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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στθν εργαςία αυτι περιγράφεται μια προκαταρκτικι εμπειρικι ζρευνα ςχετικι με τθ 

δυνατότθτα οικοδόμθςθσ από μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ ενόσ ποιοτικοφ εξθγθτικοφ 
προτφπου για τθν ζννοια ‘ενζργεια’. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι ιδιαιτζρωσ ενκαρρυντικά 
αφοφ φαίνεται ότι αρκετοί μακθτζσ θλικίασ 6-7 ετϊν είναι δυνατόν, ςτα πλαίςια μιασ κατάλλθλθσ 
διδακτικισ παρζμβαςθσ να οικοδομιςουν ζνα ‘πρόδρομο ενεργειακό πρότυπο’. Παράλλθλα, 
περιγράφεται με λεπτομζρεια θ διδακτικι παρζμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι μακθτζσ 
κατάφεραν, χρθςιμοποιϊντασ το εν λόγω πρότυπο, να περιγράφουν φυςικά φαινόμενα όπωσ τθ 
λάμψθ μιασ λάμπασ ι τθν περιςτροφι ενόσ μικροφ κινθτιρα με τθ βοικεια μπαταρίασ ι 
φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευςθ ςτθν ενζργεια, γραμμικι αιτιότθτα, πρϊτθ ςχολικι θλικία 

Teaching energy in first grade in elementary school 

Demetres Koliopoulos, Myrto Argyropoulou 

ABSTRACT: In this work is described a preliminary empirical research on the possibility of building from 
students of primary school a qualitative explanatory model for the concept 'energy'. The results are 
particularly encouraging since it appears that many students aged 6-7 years old are possible within an 
appropriate instructional intervention to build a “precursor energy pattern”. Furthermore, we describe 
in detail the experimental course during which students were able, using this model to describe natural 
phenomena such as a flash lamp or a small motor rotation using battery or solar cells. 
KEY WORDS: Education in the energy, linear causality, students of primary school 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

1. Η διδαςκαλία τθσ ζννοιασ ‘ενζργεια’ ςε μακθτζσ μικρισ θλικίασ 

Το ηιτθμα τθσ διδαςκαλίασ τθσ ενζργειασ ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ ςπουδϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν, απαςχολεί το ερευνθτικό πεδίο 
τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςχεδόν από τισ απαρχζσ τθσ ςυγκρότθςισ του ωσ 
αυτόνομου ακαδθμαϊκοφ αντικειμζνου. Το ενδιαφζρον αυτό οφείλεται ςτθν αντίδραςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων των βιομθχανικϊν χωρϊν τθσ Δφςθσ ςτισ πετρελαϊκζσ κρίςεισ 
και γενικότερα ςτθν ενεργειακι κρίςθ που εμφανίηεται και τισ πλιττει ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του '70 (Wenham, 1984; Kirwan, 1987). Τα ερωτιματα που τίκενται από τθ μεριά 
των ερευνθτϊν τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςχετίηονται αφ’ ενόσ με τισ 
αντιλιψεισ και τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ που διαμορφϊνουν οι μακθτζσ για τθν ζννοια τθσ 
ενζργειασ και αφ’ ετζρου με τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ καινοτόμων διδακτικϊν 
παρεμβάςεων οι οποίεσ να ςτοχεφουν τόςο ςτθ γνωςτικι ανάπτυξθ όςο και ςτθ 
διαμόρφωςθ κατάλλθλων ςτάςεων ςχετικϊν με τισ κοινωνικζσ χριςεισ τθσ ζννοιασ 
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(εξοικονόμθςθ ενζργειασ κλπ). «Ρϊσ οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τθν ενζργεια;», «Ροια 
είναι θ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά του μεταςχθματιςμοφ που πρζπει να υποςτεί θ 
επιςτθμονικι ζννοια για να καταςτεί αντικείμενο διδαςκαλίασ ςτισ διάφορεσ εκπαιδευτικζσ 
βακμίδεσ;», «Υπάρχουν ζνα ι περιςςότερα εννοιολογικά πλαίςια ι/και μια ι περιςςότερεσ 
κοινωνικζσ πρακτικζσ αναφοράσ που να εξαςφαλίηουν λειτουργικότερα και αποδοτικότερα 
πλαίςια διδαςκαλίασ τθσ ζννοιασ;», «Είναι δυνατι θ διδαςκαλία τθσ ζννοιασ ςτθν 
προςχολικι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ;». Λδοφ μερικά από τα ερευνθτικά ερωτιματα 
που εκφράηονται ρθτά ι υπονοοφνται τθν πλζον παραγωγικι περίοδο για τθ ςχετικι 
ζρευνα, δθλαδι, τθ δεκαετία του ’80 (Strickland, 1983; Bliss & Ogborn, 1985; Aster, 1986; 
Driver & Millar, 1986; Koliopoulos & Tiberghien, 1986; Duit, 1987; Κολιόπουλοσ, 1991; 
Solomon, 1992).  

Τα τελευταία χρόνια, θ διδαςκαλία τθσ ενζργειασ ςυνεχίηει ν’ αποτελεί ςθμαντικό 
αντικείμενο διερεφνθςθσ τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν όχι μόνο διότι οι πιζςεισ 
των ςφγχρονων ενεργειακϊν κρίςεων εντείνονται και τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα 
καλοφνται, εκ νζου, να αντιμετωπίςουν τθν κατάςταςθ αλλά και διότι τα ερευνθτικά 
ερωτιματα που ετζκθςαν τθ δεκαετία του ’80 ςυνεχίηουν να απαςχολοφν ερευνθτικζσ 
ομάδεσ και άτομα ι και διευρφνονται (Lemeignan & Weil-Barais, 1994, 1997; Devi et al, 
1996; Hayhurst, Campbell & Howlett, 1997; Millar, 2005; Domenech et al, 2007). Στθν 
Ελλάδα, θ ομάδα «Ενζργεια ςτθν Εκπαίδευςθ’ θ οποία λειτουργεί ςτα πλαίςια του 
Εργαςτθρίου Διδακτικισ των Κετικϊν Επιςτθμϊν του ΤΕΕΑΡΘ του παν/μίου Ρατρϊν 
(http://energyineducation.blogspot.com) δραςτθριοποιείται τόςο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
διερεφνθςθσ τθσ δυνατότθτασ να οικοδομιςουν οι μακθτζσ διαφόρων εκπαιδευτικϊν 
βακμίδων βαςικζσ γνϊςεισ για τθν ενζργεια, όςο και προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ διάδοςθσ 
καινοτομικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων που προκφπτουν από τθν ςχετικι ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα. Κεωροφμε ότι ζνα από τα ερευνθτικά ερωτιματα που αναφζρκθκαν 
προθγοφμενα και δεν ζχει απαντθκεί επαρκϊσ είναι αυτό που ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα 
ανάπτυξθσ προγραμμάτων διδαςκαλίασ για τθν ενζργεια που κα απευκφνονται ςε παιδιά 
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Αν και ςτο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ τζτοιων 
προγραμμάτων φαίνεται ότι υπάρχει επαρκισ παραγωγι (Μόρφωςθ για τθν ενζργεια, 2006; 
Intelligent Energy, 2009), αυτό που δεν ζχει διερευνθκεί επαρκϊσ είναι αν και πωσ παιδιά 
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ προςλαμβάνουν τισ ενεργειακζσ ιδζεσ που 
ειςάγονται ςε αυτά τα προγράμματα και είναι ςε κζςθ να καταςκευάςουν περιγραφικά 
ενεργειακά μοντζλα, δεδομζνων των δυςκολιϊν που προκφπτουν από τθν αφθρθμζνθ και 
ποςοτικι φφςθ τθσ ζννοιασ τθσ ενζργειασ.  

Στόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να περιγράψει μια προκαταρκτικι εμπειρικι ζρευνα 
ςχετικι με τθ δυνατότθτα οικοδόμθςθσ από μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ ενόσ 
ποιοτικοφ προτφπου για τθν ζννοια ‘ενζργεια’ με το οποίο είναι δυνατόν να περιγράφουν 
διάφορεσ δια-φαινομενολογικζσ καταςτάςεισ όπωσ τθ λάμψθ μιασ λάμπασ ι τθ περιςτροφι 
ενόσ μικροφ κινθτιρα με τθ βοικεια μπαταρίασ ι φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου. Θ ζρευνα αυτι 
ελζγχει τθν υπόκεςθ ςφμφωνα με τθν οποία μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ είναι 
δυνατόν να οικοδομιςουν ςτα πλαίςια μιασ ακολουκίασ διδακτικϊν παρεμβάςεων ζνα 
ποιοτικό ενεργειακό πρότυπο ενεργοποιϊντασ τον λεγόμενο γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό. 
Σφμφωνα με αυτό το είδοσ ςυλλογιςμοφ, τα παιδιά, ςτθν προςπάκειά τουσ να περιγράψουν 
και εξθγιςουν τθ λειτουργία διαφόρων φυςικϊν ςυςτθμάτων, αναγνωρίηουν αυκόρμθτα 
ζνα διαμεςολαβθτι (που αποκαλοφν δφναμθ, θλεκτριςμό, κερμότθτα ι ενζργεια ανάλογα 
με τα φαινομενολογικά χαρακτθριςτικά του φυςικοφ ςυςτιματοσ) ο οποίοσ δρα ι 
μεταφζρεται από ζνα αντικείμενο που αναγνωρίηεται ωσ πθγι τθσ δράςθσ ς’ ζνα άλλο 
αντικείμενο που αναγνωρίηεται ωσ αποδζκτθσ τθσ δράςθσ (Anderson, 1986; Viennot, 1993; 
Tiberghien, 2004; Κολιόπουλοσ, 2008). Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία αναφζρονται τα 
πλεονεκτιματα του ποιοτικοφ ενεργειακοφ προτφπου το οποίο ειςάγεται ςτθν προτεινόμενθ 
διδακτικι παρζμβαςθ, περιγράφονται με μεγάλθ λεπτομζρεια τα χαρακτθριςτικά τθσ 
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διδακτικισ παρζμβαςθσ που πραγματοποιικθκε με παιδιά θλικίασ 6-7 ετϊν και 
παρατίκενται αποτελζςματα ενόσ pre-test και ενόσ post-test που δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ τα 
οποία καταδεικνφουν τθ γνωςτικι πρόοδο που αυτά ςθμείωςαν παρζχοντασ, ζτςι, ενδείξεισ 
για τθν επιβεβαίωςθ τθσ υπόκεςθσ ςτθν οποία αναφερκικαμε προθγοφμενα. Τζλοσ, 
γίνονται προτάςεισ για τθν εμβάκυνςθ και διεφρυνςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ.  

2. Ζνα ποιοτικό εξθγθτικό πρότυπο για τθν ζννοια ‘ενζργεια’: Σο πρότυπο των 
ενεργειακϊν αλυςίδων 

Το εννοιολογικό πρότυπο των ενεργειακϊν αλυςίδων, όπωσ ζχει κατά καιροφσ 
εφαρμοςκεί ςτθ διδαςκαλία κυρίωσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, διεκνϊσ και ςτθν 
Ελλάδα, δεν ζχει ενιαία ζκφραςθ, αλλά όμωσ εμφανίηει οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά 
που ςυνοψίηονται ςτα εξισ (Κολιόπουλοσ, 2006):  

- Βαςίηεται ςε μια δομι θ οποία περιλαμβάνει τθν αποκικευςθ, τθ μεταφορά, τθ 
μετατροπι, τθ μζτρθςθ, τθ διατιρθςθ και τθν υποβάκμιςθ ωσ βαςικζσ χαρακτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ τθσ ενζργειασ. Ουςιαςτικά αποτελεί μια μορφι διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτθ ςχολικι εκδοχι τθσ που ςυνδζεται κυρίωσ : 

(α) με τθν πλοφςια παράδοςθ των ενεργειακϊν ςυνκζςεων και τθσ ανάδειξθσ τθσ 
αρχισ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ που ςυντελοφνται τον 19ο αιϊνα (Kuhn, 1977) και (β) με το 
εννοιολογικό πλαίςιο τθσ μακροςκοπικισ Κερμοδυναμικισ όπωσ αυτό διαμορφϊνεται ςτα 
πλαίςια τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ τθσ Κερμοδυναμικισ (Dodé, 1965 ; Zemansky & Dittman, 
1987). Ρρόκειται δθλαδι, για τον πλζον επιςτθμολογικά ζγκυρο μεταςχθματιςμό τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε ςχολικι γνϊςθ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα. Θ ςφνδεςθ του προτφπου 
των ενεργειακϊν αλυςίδων με τθν ιςτορικι παράδοςθ τθσ γζννθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ 
ενζργειασ επιτρζπει τθν ανάδειξθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ζννοιασ, απαραίτθτα για 
τθ διδαςκαλία τθσ ςε μικρά παιδιά. Επίςθσ, θ ςυςχζτιςθ του προτφπου των ενεργειακϊν 
αλυςίδων με τθ μακροςκοπικι Κερμοδυναμικι αφ’ ενόσ προςδίδει ςτθν ζννοια τθσ 
ενζργειασ μια εννοιολογικι αυτονομία ενϊ, ςυγχρόνωσ, ακυρϊνει τθν, υποχρεωτικι ςτθν 
παραδοςιακι διδαςκαλία, ςυςχζτιςθ τθσ ζννοιασ με τθν αφθρθμζνθ και μακθματικι ζννοια 
του ζργου.  

- Είναι δυνατόν να λάβει διάφορεσ ποιοτικζσ και θμι-ποςοτικζσ αναπαραςτατικζσ 
μορφζσ όπωσ οι προ-ενεργειακζσ αναπαραςτάςεισ λειτουργίασ και δράςθσ των αντικειμζνων 
(Lemeignan & Weil-Barais, 1994, 1997), τα διαγράμματα ροισ ενζργειασ (Falk et al, 1983; 
Viglietta, 1990) ι οι ενεργειακζσ αλυςίδεσ που δίδουν ζμφαςθ ςτθ διαφοροποίθςθ 
αποκθκευμζνων και μεταφερόμενων μορφϊν ενζργειασ (Tiberghien & Megalakaki, 1995; 
Devi et al, 1996). Στο ςχιμα 1 φαίνεται μια ποιοτικι αναπαράςταςθ ενεργειακισ αλυςίδασ 
που αναφζρεται ςτο άναμμα μιασ λάμπασ με τθ βοικεια ενόσ λφχνου Bunsen γνωςτισ με το 
όνομα ‘αναπαράςταςθ διανομισ’ (Lemeignan & Weil-Barais, 1994, 1997). 

 

Σχιμα 1. Σχθματικι παράςταςθ ποιοτικισ ενεργειακισ εξιγθςθσ του φαινομζνου 
ανάμματοσ μιασ λάμπασ με τθ βοικεια ενόσ λφχνου Bunsen 

Θ εςωτερικι δομι του εννοιολογικοφ προτφπου των ενεργειακϊν αλυςίδων είναι 
ςυμβατι, όπωσ ελζχκθ και ςτθν ειςαγωγι, με τον λεγόμενο γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό. Θ 
φυςικι αυτι αιτιακι εξιγθςθ, ςφμφωνα με τον Halbwachs (1971), αποτελεί τον προνομιακό 
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τρόπο αναπαράςταςθσ τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ ςτα παιδιά. Ζχει παρατθρθκεί ότι αν ο 
ςυλλογιςμόσ αυτόσ ενεργοποιθκεί από μακθτζσ τθσ υψθλισ βακμίδασ τθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που καλοφνται να περιγράψουν και 
εξθγιςουν απλά θλεκτρικά, κερμικά και μθχανικά φαινόμενα ι να δϊςουν μια κοινι 
εξιγθςθ για τα φαινόμενα αυτά, είναι δυνατόν να οικοδομιςουν ποιοτικζσ ι θμι-ποςοτικζσ 
ενεργειακζσ αντιλιψεισ (Tiberghien & Megalakaki, 1995; Lemeignan & Weil-Barais, 1994, 
1997; Κολιόπουλοσ & αβάνθσ, 1998; Koliopoulos & Ravanis, 2001). 

Στο επίπεδο τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ, πρόςφατεσ ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί 
ςτο Εργαςτιριο Διδακτικισ των Κετικϊν Επιςτθμϊν του ΤΕΕΑΡΘ του Ραν/μίου Ρατρϊν 
δείχνουν ότι τα παιδιά δίδουν μια φυςικι (και όχι τελεολογικι που είναι το ςφνθκεσ) 
εξιγθςθ θ οποία βαςίηεται ςε μια προ-ενεργειακι νοθτικι παράςταςθ που τουσ επιτρζπει 
να περιγράφουν τθ μακροςκοπικι λειτουργία διαφόρων ηευγϊν αντικειμζνων (μπαταρία – 
αυτοκινθτάκι, ςυμπιεςμζνο ελατιριο – αυτοκινθτάκι, μπαταρία – λαμπάκι, μπαταρία - 
μοτεράκι) (Συμιδαλά κ.ά,, 2006; Koliopoulos et al, 2009; Κοντογιαννάτου, 2009; Συμιδαλά, 
2010; Ηάβρα,2010). Ριο ςυγκεκριμζνα διαπιςτϊκθκε ότι πολλά παιδιά είναι ςε κζςθ να 
περιγράψουν τα παραπάνω φυςικά ςυςτιματα είτε ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν 
άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ (π.χ., θ κίνθςθ του αυτοκινιτου οφείλεται ςτθ μπαταρία, θ 
λάμψθ του λαμπτιρα οφείλεται ςτθν μπαταρία), είτε ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν 
άποψθ τθσ διανομισ, δθλαδι, τθσ μεταφοράσ μιασ δράςθσ (π.χ., θ μπαταρία δίνει 
θλεκτριςμό ςτο αυτοκινθτάκι και αυτό κινείται, θ μπαταρία δίδει ρεφμα ςτο λαμπτιρα και 
αυτόσ ανάβει) (Lemeignan & Weil-Barais, 1994,1997). 

Από τα προθγοφμενα φαίνεται ότι νομιμοποιοφμεκα να διατυπϊςουμε τθν υπόκεςθ 
ότι θ ςυμβατότθτα του προτφπου των ενεργειακϊν αλυςίδων με τον γραμμικό αιτιακό 
ςυλλογιςμό είναι δυνατόν να ςυμβάλλει ςτθν οικοδόμθςθ λειτουργικϊν γνϊςεων για τθν 
ενζργεια ακόμα και από παιδιά πολφ μικρισ θλικίασ (πρόδρομα μοντζλα). Οι γνϊςεισ αυτζσ 
κα μποροφςαν, αργότερα, να λειτουργιςουν ωσ υποδοχείσ νζων γνϊςεων για τθν ενζργεια 
μζςω τθσ ςταδιακισ οικοδόμθςθσ ποςοτικϊν ενεργειακϊν αντιλιψεων. 

- Αποτελεί ζνα εννοιολογικό πρότυπο το οποίο μπορεί να ςυμβάλλει ςτο να 
ςυνδεκοφν λειτουργικά θ εννοιολογικι με τθν πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα τθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ (Koliopoulos & Ravanis, 2000). Αυτό μπορεί να ςυμβεί ευκολότερα ςτισ περιπτϊςεισ 
όπου το κακθμερινό και τεχνολογικό περιβάλλον αποτελεί κακοδθγθτικι αρχι των 
διδακτικϊν δραςτθριοτιτων οι οποίεσ κα οδθγιςουν ςτθν εννοιολογικι μελζτθ τθσ ζννοιασ 
τθσ ενζργειασ. Ηθτιματα, λοιπόν, όπωσ θ ανάδειξθ και χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ ενεργειακι απόδοςθ και θ ρφπανςθ του 
περιβάλλοντοσ οδθγοφν κατ’ ανάγκθ ςτθν χριςθ του εννοιολογικοφ προτφπου των 
ενεργειακϊν αλυςίδων αφοφ αυτό παρουςιάηει τθ μζγιςτθ ςυμβατότθτα με τθ μελζτθ των 
ςχετικϊν προβλθμάτων.  

3. τοιχεία μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ 

3.1 Το δείγμα 

Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε τζςςερα τμιματα τθσ πρϊτθσ δθμοτικοφ (παιδιά θλικίασ 6-7 
ετϊν) ενόσ ιδιωτικοφ ςχολείου τθσ περιοχισ Ακθνϊν. Ζλαβαν μζροσ ςυνολικά 105 μακθτζσ. 
Θ διδακτικι παρζμβαςθ πραγματοποιικθκε από τθν ερευνιτρια, ενϊ οι εκπαιδευτικοί κάκε 
τάξθσ παρακολοφκθςαν όλεσ τισ ενότθτεσ τθσ παρζμβαςθσ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
παρζμβαςθσ, οι μακθτζσ δοφλεψαν ςε 52 ομάδεσ (51 διμελείσ ομάδεσ και μία τριμελισ 
ομάδα). Στον πίνακα 1 εμφανίηονται οι τάξεισ, ο αρικμόσ των μακθτϊν και ο αρικμόσ των 
διμελϊν ομάδων.  

Θ ςφνκεςθ όλων των διμελϊν ομάδων παρζμεινε θ ίδια κατά τθ διάρκεια τθσ 
διδακτικισ παρζμβαςθσ. 
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Σμιματα Αρικμόσ παιδιϊν Αρικμόσ ομάδων 

Τ1 27 (*) 13 

Τ2 26 13 

Τ3 26 13 

Τ4 26 13 

Σφνολο 105 52 

(*) Μια από τισ ομάδεσ ιταν τριμελισ 

Πίνακασ 1. Αρικμόσ τμθμάτων, μακθτϊν και διμελϊν ομάδων που ζλαβαν μζροσ ςτθν 
ζρευνα 

3.2 Διδακτικι παρζμβαςθ4 

Θ διδακτικι παρζμβαςθ (βλ. Παράρτθμα 1) είχε ωσ εννοιολογικό ςτόχο τθν 
οικοδόμθςθ εκ μζρουσ των μακθτϊν ενόσ ποιοτικοφ πρόδρομου ενεργειακοφ μοντζλου με 
τθ βοικεια του οποίου κα ιταν ςε κζςθ να αναπαριςτοφν φυςικζσ καταςτάςεισ ωσ αλυςίδεσ 
αντικειμζνων κατ’ αρχιν από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ και ςτθ ςυνζχεια από τθν 
άποψθ τθσ διανομισ (τθσ μεταφοράσ, δθλαδι, μιασ δράςθσ από ζνα αντικείμενο ςε ζνα 
άλλο)5.  

Θ διδακτικι παρζμβαςθ αποτελείτο από πζντε διδακτικζσ ενότθτεσ. Θ κάκε ενότθτα 
διαρκοφςε 1 διδακτικι ϊρα (45 λεπτά). Σε όλεσ τισ ενότθτεσ τα παιδιά εργάςτθκαν ςε 
διμελείσ ομάδεσ. Θ δεφτερθ και θ πζμπτθ ενότθτεσ χρθςιμοποιικθκαν και ωσ ενότθτεσ 
αξιολόγθςθσ τθσ γνωςτικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν. Στθ ςυνζχεια περιγράφονται ο ςτόχοσ 
και το περιεχόμενο των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ παρζμβαςθσ, το προσ οικοδόμθςθ 
από τουσ μακθτζσ εννοιολογικό πλαίςιο κακϊσ και θ προςδοκϊμενθ εξζλιξθ των νοθτικϊν 
παραςτάςεων των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ.  

1θ ενότθτα 

Στθν ενότθτα αυτι οι ομάδεσ μακθτϊν εξοικειϊνονται με τισ ςυςκευζσ που κα 
χρθςιμοποιιςουν και καλοφνται να ςυναρμολογιςουν τισ ςυςκευζσ αυτζσ ϊςτε να 
προκφψει θ λειτουργία τριϊν φυςικϊν ςυςτθμάτων: ενόσ απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με 
μπαταρία και λαμπτιρα (ςφςτθμα 1), ενόσ απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με μπαταρία και 
μικρό κινθτιρα (ςφςτθμα 2) και ενόσ απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με μπαταρία και 
κερμικό αντιςτάτθ (ςφςτθμα 3). Αφοφ επιτευχκοφν οι ςυναρμολογιςεισ με τθ βοικεια ι μθ 
τθσ ερευνιτριασ, οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν τι ζκαναν ϊςτε να λειτουργιςουν 
τα τρία ςυςτιματα.  

2θ ενότθτα 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται από τθν ερευνιτρια τα τρία φυςικά ςυςτιματα 
που τα παιδιά ςυναρμολόγθςαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα τα οποία κζτει ςε λειτουργία. 
Στθ ςυνζχεια μοιράηει ςε κάκε διμελι ομάδα καρτζλεσ οι οποίεσ φζρουν τα ονόματα των 
διαφόρων ςυςκευϊν και καρτζλεσ που φζρουν το ςχιμα του βζλουσ και ηθτά από κάκε 
ομάδα να τοποκετιςει τισ καρτζλεσ αυτζσ «ςτθ ςωςτι ςειρά». Ραράλλθλα ηθτά από τουσ 

                                           
4
 Τα αναλυτικά ςχζδια μακθμάτων τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα 1. Τα ςχζδια 

μακθμάτων είναι γραμμζνα με μορφι οδθγιϊν ϊςτε να διευκολυνκοφν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που κα ικελαν 
να εφαρμόςουν τθ διδακτικι παρζμβαςθ ςτθ τάξθ τουσ.  
5
 Ζνασ άλλοσ ςτόχοσ, ςχετικόσ με τθν πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, ιταν να μποροφν τα 

παιδιά ςτο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ, να αναγνωρίηουν οικιακά ςυςτιματα παραγωγισ και χριςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ (οικιακά φωτοβολταϊκά ςτοιχεία, εςτίεσ θλεκτρικισ κουηίνασ κλπ) και να δίνουν ζνα λειτουργικό 
οριςμό τθσ ζννοιασ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (κυρίωσ τθσ θλιακισ ενζργειασ). Στθν εργαςία αυτι δεν 
περιγράφονται τα αποτελζςματα που αφοροφν δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Αρκοφμαςτε να ςθμειϊςουμε ότι θ ςφνδεςθ τθσ εννοιολογικισ με τθν πολιτιςμικι 
διάςταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ αποτελεί εξ ίςου κρίςιμο παράγοντα ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 
ποιοτικοφ ενεργειακοφ προτφπου από τα παιδιά (π.χ., μζςω αυτισ τθσ ςφνδεςθσ είναι δυνατόν να ειςαχκεί ο 
όροσ ‘ενζργεια’ ϊςτε να αποκτιςει για τα παιδιά ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο). 



Θ διδαςκαλία τθσ ενζργειασ ςτθν α’ δθμοτικοφ  
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μακθτζσ να αιτιολογιςουν τθν επιλογι τουσ. 
Αναμζνεται ότι με τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ τα παιδιά ενεργοποιϊντασ τον γραμμικό 

αιτιακό ςυλλογιςμό, όπωσ ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, κα τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςε μια 
λογικι ςειρά ϊςτε να προκφψουν αλυςίδεσ αντικειμζνων με εμφανι τα αίτια και το 
αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ των διαφόρων ςυςτθμάτων. Θ βαςικι γνωςτικι υπόκεςθ θ 
οποία διατυπϊνεται για τισ δφο πρϊτεσ ενότθτεσ είναι ότι θ πλειοψθφία των διμελϊν 
ομάδων κα ενεργοποιιςει τον γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό και κα περιγράψει τισ τρεισ 
διαφορετικζσ καταςτάςεισ ωσ αλυςίδεσ αντικειμζνων όπου θ μπαταρία κα εμφανίηεται ωσ 
αίτιο τθσ λειτουργίασ του λαμπτιρα (ςτο ςφςτθμα 1), του μικροφ κινθτιρα (ςτο ςφςτθμα 2) 
και του χεριοφ μζςω του κερμικοφ αντιςτάτθ (ςτο ςφςτθμα 3). Θ 2θ ενότθτα 
χρθςιμοποιικθκε και ωσ ενότθτα αξιολόγθςθσ (pre – test).  

3θ ενότθτα 

Στθν ενότθτα αυτι θ ερευνιτρια υπενκυμίηει τα παιδιά τισ δραςτθριότθτεσ των δφο 
προθγουμζνων ενοτιτων και, μετά από ςυηιτθςθ τα παιδιά κακοδθγοφνται να αποδεχκοφν 
τθ «ςωςτι ςειρά» με τθν οποία πρζπει να τοποκετθκοφν οι καρτζλεσ. Στθ ςυνζχεια, ειςάγει 
μια περιςςότερο ‘φορμαλιςτικι’ αναπαράςταςθ των αλυςίδων αντικειμζνων προςκζτοντασ 
καρτζλεσ που φζρουν τα ονόματα ‘θλεκτριςμόσ’, ‘κερμότθτα’, ‘φωσ’ και ‘κίνθςθ’. Οι 
καρτζλεσ αυτζσ τοποκετοφνται κάτω (ι δίπλα) από τα βζλθ και αποδίδουν τθ δράςθ ενόσ 
αντικειμζνου – ενεργοφ ςτοιχείου δράςθσ επί ενόσ αντικειμζνου – πακθτικοφ δζκτθ δράςθσ.  

Αναμζνεται ότι θ ςυηιτθςθ με τα παιδιά κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διδακτικισ 
παρζμβαςθσ κα οδθγιςει ςτθν εξζλιξθ τθσ αναπαράςταςθσ τθσ αλυςίδασ αντικειμζνων 
(αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςε αλυςίδα αντικειμζνων από 
τθν άποψθ τθσ διανομισ).  

4θ ενότθτα 

Στθν ενότθτα αυτι θ ερευνιτρια υπενκυμίηει ςτουσ μακθτζσ τθ λειτουργία του 
φυςικοφ ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’ και ςυηθτά μαηί τουσ τθν αντίςτοιχθ 
ενεργειακι αναπαράςταςθ. Στθ ςυνζχεια, τουσ ανακοινϊνει ότι υπάρχουν και άλλεσ 
ςυςκευζσ με τθ βοικεια των οποίων μπορεί κανείσ να κινιςει ζνα μικρό κινθτιρα και 
παρουςιάηει ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο. Τα παιδιά δοκιμάηουν να ςυναρμολογιςουν ζνα 
απλό θλεκτρικό κφκλωμα ‘φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου – μικροφ κινθτιρα’ και το λειτουργοφν 
με τθ βοικεια ενόσ πορτατίφ. ωτά, επίςθσ, τα παιδιά αν μποροφν να αντικαταςτιςουν το 
πορτατίφ με κάτι άλλο ϊςτε να ςυνεχίςει να λειτουργεί το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο και 
ςυηθτά τθν αναλογία ανάμεςα ςτο πορτατίφ και τον ιλιο. Τζλοσ, ηθτείται από τισ ομάδεσ 
μακθτϊν να καταςκευάςουν μια ενεργειακι αναπαράςταςθ των φυςικϊν καταςτάςεων που 
ςυηθτικθκαν. 

Αναμζνεται ότι κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ενότθτασ τα παιδιά κα χρθςιμοποιιςουν, 
εκτόσ από το γραμμικό αιτιακό ςυλλογιςμό, τθν αναλογικι ςκζψθ ϊςτε να αναπαραςτιςουν 
ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ διανομισ μια νζα φυςικι κατάςταςθ όπου το 
αντικείμενο-αίτιο ‘μπαταρία’ ζχει αντικαταςτακεί από το ‘πορτατίφ’, ενϊ ςυγχρόνωσ ζχει 
εμφανιςκεί ζνασ νζοσ μετατροπζασ δράςθσ, το ‘φωτοβολταϊκό ςτοιχείο’.  

5θ ενότθτα 

Στθν ενότθτα αυτι καλοφνται οι ομάδεσ μακθτϊν να ςυναρμολογιςουν τισ ςυςκευζσ 
ϊςτε να προκφψει θ λειτουργία τριϊν φυςικϊν ςυςτθμάτων: ενόσ απλοφ θλεκτρικοφ 
κυκλϊματοσ με μπαταρία και μικρό κινθτιρα (ςφςτθμα 1), ενόσ απλοφ θλεκτρικοφ 
κυκλϊματοσ με φωτοβολταϊκό ςτοιχείο και μικρό κινθτιρα (ςφςτθμα 2) και ενόσ απλοφ 
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με φωτοβολταϊκό ςτοιχείο και λαμπτιρα (ςφςτθμα 3). Αφοφ 
επιτευχκοφν οι ςυναρμολογιςεισ χωρίσ τθ βοικεια τθσ ερευνιτριασ, οι μακθτζσ καλοφνται 
να περιγράψουν τι ζκαναν ϊςτε να λειτουργιςουν τα τρία ςυςτιματα (για τα ςυςτιματα 2 
και 3 παρζχονται πορτατίφ), ποια είναι τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ αυτϊν των 
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ςυςτθμάτων (κίνθςθ μικροφ κινθτιρα ςτα ςυςτιματα 1 και 2, άναμμα λαμπτιρα ςτο 
ςφςτθμα) και ςτθ ςυνζχεια να καταςκευάςουν μια ενεργειακι αναπαράςταςθ για κάκε μια 
από τισ τρεισ φυςικζσ καταςτάςεισ.  

Αναμζνεται ότι οι μακθτζσ κα εφαρμόςουν το πρότυπο των ενεργειακϊν αλυςίδων ςε 
όλεσ τισ φαινομενολογικζσ καταςτάςεισ, είτε αυτζσ ζχουν παρουςιαςκεί κατά τθ διάρκεια 
τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ είτε όχι. Θ 5θ ενότθτα χρθςιμοποιικθκε και ωσ ενότθτα 
αξιολόγθςθσ (post – test).  

3.3 Συλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων 

Μεκοδολογικά, θ ζρευνα ανικει ςτισ λεγόμενεσ πειραματικζσ ζρευνεσ (Cohen & 
Manion, 1994) και ωσ μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν το pre και post test 
ςτο οποίο απάντθςαν όλεσ οι διμελείσ ομάδεσ όλων των τμθμάτων. Στθν εργαςία αυτι 
εςτιάηουμε ςτθ μζκοδο και τα αποτελζςματα που αφοροφν ςε δεδομζνα τθσ εννοιολογικισ 
ςυνιςτϊςασ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ιδιαίτερα ςε δεδομζνα ςχετικά με τισ νοθτικζσ 
παραςτάςεισ που καταςκεφαςαν οι μακθτζσ για τθν ζννοια τθσ ενζργειασ μετά από τισ 
διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζλαβαν μζροσ και οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν 
προθγοφμενθ ενότθτα.  

Στόχοσ του pre-test ιταν να παρατθρθκεί αν οι διμελείσ ομάδεσ ιταν ςε κζςθ να 
αναπαραςτιςουν τθ λειτουργία των αντικειμζνων ‘μπαταρίασ - λαμπτιρα’, ‘μπαταρίασ – 
μικροφ κινθτιρα’ και ‘μπαταρίασ – κερμικοφ αντιςτάτθ - χεριοφ’ ωσ αλυςίδασ αντικειμζνων 
από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ ι από τθν άποψθ διανομισ, ϊςτε να διαπιςτωκεί αν και ςε 
ποιεσ περιπτϊςεισ οι μακθτζσ ενεργοποιοφςαν αυκόρμθτα τον γραμμικό αιτιακό 
ςυλλογιςμό. Ωσ pre-test κεωρικθκαν τα εξισ ερωτιματα: 

(α) ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν αλυςίδεσ αντικειμζνων με τθ 
βοικεια καρτελϊν που τουσ δόκθκαν για τθ λειτουργία των τριϊν φυςικϊν ςυςτθμάτων.  

(β) ετζκθςαν οι ερωτιςεισ: «γιατί ανάβει ο λαμπτιρασ», «γιατί γυρίηει ο κινθτιρασ» 
και «γιατί ηεςταίνεται το χζρι»; 

Στόχοσ του post-test ιταν να παρατθρθκεί αν οι διμελείσ ομάδεσ ιταν ςε κζςθ να 
καταςκευάςουν αναπαραςτάςεισ ενεργειακϊν αλυςίδων για τθ λειτουργία των φυςικϊν 
ςυςτθμάτων ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’ ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – μικρόσ 
κινθτιρασ’ και ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – λαμπτιρασ’ με τθ βοικεια καρτελϊν 
που τουσ δόκθκαν. Στθν φωτό 1 φαίνεται μια αναπαράςταςθ ενεργειακισ αλυςίδασ τθν 
οποία καταςκεφαςε μια διμελισ ομάδα κατά τθ διάρκεια του post-test. Ρριν τεκοφν τα 
ςυγκεκριμζνα ερωτιματα, οι διμελείσ ομάδεσ κλικθκαν να ςυναρμολογιςουν και 
λειτουργιςουν τα φυςικά ςυςτιματα. Οι ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ που ετζκθςαν ιταν θ 
εξισ: 

(α) για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’: ‘Να καταςκευάςετε τθν αλυςίδα 
για το φαινόμενο τθσ περιςτροφισ του κινθτιρα’, για το ςφςτθμα ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό 
ςτοιχείο – κινθτιρασ’: ‘Να καταςκευάςετε τθν αλυςίδα για το φαινόμενο τθσ περιςτροφισ 
του μικροφ κινθτιρα’, και για το ςφςτθμα ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – λαμπτιρασ’: 
‘Να καταςκευάςετε τθν αλυςίδα για το φαινόμενο του ανάμματοσ του λαμπτιρα’.  

(β) ‘γιατί γυρίηει ο κινθτιρασ’ μετά τθ ςυναρμολόγθςθ και λειτουργία των 
ςυςτθμάτων ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’ και ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – μικρόσ 
κινθτιρασ’ και ‘γιατί ανάβει ο λαμπτιρασ’ μετά τθ ςυναρμολόγθςθ και λειτουργία του 
φυςικοφ ςυςτιματοσ ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – λαμπτιρασ’.  

Οι δφο πρϊτεσ φυςικζσ καταςτάςεισ ιταν γνωςτζσ ςτουσ μακθτζσ οι οποίοι είχαν 
καταςκευάςει τισ αναπαραςτάςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ θ 
τρίτθ φυςικι κατάςταςθ δεν είχε παρουςιαςκεί κακόλου κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι το φυςικό ςφςτθμα που αντιςτοιχεί ςτθν τρίτθ φυςικι κατάςταςθ 
παρουςιάηει μια δομικι αναλογία με το φυςικό ςφςτθμα που αντιςτοιχεί ςτθ δεφτερθ 
φυςικι κατάςταςθ. 
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Φωτο 1. Θ καταςκευι μιασ αναπαράςταςθσ ενεργειακισ αλυςίδασ από διμελι ομάδα 
μακθτϊν 

4. Αποτελζςματα και ςυηιτθςθ 

Pre-test  

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων που προζρχονται από τα ερωτιματα 
που τζκθκαν ςτο pre –test παρατίκενται ςτουσ πίνακεσ 2, 3 και 4. Στουσ πίνακεσ αυτοφσ 
παρουςιάηονται οι απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των διμελϊν ομάδων που απάντθςαν 
ςτα ερωτιματα (α) και (β). Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτο ερϊτθμα (α) ζχουν ταξινομθκεί 
ςτισ κατθγορίεσ ‘Ναι’ όταν τα παιδιά καταςκευάηουν επιτυχϊσ με τθ βοικεια των καρτελϊν 
που τουσ ζχουν δοκεί τθν αλυςίδα αντικειμζνων του αντίςτοιχου φαινομζνου και ‘Όχι’ όταν 
δεν καταφζρνουν να καταςκευάςουν τθν αλυςίδα αντικειμζνων. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν 
ςτο ερϊτθμα (β) ζχουν ταξινομθκεί ςε τρεισ κατθγορίεσ: Θ κατθγορία Κ1 περιλαμβάνει 
απαντιςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι μακθτζσ δίδουν εξθγιςεισ περιγράφοντασ τθ 
λειτουργία των τριϊν φυςικϊν καταςτάςεων ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 
λειτουργίασ τουσ (π.χ., ‘το λαμπάκι ανάβει επειδι υπάρχει θ μπαταρία’), θ κατθγορία Κ2 
περιλαμβάνει απαντιςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι μακθτζσ δίδουν εξθγιςεισ 
περιγράφοντασ τισ τρεισ φυςικζσ καταςτάςεισ ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 
διανομισ (π.χ., ‘θ μπαταρία δίνει ρεφμα ςτο λαμπάκι για ν’ ανάψει’), ενϊ θ κατθγορία Κ3 
περιλαμβάνει απαντιςεισ οι οποίεσ δεν ςυνιςτοφν φυςικό αιτιακό ςυλλογιςμό αλλά άλλα 
είδθ ςυλλογιςμϊν όπωσ ο τελεολογικόσ ςυλλογιςμόσ (Christidou, 2005; Koliopoulos et al, 
2009).  

 Ερϊτθμα (α) Ερϊτθμα (β)  

Σμιματα ΝΑΙ ΟΧΙ Κ1 Κ2 Κ3 
φνολο 
ομάδων 

Σ1 8 (61,6 %) 5 (38,4 %) 3 (23,0 %) 8 (61,6 %) 2 (15,4 %) 13 (100,0 %) 

Σ2 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 6 (46,2 %) 5 (38,4 %) 2 (15,4 %) 13 (100,0 %) 

Σ3 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 1 (7,7 %) 9 (69,3 %) 3 (23,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ4 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 4 (30,8 %) 9 (69,2 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

φνολο 
ομάδων 

37 (71,2 %) 15 (28,8 %) 14 (27,0 %) 31 (59,5 %) 7 (13,5 %) 52 (100,0 %) 

Πίνακασ 2. Pre-test: Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτα ερωτιματα 
(α) και (β) ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – λαμπτιρασ’ 
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 Ερϊτθμα (α) Ερϊτθμα (β)  

Σμιματα ΝΑΙ ΟΧΙ Κ1 Κ2 Κ3 
φνολο 
ομάδων 

Σ1 8 (61,6 %) 5 (38,4 %) 1 (7,7 %) 9 (69,3 %) 3 (23,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ2 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 7 (53,9 %) 5 (38,4 %) 1 (7,7 %) 13 (100,0 %) 

Σ3 10 (77,0 %) 3 (23,0 %) 4 (30,8 %) 8 (61,5 %) 1 (7,7 %) 13 (100,0 %) 

Σ4 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 6 (46,1 %) 7 (53,9 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

φνολο 
ομάδων 

38 ( 73,0 %) 14 (27,0 %) 18 (34,6 %) 29 (55,8 %) 5 (9,6 %) 52 (100,0 %) 

Πίνακασ 3 Pre-test: Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτα ερωτιματα 
(α) και (β) ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’ 

 Ερϊτθμα (α) Ερϊτθμα (β)  

Σμιματα ΝΑΙ ΟΧΙ Κ1 Κ2 Κ3 
φνολο 
ομάδων 

Σ1 7 (53,9 %) 6 (46,1 %) 5 (38,4 %) 8 (61,6 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ2 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 8 (61,6 %) 3 (23,0 %) 2 (15,4 %) 13 (100,0 %) 

Σ3 6 (46,1 %) 7 (53,9 %) 2 (15,4 %) 8 (61,6 %) 3 (23,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ4 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 4 (30,8 %) 9 (69,2 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

φνολο 
ομάδων 

33 (63,5 %) 19 (36,5 %) 19 (36,5 %) 28 (53,9 %) 5 (9,6 %) 52 (100,0 %) 

Πίνακασ 4 Pre-test: Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτα ερωτιματα 
(α) και (β) ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – κερμικόσ αντιςτάτθσ’ 

Από τουσ πίνακεσ αυτοφσ προκφπτει ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των διμελϊν ομάδων 
είναι ςε κζςθ να καταςκευάςει ςχθματικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ λειτουργίασ και των τριϊν 
φυςικϊν ςυςτθμάτων (71,2 % για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – λαμπτιρασ’, 
73 % για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’ και 63,5 % για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – 
κερμικόσ αντιςτάτθσ’). Ανεξάρτθτα, πάντωσ, από το αν καταφζρνουν να τοποκετιςουν ςτθ 
ςωςτι ςειρά τισ καρτζλεσ, θ μεγάλθ πλειοψθφία των διμελϊν ομάδων αιτιολογεί τισ 
ςχθματικζσ αναπαραςτάςεισ διατυπϊνοντασ φυςικοφσ αιτιακοφσ ςυλλογιςμοφσ. 
Ρεριγράφουν, δθλαδι, τα τρία φυςικά ςυςτιματα είτε ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν 
άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ (27 % για το φυςικό ςφςτθμα ‘μπαταρία – λαμπτιρασ’, 34,6 % 
για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – μικρόσ κινθτιρασ’ και 36,5% για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – 
κερμικόσ αντιςτάτθσ’), είτε ωσ αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ διανομισ (59,5 % 
για το φυςικό ςφςτθμα ‘μπαταρία – λαμπτιρασ’, 55,8 % για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – μικρόσ 
κινθτιρασ’ και 53,9 % για το ςφςτθμα ‘μπαταρία – κερμικόσ αντιςτάτθσ’). Μόνο ζνα ποςοςτό 
διμελϊν ομάδων τθσ τάξεωσ του 10 % διατυπϊνει μθ φυςικζσ αιτιακζσ εξθγιςεισ.  

Χαρακτθριςτικζσ απαντιςεισ ομάδων που χρθςιμοποιοφν τον αιτιακό ςυλλογιςμό 
‘αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ τουσ’ είναι οι εξισ: ‘θ μπαταρία 
ενϊνεται με το καλϊδιο κι ζτςι το λαμπάκι ανάβει’ (Τ18), ι ‘βάηουμε καλϊδια ςτθ μπαταρία 
και δουλεφει ο ανεμιςτιρασ’ (Τ23) ι ‘θ μπαταρία κάνει αυτό *τον κερμαντιρα+ να 
ηεςταίνεται’ (Τ37). Οι ομάδεσ που χρθςιμοποιοφν το ςυλλογιςμό ‘αλυςίδα αντικειμζνων από 
τθν άποψθ τθσ διανομισ’, οι οποίεσ είναι και οι πολυπλθκζςτερεσ, ειςάγουν μια ‘μεταβατικι 
οντότθτα’ (Piaget & Garcia, 1971 ; Ravanis, Papamichael & Koulaidis, 2002) ανάμεςα ςτα 
διάφορα αντικείμενα. Οριςμζνεσ ενδεικτικζσ απαντιςεισ είναι οι εξισ: ‘θ μπαταρία δίνει 
ρεφμα ςτο καλϊδιο και ανάβει το λαμπάκι’ (Τ111) ι ‘θ μπαταρία ζχει θλεκτρικό και με τα 
καλϊδια ςυνδζουμε τθ μπαταρία με τον ανεμιςτιρα και περνάει το θλεκτρικό ςτα καλϊδια 
και γυρίηει ο ανεμιςτιρασ’ (Τ21) ι ‘θ μπαταρία δίνει ζνα πράγμα ςτον κερμοςτάτθ και αυτόσ 
βγάηει ηζςτθ’ (Τ13). Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν διάφορεσ λζξεισ για να ονομάςουν αυτόν τον 
παράγοντα δράςθσ όπωσ ‘θλεκτρικό’, ‘θλεκτριςμόσ’, ‘ρεφμα’, ‘δφναμθ’ ι ‘ηζςτθ’. Αρκετζσ, 
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επίςθσ, είναι οι ομάδεσ που χρθςιμοποιοφν τθν λζξθ ‘ενζργεια’ (‘επειδι θ μπαταρία ζχει 
ενζργεια και το κάνει ηεςτό το χζρι μασ γιατί θ ενζργεια είναι ηεςτι’ – Τ31). Οι ομάδεσ που 
δεν χρθςιμοποιοφν φυςικοφσ αιτιακοφσ ςυλλογιςμοφσ, ςυνικωσ εκφράηονται με ζνα 
τελεολογικό αιτιακό ςυλλογιςμό (‘ο ανεμιςτιρασ γυρίηει για να τουσ δροςίηει’ – Τ410) ι ζνα 
ταυτολογικό ςυλλογιςμό (‘… γιατί φτιάξαμε το ςχιμα *με τισ καρτζλεσ+ – Τ34). 

Τα παραπάνω αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν ςε μεγάλο βακμό ςυμπεράςματα 
παλαιότερθσ ζρευνασ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο Εργαςτιριο Διδακτικισ των Κετικϊν 
Επιςτθμϊν του ΤΕΕΑΡΘ του παν/μίου Ρατρϊν, με παιδιά προςχολικισ θλικίασ (5-6 ετϊν), 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ αρκετά παιδιά διατυπϊνουν αυκόρμθτουσ ‘προ-ενεργειακοφσ’ 
ςυλλογιςμοφσ για τθ λειτουργία φυςικϊν ςυςτθμάτων τα οποία περιλαμβάνουν ωσ πθγι 
ενζργειασ τθ μπαταρία (Koliopoulos et al, 2009; Κοντογιαννάτου, 2009). Στθν παροφςα 
μελζτθ φαίνεται ότι πολλά παιδιά, όχι μόνο διατυπϊνουν αυκόρμθτουσ ‘προ-ενεργειακοφσ’ 
ςυλλογιςμοφσ για ίδια ι παρόμοια φυςικά ςυςτιματα, αλλά ότι, με τθ βοικεια αυτϊν των 
ςυλλογιςμϊν, μποροφν να δϊςουν και νόθμα ςε ςυμβολικζσ παραςτάςεισ τισ οποίεσ, επίςθσ 
αυκόρμθτα, είναι ςε κζςθ να καταςκευάςουν. Ακόμθ, τα παιδιά πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ 
φαίνεται να διατυπϊνουν το ςυλλογιςμό ‘αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ 
διανομισ’ ευκολότερα και ςε μεγαλφτερο ποςοςτό απ’ ότι τα παιδιά τθσ προςχολικισ 
θλικίασ. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόςο ςτο ότι καλοφνται πρϊτα να καταςκευάςουν τθν 
ςχθματικι αναπαράςταςθ τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ θ οποία περιλαμβάνει, εν δυνάμει, τθ 
δράςθ αντικειμζνου προσ αντικείμενο ι/και ςτο ότι ιδθ ζχουν διαμορφϊςει μια γνωςτικι 
δομι θ οποία αναφζρεται ωσ ‘μεταβιβαςτικι ςκζψθ’ (‘transitive thought’) (Piaget & Garcia, 
1971, 1983; Ravanis, Papamichael & Koulaidis, 2002). Στθ δομι αυτι εμφανίηεται ζνασ 
ενδιάμεςοσ αιτιακόσ παράγων ο οποίοσ ςυνδζει (χωρίσ να ταυτίηεται πάντοτε με) τθν αρχικι 
αιτία με το τελικό αποτζλεςμα του φαινομζνου. Ανάλογθ περίπτωςθ αποτελεί, π.χ., ο 
παράγων ‘φόρα’ ι ‘ορμι’ που εμφανίηεται όταν παιδιά προςπακοφν να εξθγιςουν τθ 
μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ μιασ μπίλιασ ςε μια άλλθ μπίλια (Piaget & Garcia, 1983). Στθν 
παροφςα μελζτθ, όπωσ αναφζρκθκε, ο παράγων αυτόσ παίρνει διάφορα ονόματα, μεταξφ 
των οποίων, και το όνομα ‘ενζργεια’. Στισ εξθγιςεισ των παιδιϊν δεν προςδιορίηεται ςαφϊσ 
θ φφςθ αυτοφ του παράγοντα. Στισ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ που αυτό ςυμβαίνει, ο παράγων 
αυτόσ λαμβάνει είτε τα χαρακτθριςτικά μιασ ουςίασ (‘ο θλεκτριςμόσ είναι ηεςτόσ’ – Τ110) 
(Duit, 1987), είτε τα χαρακτθριςτικά μιασ φυςικισ δράςθσ (‘θ μπαταρία ζχει δφναμθ, 
περνάει ςτο καλϊδιο και ο ανεμιςτιρασ γυρίηει’ – Τ43). Ρεραιτζρω ποιοτικι ζρευνα 
χρειάηεται για να διαφωτίςει τθ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ νοθτικισ 
παράςταςθσ που χρθςιμοποιοφν τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ.  

Post – test 

Επιςθμαίνεται ότι πριν απαντθκοφν τα ερωτιματα που ετζκθςαν κατά τθ διάρκεια 
του post-test, όλεσ οι διμελείσ ομάδεσ κατάφεραν να καταςκευάςουν τισ διατάξεισ ϊςτε να 
λειτουργιςουν και τα τρία φυςικά ςυςτιματα που εμπλζκονται ςε αυτό. Τα αποτελζςματα 
τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων που προζρχονται από τα ερωτιματα που τζκθκαν ςτο post –
test παρατίκενται ςτουσ πίνακεσ 5, 6 και 7.  

Από τουσ πίνακεσ αυτοφσ προκφπτει ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των διμελϊν ομάδων 
είναι ςε κζςθ να καταςκευάςει ςχθματικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ λειτουργίασ και των τριϊν 
φυςικϊν ςυςτθμάτων (92,3 % για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – μικρόσ 
κινθτιρασ’, 75% για το ςφςτθμα ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – κινθτιρασ’ και 69,2 % 
για το ςφςτθμα ‘πορτατίφ - φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – λαμπτιρασ’). Θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ 
απαντιςεισ για τθ μόνθ φυςικι κατάςταςθ που είναι κοινι ςτο pre-test και ςτο post-test 
(‘κίνθςθ μικροφ κινθτιρα με τθ βοικεια μπαταρίασ’) δείχνει μια ςαφι μετατόπιςθ των 
διμελϊν ομάδων προσ τθ καταςκευι ορκϊν ςχθματικϊν αναπαραςτάςεων τθσ ενεργειακισ 
αλυςίδασ για τθ ςυγκεκριμζνθ φυςικι κατάςταςθ (από 73% ςε 92,3%). Σθμαντικά, επίςθσ 
πρζπει να κεωρθκοφν και τα ποςοςτά των ομάδων που καταςκεφαςαν ορκζσ ςχθματικζσ 
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παραςτάςεισ και για τισ δφο άλλεσ καταςτάςεισ, ιδιαίτερα δε για τθν τρίτθ κατάςταςθ 
(‘άναμμα λαμπτιρα με τθ βοικεια φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου’) θ οποία δεν παρουςιάςτθκε 
κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

 

 Ερϊτθμα (α) Ερϊτθμα (β)  

Σμιματα ΝΑΙ ΟΧΙ Κ1 Κ2 Κ3 
φνολο 
ομάδων 

Σ1 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ2 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ3 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ4 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

φνολο 
ομάδων 

48 (92,3 %)  4 (7,7 %) 0 (0,0 %) 52 (100,0 %) 0 (0,0 %) 52 (100,0 %) 

Πίνακασ 5 Post-test: Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτα 
ερωτιματα (α) και (β) ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘μπαταρία – μικρόσ 

κινθτιρασ’ 

 Ερϊτθμα (α) Ερϊτθμα (β)  

Σμιματα ΝΑΙ ΟΧΙ Κ1 Κ2 Κ3 
φνολο 
ομάδων 

Σ1 10 (77,0 %) 3 (23,0 %) 1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ2 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ3 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ4 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

φνολο 
ομάδων 

39 (75,0 %)  13 (25,0 %) 2 (3,8 %) 50 (96,2 %) 0 (0,0 %) 52 (100,0 %) 

Πίνακασ 6 Post-test: Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτα 
ερωτιματα (α) και (β) ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – 

μικρόσ κινθτιρασ’ 

 Ερϊτθμα (α) Ερϊτθμα (β)  

Σμιματα ΝΑΙ ΟΧΙ Κ1 Κ2 Κ3 
φνολο 
ομάδων 

Σ1 10 (77,0 %) 3 (23,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ2 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ3 8 (61,6 %) 5 (38,4 %) 1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

Σ4 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 0 (0,0 %) 13 (100,0 %) 

φνολο 
ομάδων 

36 (69,2 %) 16 (30,8 %) 1 (2,0 %) 51 ( 98,0 %) 0 (0,0 %) 52 (100,0 %) 

Πίνακασ 7 Post-test: Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτα 
ερωτιματα (α) και (β) ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ‘φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – 

λαμπτιρασ’ 

Ραράλλθλα, αυξάνονται εντυπωςιακά τα ποςοςτά των ομάδων που χρθςιμοποιοφν το 
ςυλλογιςμό ‘αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ διανομισ’. Ουςιαςτικά, ο 
ςυλλογιςμόσ ‘αλυςίδα αντικειμζνων από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ’, κακϊσ και οι 
τελεολογικοί ι ταυτολογικοί ςυλλογιςμοί ςχεδόν εξαφανίηονται. Αυτό, βζβαια, μπορεί να 
οφείλεται απλϊσ ςτο γεγονόσ ότι, ςτθν περίπτωςθ του post-test, τα παιδιά εξθγοφν τθν 
λειτουργία των τριϊν φυςικϊν ςυςτθμάτων περιγράφοντασ με φυςικι γλϊςςα τθ ςχθματικι 
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αναπαράςταςθ που ιδθ ζχουν καταςκευάςει.  
Ραρ’ όλα αυτά, νομιμοποιοφμεκα να υποκζςουμε ότι πολλά παιδιά ζχουν 

μετακινθκεί ςε αυτό το είδοσ του ςυλλογιςμοφ, ακριβϊσ επειδι καταςκευάηουν χωρίσ καμιά 
βοικεια τθ ςωςτι ςχθματικι αναπαράςταςθ τθσ ενεργειακισ αλυςίδασ που αντιςτοιχεί ςε 
κάκε φυςικι κατάςταςθ. Κεωροφμε, μάλιςτα, ότι το ποςοςτό των διμελϊν ομάδων που 
καταςκεφαςαν τθν ορκι ςχθματικι αναπαράςταςθ για το φυςικό ςφςτθμα ‘πορτατίφ - 
φωτοβολταϊκό ςτοιχείο – λαμπτιρασ’, παρ’ όλο που δεν παρουςιάςτθκε κατά τθ διάρκεια 
τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ, είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικό (πάνω από τα 2/3 των διμελϊν 
ομάδων). Επίςθσ, μερικζσ διατυπϊςεισ δεν αποτελοφν απλι αναπαραγωγι των λζξεων των 
καρτελϊν που ζχουν δοκεί ςτα παιδιά, αλλά μια ολοκλθρωμζνθ φράςθ που ςυνδζει το 
πρότυπο των ενεργειακϊν αλυςίδων με τθν αντίςτοιχθ φαινομενολογία (‘θ λάμπα δίνει φωσ 
ςτο φωτοβολταϊκό που δίνει θλεκτριςμό ςτον ανεμιςτιρα και αυτόσ κινείται’ – Τ23). 
Αντίκετα, για τα παιδιά εκείνα που κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Κ2 χωρίσ να ζχουν 
καταςκευάςει με ορκό τρόπο τθ ςχθματικι αναπαράςταςθ, δεν είναι δυνατόν να είμαςτε 
βζβαιοι αν ζχουν αρχίςει να καταςκευάηουν ςτο μυαλό τουσ μια ενδιάμεςθ αιτιακι 
οντότθτα ανάμεςα ςτα διάφορα αντικείμενα που ςυναποτελοφν το εκάςτοτε φυςικό 
ςφςτθμα. Ρεραιτζρω ποιοτικι ζρευνα απαιτείται ϊςτε να διαπιςτωκεί αν και ςε ποιο βακμό 
τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τον ςυγκεκριμζνο ςυλλογιςμό ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ 
(contexts) μετά τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ.  

5. Επίλογοσ 

Στθν παροφςα εργαςία ζγινε προςπάκεια να καταδειχκεί ότι επιβεβαιϊνεται θ υπόκεςθ 
ςφμφωνα με τθν οποία μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ είναι δυνατόν να 
οικοδομιςουν ςτα πλαίςια μιασ ακολουκίασ διδακτικϊν παρεμβάςεων ζνα ποιοτικό 
ενεργειακό πρότυπο. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ καταδεικνφουν ότι θ προτεινόμενθ 
ακολουκία διδακτικϊν δραςτθριοτιτων ςυμβάλλει ςτθν ενεργοποίθςθ του γραμμικοφ 
αιτιακοφ ςυλλογιςμοφ, ενόσ ςυλλογιςμοφ τον οποίο χρθςιμοποιοφν τα παιδιά από πολφ 
μικρι θλικία και ο οποίοσ είναι κατ’ αρχιν ςυμβατόσ με το προσ οικοδόμθςθ ποιοτικό 
εξθγθτικό πρότυπο. Αςφαλϊσ χρειάηεται περαιτζρω ζρευνα ϊςτε να διερευνθκοφν 
λεπτομερϊσ τα αίτια αυτισ τθσ ςυμβολισ. Κεωροφμε ότι πρζπει, με τθ χριςθ ποιοτικϊν 
μεκόδων όπωσ θ παρατιρθςθ τάξθσ και οι ατομικζσ ςυνεντεφξεισ, να διερευνθκεί ιδιαίτερα 
ο ρόλοσ τριϊν παραγόντων: (α) των χρθςιμοποιοφμενων φυςικϊν ςυςτθμάτων, (β) τθσ 
προτεινόμενθσ ςχθματικισ αναπαράςταςθσ του προσ οικοδόμθςθ προτφπου και (γ) των 
δραςτθριοτιτων - προβλθμάτων που ειςάγονται κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ. 
Ραράλλθλα, χρειάηεται να διευρφνουμε το δείγμα των μακθτϊν, το φαινομενολογικό πεδίο 
εφαρμογισ του ποιοτικοφ ενεργειακοφ προτφπου και τισ ςυνκικεσ διδαςκαλίεσ οφτωσ ϊςτε 
να διαπιςτωκοφν τα όρια εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ.  
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Παράρτθμα 1 

Ενότθτα «Ενζργεια» Α’ δθμοτικοφ: Σα ςχζδια μακθμάτων 
 

1θ ϊρα (Εργαςτιριο)       Ειςαγωγι 

 
Τλικά 
1ο ςετ: μπαταρία, καλϊδια, λαμπάκι (βλ. φωτό α) 
2ο ςετ: μπαταρία, καλϊδια, κινθτιρασ (βλ. φωτό β) 
3ο ςετ: μπαταρία, καλϊδια, κερμαντιρασ (βλ. φωτό γ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φωτό α Φωτό β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτό γ 
 
Διδακτικοί τόχοι 
1. Εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα υλικά (μπαταρία, καλϊδια, λαμπάκι, κινθτιρασ και κερμαντιρασ). 
2. Ραρατιρθςθ των φαινόμενων (άναμμα λάμπασ, κίνθςθ κινθτιρα και αφξθςθ κερμοκραςίασ κερμαντιρα). 
3. Λκανότθτα να ςυναρμολογοφν τα υλικά ϊςτε να παρατθροφν τα φαινόμενα. 
 

ΔΕΝ είναι ςτόχοσ μασ να κατανοιςουν ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ λειτουργοφν οι ςυςκευζσ. 
Αυτι θ δραςτθριότθτα είναι ειςαγωγικι για τθν ενότθτα. 

 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ 
1

ο
 μζροσ: Χωρίηουμε τα παιδία ςε ομάδεσ των δφο. Ανακοινϊνουμε τουσ κανόνεσ του εργαςτθρίου. 

 
2

ο
 μζροσ: Ραρουςιάηουμε και ονομάηουμε (αναγνωρίηουμε) τα υλικά του 1ου ςετ. Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 

1ο ςετ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να ςυνδζςουν τα υλικά ϊςτε να ανάψει το λαμπάκι”.  
 
Αν υπάρχουν κάποιεσ ομάδεσ που δυςκολεφονται να ςυνδζςουν τα υλικά για να 
παρατθριςουν το φαινόμενο, τουσ κακοδθγοφμε ι δείχνουμε τθν επιτυχι 
ςφνδεςθ (βλ. φωτό δ) που ζχουν φτιάξει άλλεσ ομάδεσ. 
 
3

ο
 μζροσ: Ραρουςιάηουμε και ονομάηουμε τον ανεμιςτιρα. Μοιράηουμε ςε κάκε 

ομάδα το 2ο ςετ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να ςυνδζςουν τα 
υλικά με τον ίδιο τρόπο ϊςτε να κινθκεί ο ανεμιςτιρασ”.  
Αν υπάρχουν κάποιεσ ομάδεσ που δυςκολεφονται να ςυνδζςουν τα υλικά για να 
παρατθριςουν το φαινόμενο, τουσ κακοδθγοφμε ι δείχνουμε τθν επιτυχι 
ςφνδεςθ (βλ. φωτό ε) που ζχουν φτιάξει άλλεσ ομάδεσ. 
 
4

ο
 μζροσ: Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 3ο ςετ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ 

πωσ “πρζπει να ςυνδζςουν τα υλικά με τον ίδιο τρόπο και να παρατθριςουν τι κα 
ςυμβεί”. Δεν χρειάηεται να τουσ κακοδθγιςουμε ςτο τι κα ςυμβεί (τι να 
περιμζνουν από το πείραμα). 
Φωτό δ 
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Αν υπάρχουν κάποιεσ ομάδεσ που δυςκολεφονται να ςυνδζςουν τα υλικά για να παρατθριςουν το φαινόμενο, 
τουσ κακοδθγοφμε ι δείχνουμε τθν επιτυχι ςφνδεςθ (βλ. φωτό ςτ) που ζχουν φτιάξει άλλεσ ομάδεσ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτό ε 
 

 Φωτό ςτ 
 
Συηθτάμε τι ςυμβαίνει όταν τα υλικά είναι ςωςτά ςυνδεμζνα. Ονομάηουμε το κερμαντιρα και εξθγοφμε τθ 
λειτουργία του. Σκεφτόμαςτε ςυγγενικζσ λζξεισ που ακοφγονται ςαν τθ λζξθ «κερμαντιρα» (π.χ. κερμότθτα, 
κζρμανςθ, κερμόμετρο). 
 
5

ο
 μζροσ: Ραρουςιάηουμε ςτθν τάξθ τθν ολοκλθρωμζνθ ςφνδεςθ και των τριϊν φαινόμενων. ωτάμε τουσ 

μακθτζσ “Τι ζκανεσ για να λειτουργιςουν οι ςυςκευζσ;” Απάντθςθ: πρζπει να μασ παρουςιάςουν τθ ςφνδεςθ των 
υλικϊν. 
 
Δεν ςυηθτάμε γιατί και πϊσ λειτουργοφν οι ςυςκευζσ, κακϊσ αυτόσ ο ςτόχοσ κα επιτευχκεί ςε επόμενθ διδακτικι 
ϊρα. 
 
* Ανάμεςα ςτισ εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ αποςυνδζουν τα υλικά.  
* Δεν αφινουμε τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν για πολφ ςυνεχόμενθ ϊρα τισ μπαταρίεσ για τθ παρατιρθςθ 
των φαινόμενων γιατί οι μπαταρίεσ εξαντλοφνται πολφ γριγορα. 
 
 

2θ ϊρα (Σάξθ) Pre - test 

 
Τλικά 
1ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, λαμπάκι, βζλοσ  
2ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, ανεμιςτιρα, βζλοσ  
3ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, κερμαντιρα, χζρι, βζλοσ (x2) 
 
Διδακτικοί τόχοι 
1. Να καταγράψουμε τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των μακθτϊν για το φαινόμενο του ανάμματοσ μιασ λάμπασ 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ πθγι ενζργειασ μια μπαταρία. 
2. Να καταγράψουμε τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των μακθτϊν για το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ του ανεμιςτιρα 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ πθγι ενζργειασ μια μπαταρία. 
3. Να καταγράψουμε τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των μακθτϊν για το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ 
του κερμαντιρα χρθςιμοποιϊντασ ωσ πθγι ενζργειασ μια μπαταρία. 
 

ΔΕΝ είναι ςτόχοσ μασ να κατανοιςουν ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ λειτουργοφν οι ςυςκευζσ. 
Αυτι θ δραςτθριότθτα είναι pre – test. 

 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ 
Στθν αίκουςα κα υπάρχουν τα υλικά ςυνδεδεμζνα ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να παρατθριςουν τα φαινόμενα.  
 
1

ο
 μζροσ: Χωρίηουμε τα παιδία ςε ομάδεσ των δφο. Δείχνουμε ςτα παιδιά το πρϊτο πείραμα, δθλαδι το 

φαινόμενο του ανάμματοσ μιασ λάμπασ χρθςιμοποιϊντασ τθ μπαταρία.  
 
Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 1ο ςετ από καρτζλεσ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να 
τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι ςειρά”.  
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Θ ςωςτι ςειρά είναι θ ακόλουκθ:  
 
 
 
 
 
 
Το πικανότερο είναι ότι τα περιςςότερα παιδιά κα τοποκετιςουν ςωςτά τισ καρτζλεσ. ωτάμε τουσ μακθτζσ 
γιατί ζβαλαν τισ καρτζλεσ με αυτι τθ ςειρά ι γιατί ανάβει θ λάμπα. Καταγράφουμε τισ απαντιςεισ τουσ.  
 
Οι πικανζσ απαντιςεισ χωρίηονται γενικά ςε 3 κατθγορίεσ: 
1

θ
 κατθγορία: Οι μακθτζσ αναφζρουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πθγι (μπαταρία) και ςτο δζκτθ (λαμπάκι).  

π.χ. θ μπαταρία ανάβει το λαμπάκι ι το λαμπάκι χρειάηεται τθ μπαταρία. 
2

θ
 κατθγορία: Οι μακθτζσ αναφζρουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πθγι (μπαταρία) και ςτο δζκτθ (λαμπάκι) και ςτθ 

δράςθ που μεταφζρεται από τθν πθγι ςτο δζκτθ. 
π.χ. θ μπαταρία δίνει δφναμθ / ενζργεια / κερμότθτα / θλεκτριςμό / ρεφμα και ανάβει το λαμπάκι. 
3

θ
 κατθγορία: Οι μακθτζσ αναφζρουν μια εξιγθςθ που δεν ζχει ςχζςθ με τθ φυςικι εξιγθςθ του φαινόμενου. 

 
2

ο
 μζροσ: Δείχνουμε ςτα παιδιά το δεφτερο πείραμα, δθλαδι το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ του ανεμιςτιρα 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μπαταρία.  
 
Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 2ο ςετ από καρτζλεσ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να 
τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι ςειρά”.  
Θ ςωςτι ςειρά είναι θ ακόλουκθ: 
  
 
 
 
 
Το πικανότερο είναι ότι τα περιςςότερα παιδιά κα τοποκετιςουν ςωςτά τισ καρτζλεσ. ωτάμε τουσ μακθτζσ 
γιατί ζβαλαν τισ καρτζλεσ με αυτι τθ ςειρά ι γιατί κινείται ο κινθτιρασ. Καταγράφουμε τισ απαντιςεισ τουσ.  
 
3

ο
 μζροσ: Δείχνουμε ςτα παιδιά το τρίτο πείραμα, δθλαδι το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του 

κερμαντιρα χρθςιμοποιϊντασ τθ μπαταρία. 
 
Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 3ο ςετ από καρτζλεσ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να 
τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι ςειρά”.  
Θ ςωςτι ςειρά είναι θ ακόλουκθ: 
 
 
 
 
 
Οι περιςςότερεσ ομάδεσ κα δυςκολευτοφν να βάλουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι ςειρά επειδι αυτι τθ φορά είναι 5 
και όχι 3. ωτάμε τουσ μακθτζσ γιατί ζβαλαν τισ καρτζλεσ με αυτι τθ ςειρά ι γιατί ηεςταίνεται το χζρι μασ. 
Καταγράφουμε τισ απαντιςεισ τουσ.  

 

3θ ϊρα (Σάξθ) 

 
Τλικά 
1ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, λαμπάκι, βζλοσ (x2), λζξθ θλεκτριςμό, λζξθ κερμότθτα, λζξθ φωσ.  
2ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, ανεμιςτιρα, βζλοσ (x2), λζξθ θλεκτριςμό, λζξθ κίνθςθ. 
3ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, κερμαντιρα, χζρι, βζλοσ (x2), λζξθ θλεκτριςμό, λζξθ κερμότθτα. 
 
Διδακτικοί τόχοι 
1. Να περιγράφουν το φαινόμενο του ανάμματοσ μιασ λάμπασ χρθςιμοποιϊντασ μια μπαταρία με όρουσ 
ενζργειασ. (Η φράςθ ‘με όρουσ ενζργειασ’ δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να χρθςιμοποιείται οπωςδιποτε θ λζξθ 
ενζργεια). Δθλαδι, να αναγνωρίηουν τθ μπαταρία (πθγι) που δίνει θλεκτριςμό ςτο λαμπάκι (δζκτθ). Να 
περιγράφουν ότι το λαμπάκι παίρνει τον θλεκτριςμό και τον μετατρζπει ςε φωσ και κερμότθτα. 

ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΚΙ 

ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΧΕΡΙ 
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2. Να περιγράφουν το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ του ανεμιςτιρα χρθςιμοποιϊντασ μια μπαταρία με όρουσ 
ενζργειασ. Δθλαδι, να αναγνωρίηουν τθ μπαταρία (πθγι) που δίνει θλεκτριςμό ςτον ανεμιςτιρα (δζκτθ). Να 
περιγράφουν ότι ο ανεμιςτιρασ παίρνει τον θλεκτριςμό και τον μετατρζπει ςε κίνθςθ. 
3. Να περιγράφουν το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του κερμαντιρα χρθςιμοποιϊντασ μια 
μπαταρία με όρουσ ενζργειασ. Δθλαδι, να αναγνωρίηουν τθ μπαταρία (πθγι) που δίνει θλεκτριςμό ςτο 
κερμαντιρα (δζκτθ). Να περιγράφουν ότι ο κερμαντιρασ παίρνει τον θλεκτριςμό και τον μετατρζπει ςε 
κερμότθτα και ηεςταίνεται το χζρι μασ. 
 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ 
1

ο
 μζροσ: φαινόμενο άναμμα λάμπασ από μια μπαταρία. 

Υπενκυμίηουμε ςτα παιδιά τισ δραςτθριότθτεσ του προθγοφμενου μακιματοσ. Δείχνουμε ςτα παιδιά το πρϊτο 
πείραμα, δθλαδι το φαινόμενο του ανάμματοσ μιασ λάμπασ χρθςιμοποιϊντασ τθ μπαταρία. ωτάμε τα παιδιά 
ποια νομίηουν ότι είναι τελικά θ ςωςτι ςειρά με τθν οποία πρζπει να τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ. Με τθ 
ςυηιτθςθ κακοδθγοφμε τα παιδιά να αποδεχκοφν (ι καταλιγουμε εμείσ) ςτθν παρακάτω απεικόνιςθ του 
φαινόμενου:  
 
 
 
 
 
Εξθγοφμε πωσ θ καρτζλα «βελάκι» ςθμαίνει «δίνω» και όχι «καλϊδια».  
ωτάμε τα παιδιά τι είναι αυτό που δίνει θ μπαταρία ςτο λαμπάκι. Μζςα από ςυηιτθςθ καταλιγουμε ςτθν 
καρτζλα ‘θλεκτριςμόσ’ και ξαναςυηθτάμε το φαινόμενο. 
 
 
 
 
 
 
Δεν είναι εφκολο να περιγράψουμε με όρουσ φυςικισ τθν ζννοια του θλεκτριςμοφ (κίνθςθ των θλεκτρονίων μζςα 
ςε ζνα κλειςτό κφκλωμα). Ραρόλα αυτά θ λζξθ «θλεκτριςμόσ» τουσ είναι οικεία από τθν κακθμερινότθτά τουσ. Ο 
«θλεκτριςμόσ» είναι αυτό που δίνει θ μπαταρία ςτθ λάμπα.  
 
ωτάμε τα παιδιά τι είναι αυτό που δίνει το λαμπάκι, όταν ζχει θλεκτριςμό. Το λαμπάκι δίνει φωσ και κερμότθτα. 
Καταλιγουμε ςτθν ολοκλθρωμζνθ ενεργειακι αλυςίδα:  
 
 
 
 
 
 
 
Θ αλυςίδα διαβάηεται ωσ εξισ: θ μπαταρία δίνει θλεκτριςμό ςτο λαμπάκι. Το λαμπάκι παίρνει τον θλεκτριςμό και 
δίνει φωσ και κερμότθτα.  
Αφινουμε ςτον πίνακα τισ καρτζλεσ γιατί κα τισ χρθςιμοποιιςουμε αργότερα ςτο μάκθμα. 
 
2

ο
 μζροσ: φαινόμενο τθσ κίνθςθσ του ανεμιςτιρα από μια μπαταρία. 

Δείχνουμε ςτα παιδιά το δεφτερο πείραμα, δθλαδι το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ του ανεμιςτιρα χρθςιμοποιϊντασ 
τθ μπαταρία. ωτάμε τα παιδιά ποια νομίηουν ότι είναι τελικά θ ςωςτι ςειρά με τθν οποία πρζπει να 
τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ. Με τθ ςυηιτθςθ κακοδθγοφμε τα παιδιά να αποδεχκοφν (ι καταλιγουμε εμείσ) ςτθν 
παρακάτω απεικόνιςθ του φαινόμενου:  
 
 
 
 
 
 
ωτάμε τα παιδιά τι είναι αυτό που δίνει ο ανεμιςτιρασ, όταν ζχει θλεκτριςμό. Ρολλά παιδιά κεωροφν πωσ ο 
ανεμιςτιρασ δίνει αζρα. Τουσ εξθγοφμε πωσ ο ανεμιςτιρασ δεν ζχει αζρα μζςα του για να μασ τον δϊςει μόλισ 
ζχει θλεκτριςμό. Για να καταλάβουν ότι ο ανεμιςτιρασ δίνει κίνθςθ, κουνάμε το χζρι μασ πάνω κάτω για να 
αιςκανκοφμε τον αζρα. Τουσ ρωτάμε «τι είναι αυτό που κάνει το χζρι μασ για να αιςκανκοφμε τον αζρα». 
Καταλιγουμε ςτο ότι ο ανεμιςτιρασ δίνει κίνθςθ.  

ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΚΙ 

ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΚΙ ηλεκτρισμός 

ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

θερμότητα 

ΛΑΜΠΑΚΙ 
υως 

ηλεκτρισμός 

ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ηλεκτρισμός 
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Θ ολοκλθρωμζνθ ενεργειακι αλυςίδα είναι:  
 
 
 
 
 
 
Θ αλυςίδα διαβάηεται ωσ εξισ: θ μπαταρία δίνει θλεκτριςμό ςτον ανεμιςτιρα. Ο ανεμιςτιρασ παίρνει τον 
θλεκτριςμό και δίνει κίνθςθ.  
Αφινουμε ςτον πίνακα τισ καρτζλεσ γιατί κα τισ χρθςιμοποιιςουμε αργότερα ςτο μάκθμα. 
 
3

ο
 μζροσ: φαινόμενο τθσ κζρμανςθσ του νεροφ από μια μπαταρία. 

Δείχνουμε ςτα παιδιά το τρίτο πείραμα, δθλαδι το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του κερμαντιρα 
χρθςιμοποιϊντασ τθ μπαταρία. Με βάςθ τθν προθγοφμενθ ςυηιτθςθ, ηθτάμε από τα παιδιά να ξαναςκεφτοφν το 
φαινόμενο. Τουσ μοιράηουμε τισ καρτζλεσ και τουσ ηθτάμε να ςυνκζςουν τθν ενεργειακι αλυςίδα. Αφινουμε τισ 
ομάδεσ να προςπακιςουν να ςυνκζςουν τθν ενεργειακι αλυςίδα και κακοδθγοφμε όςουσ δυςκολεφονται.  
 
ωτάμε τα παιδιά τι είναι αυτό που δίνει ο κερμαντιρασ, όταν ζχει θλεκτριςμό. Ο κερμαντιρασ δίνει κερμότθτα. 
Καταλιγουμε ςτθν ολοκλθρωμζνθ ενεργειακι αλυςίδα:  
 
 
 
 
 
Θ αλυςίδα διαβάηεται ωσ εξισ: θ μπαταρία δίνει θλεκτριςμό ςτο κερμαντιρα. Ο κερμαντιρασ παίρνει τον 
θλεκτριςμό και δίνει κερμότθτα ςτο χζρι μασ.  
 
4

ο
 μζροσ: Ανακεφαλαίωςθ. 

Κάνουμε ερωτιςεισ του τφπου: 
- Τι δίνει θ μπαταρία; Μπορεί θ μπαταρία να δϊςει φωσ / κερμότθτα / κίνθςθ; 
- Τι παίρνει το λαμπάκι; Τι δίνει το λαμπάκι; Μπορεί το λαμπάκι να δϊςει κίνθςθ; 
- Τι παίρνει ο ανεμιςτιρασ; Τι δίνει ο ανεμιςτιρασ; Μπορεί ο ανεμιςτιρασ να δϊςει φωσ; 
- Τι παίρνει ο κερμαντιρασ; Τι δίνει ο κερμαντιρασ; Μπορεί ο κερμαντιρασ να δϊςει φωσ / κίνθςθ; 
 

4θ ϊρα          

 
Τλικά 
1ο ςετ: λάμπα ςπιτιοφ, φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, καλϊδια, ανεμιςτιρασ (βλ. φωτό η).  
2ο ςετ: καρτζλεσ από λάμπα, φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, ανεμιςτιρασ, βζλοσ (x3), λζξθ φωσ, λζξθ θλεκτριςμόσ, λζξθ 
κίνθςθ. 
 

Διδακτικοί τόχοι 
1. Να αναγνωρίηουν τισ πθγζσ φωτόσ και τον ιλιο ωσ πθγι φωτόσ.  
2. Να περιγράφουν το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ ενόσ κινθτιρα από τον ιλιο 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο. Δθλαδι, να αναγνωρίηουν 
τον ιλιο (πθγι) που δίνει φωσ ςτο φωτοβολταϊκό ςτοιχείο (δζκτθ). Να 
περιγράφουν ότι το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο μετατρζπει το φωσ ςε 
θλεκτριςμό και κινείται ο ανεμιςτιρασ.  
 
Φωτό η 
 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ 
1

ο
 μζροσ: Χωρίηουμε τα παιδία ςε ομάδεσ των δφο. Δείχνουμε ςτα παιδιά 

πωσ λειτουργεί ζνασ ανεμιςτιρασ χρθςιμοποιϊντασ μια μπαταρία και 
ξαναςυηθτάμε τισ μετατροπζσ τθσ ενζργειασ ςτθ ςφνδεςθ μπαταρία - 
ανεμιςτιρασ.  
Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 1ο ςετ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ 
πωσ “πρζπει να ςυνδζςουν τα καινοφργια υλικά, ςτα οποία δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται μπαταρία, ϊςτε να κινθκεί ο ανεμιςτιρασ”.  

 

κίνηση ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ηλεκτρισμός ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ηλεκτρισμός ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΧΕΡΙ θερμότητα 



Θ διδαςκαλία τθσ ενζργειασ ςτθν α’ δθμοτικοφ  
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Αν υπάρχουν κάποιεσ ομάδεσ που δυςκολεφονται να ςυνδζςουν τα υλικά 
για να παρατθριςουν το φαινόμενο, τουσ κακοδθγοφμε ι δείχνουμε τθν 
επιτυχι ςφνδεςθ (βλ. φωτό θ) που ζχουν φτιάξει άλλεσ ομάδεσ.  
 
Ονομάηουμε το φωτοβολταϊκό και παρουςιάηουμε πωσ πρζπει να είναι 
ςυνδεδεμζνο για να λειτουργιςει ο ανεμιςτιρασ. Για να καταλάβουμε αν 
τα παιδιά ζχουν αντιλθφκεί πωσ λειτουργεί το φωτοβολταϊκό, ρωτάμε τα 
παιδιά «αν μποροφν να ςταματιςουν τθ λειτουργία του ανεμιςτιρα 
χωρίσ να αποςυνδζςουν κανζνα καλϊδιο».  
 
2

ο
 μζροσ: Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 2ο ςετ από καρτζλεσ. 

Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να τοποκετιςουν τισ 
καρτζλεσ ςτθ ςωςτι ςειρά”.  
 
ωτάμε τα παιδιά «Ροιοσ είναι ο ρόλοσ του φωτοβολταϊκοφ;» Το 
φωτοβολταϊκό μετατρζπει το φωσ ςε θλεκτριςμό. 
Φωτό θ 
 

Συηθτοφμε με τα παιδιά και τα κακοδθγοφμε να αποδεχκοφν (ι ειςάγουμε) τθ ςωςτι ςειρά που ζχουν φτιάξει 
άλλεσ ομάδεσ.  
 
 
 
 
 
 
3

ο
 μζροσ: ωτάμε τα παιδιά «πϊσ μπορϊ να αντικαταςτιςω τθ λάμπα;», «Τι μπορϊ να κάνω άμα δεν ζχω λάμπα 

για να ςυνεχίςει να λειτουργεί το φωτοβολταϊκό;» Συηθτοφμε τθν αναλογία φωσ λάμπασ και φωσ του ιλιου και 
καταλιγουμε ςτθν καρτζλα: 
 
 
 
  
 
4

ο
 μζροσ: ωτάμε τα παιδιά «εκτόσ από το φωτοβολταϊκό, ποιοσ άλλοσ δίνει θλεκτριςμό;» Ρεριμζνουμε τα 

παιδιά να κυμθκοφν τθ λειτουργία τθσ μπαταρίασ. Ηθτάμε από τα παιδιά να ξαναφτιάξουν τθν ενεργειακι 
αλυςίδα βάηοντασ τθ καρτζλα τθσ μπαταρίασ (κάποιεσ καρτζλεσ κα φφγουν και άλλεσ κα αντικαταςτακοφν). 
Καταλιγουμε ςτισ καρτζλεσ: 
 
 
 
 
 
 
ωτάμε τα παιδιά ποιεσ είναι θ διαφορζσ και ποιεσ οι ομοιότθτεσ ανάμεςα ςε μια μπαταρία και ςε ζνα 
φωτοβολταϊκό. 
 
 
 
 

κίνηση ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ηλεκτρισμός ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

ΛΑΜΠΑ ηλεκτρισμός ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ υως κίνηση ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ
 

ΗΛΙΟ ηλεκτρισμός ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ υως κίνηση ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 



 Κολιόπουλοσ & Αργυροποφλου 
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5θ ϊρα           Post test 

 
Τλικά 
1ο ςετ: μπαταρία, καλϊδια, ανεμιςτιρασ  
2ο ςετ: καρτζλεσ από μπαταρία, ανεμιςτιρα, βζλοσ (x2), λζξθ θλεκτριςμό, λζξθ κίνθςθ. 
3ο ςετ: λάμπα, φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, καλϊδια, ανεμιςτιρασ.  
4ο ςετ: καρτζλεσ από λάμπα, φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, ανεμιςτιρασ, βζλοσ (x3), λζξθ φωσ, λζξθ θλεκτριςμόσ, λζξθ 
κίνθςθ. 
5ο ςετ: λάμπα, φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, καλϊδια, λαμπάκι (βλ. φωτό κ).  
6ο ςετ: καρτζλεσ από λάμπα, φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, λαμπάκι, βζλοσ (x3), λζξθ φωσ (x2), λζξθ θλεκτριςμόσ, λζξθ 
κερμότθτα. 
 

τόχοσ 
1. Να ελζγξουμε τθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων τθσ ενότθτασ. 
 

Η δραςτθριότθτα λειτουργεί ωσ αξιολόγθςθ τθσ ενότθτασ (post – test). 
 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ 
1

ο
 μζροσ: Χωρίηουμε τα παιδία ςε ομάδεσ των δφο. Μοιράηουμε ςε κάκε 

ομάδα το 1ο και 2ο ςετ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να 
ςυνδζςουν τα υλικά ϊςτε να λειτουργιςει ο ανεμιςτιρασ και πωσ πρζπει 
να τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι ςειρά”. Καταγράφουμε τισ 
απαντιςεισ τουσ.  
 
Φωτό κ 
 
2

ο
 μζροσ: Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 3ο και 4ο ςετ. Ανακοινϊνουμε 

ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να ςυνδζςουν τα υλικά ϊςτε να λειτουργιςει 
ο ανεμιςτιρασ και πωσ πρζπει να τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι 
ςειρά”. Καταγράφουμε τισ απαντιςεισ τουσ.  

 
3

ο
 μζροσ: Μοιράηουμε ςε κάκε ομάδα το 5ο και 6ο ςετ. Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ “πρζπει να 

ςυνδζςουν τα υλικά ϊςτε να λειτουργιςει το λαμπάκι και πωσ πρζπει να τοποκετιςουν τισ καρτζλεσ ςτθ ςωςτι 
ςειρά”. Καταγράφουμε τισ απαντιςεισ τουσ.  
 
Σε αυτι τθν τρίτθ ςφνδεςθ ηθτάμε από τα παιδιά να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ για το λαμπάκι και το 
φωτοβολταϊκό και να ςυνκζςουν μια ενεργειακι αλυςίδα που δεν ζχουν διδαχκεί ςε προθγοφμενο μάκθμα.  
 
Ραροτρφνουμε τα παιδιά να ςκεφτοφν ποια είναι θ πρϊτθ καρτζλα από τθν κάκε ενεργειακι αλυςίδα, να 
ςκεφτοφν τι παίρνει και τι δίνει ο κακζνασ και να διαβάςουν το ενεργειακι αλυςίδα που ζχουν φτιάξει για να 
επιβεβαιϊςουν τισ απαντιςεισ τουσ. 
 
Οι ςωςτζσ ενεργειακζσ αλυςίδεσ είναι οι εξισ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

κίνηση ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ηλεκτρισμός ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

ΛΑΜΠΑ ηλεκτρισμός ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ υως κίνηση ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 

ΛΑΜΠΑ 

θερμότητα 

ΛΑΜΠΑΚΙ 
υως 

ηλεκτρισμός ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ υως 
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