνουμε 
περιςςότερθ ενζργεια όταν: 

 

(α) χρθςιμοποιοφμε πολλζσ ςυςκευζσ,  

(β)όταν οι ςυςκευζσ ζχουν μεγάλθ ιςχφ 
και  

(γ)όταν τισ χρθςιμοποιοφμε για πολλζσ 
ϊρεσ.  

 

 

 

2. Ρϊσ λειτουργεί ο μετρθτισ τθσ ΔΕΘ; Ραρακολουκιςτε το δίςκο του μετρθτι και 

καταγράψτε τισ μετριςεισ ςασ για να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί 

(λάβετε υπόψθ ότι 1KWh=75 ςτροφζσ) 

Συςκευζσ ςε 

λειτουργία 

Στροφζσ ςε 1 

λεπτό 

Στροφζσ ςε 2 

λεπτά 

KWh 

Λάμπεσ τάξθσ (περίπου 

15 Χ 36 W= ) 

   

Στεγνωτιρασ μαλλιϊν 

(1800W) 

   

Θλεκτρικι ςκοφπα 

(2000W) 

   

Σφνολο (όταν 

λειτουργοφν 
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ταυτόχρονα) 

 

 

3. Καταςκευάςτε τισ ενεργειακζσ αλυςίδεσ για να περιγράψετε τθ λειτουργία των 

ςυςκευϊν τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ και ςθμειϊςτε τισ μετριςεισ ςασ  

 

 

 

 

 

 

 

Θ ιςχφσ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν αποτελεί ςτοιχείο τθσ ταυτότθτάσ τουσ και 

αναγράφεται πάνω τουσ, ςε κάποιο εμφανζσ ςθμείο, ζτςι μποροφμε να 

υπολογίηουμε τθν ποςότθτα ενζργειασ που καταναλϊνει. 

 

 

4. Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και 

βρείτε: 

Ροια ςυςκευι ζχει τθ μεγαλφτερθ 

ιςχφ; 

 

Ροια ςυςκευι ζχει τθ μικρότερθ 

ιςχφ;  

(Ρθγι: http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/electrikes_syskeves_simansi.htm) 

 

Συμπεράςματα: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

7.Για ποιουσ λόγουσ χρειάηεται να μετράμε τθν ποςότθτα ενζργειασ; Συηθτιςτε 

ςτθν ομάδα και καταγράψτε τισ προτάςεισ ςασ.  
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_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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10ο Φφλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________         

 

Κάνουμε εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 

 

Κάνουμε οικονομία με ορκολογικι χριςθ 

ενζργειασ 

 

Φωτιςμόσ 

1.Αντικακιςτοφμε τισ κοινζσ λάμπεσ με 

ειδικοφσ λαμπτιρεσ χαμθλισ 

κατανάλωςθσ για να καταναλϊνουμε 

μζχρι και 5 φορζσ λιγότερο ρεφμα. 

Αυτοί οι λαμπτιρεσ ζχουν μζςο όρο 

ηωισ 10 φορζσ μεγαλφτερο από τισ 

κοινζσ λάμπεσ. 

 

2. Δεν αφινουμε τα φϊτα αναμμζνα 

εκεί που δεν χρειάηονται. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ θμζρασ, προτιμοφμε το 

φυςικό φωσ. 

 

1. Γιατί να αλλάξουμε τουσ  κοινοφσ λαμπτιρεσ (πυρακτϊςεωσ);   
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Ροια είναι θ βαςικι διαφορά μεταξφ των κοινϊν λαμπτιρων και των λαμπτιρων 
οικονομικισ κατανάλωςθσ; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 

3. Στθν ιςτοςελίδα http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5099&nt=19&lang=1 επιλζξτε 

το ςφνδεςμο <Κατανάλωςθ οικιακϊν ςυςκευϊν> και ςτθ ςυνζχεια <Λαμπτιρεσ>. 

Διαβάςτε τισ πλθροφορίεσ που δίνονται. Τι λαμπτιρα κα επιλζγατε ϊςτε να ζχετε 

μεγάλθ φωτεινότθτα αλλά μικρό κόςτοσ και χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ; 

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5099&nt=19&lang=1
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4. Καταςκευάςτε τθν ενεργειακι αλυςίδα για να περιγράψετε το άναμμα των 
λαμπτιρων τθσ τάξθσ όταν χρθςιμοποιοφμε κοινοφσ λαμπτιρεσ και όταν 
χρθςιμοποιοφμε λαμπτιρεσ οικονομικισ κατανάλωςθσ. Ροια διαφορά υπάρχει 
μεταξφ τουσ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Στθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ 

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5099&nt=19&lang=1 επιλζξτε το ςφνδεςμο 

<Κατανάλωςθ οικιακϊν ςυςκευϊν> και ςτθ ςυνζχεια <Μικροςυςκευζσ>, 

διαβάςτε τον πίνακα «ΡΟΣΟ ΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ 

ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ». Είναι χριςιμεσ οι πλθροφορίεσ του πίνακα;  Γιατί; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ενεργειακι Σιμανςθ 

  

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5099&nt=19&lang=1
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6. Στθν ιςτοςελίδα του ΚΑΡΕ (Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

(http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/electrikes_syskeves_simansi.htm) 

διαβάςτε για τθν Ενεργειακή Σήμανςη Συςκευών και το Σήμα Ποιότητασ (Αςτζρι 

Ενζργειασ -EnergyStar). Ροιεσ πλθροφορίεσ παίρνουμε;  

 

 Αςτζρι Ενζργειασ- Energy Star 

 

7. Υπολογίηουμε το οικολογικό αποτφπωμα του ςχολείου μασ ςτθν 

ιςτοςελίδα http://www.dipe-serron.gr/co2schools/. Καταγράφουμε τισ 

παρατθριςεισ και τα ςυμπεράςματά μασ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και καταγράψτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κα 

πρζπει να κάνουμε οικονομία ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Ροια κα είναι 

τα οφζλθ; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Συηθτιςτε ςτθν ομάδα και προτείνετε τρόπουσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Φτιάξτε ζνα μικρό ενθμερωτικό φυλλάδιο. Μθν ξεχάςετε να εξθγιςετε για 

ποιουσ λόγουσ πρζπει να εξοικονομοφμε ενζργεια. (Ανατρζξτε ςε όλα τα Φ.Ε και 

ςυντάξτε ζναν κατάλογο) 

 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/electrikes_syskeves_simansi.htm
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/
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11ο Φφλλο Εργαςίασ 
Ονοματεπϊνυμο: _____________________ Δ.Σ. ______ Θμερομθνία: _________ 

 

Ρϊσ λειτουργεί ο Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ (ΥΘΣ); 

 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Μουςείο και τον Στακμό Ραραγωγισ Γλαφκου 

 

 

 

 

 

Γίνετε ερευνθτζσ του ΥΘΣ Γλαφκου και ανακαλφψτε 

« Ροια είναι θ ςωςτι διαδρομι; » 

 

Σκοπόσ: Να εντοπίςετε όλα τα μζρη από τα οποία αποτελείται ο ΥΗΣ, 

ακολουθώντασ την αλληλουχία τησ ενεργειακήσ του αλυςίδασ. 

Οδθγίεσ: Θ κάκε ομάδα κα ζχει λευκζσ κάρτεσ τόςεσ όςεσ τα βαςικά μζρθ του ΥΘΣ.  

Θ κάκε ομάδα κα αναηθτιςει τα μζρθ του ΥΘΣ και κα ςυμπλθρϊςει μία κάρτα για 

κάκε ζνα μζροσ. Ράνω ςτθν κάρτα κα πρζπει να αναγράψετε το όνομά του και να το 

ςχεδιάςετε. Επιπλζον, κα πρζπει να το φωτογραφίςετε ι/και να το 

βιντεοςκοπιςετε.  

Νικιτρια ομάδα: Πποια ομάδα εντοπίςει όλα τα μζρθ του ΥΘΣ με τθ ςειρά που 

εμφανίηονται ςτθν ενεργειακι αλυςίδα. 
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Μθν ξεχάςετε κάκε φορά που ςυμπλθρϊνετε μία κάρτα να τθν παραδίδετε ςτθ 

δαςκάλα ςασ. 

Γίνετε ερευνθτζσ του ΥΘΣ Γλαφκου και ανακαλφψτε 

« Ρόςθ είναι θ ιςχφσ του ΥΘΣ Γλαφκου; » 

 

Σκοπόσ: Να ςυγκεντρώςετε όςα περιςςότερα ςτοιχεία μπορείτε για την ιςχφ του 

ΥΗΣ Γλαφκου 

Οδθγίεσ: Θ κάκε ομάδα κα ςυμπλθρϊςει τον πίνακα με τθν ζνδειξθ «Θ ταυτότθτα 

του ΥΘΣ». Θ κάκε ομάδα κα αναηθτιςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που 

αναγράφονται ςε αυτόν. Μπορείτε να ηθτιςετε πλθροφορίεσ από το προςωπικό 

του ΥΘΣ. 

Νικιτρια ομάδα: Πποια ομάδα εντοπίςει όλα ι τα περιςςότερα ςτοιχεία τθσ 

ταυτότθτασ του ΥΘΣ. 

 

Θ Ταυτότθτα του ΥΘΣ Γλαφκου 

Ρόςθ είναι θ ςυνολικι ιςχφσ του;  

Θα μποροφςε ο ΥΘΣ Γλαφκου να ζχει μεγαλφτερθ ιςχφ;  

Θ ιςχφσ του ΥΘΣ Γλαφκου επαρκεί για τθν 

θλεκτροδότθςθ τθσ Ράτρασ;  

Ναι ι όχι και γιατί; 

 

Είναι θ ιςχφσ του ςτακερι ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ;   

Ρoια είναι θ ςυμβολι του ΥΘΣ Γλαφκου ςτθν αποφυγι 

εκπομπισ ρφπων CO2 ετθςίωσ; 

 

Υπάρχουν άλλα ςτοιχεία; 

Ροια;  
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Ροια είναι θ ςωςτι διαδρομι; 

Αφξων αρικμόσ καρτζλασ 

 

(ςθμειϊνουμε τθ ςειρά με τθν οποία παραδϊςαμε τθν 

καρτζλα) 

 

Ονοματεπϊνυμα μελϊν τθσ ομάδασ 

 

 

 

 

Αφξων αρικμόσ μζρουσ του ΥΘΣ 

 

(ςθμειϊνουμε τθ ςειρά με τθν οποία εμφανίηεται ςτθν 

ενεργειακι αλυςίδα) 

 

Πνομα μζρουσ του ΥΘΣ 

 

 

Ρεριγραφι/Σχεδίαςθ 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*τθν φωτογραφία κα τθν 

τοποκετιςουμε ςτο ςχολείο 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5: Θ ΕΡΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΘΤΙΚΩΝ ΡΑΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ/ΙΩΝ  

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ 

  1 ΑΘΣ  1 ΑΘΣ  2 ΑΘΣ  2 ΑΘΣ 1 ΥΘΣ 2 ΥΘΣ  1 Φ/Β 2 Φ/Β 

  ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ 

Μ1 0 2 1 2 2 2 2 2 

Μ2 0 2 3 2 2 2 2 2 

Μ3 1 2 1 2 2 2 1 1 

Μ4 0 2 0 2 2 2 2 2 

Μ5 0 2 3 2 2 2 2 2 

Μ6 0 2 3 2 2 2 2 2 

Μ7 0 2 0 2 2 2 0 3 

Μ8 0 0 0 2 2 2 2 2 

Μ9 0 1 0 2 2 2 2 2 

Μ10 0 1 0 0 2 2 2 2 

Μ11 0 1 0 1 2 2 2 2 

Μ12 3 0 3 0 2 2 1 1 

Μ13 0 2 0 2 2 2 2 2 

Μ14 3 2 0 2 2 2 2 2 

Μ15 0 2 3 2 2 2 2 3 

Μ16 0 2 0 2 2 2 1 1 

Μ17 3 0 0 0 2 2 3 3 

Μ18 0 0 0 0 2 2 1 3 

Μ19 1 1 3 2 2 2 2 2 

Μ20 0 1 0 1 2 2 2 2 

Μ21 0 2 3 2 2 2 1 1 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ 

  3 ΑΘΣ 3 ΑΘΣ 3 ΥΘΣ  3 Φ/Β 4 ΑΘΣ 4 ΥΘΣ 

  ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ 

Μ1 0 2 2 1 2 2 

Μ2 0 1 2 2 2 2 

Μ3 0 2 2 1 0 0 

Μ4 0 2 2 2 2 0 

Μ5 0 2 2 2 2 2 

Μ6 3 2 2 2 2 2 

Μ7 0 1 2 1 0 2 

Μ8 3 2 2 2 2 2 

Μ9 3 2 2 1 2 2 

Μ10 3 1 2 2 1 0 

Μ11 0 1 1 1 2 1 

Μ12 0 0 1 1 0 0 

Μ13 0 2 2 1 2 2 

Μ14 3 1 2 1 2 2 

Μ15 0 1 1 1 2 1 

Μ16 0 1 1 1 1 2 

Μ17 0 1 2 1 2 2 

Μ18 3 1 2 2 2 2 

Μ19 3 1 1 1 0 1 

Μ20 3 2 2 1 2 2 

Μ21 3 1 1 1 3 1 
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ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ (ΡΟΙΟΤΙΚΘ) 

 

  5 ΑΘΣ  5 ΑΘΣ 5 ΥΘΣ 6 ΑΘΣ  6 ΑΘΣ 6 ΥΘΣ 4 Φ/Β 

  ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ 

Μ1 0 2 2 0 2 2 2 

Μ2 0 1 1 0 0 2 2 

Μ3 0 0 2 0 2 2 2 

Μ4 0 0 2 0 2 2 2 

Μ5 0 0 2 0 2 2 2 

Μ6 0 2 2 0 2 2 2 

Μ7 0 0 0 0 1 2 0 

Μ8 0 0 1 0 2 2 0 

Μ9 0 2 2 0 2 2 2 

Μ10 0 0 0 0 1 2 1 

Μ11 0 0 0 0 0 1 2 

Μ12 0 1 0 0 0 0 0 

Μ13 0 0 0 0 2 2 2 

Μ14 0 0 1 0 1 2 1 

Μ15 0 0 0 0 2 0 0 

Μ16 0 0 0 0 1 1 2 

Μ17 0 2 1 0 1 2 2 

Μ18 0 0 0 0 1 2 2 

Μ19 0 1 0 1 1 1 2 

Μ20 1 0 0 0 2 2 2 

Μ21 0 0 0 0 0 0 0 
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ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ (ΡΟΣΟΤΙΚΘ) 1 

 

  7α ΑΘΣ  7α ΑΘΣ 7α ΥΘΣ 5α Φ/Β 7β ΑΘΣ 7β ΑΘΣ 7β ΥΘΣ 5β Φ/Β 

  ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ 

Μ1 0 2 1 2 0 0 2 2 

Μ2 1 1 1 1 1 2 1 1 

Μ3 0 2 1 2 0 1 1 2 

Μ4 0 1 2 2 0 0 1 2 

Μ5 0 2 2 2 0 2 2 2 

Μ6 0 1 2 2 0 1 2 2 

Μ7 0 1 1 1 0 0 0 1 

Μ8 0 1 1 1 0 0 2 1 

Μ9 0 1 1 1 0 1 1 1 

Μ10 0 2 2 2 0 1 2 2 

Μ11 0 0 2 2 0 0 2 2 

Μ12 0 0 0 1 0 0 0 0 

Μ13 0 0 1 2 0 1 1 1 

Μ14 0 1 1 1 0 0 1 1 

Μ15 0 1 1 1 0 0 0 1 

Μ16 0 0 0 1 0 2 0 1 

Μ17 0 1 2 1 0 0 1 1 

Μ18 0 0 2 1 0 0 2 1 

Μ19 0 0 1 1 0 0 1 1 

Μ20 0 0 1 1 0 0 1 1 

Μ21 0 0 1 1 0 0 1 1 
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ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ (ΡΟΣΟΤΙΚΘ) 2 

  7γ ΑΘΣ  7γ ΑΘΣ 7γ ΥΘΣ 5γ Φ/Β  8 ΑΘΣ  ΣΡΘΕ 1 

  ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ 

Μ1 0 1 1 1 0 2 

Μ2 0 1 1 1 1 1 

Μ3 0 1 1 2 2 2 

Μ4 0 1 0 1 0 2 

Μ5 0 2 2 1 1 2 

Μ6 0 1 2 2 0 2 

Μ7 0 1 1 1 0 0 

Μ8 0 1 1 0 0 0 

Μ9 0 1 1 1 0 2 

Μ10 0 1 0 1 0 0 

Μ11 0 0 0 0 0 1 

Μ12 0 0 0 0 0 0 

Μ13 0 0 1 1 0 0 

Μ14 0 2 1 0 0 1 

Μ15 0 1 1 0 0 1 

Μ16 0 1 0 0 0 1 

Μ17 0 1 1 0 0 2 

Μ18 0 0 0 0 0 0 

Μ19 0 1 1 1 0 2 

Μ20 0 0 0 1 0 2 

Μ21 0 0 0 0 0 2 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ  

  9 ΑΘΣ  ΣΡΘΕ 2 10 ΑΘΣ  ΣΡΘΕ 3 

  ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ 

Μ1 2 2 0 2 

Μ2 2 2 1 2 

Μ3 0 2 1 2 

Μ4 0 2 1 0 

Μ5 0 2 2 1 

Μ6 0 2 2 2 

Μ7 0 2 0 2 

Μ8 0 2 0 1 

Μ9 0 2 0 1 

Μ10 0 2 0 2 

Μ11 0 2 1 2 

Μ12 3 3 2 0 

Μ13 2 2 1 1 

Μ14 0 1 1 2 

Μ15 3 2 1 2 

Μ16 2 2 2 2 

Μ17 0 2 1 1 

Μ18 0 2 1 1 

Μ19 0 2 1 2 

Μ20 3 2 1 2 

Μ21 0 2 2 1 

 


