
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΝΟΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

  
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΗΡΑΣ 
 
 
 

2013 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



ii 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΝΟΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΗΡΑΣ 

 

Διατριβή  

η οποία υποβλήθηκε προς  

απόκτηση διδακτορικού  

τίτλου σπουδών στο  

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 

2013 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



iii 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Ανδρέας Χήρας, 2013 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



iv 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Υποψήφιος Διδάκτορας: [Ονοματεπώνυμο] 

Τίτλος Διατριβής: [Τίτλος] 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για απόκτηση 

Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα …………………………… και εγκρίθηκε στις 29 

Ιουνίου 2012 από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής:  

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:__________________________________________________ 

         (Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και υπογραφή) 

 

Μέλος Επιτροπής: _______________________________________________________ 

         (Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και υπογραφή)  

 

Μέλος Επιτροπής: _______________________________________________________ 

         (Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και υπογραφή) 

 

Μέλος Επιτροπής: _______________________________________________________ 

         (Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και υπογραφή)  

 

Μέλος Επιτροπής: _______________________________________________________ 

         (Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και υπογραφή) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου εργάστηκαν σε δυο διαφορετικά μαθησιακά 

πλαίσια, επιδιώκοντας να διερευνήσουν τη λειτουργία μιας άγνωστης συσκευής. Τα δυο 

διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια απαρτίζονταν είτε από μια δυάδα μαθητών και τη συσκευή 

(διερεύνηση σε δυάδες), είτε από ένα άτομο και τη συσκευή (ατομική διερεύνηση). Για την 

επιλογή του τελικού δείγματος της έρευνας, χορηγήθηκε το δοκίμιο των “Σταθερών Μήτρων” 

του Raven σε 530 μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου από δέκα άθικτες τάξεις 

διαφορετικών σχολείων της ίδιας διοικητικής περιοχής. Με κριτήριο την επίδοση των 

μαθητών στις Προδευτικές Μήτρες του Raven, που θεωρήθηκε ως ένδειξη της Γενικής 

Γνωστικής Ικανότητας (ΓΓΙ) των μαθητών, επιλέγηκε ένα μικρότερο δείγμα που αποτελείτο 

από 180 μαθητές. Από αυτούς, 80 μαθητές είχαν υψηλή ΓΓΙ, 20 μαθητές είχαν μέτρια ΓΓΙ και 

80 μαθητές είχαν χαμηλή ΓΓΙ. Από το αρχικό αυτό δείγμα μαθητών, επιλέγηκαν 60 μαθητές 

που είχαν υψηλή ΓΓΙ και 60 μαθητές που είχαν χαμηλή ΓΓΙ οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε 60 

δυάδες μαθητών τριών διαφορετικών τύπων. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν 20 δυάδες οι 

οποίες αποτελούνταν από μαθητές με υψηλή ΓΓΙ (YY), 20 δυάδες οι οποίες αποτελούνταν 

από μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ (XX) και 20 δυάδες οι οποίες αποτελούνταν από ένα μαθητή με 

υψηλή και ένα μαθητή με χαμηλή ΓΓΙ (YX). Οι υπόλοιποι 60 μαθητές (20 μαθητές με υψηλή 

ΓΓΙ, 20 μαθητές με μέτρια ΓΓΙ και 20 μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ) εργάστηκαν ατομικά, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν 60 δυάδες και 60 μαθητές που εργάστηκαν ατομικά. 

Για τη συλλογή των δεδομένων διεξήχθησαν ατομικές ή “κατά δυάδα” διερευνήσεις 

με τη βοήθεια της πειραματικής συσκευής, που αποτελείτο από ένα ξύλινο ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο (κουτί) που στην άνω επιφάνειά του υπήρχαν μια σειρά από 8 λαμπτήρες 

και μια σειρά από 5 διακόπτες οι οποίοι μπορούσαν να μετακινούνται σε δυο θέσεις (πάνω και 

κάτω). Οι λαμπτήρες και οι διακόπτες ήταν συνδεδεμένοι με πηγή (μπαταρία) σε “κρυμμένο” 

κύκλωμα στο εσωτερικό της συσκευής. Από τους πέντε διακόπτες ο ένας ήταν συνδεδεμένος 

ως γενικός διακόπτης στο “κρυμμένο” κύκλωμα, ενώ ένας άλλος διακόπτης ήταν “εικονικός,” 

αφού δεν ήταν συνδεδεμένος στο κύκλωμα. 

Η διάρκεια της κάθε ατομικής και της κάθε “κατά δυάδα” διερεύνησης ήταν 60 λεπτά. 

Τα υποκείμενα κάθε δυάδας ή κάθε ατόμου που εργάστηκε ατομικά, ανακοίνωναν φωνακτά 
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τις σκέψεις τους πριν και αμέσως μετά την εκτέλεση ενός πειράματος με τη συσκευή και μετά 

την ολοκλήρωση της διερεύνησης, για να αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης τους, να 

αναφέρουν οποιαδήποτε συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. 

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις για τα πειράματά τους και 

τα αποτελέσματα που προέκυπταν από αυτά. Οι ίδιες οδηγίες δόθηκαν και σε κάθε δυάδα, με 

τη διαφορά ότι τα υποκείμενα της κάθε δυάδας θα έπρεπε να συμφωνούν και να 

συνεργάζονται πριν προχωρήσουν στην εκτέλεση ενός πειράματος. Η όλη διαδικασία 

βασίστηκε στο μοντέλο που ανέπτυξαν οι Klahr και Dunbar (1988), οι οποίοι θεώρησαν την 

επιστημονική ανακάλυψη ως μια διαδικασία ταυτόχρονης αναζήτησης σε δυο χώρους, το 

χώρο των υποθέσεων και το χώρο των πειραμάτων και τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ 

υποθέσεων και πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Έγινε ανάλυση των πρωτοκόλλων των ατομικών και των “κατά δυάδα” διερευνήσεων 

με τη Σταθερή Συγκριτική Μέθοδο ανάλυσης.  Τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι ο βαθμός συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα υποκείμενα κάθε δυάδας 

ήταν πολύ μικρός. Προέκυψε, ακόμη, ότι η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση μπορούσε να 

διαχωριστεί σε τέσσερα διακριτά στάδια. Βασικό κριτήριο διαχωρισμού ήταν ο βαθμός 

συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα μέλη  κάθε δυάδας. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε 

ότι οι μαθητές, ανεξάρτητα αν εργάστηκαν σε δυάδες ή ατομικά, αντιμετώπισαν αρκετές 

δυσκολίες όσον αφορά τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών, τη δεξιότητα συντονισμού 

υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης, την 

αξιοποίηση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, ενώ δεν αντιλήφθηκαν τη 

χρησιμότητα του συστήματος εξωτερικής μνήμης.   

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των ατομικών και των 

“κατά δυάδα” διερευνήσεων ποσοτικοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση με βάση τη Σταθερή 

Συγκριτική Μέθοδο ανάλυσης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναπτύχθηκαν δεκατέσσερις 

Ρήτρες που αποτέλεσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Από τις 14 αυτές Ρήτρες, οι 

12 Ρήτρες ήταν κοινές τόσο για τις ατομικές, όσο και για τις “κατά δυάδα” διερευνήσεις, ενώ 

οι υπόλοιπες δυο Ρήτρες αφορούσαν μόνο τις “κατά δυάδα” διερευνήσεις.  

Για κάθε δυάδα μαθητών υπολογίστηκε η “Κατά Δυάδα Διερευνητική Ικανότητα” 

(ΔΔΙ). Η “ΔΔΙ” προέκυψε από το άθροισμα των βαθμολογιών των 14 Ρητρών που δομήθηκαν 
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(κοινές και μη κοινές Ρήτρες). Με ανάλογο τρόπο, για κάθε μαθητή που εργάστηκε ατομικά 

υπολογίστηκε η “Ατομική Διερευνητική Ικανότητα” (ΑΔΙ). Η “ΑΔΙ” προέκυψε από το 

άθροισμα των βαθμολογιών των 12 κοινών Ρητρών.   

Επιπρόσθετα, για κάθε δυάδα μαθητών υπολογίστηκε η “Διερευνητική Ικανότητα” της 

δυάδας με τρόπο που να αντιστοιχεί με την “ΑΔΙ.” Δηλαδή, η “Διερευνητική Ικανότητα” της 

δυάδας προέκυψε από το άθροισμα των βαθμολογιών των 12 Ρητρών που ήταν κοινές τόσο 

στις ατομικές, όσο και στις “κατά δυάδα” διερευνήσεις.  

Tα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που εργάστηκαν σε 

δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΔΔΙ” από τους μαθητές 

που εργάστηκαν σε δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ), αντίστοιχα, ενώ οι μαθητές που εργάστηκαν σε 

δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΔΔΙ,” από τους μαθητές 

που εργάστηκαν σε δυάδες (ΧΧ). Προέκυψε ακόμη ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν 

στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΑΔΙ” από τους μαθητές με μέτρια και 

χαμηλή ΓΓΙ, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ είχαν 

στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΑΔΙ” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ.  

Μια άλλη διαπίστωση της έρευνας ήταν ότι η μη ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα 

στους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες, είχε ως αποτέλεσμα οι επιδόσεις στη μεταβλητή 

“ΑΔΙ” και στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούσαν δε διέφεραν μεταξύ των 

δυάδων (ΥΥ) και των μαθητών με υψηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, των δυάδων (ΥΧ) και 

των μαθητών με μέτρια ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά και των δυάδων (ΧΧ) και των μαθητών 

με χαμηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, αντίστοιχα.  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, αναλύονται οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις της 

έρευνας και 0Tγίνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων 

ενιαίων γνωστικών συστημάτων0T. 
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ABSTRACT 

Sixth-grade students working in two different learning contexts, sought to explore the 

function of an unknown device. The two different learning contexts consisted of either a dyad 

of students and the device (dyadic investigation), or a student working alone and the device 

(individual investigation). For the selection of the final sample of the study, Raven’s 

Progressive Matrices were administered to 530 sixth-grade students from 20 intact classes that 

were randomly selected from 10 different schools in the same district area. Students’ 

performance on the Raven’s Progressive Matrices was considered as a measure of their 

general cognitive ability (GCA). Based on students’ GCA, a smaller sample of 180 students 

consisting of 80 students with high GCA, 20 students with 37Tintermediate37T GCA and 80 students 

with low GCA was selected.  37TSixty students37T 37Twho had high37T 37TGCA37T 37Tand 6037T 37Tstudents who37T 37Thad low37T 

37TGCA were chosen from the initial sample. These 37Tstudents were assigned in 60 dyads, where 

20 dyads consisted of students who had high GCA (HH), 20 other dyads consisted of students 

who had low GCA (LL), and the remaining 20 dyads consisted of one student having high and 

another student having low GCA (HL). The remaining 60 students (20 students having high 

GCA, 20 students having 37Tintermediate37T GCA and 20 students having low GCA) worked 

individually with the device.  

Data was collected with individual or dyadic investigations conducted with an 

unknown device. This device consisted of a wooden box that had on its upper surface eight 

light bulbs in a line and five switches in another line underneath. The switches could move up 

and down, while the light bulbs and the switches were connected with a battery in a hidden 

circuit inside the box. One of the switches was connected as a general switch, while another 

switch was a dummy one, since it was not connected to the hidden electric circuit of the 

device.  

The duration of each individual and dyadic investigation 37Twas, at37T the 37Tmost,37T 37T60 minutes 37T. 

37TStudents37T of 37Teach37T 37Tdyad37T 37Tor37T 37Teach 37T 37Tstudent37T who 37Tworked 37T 37Tindividually 37T announced their thoughts 

aloud prior and after any experiment with the device, and, at the end of the investigation, they 

were asked to explain their thoughts and to report about their final conclusions concerning the 

functioning of the device. Additionally, the students had to keep a record of their experiments 
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and the consequent results. Students in each dyad should 37Tagree 37T and 37Tcollaborate37T before carrying 

out 37Tany experiment and37T 37Tshould37T jointly 37T decide37T 37Thow37T to keep a record of their experiments and 

the consequent results. This procedure was based on Klahr and Dunbar’s (1988) theory, who 

conceptualized scientific investigation as a dual search, a search in a hypothesis space and 

another search in the experimental space followed by an appropriate coordination of the 

relevant hypotheses and the experimental results.  

The interview data was transcribed and analyzed using the Constant Comparative 

analysis method. The qualitative analysis of the data indicated that the degree of collaboration 

in each dyad was very small. Based on the degree of collaboration, each dyadic investigation 

could be divided in four 37Tdiscrete 37Tstages. Additionally, the results showed that students, 

working either in pairs or individually, faced several difficulties in terms of the control-of-

variables strategy, the development of combinatorial reasoning, the ability to co-ordinate their 

hypotheses with the collected evidence, and they did not take full advantage of their recorded 

data, since, in many cases, they did not realize the usefulness of using an external memory 

system.  

The results of 37Tthe qualitative37T 37Tanalysis37T 37Tof both the individual and37T the 37Tdyadic 37T 

37Tinvestigations37T were 37Tquantified37T 37Tbased on several rubrics that were constructed using the 37T 

37TConstant37T 37TComparative37T analysis 37Tmethod. Through37T 37Tthis process,37T fourteen rubrics were 

37Tdeveloped, which consisted37T 37Tthe dependent37T 37Tvariables of37T the study37T. Twelve rubrics37T 37Twere 

common37T 37Tto both the individual37T 37Tand the dyadic investigations37T, while the other 37Ttwo37T rubrics 

concerned only the dyadic 37Tinvestigations.37T  

For each dyad, the “Dyadic Investigation Ability” (DIA) was computed. This variable 

consisted of the sum of scores from the fourteen rubrics (common and not common rubrics). 

37TAnalogously37T, for each student who worked individually, the 37T"Individual Investigation Ability 37T" 

(IIA) was computed. This variable consisted of the sum of scores from the twelve common 

rubrics. For each dyad, a new variable was also computed in a way corresponding with the 

37TIIA. It 37Tconsisted of the sum of scores from the twelve common rubrics of both the dyadic and 

the individual investigations. 

The results of 37Tthe quantitative37T 37Tanalyses37T indicated that students assigned to HH dyads 

significally outperformed students assigned to the LH and the LL dyads, and students assigned 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



x 

 

to the HL dyads significantly outperformed students assigned to the LL dyads in terms of their 

DIA. The results also revealed that students with high GCA performed significantly better 

than the students with intermediate and low GCA, and students with intermediate GCA 

performed significantly better than students with low GCA in terms of their IIA, respectively.  

The 37Tlack of collaboration37T between 37Tstudents37T working in dyads justifies why "Individual 

Investigation 37T Ability 37T" 37Tand its sub-variables did not significantly differ37T 37Tbetween37T 37THH dyads37T and 

37Tstudents with 37T 37Thigh37T GCA who 37Tworked 37T 37Tindividually,37T or between HL 37Tdyads37T 37Tand students37T 37Twith 

intermediate GCA who worked 37T 37Tindividually and LL dyads37T and 37Tstudents37T with 37Tlow37T GCA who 

also 37Tworked 37T 37Tindividually,37T 37Trespectively.  

37TEducational implications of the results of the study are clearly discussed and concrete 

suggestions for assigning students to groups and the design of optimal joint cognitive systems 

are 37Talso provided. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής αποτελεί αναμφισβήτητα ένα “κομμάτι” από 

τη ζωή του δημιουργού του. Έχω την αίσθηση ότι αποτελεί και ένα “κομμάτι” της ζωής των 

ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα μου από την έναρξη μέχρι το τέλος του όλου εγχειρήματος. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι το αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε τα τελευταία οχτώ χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα επιθυμούσα να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλλαν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, στην 

προσπάθεια αυτή. 

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τo Δρ. Νίκο Βαλανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου που επέβλεψε τη διατριβή όλα αυτά τα χρόνια. Τον ευχαριστώ μέσα 

από την καρδιά μου, αρχικά ως άνθρωπο, για την καλοσύνη της ψυχής του, που στάθηκε 

δίπλα μου σε όλες τις ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές της ζωής μου, και δεύτερον, ως 

καταξιωμένο επιστήμονα για την αμέριστη συμπαράσταση, τη διακριτική καθοδήγηση και 

υποστήριξη που προσέφερε σε όλα τα στάδια της προσπάθειας αυτής: από την ουσιαστική 

επίβλεψη της διατριβής, όπου τα σχόλια και η εποικοδομητική κριτική του βοήθησαν 

καθοριστικά στην ποιότητά της, μέχρι την τελική διόρθωση του κειμένου. Τoν ευχαριστώ 

επίσης γιατί αποτελεί παράδειγμα αφοσιωμένου επιστήμονα, όντας διαθέσιμος ανά πάσα 

στιγμή για εργασία, συνεργασία και παροχή βοήθειας, πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τoν 
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1 KΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος “Επιστήμη” έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά με μια διττή σημασία. Από τη μια, 

αναφέρεται στις συστηματικές διαδικασίες (processes) που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για 

να εξερευνήσουν το φυσικό κόσμο, ενώ, από την άλλη, αναφέρεται και στο περιεχόμενο 

(content) (γεγονότα, νόμοι, αρχές, θεωρίες κλπ) που παράγεται μέσα από τις διερευνήσεις 

αυτές (Rutherford & Algren, 1990. Trowbridge & Bybee, 1990). Τις τελευταίες δεκαετίες, η 

σημασία του όρου “Επιστήμη” υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συζήτηση ξεκίνησε από τη 

διαπίστωση ότι η οργανωμένη εκπαίδευση παραδοσιακά επικεντρωνόταν στην εκμάθηση 

συγκεκριμένου περιεχομένου, τοποθετώντας σε δευτερεύουσα θέση την καλλιέργεια των 

επιστημονικών διαδικασιών (Norris, 1997. Tamir, 1990). Οι Zachos, Hick, Doane και Sargent 

(2000) τόνισαν μάλιστα ότι οι δυο πτυχές της επιστήμης είναι αλληλένδετες, αφού, μέσω των 

διαδικασιών, οι επιστήμονες διατυπώνουν και αξιολογούν υποθέσεις, οι οποίες, όταν 

επιβεβαιωθούν με εμπειρικό τρόπο, γίνονται νόμοι, αρχές και θεωρίες της επιστήμης. Στο ίδιο 

μήκος κύματος, οι Hollins και Whitby (1998) υποστήριξαν ότι οι επιστημονικές διαδικασίες 

χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, ενώ η 

σχετική επιστημονική γνώση και κατανόηση οικοδομείται μέσα από τη χρήση των 

επιστημονικών διαδικασιών.  

Σύμφωνα με τους Li και Klahr (2006), ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών είναι να βοηθήσει τους μαθητές να οικειοποιηθούν τις μεθόδους, τις 

διαδικασίες και τις δεξιότητες συλλογισμού που είναι απαραίτητες, για να οικοδομήσουν τη 

συσσωρευμένη γνώση για το φυσικό κόσμο.  Για να αναπτύξουν όμως τις δεξιότητες αυτές, οι 

μαθητές πρέπει να εμπλακούν σε ένα μεγάλο αριθμό διαδικαστικών και γνωστικών 

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

διατύπωση ερευνητικά διερευνήσιμων ερωτημάτων, αναζήτηση υποθέσεων, 
σχεδιασμό πειραμάτων, διατύπωση προβλέψεων, χρήση οργάνων και εξοπλισμού, 
παρατήρηση, μέτρηση, καταγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, εκτέλεση 
στατιστικών ελέγχων, αναθεώρηση ή και απόρριψη των υποθέσεων αυτών υπό το 
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φως της ερευνητικής μαρτυρίας, και διαφοροποίηση ή αναθεώρηση θεωριών και 
μοντέλων (Zimmerman, 2005, σ. 6). 

 

Οι Penner και Klahr (1996) τόνισαν επίσης ότι η ανάπτυξη της δεξιότητας του 

επιστημονικού συλλογισμού εμπερικλείει δυο είδη γνώσης: (α) γνώση περιεχομένου σχετική 

με το φυσικό κόσμο (domain-specific knowledge), που περιλαμβάνει τη θεμελιώδη γνώση για 

διάφορες περιοχές της επιστήμης (π.χ., φυσική, χημεία, βιολογία κλπ) και (β) στρατηγικές 

ανεξάρτητες του περιεχομένου (domain-general strategies) που χρησιμοποιούνται από τους 

επιστήμονες για την παραγωγή, την αξιολόγηση και την ενοποίηση της γνώσης αυτής, όπως, 

για παράδειγμα, η αναζήτηση υποθέσεων μέσω της επαγωγής (induction), η πρόβλεψη μέσω 

της παραγωγής (deduction), ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η ερμηνεία πειραμάτων, η 

αναθεώρηση των υποθέσεων κ.ά. 

Με βάση τα συστατικά του επιστημονικού συλλογισμού, όπως έχουν αναλυθεί, 

αναπτύχθηκαν δυο χαρακτηριστικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ανάπτυξης του 

επιστημονικού συλλογισμού (Koslowski, 1996. Zimmerman, 2000, 2005). Η πρώτη 

προσέγγιση εστιάζεται στη γνώση περιεχομένου και την εννοιολογική αναδιοργάνωση ή 

εννοιολογική αλλαγή (domain-specific approach), ενώ η δεύτερη προσέγγιση εστιάζεται στις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υποθέσεων και οι οποίες είναι ανεξάρτητες 

περιεχομένου (domain-general approach).  

H προσέγγιση που εστιάζεται στη γνώση περιεχομένου έχει τις ρίζες της στην 

πρωτοπόρο εργασία των Bruner, Goodnow και Austin (1956), μέσα από την οποία ο 

επιστημονικός συλλογισμός περιγράφηκε ως απόκτηση και αναθεώρηση εννοιών. Η 

προσέγγιση αυτή ασχολείται με τον εντοπισμό και την καταγραφή των νοητικών μοντέλων 

(καθώς και των εναλλακτικών αντιλήψεων που προέρχονται από αυτά) που υιοθετούν 

μαθητές διαφόρων ηλικιών ή και ενήλικες, για να επεξηγήσουν τα διάφορα φυσικά 

φαινόμενα, καθώς και την προοδευτικότητα των αλλαγών που παρουσιάζουν τα μοντέλα αυτά 

εξαιτίας της διδασκαλίας ή της εμπειρίας (Confrey, 1990. Eaton, Anderson & Smith, 1984. 

Hood, 1995, 1998. Kikas, 2004. Miller & Bartch, 1997. Nesher, 1987. Pauen, 1996. Valanides, 

2000α, 2000β.  Vosniadou & Brewer, 1992, 1994). 
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Οι ερευνητές όμως δε συμφωνούν με τη φύση των εναλλακτικών αντιλήψεων ή την 

οργάνωση και τη χρησιμοποίησή τους από τα παιδιά. Ο diSessa (1988, 1993) εξέφρασε την 

άποψη ότι τα παιδιά δεν αναπτύσσουν νοητικά μοντέλα ή θεωρίες για τα διάφορα φυσικά 

φαινόμενα, αλλά οικοδομούν μια μη δομημένη συλλογή με μικρά και ξεχωριστά “τεμάχια 

γνώσεων” (pieces of knowledge), τα οποία ονομάζει φαινομενολογικά πρωτόγονα (ΦΠ). Αυτά 

τα τεμάχια γνώσεων δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε μορφή συνοχής ή συνέπειας, αλλά είναι 

διακριτά και ανεξάρτητα τμήματα γνώσεων ή κανόνων που μπορεί να εφαρμόζονται σε 

διάφορα φυσικά φαινόμενα. Τα ΦΠ είναι συνήθως το αποτέλεσμα των απομονωμένων ιδεών 

που περιλαμβάνονται μέσα σε μια πολυδιάστατη έννοια και δεν είναι σύνθετα. Ένα σημαντικό 

μάλιστα στοιχείο της θεωρίας του diSessa (1988, 1993) είναι ότι τα ΦΠ είναι ισχυρά 

εδραιωμένα και παρουσιάζουν “αντίσταση” στην αλλαγή. Όταν η υπάρχουσα γνώση ενός 

ατόμου είναι ανεπαρκής για να εξηγήσει ένα φαινόμενο, τότε πρέπει να προστεθούν νέα ΦΠ. 

Συνεπώς, η μάθηση, κατά τον diSessa (1988, 1993), θεωρείται η διαδικασία με την οποία τα 

άτομα αποκτούν νέα ΦΠ, παρά ως μια αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων ΦΠ. 

Αντίθετα, οι McCloskey (1983), Carey (1985) και Vosniadou (1994, 2002) 

υποστήριξαν ότι οι ιδέες των παιδιών για τα διάφορα φαινόμενα είναι οργανωμένες σε 

“θεωρίες πλαισίου” (framework theories) που έχουν μερικά, αλλά όχι απαραίτητα όλα τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που περιγράφουν μια επιστημονική θεωρία. Μια θεωρία πλαισίου 

αποτελεί ένα αιτιώδες επεξηγηματικό πλαίσιο που περιορίζει τη διαδικασία της απόκτησης 

της γνώσης με τρόπους ανάλογους με αυτούς που περιορίζουν την ανάπτυξη  μιας 

επιστημονικής θεωρίας. Η Vosniadou (1994, 2002) υποστήριξε μάλιστα ότι παρόλο που η 

θεωρία πλαισίου δεν έχει τη θέση μιας επιστημονικής θεωρίας, εντούτοις, το πλαίσιο αυτό 

έχει συνοχή, εφαρμόζεται με συνέπεια από τα παιδιά και από αυτό αναδύονται διάφορες 

“συγκεκριμένες θεωρίες” (specific theories). Οι συγκεκριμένες αυτές θεωρίες αποτελούνται 

από ένα σύνολο αλληλένδετων πεποιθήσεων που περιγράφουν τις ιδιότητες ή τις 

συμπεριφορές των φυσικών αντικειμένων. Το πλαίσιο αυτό σε συνδυασμό με τις 

συγκεκριμένες θεωρίες παρέχουν τη βάση για τη διαμόρφωση νοητικών μοντέλων μέσω των 

οποίων τα παιδιά επεξηγούν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.  

Τα νοητικά μοντέλα βασίζονται κυρίως στις εμπειρίες της καθημερινής ζωής και 

χρησιμοποιούνται από τα άτομα για να περιγράφουν και να επεξηγούν τα φαινόμενα που δεν 
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μπορούν να βιωθούν άμεσα (Ritchie, Tobin, & Hook, 1997). H Vosniadou (1994) θεώρησε 

μάλιστα ότι τα νοητικά μοντέλα μπορούν να διαφοροποιηθούν μέσω δυο διαδικασιών, του 

εμπλουτισμού (enrichment) και της αναθεώρησης (revision). Με τη διαδικασία του 

εμπλουτισμού εισάγονται νέες πληροφορίες σε ένα νοητικό μοντέλο, ενώ, με τη διαδικασία 

της αναθεώρησης, οι παλαιότερες πληροφορίες αντικαθίστανται από νέες πληροφορίες. Οι 

Vosniadou και Brewer (1992, 1993, 1994) κατάταξαν τα νοητικά μοντέλα σε τρεις 

κατηγορίες: τα διαισθητικά, τα συνθετικά και τα επιστημονικά μοντέλα. Τα διαισθητικά 

μοντέλα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την παρέκκλιση από τις επιστημονικά αποδεκτές 

εξηγήσεις και διαμορφώνονται με βάση τις εμπειρίες των παιδιών. Τα επιστημονικά μοντέλα 

έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι συμφωνούν με τις αποδεκτές επιστημονικές εξηγήσεις 

των διαφόρων φαινομένων, ενώ τα συνθετικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν τις προσπάθειες των 

παιδιών να συμβιβάσουν τις αφελείς απόψεις τους με τις επιστημονικές πληροφορίες που 

παρουσιάζονται μέσω της διδασκαλίας. 

Παρόλο που, κατά τη Zimmerman (2000, 2005, 2007), ο πρωταρχικός σκοπός των 

ερευνών που εντάσσονται στην κατηγορία της γνώσης περιεχομένου είναι η μελέτη της 

γνωστικής ανάπτυξης ή της εννοιολογικής αλλαγής, εντούτοις οι έρευνες αυτές εντάσσονται 

στις ευρύτερες έρευνες σχετικά με τον επιστημονικό συλλογισμό, αφού οι ερευνητές ζητούν 

από τα υποκείμενα να επιλύσουν προβλήματα με βάση τη δική τους ερμηνεία των διαφόρων 

φυσικών φαινομένων. 

Αντίθετα, η προσέγγιση που σχετίζεται με τις στρατηγικές που είναι ανεξάρτητες 

περιεχομένου εστιάζεται στις στρατηγικές που είναι μεταβιβάσιμες σε άλλους τομείς 

γνώσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός πειραμάτων, ο έλεγχος υποθέσεων και η 

ανάπτυξη συλλογιστικών δεξιοτήτων σχετικών με αιτιώδεις σχέσεις (Zimmerman, 2000, 

2005). Η Koslowski (1996) τόνισε μάλιστα ότι οι υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής 

υιοθετούν την άποψη ότι η επιστημονική σκέψη αναπτύσσεται μέσα από την εφαρμογή των 

μεθόδων ή των αρχών της επιστημονικής διερεύνησης (scientific inquiry) σε περιστάσεις 

επίλυσης προβλημάτων. Γι’ αυτό και έχουν χρησιμοποιηθεί πολλαπλές μέθοδοι, για να 

εξερευνήσουν κυρίως τη δεξιότητα του συντονισμού των θεωριών των υποκειμένων με την 

ερευνητική μαρτυρία, δεξιότητα η οποία θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
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ανάπτυξη των επιστημονικών συλλογιστικών δεξιοτήτων (Koslowski, 1996. Kuhn, Garcia-

Mila, Zohar, & Anderson, 1995. Zimmerman, 2000, 2005). 

Οι Kuhn, Amsel και O'Loughlin (1988) διαπίστωσαν ότι έχουν προταθεί μια πληθώρα 

μοντέλων από διάφορους γνωστικούς ψυχολόγους, τα οποία είτε περιγράφουν την 

επιστημονική ανακάλυψη ως λύση προβλήματος, είτε ως λογικό συλλογισμό.  Ένα από τα πιο 

γνωστά μοντέλα της επιστημονικής ανακάλυψης είναι το μοντέλο που ανάπτυξαν οι Klahr και 

Dunbar (Klahr, 2000. Klahr & Chen, 2003. Klahr & Dunbar, 1988. Klahr, Fay & Dunbar, 

1993. Klahr & Li, 2005. Li & Klahr, 2006. Masnick & Klahr, 2003. Triona & Klahr, 2003. 

Zimmerman, 2000, 2005) που ονομάζεται “επιστημονική ανακάλυψη ως διπλή αναζήτηση” 

(Scientific Discovery as Dual-Space Search). Το μοντέλο αυτό θεωρεί την επιστημονική 

ανακάλυψη ως μια μορφή επίλυσης προβλήματος και χαρακτηρίζεται από την εμπλοκή των 

ατόμων σε μια διπλή αναζήτηση τόσο στο χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των 

πειραμάτων.  

Η αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων ξεκινά με τη διατύπωση μιας αρχικής και 

πειραματικά ελεγχόμενης υπόθεσης, η οποία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του ατόμου. Όταν διατυπωθεί η αρχική υπόθεση, 

ακολουθεί η εκτέλεση ενός ή περισσότερων αρχικών πειραμάτων. Εάν οι προηγούμενες 

γνώσεις ή εμπειρίες δεν είναι αρκετές για τη διατύπωση αρχικής υπόθεσης, το άτομο μπορεί 

να καταφύγει στην εκτέλεση διαφόρων πειραμάτων “δοκιμής και πλάνης,” για να 

συμπληρώσει τις προηγούμενες γνώσεις του. Η αναζήτηση στους δυο χώρους, το χώρο των 

υποθέσεων και το χώρο των πειραμάτων, συντονίζεται από μια διαδικασία αξιολόγησης των 

υποθέσεων με βάση τα πειραματικά δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη 

φάση αυτή, καθορίζεται κατά πόσον τα πειραματικά δεδομένα, που αφορούν την υπό εξέταση 

υπόθεση, οδηγούν στην αποδοχή, την απόρριψη ή την τροποποίηση της αρχικής υπόθεσης. H 

συντονισμένη αυτή αναζήτηση στους δυο χώρους, το χώρο των πειραμάτων και το χώρο των 

υποθέσεων, αποσκοπεί σε αποτέλεσμα αποδεκτό από όλα τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στη 

διαδικασία. H Zimmernan (2000) τόνισε ότι η αναζήτηση αυτή απαιτεί διαφορετικές νοητικές 

αναπαραστάσεις του προβλήματος, οι οποίες απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές μετακίνησης 

στο χώρο των προβλημάτων. 
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Οι αρχικές έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη των συλλογιστικών διαδικασιών 

ασχολήθηκαν με τη μελέτη μεμονωμένων διαδικασιών (π.χ., έλεγχος υπόθεσης, δεξιότητες 

πειραματισμού ή αξιολόγηση απόδειξης) και με τον αυτοκατευθυνόμενο πειραματισμό. Κατά 

τον αυτοκατευθυνόμενο πειραματισμό, τα άτομα εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις της 

επιστημονικής διερεύνησης (αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων, έλεγχο των υποθέσεων με 

αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων και αξιολόγηση των υποθέσεων με βάση τα 

πειραματικά δεδομένα) και πραγματοποιείται η διερεύνηση ενός πολυμεταβλητού αιτιώδους 

συστήματος, όπου τα ίδια τα άτομα κατευθύνουν τις ενέργειές τους (Zimmerman, 2000, 2005, 

2007). Παρά το γεγονός ότι πιο πρόσφατες έρευνες εστιάστηκαν στη μελέτη όλων των 

διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια διερεύνηση ως ένα ενιαίο σύνολο, εντούτοις αυτές 

μελετήθηκαν απομονωμένα από τις καθημερινές καταστάσεις και τα κοινωνικά πλαίσια μέσα 

στις οποίες αναπτύσσονται και ασκούνται (Chinn & Malhotra, 2001). Ένα μεγάλο μέρος από 

αυτά που γνωρίζουμε σήμερα για την ανάπτυξη του επιστημονικού συλλογισμού προήλθε από 

έρευνες που έγιναν μέσα στο εργαστήριο, όπου τα υποκείμενα εκτελούσαν γνωστικούς 

στόχους, που σχεδιάστηκαν από τον ερευνητή μέσα σε ελεγχόμενα και σχεδιασμένα 

περιβάλλοντα. Επιβάλλεται επομένως να διενεργηθούν επιπρόσθετες έρευνες, ώστε να 

εντοπιστούν τρόποι με τους οποίους τα συμπεράσματα αυτά να μπορούν να γενικευτούν σε 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

1.1 Συνεργατική Μάθηση 

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η συνεργασία αποτελεί μια βασική παράμετρο σε 

θεμελιώδεις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι η μάθηση. Οι σύγχρονες 

ψυχολογικές θεωρίες (Dillenbourg, Baker, Blaye & O’Malley, 1996), που μελετούν τους 

τρόπους με τους οποίους το άτομο μαθαίνει με αποτελεσματικό τρόπο, δίνουν όλο και 

μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικό πλαίσιο, η ανθρώπινη 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση, καθώς και τα εργαλεία που υποστηρίζουν και 

διαμεσολαβούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Μετατοπίζουν, κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον τους 

από τις ατομικές διεργασίες στα συλλογικώς δρώντα υποκείμενα, αναγνωρίζοντας την ενεργή, 

αλληλεπιδραστική και κοινωνική φύση της μάθησης. 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο ελληνικός όρος “συνεργασία” αποδίδεται με δυο 

διακριτούς όρους: “collaboration” και “cooperation.” Οι Dillenbourg κ.ά. (1996) ανέφεραν ότι 

αρκετοί ερευνητές χρησιμοποιούν τους δυο όρους εναλλακτικά, παρόλο που εντοπίζονται 

κάποιες διαφορές ανάμεσα στους δυο όρους. Αντίθετα, αρκετοί άλλοι ερευνητές διαχωρίζουν 

τους δυο όρους. Οι Roschelle και Teasley (1995) τόνισαν, για παράδειγμα, ότι ο όρος 

“collaboration” διαφέρει από τον όρο “cooperation”  

στο γεγονός ότι η διανεμημένη συνεργασία (cooperation) διεκπεραιώνεται με την 
κατανομή της εργασίας ανάμεσα στα άτομα που συμμετέχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε 
το κάθε άτομο να είναι υπεύθυνο για την επίλυση ενός μέρους του προβλήματος, 
ενώ στον όρο ενεργητική συνεργασία (collaboration) συμπεριλαμβάνεται η αμοιβαία 
δέσμευση των ατόμων σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυση του 
προβλήματος από κοινού (σ. 70).  

 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια όταν αναφέρεται ο όρος “συνεργατική 

διερεύνηση” ή “συνεργατική μάθηση” εννοούμε την ενεργητική συνεργατική μάθηση 

(collaboration). 

Οι Olsen και Kagan (1992) επεσήμαναν ότι κανένας ερευνητής δεν έχει προτείνει έναν 

παγκοσμίως αποδεκτό ορισμό της συνεργατικής μάθησης (collaborative learning). Αντ' αυτού, 

οι διάφοροι ερευνητές περιγράφουν συνήθως τα βασικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά ή τις 

αρχές που συμβάλλουν στην επίδοση, την κοινωνικοποίηση και σε άλλα γνωστικά κέρδη. 

Ο Veerman (2000) τόνισε επίσης ότι η συνεργατική μάθηση είναι μια παιδαγωγική 

μέθοδος που παρέχει τη δυνατότητα στους μανθάνοντες να συζητούν προβλήματα μέσα από 

διαφορετικές προοπτικές, καθώς και να τα διαμορφώνουν ή να τα καθορίζουν προκειμένου να 

οικοδομήσουν από κοινού (νέα) γνώση. Ο Roberts (2004) καθόρισε τη λέξη συνεργάσιμος ως 

το επίθετο που υπονοεί ότι:  

δυο ή περισσότερα άτομα συνεργάζονται για να επιτύχουν την ολοκλήρωση ενός 
κοινού στόχου, ενώ ταυτόχρονα σέβονται τη συμβολή του κάθε ατόμου μέσα στην 
ομάδα. Η ενεργητική συνεργατική μάθηση (collaborative learning), επομένως, είναι 
μια μέθοδος μάθησης που χρησιμοποιεί την κοινωνική αλληλεπίδραση ως μέσο για 
την οικοδόμηση της γνώσης (σ. 36).  

 

Ο Veldhuis-Diermanse (2002) όρισε τη συνεργατική μάθηση ως τη μέθοδο 

διδασκαλίας κατά την οποία τα άτομα ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες και πληροφορίες για να 
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διαπραγματευτούν τη γνώση, προκειμένου να οικοδομηθεί μια προσωπική γνώση (personal 

knowledge), που να χρησιμεύει ως βάση για τη δημιουργία μιας κοινής κατανόησης και μιας 

συλλογικής λύσης σε ένα πρόβλημα. Ο Dillenbourg (1999) δήλωσε ότι η συνεργατική μάθηση 

περιγράφει μια κατάσταση μέσα στην οποία: 

αναμένεται να δημιουργηθούν διάφορες μορφές αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα 
άτομα, ώστε να προκαλέσουν τους μηχανισμούς μάθησης, χωρίς όμως να υπάρχει 
καμιά εγγύηση ότι οι αναμενόμενες αυτές αλληλεπιδράσεις θα λάβουν χώρα (σ. 5). 

 

Στην εκπαιδευτική έρευνα γενικότερα και στην οικοδομιστική προσέγγιση ειδικότερα, 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι, διαμέσου της ενεργητικής συνεργασίας, οι μαθητές, αντί να είναι 

παθητικοί δέκτες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της μάθησης, αναπτύσσουν νοητικές 

(π.χ., επίλυση προβλήματος) και μεταγνωστικές δεξιότητες (π.χ., κριτική σκέψη) (Guan, Tsai, 

& Hwang, 2006).  Επιπρόσθετα, μέσα σε ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, το άτομο 

έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει την προσωπική του γνώμη μέσω της αλληλεπίδρασης, της 

συζήτησης και της επεξήγησης ενός προβλήματος σε συνεργασία με άλλα άτομα (Lehtinen, 

Sinko, & Hakkarainen, 2001. Stahl, 2003. Veldhuise-Diermans, 2002). Οι Van Boxtel, Van der 

Linden και Kanselaar (2000) υποστήριξαν ότι η μάθηση είναι περισσότερο παραγωγική, όταν 

οι γνωστικοί στόχοι επιλύονται συνεργατικά μέσα στα πλαίσια της ομάδας, αντί μέσα σε 

παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου το κάθε άτομο εργάζεται ατομικά. Ο Veldhuise-

Diermans (2002) θεώρησε ότι σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης παρέχεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να επικρίνουν, να ζητούν επεξηγήσεις, να αντικρούουν τα 

επιχειρήματα των άλλων και, με τον τρόπο αυτό, να παρακινούν, τόσο τον εαυτό τους, όσο 

και τους άλλους, για να επιλύσουν ένα γνωστικό στόχο. Αυτό συμβαίνει, γιατί, κατά τους Van 

Boxter κ.ά. (2000), τα συνεργαζόμενα άτομα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν ένα 

κοινό νόημα και ειδικότερα μια κοινή αναπαράσταση του προβλήματος μέσω της 

ταυτόχρονης ανταλλαγής ιδεών και στρατηγικών. 

Σύμφωνα με τους Dillenbourg κ.ά. (1996), ο όρος “ομάδα” μπορεί να ερμηνευτεί με 

δυο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μια, η ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δυο 

ή περισσότερα ανεξάρτητα γνωστικά συστήματα, ενώ, από την άλλη, η ομάδα μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα “ενιαίο γνωστικό σύστημα” (joint cognitive system) με τις δικές του 

ιδιότητες (Hollnagel & Woods, 1983. Rasmussen, Pejtersen, & Goodstein, 1994. Woods, 
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Johannesen, Woods & Roth 1988). Με βάση την πρώτη ερμηνεία, το άτομο αποτελεί τη 

μονάδα ανάλυσης και η έρευνα αποσκοπεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ένα 

γνωστικό σύστημα μετασχηματίζεται από τα μηνύματα που λαμβάνει από τα άλλα 

συνεργαζόμενα γνωστικά συστήματα. Αντίθετα, με βάση τη δεύτερη ερμηνεία, το ενιαίο 

γνωστικό σύστημα αποτελεί τη μονάδα ανάλυσης και ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να 

κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά γνωστικά συστήματα μετασχηματίζονται 

και συντονίζονται, για να δημιουργήσουν μια κοινή κατανόηση του προβλήματος.  

Κατά μήκος αυτού του άξονα, του οποίου στο ένα άκρο βρίσκεται το ατομικό 

γνωστικό σύστημα και στο άλλο άκρο το ενιαίο γνωστικό σύστημα, εντοπίζονται τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις: η κοινωνικο-εποικοδομητική (socio-constructivist) προσέγγιση, η 

κοινωνικο-πολιτισμική (socio-cultural) προσέγγιση και η διανεμημένη νόηση (distributed 

cognition) (Dillenbourg κ.ά., 1996). 

1.2 Kοινωνικο-εποικοδομητική Προσέγγιση 

Η κοινωνικο-εποικοδοµητική προσέγγιση έχει τις ρίζες της στη θεωρία του Piaget, η 

οποία εστιάζεται στους τρόπους ανάπτυξης της ατομικής μάθησης (Piaget, 1928, 1932). Ο 

Piaget (1928, 1932) υποστήριξε ότι η γνωστική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον και πυροδοτείται μέσω της 

διαδικασίας της διαταραχής της γνωστικής ισορροπίας. Μέσα από τις διαδικασίες της 

αφομοίωσης και της αναπροσαρμογής, το άτομο τροποποιεί τα γνωστικά του σχήματα ή 

δημιουργεί άλλα, ως αποτέλεσμα της επαφής του με το περιβάλλον, ενώ, μέσα από τη 

διαδικασία της εξισορρόπησης, επιδιώκει τον προσδιορισμό της τομής μεταξύ των γνωστικών 

του σχημάτων και των πληροφοριών που προέρχονται από το περιβάλλον. Όταν ένα νοητικό 

σχήμα είναι ανεπαρκές για την επεξήγηση μιας προβληματικής κατάστασης, επέρχεται 

διαταραχής της γνωστικής ισορροπίας, η οποία παρέχει το κίνητρο για επίλυση της 

προβληματικής κατάστασης και για αναπροσαρμογή του σχήματος (Piaget, 1962).  

Η κοινωνικο-εποικοδομητική προσέγγιση εστιάζεται στους τρόπους με τους οποίους η 

γνώση του ατόμου εσωτερικοποιείται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 

κοινωνικό του περιβάλλον (Fetsco & McClure, 2005). Επομένως, οι γνωστικές διεργασίες 

μάθησης του ατόμου αποτελούν το βασικό αντικείμενο έρευνας της προσέγγισης αυτής. 
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Σύμφωνα με την κοινωνικο-εποικοδομιτική προσέγγιση, η αλληλεπίδραση του ατόμου 

με άλλα άτομα ενεργοποιεί τους συγκεκριμένους μηχανισμούς μάθησης που θεωρείται ότι 

υποκινούν την οικοδόμηση της γνώσης (Andriessen & Sandberg, 1999. Baker, 1999. 

Dillenbourg, 1999). Ο κύριος μηχανισμός μάθησης, κατά την προσέγγιση αυτή, είναι η 

διαταραχής της γνωστικής ισορροπίας (socio-cognitive conflict). Η διαταραχή της γνωστικής 

ισορροπίας βασίζεται στην ιδέα ότι η αλληλεπίδραση με άλλα άτομα μπορεί να προκαλέσει 

συγκρούσεις στην προσπάθεια των ατόμων να συγκρίνουν δυο αντίθετες έννοιες, απόψεις ή 

κομμάτια πληροφοριών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναμένεται η οικοδόμηση της νέας 

γνώσης (Baker, 1999).  

1.3 Kοινωνικο-πολιτισμική Προσέγγιση 

Η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση στηρίζεται στη θεωρία του Vygotsky και 

εστιάζεται στο ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, υιοθετώντας την αντίληψη ότι η ομάδα 

παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της μάθησης. Ειδικότερα, η κοινωνικο-πολιτισμική 

προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και στην ανάπτυξη της ατομικής νόησης (Baker, Tia, & Traum, 1999). 

Σύμφωνα με το Vygotsky (1978), κάθε εσωτερική μαθησιακή αλλαγή προκαλείται από μια 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και των μελών της κοινωνικής ομάδας. 

Ο Vygotsky (1981β) θεώρησε τη συνεργατική μάθηση ως μια διαδικασία που 

επικεντρώνεται πρώτα στο κοινωνικό επίπεδο και η οποία μετακινείται μετέπειτα προς το 

ατομικό επίπεδο μέσω της διαδικασίας της εσωτερικοποίησης. Σύμφωνα με το Vygotsky 

(1981α):   

κάθε λειτουργία στην πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται δυο φορές: 
πρώτα, εμφανίζεται  στο κοινωνικό επίπεδο, και αργότερα στο ατομικό επίπεδο. 
Πρώτα, εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων (διαπροσωπικό επίπεδο) και μετά εντός του 
ατόμου (ενδο-προσωπικό επίπεδο) (σ. 163).  

 

O Vygotsky (1978) εισήγαγε, ακόμη, την έννοια της “ζώνης της επικείμενης 

ανάπτυξης του ατόμου” (zone of proximal development), η οποία υποδηλώνει την απόσταση 

ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού (αυτό που έχει ολοκληρωθεί) και 
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του επιπέδου που μπορεί να φθάσει κάτω από την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή πιο ώριμων 

αναπτυξιακά μαθητών.  

Μια άλλη ισχυρή θέση της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας αποτελεί η άποψη ότι οι 

ανθρώπινες νοητικές διεργασίες διαμεσολαβούνται από τεχνητά και “ψυχολογικά εργαλεία” 

(σύμβολα). Ο όρος “ψυχολογικά εργαλεία” περιλαμβάνει “τη γλώσσα, διάφορα συστήματα 

αρίθμησης, μνημονικές τεχνικές, αλγεβρικά σύμβολα, τη γραφή, τα διαγράμματα, τους χάρτες 

και όλα τα είδη συμβατικών συμβόλων” (Vygosky, 1978, σ. 137).  

O Vygotsky (1978) περίγραψε επίσης τρεις σημαντικές αλλαγές που προκαλεί η χρήση 

των εργαλείων πάνω σε μια ψυχολογική διεργασία. Πρώτο, η χρήση ενός εργαλείου εισάγει 

κάποιες νέες λειτουργίες που σχετίζονται με τη χρήση και τον έλεγχο του εργαλείου. Δεύτερο, 

η χρήση ενός εργαλείου καταργεί ή καθιστά περιττές κάποιες φυσικές διεργασίες των οποίων 

η εργασία πραγματοποιείται από το εργαλείο. Τρίτο, η χρήση του εργαλείου προκαλεί 

αλλαγές σε μερικές πτυχές του συνόλου των νοητικών διεργασιών που εμπλέκονται, με την 

αντικατάσταση μερικών λειτουργιών από άλλες (Vygotsky, 1981α).  

Ο Vygotsky (1978) τόνισε ακόμη ότι για να αποκτήσουν τις σωστές επιστημονικές 

έννοιες, οι μανθάνοντες πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία 

μέσω της διδασκαλίας. Επομένως, η ποιότητα των πολιτισμικών εργαλείων επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του ατόμου (Arievitch & Stetsenko, 2000).  

1.4 Διανεμημένη Νόηση (Distributed Cognition) 

Η παραδοσιακή γνωστική επιστήμη βασίστηκε σε μια γενική συναίνεση ότι η νόηση 

περιγράφεται και αναλύεται καλύτερα με βάση τις εσωτερικές και συχνά συμβολικές 

αναπαραστάσεις και τις υπολογιστικές διεργασίες που τις χειρίζονται. Έτσι, θεωρήθηκε ότι η 

νόηση εδρεύει αποκλειστικά μέσα στο μυαλό του ατόμου με εστίαση στις νοητικές 

αναπαραστάσεις και διεργασίες, ενώ η συνεισφορά του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της 

νόησης, κατά ένα μεγάλο μέρος, περιορίζεται στις εισαγωγές (ερεθίσματα) και τις εξαγωγές 

(αντιδράσεις) μέσω των αισθήσεων του ατόμου (Pylyshyn, 1990). Ωστόσο, τις τελευταίες δυο 

δεκαετίες παρατηρήθηκε μια ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι τα άτομα είναι 

κοινωνικά και πολιτιστικά εγκαθυδριμένα και ότι το περιβάλλον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
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προκειμένου να κατανοηθεί η νόηση (Clark, 1997. Clancey, 1997. Hendriks -Jansen, 1996.  

Hutchins, 1995α,  1995β. Suchman κ.ά., 1987).  

Η άποψη ότι η νόηση είναι διανεμημένη δεν αποτελεί κάτι νέο, όπως προκύπτει μέσα 

από τις εργασίες αρκετών θεωρητικών της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας της νόησης (Cole 

& Engestrom, 1993). Ωστόσο, η διανεμημένη νόηση διαφέρει από την κοινωνικο-πολιτισμική 

θεωρία της νόησης, λόγω της εστίασής της στην περιγραφή της φύσης και του ρόλου των 

εργαλείων που διαμεσολαβούν στη νόηση. Οι κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες της νόησης, 

παρόλο που τονίζουν κι αυτές το ρόλο των εργαλείων που διαμεσολαβούν, θεωρούν τα 

εργαλεία αυτά ως διαδεδομένες πτυχές του πολιτισμού (π.χ., η γλώσσα). Η πρακτική όμως 

αυτή περιορίζει την προσοχή που δίνεται στη δημιουργία και την προσαρμογή μιας σειράς 

εργαλείων στις καθημερινές δραστηριότητες. Αντίθετα, η διανεμημένη νόηση εξετάζει τις 

δυναμικές και δημιουργικές πτυχές της διαμεσολάβησης στις γνωστικές διεργασίες, με 

αποτέλεσμα να γίνεται μια πιο χρήσιμη περιγραφή των εργαλείων που διαμεσολαβούν.  

Οι Flor και Hutchins (1991) υποστήριξαν ότι η διανεμημένη νόηση μελετά (α) τους 

τρόπους που η γνώση αναπαρίσταται τόσο στα κεφάλια των ατόμων, όσο και στον κόσμο 

(περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις), (β) τη μεταφορά της γνώσης ανάμεσα 

σε διαφορετικά άτομα και εργαλεία και (γ) τους μετασχηματισμούς που υφίστανται οι 

εξωτερικές δομές από τη δράση των ατόμων και των εργαλείων. 

Η Nardi (1996) τόνισε ότι η διανεμημένη νόηση ενδιαφέρεται κυρίως για τη κατανομή 

των πληροφοριών και της γνώσης ανάμεσα και διαμέσου των εσωτερικών και των 

εξωτερικών αναπαραστάσεων. Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν τη γνώση και τη 

δομή που υπάρχει στο μυαλό του ατόμου, ενώ οι εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν τη 

γνώση και τη δομή που υπάρχει στο εξωτερικό περιβάλλον. Η νόηση παράγεται από την 

ταυτόχρονη επεξεργασία και αλληλεπίδραση των εσωτερικών και των εξωτερικών 

πληροφοριών (Zhang, 1997. Zhang & Norman, 1994. Ζhang & Patel, 2006). Για παράδειγμα, 

όταν ένα άτομο πολλαπλασιάζει το 965 με το 273 χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι, τα 

νοήματα των διαφόρων συμβόλων, οι πίνακες πολλαπλασιασμού, οι αριθμητικές διαδικασίες 

κλπ, αποτελούν τις εσωτερικές αναπαραστάσεις οι οποίες ανασύρονται από τη μνήμη, ενώ τα 

σχήματα και οι θέσεις των συμβόλων, οι χωρικές σχέσεις των διαφόρων προϊόντων ως 

αποτέλεσμα των υπολογισμών κλπ αποτελούν τις εξωτερικές αναπαραστάσεις. Για να 
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υλοποιήσει το στόχο αυτό, το άτομο χρειάζεται να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που 

ανακαλεί από τις εξωτερικές αναπαραστάσεις και τις πληροφορίες που ανακαλεί από τις 

εσωτερικές αναπαραστάσεις με ένα ενοποιημένο και δυναμικό τρόπο.  

Ο Hutchins (1995α, 1995β) θεώρησε τη διανεμημένη νόηση ως μια περιγραφή του 

συνολικού γνωστικού συστήματος (άτομα και εργαλεία) γι’ αυτό και υπογραμμίζει τη 

σημασία της εξέτασης του τρόπου με τον οποίο όλα τα συστατικά του συστήματος 

αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και συντονίζουν τη δραστηριότητα. Η αλληλεπίδραση αυτή 

αποκαλύπτει τη δομή και τη λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Έτσι, ο Hutchins 

(1995β), μελετώντας τις μνημονικές διαδικασίες στο πιλοτήριο ενός εμπορικού αεροπλάνου, 

κατέληξε σε δυο βασικά συμπεράσματα: (α) “οι σημαντικές λειτουργίες επιτυγχάνονται από 

ένα πρόσωπο ερμηνεύοντας υλικά σύμβολα,  παρά από ένα πρόσωπο που ανακαλεί αυτά τα 

σύμβολα από τη μνήμη του” (σ. 280) και (β)  

η μνήμη του πιλοτηρίου...δεν αποτελείται πρώτιστα από τη μνήμη των πιλότων. Μια 
πλήρης θεωρία της μεμονωμένης ανθρώπινης μνήμης δε θα ήταν επαρκής, για να 
κατανοήσουμε αυτό που επιθυμούμε να κατανοήσουμε, επειδή ένα μεγάλο μέρος 
της λειτουργίας της μνήμης υποστηρίζεται έξω από το άτομο (σ. 286).  

 

Προκύπτει, επομένως, ότι οι ιδιότητες της ατομικής νόησης μπορούν να γίνουν πιο 

εύκολα κατανοητές, όχι μέσα από την αποκλειστική μελέτη της ατομικής νόησης, αλλά μέσα 

από την εξέταση ολόκληρου του “ενιαίου γνωστικού συστήματος” (joint cognitive system) 

μέσα στο οποίο το άτομο αναπτύσσει δραστηριότητες με τη συνεργασία άλλων ατόμων και 

χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. 

Σε ένα “ενιαίο γνωστικό σύστημα,” το άτομο ή τα άτομα και τα εργαλεία αποτελούν 

μέρος ενός ευρύτερου γνωστικού συστήματος και αλληλεπιδρούν, για να παραχθεί γνωστικό 

έργο (Hollnagel & Woods, 1983. Rasmussen, Pejtersen, & Goodstein, 1994. Woods & 

Johannesen, Woods & Roth 1988). Το ενιαίο γνωστικό σύστημα είναι γνωστικό με την έννοια 

ότι επεξεργάζεται τις πληροφορίες για να παραχθεί έργο. H επεξεργασία των πληροφοριών, 

εντούτοις, δεν αποτελεί το άθροισμα των διαδικασιών των ανεξάρτητων συστατικών (άτομο ή 

άτομα και εργαλεία). Αντίθετα, η επεξεργασία των πληροφοριών διανέμεται ανάμεσα στα 

εργαλεία και το άτομο, ή τα άτομα που συνεργάζονται, για να παραχθεί το γνωστικό έργο. 

Όπως αναφέρουν οι Dowll και Long (1989, 1998), το γνωστικό έργο παράγεται με τη 
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δυναμική συνδρομή και δυναμική επεξεργασία από όλα τα συστατικά του ενιαίου γνωστικού 

συστήματος ταυτόχρονα. Έτσι, μια αλλαγή σε ένα από τα συστατικά του ενιαίου γνωστικού 

συστήματος προκαλεί και μια ταυτόχρονη αλλαγή στη διανομή των γνωστικών λειτουργιών 

ανάμεσα στα διάφορα συστατικά του (Rasmussen, Pejtersen, & Goodstein, 1994). 

Ο Pea (1993) διέκρινε μάλιστα και δυο διαστάσεις της διανεμημένης νόησης : μια 

κοινωνική διάσταση και μια υλική διάσταση. Η υλική διάσταση της διανεμημένης νόησης 

αναφέρεται στην ενσωμάτωση των νοητικών και των φυσικών εργαλείων μέσα από τα οποία 

η νόηση συμπυκνώνεται, ενώ η κοινωνική διάσταση της διανεμημένης νόησης αναφέρεται 

στην εμπλοκή όλων των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα. 

Μια παρόμοια διάκριση έγινε και από τους Cole και Engestrom (1993). Όσον αφορά 

την κοινωνική διάσταση της κατανεμημένης νόησης, οι Cole και Engestrom (1993) τόνισαν 

με ιδιαίτερη έμφαση ότι για την υλοποίηση ενός γνωστικού στόχου, όπως, για παράδειγμα, η 

ικανότητα της ανάγνωσης, οι γνωστικές διαδικασίες που εμπλέκονται διανέμονται ανάμεσα 

στον εκπαιδευτικό, το μαθητή και τα άλλα πολιτισμικά κατασκευάσματα που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Συνολικά, η οργάνωση και η 

δόμηση του κοινωνικού και του υλικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της εκμάθησης της 

ανάγνωσης, υπηρετεί το σκοπό της ρύθμισης της πράξης της ανάγνωσης για το μαθητή, πριν 

αυτός αποκτήσει τη δυνατότητα να τη ρυθμίζει αυτόματα από μόνος του. Με βάση την άποψη 

αυτή, η εκμάθηση της ανάγνωσης απαιτεί την εκτέλεση περισσότερων αναγνωστικών 

λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου (Cole, 1996). 

Όσον αφορά την υλική κατανομή της νόησης, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται 

για την πραγματοποίηση ενός γνωστικού στόχου λαμβάνει μέρος ταυτόχρονα και στο 

αποτέλεσμα, αφού συνεισφέρει με ένα μοναδικό τρόπο στη δραστηριότητα: καθοδηγεί, 

επαυξάνει, δομεί τη δραστηριότητα, αποθηκεύει τη νοητική εργασία και βοηθά στην αποφυγή 

λαθών (Pea, 1993). O Perkins (1993) θεώρησε μάλιστα ότι τα διάφορα εργαλεία αποτελούν 

ένα αναπόστατο μέρος της ανθρώπινης νόησης, επειδή (α) το περιβάλλον λαμβάνει μέρος στη 

νόηση ως ένα όχημα της σκέψης και (β) η μάθηση δεν εδρεύει μόνο στο μυαλό του 

μανθάνοντα, αλλά και στη διαρρύθμιση του περιβάλλοντος. Με βάση την άποψη αυτή, η 

υλική διάσταση της κατανομής της νόησης περιλαμβάνει τη χρήση είτε του φυσικού 

περιβάλλοντος, είτε των πολιτισμικών κατασκευασμάτων, στην επιτυχία ενός δεδομένου 

στόχου (Karasavvidis, 2002). 
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1.5 Σκοπός της Έρευνας 

Η παρούσα ερευνητική εργασία βασίζεται τόσο το μοντέλο που ανάπτυξαν Klahr και 

Dunbar (Klahr, 2000. Klahr & Dunbar, 1988), όσο και τις έννοιες της διανεμημένης νόησης 

και του ενιαίου γνωστικού συστήματος, και αποβλέπει στη μελέτη της λειτουργίας δυο 

διαφορετικών ενιαίων γνωστικών συστημάτων κατά την επίλυση ενός προσομοιωμένου 

προβλήματος. Για το σκοπό αυτό, μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου εργάστηκαν σε δυο 

διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, επιδιώκοντας να μελετήσουν τη λειτουργία μιας 

συγκεκριμένης συσκευής. Τα δυο διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια απαρτίζονταν είτε από μια 

δυάδα μαθητών και μια συσκευή (“κατά δυάδα” διερεύνηση), είτε από ένα άτομο και μια 

συσκευή (ατομική διερεύνηση).  

Με τον όρο “κατά δυάδα” διερεύνηση  εννοούμε τη συνεργατική διερεύνηση, όπου 

δυο μαθητές αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες και πληροφορίες προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια κοινή κατανόηση για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Στην 

περίπτωση της “κατά δυάδα” διερεύνησης, το ενιαίο γνωστικό σύστημα συναποτελείται από 

μια δυάδα μαθητών και την πειραματική συσκευή. Η κοινωνική διάσταση του ενιαίου 

γνωστικού συστήματος περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους δυο μαθητές, 

καθώς συνεργάζονται για να εντοπίσουν τον τρόπο λειτουργίας της πειραματικής συσκευής, 

ενώ ο τρόπος με τον οποίο η πειραματική συσκευή δρα ως ένας διαμεσολαβητής στον τρόπο 

σκέψης των μαθητών αποτελεί την υλική διάστασή του ενιαίου γνωστικού συστήματος.  

Στην περίπτωση της ατομικής διερεύνησης, το ενιαίο γνωστικό σύστημα αποτελείται 

από ένα μαθητή και την πειραματική συσκευή και περιλαμβάνει τόσο τις ενέργειες του 

υποκειμένου πάνω στην πειραματική συσκευή, όσο και την ανατροφοδότηση που παρέχει η 

πειραματική συσκευή στις αντίστοιχες ενέργειες του υποκειμένου. 

Κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης χρησιμοποιήθηκαν τρεις 

διαφορετικού τύπου δυάδες, ενώ κατά τη διάρκεια της ατομικής διερεύνησης τα άτομα που 

εργάστηκαν ήταν επίσης διαφορετικά, από την άποψη των γνωστικών τους δυνατοτήτων. Η 

επιλογή των ατόμων που απάρτιζαν τις δυάδες καθώς και των ατόμων που εργάστηκαν 

ατομικά, έγινε με κριτήριο τις επιδόσεις τους στο Δοκίμιο των Προοδευτικών Μήτρων του 

Raven (Raven’s Progressive Matrices) (Δοκίμιο RPM). 
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Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε από τη μια να διερευνήσει τους τρόπους 

με τους οποίους ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα μετασχηματίζεται και συντονίζεται κατά τη 

διάρκεια της ατομικής και της “κατά δυάδα” διερεύνησης και, από την άλλη, να εντοπίσει 

τους παράγοντες που δυνητικά εμποδίζουν ή υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός ενιαίου 

γνωστικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υλική, όσο και την κοινωνική του 

διάσταση.  

Το μοντέλο της επιστημονικής ανακάλυψης ως διπλής αναζήτησης που αναπτύχθηκε 

από τους Klahr και Dunbar (Klahr, 2000. Klahr & Dunbar, 1988) εφαρμόστηκε, κυρίως, κατά 

τη διάρκεια ατομικών διερευνήσεων. Αν το μοντέλο αυτό εφαρμοζόταν σε ένα μαθησιακό 

πλαίσιο όπου δυο άτομα εργάζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ο συνολικός χώρος των 

υποθέσεων και ο συνολικός χώρος των πειραμάτων θα προέκυπτε από την ένωση (με τη 

μαθηματική σημασία του όρου, όπως χρησιμοποιείται στα σύνολα) των δυο ατομικών χώρων 

των υποθέσεων και των δυο ατομικών χώρων των πειραμάτων αντίστοιχα. Στην περίπτωση, 

όμως, όπου τα δυο άτομα συνεργάζονται (“κατά δυάδα” διερεύνηση), λόγω των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, αναμένεται ότι ο συνολικός χώρος των υποθέσεων και ο 

συνολικός χώρος των πειραμάτων που θα προκύψει από την ένωση των δυο αντίστοιχα 

ατομικών χώρων, θα διαφοροποιηθεί.   

 

1.6 Σημασία της Έρευνας 

Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στην παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια 

μελέτης της ανάπτυξης του επιστημονικού συλλογισμού μέσα στα πλαίσια ενός ενιαίου 

γνωστικού συστήματος εξετάζοντας ταυτόχρονα την υλική και την κοινωνική του διάσταση. 

Μπορεί, επομένως, να δώσει πολύτιμες πληροφορίες (α) για τους γνωστικούς μηχανισμούς 

των παιδιών και τις γνωστικές, αλλά και διαδικαστικές δυνατότητές τους, (β) για τον τρόπο με 

τον οποίο οι γνωστικοί μηχανισμοί και οι διαδικαστικές δυνατότητες αναπτύσσονται ή 

μετασχηματίζονται μέσα σε ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα και (γ) για τους παράγοντες που 

μπορούν να εμποδίσουν ή να υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός ενιαίου γνωστικού 

συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υλική, όσο και την κοινωνική του διάσταση.  
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Η έρευνα αυτή κρίνεται επίσης αναγκαία και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Πρωταρχικός σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι η καλλιέργεια των επιστημονικών διαδικασιών από μέρους των μαθητών με 

τη συνεχή καθοδήγηση και ενθάρρυνση από το δάσκαλό τους (Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, 2001).  Η έμφαση αυτή τέθηκε και στη συγγραφή των βιβλίων “Πρώτα Βήματα 

στην Επιστήμη” (1998), στην εισαγωγή των οποίων αναφέρεται ότι: 

η διδασκαλία ενός μελετημένου προγράμματος επιστήμης πρέπει να αποβλέπει στην 
απόκτηση βασικών γνώσεων, την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και της 
επιστημονικής προσέγγισης, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην ανάπτυξη 
επιθυμητών στάσεων. Συνεπώς, δίνεται πρωταρχική σημασία στις επιστημονικές 
διαδικασίες (παρατήρηση, ερμηνεία παρατήρησης, πρόβλεψη, διατύπωση 
υποθέσεων, αναγνώριση και έλεγχος μεταβλητών, σχεδιασμός πειραμάτων, 
μέτρηση, ερμηνεία δεδομένων κ.ά.) που αναπτύσσουν τις δεξιότητες του παιδιού για 
λύση προβλήματος (σ. 9). 

 

Ταυτόχρονα, μέσα από τα βιβλία αυτά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργητική 

συνεργατική μάθηση. Η έρευνα θα εξετάσει κατά πόσο τα παιδιά της Στ΄ τάξης δημοτικού 

σχολείου αναπτύσσουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις ικανότητες αυτές μέσα στα πλαίσια 

της ενεργητικής συνεργατικής μάθησης και επιπρόσθετα, θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 

(α) για τους τρόπους συγκρότησης των ομάδων, (β) για τα βασικά χαρακτηριστικά των 

λειτουργικών ομάδων, (γ) για τους τρόπους διαχείρισης γνωστικών συγκρούσεων μέσα στις 

ομάδες και (δ) για τους γνωστικούς μηχανισμούς που υποβοηθούν την ανάπτυξη της 

συνεργασίας μέσα στην ομάδα.  

Η προσπάθεια φιλοδοξεί επίσης να δημιουργήσει καλύτερη ερευνητική σύνδεση 

μεταξύ των ποριςμάτων που προκύπτουν από τον τομέα της Γνωστικής Ψυχολογίας και της 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα και θεωρίες που 

έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της Γνωστικής Ψυχολογίας με στόχο τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους συγγραφείς 

των εγχειριδίων επιστήμης και τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων και, 

επιπρόσθετα, να βοηθήσουν στην οργάνωση προγραμμάτων προϋπηρεσιακής και 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνουν αποτελεσματική 

εφαρμογή των ερευνητικών δεδομένων στην πρακτική της διδασκαλίας. 
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1.7 Πρωτοτυπία της Έρευνας 

Μια σημαντική πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας αποτελούν οι αναλυτικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν, για να εξεταστούν με λεπτομέρεια οι γνωστικές διεργασίες που 

υπεισέρχονται σε μια “κατά δυάδα” διερεύνηση και ο τρόπος οπτικοποίησής τους. 

Συγκεκριμένα, με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων οπτικοποιούνται οι γνωστικές διεργασίες 

μέσα στη δυάδα και στη συνέχεια, υπολογίζεται ο δείκτης συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

δυάδας, αλλά και ο δείκτης συνεισφοράς κάθε μέλους της δυάδας. Με ανάλογο τρόπο 

οπτικοποιείται και η ατομική διερεύνηση και εντοπίζεται η εναλλαγή γνωστικών διεργασιών 

και ο βαθμός συντονισμού των δεδομένων με τις υποθέσεις των μαθητών. 

Ο τρόπος ποσοτικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων από τα απομαγνητοφωνημένα 

κείμενα των ατομικών και “κατά δυάδα” διερευνήσεων, σε συνδυασμό με τις καταγραφές των 

πειραματικών δεδομένων από τους μαθητές και τις προσεκτικές σημειώσεις του ερευνητή 

αποτελεί μια άλλη πρωτοτυπία της έρευνας. Η προσπάθεια αυτή αξιοποίησε τη σταθερή 

μέθοδο ανάλυσης για την ανάπτυξη ρητρών αξιολόγησης διαφόρων παραμέτρων των 

μεταβλητών που θεωρήθηκε ότι συναποτελούν τη διερευνητική ικανότητα των μαθητών. Η 

προσεκτική ανάλυση και η σταθερή συγκριτική μέθοδος ανέδειξαν την πολυπλοκότητα της 

διερευνητικής ικανότητας των μαθητών, συνυπολογίζοντας επιμέρους διαστάσεις της. 

Μια άλλη πρωτοτυπία της έρευνας αφορά στην ενίσχυση των βασικών πτυχών του 

θεωρητικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η εργασία. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα που 

έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δεδομένων εμπλουτίζουν το διαθέσιμο ερευνητικό 

υπόβαθρο σε σχέση με την ανάπτυξη του επιστημονικού συλλογισμού και των ικανοτήτων 

λύσης προβλήματος μέσα στα πλαίσια της χρήσης ενιαίων γνωστικών συστημάτων 

εξετάζοντας ταυτόχρονα την υλική και την κοινωνική τους διάσταση σε όσες περιπτώσεις 

ήταν εφικτό (π.χ., “κατά δυάδα” διερευνήσεις). 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί πρωτότυπη έρευνα αιχμής, αφού είναι απόλυτα 

συντονισμένη με τα σύγχρονα ερευνητικά ρεύματα, ενώ η μεθοδολογική της προσέγγιση 

αναδεικνύει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις, που εστιάζονται με επιτυχία στη δυνατότητα 

εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, 

ενώ υπάρχουν και αρκετές προεκτάσεις σε ερωτήματα της βασικής έρευνας στο πεδίο της 
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γνωστικής και εξελικτικής ψυχολογίας και ιδιαίτερα στις διεργασίες της συνεργατικής 

μάθησης και τη συγκρότηση ομάδων σε συνεργατικά περιβάλλοντα.  

1.8 Δομή της Διατριβής 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής, όπου παρουσιάζεται 

το θεωρητικό πλαίσιο και το πρόβλημα της έρευνας, η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της, η 

δόμησή της και η παρουσίαση των στόχων της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής, γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

για τον πληρέστερο καθορισμό του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας. Αρχικά, 

παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα του επιστημονικού συλλογισμού με ιδιαίτερη έμφαση 

στο μοντέλο της επιστημονικής ανακάλυψης ως διπλής αναζήτησης, που αναπτύχθηκε από 

τους Klahr και Dunbar (Klahr, 2000. Klahr & Dunbar, 1988), και, στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα διαφόρων ερευνών που σχετίζονται με τον 

αυτοκατευθυνόμενο ή μερικώς αυτοκατευθυνόμενο πειραματισμό. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές της παραδοσιακής γνωστικής επιστήμης σε 

αντιδιαστολή με τις σύγχρονες κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες με ιδιαίτερη αναφορά στη 

διανεμημένη νόηση και τα ενιαία γνωστικά συστήματα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια λεπτομερής παρουσίαση της μεθοδολογίας η οποία 

ακολουθήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται πληροφορίες για το δείγμα της έρευνας, τον 

τρόπο συλλογής των δεδομένων και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε τόσο για την ατομική, 

όσο και για την “κατά δυάδα” διερεύνηση. Παρουσιάζονται, επίσης, οι μεταβλητές της 

έρευνας και αναφέρονται οι τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

απασχόλησαν την έρευνα καθώς και οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν με ιδιαίτερη αναφορά και επεξήγηση του τρόπου ποσοτικοποίησης των 

ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τις αναλύσεις των απομαγνητοφωνημένων 

διαλόγων των ατομικών και “κατά δυάδα” διερευνήσεων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται οι αναλύσεις των δεδομένων της έρευνας και 

αναφέρονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών. Αρχικά, πραγματεύονται τα 

αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των ατομικών και των “κατά δυάδα” διερευνήσεων. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης των ατομικών και 
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των “κατά δυάδα” διερευνήσεων. Τέλος, γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων των νοητικών 

διεργασιών κατά τη διερεύνηση. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο σημειώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Παράλληλα, 

παρουσιάζεται η συζήτηση της σημασίας των αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχέση με το 

θεωρητικό υπόβαθρο και τα πορίσματα άλλων ερευνών καθώς και η συνεισφορά της στο 

ευρύτερο ερευνητικό πεδίο και ειδικότερα σε σχέση με τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών καταλήγοντας σε εισηγήσεις για μελλοντικές έρευνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



21 

 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Επιστημονικός Συλλογισμός ως Λύση Προβλήματος 

Οι Μορφολογικοί Ψυχολόγοι (Gestalt psychologists) ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν 

συστηματικά με τη μελέτη της επίλυσης προβλήματος. Οι Μορφολογικοί ψυχολόγοι έδωσαν 

ιδιαίτερη έμφαση στη γνωστική αναπαράσταση του προβλήματος (ο τρόπος, δηλαδή, που το 

άτομο κατανοεί, επεξηγεί ή οργανώνει τις δοσμένες πληροφορίες), διαχωρίζοντας τη 

μορφοποίηση της αναπαράστασης του προβλήματος από τη διαδικασία της παραγωγής της 

λύσης. Οι οπαδοί αυτής της σχολής χρησιμοποίησαν κυρίως προβλήματα ενόρασης, στα 

οποία τα υποκείμενα έπρεπε να ανακαλύψουν ένα κρίσιμο στοιχείο που θα τα βοηθούσε να 

επιλύσουν το πρόβλημα (Dunbar, 1998).  

Σύμφωνα με τη σχολή αυτή, η επίλυση προβλημάτων επιτυγχάνεται μέσω της 

παραγωγικής σκέψης (productive thinking) κατά την οποία ο λύτης προσεγγίζει το πρόβλημα 

με ένα εντελώς νέο τρόπο (Kohler, 1925. Wertheimer, 1945/1959). Η ευρηματική λύση 

συμβαίνει απότομα, σαν έμπνευση. Η ξαφνική εύρεση της λύσης συνοδεύεται συχνά από μια 

εμπειρία ενόρασης ή “AHA” όπως την ονομάζουν οι Kaplan και Simon (1990), ένα αίσθημα, 

δηλαδή, ότι το άτομο ξαφνικά γνωρίζει πως να ενεργήσει. Κατά το Maier (1970), η ενόραση 

λαμβάνει χώρα όταν ο λύτης του προβλήματος μετακινείται από την κατάσταση της άγνοιας 

του τρόπου προσέγγισης του προβλήματος, σε βαθιά κατανόηση του προβλήματος και του 

τρόπου επίλυσής του. 

Η ενόραση, κατά τους Μορφολογικούς ψυχολόγους, θεωρείται ότι συμβαίνει μέσα 

από δυο στάδια: του σταδίου της “εκκόλαψης” (incubation) και του σταδίου της “φώτισης” 

(illumination). Κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκκόλαψης, ο λύτης του προβλήματος δε 

σκέφτεται συνειδητά για το πρόβλημα, ενώ κατά τη διαδικασία της φώτισης ο λύτης 

αντιλαμβάνεται ξαφνικά πως να λύσει το πρόβλημα. Ωστόσο, οι Ericsson και Simon (1984) 

αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό των Μορφολογικών ψυχολόγων ότι οι ιδέες που παράγονται 

κατά τη διάρκεια του σταδίου της φώτισης είναι αποτέλεσμα της ενόρασης. Μέσα από την 
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έρευνά τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ιδέες που παράγονται κατά τη διάρκεια του 

σταδίου της φώτισης δεν είναι τίποτα άλλο από μια νοητική αναδιοργάνωση της αναζήτησης 

για τη λύση του προβλήματος. Με άλλα λόγια, η αρχή της ενόρασης, κατά τους Ericsson και 

Simon (1984), μπορεί να επεξηγηθεί ως μια γνωστική διεργασία μέσω της οποίας η δομή της 

γνώσης αναδιοργανώνεται.  

2.2 Λύση Προβλήματος ως Αναζήτηση στο Χώρο του Προβλήματος 

Οι Newell και Simon (1972), στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν μια θεωρία που να 

περιγράφει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, πρότειναν ότι η 

επίλυση προβλήματος μπορεί να κατανοηθεί ως μια διαδικασία αναζήτησης στο χώρο του 

προβλήματος (problem space), για να εντοπιστεί ο τρόπος που ενώνει την αρχική κατάσταση 

του προβλήματος (την κατανόηση των πληροφοριών) με την τελική κατάσταση του 

προβλήματος (την επιθυμητή λύση του προβλήματος). 

Ο χώρος του προβλήματος αναφέρεται στην αναπαράσταση του προβλήματος από το 

λύτη και αποτελείται από ένα σύνολο καταστάσεων της γνώσης (αρχική κατάσταση, τελική 

κατάσταση και διάφορα πιθανά ενδιάμεσα στάδια) και ένα σύνολο τελεστών (operators) που 

επιτρέπουν τη μετακίνηση από τη μια κατάσταση στην άλλη (Newell & Simon, 1972. Simon, 

1996. Sternberg, 1999). 

Ένα από τα πιο γνωστά προβλήματα, που χρησιμοποιήθηκε από το Simon για τη 

διερεύνηση της λύσης προβλήματος, ήταν ο πύργος του Hanoi (Αnderson, 1993. Dunbar, 

1998. Galotti, 1994. Klahr, 2000). Ο πύργος του Hanoi αποτελείται από τρεις ράβδους και 

τρεις δίσκους διαφορετικών μεγεθών. Η αρχική κατάσταση του προβλήματος συνίσταται με 

τους τρεις δίσκους να είναι τοποθετημένοι στην πρώτη ράβδο με τέτοιο τρόπο, ώστε το 

μέγεθός τους να μειώνεται από τη βάση προς τα πάνω. Ο βασικός σκοπός του υποκειμένου 

είναι να μεταφέρει τους τρεις δίσκους στην τρίτη ράβδο με την ίδια φθίνουσα σειρά μεγέθους 

(τελική κατάσταση του προβλήματος) (όπως φαίνεται στο Σχήμα 1), χωρίς να παραβεί δυο 

βασικούς κανόνες: (α) μόνο ένας δίσκος μπορεί να μετακινηθεί κάθε φορά και (β) ένας 

μεγαλύτερος δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε ένα μικρότερο.  
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Ο συνολικός χώρος του προβλήματος αποτελείται από 27 διαφορετικές καταστάσεις 

(Σχήμα 2). Κάθε κατάσταση συνδέεται με την προηγούμενη με τη μετακίνηση ενός δίσκου. Ο 

χώρος αυτός γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος όσο αυξάνεται ο αριθμός των δίσκων.  

 
 

Σχήμα 2. Ο Χώρος Προβλήματος του Πύργου του Hanoi 
 

Οι Newell και Simon (1972) ανακάλυψαν ότι μια δραστηριότητα επίλυσης 

προβλήματος μπορεί να αναπαρασταθεί με διαφορετικούς χώρους προβλημάτων από 

διαφορετικά άτομα, ακόμη και από το ίδιο άτομο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Επιπρόσθετα, ο Dunbar (1998) τόνισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπως, π.χ., το σκάκι, ο 

Σχήμα 1. Ο Πύργος του Hanoi 

Αρχική Κατάσταση Τελική Κατάσταση 
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χώρος του προβλήματος είναι τόσο μεγάλος που είναι αδύνατο για το λύτη να αναπαραστήσει 

ολόκληρο το χώρο μέσα στο μυαλό του. Επιβάλλεται, λοιπόν, ο λύτης να αναζητήσει ένα  

“μονοπάτι” μέσα στο χώρο του προβλήματος που θα τον οδηγήσει στη λύση του 

προβλήματος. Επομένως, “αναμένεται ότι οι λύτες προβλημάτων πρέπει να χρησιμοποιούν 

διάφορες στρατηγικές που θα τους επιτρέπουν να κινούνται μέσα στο χώρο του προβλήματος” 

(Dunbar, 1998, σ. 5). 

2.3 Επιστημονικός Συλλογισμός ως Έλεγχος Υποθέσεων και Οικοδόμηση 

Εννοιών 

Ένα άλλο μοντέλο το όποιο χρησιμοποιήθηκε, για να περιγράψει τον επιστημονικό 

συλλογισμό, είναι ο έλεγχος των υποθέσεων που οδηγούν στην οικοδόμηση εννοιών. Οι 

πρώτοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το μοντέλο αυτό ήταν οι Bruner, Goodnow και Austin 

(1958) και ο Wason (1960).  

H θεωρία του ελέγχου της υπόθεσης (hypothesis testing theory) προτάθηκε από τους 

Bruner κ.ά. (1958) σε μια σειρά από διερευνήσεις στην οικοδόμηση εννοιών. Για τη 

διενέργεια των πειραμάτων τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα σύνολο από κάρτες με 

διάφορα σχήματα που διέφεραν στο μέγεθος και στο χρώμα. Οι ερευνητές παρουσίαζαν μια 

κάρτα στα υποκείμενα, που ήταν παράδειγμα της έννοιας, και ζητούσαν από αυτά να 

ανακαλύψουν τον κανόνα ο οποίος θα χρησιμοποιείτο για την κατηγοριοποίηση των 

αντικειμένων. Tα υποκείμενα διατύπωναν υποθέσεις, επέλεγαν το πείραμα (επιλογή καρτών 

οι οποίες παρουσίαζαν συγκεκριμένους συνδυασμούς ιδιοτήτων) και κατέληγαν σε 

συμπεράσματα με βάση την ανατροφοδότηση που έπαιρναν από τον ερευνητή, υπό την απλή 

μορφή ναι ή όχι.  

Οι Bruner κ.ά. (1958) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα υποκείμενα χρησιμοποίησαν 

μια ποικιλία στρατηγικών, για να συλλέξουν πληροφορίες για τις υποθέσεις τους και 

υποστήριξαν ότι η οικοδόμηση εννοιών είναι σχετική με την πραγματική επιστήμη επειδή 

περιλαμβάνει δυο βασικά χαρακτηριστικά του επιστημονικού συλλογισμού: τη λογική του 

πειραματισμού και στρατηγικές για την ανακάλυψη κανονικοτήτων.  

Ο Wason (1960) εξέτασε τη συμπεριφορά των ατόμων κατά τον έλεγχο των 

υποθέσεών τους. Συγκεκριμένα, σε μια ομάδα 28 υποκειμένων δόθηκε η τριάδα αριθμών 2-4-
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6 και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τον κανόνα που καθόριζε τη σειρά 

των αριθμών στην τριάδα (2-4-6 rule discovery task). Τα υποκείμενα διατύπωναν υποθέσεις 

σχετικά με τον κανόνα και δημιουργούσαν τριάδες αριθμών, ενώ ο ερευνητής έδινε 

ανατροφοδότηση στα υποκείμενα με ένα ναι ή όχι, ανάλογα με το αν οι τριάδες που πρότειναν 

ήταν σύμφωνες με τον ορθό κανόνα. Όταν τα υποκείμενα ανακοίνωναν στον ερευνητή τον 

κανόνα που ανακάλυπταν, αυτός δήλωνε αν ο κανόνας ήταν σωστός ή λανθασμένος. Τα 

υποκείμενα τότε συνέχιζαν να διατυπώνουν υποθέσεις και να δημιουργούν περισσότερες 

τριάδες αριθμών ή σταματούσαν, αν ανακάλυπταν το σωστό κανόνα. 

Παρά το γεγονός ότι ο κανόνας ήταν πολύ απλός (τρεις οποιοδήποτε αριθμοί σε 

αύξουσα σειρά), μόνο 6 υποκείμενα (21%) διατύπωσαν το σωστό κανόνα από την πρώτη 

προσπάθεια. Τα υποκείμενα που διατύπωσαν λανθασμένους κανόνες, πρότειναν πολύπλοκους 

κανόνες όπως “αριθμοί που αυξάνονται κατά δυο” ή “ζυγοί αριθμοί που αυξάνονται κατά 

δυο.” Επιπρόσθετα, η ανάλυση των πρωτοκόλλων έδειξε ότι τα υποκείμενα πρότειναν τριάδες 

αριθμών που επιβεβαίωναν την υπόθεσή τους. Για παράδειγμα, αν η υπόθεση ενός 

υποκειμένου ήταν ότι ο κανόνας ήταν “τριάδες αριθμών που αυξάνονταν κατά δυο,” τότε το 

υποκείμενο πρότεινε τις τριάδες 6-8-10 ή 12-14-16. Ο Wason (1960) ονόμασε την τάση των 

ατόμων να επιβεβαιώνουν, κι όχι να απορρίπτουν τις υποθέσεις τους, ως “προκατάληψη της 

επιβεβαίωσης” (confirmation bias). 

H πρώτη αντίδραση στα αποτελέσματα του πειράματος του Wason (1960) προήλθε 

από το Wetherick (1962). O Wetherick (1962) αμφισβήτησε την άποψη του Wason (1960) ότι 

μερικά υποκείμενα πρότειναν τριάδες αριθμών με πρόθεση να διαψεύσουν την υπόθεσή τους. 

Ο Wetherick (1962) υποστήριξε ότι στα υποκείμενα μπορεί να καταλογιστεί πρόθεση για 

απόρριψη της υπόθεσής τους στις ακόλουθες δυο περιπτώσεις: (α) όταν παρουσιάσουν μια 

τριάδα αριθμών που να είναι αντίθετο παράδειγμα της υπόθεσής τους, την οποία (υπόθεση) 

αναμένουν να μην επιβεβαιώνει το σωστό κανόνα και (β) όταν παρουσιάσουν μια τριάδα 

αριθμών που να αποτελεί παράδειγμα της υπόθεσής τους, την οποία (υπόθεση) αναμένουν να 

μην επιβεβαιώνει το σωστό κανόνα. Επομένως, κατά το Wetherick (1962), όταν τα 

υποκείμενα παρουσιάσουν μια τριάδα αριθμών που δεν επιβεβαιώνει την υπόθεσή τους, αλλά 

ταυτόχρονα δεν αναμένουν να επιβεβαιώσει το σωστό κανόνα, τότε τα υποκείμενα 

αποσκοπούν να επιβεβαιώσουν την υπόθεσή τους και όχι να τη διαψεύσουν. 
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O Wetherick (1962), για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, σχεδίασε μια παραλλαγή του 

πειράματος του Wason (1960). Συγκεκριμένα, ο Wetherick (1962) ζήτησε από τα υποκείμενα 

να προβαίνουν σε εκτίμηση, κάθε φορά που θα παρουσιάζουν μια τριάδα αριθμών για να 

ελέγξουν την υπόθεσή τους, αν η τριάδα αυτή θα επιβεβαιώνει ή όχι το σωστό κανόνα. Με 

τον τρόπο αυτό, προσπάθησε να ελέγξει αν τα υποκείμενα σκόπιμα προσπαθούσαν να 

απορρίψουν τις υποθέσεις τους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική απόρριψης της υπόθεσης 

τυχαία και όχι σκόπιμα. 

Οι Mynatt, Doherty και Tweney (1977, 1978) πραγματοποίησαν δυο έρευνες με 

φοιτητές πανεπιστημίου με σκοπό να διερευνήσουν την προκατάληψη της επιβεβαίωσης. 

Στην πρώτη έρευνα, οι Mynatt κ.ά. (1977) χρησιμοποίησαν μια προσομοίωση στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που παρουσίαζε διάφορα σχήματα με δυο διαφορετικά επίπεδα 

φωτεινότητας (υψηλή και χαμηλή φωτεινότητα), ενώ τα υποκείμενα είχαν τη δυνατότητα να 

εκτοξεύουν σωματίδια πάνω στα σχήματα. Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν ανέφεραν στα 

υποκείμενα ότι τα χαμηλής φωτεινότητας σχήματα είχαν μια αόρατη περιοχή γύρω τους που 

εξοστράκιζε τα σωματίδια.  

Στην αρχή του πειράματος, οι ερευνητές παρουσίασαν στα υποκείμενα διατάξεις των 

σχημάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που προέκυπτε απ’ αυτές η αρχική υπόθεση ότι τα 

τρίγωνα εξοστρακίζουν τα σωματίδια. Στη συνέχεια, τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε τρεις 

ομάδες. Η πρώτη ομάδα εκπαιδεύτηκε στη χρήση στρατηγικών επιβεβαίωσης της υπόθεσης, η 

δεύτερη ομάδα εκπαιδεύτηκε σε στρατηγικές μη επιβεβαίωσης της υπόθεσης, ενώ η τρίτη 

ομάδα δεν εκπαιδεύτηκε σε καμιά στρατηγική (ομάδα ελέγχου). Ακολούθως, τα υποκείμενα 

έπρεπε να επιλέξουν 1 ή 2 πειράματα από ένα σύνολο 20 δοθέντων πειραμάτων, τα οποία θα 

έπρεπε να τα εκτελέσουν σε μια από τις δυο οθόνες. Η πρώτη οθόνη περιείχε παρόμοια 

σχήματα με αυτά που εξοστρακίζουν τα σωματίδια, ενώ η δεύτερη οθόνη περιείχε 

διαφορετικά σχήματα.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η πλειοψηφία των υποκειμένων (71%) 

επέλεξε να συνεχίσει τα πειράματα στην πρώτη οθόνη, γεγονός που ερμηνεύτηκε από τους 

ερευνητές ότι τα υποκείμενα αυτά είχαν σκοπό να επιβεβαιώσουν και όχι να απορρίψουν την 

αρχική υπόθεσή τους. 
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Στην επόμενη έρευνά τους, οι Mynatt κ.ά. (1978) χρησιμοποίησαν ένα πιο σύνθετο, 

αλλά πιο ρεαλιστικό περιβάλλον στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αφού τα υποκείμενα είχαν τη 

δυνατότητα να σχεδιάζουν τα δικά τους πειράματα, αντί να είναι υποχρεωμένα να επιλέγουν 

προκαθορισμένα πειράματα. Τα υποκείμενα της έρευνας χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: την 

πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Στα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας 

δόθηκαν γραπτές οδηγίες που τόνιζαν τη σημασία της απόρριψης της υπόθεσης και του 

ελέγχου πολλαπλών υποθέσεων, ενώ καμιά οδηγία δε δόθηκε στα υποκείμενα της ομάδας 

ελέγχου. Παρόλο που κανένα υποκείμενο δεν επίλυσε το πρόβλημα, οι Mynatt κ.ά. (1978) 

διαπίστωσαν ότι οι οδηγίες που δόθηκαν στα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας, για να 

απορρίπτουν την υπόθεσή τους, δεν είχαν καμιά επίδραση στα υποκείμενα αυτά “αφού δε 

διαπιστώθηκε ότι τα υποκείμενα, τόσο της πειραματικής ομάδας όσο και της ομάδας ελέγχου, 

επεδίωκαν σκόπιμα να απορρίπτουν την υπόθεσή τους” (Mynatt κ.ά., 1978, σ. 400). Μια 

πιθανή εξήγηση είναι, όπως τόνισαν οι Mynatt κ.ά. (1978), ότι η στρατηγική της απόρριψης 

της υπόθεσης υπερφορτώνει τη μνήμη των περισσότερων ατόμων με αποτέλεσμα τα άτομα να 

δυσκολεύονται να την υιοθετήσουν σε σύνθετα προβλήματα. 

Οι Tweney, Doherty, Worner, Pliske, Mynatt, Gross και Arkkelin (1980) 

χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του “διπλού στόχου” (Dual Goal paradigm), για να περιορίσουν 

την εξάρτηση των ατόμων από την επιβεβαίωση της προκατάληψης. Συγκεκριμένα, στην 

έρευνα αυτή οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια παραλλαγή του πειράματος του Wason (1960). 

Οι ερευνητές ζήτησαν από τα υποκείμενα (όλοι φοιτητές πανεπιστημίου) να ανακαλύψουν 

δυο κανόνες. Ο ένας κανόνας ονομαζόταν DAX και ο άλλος κανόνας MED. Ο κανόνας  DAX 

ήταν ο κανόνας που χρησιμοποίησε ο  Wason (1960), δηλαδή, “τρεις οποιοδήποτε αριθμοί σε 

αυξανόμενη σειρά,” ενώ ο κανόνας MED ήταν “όλες οι άλλες τριάδες αριθμών.” Στους 

συμμετέχοντες παρουσιάστηκε αρχικά η τριάδα 2-4-6, η οποία τονίστηκε ότι πληρούσε τον 

κανόνα DAX. Ακολούθως, τα υποκείμενα δημιουργούσαν τριάδες αριθμών και οι ερευνητές 

απλά ανέφεραν αν η τριάδα αυτή πληρούσε τον κανόνα DAX ή τον κανόνα MED. Η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε ότι το 60% των υποκειμένων εντόπισαν το σωστό 

κανόνα από την πρώτη προσπάθεια. Οι Tweney κ.ά. (1980) συμπέραναν ότι το υψηλό 

ποσοστό επιτυχίας οφειλόταν στο γεγονός ότι τα υποκείμενα δε χρειάζονταν πλέον να 

επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στην απόρριψη των υποθέσεών τους, αφού τα 
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υποκείμενα μπορούσαν να αναγνωρίζουν τον κανόνα DAX, μέσα από την επιβεβαίωση του 

κανόνα MED.  

Οι Gorman, Gorman, Latta και Cunningham (1984) αξιολόγησαν στην έρευνά τους 

την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας για επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης, 

χρησιμοποιώντας ένα παιχνίδι με κάρτες που ονομαζόταν “Νέα Ελευσίνα” (New Eleusis). 

Σκοπός των υποκειμένων (φοιτητές πανεπιστημίου) ήταν να ανακαλύψουν τον κανόνα που 

καθόριζε πως παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (για παράδειγμα, ένας από τους κανόνες ήταν 

“όταν οι αριθμοί στις κάρτες διαφέρουν κατά μια μονάδα πρέπει να χωρίζονται”). 

Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα έριχναν τις κάρτες μια-μια πάνω σε ένα τραπέζι και οι 

ερευνητές τα πληροφορούσαν αν οι κάρτες που έπεφταν στο τραπέζι ανταποκρίνονταν ή όχι 

στον ορθό κανόνα. Ακολούθως, τα υποκείμενα διατύπωναν μια υπόθεση χωρίς, ωστόσο, να 

παίρνουν άμεσα ανατροφοδότηση από τους ερευνητές αν ήταν ορθή ή λανθασμένη, παρά 

μόνο όταν το παιχνίδι τελείωνε. Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η μια ομάδα 

διδάχτηκε να χρησιμοποιεί τη στρατηγική της επιβεβαίωσης της υπόθεσης, η άλλη ομάδα τη 

στρατηγική της απόρριψης της υπόθεσης, ενώ η τρίτη ομάδα διδάχτηκε και τις δυο 

στρατηγικές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υποκείμενα που ανήκαν στην 

ομάδα που χρησιμοποιούσε τη στρατηγική της απόρριψης της υπόθεσης έφεραν στατιστικά 

καλύτερα αποτελέσματα από τα υποκείμενα που ανήκαν στις άλλες δυο ομάδες. 

Oι Klayman και Ha (1987) έδωσαν μια νέα ερμηνεία της συμπεριφοράς των 

υποκειμένων κατά τον έλεγχο των υποθέσεων στην ανακάλυψη του κανόνα του Wason 

(1960). Συγκεκριμένα, οι Klayman και Ha (1987) υποστήριξαν ότι ο Wason (1960) στην 

ανάλυσή του αγνόησε μια σημαντική πτυχή: τη σχέση ανάμεσα στις περιπτώσεις που 

εμπίπτουν στο χώρο του κανόνα (Τ) και στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο χώρο της 

υπόθεσης (Η). Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στον κανόνα (Τ) είναι όλες οι 

τριάδες των αριθμών που είναι σύμφωνες με τον κανόνα “τριάδες αριθμών που βρίσκονται σε 

αύξουσα σειρά.” Η υπόθεση του υποκειμένου δημιουργεί ένα νέο χώρο περιπτώσεων Η (π.χ., 

τριάδες αριθμών που αυξάνονται κατά δυο). Ταυτόχρονα, οι Klayman και Ha (1987) 

πρότειναν δυο είδη στρατηγικών: τη στρατηγική του θετικού ελέγχου (positive hypothesis 

test) και τη στρατηγική του αρνητικού ελέγχου (negative hypothesis test). Η στρατηγική 

θετικού ελέγχου αναφέρεται στην τάση των υποκειμένων να ελέγχουν τις υποθέσεις τους 
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προτείνοντας περιπτώσεις που βρίσκονται στο χώρο Η, ενώ η στρατηγική του αρνητικού 

ελέγχου αναφέρεται στην τάση των υποκειμένων να προτείνουν περιπτώσεις που να 

βρίσκονται έξω από το χώρο Η.  

Οι Klayman και Ha (1987) τόνισαν ότι μπορούν να υπάρξουν πέντε σχέσεις ανάμεσα 

στους δυο χώρους (Σχήμα 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέση 1: Η υπόθεση του υποκειμένου (Η) και ο κανόνας (Τ) να είναι ταυτόσημοι. Στην 

περίπτωση αυτή, όλες οι τριάδες που αποτελούν το χώρο Η είναι και τριάδες του χώρου Τ. 

Σχέση 2: Η υπόθεση Η είναι λιγότερο γενική από τον κανόνα Τ. Π.χ., η υπόθεση Η είναι “οι 

αριθμοί αυξάνονται κατά δυο” και ο κανόνας Τ είναι “οι αριθμοί βρίσκονται σε αύξουσα 

σειρά.” Στην περίπτωση αυτή, όλες οι τριάδες που ανήκουν στο χώρο Η ανήκουν και στο 

χώρο Τ, αλλά μερικές τριάδες που ανήκουν στο χώρο Τ δεν ανήκουν στο χώρο Η. 

Σχέση 3: Η υπόθεση Η είναι πιο γενική από τον κανόνα Τ. Για παράδειγμα, η υπόθεση Η 

είναι “οι αριθμοί αυξάνονται κατά δυο” και ο κανόνας Τ είναι “ζυγοί αριθμοί που αυξάνονται 

Σχέση 1 Σχέση 2 Σχέση 3 

Σχέση 4 Σχέση 5 

Σχήμα 3. Σχηματική Αναπαράσταση των Σχέσεων Ανάμεσα στους Κανόνες Τ και Η 
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κατά δυο.” Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος Τ είναι υποσύνολο του χώρου Η και έτσι, παρόλο 

που όλες οι τριάδες που αποτελούν το χώρο Τ ανήκουν στο χώρο Η, μερικές τριάδες του 

χώρου Η  δεν ανήκουν στο χώρο Τ. 

Σχέση 4: Η υπόθεση Η και ο κανόνας Τ αλληλεπικαλύπτονται (έχουν τομή). Για παράδειγμα, 

η υπόθεση Η είναι “οι αριθμοί αυξάνονται κατά δυο” και ο κανόνας Τ είναι “τρεις ζυγοί 

αριθμοί.” Στην περίπτωση αυτή, μερικές τριάδες του χώρου Η ανήκουν και στο χώρο Τ, αλλά 

ο κάθε χώρος περιέχει τριάδες που δεν ανήκουν στον άλλο χώρο. 

Σχέση 5: Η υπόθεση Η και ο κανόνας Τ είναι εντελώς διαφορετικοί. Για παράδειγμα, η 

υπόθεση Η είναι “οι αριθμοί αυξάνονται κατά δυο” αλλά ο κανόνας Τ είναι “οι αριθμοί 

μειώνονται.” Στην περίπτωση αυτή, καμιά τριάδα που ανήκει στο χώρο Η δεν ανήκει και στο 

χώρο Τ.   

To πρόβλημα του Wason (1960) αποτελεί ένα παράδειγμα της 2P

ης
P σχέσης. Ο κανόνας 

Τ σχεδιάστηκε σκόπιμα να είναι πιο γενικός από την υπόθεση Η που προκύπτει από τη 

δοσμένη τριάδα αριθμών. Ωστόσο, αν το υποκείμενο χρησιμοποιήσει τη στρατηγική του 

θετικού ελέγχου (δημιουργία τριάδων αριθμών από το χώρο Η), δε θα οδηγηθεί ποτέ στην 

ανακάλυψη του κανόνα Τ. Αυτό συμβαίνει, γιατί μερικές τριάδες αριθμών δεν μπορούν να 

επιβεβαιώσουν απόλυτα την υπόθεση Η, αφού σε τέτοια περίπτωση το υποκείμενο θα πάρει 

απάντηση “ναι” από τον ερευνητή, έστω κι αν η υπόθεσή του στην πραγματικότητα είναι 

λανθασμένη. Επομένως, το υποκείμενο θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσει τη 

στρατηγική του αρνητικού ελέγχου (δημιουργία τριάδων αριθμών που δεν ανήκουν στο χώρο 

Η). Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο θα πάρει απάντηση από τον ερευνητή είτε “ναι,” 

είτε “όχι.” Για παράδειγμα, αν το υποκείμενο αναφέρει την τριάδα 6-4-2, θα πάρει την 

απάντηση “όχι” που ουσιαστικά δε λέει τίποτα για τη σχέση ανάμεσα στο χώρο Τ και στο 

χώρο Η. Αν το υποκείμενο αναφέρει την τριάδα 3-6-9, θα πάρει απάντηση “ναι,” γεγονός που 

θα ερμηνευτεί από το υποκείμενο ότι η υπόθεση Η είναι λανθασμένη. Επομένως, η τάση των 

ατόμων να χρησιμοποιούν τη στρατηγική θετικού ελέγχου οδηγεί, κατά τους Klayman και Ha 

(1987),  στην προκατάληψη της επιβεβαίωσης. 

Τα αποτελέσματα μιας μεταγενέστερης έρευνάς των Klayman και Ha (1989) 

επιβεβαίωσαν τη θεωρία αυτή. Συγκεκριμένα, οι δυο ερευνητές χρησιμοποίησαν τρεις 

παραλλαγές του πειράματος του Wason (1960). Στην πρώτη παραλλαγή, η υπόθεση ήταν 
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ευρύτερη από το σωστό κανόνα, στη δεύτερη παραλλαγή η υπόθεση ήταν ενσωματωμένη στο 

σωστό κανόνα και, στην τρίτη παραλλαγή, η υπόθεση και ο σωστός κανόνας 

αλληλεπικαλύπτονταν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υποκείμενα είχαν την τάση να 

χρησιμοποιούν τη στρατηγική του θετικού ελέγχου και αυτή η τάση τους είχε ως αποτέλεσμα 

να διατυπώνουν υποθέσεις με περιορισμένο εύρος.  

Ο Evans (1989) αμφισβήτησε τα συμπεράσματα των Klayman και Ha (1987, 1989) 

και διερωτήθηκε κατά πόσο τα άτομα έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τη στρατηγική του 

θετικού ελέγχου. Ο Evans (1989) υποστήριξε ότι τα άτομα αποτυγχάνουν να 

χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική του αρνητικού ελέγχου, όχι γιατί δε θέλουν, αλλά επειδή 

είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής.  

Η Poletiek (1996), επεκτείνοντας το συλλογισμό του Evans (1989), τόνισε ότι η 

στρατηγική της απόρριψης της υπόθεσης ψυχολογικά είναι αδύνατη. Αυτό συμβαίνει γιατί, 

κατά τη Poletiek (1996), η υπόθεση είναι η “καλύτερη πρόβλεψη” (best guess) του ατόμου για 

την αλήθεια. Επομένως, το άτομο εκτελώντας ένα πείραμα με πρόθεση να απορρίψει την 

υπόθεσή του, τότε αυτό σημαίνει ότι η υπόθεσή του δεν αποτελεί την “καλύτερη πρόβλεψή” 

του, αφού αναμένει να είναι λανθασμένη. Έτσι, το άτομο δεν προσπαθεί να απορρίψει την 

υπόθεσή του, γιατί αποτελεί την καλύτερη πρόβλεψή του. “Τα άτομα αναμένουν ότι η 

καλύτερη τους πρόβλεψη θα επιβεβαιωθεί, ανεξαρτήτως του είδους του ελέγχου που 

προτείνουν (θετικά ή αρνητικά πειράματα)” (Poletiek, 1996, σ. 455). 

Οι Kareev και Halberstradt (1993) εξέτασαν την ικανότητα των ατόμων να αξιολογούν 

τις ωφέλειες της χρήσης των στρατηγικών του θετικού και του αρνητικού ελέγχου. Στην 

έρευνα αυτή, 160 φοιτητές πήραν μέρος σε δυο πειράματα. Στο πρώτο πείραμα, δόθηκε στους 

160 φοιτητές το πρωτόκολλο των προσπαθειών ενός υποθετικού υποκειμένου που είχε 

ανακαλύψει τον κανόνα 2-4-6 καθώς και την ανατροφοδότηση που δεχόταν από τον 

ερευνητή, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουν εκ των προτέρων το σωστό κανόνα. Το δεύτερο 

πείραμα ήταν παρόμοιο με το πρώτο πείραμα με τη διαφορά ότι τα υποκείμενα ήξεραν εκ των 

προτέρων το σωστό κανόνα και έτσι, μπορούσαν να κρίνουν, όχι μόνο αν η κάθε δοκιμή ήταν 

παράδειγμα θετικού ή αρνητικού ελέγχου, αλλά και αν η συγκεκριμένη δοκιμή απέρριπτε ή 

επιβεβαίωνε τον κανόνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υποκείμενα αναγνώρισαν τη 

στρατηγική του αρνητικού ελέγχου ως το πιο χρήσιμο εργαλείο.  
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Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι Kareev και Halberstradt (1993) υποστήριξαν ότι η 

τάση των ατόμων να επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

ελάττωμα του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος, αφού τα άτομα είναι ικανά να εκτιμήσουν 

τη σημασία της απόρριψης των υποθέσεων. Απλά, όπως υποστηρίζουν και οι Klayman και Ha 

(1987), μπορεί να θεωρηθεί ότι τα άτομα χρησιμοποιούν το θετικό έλεγχο, πιστεύοντας ότι 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανακάλυψη ενός κανόνα.   

Ο Gorman (1986) εξέτασε τον τρόπο που επηρεάζει την επίδοση των υποκειμένων η 

πιθανότητα λάθους στην ανατροφοδότηση που δέχονται από τους πειραματιστές. Ο Gorman 

(1986) χρησιμοποίησε στην έρευνα αυτή το παιχνίδι “Νέα Ελευσίνα” (New Eleusis). Τα 

υποκείμενα που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή (φοιτητές πανεπιστημίου), είχαν 

πληροφορηθεί εκ των προτέρων ότι υπάρχει πιθανότητα στις 0-20% των πειραματικών τους 

προσπαθειών να δεχτούν λανθασμένη ανατροφοδότηση από τον ερευνητή. Ωστόσο, στην 

πραγματικότητα, η ανατροφοδότηση που δέχονταν τα υποκείμενα δεν ήταν λανθασμένη. Τα 

υποκείμενα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε στρατηγικές θετικού 

ελέγχου, η δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε στρατηγικές αρνητικού ελέγχου και η τρίτη ομάδα 

δε χρησιμοποίησε καμιά στρατηγική (ομάδα ελέγχου). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 

ότι η επίδοση των υποκειμένων που ανήκαν στην ομάδα που χρησιμοποιούσε στρατηγικές 

αρνητικού ελέγχου δεν ήταν στατιστικά καλύτερη από την επίδοση των υποκειμένων που 

ανήκαν στις άλλες δυο ομάδες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ο Gorman (1986) κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι, τα υποκείμενα που χρησιμοποιούσαν στρατηγικές αρνητικού ελέγχου, 

επηρεάστηκαν από τη δυνατότητα διενέργειας λάθους, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν όλο το 

χρόνο τους για να ελέγχουν για πιθανά λάθη, αντί να ελέγχουν επαρκώς τις υποθέσεις τους.  

Ο Gorman (1989), σε μια άλλη έρευνα, εξέτασε χρησιμοποιώντας το πρόβλημα 2-4-6 

του  Wason (1960), αν η επίδοση των υποκειμένων επηρεάζεται από την πιθανότητα λάθους 

στην ανατροφοδότηση που δέχονται από τους πειραματιστές και από τη δυνατότητα 

επανάληψης των πειραματικών προσπαθειών τους. Συγκεκριμένα, ο Gorman (1989) 

χρησιμοποίησε τέσσερα διαφορετικά πειράματα, όπου τα υποκείμενα είχαν τη δυνατότητα 

επανάληψης των πειραματικών προσπαθειών τους. Στο πρώτο πείραμα, χρησιμοποίησε το 

κλασσικό πρόβλημα του Wason (1960), ενώ στο δεύτερο πείραμα χρησιμοποίησε μια 

παραλλαγή του προβλήματος 2-4-6, στο οποίο τα υποκείμενα έπρεπε να ανακαλύψουν το 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



33 

 

σωστό κανόνα σε σχέση με δυο νέες διαστάσεις (χρώμα και γράμματα). Στο τρίτο πείραμα, τα 

υποκείμενα είχαν περιορισμένη δυνατότητα επανάληψης πειραματικών προσπαθειών, ενώ το 

τέταρτο πείραμα ήταν παρόμοιο με το πρώτο πείραμα. Και στα τέσσερα πειράματα, τα 

υποκείμενα χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου. 

Στην πειραματική ομάδα, τα υποκείμενα είχαν πληροφορηθεί ότι υπήρχε πιθανότητα 0-20% 

να τους δοθεί λανθασμένη ανατροφοδότηση από τον ερευνητή (στην πραγματικότητα, όμως, 

μόνο στο τέταρτο πείραμα η πιθανότητα λάθους ήταν πραγματική, αφού στα πρώτα τρία 

πειράματα δε δινόταν καμιά λανθασμένη ανατροφοδότηση), ενώ στην ομάδα ελέγχου δε 

δινόταν λανθασμένη ανατροφοδότηση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επίδοση των δυο ομάδων στα πρώτα δυο 

πειράματα δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η μόνη διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα 

υποκείμενα της πειραματικής ομάδας πρότειναν μεγαλύτερο αριθμό τριάδων μέχρι να 

ανακαλύψουν το σωστό κανόνα, σε σχέση με τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου. Η ανάλυση 

όμως των τριάδων αυτών έδειξε ότι αρκετές από τις προσπάθειες των υποκειμένων της 

πειραματικής ομάδας γίνονταν σε επανάληψη (ίδιες τριάδες αριθμών), αφού τα υποκείμενα 

αυτά δεν ήταν βέβαια, αν η ανατροφοδότηση που τους δινόταν ήταν σωστή ή όχι. Αντίθετα, 

στα πειράματα 3 και 4 η ομάδα ελέγχου είχε στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από 

την πειραματική ομάδα. Επιπρόσθετα, τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας, στο πείραμα 

4, είχαν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις από τα αντίστοιχα υποκείμενα των πειραματικών 

ομάδων στα τρία προηγούμενα πειράματα, χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να επιλύσουν 

το πρόβλημα και πρότειναν μεγαλύτερο αριθμό τριάδων σε επανάληψη.    

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, ο Gorman (1989) κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η επανάληψη των πειραματικών προσπαθειών δεν αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική 

για τον αποκλεισμό και την αποφυγή λαθών. 

2.4 Το Μοντέλο της Επιστημονικής Ανακάλυψης ως Διπλής Αναζήτησης 

Παρόλο που τα δυο μοντέλα του επιστημονικού συλλογισμού (επίλυσης προβλήματος 

και ελέγχου υποθέσεων και σχηματισμός εννοιών) παρουσιάζονται φαινομενικά αντίθετα, 

εντούτοις, μπορούν να οργανωθούν σε μια ενιαία θεωρία επιστημονικού συλλογισμού. Οι 

Simon και Lea (1974) υπέδειξαν ότι, τόσο η επίλυση προβλήματος, όσο και η οικοδόμηση 
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εννοιών, αποτελούν μεθόδους συλλογής πληροφοριών (information-gathering tasks) που 

χρησιμοποιούν διαδικασίες κατευθυνόμενης αναζήτησης (guided search processes). Οι Simon 

και Lea (1974) οικοδόμησαν ένα μοντέλο που αναπαριστά της διαδικασίες αυτές που 

ονομάστηκε “Γενικευμένος Επαγωγικός Κανόνας” (ΓΕΚ) (Generalized Rule Inducer). Στο 

ΓΕΚ, τόσο ο επαγωγικός κανόνας, όσο και η λύση προβλήματος χρησιμοποιούν τις ίδιες 

γενικές μεθόδους. Ωστόσο, ο επαγωγικός κανόνας απαιτεί την αναζήτηση σε δυο χώρους 

προβλήματος: στο χώρο των περιπτώσεων (space of instances) και στο χώρο των κανόνων 

(space of rules), ενώ στην επίλυση προβλήματος απαιτείται η αναζήτηση μόνο στο χώρο των 

κανόνων. 

Οι Simon και Lea (1974) πρότειναν ότι πολλά προβλήματα επαγωγικών κανόνων (rule 

induction tasks) μπορούν να περιγραφούν μέσα στο πλαίσιο αυτό της διπλής αναζήτησης. Για 

παράδειγμα, το πρόβλημα 2-4-6 του Wason (Klahr, 2000) απαιτεί την ταυτόχρονη αναζήτηση 

στους δυο χώρους του προβλήματος. Τα υποκείμενα πρέπει να αναζητήσουν υποθέσεις 

σχετικά με τον κανόνα που ακολουθούν όλες οι περιπτώσεις (τριάδες) και, ταυτόχρονα, να 

αναζητήσουν μια άλλη περίπτωση για να ελέγξουν την υπόθεσή τους.  

Στα προβλήματα επαγωγικών κανόνων, οι προτεινόμενοι κανόνες (υποθέσεις) δεν 

ελέγχονται ποτέ άμεσα, παρά μόνο με την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις. Το υποκείμενο 

διαλέγει μια περίπτωση και ελέγχει, για να διαπιστώσει, εάν η περίπτωση επιβεβαιώνει ή όχι 

τον κανόνα. 

Το μοντέλο της διπλής αναζήτησης επεκτάθηκε από τους Klahr και Dunbar (1988) και 

διαμορφώθηκε το μοντέλο της επιστημονικής ανακάλυψης ως διπλής αναζήτησης (SDDS 

model). Οι Klahr και Dunbar (1988) υποστήριξαν ότι η επιστημονική ανακάλυψη 

χαρακτηρίζεται από μια συντονισμένη αναζήτηση:  

μέσα σε δυο χώρους, το χώρο των υποθέσεων και το χώρο των πειραμάτων. O 
χώρος των υποθέσεων αποτελείται από όλες τις υποθέσεις που διατυπώνονται κατά 
τη διαδικασία της ανακάλυψης και ο χώρος των πειραμάτων αποτελείται από όλα τα 
δυνατά πειράματα που μπορούν να εκτελεστούν. Η αναζήτηση στο χώρο των 
υποθέσεων καθοδηγείται από τις προηγούμενες γνώσεις και τα πειραματικά 
αποτελέσματα. Η αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων μπορεί να καθοδηγηθεί από 
την υπάρχουσα υπόθεση και μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατύπωση 
νέων υποθέσεων (σ. 32). 
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Το μοντέλο της επιστημονικής ανακάλυψης ως διπλής αναζήτησης αποτελείται από 

τρία κύρια στοιχεία-φάσεις: την αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων, τον έλεγχο των  

υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση το συντονισμό υποθέσεων και 

πειραμάτων (Σχήμα 4). 

2.4.1 Η Αναζήτηση στο Χώρο των Υποθέσεων 

Η αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων είναι η διαδικασία της παραγωγής νέων 

υποθέσεων. Μια νέα υπόθεση παράγεται είτε με την αναζήτηση πληροφοριών μέσα στη 

μνήμη, είτε από την εξέταση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων. Όπως προκύπτει από το 

Σχήμα 4, η αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων διακρίνεται σε δυο επιμέρους φάσεις. Η 

πρώτη φάση αποτελείται από τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου, ενώ η δεύτερη φάση από 

τον ακριβή καθορισμό της υπόθεσης. 

Η δημιουργία ενός γενικού πλαισίου της υπόθεσης διαμορφώνεται μέσα από δυο 

διαδικασίες, την ανάκληση και τη διαμόρφωση πλαισίου. Κατά τη διαδικασία της ανάκλησης, 

το άτομο αναζητεί πληροφορίες μέσα από τη μνήμη του, που θα το βοηθήσουν να 

οικοδομήσει το πλαίσιο. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζουν οι 

προηγούμενες γνώσεις του. Μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως είναι, για παράδειγμα, η 

αναλογική χαρτογράφηση (analogical mapping), η αναζήτηση στρατηγικών (heuristic search), 

ο εννοιολογικός συνδυασμός (conceptual combination) (Klahr, 2000), το άτομο καθίσταται 

ικανό να ανακαλέσει παρόμοιες περιπτώσεις και να τις χρησιμοποιήσει για την οικοδόμηση 

αρχικών πλαισίων.  

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις το άτομο δεν είναι ικανό να διαμορφώσει μια νέα 

υπόθεση μέσω της ανάκλησης πληροφοριών από τη μνήμη του, οπότε καταφεύγει στη 

διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα. Ο Klahr (2000) 

τόνισε ότι υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στις δυο αυτές διαδικασίες. Κατά τη 

διαδικασία της ανάκλησης, το άτομο ανακαλεί παρόμοιες καταστάσεις τις οποίες 

χρησιμοποιεί ως βάση για την οικοδόμηση αρχικών πλαισίων, ενώ κατά τη διαδικασία της 

διαμόρφωσης το άτομο διαμορφώνει μια νέα υπόθεση χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις 

του. 

Αφού διαμορφωθεί το πλαίσιο της νέας υπόθεσης, ακολουθεί ο καθορισμός της νέας 

υπόθεσης. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζουν οι προηγούμενες γνώσεις 
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του ατόμου (συνήθως οι προηγούμενες γνώσεις χρησιμοποιούνται από το άτομο στα αρχικά 

στάδια της διαδικασίας, για να διαμορφώσει συγκεκριμένες υποθέσεις) και τα πειραματικά 

αποτελέσματα. Το άτομο έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα 

προηγούμενων πειραμάτων για τη διατύπωση μιας νέας υπόθεσης. Ωστόσο, αν αυτά τα 

πειραματικά αποτελέσματα δεν είναι κατάλληλα, τότε το άτομο θα εκτελέσει  νέα πειράματα 

των οποίων τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό μιας νέας υπόθεσης. 

2.4.2 Έλεγχος Υποθέσεων 

Ο έλεγχος των υποθέσεων αποτελεί τη δεύτερη φάση του μοντέλου SDDS. Στο Σχήμα 

4, φαίνονται τα τέσσερα συστατικά της διαδικασίας του ελέγχου υποθέσεων.   

Η υπόθεση αναφέρεται σε μια προσωρινή ιδέα που χρήζει αξιολόγησης. Μια υπόθεση 

χρειάζεται αρκετή εργασία εκ μέρους του ερευνητή, είτε για να την επιβεβαιώσει, είτε για να 

την απορρίψει. Μια επιβεβαιωμένη υπόθεση μπορεί να γίνει μέρος μιας θεωρίας ή 

περιστασιακά, μετά από τη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων, να γίνει η ίδια θεωρία. Μια 

υπόθεση αξιολογείται με τη διαδικασία “Ελέγχου υπόθεσης.” Το άτομο αναζητά μέσα στο 

χώρο των πειραμάτων το κατάλληλο πείραμα που να ανταποκρίνεται στη διατυπωμένη 

υπόθεσή του. Στη συνέχεια, αφού διατυπώσει μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του 

πειράματος, εκτελεί το πείραμα. Τέλος, συγκρίνει τα αποτελέσματα του πειράματος με την 

πρόβλεψή του και εντοπίζει τυχόν διαφορές. 

2.4.3 Συντονισμός Υποθέσεων και Δεδομένων για Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

Η αναζήτηση στους δυο χώρους, το χώρο των υποθέσεων και το χώρο των πειραμάτων, 

συντονίζεται από μια διαδικασία αξιολόγησης των υποθέσεων με βάση τα πειραματικά 

δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη φάση αυτή, καθορίζεται κατά πόσον 

τα πειραματικά δεδομένα που αφορούν την υπό εξέταση υπόθεση οδηγούν στην αποδοχή, 

στην απόρριψη ή στην αναθεώρηση της υπόθεσης (Σχήμα 4).                 

Στην περίπτωση αποδοχής της υπόθεσης, η διαδικασία τερματίζεται και η παρούσα 

υπόθεση επιβεβαιώνεται και θεωρείται ως η λύση του προβλήματος. Σε περίπτωση απόρριψης 

της υπόθεσης, ακολουθεί ένας νέος κύκλος αναζήτησης στο χώρο των υποθέσεων και στο 

χώρο των πειραμάτων. 
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Συνοπτικά, ο Klahr (2000) τόνισε ότι η σύνθετη διαδικασία της επιστημονικής 

ανακάλυψης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα από υποδιαδικασίες (sub-processes), όπου η 

κάθε υποδιαδικασία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο σύστημα και όλες μαζί 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αφού μια υποδιαδικασία μπορεί να αποτελέσει εισαγωγή για μια 

άλλη υποδιαδικασία.  

2.5 Έρευνες Εστιασμένες στις Δεξιότητες Εξαγωγής Συμπερασμάτων 

Η ικανότητα του ατόμου να αναθεωρεί τις υποθέσεις του και να καταλήγει σε 

συμπεράσματα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, αποτελεί μια ουσιαστική ικανότητα στον 

επιστημονικό συλλογισμό. Ο πειραματισμός αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της 

επιστημονικής ανακάλυψης, επειδή παράγει ένα σύνολο στοιχείων για να αξιολογηθούν. 

Ωστόσο, χωρίς τις κατάλληλες δεξιότητες αξιολόγησης των πειραματικών δεδομένων, ακόμη 

και οι καλύτερες δεξιότητες πειραματισμού θα ήταν χωρίς αξία. Η Kuhn και οι συνεργάτες 

της (π.χ., Kuhn, 1989. Kuhn, Amsel & O'Loughlin, 1988. Kuhn, Schauble, & Garcia-Mila, 

1992. Kuhn, Garcia-Mila, Zohar, & Andersen, 1995. Kuhn & Dean, 2004. Kuhn & Pearsall, 

2000) υποστήριξαν ότι το σύνολο των δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο συντονισμό της 

θεωρίας και των πειραματικών δεδομένων αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

επιστημονικής σκέψης. Ανάμεσα σε αυτό το σύνολο των ικανοτήτων, περιλαμβάνονται η 

ικανότητα διατύπωσης μιας θεωρίας, η κατανόηση των δεδομένων που μπορούν να 

υποστηρίξουν ή να απορρίψουν μια θεωρία, καθώς και η αιτιολόγηση της επιλογής μιας 

θεωρίας έναντι κάποιων άλλων εναλλακτικών θεωριών που επιχειρούν να επεξηγήσουν τα 

ίδια φαινόμενα (Zimmerman, 2000). Λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί μια πολύπλοκη και 

σημαντική δεξιότητα, αρκετές έρευνες δχεδιάστηκαν για να διερευνηθούν διάφορες πτυχές 

των δεξιοτήτων αυτών σε παιδιά και ενήλικες.  

Στις περισσότερες έρευνες που διερευνούν τις δεξιότητες εξαγωγής συμπερασμάτων, 

τα δεδομένα που δίνονται στα υποκείμενα για να αξιολογήσουν υποθέσεις είναι 

συμμεταβαλλόμενα δεδομένα (Zimmerman, 2000, 2005, 2007). H Koslowski (1996) τόνισε 

ότι, όταν δυο γεγονότα συμμεταβάλλονται, τότε έχουν απαραίτητα αιτιώδη σχέση μεταξύ 

τους.   
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Τα συμμεταβαλλόμενα γεγονότα παρουσιάζονται συνήθως στα υποκείμενα με τη 

μορφή ενός πίνακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητείται από τα υποκείμενα να εξετάσουν 

πληροφορίες για δυο μεταβλητές, ένα πιθανό αίτιο (πρότερο γεγονός) και ένα πιθανό 

αποτέλεσμα (προσδοκώμενο γεγονός), που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Οι πληροφορίες αυτές 

παρουσιάζονται σε ένα πίνακα 2x2 (Πίνακας 1), όπου στο κελί Α βρίσκονται περιπτώσεις που 

η αιτία και το αποτέλεσμα είναι παρόντα, ενώ στο κελί Β βρίσκονται περιπτώσεις όπου η 

πιθανή αιτία είναι παρούσα, αλλά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι απόν. Στο κελί Γ, 

περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου απουσιάζει η πιθανή αιτία, ενώ το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα συμβαίνει και τέλος, στο κελί Δ και τα δυο γεγονότα είναι απόντα. Οι 

περιπτώσεις στα κελιά Α και Δ επιβεβαιώνουν τη σχέση ανάμεσα στα δυο γεγονότα, ενώ οι 

περιπτώσεις στα κελιά Β και Γ την απορρίπτουν.   

Πίνακας 1 
 

 Πίνακας Ενδεχομένων Συμμεταβολής 

        (Ζimmerman, 2005, σ. 115) 
 

2.6 Έρευνες Σχετικές με την Αξιολόγηση Μητρών Συμμεταβολής 

(Covariation Matrices) και Δεδομένων σε Πίνακες 

Οι Kuhn, Amsel και O'Loughlin (1988) ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με την 

αξιολόγηση συμμεταβαλλόμενων δεδομένων από παιδιά και ενήλικες. Ο αρχικός τους στόχος 

ήταν να εξετάσουν τον τρόπο που τα υποκείμενα συμβιβάζουν τις προηγούμενες πεποιθήσεις 

τους με δεδομένα που συμμεταβάλλονται, τα οποία είτε επιβεβαιώνουν, είτε απορρίπτουν 

αυτές τις πεποιθήσεις. 

Αρχικά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν συνεντεύξεις με μαθητές ηλικίας 11 και 14 

χρονών καθώς και με ενήλικες, για να καθορίσουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την 

αιτιώδη σχέση διαφόρων μεταβλητών. Για παράδειγμα, ζητήθηκαν οι απόψεις των 

υποκειμένων σχετικά με το ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν στην εμφάνιση 

Πρότερο ενδεχόμενο Επακόλουθο ενδεχόμενο 
 Παρόν Απόν 

Παρόν Α Β 
Απόν Γ Δ 
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κρυολογήματος σε ένα άτομο. Με βάση τις αρχικές τους πεποιθήσεις, επιλέγηκαν τέσσερις 

μεταβλητές. Οι δυο από αυτές είχαν αιτιώδη σχέση με το κρυολόγημα (είδος πατάτας και 

είδος καρυκεύματος), θα μπορούσαν, δηλαδή, να προκαλέσουν κρυολόγημα σε ένα άτομο και 

οι άλλες δυο όχι (είδος φρούτου και είδος δημητριακού). Στη συνέχεια, οι ερευνητές 

παρουσίασαν μια σειρά δεδομένων σε γραφική μορφή, όπου οι μεταβλητές αυτές 

παρουσίαζαν ή δεν παρουσίαζαν συμμεταβολή με την εμφάνιση κρυολογήματος. Αφού οι 

ερευνητές παρουσίασαν στα παιδιά τη σειρά των γραφικών δεδομένων, ζητούσαν από αυτά να 

εξηγήσουν πως τα δεδομένα έδειχναν ότι μια συγκεκριμένη μεταβλητή επηρέαζε την 

εμφάνιση κρυολογήματος και να υποστηρίξουν ποια/ποιες από τις αρχικές τους υποθέσεις 

ήταν σωστή/σωστές. Οι αιτιολογήσεις που έδιναν τα υποκείμενα στις διάφορες απαντήσεις 

κωδικοποιήθηκαν είτε ως υποστηριζόμενες από δεδομένα (evidence-based), εάν έκαναν 

αναφορές σε συμμεταβαλλόμενα δεδομένα που τους παρουσίασαν οι ερευνητές, είτε ως 

υποστηριζόμενες από θεωρίες (theory-based), εάν έκαναν αναφορές στις προηγούμενες 

πεποιθήσεις τους.  

Μέσα από τις έρευνές τους αυτές, οι Kuhn κ.ά. (1988) κατέληξαν σε μερικά 

σημαντικά αποτελέσματα (Zimmerman, 2000, 2005, 2007). Κατ' αρχάς, τα υποκείμενα 

παρουσίασαν μια σταθερή αναπτυξιακή τάση βελτίωσης από τη μέση παιδική ηλικία (μαθητές 

τρίτης και έκτης τάξης) στην εφηβεία (μαθητές 8ης τάξης) και προς την ενηλικίωση,  παρόλο 

που οι δεξιότητες αυτές δεν είχαν αναπτυχθεί στο μέγιστο βαθμό, ακόμα και μεταξύ των 

ενηλίκων. Γενικά, παρατηρήθηκε μια αδυναμία των υποκειμένων, ανεξαρτήτως της ηλικίας, 

να συντονίσουν τη θεωρία με τα πειραματικά δεδομένα, αφού χρησιμοποιούσαν σε αρκετές 

περιπτώσεις τις προηγούμενες πεποιθήσεις τους παρά τα διαθέσιμα στοιχεία, για τις αιτιώδεις 

κρίσεις τους. Έτσι, παρατηρήθηκε μια τάση ανάμεσα στα υποκείμενα να “συγχωνεύουν” τη 

θεωρία και τα διαθέσιμα πειραματικά στοιχεία σε μια ενιαία αναπαράσταση “του τρόπου που 

είναι τα πράγματα,” αγνοώντας ή διαστρεβλώνοντας τα στοιχεία που δεν υποστήριζαν τη 

θεωρία τους.  

Ένα άλλο συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξαν οι Kuhn κ.ά. (1988), ήταν ότι τα 

υποκείμενα χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία στρατηγικών, για να διατηρούν σε συμφωνία τη 

θεωρία τους με τα πειραματικά αποτελέσματα, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπήρχε 

ασυμφωνία μεταξύ δεδομένων και θεωρίας. Μια στρατηγική ήταν να αγνοούν ή να 
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προσαρμόζουν τα δεδομένα που δεν ήταν σύμφωνα με τη δική τους θεωρία, ώστε να 

συμφωνούν με τις θεωρίες και τα πιστεύω τους. Για παράδειγμα, ένας μαθητής της 9 P

ης
P τάξης, 

σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις συμμεταβαλλότητας ανάμεσα στον τύπο του ψωμιού 

προγεύματος και της πιθανότητας κρυολογήματος, δεν αναγνώριζε αυτή τη σχέση και 

ανέφερε: “Έχουν διαφορετική γεύση.....το ψωμί προγεύματος σε μένα δεν προκαλεί τόσα 

κρυολογήματα, επειδή λίγο πολύ περιέχουν τα ίδια συστατικά (π.χ., ζύμη)” (Zimmerman, 

2007, σ. 128). Η δεύτερη στρατηγική ήταν η προσαρμογή της θεωρίας, ώστε να συμφωνεί με 

τα πειραματικά δεδομένα.  

Η Zimmerman (2005) τόνισε ότι παρόλο που η στρατηγική αυτή φαίνεται απόλυτα 

λογική, το αξιοσημείωτο είναι ότι τα υποκείμενα δεν αντιλαμβάνονταν ότι τροποποιούσαν τη 

θεωρία τους. Έτσι, όταν τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν την αρχική τους θεωρία, τα 

υποκείμενα συχνά ανέφεραν μια θεωρία σύμφωνη με τα δεδομένα και όχι τη δική τους αρχική 

θεωρία, όπως την είχαν διατυπώσει αρχικά. Για παράδειγμα, οι Kuhn κ.ά. (1988) ανέφεραν 

την περίπτωση ενός μαθητή της 9ης τάξης που δεν πίστευε ότι ο τύπος καρυκεύματος 

(μουστάρδα ή κέτσαπ) ήταν σε αιτιώδη σχέση με το κρυολόγημα. Ο μαθητής αυτός, όταν του 

παρουσιάστηκαν συμμεταβαλλόμενα δεδομένα, αναγνώρισε τα στοιχεία και διαμόρφωσε μια 

θεωρία βασισμένη στην ποσότητα των συστατικών ή των βιταμινών και στη θερμοκρασία των 

τροφίμων που το καρύκευμα σερβιρίστηκε. Η Kuhn (1989) υποστήριξε ότι μέσα από την τάση 

αυτή των ατόμων (να προσαρμόζουν, δηλαδή, τη θεωρίας τους, ώστε να είναι σύμφωνη με τα 

πειραματικά δεδομένα) προκύπτει ότι η θεωρία του ατόμου δεν υπάρχει ως αντικείμενο της 

νόησης. Με άλλα λόγια, μια θεωρία και τα πειραματικά δεδομένα για εκείνη την θεωρία είναι 

αδιαφοροποίητα –δεν υπάρχουν ως χωριστές γνωστικές οντότητες. Εάν δεν υπάρχουν ως 

χωριστές οντότητες, δεν είναι δυνατό να απεικονίζεται με ευέλικτο και συνειδητό τρόπο η 

σχέση ανάμεσα τους.  

2.7 Αντιδράσεις στις Έρευνες της Kuhn και των Συνεργατών της 

Μια πληθώρα ερευνητών άσκησαν δριμεία κριτική στις έρευνες της Kuhn και των 

συνεργατών της, όσον αφορά το μεθοδολογικό και το εννοιολογικό τους πλαίσιο. 
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2.7.1 Αντιδράσεις Σχετικά με το Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Αρκετοί ερευνητές αμφισβήτησαν το συμπέρασμα της Kuhn και των συνεργατών της 

ότι τα παιδιά ηλικίας 8-11 χρονών δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τις πεποιθήσεις τους από 

τα πειραματικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν εκείνες τις πεποιθήσεις (Amsel 

& Brock, 1996. Koslowski, 1996. Ruffman, Perner, Olson, & Doherty, 1993. Sodian κ.ά., 

1991).  

Οι Sodian κ.ά. (1991), ασκώντας αυστηρή κριτική στα αποτελέσματα των ερευνών της 

Kuhn και των συνεργατών της, τόνισαν ότι οι Kuhn κ.ά. (1989) υποτίμησαν την ικανότητα 

των παιδιών να διακρίνουν τα δεδομένα από τις θεωρίες για δυο λόγους: (α) χρησιμοποίησαν 

προβλήματα στα οποία τα παιδιά είχαν πολύ εδραιωμένες πεποιθήσεις και οι οποίες ήταν 

πολύ δύσκολο να αλλάξουν και (β) χρησιμοποίησαν πολύπλοκα προβλήματα τα οποία 

περιείχαν αρκετές αιτιώδεις μεταβλητές, από τις οποίες μόνο μερικές ήταν, στην 

πραγματικότητα, αιτιώδεις. 

Οι Sodian κ.ά. (1991) στην έρευνά τους επέλεξαν σκόπιμα προβλήματα-ιστορίες στα 

οποία τα παιδιά δεν είχαν εδραιωμένες πεποιθήσεις και ήταν λιγότερο σύνθετα από εκείνα 

που χρησιμοποίησαν οι Kuhn κ.ά. (1988). Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι Sodian κ.ά. 

(1991) μέσα από την έρευνά τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και παιδιά πρώτης 

και δεύτερης τάξης μπορούσαν να διακρίνουν τις έννοιες υπόθεση και απόδειξη, επιλέγοντας 

ή εκτελώντας πειράματα, για να ελέγξουν μια απλή υπόθεση. 

Μια σειρά από έρευνες διενεργήθηκαν, για να εντοπιστεί η ηλικία στην οποία τα 

παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι οι υποθέσεις μπορούν είτε να υποστηριχθούν, είτε να 

απορριφθούν από τα δεδομένα. Οι Ruffman, Perner, Olson και Doherty (1993) διερεύνησαν 

εάν τα παιδιά ηλικίας 4-7 χρονών ήταν ικανά να διατυπώνουν υποθέσεις βασισμένες σε 

συμμεταβαλλόμενα δεδομένα. Οι Ruffman κ.ά. (1993), για να αποφύγουν τυχόν 

αλληλεπιδράσεις με τις προηγούμενες πεποιθήσεις των παιδιών, υιοθέτησαν τη μεθοδολογία 

“έργο αλλοιωμένης απόδειξης” (fake-evidence task) και εισήγαγαν την προοπτική ενός τρίτου 

προσώπου που ήταν μια κούκλα. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τα υποκείμενα να 

αξιολογήσουν μια αιτιώδη σχέση δεδομένων και να προσδιορίσουν, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα, γιατί κάποιο άλλο πρόσωπο (π.χ., μια κούκλα) κατέληξε σε λανθασμένο 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



43 

 

συμπέρασμα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλιζόταν ότι τα παιδιά θα αξιολογούσαν την υπόθεση 

με βάση τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα και ανεξάρτητα από τις δικές τους πεποιθήσεις.  

Οι Ruffman κ.ά. (1993) διενήργησαν δυο έρευνες. Στην πρώτη έρευνα, εξέτασαν κατά 

πόσον τα παιδιά ηλικίας 4-5 χρονών ήταν ικανά να διαπιστώσουν, αν μια σειρά από δεδομένα 

ήταν σύμφωνα με μια υπόθεση, όταν στο πρόβλημα εμπλεκόταν μόνο μια αιτία. 

Συγκεκριμένα, στα υποκείμενα παρουσιάστηκαν 10 εικόνες. Στις 5 από αυτές, 

παρουσιάζονταν 5 αγόρια να τρώνε ένα πράσινο φαγητό και να έχουν υγιή δόντια, ενώ στις 

υπόλοιπες 5 εικόνες παρουσιάζονταν 5 άλλα αγόρια να τρώνε ένα κόκκινο φαγητό και να τους 

λείπουν μερικά δόντια. Όταν ο ερευνητής ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν ποιο είδος 

φαγητού προκαλεί την απώλεια δοντιών, όλα τα παιδιά υπέδειξαν το κόκκινο φαγητό. Στη 

συνέχεια, παρουσιάστηκε στα παιδιά μια εικόνα με 10 παιδιά από τα οποία τα 5 είχαν χαμένα 

δόντια. Μπροστά από το στόμα του κάθε παιδιού ήταν τοποθετημένο ένα κομμάτι κόκκινου ή 

πράσινου φαγητού με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει ότι η απώλεια των δοντιών 

προκαλείτο από το πράσινο φαγητό. Ακολούθως, ο ερευνητής παρουσίασε μια κούκλα, τη 

Sally, που δε γνώριζε ότι τα δεδομένα αλλοιώθηκαν και υπέβαλε στα παιδιά την ακόλουθη 

ερώτηση: “Όταν η Sally δει τα πράγματα όπως είναι τώρα, ποιο φαγητό θα αναφέρει ότι 

προκαλεί την απώλεια των δοντιών στα παιδιά P.” Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

πλειοψηφία των παιδιών ηλικίας 5 χρονών ήταν ικανά να ερμηνεύσουν τα “λανθασμένα” 

δεδομένα που παρουσιάζονταν στο δεύτερο πρόσωπο, παρόλο που τα δεδομένα αυτά 

συγκρούονταν με την υπόθεση που τα παιδιά θεωρούσαν σωστή. Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των παιδιών ηλικίας 5 χρονών ήταν στατιστικά καλύτερη 

από την επίδοση των παιδιών ηλικίας 4 χρονών.  

Στη δεύτερη έρευνα, οι Ruffman κ.ά. (1993) εξέτασαν αν τα παιδιά ηλικίας 5-7 

χρονών ήταν σε θέση να αντιληφθούν τις προβλεπτικές ικανότητες των υποθέσεων που 

διατυπώνονται με βάση συμμεταβαλλόμενα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τα παιδιά 

να αξιολογήσουν δεδομένα και, στη συνέχεια, να διατυπώσουν μια υπόθεση για τα 

χαρακτηριστικά μιας ρακέτας τένις που είναι υπεύθυνα για ένα καλό σέρβις. Ακολούθως, 

ζητήθηκε από τα παιδιά να αποφασίσουν ποια ρακέτα θα αγόραζαν και πόσο καλό θα ήταν το 

επόμενο σέρβις με τη νέα ρακέτα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 5-7 χρονών 

είχαν την ικανότητα να διαφοροποιούν την υπόθεση από την απόδειξη. Επιπρόσθετα, τα 
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παιδιά μέχρι την ηλικία των 6 χρονών ήταν ικανά να αντιληφθούν ότι τα δεδομένα παρείχαν 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για να κάνουν γενικεύσεις (π.χ., οι 

πληροφορίες ότι μια ρακέτα του τένις προκαλούσε ένα καλό σέρβις βοήθησαν τα παιδιά να 

αποφασίσουν ποια ρακέτα να αγοράσουν). Ακόμη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά 

ηλικίας 7 χρονών ήταν ικανά να διατυπώνουν υποθέσεις, για να προβλέπουν μελλοντικά 

γεγονότα (π.χ., οι πληροφορίες ότι μια ρακέτα του τένις προκαλούσε ένα καλό σέρβις 

βοήθησαν τα παιδιά να προβλέψουν ότι και το επόμενο σέρβις θα ήταν και αυτό καλό). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προηγούμενες πεποιθήσεις των ατόμων επηρεάζουν τη 

διαδικασία του επιστημονικού συλλογισμού και, γι’ αυτό, ορισμένες έρευνες προσπάθησαν 

μεθοδολογικά να εξαλείψουν την επίδρασή τους όπως, για παράδειγμα, με το έργο της 

“αλλοιωμένης απόδειξης” (fake-evidence task) (Ruffman κ.ά., 1993). Εντούτοις, λόγω του 

γεγονότος ότι οι προηγούμενες πεποιθήσεις αποτελούν ένα βασικό συστατικό του 

καθημερινού αυθεντικού επιστημονικού συλλογισμού, κάποιες άλλες έρευνες τις έχουν 

ενσωματώνει στον ερευνητικό σχεδιασμό τους, με σκοπό να ερευνήσουν τον τρόπο που οι 

προηγούμενες πεποιθήσεις επηρεάζουν την αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων.  

Μια τέτοια έρευνα διενεργήθηκε από τους Amsel και Brock (1996), με σκοπό να 

εντοπιστεί αν υπάρχουν εξελικτικές διαφορές στις δεξιότητες αξιολόγησης δεδομένων σε 

μαθητές ηλικίας 7-8, 11-12 χρονών καθώς και σε ενήλικες με ή χωρίς μόρφωση. Η έρευνα 

αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες έρευνες για τρεις λόγους: (α) ο στόχος ήταν γνωστικά 

λιγότερο απαιτητικός (ο αριθμός των μεταβλητών που εξετάστηκαν ήταν πολύ μικρότερος σε 

σχέση με προηγούμενες έρευνες), (β) οι αιτιώδεις κρίσεις αξιολογήθηκαν χωριστά από τις 

αιτιολογήσεις και (γ) οι περιπτώσεις, σε κάθε ομάδα δεδομένων, παρουσιάστηκαν 

ταυτόχρονα, αντί διαδοχικά.   

Αρχικά, οι Amsel και Brock (1996) διενήργησαν κλινικές συνεντεύξεις για να 

διαπιστώσουν κατά πόσον τα υποκείμενα είχαν εδραιωμένες πεποιθήσεις σχετικά με αιτιώδεις 

και μη αιτιώδεις μεταβλητές, που σχετίζονται με την υγεία των φυτών. Οι ερευνητές, μέσα 

από τις συνεντεύξεις, διαπίστωσαν ότι τα υποκείμενα θεωρούσαν ότι η παρουσία του ήλιου 

είχε αιτιώδη σχέση με την υγεία των φυτών, ενώ η καλή εμφάνιση (charm), που 

αντιπροσωπευόταν από ένα τετράφυλλο τριφύλλι, δεν είχε αιτιώδη σχέση με την υγεία των 

φυτών.  
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Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, την ομάδα ελέγχου και τρεις 

πειραματικές ομάδες. Στα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου δόθηκαν τέσσερα σχεδιαγράμματα 

φυτών (δυο σχεδιαγράμματα με υγιή φυτά και δυο σχεδιαγράμματα με ασθενικά φυτά), που 

παρουσίαζαν τέλεια ή μηδενική συμμεταβολή όσον αφορά μια μεταβλητή-παράγοντα. Στα 

υποκείμενα της πρώτης πειραματικής ομάδας δόθηκαν τα τέσσερα σχεδιαγράμματα φυτών 

που δόθηκαν και στην ομάδα ελέγχου και δυο επιπρόσθετα σχεδιαγράμματα φυτών (ένα 

σχεδιάγραμμα με υγιές φυτό και ένα σχεδιάγραμμα με ασθενές φυτό), χωρίς, ωστόσο, τα 

υποκείμενα να γνωρίζουν αν τα φυτά αυτά δέχτηκαν την επίδραση της μεταβλητής-στόχου. 

Στα υποκείμενα της δεύτερης πειραματικής ομάδας  δόθηκαν τα τέσσερα σχεδιαγράμματα 

φυτών της ομάδας ελέγχου και δυο επιπρόσθετα σχεδιαγράμματα φυτών. Το ένα φυτό ήταν 

συνδεδεμένο με την παρουσία της μεταβλητής-στόχου, ενώ το άλλο φυτό ήταν συνδεδεμένο 

με την απουσία της μεταβλητής-στόχου, χωρίς, ωστόσο, τα υποκείμενα να γνωρίζουν αν τα 

φυτά ήταν υγιή ή ασθενικά. Τέλος, στα υποκείμενα της τρίτης πειραματικής ομάδας δόθηκαν 

τα τέσσερα σχεδιαγράμματα φυτών της ομάδας ελέγχου και δυο επιπρόσθετα σχεδιαγράμματα 

φυτών, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουν αν τα φυτά ήταν υγιή ή ασθενικά στην παρουσία ή στην 

απουσία της μεταβλητής-στόχου.  

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν η ατομική κλινική συνέντευξη. Οι ερευνητές 

παρουσίαζαν, αρχικά, σε κάθε υποκείμενο τα σχεδιαγράμματα και ζητούσαν από αυτό να 

αναφέρει αν η παρουσία ή απουσία μιας μεταβλητής (ήλιος ή λουλούδι) επηρέαζε την υγεία 

των φυτών και, ακολούθως, να αιτιολογήσει την απάντησή του. Οι  Amsel και Brock (1996) 

θεώρησαν ότι αν τα υποκείμενα έκριναν τις σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές ανεξάρτητα από 

τις προηγούμενες ιδέες τους, τότε οι απαντήσεις των υποκειμένων των πειραματικών ομάδων 

καθώς και των υποκειμένων που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου θα ήταν οι ίδιες. Υπέθεσαν, 

δηλαδή, ότι τα υποκείμενα θα αγνοούσαν τα άσχετα πειραματικά δεδομένα. Αν όμως τα 

υποκείμενα χρησιμοποιούσαν τις προηγούμενες ιδέες τους για να απαντήσουν, τότε θα 

προσπαθούσαν να επεξηγήσουν τα ελλείποντα δεδομένα θεωρώντας τις μεταβλητές συνεπείς 

με τις προηγούμενες ιδέες τους. Τέλος, αν τα υποκείμενα έκριναν τα δεδομένα με βάση 

νεοσχηματιζόμενες ιδέες, τότε οι απαντήσεις τους θα ήταν συνεπείς με τις νέες ιδέες και τις 

σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα (αιτιώδεις με τα συμμεταβαλλόμενα δεδομένα και μη 

αιτιώδεις με τα μη συμμεταβαλλόμενα). 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο οι μαθητές, όσο και οι ενήλικες, ήταν 

σε θέση να αναγνωρίζουν αν οι μεταβλητές είχαν αιτιώδη ή μη αιτιώδη σχέση μεταξύ τους. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια επίδραση των προηγούμενων πεποιθήσεων των υποκειμένων. Τα 

παιδιά επηρεάζονταν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις προηγούμενες ιδέες τους και τα 

ελλείποντα δεδομένα, παρά οι ενήλικες και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. 

Υπήρχαν, επίσης, στατιστικά σημαντικές εξελικτικές διαφορές, αλλά και διαφορές επιπέδου 

μόρφωσης στην τάση των υποκειμένων να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους με βάση τα 

πειραματικά δεδομένα. Όταν τα δεδομένα ήταν αντίθετα με τις προηγούμενες γνώσεις των 

υποκειμένων, τα παιδιά και των τριών τάξεων είχαν την τάση να εκφράζουν τις κρίσεις τους 

με βάση τις προηγούμενες τους ιδέες και όχι με βάση τα δεδομένα. Όταν, όμως, τους 

παρουσιάζονταν δεδομένα σύμφωνα με τις προηγούμενες ιδέες τους, όλες οι ομάδες των 

υποκειμένων έδιναν παρόμοιες απαντήσεις.  

Οι Koeber, Sodian, Thoermer και Nett (2005) εκτέλεσαν δυο πειράματα με σκοπό να 

διερευνήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αξιολόγησης αποδείξεων σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Στο πρώτο πείραμα, που ήταν προέκταση του πειράματος των Ruffme κ.ά. (1993), 

έλαβαν μέρος 76 παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών. Αρχικά, ένας ερευνητής παρουσίασε στα 

υποκείμενα το έργο με τα “αλλοιωμένα δεδομένα” (Faked Evidence Task), όπως περιγράφηκε 

προηγουμένως (Ruffme κ.ά., 1993), με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε κόκκινη και πράσινη 

τσίχλα, αντί για πράσινο και κόκκινο φαγητό. Στη συνέχεια, ο ερευνητής τοποθέτησε μπροστά 

στα παιδιά 20 εικόνες που παρουσίαζαν ένα άτομο, με ερεθισμένη ή με υγιή μύτη, να κρατεί 

είτε ένα κίτρινο, είτε ένα γαλάζιο μαντήλι. Οι 8 εικόνες παρουσίαζαν το συνδυασμό “γαλάζιο 

μαντήλι-ερεθισμένη μύτη,” 8 εικόνες παρουσίαζαν το συνδυασμό “κίτρινο μαντήλι-

ερεθισμένη μύτη,” 2 εικόνες παρουσίαζαν το συνδυασμό “γαλάζιο μαντήλι-υγιής μύτη” και 2 

εικόνες παρουσίαζαν το συνδυασμό “κίτρινο μαντήλι-υγιής μύτη.” Αφού τα παιδιά 

επεξήγησαν τις εικόνες, ο ερευνητής αφαίρεσε αρκετές εικόνες αφήνοντας μόνο τέσσερις 

εικόνες μπροστά στα παιδιά, στις οποίες υπήρχε τέλεια συμμεταβολή προς την αντίθετη φορά 

(κίτρινο μαντήλι-ερεθισμένη μύτη, γαλάζιο μαντήλι-υγιής μύτη) και ζήτησε από τα παιδιά να 

αναφέρουν ποιο μαντήλι προκαλεί την ερεθισμένη μύτη. Ακολούθως, ο ερευνητής 

παρουσίασε 8 διαφορετικές εικόνες που είχαν μηδενική συμμεταβολή (2 εικόνες από κάθε 

συνδυασμό) και ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν ποιο μαντήλι θα έλεγε ο Robbie (ένας 

άλλος υποθετικός χαρακτήρας) ότι προκαλεί την ερεθισμένη μύτη.    
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Στο δεύτερο πείραμα, παρουσιάστηκαν σε 33 διαφορετικά παιδιά, ηλικίας 5-6 χρονών, 

6 ιστορίες-προβλήματα (5 ιστορίες-προβλήματα μη συμμεταβολής και 1 ιστορία-πρόβλημα 

συμμεταβολής). Για παράδειγμα, σε μια ιστορία-πρόβλημα ένας υποθετικός χαρακτήρας, ο 

Paul, εξέφρασε την άποψη ότι το να αισθάνεται ένα άτομο νυσταγμένο δεν εξαρτάται από την 

ημέρα ή τη νύχτα. Αφού τα παιδιά εξέφρασαν τη δική τους άποψη, ο ερευνητής τοποθέτησε 

μπροστά στα παιδιά 12 εικόνες. Οι 5 εικόνες παρουσίαζαν παιδιά να είναι ξύπνια κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, 5 εικόνες παρουσίαζαν παιδιά να κοιμούνται κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, 1 εικόνα παρουσίαζε παιδιά να κοιμούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας και 1 εικόνα 

παρουσίαζε παιδιά να είναι ξύπνια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, ο ερευνητής 

διατύπωνε τις ακόλουθες δυο ερωτήσεις: (α) “με βάση τις εικόνες, η άποψη του Paul είναι 

σωστή;” και (β) “Τι θα έλεγε, τώρα ο Paul, βλέποντας τις εικόνες;” 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής επιβεβαίωσαν και επανέλαβαν τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών (π.χ., Ruffme κ.ά., 1993) που έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας αντιλαμβάνονται απλές αιτιώδεις σχέσεις μεταβλητών. Ωστόσο, οι δεξιότητες 

αξιολόγησης αποδείξεων των παιδιών αποδείχτηκαν πολύ περιορισμένες, αφού (α) η 

ικανότητα αξιολόγησης αποδείξεων περιορίζεται μόνο σε απλές περιπτώσεις συμμεταβολής, 

(β) αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες σε περιπτώσεις μη συμμεταβολής και (γ) δεν ήταν 

ικανά να διαφοροποιήσουν τη θεωρία τους από τις αποδείξεις.   

 

2.7.2 Αντιδράσεις Σχετικά με το Εννοιολογικό Πλαίσιο 

Σκληρή κριτική στις έρευνες της Kuhn και των συνεργατών της (Kuhn, 1989. Kuhn 

κ.ά., 1988. Kuhn κ.ά., 1992) άσκησε και η Koslowski (1996). H κριτική της Koslowski 

επικεντρώθηκε σε δυο σημεία: Πρώτο, στη χρήση της συμμεταβολής ως συνώνυμο της 

αιτιώδους σχέσεως και, δεύτερο, στην υποτίμηση των απαντήσεων των υποκειμένων, που 

ήταν βασισμένες σε μια θεωρία παρά σε δεδομένα.  

Η Koslowski (1996) αμφισβήτησε τις μεθόδους και τα αποτελέσματα αρκετών 

ερευνών που ασχολήθηκαν με τις δεξιότητες αξιολόγησης αποδείξεων, επειδή, στις έρευνες 

αυτές, οι δεξιότητες αξιολόγησης αποδείξεων αξιολογήθηκαν, ζητώντας από τα υποκείμενα 

να κρίνουν την αιτιότητα αποκλειστικά με τη χρήση συμμεταβαλλόντων δεδομένων. Η 

πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα, κατά την Koslowski (1996), οι έρευνες αυτές να 
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οδηγήσουν σε μια ασυμπλήρωτη ή παραποιημένη εικόνα των ικανοτήτων συλλογισμού των 

παιδιών και των ενηλίκων, αφού απαιτούσε από τα άτομα, από τη μια, να κρίνουν 

καταστάσεις που είναι πλούσιες θεωρητικά, παραμερίζοντας και αγνοώντας τη θεωρία και 

τους μηχανισμούς και, από την άλλη, να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που τους 

δίνονται με τη μορφή των συμμεταβαλλόμενων γεγονότων. Η Koslowski (1996) υποστήριξε 

ότι δεν αποτελεί ορθή επιστημονική πρακτική να μη λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

προηγούμενες πεποιθήσεις των υποκειμένων, αλλά να στηρίζονται μόνο στα πρόσφατα 

συμμεταβαλλόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει, γιατί ούτε η θεωρία, αλλά ούτε και τα 

συμμεταβαλλομένα δεδομένα μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε επιστημονική 

επιτυχία. Το κάθε ένα πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο του άλλου και να περιορίζεται από 

το άλλο. Δηλαδή, η επιστήμη απαιτεί όπως οι μηχανισμοί και τα συμμεταβαλλόμενα 

δεδομένα να θεωρούνται αλληλεξαρτώμενα. Για να υποστηρίξεις ότι τα άτομα στηρίζονται 

στις θεωρίες και στους μηχανισμούς, πρέπει να δείξεις ότι τα άτομα, όταν αξιολογούν 

δεδομένα, στηρίζονται σε θεωρητικούς παράγοντες με μεθοδολογικά θεμιτό τρόπο.  Όταν τα 

άτομα, στις έρευνες των Kuhn κ.ά. (1988), στηρίζονταν στις θεωρίες τους, αλλά και στα 

συμμεταβαλλόμενα γεγονότα, για να στηρίξουν τις απαντήσεις τους, τότε ο συλλογισμός τους 

θεωρείτο ως μη επιστημονικός και λανθασμένος (Koslowski & Masnick, 2002). Η Κuhn και 

οι συνεργάτες της χειρίζονταν τις θεωρίες και τους μηχανισμούς ως τελείως ξεχωριστά και 

κατώτερα των συμμεταβαλλόμενων γεγονότων. Σύμφωνα όμως με την  Koslowski (1996. 

Koslowski & Masnick, 2002), η προσέγγιση που ακολουθούσαν τα υποκείμενα, όχι μόνο δεν 

ήταν λανθασμένη, αλλά ήταν και επιστημονικά θεμιτή, αφού, σύμφωνα με την ορθολογιστική 

επιστήμη, τα δεδομένα, που προκύπτουν από τις σχέσεις συμμεταβολής, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο όταν στηρίζονται σε ένα μηχανισμό ή μια θεωρία.  

Επιπρόσθετα, παρόλο που η συμμεταβολή είναι μια αναγκαία συνθήκη για την 

αιτιώδη σχέση δυο μεταβλητών, δεν είναι απαραίτητη, γιατί η συμμεταβολή δεν υπονοεί την 

αιτιότητα. Ωστόσο, επειδή συχνά η αληθινή αιτία συμμεταβάλλεται με το αποτέλεσμα, ο 

εντοπισμός συμμεταβαλλομένων γεγονότων είναι ένας χρήσιμος τρόπος για τον περιορισμό 

των πιθανών αιτιών ενός γεγονότος κατά τη διάρκεια του καθημερινού επιστημονικού 

συλλογισμού. Στον αυθεντικό επιστημονικό συλλογισμό, οι συμμεταβαλλόμενες πληροφορίες 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, αφού βοηθούν τους επιστήμονες να αποφασίσουν ποιες από όλες τις 

πιθανές αιτίες που πρέπει να μελετήσουν είναι αιτιώδεις.  
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2.8 Ολοκληρωμένες Ερευνητικές Προσεγγίσεις: Αυτοκατευθυνόμενος ή 

Μερικώς Κατευθυνόμενος Πειραματισμός 

Οι έρευνες, που εξετάζουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά των υποκειμένων κατά τη 

διάρκεια του αυτοκατευθυνόμενου πειραματισμού, ενσωματώνουν όλες τις διαδικασίες του 

πειραματισμού και της αξιολόγησης δεδομένων, που συζητήθηκαν προηγουμένως. Οι αρχικές 

έρευνες επιστημονικού συλλογισμού, που μελετούσαν τις διάφορες διαδικασίες απομονωμένα 

η μια από την άλλη, είχαν διάφορα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, παρείχαν τη δυνατότητα 

στον ερευνητή να διενεργεί άμεσες συγκρίσεις σχετικά με τον τρόπο που οι διάφορες ομάδες 

των υποκειμένων εκπληρώνουν το στόχο. Εντούτοις, για να γίνει πλήρως κατανοητή η 

διαδικασία του επιστημονικού συλλογισμού, είναι αναγκαίο να μελετηθούν όλες οι 

διαδικασίες ενσωματωμένες μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, αφού, με τον τρόπο αυτό, 

προσφέρονται περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη μεθοδολογία των προηγούμενων 

ερευνών. Κατ' αρχάς, οι στόχοι του αυτοκατευθυνόμενου πειραματισμού είναι πιο αυθεντικοί, 

αφού παρουσιάζουν πολλά όμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την πραγματική 

επιστημονική δραστηριότητα, που γίνεται τόσο μέσα στα εργαστήρια επιστήμης, όσο και σε 

καθημερινά περιβάλλοντα. Δεύτερο, ακόμα κι αν όλες οι διαδικασίες του επιστημονικού 

συλλογισμού γίνουν κατανοητές ανεξάρτητα η μια από την άλλη, μια πλήρης κατανόηση της 

επιστημονικής σκέψης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη γνώση του τρόπου που όλες αυτές οι 

διαδικασίες ενοποιούνται.  

Ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού συλλογισμού περιλαμβάνει τη διαδικασία της 

κυκλικής εναλλαγής όλων των φάσεων μιας επιστημονικής διερεύνησης (διατύπωση και 

αναθεώρηση της υπόθεσης, πειραματισμός και αξιολόγηση δεδομένων). Τρίτο, οι έρευνες 

αυτές περιλαμβάνουν τη διερεύνηση ενός πολυμεταβλητού αιτιαώδους συστήματος, όπου είτε 

τα ίδια τα άτομα αρχίζουν και κατευθύνουν τις ενέργειές τους (hands-on systems), είτε τα 

άτομα εμπλέκονται σε προσομοιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό, 

παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνητή να ελέγχει την προηγούμενη γνώση των υποκειμένων 

καθώς και το σύστημα φυσικής πραγματικότητας (Klahr, 1994. Zimmerman, 2000, 2007).  

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών σχετικών 

με τον αυτοκατευθυνόμενο πειραματισμό.  
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Πίνακας 2 
 

Έρευνες Σχετικές με τον Αυτοκατευθυνόμενο Πειραματισμό 
Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Klahr, D., & Dunbar, K. 
(1988). Dual Space search 
during Scientific Reasoning. 
Cognitive Science, 12, 1-48. 

UΔείγμα:  
20 φοιτητές πανεπιστημίου με γνώσεις προγραμματισμού 
UΣκοπός: 
Ο εντοπισμός της λειτουργίας ενός άγνωστου πλήκτρου ενός 
ρομπότ-φορτηγού (Big Track). 

 Τα υποκείμενα κατηγοριοποιήθηκαν σε θεωρητικούς και 
πειραματιστές. Οι θεωρητικοί στηρίζονταν στο χώρο των 
υποθέσεων για να διατυπώσουν μια νέα υπόθεση, ενώ οι 
πειραματιστές εξερευνούσαν το χώρο των πειραμάτων, 
για να ανακαλύψουν κανονικότητες στα αποτελέσματα 
των πειραμάτων. 

Dunbar, K., & Klahr, D. 
(1989). Developmental 
differences in scientific 
discovery processes. In D. 
Klahr, & Κ. Kotovsky (Eds.), 
Complex information 
processing: The impact of 
Herbert A. Simon (pp. 109-
143). Hillsdale , NJ : Lawrence 
Erlbaum Associates. 

UΔείγμα:  
10 φοιτητές πανεπιστημίου με γνώσεις προγραμματισμού 
UΣκοπός: 
Να διαπιστώσουν αν τα άτομα είναι ικανά να εντοπίσουν τη 
λειτουργία ενός άγνωστου πλήκτρου ενός ρομπότ- φορτηγού 
(Big Track), στηριζόμενοι αποκλειστικά στο χώρο των 
υποθέσεων. 

 Τα υποκείμενα κατηγοριοποιήθηκαν σε θεωρητικούς και 
πειραματιστές. 
 Τα υποκείμενα είχαν την τάση να εκτελούν πειράματα 
θετικού ελέγχου (Klayman & Ha, 1987) και να μην 
απορρίπτουν τις υποθέσεις τους, με βάση ασύμφωνα 
πειραματικά δεδομένα. 

Schauble, L. (1990). Belief 
revision in children: The role 
of prior knowledge and 
strategies for generating 
evidence. Journal of 
Experimental Child 
Psychology, 49, 31-57. 
 

UΔείγμα: 
22 μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Εξέτασε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συλλογισμού των 
μαθητών  καθώς και τον τρόπο που οι μαθητές αναθεωρούν τις 
πεποιθήσεις τους με την πάροδο του χρόνου. 
UΜέθοδος: 
 Τα υποκείμενα εργάστηκαν για 8 εβδομάδες σε συναντήσεις 
διάρκειας 30-45 λεπτών στο μικρόκοσμο  Daytona, για να  
εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των 
αυτοκινήτων κούρσας. 
 
 

 Οι επεξηγηματικές στρατηγικές των μαθητών βελτιώθηκαν 
με την πάροδο του χρόνου.  
 Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές επεξηγούσαν τα 
πειραματικά αποτελέσματα με βάση τις προηγούμενες 
πεποιθήσεις τους. 
 Σπάνια οι μαθητές κρατούσαν σημειώσεις σχετικά με τα 
πειράματα που εκτελούσαν στον υπολογιστή. 
 Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν έγκυρες στρατηγικές, 
κατανόησαν καλύτερα τη δομή του μικρόκοσμου. 
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Πίνακας 2 (συνέχεια) 

Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Schauble, L., Klopfer, L. E., & 
Raghavan, K. (1991). Students’ 
transition from an engineering 
model to a science model of 
experimentation.  Journal of 
Research in Science Teaching, 
28, 859-882. 
 

UΔείγμα: 
16 μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Να διαπιστωθεί αν η στρατηγική πειραματισμού των παιδιών 
επηρεάζεται από τους στόχους που θέτουν κατά τον 
πειραματισμό. 
UΜέθοδος: 
Τα υποκείμενα εργάστηκαν σε δυο διαφορετικά μοντέλα 
πειραματισμού: στο επιστημονικό μοντέλο, ζητήθηκε να 
εντοπίσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές, ενώ, 
στο μηχανιστικό μοντέλο ζητήθηκε να παράξουν ένα επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

 Τα παιδιά, που εργάστηκαν με βάση το επιστημονικό 
μοντέλο, εργάζονταν με συστηματικό τρόπο για να 
εντοπίσουν την επίδραση κάθε μεταβλητής είτε μόνη της, 
είτε σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές και κατέβαλαν 
προσπάθεια να εντοπίσουν αιτιατές ή μη αιτιώδους σχέσεις 
ανάμεσα στις  εξαρτημένες και τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 
 Τα παιδιά που εργάστηκαν με βάση το μηχανιστικό 
μοντέλο εστιάζονταν κυρίως στους αιτιατούς παράγοντες, 
ενώ παράβλεπαν τους παράγοντες που θεωρούσαν ότι ήταν 
μη αιτιατοί με το αποτέλεσμα. 

Klahr, D., Fay, A., & Dunbar, 
K. (1993).  Heuristics for 
scientific experimentation: A 
developmental study. 
Cognitive Psychology, 25, 111-
146. 
 

UΔείγμα: 
32 μαθητές τρίτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου και 32 
φοιτητές πανεπιστημίου 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν αν υπάρχουν εξελικτικές διαφορές στις διερευνητικές 
ικανότητες ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά. 

 Τα παιδιά διατύπωσαν διαφορετικές υποθέσεις από τους 
ενήλικες. 
 Τα παιδιά δεν εγκατέλειπαν εύκολα τις υποθέσεις τους 
και δεν χρησιμοποιούσαν τα αποτελέσματα από την 
αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων, για να διατυπώσουν 
μια νέα υπόθεση 
 Τα παιδιά δεν επιχειρούσαν να ελέγξουν αν οι υποθέσεις 
τους ήταν σύμφωνες με τα προηγούμενα πειραματικά 
δεδομένα. 

Shunn, C. D., & Klahr, D. 
(1993).  Self vs. other-
generated hypotheses in 
scientific discovery. 
Proceedings of Fifteenth 
Annual Meetings of Cognitive 
Science Society. 
 

UΔείγμα: 
42 φοιτητές πανεπιστημίου 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν αν τα άτομα αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τις 
δικές τους υποθέσεις από ότι τις υποθέσεις των άλλων ατόμων. 
UΜέθοδος: 
Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Στα υποκείμενα της 
πρώτης ομάδας δόθηκε μια αρχική υπόθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της άγνωστης εντολής, ενώ τα υποκείμενα της 
δεύτερης ομάδας διατύπωναν τις δικές τους αρχικές υποθέσεις. 

 Τα υποκείμενα, στα οποία δόθηκε μια αρχική υπόθεση 
σχετικά με τη λειτουργία της άγνωστης εντολής 
παρουσίασαν τις λιγότερες λανθασμένες λύσεις στο 
πρόβλημα, δημιουργούσαν περισσότερα προγράμματα στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ξόδεψαν περισσότερο χρόνο για 
να επιλύσουν το πρόβλημα και έδωσαν περισσότερες 
πληροφορίες για τα προγράμματα που δημιουργούσαν. 
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Πίνακας 2 (συνέχεια) 

Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Penner, D. E., & Klahr, D. 
(1996).  The interaction of 
domain-specific knowledge 
and domain-general discovery 
strategies: A study with 
sinking objects. Child 
Development, 67, 2709-2727. 
 
 

UΔείγμα: 
30 παιδιά ηλικίας 10, 12 και 14 χρονών με ισχυρές 
προϋπάρχουσες ιδέες σχετικά με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ταχύτητα βύθισης ενός αντικειμένου μέσα στο 
νερό (θεωρούσαν ότι το βάρος ενός αντικειμένου είναι ο μόνος 
παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα βύθισής του). 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυο τύπους γνώσεων 
(εξειδικευμένες γνώσεις και γνώσεις ανεξάρτητες από 
επιμέρους γνωστικά πεδία) 

 Τα μεγαλύτερα παιδιά δεν εστίασαν την προσοχή τους 
μόνο στον παράγοντα βάρος, αλλά εξέτασαν την επίδραση 
των διαφορών μεταβλητών στο αποτέλεσμα.  
 Τα μικρότερα παιδιά προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι 
προηγούμενες ιδέες τους ήταν σωστές, επικεντρώνοντας 
την προσοχή τους μόνο στον παράγοντα βάρος καθώς και 
σε πειράματα που διερευνούσαν αυτή τη μεταβλητή.  
 Ανεξάρτητα, από τις προηγούμενες γνώσεις και τις 
πειραματικές στρατηγικές, όλα τα παιδιά οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα ότι το βάρος, ως μεταβλητή, δεν μπορεί από 
μόνη της να καθορίσει την ταχύτητα βύθισης των 
αντικειμένων.  

Schauble, L. (1996). The 
development of scientific 
reasoning in knowledge-rich 
contexts. Developmental 
Psychology, 32, 102-119. 
 

UΔείγμα: 
10 μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου και 10 
ενήλικες με μη κολεγιακή μόρφωση 
UΣκοπός: 
Εξέτασε την ανάπτυξη του επιστημονικού συλλογισμού κατά 
την επίλυση δυο προβλημάτων (canal task και spring task). 
UΜέθοδος: 
 Σε κάθε πρόβλημα, τα υποκείμενα αφιέρωσαν τρεις 
40λεπτες συναντήσεις.  
 Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με κάθε πρόβλημα, τα 
υποκείμενα σχεδίαζαν και εκτελούσαν πειράματα, κατέγραφαν 
τα πειραματικά αποτελέσματα σε κάρτες που τους δόθηκαν, 
ερμήνευαν και αιτιολογούσαν τα πειραματικά αποτελέσματα.  

 Oι πειραματικές στρατηγικές τόσο των παιδιών, όσο και 
των ενηλίκων, βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. 
 Tα παιδιά εκτελούσαν αρκετά πειράματα σε επανάληψη 
και οι πειραματικές τους προσπάθειες ήταν λιγότερο 
ενημερωτικές σε σχέση με τους ενήλικες.  
 Tα παιδιά εκτελούσαν πειράματα, για να διερευνήσουν 
την επίδραση μεταβλητών τις οποίες είχαν ήδη κατανοήσει, 
σε αντίθεση με τους ενήλικες, που διερευνούσαν και 
μεταβλητές που δεν είχαν κατανοήσει.  
 Tα παιδιά χρησιμοποιούσαν τη δεξιότητα του ελέγχου 
των μεταβλητών στο 33,3% των πειραματικών 
προσπαθειών τους σε κάθε πρόβλημα, σε αντίθεση με τους 
ενήλικες που παρουσίασαν μια βελτίωση στη δεξιότητα 
αυτή από το 50% των πειραματικών τους προσπαθειών στο 
πρώτο πρόβλημα, στο 63% των πειραματικών τους 
προσπαθειών στο δεύτερο πρόβλημα.  
 Οι αλλαγές τόσο στις πειραματικές στρατηγικές, όσο και 
στις προϋπάρχουσες γνώσεις, υποβοηθούν στην ανάπτυξη 
του επιστημονικού συλλογισμού.  
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Πίνακας 2 (συνέχεια) 
 

Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Chen, Z., & Klahr, D. (1999). 
All other things being equal: 
Children’s acquisition of the 
control of variables strategy.  
Child Development, 70, 1098-
1120. 
 
 

UΔείγμα: 
87 μαθητές δεύτερης, τρίτης και τετάρτης τάξης δημοτικού 
σχολείου 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν την ικανότητα των παιδιών να σχεδιάζουν “δίκαια 
πειράματα,” χρησιμοποιώντας τη στρατηγική του ελέγχου των 
μεταβλητών καθώς και αν είναι ικανά να γενικεύουν τη 
στρατηγική αυτή σε άλλα περιβάλλοντα διερεύνησης. 
UΜέθοδος: 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Τα παιδιά της πρώτης 
ομάδας διδάχτηκαν ατομικά τη δεξιότητα του ελέγχου των 
μεταβλητών και οι ερευνητές, κατά τη διάρκεια των 
διερευνήσεων, υπέβαλλαν βοηθητικές ερωτήσεις στα παιδιά πριν 
και μετά από κάθε πείραμα. Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας δε 
διδάχτηκαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών, αλλά κατά 
τη διάρκεια των διερευνήσεων, οι ερευνητές υπέβαλλαν τις ίδιες 
ερωτήσεις που υπέβαλαν στα παιδιά της πρώτης ομάδας. Στα 
παιδιά της τρίτης ομάδας δεν έγινε ούτε άμεση διδασκαλία, ούτε 
οι ερευνητές υπέβαλαν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των 
διερευνήσεων. 

 Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου είναι ικανά, με την 
κατάλληλη διδασκαλία, να κατανοούν τη δεξιότητα του 
ελέγχου των μεταβλητών και να σχεδιάζουν και να 
αξιολογούν απλά “δίκαια πειράματα.”  
 Η άμεση διδασκαλία της δεξιότητας του ελέγχου των 
μεταβλητών σε συνδυασμό με ερωτήσεις κατανόησης ήταν ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας της δεξιότητας του 
ελέγχου των μεταβλητών. 
 Εντοπίστηκαν αναπτυξιακές διαφορές ως προς την 
ικανότητα μεταφοράς της δεξιότητας του ελέγχου των 
μεταβλητών  από το περιβάλλον στο οποίο έγινε η άμεση 
διδασκαλία σε διαφορετικό περιβάλλον διερεύνησης.  

Gleason, M. E., & Schauble, L. 
(2000). Parents’ assistance of 
their children’s scientific 
reasoning.  Cognition & 
Instruction, 17, 343-378. 

UΔείγμα: 
20 δυάδες αποτελούμενες από ένα γονέα και το παιδί του  
UΣκοπός: 
Να εντοπίσουν τις στρατηγικές διερεύνησης και τους τρόπους που 
αλληλεπιδρούν δυάδες ατόμων, που αποτελούνται από ένα γονέα 
και το παιδί του, όταν εμπλέκονται σε μια επιστημονική 
διερεύνηση. 
UΜέθοδος: 
Εργάστηκαν για 45 λεπτά, για να επιλύσουν ένα πρόβλημα 
επιστημονικού συλλογισμού (swallow water problem) 

 Οι δυάδες ήταν πιο αποτελεσματικές, αφού σχεδίαζαν 
συστηματικά πειράματα, για να επιβεβαιώσουν τις 
διαπιστώσεις τους ή για να ελέγξουν απροσδόκητα 
αποτελέσματα, κατέγραφαν τα δεδομένα τους και κατέληγαν 
σε ορθά συμπεράσματα.  
 Μετά από προσεκτική εξέταση των αποτελεσμάτων, οι 
ερευνητές συμπέραναν ότι οι γονείς είχαν τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στη διερεύνηση, αφού ήταν αυτοί που 
κατέγραφαν τα δεδομένα, διατύπωναν ορθά συμπεράσματα 
και χειρίζονταν τον εξοπλισμό. 
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Πίνακας 2 (συνέχεια) 
 

Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Toth, E. E., Klahr, D., & Chen, 
Z. (2000). Bridging research 
and practice: A cognitively 
based classroom intervention 
for teaching experimentation 
skills to elementary school 
children.  Cognition and 
Instruction, 17, 423-460. 
 
 

UΔείγμα: 
77 μαθητές τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν κατά πόσον η διδασκαλία της δεξιότητας του ελέγχου 
μεταβλητών μπορεί να έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα με αυτά 
της ατομικής διδασκαλίας της έρευνας των Chen & Klahr (1999). 
UΜέθοδος: 
Πριν τη διδασκαλία, διεξήχθησαν ατομικές συνεντεύξεις με 21 
μαθητές για να εντοπιστούν οι ικανότητές τους για έλεγχο 
μεταβλητών και αμέσως μετά τη διδασκαλία, διεξήχθησαν 
ατομικές συνεντεύξεις με 22 διαφορετικούς μαθητές, για να γίνει 
σύγκριση των ικανοτήτων για έλεγχο μεταβλητών, πριν και μετά 
τη διδακτική παρέμβαση. 

 Η έρευνα επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης έρευνας (Chen & Klahr, 1999).  
 Η διδασκαλία βελτίωσε την ικανότητα των παιδιών να 
ελέγχουν μεταβλητές κατά τη διάρκεια του πειραματισμού. 
 Παρατηρήθηκε βελτίωση στις δεξιότητες εξαγωγής 
έγκυρων συμπερασμάτων και στην ικανότητα των παιδιών να 
αξιολογούν πειράματα που γίνονται από άλλους.  
 

Keselman, A. (2003). 
Supporting inquiry learning by 
promoting normative 
understanding of multivariable 
causality.  Journal of Research 
in Science Teaching, 40, 898–
921. 
 

UΔείγμα: 
74 μαθητές έκτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Σύγκρινε την αποτελεσματικότητα τριών διδακτικών 
παρεμβάσεων στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών43T.  
UΜέθοδος: 
 43TΟι μαθητές της ομάδας ελέγχου 43Tεργάστηκαν σε δυάδες 
με το λογισμικό Earthquake Forecaster.43T Οι μαθητές εκτελούσαν 
εικονικά πειράματα 43Tκαι παρατηρούσαν το αποτέλεσμα στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
 Οι μαθητές της ομάδας εξάσκησης εργάστηκαν, αρχικά, 
σε δυάδες με το λογισμικό Earthquake Forecaster (με τον ίδιο 
τρόπο που εργάστηκαν οι μαθητές της ομάδας ελέγχου) και στη 
συνέχεια, 43Tεξασκήθηκαν στην πρόβλεψη ενός αποτελέσματος 
λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς παράγοντες (μεταβλητές) 43T.  
 Οι μαθητές της ομάδας διδασκαλίας ακολούθησαν τον 
ίδιο τρόπο εργασίας των μαθητών της ομάδας εξάσκησης και 
επιπρόσθετα, δέχτηκαν διδασκαλία, για τη διενέργεια προβλέψεων 
σχετικά με τον κίνδυνο πλημμύρων.  

 43TΟι μαθητές, που ανήκαν στην ομάδα διδασκαλίας, 
βελτίωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανότητα να 
καταλήγουν σε συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη 
πολλαπλά δεδομένα από τους μαθητές των άλλων δυο 
ομάδων.  
 43TΟι μαθητές που εξασκήθηκαν στην πρόβλεψη ενός 
αποτελέσματος, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς 
παράγοντες, έδιναν μεγαλύτερη προσοχή στις αποδείξεις και 
είχαν την τάση να χρησιμοποιούν μια ελεγχόμενη στρατηγική 
σύγκρισης. 
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 Πίνακας 2 (συνέχεια) 

Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Triona, L. M., & Klahr, D. 
(2003). Point and click or grab 
and heft: Comparing the 
influence of physical and 
virtual instructional materials 
on elementary school students’ 
ability to design experiments.  
Cognition and Instruction, 21, 
149-173. 
 

UΔείγμα:
92 μαθητές τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν την αποτελεσματικότητα δυο διαφορετικών μεθόδων 
διδασκαλίας σχετικά με το σχεδιασμό απλών έγκυρων 
πειραμάτων.  
UΜέθοδος: 
Οι μισοί μαθητές  χρησιμοποιούσαν πραγματικά αντικείμενα, 
ενώ οι άλλοι μισοί μαθητές χρησιμοποιούσαν τα ίδια ακριβώς 
αντικείμενα σε εικονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
στην ομάδα παιδιών, που χρησιμοποίησε πραγματικά 
αντικείμενα κατά τη διερεύνηση, και στην ομάδα παιδιών, 
που χρησιμοποίησε εικονικά αντικείμενα.  
 Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ικανότητα 
των παιδιών να ελέγχουν μεταβλητές, να σχεδιάζουν δίκαια 
πειράματα και να  αιτιολογούν λεκτικά τις επιλογές τους. 
 

Zimmerman, C., Raghavan, K., 
& Sartoris, M. (2003). The 
impact of the  MARS 
curriculum on students’ ability 
to coordinate theory and 
evidence.  International 
Journal of Science Education, 
25, 1247-1271.   
 
 

UΔείγμα:
14 μαθητές έκτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Σύγκριναν την αποτελεσματικότητα δυο αναλυτικών 
προγραμμάτων. Το ένα αναλυτικό πρόγραμμα ήταν βασισμένο 
στη διερεύνηση και το άλλο αναλυτικό πρόγραμμα ήταν 
βασισμένο στη διερεύνηση με εστίαση σε ποιοτικά μοντέλα 
δεδομένων.  
UΜέθοδος: 
Διενέργεια ατομικών δομημένων συνεντεύξεων κατά τη 
διάρκεια της διερεύνησης, με σκοπό να εντοπίσουν τις 
μεταβλητές που επηρεάζουν την ισορροπία ενός ζυγού.

 Οι μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν σε θεωρητικούς 
(theory-modifying or theory-preserving) και σε 
πειραματιστές (theory generating).  
 Οι θεωρητικοί προσέγγισαν το γνωστικό στόχο 
διατυπώνοντας και ελέγχοντας τις θεωρίες τους, 
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από ελεγχόμενες δοκιμές 
και ελεύθερης μορφής εξερεύνησης του ζυγού.  
 Οι πειραματιστές δε διατύπωναν τις θεωρίες τους πριν 
από την παραγωγή αποδείξεων, αλλά διενεργούσαν 
ελεγχόμενες συγκρίσεις, καθόριζαν τα αποτελέσματα κάθε 
μεταβλητής και ακολούθως διατύπωναν ένα ποσοτικό 
κανόνα.

Kanari, Z., & Millar, R. 
(2004). Reasoning from data: 
How students collect and 
interpret data in science 
investigations.  Journal of 
Research in Science Teaching, 
41, 748-769. 
 
 

UΔείγμα:
60 παιδιά ηλικίας 9, 11 και 13 χρονών 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν τις στρατηγικές, που ακολουθούν τα παιδιά στις 
διερευνήσεις τους, και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν 
δεδομένα για εξαγωγή συμπερασμάτων. 
UΜέθοδος: 
Τα μισά υποκείμενα ασχολήθηκαν με ένα πρόβλημα με 
εκκρεμές  και τα άλλα μισά με το πρόβλημα της μετακίνησης 
αντικειμένων.

 Όλα τα παιδιά κατέληξαν στο σωστό συμπέρασμα για 
τη σχέση της αιτιώδους μεταβλητής με την εξαρτημένη 
μεταβλητή, ενώ μόνο τα μισά παιδιά έδωσαν τη σωστή 
απάντηση για τη σχέση της μη αιτιώδους μεταβλητής με 
την εξαρτημένη μεταβλητή.  
 Οι μαθητές παρουσίασαν δυσκολία στην αξιολόγηση 
πειραματικών αποτελεσμάτων, και έτειναν να 
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μετρήσεις, που ήταν 
σύμφωνες με τις αρχικές τους υποθέσεις, αγνοώντας 
αντίθετα αποτελέσματα.
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Πίνακας 2 (συνέχεια) 
 

Συγγραφέας – Τίτλος 
(χρονολογική σειρά) 

Μέθοδος – Δείγμα - Σκοπός Αποτελέσματα 

Klahr, D., & Nigam, M. 
(2004). The Equivalence of 
Learning Paths in Early 
Science Instruction: Effects of 
Direct Instruction and 
Discovery Learning.  
Psychological Science, 15, 
661-667. 
 
 

UΔείγμα: 
112 μαθητές τρίτης και τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Εξέτασαν την αποτελεσματικότητα δυο διαφορετικών μεθόδων 
διδασκαλίας: της άμεσης διδασκαλίας και της διερευνητικής 
μάθησης (discovery learning), όσον αφορά τη δεξιότητα 
ελέγχου μεταβλητών.  
UΜέθοδος: 
 Η έρευνα διενεργήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση, τα 
υποκείμενα εκτέλεσαν πειράματα σε ράμπες. Στη δεύτερη 
φάση, η μια ομάδα παιδιών δέχτηκε άμεση διδασκαλία σχετικά 
με τον έλεγχο μεταβλητών, ενώ τα παιδιά της άλλης ομάδας 
(διερευνητική μάθηση) όχι.  

 Τα υποκείμενα στα οποία εφαρμόστηκε η άμεση 
διδασκαλία είχαν στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα από 
τα υποκείμενα που διδάχτηκαν με την άλλη μέθοδο 
διδασκαλίας.  
 

Kuhn, D., & Dean, D. (2005). 
Is developing scientific 
thinking all about learning to 
control variables?. 
Psychological Science, 16, 
866–870. 
 

UΔείγμα: 
42 μαθητές έκτης τάξης δημοτικού σχολείου με χαμηλές 
σχολικές επιδόσεις 
UΣκοπός: 
Να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής 
παρέμβασης, όπου τα παιδιά εξέταζαν την επίδραση μόνο μιας 
μεταβλητής της κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.  
UΜέθοδος: 
 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες.  
 Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας (12 μαθητές) 
εργάστηκαν για 12 45λεπτες συναντήσεις σε δυάδες 
εξερευνώντας ένα λογισμικό σχετικό με τους σεισμούς 
(Earthquake Forecaster).  
 Οι μαθητές της 2ης ομάδας ελέγχου (12 μαθητές) εργάστηκαν 
με το ίδιο λογισμικό στην ίδια χρονική διάρκεια με τα παιδιά 
της πειραματικής ομάδας, χωρίς, ωστόσο, να δεχτούν τη 
διδακτική παρέμβαση.  
 Τα παιδιά της 1ης ομάδας ελέγχου (18 μαθητές) εργάστηκαν 
μόνο για 45 λεπτά με το λογισμικό. 

 Όλοι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 
διερευνούσαν την επίδραση μόνο μιας μεταβλητής, ακόμα 
και στις περιπτώσεις όπου οι ερευνητές δε ζητούσαν από 
αυτούς να επικεντρωθούν στη διερεύνηση μόνο μιας 
μεταβλητής.  
 Οι μαθητές των ομάδων ελέγχου επικεντρώνονταν σε 
περισσότερες από μια μεταβλητές σε κάθε διερεύνηση.  
 Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας διατύπωσαν 
στατιστικά περισσότερα ορθά συμπεράσματα από τους 
μαθητές των ομάδων ελέγχου.  
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Garcia-Mila, M., & Andersen, 
C. (2007).  Developmental 
change in notetaking during 
scientific inquiry. 20TInternational 
Journal of Science Education, 
29, 20T1035-1058. 
 
 

UΔείγμα: 
15 μαθητές τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου και 16 ενήλικες 
UΣκοπός: 
Να εξετάσουν τη χρήση ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης 
(σημειωματάριο).  
UΜέθοδος: 
 Διερεύνηση ενός αριθμού πολυμεταβλητών συστημάτων 
χρονικής διάρκειας δέκα εβδομάδων.  
 Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα υποκείμενα είχαν την 
επιλογή να τηρούν σημειώσεις. 

 Όλοι σχεδόν οι ενήλικες και μόνο τα μισά παιδιά 
τηρούσαν σημειώσεις. Οι ενήλικες, κατά μέσο όρο, είχαν 
τρεις φορές περισσότερες καταχωρήσεις στα 
σημειωματάριά τους, σε σχέση με τα παιδιά.  
 Η συχνότητα χρήσης του σημειωματάριου από τους 
ενήλικες ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια των δέκα 
εβδομάδων, ενώ, αντίθετα, η συχνότητα χρήσης του 
σημειωματάριου από τα παιδιά σταδιακά μειωνόταν.  
 Τα παιδιά δεν είχαν αντιληφθεί τη χρησιμότητα  της 
χρήσης ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης, σε αντίθεση 
με τους ενήλικες.  Τα παιδιά σπάνια ανασκοπούσαν τις 
σημειώσεις τους και συνήθως κατέγραφαν τα 
συμπεράσματά τους, χωρίς ωστόσο να κάνουν αναφορά σε 
μεταβλητές. 

Kuhn, D. (2007).  Reasoning 
about Multiple Variables: 
Control of Variables Is Not the 
Only Challenge.  Science 
Education, 91 (5), 710-726. 
 

UΔείγμα: 
30 μαθητές τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου 
UΣκοπός: 
Να διερευνήσει την ανάπτυξη ορθών επιστημονικών νοητικών 
μοντέλων πολυμεταβλητής αιτιότητας. 
UΜέθοδος: 
 Αρχικά, αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες διερεύνησης και 
εξαγωγής συμπερασμάτων των μαθητών με το λογισμικό 
Earthquake Forecaster (προ-πειραματική εξέταση).  
 Στην πρώτη φάση της έρευνας, οι μαθητές εργάστηκαν σε 
ζευγάρια για οχτώ συναντήσεις διάρκειας 30-45 λεπτά η κάθε 
μια, με το λογισμικό Ocean Voyage.  
 Στη δεύτερη φάση της έρευνας, οι μαθητές εργάστηκαν 
ατομικά σε 5λεπτες συναντήσεις με το λογισμικό Ocean 
Voyage. 
 Μια εβδομάδα μετά, οι μαθητές εργάστηκαν και πάλι 
ατομικά με το λογισμικό Earthquake Forecaster (μετα-
πειραματική εξέταση). 

 Οι μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν σε επιτυχημένους και 
μη-επιτυχημένους με βάση την επίδοσή τους στη μετα-
πειραματική εξέταση.  
 43TΠαρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιτυχημένων 
μαθητών κατάφερε να εντοπίσει όλες τις αιτιώδεις και μη-
αιτιώδεις μεταβλητές στην πρώτη φάση της έρευνας, 
ωστόσο, όταν τους ζητήθηκε να προβλέψουν το 
αποτέλεσμα διαφόρων συνδυασμών των μεταβλητών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της έρευνας, 
έτειναν να μη λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις όλων των 
αιτιωδών μεταβλητών στο αποτέλεσμα.  
 43TΔεν έδειξαν μια σταθερή συνέπεια ως προς την 
επίδραση της κάθε μεταβλητής, αφού δεν είχαν κατανοήσει 
ότι όταν μια μεταβλητή παράγει ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα, αναμένεται να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα σε 
παρόμοιες συνθήκες στο μέλλον.  
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2.8.1 Έρευνες του Klahr και των Συνεργατών του 

Οι Dunbar και Klahr (1988) εξέτασαν την ικανότητα διερεύνησης 20 φοιτητών με τη 

χρήση ενός ρομπότ (που ονομαζόταν Big Track). Σκοπός των υποκειμένων ήταν να 

ανακαλύψουν τη λειτουργία ενός άγνωστου πλήκτρου, που ονομαζόταν RPT. Αρχικά, τα 

υποκείμενα πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία όλων των πλήκτρων, εκτός από το πλήκτρο 

RPT. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από αυτά να ανακαλύψουν τη λειτουργία του πλήκτρου RPT. 

Τα υποκείμενα έπρεπε, αρχικά, να διατυπώσουν μια υπόθεση για το πως δουλεύει το πλήκτρο 

αυτό και, στη συνέχεια, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν το πρόγραμμα. Όταν τα υποκείμενα 

δήλωναν ότι ανακάλυψαν τη λειτουργία του πλήκτρου ή ολοκληρωνόταν ο χρόνος των 45 

λεπτών, η διαδικασία αυτή σταματούσε. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλα τα 

υποκείμενα ανακάλυψαν τη λειτουργία του πλήκτρου RPT. Ωστόσο, οι Dunbar και Klahr 

(1988) χώρισαν τα υποκείμενα σε δυο ομάδες: σε θεωρητικούς και πειραματιστές. Οι 

θεωρητικοί στηρίζονταν στο χώρο των υποθέσεων, για να διατυπώνουν μια νέα υπόθεση, ενώ, 

αντίθετα, οι πειραματιστές εξερευνούσαν το χώρο των πειραμάτων, για να ανακαλύψουν 

κανονικότητες στα αποτελέσματα των πειραμάτων. Εκτενέστερη αναφορά στους θεωρητικούς 

και στους πειραματιστές θα γίνει στη συνέχεια. 

Οι Dunbar και Klahr (1989) διενέργησαν και μια δεύτερη έρευνα χρησιμοποιώντας το 

ίδιο πρόβλημα. Στην έρευνα αυτή, συμμετείχαν 10 φοιτητές. Σκοπός της έρευνας ήταν να 

διαπιστώσει αν τα άτομα είναι ικανά να λύσουν το πρόβλημα, στηριζόμενοι αποκλειστικά στο 

χώρο των υποθέσεων. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι 

ερευνητές ζήτησαν από τα υποκείμενα να διατυπώσουν μια σειρά από αρχικές υποθέσεις 

σχετικά με τη λειτουργία του πλήκτρου RPT, πριν το πειραματισμό. Στη δεύτερη φάση, τα 

υποκείμενα εκτελούσαν τα πειράματα, όπως ακριβώς γινόταν στην προηγούμενη έρευνα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είναι πιθανό τα άτομα να διατυπώσουν την ορθή 

υπόθεση, χωρίς τη διενέργεια πειραμάτων. Όπως και στην προηγούμενη έρευνα (Dunbar & 

Klahr, 1988), οι ερευνητές χώρισαν τα υποκείμενα σε θεωρητικούς και πειραματιστές. Τα 

άτομα που εντόπισαν τη λειτουργία του πλήκτρου RPT, ερευνώντας το χώρο των υποθέσεων, 

κατατάχτηκαν στους θεωρητικούς, ενώ τα άτομα που απέτυχαν να εντοπίσουν τη λειτουργία 

του πλήκτρου RPT, ερευνώντας το χώρο των υποθέσεων, αλλά εκτέλεσαν μια σειρά άλλων 

πειραμάτων, χωρίς να διατυπώσουν υποθέσεις, κατατάχτηκαν στους πειραματιστές. Με βάση 

τα αποτελέσματα των δυο ερευνών, οι Klahr και Dumbar διαπίστωσαν την τάση των ατόμων 
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να εκτελούν πειράματα θετικού ελέγχου (Klayman & Ha, 1987) και να μην απορρίπτουν τις 

υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. 

Οι  Klahr, Dumbar και Fay (1990) εξέτασαν αν υπάρχουν αναπτυξιακές διαφορές στις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται, για να περιορίζουν την αναζήτηση στο χώρο των 

πειραμάτων, χρησιμοποιώντας ένα ανάλογο της συσκευής Big Track στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, το διαστημόπλοιο ΒΤ. Ως υποκείμενα, χρησιμοποίησαν φοιτητές και μαθητές 

τρίτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου. Οι ερευνητές έδιναν στα υποκείμενα μια αρχική 

υπόθεση για τη λειτουργία του πλήκτρου RPT που ήταν πάντοτε λανθασμένη, και ζητούσαν 

από τα υποκείμενα να γράψουν τρία προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για να 

ελέγξουν την υπόθεση αυτή. Πριν την εκτέλεση ενός προγράμματος, τα υποκείμενα θα έπρεπε 

να προβλέπουν τη συμπεριφορά του διαστημοπλοίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι (α) οι ενήλικες ήταν σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τόσο τη δεδομένη, όσο και μια 

εναλλακτική υπόθεση, και σχεδίαζαν πειράματα, για να εντοπίσουν στοιχεία με τα οποία θα 

μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τις δυο υποθέσεις, ενώ τα παιδιά, όταν πρότειναν μια 

εναλλακτική υπόθεση, εστίαζαν την προσοχή τους μόνο σ’ αυτή, αγνοώντας την άλλη 

υπόθεση, και προσπαθούσαν να αποδείξουν την ορθότητά της, (β) η δυνατότητα των 

υποκειμένων να λαμβάνουν υπόψη πολλαπλές υποθέσεις επηρέαζε τον τύπο των 

πειραματικών στόχων που έθεταν και (γ) τα μικρότερα παιδιά δεν έκαναν σχόλια για τη 

διάκριση του ενός βήματος από το άλλο, διενεργούσαν τα πιο λίγα πειράματα, σχεδίαζαν 

μικρότερα προγράμμματα και έκαναν λιγότερες μεταγνωστικές δηλώσεις.  

Οι Schuun και Klahr (1992) στην έρευνά τους ήθελαν να εξετάσουν αν τα άτομα 

χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές, όταν επιλύουν ένα πιο πολύπλοκο πρόβλημα. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν μια προσομοίωση ενός φορτηγού μεταφοράς γάλακτος (Milk 

truck) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο “οδηγός” του φορτηγού είχε τη δυνατότητα να 

εκτελεί πέντε ενέργειες (να κορνάρει, να μεταφέρει γάλα, να μεταφέρει αυγά, να παίρνει 

χρήματα και να παραλαμβάνει τις άδειες μπουκάλες γάλακτος). Τα υποκείμενα (22 φοιτητές 

που είχαν κάποιες γνώσεις προγραμματισμού) καλούνταν να ανακαλύψουν, όπως και στις 

προηγούμενες έρευνες, τη λειτουργία μιας άγνωστης εντολής. Στην έρευνα αυτή, 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα σύστημα εξωτερικής μνήμης, αφού τα υποκείμενα 

είχαν τη δυνατότητα να καταγράφουν τόσο τα προγράμματα που δημιουργούσαν στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και τα αποτελέσματά των πειραμάτων τους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι (α) τα υποκείμενα είχαν την τάση να διαφοροποιούν ένα ή δυο χαρακτηριστικά 
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κάθε φορά, (β) τα υποκείμενα δημιουργούσαν αρχικά μικρά προγράμματα στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, που η πολυπλοκότητά τους αυξανόταν προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου 

και (γ) τα υποκείμενα που επίλυσαν το πρόβλημα χρησιμοποίησαν μια νέα στρατηγική. 

Συγκεκριμένα, όταν τα υποκείμενα αντιμετώπιζαν δυσκολία, καθώς εξερευνούσαν μια 

κατάσταση, επέλεγαν να εξερευνήσουν μια νέα κατάσταση. Όταν εκπλήρωναν με επιτυχία 

την νέα κατάσταση, τα υποκείμενα επέλεγαν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, 

παρά να εξερευνήσουν μια άλλη νέα κατάσταση.  

Οι Klahr, Fay και Dumbar (1993) εξέτασαν τις διερευνητικές ικανότητες 32 μαθητών 

τρίτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου και 32 φοιτητών πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας 

το ίδιο πρόβλημα, όπως και στις δυο προηγούμενες έρευνες, με τη διαφορά ότι 

χρησιμοποιήθηκε ένα ρομπότ-δράκος (στο ρομπότ Big track Drakon το πλήκτρο “fire” 

αντικαταστήθηκε με το πλήκτρο “breathing fire”). Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να 

διαπιστώσει αν υπάρχουν εξελικτικές διαφορές στις διερευνητικές ικανότητες ανάμεσα στους 

ενήλικες και τα παιδιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τρεις βασικές διαφορές 

ανάμεσα στα παιδιά και τους ενήλικες: (α) Τα παιδιά διατύπωναν διαφορετικές υποθέσεις από 

τους ενήλικες, (β) τα παιδιά δεν εγκατέλειπαν εύκολα τις υποθέσεις τους και δεν 

χρησιμοποιούσαν τα αποτελέσματα από την αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων, για να 

διατυπώνουν μια νέα υπόθεση και (γ) τα παιδιά δεν επιχειρούσαν να ελέγχουν αν οι υποθέσεις 

τους ήταν σύμφωνες με τα προηγούμενα πειραματικά δεδομένα. 

Οι Shunn και Klahr (1993) διενήργησαν επίσης μια άλλη έρευνα, για να εξετάσουν αν 

τα άτομα αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τις δικές τους υποθέσεις από ότι τις υποθέσεις 

των άλλων ατόμων. Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν 42 φοιτητές. Συγκεκριμένα, στην έρευνα 

αυτή χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση ενός φορτηγού μεταφοράς γάλακτος (Milk truck) στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε και σε προηγούμενη έρευνα. Τα υποκείμενα 

καλούνταν να ανακαλύψουν, όπως και στις προηγούμενες έρευνες, τη λειτουργία μιας 

άγνωστης εντολής. Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Στα υποκείμενα της πρώτης 

ομάδας δόθηκε μια αρχική υπόθεση σχετικά με τη λειτουργία της άγνωστης εντολής, ενώ τα 

υποκείμενα της δεύτερης ομάδας διατύπωναν τις δικές τους αρχικές υποθέσεις. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υποκείμενα, στα οποία δόθηκε μια αρχική υπόθεση 

σχετικά με τη λειτουργία της άγνωστης εντολής, παρουσίασαν τις λιγότερες λανθασμένες 

λύσεις στο πρόβλημα, δημιουργούσαν περισσότερα προγράμματα στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, ξόδεψαν περισσότερο χρόνο, για να επιλύσουν το πρόβλημα και έδωσαν 
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περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που δημιουργούσαν. Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτά, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παροχή μιας αρχικής 

υπόθεσης στα υποκείμενα, τα βοήθησε να ελέγχουν υποθέσεις με περισσότερη προσπάθεια. 

Οι Penner και Klahr (1996) διενήργησαν μια άλλη έρευνα, για να εξετάσουν την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυο τύπους γνώσεων (εξειδικευμένες γνώσεις και γνώσεις 

ανεξάρτητες από επιμέρους γνωστικά πεδία) με 30 παιδιά ηλικίας 10, 12 και 14 χρονών. Τα 

παιδιά εμπλέκονταν σε μια διερεύνηση που εξέταζε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

την ταχύτητα βύθισης διαφόρων αντικειμένων μέσα στο νερό. Πριν τη διεξαγωγή της 

διερεύνησης, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια πιλοτική φάση με υποκείμενα ηλικίας 4-20 χρονών, 

για να εντοπίσουν τις προϋπάρχουσες ιδέες τους για το θέμα. Η πιλοτική φάση έδειξε ότι τα 

υποκείμενα είχαν ισχυρές προϋπάρχουσες ιδέες για το θέμα αυτό και θεωρούσαν το βάρος 

των σωμάτων ως το μόνο παράγοντα που καθορίζει την ταχύτητα βύθισης των διαφόρων 

αντικειμένων. Από τα υποκείμενα αυτά, επιλέγηκε το δείγμα της έρευνας. 

Αρχικά, οι ερευνητές παρουσίασαν στα υποκείμενα 28 ζευγάρια αντικειμένων που 

προέκυψαν από το συνδυασμό 8 αντικειμένων ανά δυο, τα οποία διέφεραν στο μέγεθος (μικρό 

ή μεγάλο), στο σχήμα (κύβος ή σφαίρα) και στο υλικό (μέταλλο ή πλαστικό) και ζήτησαν από 

αυτά να προβλέψουν, για το κάθε ζευγάρι αντικειμένων ξεχωριστά, ποιο αντικείμενο θα 

βυθιζόταν πιο γρήγορα στο νερό και να επεξηγήσουν το συλλογισμό τους. Στη συνέχεια, τα 

υποκείμενα σειροθέτησαν τα 8 αντικείμενα αρχίζοντας από το αντικείμενο που θεωρούσαν ότι 

βυθίζεται πιο αργά προς το αντικείμενο που θεωρούσαν ότι βυθίζεται πιο γρήγορα. 

Ακολούθως, τα υποκείμενα επέλεγαν ένα ή δυο αντικείμενα κάθε φορά, τα βύθιζαν σε δυο 

κυλίνδρους με νερό και μελετούσαν την ταχύτητά τους καθώς βυθίζονταν. Σε όλη τη διάρκεια 

της διερεύνησης, τα υποκείμενα είχαν στη διάθεσή τους έναν πίνακα που παρουσίαζε το 

βάρος καθενός από τα 8 αντικείμενα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν εξελικτικές διαφορές όσον αφορά τις 

στρατηγικές πειραματισμού που χρησιμοποίησαν τα υποκείμενα, σε σχέση με τις 

προηγούμενες ιδέες τους σχετικά με το περιεχόμενο της διερεύνησης. Έτσι, τα μεγαλύτερα 

παιδιά δεν εστίασαν την προσοχή τους μόνο στον παράγοντα βάρος, αλλά εξέτασαν την 

επίδραση των διαφορών μεταβλητών στο αποτέλεσμα. Αντίθετα, τα μικρότερα παιδιά 

προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι προηγούμενες ιδέες τους ήταν σωστές, επικεντρώνοντας 

την προσοχή τους μόνο στον παράγοντα βάρος και σε πειράματα που διερευνούσαν αυτή τη 

μεταβλητή. Ανεξάρτητα, όμως από τις προηγούμενες γνώσεις και τις πειραματικές 
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στρατηγικές, όλα τα παιδιά οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το βάρος, ως μεταβλητή, δεν 

μπορεί από μόνη της να καθορίσει την ταχύτητα βύθισης των αντικειμένων.  

Η Schauble (1996) εξέτασε την ανάπτυξη του επιστημονικού συλλογισμού, 10 παιδιών 

ηλικίας 10-11 χρονών και 10 ενηλίκων χωρίς κολεγιακή μόρφωση, κατά την επίλυση δυο 

προβλημάτων. Στο πρώτο πρόβλημα (canal task), σκοπός των υποκειμένων ήταν να 

μελετήσουν την επίδραση τεσσάρων μεταβλητών (βάθος του καναλιού, σχήμα της βάρκας, 

μέγεθος της βάρκας και μήκος της βάρκας) στην ταχύτητα της βάρκας μέσα σε ένα κανάλι, 

ενώ, στο δεύτερο πρόβλημα (sping task), τα υποκείμενα  μελέτησαν την επίδραση τριών 

μεταβλητών (θέση αντικειμένου, όγκος αντικειμένου, μάζα αντικειμένου) στην επιμήκυνση 

ενός ελατηρίου, όταν ένα αντικείμενο που κρέμεται από αυτό βυθιστεί στο νερό. Σε κάθε 

πρόβλημα, τα υποκείμενα αφιέρωναν τρεις 40λεπτες συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της 

ενασχόλησης με κάθε πρόβλημα, τα υποκείμενα σχεδίαζαν και εκτελούσαν πειράματα, 

κατέγραφαν τα πειραματικά αποτελέσματα σε κάρτες που τους δόθηκαν, ερμήνευαν και 

αιτιολογούσαν τα πειραματικά αποτελέσματα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πειραματικές στρατηγικές τόσο των 

παιδιών, όσο και των ενηλίκων, βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, παρόλο που οι 

ενήλικες έφεραν καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα παιδιά εκτελούσαν 

αρκετά πειράματα σε επανάληψη και οι πειραματικές τους προσπάθειες ήταν λιγότερο 

ενημερωτικές σε σχέση με τους ενήλικες. Ακόμη, τα παιδιά εκτελούσαν πειράματα για να 

διερευνήσουν την επίδραση μεταβλητών τις οποίες είχαν ήδη κατανοήσει, σε αντίθεση με 

τους ενήλικες που διερευνούσαν και μεταβλητές που δεν είχαν κατανοήσει. Επίσης, τα παιδιά 

χρησιμοποιούσαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών στο 33,3% των πειραματικών 

προσπαθειών τους σε κάθε πρόβλημα, σε αντίθεση με τους ενήλικες που παρουσίασαν μια 

βελτίωση στη δεξιότητα αυτή από το 50% των πειραματικών τους προσπαθειών στο πρώτο 

πρόβλημα, στο 63% των πειραματικών τους προσπαθειών στο δεύτερο πρόβλημα. Γενικά, η 

Schauble (1996) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές τόσο στις πειραματικές 

στρατηγικές, όσο και στις προϋπάρχουσες γνώσεις, υποβοηθούν την ανάπτυξη του 

επιστημονικού συλλογισμού.  
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2.8.2 Έρευνες Αυτοκατευθυνόμενου Πειραματισμού Εστιασμένες στη Διαχείριση 

Δεδομένων και των Τρόπων Καταγραφής των Πειραματικών Αποτελεσμάτων 

Ένα άλλο βασικό γνώρισμα αρκετών ερευνών αυτοκατευθυνόμενου πειραματισμού 

αποτελεί, κατά τη Zimmerman (2000, 2005, 2007), η χρήση ενός συστήματος εξωτερικής 

μνήμης. Στις έρευνες αυτές, παρέχονταν στα υποκείμενα τετράδια με δεδομένα, διάφορες 

κάρτες καταγραφής των πειραμάτων και των αποτελεσμάτων τους ή, στις περιπτώσεις όπου 

τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχαν τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση σε προηγούμενα αρχεία. Οι Tweney κ.ά. (1981) τόνισαν ότι οι πραγματικές 

διερευνήσεις περιλαμβάνουν την υποστηριζόμενη νόηση (aided cognition). Μέσω των 

συστημάτων εξωτερικής μνήμης εξασφαλίζεται ένα επίπεδο αυθεντικότητας, αφού ο βασικός 

στόχος του επιστημονικού συλλογισμού αποτελεί η επίλυση του προβλήματος και όχι η 

μνήμη. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται το φορτίο της λειτουργικής μνήμης με αποτέλεσμα τα 

υποκείμενα να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη διαδικασία του επιστημονικού 

συλλογισμού. 

Οι Siegler και Liebert (1975) διερεύνησαν την απόκτηση των πειραματικών 

δεξιοτήτων από μαθητές πέμπτης και ογδόης τάξης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ζήτησαν από 

τα υποκείμενα να θέσουν σε λειτουργία ένα ηλεκτρικό τρένο που ήταν συνδεδεμένο με 

τέσσερις διακόπτες που μπορούσαν να μετακινηθούν σε δυο θέσεις: πάνω ή κάτω (on/of 

switches). Τα υποκείμενα έπρεπε να εντοπίσουν το σωστό συνδυασμό διακοπτών ώστε το 

τρένο να κινείται. Το τρένο, στην πραγματικότητα, ελεγχόταν από ένα μυστικό διακόπτη με 

τέτοιο τρόπο, ώστε η ανακάλυψη της λύσης αναβαλλόταν, μέχρι που να εντοπιστούν και οι 16 

συνδυασμοί των τεσσάρων διακοπτών. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές έδωσαν στα υποκείμενα 

την οδηγία να τηρούν σημειώσεις για τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διενήργησαν. Οι 

Siegler και Liebert (1975), μέσα από την έρευνα αυτή, εντόπισαν αναπτυξιακές διαφορές 

ανάμεσα στα υποκείμενα. Συγκεκριμένα, μόνο οι μαθητές ηλικίας 13 χρονών χρησιμοποίησαν 

το σύστημα εξωτερικής μνήμης, για να καταγράφουν τους συνδυασμούς των διακοπτών, 

γεγονός που τους βοήθησε να αποφεύγουν την επανάληψη όμοιων συνδυασμών. Αντίθετα, οι 

μαθητές ηλικίας 10 χρονών ήταν απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εξωτερικής 

μνήμης και βασίστηκαν αποκλειστικά στη μνήμη τους, για να εντοπίσουν όλους τους 

συνδυασμούς, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνουν συχνά συνδυασμούς διακοπτών. 
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Η Schauble (1990) εξέτασε τις ιδέες και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν 22 

παιδιά πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού σχολείου στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν 

τη δομή ενός προσομοιωμένου συστήματος. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα 22 παιδιά 

ερευνούσε σε 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις το μικρόκοσμο Daytona, ένα μικρόκοσμο με 

αυτοκίνητα αγώνων ταχύτητας, δηλαδή μια προσομοίωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα 

παιδιά ενθαρρύνθηκαν, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, να χρησιμοποιούν ως ένα σύστημα 

εξωτερικής μνήμης ένα τετράδιο σημειώσεων. Μέσα σ’ αυτό, τα παιδιά κατέγραφαν τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Στην αρχή κάθε νέας συνάντησης, το κάθε παιδί 

παρουσίαζε τις σημειώσεις του στα άλλα παιδιά και, ακολούθως, συνέχιζε τη διερεύνησή του. 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης και στα αρχεία που διατηρούνταν 

αυτόματα στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι τα παιδιά σπάνια χρησιμοποιούσαν το τετράδιο σημειώσεων, για να καταγράφουν τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων τους και προτιμούσαν να στηρίζονται, σχεδόν αποκλειστικά, 

στη μνήμη τους, για να ανακαλούν πληροφορίες για τον τρόπο που εργάστηκαν κατά τη 

διάρκεια της διερεύνησης. Η πλειοψηφία των καταχωρήσεων στο τετράδιο ήταν 

συμπεράσματα  σχετικά με την αιτιώδη κατάσταση των μεταβλητών της διερεύνησης, χωρίς, 

ωστόσο, να ενσωματώνονται σε αυτά νέα συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, κανένα παιδί δεν 

κατέγραφε στο τετράδιό του σχέσεις συμμεταβολής των μεταβλητών, ενώ δεν έκαναν 

συστηματική χρήση των αρχείων που υπήρχαν φυλαγμένα στη μνήμη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  

Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν τη Schauble και τους συνεργάτες της να 

χρησιμοποιήσουν  ένα διαφορετικό σύστημα εξωτερικής μνήμης στις επόμενες έρευνές τους 

(Schauble, 1996. Schauble κ.ά., 1991) στις οποίες έλαβαν μέρος τόσο μαθητές, όσο και 

ενήλικες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν κάρτες, όπου πάνω σε αυτές ήταν τυπωμένα τα 

διάφορα επίπεδα των μεταβλητών και στις οποίες τα υποκείμενα μπορούσαν να σημειώνουν 

τις προβλέψεις και τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Οι κάρτες αυτές ήταν πολύ 

εύχρηστες, αφού τα υποκείμενα μπορούσαν να τις φυλλομετρούν, να τις μετακινούν και να τις 

συγκρίνουν πολύ εύκολα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν 

συστηματικά τις κάρτες αυτές για την εξαγωγή των συμπερασμάτων τους. Επιπρόσθετα, οι 

ενήλικες κατέληξαν σε μεγαλύτερα ποσοστά έγκυρων συμπερασμάτων από τους μαθητές και 

αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ενήλικες ήταν πιο συστηματικοί και πιο περιεκτικοί στη 

συμπλήρωση των καρτών τους.  

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 65

Οι Trafton και Trickett (2001) εξέτασαν τα αποτελέσματα της χρήσης ενός 

συστήματος εξωτερικής μνήμης κατά την επίλυση προβλήματος. Συγκεκριμένα, 90 ενήλικες 

έλυσαν 5 προβλήματα επιστημονικού συλλογισμού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλα τα 

υποκείμενα είχαν πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό σημειωματάριο, χωρίς ωστόσο να 

ενθαρρυνθούν να το χρησιμοποιήσουν. Από την έρευνα αυτή, οι Trafton και Trickett (2001) 

κατέληξαν στα ακόλουθα αποτελέσματα: (α) το 78% των υποκειμένων που χρησιμοποίησαν 

το σημειωματάριο κατάφεραν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα, έναντι του 49% των 

υποκειμένων που δεν έκαναν χρήση του σημειωματάριου. Η τήρηση σημειώσεων βοήθησε τα 

υποκείμενα αυτά να κατανοήσουν καλύτερα τα δεδομένα και να αναπτύξουν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, (β) η χρήση του σημειωματάριου 

βοήθησε τα υποκείμενα να αναπτύξουν “ισχυρά” αποδοτικές στρατηγικές, που τις εφάρμοζαν 

ακόμα και όταν σταμάτησαν να το χρησιμοποιούν και (γ) η τήρηση σημειώσεων αποτέλεσε 

μια υποστηρικτική στρατηγική κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της επίλυσης 

προβλήματος. 

Οι Kanari και Millar (2004) εξέτασαν τις στρατηγικές που ακολουθούν τα παιδιά στις 

διερευνήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν δεδομένα για εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Στην έρευνα αυτή, συμμετείχαν 60 παιδιά ηλικίας 9, 11 και 13 χρονών που 

εργάστηκαν ατομικά, για να επιλύσουν ένα πρακτικό πρόβλημα Τα μισά υποκείμενα 

ασχολήθηκαν με ένα πρόβλημα με εκκρεμή και τα άλλα μισά παιδιά με ένα πρόβλημα 

μετακίνησης αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, τα υποκείμενα είχαν τη 

δυνατότητα να καταγράφουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι τα υποκείμενα κατέγραψαν περισσότερα δεδομένα (data points), όταν 

διερευνούσαν το πρόβλημα μετακίνησης αντικειμένων (ΜΟ= 10,1) παρά όταν διερευνούσαν 

το πρόβλημα με τα εκκρεμή (ΜΟ= 4,5) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. Με 

βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι ερευνητές συμπέραναν ότι η εξοικείωση του παιδιού με το 

πρόβλημα και η δύναμη των προηγούμενων ιδεών του επηρεάζει την αποτελεσματική χρήση 

ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης κατά τη διερεύνηση. 

Οι Garcia-Mila και Andersen (2007) εξέτασαν τη χρήση ενός συστήματος εξωτερικής 

μνήμης (σημειωματάριο) από 15 μαθητές τετάρτης τάξης και 16 ενήλικες, κατά τη διάρκεια 

μιας διερεύνησης χρονικής διάρκειας δέκα εβδομάδων ενός αριθμού πολυμεταβλητών 

συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα υποκείμενα είχαν την επιλογή να τηρούν 

σημειώσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλοι σχεδόν οι ενήλικες, και μόνο τα 
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μισά παιδιά, τηρούσαν σημειώσεις. Οι ενήλικες, κατά μέσο όρο, είχαν τρεις φορές 

περισσότερες καταχωρήσεις στα σημειωματάριά τους σε σχέση με τα παιδιά. Η συχνότητα 

χρήσης του σημειωματάριου από τους ενήλικες ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια των δέκα 

εβδομάδων, ενώ, αντίθετα, η συχνότητα χρήσης του σημειωματάριου από τα παιδιά σταδιακά 

μειωνόταν και μέχρι το τέλος της δέκατης εβδομάδας, η συχνότητα χρήσης περιορίστηκε στο 

μισό από ότι ήταν στα αρχικά στάδια της διερεύνησης. Επιπρόσθετα, τα παιδιά σπάνια 

ανασκοπούσαν τις σημειώσεις τους και συνήθως κατέγραφαν τα συμπεράσματά τους, χωρίς 

ωστόσο να κάνουν αναφορά σε μεταβλητές. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα παιδιά δεν είχαν 

αντιληφθεί τη χρησιμότητα της χρήσης ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης, σε αντίθεση με 

τους ενήλικες.  

Από τις προηγούμενες έρευνες προκύπτει ότι υπάρχουν αναπτυξιακές διαφορές στη 

χρήση ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης από τα άτομα. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι 

πρέπει να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς της μνήμης τους όταν ασχολούνται με 

πολύπλοκους στόχους, γι’ αυτό και δεν κρίνουν αναγκαία τη χρήση ενός συστήματος 

εξωτερικής μνήμης, για να μειώνουν το φορτίο της λειτουργικής μνήμης τους και να 

επικεντρωθούν στη διαδικασία του επιστημονικού συλλογισμού. Οι Kolodner, Camp, 

Crismond, Fasse, Gray και Holbrook (2003) και οι White και Frederiksen (1998) 

υποστηρίζουν ότι οι μεταγνωστικοί και μεταστρατηγικοί περιορισμοί των παιδιών πρέπει να 

αναγνωριστούν ως βασικοί στόχοι μιας επιστημονικής διερεύνησης και επιβάλλεται όπως 

ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών. Επιβάλλεται, ακόμη, οι 

εκπαιδευτικοί να τονίζουν την αξία της χρήσης ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης στους 

μαθητές τους κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συλλογισμού.  

 

2.8.3 Έρευνες Αυτοκατευθυνόμενου Πειραματισμού Εστιασμένες στη Δεξιότητα του 

Ελέγχου Μεταβλητών 

Ο έλεγχος μεταβλητών είναι μια βασική διαδικασία που επιτρέπει το σχεδιασμό 

“δίκαιων πειραμάτων” (unconfounded experiments) μέσω των οποίων το άτομο μπορεί να 

καταλήξει σε έγκυρες και αιτιώδεις σχέσεις. Η απόκτηση της δεξιότητας αυτής θεωρείται ένα 

σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού, επειδή 

αποτελεί ένα ισχυρό περιορισμό στην αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων (Chen & Klahr, 

1999. Klahr, 2000. Klahr & Nigam, 2004. Klahr & Simon, 1999. Li & Klahr, 2006. Masnick & 
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Klahr, 2003. Toth, Klaht & Chen, 2000. Triona & Klahr, 2003). Ο έλεγχος μεταβλητών 

θεωρείται ένας βασικός διδακτικός στόχος σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών 

επιστημών (DeBoer, 1991. Duschl, 1990. Murnane & Raizen, 1988. National Research 

Council, 1995. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1996). 

Οι Chen και Klahr (1999) εξέτασαν την ικανότητα 87 παιδιών, που φοιτούσαν στη 

δεύτερη, τρίτη και τετάρτη τάξη δημοτικού σχολείου, να σχεδιάζουν “δίκαια πειράματα,” 

χρησιμοποιώντας τη στρατηγική του ελέγχου μεταβλητών καθώς και αν ήταν ικανά να 

γενικεύουν τη στρατηγική αυτή σε άλλα περιβάλλοντα διερεύνησης. Κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης, τα παιδιά σχεδίαζαν πειράματα, για να ελέγξουν τα πιθανά αποτελέσματα 

διαφόρων μεταβλητών. Επτά μήνες αργότερα, δόθηκε στα παιδιά ένα δοκίμιο με σκοπό να 

εξετάσει τη δυνατότητα των παιδιών να μεταφέρουν τη στρατηγική έλεγχου των μεταβλητών 

σε άλλα περιβάλλοντα διερεύνησης. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα παιδιά διερεύνησαν τρία προβλήματα. Οι ερευνητές 

ζήτησαν από τα παιδιά να σχεδιάζουν πειράματα και να κάνουν συγκρίσεις, με σκοπό να 

ανακαλύψουν τις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές, που τους δίνονταν με το 

αποτέλεσμα του πειράματος. Στο πρώτο πρόβλημα, τα παιδιά διερεύνησαν τους παράγοντες 

που προκαλούν την επιμήκυνση ενός ελατηρίου, στο δεύτερο πρόβλημα τα παιδιά 

διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την οριζόντια απόσταση που διανύει μια 

σφαίρα μέχρι να σταματήσει, αφού πρώτα κυλήσει πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο, ενώ, στο 

τρίτο πρόβλημα τα παιδιά διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα 

βύθισης ενός αντικειμένου στο νερό. Στα δυο τελευταία πειράματα, οι μεταβλητές που θα 

εξέταζαν τα παιδιά δόθηκαν από τους ερευνητές. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στα παιδιά της πρώτης ομάδας (Training- 

Probe condition) έγινε, σε ατομικό επίπεδο, άμεση διδασκαλία της δεξιότητας ελέγχου 

μεταβλητών, η οποία περιλάμβανε επεξήγηση της λογικής που βρίσκεται πίσω από τη 

δεξιότητα αυτή καθώς και διάφορα παραδείγματα σχεδιασμού “δίκαιων περαμάτων.” 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των διερευνήσεων, οι ερευνητές υπέβαλλαν βοηθητικές 

ερωτήσεις στα παιδιά, πριν και μετά από κάθε πείραμα. Για παράδειγμα, οι ερευνητές 

ζητούσαν από τα παιδιά να εξηγήσουν, γιατί σχεδίασαν ένα συγκεκριμένο πείραμα, ή αν το 

αποτέλεσμα του πειράματος οφειλόταν στην επίδραση της υπο εξέταση μεταβλητής. Στα 

παιδιά της δεύτερης ομάδας (No Training-Probe condition), δεν έγινε άμεση διδασκαλία της 
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δεξιότητας ελέγχου μεταβλητών, αλλά, κατά τη διάρκεια των διερευνήσεων, οι ερευνητές 

υπέβαλλαν τις ίδιες ερωτήσεις που υπέβαλαν στα παιδιά της πρώτης ομάδας. Στα παιδιά της 

τρίτης ομάδας (No Training-No Probe condition), δεν έγινε ούτε άμεση διδασκαλία, ούτε οι 

ερευνητές υπέβαλαν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των διερευνήσεων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι με την κατάλληλη διδασκαλία τα παιδιά του 

δημοτικού σχολείου είναι ικανά να κατανοούν τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών και να 

σχεδιάζουν και να αξιολογούν απλά “δίκαια πειράματα.” Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι 

η άμεση διδασκαλία σε συνδυασμό με ερωτήσεις κατανόησης ήταν ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος διδασκαλίας της δεξιότητας αυτής. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν αναπτυξιακές 

διαφορές ως προς την ικανότητα μεταφοράς της δεξιότητας ελέγχου μεταβλητών από το 

περιβάλλον στο οποίο έγινε η άμεση διδασκαλία σε διαφορετικό περιβάλλον διερεύνησης. Τα 

παιδιά της δεύτερης τάξης ήταν ικανά να μεταφέρουν τη δεξιότητα ελέγχου μεταβλητών σε 

περιβάλλοντα διερεύνησης όμοια με εκείνα της αρχικής εξάσκησης. Τα παιδιά της τρίτης 

τάξης μπορούσαν να μεταφέρουν τη δεξιότητα αυτή σε διάφορα περιβάλλοντα διερεύνησης 

στον τομέα της μηχανικής και τέλος, τα παιδιά της τετάρτης τάξης ήταν ικανά να μεταφέρουν 

τη δεξιότητα ελέγχου των μεταβλητών ακόμη και σε περιβάλλοντα άλλων τομέων. 

Οι Toth κ.ά. (2000) διενέργησαν έρευνα με βασικό σκοπό να εξετάσουν κατά πόσον η 

διδασκαλία της δεξιότητας του ελέγχου μεταβλητών σε μια πραγματική τάξη μπορεί να έχει 

τα ίδια θετικά αποτελέσματα με αυτά της ατομικής διδασκαλίας της προηγούμενης έρευνας 

(Chen & Klahr, 1999). Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν 77 μαθητές τετάρτης τάξης από 

τέσσερα διαφορετικά τμήματα. Πριν τη διδασκαλία, πραγματοποιήθηκαν ατομικές 

συνεντεύξεις με 21 μαθητές, για να εντοπιστούν οι ικανότητές τους για έλεγχο μεταβλητών 

και, μετά τη διδασκαλία, διεξήχθησαν ατομικές συνεντεύξεις με 22 διαφορετικά υποκείμενα, 

για να γίνει σύγκριση των ικανοτήτων για έλεγχο μεταβλητών πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. Τα μισά παιδιά κάθε ομάδας (πριν τη διδασκαλία και μετά τη διδασκαλία) 

διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιμήκυνση του ελατηρίου (πείραμα 1 

στην έρευνα των Chen & Klahr, 1999) και τα άλλα μισά παιδιά διερεύνησαν τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ταχύτητα βύθισης ενός αντικειμένου στο νερό (πείραμα 3 στην έρευνα 

των Chen & Klahr, 1999). Τα πειράματα εκτελέστηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως και 

στην έρευνα των Chen και Klahr (1999), με τη διαφορά ότι δε χρησιμοποιήθηκαν οι 

ερωτήσεις κατανόησης. 
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Η διδασκαλία εφαρμόστηκε και στα τέσσερα τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

Αρχικά, τα παιδιά αξιολογήθηκαν ατομικά, με ένα δοκίμιο αξιολόγησης πειραμάτων (τα 

υποκείμενα αξιολογούσαν προκαθορισμένα πειράματα αν ήταν “καλά” ή “κακά’ πειράματα). 

Το ίδιο δοκίμιο δόθηκε και μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης. Ακολούθως, οι 

εκπαιδευτικοί εξήγησαν τη χρήση των κεκλιμένων επιπέδων που χρησιμοποιήθηκαν στο 

πείραμα 3 της έρευνας των Chen και Klahr (1999). Αμέσως μετά, τα υποκείμενα 

αξιολογήθηκαν σε δοκίμιο διάρκειας πέντε λεπτών, για να εντοπιστούν οι προηγούμενες ιδέες 

τους για το ρόλο των διαφόρων μεταβλητών στο πρόβλημα αυτό. Στη συνέχεια, ακολούθησε 

η διδακτική παρέμβαση που αποτελείτο από τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, τα υποκείμενα 

εκτέλεσαν σε ομάδες τέσσερα διαφορετικά πειράματα, για να ελέγξουν την επίδραση δυο 

μεταβλητών στην οριζόντια απόσταση που διανύει μια μπάλα μέχρι να σταματήσει, μετά που 

θα κυλήσει πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο. Μετά το τέλος κάθε πειράματος, τα υποκείμενα 

κατέγραφαν τα αποτελέσματά τους σε ειδικό έντυπο το οποίο περιλάμβανε διάφορες 

ερωτήσεις, όπως, για παράδειγμα, “το πείραμα που εκτελέσατε σας επιτρέπει να πείτε με 

βεβαιότητα ποιος είναι ο ρόλος της συγκεκριμένης μεταβλητής στο αποτέλεσμα;.” Στη 

δεύτερη φάση, έγινε 20λεπτη διδασκαλία με όλη την τάξη, που περιελάμβανε το σχεδιασμό 

δίκαιων πειραμάτων και τον εντοπισμό πιθανών λαθών σε πειράματα που δε γινόταν έλεγχος 

μεταβλητών. Στην τρίτη φάση, τα υποκείμενα εκτέλεσαν διαφορετικά πειράματα, 

χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόβλημα, όπως και προηγουμένως, εφαρμόζοντας με τον τρόπο 

αυτό ότι είχαν μάθει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας. Η 

διδασκαλία βελτίωσε την ικανότητα των παιδιών να ελέγχουν μεταβλητές κατά τη διάρκεια 

του πειραματισμού. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της εφαρμογής της δεξιότητας ελέγχου 

μεταβλητών αυξήθηκε από 30%, πριν τη διδακτική παρέμβαση, σε 97%, μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. Παρατηρήθηκε, επίσης, βελτίωση στις δεξιότητες εξαγωγής έγκυρων 

συμπερασμάτων και στην ικανότητα των παιδιών να αξιολογούν πειράματα που γίνονται από 

άλλους.  

Σκοπός της έρευνας των Triona και Klahr (2003) ήταν να εξετάσει την 

αποτελεσματικότητα δυο διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας, σχετικά με το σχεδιασμό 

απλών έγκυρων πειραμάτων, με 92 μαθητές τετάρτης και πέμπτης τάξης δημοτικού σχολείου. 

Στη μια μέθοδο διδασκαλίας, τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν πραγματικά αντικείμενα, ενώ, 
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στην άλλη μέθοδο διδασκαλίας, τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν τα ίδια ακριβώς αντικείμενα 

σε εικονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Στην κάθε ομάδα εφαρμόστηκε μια από τις 

δυο μεθόδους διδασκαλίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, 

τα υποκείμενα εκτέλεσαν 4 πειράματα, για να εντοπιστούν, από τη μια, οι αρχικές ιδέες τους 

σχετικά με τα ελατήρια και, από την άλλη, οι ικανότητές τους για έλεγχο μεταβλητών (Chen 

& Klahr, 1999). Τα υποκείμενα της πρώτης ομάδας χρησιμοποίησαν πραγματικά αντικείμενα 

(ελατήρια, σώματα), για να εκτελέσουν τα πειράματά τους, ενώ τα υποκείμενα της δεύτερης 

ομάδας εργάστηκαν με εικονικά αντικείμενα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Την εξέταση 

ακολούθησε μια δεκάλεπτη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της οποίας εξηγήθηκαν οι στόχοι 

της διαδικασίας ελέγχου μεταβλητών και παρουσιάστηκαν “καλά” και “κακά” παραδείγματα 

δίκαιων πειραμάτων με ελατήρια. Τα υποκείμενα επεξηγούσαν σε κάθε περίπτωση τους 

λόγους που το κάθε πείραμα ήταν δίκαιο ή όχι, χωρίς, ωστόσο, τα υποκείμενα να δουν τα 

αποτελέσματα κάθε πειράματος. Στη δεύτερη φάση της έρευνας, τα υποκείμενα 

αξιολογήθηκαν με την εκτέλεση τεσσάρων πειραμάτων με ελατήρια, όπως ακριβώς έγινε στην 

πρώτη φάση της έρευνας. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με την τρίτη φάση, η οποία διενεργήθηκε 

μια βδομάδα μετά την πρώτη και δεύτερη φάση της έρευνας. Τα παιδιά διερεύνησαν την 

κίνηση των σωμάτων σε κεκλιμένο επίπεδο (Chen & Klahr, 1999), σχεδιάζοντας πειράματα 

και ελέγχοντας την επίδραση των διαφόρων μεταβλητών. Σκοπός της φάσης αυτής ήταν να 

ελέγξουν οι ερευνητές αν τα αποτελέσματα της σύντομης διδακτικής παρέμβασης είχαν 

διάρκεια και αν μπορούσαν να μεταφερθούν και σε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Σε αυτή τη 

φάση, τα παιδιά και των δυο ομάδων ασχολήθηκαν με πραγματικά αντικείμενα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στην ομάδα παιδιών που χρησιμοποίησε πραγματικά αντικείμενα κατά τη διερεύνηση και 

στην ομάδα παιδιών που χρησιμοποίησε εικονικά αντικείμενα. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση στην ικανότητα των παιδιών να ελέγχουν μεταβλητές, να σχεδιάζουν 

δίκαια πειράματα και να  αιτιολογούν λεκτικά τις επιλογές τους. 

Η Keselman (2003) σύγκρινε την αποτελεσματικότητα τριών διδακτικών 

παρεμβάσεων στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και της συνολικής κατανόησης της 

43Tεπιστημονικής επάρκειάς τους. Συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 74 μαθητές 

έκτης τάξης δημοτικού σχολείου από τρεις πραγματικές τάξεις. Σε κάθε τάξη, εφαρμόστηκε 
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και μια διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές της πρώτης τάξης (ομάδα ελέγχου) 43Tεργάστηκαν σε 

δυάδες με το λογισμικό “Πρόβλεψη Σεισμών” (Earthquake Forecaster), με σκοπό να 

μελετήσουν την επίδραση πέντε δίτιμων μεταβλητών (είδος εδάφους, ρυθμός διάδοσης των 

σεισμικών κυμάτων, ποιότητα νερού, δραστηριότητα φιδιών και επίπεδο αερίων) στην 

επικινδυνότητα της σεισμικής δόνησης.43T Οι μαθητές εκτελούσαν εικονικά πειράματα με 

διάφορους 43Tσυνδυασμούς των πέντε μεταβλητών και παρατηρούσαν το αποτέλεσμα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές της δεύτερης τάξης (ομάδα εξάσκησης) εργάστηκαν, 

αρχικά, σε δυάδες με το λογισμικό “Πρόβλεψη Σεισμών” (Earthquake Forecaster) (με τον ίδιο 

τρόπο που εργάστηκαν οι μαθητές της ομάδας ελέγχου) και, στη συνέχεια, 43Tεξασκήθηκαν στην 

πρόβλεψη ενός αποτελέσματος (επικινδυνότητα σεισμικής δόνησης), λαμβάνοντας υπόψη 

πολλαπλούς παράγοντες (μεταβλητές) 43T. Οι μαθητές της τρίτης τάξης (ομάδα διδασκαλίας) 

ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο εργασίας των μαθητών της ομάδας εξάσκησης και, επιπρόσθετα, 

δέχτηκαν διδασκαλία στην πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τον κίνδυνο πλημμυρών. 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές διδάχτηκαν την επίδραση κάθε αιτιώδους 

μεταβλητής στο αποτέλεσμα (βαθμός επικινδυνότητας της πλημμύρας) και, επιπρόσθετα, 

διδάχτηκαν να λαμβάνουν υπόψη μόνο την επίδραση των αιτιωδών μεταβλητών και να 

παραβλέπουν την επίδραση των μη-αιτιωδών μεταβλητών στο αποτέλεσμα.  

43TΤα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές, που ανήκαν στην ομάδα 

διδασκαλίας, βελτίωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανότητα να καταλήγουν σε 

συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλά δεδομένα, από τους μαθητές των άλλων δυο 

ομάδων. Επιπρόσθετα, οι μαθητές, που εξασκήθηκαν στην πρόβλεψη ενός αποτελέσματος 

λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς παράγοντες, έδιναν μεγαλύτερη προσοχή στις πειραματικές 

αποδείξεις και είχαν την τάση να χρησιμοποιούν μια ελεγχόμενη στρατηγική σύγκρισης. 

Σε μια έρευνά τους, οι Klahr και Nigam (2004) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα δυο 

διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας: της άμεσης διδασκαλίας και της διερευνητικής μάθησης 

(discovery learning), όσον αφορά τη δεξιότητα ελέγχου μεταβλητών. Στην έρευνα, έλαβαν 

μέρος 112 μαθητές τρίτης και τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου. Τα υποκείμενα 

χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και στην κάθε ομάδα εφαρμόστηκε μια από τις δυο διδακτικές 

μεθόδους. Η έρευνα χρησιμοποίησε παρόμοιο σχεδιασμό με την έρευνα των Klahr και Chen 

(1999) και για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκε το πρόβλημα του κεκλιμένου επίπεδου. 

Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση της διδασκαλίας στην ικανότητα των παιδιών να 
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αξιολογούν έρευνες, που έγιναν από άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια ενός “πανηγυριού 

επιστήμης” (science fair).  

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση, τα υποκείμενα εκτέλεσαν 4 

πειράματα: δυο πειράματα για να διερευνήσουν τη μεταβλητή “μήκος κεκλιμένου επιπέδου” 

και δυο πειράματα για να διερευνήσουν τη μεταβλητή “κλίση του κεκλιμένου επιπέδου.” Το 

κάθε παιδί βαθμολογήθηκε με βάση τον αριθμό των δίκαιων πειραμάτων που εκτέλεσε. Στη 

δεύτερη φάση, εκτελέστηκαν επιπρόσθετα πειράματα στο κεκλιμένο επίπεδο. Η μια ομάδα 

παιδιών δέχτηκε άμεση διδασκαλία σχετικά με τον έλεγχο μεταβλητών. Ο ερευνητής 

παρουσίασε στα παιδιά δίκαια και μη δίκαια πειράματα στο κεκλιμένο επίπεδο και 

ακολούθησε συζήτηση με βάση ερωτήσεις κατανόησης σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρέασαν το αποτέλεσμα του κάθε πειράματος. Αντίθετα, τα παιδιά της άλλης ομάδας 

(διερευνητική μάθηση) εκτελούσαν πειράματα στο κεκλιμένο επίπεδο, χωρίς όμως τα παιδιά 

αυτά να διδαχτούν τον έλεγχο μεταβλητών ή να πάρουν ανατροφοδότηση από τον ερευνητή. 

Μια εβδομάδα αργότερα, ζητήθηκε από όλα τα παιδιά να αξιολογήσουν δυο έρευνες, που 

έγιναν από παιδιά έκτης τάξης ενός άλλου σχολείου κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού 

επιστήμης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υποκείμενα στα οποία εφαρμόστηκε η 

άμεση διδασκαλία είχαν στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα από τα υποκείμενα που 

διδάχτηκαν με την άλλη μέθοδο διδασκαλίας. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες, όσον αφορά την αξιολόγηση ερευνών. Το 

αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι η άμεση διδασκαλία δεν 

περιορίζει την ικανότητα των παιδιών να αξιολογούν επιστημονικές διερευνήσεις. 

Οι Kanari και Millar (2004) εξέτασαν τις στρατηγικές που ακολουθούν τα παιδιά στις 

διερευνήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν δεδομένα για εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 60 παιδιά ηλικίας 9, 11 και 13 χρονών που 

εργάστηκαν ατομικά για να επιλύσουν ένα πρακτικό πρόβλημα. Χρησιμοποιήθηκαν δυο 

προβλήματα: (α) το πρόβλημα με τα εκκρεμή, που αφορούσε τη σχέση του μήκους και της 

μάζας ενός εκκρεμούς με την περίοδο του εκκρεμούς και (β) το πρόβλημα της μετακίνησης 

αντικειμένων, που αφορούσε τη σχέση της μάζας και του εμβαδού της κάτω επιφάνειας ενός 

κουτιού, με τη δύναμη που χρειάζεται για τη μετακίνησή του κατά μήκος μιας επιφάνειας. Τα 

δυο προβλήματα είχαν διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά όμοια δομή. Αφορούσαν, δηλαδή, την 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 73

επίδραση δυο ανεξάρτητων μεταβλητών (μήκος και μάζα εκκρεμούς και εμβαδό κάτω 

επιφάνειας και μάζα κουτιού, αντίστοιχα) σε μια εξαρτημένη μεταβλητή (περίοδος εκκρεμούς 

και δύναμη μετακίνησης, αντίστοιχα). Η μια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζει την 

εξαρτημένη μεταβλητή και η άλλη όχι (στην περίπτωση του εκρεμούς, το μήκος του 

εκκρεμούς επηρεάζει την περίοδο του εκκρεμούς, ενώ η μάζα όχι, ενώ στην περίπτωση του 

κουτιού, η μάζα του κουτιού επηρεάζει τη δύναμη μετακίνησης και όχι το εμβαδό κάτω 

επιφάνειας). Και στα δυο προβλήματα δεν είναι εμφανές ότι η μια μεταβλητή δεν επηρεάζει 

το αποτέλεσμα. Τα μισά υποκείμενα ασχολήθηκαν με το πρόβλημα με τα εκκρεμή και τα 

άλλα μισά με το πρόβλημα της μετακίνησης αντικειμένων και οι δραστηριότητές τους 

καταγράφηκαν σε βίντεο.  

Κάθε διερεύνηση περιλάμβανε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφερόταν στη σχέση της 

αιτιώδους μεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή και το δεύτερο μέρος αναφερόταν στη 

σχέση της μη αιτιώδους μεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή. Στο κάθε μέρος της 

διερεύνησης, δόθηκαν στα παιδιά τρεις κάρτες με υποθέσεις και το κάθε παιδί επέλεγε μια 

αρχική υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

αλλάξουν την αρχική τους υπόθεση, επιλέγοντας μια άλλη κάρτα. Κατά τη διάρκεια των 

διερευνήσεων, τα παιδιά εργάζονταν ατομικά με ελάχιστες επεμβάσεις από τον ερευνητή. 

Όταν το παιδί κατέληγε σε συμπέρασμα και ήταν βέβαιο για την απάντησή του, η διερεύνηση 

σταματούσε. 

Μετά από κάθε διερεύνηση, γινόταν ατομική κλινική συνέντευξη με σκοπό την 

καταγραφή συμπληρωματικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα παιδιά, που 

είχαν ασχοληθεί με το πρόβλημα με τα εκκρεμή, παρακολούθησαν σε βίντεο δυο άλλα παιδιά 

να ασχολούνται με το πρόβλημα της μετακίνησης των αντικειμένων. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 

παιδιά παρακολούθησαν σε βίντεο, δυο άλλα παιδιά να ασχολούνται με το πρόβλημα με τα 

εκκρεμή. Αρχικά, το παιδί έκανε μια πρόβλεψη και μετά παρακολουθούσε το βίντεο σε 

αποσπάσματα. Στο τέλος του κάθε αποσπάσματος δίνονταν τα αποτελέσματα της διερεύνησης 

σε πίνακα και υποβάλλονταν στο παιδί διάφορες ερωτήσεις (π.χ., πόσος σίγουρος/η είσαι ότι 

θα είναι η ορθή απάντηση;). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλα τα παιδιά κατέληξαν στο σωστό 

συμπέρασμα για τη σχέση της αιτιώδους μεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ μόνο 

τα μισά παιδιά έδωσαν τη σωστή απάντηση για τη σχέση της μη αιτιώδους μεταβλητής με την 
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εξαρτημένη μεταβλητή. Επιπρόσθετα, οι μαθητές διενεργούσαν επαναληπτικές μετρήσεις 

ιδιαίτερα όταν εξερευνούσαν την επίδραση μιας μη αιτιώδους μεταβλητής. Ακόμη, οι μαθητές 

παρουσίασαν δυσκολία στην αξιολόγηση πειραματικών αποτελεσμάτων, όταν η ανεξάρτητη 

μεταβλητή είναι μη αιτιώδης και έτειναν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μετρήσεις, 

που ήταν σύμφωνες με τις αρχικές τους υποθέσεις, αγνοώντας αντίθετα αποτελέσματα. 

Οι Kuhn και Dean (2005) έλεγξαν την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής 

παρέμβασης, η οποία παρότρυνε τα παιδιά να εξετάζουν μόνο μια μεταβλητή της διερεύνησης 

κάθε φορά. Στη έρευνα αυτή, έλαβαν μέρος 42 μαθητές έκτης τάξης δημοτικού σχολείου με 

χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: πειραματική ομάδα (12 

μαθητές), 1 P

η
P ομάδα ελέγχου (18 μαθητές) και 2P

η
P ομάδα ελέγχου (12 μαθητές). Οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας εργάστηκαν για 12 45λεπτες συναντήσεις (συνολική διάρκεια 8 

εβδομάδες) σε δυάδες εξερευνώντας το λογισμικό “πρόβλεψη Σεισμών” (Earthquake 

Forecaster). Οι μαθητές της 2 P

ης ομάδας ελέγχου εργάστηκαν με το ίδιο λογισμικό στην ίδια 

χρονική διάρκεια με τα παιδιά της πειραματικής ομάδας χωρίς, ωστόσο, να δεχτούν τη 

διδακτική παρέμβαση, ενώ τα παιδιά της 1ης ομάδας ελέγχου εργάστηκαν μόνο για 45 λεπτά 

με το λογισμικό. Στο τέλος των 8 εβδομάδων, όλοι οι μαθητές και των τριών ομάδων 

αξιολογήθηκαν ατομικά. 

Στην πρώτη συνάντηση, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας διερεύνησαν, με τη 

βοήθεια του λογισμικού, το ρόλο 5 μεταβλητών κατά τη διάρκεια του σεισμού. Οι 5 

μεταβλητές ήταν: μόλυνση του νερού (ψηλή-χαμηλή), θερμοκρασία νερού (ψυχρό-ζεστό), 

βάθος εδάφους (βαθύ-ρηχό), είδος εδάφους (ηφαιστιογενές-ιζηματογενές) και υψόμετρο 

(ψηλό-χαμηλό). Οι μαθητές επέλεγαν τιμές για μια ή περισσότερες μεταβλητές και, στην 

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, παρουσιαζόταν το επίπεδο κινδύνου της περιοχής αυτής 

σε περίπτωση σεισμού. Ακολούθως, τα παιδιά διατύπωναν ένα συμπέρασμα σχετικά με την 

επίδραση των 5 μεταβλητών και, αν ήθελαν, τηρούσαν σημειώσεις σε ένα ηλεκτρονικό 

σημειωματάριο. Σε κάθε συνάντηση, διενεργούνταν τέσσερις κύκλοι διερεύνησης. 

Στις επόμενες συναντήσεις, οι μαθητές διερευνούσαν την επίδραση μόνο μιας 

μεταβλητής (διαφορετική μεταβλητή σε κάθε συνάντηση), την οποία εισηγούντο οι 

ερευνητές.  Στην τελευταία συνάντηση, οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά με το λογισμικό, 

χωρίς οι ερευνητές να εισηγηθούν τη διερεύνηση μιας συγκεκριμένης μεταβλητής. Στην 

επόμενη συνάντηση, τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά σε ένα πανομοιότυπο λογισμικό, το 
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“Ταξίδι στον Ωκεανό” (Ocean Voyage), που διέφερε μόνο στο περιεχόμενο. Με τη βοήθεια 

του λογισμικού αυτού, οι μαθητές διερεύνησαν την επίδραση δυο μεταβλητών (αριθμός 

πληρώματος και είδος καραβιού) στη χρονική διάρκεια ταξιδιού προς ένα λιμάνι. Τρεις μήνες 

αργότερα, τα παιδιά εργάστηκαν μόνο για 45 λεπτά ατομικά στο λογισμικό “Πρόβλεψη 

Σεισμών” (Earthquake Forecaster). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 

διερευνούσαν την επίδραση μόνο μιας μεταβλητής, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι 

ερευνητές δε ζητούσαν από αυτούς να επικεντρωθούν στη διερεύνηση μόνο μιας μεταβλητής. 

Αντίθετα, οι μαθητές των ομάδων ελέγχων επικεντρώνονταν σε περισσότερες από μια 

μεταβλητές σε κάθε διερεύνηση. Επιπρόσθετα, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 

διατύπωσαν στατιστικά περισσότερα ορθά συμπεράσματα από τους μαθητές των ομάδων 

ελέγχου.  

Σκοπός της έρευνας της Kuhn (2007) ήταν να εξετάσει τον τρόπο που τα νοητικά 

μοντέλα πολυμεταβλητής αιτιότητας των επιτυχημένων μαθητών συσχετίζονται με την 

επίδοσή τους στη δεύτερη φάση της έρευνας. Στην έρευνα αυτή, έλαβαν μέρος 30 μαθητές 

τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου. Η έρευνα έγινε σε δυο φάσεις. Αρχικά, αξιολογήθηκαν 

οι δεξιότητες διερεύνησης και εξαγωγής συμπερασμάτων των μαθητών με το λογισμικό 

“Πρόβλεψη Σεισμών” (Earthquake Forecaster) (προ-πειραματική εξέταση). Ένα μήνα 

αργότερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της έρευνας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

εργάστηκαν σε ζευγάρια για οχτώ συναντήσεις, διάρκειας 30-45 λεπτά η κάθε μια, με το 

λογισμικό “Ταξίδι στον Ωκεανό” (Ocean Voyage). Με τη βοήθεια του λογισμικού αυτού, οι 

μαθητές διερεύνησαν την επίδραση πέντε δίτιμων μεταβλητών (ηλικία καπετάνιου, αριθμός 

πληρώματος, τρόπος πλοήγησης, είδος πανιών και σχήμα κύτους) στη χρονική διάρκεια 

ταξιδιού προς ένα λιμάνι ενός αρχαίου πλοίου. Ακολούθως, οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά 

σε 5λεπτες συναντήσεις με το λογισμικό “Ταξίδι στον Ωκεανό” (Ocean Voyage). Σε κάθε 

συνάντηση, οι μαθητές έπρεπε να προβλέψουν τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου, 

με βάση ένα συνδυασμό των πέντε μεταβλητών, και, επιπρόσθετα, να αναφέρουν 37Tποιες37T από 

αυτές τις 37Tμεταβλητές37T 37Tεπηρέασαν την37T 37Tπρόβλεψή τους.37T Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών, 

συντάχτηκε για κάθε μαθητή ένα νοητικό μοντέλο πολυμεταβλητής αιτιότητας. Μια εβδομάδα 

μετά, οι μαθητές εργάστηκαν και πάλι ατομικά με το λογισμικό “Πρόβλεψη Σεισμών” 

(Earthquake Forecaster) (μετα-πειραματική εξέταση), για να εντοπιστεί η πρόοδος του κάθε 

μαθητή σχετικά με τις δεξιότητες διερεύνησης και εξαγωγής συμπερασμάτων. 
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Οι μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν σε επιτυχημένους και μη-επιτυχημένους, με βάση την 

επίδοσή τους στη μετα-πειραματική εξέταση. 43TΠαρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

επιτυχημένων μαθητών κατάφερε να εντοπίσει τις τρεις αιτιώδεις και τις δυο μη-αιτιώδεις 

μεταβλητές στην πρώτη φάση της έρευνας, ωστόσο, όταν τους ζητήθηκε να προβλέψουν το 

αποτέλεσμα διαφόρων συνδυασμών των μεταβλητών αυτών, κατά τη διάρκεια της δεύτερης 

φάσης της έρευνας, έτειναν να μη λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις όλων των αιτιωδών 

μεταβλητών στο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, δεν είχαν κατανοήσει ότι όταν μια μεταβλητή 

παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αναμένεται να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα σε 

παρόμοιες συνθήκες στο μέλλον. Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 

νοητικά μοντέλα 43Tπολυμεταβλητής αιτιότητας 43Tτων μαθητών απέκλιναν από το43T 43Tεπιστημονικό 

μοντέλο, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι μαθητές απέκτησαν τη δεξιότητα να σχεδιάζουν 

πειράματα, για να εντοπίζουν την επίδραση μιας συγκεκριμένης μεταβλητής στη διερεύνηση.  

2.8.4 Ατομικές Διαφορές σε Έρευνες Αυτοκατευθυνόμενου Πειραματισμού 

Αρκετές έρευνες αυτοκατευθυνόμενου πειραματισμού έδειξαν ότι τόσο τα παιδιά, όσο 

και οι ενήλικες, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με δυο διαφορετικούς τρόπους, όταν 

εμπλέκονται σε επιστημονικές διερευνήσεις. Τα άτομα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, 

ανάλογα με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν ή με τον τρόπο που προσεγγίζουν τα 

προβλήματα επιστημονικού συλλογισμού, σε πειραματιστές και θεωρητικούς, ενώ ανάλογα, 

με το στόχο που θέτουν κατά τη διάρκεια της επιστημονικής διερεύνησης, σε επιστήμονες και 

μηχανικούς. 

2.8.4.1 Θεωρητικοί και Πειραματιστές  

Οι Klahr και Dunbar (1988) ήταν οι πρώτοι που διέκριναν ότι τα άτομα υιοθετούν 

διαφορετικές στρατηγικές, όταν επιλύουν προβλήματα επιστημονικού συλλογισμού. Με βάση 

τις διαφορετικές αυτές στρατηγικές, διέκριναν τα άτομα σε θεωρητικούς και πειραματιστές. 

Στους θεωρητικούς, κατάταξαν τα άτομα που ακολουθούν μια προσέγγιση που καθοδηγείται 

από τη θεωρία τους (theory-driven approach). Τα άτομα αυτά προτιμούν, κατά την 

επιστημονική διερεύνηση, να διερευνούν περισσότερο το χώρο των υποθέσεων. Έτσι, 

διατυπώνουν μια σειρά από υποθέσεις με βάη τις προηγούμενες γνώσεις ή πεποιθήσεις  τους 

και, στη συνέχεια, σχεδιάζουν πειράματα για να ελέγξουν τις υποθέσεις αυτές. Αντίθετα, τα 

άτομα, που στηρίζονται περισσότερο στο χώρο των πειραμάτων κατά την επίλυση 

προβλήματος, κατατάχτηκαν στους πειραματιστές. Τα άτομα αυτά εκτελούν μια σειρά από 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 77

πειράματα και ακολούθως διατυπώνουν υποθέσεις που ερμηνεύνουν τα αποτελέσματα των 

πειραματικών τους προσπαθειών.  

Αρκετοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τη διάκριση αυτή, για να κατηγοριοποιήσουν τα 

υποκείμενά τους. Στην έρευνα των Penner και Klahr (1996), παιδιά ηλικίας 10-14 χρονών 

διενεργούσαν πειράματα, για να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα 

βύθισης διαφόρων αντικειμένων μέσα στο νερό. Οι ερευνητές διέκριναν τα παιδιά σε δυο 

κατηγορίες: σε “προσανατολισμένα από την πρόβλεψη” (prediction orientation) και σε 

“προσανατολισμένα από την υπόθεση” (hypothesis orientation). Οι δυο αυτές κατηγορίες 

αντιστοιχούν με τη διάκριση των Dunbar και Klahr (1989) σε θεωρητικούς και πειραματιστές. 

Οι Penner και Klahr (1996) συμπέραναν ότι τα παιδιά ηλικίας 14 χρονών συμπεριφέρονταν 

κυρίως ως πειραματιστές, αφού προτιμούσαν να διενεργούν πειράματα, για να ελέγχουν μια 

υπόθεση που δεν ήταν αντίθετη με τις εδραιωμένες ιδέες τους, σχετικά με την επίπλευση των 

αντικειμένων μέσα στο νερό,  ενώ, αντίθετα, τα παιδιά ηλικίας 10 χρονών συμπεριφέρονταν 

κυρίως ως θεωρητικοί, αφού προτιμούσαν να διατυπώνουν προβλέψεις.  

Οι Zimmerman, Raghavan και Sartoris (2003) κατηγοριοποίησαν, επίσης, τα 

υποκείμενα της έρευνάς τους σε θεωρητικούς (theory-modifying or theory-preserving) και σε 

πειραματιστές (theory generating). Οι μαθητές που κατηγοριοποιήθηκαν ως θεωρητικοί 

προσέγγισαν το γνωστικό στόχο, διατυπώνοντας και ελέγχοντας τις θεωρίες τους για το πως 

λειτουργεί ο ζυγός ισορροπίας, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από ελεγχόμενες δοκιμές 

και ελεύθερης μορφής εξερεύνηση του ζυγού. Οι πειραματιστές, από την άλλη, δε διατύπωναν 

τις θεωρίες τους πριν από τη συλλογή δεδομένων, αλλά διενεργούσαν ελεγχόμενες 

συγκρίσεις, καθόριζαν τα αποτελέσματα κάθε μεταβλητής και ακολούθως διατύπωναν ένα 

ποσοτικό κανόνα. 

2.8.4.2 Επιστήμονες και Μηχανικοί 

Διάφορες έρευνες, που έγιναν με σκοπό να επεξηγηθεί η συμπεριφορά των ατόμων 

κατά την επίλυση προβλήματος, έδειξαν ότι η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής 

πειραματισμού επηρεάζεται από το στόχο που θέτει το άτομο κατά τη διάρκεια της επίλυσης 

του γνωστικού στόχου (Kuhn, 1991, 1993, 1995, 2001. Kuhn & Phelps, 1982. Schauble, 1990. 

Schauble κ.ά., 1991. Tschirgi, 1980). Η Tschirgi (1980) διαπίστωσε στην έρευνά της ότι η 

επιλογή της στρατηγικής των υποκειμένων επηρεαζόταν από το είδος των αποτελεσμάτων 

των πειραμάτων. Έτσι, αν τα πειράματα είχαν θετικά αποτελέσματα τα υποκείμενα επέλεγαν 
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τη λιγότερο έγκυρη στρατηγική HOTAΤ (διατηρώντας ένα παράγοντα σταθερό σε κάθε 

προσπάθεια), ενώ για αρνητικά αποτελέσματα επέλεγαν την περισσότερο έγκυρη στρατηγική 

VOTAT (μεταβάλλοντας ένα παράγοντα σε κάθε προσπάθεια). Η Schauble (1990) 

διαπίστωσε ότι, κατά τη διάρκεια της εργασίας στο μικρόκοσμο Daytona, τα υποκείμενα, αντί 

να προσπαθούν να εντοπίσουν τις σχέσεις που συνδέουν τις διάφορες μεταβλητές, 

προσπαθούσαν να επιτύχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα (π.χ., το πιο γρήγορο αυτοκίνητο). 

Παρόμοια αποτελέσματα εντόπισε και η Kuhn στις έρευνές της (Kuhn, 1991, 1993, 1995, 

2001). 

Οι Schauble κ.ά. (1991) επεξήγησαν τις διαπιστώσεις αυτές, προτείνοντας ότι η 

στρατηγική πειραματισμού των παιδιών επηρεάζεται από τους στόχους που θέτουν κατά τον 

πειραματισμό. Οι Schauble κ.ά. (1991), για να ελέγξουν την υπόθεσή τους αυτή, έβαλαν τα 

υποκείμενά τους (16 μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού σχολείου) να εργαστούν, 

χρησιμοποιώντας δυο μοντέλα πειραματισμού, το επιστημονικό και το μηχανικό μοντέλο, 

εκτελώντας πειράματα με βάρκες και ελατήρια, θέτοντας, ωστόσο, διαφορετικούς στόχους 

στα παιδιά που εργάστηκαν με το κάθε μοντέλο. Από τα παιδιά που εργάστηκαν με βάση το 

μηχανικό μοντέλο, ζητήθηκε να παράξουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα (π.χ., να φτιάξουν τη 

γρηγορότερη βάρκα ή να επιτύχουν τη μεγαλύτερη επιμήκυνση του ελατηρίου), ενώ από τα 

παιδιά που εργάστηκαν με βάση το επιστημονικό μοντέλο, ζητήθηκε να εντοπίσουν τις 

σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που 

εργάστηκαν με βάση το επιστημονικό μοντέλο, εργάζονταν με συστηματικό τρόπο, για να 

εντοπίσουν την επίδραση κάθε μεταβλητής είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλες 

μεταβλητές, και κατέβαλαν προσπάθεια να εντοπίσουν αιτιώδεις ή μη αιτιώδεις σχέσεις 

ανάμεσα στις εξαρτημένες και τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Για τα παιδιά που εργάστηκαν με 

βάση το μηχανικό μοντέλο διαπίστωσαν ένα διαφορετικό τρόπο εργασίας. Τα παιδιά αυτά 

εστιάζονταν κυρίως στους αιτιώδεις παράγοντες, ενώ παράβλεπαν τους παράγοντες που 

θεωρούσαν ότι είναι μη αιτιώδεις με το αποτέλεσμα. Γενικά, τα παιδιά, που εργάζονταν ως 

επιστήμονες, χρησιμοποιούσαν μια στρατηγική βασισμένη σε μια θεωρία, ενώ τα παιδιά, που 

εργάζονταν ως μηχανικοί, χρησιμοποιούσαν μια στρατηγική “δοκιμής και πλάνης” κατά τον 

πειραματισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα άτομα 

κατά τη διερεύνηση είναι στενά συνδεδεμένες με το σκοπό διερεύνησης του κάθε ατόμου. 
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2.9 Έρευνες Εστιασμένες στην Επιστημονική Διερεύνηση σε Ομάδες 

Μια άλλη ομάδα ερευνών αυτοκατευθυνόμενου πειραματισμού ασχολήθηκε με 

ομαδικές διερευνήσεις, με σκοπό να εξετάσουν την επίδραση της συνεργασίας και της 

ομαδικής συζήτησης στις δεξιότητες διερεύνησης (Gleason & Schauble, 2000. Miwa, 2004. 

Okada & Simon, 1997. Teasley, 1995).  

Η Teasley (1995) χρησιμοποίησε το πρόβλημα των Klahr κ.ά. (1993) με το 

διαστημόπλοιο ΒΤ (μια προσομοίωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή), για να διερευνήσει την 

επίδραση που έχει η λεκτική συμπεριφορά στην επιστημονική διερεύνηση. Τα υποκείμενα της 

έρευνας αυτής ήταν 70 μαθητές τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου, τα οποία τοποθετήθηκαν 

σε τέσσερις διαφορετικές πειραματικές καταστάσεις: ατομική διερεύνηση με φωνακτή σκέψη, 

ατομική διερεύνηση χωρίς φωνακτή σκέψη, διερεύνηση σε δυάδες με συζήτηση και 

διερεύνηση σε δυάδες χωρίς συζήτηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συζήτηση 

διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση. Από όλες τις πειραματικές καταστάσεις, 

τα καλύτερα αποτελέσματα είχαν τα παιδιά που διερεύνησαν το πρόβλημα σε δυάδες με 

συζήτηση. Επιπρόσθετα, τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να επεξηγήσουν το συλλογισμό 

τους για τις θεωρίες και τα συμπεράσματα τους είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά 

που δεν είχαν την ευκαιρία να επεξηγήσουν το συλλογισμό τους.  

Οι Okada και Simon (1997) χρησιμοποίησαν το προσομοιωμένο πρόβλημα του 

Dunbar (1993), για να συγκρίνουν τις επιδόσεις ατόμων που εργάστηκαν ατομικά με τις 

επιδόσεις ατόμων που εργάστηκαν σε δυάδες. Στην έρευνα του Dunbar (1993), τα υποκείμενα 

εκτέλεσαν, σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον μοριακής γενετικής στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, μια σειρά από πειράματα που εκτέλεσαν και οι Jacob και Manob (1965) για να 

ανακαλύψουν πως επιτυγχάνεται ο έλεγχος των γονιδίων σε ένα συγκεκριμένο γενετικό 

σύστημα. Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν 27 άντρες φοιτητές πανεπιστημίου. Τα υποκείμενα 

που εργάστηκαν σε δυάδες ήταν φίλοι μεταξύ τους. Πριν την έναρξη της διερεύνησης, τα 

υποκείμενα ακολούθησαν οδηγίες στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για να 

αποκτήσουν τη βασική γνώση και τις βασικές τεχνικές της μοριακής γενετικής. H ανάλυση 

των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι δυάδες έφεραν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα 

υποκείμενα που εργάστηκαν ατομικά. Πιο αναλυτικά, οι δυάδες διατύπωναν περισσότερες 

υποθέσεις, σχεδίαζαν περισσότερα πειράματα για να ελέγξουν υποθέσεις, εκτελούσαν 
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περισσότερα κρίσιμα πειράματα, λάμβαναν υπόψη τις εναλλακτικές ιδέες τους και 

υποστήριζαν τις ιδέες και τα συμπεράσματά τους με βάση τα πειραματικά δεδομένα.  

Οι Gleason και Schauble (2000) προσπάθησαν να εντοπίσουν τις στρατηγικές 

διερεύνησης και τους τρόπους που αλληλεπιδρούν δυάδες ατόμων οι οποίες αποτελούνται από 

ένα γονέα και το παιδί του, όταν εμπλέκονται σε μια επιστημονική διερεύνηση. Συγκεκριμένα, 

20 δυάδες, αποτελούμενες από ένα γονέα και το παιδί του, εργάστηκαν για 45 λεπτά για να 

επιλύσουν ένα πρόβλημα επιστημονικού συλλογισμού. Το πρόβλημα αυτό (swallow water 

problem) χρησιμοποιήθηκε και σε προηγούμενη έρευνα των Schauble κ.ά. (1991). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυάδες ήταν πολύ αποτελεσματικές, αφού σχεδίαζαν 

συστηματικά πειράματα για να επιβεβαιώσουν τις διαπιστώσεις τους ή να ελέγξουν 

απροσδόκητα αποτελέσματα, κατέγραφαν τα δεδομένα τους και κατέληγαν σε ορθά 

συμπεράσματα. Ωστόσο, μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση των αποτελεσμάτων, οι 

ερευνητές συμπέραναν ότι οι γονείς είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη διερεύνηση, αφού 

ήταν αυτοί που κατέγραφαν τα δεδομένα, διατύπωναν ορθά συμπεράσματα και χειρίζονταν 

τον εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, δεν παραχωρούσαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης κάποιο 

ενεργό γνωστικό ρόλο στα παιδιά τους.  

43TΟι Crowley, Callanan, Jipson, Galco, Topping και Shrager (2001) εξέτασαν αν οι 

διεργασίες επιστημονικού συλλογισμού των παιδιών είναι πιο αναβαθμισμένες στις 

περιπτώσεις που εμπλέκονται σε μια κοινή επιστημονική δραστηριότητα μαζί με ένα γονιό 

τους. Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε στο αλληλεπιδραστικό μουσείο Children’s 

Discovery Museum, που βρίσκεται στο San Jose της Καλιφόρνιας. Συγκεκριμένα, οι 

ερευνητές βιντεογράφησαν 49 δυάδες, που αποτελούνταν από ένα γονέα μαζί με το παιδί του, 

22 ομάδες παιδιών και 20 παιδιά που εργάστηκαν ατομικά, καθώς εξερευνούσαν τη 

λειτουργία ενός στροβοσκοπίου το οποίο προσομοίωνε την κίνηση ενός αλόγου που τρέχει. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά, που εμπλάκηκαν στην επιστημονική 

διερεύνηση μαζί με τους γονείς τους, απέκτησαν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη 

λειτουργία του στροβοσκοπίου σε σχέση με τα παιδιά που ασχολήθηκαν με αυτό, χωρίς τους 

γονείς τους. Αυτό συνέβηκε επειδή, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των παιδιών μαζί 

με τους γονείς τους με το στροβοσκόπιο, η43T 43Tεξερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων ήταν 

μεγαλύτερη, ευρύτερη και επικεντρωμένη περισσότερο στις σχετικές 43T 43Tσυγκρίσεις, σε σχέση με 

τα παιδιά που ασχολήθηκαν με το στροβοσκόπιο χωρίς τους γονείς τους. Επιπρόσθετα, οι 

γονείς συζητούσαν με43T τα 43Tπαιδιά τους σχετικά με τον εντοπισμό, την παραγωγή και την 
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ερμηνεία των αποδεικτικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, οι γονείς βοήθησαν43T 43Tπαιδιά τους να 

συλλέξουν και να κωδικοποιήσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στις μισές περίπου από 

τις αλληλεπιδράσεις γονέα-παιδιού. Τέλος, σε περισσότερο από το ένα τρίτο των 

αλληλεπιδράσεων,43T οι 43Tγονείς βοήθησαν τα παιδιά τους να συνδέσουν τις νέες εμπειρίες τους με 

τις προηγούμενες γνώσεις τους.  

Ο Miwa (2004) χρησιμοποίησε μια προσομοίωση του προβλήματος 2-4-6 του Wason 

(1960) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν (1ον) να εντοπίσει τις 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους επιστημονικής 

διερεύνησης: (α) ατομική διερεύνηση, (β) διερεύνηση σε δυάδες, στις οποίες τα υποκείμενα 

εργάζονταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και (γ) διερεύνηση σε δυάδες, στις οποίες τα 

υποκείμενα αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και (2ον) την επίδραση των στρατηγικών θετικού 

και αρνητικού ελέγχου στην επίλυση του προβλήματος. Στην έρευνα, συμμετείχαν 136 

υποκείμενα, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν το καθένα σε μια από τις ακόλουθες πέντε 

πειραματικές καταστάσεις: (α) ατομική διερεύνηση, όπου το υποκείμενο χρησιμοποιούσε τη 

στρατηγική του θετικού ελέγχου, (β) ατομική διερεύνηση, όπου το υποκείμενο 

χρησιμοποιούσε τη στρατηγική του αρνητικού ελέγχου, (γ) δυάδες στις οποίες τα υποκείμενα 

χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική του θετικού ελέγχου και αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους, (δ) 

δυάδες στις οποίες τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική του αρνητικού ελέγχου και 

αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και (ε) δυάδες στις οποίες τα υποκείμενα εργάζονταν το ένα 

ανεξάρτητο από το άλλο και το ένα υποκείμενο χρησιμοποιούσε τη στρατηγική του θετικού 

ελέγχου και το άλλο τη στρατηγική του αρνητικού ελέγχου (οι δυάδες αυτές ήταν εικονικές 

και προήλθαν από το συνδυασμό υποκειμένων που εργάστηκαν ατομικά). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι δυάδες, που αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική 

θετικού ελέγχου, είχαν στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα από τα υποκείμενα που 

εργάστηκαν ατομικά. Ωστόσο, οι επιδόσεις των δυάδων, χωρίς αλληλεπίδραση και των 

δυάδων με αλληλεπίδραση, δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

2.10 Παραδοσιακή Γνωστική Επιστήμη 

Η παραδοσιακή γνωστική επιστήμη θεωρεί ότι η νόηση αποτελεί αποκλειστική 

ιδιότητα του ατόμου (Salomon, 1993) και ότι αυτή μπορεί να επεξηγηθεί με βάση τη θεωρία 

της επεξεργασίας των πληροφοριών (Rogers, 1997). Βασικές αρχές της θεωρίας αυτής είναι 
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ότι οι γνωστικές διαδικασίες εδρεύουν αποκλειστικά στη δομή του εγκεφάλου και το άτομο 

αποτελεί τη μονάδα ανάλυσης.  

2.10.1 Θεωρία της Επεξεργασίας των Πληροφοριών (Information-processing Τheory) 

Η θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών προσπαθεί να εξηγήσει τις διαδικασίες 

και τις δομές μέσα από τις οποίες οι πληροφορίες επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο. Στην 

απλούστερη μορφή της, η διαδικασία αυτή αναπαριστάται ως είσοδος – επεξεργασία – έξοδος 

(Input – Process – Output). Σύμφωνα με τους Atkinson και Shiffrin (1968), η νόηση 

αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την μακροπρόθεσμη μνήμη 

και την αισθητηριακή εισαγωγή (Sensory Register).  

2.10.1.1 Αισθητηριακή Εισαγωγή (Sensory Register) 

Η αισθητηριακή εισαγωγή αποτελεί τη διασύνδεση ανάμεσα στις ακατέργαστες 

εισαγωγές των αισθήσεων και των γνωστικών διαδικασιών του ατόμου. Μια από τις κύριες 

λειτουργίες της αισθητηριακής εισαγωγής είναι να αποτρέπει την υπερφόρτωση του ατόμου 

από τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών, που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον και που 

μπορούν να εισάγονται στο ανθρώπινο γνωστικό σύστημα με τη βοήθεια των αισθήσεων. 

Μόνο ένα μέρος από αυτές τις πληροφορίες είναι σημαντικές και επομένως πρέπει να 

επεξεργαστούν.  

Ο Lutz (2000) θεωρεί ότι η αισθητηριακή εισαγωγή έχει πολύ περιορισμένη 

χωρητικότητα, αφού έχει την ικανότητα να διατηρεί ακριβή αντίγραφα όλων των ερεθισμάτων 

που προέρχονται από το περιβάλλον με ελάχιστη ή καμιά ανάλυση για πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Η χρονική διάρκεια διατήρησης αυτών των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων είναι 

περιορισμένη, περίπου 0,25 δευτερόλεπτα για τις οπτικές εικόνες (οπτική εισαγωγή) και 2-4 

δευτερόλεπτα για τις ακουστικές πληροφορίες (ακουστική εισαγωγή). Εάν το άτομο δε δώσει 

προσοχή στο ερέθισμα μέσα στο κατάλληλο χρονικό διάστημα, οι πληροφορίες ουσιαστικά θα 

χαθούν, αφού το ερέθισμα εξασθενεί και τελικά αποσβένεται. Με τον τρόπο αυτό, οι νέες 

πληροφορίες, που προστίθενται συνεχώς στο μητρώο αισθητηριακών ερεθισμάτων, 

αντικαθιστούν τις παλαιότερες. Επιπρόσθετα, “το άτομο έχει ελάχιστο έλεγχο πάνω στη φύση 

των αισθητηριακών ερεθισμάτων, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα μητρώα αισθητηριακών 

ερεθισμάτων είναι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί, που δεν μπορούν να βελτιωθούν μέσω της 

εξάσκησης” (Lutz, 2000, σ. 247). 
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2.10.1.2 Βραχυπρόθεσμη Μνήμη (Short-term Memory) 

H βραχυπρόθεσμη μνήμη αποτελεί μια προσωρινή περιοχή επεξεργασίας και 

αποθήκευσης πληροφοριών με περιορισμένη χωρητικότητα, αλλά χαρακτηρίζεται από τη 

γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες. Ο Sweller (1999) υποστήριξε ότι η βραχυπρόθεσμη 

μνήμη αποτελεί την έδρα (seat) της συνείδησης του ατόμου, αφού, μέσω της βραχυπρόθεσμης 

μνήμης το άτομο καθίσταται ενήμερο για τις πληροφορίες και τις διαδικασίες σκέψης και έχει 

επίγνωση των εισαγωγών από το περιβάλλον.  

Ο Miller (1956) διενέργησε μια σειρά από πειράματα, για να προσδιορίσει τη 

χωρητικότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Στα πειράματα αυτά, ο Miller (1956) ζητούσε 

από τα υποκείμενα να αναφέρουν από μνήμης μια σειρά αριθμών ή λέξεων. Η σειρά των 

αριθμών ή των λέξεων αυξανόταν προοδευτικά. Με βάση τα πειράματα αυτά, ο Miller (1956) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέγιστη χωρητικότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι οι 

εφτά συν/πλην δυο μονάδες (chunks) πληροφορίας. Ωστόσο, στην πράξη η χωρητικότητα της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι πιο σύνθετη, αφού ο καθορισμός της έννοιας “μονάδα” είναι 

προβληματική. Για παράδειγμα, τέσσερις ενιαίοι αριθμοί μπορούν να θεωρηθούν σε κάποιες 

περιπτώσεις ως τέσσερις μεμονωμένες μονάδες, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το άτομο 

να τους θεωρήσει ως μια ενιαία μονάδα (π.χ., ημερομηνία ή ένας τετραψήφιος αριθμός) με 

αποτέλεσμα τέσσερις τέτοιες ημερομηνίες-μονάδες να αποτελούνται από  δέκα έξι στοιχεία. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη χρησιμοποιείται όχι μόνο 

για να διατηρεί τα διάφορα στοιχεία στη μνήμη (διάδοση των αναπαραστάσεων), αλλά και για 

να χειρίζεται τις διάφορες πληροφορίες (μετασχηματισμός των αναπαραστάσεων). Οι 

διαδικασίες με βάση τις οποίες οι πληροφορίες μετασχηματίζονται από το ένα στάδιο στο 

άλλο, όπως, π.χ., η πρόσθεση δυο αριθμών, αναπαριστάνουν  μια διαδικασία 

μετασχηματισμού του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες αναπαρίστανται στη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη. Παρόλο που η δυνατότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης να διαδίδει 

τις αναπαραστάσεις των πληροφοριών είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένη, η δυνατότητα 

της βραχυπρόθεσμης μνήμης να μετασχηματίζει τις διάφορες πληροφορίες περιορίζεται 

ακόμη περισσότερο, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας μετασχηματισμού. Ο Sweller 

(1999) αναφέρει σχετικά:  

ενώ έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε (στη μνήμη) μέχρι και εφτά στοιχεία την 
κάθε φορά, ο αριθμός των στοιχείων που μπορούμε να συσχετίσουμε με νόημα είναι 
πολύ λιγότερος. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των στοιχείων με τα 
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οποία μπορούμε να εργαστούμε ταυτόχρονα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, επειδή ο 
αριθμός τους εξαρτάται από τη φύση της επεξεργασίας (σ. 5). 

 

Ο Sweller (1999) εισαγάγει τον όρο “αλληλεπιδραστικότητα στοιχείων” (element 

interactivity), για να προσδιορίσει το βαθμό με τον οποίο τα διάφορα στοιχεία της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης πρέπει να συσχετίζονται με άλλα στοιχεία, ώστε να είναι κατανοητά. 

Ο Sweller (1999) αναφέρει δυο παραδείγματα, για να δείξει τις επιπτώσεις της 

αλληλεπίδρασης στοιχείων στο γνωστικό φορτίο της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Το πρώτο 

παράδειγμα σχετίζεται με την απομνημόνευση των χημικών στοιχείων που απαρτίζουν τον 

περιοδικό πίνακα. Ο στόχος αυτός θεωρείται δύσκολος, αφού πρέπει το άτομο να θυμάται ένα 

μεγάλο αριθμό στοιχείων. Εντούτοις, κατά το Sweller (1999), το γνωστικό φορτίο του 

προβλήματος αυτού είναι ελάχιστο, αφού το άτομο έχει τη δυνατότητα να θυμάται το κάθε 

στοιχείο ξεχωριστά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα άλλα στοιχεία. Έτσι, ο στόχος αυτός μπορεί 

να θεωρηθεί ότι αποτελείται από ένα σύνολο υποστόχων με μικρό γνωστικό φορτίο ο 

καθένας, που μπορεί να επιτευχθεί σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, στο δεύτερο 

παράδειγμα, που σχετίζεται με την επίλυση μιας αλγεβρικής εξίσωσης, η οποία αποτελείται 

από ένα μικρό αριθμό στοιχείων, το γνωστικό φορτίο της βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι 

μεγάλο, αφού το άτομο πρέπει να επεξεργαστεί όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, για να καταλήξει στη λύση της εξίσωσης. 

2.10.1.3 Μακροπρόθεσμη Μνήμη (Long-term Memory) 

Το τρίτο βασικό στοιχείο της νόησης και το πιο σύνθετο αποτελεί η μακροπρόθεσμη 

μνήμη. Η μακροπρόθεσμη μνήμη έχει μεγάλη χωρητικότητα και διατηρεί πληροφορίες για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες αποθηκεύονται και οργανώνονται στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη αποτελεί ένα θέμα διαμάχης ανάμεσα στους γνωστικούς επιστήμονες, 

δεδομένου ότι δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα. Ο Bartlett (1958) πρότεινε τη θεωρία των 

σχημάτων (Schema Theory), για να επεξηγήσει τον τρόπο που η μακροπρόθεσμη μνήμη 

λειτουργεί. Σύμφωνα με τη θεωρία των σχημάτων, οι διάφορες πληροφορίες οργανώνονται 

πρώτιστα σε δομές, που ονομάζονται σχήματα (σημασιολογική μνήμη), αντί να 

αποθηκεύονται ως άμεσα αντίγραφα της αισθητηριακής εμπειρίας (επεισοδιακή μνήμη) 

(Quillian, 1968). Αντίγραφα της αισθητηριακής εμπειρίας υπάρχουν στη μακροπρόθεσμη 
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μνήμη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση σε αυτά το άτομο, αφού υπόκεινται σε 

επικάλυψη από επόμενες αισθητηριακές εμπειρίες. Τα σχήματα είναι αναγκαία για την 

αναγνώριση φυσικών αντικειμένων ή αφηρημένων εννοιών (π.χ.,  σύμβολα ή λέξεις), αφού 

επιτρέπουν στο άτομο να εστιάζεται σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Οι Rumelhart και Norman (1978) υποστήριξαν ότι τα σχήματα δημιουργούνται μέσω 

τριών βασικών διαδικασιών: την επεξεργασία ή την προσαύξηση, την αναδόμηση και το 

συντονισμό (tuning). Με τη διαδικασία της επεξεργασίας ή της προσαύξησης, νέες 

πληροφορίες προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα σχήματα, ενώ με τη διαδικασία της  

αναδόμησης επέρχεται βελτίωση στα ήδη υπάρχοντα σχήματα, εξαιτίας συγκρουόμενων 

εμπειριών.  Τέλος, ο συντονισμός είναι μια διαδικασία αποσαφήνισης, για να καταστούν τα 

σχήματα πιο αποτελεσματικά.  

Τα θεμελιώδη σχήματα παρουσιάζονται να είναι γενικευμένες έννοιες. Για 

παράδειγμα, το σχήμα “γάτα” εμπεριέχει τις γενικές αρχές που περιγράφουν τις ουσιαστικές 

ιδιότητες όλων των γάτων. Ο  Sweller (1999) υπογράμμισε το ρόλο των σχημάτων στην 

επεξεργασία των πληροφοριών, αφού συσχετίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις (instances) σε 

μια γενική τάξη. Ο  Sweller (1999) ανέφερε σχετικά ότι: “ένα σχήμα ορίζεται ως ένα γνωστικό 

κατασκεύασμα που επιτρέπει στα άτομα να μεταχειρίζονται πολλαπλά στοιχεία πληροφοριών ως 

ένα ενιαίο στοιχείο, ταξινομώντας το με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί” (σ. 10). Με 

τον τρόπο αυτό, ένα γενικό σχήμα είναι χρήσιμο, επειδή εντάσσονται σ’ αυτό άλλα ειδικά 

σχήματα, περιπτώσεις και συναφείς έννοιες. Έτσι, το σχήμα της γάτας συντονίζεται με άλλα 

σχήματα, π.χ., το σχήμα “ζώα.”  

Ένα γενικό σχήμα εμπεριέχει έναν αριθμό από συναφείς έννοιες. Οι σχέσεις των 

εννοιών τόσο μέσα σε ένα σχήμα, όσο και ανάμεσα σε άλλα σχήματα, είναι σημαντικές. Ο 

Quillian (1968) υπογραμμίζει ότι “το σημαντικό ζήτημα για τη μνήμη είναι η χρήση των 

σχετικών συνδέσεων που πραγματοποιεί” (σ. 218).  

Για να είναι χρήσιμες οι πληροφορίες, πρέπει το άτομο να είναι σε θέση να γνωρίζει 

πότε και πως πρέπει να τις εφαρμόζει. Ένα  αποτελεσματικό σχήμα εμπεριέχει δηλωτική 

γνώση (γεγονότα), διαδικαστική γνώση (πως η γνώση εφαρμόζεται) και πλαισιωμένη γνώση 

(που και πότε η γνώση εφαρμόζεται). Τα φτωχά διαμορφωμένα σχήματα επιτρέπουν μόνο την 

εφαρμογή των πληροφοριών σε ένα πολύ μικρό εύρος πλαισίων. Αντίθετα, τα καλά 
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ανaπτυγμένα σχήματα εμπεριέχουν σχέσεις που υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

πληροφορίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων.  

Η διαμόρφωση ενός εντελώς νέου σχήματος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Στην 

πράξη, είναι πιο εύκολο να τροποποιηθεί ένα ήδη υπάρχον σχήμα, προσθέτοντας ή 

τροποποιώντας πληροφορίες (Rumelhart & Norman, 1981). Όταν ένα σχήμα προσεγγίζεται 

συχνά, τείνει να γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτό καθώς και η χρήση του. Ένα 

αυτοματοποιημένο σχήμα έχει τη δυνατότητα να συσχετίζει όχι μόνο γεγονότα και δηλωτική 

γνώση, αλλά και διαδικαστική γνώση. Τα αυτοματοποιημένα σχήματα απαιτούν ελάχιστη ή 

καμιά επεξεργασία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Συνεπώς, είναι πολύ χρήσιμα στην εκτέλεση 

επαναλαμβανόμενων ενεργειών. 

Επιπρόσθετα, ο Sweller (1999) υποστήριξε ότι η δομή των πληροφοριών που 

αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη, τα σχήματα και η διαδικασία της 

αυτοματοποίησης των σχημάτων βοηθούν, ώστε να μετριαστούν οι περιορισμοί της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης  στην επίλυση προβλήματος και  στην επίδοση των ατόμων.  

2.10.2 Ατομική Νόηση και Γνωστικά Συστήματα 

Την τελευταία δεκαετία αρκετές από τις παραδοχές και θέσεις της θεωρίας της 

επεξεργασίας των πληροφοριών δέχτηκαν σκληρή κριτική. O Hutchins (1995α) τόνισε ότι η 

θεώρηση της παραδοσιακής γνωστικής επιστήμης ότι το κέντρο δράσης της νόησης βρίσκεται 

μέσα στο κεφάλι του ατόμου είχε ως συνέπεια “να αγνοηθεί το γεγονός ότι η ανθρώπινη 

νόηση εγκαθίσταται μέσα σε ένα σύνθετο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και δεν μπορεί 

να μην επηρεαστεί από αυτό” (σ. xiii). Στο  ίδιο μήκος κύματος, ο  Salomon (1993) 

υποστήριξε ότι: 

εκείνο που χαρακτηρίζει τέτοια καθημερινά γεγονότα της σκέψης είναι ότι τα 
κοινωνικά και τεχνουργηματικά (artifactual) περιβάλλοντα, που θεωρούνται ότι 
βρίσκονται έξω από το κεφάλι των ατόμων, όχι μόνο είναι πηγές διέγερσης και 
καθοδήγησης, αλλά και πραγματικά οχήματα της σκέψης....Όταν η ανθρώπινη 
συμπεριφορά εξεταστεί σε πραγματικές καταστάσεις λύσης προβλήματος, τα άτομα 
σκέφτονται σε συνεργασία με άλλα άτομα και με τη βοήθεια των διαθέσιμων 
πολιτισμικών εργαλείων και μέσων (σ. xiii).  

 

 Οι Zhang και Norman (1994) τόνισαν ότι μέσα στο πλαίσιο της παραδοσιακής 

γνωστικής επιστήμης, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις (αντικείμενα, γραπτά σύμβολα, χάντρες 

του αριθμητηρίου, χωρικές σχέσεις των αριθμών κλπ) θεωρούνται ως βοηθητικές στη νόηση 
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και συχνά διαπλέκονται με τις εσωτερικές αναπαραστάσεις. Αντίθετα, οι Zhang και Norman 

(1994) υποστήριξαν ότι οι εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα ουσιαστικό τύπο 

γνωστικών αναπαραστάσεων που βοηθούν τη μνήμη, παρέχουν πληροφορίες οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το άτομο χωρίς σκέψη, δομούν τη συμπεριφορά και 

αλλάζουν τη φύση του για την επίτευξη ενός στόχου (Norman, 1993). Διάφορες έρευνες, που 

διενεργήθηκαν από τους Suchman, Pea, Seely και Heath (1987) και Nardi (1996), κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι τα άτομα συχνά δε στηρίζονται στις εσωτερικευμένες (internalized) 

αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος, αλλά στηρίζονται στο περιβάλλον, για να εντοπίσουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την επίδοσή τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες των λογισμικών 

προγραμμάτων είναι συχνά ανίκανοι να ανακαλέσουν από μνήμης εντολές που 

χρησιμοποιούν, αλλά χρειάζονται να αλληλεπιδράσουν με το λογισμικό, για να ανακαλέσουν 

συχνά επαναλαμβανόμενες κινήσεις και πληροφορίες. 

Ο Hutchins (1995β), μελετώντας τις μνημονικές διαδικασίες στο πιλοτήριο ενός 

εμπορικού αεροπλάνου, κατέληξε σε δυο βασικά συμπεράσματα: (α) “οι σημαντικές 

λειτουργίες επιτυγχάνονται από ένα πρόσωπο ερμηνεύοντας υλικά σύμβολα,  παρά από ένα 

πρόσωπο που ανακαλεί αυτά τα σύμβολα από τη μνήμη του” (σ. 280) και (β)  

η μνήμη του πιλοτηρίου... δεν αποτελείται πρώτιστα από τη μνήμη των πιλότων. 
Μια πλήρης θεωρία της μεμονωμένης ανθρώπινης μνήμης δε θα ήταν επαρκής, για 
να κατανοήσουμε αυτό που επιθυμούμε να κατανοήσουμε, επειδή ένα μεγάλο μέρος 
της λειτουργίας της μνήμης υποστηρίζεται έξω από το άτομο (σ. 286).  

 

Επομένως, προκύπτει ότι οι ιδιότητες της ατομικής νόησης μπορούν να γίνουν πιο 

εύκολα κατανοητές, όχι μέσα από την αποκλειστική μελέτη της ατομικής νόησης, αλλά μέσα 

από την εξέταση ολόκληρου του “ενιαίου γνωστικού συστήματος” (joint cognitive system) 

μέσα στο οποίο το άτομο αναπτύσσει δραστηριότητες με τη συνεργασία άλλων ατόμων και 

χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. 

Σε ένα “ενιαίο γνωστικό σύστημα,” το άτομο ή τα άτομα και τα εργαλεία αποτελούν 

μέρος ενός ευρύτερου γνωστικού συστήματος και αλληλεπιδρούν, για να παραχθεί γνωστικό 

έργο (Hollnagel & Woods, 1983. Rasmussen, Pejtersen & Goodstein, 1994. Woods, 

Johannesen, Cook & Sater, 1994. Woods & Roth 1988). Το ενιαίο γνωστικό σύστημα είναι 

γνωστικό με την έννοια ότι επεξεργάζεται τις πληροφορίες, για να παραχθεί γνωστικό έργο. H 

επεξεργασία των πληροφοριών, εντούτοις, δεν αποτελεί το άθροισμα των διαδικασιών των 

ανεξάρτητων συστατικών (άτομο ή άτομα και εργαλεία). Αντίθετα, η επεξεργασία των 
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πληροφοριών διανέμεται ανάμεσα στα εργαλεία και το άτομο ή τα άτομα που συνεργάζονται, 

για να παραχθεί το γνωστικό έργο. Όπως αναφέρουν οι Dowll και Long (1989, 1998), το 

γνωστικό έργο παράγεται με τη συνδρομή και επεξεργασία από όλα τα συστατικά του ενιαίου 

γνωστικού συστήματος ταυτόχρονα. Έτσι, μια αλλαγή σε ένα από τα συστατικά του ενιαίου 

γνωστικού συστήματος προκαλεί και μια ταυτόχρονη αλλαγή στη διανομή των γνωστικών 

λειτουργιών ανάμεσα στα διάφορα συστατικά του. 

Ο Salomon (1993) υποστήριξε με ιδιαίτερη έμφαση ότι, κατά τη διάρκεια των 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα διάφορα μέρη ενός ενιαίου γνωστικού συστήματος, 

αναφύεται μια νέα νόηση, η οποία δεν πρέπει να υπολογίζεται ως το άθροισμα των ατομικών 

νοήσεων, αφού:  

το προϊόν αυτής της διανοητικής συνεργασίας, που είναι το αποτέλεσμα της 
διανομής των νοήσεων ανάμεσα στα άτομα ή ανάμεσα στα άτομα και τα πολιτισμικά 
εργαλεία, είναι κοινό. Δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε ένα άτομο .... το 
κάθε μέλος της ομάδας μπορεί ακόμα να έχει τις δικές του ιδιότητες, ενώ κάποιες 
από αυτές εισάγονται στη διανεμημένη συνεργασία και επηρεάζονται από αυτή 
αμοιβαία, ενώ κάποιες άλλες επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό (Salomon, 1993, 
σ.121).  

 

Οι ιδιότητες αυτές που επηρεάζονται αμοιβαία μπορούν να μεταφερθούν στη νέα 

νόηση που προκύπτει, με την έννοια ότι η νέα νόηση εσωτερικεύεται διαφορετικά μέσα σε 

κάθε συνεργαζόμενο άτομο με βάση τις δικές του προσωπικές ιδιότητες, όπως, π.χ., το 

γνωστικό τύπο, οι στάσεις, οι προσδοκίες και διάφοροι άλλοι γνωστικοί και συναισθηματικοί 

παράγοντες. 

2.11 Διανεμημένη Νόηση 

Η άποψη ότι η νόηση είναι διανεμημένη δεν αποτελεί κάτι νέο, όπως προκύπτει μέσα 

από τις εργασίες αρκετών θεωρητικών της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας της νόησης (Cole 

& Engestrom, 1993). Ωστόσο, η διανεμημένη νόηση διαφέρει από την κοινωνικο-πολιτισμική 

θεωρία της νόησης, λόγω της εστίασή της στην περιγραφή της φύσης και του ρόλου των 

εργαλείων που διαμεσολαβούν στη νόηση. Οι κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες της νόησης, 

παρόλο που τονίζουν κι αυτές το ρόλο των εργαλείων που διαμεσολαβούν, θεωρούν τα 

εργαλεία αυτά ως διαδεδομένες πτυχές του πολιτισμού (π.χ., η γλώσσα). Η πρακτική όμως 

αυτή περιορίζει την προσοχή που δίνεται στη δημιουργία και την προσαρμογή μιας σειράς 
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εργαλείων στις καθημερινές δραστηριότητες. Αντίθετα, η διανεμημένη νόηση εξετάζει τις 

δυναμικές και δημιουργικές πτυχές της διαμεσολάβησης στις γνωστικές διεργασίες, με 

αποτέλεσμα να γίνεται μια πιο χρήσιμη περιγραφή των εργαλείων που διαμεσολαβούν.  

Σύμφωνα με το Salomon (1993), το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη διανεμημένη 

νόηση οφείλεται ουσιαστικά σε τρεις λόγους: (α) στο γεγονός ότι, στη σύγχρονη εποχή, τα 

άτομα βασίζονται σε υπολογιστικά εργαλεία, για να χειριστούν μια ποικιλία από νοητικούς 

στόχους, (β) στο αυξημένο ενδιαφέρον για την κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία και (γ) στη 

δυσαρέσκεια με την άποψη ότι η νόηση αποτελεί αποκλειστική ιδιότητα του ατόμου.  

Οι Flor και Hutchins (1991) ανέφεραν ότι η διανεμημένη νόηση μελετά (α) τους 

τρόπους που η γνώση αναπαρίσταται τόσο στα κεφάλια των ατόμων, όσο και στον κόσμο 

(περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις), (β) τη μεταφορά της γνώσης ανάμεσα 

σε διαφορετικά άτομα και εργαλεία και (γ) τους μετασχηματισμούς που υφίστανται οι 

εξωτερικές δομές από τη δράση των ατόμων και των εργαλείων. 

Η Nardi (1996) τόνισε ότι η διανεμημένη νόηση ενδιαφέρεται κυρίως για τη διανομή 

των πληροφοριών και της γνώσης ανάμεσα και διαμέσου των εσωτερικών και των 

εξωτερικών αναπαραστάσεων. Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν τη γνώση και τη 

δομή που υπάρχει στο μυαλό του ατόμου, ενώ οι εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν τη 

γνώση και τη δομή που υπάρχει στο εξωτερικό περιβάλλον (Zhang, 1997. Zhang & Norman, 

1994. Ζhang & Patel, 2006). 

Ο Hutchins (1995α, 1995β, 2000) θεώρησε τη διανεμημένη νόηση ως μια περιγραφή 

του συνολικού γνωστικού συστήματος (άτομα και εργαλεία) γι’ αυτό και υπογραμμίζει τη 

σημασία της εξέτασης του τρόπου με τον οποίο όλα τα συστατικά του συστήματος 

αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και συντονίζουν τη δραστηριότητα. Η αλληλεπίδραση αυτή 

αποκαλύπτει τη δομή και τη λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Οι Hollan, Hutchins και 

Kirsch (2000) υποστήριξαν ότι: “η διανεμημένη νόηση εξετάζει τις γνωστικές 

διαδικασίες....με βάση τις λειτουργικές σχέσεις των στοιχείων που συμμετέχουν μαζί στη 

διαδικασία” (σ. 175). Έτσι, η αναπαράσταση των πληροφοριών σε ένα σύστημα μπορεί να 

μελετηθεί. Μια λεπτομερής ανάλυση των εξωτερικών αναπαραστάσεων αποκαλύπτει ότι η 

μορφή της αναπαράστασης διαδραματίζει συχνά ένα σημαντικό ρόλο στην πολυπλοκότητα 

των γνωστικών διαδικασιών που απαιτούνται, για να αξιοποιηθούν οι διάφορες πληροφορίες. 

Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις συχνά χρησιμεύουν, για να συντονίζουν τη δραστηριότητα ή 
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ακόμα και να απλοποιούν τους γνωστικούς στόχους περιορίζοντας το πιθανό εύρος των 

ερμηνειών που μπορούν να προέλθουν από τις πληροφορίες. Επομένως, η διανεμημένη νόηση 

πρέπει να περιλαμβάνει και μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα στοιχεία του 

συστήματος συνεργάζονται, για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες. Οι Hollan κ.ά. (2000) 

υποστήριξαν επίσης ότι:  

στη διανεμημένη νόηση, αναμένει κάποιος να βρει ένα σύστημα που να μπορεί με 
δυναμικό τρόπο να διαμορφώνει τον εαυτό του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
φέρει τα διάφορα υποσυστήματα σε συντονισμό, για να ολοκληρώσει τις διάφορες 
λειτουργίες (σ. 175). 

 

Οι Ηutchins και Hollan (1999) θεώρησαν, επίσης, ότι μέσα σε ένα γνωστικό σύστημα 

μπορούν να συμβούν τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη διανομών των γνωστικών 

λειτουργιών: (α) οι γνωστικές διαδικασίες μπορούν να διανεμηθούν ανάμεσα σε όλα τα μέλη 

μιας κοινωνικής ομάδας, (β) οι γνωστικές διαδικασίες μπορούν να  περιλαμβάνουν το 

συντονισμό ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική (υλική ή περιβαλλοντική) δομή και 

(γ) οι διαδικασίες μπορούν να διανεμηθούν μέσω του χρόνου, με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

προϊόντα των προηγούμενων γεγονότων να μπορούν να μετασχηματίζουν τη φύση των πιο 

πρόσφατων γεγονότων. 

Τέλος, μια άλλη βασική αρχή της διανεμημένης νόησης είναι ότι η νόηση προκύπτει 

μέσα από τη δραστηριότητα και το πλαίσιο, παρά μέσα από τις εσωτερικές αναπαραστάσεις 

και την επεξεργασία των εξωτερικών ερεθισμάτων. Οι Hollan κ.ά. (2000) αναφέρουν σχετικά: 

“Από την προοπτική της διανεμημένης νόησης, η οργάνωση του μυαλού, τόσο κατά την 

ανάπτυξη όσο και κατά τη λειτουργία, είναι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

εσωτερικών και των εξωτερικών πόρων” (σ. 177). Αυτή η προοπτική καθορίζει τη φυσική 

λειτουργία της ανθρώπινης νόησης και της μάθησης και είναι χρήσιμη στο σχεδιασμό των 

εργαλείων που διαμεσολαβούν σε τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.  

Οι Ζhang και Patel (2006) περιέγραψαν δυο κατηγορίες διανεμημένης νόησης: (α) 

ανάμεσα σε ένα άτομο ή άτομα και ένα εξωτερικό εργαλείο και (β) ανάμεσα σε μια ομάδα 

ατόμων. Στην πρώτη κατηγορία διανεμημένης νόησης η επεξεργασία των πληροφοριών 

διανέμεται διαμέσου των εσωτερικών αναπαραστάσεων και των εξωτερικών εργαλείων. Με 

άλλα λόγια, η νόηση παράγεται από την ταυτόχρονη επεξεργασία και αλληλεπίδραση των 

εσωτερικών και των εξωτερικών πληροφοριών. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο 

πολλαπλασιάζει το 965 με το 273 χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι, οι εσωτερικές 
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αναπαραστάσεις αποτελούν τα νοήματα των διαφόρων συμβόλων, οι πίνακες 

πολλαπλασιασμού, οι αριθμητικές διαδικασίες κλπ, οι οποίες πρέπει να ανασυρθούν από τη 

μνήμη. Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν τα σχήματα και οι θέσεις των συμβόλων, οι 

χωρικές σχέσεις των διαφόρων προϊόντων ως αποτέλεσμα των υπολογισμών κλπ. Για να 

εκτελέσει το στόχο αυτό, το άτομο χρειάζεται να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που ανακαλεί 

από τις εξωτερικές αναπαραστάσεις και τις πληροφορίες που ανακαλεί από τις εσωτερικές 

αναπαραστάσεις με ένα ενοποιημένο και δυναμικό τρόπο. 

Η δεύτερη κατηγορία διανεμημένης νόησης θεωρεί ότι η νόηση διανέμεται ανάμεσα 

σε μια ομάδα από άτομα. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάρχουν δυο απόψεις: η 

υπεραπλουστευμένη άποψη (reductionist view) και η αλληλοεπιδραστική άποψη 

(interactionist view). Η υπεραπλουστευμένη άποψη θεωρεί ότι οι γνωστικές ιδιότητες της 

ομάδας μπορούν εξολοκλήρου να προσδιοριστούν από τις ιδιότητες των ατόμων. Με βάση 

την άποψη αυτή, για να κατανοηθεί η συμπεριφορά μιας ομάδας, το μόνο που χρειάζεται είναι 

να κατανοηθούν οι ιδιότητες των ατόμων ξεχωριστά. Αντίθετα, η αλληλεπιδραστική άποψη 

θεωρεί ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα άτομα είναι σε θέση να δημιουργούν 

αναδυόμενες ιδιότητες της ομάδας. Επομένως, για να κατανοηθεί η συμπεριφορά της ομάδας, 

χρειάζεται να κατανοηθούν όχι μόνο οι ιδιότητες των ατόμων, αλλά ιδιαίτερα οι τρόποι 

συγκρότησης της ομάδας.   

Οι Morgan, Brickell και Harper (2008) υποστήριξαν ότι η διανεμημένη νόηση είναι 

μια συνολική θεωρία με βάση την οποία γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο, από τη 

μια τα άτομα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και, από την άλλη, πως το περιβάλλον 

καθιστά ικανά τα άτομα να επιτυγχάνουν πολύ σύνθετους στόχους, που είναι συνήθως πέρα 

από τις δυνατότητες ενός μόνο ατόμου. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, πρέπει να  

εγκαθιδρύεται διανομή ανάμεσα στους εσωτερικούς πόρους του ατόμου και τους εξωτερικούς 

πόρους που είναι διαθέσιμοι από το περιβάλλον. Το Σχήμα 5, απεικονίζει την έννοια ενός 

διανεμημένου συστήματος σε γραφική μορφή και υπογραμμίζει την έννοια της μετακίνησης 

(drift) των γνωστικών διεργασιών ανάμεσα στα εσωτερικά και στα εξωτερικά στοιχεία του 

συστήματος (Morgan κ.ά., 2008). 

Με βάση το Σχήμα 5, προκύπτει ότι οι “πόροι” που βρίσκονται εγκατεστημένοι μέσα 

στο κεφάλι του ατόμου διαφέρουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τους “πόρους” που 

βρίσκονται μέσα περιβάλλον. Οι γνωστικοί πόροι που βρίσκονται μέσα στο κεφάλι του 
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ατόμου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν οι γνωστικοί 

πόροι που προϋπάρχουν, όταν πραγματοποιείται μια δραστηριότητα, όπως είναι, για 

παράδειγμα, οι στόχοι, οι στάσεις, οι ικανότητες και τα προϋπάρχοντα σχήματα. Οι πόροι 

αυτοί τείνουν να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αναφοράς μέσω του οποίου η κατάσταση 

αξιολογείται. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν οι πόροι που τίθενται σε λειτουργία κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, η βραχυπρόθεσμη μνήμη που λειτουργεί 

από κοινού με στοιχεία τα οποία ανακαλούνται από τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Τέλος, στην 

τρίτη κατηγορία, τοποθετούνται οι πόροι που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ή 

διαμορφώνουν το υπόλειμμα (residue) της δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, τα 

τροποποιημένα σχήματα και οι αποθηκευμένες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 5. Μια Περιεκτική Άποψη του Γνωστικού Συστήματος 
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Οι πόροι που βρίσκονται στο περιβάλλον σχετίζονται με πτυχές του πολιτισμικού, 

κοινωνικού και φυσικού πλαισίου της δραστηριότητας, με άλλα άτομα που δρουν 

συνεργατικά και με πτυχές των εργαλείων που διαμεσολαβούν. Το κοινωνικό πλαίσιο της 

δραστηριότητας, όπως, π.χ., μια “κοινότητα δράσης” (community of practice), εισάγει ένα 

πλαίσιο αναφοράς μέσω του οποίου η δραστηριότητα αξιολογείται. Ένας άλλος σημαντικός 

πόρος αποτελούν τα άτομα που συμμετέχουν στη δραστηριότητα. Τέλος, τα εργαλεία που 

διαμεσολαβούν μπορούν να πάρουν τη μορφή φυσικών εργαλείων (π.χ., όργανα πλοήγησης 

αεροπλάνων), συμβόλων (π.χ., γλώσσα) ή διαδικασιών που υιοθετούνται σε ορισμένες 

καταστάσεις. Η δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων αυτών εξαρτάται από τη δυνατότητα 

(affordances) και τους περιορισμούς τους. 

Η έννοια της μετακίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον όγκο των 

γνωστικών διεργασιών που μεταφέρονται από το περιβάλλον στους εσωτερικούς πόρους του 

ατόμου και αντίστροφα. Στη μια κατεύθυνση, η μετακίνηση τείνει να οδηγήσει στην 

εσωτερίκευση των εξωτερικών πόρων υπό τη μορφή γνωστικού σχήματος. Όταν το άτομο 

εκτίθεται σε μια εξωτερική διαδικασία, ιδιαίτερα εάν αυτή εμφανίζεται συχνά, οικοδομεί μια 

εσωτερική αναπαράσταση της διαδικασίας στην οποία μπορούν τα άτομα να στηριχθούν σε 

μελλοντικές περιπτώσεις. Η διαδικασία αυτή της εσωτερίκευσης αποτελεί το στόχο της 

παραδοσιακής διδασκαλίας και μάθησης. Ταυτόχρονα, εάν το άτομο διαμορφώσει το 

περιβάλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη ενός δύσκολου στόχου, τότε το 

άτομο θα διευθετήσει να διατηρείται εκείνη η διαμόρφωση υπό τη μορφή ενός εργαλείου. 

Αυτό σημαίνει ότι σε μελλοντικές περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα στο άτομο να 

χρησιμοποιεί το εργαλείο για την επίλυση ενός προβλήματος, αντί να χρησιμοποιεί τους 

εσωτερικούς πόρους του. Η διαδικασία αυτή στην κατασκευή ενός εργαλείου που 

διαμεσολαβεί τείνει να οδηγήσει σε υπολείμματα της εσωτερικής νόησης μέσα στο 

περιβάλλον. 

Η εσωτερίκευση των πληροφοριών και οι διαδικασίες μπορούν να αναπαρασταθούν 

ως μια μορφή κατεύθυνσης των εξωτερικών συστατικών του γνωστικού συστήματος προς στο 

εσωτερικό σχήμα ή το γνωστικό μηχανισμό του μανθάνοντα. Ταυτόχρονα, η κατασκευή των 

εργαλείων που διαμεσολαβούν, μέσω του επανασχηματισμού του περιβάλλοντος που 

ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, δηλώνει ότι τα εσωτερικά μοτίβα της 

νόησης είναι σταθερά σε μια μόνιμη ή ημιμόνιμη μορφή που εντοπίζεται μέσα περιβάλλον 

(Pea, 1993. Perkins, 1993). 
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Συχνά, οι διάφοροι τύποι των μοτίβων των νοήσεων, που είναι σταθεροί μέσα στις 

ιδιότητες των εργαλείων που διαμεσολαβούν, σχετίζονται με τον τρόπο που είτε ελέγχεται η 

δραστηριότητα, είτε επιλύονται οι επαναλαμβανόμενες πτυχές των προβλημάτων (Hutchins, 

1995). Υποστηρίζεται ότι, προκειμένου να προετοιμαστούν οι μανθάνοντες για τα πραγματικά 

πλαίσια, οι δυο διαδικασίες, η εσωτερίκευση και η εξωτερίκευση, πρέπει να ενθαρρυνθούν. 

Μέχρι σήμερα η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει εστιαστεί πρωτίστως στην εσωτερίκευση και 

συχνά έχει αποτρέψει σκόπιμα τους μανθάνοντες να χρησιμοποιούν ή να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τους εξωτερικούς πόρους τους. 

Με βάση τη συζήτηση αυτή, η διανεμημένη νόηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις 

βασικές έννοιες: 

1. Την αναγνώριση ότι η κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα εσωτερικά 

(άτομα) και στα εξωτερικά στοιχεία ενός γνωστικού συστήματος (εργαλεία κλπ) είναι 

αναγκαία για τη διαμόρφωση μιας περιεκτικής περιγραφής των γνωστικών 

διαδικασιών που ενσωματώνονται στα πραγματικά πλαίσια.  

2. Την κατανόηση του ρόλου του πλαισίου, της δραστηριότητας και των εργαλείων που 

διαμεσολαβούν στη δόμηση και τη διευκόλυνση της γνωστικής διαδικασίας.  

3. Τέλος, το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να δομούν τις πτυχές του 

περιβάλλοντος, οι οποίες υπηρετούν ως εργαλεία που διαμεσολαβούν στη νόηση, 

μέσω ενός σταθερού σχεδίου της σκέψης σε μια μόνιμη ή ημιμόνιμη μορφή που 

μπορεί να διαδοθεί είτε πολιτισμικά, είτε φυσικά. 

2.11.1 Διαστάσεις της Διανεμημένης Νόησης 

Ο Pea (1993) διακρίνει δυο διαστάσεις της διανεμημένης νόησης: μια κοινωνική 

διάσταση και μια υλική διάσταση. Η υλική διάσταση της διανεμημένης νόησης αναφέρεται 

στην ενσωμάτωση όλων των φυσικών και των γνωστικών εργαλείων μέσα από τα οποία η 

νόηση συμπυκνώνεται, ενώ η κοινωνική διάσταση της διανεμημένης νόησης αναφέρεται στην 

εμπλοκή όλων των ατόμων που λειτουργούν ως ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα. 

2.11.1.1 Η Υλική Διάσταση της Διανεμημένης Νόησης: Εργαλεία και Νόηση 

Η υλική διάσταση της νόησης παρέχει μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η 

νόηση διανέμεται, όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία για την επίτευξη ενός γνωστικού στόχου. 

Το κύριο επιχείρημα είναι ότι ένα εργαλείο, που χρησιμοποιείται για την επίτευξη ενός 

γνωστικού στόχου, λαμβάνει μέρος ταυτόχρονα και στο αποτέλεσμα, αφού συνεισφέρει στο 
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αποτέλεσμα με ένα μοναδικό τρόπο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όταν τα άτομα εμπλέκονται 

σε μια δραστηριότητα, συχνά χρησιμοποιούν εργαλεία για την καθοδήγηση, επαύξηση και 

δόμηση της δραστηριότητας, την αποθήκευση της νοητικής εργασίας και την αποφυγή λαθών 

(Pea, 1993). O Perkins (1993) τόνισε ότι τα διάφορα εργαλεία αποτελούν ένα αναπόστατο 

μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης, επειδή (α) το περιβάλλον λαμβάνει μέρος στη νόηση ως 

ένα όχημα της σκέψης και (β) η μάθηση δεν εδρεύει μόνο στο μυαλό του μανθάνοντα, αλλά 

επίσης και στη διαρρύθμιση του περιβάλλοντος. Με βάση την άποψη αυτή, η υλική διάσταση 

της κατανομής της νόησης περιλαμβάνει τη χρήση είτε του φυσικού περιβάλλοντος ως ένα 

υπολογιστικό εργαλείο, είτε ειδικών εργαλείων που κατασκεύασε ο άνθρωπος για την 

επίτευξη ενός συγκεκιμένου στόχου (Karasavvidis, 2002). 

Ένας τύπος εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τα άτομα για την επαύξηση των 

δυνατοτήτων τους και τη μείωση του γνωστικού φορτίου είναι είτε φυσικά εργαλεία που 

υπάρχουν στο περιβάλλον, είτε διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος. Οι Lave, Murtaugh  και 

de la Rocha (1984) αναφέρουν δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης του περιβάλλοντος 

ως υπολογιστικού εργαλείου. Στο πρώτο παράδειγμα, ένας μάγειρας πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τα τρία τέταρτα των δυο τρίτων μιας δεδομένης ποσότητας τυριού στην 

κατασκευή ενός φαγητού. Αφού προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα χρησιμοποιώντας 

μαθηματικούς υπολογισμούς, κατέληξε σε μια φαεινή ιδέα. Γέμισε ένα δοχείο μέτρησης μέχρι 

τα δυο τρίτα του με τυρί και στη συνέχεια, τοποθέτησε την ποσότητα αυτή σε ένα σανίδι 

κοπής και την έπλασε σε ένα κύκλο. Ακολούθως, χώρισε τον κύκλο με ένα σταυρό σε 

τέσσερα ίσα μέρη και πήρε τα τρία τέταρτα της ποσότητας του τυριού. Έτσι, η γνωστική 

επεξεργασία για τον καθορισμό της ποσότητας του τυριού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

“μετακινήθηηκε” (offloaded) στο περιβάλλον, το οποίο, με τη σειρά του, χρησιμοποιήθηκε ως 

μέσο για την απλούστευση του προβλήματος, γεγονός που οδήγησε τελικά στην επίλυση του 

προβλήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, το άτομο θα έπρεπε να καταφύγει σε πολύπλοκους 

νοητικούς μαθηματικούς υπολογισμούς π.χ., που θα αύξαναν το γνωστικό φορτίο επίλυσης 

του προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό, το περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε ως ένα υπολογιστικό 

εργαλείο. 

Στο δεύτερο παράδειγμα, ένα άτομο ανακάλυψε σε ένα κιβώτιο που περιείχε δοχεία 

της ίδιας ποιότητας τυριού αλλά διαφορετικής ποσότητας, ένα δοχείο με τυρί που είχε πολύ 

ψηλή τιμή. Για να εξακριβώσει αν η τιμή αυτή ήταν λανθασμένη, σύγκρινε την τιμή του 

δοχείου αυτού με την τιμή ενός άλλου δοχείου που περιείχε την ίδια ακριβώς ποσότητα 
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τυριού. Με τον τρόπο αυτό, το άτομο κατέφυγε στο περιβάλλον σε μια προσπάθεια να 

αποφύγει τη νοητική προσπάθεια.  

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Clark (1997), που τόνισε ότι ο εγκέφαλος δε διαθέτει 

ενέργεια για την απ’ ευθείας λύση ενός προβλήματος, αλλά στον έλεγχο και στην εξερεύνηση 

του περιβάλλοντος του προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα μετασχηματίζεται 

συνεχώς, μέχρι να φθάσει σε μια μορφή που να είναι περισσότερο απλοποιημένη και 

εύχρηστη. Πιο συγκεκριμένα, ο Hutchins (1995α) εξέφρασε την άποψη ότι τα άτομα συχνά 

συμπεριφέρονται με ένα “καιροσκοπικό τρόπο” (opportunistic way), αποφεύγοντας τη 

δύσκολη νοητική εργασία και τους υπολογισμούς διαμέσου μιας διαδικασίας μετακίνησης του 

νοητικού φορτίου των υπολογισμών στο περιβάλλον. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που 

ανέφερε ο Hutchins (1995α), είναι το ακόλουθο: “Ας υποθέσουμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη, 29 

Δεκεμβρίου. Τι ημέρα θα είναι το Σάββατο;.” Ο Hutchins (1995α) θεώρησε το μέτρημα στα 

δάχτυλα ως μια πιθανή λύση του προβλήματος. Ο Hutchins (1995α) σημείωσε ότι στη 

σημερινή εποχή, η μέτρηση με τη χρήση των δαχτύλων θεωρείται ως ένας γνωστικός 

αταβισμός (atavism) αλλά, τέσσερις αιώνες πριν, το μέτρημα με τη χρήση των δαχτύλων ήταν 

τόσο κοινό στην Ευρώπη.  

Tο χέρι χρησιμεύει ως ένα πρακτικό μέσο πάνω στο οποίο οι αναπαραστατικές 
καταστάσεις μπορούν να επιβληθούν και οι απλές διαδικασίες μπορούν να 
εκτελεσθούν. Η  δομή του χεριού που προκύπτει από αυτές τις διαδικασίες είναι ένα 
κομμάτι της μερικής περιγραφής της απάντησης στην ερώτηση (Hutchins, 1995α, σ. 
315).   

 

Το άτομο δεν καταφεύγει μόνο στη χρήση φυσικών εργαλείων για τη μείωση του 

γνωστικού φόρτου επίλυσης ενός προβλήματος, αλλά κατασκεύασε και διάφορα εργαλεία για 

χρήση. Τα διάφορα πολιτισμικά εργαλεία που εφευρέθηκαν από τον άνθρωπο, όπως,  π.χ., η 

γλώσσα και τα μαθηματικά, έχουν σημαντική επίδραση πάνω στην ανθρώπινη νόηση και κατ’ 

επέκταση στις ικανότητές του ατόμου για επίλυση προβλημάτων.  

Ο Vygotsky (1978) θεώρησε τη γλώσσα, λόγω της πολιτισμικής κληρονομιάς που 

ενσωματώνει, το “εργαλείο των εργαλείων” (tool of tools). Τα άτομα με τη βοήθεια της 

γλώσσας μπορούν να εξετάσουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτά. 

Επομένως, με τη χρήση της γλώσσας τα άτομα μπορούν: (α) να χειριστούν πράγματα νοητικά, 

όταν τα πραγματικά αντικείμενα απουσιάζουν, π.χ., να συγκρίνουν το βάρος δυο 

οποιωνδήποτε αντικειμένων που δεν είναι παρόντα στο οπτικό πεδίο τους και (β) να 
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επωφεληθούν από την εμπειρία προηγούμενων γενεών που κωδικοποιείται μέσα στη γλώσσα 

και μεταφέρεται μέσω της γλώσσας, επειδή δε χρειάζεται να στηρίζονται αποκλειστικά στην 

προσωπική εμπειρία τους (Luria, 1982). Ο Luria (1982) τόνισε, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι 

άνθρωποι εξαιτίας της γλώσσας έχουν ένα διπλό κόσμο: τον κόσμο των πραγμάτων και τον 

κόσμο των λέξεων. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι, με τη βοήθεια των λέξεων, μπορούν να 

χειριστούν πράγματα που δεν αντιλαμβάνονται άμεσα με τις αισθήσεις τους. Ο Vygotsky 

(1978) υποστήριξε ακόμη ότι ένα μικρό παιδί επιλύει ένα πρακτικό στόχο, όχι μόνο με τη 

χρήση των χεριών και των ματιών του, αλλά και με τη βοήθεια της ομιλίας. Επομένως, με τη 

χρήση της ομιλίας το παιδί αποκτά κάποια ελευθερία από την άμεση κατάσταση, δημιουργεί 

ένα σχέδιο και επιτυγχάνει ένα ευρύτερο φάσμα της δραστηριότητας (Vygotsky, 1978. 

Vygotsky & Luria, 1994).  

2.11.1.2 Εργαλεία και Διαμεσολάβηση 

Η έννοια της διαμεσολάβησης εμπερικλείει την ιδέα ότι τα άτομα δεν έρχονται σε 

άμεση επαφή με το αντικείμενο δράσης, αλλά δρουν διαμέσου περιορισμών που επιβάλλονται 

από τα εργαλεία τα οποία διαμεσολαβούν τη δράση τους (Kuutti, 1996).  

Η έννοια της διαμεσολάβησης μιας δραστηριότητας από τα εργαλεία συχνά 

αναπαριστάται ως ένα τρίγωνο (Σχήμα 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα εργαλεία μεταφέρουν μαζί τους ένα σημάδι της ανάπτυξής τους, ενσωματώνουν 

δηλαδή μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Οι Karpov και Haywood (1998) ονομάζουν αυτή την 

Σχήμα 6. Η Σχέση Διαμεσολάβησης στο Επίπεδο του Ατόμου (Kuutti, 1996, σ. 28) 
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ιδιότητα των εργαλείων ως “γνωστική διαμεσολάβηση” (cognitive mediation). Μια πτυχή της 

γνωστικής διαμεσολάβησης αποτελεί ο μετασχηματισμός της δραστηριότητας λόγω της 

παρουσίας ενός εργαλείου. Ο ρόλος των εργαλείων δεν περιορίζεται μόνο στην επέκταση των 

γνωστικών δυνατοτήτων του ατόμου, αφού 

η νόηση δεν ενισχύεται, ούτε εσωτερικεύεται, αλλά μάλλον διαμεσολαβείται 
διαμέσου των εργαλείων και των ατόμων που συνεργάζονται, έτσι ώστε το νέο 
γνωστικό σύστημα που μορφοποιείται, να έχει ριζικά ένα διαφορετικό χαρακτήρα, 
δομή και λειτουργία από ότι η νόηση ενός ατόμου (Woods, 1993, σ. 2).  

 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Pea (1985) υποστήριξε ότι “τα υπολογιστικά εργαλεία δε 

λειτουργούν ως ενισχυτές της νόησης, αλλά ως αναδιοργανωτές της γνωστικής λειτουργίας” 

(σ. 57).  

Το βασικό μοντέλο διαμεσολάβησης που αναπαρίσταται στο Σχήμα 6, επεκτάθηκε από 

τον Engestrom (1987) προσθέτοντας ένα νέο συστατικό για να αναπαραστήσει την 

“κοινότητα” (τα άτομα που μοιράζονται το ίδιο αντικείμενο, κατά την ορολογία του Kuutti, 

1996) το οποίο αποτελεί το κοινωνικό πλαίσιο της δραστηριότητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

7.  

 

         Υποκείμενο 
Αντικείμενο 

Κοινότητα Διαμερισμός 

Εργασίας 

           Εργαλείο 

  Κανόνες 

Αποτέλεσμα 

Σχήμα 7. Η Βασική Δομή μιας Δραστηριότητας (Kuutti, 1996, σ. 28) 
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Σύμφωνα με τον Engestrom (1987), η δραστηριότητα, η οποία αποτελεί το μικρότερο 

πλαίσιο για την κατανόηση των ανθρώπινων ενεργειών, περιλαμβάνει: α) το υποκείμενο που 

δρα (για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων), β) τα εργαλεία που 

διαμεσολαβούν για την εκτέλεση της δραστηριότητας, γ) το αντικείμενο ή το αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας, δ) τους κανόνες που ακολουθεί το υποκείμενο, ε) τα μέλη της κοινότητας 

στα οποία έχει επίδραση η δραστηριότητα και στ) την εργασία που εκτελεί το κάθε μέλος. 

Η προσθήκη αυτού του νέου συστατικού πρόσθεσε επίσης και δυο νέες σχέσεις στο 

διάγραμμα: μια σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και την κοινότητα και μια άλλη σχέση 

ανάμεσα στην κοινότητα και το αντικείμενο. Το να ανήκει ένα άτομο σε μια κοινότητα 

διαμεσολαβείται από κανόνες που αναφέρονται σε πρότυπα, συμβάσεις και κοινωνικές 

σχέσεις. Ο μετασχηματισμός ενός αντικειμένου μιας δραστηριότητας σε ένα αποτέλεσμα 

διαμεσολαβείται από το διαμερισμό της εργασίας μέσα από κανόνες που οργανώνουν το 

συλλογικό μετασχηματισμό. 

2.11.1.3 H Θεωρία της Διαμεσολάβησης του Vygotsky  

Μια ισχυρή θέση της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας είναι η άποψη ότι οι 

ανθρώπινες νοητικές διεργασίες διαμεσολαβούνται από τεχνητά και γνωστικά εργαλεία 

(σύμβολα). Ο όρος ψυχολογικά εργαλεία περιλαμβάνει “τη γλώσσα, διάφορα συστήματα 

αρίθμησης, μνημονικές τεχνικές, αλγεβρικά σύμβολα, τη γραφή, τα διαγράμματα, τους χάρτες 

και όλα τα είδη συμβατικών συμβόλων” (Vygosky, 1960, σ. 137).  

Ο Vygotsky (1978), στηριζόμενος στην αναλογία ανάμεσα στα υλικά εργαλεία και τα 

ψυχολογικά εργαλεία, τόνισε ότι, όπως τα υλικά εργαλεία αναδομούν την εργασία (labor), η 

χρήση των ψυχολογικών εργαλείων αναδομεί τις ψυχολογικές διεργασίες.  

O Vygotsky (1978) περιέγραψε τρεις σημαντικές αλλαγές που προκαλεί η χρήση των 

εργαλείων σε μια ψυχολογική διεργασία. Πρώτο, η χρήση ενός εργαλείου εισάγει κάποιες 

νέες λειτουργίες που σχετίζονται με τη χρήση και τον έλεγχο του εργαλείου. Δεύτερο, η 

χρήση ενός εργαλείου καταργεί ή καθιστά περιττές κάποιες φυσικές διεργασίες των οποίων η 

εργασία πραγματοποιείται από το εργαλείο. Τρίτο, η χρήση του εργαλείου προκαλεί αλλαγές 

σε μερικές πτυχές του συνόλου των νοητικών διεργασιών που εμπλέκονται, με την 

αντικατάσταση μερικών λειτουργιών από άλλες ( Vygotsky, 1981α).  

Μια άλλη βασική θέση στη θεωρία του Vygotsky αποτελεί η διαδικασία της 

εσωτερίκευσης που σχετίζεται με τις εσωτερικές και τις εξωτερικές δραστηριότητες. Με βάση 
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την άποψη αυτή, “η εσωτερίκευση των πολιτιστικών μορφών της συμπεριφοράς περιλαμβάνει 

την αναδόμηση της ψυχολογικής δραστηριότητας, βάσει των συμβολικών διαδικασιών” 

(Vygotsky, 1978, σ. 57). Η διαδικασία της εσωτερίκευσης περιλαμβάνει μια σειρά από 

μετασχηματισμούς, γεγονός που υπογραμμίζει την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης.  

Ο Vygotsky (1978) τόνισε ότι, για να αποκτήσουν τις σωστές επιστημονικές έννοιες, 

οι μανθάνοντες πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία μέσω της 

διδασκαλίας. Επομένως, η ποιότητα των πολιτισμικών εργαλείων επηρεάζει σε σημαντικό 

βαθμό την ανάπτυξη του ατόμου (Arievitch & Stetsenko, 2000).  

Ένα εργαλείο εσωτερικεύεται όταν επιτρέπει την ανάπτυξη μιας γνωστικής 

λειτουργίας, που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. Ο Vygotsky (1978) θεώρησε ότι ένα εργαλείο 

εσωτερικεύεται μόνο όταν οι γνωστικές λειτουργίες που υποστηρίζει ανήκουν μέσα στη ζώνη 

εγγύτερης ανάπτυξης του μανθάνοντα (zone of proximal development).   

2.11.1.4 Περιορισμοί (constraints) και Δυνατότητες (affordances) των Εργαλείων 

Σημαντικές πτυχές της διαμεσολάβησης των εργαλείων αποτελούν και οι έννοιες των 

“περιορισμών” (constraints) και των “δυνατοτήτων” (affordances). Η έννοια της 

“δυνατότητας” μπορεί να οριστεί ως μια ιδιότητα της σχέσης ανάμεσα στο άτομο και το 

περιβάλλον που υποδηλώνει το εύρος της δραστηριότητας που είναι διαθέσιμη ή που την 

καθιστά αποτελεσματικότερη. Από την άλλη, οι περιορισμοί είναι επίσης μια ιδιότητα της 

σχέσης ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον, αλλά αυτή η σχέση περιορίζει το πεδίο των 

ενεργειών του ατόμου.   

Πρώτος ο Gibson (1977) εισήγαγε τον όρο “δυνατότητες” (affordances) προκειμένου 

να περιγράψει τη σχέση ανάμεσα στα ζώα και του περιβάλλοντος που ζουν. Σύμφωνα με τον 

Gibson (1977), η αντίληψη ενός ζώου για τα αντικείμενα δεν καθορίζεται τόσο πολύ από τις 

φυσικές ιδιότητες του αντικειμένου, αλλά μάλλον από τον τρόπο που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από το ζώο.  

Ο Norman (1988), επεκτείνοντας την έννοια “δυνατότητα” για να συμπεριλάβει τη 

σχέση ανάμεσα σε ένα άτομο και ενός φυσικού εργαλείου μέσα στο περιβάλλον, τόνισε ότι ο 

προσεκτικός σχεδιασμός ενός εργαλείου θα μπορούσε να ενσωματώσει πληροφορίες για την 

ωφελιμότητα του εργαλείου μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Επομένως, ο χρήστης εξετάζοντας 

τη δομή του εργαλείου θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τον τρόπο που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει το εργαλείο. Επιπρόσθετα, ο Norman (1997) τόνισε ότι όσων εργαλείων η 
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δυνατότητα δεν αναπαρίσταται στο περιβάλλον, δε θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα 

από το χρήστη, αφού “στην έννοια της ωφελιμότητας εμπεριέχονται μερικές καθολικές 

λειτουργικές σημασίες (τι μπορεί να κάνει κάποιος με αυτά τα αντικείμενα) που 

κοινοποιούνται άμεσα στους χρήστες” (Kaptelinin, 1996, σ. 56)  

Οι περιορισμοί, εάν χρησιμοποιούνται κατάλληλα, είναι εξίσου χρήσιμοι με την 

ωφελιμότητα. Συχνά τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με ένα ευρύ φάσμα πιθανών ενεργειών με 

αποτέλεσμα να δυσκολεύονται αρκετά στην επιλογή της αποτελεσματικότερης ενέργειας. 

Επομένως, αν οι περιορισμοί χρησιμοποιηθούν με ορθό τρόπο, το άτομο θα έχει τη 

δυνατότητα να απλοποιήσει τη διαδικασία και να οδηγηθεί σε μια πιο αποφασιστική και 

αποτελεσματική δράση. Επιπρόσθετα, θα έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιες 

δραστηριότητες που είναι μη αποτελεσματικές και επιρρεπείς σε λάθη, λαμβάνοντας υπόψη 

τους περιορισμούς του εργαλείου.   

Συνεπώς, ο πολιτισμός παρέχει τα γνωστικά εργαλεία που επιτρέπουν σε μας να 
ολοκληρώνουμε πράγματα που δε θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε χωρίς αυτά. 
Αλλά, αυτό δεν είναι χωρίς κόστος, γιατί ο πολιτισμός μπορεί επίσης να μας 
τυφλώσει σε άλλους τρόπους σκέψης, οδηγώντας μας να θεωρήσουμε ότι ορισμένα 
πράγματα είναι αδύνατα, όταν στην πραγματικότητα είναι δυνατά, όταν τα δούμε με 
διαφορετικό τρόπο (Hollan κ.ά., 2000, σ. 178).  

 

Ωστόσο, οι περιορισμοί μερικές φορές αποτελούν μεγάλο πρόβλημα. Σε μερικές 

περιπτώσεις μπορούν να αναγκάσουν ένα άτομο να εργαστεί με ένα τρόπο που θεωρούν 

δύσκολο και που δεν σύμφωνος με τον τύπο εργασίας του. Οι περιορισμοί μπορούν επίσης να 

επιβάλουν ανεπαρκείς πρακτικές ή να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη, όταν έχει εκλείψει ο 

αρχικός λόγος για τον περιορισμό. Επομένως, οι σχεδιαστές εργαλείων πρέπει πάντοτε να 

μελετούν τους περιορισμούς και την ωφελιμότητα ενός εργαλείου, αφού 

ένα εργαλείο συγχρόνως επιτρέπει και περιορίζει: ενδυναμώνει το άτομο στη 
διαδικασία μετασχηματισμού μέσα από την εμπειρία και ικανότητα που 
αποκρυσταλλώνονται μέσα του, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την μορφοποίηση της 
αλληλεπίδρασης μέσα από την προοπτική εκείνου του ιδιαίτερου εργαλείου (Kuutti, 
1996, σ. 27).  

 

2.11.1.5 Ο Αντίκτυπος της Διαμεσολάβησης στην Καθημερινότητα 

Με την ενσωμάτωση ενός εργαλείου στην επίλυση προβλήματος, το πρόβλημα 

μετασχηματίζεται ριζικά. Ο Pea (1993) σημείωσε ότι τα εργαλεία αποτελούν “αόρατες” 
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πτυχές του περιβάλλοντος, με την έννοια ότι, όταν χρησιμοποιείται ένα εργαλείο, οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται μόνο το άτομο που το χρησιμοποιεί. Ο Wertsch (1998) υποστήριξε ότι τα 

άτομα, στις περισσότερες περιπτώσεις που χρησιμοποιούν πολιτισμικά εργαλεία, 

χαρακτηρίζονται ως “απερίσκεπτοι” και “άσχετοι” καταναλωτές του πολιτισμικού εργαλείου, 

με την έννοια ότι το χρησιμοποιούν, αλλά αγνοούν συνειδητά το γεγονός ότι στην 

πραγματικότητα χρησιμοποιούν το εργαλείο. Κατά κανόνα, τα άτομα αγνοούν την ιστορία του 

εργαλείου, τις αιτίες που οδήγησαν στην κατασκευή του, τα άτομα που το κατασκεύασαν, τον 

τρόπο που ο συγκεκριμένος στόχος εκπληρωνόταν πριν την εισαγωγή του εργαλείου και τις 

αλλαγές στη φυσική και νοητική εργασία που το εργαλείο επέφερε. Με άλλα λόγια, το 

εργαλείο αποτελεί ένα αόρατο τμήμα του περιβάλλοντος και το άτομο εστιάζεται στη 

δραστηριότητα, καθοδηγούμενο από τους στόχους και τα κίνητρά του.  

Η διαθεσιμότητα των εργαλείων μέσα σε πολλαπλά πλαίσια, τα καθιστά πανταχού 

παρόντα με αποτέλεσμα το άτομο να τα θεωρεί ως δεδομένα και επομένως να τα αγνοεί. Για 

παράδειγμα, οι ηλεκτρικές μηχανές  

έχουν γίνει κυριολεκτικά αόρατες, αφού είναι ενσωματωμένες μέσα σε χιλιάδες 
καθημερινά προϊόντα, από τους στεγνωτήρες μαλλιών και τις ξύστρες μολυβιών 
μέχρι τα πλυντήρια πιάτων και τα παιχνίδια.....Το γεγονός αυτό τις αποτέλεσε 
“θύματα” της επιτυχίας τους, αφού αγνοούνται ακριβώς λόγω της πανταχού 
παρουσίας τους. Έχουν γίνει ένα κεντρικό–αν και αόρατο–γεγονός της καθημερινής 
ζωής (Kline, 1996, σ. 98). 

  

2.12 Κοινωνικά Διανεμημένη Νόηση (Socially Shared Cognition) 

Στο παρελθόν, η νόηση θεωρήθηκε ότι εδρεύει αποκλειστικά στο μυαλό του ατόμου. 

Σκοπός της μελέτης της ατομικής νόησης ήταν να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο το άτομο 

χειρίζεται και επεξεργάζεται πληροφορίες. Οι Levine, Resnick και Higgins (1991) 

αμφισβήτησαν έντονα την ιδέα ότι η νόηση αποτελεί αποκλειστικά μια ατομική πράξη και 

υποστήριξαν ότι η νόηση είναι αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Η Resnick (1991) 26Tτόνισε, μάλιστα, ότι το αποτέλεσμα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης δεν ανήκει αποκλειστικά στη νόηση ενός μόνου ατόμου, αλλά στις 

διανεμημένες νοήσεις όλων των μελών της ομάδας. Η 26Tπρόκληση, επομένως, που προκύπτει 

μέσα από την προσπάθεια να επεξεργαστεί η κοινωνική διεργασία ως νόηση, αποτελεί η 

ανάλυση “των τρόπων με τους οποίους τα άτομα οικοδομούν από κοινού τη γνώση, μέσα σε 
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συγκεκριμένες καταστάσεις κοινωνικού σκοπού και αλληλεπίδρασης” (Resnick, 1991, σ. 2). 

Σημαντικό ρόλο στη διεργασία αυτή διαδραματίζει η γλώσσα, που αποτελεί το σημαντικότερο 

διαμεσολαβητή στη δημιουργία και την αναδιοργάνωση των γνωστικών δομών. 

O Cole (1991) τόνισε ότι η λέξη “κατανεμημένος” (sharing) είναι ένας όρος που 

επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Οι Thompson και Fine (1999) θεώρησαν ότι ο όρος 

“κατανεμημένος” επιδέχεται τουλάχιστον τρεις βασικές ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία του 

όρου δηλώνει το “διαμερισμό σε κομμάτια.” Η ερμηνεία αυτή σχετίζεται με την έννοια της 

κοινά αποδεκτής (shared knowledge) η οποία συμπεριλαμβάνει από τη μια, το διαμερισμό της 

ευθύνης των πληροφοριών και από την άλλη, το διαμερισμό της εργασίας (labor) για 

παραγωγή της γνώσης. Με βάση τη δεύτερη ερμηνεία, ο όρος “κατανεμημένος” σημαίνει 

“κάτι που είναι κοινό” και αναφέρεται στην έννοια της κοινής γνώσης (common knowledge), 

ενώ η τρίτη ερμηνεία του όρου δηλώνει τη “συμμετοχή σε μια συμφωνία” και έχει σχέση με 

την έννοια της συναίνεσης ή της αποδοχής. 

Η Thompson (1998) τόνισε ότι η κοινωνικά διανεμημένη νόηση εστιάζεται σε 

τέσσερις βασικές αρχές που τη διαφοροποιούν από την παραδοσιακή ατομική νόηση: (α) η 

ομάδα αποτελεί τη μονάδα ανάλυσης, (β) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές, παρά στις 

γνωστικές δραστηριότητες, (γ) εστιάζεται στο συντονισμό και συγχρονισμό των ατόμων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και (δ) η ομάδα δεν αποτελεί ένα στατικό κοινωνικό σχηματισμό, 

αλλά ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υφίσταται η ανάπτυξη και η αλλαγή όλων των 

μελών που την συναποτελούν μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  

Αρκετοί θεωρητικοί της κοινωνικά διανεμημένης νόησης μελέτησαν τη διανεμημένη 

νόηση μέσα από διάφορα μοντέλα όπως, για παράδειγμα, διαμοιρασμένο νοητικό μοντέλο 

(shared mental model) (Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 1993), συλλογικό μυαλό 

(collective mind) (Weick & Roberts, 1993), σύστημα διεκπεραιωμένης μνήμης (transactive 

memory system) (Liang, Moreland, & Argote, 1995. Wegner, 1987). Το επίκεντρο μελέτης 

όλων των μοντέλων της κοινωνικά διανεμημένης νόησης αποτελεί, κατά τους Thompson και 

Fine (1999), η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα δημιουργούν με συλλογικό 

τρόπο μια κοινή αναπαράσταση και επεξεργάζονται πληροφορίες, για να ολοκληρώσουν 

πολύπλοκους γνωστικούς στόχους στο επίπεδο της ομάδας. 

Οι Cannon-Bowers και Salas (2001) τόνισαν ότι αυτό που διανέμεται κατά τη διάρκεια 

της εργασίας μέσα στην ομάδα για την επίτευξη ενός στόχου, εμπίπτει σε τέσσερις διακριτές 
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κατηγορίες: (α) ειδική γνώση για το στόχο (task-specific knowledge), (β) γνώση σχετική με το 

στόχο (task-related knowledge), (γ) γνώση για τα μέλη της ομάδας (knowledge of teammates) 

και  (δ) στάσεις και πεποιθήσεις.  

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις διαδικασίες, ακολουθίες, ενέργειες και 

στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (Cannon-

Bowers κ.ά., 1993). Στη δεύτερη κατηγορία, εμπίπτει η γνώση για τις διαδικασίες που 

συνεισφέρουν στην ικανότητα της ομάδας να εκπληρώνει οποιοδήποτε στόχο. Για 

παράδειγμα, οι Rentsch και Hall (1994) υποστήριξαν ότι τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να έχουν 

κοινή γνώση για την έννοια “ομαδική εργασία” (τι είναι, πως λειτουργεί, τη σημασία της), για 

να είναι η ομάδα αποτελεσματική. Η γνώση αυτή δεν εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία, αφού 

δεν αποτελεί γνώση για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, αλλά σχετίζεται με μια 

ποικιλία στόχων. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τη γνώση που έχει ένα μέλος για τις 

προτιμήσεις, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαίτερες κλίσεις των άλλων μελών της 

ομάδας, ενώ η τέταρτη κατηγορία αναφέρεται στις στάσεις και στις πεποιθήσεις των μελών 

της ομάδας σχετικά με το στόχο, το περιβάλλον του στόχου, τη δυσκολία του στόχου και τις 

ικανότητες των μελών της ομάδας.  

2.12.1 Μοντέλα της Κοινωνικά Διανεμημένης Νόησης 

2.12.1.1 Παραδοσιακά Μοντέλα της Κοινωνικά Διανεμημένης Νόησης 

Βασική αρχή των παραδοσιακών μοντέλων της κοινωνικά διανεμημένης νόησης 

αποτελεί η θέση ότι η συμπεριφορά των ατόμων μπορεί να επεξηγηθεί με βάση μια εξωτερική 

δύναμη που κατευθύνει τον τρόπο που οι κοινωνικοί εταίροι ανταποκρίνονται στις διάφορες 

περιστάσεις τους (Thompson & Fine, 1999). Στην κατηγορία των παραδοσιακών μοντέλων, 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεωρίες: το “μαινόμενο πλήθος” (madding crowd), ο “νους της 

ομάδας” (group mind), οι “συλλογικές αναπαραστάσεις” (collective representations) και οι 

“κοινωνικές αναπαραστάσεις” (social representations). 

2.12.1.2 Το Μαινόμενο Πλήθος (Madding Crowd) 

Η πιο αξιόλογη προσπάθεια, για να επεξηγηθεί η συμπεριφορά του ατόμου με βάση 

μια εξωτερική δύναμη που κατευθύνει τις πράξεις του, αποτελεί η θεωρία του  “μαινόμενου 

πλήθους” (madding crowd) του Lebon (1896/1960). Ο Lebon (1896/1960), στο βιβλίο του “Η 

ψυχολογία του πλήθους,” εξέφρασε την άποψη ότι, όταν τα άτομα συναθροίζονται, 
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κατευθύνονται από ένα συλλογικό συναίσθημα (collective emotion) με αποτέλεσμα να χάνουν 

την ικανότητά τους να κρίνουν τις διάφορες καταστάσεις και, έτσι, οι πράξεις τους 

κατευθύνονται από το συλλογικό μυαλό της ομάδας. Με άλλα λόγια, το συλλογικό 

συναίσθημα (η εξωτερική δύναμη) υπερισχύει των διεργασιών της ατομικής νόησης και 

μετασχηματίζει τα άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα.  

Ο Lebon (1896/1960) τόνισε, ακόμη, ότι η συμπεριφορά του πλήθους μπορεί να 

επεξηγηθεί με βάση δυο διεργασίες: τη μίμηση (τα άτομα που ανήκουν σε ένα πλήθος 

μιμούνται το ένα το άλλο) και την επίδραση (τα άτομα που ανήκουν σε ένα πλήθος τείνουν να 

συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον τρόπο που θα συμπεριφέρονταν αν 

ήταν μόνα).  

Ο Tarde (1901/1960) τροποποίησε εν μέρει το μοντέλο που πρότεινε ο Lebon 

(1896/1960), διαφοροποιώντας τις έννοιες “πλήθος” (crowd) και “κοινό” (public). Σύμφωνα 

με τον Tarde (1901/1960), το συλλογικό μυαλό του πλήθους δημιουργείται μέσα από τη 

φυσική επαφή των ατόμων που το αποτελούν, ενώ, αντίθετα, το συλλογικό μυαλό ενός κοινού 

δημιουργείται μέσα από τη συνειδητοποίηση των μελών του ότι ένας μεγάλος αριθμός άλλων 

ατόμων αποδέχονται μια ιδέα ή μια επιθυμία σε, χωρίς κατ’ ανάγκη τα άτομα να ευρίσκονται 

σε φυσική επαφή. 

2.12.1.3 Ο Νους της Ομάδας (Group Mind) 

Κύριος εμπνευστής της θεωρίας του “νου της ομάδας” αποτελεί ο McDougall (1920). 

Ο McDougall (1920) θεώρησε την κοινωνία ως ένα εξελισσόμενο οργανισμό με ένα 

οργανωμένο σύστημα νοητικών δυνάμεων (mental forces) που, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, 

είναι ανεξάρτητες από τις ατομικές ιδιότητες των μελών της. Με άλλα λόγια, οι ομάδες έχουν 

συλλογικές σκέψεις, ιδέες και μνήμες που υπάρχουν χωριστά από τα μέλη που αποτελούν την 

ομάδα. Τα νοητικά αυτά οικοδομήματα μορφοποιούνται, κατά το McDougall (1920):  

όταν ένας αριθμός ατόμων σκέφτονται, αισθάνονται και δρουν μαζί, οι νοητικές 
λειτουργίες και πράξεις του κάθε μέλους της ομάδας τείνουν να είναι πολύ 
διαφορετικές από εκείνες που θα κατόρθωνε το μέλος αυτό, εάν αντιμετώπιζε την 
κατάσταση ως ένα μεμονωμένο άτομο (σ. 31).  

 

Για να επιτευχθούν αυτές οι υψηλού επιπέδου νοητικές δραστηριότητες, η ομάδα 

πρέπει να έχει: (α) κάποιο βαθμό συνεχούς υπάρξεως, (β) μια ιδέα της ολότητας της ομάδας, 

(γ) αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη της που να καλλιεργούν την ταυτότητα της ομάδας, 
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(δ) μια κοινή γνώση των παραδόσεων, των εθίμων και των συνηθειών και (ε) ένα σύστημα 

αλληλοεξαρτώμενων κανόνων (McDougall, 1920). 

Παρόλο που ο McDougall (1920) αναγνώρισε ότι ο “νους της ομάδας” δεν υπάρχει 

πέρα και πάνω από το νου των μελών της ομάδας, αλλά “υπάρχει μόνο μέσα στο νου των 

μελών της” (σ.25), τόνισε ότι o “νους της ομάδας” είναι πέρα και πάνω από το άθροισμα του 

νου των ατόμων που την αποτελούν. Επιπρόσθετα, ο “νους της ομάδας” αποκτά δομές και 

ιδιότητες που είναι ανεξάρτητες από τα συγκεκριμένα μέλη της ομάδας. Έχει τις δικές του 

δυνάμεις που κατευθύνουν, επηρεάζουν και μορφοποιούν το άτομο.  

Μια ειδική κατηγορία του περιεχομένου του “νου της ομάδας” αποτελεί το πνεύμα της 

ομάδας, που υπηρετεί ως ένας δεσμός, για να κρατάει τα μέλη μαζί. Το πνεύμα της ομάδας 

σχετίζεται με τη γνώση για την ομάδα. Η γνώση αυτή προσδιορίζει την ομάδα και τη 

διαφοροποιεί από τις άλλες ομάδες. Σύμφωνα με το McDougall (1920), η γνώση αυτή 

ανυψώνει το νοητικό επίπεδο της ομάδας, επειδή “καθοδηγεί κάθε μέλος να υποτάσσει την 

κρίση και τη γνώση του με αυτή του συνόλου” (σ. 89). Έτσι, η γνώση σχετικά με την ομάδα 

καθοδηγεί τη συμπεριφορά του κάθε μέλους της. 

2.12.1.4 Συλλογικές Αναπαραστάσεις (Collective Representations) 

Οι συλλογικές αναπαραστάσεις αποτελούν “το σύνολο των πεποιθήσεων και των 

συναισθημάτων, που είναι κοινά στα μέλη μιας κοινωνίας” (Durkheim, 1933, σ. 79) και 

περιλαμβάνουν τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις αξίες, τις ιδέες και οποιαδήποτε άλλα συστατικά 

που ιστορικά παίρνουν σχήμα μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό και που μορφοποιούν το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο κοινωνικοποιείται. Με βάση την άποψη αυτή, οι 

συλλογικές αναπαραστάσεις αποτελούν τις κοινές απεικονίσεις των μελών μιας ομάδας, που 

επιτρέπουν την κοινή κατανόηση και την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι συλλογικές 

αναπαραστάσεις αποτελούν τις επεξηγήσεις των διαφόρων κοινωνικών και πολιτιστικών 

φαινομένων και αποσκοπούν στο να επεξηγήσουν και να δικαιώσουν την κοινωνία 

(Durkheim, 1933).  

Οι συλλογικές αναπαραστάσεις μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενα προϊόντα της 

κοινωνικής ζωής, που διανέμονται στα μέλη μιας ομάδας. Οι συλλογικές αναπαραστάσεις 

είναι ανεξάρτητες από ένα οποιοδήποτε μυαλό ή σύνολο μυαλών, εκφράζουν διαφορετικά 

περιεχόμενα από τα ατομικά περιεχόμενα και είναι μεγαλύτερες από το άθροισμα των 

αναπαραστάσεων όλων των μελών της ομάδας. 
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Αυτό που κάνει τις συλλογικές αναπαραστάσεις μοναδικές είναι το γεγονός ότι 

μορφοποιούνται ως αποτέλεσμα της κοινωνικής δράσης, παρά διαμέσου μιας νοητικής 

διεργασίας και μπορούν να είναι χρονικά προγενέστερες ή μεταγενέστερες από κάθε ατομικό 

μυαλό. Τα άτομα τις μαθαίνουν μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποιήσης, καθώς 

αποκτούν τα πολιτισμικά προϊόντα της ομάδας.  

Οι συλλογικές αναπαραστάσεις έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν 

από τις ατομικές αναπαραστάσεις, με αποτέλεσμα οι συλλογικοί κανόνες να είναι πολύ 

διαφορετικοί από τους ατομικά διαμορφωμένους κανόνες (Durkheim, 1964). Έτσι, τα άτομα 

υποθέτουν ότι οι συλλογικές αναπαραστάσεις προέρχονται και επιβάλλονται από μια 

εξωτερική δύναμη που είναι ανώτερη από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, οι συλλογικές 

αναπαραστάσεις λειτουργούν, για να νομιμοποιήσουν την κοινωνική συμπεριφορά, ενώ, 

ταυτόχρονα παρέχουν μια κοινή ταυτότητα στα μέλη της ομάδας, η οποία με τη σειρά της 

υπηρετεί ως βάση για τη συναδελφικότητα (solidarity).  

2.12.1.5 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις (Social Representations) 

H θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων προτάθηκε από το Moscovici (1984, 

1988) και είναι γενικά κατανοητή ως μια κοινωνικο-ψυχολογική επανάληψη της έννοιας της 

συλλογικής αναπαράστασης του Durkheim (1964). Σύμφωνα με το Moscovici (1984), ο όρος 

“κοινωνικές αναπαραστάσεις” αναφέρεται σε ένα σύνολο από: 

έννοιες, δηλώσεις και επεξηγήσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα στην καθημερινή ζωή και είναι ισοδύναμες, στη 
σύγχρονη κοινωνία, με τους μύθους και τα συστήματα πεποιθήσεων των 
παραδοσιακών κοινωνιών και μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελούν τη σύγχρονη εκδοχή 
της κοινής λογικής (common sense) (σ. 181).   

 

Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν τις κοινωνικά αποδεκτές ιδέες που 

οικοδομούνται με τη χρήση της γλώσσας και είναι εμποτισμένες με νόημα. 

Σύμφωνα με το Μoscovici (1984, 1988), οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούνται 

από διανεμημένες ιδέες και εικόνες που σχετίζονται με την κοινή γνώση των ατόμων 

(common sense knowledge). Έτσι, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν την 

οικοδομημένη, διανεμημένη και κοινωνική πραγματικότητα των μελών μιας ομάδας.  

Η θεωρία του Μoscovici (1984) διαφέρει από την αντίστοιχη θεωρία του Durkheim 

(1964) σε δυο βασικά σημεία. Πρώτον, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι ένας 
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συγκεκριμένος τρόπος κατανόησης και επικοινωνίας αυτού που ήδη το άτομο γνωρίζει, αφού 

μέσω των κοινωνικών αναπαραστάσεων εξισώνεται κάθε εικόνα (image) με μια ιδέα και κάθε 

ιδέα με μια εικόνα. Δεύτερο, ο Durkheim (1964) διαμόρφωσε μια σχετικά στατική έννοια της 

αναπαράστασης ενώ, αντίθετα, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του Μoscovici (1984) 

αποτελούν δυναμικές δομές, που χειρίζονται μια συνάθροιση σχέσεων και συμπεριφορών που 

εμφανίζονται και εξαφανίζονται.  

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των 

ατόμων (Moscovici, 1984, 1988). Πρώτα απ’ όλα, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις επιτρέπουν 

την κατανόηση της φυσικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας. Επιπρόσθετα, οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις καθοδηγούν τη συμπεριφορά των ατόμων και επιτρέπουν το 

συντονισμό με τη δράση της ομάδας και τέλος, συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της 

κοινωνικής πραγματικότητας. 

2.12.2 Σύγχρονα Μοντέλα της Κοινωνικά Διανεμημένης Νόησης 

Τα σύγχρονα μοντέλα της κοινωνικά διανεμημένης νόησης μπορούν να διαχωριστούν 

σε δυο μεγάλες κατηγορίες: στα μοντέλα της επεξεργασίας των πληροφοριών (information-

processing models), στα οποία η ομάδα θεωρείται ως ένα σύστημα επεξεργασίας των 

πληροφοριών και στα επικοινωνιακά μοντέλα (communication models), τα οποία εστιάζονται 

στον τρόπο που η ομάδα δημιουργεί ένα κοινά αποδεκτό νόημα (shared meaning) μέσω της 

γλώσσας.  

2.12.2.1 Μοντέλα Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information-Processing Models) 

Βασική θέση των μοντέλων της επεξεργασίας των πληροφοριών αποτελεί η άποψη ότι 

το κάθε μέλος της ομάδας έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι 

αποθηκευμένες στη μνήμη των άλλων μελών της ομάδας μέσω της επικοινωνίας. Με τον 

τρόπο αυτό, η ομάδα λειτουργεί ως μια υπερ-μνημονική (supramemory) δομή που έχει τα ίδια 

στοιχεία και τις ίδιες διαδικασίες που θεωρούνται ότι υπάρχουν σε ένα ατομικό σύστημα 

επεξεργασίας των πληροφοριών (Hinsz, Tindale & Vollrath, 1997). Στην κατηγορία αυτή, 

ανήκουν τρία είδη μοντέλων: το σύστημα της διεκπεραιωμένης μνήμης (transactive memory 

system), τα διανεμημένα νοητικά μοντέλα (shared mental models) και το συλλογικό μυαλό 

(collective mind). 
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2.12.2.2 Σύστημα Διεκπεραιωμένης Μνήμης (Transactive Memory System) 

Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το Σύστημα Διεκπεραιωμένης Μνήμης 

(transactive memory system) είναι, σύμφωνα με το Wegner (1987), ότι “άλλα άτομα μπορούν 

να αποτελέσουν χώρους εξωτερικής αποθήκευσης των πληροφοριών για ένα άλλο άτομο” (σ. 

189). Σε ένα Σύστημα Διεκπεραιωμένης Μνήμης, η γνώση που κατέχει το κάθε μέλος της 

ομάδας οφείλεται στη συνειδητοποίηση (awareness) του ποιος γνωρίζει τι μέσα στην ομάδα. 

Mε άλλα λόγια, ένα μέλος της ομάδας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που βρίσκονται 

αποθηκευμένες στη μνήμη κάποιου άλλου μέλους της ομάδας, επειδή γνωρίζει ότι οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες βρίσκονται αποθηκευμένες στη μνήμη του συγκεκριμένου 

ατόμου. Επομένως, τα μέλη μιας ομάδας:  

εξαρτώνται από τη μεταξύ τους επικοινωνία, για να επαυξήσουν τη χωρητικότητα 
της ατομικής τους μνήμης. Ταυτόχρονα, η αλληλεξάρτηση αυτή παράγει ένα 
σύστημα αξιοποίησης της γνώσης που είναι μεγαλύτερο και πιο σύνθετο από το 
σύστημα μνήμης του κάθε ατόμου ξεχωριστά (Wegner, 1987, σ. 189). 

 

Το Σύστημα Διεκπεραιωμένης Μνήμης βασίζεται στη διάκριση ανάμεσα στην ατομική 

μνήμη (individual memory) και στην εξωτερική μνήμη (external memory) (Lewis, 2003). Η 

ατομική μνήμη αποτελεί τη βασική λειτουργία μέσω της οποίας το άτομο κωδικοποιεί, 

αποθηκεύει και ανακαλεί πληροφορίες. Αντίθετα, η εξωτερική μνήμη λειτουργεί ως μια 

εξωτερική τοποθεσία αποθήκευσης των πληροφοριών ή ως ένα βοήθημα της μνήμης, που 

παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να ανακαλέσει μια πληροφορία, όταν χρειαστεί. Για 

παράδειγμα, ένας καρδιολόγος μέσα σε μια χειρουργική ομάδα αποτελεί ένα σύστημα 

εξωτερικής μνήμης, δηλαδή, μια εξωτερική αποθήκη πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία 

της καρδιάς. Ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση των πληροφοριών που 

αποθηκεύονται εξωτερικά είναι η κοινή συνειδητοποίηση του ποιος γνωρίζει και του ποιος 

κατέχει κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες  (who knows what and who knows who knows 

what) μέσα στην ομάδα (Wegner, 1987). 

Η επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός Συστήματος 

Διεκπεραιωμένης Μνήμης. Επεκτείνοντας την εργασία του Wegner και των συνεργατών του, 

η Hollingshead (1998α) διαπίστωσε ότι η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας είχε μια 

θετική επιρροή στην αλλαγή της διεκπεραιωμένης μνήμης. Συγκεκριμένα, η Hollingshead 

(1998α) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυάδες που αποτελούνταν από εντελώς άγνωστα 

άτομα και στα οποία είχε επιτραπεί να επικοινωνούν μεταξύ τους ανακάλεσαν περισσότερες 
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λέξεις από τις αντίστοιχες δυάδες που αποτελούνταν επίσης από εντελώς άγνωστα άτομα στα 

οποία, όμως, δεν είχε επιτραπεί να επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε μια άλλη έρευνα, η 

Hollingshead (1998β) εξέτασε την επίδραση της περίστασης επικοινωνίας στις διαδικασίες 

ανάκλησης των πληροφοριών. Πιο αναλυτικά, η Hollingshead (1998β) σύγκρινε δυάδες που 

αποτελούνταν είτε από άτομα που γνωρίζονταν μεταξύ τους, είτε από άτομα εντελώς άγνωστα 

μεταξύ τους, ενώ εργάζονταν σε δυο διαφορετικά περιβάλλοντα επικοινωνίας: στην πρόσωπο 

με πρόσωπο επικοινωνία και στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι δυάδες που αποτελούνταν από άτομα που γνωρίζονταν 

μεταξύ τους, ήταν σε θέση να ανακαλέσουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις 

δυάδες που αποτελούνταν από εντελώς άγνωστα άτομα, μόνο στην πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία. Δεν παρατηρήθηκαν, ωστόσο, στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση 

των δυάδων που επικοινωνούσαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Οι Liang, Moreland και Argote (1995) διερεύνησαν την επίδραση δυο διαφορετικών 

μεθόδων εξάσκησης (training) (ατομική και ομαδική εξάσκηση) στην ανάπτυξη του 

Συστήματος Διεκπεραιωμένης Μνήμης και στην επίδοση της ομάδας. Αναλυτικότερα, οι 

Liang κ.ά. (1995) εκπαίδευσαν φοιτητές να κατασκευάζουν ραδιόφωνα, συναρμολογώντας τα 

εξαρτήματά τους με δυο διαφορετικούς τρόπους εξάσκησης: μερικοί φοιτητές εκπαιδεύτηκαν 

στη συναρμολόγηση ραδιοφώνων μέσα σε τριμελείς ομάδες, ενώ κάποιοι άλλοι 

εκπαιδεύτηκαν ατομικά. Μια εβδομάδα αργότερα, οι ερευνητές τοποθέτησαν τυχαία τους 

φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν ατομικά σε ομάδες και σύγκριναν τις επιδόσεις των 

συγκεκριμένων ομάδων με τις επιδόσεις των φοιτητών που εκπαιδεύτηκαν ομαδικά 

προηγουμένως στη διαδικασία συναρμολόγησης ραδιοφώνων. Οι Liang κ.ά. (1995) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ομάδες που αποτελούνταν από φοιτητές που έτυχαν 

εξάσκησης σε ομάδες ανάπτυξαν ένα πιο υψηλό επίπεδο διεκπεραιωμένης μνήμης, το οποίο 

με τη σειρά του επηρέασε θετικά την επίδοσή τους (έφτιαχναν πιο ποιοτικά ραδιόφωνα 

κάνοντας λιγότερα λάθη).  

Παρόλο που τα αποτελέσματα της έρευνας των Liang κ.ά. (1995) παρείχαν μια αρχική 

υπόνοια για το ρόλο που διαδραματίζει η εξάσκηση στην ανάπτυξη της διεκπεραιωμένης 

μνήμης και στην επίδοση της ομάδας, ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η 

βελτίωση που παρατηρήθηκε στην επίδοση της ομάδας δεν οφειλόταν στην εξάσκηση, αλλά 

ήταν αποτέλεσμα της καλύτερης επικοινωνίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Για να διαπιστωθεί αν η εναλλακτική αυτή 
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επεξήγηση ήταν ορθή, οι Moreland και Myaskovsky (2000) αξιολόγησαν το βαθμό δυσκολίας 

της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, καθώς εκτελούσαν το ίδιο πείραμα που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Liang κ.ά. (1995), χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

ερώτηση: “Πόσο δύσκολο ήταν για σένα να επικοινωνήσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας 

εργασίας σου P;” (Moreland & Myaskovsky, 2000, σ. 123). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας έδειξε ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο βαθμό δυσκολίας 

της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας σε σχέση με τη μέθοδο εξάσκησης (ατομική ή 

ομαδική εξάσκηση), γεγονός που ενίσχυσε την άποψη ότι η εξάσκηση επηρεάζει θετικά την 

ανάπτυξη της διεκπεραιωμένης μνήμης και την επίδοση της ομάδας. 

Σε συντομία, το Σύστημα της Διεκπεραιωμένης Μνήμης βασίζεται στις ακόλουθες δυο 

αρχές: (α) στη συνειδητοποίηση ότι το κάθε μέλος της ομάδας κατέχει κάποιες πληροφορίες 

και (β) στη συνειδητοποίηση του ποιος γνωρίζει τι μέσα στην ομάδα. 

2.12.2.3 Διανεμημένα Νοητικά Μοντέλα (Shared Mental Models) 

H έννοια των διανεμημένων νοητικών μοντέλων αναπτύχθηκε με βάση την έννοια των 

ατομικών νοητικών μοντέλων (Klimoski & Mohammed, 1994). Τα νοητικά μοντέλα 

αποτελούν τους μηχανισμούς με τους οποίους τα άτομα είναι σε θέση να: 

παραγάγουν περιγραφές των σκοπών ενός συστήματος, να μορφοποιούν επεξηγήσεις 
τόσο για τη λειτουργία ενός συστήματος, όσο και των παρατηρηθέντων 
καταστάσεων του συστήματος, καθώς επίσης να προβλέπουν τη μελλοντική 
κατάσταση ενός συστήματος (Rouse & Morris, 1986, σ. 360).  

 

Τα νοητικά μοντέλα χρησιμοποιούνται από τα άτομα, για να αναπαριστάνουν τη 

γνώση που οικοδομούν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον (Norman, 

1983). Τα νοητικά μοντέλα επιτρέπουν ακόμη στα άτομα να περιγράφουν, να επεξηγούν και 

να προβλέπουν τη συμπεριφορά του κόσμου που τους περιβάλλει, να αναγνωρίζουν και να 

θυμούνται σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα συστατικά του περιβάλλοντος και να οικοδομούν 

προσδοκίες για αυτό που είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον (Orasanu, 1993 P

. Rouse, Cannon-

Bowers & Salas, 1997 P

. Rouse & Morris, 1986). Με βάση αυτή την προοπτική, προκύπτει ότι 

ένα συγκεκριμένο νοητικό μοντέλο μπορεί να είναι ικανοποιητικό, για να ερμηνευτεί μια 

λειτουργία ενός συστήματος (π.χ., περιγραφή), αλλά να είναι ανεπαρκές για να επεξηγηθεί 

κάποια άλλη λειτουργία του συστήματος (π.χ., πρόβλεψη). 

Οι Cannon-Bowers κ.ά. (1993) όρισαν τα “διανεμημένα νοητικά μοντέλα” ως τις  
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γνωστικές δομές που κατέχονται από τα μέλη μιας ομάδας και οι οποίες επιτρέπουν 
σε αυτά να διαμορφώνουν ορθές επεξηγήσεις και να κάνουν ορθές προβλέψεις για 
το στόχο καθώς και να συντονίζουν και να προσαρμόζουν όλες τις ενέργειες και τη 
συμπεριφορά τους ανάλογα με τις απαιτήσεις τόσο του στόχου, όσο και των άλλων 
μελών της ομάδας (σ. 228). 

 

Τα διανεμημένα νοητικά μοντέλα βασίζονται στην άποψη ότι η ομάδα είναι πιο 

αποτελεσματική, όταν τα μέλη της κατέχουν κοινές ή επικαλυπτόμενες γνωστικές 

αναπαραστάσεις των απαιτήσεων του στόχου, των διαδικασιών, καθώς και των ευθυνών του 

ρόλου που έχει το κάθε μέλος της ομάδας (Cannon-Bowers & Salas, 1997). Επομένως, η 

ικανότητα των μελών της ομάδας να αναπτύσσουν μια συντονισμένη κοινή κατανόηση 

(coordinated shared understanding), η οποία θα τα καταστήσει ικανά να συντονίζουν τη 

δραστηριότητα, να προσαρμόζονται στις αλλαγές του στόχου και να προβλέπουν τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις τόσο του στόχου, όσο και των άλλων μελών της ομάδας, εξαρτάται από τα 

διανεμημένα νοητικά μοντέλα (Cannon-Bowers & Salas, 2001).  

Οι Cannon-Bowers κ.ά. (1993) κατάταξαν τα διανεμημένα νοητικά μοντέλα σε 

τέσσερις διακριτές κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διανέμονται κατά τη 

διάρκεια της εργασίας μέσα στην ομάδα. Στην πρώτη κατηγορία, συμπεριλήφθηκαν τα 

νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στόχου (task mental 

model) όπως, για παράδειγμα, οι στρατηγικές και οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την 

επίτευξη του στόχου, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί του στόχου κλπ. Στη δεύτερη 

κατηγορία, τοποθετήθηκαν τα νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται από την ομάδα (equipment mental model), ενώ στην τρίτη κατηγορία 

συμπεριλήφθηκαν τα νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με το είδος των αλληλεπιδράσεων που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας (team interaction mental model). Τέλος, στην 

τέταρτη κατηγορία, τοποθετήθηκαν τα νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, τις ικανότητες και τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας (team mental model).   

Οι Mathieu, Heffner, Goodwin, Salas και Cannon-Bowers (2000) ενοποίησαν τις 

τέσσερις κατηγορίες των διανεμημένων νοητικών μοντέλων που προτάθηκαν από τους 

Cannon-Bowers κ.ά. (1993) σε δυο μεγάλες κατηγορίες: στα διανεμημένα νοητικά μοντέλα 

που σχετίζονται με την ομάδα (team-related shared mental model) και στα διανεμημένα 

νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με το στόχο (task-related shared mental model). Στην πρώτη 

κατηγορία, τοποθετήθηκαν τα διανεμημένα νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με τις 
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αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα στην ομάδα καθώς και με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε μέλους της ομάδας, όπως, για παράδειγμα, οι γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες, πεποιθήσεις, προτιμήσεις κλπ., ενώ στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλήφθηκαν τα 

διανεμημένα νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στόχου, 

όπως είναι, για παράδειγμα, η γνώση σχετικά με τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου, το περιβάλλον του στόχου κλπ.   

Οι Klimoski και Mohammed (1994) υποστήριξαν ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

συνυπάρχουν πολλαπλά νοητικά μοντέλα ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Οι Cannon-Bowers 

κ.ά. (1993) τόνισαν, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι σύνθετοι στόχοι απαιτούν όπως τα πολλαπλά 

νοητικά μοντέλα να διανέμονται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό, το κάθε 

μέλος της ομάδας βοηθείται ώστε να διαμορφώσει ακριβείς προσδοκίες τόσο για το στόχο, 

όσο και για τα άλλα μέλη της ομάδας (Cannon-Bowers κ.ά., 1993. Espinosa, Herbsleb, 

Mockus, Kraut, Lerch & Slaughter, 2001. Klimoski & Mohamed, 1994. Rouse & Morris, 

1986).  

Αρκετές έρευνες έδειξαν τη μεγάλη θετική συσχέτιση ανάμεσα στα διανεμημένα 

νοητικά μοντέλα και τη συνολική επίδοση της ομάδας (Blickensderfer, Cannon-Bowers & 

Salas, 1994. Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas & Volpe, 1995. Converse, Cannon-Bowers 

& Salas, 1991. Duffy, 1992. Heffner, Mathieu & Goodwin, 1995. Minions, 1994. Smith-

Jentsch, Johnston & Payne, 1998. Volpe, Cannon-Bowers, Salas & Spector, 1996). 

Αναλυτικότερα, αρκετές έρευνες έδειξαν ότι η επίδοση της ομάδας σχετικά με στόχους που 

απαιτούν την πρόβλεψη των ενεργειών των μελών της ομάδας και των απαιτήσεών τους σε 

πληροφορίες, βελτιώνεται με τα ενισχυμένα διανεμημένα νοητικά μοντέλα (Espinosa κ.ά., 

2001). Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ενός διανεμημένου νοητικού μοντέλου από την ομάδα, 

σχετικά με το στόχο και των απαιτήσεων των μελών της για πληροφορίες, χρησιμεύει ως ένας 

σημαντικός μηχανισμός για την επίτευξη αποδοτικότερης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της 

και κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης της ομάδας (Stout, Cannon-Bowers, 

Salas & Milanovich, 1999). Ταυτόχρονα, η διανομή των νοητικών μοντέλων ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας, που αφορούν τις διαδικασίες της ομαδικής εργασίας, καθιστά τα μέλη της 

ομάδας πιο ικανά να εντοπίζουν ανεπάρκειες, να εστιάζουν την πρακτική τους σε 

συγκεκριμένους ειδικούς στόχους και να εφαρμόζουν αυτά που μαθαίνουν σε νέες 

καταστάσεις.  
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2.12.2.4 Συλλογικός Νους (Collective Mind) 

Ενώ η διεκπεραιωμένη μνήμη εστιάζεται κυρίως στη γνωστική αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, η έννοια του “συλλογικού νου” εστιάζεται στη συλλογική 

συμπεριφορά των μελών της ομάδας. Οι Weick και Roberts (1993) ανάπτυξαν την έννοια του 

“συλλογικού νου” μέσα από την προσπάθειά τους να επεξηγήσουν την υψηλή αξιοπιστία που 

παρατηρείται σε μερικά πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, το 

κατάστρωμα ενός αεροπλανοφόρου. Οι Weick και Roberts (1993) όρισαν το “συλλογικό νου” 

ως “ένα μοτίβο από προσεκτικά αλληλοσυσχετιζόμενες ενέργειες μέσα σε ένα κοινωνικό 

σύστημα” (σ. 357). Υποστήριξαν δηλαδή ότι ο “συλλογικός νους” μορφοποιείται μέσα από 

τον τρόπο που τα άτομα αλληλοσυσχετίζουν τις ενέργειές τους. Τα άτομα σχεδιάζουν τις 

ενέργειές τους καθώς οραματίζονται ένα κοινωνικό σύστημα κοινών ενεργειών και 

συσχετίζοντας ταυτόχρονα αυτή τη σχεδιασμένη δράση με το σύστημα που οραματίζονται. 

Επομένως, ο συλλογικός νους αποτελεί ένα αναδυόμενο ενιαίο επίτευγμα (emergent joint 

accomplishment) παρά ως μια αναπαράσταση του κάθε ατόμου ξεχωριστά, το οποίο 

μορφοποιείται καθώς οι ατομικές συνεισφορές γίνονται όλο και πιο προσεκτικές με την 

πάροδο του χρόνου. 

Σε ένα πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα, το κάθε μέλος έχει να επιτελέσει το δικό του 

ρόλο. Για να είναι σε θέση το κάθε μέλος του συστήματος να εκτελέσει το δικό του ρόλο με 

επιτυχία, πρέπει να αλληλοσυσχετίσει προσεκτικά τις ενέργειές του με τις ενέργειες των 

άλλων μελών του συστήματος. Επομένως, όσο περισσότερο προσεκτικές είναι οι 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη του συστήματος, τόσο περισσότερο αυξάνεται το μυαλό 

της ομάδας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ικανότητα των μελών του συστήματος να 

κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε αναπάντεχα γεγονότα. 

Ο “συλλογικός νους” της ομάδας αποτελείται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: τις 

συνεισφορές (contributions), την αναπαράσταση (representation) και την εξάρτηση 

(subordination) (Weick & Roberts, 1993). Οι συνεισφορές αποτελούν τις εισαγωγές του 

ατόμου στο κοινωνικό σύστημα. Τα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύστημα 

με τρεις διαφορετικούς τρόπους: (α) εκτελώντας ένα γνωστικό στόχο, (β) λαμβάνοντας μια 

απόφαση και (γ) συμμετέχοντας στις κοινωνικές διεργασίες που οικοδομούν το συλλογικό 

μυαλό της ομάδας. Η αναπαράσταση αποτελεί την εισαγωγή της ομάδας στο κοινωνικό 

σύστημα, η οποία ωστόσο αφομοιώνεται με διαφορετικό βαθμό από το κάθε άτομο. Καθώς τα 
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άτομα ενεργούν, οι ενέργειές τους ερμηνεύονται από τα άλλα μέλη της ομάδας με απώτερο 

στόχο να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές, για να οικοδομήσουν το δικό τους 

εσωτερικό μοντέλο της ομάδας. Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει τις ιδέες του κάθε ατόμου 

σχετικά με τους στόχους της ομάδας και τους τρόπους που αυτοί μπορούν να ολοκληρωθούν. 

Τέλος, η εξάρτηση υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του ατόμου στο κοινωνικό σύστημα. Η 

εξάρτηση προκύπτει όταν ένα μέλος της ομάδας εμπιστεύεται τα άλλα μέλη της ομάδας, για 

να του παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεται για να επιλύσει ένα γνωστικό στόχο, ή όταν 

λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις ανάγκες του συστήματος, κι όχι με βάση τις δικές του 

προσωπικές ανάγκες.  

2.12.3 Επικοινωνιακά Μοντέλα (Communication Models)  

Τα επικοινωνιακά μοντέλα εστιάζονται στον τρόπο που τα άτομα δημιουργούν μια 

κοινωνική πραγματικότητα (social reality) μέσω της επικοινωνίας. Οι Thompson και Fine 

(1999) τόνισαν ότι στα επικοινωνιακά μοντέλα ενσωματώνονται τρεις βασικές κεντρικές 

ιδέες: η διαπροσωπική επικοινωνία (intersubjectivity), οι υποθέσεις, τα πρότυπα και οι 

κανόνες που κατευθύνουν και διαμορφώνουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και ο γνωστικός 

συντονισμός (cognitive tuning) ανάμεσα στα μέρη που λαμβάνουν μέρος στην επικοινωνία. 

2.12.3.1 Διαπροσωπική Επικοινωνία (Intersubjectivity) 

Η διαπροσωπική επικοινωνία βασίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι ένα κοινωνικό 

φαινόμενο και η επικοινωνία στοχεύει στην υπερβατικότητα των λέξεων των ατόμων που 

επικοινωνούν μεταξύ τους (Thompson & Fine, 1999). Σύμφωνα με το Rommetveit (1980, 

1985), τα άτομα καθώς αλληλεπιδρούν μέσω της γλώσσας, καταβάλλουν προσπάθεια να 

οικοδομήσουν μια κοινά αποδεκτή πραγματικότητα (shared reality). Με τον τρόπο αυτό, 

επιτυγχάνεται μια κατάσταση διαπροσωπικής επικοινωνίας καθώς τα άτομα προσπαθούν να 

επιτύχουν μια ενιαία προσήλωση και συμμετοχή σε μια πτυχή του διαλόγου. Αυτή την 

κατάσταση διαπροσωπικής επικοινωνίας, ο Rommetveit (1985) ονόμασε “κοινωνικά 

αποδεκτή πραγματικότητα” (shared social reality).  

Ο Rommetveit (1985) τόνισε, ακόμη, ότι “η διαπροσωπική επικοινωνία, υπό μια 

έννοια, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, για να επιτευχθεί” (σ. 189). Αυτό συμβαίνει επειδή, 

όταν δυο ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν σε ένα διάλογο, έχουν υποχρέωση να τηρήσουν 

ένα είδος “συμβολαίου” ανάμεσα σε δυο εναλλακτικούς ρόλους: στο προνόμιο του ομιλητή 

(speaker’s privilege) και στην υποχρέωση του ακροατή (listener’s commitment): 
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ο ομιλητής έχει το προνόμιο να καθορίζει σε τι θα αναφέρεται κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου, ενώ ο ακροατής είναι δεσμευμένος να κατανοηθεί αυτό που λέγεται, 
υιοθετώντας προσωρινά την προοπτική του ομιλητή (Rommetveit, 1985, σ.190). 

 

Η έννοια της διαπροσωπικής επικοινωνίας παρέχει μια πιο εποικοδομητική άποψη της 

διαπραγμάτευσης του νοήματος, όχι μέσα από την προσπάθεια των ατόμων που συμμετέχουν 

στην επικοινωνία να διαλύσουν τη σύγχυση ή τις παρανοήσεις, αναστέλλοντας τη συνομιλία 

τους, αλλά μέσα από την προσπάθεια οικοδόμησης αλληλεγγύης και μιας βαθύτερης 

κατανόησης, όπου οι συμμετέχοντες επιτυγχάνουν μια διανεμημένη πραγματικότητα. 

Μια σχετική αντίληψη της διαπροσωπικής επικοινωνίας αποτελεί και η έννοια του 

“κοινού εδάφους” (common ground) (Clark, 1996. Clark & Brennan 1991. Clark & Carlson, 

1982. Clark & Marshall, 1981). Ο Clark (1996) υποστήριξε ότι η χρήση της γλώσσας είναι 

στην πραγματικότητα μια μορφή ενιαίας δράσης (joint action), μέσα στην οποία τα άτομα που 

συμμετέχουν ενεργούν συντονισμένα μεταξύ τους με σκοπό να ολοκληρώσουν στόχους που 

αποτελούν μέρος των ευρύτερων στόχων των ενιαίων δραστηριοτήτων (joint activities). Ο 

Clark (1996) θεώρησε τις ενιαίες δραστηριότητες ως μια βασική κατηγορία δραστηριοτήτων 

που καλύπτει όλες τις περιστάσεις μέσα στις οποίες η συμβατική γλώσσα διαδραματίζει 

κάποιο ρόλο. Επιπρόσθετα, σημείωσε με ιδιαίτερη έμφαση ότι:  

εάν θεωρήσουμε ότι μέσα στη χρήση της γλώσσας συμπεριλαμβάνονται ως 
επικοινωνιακές πράξεις και το βλέμμα των ματιών, οι χειρονομίες, τα χαμόγελα και 
τα νεύματα της κεφαλής, τότε όλες οι ενιαίες δραστηριότητες στηρίζονται στη 
χρήση της γλώσσας (Clark, 1996, σ. 135).  

 

Ο Clark (1996) υποστήριξε, ακόμη, ότι όλες οι ενιαίες δραστηριότητες προάγονται 

μέσω της οικοδόμησης ενός “κοινού εδάφους” (common ground). Oι Clark και Brennam 

(1991) όρισαν το “κοινό έδαφος” ως τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις που 

θεωρούνται ότι διανέμονται, κατά τη διάρκεια μιας ενιαίας δραστηριότητας, από τα άτομα 

που συμμετέχουν σε αυτή.  

Σύμφωνα με τους Clark και Brennam (1991), η ανάπτυξη και η χρήση του “κοινού 

εδάφους” επιτυγχάνεται μέσω μιας διαδικασίας θεμελίωσης (grounding), κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες σε αυτή προσπαθούν να διαπιστώσουν ότι αυτό που έχει ήδη ειπωθεί, έχει 

επίσης κατανοηθεί. H διαδικασία θεμελίωσης διαμορφώνεται μέσα από δυο παράγοντες: τους 

σκοπούς της επικοινωνίας (τι προσπαθούν να επιτύχουν οι συμμετέχοντες στην επικοινωνία) 

και τα μέσα της επικοινωνίας (οι τεχνικές που είναι διαθέσιμες για επιτευχθούν οι 
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επικοινωνιακοί σκοποί). Παρόλο που υπάρχει η ανάγκη θεμελίωσης σε όλα τα επικοινωνιακά 

πλαίσια, εντούτοις, οι διαφορετικοί επικοινωνιακοί σκοποί μπορούν να επηρεάσουν τις 

απαιτήσεις grounding. Για παράδειγμα, διαφορετικές τεχνικές θεμελίωσης θα 

χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που ο στόχος της επικοινωνίας απαιτεί το περιεχόμενο να 

γίνει κατανοητό λέξη προς λέξη και διαφορετικές τεχνικές θεμελίωσης θα χρησιμοποιηθούν 

σε ένα άλλο πλαίσιο επικοινωνίας, όπου ο επικοινωνιακός σκοπός είναι η κατανόηση της 

ουσίας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Krauss και Fussell (1991), αυτό που διανέμεται ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες σε μια περίσταση επικοινωνίας δεν είναι πάντοτε σαφές σε αυτούς. 

Αυτό συμβαίνει γιατί:  

σπάνια οι συμμετέχοντες είναι ικανοί να καθορίσουν το κοινά αποδεκτό 
επικοινωνιακό περιβάλλον τους (shared communicative environment)....Κατά 
συνέπεια, τέτοιες οικοδομήσεις είναι αναγκαστικά αβέβαιες, πιθανολογικές και 
παρεμφερείς υποθέσεις, που οι συμμετέχοντες τροποποιούν και αναδιατυπώνουν 
συνεχώς βάσει επιπρόσθετων αποδείξεων (Krauss & Fussell, 1991, σ.172). 

 

Ο βαθμός δυσκολίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα στην προσπάθειά τους να 

οικοδομήσουν ένα κοινά αποδεκτό επικοινωνιακό περιβάλλον καθορίζεται από τις σχετικές 

πληροφορίες που έχουν για τα άλλα άτομα που συμμετέχουν στην επικοινωνία. Οι Krauss και 

Fussell (1991) τόνισαν ότι δυο είναι οι βασικές πηγές πληροφόρησης. Την πρώτη πηγή 

πληροφόρησης αποτελούν οι προηγούμενες γνώσεις και πεποιθήσεις για τα άλλα άτομα, που 

προέρχονται είτε από την άμεση προσωπική γνώση, είτε από άλλες λιγότερο άμεσες πηγές 

όπως, για παράδειγμα, οι κοινωνικές κατηγορίες. Η δεύτερη πηγή πληροφόρησης αποτελεί η 

ίδια η διαδικασία της αλληλεπίδρασης. Μέσω της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης, η ατομική 

γνώση καθίσταται μέρος του κοινά αποδεκτού επικοινωνιακού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα 

τα άτομα να είναι περισσότερο ικανά να οικοδομούν και να αξιοποιούν τις διανεμημένες 

επικοινωνιακές κατανοήσεις (Fussell & Krauss, 1989). 

2.12.3.2 Υποθέσεις, Πρότυπα και Κανόνες που Διαμορφώνουν τη Διαδικασία της 

Επικοινωνίας 

Ο Higgins (1981) ανέπτυξε τη θεωρία του “επικοινωνιακού παιχνιδιού” 

(communication game) ως μια εναλλακτική προσέγγιση στην ατομικιστική προσέγγιση 

μετάδοσης των πληροφοριών (individualistic information  transmission approach). Το βασικό 
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ζήτημα που τέθηκε μέσα από την προσέγγιση του επικοινωνιακού παιχνιδιού ήταν σχετικά με 

τον τρόπο που τα άτομα αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν τους κανόνες της επικοινωνίας, για 

να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη του κοινού εδάφους.  

Μέσα από τη θεωρία του επικοινωνιακού παιχνιδιού, ο Higgins (1981) διατύπωσε 

κάποιους κανόνες, τους οποίους πρέπει να ακολουθούν τόσο ο αποστολέας, όσο και ο δέκτης 

του μηνύματος, για να είναι η επικοινωνία αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, ο Higgins (1981) 

τόνισε ότι ο αποστολέας του μηνύματος πρέπει: (α) να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ακροατηρίου ή του παραλήπτη του μηνύματος, (β) να μεταβιβάζει την 

αλήθεια, όπως την αντιλαμβάνεται, (γ) να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να γίνει 

κατανοητός από τους άλλους, (δ) να μη δίνει ούτε πολλές, αλλά ούτε λίγες πληροφορίες, (ε) 

να είναι σχετικός και (στ) να οικοδομά ένα μήνυμα που να είναι κατάλληλο, τόσο σε σχέση με 

το πλαίσιο της επικοινωνίας, όσο και με τον επικοινωνιακό σκοπό. Όσον αφορά το δέκτη του 

μηνύματος, ο Higgins (1981) τόνισε ότι πρέπει: (α) να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αποστολέα, (β) να καθορίζει την πρόθεση ή το σκοπό του αποστολέα, (γ) 

να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο της επικοινωνίας, (δ) να ανταποκρίνεται στο μήνυμα και να 

είναι έτοιμος να το παραλάβει, (ε) να καταβάλλει προσπάθεια να κατανοήσει το μήνυμα και 

(στ) να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση στον αποστολέα σχετικά με το πως ερμήνευσαν ή 

κατανόησαν το μήνυμα. 

2.12.3.3 Συντονισμός (tuning) 

O Zajonc (1960) πρότεινε ότι, για να είναι η επικοινωνία πιο αποτελεσματική, πρέπει 

να εγκαθιδρυθεί μια διαδικασία “γνωστικού συντονισμού” (cognitive tuning) ανάμεσα στο 

δέκτη και στον αποστολέα του μηνύματος. Σύμφωνα με το Zajonc (1960), ο αποστολέας του 

μηνύματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γνώσεις και τις στάσεις του ακροατηρίου του και 

να προσαρμόζει το μήνυμα ανάλογα, για να είναι το μήνυμά του αποτελεσματικό και πιο 

κατανοητό. Οι Hardin και Higgins (1995) διαφοροποίησαν τρία είδη γνωστικού συντονισμού: 

τον υπερσυντονισμό (supertuning), τον αντι-συντονισμό (antituning) και το μη-συντονισμό 

(nontuning). Ο υπερσυντονισμός συμβαίνει όταν ο αποστολέας προσαρμόζει πολύ απαιτητικά 

το μήνυμά του για να ταιριάζει με τις προτιμήσεις του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται. 

Για παράδειγμα, ένας υφιστάμενος που θέλει να κερδίσει την εύνοια του ανωτέρου του, θα 

συντονίσει με τέτοιο τρόπο το μήνυμά του για να έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ο 

αντι-συντονισμός εμφανίζεται όταν ο αποστολέας δεν προσαρμόζει το μήνυμα με τις 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 119

προτιμήσεις του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται, ενώ ο μη-συντονισμός εμφανίζεται 

όταν ο αποστολέας οικοδομά ένα μήνυμα που ταιριάζει με τις προηγούμενες πεποιθήσεις του, 

παρά με τις απόψεις του ακροατηρίου του.  

Οι Wilke και Meertens (1994) επέκτειναν την έννοια του συντονισμού, για να 

αναπτύξουν μια θεωρία σχετικά με την επίδοση της ομάδας βασισμένη σε τέσσερα είδη 

συντονισμού: το γνωστικό συντονισμό (cognitive tuning), τον αναστοχαστικό συντονισμό 

(reflective tuning), τον επικοινωνιακό συντονισμό (communicative tuning) και το δομικό 

συντονισμό (structural tuning). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα μέλη της ομάδας πρέπει να 

οικοδομήσουν μια συλλογική αναπαράσταση του στόχου, για να επιτύχουν την ολοκλήρωσή 

του που περιλαμβάνει, ανάμεσα στα άλλα, τη συμφωνία ή μη συμφωνία για εμπλοκή με το 

στόχο και τον τρόπο οργάνωσης της ομάδας για την ολοκλήρωση του στόχου με επιτυχία. Ο 

γνωστικός συντονισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογική αναπαράσταση του στόχου και 

του τρόπου που η ομάδα πρέπει να οργανωθεί για να ολοκληρωθεί ο στόχος. Ο 

αναστοχαστικός συντονισμός αναφέρεται στη διαδικασία “ζυγίσματος” των συνεπειών των 

διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα, την εγκατάλειψη του στόχου ή τη συνέχιση 

της προσπάθειας. Ο επικοινωνιακός συντονισμός σχετίζεται με τον τρόπο που η νόηση του 

κάθε μέλους της ομάδας πρέπει να ενοποιηθεί ,ώστε η ομάδα να δρα ως ένα ενιαίο σύστημα, 

ενώ ο δομικός συντονισμός αναφέρεται στη γνωστική και δεοντολογική (prescriptive) 

κοινωνική αναπαράσταση του τρόπου που τα μέρη (μέλη της ομάδας και οι στόχοι) 

αλληλοσχετίζονται. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση εστιάζεται στα άτομα ως πομποί και ως δέκτες 

μηνυμάτων και εξετάζει τον τρόπο που οι συμμετέχοντες στην επικοινωνία προσαρμόζουν τα 

μηνύματά τους, έτσι ώστε να συντονίζονται και να δημιουργείται μια κοινά αποδεκτή 

κατανόηση (Thompson & Fine, 1999).   
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

H συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δυο διακριτά στάδια, από το Μάρτιο 

μέχρι το Μάιο του 2008. Στο αρχικό στάδιο, επιλέγηκε ένα ευρύτερο δείγμα του πληθυσμού 

της Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων και στο δείγμα αυτό χορηγήθηκε το Δοκίμιο των 

Προοδευτικών Μητρών του Raven (Raven’s Progressive Matrices) (Δοκίμιο RPM) (Raven, 

Raven & Court, 1998). Μετά τη συλλογή και διόρθωση των δοκιμίων, ακολούθησε το τελικό 

στάδιο της έρευνας με ένα μικρότερο δείγμα μαθητών, που προερχόταν από το ευρύτερο 

δείγμα του αρχικού σταδίου. Κριτήριο επιλογής των υποκειμένων του τελικού σταδίου ήταν η 

επίδοσή τους στο Δοκίμιο RPM. Στο τελικό στάδιο, οι μαθητές εργάστηκαν είτε σε δυάδες, 

είτε ατομικά, και εξετάστηκε η λειτουργία ενός ενιαίου γνωστικού συστήματος (υλική και 

κοινωνική διάσταση) κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προσομοιωμένου προβλήματος, που 

σχετίζεται με τη λειτουργία μιας συσκευής.  

3.1 Οι Συμμετέχοντες στην Έρευνα 

3.1.1 Αρχικό Στάδιο 

To δείγμα του αρχικού σταδίου της έρευνας ήταν 530 μαθητές από 20 τμήματα 

(άθικτες τάξεις) έκτης τάξης δημοτικού σχολείου, που προέρχονταν από 10 δημοτικά σχολεία 

των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Επιλέγηκαν 5 σχολεία της επαρχίας Λάρνακας και 

5 σχολεία της επαρχίας Αμμοχώστου. Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε τα σχολεία αυτά να 

αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, παρόλο που η 

επιλογή των σχολείων δεν ήταν τυχαία για λόγους διευκόλυνσης της έρευνας. Τα 2 σχολεία 

της επαρχίας Λάρνακας ήταν αστικά σχολεία και τα 3 σχολεία της υπαίθρου, ενώ τα σχολεία 

της Επαρχίας Αμμοχώστου ήταν σχολεία μεγάλων κοινοτήτων.  

Στο δείγμα αυτό, χορηγήθηκε το Δοκίμιο RPM και με βάση τις επιδόσεις των μαθητών 

καθορίστηκε η Γενική Γνωστική Ικανότητα (ΓΓΙ) των μαθητών. To Δοκίμιο RPM είναι ένα 

μη λεκτικό δοκίμιο ευφυΐας που αξιοποιήθηκε για τη μέτρηση της ΓΓΙ του κάθε μαθητή. Το 

δοκίμιο αποτελείται από 60 προβλήματα, χωρισμένα σε 5 ομάδες (Α, B, C, D, Ε) με 12 
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προβλήματα η κάθε μια. Σε κάθε πρόβλημα, το άτομο καλείται να συμπληρώσει ένα μοτίβο 

σχημάτων ή ένα ημιτελές σχήμα, επιλέγοντας το κατάλληλο σχήμα από ένα σύνολο έξι (στις 

ομάδες Α και Β) ή οχτώ σχημάτων (στις ομάδες C, D και Ε) που του δίνονται. Ο βαθμός 

δυσκολίας των προβλημάτων σε κάθε ομάδα αυξάνεται σταδιακά. Με ανάλογο τρόπο, και τα 

προβλήματα από την ομάδα Α στην ομάδα Ε εμφανίζουν σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία, με 

αποτέλεσμα τα προβλήματα, για παράδειγμα, της ομάδας D να είναι δυσκολότερα από τα 

προβλήματα των ομάδων Α, Β και C, και ευκολότερα από τα προβλήματα της ομάδας Ε.  

3.1.2 Τελικό Στάδιο  

Το τελικό στάδιο της έρευνας αποτελείτο από δυο φάσεις: την πιλοτική φάση και την 

κύρια φάση της έρευνας. Συγκεκριμένα, από το ευρύτερο δείγμα του αρχικού σταδίου της 

έρευνας επιλέγηκαν, με βασικό κριτήριο τις ατομικές επιδόσεις τους στο Δοκίμιο RPM, 189 

μαθητές που αποτέλεσαν το δείγμα του τελικού σταδίου (πιλοτική και κύρια φάση) της 

έρευνας. 

 Για την επιλογή του δείγματος του τελικού σταδίου, χρησιμοποιήθηκε η σταδιακή 

δειγματοληψία, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Πιο αναλυτικά, μετά την αξιολόγηση των 

δοκιμίων αποδόθηκε σε κάθε μαθητή ένας αριθμητικός βαθμός που αντιπροσώπευε τη ΓΓΙ. 

Συγκεκριμένα, δινόταν μια μονάδα για κάθε ορθή απάντηση και επομένως, το εύρος της ΓΓΙ 

ήταν 0-60. Ακολούθως, αποφασίσθηκε όπως στο τελικό στάδιο της έρευνας λάβουν μέρος οι 

μαθητές που είχαν ΓΓΙ 23-53. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε στο ΜΟ και στην ΤΑ των 

αποτελεσμάτων του Δοκιμίου RPM (ΜΟ= 37,39 και ΤΑ= 10,10). Συγκεκριμένα, 

αποφασίστηκε όπως στο τελικό στάδιο της έρευνας λάβουν μέρος οι μαθητές που είχαν ΓΓΙ 

ενάμιση ΤΑ μεγαλύτερη από το ΜΟ και ενάμιση ΤΑ μικρότερη από το ΜΟ, δηλαδή, όσοι 

μαθητές είχαν ΓΓΙ από 23 μέχρι 53. Από αυτούς τους μαθητές, όσοι μαθητές είχαν ΓΓΙ 23-32 

θεωρήθηκαν ότι είχαν χαμηλή επίδοση (Χ), όσοι μαθητές είχαν ΓΓΙ 33-42 θεωρήθηκαν ότι 

είχαν μέτρια επίδοση (Μ) και όσοι μαθητές είχαν ΓΓΙ 43-53 θεωρήθηκαν ότι είχαν υψηλή 

επίδοση (Υ). Επιπλέον, δε συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα της έρευνας οι μαθητές που 

είχαν ΓΓΙ μικρότερη από το 17 και μεγαλύτερη από το 53, με σκοπό να μην στηριχτεί η 

έρευνα στις απομακρυσμένες περιπτώσεις. Με βάση τους βαθμούς αυτούς, επιλέγηκαν 84 

μαθητές που είχαν υψηλή ΓΓΙ, 21 μαθητές που είχαν μέτρια ΓΓΙ και 84 μαθητές που είχαν 

χαμηλή ΓΓΙ.   
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Από το προηγούμενο δείγμα μαθητών, επιλέγηκαν 63 μαθητές που είχαν υψηλή ΓΓΙ 

και 63 μαθητές που είχαν χαμηλή ΓΓΙ, για να σχηματιστούν 63 δυάδες μαθητών. 

Συγκεκριμένα, οι 21 δυάδες αποτελούνταν από μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, οι 21 δυάδες 

αποτελούνταν από μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ και οι 21 δυάδες αποτελούνταν από ένα μαθητή με 

υψηλή και ένα μαθητή με χαμηλή ΓΓΙ. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι δυάδες που σχηματίστηκαν να αποτελούνται από 

μαθητές που να προέρχονται από το ίδιο τμήμα και να έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. 

Προηγούμενες έρευνες στον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας οδήγησαν στο συμπέρασμα 

ότι, όταν κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, τα υποκείμενα που συνεργάζονταν μέσα 

σε μια ομάδα ήταν εντελώς άγνωστα μεταξύ τους, τότε χρησιμοποίησαν το μισό χρόνο της 

διερεύνησης για να γνωριστούν μεταξύ τους (Seeger, 1983). Επιπρόσθετα, οι Okada και 

Simon (1997) θεώρησαν ότι η επίλυση προβλήματος με δυάδες που αποτελούνται από 

μαθητές οι οποίοι έχουν φιλικές σχέσεις, αποτελεί το πιο ρεαλιστικό μοντέλο επιστημονικής 

συνεργασίας (scientific collaboration). 

Οι υπόλοιποι 63 μαθητές (21 μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, 21 μαθητές με μέτρια ΓΓΙ και 21 

μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ) εργάστηκαν ατομικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 63 δυάδες και 63 

μαθητές που εργάστηκαν ατομικά. Το συνολικό δείγμα της έρευνας φαίνεται στο Σχήμα 8.  

3.1.3 Πιλοτική Φάση 

Για την πιλοτική φάση της έρευνας, διενεργήθηκαν τρεις “κατά δυάδα” διερευνήσεις 

και τρεις ατομικές διερευνήσεις. Πιο αναλυτικά, από το προηγούμενο δείγμα μαθητών 

επιλέγηκαν με τυχαίο τρόπο 3 δυάδες μαθητών (μια δυάδα με δυο μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, μια 

δυάδα με δυο μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ και μια δυάδα με ένα μαθητή με μέτρια ΓΓΙ και ένα 

μαθητή με χαμηλή ΓΓΙ) και τρεις μαθητές (ένας μαθητής με υψηλή ΓΓΙ, ένας μαθητής με 

μέτρια ΓΓΙ και ένας μαθητής με χαμηλή ΓΓΙ) που εργάστηκαν ατομικά.  

3.1.4 Κύρια Φάση 

Οι υπόλοιπες 60 δυάδες και οι 60 μαθητές αποτέλεσαν το δείγμα της κύριας φάσης της 

έρευνας. Πιο αναλυτικά, οι 20 δυάδες αποτελούνταν από μαθητές υψηλής ΓΓΙ, οι 20 δυάδες 

αποτελούνταν από μαθητές χαμηλής ΓΓΙ και οι 20 δυάδες αποτελούνταν από ένα μαθητή με 

υψηλή και ένα μαθητή με χαμηλή ΓΓΙ. Οι 60 μαθητές (20 μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, 20 μαθητές 

με μέτρια ΓΓΙ και 20 μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ) εργάστηκαν ατομικά. 
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3.2 Ερευνητικές Διεργασίες 

3.2.1 Συλλογή Δεδομένων 

3.2.1.1 Αρχικό Στάδιο:  

Για τη συλλογή των δεδομένων του αρχικού σταδίου, χρησιμοποιήθηκε το Δοκίμιο 

RPM. Χρησιμοποιήθηκαν δυο μορφές του δοκιμίου (Μορφή Α και Μορφή Β), ώστε να 

διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των απαντήσεων των μαθητών. Οι δυο μορφές του 

δοκιμίου αποτελούνταν από όλες τις ομάδες προβλημάτων του Raven, αλλά είχαν διαφορά ως 

προς τη σειρά εμφάνισης της κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, στη Μορφή Α οι ομάδες 

προβλημάτων τοποθετήθηκαν με τη σειρά Α, B, C, D, E, ενώ στη Μορφή Β οι ομάδες 

τοποθετήθηκαν με τη σειρά B, A, D, C, E. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίστηκε ότι ο βαθμός 

δυσκολίας των προβλημάτων στην κάθε μορφή του δοκιμίου θα είναι περίπου ο ίδιος, αφού 

τόσο οι ομάδες προβλημάτων Α και Β, όσο και οι ομάδες προβλημάτων C και D, δεν έχουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ως προς τη δυσκολία των προβλημάτων. 

Για τη συμπλήρωση του δοκιμίου, χρησιμοποιήθηκε το χρονικό διάστημα των 40 

λεπτών για κάθε τμήμα. Οι οδηγίες ήταν σαφείς από την αρχή και δε δόθηκε καμιά επεξήγηση 

κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του δοκιμίου. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

εργαστούν αυστηρά ατομικά και τονίστηκε ότι το δοκίμιο RPM δεν είχε τη μορφή εξέτασης 

και γι’ αυτό θα έπρεπε να συμπληρωθεί με άνεση και ηρεμία. 

3.2.2 Τελικό Στάδιο 

Για τη συλλογή των δεδομένων του τελικού σταδίου της έρευνας (πιλοτική και κύρια 

φάση) χρησιμοποιήθηκαν ατομικές και “κατά δυάδα” διερευνήσεις. Για τις διερευνήσεις 

αυτές χρησιμοποιήθηκαν δυο πειραματικές συσκευές (βοηθητική και κύρια συσκευή). Οι 

συσκευές αυτές χρησιμοποιήθηκαν και σε προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες (Valanides 

& Papageorgiou, 2001, 2003, 2006. Παπαγεωργίου, 2006. Παπαγεωργίου & Βαλανίδης, 2002) 

για την πραγματοποίηση ατομικών συνεντεύξεων με μαθητές. ΑΝ
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21 ΔΥΑΔΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ 

21 ΔΥΑΔΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΤΟΥ RAVEN ΣΕ 20 ΤΜΗΜΑΤΑ  

ΕΠΙΛΟΓΗ 189 ΜΑΘΗΤΩΝ  

84 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ 

84 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

21 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ 

ΓΓΙ 

21 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ 

ΓΓΙ 

ΚΥΡΙΑ 
ΦΑΣΗ 

21 ΔΥΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΜΕ  ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ  

ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

20 ΔΥΑΔΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ 

20 ΔΥΑΔΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

20 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ 

ΓΓΙ 

20 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 
ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ 

20 ΔΥΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΜΕ  ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ 

ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ  
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

20 
ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ 

ΓΓΙ 

1 ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ 

ΓΓΙ 

1 ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ 

1 ΔΥΑΔΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ 

1 ΔΥΑΔΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

1 ΔΥΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  
ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ 

ΥΨΗΛΗ ΓΓΙ  
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ 

ΧΑΜΗΛΗ ΓΓΙ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΦΑΣΗ 

1 ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ 

ΓΓΙ 

21 ΜΑΘΗΤΕΣ 

21 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ 

ΓΓΙ 

Σχήμα 8. Τα Υποκείμενα της Έρευνας ΑΝ
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3.3 Οι Πειραματικές Συσκευές 

3.3.1 Βοηθητική Πειραματική Συσκευή  

Η βοηθητική πειραματική συσκευή φαίνεται στο Σχήμα 9 και αποτελείται από ένα 

ξύλινο κουτί που στην επιφάνειά του έχει ένα λαμπτήρα, ένα διακόπτη που μπορεί να κινηθεί 

σε δύο θέσεις (δεξιά και αριστερά) και ένα κόκκινο κουμπί που είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί, για να διαπιστωθεί πότε το κύκλωμα είναι κλειστό και φωτοβολεί ο 

λαμπτήρας. Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι συνδεδεμένο στο εσωτερικό της συσκευής και δεν 

είναι ορατό από το χρήστη.  

 

 

3.3.2 Κύρια Πειραματική Συκευή 

Η κύρια πειραματική συσκευή φαίνεται στο Σχήμα 10 και αποτελείται από ένα ξύλινο 

κουτί που έχει στην επιφάνειά του 8 λαμπτήρες σε οριζόντια σειρά και σε μια δεύτερη 

οριζόντια σειρά 5 διακόπτες, οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται σε δυο θέσεις (πάνω και 

Σχήμα 9. Η Βοηθητική Πειραματική Συσκευή ΑΝ
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κάτω). Οι ενδείξεις “πάνω” και “κάτω” είναι σημειωμένες δίπλα από κάθε διακόπτη. Οι 

λαμπτήρες είναι αριθμημένοι με τους αριθμούς 1 ως 8 και έχουν διαφορετικά χρώματα, ενώ οι 

διακόπτες αριθμήθηκαν επίσης από το 1 μέχρι το 5. Οι 8 λαμπτήρες και οι 5 διακόπτες είναι 

συνδεδεμένοι σε “κρυμμένο” ηλεκτρικό κύκλωμα στο εσωτερικό της συσκευής με τέτοιο 

τρόπο, ώστε σε κάθε πειραματική προσπάθεια, με το συνδυασμό διαφορετικών διακοπτών, να 

ανάβει ένας ή κανένας από τους λαμπτήρες. Το κύκλωμα της συσκευής είναι συνδεδεμένο με 

τέτοιο τρόπο, ώστε ο ένας διακόπτης να λειτουργεί ως γενικός διακόπτης, ενώ ένας άλλος 

διακόπτης είναι “εικονικός,” αφού δεν είναι συνδεδεμένος με το κύκλωμα. Στη συσκευή 

υπάρχει επίσης ένα κόκκινο κουμπί (tester), όμοιο με αυτό της βοηθητικής πειραματικής 

συσκευής, που λειτουργεί ως ένας διακόπτης ελέγχου. Ο διακόπτης αυτός χρησιμεύει για την 

εξακρίβωση του αποτελέσματος κάθε πειράματος, δηλαδή, με το πάτημά του μπορεί να 

εξακριβωθεί αν, με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό της θέσης των διακοπτών (πάνω ή κάτω) 

φωτοβολεί ή όχι κάποιος λαμπτήρας. 

 

 
Σχήμα 10. Η Κύρια Πειραματική Συσκευή 
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3.4 Η Διαδικασία Διεξαγωγής της “Kατά Δυάδα” Διερεύνησης και της 

Ατομικής Διερεύνησης 

Στην αρχή κάθε “κατά δυάδα” διερεύνησης και κάθε ατομικής διερεύνησης, 

παρουσιαζόταν η βοηθητική πειραματική συσκευή. Αφού οι μαθητές περιέγραφαν τη 

συσκευή και διατύπωναν μια υπόθεση σχετικά με τη λειτουργία της, εκτελούσαν ένα ή 

περισσότερα πειράματα μέχρι να πετύχουν τη φωτοβολία του λαμπτήρα. Η συσκευή αυτή 

χρησιμοποιήθηκε, για να εξοικειώσει τους μαθητές με το περιβάλλον της διερεύνησης και να 

τους μυήσει στο διαφορετικό ρόλο του διακόπτη/των και του κόκκινου κουμπιού (tester). 

Έτσι, οι μαθητές διαπίστωναν ότι για τη φωτοβολία του λαμπτήρα έπρεπε να μετακινήσουν το 

διακόπτη από τη θέση “αριστερά” στη θέση “δεξιά” και επιπλέον, έπρεπε να πατούν το 

κόκκινο κουμπί.  

Μόλις τα παιδιά πετύχαιναν τη φωτοβολία του λαμπτήρα της βοηθητικής 

πειραματικής συσκευής, παρουσιαζόταν σε αυτά η κύρια πειραματική συσκευή. Αφού οι 

μαθητές την περιέγραφαν, ο ερευνητής έδινε τις κατάλληλες οδηγίες. Συγκεκριμένα, οι 

οδηγίες ζητούσαν από τους μαθητές να εκφράζουν φωναχτά τη σκέψη τους (thinking aloud), 

να επιλέγουν ένα δικό τους τρόπο για να κρατούν σημειώσεις για τα πειράματά τους και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, οι 

μαθητές έπρεπε να αναφέρουν τα συμπεράσματά τους για τον τρόπο λειτουργίας της 

συσκευής. Οι ίδιες οδηγίες δόθηκαν και σε κάθε δυάδα, με τη διαφορά ότι τα υποκείμενα της 

κάθε δυάδας θα έπρεπε να συμφωνούν και να συνεργάζονται πριν προχωρήσουν, για 

παράδειγμα, στην εκτέλεση ενός πειράματος.  

Αφού ο ερευνητής διαπίστωσε ότι οι μαθητές κατανόησαν τις οδηγίες, ξεκίνησε η 

“κατά δυάδα” ή η ατομική διερεύνηση, αντίστοιχα. Οι μαθητές εκτελούσαν πειράματα με τη 

συσκευή, για να διερευνήσουν τη λειτουργία της και να εντοπίσουν για ποιους συνδυασμούς 

των διακοπτών φωτοβολούσε ο καθένας από τους οκτώ λαμπτήρες. Επιπρόσθετα, κρατούσαν 

σημειώσεις για τα πειράματα που εκτελούσαν και τα αποτελέσματά τους. Ως μέγιστη 

διάρκεια, τόσο της “κατά δυάδα,” όσο και της ατομικής διερεύνησης, ήταν τα 60 λεπτά. Στις 

περιπτώσεις που οι μαθητές (δυάδες ή άτομα) δεν κατάφερναν να εντοπίσουν το γενικό και 

τον “εικονικό” διακόπτη, στα πλαίσια του καθορισμένου χρόνου, τότε η διερεύνηση 

διακοπτόταν. Η διερεύνηση διακοπτόταν και στις περιπτώσεις που οι μαθητές δήλωναν ότι 
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είχαν εκτελέσει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των πέντε διακοπτών ή ότι δεν είχαν 

οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα στο οποίο μπορούσαν να οδηγηθούν. 

Στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές δεν κατάφερναν να εντοπίσουν είτε τον ένα, είτε και 

τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, ο 

ερευνητής παρακινούσε τους μαθητές να εξετάσουν ξανά τις πληροφορίες τα δεδομένα του 

φύλλου καταγραφής των δεδομένων τους και να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε 

επιπρόσθετα συμπεράσματα. 

3.5 Καταγραφή Πειραματικών Δεδομένων 

Οι δυάδες ή τα άτομα επέλεγαν ελεύθερα τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων τους. 

Σε κάθε δυάδα ή άτομο δόθηκε μια κόλλα, όπου ο μαθητής/μαθητές σημείωνε/αν ελεύθερα τα 

αποτελέσματά του/τους. Δε δόθηκε οποιαδήποτε συγκεκριμένη οδηγία, εκτός από ότι έπρεπε 

να κρατούν σημειώσεις για τα πειράματα και τα αποτελέσματά τους, με οποιοδήποτε τρόπο 

ήθελαν. Στις δυάδες, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι δυο μαθητές έπρεπε να συμφωνήσουν για τον 

τρόπο που θα κρατούσαν τις σημειώσεις για τα πειράματά τους και τα αποτελέσματα που 

προέκυπταν από αυτά, τα οποία σημείωναν ως ομάδα στην κόλλα που τους δόθηκε.     

Η καταγραφή των δεδομένων και παρατηρήσεων των παιδιών ήταν ένα σύστημα 

εξωτερικής μνήμης (Kuhn κ.ά., 1988. Zimmerman, 2000, 2005, 2007) για τους μαθητές, στο 

οποίο μπορούσαν να καταφεύγουν, για να ανακαλούν πολύτιμη πληροφόρηση. Ταυτόχρονα, 

απάλλασσε τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, η οποία έχει περιορισμένη χωρητικότητα, από 

πληροφορίες που έπρεπε να αξιοποιηθούν, για να επιλυθεί το πρόβλημα. Η καταγραφή των 

δεδομένων αποτέλεσε μια σημαντική πηγή πληροφοριών και χρησιμοποιήθηκε, σε συνδυασμό 

με τις ατομικές ή “κατά δυάδα” διερευνήσεις, για τον προσδιορισμό του χώρου των 

πειραμάτων της κάθε δυάδας/ατόμου, για τον εντοπισμό του ποσοστού των πειρατικών 

προσπαθειών που πραγματοποιούσαν έλεγχο μεταβλητών καθώς και το βαθμό ανάπτυξης της 

συνδυαστικής τους σκέψης.  

3.6 Ανάλυση των Δεδομένων 

3.6.1 Αρχικό Στάδιο 

Μετά τη χορήγηση των δυο μορφών του Δοκιμίου RPM, ακολούθησε η διόρθωσή 

τους με σκοπό να καθοριστεί η ΓΓΙ των μαθητών. Αρχικά, εξετάστηκε κατά πόσον οι 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 129

επιδόσεις των μαθητών στο δοκίμιο ήταν διαφορετικές ανάλογα με τη μορφή του Δοκιμίου 

RPM (Μορφή Α και Μορφή Β). Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε έλεγχος t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα, με εξαρτημένη μεταβλητή τη ΓΓΙ των υποκειμένων και ανεξάρτητη 

μεταβλητή τη μορφή του Δοκιμίου RPM. Ακολούθως, τα αποτελέσματα αξιοποιήθηκαν για 

να εντοπιστεί το εύρος των επιδόσεων που θεωρήθηκε ως υψηλή, μέτρια και χαμηλή ΓΓΙ.  

3.6.2 Τελικό Στάδιο 

3.6.2.1 Πιλοτική Φάση:  

Οι τρεις “κατά δυάδα” διερευνήσεις και οι τρεις ατομικές διερευνήσεις 

απομαγνητοφωνήθηκαν με στόχο τη λεπτομερή τους ανάλυση. Τα αποτελέσματα αυτής της 

φάσης βοήθησαν τον ερευνητή να αποκτήσει εμπειρίες για τη διεξαγωγή ανάλογων “κατά 

δυάδα” και ατομικών διερευνήσεων, να βελτιώσει ή να συμπληρώσει τις οδηγίες που δόθηκαν 

και να μελετήσει τις αντιδράσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.  

3.6.2.2 Κύρια Φάση:  

Οι 60 “κατά δυάδα” διερευνήσεις και οι 60 ατομικές διερευνήσεις 

απομαγνητοφωνήθηκαν με στόχο τη λεπτομερή τους ανάλυση. Τα δεδομένα αναλύθηκαν 

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.  

3.7 Ποιοτικά Δεδομένα 

Η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση και η κάθε ατομική διερεύνηση αναλύθηκε 

ξεχωριστά. Για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της Σταθερής Συγκριτικής Ανάλυσης (Constant Comparative Analysis) (Glaser & 

Strauss, 1967. Strauss & Corbin, 1990. Valanides, 2010). Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η 

ανάλυση και κατηγοριοποίηση τόσο των “κατά δυάδα”, όσο και των ατομικών διερευνήσεων, 

σε κατάλληλα επίπεδα. Όλη η προσέγγιση αποτελεί μια ανοικτή κωδικοποίηση, διότι τα 

επίπεδα δεν καθορίζονται εκ των προτέρων, αλλά αναδεικνύονται μέσα από τη μέθοδο που 

ακολουθείται. Κατά τη διαδικασία της ανοικτής κωδικοποίησης, τα επίπεδα κάθε επόμενης 

“κατά δυάδα” διερεύνησης συγκρίνονται με τα αντίστοιχα επίπεδα των προηγούμενων “κατά 

δυάδα” διερευνήσεων. Με ανάλογο τρόπο, τα επίπεδα κάθε επόμενης ατομικής διερεύνησης 

συγκρίνονται με τα αντίστοιχα επίπεδα των προηγούμενων ατομικών διερευνήσεων. Με βάση 
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τα επίπεδα αυτά, σταδιακά αποφασίζεται η τελική ρήτρα ή ρήτρες (επιμέρους μεταβλητές) για 

την κωδικοποίηση των δεδομένων.  

3.7.1 Λογισμικό ENVIVO 

Το λογισμικό ENVIVO χρησιμοποιήθηκε για τη σε βάθος ανάλυση των 

απομαγνητοφωνημένων πρωτοκόλλων (Σχήμα 11). 

 

Σχήμα 11. Η Επιφάνεια Εργασίας του Λογισμικού ENVIVO 

 

Το λογισμικό ENVIVO είναι ένα λογισμικό ποιοτικής ανάλυσης που παρέχει τη 

δυνατότητα συλλογής, διερεύνησης, ανάλυσης πολλαπλών δεδομένων (π.χ., έγγραφα, 

δεδομένα από τον 37TΠαγκόσμιο Ιστό37T, ηχητικά αρχεία, εικόνες, 37Tβίντεο)37T και οικοδόμησης 

μοντέλων (Richards, 1999). Το λογισμικό ENVIVO έχει τρεις βασικές γραμμές εργαλείων. 

Στο πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας, βρίσκεται η Βασική Γραμμή Εργαλείων (Main 

Toolbar) η οποία προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του βασικού 

προγράμματος, ενώ στο αριστερό μέρος της επιφάνειας εργασίας βρίσκεται η Προβολή 
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Πλοήγησης (Navigation View) που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 37Tπρόσβαση σε όλα τα 37T 

37Tστοιχεία 37T 37Tενός σχεδίου37T Ε 37TNVΙVO, όπως οι πηγές, οι κόμβοι, τα εργαλεία ερωτημάτων κλπ. 

Τέλος, η 37TΠροβολή Λεπτομερειών (Detail View), η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

επιφάνειας εργασίας, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξερευνούν το 37Tπεριεχόμενο 37T 37Tτων 

στοιχείων37T 37Tτου έργου37T 37Tτους 37T. 

Με τη βοήθεια του λογισμικού αυτού, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι 

αλληλεπιδράσεις και οι γνωστικές διεργασίες που υπεισέρχονται σε ένα ενιαίο γνωστικό 

σύστημα. Στην περίπτωση των δυάδων, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στους μαθητές που συναποτελούσαν την κάθε δυάδα (κοινωνική διάσταση) και 

διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η κύρια πειραματική συσκευή ενεργούσε ως ένας 

διαμεσολαβητής στον τρόπο σκέψης των μαθητών (υλική διάσταση). Στην περίπτωση των 

μαθητών που εργάστηκαν ατομικά, αναλύθηκαν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο μαθητή και 

τη συσκευή.  

Συγκεκριμένα, τόσο για τις “κατά δυάδα” διερευνήσεις, όσο και τις ατομικές 

διερευνήσεις, η ανάλυση καθοδηγήθηκε από τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Με ποιον τρόπο το ενιαίο γνωστικό σύστημα συντονίζεται και μετασχηματίζεται κατά 

τη διάρκεια της ατομικής και της “κατά δυάδα” διερεύνησης;    

2. Με ποιον τρόπο τα υποκείμενα διαχειρίζονται τις γνωστικές συγκρούσεις που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης;  

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν ή να υποστηρίξουν τη 

λειτουργία ενός ενιαίου γνωστικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υλική, 

όσο και την κοινωνική του διάσταση; 

4. Με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό τα υποκείμενα αξιοποιούν τις ιδέες των άλλων 

υποκειμένων κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης της συνεργατικής γνώσης της δυάδας;   

5. Σε ποιο βαθμό τα υποκείμενα υποστηρίζουν (scaffolds) το ένα το άλλο;  

6. Με ποιον τρόπο τα υποκείμενα οικοδομούν μια αμοιβαία κατανόηση (shared 

understanding) της διερεύνησης;  

7. Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ομαδοποίησης των μαθητών, ώστε η 

συνεισφορά τους στη διερεύνηση να είναι ισότιμη ή τα υποκείμενα να συνεργάζονται 

αποτελεσματικά;  
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3.7.2 Λογισμικό INSPIRATION 

Για την εικονική αναπαράσταση του είδους των αλληλεπιδράσεων και των διαφόρων 

νοητικών διεργασιών που χρησιμοποιήθηκαν από το/τους μαθητή/ες της κάθε 

δυάδας/μονάδας, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

INSPIRATION (Σχήμα 12). 

 

 
Σχήμα 12. Η Επιφάνεια Εργασίας του Λογισμικού INSPIRATION 

 

Το λογισμικό INSPIRATION παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούνται εικονικές 

αναπαραστάσεις (εννοιολογικοί χάρτες, διαγράμματα τύπου “ιστού,” χάρτες ροής κλπ) με 

σκοπό να αποσαφηνίζεται η σκέψη, να ενισχύεται η κατανόηση διαφόρων εννοιών και των 

μεταξύ τους σχέσεων και να οργανώνονται πληροφορίες. Το λογισμικό INSPIRATION έχει 

δυο βασικές γραμμές εργαλείων. Στο πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας, βρίσκεται η 

Βασική Γραμμή Εργαλείων (Diagram toolbar) η οποία προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα 
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χαρακτηριστικά του βασικού προγράμματος, ενώ στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας 

βρίσκεται η Γραμμή Διαμόρφωσης Εργαλείων (Formatting toolbar), που επιτρέπει στους 

χρήστες να αλλάζουν το χρώμα, τη γραμματοσειρά και το στυλ των γραμμάτων και των 

αντικειμένων. Ταυτόχρoνα, παρέχει έτoιμες βιβλιoθήκες με διάφoρα θέματα, που συνολικά 

περιέχουν 1300 έγχρωμα σύμβολα ή γεωμετρικά σχήματα, για την οπτική αναπαράσταση 

ιδεών και πληροφοριών.  

Κάθε νοητική διεργασία αναπαραστάθηκε εικονικά στην επιφάνεια εργασίας του 

INSPIRATION με ένα γεωμετρικό σχήμα ή μια εικόνα. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 7 

γεωμετρικά σχήματα και μια εικόνα που φαίνονται στο Σχήμα 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 13. Η Βιβλιοθήκη Εργαλείων που Χρησιμοποιήθηκε για την Οπτική Αναπαράσταση    

των Νοητικών Διεργασιών για Κάθε Ατομική και Κάθε “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της κάθε ατομικής και κάθε “κατά δυάδα” διερεύνησης, 

δόθηκαν επίσης επιπρόσθετες πληροφορίες υπό μορφή σημειώσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

περιλάμβαναν, για παράδειγμα, την υπόθεση ή πρόβλεψη που διατυπώθηκε από κάθε μαθητή, 

το πείραμα που εκτελέστηκε στη συσκευή καθώς και το αποτέλεσμα του πειράματος, το 

συμπέρασμα που κατέληξαν οι μαθητές κλπ. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν βέλη (links) για τη 
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σύνδεση των διαφόρων συμβόλων με σκοπό να οπτικοποιηθεί η ροή της σκέψης του κάθε 

μαθητή. 

Το Σχήμα 14 παρουσιάζει την εικονική αναπαράσταση του αποσπάσματος από την 

“κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)1 στην επιφάνεια εργασίας του λογισμικού INSPIRATION. Σε 

παρένθεση, φαίνονται με έντονα γράμματα οι νοητικές διεργασίες που χρησιμοποίησε ο κάθε 

μαθητής, ενώ οι αριθμοί υποδηλώνουν το αντίστοιχο σύμβολο της εικονικής αναπαράστασης. 

 

Ψ1:   Εγώ προτείνω να βάλουμε τους (διακόπτες) 1, 2, 3 κάτω και τους (διακόπτες) 
4, 5 πάνω και όταν πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι, θα ανάψει μια λάμπα 
(διατύπωση υπόθεσης - 1). 

Ψ2: Συμφωνώ (Π4: ΚΚΚΠΠ) (εκτέλεση πειράματος - 2). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Τελικά, άναψε η λάμπα 3 (παρατήρηση - 3). Έχω τη γνώμη ότι 
αν βάλουμε τους διακόπτες 1 και 5 πάνω και τους διακόπτες 2, 3, 4 κάτω, θα 
ανάψει μια λάμπα (διατύπωση υπόθεσης - 4). 

Ψ1:   Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι αν βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 3, 4 κάτω 
και το διακόπτη 5 πάνω, θα ανάψει κάποια λάμπα (διατύπωση υπόθεσης - 5). 

Ψ2:  Ας το κάνουμε (Π5: ΚΚΚΚΠ) (εκτέλεση πειράματος - 6). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7 (παρατήρηση - 7). (Μετά από εξέταση 
των πειραματικών δεδομένων). Παρατηρώ ότι η λάμπα 7 άναψε ξανά και στο 
1P

ο
P πείραμα και τώρα βρήκαμε πάλι τη λάμπα 7 (εξέταση των καταγραμμένων 

πειραματικών δεδομένων -8). Αυτό σημαίνει πως κάθε λάμπα θα μπορεί να 
ανάψει δυο φορές με διαφορετικούς τρόπους (αξιοποίηση καταγραμμένων 
πειραματικών δεδομένων -9, εξαγωγή συμπεράσματος -10). 

Ψ1: Εγώ συμφωνώ. (Μετά από εξέταση των πειραματικών δεδομένων). 
Παρατήρησα ότι σε όλα τα πειράματα που κάναμε είτε ανάβει μια λάμπα, είτε 
δεν ανάβει καμιά (αξιοποίηση καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων - 
11). Συμπεραίνω ότι σε κάθε συνδυασμό (διακοπτών), ανάβει μόνο μια λάμπα 
(εξαγωγή συμπεράσματος -12). 

Ψ2:   Συμφωνώ. 

 

Από το Σχήμα 14 διαπιστώνουμε ότι ο μαθητής Υ2 χρησιμοποιούσε ένα μεγάλο 

αριθμό νοητικών διεργασιών σχηματίζοντας “αλυσίδες” νοητικών διεργασιών και κατεύθυνε 

τη διερεύνηση, σε αντίθεση με το μαθητή Υ1 που είχε ένα παθητικό ρόλο.  

Ακολούθως, η κάθε ατομική και η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση αναπαραστάθηκε 

οπτικά με τη χρήση του λογισμικού Inspiration. Το Σχήμα 15 παρουσιάζει την οπτική 

αναπαράσταση της “κατά δυάδα” διερεύνησης (ΧΧ)10, ενώ το Σχήμα 16 παρουσιάζει την 

οπτική αναπαράσταση της ατομικής διερεύνησης (Υ)1. Από τα σχήματα αυτά μπορούν να 

συλλεγούν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της δυάδας (ΧΧ)10 και του 

μαθητή Υ1. 
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Σχήμα 14. Οπτική Αναπαράσταση των Νοητικών Διεργασιών του Αποσπάσματος με τη  
Χρήση του Λογισμικού Inspiration 

 

Οι εικονικές αναπαραστάσεις καθώς και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τα 

απομαγνητοφωνημένα πρωτόκολλα, χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστούν οι νοητικές 

διεργασίες που χρησιμοποίησε τόσο η κάθε δυάδα/μονάδα, όσο και κάθε μέλος της δυάδας 

ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, εντοπίστηκε ο βαθμός συνεργασίας μέσα στη δυάδα, ο ρόλος και η 

συνεισφορά του κάθε μαθητή στη διερεύνηση, ο βαθμός συμμετρίας μέσα στη δυάδα κλπ.  
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Σχήμα 15. Οπτική Αναπαράσταση της “Κατά Δυάδα” Διερεύνησης (ΧΧ)10 ΑΝ
ΔΡ

ΕΑ
Σ Χ

ΗΡ
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Σχήμα 16. Οπτική Αναπαράσταση της Ατομικής Διερεύνησης (Υ)1 ΑΝ
ΔΡ

ΕΑ
Σ Χ

ΗΡ
ΑΣ
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3.8 Ποσοτικά Δεδομένα 

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των “κατά δυάδα” και 

των ατομικών διερευνήσεων, ποσοτικοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση με βάση τη μέθοδο 

της Σταθερής Συγκριτικής Ανάλυσης (Constant Comparative Analysis) (Glaser & Strauss, 

1967. Strauss & Corbin, 1990. Valanides, 2010). Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναπτύχθηκαν 

δεκατέσσερις Ρήτρες που αποτελούσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Από τις 14 

αυτές Ρήτρες, οι 12 Ρήτρες ήταν κοινές για τις ατομικές και τις “κατά δυάδα” διερευνήσεις, 

ενώ οι υπόλοιπες δυο Ρήτρες αφορούσαν μόνο τις “κατά δυάδα” διερευνήσεις.  

Οι 12 κοινές Ρήτρες των “κατά δυάδα” και των ατομικών διερευνήσεων ήταν οι 

ακόλουθες: ο εντοπισμός του γενικού διακόπτη, ο εντοπισμός του “εικονικού” διακόπτη, η 

φωτοβολία των λαμπτήρων, η ικανότητα ελέγχου μεταβλητών, η συνδυαστική σκέψη, τα 

πειράματα σε επανάληψη, τα θετικά και αρνητικά πειράματα, τα αναγκαία πειράματα, η 

επιβεβαίωση της προκατάληψης, η μέθοδος καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, η 

αξιοποίηση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων και η διατύπωση υποθέσεων. Οι 

δυο Ρήτρες που αφορούσαν μόνο τις “κατά δυάδα” διερευνήσεις ήταν τα στάδια διερεύνησης 

και ο βαθμός συνεργασίας μέσα στην ομάδα. 

Κάθε εξαρτημένη μεταβλητή (Ρήτρα) κατηγοριοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα 

ανάλογα με τις ποιοτικές διαφορές των απαντήσεων. Σε κάθε επίπεδο των Ρητρών που 

δομήθηκαν αποδόθηκαν αριθμητικές τιμές. Στο πρώτο επίπεδο, αποδόθηκαν 0 βαθμοί και σε 

κάθε επιπρόσθετο επίπεδο αποδόθηκε ένας επιπλέον βαθμός. Για παράδειγμα, αν μια Ρήτρα 

αποτελείτο από 5 επίπεδα, αποδόθηκαν οι αριθμητικές τιμές 0-4, όπου η αριθμητική τιμή 0 

αποδόθηκε στο πρώτο επίπεδο και η αριθμητική τιμή 4 στο πέμπτο επίπεδο της Ρήτρας.  

Για κάθε δυάδα μαθητών υπολογίστηκε η “Κατά Δυάδα Διερευνητική Ικανότητα” 

(ΔΔΙ). Η ΔΔΙ προέκυψε από τo άθροισμα των βαθμολογιών των 14 Ρητρών που δομήθηκαν 

(κοινές και μη κοινές Ρήτρες). Με ανάλογο τρόπο, για κάθε μαθητή που εργάστηκε ατομικά 

υπολογίστηκε η “Ατομική Διερευνητική Ικανότητα” (ΑΔΙ). Η ΑΔΙ προέκυψε από το 

άθροισμα των βαθμολογιών των 12 κοινών Ρητρών.   

Επιπρόσθετα, για κάθε δυάδα μαθητών υπολογίστηκε η “Διερευνητική Ικανότητα” της 

δυάδας με τρόπο που να αντιστοιχεί με την ΑΔΙ. Δηλαδή, η “Διερευνητική Ικανότητα” της 
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δυάδας προέκυψε από το άθροισμα των βαθμολογιών των 12 Ρητρών που ήταν κοινές τόσο 

στις ατομικές, όσο και στις “κατά δυάδα” διερευνήσεις.  

Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές ο τύπος δυάδας και μονάδας και ως εξαρτημένες μεταβλητές η OΔΙ, η AΔΙ και η 

βαθμολογία στις επιμέρους μεταβλητές (ρήτρες). 

3.8.1 Κύρια Ερευνητικά Ερωτήματα 

Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων του δεύτερου σταδίου της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές τεχνικές με τις οποίες απαντήθηκαν τα ακόλουθα 

ερωτήματα της έρευνας: 

3.8.2 Ερευνητικά Ερωτήματα που Αφορούν τις “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις 

1. Οι επιδόσεις των τριών τύπων δυάδων στη ΔΔΙ και στις επιμέρους μεταβλητές που 

τη συναποτελούν είναι διαφορετικές; 

2. Η συχνότητα της κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά καθώς και το άθροισμα των 

συχνοτήτων όλων των νοητικών διεργασιών των τριών τύπων δυάδων είναι διαφορετικές;  

Στο ερώτημα 1, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών διασπορών (ΜANOVA) με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και εξαρτημένες μεταβλητές τη ΔΔΙ και τις επιδόσεις 

στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν.  

Στο ερώτημα 2, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών διασπορών (ΜANOVA) με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και εξαρτημένες μεταβλητές τη συχνότητα της κάθε 

νοητικής διεργασίας ξεχωριστά και το άθροισμα των συχνοτήτων όλων των νοητικών 

διεργασιών. 

3.8.3 Ερευνητικά Ερωτήματα που Αφορούν τις Ατομικές Διερευνήσεις 

3. Οι επιδόσεις των τριών τύπων μονάδων στην ΑΔΙ και στις επιμέρους μεταβλητές 

που τη συναποτελούν είναι διαφορετικές;  

4. Η συχνότητα της κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά καθώς και το άθροισμα των 

συχνοτήτων όλων των νοητικών διεργασιών των τριών τύπων μονάδων είναι διαφορετικές;  

Στο ερώτημα 3, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών διασπορών (ΜANOVA) με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας και εξαρτημένες μεταβλητές την ΑΔΙ και τις 

επιδόσεις στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν.  
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Στο ερώτημα 4, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών διασπορών (ΜANOVA) με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας και εξαρτημένες μεταβλητές τη συχνότητα της κάθε 

νοητικής διεργασίας ξεχωριστά και το άθροισμα των συχνοτήτων όλων των νοητικών 

διεργασιών. 

3.8.4 Ερευνητικά Ερωτήματα που Αφορούν τις “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις και τις 

Ατομικές Διερευνήσεις 

5. Οι επιδόσεις των τριών τύπων ομάδων και των τριών τύπων μονάδων στην ΑΔΙ και 

στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν είναι διαφορετικές;  

6. Η συχνότητα της κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά καθώς και το άθροισμα των 

συχνοτήτων όλων των νοητικών διεργασιών των τριών τύπων μονάδων και των τριών 

τύπων δυάδων είναι διαφορετικός;  

Στο ερώτημα 5, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών διασπορών (ΜANOVA)  με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και μονάδας και εξαρτημένες μεταβλητές την ΑΔΙ 

και τις επιδόσεις στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν.  

Για το ερώτημα 6, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών διασπορών (ΜANOVA)  

με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και μονάδας και εξαρτημένες μεταβλητές τη 

συχνότητα της κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά και το άθροισμα των συχνοτήτων όλων 

των νοητικών διεργασιών. 

3.8.5 Άλλα Ερευνητικά Ερωτήματα 

7. Οι επιδόσεις των μαθητών στις δυο μορφές του Δοκιμίου RPM διαφέρουν;  

Για το ερώτημα 7, διενεργήθηκε έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα με 

εξαρτημένη μεταβλητή τη ΓΓΙ των υποκειμένων και ανεξάρτητη μεταβλητή τη μορφή του 

Δοκιμίου RPM. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά 

πραγματεύονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των ατομικών και των “κατά 

δυάδα” διερευνήσεων. Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής 

ανάλυσης των ατομικών και των “κατά δυάδα” διερευνήσεων. Τέλος, γίνεται ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των νοητικών διεργασιών που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια των διερευνήσεών τους. 

4.1 Ποιοτική Ανάλυση των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων 

4.1.1 Στάδια των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων 

Μετά από προσεκτική και συγκριτική ανάλυση των “κατά δυάδα” διερευνήσεων, 

προέκυψε ότι η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση μπορούσε να διαχωριστεί σε διακριτά στάδια. 

Βασικό κριτήριο διαχωρισμού ήταν ο βαθμός συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους 

μαθητές κάθε δυάδας. Συνολικά, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα τέσσερα διαφορετικά στάδια: 

Αρχική Διερεύνηση (Στάδιο 1), Ενδιάμεση Διερεύνηση (Στάδιο 2), Συνεργατική Διερεύνηση 

(Στάδιο 3) και  Ομαδική Ανασκόπηση (Στάδιο 4). Πιο αναλυτικά, ως Αρχική Διερεύνηση 

(Στάδιο 1) θεωρήθηκε το αρχικό μέρος της “κατά δυάδα” διερεύνησης, όπου οι δυο μαθητές 

εργάστηκαν ως δυο ανεξάρτητα γνωστικά ατομικά συστήματα, αντί ως ένα ενιαίο γνωστικό 

σύστημα. Κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διερεύνησης, εντοπίστηκαν μάλιστα τρεις 

διαφορετικές περιπτώσεις εργασίας των μαθητών: (α) οι δυο μαθητές ακολούθησαν τον ίδιο 

τρόπο σκέψης, χωρίς όμως να ενεργούν συμπληρωματικά και να λαμβάνουν υπόψη την 

άποψη που διατύπωσε ο άλλος μαθητής (Α1), (β) οι δυο μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά 

ακολουθώντας ο καθένας ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, χωρίς να καταβληθεί προσπάθεια 

να διερευνηθεί ο τρόπος σκέψης του άλλου μαθητή (Α2) και (γ) χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός 

των δυο προηγούμενων περιπτώσεων (Α3).  

Κατά τη διάρκεια της Ενδιάμεσης Διερεύνησης (Στάδιο 2), οι δυο μαθητές άρχισαν να 

καταβάλλουν προσπάθεια να συνεργαστούν, να ενεργούν συμπληρωματικά και να 
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αποδέχονται ο ένας την άποψη του άλλου, χωρίς, ωστόσο, η συνεργασία που αναπτύχθηκε να 

διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια του σταδίου αυτού, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, οι δυο 

μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά. Στη Συνεργατική Διερεύνηση (Στάδιο 3), τα δυο 

ατομικά γνωστικά συστήματα κατάφεραν να συνεργαστούν με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν 

ως δυάδα σε όλη τη διάρκεια του σταδίου αυτού. Μετά το τέλος της “κατά δυάδα” 

διερεύνησης, και, αφού οι δυο μαθητές ανέφεραν τα συμπεράσματα που είχαν καταλήξει 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κύριας πειραματικής συσκευής, ο ερευνητής 

παρακίνησε τους δυο μαθητές κάθε δυάδας να εξετάσουν ξανά τα δεδομένα του φύλλου 

καταγραφής των δεδομένων τους για εντοπισμό πιθανόν νέων συμπερασμάτων. Σε όσες 

“κατά δυάδα” διερευνήσεις, οι δυο μαθητές αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και 

κατέληξαν σε κάποιο/α επιπρόσθετο/α συμπέρασμα/συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία 

της κύριας πειραματικής συσκευής, θεωρήθηκε το μέρος αυτό της “κατά δυάδα” διερεύνησης 

ως Ομαδική Ανασκόπηση (Στάδιο 4).  

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει για κάθε δυάδα τα στάδια διερεύνησης καθώς και κατά 

πόσον η δυάδα κατάφερε να εντοπίσει είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς 

διακόπτες της συσκευής. Ακόμη, στον Πίνακα 3 περιέχονται και επιπρόσθετες πληροφορίες 

που αφορούν την κάθε δυάδα, όπως τον τρόπο που εργάστηκαν οι δυο μαθητές σε κάθε 

στάδιο, το στάδιο διερεύνησης κατά τη διάρκεια του οποίου εντοπίστηκε ο κάθε διακόπτης 

καθώς και τον τρόπο που εργάζονταν οι δυο μαθητές, όταν εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος 

διακόπτης (συνεργατικά ή ανταγωνιστικά), ενώ στην περίπτωση που μια δυάδα εντόπισε και 

τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, καταγράφεται ποιος διακόπτης εντοπίστηκε 

πρώτος και ποιος διακόπτης δεύτερος. Για παράδειγμα, η “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)12 

αποτελείται μόνο από το Στάδιο 1 στο οποίο οι δυο μαθητές (Χ23 και Χ24) εργάστηκαν 

ανταγωνιστικά ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο εργασίας. Ο βαθμός συνεργασίας που 

αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δυο μαθητές ήταν πολύ χαμηλός, ενώ η δυάδα δεν κατάφερε να 

εντοπίσει κάποιο από τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. Αντίθετα, η “κατά 

δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)17 αποτελείται από τρία στάδια (Στάδιο 1, Στάδιο 2 και Στάδιο 3) και 

η συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δυο μαθητές ήταν καλύτερη. Οι δυο μαθητές 

κατάφεραν να εντοπίσουν και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής εργαζόμενοι 

συνεργατικά. Ο γενικός διακόπτης εντοπίστηκε πρώτος κατά τη διάρκεια του Σταδίου 2, ενώ 

ο “εικονικός” διακόπτης εντοπίστηκε δεύτερος κατά τη διάρκεια του Σταδίου 3.  
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Πίνακας 3 
 

Ο Βαθμός Συνεργασίας, τα Στάδια και ο Εντοπισμός του Γενικού και “Εικονικού” Διακόπτη κατά Δυάδα 
   Στάδια Διερεύνησης για τις Δυάδες 

Εντοπισμός 
   1 2 3 4 

ΔΥΑΔΑ ΥΠ/ΜΕΝΑ 
BAΘΜΟΣ 
ΣΥΝ/ΑΣ 

1 ΓΔ ΕΔ 2 ΓΔ ΕΔ 3 ΓΔ ΕΔ 4 ΓΔ ΕΔ 
Μόνο 
ΓΔ 

Μόνο 
ΕΔ 

Και τους 
δυο 

(ΧΧ)1 
Χ1 0.182 √ Α1   √            
Χ2

(ΧΧ)2 
Χ3 0.175 √ Α3   √            
Χ4

(ΧΧ)3 
Χ5 0.184 √ Α2   √            
Χ6

(ΧΧ)4 
Χ7 0.040 √ Α1               
Χ8

(ΧΧ)5 
Χ9 0.049 √ Α2               
Χ10

(ΧΧ)6 
Χ11 0.100 √ Α1               
Χ12

(ΧΧ)7 
Χ13 0.036 √ Α3               
Χ14

(ΧΧ)8 
Χ15 0.143 √ Α2               
Χ16

(ΧΧ)9 
Χ17 0.185 √ Α2   √ 1 Α 

Ε/Δ        √   
Χ18

(ΧΧ)10 
Χ19 0 √ Α2               
Χ20

(ΧΧ)11 
Χ21 0.081 √ Α2               
Χ22

(ΧΧ)12 
Χ23 0.023 √ Α1               
Χ24

(ΧΧ)13 
Χ25 0.071 √ Α2               
Χ26

(ΧΧ)14 
Χ27 0.023 √ Α2               
Χ28

(ΧΧ)15 
Χ29 0 √ Α1               
Χ30

(ΧΧ)16 
Χ31 0 √ Α1               
Χ32

(ΧΧ)17 
Χ33 0.026 √ Α1               
Χ34

(ΧΧ)18 
Χ35 0 √ Α1               
Χ36

(ΧΧ)19 
Χ37 0.039 √ Α2               
Χ38

(ΧΧ)20 
Χ39 0.028 √ Α1               
X40 

Σύνολο 
(ΧΧ) 

0.069 
(0.068) 

20 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
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Πίνακας 3 (συνέχεια) 
 

                                                                                                                                                                      Στάδια Διερεύνησης για τις Δυάδες 
Εντοπισμός 

   1 2 3 4 

ΔΥΑΔΑ ΥΠ/ΜΕΝΑ 
BAΘΜΟΣ 
ΣΥΝ/ΑΣ 

1 ΓΔ ΕΔ 2 ΓΔ ΕΔ 3 ΓΔ ΕΔ 4 ΓΔ ΕΔ 
Μόνο 
ΓΔ 

Μόνο 
ΕΔ 

Και τους 
δυο 

(ΥΧ)1 
Υ41 0.179 √ Α1  1 Α 

Σ/Υ&Δ 
      √ 2 Σ 

Ε/Δ 
   √ 

Χ41

(ΥΧ)2 
Υ42 0.059 √ Α3 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

       √  2 Α 
Ε/Δ 

  √ 
Χ42

(ΥΧ)3 
Υ43 0.074 √Α1 

1 Α 
Ε/Δ 

2 Α 
Ε/Δ 

           √ 
Χ43

(ΥΧ)4 
Υ44 0.201 √ Α1   √ 1 Α 

Ε/Δ 
2 Α 
Ε/Δ 

        √ 
Χ44

(ΥΧ)5 
Υ45 0 √ Α1               
Χ45

(ΥΧ)6 
Υ46 0.040 √ Α1 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

          √   
Χ46

(ΥΧ)7 
Υ47 0.095 √ Α3               
Χ47

(ΥΧ)8 
Υ48 0 √ Α3 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

          √   
Χ48

(ΥΧ)9 
Υ49 0.185 √ Α1  1 Α 

Ε/Δ 
√ 2 Α 

Ε/Δ 
         √ 

Χ49

(ΥΧ)10 
Υ50 0 √ Α2 

1 Α 
Ε/Δ 

          √   
Χ50

(ΥΧ)11 
Υ51 0.139 √ Α2 

1 Α 
Ε/Δ 

          √   
Χ51

(ΥΧ)12 
Υ52 0 √ Α1               
Χ52

(ΥΧ)13 
Υ53 0.111 √ Α1               
Χ53

(ΥΧ)14 
Υ54 0.073 √ Α1               
Χ54

(ΥΧ)15 
Υ55 0.185 √ Α1   √            
Χ55

(ΥΧ)16 
Υ56 0.071 √ Α1 

1 Α 
Ε/Δ 

       √  2 Α 
Ε/Δ 

  √ 
Χ56

(ΥΧ)17 
Υ57 0.175 √ Α1   √            
Χ57

(ΥΧ)18 
Υ58 0.095 √ Α1 

1 Α 
Ε/Δ 

          √   
Χ58

(ΥΧ)19 
Υ59 0.071 √ Α3               
Χ59

(ΥΧ)20 
Υ60 0.500 √ Α1   √   √ 1 Σ 

Ε/Δ 
    √   

Χ60

Σύνολο (ΥΧ) 
0.113 

(0.113) 
20 8 3 5 2 1 1 1 0 3 1 2 6 0 6 
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Πίνακας 3 (συνέχεια) 
 

   Στάδια  διερεύ ησης για τ ς Δυάδες 
Εντοπισ ό  

     2 3 4 

ΔΥΑΔΑ ΥΠ/ΜΕΝΑ 
BAΘΜΟΣ 
ΣΥΝ/ΑΣ 

1 ΓΔ  ΕΔ  2 ΓΔ  ΕΔ 3 ΓΔ ΕΔ    ΓΔ ΕΔ 
Μόνο  
ΓΔ 

Μόνο  
ΕΔ  

Και 
τους 
δυο 

(ΥΥ)1 
Y1 0.333 √ Α2 

1 Α 
Ε/Δ 

 √   √  
2 Σ 

Σ/Υ&Δ 
     √ 

Y2

(ΥΥ)2 
  Y3 0.367 √ Α2 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

 √   √   √  
2 Α 
Ε/Δ 

  √ 
Y4

(ΥΥ)3 
Y5  0.176 √ Α1         √ 

1 Σ 
Ε/Δ 

 √   
Y6

(ΥΥ)4 
Y7 0 √ Α3 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

          √   
Y8

(ΥΥ)5 
Y9 0.458 √ Α2   √ 

1 Σ 
Σ/Υ&Δ 

 √  
2 Σ 
Ε/Δ 

     √ 
Y0

(ΥΥ)6 
Y11  0.005  √ Α1         √  

1 Σ 
Ε/Δ 

 √  
Y12

(ΥΥ)7 
Y13  0.371 √  Α2   √   √ 

1 Σ 
Σ/Υ&Δ 

 √  
2 Σ 
Ε/Δ 

  √ 
Y14

(ΥΥ)8 
Y15   0.465 √  Α1   √   √ 

1 Σ 
Ε/Δ 

2 Σ 
Ε/Δ 

     √ 
Y16

(ΥΥ)9 
 Y17     0.436 √ Α3   √   √  

1 Σ 
Ε/Δ 

    √  
Y18

(ΥΥ)10 
Y19     0.105 √ Α1               
Y20

(ΥΥ)11 
Y21  0.214 √ Α1   √ 

1 Σ 
Σ Υ&Δ 

    √  
2 Σ 
Ε/Δ   √ 

Y22

(ΥΥ)12 
Y23  0.047 √ Α2 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

          √   
Y24

(ΥΥ)13 
Y 5   0.1 9 √ Α1 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

 √  
2 Α 
Ε/Δ 

√        √ 
Y26

(ΥΥ)14 
  Y27  0.045 √ Α3 

1 Α 
Ε/Δ 

          √   
Y28

(ΥΥ)15 
Y29 0.087 √ Α1   √ 

1 Σ 
Σ/Υ&Δ 

2 Α 
Ε/Δ 

        √ 
Y30

(ΥΥ)16 
Y31 0.440 √ Α1   √ 

1 Σ 
Σ/Υ&Δ 

 √   √  
2 Σ 
Ε/Δ 

  √ 
Y32 

(ΥΥ)17 
Y33      0.390  √ Α1   √ 

1 Σ 
Ε/Δ 

 √  
2 Σ 
Ε/Δ 

     √ 
Y34

(ΥΥ)18 
Y35 0.368 √ Α1   √ 

1 Σ 
Σ/Υ&Δ 

 √  
2 Σ 

Σ/Υ&Δ 
     √ 

Y36

(ΥΥ)19 
Y37 0.295 √ Α1 

1 Α 
Ε/Δ 

2 Α 
Ε/Δ 

√   √        √ 
Y38

(ΥΥ)20 
 Y39 0.091 √ Α1 

1 Α 
Σ/Υ&Δ 

          √   
  Y40 

Σύνολο (ΥΥ) 
0.263 

(0.154) 
20 8   13 6 2  11  2 6 6 1 5 5 2 12 

Σύνολο (ΥΧ) 
0.113 

(0.113) 
20 8   3  5    2  1 1 1 0 3   1  2 6 0 6 

Σύνολο (ΧΧ) 
0.069 

(0.068) 
 0 0   0  4 1    0    0 0 0   0  0    1  0 0 
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*ΓΔ= Γενικός Διακόπτης της συσκευής 

 ΕΔ= “Εικονικός” Διακόπτης της συσκευής٭

 Α= Οι δυο μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά٭

 Α1= Οι δυο μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης٭

 Α2= Οι δυο μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά ακολουθώντας το καθένα ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης٭

 Α3= Οι δυο μαθητές, αρχικά, ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Στη συνέχεια, ο κάθε μαθητής ακολούθησε το δικό του τρόπο٭

σκέψης και στο τέλος, επήλθε σύγκλιση στον τρόπο σκέψης τους και ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο σκέψης μέχρι το τέλος της “κατά 

δυάδα” διερεύνησης. 

 Σ= Οι δυο μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά٭

 Ο συγκεκριμένος διακόπτης εντοπίστηκε από τη δυάδα πρώτος =1٭

 Ο συγκεκριμένος διακόπτης εντοπίστηκε από τη δυάδα δεύτερος =2٭

 Σ/Υ&Δ= Ο συγκεκριμένος διακόπτης εντοπίστηκε με συντονισμό υποθέσεων και εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων٭

 Ε/Δ= Ο συγκεκριμένος διακόπτης εντοπίστηκε με προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων ٭

 

 

   
Πίνακας 3 (συνέχεια) 

 

 
 
 

   Στάδια Διερεύνησης για τις Δυάδες 
Εντοπισμός 

   1 2 3 4 

 
BAΘΜΟΣ 
ΣΥΝ/ΑΣ 

1 ΓΔ ΕΔ 2 ΓΔ ΕΔ 3 ΓΔ ΕΔ 4 ΓΔ ΕΔ Μόνο ΓΔ Μόνο ΕΔ 
Και 
τους 
δυο 

ΣΥΝΟΛΟ 
0,149 

(0,143) 
60 

35 (Α1) 

16 4 22 9 3 12 3 6 9 2 7 12 2 18 16 (Α2) 

9 (Α3) 
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Από τον Πίνακα 3, φαίνεται ότι από τις 60 δυάδες, μόνο σε 22 δυάδες οι μαθητές 

αξιοποίησαν το δεύτερο στάδιο διερεύνησης. Από τις 22 αυτές δυάδες, μόνο σε 12 δυάδες οι 

μαθητές αξιοποίησαν το τρίτο στάδιο της διερεύνησης παρόλο που δεν είχαν εντοπίσει και 

τους δυο διαφορετικούς διακόπτες (γενικό και “εικονικό”) της συσκευής. Προκύπτει, 

επομένως ότι στην πλειοψηφία των “κατά δυάδα” διερευνήσεων (n= 38), οι  μαθητές 

συνέχισαν τον ανταγωνιστικό τρόπο εργασίας καθόλη τη διάρκεια της διερεύνησης. 

Από τον Πίνακα 3, προκύπτει, ακόμη, ότι η πλειοψηφία των δυάδων τύπου (ΥΥ) (n= 

11) αποτελούνται από τρία στάδια (Αρχική, Ενδιάμεση και Συνεργατική Διερεύνηση), 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαθητές αυτοί κατάφεραν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης 

να συνεργαστούν τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των δυάδων 

των τύπων (ΥΧ) (n= 15) και (ΧΧ) (n= 16) αποτελούνταν μόνο από το στάδιο της Αρχικής 

Διερεύνησης, αφού οι μαθητές που αποτελούσαν τις δυάδες αυτές εργάστηκαν 

ανταγωνιστικά. 

Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν αναφέρεται ότι 

στη διερεύνηση αυτή υπήρχαν στάδια “ανακάλυψης.” Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα έπρεπε 

να εντοπίσουν τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής: το γενικό διακόπτη 

(διακόπτης 3 στην κύρια πειραματική συσκευή) και τον “εικονικό” διακόπτη (διακόπτης 5 

στην κύρια πειραματική συσκευή). Ο εντοπισμός είτε του ενός, είτε και των δυο 

συγκεκριμένων διακοπτών μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση του χώρου των πειραμάτων. 

Ειδικότερα, ο χώρος των πειραμάτων μπορεί να περιοριστεί στα 16 πειράματα, αν είναι 

γνωστός ο γενικός ή ο “εικονικός” διακόπτης της συσκευής. Στην περίπτωση που οι μαθητές 

γνωρίζουν και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες (γενικό και “εικονικό” διακόπτη), ο χώρος 

των πειραμάτων περιορίζεται στα 8 πειράματα (8 διαφορετικοί συνδυασμοί των υπόλοιπων 3 

διακοπτών) που το καθένα οδηγεί στη φωτοβολία ενός από τους 8 λαμπτήρες, αντίστοιχα. 

4.1.1.1 Αρχική Διερεύνηση (Στάδιο 1)  

Σε 35 “κατά δυάδα” διερευνήσεις, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της Αρχικής 

Διερεύνησης καθοδηγήθηκαν από τον ίδιο τρόπο σκέψης. Ωστόσο, οι μαθητές δεν 

ενεργούσαν συμπληρωματικά με αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί συνεργασία ανάμεσα τους. 

Το απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)18 είναι χαρακτηριστικό του τρόπου 

συμπεριφοράς των μαθητών σε αυτό το στάδιο, ενώ το Σχήμα 17 απεικονίζει την οπτική 

αναπαράσταση του αποσπάσματος με το λογισμικό Inspiration. Στα αποσπάσματα των “κατά 
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δυάδα” διερευνήσεων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, για σκοπούς καλύτερης 

κατανόησης της λεκτικής επικοινωνίας των μαθητών, σημειώνεται ο αύξων αριθμός του 

πειράματος και ο συνδυασμός των διακοπτών, μετά την εκτέλεση ενός πειράματος. Σε 

παρενθέσεις, σημειώνονται οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες για την καλύτερη 

κατανόηση του αποσπάσματος.  

Χ35: Θα δοκιμάσουμε τώρα, για να δούμε αν θα ανάψουν τα λαμπάκια. Θα 
κατεβάσουμε το διακόπτη 1. Ε! Νομίζω ότι θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 

Χ36: Συμφωνώ (Π1: ΚΠΠΠΠ).  
Χ35: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Οι λάμπες δεν άναψαν (ο γενικός 

διακόπτης δεν έκλεινε το κύκλωμα).  
Χ36: Το 2 με το 5 κάτω......Θα συμβεί ότι θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 
Χ35: Συμφωνώ (Π2: ΠΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Οι λάμπες δεν 

άναψαν. Θα προχωρήσουμε με το 4 κάτω. Ε! Νομίζω ότι θα ανάψουν όλες οι 
λάμπες, γιατί είναι ο τυχερός μου αριθμός. 

Χ36: Συμφωνώ (Π3: ΠΠΠΚΠ). 
Χ35: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν οι λάμπες. 
.............................................................................................................................. 
Χ36: Να βάλουμε τώρα τους διακόπτες 4 και 3 κάτω. Νομίζω ότι θα ανάψουν οι 

λάμπες, γιατί είναι οι τυχεροί μου αριθμοί αυτοί. 
Χ35: Συμφωνώ (Π10: ΠΠΚΚΠ). 
Χ36: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μια λάμπα. 
Χ35: Ναι. Η λάμπα 6. Να βάλουμε μόνο το (διακόπτη) 2 κάτω. Πιστεύω ότι θα 

ανάψουν όλες οι λάμπες. 
Χ36: Συμφωνώ (Π11: ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν 

πάλι οι λάμπες. 

Οι δυο μαθητές υποστήριζαν από την αρχή μέχρι το τέλος της “κατά δυάδα” 

διερεύνησης (ΧΧ)18 ότι σε κάθε πειραματική προσπάθεια θα φωτοβολούσαν ταυτόχρονα όλοι 

οι λαμπτήρες. Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι με μόνο μια πειραματική προσπάθεια θα κατάφερναν 

να φωτοβολήσουν όλους τους λαμπτήρες κι έτσι η διερεύνηση θα τερματιζόταν. Ωστόσο, οι 

δυο μαθητές εργάζονταν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Πιο αναλυτικά, ο κάθε μαθητής 

εκτελούσε εκ περιτροπής πειράματα, διατυπώνοντας την υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία 

όλων των λαμπτήρων, αφού προηγουμένως ο άλλος μαθητής συμφωνούσε παθητικά μαζί του, 

παρά το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα του πειράματος δεν ήταν 

σύμφωνο με την υπόθεση που διατυπωνόταν αρχικά. Για παράδειγμα, σε αρκετές 

πειραματικές προσπάθειες δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, ενώ σε κάποιες άλλες φωτοβόλησε 

μόνο ένας λαμπτήρας. Με τον τρόπο αυτό, οι δυο μαθητές όχι μόνο δε διερευνούσαν την 

άποψη ο ένας του άλλου, αλλά ούτε ενεργούσαν συμπληρωματικά. Επιπρόσθετα, η εμμονή 

στην αρχική τους υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων αποκαλύπτει τους  
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Σχήμα 17. Οπτική Αναπαράσταση Αποσπάσματος από την “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση (ΧΧ)18 ΑΝ
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νοητικούς περιορισμούς της σκέψης τους, την “επικέντρωσή” τους σε μια συγκεκριμένη 

πτυχή του προβλήματος και τη μη αξιοποίηση των πληροφοριών από τα πειράματα που 

εκτελούσαν με τη συσκευή.   

Παρόμοιο τρόπο εργασίας ακολούθησε και η δυάδα (ΥΥ)10, όπως προκύπτει από το 

απόσπασμα του διαλόγου μεταξύ των μαθητών της δυάδας καθώς και από την οπτική 

αναπαράσταση του αποσπάσματος (Σχήμα 18).   

Ψ19: Άμα βάλουμε το ένα κουμπί (διακόπτη) πάνω, το άλλο κάτω, το άλλο πάνω, το 
άλλο κάτω και το άλλο πάνω και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα ανάψουν 
όλες οι λάμπες. 

Ψ20: Συμφωνώ (Π1: ΠΚΠΚΠ). 
Ψ19: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Όταν κάναμε το πείραμα δεν.....δεν 

άναψαν οι λάμπες. Να τους κάνουμε όλους κάτω και μετά να πατήσουμε το 
κόκκινο κουμπί και.....μετά θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 

Ψ20: Συμφωνώ (Π2: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Μετά το 
πείραμα που κάναμε, άναψε μια λάμπα. Η λάμπα 7. Να πάρουμε τώρα τους δυο 
πρώτους διακόπτες πάνω, το μεσαίο κάτω και τους δυο τελευταίους πάνω και 
μετά να πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, για να δούμε αν θα ανάψει λάμπα. 

Ψ19: Συμφωνώ (Π3: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Το πείραμα 
πέτυχε, γιατί η λάμπα 2 άναψε. Να κάνουμε τους δυο.....τον πρώτο πάνω, το 
δεύτερο κάτω.....το μεσαίο κάτω...τον τέταρτο κάτω και....τον πέμπτο 
κάτω....εεε.....να πατήσουμε το κόκκινο κουμπί και να δούμε αν θα ανάψει 
λάμπα. 

Ψ20: Συμφωνώ (Π4: ΠΚΚΚΚ).  
Ψ19: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Το πείραμα πέτυχε, γιατί η λάμπα 8 

άναψε. 

 

Από το Σχήμα 18, προκύπτει ότι δυο μαθητές ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο σκέψης. 

Αρχικά, οι δυο μαθητές υποστήριξαν ότι σε μια πειραματική προσπάθεια θα φωτοβολούσαν 

ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες (Π1-Π2), ενώ στη συνέχεια, η δυάδα, με την πρωτοβουλία του 

μαθητή Ψ20, διαφοροποίησε την αρχική της υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των 

λαμπτήρων και υποστήριξε ότι οι λαμπτήρες ανάβουν με συνδυασμό διακοπτών, ένας κάθε 

φορά. Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, η δυάδα εκτέλεσε μια σειρά από 18 πειράματα. Ο 

τρόπος όμως εργασίας που ακολούθησαν οι δυο μαθητές αποτελεί ένδειξη για την απουσία 

ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, οι δυο μαθητές ανάλωσαν το χρόνο 

τους κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διερεύνησης, εκτελώντας πειράματα εκ περιτροπής και 

διατυπώνοντας μια δευτερεύουσα υπόθεση για φωτοβολία ενός λαμπτήρα, αφού 

προηγουμένως ο άλλος μαθητής συμφωνούσε παθητικά μαζί του. Ακόμη και στις περιπτώσεις 
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Σχήμα 18. Οπτική Αναπαράσταση Αποσπάσματος από την “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση (ΥΥ)10ΑΝ
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που το αποτέλεσμα  του πειράματος δεν ήταν σύμφωνο με την υπόθεση που διατυπώθηκε 

(π.χ., σε αρκετές περιπτώσεις δε φωτοβόλησε λαμπτήρας), δε διαφοροποιούσαν τον τρόπο 

σκέψης τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δυο μαθητές δεν αντάλλαζαν ιδέες και απόψεις μεταξύ 

τους, ώστε να ενεργήσουν συμπληρωματικά. Επιπρόσθετα, δεν κατέβαλλαν προσπάθεια να 

αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που έδινε η κύρια πειραματική συσκευή και να εντοπίσουν 

τυχόν σχέσεις ανάμεσα στους διακόπτες.  

Σε 16 “κατά δυάδα” διερευνήσεις, οι δυο μαθητές, κατά τη διάρκεια του σταδίου της 

Αρχικής Διερεύνησης, εργάστηκαν ανταγωνιστικά ακολουθώντας ο καθένας ένα διαφορετικό 

τρόπο σκέψης, χωρίς να καταβληθεί προσπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος σκέψης του άλλου 

μαθητή. Το απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΧ)10 καθώς και η οπτική 

αναπαράσταση του αποσπάσματος (Σχήμα 19) δείχνουν τη διαφορετική σκέψη που 

καθοδηγούσε τον κάθε μαθητή. 

(Η δυάδα εκτέλεσε το πείραμα (Π1: ΠΚΠΚΠ) στο οποίο δε φωτοβόλησε 

λαμπτήρας, αφού ο γενικός διακόπτης ήταν ανοικτός).  

Χ50: Ο διακόπτης 2 να πάει κάτω και ο διακόπτης 1 να πάει πάνω....και οι άλλοι 
πάνω. Χμ! Να έχει φως ή δε θα έχει φως (εννοεί ότι θα ανάψει μια λάμπα ή δε 
θα ανάψει καμιά). 

Ψ50: Συμφωνώ (Π2: ΠΚΠΠΠ). 
Χ50: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν έγινε τίποτα. 
Ψ50: Δεν έγινε τίποτα! Να βάλουμε και τους δυο διακόπτες κάτω (τοποθετεί τους 

διακόπτες 1 και 2 στη θέση κάτω). Μπορεί να ανάψουν δυο λαμπίτσες. Οι 1 
και 2. 

Χ50: Συμφωνώ (Π3: ΚΚΠΠΠ). 
Ψ50: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα. 
.............................................................................................................................. 
Χ50: Να κάνουμε τους διακόπτες 1 και 2 και 3 κάτω και τους διακόπτες 4 και 5 

πάνω. Θα έχει φως σε μια λάμπα ή δε θα έχει. 
Ψ50: Συμφωνώ (Π10: ΚΚΚΠΠ). 
Χ50: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Έχει φως στο 3. 
Ψ50: Να κάνουμε τους διακόπτες 1, 4 και 5 κάτω και τους άλλους διακόπτες πάνω. 

Μπορεί τώρα να ανάψουν τρεις λάμπες. Οι 1, 4, 5. 
Χ50: Συμφωνώ (Π11: ΚΠΠΚΚ). 
Ψ50: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα.  

 

Είναι φανερό ότι ο κάθε μαθητής ακολουθούσε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ο 

μαθητής Ψ50 υποστήριζε ότι ο κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για τη φωτοβολία του 

λαμπτήρα που έχει τον ίδιο αριθμό με αυτόν. Θωρούσε, επίσης, ότι φωτοβολούν ταυτόχρονα
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Σχήμα 19. Οπτική Αναπαράσταση Αποσπάσματος από την “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση (ΥΧ)10 ΑΝ
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τόσοι λαμπτήρες, όσοι είναι οι διακόπτες που βρίσκονται στη θέση κάτω. Επομένως, 

θεωρούσε ότι μόμο οι λαμπτήρες 1-5 ήταν δυνατό να φωτοβολήσουν, είτε ταυτόχρονα, είτε 

μεμονωμένα. Από την άλλη, ο μαθητής Χ50 υποστήριζε, μετά από τις αρχικές προσπάθειες, ότι 

σε κάθε πειραματική προσπάθεια φωτοβολεί μόνο ένας από τους 8 λαμπτήρες. 

Παρά το γεγονός ότι ο κάθε μαθητής εξέφραζε μια διαφορετική άποψη, οι δυο μαθητές 

δεν κατέβαλαν προσπάθεια να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να διερευνήσουν και να 

αξιολογήσουν ο ένας τον τρόπο σκέψης του άλλου, ώστε να προσπαθήσουν με επιχειρήματα, 

αξιοποιώντας τα ερεθίσματα της συσκευής, να απορρίψουν ή να τροποποιήσουν την άποψη 

του άλλου μαθητή. Αντίθετα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ο κάθε μαθητής να συμφωνεί 

συνεχώς με την άποψη που εξέφραζε ο άλλος μαθητής, παρόλο που η άποψη αυτή όχι μόνο 

ήταν διαφορετική από τη δική του, αλλά δεν υποστηριζόταν και από τα πειραματικά 

δεδομένα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι μαθητές εργάζονταν ανεξάρτητα ο ένας από τον 

άλλο και χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια να διαβουλευθούν και να εξετάσουν τις σκέψεις 

και τις ιδέες του άλλου μαθητή.   

Σε 9 “κατά δυάδα” διερευνήσεις, κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διερεύνησης, οι δυο 

μαθητές ακολούθησαν, αρχικά, τον ίδιο τρόπο σκέψης. Στη συνέχεια, ο κάθε μαθητής 

ακολούθησε όμως δικό του τρόπο σκέψης και, στο τέλος, επήλθε σύγκλιση στον τρόπο 

σκέψης τους και ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο σκέψης μέχρι το τέλος της “κατά δυάδα” 

διερεύνησης. Ο τρόπος αυτός εργασίας φαίνεται μέσα από το απόσπασμα του διαλόγου που 

αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης (ΥΥ)14, ενώ το Σχήμα 20 

παρουσιάζει την οπτική αναπαράσταση της συγκεκριμένης “κατά δυάδα” διερεύνησης. 

 
Ψ27: Να κάμουμε πάνω και τους 5 διακόπτες και να πατήσουμε το κουμπί και θα 

ανάψουν όλες οι λάμπες. 
Ψ28: Συμφωνώ (Π1: ΠΠΠΠΠ). 
Ψ27: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

δεν έκλεινε το ηλεκτρικό κύκλωμα). 
Ψ28: Να τους κάμουμε όλους κάτω και να πατήσουμε το κουμπί και θα ανάψουν όλες. 
Ψ27: Συμφωνώ (Π2: ΚΚΚΚΚ). 
Ψ28: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η 7. 
.............................................................................................................................. 
Ψ28: Νομίζω να κάμουμε το 2 και το 3 κάτω και το 1, 4, 5 πάνω και να πατήσουμε το 

κουμπάκι και μπορεί να ανάψουν όλες.  
Ψ27: Συμφωνώ (Π9: ΠΚΚΠΠ). 
Ψ28: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η 4. 
Ψ27: Τώρα νομίζω να κάμουμε μόνο τον 5 κάτω και τους άλλους πάνω και μπορεί να 

ανάψει μια λάμπα.  
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Ψ28: Συμφωνώ (Π10: ΠΠΠΠΚ). 
Ψ27: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε. 
.............................................................................................................................. 
Ψ27: Νομίζω να κάνουμε 1, 2, 3 κάτω και 4 και 5 πάνω και μπορεί να ανάψει λάμπα. 
Ψ28: Εντάξει. Συμφωνώ (Π21: ΚΚΚΠΠ). 
Ψ27: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 3.  
Ψ28: Να κάνουμε τον 1 και 3 κάτω και το 2 και το 4 και το 5 πάνω, μπορεί να ανάψει 

κάποια λάμπα 
Ψ27: Συμφωνώ (Π22: ΚΠΚΠΠ). 
Ψ28: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 1. Καταφέραμε και τις ανάψαμε 

όλες. 
 

 

Όπως προκύπτει από το Σχήμα 20, η “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)14, η οποία 

αποτελείται μόνο από το Στάδιο της Αρχικής Διερεύνησης (Στάδιο 1), μπορεί να διαχωριστεί 

σε τρία υπο-στάδια. Στο πρώτο υπο-στάδιο (Π1-Π8), οι δυο μαθητές ακολούθησαν τον ίδιο 

τρόπο σκέψης και υποστήριζαν ότι σε κάθε πειραματική προσπάθεια φωτοβολούν ταυτόχρονα 

όλοι οι λαμπτήρες. Είναι εμφανές ότι οι δυο μαθητές επέμεναν στην αρχική τους υπόθεση, 

χωρίς να καταβάλλουν προσπάθεια να λάβουν υπόψη τα ερεθίσματα της συσκευής, παρόλο 

που δεν υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στην υπόθεσή τους και τα αποτελέσματα του πειράματος. 

Στο δεύτερο υπο-στάδιο (Π9-Π17), οι δυο μαθητές ακολούθησαν ένα διαφορετικό τρόπο 

σκέψης. Ο μαθητής Ψ28 εξακολούθησε να υποστηρίζει ότι σε κάθε πειραματική προσπάθεια 

θα φωτοβολούσαν ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες, ενώ ο μαθητής Ψ27 διαφοροποιήθηκε και 

υποστήριξε ότι σε κάθε πειραματική προσπάθεια μόνο ένας λαμπτήρας θα φωτοβολούσε. 

Ωστόσο, οι δυο μαθητές δεν κατέβαλαν προσπάθεια να διερευνήσουν τη σκέψη ο ένας του 

άλλου, ούτε ο μαθητής Ψ27 προσπάθησε, με επιχειρήματα βασισμένα στα πειραματικά 

αποτελέσματα, να τροποποιήσει τον τρόπο σκέψης του του μαθητή Ψ28. Στο τρίτο υπο-στάδιο 

(Π18-Π22), οι δυο μαθητές ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο σκέψης, αφού υποστήριζαν ότι σε 

κάθε πειραματική προσπάθεια φωτοβολεί ένας λαμπτήρας. Ωστόσο, η σύγκλιση που 

παρατηρήθηκε ανάμεσα στους δυο μαθητές δεν προήλθε από την προσπάθεια του μαθητή Υ27 

να τροποποιήσει την άποψη του μαθητή Υ28 με επιχειρήματα βασισμένα στα πειραματικά 

δεδομένα, αλλά οφειλόταν στο γεγονός ότι ο μαθητής Υ28 αντιλήφθηκε από μόνος του ότι 

τελικά μόνο ένας λαμπτήρας φωτοβολά σε κάθε πείραμα. Επομένως, οι δυο μαθητές 

εργάστηκαν και πάλι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο σε όλη τη διάρκεια της διερεύνησης, 

παρουσιάζοντας όμως μια φαινομενική συνεργασία. 
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Σχήμα 20. Οπτική Αναπαράσταση της “Κατά Δυάδα” Διερεύνησης (ΥΥ)14ΑΝ
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Μια επιπρόσθετη ένδειξη, ότι οι δυο μαθητές δεν εργάζονταν ως ένα ενιαίο γνωστικό 

σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της Αρχικής Διερεύνησης αποτελεί και ο λεκτικός 

κώδικας επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι δυο μαθητές, όπως φαίνεται μέσα από τους 

διάλογους που ακολουθούν: 

 
X33: Εγώ θέλω να δοκιμάσουμε το διακόπτη νούμερο 1 με το διακόπτη νούμερο 3. 

Θα ανάψει ένα λαμπάκι. 
X34: Συμφωνώ (Π1: ΚΠΚΠΠ).  
X33: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι νούμερο 1. Ήμουν 

σωστός.  
X34: Εγώ θα κατεβάσω τους μοχλούς (διακόπτες) 4 και 5 και όταν πατήσω το κουμπί, 

θα ανάψει μια λάμπα.  
X33: Συμφωνώ (Π2: ΠΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

λάμπα. Έκανες λάθος. 

(απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)17) 

 

Ψ2: Θα δοκιμάσω να κάνω όλους τους διακόπτες προς τα πάνω και όταν πατήσω το 
κουμπάκι, θα ανάψει μια λάμπα. 

Ψ1: Συμφωνώ κι εγώ (Π2: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Η 
πρότασή σου δεν ήταν σωστή, γιατί δεν άναψε λάμπα. 

(απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)1) 

 

Είναι εμφανές από τους προηγούμενους διάλογους ότι η χρήση του πρώτου προσώπου 

του ενικού αριθμού (π.χ., θέλω, λέω, δοκιμάσω) δείχνει ότι οι δυο μαθητές δε λειτουργούσαν 

ως ομάδα, αφού οι ενέργειές τους δεν αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ 

τους, αλλά ο κάθε μαθητής ακολουθούσε το δικό του τρόπο εργασίας. Επιπρόσθετα, 

προκύπτει ότι οι δυο μαθητές δε θεωρούσαν τον εαυτό τους συνυπεύθυνο για τα 

αποτελέσματα της εργασίας μέσα στην ομάδα, αφού η επιτυχία ή η αποτυχία ενός πειράματος 

αποδιδόταν στο μαθητή που είχε προτείνει την εκτέλεση του συγκεκριμένου πειράματος κι όχι 

στην ομάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της τάσης αποτελούν οι εκφράσεις 

“έκανες λάθος” και “η πρότασή σου δεν ήταν σωστή.” 

4.1.1.2 Ενδιάμεση Διερεύνηση (Στάδιο 2) 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του σταδίου της Ενδιάμεσης Διερεύνησης αποτελεί το 

γεγονός ότι οι δυο μαθητές παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλλαν για να συνεργαστούν, η 

συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους δε διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του σταδίου 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 158

αυτού. Έτσι, η Ενδιάμεση Διερεύνηση αποτελείται από την εναλλαγή επεισοδίων στα οποία οι 

μαθητές συνεργάζονται και επεισοδίων όπου οι μαθητές εργάζονται ανταγωνιστικά. Το 

απόσπασμα της συζήτησης από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)9 καθώς και η οπτική 

αναπαράσταση του αποσπάσματος (Σχήμα 21) αποκαλύπτουν με χαρακτηριστικό τρόπο την 

εναλλαγή των “συνεργατικών” και “μη συνεργατικών” επεισοδίων. Στον Πίνακα 4, φαίνονται 

τα 11 πρώτα πειράματα που εκτέλεσαν οι μαθητές της δυάδας (ΧΧ)9. 

Πίνακας 4 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)9 

 

Χ17: Να βάλουμε το 2 και το 5 κάτω;  
Χ18: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Το 2, 4 κάτω 

το κάναμε (πείραμα Π9). Βάλαμε 2, 3, 5 κάτω (πείραμα Π11). Το 2 και το 5 
κάτω δεν το κάναμε.  

Χ17: Νομίζω ότι θα ανάψουν μερικές  λαμπίτσες. 
Χ18: Συμφωνώ κι εγώ (Π12: ΠΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 

άναψε λαμπίτσα. 
Χ17:  Να βάλουμε κάτω  το διακόπτη 1 μόνο του. 
Χ18: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Ναι. Δεν το 

κάναμε. 
Χ17: Θα ανάψουν μερικές λαμπίτσες. 
Χ18: Συμφωνώ (Π13: ΚΠΠΠΠ). 
Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Καμιά πάλι. 
Χ18: 1, 4, 5 κάτω.  Το κάναμε; 
Χ17: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Συμφωνώ με 

το πείραμα, επειδή δεν το κάναμε (Π14: ΚΠΠΚΚ). 
Χ18: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λαμπίτσα.  
Χ17: Το 3.....το 3......και το 4 κάτω θα μας ανάψουν 2 ή και περισσότερες λάμπες 

επειδή......δεν ξέρω. Έτσι νομίζω. 
Χ18: Ούτε κι εγώ έχω κάτι να πω, αλλά συμφωνώ (Π15: ΠΠΚΚΠ). 
Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε ο αριθμός 6 (πείραμα σε 

επανάληψη). Να βάλουμε τους διακόπτες 5 και 2 κάτω. Νομίζω θα μας 
ανάψουν την 1 και την 8, γιατί 8-1=7. 

Χ18: Συμφωνώ (Π16: ΠΚΠΠΚ). 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 3 κάτω 2 Π7 1, 3, 4 κάτω 5 

Π2 3, 5 κάτω 2 Π8 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 

Π3 3, 4, 5 κάτω 6 Π9 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π4 3, 4 κάτω 6 Π10 1, 2, 3, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2, 3, 4 κάτω 7 Π11 2, 3, 5 κάτω 4 

Π6 5 κάτω ΚΑΜΙΑ    
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Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Καμιά δεν άναψε πάλι (πείραμα σε 
επανάληψη). Εγώ νομίζω να κατεβάσουμε το διακόπτη 3 και το διακόπτη 5 και 
ν’ ανεβάσουμε όλους τους άλλους. Νομίζω θα μας ανάψει η λαμπίτσα 8 επειδή, 
3+5=8. 

Χ18: Συμφωνώ  (Π17: ΠΠΚΠΚ). 
Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Η λαμπίτσα 2 άναψε (πείραμα σε 

επανάληψη). Να κατεβάσουμε το διακόπτη 5 μόνο κάτω και νομίζω ότι θα 
ανάψουν όλες. 

Χ18: Συμφωνώ (Π18: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι καμιά 
(πείραμα σε επανάληψη).  

 

Με βάση την οπτική αναπαράσταση του αποσπάσματος (Σχήμα 21), φαίνεται ότι 

αρχικά, μέχρι και την εκτέλεση του πειράματος Π14 (Υπο-Στάδιο 1), οι δυο μαθητές 

εργάστηκαν συμπληρωματικά, αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το έντυπο καταγραφής των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Πιο αναλυτικά, κάθε φορά που ο ένας μαθητής πρότεινε την 

εκτέλεση ενός πειράματος, ο άλλος μαθητής παρατηρούσε προσεκτικά τα καταγραμμένα 

πειραματικά αποτελέσματα και, στη συνέχεια, αν το πείραμα αυτό δεν είχε εκτελεστεί 

προηγουμένως, ακολουθούσε η εκτέλεσή του. Ωστόσο, οι δυο μαθητές δε συμπλήρωναν ο 

ένας τον άλλο (Υπο-Στάδιο 2). Συγκεκριμένα, τα ηνία της διερεύνησης ανέλαβε ο μαθητής 

Χ17 ο οποίος πρότεινε τα πειράματα Π15-Π18, ενώ ο μαθητής Χ18 τα αποδεχόταν, χωρίς να 

καταφεύγει στο έντυπο καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την 

εκτέλεση τεσσάρων πειραμάτων σε επανάληψη (πειράματα Π15, Π16, Π17, Π18). 

Παρόμοιο τρόπο εργασίας ακολούθησε και η δυάδα (ΧΧ)1, όπως φαίνεται μέσα από 

το διάλογο που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές Χ1 και Χ2 και την οπτική 

αναπαράσταση του αποσπάσματος (Σχήμα 22). Ο Πίνακας 5 δείχνει τον τρόπο καταγραφής 

των δεδομένων και τα αποτελέσματα για τα πρώτα δέκα πειράματα που εκτελέστηκαν από 

τους μαθητές της δυάδας (ΧΧ)1. 

Πίνακας 5 
 

 Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)1 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ,5=Κ 7 Π6 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Κ ΚΑΜΙΑ 

Π2 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ Π7 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ 
Π3 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ Π8 1=Π, 2=Π, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ 
Π4 1=Π, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 4 Π9 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 3 
Π5 1=Κ, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 1 Π10 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ 6 
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Σχήμα 21. Οπτική Αναπαράσταση Αποσπάσματος από την “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση (ΧΧ)9ΑΝ
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X1: Τώρα να μετακινήσουμε τούτους απ’ εδώ (μετακινεί τους διακόπτες 1, 2 κάτω 
και το 3 προς τα πάνω) και τους δυο απ’ εδώ (μετακινεί τους διακόπτες 4 και 5 
πάνω). 
X2: Το έχουμε ξανακάνει. 
X1: Δεν το ξανακάναμε. 
X2: Το ξανακάναμε. Κοίτα. (Δείχνει τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Οι 

τρεις πρώτοι διακόπτες είναι απ’ εδώ (δείχνει το 6 P

ο
P πείραμα όπου οι διακόπτες 

1, 2 είναι κάτω και ο διακόπτης 3 είναι πάνω). 
X1: Ναι, αλλά οι άλλοι δυο διακόπτες είναι απ’ εδώ (εννοεί πάνω).Το ξανακάναμε.  
X2: Όχι. 
X1: Ας το κάνουμε. Να πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, για να δούμε.....ε!!!....αν θα 

ανάψουν όλες οι λαμπίτσες. 
X2: Συμφωνώ. Ας το κάνουμε (Π11: ΚΚΠΠΠ). 
X1: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Το πείραμα δεν πέτυχε και καμιά από τις 

λαμπίτσες δεν άναψε. Τώρα...... 
X2: Βρήκα άλλο πείραμα. Λοιπόν! Ο 1 να πάει πάνω, ο 2 πάνω, ο 3 όπως είναι πάνω 

και 4, 5 πάνω. Θα πατήσουμε το κουμπάκι, για να δούμε αν θα ανάψουν οι 
λαμπίτσες.  

X1: Μήπως το ξανακάναμε;  (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 
δεδομένα). Όχι, δεν το ξανακάναμε (Π12: ΠΠΠΠΠ). 

X2: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τίποτα δεν έγινε. 
X1: Νομίζω να μετακινήσουμε όλους τους διακόπτες προς τη μια κατεύθυνση εκτός 

από έναν.....Τι λεςP;  
X2: Συμφωνώ.  
X1: Να μετακινήσουμε το 2, το 3, το 4, τον 5 κάτω και τον 1 πάνω. Θα πατήσουμε το 

κόκκινο κουμπί, για να δούμε αν θα ανάψουν οι λαμπίτσες. 
X2: Συμφωνώ (Π13: ΠΚΚΚΚ). 
X1: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Ε!!! Το πείραμα πέτυχε και .άναψε η 

κόκκινη λαμπίτσα.....ε!! Η 8P

η
P λαμπίτσα....Να τα κάμουμε όλα αντίθετα. Να τα 

φέρουμε όλα απ’ εδώ και τούτος απ’ εδώ να μείνει έτσι. 
X2: Κατάλαβα. Οι 1, 2, 3, 4 πάνω και ο 5 κάτω και όταν πατήσουμε το κουμπί θα 

ανάψουν και οι 8 λαμπίτσες (Π14: ΠΠΠΠΚ). 
X1: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε καμιά (πείραμα σε 

επανάληψη). 
X2: Ας βάλουμε τον 1....πάνω, το 2....κάτω, 3 πάνω.....4.....πάνω και 5....κάτω και 

πατούμε..... 
X1: Να πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι, για να δούμε αν θα ανάψουν οι λάμπες 

(Π15: ΠΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν ανάβει καμιά 
λαμπίτσα (πείραμα σε επανάληψη). 

 

Με βάση το Σχήμα 22, ο προηγούμενος διάλογος μπορεί να διαχωριστεί σε δυο υπο-

στάδια. Στο πρώτο υπο-στάδιο (πειράματα Π11 και Π12), οι δυο μαθητές εργάστηκαν 

συμπληρωματικά, αξιοποιώντας με επιτυχία το σύστημα της εξωτερικής μνήμης. 

Συγκεκριμένα, ο μαθητής Χ1 πρότεινε να τοποθετηθούν οι διακόπτες 1 και 2 στη θέση κάτω 

(πείραμα Π11). Ο μαθητής Χ2 υποστήριξε ότι το πείραμα αυτό είχε εκτελεστεί προηγουμένως.  
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Οι μαθητές παρατήρησαν προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα και 

διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο πείραμα δεν είχε εκτελεστεί ξανά. Το πείραμα Π11 

εκτελέστηκε με αρνητικό αποτέλεσμα. Ακολούθως, ο μαθητής Χ2 πρότεινε να εκτελεστεί το 

πείραμα Π12 και υποστήριξε ότι θα φωτοβολούσαν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Ο μαθητής 

Χ1 συμφώνησε αφού, προηγουμένως, παρατήρησε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

αποτελέσματα και το πείραμα Π11 εκτελέστηκε με αρνητικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο υπο-

στάδιο (πειράματα Π13-Π15), οι μαθητές εργάστηκαν χωρίς να καταβάλλουν προσπάθεια να 

συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ταυτόχρονα, οι μαθητές δεν κατάφευγαν στο έντυπο 

καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα να εκτελέσουν τα πειράματα 

Π14 και Π15 σε επανάληψη. 

4.1.1.3 Συνεργατική Διερεύνηση (Στάδιο 3) 

Βασικό χαρακτηριστικό του σταδίου της Συνεργατικής Διερεύνησης είναι ότι τα 

άτομα και η συσκευή λειτούργησαν ως ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, οι δυο 

μαθητές όχι μόνο συνυπολόγιζαν ο ένας τον άλλο και εργάζονταν συμπληρωματικά, αλλά 

αξιοποιούσαν το σύστημα εξωτερικής μνήμης καθώς και τον εντοπισμό του γενικού και του 

“εικονικού” διακόπτη. Ταυτόχρονα, λάμβαναν υπόψη και τα ερεθίσματα που έδινε η 

συσκευή, δηλαδή, όλα τα καταγραμμένα αποτελέσματά τους. Το απόσπασμα από τη “κατά 

δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)1 είναι χαρακτηριστικό, ενώ η πορεία της διερεύνησης και τα 15 

πρώτα πειράματα που εκτελέστηκαν φαίνονται στον Πίνακα 6. Το Σχήμα 23 δείχνει την 

οπτική αναπαράσταση του αποσπάσματος. (Η δυάδα κατάφερε να εντοπίσει το γενικό 

διακόπτη της συσκευής μετά την εκτέλεση του πειράματος Π9 και τον “εικονικό” διακόπτη 

μετά την εκτέλεση του πειράματος Π14). 

Πίνακας  6 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)1 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 
Π1 Όλοι κάτω 7 Π9 3 κάτω 3
Π2 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π10 3, 4, 5 κάτω 6
Π3 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π11 1, 3 κάτω 1 
Π4 1, 2, 3 κάτω 3 Π12 1, 3, 4, 5 κάτω 5 
Π5 1, 2, 3, 4 κάτω 7 Π13 1, 2, 3, 5 κάτω 3
Π6 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π14 3, 5 κάτω 2
Π7 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π15 3, 4, 5 κάτω 6 
Π8 5 κάτω ΚΑΜΙΑ    
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Σχήμα 22. Οπτική Αναπαράσταση Αποσπάσματος από την “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση (ΧΧ)1 ΑΝ
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Υ1: Εγώ λέω να βάλουμε τον 1 κάτω, τον 2 πάνω, τον 3 κάτω και τον 4 πάνω και 
τον 5 να τον αφήσουμε κάτω. 

Υ2: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). 
Εεε....διαφωνώ....Δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί οι τέσσερις πρώτοι διακόπτες 
είναι οι ίδιοι με το πείραμα 11, ενώ ο τελευταίος διακόπτης δε λειτουργεί 
(“εικονικός” διακόπτης). Δε χρειάζεται να το κάνουμε, γιατί αν το 
κάνουμε....και πατήσουμε το κουμπάκι θα ανάψει η 1. 

Υ1: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Συμφωνώ. 
Αφού ανάψαμε την ίδια λάμπα, δε χρειάζεται να το κάνουμε. Ας κάνουμε άλλο 
πείραμα. Εγώ λέω να βάλουμε τους τρεις πρώτους διακόπτες κάτω και τους 
άλλους πάνω. 

Υ2:   Χμ! Τώρα λέω να βάλουμε τον 1 πάνω και το 2, 3 κάτω, το 4 πάνω και το 5 να 
μείνει κάτω. Μήπως το ξανακάναμεP;  

Υ1: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Όχι, δεν το 
ξανακάναμε. 

Υ2: Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το πείραμα (Π16: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Α! Άναψε η λάμπα 4. Μας έμεινε μόνο η λάμπα 8. Ας κάνουμε το 
επόμενο πείραμα.....Ας κάνουμε τον 1P

ο
P διακόπτη κάτω και το 2 P

ο
P πάνω και τον 

3P

ο
P κάτω και τους υπόλοιπους πάνω...Ξανακάναμε αυτό το πείραμαP.  (Εξετάζει 

προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Ναι, το ξανακάναμε και 
μας βγήκε η λάμπα 1 (πείραμα Π11). Χμ! Αν κάνουμε τους πρώτους τέσσερις 
κάτω και το 5 πάνω P.   

Υ1: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Το 
ξανακάναμε κι άναψε η λάμπα 7 (πείραμα Π5). Άρα, δε χρειάζεται να το 
κάνουμε, γιατί ο στόχος μας είναι η (λάμπα) 8. 

Υ2: (Δοκιμάζει τους διακόπτες). Αν βάλουμε τους πρώτους δυο πάνω, τον 3 P

ο
P κάτω, 

τον 4P

ο
P πάνω και τον άλλο κάτω P.  

Υ1: Εγώ διαφωνώ, γιατί....γιατί.....το πείραμα 14 το κάναμε ξανά και βρήκαμε τη 
λάμπα 2. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Ας δοκιμάσουμε άλλο πείραμα για να 
βρούμε την 8.  

Υ2: Ας ελέγξουμε ποια (πειράματα) έχουμε κάμει. (Μετά από προσεκτική 
παρατήρηση). Α! Βρήκα ένα πείραμα που δεν κάναμε. Να βάλουμε όλους τους 
διακόπτες κάτω, εκτός από τον 1, που θα τον βάλουμε πάνω. 

Υ1: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Ας το 
δοκιμάσουμε (Π17: ΠΚΚΚΚ). 

Υ2: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Ευτυχώς, άναψε επιτέλους η λάμπα 8. 
Επιτέλους καταφέραμε να ανάψουμε όλες τις λάμπες. 

 

Από την προηγούμενη συζήτηση, προκύπτει ότι η δυάδα κατάφερε μέσα από την 

αποτελεσματική συνεργασία των δυο μαθητών να αποφύγει την εκτέλεση πέντε συνολικά 

πειραμάτων και να επιτύχει τη φωτοβολία των λαμπτήρων 4 και 8, που δεν είχαν 

φωτοβολήσει προηγουμένως. Αρχικά, η δυάδα αξιοποίησε τον εντοπισμό του “εικονικού” 

διακόπτη της συσκευής, για να αποφύγει την εκτέλεση του πειράματος ΚΠΚΠΚ. 

Συγκεκριμένα, η δυάδα διαπίστωσε ότι η θέση των διακοπτών στο προτεινόμενο πείραμα 

ήταν διαφορετική από την αντίστοιχη θέση των διακοπτών στο πείραμα Π11 μόνο ως προς τη 
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Σχήμα 23. Οπτική Αναπαράσταση Αποσπάσματος από την “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση (ΥΥ)1 ΑΝ
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θέση του διακόπτη 5, που αποτελούσε τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής και, επομένως, 

το πείραμα αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία του λαμπτήρα 1 για δεύτερη φορά. 

Ακολούθως, η δυάδα, αξιοποιώντας το σύστημα εξωτερικής μνήμης, κατάφερε να αποφύγει 

την εκτέλεση τεσσάρων άλλων πειραμάτων σε επανάληψη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

οι μαθητές, παρόλο ότι εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής και τον αξιοποίησαν 

σε μια περίπτωση, για να αποφύγουν την εκτέλεση πειράματος που θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

φωτοβολία ίδιου λαμπτήρα για δεύτερη φορά, εντούτοις πρότειναν την εκτέλεση πειραμάτων 

στα οποία ο διακόπτης 5 θα μετακινείτο από τη θέση κάτω στη θέση πάνω. Το γεγονός αυτό 

δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν κατανόησαν τη λειτουργία του “εικονικού” 

διακόπτη, αφού δεν τον αξιοποίησαν, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους και 

να εντοπίσουν εύκολα τους συνδυασμούς των διακοπτών με τους οποίους θα φωτοβολούσαν 

οι λαμπτήρες 4 και 8, που δεν είχαν φωτοβολήσει ακόμη. Προκύπτει ακόμη ότι οι μαθητές 

εργάστηκαν ως μηχανικοί (Schauble κ.ά., 1991), αφού δεν ενδιαφέρονταν για τον εντοπισμό 

αιτιωδών σχέσεων και για έλεγχο της επίδρασης όλων των διακοπτών, παρά για να πετύχουν 

ένα επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η φωτοβολία όλων των λαμπτήρων της συσκευής.    

Χαρακτηριστικό του επεισοδίου αυτού είναι ότι ανέλαβε δράση ο μαθητής Y2, που 

επωφελήθηκε από τη συνεργασία με το μαθητή Y1. Ωστόσο, η διερεύνηση του χώρου των 

πειραμάτων δεν ήταν συστηματική, αφού ο μαθητής Y1 πρότεινε τυχαία την εκτέλεση 

πειραμάτων, χωρίς προηγουμένως να καταφεύγει στο φύλλο καταγραφής των πειραμάτων για 

πληροφόρηση. Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π15, ο μαθητής Y1 πρότεινε 

την εκτέλεση του πειράματος ΚΠΚΠΚ. Ο μαθητής Y2 απόρριψε το πείραμα αυτό, επειδή 

πρόβλεψε ότι με την εκτέλεσή του θα φωτοβολούσε για δεύτερη φορά ο λαμπτήρας 1. Η 

πρόβλεψή του βασίστηκε στη διαπίστωση ότι οι θέσεις των διακοπτών του πειράματος αυτού 

ήταν διαφορετικές από τις αντίστοιχες θέσεις των διακοπτών του πειράματος Π11 (στο οποίο 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1) μόνο στη θέση του “εικονικού” διακόπτη. Ο μαθητής Y1 

συμφώνησε, αφού προηγουμένως εξέτασε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

αποτελέσματα. Ακολούθως, ο μαθητής Y1 πρότεινε την εκτέλεση του πειράματος ΚΚΚΠΠ, 

στο οποίο ο διακόπτης 5 (“εικονικός” διακόπτης) θα μετακινείτο από τη θέση κάτω, στη θέση 

πάνω. Το πείραμα όμως αυτό απορρίφθηκε και πάλι από το μαθητή Y2, αφού, παρατηρώντας 

προσεκτικά το έντυπο καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων, διαπίστωσε ότι το 

πείραμα αυτό εκτελέστηκε προηγουμένως (Π4). Αμέσως μετά, ο μαθητής Y1 πρότεινε την 

εκτέλεση του πειράματος ΠΚΚΠΚ. Ο μαθητής Y2 συμφώνησε, αφού διαπίστωσε μετά από 
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προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών αποτελεσμάτων ότι το πείραμα αυτό 

δεν εκτελέστηκε προηγουμένως. Αποτέλεσμα του πειράματος αυτού ήταν η φωτοβολία του 

λαμπτήρα 4. Ακολούθως, ο μαθητής Y1 πρότεινε την εκτέλεση του πειράματος ΚΠΚΠΠ (στο 

συγκεκριμένο πείραμα ο διακόπτης 5 θα μετακινείτο από τη θέση κάτω, στη θέση πάνω) και 

υποστήριξε ότι θα φωτοβολούσε ο λαμπτήρας 8 που δε φωτοβόλησε ακόμη. Το πείραμα 

ΚΠΚΠΠ απορρίφθηκε από το μαθητή Y1, αφού διαπίστωσε μετά από προσεκτική 

παρατήρηση του εντύπου καταγραφής ότι το πείραμα αυτό εκτελέστηκε προηγουμένως (Π11). 

Στη συνέχεια, ο μαθητής Y1 πρότεινε την εκτέλεση των περαμάτων ΚΚΚΚΠ και ΠΠΚΠΚ, τα 

οποία όμως απορρίφθηκαν από το μαθητή Y2, γιατί διαπίστωσε, εξετάζοντας προσεκτικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα, ότι τα πειράματα αυτά εκτελέστηκαν 

προηγουμένως (Π5 και Π14, αντίστοιχα). Αμέσως μετά, ο μαθητής Y1 παρατήρησε πολύ 

προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα και πρότεινε την εκτέλεση του 

πειράματος Π17. Ο μαθητής Y1 συμφώνησε, αφού προηγουμένως κατάφυγε στο έντυπο 

καταγραφής για επιβεβαίωση. Το πείραμα εκτελέστηκε με αποτέλεσμα τη φωτοβολία του 

λαμπτήρα 8 και έτσι η διερεύνηση τερματίστηκε. 

4.1.1.4 Ομαδική Ανασκόπηση (Στάδιο 4) 

Σε 6 “κατά δυάδα” διερευνήσεις, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της Ομαδικής 

Ανασκόπησης, εργάστηκαν συνεργατικά. Από αυτές, σε 2 “κατά δυάδα” διερευνήσεις (ΥΥ) 

[(ΥΥ)3, (ΥΥ)6] και 1 άλλη “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΧ) [(ΥΧ)1], οι μαθητές 

συνεργάστηκαν για πρώτη φορά, αφού στις συγκεκριμένες “κατά δυάδα” διερευνήσεις δεν 

εντοπίστηκαν τα Στάδια 2 και 3, αλλά μόνο το στάδιο της Αρχικής Διερεύνησης (Στάδιο 1). 

Στις συγκεκριμένες τρεις “κατά δυάδα” διερευνήσεις, οι μαθητές δε συνεργάστηκαν 

αυτόβουλα, αλλά μετά από προτροπή του ερευνητή. Στο απόσπασμα από την “κατά δυάδα” 

διερεύνηση (ΥΥ)3, η δυάδα εντόπισε το γενικό διακόπτη της συσκευής, ενώ ο Πίνακας 7 

παρουσιάζει τα πειραματικά δεδομένα που αξιοποιήθηκαν. Το Σχήμα 24 παρουσιάζει την 

οπτική αναπαράσταση της συγκεκριμένης “κατά δυάδα” διερεύνησης.        

Πίνακας 7 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)3 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα
Π1 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π6 1, 2 πάνω, 3 κάτω, 4, 5 πάνω 2
Π2 Όλοι κάτω 7 Π7 1 κάτω, 2 πάνω, 3 κάτω, 4, 5 πάνω 1
Π3 1, 3, 5 πάνω, 2,4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π8 1 πάνω, 2, 3 κάτω, 4 πάνω, 5 κάτω 4 
Π4 1, 2 πάνω, 3, 4 κάτω, 5 πάνω 6 Π9 1 πάνω, 2, 3, 4, 5 κάτω 8 
Π5 1, 2, 3 κάτω, 4+5 πάνω 3 Π10 1, 3, 4, 5 κάτω, 2 πάνω 5 
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Ερευνητής: Παρατηρήστε ξανά προσεκτικά τα δεδομένα σας, όπως τα έχετε 
καταγράψει στο χαρτί, μήπως καταλήξετε και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα. 

Y6: Υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που άμα τους βάλουμε μαζί ανάβουν κάποιες 
λάμπες. Μερικοί όμως διακόπτες μπορεί κάποτε μόνοι τους να μην ανάψουν 
κάποια λάμπα.  

Y5: Εμ...... 
Y6: Πιστεύω ότι ο διακόπτης 1 βοηθά να ανάβουν οι λάμπες, γιατί, όταν τον έχουμε 

πάνω, πάντα ανάβει μια λάμπα. 
Y5: Τούτο δε συμβαίνει πάντα όμως, γιατί όταν άναψε η λάμπα 3 (πείραμα Π5) ο 1 

ήταν κάτω. Το ίδιο ήταν όταν άναψε η λάμπα 1 (πείραμα Π7) και η λάμπα 5 
(πείραμα Π10). Μήπως είναι ο (διακόπτης) 4 που βοηθά να ανάβουν οι λάμπες. 

Y6: Ο (διακόπτης) 4 στις μισές φορές ήταν κάτω και στις άλλες πάνω. Άρα δεν είναι 
τούτος. Μήπως είναι ο (διακόπτης) 5P; 

Y5: Εδώ είναι πάνω και δεν άναψε λάμπα (πείραμα Π1). 
Y6: Εδώ όμως είναι κάτω και άναψε (πείραμα Π2). Ο (διακόπτης) 5 είναι κάτω και 

άναψε (λαμπτήρας). Νομίζω ότι είναι ο (διακόπτης) 5, αφού τις παραπάνω 
φορές που ήταν πάνω ο (διακόπτης) 5 άναβε λάμπα. Πιστεύω ότι βοηθά τα 
λαμπάκια να ανάβουν. 

Y5: Χμ! Δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπέρασμα. 
Y6: Μήπως ο (διακόπτης) 3;  Στο 2 P

ο
P (εννοεί το πείραμα Π2), ο 3 ήταν κάτω, στο 4 P

ο 

P(πείραμα Π4), το 3 ήταν κάτω και στο 5 P

ο
P (πείραμα Π5) ο 3 ήταν κάτω κι άναψε 

λαμπάκι και στο 6 P

ο
P (πείραμα Π6) ο 3 ήταν κάτω πάλι και στο 7P

ο 
P(πείραμα Π7) 

ήταν κάτω και στο 8P

ο
P (πείραμα Π8) ήταν κάτω και στο 9P

ο
P (πείραμα Π9) ήταν 

κάτω και σε όλα όσα άναψε λαμπάκι ο 3 ήταν κάτω. Άρα, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι ο (διακόπτης) 3 βοηθά στο να.... 

Y5: Να ανάβουν...... 
Y6: Να ανάβουν τα λαμπάκια. 
Ερευνητής: Πώς δηλαδή;  
Y6: Ο (διακόπτης) 3, όταν είναι κάτω, βοηθά στο να ανάβουν τα λαμπάκια. 
Y5: Τα λαμπάκια που.....που βρήκαμε..... 
Y6: Ο 3 πρέπει να είναι πάντα κάτω, για να ανάβει λάμπα. 

 

Από το Σχήμα 24, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δυο μαθητές εργάστηκαν κατά τη διάρκεια 

της διερεύνησης ως δυο ανεξάρτητα ατομικά γνωστικά συστήματα (Στάδιο 1). Ωστόσο, οι δυο 

μαθητές, μετά το τέλος της διερεύνησης και μόνο ύστερα από προτροπή του ερευνητή 

συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και λειτούργησαν ως ομάδα με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο 

γενικός διακόπτης της συσκευής (Στάδιο 4). Ωστόσο, ο κάθε μαθητής επέλεξε να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή μόνο σε ένα μέρος από τα πειραματικά δεδομένα και δεν αξιοποιούσε το 

σύνολο των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων. Πιο αναλυτικά, ο ερευνητής μετά το 

τέλος του πειραματισμού και, αφού η δυάδα ανέφερε τα συμπεράσματα που είχε καταλήξει 

σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, ζήτησε από τη δυάδα να επανεξετάσει τα πειραματικά 

δεδομένα που είχε καταγράψει και να αναφέρει τυχόν άλλα συμπεράσματα σχετικά με τη 
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Σχήμα 24. Οπτική Αναπαράσταση της “Κατά Δυάδα” Διερεύνησης (ΥΥ)3ΑΝ
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λειτουργία της συσκευής. Ο μαθητής Ψ6 ανέφερε ότι παρατήρησε ότι, όταν ο διακόπτης 1 

βρισκόταν στη θέση πάνω, ανεξάρτητα από τη θέση των άλλων διακοπτών, φωτοβολούσε 

ένας λαμπτήρας. Ο μαθητής Ψ5  διαφώνησε, γιατί διαπίστωσε, μετά από προσεκτική εξέταση 

των καταγραμμένων πειραματικών αποτελεσμάτων, ότι στα πειράματα Π5 και Π7 στα οποία 

φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο διακόπτης 1 βρισκόταν στη θέση κάτω. Ακολούθως, ο μαθητής Ψ5 

διερωτήθηκε μήπως ο λαμπτήρας 4 βοηθά να φωτοβολούν οι λαμπτήρες. Ο μαθητής Ψ6 

απόρριψε τον ισχυρισμό του μαθητή Ψ5, αφού διαπίστωσε μετά από προσεκτική εξέταση του 

εντύπου καταγραφής, ότι, στα μισά πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο διακόπτης 4 

βρισκόταν στη θέση πάνω, ενώ στα άλλα μισά πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο 

διακόπτης 4 βρισκόταν στη θέση κάτω. Τελικά, Ο μαθητής Ψ5, αξιοποιώντας τα 

καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα, κατέληξε στο συμπέρασμα “ότι όταν ο διακόπτης 

3 βρίσκεται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Με το συμπέρασμα αυτό συμφώνησε 

και ο μαθητής Ψ6. 

Σε μια “κατά δυάδα” διερεύνηση τύπου (ΥΥ) [(ΥΥ)2] και σε δυο “κατά δυάδα” 

διερευνήσεις τύπου (ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)16], οι μαθητές κατά τη διάρκεια της Ομαδικής 

Ανασκόπησης όχι μόνο δε συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αλλά ο ένας μαθητής ήταν στη θέση 

του οδηγού και κατεύθυνε τη διερεύνηση, ενώ ο άλλος μαθητής παρακολουθούσε παθητικά. 

Στη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στους δυο μαθητές που αποτελούσαν τη δυάδα (ΥΧ)2, 

εντοπίστηκε ο “εικονικός” διακόπτης της συσκευής, ενώ ο γενικός διακόπτης είχε ήδη 

εντοπιστεί στο Στάδιο 1. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ο 

Πίνακας 8 παρουσιάζει το σύνολο των 34 πειραμάτων που εκτελέστηκαν από τη δυάδα (ΥΧ)2, 

ενώ στο Σχήμα 25 φαίνεται η οπτική αναπαράσταση της συγκεκριμένης “κατά δυάδα” 

διερεύνησης. 

 
Ερευνητής: Παρατηρήστε ξανά προσεκτικά τα δεδομένα σας, όπως τα έχετε 

καταγράψει στο χαρτί, μήπως καταλήξετε και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα.  
Y42: Χμ!!! Κάποιες λάμπες άναψαν δυο φορές. Όπως η 6, η 2, η 7, η 8, η 3. Χμ!! Στη 

λάμπα 8 κάναμε το ίδιο πείραμα. Στη λάμπα 2 είναι διαφορετικά. Διαφέρει 
μόνο ο 5P

ος
P διακόπτης. Στη λάμπα 7 πάλι διαφέρει ο 5P

ος
P διακόπτης. Το ίδιο και 

στη λάμπα 3. Το βρήκα!!! Ο διακόπτης 5 δεν είναι συνδεδεμένος με τους 
υπόλοιπους (εννοεί με το ηλεκτρικό κύκλωμα). 

Χ42: Συμφωνώ. 
Ερευνητής: Όταν λες δεν είναι συνδεδεμένος, τι εννοείς;  
Y42: Ότι δε δουλεύει. Δεν είναι ενωμένος με σύρματα με τις λάμπες. 
Χ42: Συμφωνώ. 
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Πίνακας 8 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΧ)2 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π18 3, 4, 5 κάτω 6 

Π2 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π19 1, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π3 3 κάτω 2 Π20 2, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π21 2, 3, 4 κάτω 8 

Π5 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π22 1, 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π6 Όλοι κάτω 7 Π23 1, 2, 3 κάτω 3 

Π7 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π24 1, 5 πάνω 8 

Π8 2 πάνω 5 Π25 1, 4, 5 πάνω 4 

Π9 4 πάνω 3 Π26 2, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π10 5 πάνω 7 Π27 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π11 2, 5 πάνω 5 Π28 2, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π12 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π29 4, 5 πάνω 3 

Π13 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π30 3, 5 πάνω 2 

Π14 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π31 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π15 1, 2 πάνω 6 Π32 1, 2, 5 πάνω 6 

Π16 2, 3, 4 κάτω 8 Π33 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 
 

Από το Σχήμα 25, προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της Ομαδικής Ανασκόπησης 

(Στάδιο 4), ο μαθητής Υ42 ήταν στη θέση του οδηγού και κατεύθυνε τη διερεύνηση, ενώ ο 

μαθητής Χ42 παρακολουθούσε παθητικά. Πιο αναλυτικά, οι δύο μαθητές, κατά τη διάρκεια της 

Αρχικής Διερεύνησης (Σταδίο 1), αντιλήφθηκαν ότι οι λαμπτήρες 2, 6 και 7 φωτοβόλησαν 

δυο φορές ο καθένας με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, χωρίς, ωστόσο, να 

καταβάλουν προσπάθεια να επεξηγήσουν τα πειραματικά αποτελέσματά τους. Η προτροπή 

του ερευνητή προς τους μαθητές, μετά το τέλος της διερεύνησης, να επανεξετάσουν τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους λειτούργησε ως μια μορφή υποστήριξης 

(scaffolding), αφού ώθησε το μαθητή Υ42 να οργανώσει και να αξιοποιήσει πιο 

αποτελεσματικά τα πειραματικά δεδομένα της δυάδας και να εντοπίσει τον “εικονικό” 

διακόπτη της συσκευής (Στάδιο 4). Πιο αναλυτικά, ο μαθητής Υ42, διαπιστώνοντας ότι 

κάποιοι λαμπτήρες φωτοβόλησαν δυο φορές, προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των πέντε 

διακοπτών στα πειράματα που φωτοβόλησε ο ίδιος λαμπτήρας. Μέσα από τη σύγκριση, 

διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί διακοπτών είχαν διαφορά μόνο ως προς τη θέση 
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Σχήμα 25. Οπτική Αναπαράσταση της “Κατά Δυάδα” Διερεύνησης (ΥΧ)2 ΑΝ
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του διακόπτη 5 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 5 δεν ήταν συνδεδεμένος στο 

εσωτερικό κύκλωμα της συσκευής. 

4.1.2 Βαθμός Συνεργασίας  σε Κάθε Δυάδα 

Αρχικά, η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση χωρίστηκε σε επεισόδια. Ένα επεισόδιο 

ορίστηκε ως το κομμάτι της διερεύνησης στο οποίο ένας μαθητής διατύπωσε μια υπόθεση ή 

παρατήρηση, πρότεινε ένα πείραμα, κατέληξε σε ένα συμπέρασμα κλπ, και ακολούθησε η 

αντίδραση του άλλου μαθητή στην εισήγηση του πρώτου. Ένα επεισόδιο μπορεί να 

αποτελείται από ένα ή περισσότερους κύκλους συζήτησης, ενώ το επεισόδιο τερματίζεται, 

όταν ένας από τους δυο μαθητές διατυπώσει μια νέα υπόθεση ή παρατήρηση, προτείνει ένα 

πείραμα κλπ, που δε σχετίζεται με τον προηγούμενο διάλογο ανάμεσα στους δυο μαθητές, 

δηλαδή όταν ένας μαθητής εκφράσει μια διαφορετική ιδέα ή διεξαχθεί μια νέα συζήτηση 

ανάμεσα στους δυο μαθητές με βάση νέα στοιχεία. 

Στη συνέχεια, κάθε επεισόδιο κωδικοποιήθηκε είτε ως “μη συνεργατικό,” είτε ως 

“συνεργατικό” επεισόδιο. Ένα επεισόδιο κωδικοποιήθηκε ως “μη συνεργατικό,” όταν ο ένας 

μαθητής διατύπωσε μια υπόθεση ή παρατήρηση, πρότεινε ένα πείραμα κλπ, και ο άλλος 

μαθητής (α) αποδέχτηκε παθητικά την άποψη αυτή, (β) διαφώνησε χωρίς αιτιολόγηση, (γ) 

επανάλαβε αυτό που είπε ο άλλος μαθητής, (δ) αγνόησε παντελώς αυτό που ανέφερε ο άλλος 

μαθητής ή (ε) πρότεινε κάτι άσχετο. Στην περίπτωση όπου σε ένα επεισόδιο παρατηρήθηκε 

εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στους δυο μαθητές, τότε αυτό κωδικοποιήθηκε ως 

“συνεργατικό.” 

Ακολούθως, η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση αναπαραστάθηκε οπτικά με τη χρήση 

του λογισμικού Inspiration. Το σχήμα 26 παρουσιάζει την οπτική αναπαράσταση των 

συνολικών επεισοδίων της “κατά δυάδα” διερεύνησης (ΥΥ)1111. Τα κόκκινα άγκιστρα 

διαχωρίζουν το κάθε επεισόδιο, ενώ τα επεισόδια που είναι ενωμένα με κόκκινη γραμμή 

αναπαραστούν τα “συνεργατικά” επεισόδια. Συνολικά, η “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)1 

αποτελείτο από 32 επεισόδια από τα οποία τα 11 επεισόδια κωδικοποιήθηκαν ως 

“συνεργατικά.” 

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να διευκρινιστεί ότι, αρχικά, δόθηκε έμφαση στη 

συνολική εντύπωση του τρόπου εργασίας των μαθητών. Επομένως, ήταν μια αρχική 

εκτίμηση, χωρίς, όμως η εξέταση να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα επεισόδια. Στη φάση 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 174

αυτή γίνεται μια μικροσκοπική εξέταση, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κάθε 

επεισόδιο ξεχωριστά.  

Για να ποσοτικοποιηθεί ο βαθμός συνεργασίας μέσα σε μια δυάδα, χρησιμοποιήθηκε ο 

“Δείκτης Συνεργασίας στη Δυάδα.” Για να υπολογιστεί ο “Δείκτης Συνεργασίας στη Δυάδα,” 

διαιρέθηκε ο συνολικός αριθμός των “συνεργατικών” επεισοδίων με το συνολικό αριθμό των 

επεισοδίων (“συνεργατικών” και μη “συνεργατικών”), που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 

της “κατά δυάδα” διερεύνησης. Επομένως, ο “Δείκτης Συνεργασίας στη Δυάδα” μπορούσε να 

λάβει τις τιμές 0-1. Η τιμή 0 δείχνει ότι οι δυο μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά σε όλη τη 

διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης, ενώ η τιμή 1 δηλώνει ότι οι δυο μαθητές εργάστηκαν 

συνεργατικά σε όλη τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης. Έτσι, αν ο “Βαθμός 

Συνεργασίας στη Δυάδα” είναι κοντά στο 0, σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές 

εργάστηκαν ανταγωνιστικά στο μεγαλύτερο μέρος της “κατά δυάδα” διερεύνησης. Αντίθετα, 

αν ο Βαθμός Συνεργασίας μιας δυάδας είναι κοντά στο 1, σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι 

μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά στο μεγαλύτερο μέρος της “κατά δυάδα” διερεύνησης. Ο 

Βαθμός Συνεργασίας της κάθε δυάδας, δηλαδή, το ποσοστό των “συνεργατικών” επεισοδίων, 

φαίνεται στον Πίνακα 3. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 3, προκύπτει ότι ο Μέσος Όρος 

(MO) του Βαθμού Συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές κάθε δυάδας ήταν 

0,149 (ΤΑ= 0,143), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαθητές ανάλωσαν τον περισσότερο χρόνο 

εργαζόμενοι ανταγωνιστικά. Πιο αναλυτικά, ο ΜΟ για τις δυάδες τύπου (ΥΥ) ήταν 0,263 

(ΤΑ= 0,154), για τις δυάδες τύπου (ΥΧ) ήταν 0,113 (ΤΑ= 0,113) και για τις δυάδες τύπου 

(ΧΧ) ήταν 0,069 (ΤΑ= 0,068), αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στις δυάδες των τύπων (ΥΧ) και 

(ΧΧ) παρατηρείται ότι η ΤΑ να είναι σχεδόν ίση με τον ΜΟ και αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι ένας μεγάλος αριθμός δυάδων (10 και 12, αντίστοιχα) είχαν βαθμό συνεργασίας 0 ή 

σχεδόν 0.  

Για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διαφορές που σημειώθηκαν ανάμεσα στους ΜΟ 

του Βαθμού Συνεργασίας των τριών τύπων δυάδων ήταν στατιστικά σημαντικές, 

εφαρμόστηκε η ανάλυση διασποράς με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και 

εξαρτημένη μεταβλητή το βαθμό συνεργασίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδειξαν 

ότι οι διαφορές μεταξύ των ΜΟ του βαθμού συνεργασίας των τριών τύπων δυάδων ήταν 

στατιστικά σημαντικές [F(2, 57)= 15,072, p= 0,000]. Εφαρμόστηκε, στη συνέχεια, το κριτήριο 
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Σχήμα 26. Οπτική Αναπαράσταση της “Κατά Δυάδα” Διερεύνησης (ΥΥ)1 ΑΝ
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των πολλαπλών συγκρίσεων του Scheffe, για να εντοπιστούν οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους ΜΟ. Οι συγκρίσεις των ΜΟ με το κριτήριο του Scheffe έδειξαν ότι 

ο ΜΟ του βαθμού συνεργασίας των δυάδων (ΥΥ) ήταν στατιστικά μεγαλύτερος από το ΜΟ 

του βαθμού συνεργασίας των δυάδων (ΥΧ) και (ΧΧ), γεγονός που υποδεικνύει ότι οι μαθητές 

που ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΥΥ) εργάστηκαν συνεργατικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

μαθητές των άλλων τύπων δυάδων. Δεν υπήρχε, ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των βαθμών συνεργασίας των δυο άλλων τύπων δυάδων. 

4.1.3 Εντοπισμός του Γενικού και του “Εικονικού” Διακόπτη της Συσκευής 

Οι δυάδες, διατυπώνοντας μια σειρά από υποθέσεις και εκτελώντας τα αντίστοιχα 

πειράματα με τη συσκευή, κατάφεραν να εντοπίσουν ή όχι το γενικό ή τον “εικονικό” 

διακόπτη της συσκευής ή και τους δυο διακόπτες. Από τον Πίνακα 3, φαίνεται ότι 18 δυάδες 

κατόρθωσαν να εντοπίσουν και το γενικό και τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. 

Επιπρόσθετα, 12 δυάδες κατόρθωσαν να εντοπίσουν μόνο το γενικό διακόπτη της συσκευής, 

ενώ 2 δυάδες κατόρθωσαν να εντοπίσουν μόνο τον “εικονικό” διακόπτη.  

4.1.3.1 Γενικός Διακόπτης 

Δώδεκα δυάδες, εκτός από τις 18 δυάδες που εντόπισαν και τους δυο διακόπτες, 

κατόρθωσαν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής. Πιο αναλυτικά, σχεδόν όλες οι 

δυάδες τύπου (ΥΥ) (n= 17) καθώς και λίγο περισσότερες από τις μισές δυάδες τύπου (ΥΧ) 

(n= 12) κατόρθωσαν να επιλύσουν το πρόβλημα με το γενικό διακόπτη, ενώ μόνο μια δυάδα 

τύπου (ΧΧ) κατόρθωσε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των δυάδων (n= 25) εντόπισε το γενικό διακόπτη κατά τη διάρκεια των Σταδίων 1 

και 2. Πιο αναλυτικά, οι μισές δυάδες (n= 16) εντόπισαν το γενικό διακόπτη κατά τη διάρκεια 

του Σταδίου 1, εννιά δυάδες τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια του Σταδίου 2, ενώ τρεις δυάδες 

τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια του Σταδίου 3. Τέλος, δυο δυάδες τον εντόπισαν μετά την 

ολοκλήρωση της “κατά δυάδα” διερεύνησης και μετά από προτροπή του ερευνητή για 

επανεξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων (Στάδιο 4). Δεν παρατηρήθηκαν, 

ωστόσο, σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους τύπους των δυάδων (ΥΥ) και (ΥΧ) όσον αφορά 

τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη κατά στάδιο. Η μόνη διαφορά που εντοπίστηκε 

αφορούσε το Στάδιο 2, όπου πέντε δυάδες (ΥΥ) σε σύγκριση με δυο δυάδες (ΥΧ) εντόπισαν 

το γενικό διακόπτη. 
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Αντίθετα, οι μαθητές των άλλων τριάντα δυάδων δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν το 

γενικό διακόπτη. Αναλυτικότερα, σχεδόν όλοι οι μαθητές των δυάδων τύπου (ΧΧ) (n= 18) 

[(ΧΧ)1, (ΧΧ)2, (ΧΧ)3, (ΧΧ)4, (ΧΧ)5, (ΧΧ)6, (ΧΧ)7, (ΧΧ)10, (ΧΧ)11, (ΧΧ)12, (ΧΧ)13, (ΧΧ)14, 

(ΧΧ)15, (ΧΧ)16, (ΧΧ)17, (ΧΧ)18, (ΧΧ)19, (ΧΧ)20], πέντε δυάδων τύπου (ΥΧ) [(ΥΧ)7, (ΥΧ)12, 

(ΥΧ)14, (ΥΧ)17, (ΥΧ)19] και τριών δυάδων τύπου (ΥΥ) [(ΥΥ)6, (ΥY)9, (ΥΥ)10] δεν κατέβαλαν 

προσπάθεια να επεξηγήσουν, γιατί σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες φωτοβολεί ή δε 

φωτοβολεί λαμπτήρας. Το απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)7 που 

ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό της τάσης αυτής των μαθητών, ενώ, για τη διευκόλυνση της 

συζήτησης, ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τα 20 πρώτα πειράματα που εκτελέστηκαν από τη δυάδα 

(ΧΧ)7. 

Πίνακας 9 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)7 

 

X13: Να βάλουμε τους (διακόπτες) 1, 2 και 3 πάνω και τους (διακόπτες) 4 και 5 
κάτω. Πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 8. 

X14: Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω να βάλουμε τους (διακόπτες) 1 και 2 κάτω και τους 
(διακόπτες) 3, 4 και 5 πάνω και θα ανάψει είτε η λάμπα 1, είτε η λάμπα 2. 

X13: Συμφωνώ (Π21: ΚΚΠΠΠ). 
X14: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω).  
X13: Να βάλουμε το (διακόπτη) 2 πάνω και τους υπόλοιπους (διακόπτες) κάτω. 

Νομίζω θα ανάψει η λάμπα 2. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π11 1, 2, 3, 4 κάτω, 5 πάνω 7 

Π2 Όλοι πάνω εκτός το 2 ΚΑΜΙΑ Π12 2,  5 πάνω 5 

Π3 3 κάτω 2 Π13 1, 4 πάνω 4 

Π4 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π14 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π15 
Όλοι κάτω εκτός  

από το 2 
5 

Π6 
Όλοι κάτω εκτός  

από το 5 
7 Π16 

Όλοι πάνω εκτός  
από 1, 5 

ΚΑΜΙΑ 

Π7 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π17 
Όλοι κάτω εκτός  

από 1, 5 
8 

Π8 1, 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π18 3 πάνω, 2 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π9 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π19 
1, 2 πάνω  

και οι άλλοι κάτω 
6 

Π10 1, 2, 3, 4 πάνω, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π20 
4, 5 πάνω  

και οι άλλοι κάτω 
3 
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X14: Συμφωνώ (Π22: ΚΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά, 
άναψε η λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  

X13: Εγώ νομίζω, για να ανάψει η λάμπα 2, πρέπει να βάλουμε το (διακόπτη) 1 πάνω 
και τους άλλους (διακόπτες) κάτω. 

X14: Εγώ διαφωνώ. Νομίζω να βάλουμε  τους (διακόπτες) 1 και το 4 πάνω και τους 
άλλους (διακόπτες) κάτω, για να ανάψει η λάμπα 2.  

X13: Συμφωνώ (Π24: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 4 τελικά. Εγώ πιστεύω ότι, για να ανάψει η λάμπα 1, πρέπει να βάλουμε 
το (διακόπτη) 1 πάνω και όλους τους άλλους (διακόπτες) κάτω. 

X14: Διαφωνώ. Πιστεύω ότι για να ανάψει η λάμπα 2, πρέπει να βάλουμε τους 
(διακόπτες) 1 και 5 πάνω και τους άλλους (διακόπτες) κάτω. 

X13: Διαφωνώ. Εγώ νομίζω να βάλουμε το (διακόπτη) 1 πάνω, το (διακόπτη) 2 
κάτω, το (διακόπτη) 3 κάτω, το (διακόπτη) 4 κάτω και το (διακόπτη) 5 κάτω. 

X14: Συμφωνώ (Π25: ΠΚΚΚΚ). 
X13: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω). Αν βάλουμε τους (διακόπτες) 2 και 3 πάνω και τους άλλους 
(διακόπτες) κάτω, θα ανάψει η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

X14: Συμφωνώ (Π26: ΚΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά. Να βάλουμε τους (διακόπτες) 1, 3, 5 κάτω και τους άλλους (διακόπτες) 
πάνω, για να ανάψει η λάμπα 1. 

X13: Συμφωνώ (Π27: ΚΠΚΠΚ). 
X14: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω). Τις ανάψαμε όλες. 

 

Είναι φανερό από τον προηγούμενο διάλογο ότι οι μαθητές εργάστηκαν ως μηχανικοί 

(Schauble κ.ά., 1991), αφού δεν ενδιαφέρονταν για τον εντοπισμό αιτιωδών σχέσεων και για 

έλεγχο της επίδρασης όλων των διακοπτών, αλλά μόνο να πετύχουν ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Πιο αναλυτικά, ο βασικός σκοπός των μαθητών, κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης, ήταν η φωτοβολία όλων των λαμπτήρων της συσκευής (ενός κάθε φορά) και όχι 

η επεξήγηση του τρόπου που φωτοβολούσαν οι λαμπτήρες. Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι η 

φωτοβολία ή όχι ενός λαμπτήρα δε γινόταν με συστηματικό τρόπο και ανάλογα με το 

συνδυασμό των διακοπτών. Οι μαθητές, παρόλο που παρατηρούσαν ότι, σε κάποιες 

πειραματικές προσπάθειες, φωτοβολούσε λαμπτήρας, δεν κατέβαλλαν προσπάθεια να 

επεξηγούν, γιατί φωτοβολούσε λαμπτήρας στις περιπτώσεις αυτές. Επιπρόσθετα, 

αξιοποιούσαν μόνο τα πειράματα που είχαν ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία λαμπτήρα (θετικά 

πειράματα) και αγνοούσαν τα πειράματα που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι 

χαρακτηριστικές συμπεριφορές των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως μηχανικοί (Schauble 

κ.ά., 1991). 
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Οι μαθητές τριών δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)5, (ΥΧ)13, (ΥΧ)15] και μιας δυάδας (ΧΧ) 

[(ΧΧ)8], παρόλο που προσπάθησαν να επεξηγήσουν γιατί φωτοβολεί ή δε φωτοβολεί 

λαμπτήρας, εντούτοις δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής. Στις 

τρεις περιπτώσεις [(ΥΧ)5, (ΥΧ)13, (ΥΧ)15], η αποτυχία για εντοπισμό του γενικού διακόπτη 

οφειλόταν αποκλειστικά στον τρόπο καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων, όπως 

φαίνεται μέσα από το διάλογο από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΧ)13 και τα πειράματα 

που εκτελέστηκαν, που φαίνονται στον Πίνακα 10. 

Πίνακας 10 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΧ)13 

       

(Μετά το τέλος της “κατά δυάδα” διερεύνησης) 
Ερευνητής: Θέλω να παρατηρήσετε προσεκτικά για τελευταία φορά τα δεδομένα που 

έχετε σημειώσει στο έντυπο καταγραφής, μήπως καταλήξετε και σε κάποιο άλλο 
συμπέρασμα.  

Ψ53: Λοιπόν.....Χμ!. Μπορούμε, κύριε, να έχουμε μια λευκή κόλλα για να γράφουμε 
κάποια πράγματα;  

Ερευνητής: Βεβαίως! (ο ερευνητής δίνει στα παιδιά μια λευκή κόλλα).  
Ψ53: Ευχαριστώ. Να σημειώνουμε στο χαρτί όλα τα πειράματα στα οποία ανάψαμε 

λάμπα. Μετά, να τα παρατηρήσουμε προσεκτικά, μήπως βρούμε κάποιο μοτίβο 
στον τρόπο που ανάβουν οι λάμπες. ΣυμφωνείςP;  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π18 2+3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1+4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π19 1+3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π3 Όλα κάτω 7 Π20 2+3+5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1 πάνω 8 Π21 1+3+5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1+2 πάνω 6 Π22 2+4+5 πάνω 1 

Π6 1+2+3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π23 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π7 5 πάνω 7 Π24 Όλα πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π8 4+5 πάνω 3 Π25 1 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π9 3+4+5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π26 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π10 5 πάνω 7 Π27 3 κάτω 2 

Π11 2 πάνω 5 Π28 3+5 κάτω 2 

Π12 1+5 πάνω 8 Π29 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π13 2+5 πάνω 5 Π30 4+5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π14 3+5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π31 2+4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π15 3+4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π32 1+5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π16 4+5 πάνω 3 Π33 2+3 κάτω 4 

Π17 2+4 πάνω 1    
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Χ53: Συμφωνώ. 
Ψ53: (Ο μαθητής Ψ53 εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα 

και σημειώνει στο χαρτί). Η λάμπα 1 άναψε, όταν βάλαμε το 2 και το 4 πάνω 
(πείραμα Π17). Η λάμπα 2 άναψε με το 3 και το 5 κάτω (πείραμα Π28), η λάμπα 
3 άναψε, όταν βάλαμε το 4 και το 5 πάνω (πείραμα Π16). Η λάμπα 4 άναψε με 
το 2 και το 3 κάτω (πείραμα Π33), η λάμπα 5 άναψε, όταν βάλαμε το 2 και το 5 
πάνω (πείραμα Π13). Το λαμπάκι 6 άναψε, όταν είχαμε το 1 και το 2 πάνω 
(πείραμα Π5). Η λάμπα 7 άναψε, όταν ήταν όλοι κάτω (πείραμα Π3). 

Χ53: Η λάμπα 7 άναψε και όταν ήταν  το 5 πάνω (πείραμα Π7). 
Ψ53: Ναι, όταν ήταν και το 5 πάνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. 
Χ53: Εγώ μπερδεύτηκα.  
Ψ53: Κι εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. 
Ερευνητής: Μήπως καταλήξατε σε κάποιο συμπέρασμα;   
Ψ53: Κάποτε ανάβει λάμπα, όταν τους βάζουμε πάνω και κάποτε ανάβει λάμπα, όταν 

τους βάζουμε κάτω. Το ίδιο συμβαίνει, όταν δεν ανάβει λάμπα.  
Ερευνητής: Σας βοηθά σε κάτι αυτή η παρατήρηση;   
Ψ53: Όχι.  
Χ53: Όχι. 

 

Η προηγούμενη συζήτηση δείχνει ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν αρκετά στην 

προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, για να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. Αυτό οφειλόταν 

κυρίως στον τρόπο που επέλεξαν τα παιδιά, για να καταγράφουν τα πειραματικά τους 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, από το έντυπο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, 

προκύπτει ότι τα παιδιά, σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες, κατέγραφαν μόνο τους 

διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση πάνω και, σε κάποιες άλλες πειραματικές προσπάθειες, 

κατέγραφαν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω. Η συγκεκριμένη πρακτική 

δημιούργησε μεγάλη σύγχυση στην προσπάθεια των παιδιών να εντοπίσουν τυχόν ομοιότητες 

ή διαφορές στη θέση των διακοπτών στα πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας. Φαίνεται 

ότι τα παιδιά δεν ήταν σε θέση να αντιλαμβάνονται ότι αν σε ένα πείραμα σημειώνονταν μόνο 

οι διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω, τότε εύκολα θα μπορούσαν να εντοπίζουν και τη 

θέση των διακοπτών που βρίσκονταν στη θέση πάνω και αντίστροφα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, οι τρεις συγκεκριμένες δυάδες να μην εντοπίσουν ούτε το γενικό, αλλά ούτε και 

τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής, αφού δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα πειραματικά 

αποτελέσματα και αγνόησαν εντελώς τα πειράματα στα οποία δε φωτοβολούσε λαμπτήρας. 

Οι μαθητές της δυάδας (ΧΧ)8 αντιμετώπισαν μια διαφορετική δυσκολία, όπως 

φαίνεται από το απόσπασμα που ακολουθεί και τη σύνοψη των 16 πειραμάτων που εκτέλεσε η 
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δυάδα, που φαίνονται  στον Πίνακα 11. 
 

Πίνακας 11 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)8                                                                                                 

 
X15: Να βάλουμε τον 1P

ο
P κάτω,  το 2P

ο
P κάτω, τον 3 P

ο
P πάνω,  τον 4 P

ο
P πάνω και τον 5P

ο
P 

κάτωP. 
X16: Όχι. Ο διακόπτης 5 να μείνει πάνω. 
X15: Εντάξει! (Π17: ΚΚΠΠΠ) (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

καμιά λαμπίτσα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 
X16: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα) Βρήκα 

κάτι. Τον 3 P

ο
P διακόπτη όταν τον έχουμε κάτω, ανάβει μια λαμπίτσα. Άμα τον 

έχουμε πάνω, δεν ανάβει. Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 4 πάνω και τον 3 
και 5 κάτω. 

X15: Να βάλουμε τον 1P

ο
P κάτω,  το 2P

ο
P κάτω, τον 3 P

ο
P πάνω,  τον 4 P

ο
P πάνω και τον 5P

ο
P 

κάτωP. 
X16: Όχι. Ο διακόπτης 5 να μείνει πάνω. 
X15: Εντάξει! (Π17: ΚΚΠΠΠ) (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

καμιά λαμπίτσα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 
X16: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα) Βρήκα 

κάτι. Τον 3 P

ο
P διακόπτη όταν τον έχουμε κάτω, ανάβει μια λαμπίτσα. Άμα τον 

έχουμε πάνω, δεν ανάβει. Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 4 πάνω και τον 3 
και 5 κάτω. 

X15: Να το κάμουμε (Π18: ΠΠΚΠΚ). 
X16: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λαμπίτσα 2 (ο γενικός 

διακόπτης ήταν κάτω).   
X15: Να βάλουμε  το (διακόπτη) 1 κάτω και όλους τους άλλους (διακόπτες) πάνω;  
X16: Εντάξει (Π19: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

λαμπίτσα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 
X15: Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 4 πάνω και τους άλλους κάτωP.  
X16: Ναι (Π20: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά, καταφέραμε 

και ανάψαμε τη λαμπίτσα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Τις ανάψαμε 
όλες, κύριε. Τελειώσαμε. 

Ερευνητής: Μήπως καταλήξατε σε κάποια συμπεράσματα για το πως δουλεύει αυτή η 
συσκευήP; P  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 3 κάτω 1, 2, 4, 5 πάνω 2 Π9 2, 4 κάτω 1, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 3 κάτω 2, 4, 5 πάνω 1 Π10 2, 3, 4 κάτω 1, 5 πάνω 8 

Π3 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 Π11 2, 4, 5 κάτω 1, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 2, 3, 5 κάτω 4 πάνω 3 Π12 1, 2, 4, 5 κάτω 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π13 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 

Π6 2 πάνω 1, 3, 4, 5 κάτω 5 Π14 1, 2 πάνω 3, 4, 5 κάτω 6 

Π7 1, 2 πάνω 3, 4, 5 κάτω 6 Π15 1, 2 κάτω 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π8 1, 2, 3 πάνω 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π16 1, 3, 4 πάνω 2, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 
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X16: Κάναμε πολλά πειράματα. Σε μερικά άναβε λαμπίτσα και σε μερικά δεν άναβε 
λαμπίτσα. Τελικά, τα καταφέραμε και τις ανάψαμε όλες, αλλά με διαφορετικούς 
τρόπους την κάθε μια. 

Ερευνητής: Κάποιο άλλο συμπέρασμα; 
X15: Ναι. Σε κανένα πείραμα δεν άναψαν δυο λαμπάκια (ταυτόχρονα). Πάντα μόνο 

ένα. 
Ερευνητής: Θέλω να ρίξετε μια τελευταία ματιά στα δεδομένα σας, μήπως 

καταλήξετε και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα. 
X16: (Μετά από λίγο). Δε βρήκαμε άλλο συμπέρασμα. 

 

Στην προηγούμενη συζήτηση, φαίνεται η αδυναμία των συγκεκριμένων παιδιών να 

αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τη διαπίστωση που είχαν κάνει σχετικά με το διακόπτη 3. 

Συγκεκριμένα, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π17 που είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ο 

μαθητής Χ16 εξέτασε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα και διατύπωσε 

την κύρια υπόθεση ότι “όταν ο διακόπτης 3 βρίσκεται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένα λαμπάκι, 

ενώ, όταν βρίσκεται στη θέση πάνω, κανένα λαμπάκι δε φωτοβολεί.” Ο μαθητής Χ15 αγνόησε 

όμως την υπόθεση αυτή. Στη συνέχεια, ο μαθητής Χ16 πρότεινε την εκτέλεση του πειράματος 

Π18, χωρίς να αναφέρει αν ο σκοπός του πειράματος ήταν ο έλεγχος της υπόθεσης σχετικά με 

το διακόπτη 3. Το πείραμα εκτελέστηκε, αφού προηγουμένως ο μαθητής Χ15 συμφώνησε, με 

αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 2. Ακολούθως, εκτελέστηκε το πείραμα Π19 με 

αρνητικό αποτέλεσμα και το πείραμα Π20 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 4 και η 

διερεύνηση τερματίστηκε. Αμέσως μετά, ο ερευνητής ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν τα 

συμπεράσματά τους σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. Ο μαθητής Χ16 ανέφερε ότι 

παρατήρησε ότι σε κάποιες πειραματικές περιπτώσεις φωτοβολεί λαμπτήρας και σε κάποιες 

πειραματικές περιπτώσεις όχι, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στη διαπίστωση που είχε κάνει 

για το διακόπτη 3, ενώ ο μαθητής Χ15 ανέφερε ότι μόνο ένα λαμπάκι φωτοβολεί σε κάθε 

πειραματική προσπάθεια. Ακόμα και μετά από την παρότρυνση του ερευνητή για επανεξέταση 

των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, ο μαθητής Χ16 δεν έκανε καμιά αναφορά στο 

διακόπτη 3. Οι μαθητές ικανοποιήθηκαν με μερικά αρχικά συμπεράσματα που κατέληξαν με 

επαγωγικό τρόπο.   

Οι δυάδες εντόπισαν το γενικό διακόπτη είτε με συντονισμό υποθέσεων και 

πειραματικών δεδομένων, είτε με προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών 

δεδομένων. Συνολικά, 11 δυάδες (ΥΥ) [(ΥΥ)2, (ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ), (ΥΥ)11, (ΥΥ)12, (ΥΥ)13, 

(ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)18, (ΥΥ)20] και 3 δυάδες (ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)6, (ΥΧ)8] εντόπισαν το 
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γενικό διακόπτη της συσκευής με συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, ενώ 6 

δυάδες (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)3, (ΥΥ)8, (ΥΥ)14, (ΥΥ)17, (ΥΥ)19], 9 δυάδες (ΥΧ) [(ΥΧ)1, (ΥΧ)3, 

(ΥΧ)4, (ΥΧ)9, (ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)16, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] και μια δυάδα (ΧΧ) [(ΧΧ)9] εντόπισαν 

το γενικό διακόπτη μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών 

δεδομένων. Η πλειοψηφία των δυάδων τύπου (ΥΥ) (n= 11) εντόπισε το γενικό διακόπτη με 

συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, ενώ η πλειοψηφία των δυάδων τύπου 

(ΥΧ) (n= 9) εντόπισε το γενικό διακόπτη, μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων 

πειραματικών δεδομένων.    

Επτά δυάδες τύπου (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ)12, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19], σε 

αντίθεση με τέσσερις δυάδες τύπου (ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)6] και καμιά δυάδα 

τύπου (ΧΧ), κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής από τα πρώτα 

πειραματικά αποτελέσματα. Στο απόσπασμα που ακολουθεί από την “κατά δυάδα” 

διερεύνηση (ΥΥ)18, φαίνεται ότι ο γενικός διακόπτης εντοπίστηκε με βάση τα εφτά πρώτα 

πειράματα του Πίνακα 12. 

Πίνακας 12 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)18                                                                                                

  

Ψ36: Να βάλουμε τους διακόπτες 1 και 3 κάτω και, όταν πατήσουμε το κουμπάκι, θα 
ανάψει μια λάμπα που δεν άναψε ακόμη. 

Ψ35: Συμφωνώ (Π8: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά άναψε 
η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). (Εξετάζει προσεκτικά τα 
καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Χμ! Κάτι βρήκα. Στο πείραμα 6, άναψε 
λάμπα όταν είχαμε 1, 3, 4, 5 κάτω. Στο πείραμα 8, άναψε λάμπα όταν είχαμε 1 
και 3 κάτω. Άρα, πιστεύω ότι όταν έχουμε τους διακόπτες 1 και 3 κάτω και 
τους άλλους είτε πάνω, είτε κάτω, ανάβει μια λάμπα.  

Ψ36: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Αυτό που λες 
δεν ισχύει στο πείραμα 2. Στο πείραμα αυτό, άναψε η λάμπα 8, αλλά ο 
διακόπτης 1 ήταν πάνω. Χμ!....Μήπως πρέπει ο διακόπτης 3 να είναι κάτω, για 
να ανάψει μια λάμπα. Τι λεςP;  

Ψ35: Καλή η παρατήρησή σου, αλλά να δοκιμάσουμε ένα πείραμα, για να είμαστε 
σίγουροι. Προτείνω να βάλουμε μόνο το διακόπτη 3 κάτω, για να δούμε αν θα 
ανάψει λάμπα.  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π5 1, 2, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 2, 3, 4, 5 κάτω 8 Π6 1, 3, 4, 5 κάτω 5 

Π3 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π7 2, 3, 4 κάτω 8 

Π4 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ    
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Ψ36: Συμφωνώ (Π9: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 2. Άρα, όταν είναι ο διακόπτης 3 κάτω, ανάβει μια λάμπα. Από δω κι 
εμπρός να έχουμε το διακόπτη 3 πάντα κάτω.  

Ψ35: Συμφωνώ. Να τον έχουμε πάντα κάτω το διακόπτη 3 και να προσπαθήσουμε να 
ανάψουμε και τις λάμπες που δεν άναψαν ακόμη. 

 

Στο απόσπασμα αυτό, τα παιδιά κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη με 

συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, μετά την εκτέλεση του 

πειράματος Π7, ο μαθητής Ψ36 πρότεινε να τοποθετηθούν οι διακόπτες 1 και 3 στη θέση κάτω 

και υποστήριξε ότι θα φωτοβολούσε ένας λαμπτήρας που δεν είχε φωτοβολήσει ακόμη. Ο 

μαθητής Ψ35 συμφώνησε και το πείραμα εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο 

λαμπτήρας 1. Ο μαθητής Ψ35 σύγκρινε τις θέσεις των διακοπτών στα πειράματα Π6 και Π8 και 

διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “όταν οι διακόπτες 1 και 3 βρίσκονται στη θέση κάτω, 

ανεξάρτητα από τη θέση των άλλων διακοπτών, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Ο μαθητής Ψ36 

απόρριψε την υπόθεση αυτή, γιατί διαπίστωσε, μετά από προσεκτική εξέταση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων, ότι στο πείραμα Π2 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8, ο 

διακόπτης 1 ήταν στη θέση πάνω και διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “για να φωτοβολήσει 

λαμπτήρας, πρέπει ο διακόπτης 3 να βρίσκεται στη θέση κάτω.” Για να ελεγχθεί η υπόθεση 

αυτή, ο μαθητής Ψ35 πρότεινε την εκτέλεση ενός πειράματος θετικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, 

πρότεινε να τοποθετηθεί μόνο ο διακόπτης 3 στη θέση κάτω. Το πείραμα εκτελέστηκε, αφού 

προηγουμένως ο μαθητής Ψ36 συμφώνησε, με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 2, 

γεγονός που θεωρήθηκε ως επαλήθευση της υπόθεσης και οι μαθητές συμφώνησαν να 

διατηρούν μέχρι το τέλος της διερεύνησης το διακόπτη 3 στη θέση κάτω. Ο εντοπισμός του 

γενικού διακόπτη βοήθησε τους μαθητές να περιορίσουν σημαντικά το χώρο των πειραμάτων 

τους, αφού τα πειράματα που εκτέλεσαν στη συνέχεια προέκυπταν από τους συνδυασμούς 

των υπόλοιπων τεσσάρων διακοπτών της συσκευής, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

χώρου των πειραμάτων σε 16 μόνο πειράματα. 

Σε 10 “κατά δυάδα” διερευνήσεις (ΥΥ) [(ΥΥ)2, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)11, (ΥΥ)12, (ΥΥ)13, 

(ΥΥ)14, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)20], 8 “κατά δυάδα” διερευνήσεις (ΥΧ) [(ΥΧ), (ΥΧ)8, (ΥΧ)9, 

(ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)16, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] και μια “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ) [(ΧΧ)9], οι 

μαθητές άφηναν αρκετές πληροφορίες αναξιοποίητες, ενώ αν αξιοποιούσαν πιο 

αποτελεσματικά τα καταγραμμένα πειραματικά τους αποτελέσματα, θα μπορούσαν να 

εντοπίσουν το γενικό διακόπτη σε προγενέστερο σημείο της διερεύνησης. Η πλειοψηφία των 
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μαθητών αυτών (n= 12) εντόπισε το γενικό διακόπτη κατά τη διάρκεια του σταδίου της 

Αρχικής Διερεύνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η “κατά δυάδα” διερεύνηση 

(ΥΥ)15, όπου η δυάδα εντόπισε το γενικό διακόπτη, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των 7 

πρώτων πειραμάτων που φαίνονται στον Πίνακα 13. 

Πίνακας 13 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)15    

 
Ψ30: Αν βάλουμε τους διακόπτες 3 και 5 πάνω και τους υπόλοιπους κάτω, πιστεύω 

ότι θα ανάψει ένα λαμπάκι. 
Ψ29: Συμφωνώ (Π8: ΚΚΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

κανένα (ο γενικός διακόπτης ήταν ανοικτός). (Εξετάζει προσεκτικά τα 
καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα). Όταν ήταν κάτω ο 3 και ο 5 
(πείραμα Π4), άναψε το λαμπάκι 2. Τώρα, βάλαμε το 3 και το 5 πάνω και δεν                                        

άναψε λαμπάκι. Άρα, όταν βάζουμε το 3 και το 5 κάτω, ανάβει ένα λαμπάκι. 
Όταν είναι πάνω, δεν ανάβει.  

Ψ30: Να δοκιμάσουμε πειράματα, για να δούμε αν είμαστε σωστοί. Να κατεβάσουμε 
το 3 και το 5 κάτω (οι διακόπτες 1, 2, 4  παρέμειναν στη θέση κάτω), για να 
δούμε αν θα ανάψει λαμπάκι.  

Ψ29: Συμφωνώ (Π9: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το 
λαμπάκι 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κλειστός). Είμαστε σωστοί.  

Ψ30: Να αφήσουμε πάλι το 3 και το 5 κάτω, μαζί με το 1 και το 4 και να ανεβάσουμε 
το 2. Πιστεύω θα ανάψει κάποιο από τα λαμπάκια.  

Ψ29: Συμφωνώ (Π10: ΚΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το 5 
(ο γενικός διακόπτης ήταν κλειστός).  

Ψ30: Να αφήσουμε πάλι το 3 και το 5 κάτω και τους υπόλοιπους να τους βάλουμε 
πάνω, για να δούμε αν θα ανάψει λαμπάκι.  

Ψ29: Συμφωνώ (Π11: ΠΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το 
λαμπάκι 2 (ο γενικός διακόπτης ήταν κλειστός). Να βάλουμε τώρα το 3 και το 
5 πάνω και το 1, 2 και 4 κάτω. Αν είμαστε σωστοί, δε θα ανάψει λαμπάκι. 

Ψ30: Συμφωνώ (Π12: ΚΚΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
κανένα (ο γενικός διακόπτης ήταν ανοικτός). Αν βάλουμε το 3 και το 5 κάτω 
μαζί με το 4, θα ανάψει πάλι ένα λαμπάκι. 

Ψ29: Συμφωνώ (Π13: ΠΠΚΚΚ). 
Ψ30: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 6 (ο γενικός 

διακόπτης ήταν κλειστός). Εγώ συμπεραίνω ότι οι διακόπτες 3 και 5 είναι οι 
μοναδικοί διακόπτες που δουλεύουν, ενώ οι άλλοι τρεις (διακόπτες) δε 
δουλεύουν. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π5 2, 3, 4 κάτω 8 

Π2 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π6 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π7 3, 4, 5 κάτω 6 

Π4 3, 5 κάτω 2    
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Ψ29: Συμφωνώ. Εγώ νομίζω να αφήσουμε κάτω το (διακόπτη) 3 και να ανεβάσουμε 
το 4 και το 5 (οι διακόπτες 1 και 2 παρέμειναν στη θέση πάνω), για να δούμε 
αν θα ανάψει ένα λαμπάκι. 

Ψ30: Ας το δοκιμάσουμε, για να δούμε αν δουλεύει μόνος του ο διακόπτης 3 (Π14: 
ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 2. 

Ψ29: Ο διακόπτης 3 είναι ο μοναδικός που δουλεύει, γιατί όταν βάλαμε μόνο το 5 
κάτω (πείραμα Π2), δεν άναψε κανένα από τα λαμπάκια. 

Ψ30: Συμφωνώ μαζί σου. 
Ψ29: Άρα, πρέπει να είναι κάτω ο διακόπτης 3, για ανάβει ένα λαμπάκι. 
Ψ30: Συμφωνώ. 

 

Μετά την εκτέλεση του πειράματος Π8, ο μαθητής Ψ29 σύγκρινε τις θέσεις των 

διακοπτών στα πειράματα Π4 και Π8 και διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “όταν οι διακόπτες 

3 και 5 είναι στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένα λαμπάκι.” Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, η 

δυάδα εκτέλεσε μια σειρά πέντε πειραμάτων που ήταν συνδυασμός πειραμάτων θετικού και 

αρνητικού ελέγχου (πειράματα Π9-Π13). Τα πειράματα Π9, Π10, Π11 και Π13 ήταν πειράματα 

θετικού ελέγχου, δηλαδή, πειράματα που είχαν σκοπό να επιβεβαιώσουν και όχι να 

απορρίψουν την υπόθεση. Στα πειράματα αυτά, οι διακόπτες 3 και 5 τοποθετήθηκαν στη θέση 

κάτω, με αποτέλεσμα να φωτοβολήσουν οι λαμπτήρες 7, 5, 2 και 6, αντίστοιχα. Αντίθετα, το 

πείραμα Π12 ήταν ένα πείραμα αρνητικού ελέγχου, αφού οι διακόπτες 3 και 5 τοποθετήθηκαν 

στη θέση πάνω. Αποτέλεσμα του πειράματος Π12 ήταν η μη φωτοβολία λαμπτήρα. Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτά, η δυάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “οι διακόπτες 3 και 5 είναι οι 

μοναδικοί διακόπτες που δουλεύουν,” υπονοώντας ότι οι διακόπτες 3 και 5 είναι γενικοί 

διακόπτες, αφού είναι συνδεδεμένοι με όλους τους λαμπτήρες. Στη συνέχεια, ο μαθητής Ψ30 

πρότεινε την εκτέλεση του πειράματος Π14 στο οποίο ο διακόπτης 3 τοποθετήθηκε στη θέση 

κάτω, ενώ ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω και υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει 

ένας λαμπτήρας. Παρόλο που η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν σύμφωνη με το συμπέρασμα 

που είχε καταλήξει η δυάδα σχετικά με τους διακόπτες 3 και 5, ο μαθητής Ψ31 συμφώνησε να 

εκτελεστεί το συγκεκριμένο πείραμα με το σκεπτικό να ελεγχθεί αν ο διακόπτης 3 δουλεύει 

και μόνος του. Το πείραμα Π14 εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 2. Ο 

μαθητής Ψ29 παρατήρησε προσεκτικά τα πειραματικά δεδομένα και, αξιοποιώντας το πείραμα 

Π2 στο οποίο ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε μόνος στη θέση κάτω και δε φωτοβόλησε 

λαμπτήρας, διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “ο διακόπτης 3 είναι ο μοναδικός διακόπτης που 

δουλεύει,” υπονοώντας ότι ο διακόπτης 3 είναι συνδεδεμένος με όλους τους λαμπτήρες και 

επομένως ήταν ο γενικός διακόπτης της συσκευής.  

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 187

Η συγκεκριμένη δυάδα θα μπορούσε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη σε προηγούμενο 

σημείο της διερεύνησης, αν αξιοποιούσε πιο αποτελεσματικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αν η δυάδα αξιοποιούσε τα αποτελέσματα των πειραμάτων Π2 

και Π5, θα απέρριπτε την υπόθεση σχετικά με τους διακόπτες 3 και 5. Συγκεκριμένα, στο 

πείραμα Π2 ο διακόπτης 3 ήταν στη θέση πάνω και ο διακόπτης 5 στη θέση κάτω και δε 

φωτοβόλησε λαμπτήρας, ενώ στο πείραμα Π5, ο διακόπτης 3 ήταν στη θέση κάτω και ο 

διακόπτης 5 στη θέση πάνω και φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8. Με τον τρόπο αυτό, η δυάδα  θα 

απέφευγε την εκτέλεση των πειραμάτων Π9-Π13 με τα οποία επιβεβαιώθηκε η υπόθεση αυτή 

και ταυτόχρονα θα μπορούσε να διατυπώσει μια νέα υπόθεση σχετικά με το διακόπτη 3 και 

πιθανόν, μετά την εκτέλεση των αντίστοιχων πειραμάτων, να εντόπιζε το γενικό διακόπτη. 

Επιπρόσθετα, η δυάδα θα μπορούσε να εντοπίσει τη διαφορετικότητα του διακόπτη 3, αν  

προχωρούσε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π2 και Π4 καθώς και στα 

πειράματα Π5 και Π6. Τα συγκεκριμένα ζεύγη συνδυασμών διέφεραν μόνο ως προς τη θέση 

του διακόπτη 3, οπότε τα παιδιά, διατυπώνοντας τις κατάλληλες υποθέσεις, θα εντόπιζαν το 

γενικό διακόπτη. 

Σε δυο “κατά δυάδα” διερευνήσεις [(ΥΥ)3, (ΥΧ)1], οι μαθητές εντόπισαν το γενικό 

διακόπτη κατά τη διάρκεια του σταδίου της Ομαδικής Ανασκόπησης. Οι μαθητές αυτοί, 

παρόλο που είχαν στη διάθεσή τους αρκετά πειραματικά δεδομένα που ήταν καταγραμμένα, 

όχι μόνο δεν τα αξιοποίησαν για να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με το πότε φωτοβολεί ή 

δε φωτοβολεί ένας λαμπτήρας, αλλά ούτε προσπάθησαν να συγκρίνουν τη θέση των 

διακοπτών στους διαφόρους συνδυασμούς, για να εντοπίσουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ 

τους. Μετά την εκτέλεση των πειραμάτων που θεωρούσαν ότι ήταν αναγκαία, για να 

ολοκληρωθεί η διερεύνηση, και, αφού εξέτασαν προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα τους, κατόπιν προτροπής του ερευνητή, κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό 

διακόπτη της συσκευής.  

Από τις 30 δυάδες που εντόπισαν το γενικό διακόπτη της συσκευής, οι μαθητές 8 

δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ)1, (ΥΥ)12, (ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)20] και 7 δυάδων 

(ΥΧ) και (ΧΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)4, (ΥΧ)8, (ΥΧ)11, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20, (ΧΧ)9] δεν αξιοποίησαν 

πλήρως τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αυτοί εκτέλεσαν, 

μετά τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη, τουλάχιστον ένα πείραμα στο οποίο ο γενικός 

διακόπτης τοποθετήθηκε στη θέση πάνω και υποστήριξαν ότι θα φωτοβολούσε ένας 

λαμπτήρας. Από αυτές, 7 δυάδες (ΥΥ) [(ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ)12, (ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, 
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(ΥΥ)20] και 3 δυάδες (ΥΧ) [(ΥΧ)8, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] αντιλήφθηκαν, μετά την εκτέλεση του 

σχετικού πειράματος, ότι θα μπορούσαν να το αποφύγουν αν αξιοποιούσαν πιο 

αποτελεσματικά το διακόπτη 3, ενώ οι μαθητές των υπόλοιπων 5 δυάδων [(ΥΥ)11, (ΥΧ)2, 

(ΥΧ)4, (ΥΧ)11, (ΧΧ)9] δεν έκαναν κανένα σχόλιο σχετικά με το αρνητικό αποτέλεσμα των 

πειραμάτων αυτών.  

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά διδάχτηκαν την έννοια του γενικού διακόπτη στην 

προηγούμενη σχολική χρονιά (Ε΄ τάξη), εντούτοις, από τις 30 δυάδες που εντόπισαν το γενικό 

διακόπτη της συσκευής, μόνο οι μαθητές 8 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)5, (ΥΥ)11, (ΥΥ)12, 

(ΥΥ)16, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19, (ΥΥ)20] αντιλήφθηκαν το ρόλο που διαδραμάτιζε ο συγκεκριμένος 

διακόπτης στη συσκευή, ονομάζοντάς τον “γενικό” ή “κεντρικό” διακόπτη. Τα υπόλοιπα 

παιδιά, παρόλο που υποστήριζαν ότι, για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, θα πρέπει ο 

διακόπτης 3 να βρίσκεται στη θέση κάτω, ανεξάρτητα από τη θέση των άλλων διακοπτών, δεν 

κατανόησαν τη λειτουργία του. Αρκετά παιδιά υποστήριξαν ότι είναι “ένας χρήσιμος και 

σημαντικός διακόπτης, αφού,βοηθά να φωτοβολούν οι λαμπτήρες,” ότι είναι “ένας μαγικός 

διακόπτης, αφού όταν τοποθετηθεί στη θέση κάτω, ανάβει μια λάμπα,” ότι είναι “ο διακόπτης 

κλειδί, αφού χωρίς αυτόν δε δουλεύει η συσκευή,” ότι “δίνει ενέργεια σε όλες τις λάμπες,” ή ότι 

“χωρίς αυτόν δεν ανάβουν τα λαμπάκια.”  

4.1.3.2 “Εικονικός” Διακόπτης 

Είκοσι δυάδες κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. 

Από τον Πίνακα 5, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των δυάδων (n= 14) που κατόρθωσε να 

επιλύσει το πρόβλημα με τον “εικονικό” διακόπτη ήταν του τύπου (ΥΥ). Αντίθετα, μόνο 6 

δυάδες τύπου (ΥΧ) και καμιά δυάδα τύπου (ΧΧ) δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν το 

συγκεκριμένο διακόπτη. Η πλειοψηφία των δυάδων (ΥΥ) (n= 11) εντόπισε τον “εικονικό” 

διακόπτη κατά τη διάρκεια των σταδίων της Συνεργατικής Διερεύνησης και της Ομαδικής 

Ανασκόπησης, ενώ 4 δυάδες (ΥΧ) τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια των σταδίων της Αρχικής 

και της Ενδιάμεσης Διερεύνησης.  

Τα παιδιά κατάφεραν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη, αξιοποιώντας τα 

πειράματα στα οποία φωτοβολούσε ο ίδιος λαμπτήρας με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς 

διακοπτών. Συγκεκριμένα, οι δυο συνδυασμοί διακοπτών διέφεραν μόνο ως προς τη θέση του 

διακόπτη 5 που αποτελούσε τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Στο ένα πείραμα, ο 

διακόπτης 5 βρισκόταν στη θέση πάνω και, στο άλλο  πείραμα, στη θέση κάτω. 
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Οι μαθητές 12 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)2, (ΥΥ)5, (ΥΥ)6, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)9, (ΥΥ)11, 

(ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)19] και 5 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)9, 

(ΥΧ)16] στηρίχτηκαν στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, για να εντοπίσουν τον 

“εικονικό” διακόπτη, ενώ οι μαθητές 2 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)18] και μιας δυάδας (ΥΧ) 

[(ΥΧ)1] τον εντόπισαν μετά από συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, όπως 

φαίνεται από το διάλογο των μαθητών στην “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)1 και με βάση τα 

πειράματα που είχαν ήδη εκτελέσει, όπως φαίνονται στον Πίνακα 14. 

Πίνακας 14 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)1 

 

Ψ1: Αν βάλουμε τους (διακόπτες) 1, 2, 3, 5 κάτω και το (διακόπτη) 4 πάνω, θα 
ανάψει μια λάμπα.  

Ψ2: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Συμφωνώ, 
γιατί δεν το έχουμε κάμει (Π13: ΚΚΚΠΚ).  

Ψ1: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα με τον αριθμό 3. 
Ψ2: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Παρατηρώ ότι 

η λάμπα 3 άναψε δυο φορές (πειράματα Π4 και Π13). Σημαίνει ότι η κάθε 
λάμπα μπορεί να ανάψει με δυο διαφορετικούς τρόπους. 

Ψ1: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Παρατηρώ ότι 
οι πρώτοι τέσσερις διακόπτες στο πείραμα (πείραμα Π13) ήταν οι ίδιοι με τους 
διακόπτες στο πείραμα που άναψε για πρώτη φορά η λάμπα 3 (πείραμα Π4), 
ενώ ο διακόπτης 5 ήταν διαφορετικός (σε διαφορετική θέση).  

Ψ2: Συμφωνώ. Παρατηρώ ότι ανάψαμε και τη λάμπα 7 δυο φορές (πειράματα Π1 και 
Π5). Και στα δυο πειράματα ο διακόπτης 5 είναι διαφορετικός (σε διαφορετική 
θέση). Άρα, πιστεύω ότι δε λειτουργεί ο διακόπτης 5. 

Ψ1: Ας δοκιμάσουμε να ξανανάψουμε τη λάμπα 2. Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 
3, 4 όπως στο πείραμα 9 και το διακόπτη 5, να τον βάλουμε αντί πάνω, κάτω. 
Αν ανάψει πάλι η λάμπα 2, τότε θα είμαστε σωστοί.  

Ψ2: Συμφωνώ κι εγώ (Π14: ΠΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε 
η λάμπα 2 ξανά. Άρα, ο διακόπτης 5 δε λειτουργεί. 

 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π7 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π8 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 3 κάτω 3 

Π4 1, 2, 3 κάτω 3 Π10 3, 4, 5 κάτω 6 

Π5 1, 2, 3, 4 κάτω 7 Π11 1, 3 κάτω 1 

Π6 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π12 1, 3, 4, 5 κάτω 5 
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Στο προηγούμενο απόσπασμα, οι μαθητές συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και, 

αξιοποιώντας τη δεξιότητα του συντονισμού υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, 

κατάφεραν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Πιο αναλυτικά, μετά την 

εκτέλεση του πειράματος Π13, που είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία του λαμπτήρα 3 για 

δεύτερη φορά, ο μαθητής Ψ2 εξέτασε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα 

και, διαπιστώνοντας ότι ο λαμπτήρας 3 φωτοβόλησε δυο φορές (πειράματα Π4 και Π13), 

κατέληξε στη “γενίκευση” ότι “ο κάθε λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολά με δυο διαφορετικούς 

τρόπους.” Η διαπίστωση αυτή ώθησε το μαθητή Ψ1 να εξετάσει τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα και να διαπιστώσει ότι οι συνδυασμοί των διακοπτών στα πειράματα Π4 και Π13 

διέφεραν μόνο ως προς τη θέση του διακόπτη 5. Ο μαθητής Ψ2 εξέτασε για δεύτερη φορά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι και ο λαμπτήρας 7 φωτοβόλησε με 

δυο διαφορετικούς τρόπους (πειράματα Π1 και Π5). Στη συνέχεια, σύγκρινε τη θέση των 

διακοπτών στα πειράματα Π1 και Π5 και, διαπιστώνοντας ότι η θέση των διακοπτών στα 

πειράματα αυτά διέφεραν μόνο ως προς τη θέση του διακόπτη 5, διατύπωσε την πρόβλεψη ότι 

“ο διακόπτης 5 δε λειτουργεί.” Ο μαθητής Ψ1 πρότεινε να ελέγξουν την πρόβλεψη αυτή, 

δοκιμάζοντας να ανάψουν το λαμπτήρα 2 για δεύτερη φορά. Συγκεκριμένα, πρότεινε να 

τοποθετηθούν οι διακόπτες 1, 2, 3 και 4 στην ίδια θέση, όπως τοποθετήθηκαν στο πείραμα Π9, 

ενώ ο διακόπτης 5, αντί να τοποθετηθεί στη θέση πάνω, να τοποθετηθεί στη θέση κάτω. Ο 

μαθητής Ψ2 συμφώνησε, το πείραμα εκτελέστηκε, με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο 

λαμπτήρας 2 για δεύτερη φορά. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές κατάφεραν να εντοπίσουν τον 

“εικονικό” διακόπτη της συσκευής και να επιβεβαιώσουν και για άλλους λαμπτήρες την 

αρχική τους “γενίκευση.” 

Από τις 40 δυάδες που δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη, οι 

μαθητές των δυάδων (ΥΥ)3 και (ΥΧ)5 δεν είχαν τη δυνατότητα να τον εντοπίσουν, αφού δεν 

κατάφεραν να φωτοβολήσουν ίδιο λαμπτήρα με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών 

κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης. Προκύπτει επομένως ότι ο εντοπισμός του 

“εικονικού” διακόπτη εξαρτάται τόσο από την πορεία της διερεύνησης που ακολουθούν οι 

μαθητές, όσο και από τη σειρά των πειραμάτων που εκτελούνται, αφού απαραίτητη 

προϋπόθεση, για να εντοπιστεί ο “εικονικός” διακόπτης, είναι η φωτοβολία του ίδιου 

λαμπτήρα με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών.   

Όλες σχεδόν οι δυάδες (ΧΧ) (n= 15) [(ΧΧ)3, (ΧΧ)4, (ΧΧ)5, (ΧΧ)6, (ΧΧ)7, (ΧΧ)8, 

(ΧΧ)10, (ΧΧ)11, (ΧΧ)12, (ΧΧ)14, (ΧΧ)15, (ΧΧ)16, (ΧΧ)17, (ΧΧ)18, (ΧΧ)19] καθώς και 11 δυάδες 
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(ΥΧ) [(ΥΧ)5, (ΥΧ)6, (ΥΧ)7, (ΥΧ)8, (ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)12, (ΥΧ)14, (ΥΧ)17, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] 

και 1 δυάδα (ΥΥ) [(ΥΥ)3] δεν έδωσαν σημασία και δεν αξιοποίησαν τα πειράματα στα οποία 

κάποιος λαμπτήρας φωτοβόλησε δυο φορές με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών. 

Επιπρόσθετα, τρεις δυάδες (ΥΥ) [(ΥΥ)4, (ΥΥ)12, (ΥΥ)14], δυο δυάδες (ΥΧ) [(ΥΧ)15, (ΥΧ)19] 

και δυο δυάδες (ΧΧ) [(ΧΧ)9, (ΧΧ)13] αντιλήφθηκαν ότι κάποιος λαμπτήρας φωτοβόλησε δυο 

φορές, χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό, ενώ οι μαθητές της δυάδας 

(ΧΧ)20, παρόλο που αντιλήφθηκαν ότι κάποιος λαμπτήρας φωτοβόλησε δυο φορές με δυο 

διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, δεν προσπάθησαν να διερευνήσουν, γιατί ο ίδιος 

λαμπτήρας φωτοβολεί με διαφορετικούς συνδυασμούς. Τέλος, οι μαθητές δυο δυάδων (ΥΥ) 

[(ΥΥ)10, (ΥΥ)20], μιας δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)13] και δυο δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)1, (ΧΧ)2] 

προσπάθησαν να επεξηγήσουν, γιατί ο ίδιος λαμπτήρας φωτοβολεί με δυο διαφορετικούς 

συνδυασμούς διακοπτών, προχώρησαν σε σύγκριση των συνδυασμών των διακοπτών που 

οδηγούν στη φωτοβολία του ίδιου λαμπτήρα, αλλά είτε δεν κατέληξαν σε κάποιο 

συμπέρασμα, είτε κατέληξαν σε λανθασμένο συμπέρασμα. 

Οι μαθητές δυο άλλων δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)6] και δυο άλλων δυάδων (ΥΧ) 

[(ΥΧ)1, (ΥΧ)2] κατάφεραν να εντοπίσουν τη διαφορετική λειτουργία του διακόπτη 5, 

αξιοποιώντας όλα τα ζεύγη των διαφορετικών συνδυασμών διακοπτών στα οποία 

φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας. Στις υπόλοιπες 16 δυάδες, οι μαθητές εντόπισαν τον “εικονικό” 

διακόπτη, αξιοποιώντας μερικά μόνο από τα ζεύγη των διαφορετικών συνδυασμών στα οποία 

φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας, όπως φαίνεται στο διάλογο ανάμεσα στους μαθητές της δυάδας 

(ΥΥ)11. Η συγκεκριμένη δυάδα εντόπισε τον “εικονικό” διακόπτη στο στάδιο της Ομαδικής 

Ανασκόπησης, αξιοποιώντας το σύστημα εξωτερικής μνήμης όπου τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται συνοπτικά και οργανωμένα στον Πίνακα 15. 

Πίνακας 15 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)11 
Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα
Π1 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π11 1, 3 πάνω 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ
Π2 2, 4 πάνω 1, 3, 5 κάτω 1 Π12 2, 4, 5 πάνω 1, 3 κάτω 1
Π3 2 πάνω 1, 2, 4, 5 κάτω 5 Π13 4 πάνω 1, 2, 3, 5 κάτω 3
Π4 2, 3 πάνω 1, 4, 5 κάτω 6 Π14 1, 2, 4, 5 πάνω 3 κάτω 2
Π5 1, 2, 4 πάνω 3, 5 κάτω 2 Π15 4, 5 πάνω 1, 2, 3 κάτω 3
Π6 Όλοι κάτω 7 Π16 2, 5 πάνω 1, 3, 4 κάτω 5
Π7 2, 5 πάνω 1, 3, 4 κάτω 5 Π17 5 πάνω 1, 2, 3, 4 κάτω 7
Π8 2, 3 κάτω 1, 4, 5 πάνω 4 Π18 3, 5 πάνω 1, 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ
Π9 1, 2 κάτω 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π19 1, 3, 4, 5 πάνω 2 κάτω ΚΑΜΙΑ
Π10 1, 2 πάνω 3, 4, 5 κάτω 6 Π20 1, 5 πάνω 2, 3, 4 κάτω 8 
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Ερευνητής: Παρατηρήστε ακόμα μια φορά προσεκτικά τα πειραματικά σας δεδομένα, 
μήπως καταλήξετε και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα σχετικά με τη λειτουργία της 
συσκευής. 
Ψ21: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Παρατηρώ 

ότι όταν βάλαμε όλους τους διακόπτες κάτω, άναψε η λάμπα 7 (πείραμα Π6) 
και όταν βάλαμε μόνο το διακόπτη 5 πάνω, άναψε πάλι η λάμπα 7 (πείραμα 
Π17). 

Ψ22: Το πείραμα 6 και το πείραμα 17 είναι τα ίδια, με τη διαφορά ότι στο ένα 
πείραμα, ο διακόπτης 5 είναι πάνω (πείραμα Π17) και στο άλλο πείραμα, κάτω 
(πείραμα Π6). Χμ! Νομίζω ότι ο διακόπτης 5 δε δουλεύει. 

Ψ21: Συμφωνώ. 
Ψ22: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Στο πείραμα 

14, οι διακόπτες 1, 2, 4 και 5 ήταν πάνω κι άναψε η λάμπα 2, ενώ στο πείραμα 
5, οι διακόπτες 1, 2, 4 ήταν πάλι πάνω. Και τα δυο (πειράματα) διαφέρουν στο 
που βρίσκεται ο διακόπτης 5. Στο ένα πείραμα, ο διακόπτης 5 είναι πάνω 
(πείραμα Π14) και στο άλλο πείραμα, κάτω (πείραμα Π5). Αυτό αποδεικνύει ότι 
ο διακόπτης 5 δε χρησιμεύει σε τίποτε. 

Ψ21: Συμφωνώ. Ο διακόπτης 5 δε δουλεύει. 

 

Στο στάδιο της Ομαδικής Ανασκόπησης ο μαθητής Ψ21 ανέφερε ότι παρατήρησε ότι ο 

διακόπτης 7 φωτοβόλησε δυο φορές με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών. Ο 

μαθητής Ψ22 διαπίστωσε, μετά από σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα δυο πειράματα, 

ότι διέφεραν ως προς τη θέση του διακόπτη 5 και διατύπωσε την υπόθεση ότι “ο διακόπτης 5 

δε δουλεύει.” Ακολούθως, έλεγξε τη θέση των διακοπτών στα δυο πειράματα που φωτοβόλησε 

ο λαμπτήρας 2 (πειράματα Π5 και Π14) και, διαπιστώνοντας ότι τα συγκεκριμένα πειράματα 

διέφεραν κι αυτά ως προς τη θέση του διακόπτη 5, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “ο 

διακόπτης 5 δε χρησιμεύει σε τίποτα.” Με το συμπέρασμα αυτό, συμφώνησε και ο μαθητής 

Ψ21. Προκύπτει, επομένως, ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές οδηγήθηκαν σε υπερ-γενίκευση 

σχετικά με το ρόλο του διακόπτη 5 στο ηλεκτρικό κύκλωμα, αφού επικεντρώθηκαν μόνο σε 

κάποια δεδομένα, χωρίς να ελέγξουν αν, η διαπίστωση που είχαν κάνει σχετικά με το 

διακόπτη 5, ίσχυε και για τα υπόλοιπα ζεύγη διακοπτών στα οποία φωτοβόλησε ίδιος 

λαμπτήρας (λαμπτήρες 1, 4, 5 και 6). 

Οι μαθητές έξι δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)5, (ΥΥ)8, (ΥΥ)9, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18] και μιας 

δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)1] δεν κατανόησαν τη λειτουργία του συγκεκριμένου διακόπτη, αφού στις 

επόμενες πειραματικές προσπάθειες, μετά τον εντοπισμό του διακόπτη 5, τον μετακινούσαν 

από τη θέση πάνω στη θέση κάτω και αντίστροφα. Μάλιστα, ο μαθητής (ΥΥ)1 δήλωσε 

αμέσως μετά τον εντοπισμό του “εικονικού” διακόπτη: “Το διακόπτη 5 θα τον τοποθετώ όπου 
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θέλω, επειδή δε λειτουργεί.” Προκύπτει, επομένως, ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν 

αξιοποίησαν το διακόπτη 5, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους.  

Οι μαθητές 13 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)2, (ΥΥ)5, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)9, (ΥΥ)111, 

(ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19] και 5 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)1, (ΥΧ)2, (ΥΧ)3, 

(ΥΧ)4, (ΥΧ)9] που εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη απέδωσαν στο συγκεκριμένο διακόπτη 

ένα παθητικό ρόλο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αυτοί κατανόησαν ότι ο διακόπτης 5 δεν ήταν 

συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό κύκλωμα και υποστήριξαν ότι ο συγκεκριμένος διακόπτης “δε 

δουλεύει,” “δε χρησιμεύει σε τίποτα,” “δεν κάνει τίποτα,” “είναι άχρηστος” ή “είναι ψεύτικος.” 

Αντίθετα, οι μαθητές των υπόλοιπων δυο δυάδων [(ΥΥ)6, (ΥΧ)16] θεώρησαν ότι ο 

συγκεκριμένος διακόπτης διαδραματίζει ένα ενεργητικό ρόλο στο κύκλωμα, αφού “κάνει τους 

λαμπτήρες να φωτοβολούν δυο φορές.”  

Οι μαθητές των δυάδων (ΥΧ)13 και (ΧΧ)2 (οι συγκεκριμένες δυάδες δεν κατάφεραν να 

εντοπίσουν τη λειτουργία του “εικονικού” διακόπτη) απέδωσαν στο διακόπτη 5 ρόλο γενικού 

διακόπτη, όπως προκύπτει από το διάλογο ανάμεσα στους μαθητές της δυάδας (ΧΧ)2 και με 

βάση τα πειράματα του Πίνακα 16. 

Πίνακας 16 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)2 

 

Χ3: Να βάλουμε τους διακόπτες 2 και 5 πάνω και τους υπόλοιπους κάτω. Προβλέπω 
ότι θα ανάψει μια οποιαδήποτε λάμπα. 

Χ4: Συμφωνώ. Ας πατήσουμε το κουμπί (Π15: ΚΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η 5P

η
P λάμπα. (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα). Παρατηρώ ότι ανάψαμε τη λάμπα 5 και στο  πείραμα 5. 
Χ3: (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Εγώ παρατηρώ ότι στο 

πέμπτο πείραμα, οι διακόπτες 1, 3, 4 και 5 ήταν κάτω, ενώ, στο πείραμα 15 
ήταν μόνο οι διακόπτες 1, 3 και 4 κάτω. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π8 1, 2, 3 κάτω, 4, 5 πάνω 3 

Π2 1, 2 κάτω, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π9 1 κάτω, 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1 κάτω, 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π10 2, 4 κάτω, 1, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 2, 3, 5 κάτω, 4 πάνω 3 Π11 1, 2, 4 κάτω, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 3, 4, 5 κάτω, 2 πάνω 5 Π12 1, 2, 4, 5 κάτω, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π6 2, 3, 5 κάτω, 1, 4 πάνω 4 Π13 1, 2, 3 κάτω, 4, 5 πάνω 3 

Π7 1, 5 κάτω, 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π14 1, 5 κάτω, 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 
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Χ4: Συμφωνώ μαζί σου. Μόνο ο διακόπτης 5 έχει αλλάξει και γι’ αυτό πιστεύω ότι 
μόνο ο διακόπτης 5 μπορεί να μας βοηθά. 

Χ3: Έχεις δίκαιο γιατί ο διακόπτης 5, στο πέμπτο πείραμα ήταν κάτω, ενώ τώρα που 
τον βάλαμε πάνω, άναψε την ίδια λάμπα. 

Χ4: Αφού άναψε το ίδιο λαμπάκι, σημαίνει ότι ο διακόπτης 5 σε κάτι μας βοηθά. 
................................................................................................................................... 
Χ4: Ας βάλουμε τώρα το διακόπτη 1 πάνω, τους διακόπτες 2 και το 3 κάτω και τους 

διακόπτες 4, 5 πάνω. Πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 8 που είναι τελευταία. 
Χ3: Συμφωνώ. Ας το δοκιμάσουμε (Π19: ΠΚΚΠΠ). 
Χ4: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Έχει ανάψει η 4P

η 
Pλάμπα. (Παρατηρεί τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Το πρόβλημα στο πείραμά μας είναι 
πάντα ο διακόπτης 5. Ανάψαμε ξανά την 4P

η
P λάμπα (πείραμα Π6) και ο 

διακόπτης 5 ήταν πάλι η διαφορά. Πιστεύω ότι ο διακόπτης 5 βοηθά να 
ανάβουμε τις λάμπες και αν τον συνδυάσουμε σωστά με άλλους διακόπτες, 
μπορούμε να ανάψουμε όποια λάμπα θέλουμε. P  

Χ3: Συμφωνώ. 

 

Στο συγκεκριμένο διάλογο, οι μαθητές διαπίστωσαν για πρώτη φορά ότι φωτοβόλησε 

λαμπτήρας με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών (φωτοβόλησε και ο λαμπτήρας 3 

δυο φορές, με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, χωρίς οι μαθητές να το 

αντιληφθούν). Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π15 στο οποίο φωτοβόλησε 

ο λαμπτήρας 5 για δεύτερη φορά, ο μαθητής Χ4 εξέτασε προσεκτικά τα καταγραμμένα 

πειραματικά αποτελέσματα και διαπίστωσε ότι ο λαμπτήρας 5 φωτοβόλησε ξανά και στο 

πείραμα Π5. Ο μαθητής Χ3 σύγκρινε τα πειράματα Π5 και Π14 και διαπίστωσε ότι τα δυο 

πειράματα ήταν διαφορετικά. Αμέσως μετά, ο μαθητής Χ3 σύγκρινε τη θέση των διακοπτών 

στα πειράματα αυτά και διαπίστωσε ότι διέφεραν ως προς τη θέση του διακόπτη 5. Ο μαθητής 

Χ4, αξιοποιώντας τη διαπίστωση αυτή, υποστήριξε ότι “αν συνδυάσουμε το διακόπτη 5 με 

άλλους διακόπτες, θα μπορούμε να ανάψουμε όποια λάμπα θέλουμε,” αποδίδοντας στο 

διακόπτη 5 ρόλο γενικού διακόπτη. Με τη διαπίστωση αυτή συμφώνησε και ο μαθητής Χ3. 

Ακολούθως, οι μαθητές προσπάθησαν, τοποθετώντας το διακόπτη 5 σε κάποιες πειραματικές 

προσπάθειες στη θέση πάνω και σε κάποιες άλλες πειραματικές προσπάθειες στη θέση κάτω, 

να φωτοβολήσουν τους λαμπτήρες που δεν είχαν κατορθώσει να φωτοβολήσουν μέχρι εκείνο 

το σημείο, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιήσουν το συμπέρασμά τους για το διακόπτη 5, στον 

οποίο απέδωσαν “ενεργητικό ρόλο,” ενώ ήταν απλά “εικονικός” διακόπτης. 
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4.1.3.3 Εντοπισμός και του Γενικού και του “Εικονικού” Διακόπτη 

Δεκαοχτώ δυάδες κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο το γενικό, όσο και τον “εικονικό” 

διακόπτη της συσκευής. Η πλειοψηφία των δυάδων αυτών ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΥΥ) (n= 

12) και οι υπόλοιπες έξι δυάδες ήταν του τύπου (ΥΧ). Από την προσεκτική ανάλυση των 

δυάδων αυτών, προκύπτει ότι οι 16 δυάδες εντόπισαν σε προγενέστερο σημείο της 

διερεύνησης το γενικό διακόπτη, ενώ δυο δυάδες εντόπισαν πρώτα τον “εικονικό” διακόπτη 

και στη συνέχεια το γενικό διακόπτη.  

Mόνο σε δυο περιπτώσεις οι μαθητές αξιοποίησαν το διακόπτη που εντοπίστηκε 

πρώτος, για να εντοπίσουν και τον άλλο διακόπτη. Η πρώτη περίπτωση αφορά τη δυάδα 

(ΥΧ)1, η οποία εντόπισε αρχικά τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής κατά τη διάρκεια του 

σταδίου της Αρχικής Διερεύνησης. Ο εντοπισμός του γενικού διακόπτη καθώς και ο τρόπος 

σκέψης των παιδιών προκύπτουν από το διάλογο που ακολουθεί και τα δεδομένα του Πίνακα 

17. 

Πίνακα 17 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΧ)1 

 

Ερευνητής: Μήπως καταλήξατε σε κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας 
της συσκευής αυτήςP;  

Y41: Ναι. Συμπεράναμε ότι ο (διακόπτης) 5 δε δουλεύει. 
Ερευνητής: Μήπως καταλήξατε και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα; 
Y41: Όχι. 
Ερευνητής: Τώρα, ρίξτε μια τελευταία ματιά στα πειραματικά δεδομένα που έχετε 

μπροστά σας, μήπως καταλήξετε και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα.  
X41: Ο (διακόπτης) 3, νομίζω, ότι είναι κι αυτός χαλασμένος, όπως το (διακόπτη) 5.  
Y41: Δε συμφωνώ μαζί σου. Ο (διακόπτης) 3 δεν είναι χαλασμένος, γιατί όταν 

βάλαμε. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π10 2, 4 πάνω 1 

Π2 4 πάνω 3 Π11 1, 2, 4 πάνω 2 

Π3 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π12 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 2, 4, 5 πάνω 1 Π13 1, 2, 4, 5 πάνω 2 

Π5 2, 5 πάνω 5 Π14 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π6 1, 2, 3, 4 πάνω 7 Π15 1, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π7 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π16 1, 4, 5 πάνω 4 

Π8 1, 2, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π17 1, 2, 5 πάνω 6 

Π9 1 πάνω 8    
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         το 1 και το 3 (κάτω), άναψε η λάμπα 1 (πείραμα Π4) και όταν βάλαμε το 
(διακόπτη) 1 κάτω και το (διακόπτη) 3 πάνω, δεν άναψε λάμπα (πείραμα Π14). 
Αν ήταν χαλασμένος, θα άναβε και στα δυο πειράματα η λάμπα 1. Μια στιγμή. 
Παρατηρώ ότι στο πείραμα 4 που άναψε λάμπα, ο (διακόπτης) 3 ήταν κάτω. 
Νομίζω να ελέγξουμε προσεκτικά όλα τα πειράματα που άναψε μια λάμπα και 
να προσέξουμε πως βάζαμε το (διακόπτη) 3. (Παρατηρεί τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Χμ! Βρήκα ότι ο (διακόπτης) 3 είναι συνδεδεμένος με 
όλες τις λάμπες, γιατί σε όσα πειράματα άναψε λάμπα, ο (διακόπτης) 3 ήταν 
κάτω. 

Ερευνητής: Τι κάνει, δηλαδή, ο διακόπτης 3;  
Y41: Όταν είναι κάτω, ανάβει μια λάμπα. Είναι γενικός διακόπτης. 
X41: Συμφωνώ.  

 

Στον προηγούμενο διάλογο, ο εντοπισμός του “εικονικού” διακόπτη από τους 

μαθητές, κατά τη διάρκεια του σταδίου της Αρχικής Διερεύνησης, βοήθησε για να εντοπιστεί 

ο γενικός διακόπτης της συσκευής κατά τη διάρκεια του σταδίου της Ομαδικής 

Ανασκόπησης. Πιο αναλυτικά, ο ερευνητής, μετά το τέλος του πειραματισμού, ζήτησε από 

τους μαθητές να αναφέρουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. Ο 

μαθητής Υ41 ανέφερε ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να 

φωτοβολήσει σε κάθε πειραματική προσπάθεια και ότι ο διακόπτης 5 δε λειτουργεί. Ο 

ερευνητής ζήτησε από τα παιδιά να επανεξετάσουν τα πειραματικά δεδομένα που είχαν 

καταγράψει και να αναφέρουν τυχόν άλλα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της 

συσκευής. Ο μαθητής Χ41 διατύπωσε την υπόθεση ότι ο διακόπτης 3 ήταν κι αυτός 

“χαλασμένος,” υπονοώντας προφανώς ότι ήταν κι αυτός “εικονικός” διακόπτης. Ο μαθητής 

Υ41 σύγκρινε τα πειράματα Π4 και Π14 που διέφεραν μόνο ως προς τη θέση του διακόπτη 3 

(στο πείραμα Π4 ο διακόπτης 3 ήταν στη θέση κάτω, ενώ στο πείραμα Π14 ο διακόπτης 3 ήταν 

στη θέση πάνω) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 3 δεν ήταν “εικονικός” 

διακόπτης. Ο μαθητής Υ41 διαπίστωσε, μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων 

πειραματικών δεδομένων, ότι, σε όλα τα πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο διακόπτης 

3 ήταν στη θέση κάτω και συμπέρανε ότι ο διακόπτης 3 ήταν γενικός διακόπτης, αφού ήταν 

συνδεδεμένος με όλους τους λαμπτήρες.    

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τη δυάδα (ΥΥ)8, όπου τα παιδιά εντόπισαν πρώτα το 

γενικό διακόπτη της συσκευής κατά τη διάρκεια του σταδίου της Συνεργατικής Διερεύνησης 

και, στη συνέχεια, εντοπίστηκε ο “εικονικός” διακόπτης, όπως προκύπτει από τη συζήτηση 

μεταξύ των μαθητών της δυάδας και με βάση τον Πίνακα 18.  
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Πίνακας 18 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)8 

 

Ψ16: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Νομίζω ότι 
υπάρχει κι άλλος διακόπτης που βοηθά να ανάβουν οι λάμπες, εκτός από το 
(διακόπτη) 3. Ο (διακόπτης) 5. Να βάλουμε τον 5 μαζί με τον 3 κάτω και, αν 
ανάψει λάμπα, σημαίνει ότι ο (διακόπτης) 5 βοηθά. 

Ψ15: Ναι, συμφωνώ. Εγώ λέω θα ανάψει η λάμπα 3. 
Ψ16: Και εγώ λέω έτσι (Π16: ΠΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε 

η λάμπα 2.  
Ψ15: Ναι, άναψε η λάμπα 2 πάλι. Μήπως, όμως, άναψε η λάμπα επειδή ο (διακόπτης) 

3 ήταν κάτω P. Να βάλουμε μόνο του το (διακόπτη) 5 κάτω και αν ανάψει λάμπα, 
σημαίνει ότι βοηθά κι αυτός να ανάβουν οι λάμπες. 

Ψ16: Ας το κάνουμε (Π17: ΠΠΠΠΚ). 
Ψ15: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά. 
Ψ16: Οπότε, μόνο ο (διακόπτης) 3 ανάβει τις λάμπες μας. 
Ψ15: Συμφωνώ. Να δούμε μέχρι τώρα τι κάναμε και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε 

συμπεράσματα. 
Ψ16: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Όταν ήταν 

μόνο ο (διακόπτης) 3 κάτω, άναψε η λάμπα 2 (πείραμα Π7). Τώρα, βάλαμε το 3 
και ο 5 κάτω (πείραμα Π16) και πάλι άναψε η 2 Χμ! ΓιατίP;  

Ψ15: Ο (διακόπτης) 5 ήταν πάνω κι άναψε η λάμπα 2 (πείραμα Π7). Εδώ ήταν ο 
(διακόπτης) 5 κάτω και άναψε πάλι η λάμπα 2 (πείραμα Π16). Απλά, 
μετακινήσαμε το διακόπτη 5 κάτω και πάλι άναψε η λάμπα 2. Προηγουμένως, ο 
(διακόπτης) 5 ήταν πάνω κι άναψε πάλι η λάμπα 2.  

Ψ16: Ο (διακόπτης) 5 είτε πάνω, είτε κάτω είναι, το ίδιο κάνει. Είναι σαν να έχουμε 
τέσσερις διακόπτες κι όχι πέντε. Δε λειτουργεί. 

Ψ15: Συμφωνώ. Δεν κάνει τίποτα. Δεν πρέπει να τον υπολογίζουμε. 

 

Μετά την εκτέλεση του πειράματος Π15 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1, ο 

μαθητής Υ16 εξέτασε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και διατύπωσε την 

υπόθεση ότι “ο διακόπτης 5 βοηθά κι αυτός στη φωτοβολία των λαμπτήρων.” Για να ελεγχθεί η 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π9 1 πάνω, 2, 3, 4, 5 κάτω 8 

Π2 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π10 1, 2, 4, 5 κάτω, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π11 1, 3, 4, 5 κάτω, 2 πάνω 5 

Π4 1, 3, 5 πάνω, 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π12 1, 3, 4, 5 πάνω, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 Όλοι κάτω 7 Π13 5 κάτω, 1, 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π6 1, 2, 3, 4 κάτω, 5 πάνω 7 Π14 2, 3, 4 κάτω, 1, 5 πάνω 8 

Π7 1, 2, 4, 5 πάνω, 3 κάτω 2 Π15 1, 3, 5 κάτω, 2, 4 πάνω 1 

Π8 1, 2, 4 κάτω, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ    
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υπόθεση αυτή, πρότεινε να εκτελεστεί το πείραμα Π16 και υποστήριξε λανθασμένα ότι, αν 

φωτοβολήσει λαμπτήρας, σημαίνει ότι ο διακόπτης 5 βοηθά στη φωτοβολία των λαμπτήρων. 

Ο μαθητής Υ15 συμφώνησε, το πείραμα εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο 

λαμπτήρας 2 για δεύτερη φορά. Αμέσως μετά, ο μαθητής Υ15 πρότεινε να εκτελεστεί πείραμα 

στο οποίο να τοποθετηθεί μόνο ο διακόπτης 5 στη θέση κάτω, για να διαπιστωθεί αν η 

φωτοβολία του λαμπτήρα 2, στο πείραμα Π16, δεν οφειλόταν στο διακόπτη 3. Το πείραμα Π17 

εκτελέστηκε, αφού προηγουμένως ο μαθητής Υ16 συμφώνησε, με αρνητικό αποτέλεσμα. Η 

δυάδα τότε επαναδιατύπωσε το συμπέρασμα που κατέληξε σχετικά με το διακόπτη 3 που 

αποτελεί το γενικό διακόπτη της συσκευής. Ακολούθως, ο μαθητής Υ16 σύγκρινε τη θέση των 

διακοπτών στα πειράματα που φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2 (πειράματα Π7 και Π16) και 

διαπίστωσε ότι διέφεραν ως προς τη θέση του διακόπτη 5. Ο μαθητής Υ15, αξιοποιώντας τη 

διαπίστωση αυτή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “ο διακόπτης 5 δε λειτουργεί,” συμπέρασμα 

με το οποίο συμφώνησε και ο μαθητής Υ16. 

Οι μαθητές τριών δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)9], μετά τον εντοπισμό του 

“εικονικού” διακόπτη, και, αφού προηγουμένως είχαν επιτύχει να εντοπίσουν το γενικό 

διακόπτη της συσκευής, εκτέλεσαν μια σειρά από πειράματα, για να διαπιστώσουν αν κάποιος 

από τους διακόπτες 1, 2 και 4 είχε ρόλο “εικονικού” διακόπτη, όπως προκύπτει από το 

διάλογο ανάμεσα στους μαθητές της δυάδας (YΧ)3. Στη συγκεκριμένη “κατά δυάδα” 

διερεύνηση, οι μαθητές είχαν ήδη εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής στο στάδιο της 

Αρχικής Διερεύνησης, κατά την οποία εκτελέστηκαν τα 11 πειράματα που φαίνονται στον 

Πίνακα 19.  

Πίνακας 19 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΧ)3 

 

Χ43: Να κατεβάσουμε τους διακόπτες 2, 3, 4 και 5, και πιστεύω θα ανάψει μια λάμπα. 
Ψ43: Συμφωνώ. Να δοκιμάσουμε (Π12: ΠΚΚΚΚ). 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα

Π1 1=Κ, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π7 1=Κ, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 1 

Π2 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π8 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 2 

Π3 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 3 Π9 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 2 

Π4 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 5=Π 7 Π10 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 3 

Π5 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ 7 Π11 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 3 

Π6 1=Κ, 2=Π, 3=Κ,4=Κ, 5=Κ 5    
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Χ43: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8. Να ανεβάσουμε τώρα 
το διακόπτη......5 και πιστεύω θα ανάψει πάλι μια λάμπα. 

Ψ43: Εντάξει (Π13: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Η λάμπα 8. 
Χ43: Πάλι η λάμπα 8. 
Ψ43: Όταν ο διακόπτης 5 είναι κάτω ή είναι πάνω, ανάβει η ίδια λάμπα. Ο διακόπτης 

5 δε μας χρησιμεύει σε τίποτα. Δε δουλεύει. 
Χ43: Συμφωνώ. 
Ψ43: Θέλω να ελέγξω αν υπάρχουν και άλλοι διακόπτες που δε δουλεύουν, που δε 

χρησιμεύουν σε τίποτα.  
Χ43: Συμφωνώ. 
Ψ43: Να δοκιμάσουμε πρώτα το διακόπτη 4. Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 3 και 4 

κάτω και μετά να κάνουμε το διακόπτη 4 πάνω. Ας κάμουμε πρώτα αυτό που 
είπα πρώτο (τοποθετεί τους διακόπτες 1, 2, 3 και 4 κάτω) (Π14: ΚΚΚΚΠ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7. 

Χ43: Μπράβο. Τώρα να κάνουμε το διακόπτη 4 πάνω (οι διακόπτες 1, 2, 3 και 5 
παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους). 

Ψ43: Αν ανάψει πάλι η λάμπα 7, σημαίνει ότι ο διακόπτης 4 δε δουλεύει.  
Χ43: Συμφωνώ (Π15: ΚΚΚΠΠ). 
Ψ43: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3. Άρα, ο διακόπτης 4 
λειτουργεί.  
Χ43: Σε τούτο συμφωνώ. 
Ψ43: Τώρα να ξαναδοκιμάσουμε το ίδιο πείραμα με το διακόπτη 2, για να δούμε αν 

λειτουργεί. Να τους βάλουμε όπως πριν (τοποθέτησε τους διακόπτες 1, 2, 3 και 
4 κάτω και το διακόπτη 5 πάνω) και τώρα, να βάλουμε πάνω το διακόπτη 2 και 
να πατήσουμε το κόκκινο κουμπί για να δούμε αν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. 

Χ43: Συμφωνώ (Π16: ΚΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 5. 
Ψ43: Άρα, ο διακόπτης 2 λειτουργεί. Να δοκιμάσουμε τώρα, αν ο διακόπτης 1 

λειτουργεί. 
Χ43: Συμφωνώ. 
Ψ43: Να βάλουμε τους διακόπτες όπως πριν (τοποθέτησε τους διακόπτες 1, 2, 3 και 4 

κάτω και το διακόπτη 5 πάνω) και να κάμουμε το διακόπτη 1 πάνω.  
Χ43: Συμφωνώ (Π17: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 

λάμπα 8. 
Ψ43: Άρα, ο διακόπτης 1 λειτουργεί. Μόνο ο διακόπτης 5 δε λειτουργεί. 

 

Στο απόσπασμα αυτό, οι δυο μαθητές εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη της 

συσκευής, συγκρίνοντας τη θέση των διακοπτών στα πειράματα Π12 και Π13 στα οποία 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8, και τα οποία διέφεραν μόνο ως προς τη θέση του διακόπτη 5. 

Αμέσως μετά, οι μαθητές εκτέλεσαν μια σειρά από τρία πειράματα, για να διαπιστώσουν αν 

κάποιος από τους διακόπτες 1, 2 και 4 ήταν κι αυτός “εικονικός” διακόπτης. Αρχικά, 

εκτέλεσαν το πείραμα Π14 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 7, χωρίς ωστόσο να 

αντιληφθούν ότι το πείραμα αυτό εκτελέστηκε σε επανάληψη. Στη συνέχεια, ο μαθητής Ψ43 

πρότεινε να εκτελεστεί το πείραμα Π15, το οποίο διέφερε από το πείραμα Π14 μόνο ως προς τη 
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θέση του διακόπτη 4 (στο πείραμα  Π14 ο διακόπτης 4 τοποθετήθηκε στη θέση κάτω, ενώ στο 

πείραμα Π15 ο διακόπτης 4 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω). Το πείραμα εκτελέστηκε με 

αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 3. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, η δυάδα 

διαπίστωσε ότι ο διακόπτης 4 δεν ήταν “εικονικός” διακόπτης. Ακολούθως, εκτελέστηκαν τα 

πειράματα Π16 και Π17 τα οποία η θέση των διακοπτών διέφερε, από την αντίστοιχη θέση των 

διακοπτών του πειράματος Π14, μόνο ως προς τη θέση του διακόπτη 2 και 1, αντίστοιχα. 

Αποτέλεσμα των πειραμάτων αυτών ήταν η φωτοβολία των λαμπτήρων 5 και 8, αντίστοιχα. 

Με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων Π15-Π17, οι μαθητές κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι μόνο ο διακόπτης 5 ήταν “εικονικός” διακόπτης.  

Μια παρόμοια περίπτωση αποτελεί και η “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΥ)7, στην οποία 

ο γενικός διακόπτης εντοπίστηκε πρώτος στο στάδιο της Συνεργατικής Διερεύνησης, όπως 

φαίνεται από τη συζήτηση που ακολούθησε την εκτέλεση των 13 πειραμάτων του Πίνακα 20. 

Πίνακας 20 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)7 

 

Υ13: Νομίζω ότι και ο διακόπτης 2 βοηθά να ανάβουν οι λάμπες όπως το διακόπτη 3. 
Να δοκιμάσουμε να βάλουμε το διακόπτη 2 μόνο του κάτωP. 

Υ14: Χμ! Πιστεύω ότι είναι ο διακόπτης 4 που βοηθά να ανάβουν οι λάμπες. Το 
διακόπτη  4, τον δοκιμάσαμε μόνο του κάτωP. 

Υ13: Μόνο τουP; Ναι, στο πρώτο πείραμα και δεν άναψε λάμπα. 
Υ14: Άρα, ο διακόπτης 4 δε βοηθά. Να βάλουμε τώρα το διακόπτη 2 μόνο του κάτω 

για να δούμε αν θα ανάψει κάποια λάμπα. 
Υ13: Συμφωνώ (Π14: ΠΚΠΠΠ). 
Υ14: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν έχει ανάψει καμιά λάμπα. 
Υ13: Ο διακόπτης 2 δε βοηθά.  
Υ14: Εγώ λέω να δοκιμάσουμε να βάλουμε και το διακόπτη 5 μόνο του κάτω. 
Υ13: Εγώ πιστεύω να βάλουμε το διακόπτη 1 μόνο του κάτω και ίσως να ανάψει 

κάποια λάμπα. Αν ανάψει, τότε ο διακόπτης 1 βοηθά να ανάβουν οι λάμπες. 
Υ14: Ας το δοκιμάσουμε και ύστερα ας δοκιμάσουμε και το δικό μου (Π15: ΚΠΠΠΠ).  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π8 2 + 3 + 5 κάτω 4 

Π2 2 + 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 1 + 3 + 4 κάτω 5 

Π3 1 + 3 1 Π10 1 + 2 + 3 + 4 κάτω 7 

Π4 1 + 3 + 5 κάτω 1 Π11 3 + 4 + 5 κάτω 6 

Π5 2 + 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π12 3 κάτω 2 
Π6 1 + 3 + 4 + 5 κάτω 5 Π13 3 + 4 κάτω 6 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 201

Υ13: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κάποια λάμπα. Άρα, ούτε ο 
διακόπτης 1 είναι ο διακόπτης που γυρεύουμε. Επειδή ο διακόπτης 5 είναι ο 
τελευταίος που μας έμεινε, πιστεύω ότι είναι ο διακόπτης 5 που γυρεύουμε. 

Υ14: Συμφωνώ (Π16: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
λάμπα.  

Υ13 και Υ14: Δεν είναι ο (διακόπτης) 5.  
Υ13: Δεν άναψε καμιά λάμπα. Το συμπέρασμα μας είναι ότι δεν είναι ούτε ο 

(διακόπτης) 5. Άρα, μόνο ο (διακόπτης) 3 βοηθά να ανάβει λάμπα, όταν είναι 
κάτω.  

 

Τα παιδιά, αμέσως μετά τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη, εκτέλεσαν μια σειρά 

από τρία πειράματα, για να διαπιστώσουν αν κάποιος από τους διακόπτες 1, 2, 4 και 5 είχε κι 

αυτός ρόλο γενικού διακόπτη στο κύκλωμα. Για να το διαπιστώσουν, ακολούθησαν ένα 

συγκεκριμένο τρόπο εργασίας. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές εκτέλεσαν τρία πειράματα στα 

οποία τοποθετούσαν στη θέση κάτω, μόνο ένα διακόπτη κάθε φορά. Αρχικά, εκτελέστηκε το 

πείραμα Π14, στο οποίο τοποθετήθηκε μόνο ο διακόπτης 2 στη θέση κάτω, με αρνητικό 

αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, εκτελέστηκε το πείραμα Π15, στο οποίο τοποθετήθηκε στη θέση 

κάτω μόνο ο διακόπτης 1, και ακολούθησε το πείραμα Π16, στο οποίο τοποθετήθηκε μόνο ο 

διακόπτης 5 στη θέση κάτω. Αποτέλεσμα των πειραμάτων αυτών ήταν η μη φωτοβολία 

λαμπτήρα. Το πείραμα ΠΠΠΚΠ δεν εκτελέστηκε επειδή είχε ήδη εκτελεστεί από τη δυάδα με 

αρνητικό αποτέλεσμα (πείραμα Π1). Με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών, οι 

μαθητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο ο διακόπτης 3 είχε ρόλο γενικού διακόπτη στο 

κύκλωμα.  

4.1.3.4 Σύγκριση Γενικού και “Εικονικού” Διακόπτη 

Από τον Πίνακα 3, συμπεραίνουμε ότι περισσότερες δυάδες κατάφεραν να εντοπίσουν 

το γενικό (n= 30) παρά τον “εικονικό” διακόπτη (n= 20). Επιπρόσθετα, 18 δυάδες εντόπισαν 

και το γενικό και τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Οι 12 δυάδες ήταν του τύπου (ΥΥ) 

και οι 6 δυάδες ήταν του τύπου (ΥΧ). Επιπρόσθετα, μόνο μια δυάδα (ΥΥ) δεν κατάφερε να 

εντοπίσει κανένα από τους δυο διαφορετικούς διακόπτες, σε αντίθεση με 7 δυάδες (ΥΧ) και 

19 δυάδες (ΧΧ). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των μαθητών που 

ανήκαν στους τρεις τύπους δυάδων.  

Οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΥΥ) υπερτερούσαν των μαθητών που 

ανήκαν σε άλλες τύπου δυάδων, αφού κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο το γενικό, όσο και τον 

“εικονικό” διακόπτη σε μεγαλύτερο ποσοστό (85% και 70%, αντίστοιχα). Προκύπτει, ακόμη, 
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ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΥΧ) υπερτερούσαν των μαθητών που ανήκαν σε 

δυάδες τύπου (ΧΧ), αφού κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο το γενικό, όσο και τον “εικονικό” 

διακόπτη σε μεγαλύτερο ποσοστό (60% και 36%, αντίστοιχα).  

Όσον αφορά το στάδιο, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των δυάδων εντόπισε το γενικό 

διακόπτη κατά τη διάρκεια των σταδίων της Αρχικής και Ενδιάμεσης Διερεύνησης, ενώ ο 

“εικονικός” διακόπτης εντοπίστηκε από την πλειοψηφία των δυάδων κατά τη διάρκεια των 

σταδίων της Συνεργατικής Διερεύνησης και της Ομαδικής Ανασκόπησης. Ακόμη, προκύπτει 

ότι, στην πλειοψηφία των δυάδων που έλυσαν το πρόβλημα του γενικού διακόπτη, οι μαθητές 

εργάζονταν ανταγωνιστικά, σε αντίθεση με τις δυάδες που εντόπισαν τον “εικονικό” 

διακόπτη, όπου οι μαθητές εργάζονταν ανταγωνιστικά στις μισές δυάδες και στις άλλες μισές 

δυάδες εργάζονταν συνεργατικά.  

Επιπρόσθετες διαφορές μεταξύ των τριών τύπων ομάδων φαίνονται στον Πίνακα 21, ο 

οποίος παρουσιάζει για κάθε δυάδα το συνολικό αριθμό των πειραμάτων που εκτελέστηκαν 

μέχρι την ολοκλήρωση της “κατά δυάδα” διερεύνησης, το συνολικό αριθμό των πειραμάτων 

που εκτελέστηκαν σε επανάληψη, την απόκλιση ανάμεσα στα πραγματικά πειράματα που 

εκτελέστηκαν και του συνολικού αριθμού των αναγκαίων πειραμάτων που θα έπρεπε να 

εκτελέσει καθώς και το ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών, όπου οι μαθητές 

εφάρμοζαν έλεγχο μεταβλητών.  

4.1.4 Χώρος των Πειραμάτων  

Το σύνολο των διαφορετικών πειραμάτων που μπορούν να εκτελεστούν, 

χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη συσκευή, είναι 32 (25) πειράματα που προκύπτουν από 

όλους τους διαφορετικούς συνδυασμούς των πέντε διακοπτών και των δυο θέσεων τους (πάνω 

και κάτω). Ο χώρος αυτός μπορεί να περιοριστεί, για παράδειγμα, στα 16 πειράματα, αν είναι 

γνωστός ο γενικός ή ο “εικονικός” διακόπτης της συσκευής. Στην περίπτωση που οι μαθητές 

γνωρίζουν και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες (γενικό και “εικονικό” διακόπτη), ο χώρος 

των πειραμάτων περιορίζεται στα 8 πειράματα (8 διαφορετικοί συνδυασμοί των υπόλοιπων 3 

διακοπτών) που το καθένα οδηγεί στη φωτοβολία ενός από τους 8 λαμπτήρες, αντίστοιχα. 

Η κάθε δυάδα εκτέλεσε ένα αριθμό πειραμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της “κατά 

δυάδα” διερεύνησης. Με βάση τον Πίνακα 23, προκύπτει ότι ο MO του αριθμού των 

πειραμάτων που εκτέλεσε η κάθε δυάδα ήταν 25,42 πειράματα (ΤΑ= 7,45). Πιο αναλυτικά, ο 

ΜΟ για τις δυάδες τύπου (ΥΥ) ήταν 21,10 πειράματα (ΤΑ= 5,29), για τις δυάδες τύπου (ΥΧ) 
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Πίνακας 21 
 

Αριθμός Πειραμάτων, Πειράματα σε Επανάληψη, Απόκλιση Αναγκαίων-Πραγματικών Πειραμάτων, Έλεγχος Μεταβλητών  
και Εντοπισμός του Γενικού και “Εικονικού” Διακόπτη κατά Δυάδα 

ΔΥΑΔΑ 
Αριθμός 

Πειραμάτων 
Πειράματα σε 
Επανάληψη 

Απόκλιση 
Αναγκαίων -
Πραγματικών 
Πειραμάτων 

Έλεγχος 
Μεταβλητών 

(%) 

Εντοπισμός 

Μόνο 
ΓΔ 

Μόνο 
ΕΔ 

Και τους 
δυο 

(ΧΧ)1 18 1 15 22,2    

(ΧΧ)2 30 5 7 16,7    

(ΧΧ)3 31 6 7 9,7    

(ΧΧ)4 20 4 16 5,0    

(ΧΧ)5 40 16 8 20,0    

(ΧΧ)6 27 7 12 33,3    

(ΧΧ)7 27 7 12 11,1    

(ΧΧ)8 24 3 12 52,2    

(ΧΧ)9 28 7 4 25,0 √   

(ΧΧ)10 32 11 11 15,6    

(ΧΧ)11 36 12 8 5,6    

(ΧΧ)12 41 16 7 14,6    

(ΧΧ)13 36 14 10 25,0    

(ΧΧ)14 40 16 8 17,5    

(ΧΧ)15 30 10 12 10,0    

(ΧΧ)16 28 9 13 14,3    

(ΧΧ)17 38 10 4 13,2    

(ΧΧ)18 40 16 8 12,5    

(ΧΧ)19 24 5 13 12,5    

(ΧΧ)20 33 10 9 15,2    

Σύνολο 
31,10 
(6,89) 

9,25 
(4,67) 

9,50 
(3,83) 

17,6 
(10,6) 
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Πίνακας 21 (συνέχεια) 
 

(ΥΧ)1 17 0 0 23,5   √ 

(ΥΧ)2 34 7 3 26,5   √ 

(ΥΧ)3 20 5 -1 65,0   √ 

(ΥΧ)4 16 0 -3 31,3   √ 

(ΥΧ)5 15 0 18 26,7    

(ΥΧ)6 22 3 5 40,9 √   

(ΥΧ)7 18 1 15 22,2    

(ΥΧ)8 23 6 2 17,4 √   

(ΥΧ)9 20 1 1 50,0   √ 

(ΥΧ)10 30 8 9 16,7 √   

(ΥΧ)11 23 3 -2 52,2 √   

(ΥΧ)12 25 4 11 76,0    

(ΥΧ)13 33 6 5 30,3    

(ΥΧ)14 37 15 10 35,1    

(ΥΧ)15 33 5 4 12,1    

(ΥΧ)16 22 1 1 31,8   √ 

(ΥΧ)17 24 4 12 8,3    

(ΥΧ)18 18 2 3 16,7 √   

(ΥΧ)19 25 5 12 12,0    

(ΥΧ)20 26 1 1 15,4 √   

Σύνολο 
24,05 
(6,41) 

3,96 
(3,55) 

5,30 
(5,99) 

30,5 
(18,3) 
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Πίνακας 21 (συνέχεια) 
 

(ΥΥ)1 18 1 -2 38,9   √ 

(ΥΥ)2 20 1 0 35,0   √ 
(ΥΥ)3 10 0 8 20,0 √   
(ΥΥ)4 23 2 -2 30,4 √   
(ΥΥ)5 15 0 0 46,7   √ 
(ΥΥ)6 27 1 1 22,2  √  
(ΥΥ)7 22 4 2 36,4   √ 
(ΥΥ)8 24 2 1 37,5   √ 

(ΥΥ)9 26 2 -5 50,0  √  
(ΥΥ)10 34 7 6 41,7    
(ΥΥ)11 20 1 0 71,4   √ 
(ΥΥ)12 17 0 5 85,7  √  
(ΥΥ)13 23 2 0 34,8   √ 
(ΥΥ)14 22 3 6 22,7 √   
(ΥΥ)15 28 8 0 32,1   √ 
(ΥΥ)16 20 0 0 35,0   √ 
(ΥΥ)17 18 0 0 27,8   √ 
(ΥΥ)18 15 0 -2 26,7   √ 

(ΥΥ)19 19 3 -1 36,8   √ 
(ΥΥ)20 21 3 6 42,9 √   

Σύνολο 
21,10 
(5,29) 

2,05 
(2,37) 

1,15 
(3,30) 

38,7 
(15,9) 

5 2 12 

ΣΥΝΟΛΟ 
25,42 
(7,45) 

5,07 
(4,73) 

5,31 
(5,63) 

28,9 
(17,4) 

12 2 18 ΑΝ
ΔΡ
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ήταν 24,05 πειράματα (ΤΑ= 6,41) και για τις δυάδες τύπου (ΧΧ) ήταν 31,10 πειράματα (ΤΑ= 

6,89), αντίστοιχα. Για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διαφορές που σημειώθηκαν ανάμεσα 

στους ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων των τριών τύπων δυάδων ήταν στατιστικά 

σημαντικές, εφαρμόστηκε ανάλυση διασποράς με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και 

εξαρτημένη μεταβλητή το συνολικό αριθμό των πειραμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν   ότι 

οι διαφορές μεταξύ των ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων ανάμεσα στους τρεις 

τύπους δυάδων ήταν στατιστικά σημαντικές [F(2, 57)= 13,591, p = 0,000].  

Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, διενεργήθηκε έλεγχος post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα από τις 

συγκρίσεις που έγιναν φαίνονται στον Πίνακα 22. 

Πίνακας 22 
 

Αποτελέσματα Πολλαπλών Συγκρίσεων με τη Μέθοδο Scheffe μεταξύ των Τριών Τύπων 
Δυάδας, Όσον Αφορά τη Μεταβλητή “Χώρος των Πειραμάτων” 

*p<0,05 

 

Από τον Πίνακα 22, διαπιστώνεται ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δυάδων (ΥΥ) και (ΧΧ) και των δυάδων (ΥΧ) και (ΧΧ), γεγονός που υποδηλώνει 

ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ) εκτέλεσαν λιγότερα πειράματα από τους 

μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). Δεν παρατηρήθηκε, ωστόσο, στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στο ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων που εκτέλεσαν οι μαθητές 

που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και του ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων που 

εκτέλεσαν οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες 

σχεδόν οι δυάδες του τύπου (ΥΥ) (n= 19) καθώς και η πλειοψηφία των δυάδων (ΥΧ) (n= 12) 

κατάφεραν να εντοπίσουν είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της 

συσκευής τον/τους οποίο/οποίους αξιοποίησαν, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων

Τύπος Δυάδας 
(I) 

Τύπος Δυάδας 
(J) 

MD 
(I-J) 

Std. 
Error 

p 

(YY) (YX) -2,95 1,97 0,333 

 (XX) -10,00 1,97 0,000* 

(YX) (YY) 2,950 1,97 0,333 

 (XX) -7,05 1,97 0,003* 

(XX) (YY) 10,00 1,97 0,000* 

 (YX) 7,05 1,97 0,003* 
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τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές αυτοί αξιοποίησαν αποτελεσματικά το σύστημα εξωτερικής 

μνήμης τους, με αποτέλεσμα να εκτελέσουν πολύ λίγα πειράματα σε επανάληψη. Αντίθετα, οι 

δυάδες τύπου (ΧΧ) εκτέλεσαν τα περισσότερα πειράματα, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των 

δυάδων αυτών (n= 19) όχι μόνο δεν κατάφερε να εντοπίσει είτε τον ένα, είτε και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, αλλά εκτελούσε και αρκετά πειράματα σε 

επανάληψη.  

Τα λιγότερα πειράματα που εκτελέστηκαν ήταν 10 [(ΥΥ)3], ενώ τα περισσότερα 

πειράματα ήταν 41 [(ΧΧ)12]. Όπως είναι προφανές, η δυάδα (ΧΧ)12 που εκτέλεσε 41 

πειράματα, όχι μόνο δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της 

συσκευής, αλλά εκτέλεσε και 16 πειράματα σε επανάληψη. Αντίθετα, η δυάδα (ΥΥ)3 εκτέλεσε 

τα λιγότερα πειράματα (10 πειράματα), χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εντοπίσει κανένα από 

τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης (η δυάδα 

(ΥΥ)3εντόπισε το γενικό διακόπτη της συσκευής κατά τη διάρκεια του σταδίου της Ομαδικής 

Ανασκόπησης). Προκύπτει, επομένως, ότι οι μαθητές της δυάδας (ΥΥ)3 εργάστηκαν ως 

“μηχανικοί,” γιατί ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για τη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων της 

συσκευής περιπλανώμενοι τυχαία στο χώρο των πειραμάτων, χωρίς να επικεντρώνονται στις 

μεταβλητές που είχαν αιτιώδη σχέση με το αποτέλεσμα. 

4.1.5 Πειράματα σε Επανάληψη  

Παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράφουν κατά τη διάρκεια 

της “κατά δυάδα” διερεύνησης τα πειράματα που εκτελούσαν με τη συσκευή καθώς και τα 

αποτελέσματα που προέκυπταν από αυτά, σχεδόν όλες οι δυάδες εκτέλεσαν έστω και ένα 

πείραμα σε επανάληψη. Η γενική διαπίστωση είναι ότι οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν τη 

χρησιμότητα της καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων τους, όπως φαίνεται μέσα 

από το ακόλουθο απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)4: 

Χ8: Να βάλουμε τους ίδιους διακόπτες (εννοεί να εκτελέσουν τα ίδια πειράματα) 
που κάναμε στην αρχήP.  

Χ7: Να ξαναρχίσουμε ξανά από την αρχή;   
Χ8: Ναι, για  να δούμε αν θα ανάψουν οι ίδιες λάμπες.  
Χ7: Ας το κάνουμε. Οι διακόπτες 3 και 4 κάτω, θα μας ανάψουν μια λαμπίτσα. Έτσι 

νομίζω. 
Χ8: Συμφωνώ (Π22: ΠΠΚΚΠ). 
Χ7: Άναψε η λάμπα 6 (πείραμα σε επανάληψη). Να βάλουμε τους διακόπτες 4, 5 και 

2 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει η 3. 
Χ8: Συμφωνώ (Π23: ΠΚΠΚΚ). 
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Χ7: Καμιά δεν άναψε (πείραμα σε επανάληψη). Εγώ νομίζω να βάλουμε μόνο το 
διακόπτη 3 κάτω και όλους τους άλλους πάνω και θα ανάψει η λαμπίτσα 3, 
επειδή ο διακόπτης 3 είναι μόνος του κάτω. 

Χ8: Συμφωνώ  (Π24: ΠΠΚΠΚ). 
Χ7: Η λαμπίτσα 2 άναψε (πείραμα σε επανάληψη). Να βάλουμε το διακόπτη 5 μόνο 

του κάτω και νομίζω ότι θα ανάψει μια λάμπα.  
Χ8: Συμφωνώ (Π25: ΠΠΠΠΚ).  
Χ7: Δεν άναψε λαμπίτσα πάλι (πείραμα σε επανάληψη). 

 

Από το προηγούμενο απόσπασμα, προκύπτει ότι τα παιδιά αυτά όχι μόνο δεν 

αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα της καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, αλλά φαίνεται 

και η αδυναμία τους να αντιληφθούν ότι δυο πειράματα, στα οποία οι διακόπτες 

τοποθετήθηκαν στην ίδια θέση, έχουν πάντοτε το ίδιο πειραματικό αποτέλεσμα. 

Από τον Πίνακα 21, φαίνεται ότι ο MO του αριθμού των πειραμάτων σε επανάληψη 

που εκτέλεσε η κάθε δυάδα ήταν 5, 07 πειράματα (ΤΑ= 4, 73). Πιο αναλυτικά, ο ΜΟ για τις 

δυάδες τύπου (ΥΥ) ήταν 2,05 (ΤΑ= 2, 37), για τις δυάδες τύπου (ΥΧ) ήταν 3, 96 (ΤΑ= 3, 55) 

και για τις δυάδες τύπου (ΧΧ) ήταν 9, 25 πειράματα σε επανάληψη (ΤΑ= 4, 67), αντίστοιχα. Η 

ανάλυση διασποράς, με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και εξαρτημένη μεταβλητή 

το συνολικό αριθμό των πειραμάτων σε επανάληψη, έδειξε ότι οι διαφορές μεταξύ των ΜΟ 

του συνολικού αριθμού των πειραμάτων ανάμεσα στους τρεις τύπους δυάδων ήταν στατιστικά 

σημαντικές [F(2, 57)= 20,957, p= 0,000]. Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων 

εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το συνολικό αριθμό των 

πειραμάτων, διενεργήθηκε έλεγχος post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα από τις 

συγκρίσεις που έγιναν φαίνονται στον Πίνακα 23. 

Πίνακας 23 
 

Οι Διαφορές Μεταξύ των Τριών Τύπων Δυάδων Όσον Αφορά τη Μεταβλητή  
“Πειράματα σε Επανάληψη” (Αποτελέσματα Ελέγχου Scheffe) 

*p<0,05 

Τύπος Δυάδας 
(I) 

Τύπος Δυάδας 
(J) 

MD 
(I-J) 

Std. 
Error 

p 

(YY) (YX) -1,85 1,15 0,285 

 (XX) -7,20 1,15   0,000* 

(YX) (YY) 1,85 1,15 0,285 

 (XX) -5,35 1,15   0,000* 

(XX) (YY) 7,20 1,15   0,000* 

 (YX) 5,350 1,15   0,000* 
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Οι συγκρίσεις των ΜΟ, με το κριτήριο του Scheffe (Πίνακας 23), έδειξαν ότι οι 

μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ) εκτέλεσαν λιγότερα πειράματα σε επανάληψη 

από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). Δεν παρατηρήθηκε όμως στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων σε 

επανάληψη που εκτέλεσαν οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ). Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτά, προκύπτει ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΥΥ) και (ΥΧ) 

κατάφευγαν περισσότερο στα καταγραμμένα πειραματικά τους δεδομένα, για να αντλούν 

πληροφορίες σχετικά με ποια πειράματα είχαν ήδη εκτελέσει. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι 

μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ) είτε δεν εξέταζαν προσεκτικά τα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα τους, είτε δεν αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα της καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων και βασίζονταν αποκλειστικά στη μνήμη τους, για να εντοπίσουν 

πειράματα που δεν είχαν εκτελέσει, με αποτέλεσμα να εκτελέσουν μεγάλο αριθμό πειραμάτων 

σε επανάληψη.  

Με βάση τον Πίνακα 21, οι “κατά δυάδα” διερευνήσεις αναλύθηκαν σε 3 επίπεδα. Στο 

πρώτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι δυάδες που δεν εκτέλεσαν πειράματα σε επανάληψη. Στο 

δεύτερο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι δυάδες που εκτέλεσαν 1-3 πειράματα σε επανάληψη και 

στο τρίτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι δυάδες που εκτέλεσαν 4 ή περισσότερα πειράματα σε 

επανάληψη. Στον Πίνακα 24, παρουσιάζεται ο αριθμός των πειραμάτων που εκτελέστηκαν σε 

επανάληψη ανά τύπο δυάδας. 

Πίνακας 24 
 

Αριθμός Πειραμάτων σε Επανάληψη ανά Τύπο Δυάδας 

 

Από τον Πίνακα 24, φαίνεται ότι μόνο οι μαθητές, των 8 από τις 60 δυάδες, δεν 

εκτέλεσαν κανένα πείραμα σε επανάληψη. Από αυτές, οι 6 δυάδες ήταν του τύπου (ΥΥ). 

Επιπρόσθετα, οι μισές δυάδες (n= 31) εκτέλεσαν 4 ή περισσότερα πειράματα σε επανάληψη, 

ενώ άλλες 21 δυάδες εκτέλεσαν 1-3 πειράματα σε επανάληψη. Προκύπτει ακόμη ότι όλες 

Πειράματα σε 
Επανάληψη 

Είδος Δυάδας 
Σύνολο 

(ΥΥ)        (ΥΧ) (ΧΧ) 

0 6 2 0 8 

1-3 11 8 2 21 

4< 3 10 18 31 
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σχεδόν οι δυάδες (ΧΧ) (n= 18) καθώς και οι μισές δυάδες (ΥΧ) (n= 10) εκτέλεσαν 4 ή 

περισσότερα πειράματα σε επανάληψη. Αντίθετα, η πλειοψηφία των δυάδων (ΥΥ) (n= 17) 

εκτέλεσαν 0-3 πειράματα σε επανάληψη. 

4.1.6 Θετικά και Αρνητικά Πειράματα.  

Τα πειράματα στη συσκευή, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους, μπορούν να 

διαχωριστούν σε θετικά και αρνητικά πειράματα. Αν το αποτέλεσμα ενός πειράματος ήταν η 

φωτοβολία ενός οποιουδήποτε λαμπτήρα, τότε το συγκεκριμένο πείραμα χαρακτηριζόταν ως 

θετικό πείραμα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, 

χαρακτηριζόταν ως αρνητικό πείραμα. Η προσεκτική ανάλυση των “κατά δυάδα” 

διερευνήσεων έδειξε ότι οι μαθητές δεν αξιοποιούσαν όλες τις πληροφορίες που είχαν στη 

διάθεσή τους, αλλά επέλεγαν να αξιοποιούν μόνο τις πληροφορίες που έπαιρναν από τα 

πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας και αγνοούσαν τις πληροφορίες που έδιναν τα 

πειράματα στα οποία δε φωτοβόλησε λαμπτήρας.  

Το απόσπασμα του διαλόγου, που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές οι οποίοι 

αποτελούσαν τη δυάδα (ΥX)13, είναι ενδεικτικό της τάσης που επικρατούσε ανάμεσα στους 

μαθητές. 

(Μετά το τέλος της “κατά δυάδα” διερεύνησης) 
Ερευνητής: Θέλω να παρατηρήσετε προσεκτικά για τελευταία φορά τα δεδομένα που 

έχετε σημειώσει στο έντυπο καταγραφής, μήπως καταλήξετε και σε κάποιο άλλο 
συμπέρασμα.  

Ψ53: Λοιπόν. Χμ! Μπορούμε, κύριε, να έχουμε μια λευκή κόλλα, για να γράψουμε 
κάποια πράγματα.  

Ερευνητής: Βεβαίως! (ο ερευνητής δίνει στα παιδιά μια λευκή κόλλα).  
Ψ53: Ευχαριστώ. Να σημειώσουμε στο χαρτί όλα τα πειράματα στα οποία ανάψαμε 

λάμπα. Μετά, να τα παρατηρήσουμε προσεκτικά, μήπως βρούμε κάποιο μοτίβο 
στον τρόπο που ανάβουν οι λάμπες. Συμφωνείς;  

Χ53: Συμφωνώ. 
Ψ53: (Ο μαθητής Ψ53 εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα 

και σημειώνει στο χαρτί). Η λάμπα 1 άναψε, όταν βάλαμε το 2 και το 4 πάνω 
(πείραμα Π17). Η λάμπα 2 άναψε με το 3 και το 5 κάτω (πείραμα Π28), η λάμπα 
3 άναψε όταν βάλαμε το 4 και το 5 πάνω (πείραμα Π16). Η λάμπα 4 άναψε με 
το 2 και το 3 κάτω (πείραμα Π33), η λάμπα 5 άναψε όταν βάλαμε το 2 και το 5 
πάνω (πείραμα Π13). Το λαμπάκι 6 άναψε, όταν είχαμε το 1 και το 2 πάνω 
(πείραμα Π5). Η λάμπα 7 άναψε, όταν ήταν όλοι κάτω (πείραμα Π3). 

 

Προκύπτει, από τον προηγούμενο διάλογο, ότι οι μαθητές θεωρούσαν πετυχημένα 

μόνο τα θετικά πειράματα, τα πειράματα, δηλαδή, όπου φωτοβόλησε λαμπτήρας. Το γεγονός 
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αυτό υποδεικνύει ότι οι μαθητές θεωρούσαν ότι τα πειράματα στα οποία δε φωτοβόλησε 

λαμπτήρας δεν έδιναν χρήσιμες και σχετικές πληροφορίες. Η μη αξιοποίηση των 

πληροφοριών, που προέρχονταν από τα αρνητικά πειράματα, είχε ως αποτέλεσμα 30 δυάδες 

να μην κατορθώσουν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές 6 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)6, (ΥΥ)8, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, 

(ΥΥ)17], 6 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)7, (ΥΧ)9, (ΥΧ)11, (ΥΧ)12, (ΥΧ)15, (ΥΧ)19] και 5 δυάδων (ΧΧ) 

[(ΧΧ)7, (ΧΧ)8, (ΧΧ)10, (ΧΧ)11, (ΧΧ)16] διατύπωσαν έστω και μια υπόθεση σύμφωνα με την 

οποία στο πείραμα που θα εκτελέσουν δε θα φωτοβολήσει λαμπτήρας. Οι υπόλοιποι μαθητές 

σε όλες τους τις πειραματικές προσπάθειες, πριν τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη, 

υποστήριζαν ότι κάποιος λαμπτήρας θα φωτοβολήσει. Η συμπεριφορά αυτή των παιδιών ως 

προς τα αρνητικά πειράματα αποτελεί ένδειξη ότι τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούσαν το 

μηχανιστικό παρά το επιστημονικό μοντέλο πειραματισμού (Schauble, 1996). Τα παιδιά 

φάνηκε ότι εργάζονταν ως “μηχανικοί,” γιατί ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για το αποτέλεσμα 

και δεν επικεντρώνονταν στις μεταβλητές που είχαν αιτιώδη σχέση με το αποτέλεσμα.  

4.1.7 Αναγκαία Πειράματα 

Μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται με την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης είναι 

ο αριθμός των αναγκαίων πειραμάτων που ήταν απαραίτητο να εκτελέσει η κάθε δυάδα για να 

ολοκληρώσει τη διερεύνηση (Παπαγεωργίου, 2006. Παπαγεωργίου & Βαλανίδης, 2002). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σύνολο των πειραμάτων που έχει τη δυνατότητα μια δυάδα να 

εκτελέσει με τη συσκευή, χωρίς επαναλήψεις πειραμάτων, είναι 32 πειράματα που 

προκύπτουν από όλους τους συνδυασμούς των πέντε διακοπτών της συσκευής. Αν μια δυάδα 

δεν καταφέρει να εντοπίσει, κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης, κάποιον από 

τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, ο αριθμός των αναγκαίων πειραμάτων θα 

είναι 32 πειράματα. Αντίθετα, αν μια δυάδα καταφέρει να εντοπίσει είτε τον ένα, είτε και τους 

δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, τότε ο συνολικός αριθμός των αναγκαίων 

πειραμάτων γίνεται πολύ μικρότερος, αφού περιορίζεται σημαντικά ο χώρος των πειραμάτων.  

Ο αριθμός των αναγκαίων πειραμάτων είναι όμως διαφορετικός για κάθε δυάδα, αφού 

εξαρτάται αποκλειστικά από το χρονικό σημείο εντοπισμού του γενικού ή/και του “εικονικού” 

διακόπτη. Επομένως, η διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά πειράματα που εκτέλεσε μια δυάδα 

και του συνολικού αριθμού των αναγκαίων πειραμάτων, που θα έπρεπε να εκτελέσει, 
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αποτελεί μια σαφή ένδειξη ανάπτυξης της συνδυαστικής σκέψης της κάθε δυάδας ή 

αξιοποίηση της συνδυαστικής σκέψης (Παπαγεωργίου, 2006). 

 Στον Πίνακα 21, φαίνονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στον αριθμό των πραγματικών 

πειραμάτων και του αριθμού των αναγκαίων πειραμάτων για κάθε δυάδα. Τα πραγματικά 

πειράματα προκύπτουν αφαιρώντας από το σύνολο των πειραμάτων που εκτέλεσε η κάθε 

δυάδα, τον αριθμό των πειραμάτων που εκτέλεσε σε επανάληψη. Με βάση τον Πίνακα 21, οι 

“κατά δυάδα” διερευνήσεις αναλύθηκαν σε 4 επίπεδα, που φαίνονται στον Πίνακα 25. Στο 

πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες στις οποίες η διαφορά μεταξύ Αναγκαίων και 

Πραγματικών πειραμάτων είναι αρνητική (Α-Π <0). Τα παιδιά των δυάδων αυτών δεν 

αξιοποίησαν τον εντοπισμό είτε του ενός από τους δυο διακόπτες, είτε και των δυο 

διαφορετικών διακοπτών της συσκευής, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους, με 

αποτέλεσμα να εκτελέσουν περισσότερα πειράματα από όσα ήταν απαραίτητα. Αυτό 

συνέβηκε, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις όπου μια δυάδα παιδιών, αφού εντόπισε το 

γενικό διακόπτη της συσκευής, εκτέλεσε ένα ή περισσότερα πειράματα στα οποία ο γενικός 

διακόπτης τοποθετήθηκε στη θέση πάνω με αποτέλεσμα τη μη φωτοβολία λαμπτήρα. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες στις οποίες η διαφορά Α-Π είναι ίσον με 0 ή 1. Τα 

παιδιά των δυάδων αυτών, είτε εκτέλεσαν το σύνολο των αναγκαίων πειραμάτων, είτε 

χρειάζονταν να εκτελέσουν ακόμα ένα πείραμα για να το πετύχουν. Στην τρίτη κατηγορία, 

τοποθετήθηκαν οι δυάδες στις οποίες η διαφορά Α-Π είναι ίσον με 2 έως 5, ενώ στην τέταρτη 

κατηγορία τοποθετήθηκαν οι δυάδες, στις οποίες η διαφορά Α-Π είναι μεγαλύτερη από το 6 

(Α-Π> 6).  

Πίνακας 25 
 

Αποκλίσεις Αναγκαίων (Α) και Πραγματικών Πειραμάτων (Π) 

Επίπεδα  (Α-Π) 
Είδος Δυάδας 

Σύνολο 
(ΥΥ) (ΥΧ) (ΧΧ) 

1 <0 5 3 0 8 

2 0-1 9 4 0 13 

3 2-5 2 6 2 10 

4 >6 4 7 18 29 

Σύνολο 20 20 20 60 
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Από τον Πίνακα 25, προκύπτει ότι τα παιδιά 21 δυάδων ανάπτυξαν σε μεγάλο βαθμό 

τη συνδυαστική τους σκέψη, αφού εκτέλεσαν είτε περισσότερα πειράματα από τα αναγκαία 

πειράματα (επίπεδο 1), είτε σχεδόν το σύνολο των αναγκαίων πειραμάτων τους (επίπεδο 2). Η 

πλειοψηφία των παιδιών αυτών (n= 14) ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΥΥ). Επιπρόσθετα, 

προκύπτει από τον Πίνακα 21 ότι όλες σχεδόν οι δυάδες (n= 16) που εντόπισαν και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής ανήκαν στα επίπεδα 1 και 2.  

Αντίθετα, τα παιδιά 39 δυάδων δεν είχαν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τη 

συνδυαστική τους σκέψη, αφού εκτέλεσαν λιγότερα πειράματα από τα αναγκαία πειράματα. 

Οι μαθητές αυτοί φαίνεται ότι τερμάτισαν την “κατά δυάδα” διερεύνηση χωρίς, να 

εκτελέσουν πειράματα με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των διακοπτών. Στην ομάδα 

αυτή, τοποθετήθηκαν όλα τα παιδιά των δυάδων (ΧΧ) και η πλειοψηφία των παιδιών που 

ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) (n= 13). Ακόμη, προκύπτει από τον Πίνακα 21 ότι από τα παιδιά των 

39 αυτών δυάδων, τα παιδιά 29 δυάδων δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο από τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, ενώ τα παιδιά 7 δυάδων εντόπισαν το γενικό 

διακόπτη της συσκευής, 1 δυάδας τον “εικονικό” διακόπτη και τα παιδιά 2 δυάδων εντόπισαν 

και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. 

4.1.8 Έλεγχος Μεταβλητών 

Ο έλεγχος μεταβλητών είναι μια διαδικασία όπου το άτομο εκτελεί πειράματα με 

σκοπό να μελετήσει την επίδραση μιας μεταβλητής (ανεξάρτητη μεταβλητή) σε μια 

εξαρτημένη μεταβλητή και όλες οι άλλες μεταβλητές, οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν το 

αποτέλεσμα του πειράματος, διατηρούνται σταθερές. Στην παρούσα διερεύνηση, η φωτοβολία 

ή όχι ενός από τους οχτώ λαμπτήρες αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ οι πέντε 

διακόπτες της συσκευής αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Μια δυάδα μαθητών 

θεωρήθηκε ότι εφάρμοζε έλεγχο μεταβλητών, όταν εκτελούσε πειράματα με σκοπό να ελέγξει 

την επίδραση ενός και μόνο διακόπτη στη φωτοβολία ενός από τους οχτώ λαμπτήρες. Αυτό 

μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: (α) Η δυάδα να εκτελεί δυο διαδοχικά πειράματα στα οποία 

μετακινείται μόνο ένας διακόπτης. Για παράδειγμα, αν η δυάδα εκτελέσει αρχικά το πείραμα 

ΠΚΚΚΚ (Π1) και στη συνέχεια, εκτελέσει το πείραμα ΚΚΚΚΚ (Π2), τότε θεωρείται ότι η 

δυάδα ελέγχει μεταβλητές στο πείραμα Π2, αφού τα δυο πειράματα διαφέρουν μόνο ως προς 

τη μετακίνηση του διακόπτη 1 και η οποιαδήποτε αλλαγή στο πειραματικό αποτέλεσμα 

μπορεί να αποδοθεί στη μετακίνηση του συγκεκριμένου διακόπτη. (β) Η δυάδα, ως προς ένα 
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πείραμα αναφοράς, μετακινούσε μόνο ένα διακόπτη. Για παράδειγμα, αν μια δυάδα εκτέλεσε 

αρχικά το πείραμα ΠΠΠΠΠ και στη συνέχεια εκτέλεσε την αλληλουχία των πειραμάτων 

ΚΠΠΠΠ, ΠΚΠΠΠ, ΠΠΚΠΠ, ΠΠΠΚΠ, ΠΠΠΠΚ με σκοπό να ελέγξει την επίδραση του κάθε 

διακόπτη ξεχωριστά, τότε θεωρήθηκε ότι εφάρμοζε τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών, 

γιατί το κάθε πείραμα το εκτελούσε έχοντας ως πείραμα αναφοράς το πείραμα ΠΠΠΠΠ. Με 

ανάλογο τρόπο, αν μια δυάδα στην προσπάθειά της να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα που 

κατέληξε σχετικά με τον “εικονικό” διακόπτη, επέλεγε ένα συνδυασμό διακοπτών που είχε ως 

αποτέλεσμα τη φωτοβολία ενός συγκεκριμένου λαμπτήρα και, με αναφορά σε αυτό το 

συνδυασμό, μετακινούσε το διακόπτη 5, τότε θεωρείται ότι στη συγκεκριμένη πειραματική 

προσπάθεια εφάρμοζε έλεγχο μεταβλητών. Παρομοίως, αν μια δυάδα συγκρίνει δυο μη 

διαδοχικά πειράματα για να ελέγξει την επίδραση ενός συγκεκριμένου διακόπτη στη 

διερεύνηση, τότε θεωρείται ότι, στη συγκεκριμένη πειραματική προσπάθεια, εφάρμοζε έλεγχο 

μεταβλητών. Για παράδειγμα, αν εκτέλεσε σε προγενέστερο χρονικό σημείο το πείραμα 

ΚΚΠΠΠ (πείραμα Π6) και μεταγενέστερο χρονικό σημείο εκτέλεσε το πείραμα ΚΚΚΠΠ 

(πείραμα Π11), με σκοπό να ελέγξει την επίδραση του διακόπτη 3 στη φωτοβολία των 

λαμπτήρων, τότε θεωρείται ότι, στη συγκεκριμένη πειραματική προσπάθεια, εφάρμοζε έλεγχο 

μεταβλητών.  

Για να υπολογισθεί ο βαθμός ανάπτυξης της δεξιότητας των παιδιών για έλεγχο 

μεταβλητών, υπολογίσθηκε το ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών στο οποίο η κάθε 

δυάδα εφάρμοζε τη δεξιότητα αυτή με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν. Από τον Πίνακα 21, 

προκύπτει ότι ο ΜΟ του ποσοστού των πειραματικών προσπαθειών, όπου οι μαθητές 

εφάρμοσαν έλεγχο μεταβλητών ήταν 28,9% (ΤΑ= 17,4%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

μαθητές ανάπτυξαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών σε πολύ μικρό βαθμό. 

Αναλυτικότερα, ο ΜΟ του ποσοστού των πειραματικών προσπαθειών, όπου εφαρμόστηκε 

έλεγχος των μεταβλητών, ήταν για τις δυάδες (ΥΥ) 38,7% (ΤΑ= 15,9%), για τις δυάδες (ΥΧ) 

30,5% (ΤΑ= 18,3%) και για τις δυάδες (ΧΧ) 17,6% (ΤΑ= 10,6%), αντίστοιχα.  

Για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διαφορές, που σημειώθηκαν στους ΜΟ της 

δεξιότητας ελέγχου μεταβλητών ανάμεσα στους τρεις τύπους δυάδων, ήταν στατιστικά 

σημαντικές, εφαρμόστηκε η ανάλυση διασποράς με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας 

και εξαρτημένη μεταβλητή τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής έδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των ΜΟ της δεξιότητας ελέγχου μεταβλητών 

ανάμεσα στους τρεις τύπους δυάδων ήταν στατιστικά σημαντικές [F(2, 57)= 9,773, p = 
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0,000]. Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές όσον αφορά το ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών που εφαρμόστηκε έλεγχος 

μεταβλητών, διενεργήθηκε έλεγχος post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα, από τις 

συγκρίσεις που έγιναν, φαίνονται στον Πίνακα 26. 

Πίνακας 26 
 

Οι Διαφορές Μεταξύ των Τριών Τύπων Δυάδων Όσον Αφορά τη Μεταβλητή  
“Έλεγχος Μεταβλητών”  

(Αποτελέσματα Ελέγχου Scheffe) 

*p<0,05 
 

Οι συγκρίσεις των ΜΟ, με το κριτήριο του Scheffe, έδειξαν ότι τα παιδιά που ανήκαν 

σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ) εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών σε μεγαλύτερο 

ποσοστό των πειραματικών τους προσπαθειών από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). 

Δεν παρατηρήθηκε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά στους ΜΟ της δεξιότητας ελέγχου 

μεταβλητών ανάμεσα στους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ).  

Ο Πίνακας 27 παρουσιάζει τα ποσοστά εφαρμογής του ελέγχου μεταβλητών ανά τύπο 

δυάδας.  

Πίνακας 27 
 

Εφαρμογή της Δεξιότητας Ελέγχου Μεταβλητών ανά Τύπο Δυάδας 

Τύπος Δυάδας 
(I) 

Τύπος Δυάδας 
(J) 

MD 
(I-J) 

Std. 
Error 

p 

(YY) (YX) 8,23 4,82 0,243 

 (XX) 21,17 4,82 0,000* 

(YX) (YY) -8,23 4,82 0,243 

 (XX) 12,94 4,82 0,034* 

(XX) (YY) -21,17 4,82 0,000* 

 (YX) -12,94 4,82 0,034* 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΥΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΥΥ) (ΥΧ) (ΧΧ) 

0-25 % 3 9 18 30 

26%-50 % 15 8 1 24 

51%-75 % 1 2 1 4 

76%-100 % 1 1 0 2 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20 20 60 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 27, η πλειοψηφία των δυάδων (n= 30) εφάρμοσε τη 

δεξιότητα αυτή σε ποσοστό λιγότερο από το 25% των πειραματικών προσπαθειών, ενώ άλλες 

24 δυάδες την εφάρμοσαν σε ποσοστό 26%-50%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο έξι 

δυάδες [(ΥΥ)11, (ΥΥ)12, (ΥΧ)3, (ΥΧ)11, (ΥΧ)12, (XX)8] εφάρμοσαν τον έλεγχο μεταβλητών σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των πειραματικών τους προσπαθειών (71,4%, 85,7%, 65%, 

52,2%, 76% και 52,2%, αντίστοιχα).  

Όσον αφορά τον τύπο των δυάδων, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των δυάδων τύπου 

(ΧΧ) (n= 18) ανήκε στην κατηγορία 0-25%, ενώ μόνο μια δυάδα τύπου (ΥΥ) και μια δυάδα 

(ΥΧ) εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

75% των πειραματικών τους προσπαθειών. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 

δυάδων (ΥΥ) (n= 15) βρίσκεται στη 2P

η
P κατηγορία (26%-50%), σε αντίθεση με τις δυάδες 

(ΥΧ), όπου οι μισές περίπου δυάδες (n= 9) βρίσκονται στην 1P

η
P κατηγορία (0%-25%) και οι 

άλλες μισές περίπου δυάδες (n= 8) βρίσκεται στη 2P

η
P κατηγορία (26%-50%).  

4.1.9 Συνδυαστική Σκέψη 

Μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται με την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης είναι 

ο τρόπος μετακίνησης των διακοπτών, αν δηλαδή οι διακόπτες μετακινούνται με συστηματικό 

τρόπο ή αν η μετακίνησή τους γίνεται εντελώς τυχαία. Η συστηματικότητα αφορά κυρίως την 

εκτέλεση πειραμάτων, όπου διατηρείται σταθερός ο αριθμός των διακοπτών που βρίσκονται 

στη μια από τις δυο θέσεις (π.χ., κάτω). Μια δυάδα θεωρήθηκε ότι κατάφερε να πετύχει όλους 

τους πιθανούς συνδυασμούς διακοπτών στους οποίους διατηρείται ίσος αριθμός διακοπτών 

στη θέση κάτω, όταν, στην αλληλουχία πειραμάτων που εκτέλεσε, στα μισά τουλάχιστον 

πειράματα βρισκόταν ίσος αριθμός διακοπτών στη θέση κάτω. Για παράδειγμα, για να 

θεωρηθεί ότι μια δυάδα πέτυχε να διατηρήσει δυο διακόπτες στη θέση κάτω, θα πρέπει να 

εκτελέσει μια αλληλουχία πέντε ή περισσότερων πειραμάτων (το σύνολο όλων των πιθανών 

συνδυασμών των πέντε διακοπτών ανά δυο είναι 10 συνδυασμοί διακοπτών) στα οποία μόνο 

δυο διακόπτες βρίσκονται στη θέση κάτω.  

Για να καθοριστεί ο βαθμός ανάπτυξης της συνδυαστικής σκέψης της κάθε δυάδας, οι 

“κατά δυάδα” διερευνήσεις αναλύθηκαν σε έξι επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν 

οι δυάδες των οποίων οι μαθητές μετακινούσαν τους διακόπτες με τυχαίο τρόπο. Στο δεύτερο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες των οποίων οι μαθητές κατέβαλαν προσπάθεια για 

συστηματική μετακίνηση των διακοπτών, αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν σε μια 
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αλληλουχία πειραμάτων, ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω, στα μισά τουλάχιστον 

πειράματα. Για παράδειγμα, στην αλληλουχία των πειραμάτων ΠΚΚΚΚ, ΚΠΚΠΚ, ΠΠΚΠΚ, 

ΚΚΠΚΚ, ΠΠΚΠΠ, ΚΠΠΠΠ, ΠΚΠΚΠ, ΠΚΚΠΠ, ΠΠΚΚΠ, που εκτέλεσε η δυάδα (ΥΧ)1, 

φαίνεται η προσπάθεια που κατέβαλαν οι μαθητές να μετακινούν τους διακόπτες με 

συστηματικό τρόπο. Στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που εκτέλεσαν μια 

αλληλουχία πειραμάτων όπου στα μισά τουλάχιστον πειράματα διατηρούσαν ίσο αριθμό 

διακοπτών στη θέση κάτω, ενώ στο τέταρτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν όσες δυάδες εκτέλεσαν 

δυο διαφορετικές αλληλουχίες πειραμάτων που διέφεραν ως προς τον αριθμό διακοπτών που 

διατηρούσαν στη θέση κάτω, αλλά, στα μισά τουλάχιστον πειράματα της κάθε αλληλουχίας 

πειραμάτων, διατηρούσαν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. Στο πέμπτο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν όσες δυάδες εκτέλεσαν τρεις διαφορετικές αλληλουχίες πειραμάτων τα οποία 

διέφεραν ως προς τον αριθμό διακοπτών που διατηρούσαν στη θέση κάτω, αλλά, στα μισά 

τουλάχιστον πειράματα της κάθε αλληλουχίας πειραμάτων διατηρούσαν ίσο αριθμό 

διακοπτών στη θέση κάτω, ενώ στο έκτο επίπεδο τοποθετήθηκαν όσες δυάδες εκτέλεσαν 

τέσσερις διαφορετικές αλληλουχίες πειραμάτων στα οποία διέφεραν ως προς τον αριθμό 

διακοπτών που διατηρούσαν στη θέση κάτω, αλλά, στα μισά τουλάχιστον πειράματα της κάθε 

αλληλουχίας πειραμάτων, διατηρούσαν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. O Πίνακας 28, 

παρουσιάζει το βαθμό ανάπτυξης της συνδυαστικής σκέψης ανά τύπο δυάδας. 

Πίνακας 28 
 

Βαθμός Ανάπτυξης της Συνδυαστικής Σκέψης ανά Τύπο Δυάδας 

Επίπεδα Συνδυασμοί Διακόπτων 
Είδος Δυάδας 

Σύνολο 
(ΥΥ) (ΥΧ) (ΧΧ) 

1 
Τυχαία Μετακίνηση 

Διακοπτών 
7 6 3 16 

2 
Μη Πλήρης Ομάδα 

Συνδυασμών Διακοπτών 
5 5 7 17 

3 
Μια Ομάδα Συνδυασμών 

Διακοπτών 
6 5 7 18 

4 
Δυο Ομάδες Συνδυασμών 

Διακοπτών 
0 4 3 7 

5 
Τρεις Ομάδες Συνδυασμών 

Διακοπτών 
1 0 0 1 

6 
Τέσσερις Ομάδες 

Συνδυασμών Διακοπτών 
1 0 0 1 

Σύνολο 20 20 20 60 
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Από τον Πίνακα 28, φαίνεται ότι οι μαθητές 16 δυάδων (επίπεδο 1) δεν είχαν 

αναπτύξει τη συνδυαστική σκέψη τους, αφού στην αλληλουχία των πειραμάτων που 

εκτελούσαν η μετακίνηση των διακοπτών δε γινόταν με κάποιο σύστημα, αλλά γινόταν 

τυχαία. Για παράδειγμα, οι μαθητές της δυάδας (ΥΥ)3 εκτέλεσαν την αλληλουχία των 

πειραμάτων ΠΠΠΠΠ, ΚΚΚΚΚ, ΠΚΠΚΠ, ΠΠΚΚΠ, ΚΚΚΠΠ, ΠΠΚΠΠ, ΚΠΚΠΠ, ΠΚΚΠΚ, 

ΠΚΚΚΚ, ΚΠΚΚΚ, όπου φαίνεται ότι η μετακίνηση των διακοπτών δε γινόταν με 

συστηματικό τρόπο, αλλά γινόταν τυχαία. Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών (n= 13) ανήκε 

σε δυάδες του τύπου (ΥΥ) και (ΥΧ). Οι μαθητές 35 δυάδων (επίπεδα 2 και 3) ανάπτυξαν σε 

κάποιο βαθμό τη συστηματική τους σκέψη, αφού είτε κατέβαλαν προσπάθεια για 

συστηματική μετακίνηση των διακοπτών, χωρίς να καταφέρουν να επιτύχουν σε μια 

αλληλουχία πειραμάτων τα μισά τουλάχιστον πειράματα να έχουν ίσο αριθμό διακοπτών στη 

θέση κάτω (n= 17), είτε κατάφεραν να επιτύχουν σε μια αλληλουχία πειραμάτων τα μισά 

τουλάχιστον πειράματα να έχουν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω (n= 18). Επιπρόσθετα, 

μόνο οι μαθητές 9 δυάδων (επίπεδα 4, 5 και 6) βρίσκονταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο 

συνδυαστικής σκέψης, αφού κατάφεραν να επιτύχουν σε δυο ή περισσότερες αλληλουχίες 

πειραμάτων, τα μισά τουλάχιστον πειράματα να έχουν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. 

Για παράδειγμα, οι μαθητές της δυάδας (ΥΥ)6 εκτέλεσαν αρχικά πέντε πειράματα, όπου 

διατηρούσαν ένα διακόπτη στη θέση κάτω. Στη συνέχεια, οι μαθητές διατηρούσαν δυο 

διακόπτες στη θέση κάτω, αλλά η μετακίνηση των διακοπτών γινόταν με πιο συστηματικό 

τρόπο, αφού επιχειρήθηκε αρχικά ο συνδυασμός όλων των διακοπτών με το διακόπτη 1, στη 

συνέχεια, με το διακόπτη 2 κ.ο.κ. (ΚΠΚΠΠ, ΚΚΠΠΠ, ΚΠΠΚΠ, ΚΠΠΠΚ, ΠΚΠΚΠ, 

ΠΚΚΠΠ, ΠΚΠΠΚ, ΠΠΚΚΠ, ΠΠΚΠΚ). Οι μαθητές εκτέλεσαν επίσης δυο άλλες 

αλληλουχίες πειραμάτων μετακινώντας με τον ίδιο συστηματικό τρόπο τους διακόπτες. Στη 

μια αλληλουχία πειραμάτων διατηρούσαν τρεις διακόπτες στη θέση κάτω και στην άλλη, 

τέσσερις διακόπτες στη θέση κάτω. 

4.1.10 Καταγραφή των Πειραματικών Δεδομένων 

Η κάθε ομάδα μαθητών, με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ερευνητή, επέλεξε 

το δικό της τρόπο για να καταγράφει τα πειραματικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, το 

σύστημα καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων αποτέλεσε ένα σύστημα 

“εξωτερικής μνήμης” (Zimmerman, 2000, 2005, 2007) για τους μαθητές, στο οποίο 

μπορούσαν να καταφεύγουν για να συλλέγουν πολύτιμη πληροφόρηση. Ταυτόχρονα, 
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περιόριζε ή ελαχιστοποιούσε το γνωστικό φορτίο, που έπρεπε να καταβάλουν οι μαθητές, για 

να επεξεργαστούν τις διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.  

Από την προσεκτική εξέταση των φύλλων καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, 

προέκυψε ότι οι δυάδες χρησιμοποίησαν τρεις διαφορετικές μεθόδους, για να καταγράφουν τα 

πειράματα που εκτελούσαν καθώς και τα αποτελέσματά τους.  

4.1.10.1 Μέθοδος 1: Οι μαθητές σημείωναν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση 

κάτω ή στη θέση πάνω, αγνοώντας τη θέση των υπόλοιπων διακοπτών. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που μια δυάδα εκτέλεσε το πείραμα ΚΠΚΠΚ, οι μαθητές που σημείωναν μόνο 

τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω, θα κατέγραφαν στο φύλλο καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων “1, 3, 5 κάτω,” ενώ οι μαθητές που σημείωναν μόνο τους διακόπτες 

που βρίσκονταν στη θέση πάνω, θα κατέγραφαν στο φύλλο καταγραφής “2 και 4 πάνω.”  

4.1.10.2 Μέθοδος 2: Οι μαθητές σημείωναν στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών 

δεδομένων τη θέση όλων των διακοπτών. Μερικές δυάδες μαθητών σημείωναν τη θέση κάθε 

διακόπτη ξεχωριστά, ενώ κάποιες άλλες δυάδες μαθητών ομαδοποιούσαν τους διακόπτες 

ανάλογα με τη θέση τους. Έτσι, αν μια δυάδα μαθητών εκτελούσε, για παράδειγμα, το 

πείραμα ΚΠΚΠΚ, όσοι μαθητές σημείωναν τη θέση κάθε διακόπτη ξεχωριστά θα κατέγραφαν 

στο έντυπο καταγραφής 1=κάτω, 2=πάνω, 3=κάτω, 4=πάνω, 5=κάτω, ενώ όσοι μαθητές 

ομαδοποιούσαν τους διακόπτες ανάλογα με τη θέση τους θα κατέγραφαν “1, 3, 5 κάτω και 2, 

4 πάνω.” 

4.1.10.3 Μέθοδος 3: Οι μαθητές δε χρησιμοποιούσαν ένα συνεπή τρόπο για να καταγράφουν 

τα πειραματικά δεδομένα τους. Για παράδειγμα, οι μαθητές που ανήκαν στη δυάδα (ΥΥ)15, σε 

κάποιες πειραματικές προσπάθειες κατέγραφαν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν στη 

θέση πάνω, ενώ σε κάποιες άλλες πειραματικές προσπάθειες κατέγραφαν μόνο τους διακόπτες 

που βρίσκονταν στη θέση κάτω. Επίσης, οι μαθητές που ανήκαν στη δυάδα (ΥΧ)14, σε 

κάποιες περιπτώσεις κατέγραφαν μόνο τους διακόπτες που μετακινούσαν στην τελευταία τους 

προσπάθεια, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κατέγραφαν τη θέση όλων των διακοπτών. 

Ο Πίνακας 29 που ακολουθεί παρουσιάζει τις τρεις μεθόδους καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων ανά τύπο δυάδας. 

Από τον Πίνακα 29, προκύπτει ότι οι μαθητές των μισών δυάδων (n= 29) επέλεξαν να 

σημειώνουν τη θέση όλων των διακοπτών ενός συνδυασμού, είτε ξεχωριστά (n= 15), είτε 
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ομαδοποιημένα (n= 14). Η πλειοψηφία των μαθητών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέθοδο 

καταγραφής (n= 14) ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). Μια πιθανή εξήγηση αυτής της προτίμησης των 

παιδιών είναι ότι θεωρούσαν τη συσκευή ως ένα σύνολο από αλληλεπιδρώντα στοιχεία, όπου 

όλοι οι διακόπτες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, επηρεάζουν τη φωτοβολία των λαμπτήρων.  

Επιπρόσθετα, οι μαθητές 22 άλλων δυάδων σημείωναν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν, 

είτε στη θέση κάτω, είτε στη θέση πάνω. Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών (n= 18) ανήκαν 

σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ). Από τους μαθητές των 22 αυτών δυάδων, οι μαθητές 21 δυάδων 

σημείωναν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω. Τα παιδιά που προτίμησαν 

τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων φαίνεται ότι 

απέδιδαν στη θέση κάτω ένα ενεργητικό ρόλο, επηρεασμένα, προφανώς, από τις καθημερινές 

εμπειρίες τους, όπου για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, θα πρέπει να μετακινηθεί ένας 

διακόπτης από τη θέση πάνω στη θέση κάτω. Ακόμη, οι μαθητές 9 δυάδων χρησιμοποίησαν 

ένα μη συνεπή τρόπο για να καταγράφουν τα πειραματικά δεδομένα τους. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος καταγραφής χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, από παιδιά που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) (n= 

6).  

Πίνακας 29 
 

Μέθοδοι Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων ανά Τύπο Δυάδας  

Μέθοδοι Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων 

Συχνότητες 

Τύπος Δυάδας 
Σύνολο 

ΥΥ ΥΧ ΧΧ 

Μέθοδος 1 
 

Σημειώνονται μόνο οι διακόπτες που 
βρίσκονται στη θέση κάτω. 

9 8 4 21 

22 
Σημειώνονται μόνο 
μερικοί διακόπτες 

Σημειώνονται μόνο οι διακόπτες που 
βρίσκονται στη θέση πάνω. 

0 1 0 1 

Μέθοδος 2 
Σημειώνονται όλοι οι διακόπτες
ξεχωριστά η θέση του καθενός. 

5 3 7 15 

29 
Σημειώνονται όλοι 

οι διακόπτες 

Σημειώνονται όλοι οι διακόπτες οι
οποίοι ομαδοποιούνται ανάλογα με
τη θέση τους. 

5 2 7 14 

Μέθοδος 3 
Μη συνεπής τρόπος καταγραφής των
πειραματικών δεδομένων. 

1 6 2 9 

Σύνολο 20 20 20 60 
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Η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταγραφής των πειραματικών δεδομένων ήταν η 

μέθοδος 1, όπου τα παιδιά σημείωναν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν, είτε στη θέση 

κάτω, είτε στη θέση πάνω. Από τις 22 δυάδες μαθητών που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη 

μέθοδο καταγραφής, οι 11 δυάδες κατάφεραν να εντοπίσουν και το γενικό και τον “εικονικό” 

διακόπτη, ενώ άλλες 6 δυάδες εντόπισαν τον ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της 

συσκευής. Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν τη θέση όλων των διακοπτών, έστω κι αν κάποιοι συγκεκριμένοι 

διακόπτες δεν ήταν σημειωμένοι στο φύλλο καταγραφής, αφού γνωρίζοντας τους διακόπτες 

που βρίσκονταν στη θέση κάτω ή πάνω, προέκυπτε και η θέση των υπόλοιπων διακοπτών. Με 

τον τρόπο αυτό, το γνωστικό φορτίο, για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που ήταν 

καταγραμμένες στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, μειωνόταν σημαντικά, 

με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων συνδυασμών 

διακοπτών και να διαπιστώνονται ευκολότερα οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ τους.  

Μια λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος καταγραφής των πειραματικών 

αποτελεσμάτων ήταν η μέθοδος 2, στην οποία τα παιδιά σημείωναν τη θέση όλων των 

διακοπτών. Από τις 29 δυάδες που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι 5 δυάδες 

κατάφεραν να εντοπίσουν και το γενικό και τον “εικονικό” διακόπτη, ενώ άλλες 7 δυάδες 

εντόπισαν τον ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής. Βασικό πλεονέκτημα 

της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι διευκόλυνε τα παιδιά να κάνουν τις απαραίτητες 

συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων συνδυασμών διακοπτών, αφού είχαν τη δυνατότητα να 

εστιάζονται μόνο σε μια ομάδα διακοπτών (για παράδειγμα, μόνο στους διακόπτες που 

βρίσκονταν στη θέση κάτω) και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.  

Αντίθετα, η λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος καταγραφής των πειραματικών 

δεδομένων ήταν η μέθοδος 3, αφού από τις 9 δυάδες που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη 

μέθοδο καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων, μόνο 2 δυάδες κατάφεραν να 

εντοπίσουν το γενικό ή τον “εικονικό” διακόπτη. Κύριο μειονέκτημα της συγκεκριμένης 

μεθόδου είναι ότι το γνωστικό φορτίο, για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που ήταν 

καταγραμμένες στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, αυξανόταν σημαντικά, 

αφού  χρειάζεται μεγάλη αφαιρετική ικανότητα, για να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι 

διαφορές δυο εγγραφών στις οποίες οι διακόπτες είναι σημειωμένοι με διαφορετικό τρόπο 

(για παράδειγμα, να είναι σημειωμένοι μόνο οι διακόπτες που είναι κάτω, ή μόνο οι διακόπτες 

που είναι πάνω).      
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4.1.11 Αξιοποίηση των Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων 

Η προσεκτική ανάλυση των “κατά δυάδα” διερευνήσεων έδειξε ότι παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τον τύπο δυάδας, στην αξιοποίηση των καταγραμμένων 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Όλες σχεδόν οι δυάδες (ΥΥ) (n= 18) καθώς και λίγο 

περισσότερο από τις μισές δυάδες τύπου (ΥΧ) (n= 12) κατάφευγαν συστηματικά στα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, από την αρχή της “κατά δυάδα” διερεύνησης, για να 

εντοπίσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Οι συγκεκριμένες 

δυάδες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το σύνολο των πληροφοριών που έδινε η συσκευή, 

κατάφεραν να εντοπίσουν, είτε ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές που ανήκαν στις συγκεκριμένες δυάδες αξιοποίησαν την καταγραφή 

των πειραματικών δεδομένων, είτε για να εντοπίσουν πειράματα που δεν είχαν εκτελέσει 

προηγουμένως, είτε για να αποφύγουν την εκτέλεση πειραμάτων σε επανάληψη.  

Αντίθετα, η πλειοψηφία των μαθητών που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ) (n= 14), δεν 

αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα της καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, αφού οι 

μαθητές κατάφευγαν σε αυτά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, σχεδόν όλες οι δυάδες 

(ΧΧ) (n= 19) δεν αξιοποίησαν τις πληροφορίες που έδινε η συσκευή, για να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της. Μόνο η δυάδα (ΧΧ)9 κατάφερε, αξιοποιώντας 

τα πειραματικά δεδομένα, να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής.  

Πιο αναλυτικά, οι μαθητές τεσσάρων δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)5, (ΧΧ)12, (ΧΧ)14, (ΧΧ)18] 

και μιας δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)14] δεν κατέφυγαν ούτε μια φορά στα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα τους, για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα πειράματα που είχαν εκτελέσει 

καθώς και τα αποτελέσματά τους. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η δυάδα (ΥΧ)14.  

Ψ54: Αν κατεβάσουμε το διακόπτη 1 και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα ανάψει η 
λάμπα 1. 

Χ54: Συμφωνώ (Π1: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Νομίζω ότι, αν μετακινήσουμε 
το διακόπτη 1 προς τα πάνω και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα ανάψει μια 
λάμπα. 

Ψ54: Συμφωνώ (Π2: ΠΠΠΠΠ).  
Χ54: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κάποια λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Ψ54: Αν κατεβάσουμε το διακόπτη 2 και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα ανάψει η 

λάμπα 2, επειδή έχει τον ίδιο αριθμό με το διακόπτη 2 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτω). 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 223

Χ54: Συμφωνώ (Π3: ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Πιστεύω να μετακινήσουμε το 
διακόπτη 2 προς τα πάνω. 

Ψ54: Συμφωνώ. Το διακόπτη 2 να τον πάρουμε πάνω και να πατήσουμε το κόκκινο 
κουμπί. 

Χ54: Συμφωνώ (Π4: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
πάλι κάποια λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω-πείραμα σε επανάληψη). 

Ψ54: Πιστεύω ότι αν βάλουμε το διακόπτη 3 κάτω και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, 
θα ανάψει η λάμπα 3. 

Χ54: Συμφωνώ (Π5: ΠΠΚΠΠ). 
Ψ54: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω). 
Χ54: Ναι. Άναψε η λάμπα 2. Να μετακινήσουμε τώρα το διακόπτη 3 προς τα πάνω και 

πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 3.  
Ψ54: Συμφωνώ (Π6: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

πάλι λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω-πείραμα σε επανάληψη). 
Πιστεύω ότι, αν βάλουμε το διακόπτη 4 κάτω, θα ανάψει η λάμπα 4.  

Χ54: Συμφωνώ (Π7: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν 
άναψε λάμπα. 

.............................................................................................................................. 
Ψ54: Να βάλουμε το διακόπτη 5 κάτω; 
Χ54: Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα ανάψει η λάμπα 6.  
Ψ54: Συμφωνώ (Π9: ΠΠΠΠΚ). 
Χ54: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Ψ54: Αν μετακινήσουμε το διακόπτη 5 προς τα πάνω, θα ανάψει η λάμπα 4. 
Χ54: Συμφωνώ (Π10: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

καμιά (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω-πείραμα σε επανάληψη). Να βάλουμε 
το διακόπτη 2 κάτω;  

Ψ54: Συμφωνώ. Πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 2.  
Χ54: Συμφωνώ (Π11: ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τίποτα (ο 

γενικός διακόπτης ήταν πάνω-πείραμα σε επανάληψη). 
Ψ54:: Να βάλουμε όλους τους διακόπτες πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψουν οι λάμπες 

που έχουν τον ίδιο αριθμό (εννοεί τους λαμπτήρες από το 1-5). 
Χ54: Συμφωνώ (Π12: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

ούτε η 1, ούτε η 2, ούτε η 3, ούτε η 4, ούτε η 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω-πείραμα σε επανάληψη). 

 

Στον προηγούμενο διάλογο, τα παιδιά δεν εξέταζαν τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα τους πριν την εκτέλεση ενός πειράματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτελέσουν 5 

πειράματα σε επανάληψη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι στις πρώτες 

δώδεκα πειραματικές προσπάθειες, τα παιδιά εκτέλεσαν το ίδιο πείραμα (ΠΠΠΠΠ) πέντε 

φορές, χωρίς να το αντιληφθούν. Συνολικά, η συγκεκριμένη δυάδα εκτέλεσε 15 πειράματα σε 

επανάληψη. Επιπρόσθετα, τα παιδιά δεν είχαν αναπτύξει την ικανότητα της 
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αντιστρεψιμότητας της σκέψης (Ιnhelder & Piaget, 1958), αφού δεν αντιλαμβάνονταν ότι 

όταν σε μια πειραματική προσπάθεια μετακινείται ένας διακόπτης από τη θέση πάνω στη 

θέση κάτω και στην αμέσως επόμενη προσπάθεια μετακινείται ο ίδιος διακόπτης από τη θέση 

κάτω στη θέση πάνω, το πειραματικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο (π.χ., πειράματα Π2-Π4, Π5-Π7, 

Π10-Π12) .  

Οι μαθητές εννιά δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)2, (ΧΧ)5, (ΧΧ)10, (ΧΧ)11, (ΧΧ)12, (ΧΧ)13, 

(ΧΧ)14, (ΧΧ)15, (ΧΧ)18] και δυο δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)8, (ΥΧ)10] ανακαλούσαν συχνά από τη 

μνήμη τους πληροφορίες σχετικά με τα πειράματα που εκτέλεσαν στη συσκευή καθώς και τα 

αποτελέσματά τους. Στο απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)2, φαίνονται οι 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν όσα παιδιά ακολούθησαν το συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, ενώ 

η πορεία πειραματισμού της συγκεκριμένης δυάδας καταγράφεται στον Πίνακα 30. 

Πίνακας 30 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)2 

 

Χ3:  Νομίζω ότι αν βάλουμε τους διακόπτες 4 και 5 πάνω και τους άλλους διακόπτες 
κάτω, θα ανάψουν δυο λάμπες, η 3 και η 6. 

Χ4:  Συμφωνώ, γιατί δε θυμάμαι να το ξανακάναμε  (Π8: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 

Χ3:  Έχω τη γνώμη ότι, αν βάλουμε το διακόπτη 1 κάτω, θα ανάψει η λάμπα 1. 
Χ4:  Δε θυμάμαι να κάναμε το πείραμα αυτό προηγουμένως, γι’ αυτό συμφωνώ να 

το δοκιμάσουμε (Π9: ΚΠΠΠΠ). 
Χ3:  (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω - πείραμα σε επανάληψη).  
.............................................................................................................................. 
Χ4:  Να βάλουμε το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 κάτω, το 

διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 κάτω; 
Χ3:  Δε συμφωνώ, γιατί νομίζω ότι το έχουμε ξανακάνει αυτό το πείραμα (δεν το 

είχαν εκτελέσει προηγουμένως). Καλύτερα να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 3 
κάτω και τους διακόπτες 4, 5 πάνω που δεν το ξανακάναμε. 

Χ4:   Συμφωνώ, γιατί δεν το κάναμε. 
Χ3:  Συμφωνώ (Π13: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 3η 

Pλάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω - πείραμα σε επανάληψη).  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π5 1, 3, 4, 5 κάτω 2 πάνω 5 

Π2 1, 2 κάτω 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π6 2, 3, 5 κάτω 1, 4 πάνω 4 

Π3 1 κάτω 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π7 1, 5 κάτω 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 2, 3, 5 κάτω 4 πάνω 3 Π8 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 225

Χ4:  Τώρα, να βάλουμε το 1 κάτω, το 2 πάνω, το 4  πάνω, το 3 πάνω και το 5 κάτω. 
Νομίζω ότι θα ανάψει μια λάμπα που θα έχει αριθμό μεγαλύτερο από το 5. Εσύ 
τι λες;  

Χ3: Συμφωνώ, γιατί δε θυμάμαι να το ξανακάναμε. Νομίζω ότι όταν πατήσουμε το 
κόκκινο κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα (Π14: ΚΠΠΠΚ).(Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Έχουμε αποτύχει, γιατί δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 
ήταν πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

 

Το κάθε παιδί, στο συγκεκριμένο διάλογο, χρησιμοποιούσε τη μνήμη του, για να 

διαπιστώσει κατά πόσον ένα πείραμα που προτάθηκε από το άλλο μέλος της δυάδας είχε ή όχι 

εκτελεστεί προηγουμένως. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εκτελεστούν τέσσερα 

πειράματα σε επανάληψη, τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να αποφευχθούν, αν τα 

παιδιά κατάφευγαν στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων τους για 

πληροφόρηση. Επιπρόσθετα, τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τη μνήμη τους, έπαιρναν και 

λανθασμένη πληροφόρηση σχετικά με πειράματα που δεν είχαν εκτελέσει προηγουμένως, 

καθώς και για τη λειτουργία της συσκευής. Για παράδειγμα, ο μαθητής Χ3 υποστήριξε στο 

πείραμα Π8 ότι θα φωτοβολούσαν δυο λαμπτήρες ταυτόχρονα, άποψη με την οποία 

συμφώνησε και ο μαθητής Χ4. Αν η δυάδα παρατηρούσε τα πειραματικά δεδομένα, τότε θα 

απέρριπτε την ταυτόχρονη φωτοβολία των λαμπτήρων, αφού θα διαπίστωνε ότι μόνο ένας 

λαμπτήρας μπορούσε να φωτοβολήσει σε κάθε πειραματική προσπάθεια. Γενικά, οι μαθητές 

που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ) δεν είχαν αναπτύξει μεταγνωστικές δεξιότητες και, ταυτόχρονα, 

δεν είχαν επίγνωση των περιορισμών της μνήμης τους με αποτέλεσμα να εκτελούν αρκετά 

πειράματα σε επανάληψη. Για παράδειγμα, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για καταγραφή 

των πειραματικών αποτελεσμάτων και η αξιοποίηση ενός συστήματος εξωτερικής μνήμης 

(Zimmerman, 2000, 2005, 2007) αποτελεί μεταγνωστική δεξιότητα, αφού σχετίζεται με τους 

περιορισμούς της εργαζόμενης μνήμης (Garcia-Mila & Andersen, 2007) και την ανάγκη 

περιορισμού του γνωστικού φορτίου του. 

Έξι δυάδες (ΧΧ) [(ΧΧ)6, (ΧΧ)7, (ΧΧ)9, (ΧΧ)16, (ΧΧ)17, (ΧΧ)20] και τρεις δυάδες 

(ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)15, (ΥΧ)19], σε αντίθεση με μια δυάδα (ΥΥ) [(ΥΥ)10], δεν εξέταζαν 

συστηματικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, με αποτέλεσμα να εκτελούν 

αρκετά πειράματα σε επανάληψη. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές εξέταζαν σε αρκετές 

περιπτώσεις τα πειραματικά δεδομένα τους αμέσως μετά την εκτέλεση ενός πειράματος και 

όχι πριν την εκτέλεση του συγκεκριμένου πειράματος. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

αυτών, οι μαθητές είχαν τη τάση να παρατηρούν τα πειραματικά δεδομένα τους, μόνο όταν το 
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αποτέλεσμα του πειράματος ήταν η φωτοβολία κάποιου λαμπτήρα με σκοπό να διαπιστώσουν 

αν το συγκεκριμένο πείραμα εκτελέστηκε σε επανάληψη. Ωστόσο, στις αμέσως επόμενες 

πειραματικές προσπάθειες δεν εξέταζαν τα πειραματικά δεδομένα τους, όπως προκύπτει από 

το διάλογο ανάμεσα στους μαθητές της δυάδας (ΧΧ)20 και τη διαδοχή των πειραμάτων που 

εκτελέστηκαν, όπως φαίνονται στον Πίνακα 31. 

Πίνακας 31 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)20 

 

Χ39: Να βάλουμε τους διακόπτες 5 και 4 πάνω και τους διακόπτες 1, 2 και 3 κάτω. 
Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή είναι ένα διαφορετικό πείραμα. 

Χ40: Συμφωνώ (Π9: ΚΚΚΠΠ). 
Χ39: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω). Μήπως το ξανακάναμε αυτό το πείραμα; 
Χ40: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Ναι. Αυτό το 

πείραμα το ξανακάναμε (πείραμα Π4). Θέλω τώρα να βάλουμε το 1, το 5 και το 
4 πάνω και το 2 και το 3 κάτω. Νομίζω ότι θα ανάψει μια λάμπα, γιατί είναι 
διαφορετικό πείραμα αυτό. 

Χ39: Συμφωνώ (Π10: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω).  

Χ40: Ανάψαμε ξανά τη λάμπα 4. (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Ναι, το ξανακάναμε (πείραμα Π8). Τώρα να βάλουμε 
τους διακόπτες 5 και 4 κάτω και τους διακόπτες 1, 2 και 3 πάνω. Πιστεύω ότι 
θα ανάψει μια λάμπα, επειδή είναι διαφορετικό πείραμα. 

Χ39: Συμφωνώ (Π11: ΠΠΠΚΚ).  
Χ40: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω - πείραμα σε επανάληψη – πείραμα Π5). 

 

Τα παιδιά της συγκεκριμένης δυάδας, μέχρι και το πείραμα Π8, δεν κατέφυγαν ούτε 

μια φορά στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση. Αμέσως 

μετά την εκτέλεση του πειράματος Π9, που είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία του λαμπτήρα 3 

για δεύτερη φορά, ο μαθητής Χ40 παρατήρησε για πρώτη φορά τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα και διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο πείραμα είχε εκτελεστεί σε επανάληψη 

(πείραμα Π4). Ωστόσο, τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα της εξέτασης των 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π5 1, 2, 3 πάνω 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 2, 3, 4, 5 κάτω 1 πάνω 8 Π6 1, 2, 5 κάτω 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 2 πάνω 3, 4, 5 κάτω 6 Π7 2, 5 κάτω 1, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 Π8 1, 4, 5 πάνω 2, 3 κάτω 4 
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πειραματικών δεδομένων, αφού, στη συνέχεια, εκτέλεσαν το πείραμα Π10 χωρίς να εξετάσουν 

αν το συγκεκριμένο πείραμα είχε εκτελεστεί προηγουμένως, με αποτέλεσμα και το πείραμα 

αυτό να εκτελεστεί σε επανάληψη. Παρά το γεγονός ότι ο μαθητής Χ40 διαπίστωσε, 

παρατηρώντας  για δεύτερη φορά τα πειραματικά δεδομένα, ότι το συγκεκριμένο πείραμα είχε 

εκτελεστεί σε επανάληψη (πείραμα Π8), η δυάδα προχώρησε και στην εκτέλεση του 

πειράματος Π11, χωρίς να εξετάσει αν το συγκεκριμένο πείραμα είχε εκτελεστεί 

προηγουμένως, με αποτέλεσμα και το πείραμα αυτό να εκτελεστεί σε επανάληψη (πείραμα 

Π5).  

Επιπρόσθετα, παρόλο που, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μαθητές οι οποίοι ανήκαν σε 

δυάδες (ΧΧ) κατάφερναν, αξιοποιώντας τα πειραματικά τους δεδομένα, να αποφύγουν την 

εκτέλεση κάποιου πειράματος σε επανάληψη, εντούτοις στις επόμενες πειραματικές 

προσπάθειές τους δεν εξέταζαν τα πειραματικά δεδομένα τους, για να αντλήσουν 

πληροφορίες σχετικά με τα πειράματα που είχαν εκτελέσει, με αποτέλεσμα να εκτελέσουν 

αρκετά πειράματα σε επανάληψη. Η τάση αυτή των μαθητών φαίνεται μέσα από το 

απόσπασμα της συνομιλίας ανάμεσα στους μαθητές της δυάδας (ΧΧ)13, αμέσως μετά την 

εκτέλεση των 20 πρώτων πειραμάτων του Πίνακα 32. 

Χ25: Νομίζω να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 3 κάτω και τους διακόπτες 4, 5 πάνω. 
Χ26: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Το κάναμε 

και άναψε η λάμπα 3 (πείραμα Π15). 
Χ25: Να βάλουμε (τους διακόπτες) 1, 2, 3, 5 κάτω και το (διακόπτη) 4 πάνω.   
Χ26: Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα ανάψει η λάμπα 4, επειδή ο (διακόπτης) 4 είναι προς 

τα πάνω.  
Χ25: Συμφωνώ (Π21: ΚΚΚΠΚ) (πείραμα σε επανάληψη). 
Χ26: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η (λάμπα) 3 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω).  
Χ25: Να βάλουμε 1, 2, 3, 4 κάτω και το 5 πάνω. 
Χ26: Ναι . Νομίζω ότι θα ανάψει η λάμπα 4. 
Χ25: Συμφωνώ (Π22: ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 

λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Αν βάλουμε τους διακόπτες 1, 2, 3, 
5 κάτω και το 4 πάνω, θα ανάψει η λάμπα 4. Συμφωνείς;P  

Χ26: Ας το κάνουμε (Π23: ΚΚΚΠΚ) (πείραμα σε επανάληψη). 
Χ25: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω). 
Χ26: Να βάλουμε τώρα το 5 κάτω, το 4 κάτω, το 3 κάτω και τους υπόλοιπους πάνω. 

Νομίζω ότι θα ανάψει η λάμπα 4. Συμφωνείς;  
Χ25: Ναι (Π24: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο 

γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
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Πίνακας 32 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)13 

 

Χ26: Να τους αφήσουμε όλους όπως είναι και να βάλουμε το διακόπτη 5 πάνω (οι 
διακόπτες 1, 2, 3 και 4 παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους). Πιστεύω 
ότι θα ανάψει η λάμπα 5. Συμφωνείς; 

Χ25: Ναι (Π25: ΠΠΚΚΠ) (πείραμα σε επανάληψη). 
Χ26:: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν 

κάτω). Τώρα να βάλουμε το 4 προς τα πάνω (οι διακόπτες 1, 2, 3 και 5 
παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους) και θα ανάψει η λάμπα 4. 
Συμφωνείς;  

Χ25: Συμφωνώ (Π26: ΠΠΚΠΠ) (πείραμα σε επανάληψη). 
Χ26: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω). Τώρα να τους βάλουμε αντίθετα (τοποθετήθηκαν όλοι οι 
διακόπτες στη θέση κάτω, εκτός από το διακόπτη 3). Πιστεύω ότι θα ανάψει η 
λάμπα 3.  

Χ25: Συμφωνώ (Π27: ΚΚΠΚΚ) (πείραμα σε επανάληψη).  
Χ26: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω). Τώρα να βάλουμε το διακόπτη 1 προς τα πάνω (οι διακόπτες 2, 3, 
4 και 5 παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους). Πιστεύω ότι θα ανάψει η 
λάμπα 1. 

Χ25: Συμφωνώ (Π28: ΠΚΠΚΚ). 
Χ26: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω - πείραμα σε επανάληψη).  
 

Από το προηγούμενο απόσπασμα προκύπτει ότι τα παιδιά δεν εξέταζαν τα 

πειραματικά δεδομένα τους συστηματικά. Συγκεκριμένα, μετά την εκτέλεση του πειράματος 

Π20 στο οποίο δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο μαθητής Χ25 πρότεινε να τοποθετηθούν οι 

διακόπτες 1, 2 και 3 στη θέση κάτω. Ο μαθητής Χ26 εξέτασε προσεκτικά τα καταγραμμένα 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π11 1, 2, 3 πάνω 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 Όλα κάτω 7 Π12 1, 2, 5 πάνω 3, 4 κάτω 6 

Π3 Όλα πάνω και 3 κάτω 2 Π13 1 κάτω 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 3, 5 κάτω, 2, 4 πάνω 1 Π14 1, 2 κάτω 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2, 5 κάτω 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π15 1, 2, 3 κάτω 4, 5 κάτω 3 

Π6 1, 5 κάτω 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π16 1, 2, 3, 5 κάτω 4 πάνω 3 

Π7 Όλα πάνω ΚΑΜΙΑ Π17 1, 2, 4, 5 κάτω 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π8 1, 3, 4 πάνω 2, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π18 1, 5 πάνω 2, 3, 4 κάτω 8 

Π9 1, 2, 5 κάτω 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π19 1, 5 κάτω 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π10 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 Π20 1, 3, 5 πάνω 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 
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πειραματικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι το πείραμα αυτό εκτελέστηκε προηγουμένως με 

αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 3 (πείραμα Π15). Παρόλο ότι η ενέργεια του 

μαθητή Χ26 να εξετάσει τα πειραματικά δεδομένα βοήθησε τη δυάδα να αποφύγει την 

εκτέλεση ενός πειράματος σε επανάληψη, στη συνέχεια, τα παιδιά δεν κατάφευγαν στο φύλλο 

καταγραφής των πειραματικών δεδομένων κάθε φορά που κάποιο από αυτά πρότεινε την 

εκτέλεση ενός πειράματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η δυάδα να εκτελέσει έξι πειράματα σε 

επανάληψη. Συνολικά, η δυάδα (ΧΧ)13 εξέτασε μόνο σε τρεις περιπτώσεις τα πειραματικά 

δεδομένα της και εκτέλεσε 14 πειράματα σε επανάληψη. 

Μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισαν μερικοί μαθητές που ανήκαν σε δυάδες τύπου 

(ΧΧ) ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούσαν τα πειραματικά 

δεδομένα τους, εντούτοις δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν ότι εκτελούσαν πείραμα σε 

επανάληψη, όπως φαίνεται μέσα από το διάλογο ανάμεσα στους μαθητές της δυάδας (ΧΧ)11, 

μετά τη διαδικασία που περιγράφεται με τα 22 διαδοχικά πειράματα, που φαίνονται στον 

Πίνακα 33. 

Πίνακας 33 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΧΧ)11 

 

Χ31: Να βάλουμε τους διακόπτες 1 και 4 πάνω. Νομίζω ότι θα ανάψει μια λάμπα.  
Χ32: Μήπως το ξανακάναμε;   
Χ31: (Μετά από εξέταση των πειραματικών δεδομένων). Όχι (Π23: ΠΚΚΠΚ). 

(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (πείραμα σε 
επανάληψη). 

Χ32: Τώρα να βάλουμε το διακόπτη 3 κάτω. Νομίζω ότι θα ανάψει μια λάμπα. 
Μήπως το ξανακάναμε; P   

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π12 2, 3, 5 κάτω 1, 4 πάνω 4 

Π2 1 πάνω 2, 3, 4, 5 κάτω 8 Π13 4, 5 κάτω 1, 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π3 3, 4, 5 κάτω 1, 2 πάνω 6 Π14 5 πάνω 1, 2, 3, 4 κάτω 7 

Π4 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 Π15 2, 3, 4, 5 πάνω 1 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2, 3 πάνω 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π16 3 πάνω 1, 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π6 1, 3, 4 πάνω 2, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π17 1, 2, 3, 5 κάτω 4 πάνω 3 

Π7 1, 4, 5 πάνω 2, 3 κάτω 4 Π18 1, 3, 4 πάνω 2, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π8 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π19 1, 2, 4, 5 πάνω 3 κάτω 2 

Π9 2, 4 κάτω 1, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π20 1, 3, 4, 5 κάτω 2 πάνω 5 
Π10 1, 2, 5 κάτω 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π21 3, 4, 5 πάνω 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 
Π11 4, 5 πάνω 1, 2, 3 κάτω 3 Π22 3 πάνω 1, 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ ΑΝ
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Χ31: (Μετά από εξέταση των πειραματικών δεδομένων). Όχι (Π24: ΠΠΚΠΠ). 
Χ32: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (πείραμα σε 

επανάληψη).  
Χ31: Τώρα να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2 πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψει (λάμπα). 
Χ32: Μήπως το ξανακάναμε;  
Χ3331: (Μετά από εξέταση των πειραματικών δεδομένων). Όχι (Π25: ΠΠΚΚΚ).  
Χ32: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (πείραμα σε 

επανάληψη). 

 

Τα παιδιά, στο συγκεκριμένο διάλογο, προέβαιναν σε προσεκτική εξέταση των 

πειραματικών δεδομένων τους, αλλά δεν αντιλήφθηκαν ότι τα προτεινόμενα πειράματά τους 

είχαν εκτελεστεί προηγουμένως. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά είτε 

δεν εξέταζαν προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, είτε δεν ήταν σε θέση 

να αντιληφθούν, λόγω νοητικών περιορισμών, ότι δυο ίδιοι συνδυασμοί διακοπτών δίνουν 

πάντοτε το ίδιο πειραματικό αποτέλεσμα. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές επέλεξαν να 

ομαδοποιούν τους διακόπτες ανάλογα με τη θέση τους, όταν σημείωναν τα πειραματικά τους 

αποτελέσματα στο φύλλο καταγραφής. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις σημείωναν πρώτα 

τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση πάνω και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σημείωναν 

πρώτα τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω.  Η πρακτική αυτή πιθανόν να 

προκάλεσε σύγχυση στους μαθητές και να θεωρούσαν ότι οι δυο εγγραφές που διέφεραν ως 

προς το ποια ομάδα διακοπτών ήταν πρώτη ήταν διαφορετικά πειράματα (π.χ., 2, 3, 5 κάτω, 1, 

4 πάνω και 1, 4 πάνω, 2, 3, 5 κάτω). 

Αρκετές από τις δυάδες που εντόπισαν είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς 

διακόπτες της συσκευής, θα μπορούσαν να εντοπίσουν τόσο τον “εικονικό,” όσο και το γενικό 

διακόπτη της συσκευής σε προγενέστερο χρονικό σημείο της “κατά δυάδα” διερεύνησης, αν 

αξιοποιούσαν πιο αποτελεσματικά τα πειραματικά δεδομένα τους. Για παράδειγμα, η δυάδα 

(ΥΥ)6 εκτέλεσε στα αρχικά στάδια της διερεύνησης την ακόλουθη αλληλουχία πειραμάτων: 

ΚΠΠΠΠ, ΠΚΠΠΠ, ΠΠΚΠΠ, ΠΠΠΚΠ, ΠΠΠΠΚ. Αν οι συγκεκριμένοι μαθητές 

αξιοποιούσαν τις πληροφορίες που έδινε η συσκευή, θα αντιλαμβάνονταν τη διαφορετικότητα 

του διακόπτη 3 και, διατυπώνοντας τις σχετικές υποθέσεις, θα εντόπιζαν το γενικό διακόπτη 

της συσκευής. Οι μαθητές, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τον εντοπισμό του γενικού 

διακόπτη, θα περιόριζαν σε σημαντικό βαθμό το χώρο των πειραμάτων τους, αφού στα 

επόμενα πειράματα, που θα εκτελούσαν, θα περιορίζονταν μόνο στη μετακίνηση των 
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υπόλοιπων τεσσάρων διακοπτών, που περιγράφουν ένα χώρο πειραμάτων περιορισμένο σε 16 

μόνο πειράματα.  

4.1.12 Διαχείριση Ασύμφωνων Πειραματικών Δεδομένων 

Οι μαθητές, μετά τη διατύπωση των αρχικών υποθέσεών τους (θεωριών) για τον τρόπο 

λειτουργίας της συσκευής, το ρόλο των διακοπτών και τη φωτοβολία των λαμπτήρων, 

προχώρησαν σε πειραματισμό, εκτελώντας μια σειρά από πειράματα στη συσκευή, για να 

ελέγξουν τις υποθέσεις τους.  

4.1.12.1 Προκατάληψη της Επιβεβαίωσης (Confirmation Bias)  

Η πλειοψηφία των μαθητών επέλεγε να εκτελεί πειράματα με τη συσκευή που είχαν 

σκοπό να επιβεβαιώσουν παρά να απορρίψουν τις υποθέσεις τους. Η τάση αυτή των ατόμων 

ονομάστηκε από το Wason (1960) ως “προκατάληψη της επιβεβαίωσης” (confirmation bias) 

και από τους Klayman και Ha (1987, 1989) ως “στρατηγική του θετικού ελέγχου” (positive-test 

strategy). Οι Klayman και Ha (1987, 1989) διαχώρισαν δυο στρατηγικές τις οποίες 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να ελέγχουν τις υποθέσεις τους: τη “στρατηγική του θετικού 

ελέγχου” (positive-test strategy) και τη “στρατηγική του αρνητικού ελέγχου” (negative-test 

strategy). Σύμφωνα με τη “στρατηγική του θετικού ελέγχου,” τα άτομα εκτελούν πειράματα με 

τα οποία αναμένουν ότι η υπόθεση που έχουν διατυπώσει θα επιβεβαιωθεί με βάση τα 

πειραματικά αποτελέσματα, ενώ, με τη “στρατηγική του αρνητικού ελέγχου” (negative-test 

strategy), τα άτομα συλλέγουν πειραματικά δεδομένα με σκοπό να απορρίψουν και όχι να 

επιβεβαιώσουν μια υπόθεση.  

Συνολικά, οι μαθητές 54 δυάδων εκτελούσαν πειράματα θετικού ελέγχου. Ένα 

παράδειγμα θετικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε από τη δυάδα (ΥΧ)12. Ο Πίνακας 34 που 

ακολουθεί παρουσιάζει τα 4 πρώτα πειράματα που εκτελέστηκαν από τη συγκεκριμένη δυάδα 

μαθητών. 

Πίνακας 34 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΧ)12 

 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 
Π1 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π3 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 
Π2 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π4 1, 2, 3 κάτω 3 
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Υ52: (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Μόνο στο τέταρτο 
πείραμα άναψε λάμπα. Στο πείραμα αυτό, βάλαμε τρεις διακόπτες κάτω. 
Πιστεύω ότι η λάμπα ανάβει, όταν έχουμε τρεις διακόπτες κάτω. Να κάνουμε κι 
άλλα πειράματα, για να δούμε αν είμαστε σωστοί. 

Χ52: Συμφωνώ. Χμ! Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 3, 4 κάτω και πιστεύω ότι θα 
ανάψει μια λάμπα. 

Υ52: Συμφωνώ (Π5= ΚΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Είμαστε σωστοί. Να βάλουμε και 
πάλι τρεις διακόπτες κάτω. Να βάλουμε τους διακόπτες 2, 3, 4 κάτω και 
πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα. 

Χ52: Συμφωνώ (Π6= ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Να συνεχίσουμε με άλλους τρεις 
διακόπτες κάτω. Να βάλουμε τους διακόπτες 2, 3 και 5 κάτω P.  

Υ52: (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Ναι, συμφωνώ. Δεν το 
έχουμε κάνει ακόμη. Είμαι σίγουρος ότι θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π7= 
ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός 
διακόπτης ήταν κάτω). 

Υ52: Κατέληξα σε συμπέρασμα. Για να ανάψει μια λάμπα, πρέπει να είναι τρεις 
διακόπτες στη θέση κάτω. 

Χ52: Συμφωνώ. 
 

Αμέσως μετά την εκτέλεση του πειράματος Π4, ο μαθητής Υ52 παρατήρησε τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “όταν τρεις 

οποιαδήποτε διακόπτες βρίσκονται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Οι μαθητές, 

για να ελέγξουν την υπόθεση αυτή, εκτέλεσαν τα πειράματα Π5-Π7 που ήταν όλα πειράματα 

θετικού ελέγχου, αφού στα συγκεκριμένα πειράματα τοποθετήθηκαν τρεις διακόπτες στη 

θέση κάτω, όπως υποστήριζε και η υπόθεσή τους. Στα πειράματα αυτά, ο γενικός διακόπτης 

της συσκευής (διακόπτης 3) τοποθετήθηκε στη θέση κάτω με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει 

λαμπτήρας. Έτσι, η υπόθεσή τους επιβεβαιώθηκε, αν και ήταν λανθασμένη. Ωστόσο, αν η 

δυάδα επέλεγε να εκτελέσει διαφορετικά πειράματα θετικού ελέγχου στα οποία ο διακόπτης 3 

να βρισκόταν στη θέση πάνω (π.χ., ΚΚΠΚΠ, ΚΠΠΚΚ, ΚΚΠΠΚ, ΠΚΠΚΚ) ή ακόμα άλλοι 

διακόπτες στη θέση πάνω, τότε πιθανόν οι μαθητές να απέρριπταν την υπόθεση αυτή.  

Παρόμοια περίπτωση όπου οι μαθητές εκτελούσαν πειράματα θετικού ελέγχου με 

σκοπό να επιβεβαιώσουν την υπόθεσή τους, αποτελεί ο διάλογος από τη δυάδα (ΥΥ)12 που 

ακολουθεί. Στον Πίνακα 35 καταγράφονται τα 6 πρώτα πειράματα που εκτέλεσε η δυάδα. 

Υ23: (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Παρατηρώ ότι μόνο στο 
6P

ο
P πείραμα άναψε λάμπα. Στο πείραμα αυτό, βάλαμε τους διακόπτες 2 και 3 

κάτω και άναψε η λάμπα 4. Πιστεύω ότι η λάμπα ανάβει, όταν κατεβάζουμε 
τους διακόπτες 2 και 3.  
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Πίνακας 35 
 

Πορεία Πειραματισμού Δυάδας (ΥΥ)12 

 

Υ24: Συμφωνώ μαζί σου. 
Υ23: Να κάνουμε κι άλλα πειράματα, για να δούμε αν είμαστε σωστοί. 
Υ24: Συμφωνώ. Να κατεβάσουμε τους (διακόπτες) 2, 3 και 5 και πιστεύω ότι θα 

ανάψει μια λάμπα. 
Υ23: (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Συμφωνώ, γιατί δεν το 

κάναμε ξανά (Π7= ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Υ24: Να κάνουμε και άλλα πειράματα. Να κατεβάσουμε, τώρα, τους διακόπτες 1, 2 
και 3 και πιστεύω ότι πάλι θα ανάψει μια λάμπα. 

Υ23: Συμφωνώ μαζί σου (Π8= ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 3. Να βάλουμε, τώρα, τους διακόπτες 2, 3 και 4 κάτω και 
πιστεύω ότι πάλι θα ανάψει μια λάμπα. 

Υ24: Συμφωνώ (Π9= ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Άρα, το συμπέρασμά μας είναι 
σωστό. Για να ανάψει λάμπα, πρέπει οι διακόπτες 2 και 3 να είναι κάτω. 

Υ23: Συμφωνώ. 
 

Στον προηγούμενο διάλογο, οι μαθητές εκτελώντας πειράματα θετικού ελέγχου 

επιβεβαίωσαν μια λανθασμένη υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Υ23 αξιοποιώντας το 

αποτέλεσμα του πειράματος Π6 στο οποίο φωτοβόλησε λαμπτήρας για πρώτη φορά, 

υποστήριξε ότι όταν οι διακόπτες 2 και 3 βρίσκονται στη θέση κάτω, ανεξαρτήτως της θέσης 

των άλλων διακοπτών, φωτοβολεί λαμπτήρας. Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, οι μαθητές 

εκτέλεσαν τρία πειράματα θετικού ελέγχου (πειράματα Π7-Π9) στα οποία οι διακόπτες 2 και 3 

τοποθετήθηκαν στη θέση κάτω. Αποτέλεσμα των πειραμάτων αυτών ήταν η φωτοβολία 

κάποιου λαμπτήρα, γεγονός που θεωρήθηκε από τους μαθητές ως επιβεβαίωση της υπόθεσης 

που είχαν διατυπώσει. Χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το γεγονός ότι όλα 

τα πειράματα θετικού ελέγχου θα οδηγούσαν σε επιβεβαίωση και όχι σε απόρριψη της 

υπόθεσης, αφού όταν οι διακόπτες 2 και 3 ήταν στη θέση κάτω, τότε απαραίτητα θα ήταν στη 

θέση κάτω και ο διακόπτης 3, που ήταν ο γενικός διακόπτης της συσκευής. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π4 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 2, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π5 1, 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π6 2, 3 κάτω 4 
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Αντίθετα, μόνο οι μαθητές πέντε δυάδων τύπου (ΥΥ) και μιας δυάδας (ΥΧ) [(ΥΥ)7, 

(ΥΥ)11, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)18, (ΥΧ)2] εκτέλεσαν έστω κι ένα πείραμα αρνητικού ελέγχου. 

Ένα παράδειγμα της στρατηγικής του αρνητικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε από τη δυάδα 

(ΥΥ)11. 

Ψ21: Νομίζω ότι όταν είναι οι διακόπτες 1 και 3 κάτω, ανάβει πάντοτε μια λάμπα.. 
Ψ22: Προτείνω να κάνουμε ένα πείραμα για να δούμε. Να βάλουμε το διακόπτη 3 

κάτω και το διακόπτη 1 πάνω, για να δούμε (πείραμα αρνητικού ελέγχου). 
Ψ21: Συμφωνώ.   
Ψ22: Ας το κάνουμε (Π14: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 

λάμπα 2. Τελικά, δεν είχες δίκαιο. Πρέπει να είναι ο διακόπτης 3 κάτω, για να 
ανάβει λάμπα.  

Ψ21: Συμφωνώ.  

 

Στον προηγούμενο διάλογο, ο μαθητής Ψ21 υποστήριξε, ότι όταν οι διακόπτες 1 και 3 

βρίσκονται στη θέση κάτω, ανεξαρτήτως της θέσης των άλλων διακοπτών, φωτοβολεί 

λαμπτήρας. Αν η δυάδα προχωρούσε στον έλεγχο της υπόθεσης αυτής εκτελώντας πειράματα 

θετικού ελέγχου (π.χ., ΚΠΚΠΠ, ΚΚΚΠΠ, ΚΠΚΚΚ), τότε η υπόθεση αυτή θα 

επιβεβαιωνόταν, αν και ήταν λανθασμένη, αφού τα πειράματα αυτά θα είχαν ως αποτέλεσμα 

τη φωτοβολία λαμπτήρα, επειδή θα ήταν στη θέση κάτω και ο διακόπτης 3, που ήταν ο 

γενικός διακόπτης. Η δυάδα, όμως, εκτέλεσε ένα πείραμα αρνητικού ελέγχου με αποτέλεσμα 

όχι μόνο να οδηγηθεί στην απόρριψη μιας λανθασμένης υπόθεσης, αλλά κατάφερε να 

εντοπίσει και το γενικό διακόπτη της συσκευής.  

Σύμφωνα με τον Popper (1959), η επιστήμη εξελίσσεται με διαδικασίες απόρριψης και 

όχι επιβεβαίωσης μιας υπόθεσης ή μιας θεωρίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Einstein δήλωσε 

χαρακτηριστικά: “Χίλια πετυχημένα πειράματα δεν είναι αρκετά, για να επαληθευτεί μια 

θεωρία, αλλά ένα μη πετυχημένο πείραμα είναι αρκετό για να απορριφθεί” (Feinburg & 

Schafer-Landau, 2007, σ. 268). Με βάση το συλλογισμό αυτό, η επιτυχής έκβαση ενός 

πειράματος δηλώνει μόνο ότι η εξεταζόμενη υπόθεση ή θεωρία δεν απορρίφθηκε. Από την 

άλλη, αν το πείραμα δεν επιβεβαιώσει μια υπόθεση ή μια θεωρία, τότε η υπό εξέταση 

υπόθεση ή θεωρία διαψεύδεται. Επομένως, προκύπτει ότι η στρατηγική του θετικού ελέγχου 

δεν είναι αποτελεσματική, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε επιβεβαίωση μιας λανθασμένης 

υπόθεσης ή θεωρίας.  
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4.1.12.2 Παραγνώριση Ασύμφωνων Πειραματικών Δεδομένων 

Οι μαθητές 17 δυάδων (ΧΧ), 14 δυάδων (ΥΧ) και 13 δυάδων (ΥΥ) επέμεναν ή 

έδειξαν ακατανόητη και σταθερή εμμονή στην αρχική τους υπόθεση, αγνοώντας τα 

πειραματικά δεδομένα που την αντέκρουαν ή που δεν την υποστήριζαν. Από τις 44 αυτές 

δυάδες μαθητών, οι μαθητές 13 δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)1, (ΧΧ)2, (ΧΧ)3, (ΧΧ)4, (ΧΧ)5, (ΧΧ)9, 

(ΧΧ)10, (ΧΧ)13, (ΧΧ)14, (ΧΧ)15, (ΧΧ)16, (ΧΧ)18, (ΧΧ)19], 3 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)1, (ΥΧ)7, 

(ΥΧ)12] και 9 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)3, (ΥΥ)5, (ΥΥ)9, (ΥΥ)10, (ΥΥ)11, (ΥΥ)13, (ΥΥ)14, (ΥΥ)15, 

(ΥΥ)17] επέμεναν στην αρχική τους υπόθεση για φωτοβολία περισσότερων του ενός 

λαμπτήρα, παρόλο που τα πειραματικά αποτελέσματα δεν την επιβεβαίωναν. Στο απόσπασμα 

από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)9, φαίνεται ξεκάθαρα η τάση αυτή των παιδιών:  

Χ17: Πιστεύω ότι, επειδή οι διακόπτες είναι πέντε και οι λάμπες είναι οχτώ, θα 
ανάβουν τόσες λάμπες, όσοι είναι οι διακόπτες που θα βάζουμε κάτω. 

Χ18: Συμφωνώ. 
Χ17: Πιστεύω ότι όταν κατεβάσουμε το διακόπτη 3, θα ανάψει μια λάμπα, επειδή 

βάζουμε ένα διακόπτη κάτω. 
Χ18: Συμφωνώ (Π1: ΠΠΚΠΠ). 
Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Είμαστε σωστοί, γιατί άναψε η λάμπα 2 

(ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Χ18: Νομίζω ότι όταν κατεβάσουμε και το διακόπτη 5 (ο διακόπτης 3 παρέμεινε στη 

θέση κάτω), θα ανάψουν δυο λαμπίτσες, επειδή  βάζουμε δυο διακόπτες κάτω. 
Χ17: Συμφωνώ (Π2: ΠΠΚΠΚ). 
Χ18: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πατήσαμε το κουμπί και άναψε η λάμπα 

2 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Χ17: Να κατεβάσουμε και το διακόπτη 4 κάτω (οι διακόπτες 3 και 5 παρέμειναν στη 

θέση κάτω) και πιστεύω θα ανάψουν τρεις λαμπίτσες, επειδή βάλαμε τρεις 
διακόπτες κάτω.  

Χ18: Συμφωνώ (Π3: ΠΠΚΚΚ). 
Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο μια λαμπίτσα. Η λαμπίτσα 6 

(ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Χ18: Νομίζω ότι αν ανεβάσουμε το διακόπτη 5 (οι διακόπτες 3 και 4 παρέμειναν στη 

θέση κάτω), θα ανάψουν δυο λαμπίτσες. 
Χ17: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί θα έχουμε δυο διακόπτες στη θέση κάτω. 
Χ18: Συμφωνώ (Π4: ΠΠΚΚΠ). 
Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε ίδια λαμπίτσα. Η λαμπίτσα 6 (ο 

γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Χ18: Πιστεύω ότι αν ανεβάσουμε τους διακόπτες 3 και 4 και κατεβάσουμε το 

διακόπτη  5, θα ανάψει μια λαμπίτσα.  
Χ17: Διαφωνώ. Να κατεβάσουμε όλους τους διακόπτες εκτός από το (διακόπτη) 5 και 

νομίζω ότι θα ανάψουν τέσσερις λάμπες. 
Χ18: Συμφωνώ. Θα ανάψουν τέσσερις λάμπες, γιατί βάλαμε τέσσερις διακόπτες κάτω 

(Π5: ΚΚΚΚΠ). 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 236

Χ17: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτω). Να βάλουμε τώρα μόνο το διακόπτη 5 κάτω και πιστεύω ότι θα 
ανάψει μόνο μια λαμπίτσα. Εσύ, τι λες;P  

Χ18: Συμφωνώ, γιατί βάζουμε μόνο ένα διακόπτη κάτω (Π6: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω).  

 

Ο συγκεκριμένος διάλογος τεκμηριώνει ότι τα παιδιά δεν ήταν πρόθυμα να 

απορρίψουν την αρχική τους υπόθεση ή θεωρία για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής με 

βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Πιο αναλυτικά, η δυάδα διατύπωσε την αρχική 

υπόθεση ότι “σε κάθε πειραματική προσπάθεια φωτοβολούν ταυτόχρονα τόσοι λαμπτήρες, όσοι 

είναι οι διακόπτες που βρίσκονται στη θέση κάτω.” Για να ελέγξουν την υπόθεση αυτή, τα 

παιδιά εκτέλεσαν το πείραμα Π1 στο οποίο υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, 

επειδή τοποθετήθηκε μόνο ένας διακόπτης στη θέση κάτω. Αποτέλεσμα του πειράματος Π1 

ήταν η φωτοβολία του λαμπτήρα 2, γεγονός που θεωρήθηκε από τα παιδιά ως επιβεβαίωση 

της ορθότητας της υπόθεσής τους. Ακολούθως, τα παιδιά εκτέλεσαν το πείραμα Π2 στο οποίο 

υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσουν δυο λαμπτήρες ταυτόχρονα, αφού τοποθετήθηκαν δυο 

διακόπτες στη θέση κάτω. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε, αφού 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2 για δεύτερη φορά, τα παιδιά όχι μόνο δεν την απέρριψαν ή 

τουλάχιστον δεν την τροποποίησαν, αλλά προχώρησαν και στην εκτέλεση ακόμα τεσσάρων 

πειραμάτων (πειράματα Π3-Π6) στα οποία διατύπωσαν την ίδια υπόθεση. Αρχικά, τα παιδιά 

τοποθέτησαν τρεις διακόπτες στη θέση κάτω (πείραμα Π3) και υποστήριξαν ότι θα 

φωτοβολήσουν τρεις λαμπτήρες ταυτόχρονα. Αποτέλεσμα του πειράματος Π3 ήταν η 

φωτοβολία του λαμπτήρα 6. Στη συνέχεια, εκτελέστηκαν τα πειράματα Π4 και Π5 στα οποία 

τα παιδιά υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσουν ταυτόχρονα δυο και τέσσερις λαμπτήρες, 

αντίστοιχα, αφού τοποθέτησαν στο πείραμα Π4 δυο διακόπτες στη θέση κάτω και στο πείραμα 

Π5 τέσσερις διακόπτες στη θέση κάτω. Αποτέλεσμα και των δυο πειραμάτων ήταν η 

φωτοβολία ενός λαμπτήρα. Αμέσως μετά, εκτελέστηκε το πείραμα Π6 στο οποίο η δυάδα 

υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, επειδή τοποθετήθηκε ένας διακόπτης στη 

θέση κάτω, με αρνητικό αποτέλεσμα. 

Παρόμοια δυσκολία αντιμετώπισαν και οι μαθητές της δυάδας (ΧΧ)4, όπως φαίνεται 

μέσα από το δικό τους διάλογο: 

X7:   Νομίζω ότι σε κάθε διακόπτη αντιστοιχούν δυο λαμπίτσες, γιατί οι λαμπίτσες 
είναι οχτώ και οι διακόπτες είναι πέντε. Νομίζω ότι αν βάλουμε όλους τους 
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διακόπτες κάτω και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί (δοκιμαστικό), θα ανάψουν 
όλες οι λαμπίτσες. 

X8:  Συμφωνώ. Εφόσον βάζουμε όλους τους διακόπτες κάτω, θα ανάψουν όλες (οι 
λάμπες) μαζί (Π1: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε 
μόνο μια λαμπίτσα. Η λαμπίτσα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Νομίζω να 
βάλουμε το διακόπτη 1 πάνω, τους διακόπτες 2 και 3 κάτω, το διακόπτη 4 
πάνω και το διακόπτη 5 κάτω και νομίζω ότι θα ανάψουν έξι λάμπες, γιατί 
βάλαμε τρεις διακόπτες κάτω. 

X7:  Συμφωνώ (Π2: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η 
λαμπίτσα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

X8:  Να τους βάλουμε όλους κάτω, εκτός από το διακόπτη 3;  
X7:  Συμφωνώ. Προβλέπω ότι θα ανάψουν δυο  λαμπίτσες. 
X8:  Συμφωνώ. Θα ανάψουν δυο λαμπίτσες, γιατί βάλαμε πάνω μόνο ένα διακόπτη 

(Π3: ΚΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Κάναμε λάθος, γιατί δεν 
άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

X7:   Νομίζω να τοποθετήσουμε τους διακόπτες 1 και 5 κάτω και τους διακόπτες 2, 3, 
4 πάνω και θα ανάψουν τέσσερις  λαμπίτσες.  

X8:   Συμφωνώ (Π4: ΚΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά πάλι (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

X7:   Να μετακινήσουμε τους διακόπτες 1, 4, 5 πάνω και τους διακόπτες 2, 3 κάτω 
και πιστεύω ότι θα ανάψουν τέσσερα λαμπάκια. 

X8:   Ναι, συμφωνώ (Π5: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

 

Στον προηγούμενο διάλογο, τα παιδιά ήταν απρόθυμα να απορρίψουν ή να 

τροποποιήσουν την αρχική τους υπόθεση για φωτοβολία περισσότερων του ενός λαμπτήρα με 

βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Πιο αναλυτικά, η δυάδα διατύπωσε την αρχική 

υπόθεση ότι ο κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για τη φωτοβολία δυο λαμπτήρων που 

φωτοβολούν ταυτόχρονα. Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, η δυάδα εκτέλεσε το πείραμα Π1, 

στο οποίο υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Παρόλο ότι το 

αποτέλεσμα του πειράματος Π1 δεν επιβεβαίωσε την αρχική τους υπόθεση, αφού φωτοβόλησε 

μόνο ένας λαμπτήρας, τα παιδιά όχι μόνο δεν την απέρριψαν ή τουλάχιστον δεν την 

τροποποίησαν, αλλά εκτέλεσαν ακόμα τέσσερα πειράματα (πειράματα Π2-Π5) στα οποία 

διατύπωσαν την ίδια υπόθεση. Αρχικά, τα παιδιά εκτέλεσαν το πείραμα Π2 στο οποίο 

τοποθετήθηκαν τρεις διακόπτες στη θέση κάτω και υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσουν έξι 

λαμπτήρες ταυτόχρονα. Στο πείραμα Π2 φωτοβόλησε μόνο ένας λαμπτήρας, αλλά τα παιδιά, 

αντί να απορρίψουν τη συγκεκριμένη υπόθεση, προχώρησαν στην εκτέλεση του πειράματος 

Π3, στο οποίο υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσουν δυο λαμπτήρες ταυτόχρονα, επειδή 

τοποθετήθηκε ένας διακόπτης στη θέση πάνω. Το αποτέλεσμα του πειράματος Π2 ήταν 
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αρνητικό. Ακολούθως, τα παιδιά εκτέλεσαν τα πειράματα Π4 και Π5 στα οποία υποστήριξαν 

ότι θα φωτοβολήσουν τέσσερις λαμπτήρες ταυτόχρονα, αφού τοποθετήθηκαν δυο διακόπτες 

στη θέση κάτω. Το πείραμα Π4 είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ στο πείραμα Π5 φωτοβόλησε ο 

λαμπτήρας 4 για δεύτερη φορά, χωρίς να το αντιληφθούν.  

Τέσσερις δυάδες (ΥΥ) [(ΥΥ)2, (ΥΥ)4, (ΥΥ)12, (ΥΥ)19], έντεκα δυάδες (ΥΧ) [(ΥΧ)2, 

(ΥΧ)4, (ΥΧ)5, (ΥΧ)6, (ΥΧ)9, (ΥΧ)13, (ΥΧ)14, (ΥΧ)16, (ΥΧ)17, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] και τέσσερις 

δυάδες (ΧΧ) [(ΧΧ)6, (ΧΧ)11, (ΧΧ)17, (ΧΧ)20] διατύπωσαν μια διαφορετική αρχική υπόθεση 

για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, την οποία δε διαφοροποιούσαν παρά τα πειραματικά 

δεδομένα που δεν την επιβεβαίωναν ή δεν την υποστήριζαν. Η δυάδα (ΥΧ)16 αποτελεί ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. 

Ερευνητής: Πώς νομίζετε ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Υ56:  Πιστεύω ότι αν κατεβάσουμε ένα διακόπτη κάτω και πατήσουμε το κόκκινο 

κουμπί (δοκιμαστικό), θα ανάψει μια λάμπα.  
Χ56:  Συμφωνώ.  
Υ56: Θα κατεβάσω το διακόπτη 1 και πιστεύω ότι όταν θα πατήσω το κόκκινο 

κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα. 
Χ56:  Συμφωνώ (Π1: ΚΠΠΠΠ). 
Υ56: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Χ56:  Θα κατεβάσω το διακόπτη 2 και πιστεύω ότι, θα ανάψει μια λάμπα. 
Υ56:  Συμφωνώ (Π2: ΠΚΠΠΠ). 
Χ56: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά πάλι (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Υ56: Να δοκιμάσουμε να κατεβάσουμε το διακόπτη 5 και πιστεύω ότι, όταν 

πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα. 
Χ56:  Συμφωνώ (Π3: ΠΠΠΠΚ). 
Υ56: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε πάλι λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Χ56: Τώρα, θα κατεβάσω το διακόπτη 4 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια διαφορετική 

λάμπα.  
Υ56:  Συμφωνώ (Π4: ΠΠΠΚΠ). 
Χ56: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω). 
Υ56: Να κατεβάσουμε και το διακόπτη 5, για να δούμε αν θα ανάψει μια λάμπα. 
Χ56: Συμφωνώ (Π5: ΠΠΠΠΚ). 
Υ56: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω).  

 

Από το διάλογο μεταξύ των μαθητών Υ56 και Χ56 φαίνεται ότι οι μαθητές επέμεναν 

στην αρχική τους υπόθεση παρά τα πειραματικά δεδομένα που δεν την επιβεβαίωναν. 
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Συγκεκριμένα, οι μαθητές διατύπωσαν την αρχική υπόθεση ότι “όταν τοποθετηθεί στη θέση 

κάτω ένας διακόπτης, θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας.” Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, 

εκτελέστηκε το πείραμα Π1 στο οποίο δε φωτοβόλησε λαμπτήρας. Η δυάδα, αντί να 

διαφοροποιήσει την αρχική της υπόθεση, εκτέλεσε το πείραμα Π2 στο οποίο τοποθετήθηκε 

στη θέση κάτω ο διακόπτης 2 και υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. 

Αποτέλεσμα του πειράματος Π2 ήταν η μη φωτοβολία λαμπτήρα. Παρά το αρνητικό 

αποτέλεσμα των δυο πρώτων πειραμάτων, η δυάδα όχι μόνο δεν τροποποίησε την αρχική της 

υπόθεση, αλλά εκτέλεσε ακόμη τρία πειράματα διατυπώνοντας την ίδια υπόθεση και 

υποστηρίζοντας ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Αποτέλεσμα και των τριών πειραμάτων 

ήταν η μη φωτοβολία λαμπτήρα, αφού συμπτωματικά παρέλειψαν να μετακινήσουν το γενικό 

διακόπτη της συσκευής (διακόπτης 3), ενώ μετακίνησαν δυο φορές το διακόπτη 5. 

Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, οι μαθητές επίσης δε διαφοροποιούσαν τις υποθέσεις 

τους με βάση τα πειραματικά δεδομένα που δεν τις υποστήριζαν. Στο διάλογο από την “κατά 

δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)14, τα παιδιά, παρόλο που η υπόθεσή τους δεν υποστηριζόταν από τα 

πειραματικά δεδομένα, εξακολουθούσαν να την υποστηρίζουν για τα επόμενα τέσσερα 

πειράματα.  

Χ27: Νομίζω ότι όταν ο (διακόπτης) 2 είναι κάτω, ανάβει μια λαμπίτσα. 
Χ28: Συμφωνώ, αλλά πρέπει να δοκιμάσουμε. Εγώ νομίζω να βάλουμε το διακόπτη 2 

κάτω μαζί με τους (διακόπτες) 3 και 4 και ο (διακόπτης) 1 να μείνει πάνω μαζί 
με το (διακόπτη) 5. Νομίζω ότι θα ανάψει μια λαμπίτσα.  

Χ27: Θα συμφωνήσω (Π21: ΠΚΚΚΠ). 
Χ28: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά το αποτέλεσμα είναι θετικό και 

άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Είχες δίκαιο. 
Χ27: Να συνεχίσουμε να βάζουμε το (διακόπτη) 2 κάτω, για να ανάψουμε και άλλες 

λάμπες.  
Χ28: Συμφωνώ.  
Χ27: Να βάλουμε το 2 κάτω, τον 1 πάνω, τον 3 πάνω, τον 4P

 
Pκάτω και τον 5 κάτω. 

Νομίζω θα ανάψει η λαμπίτσα 7, γιατί ο (διακόπτης) 2 είναι κάτω. 
Χ28: Θα συμφωνήσω (Π22: ΠΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά, 

το αποτέλεσμα ήταν λανθασμένο, γιατί δεν άναψε καμιά λαμπίτσα  (ο γενικός 
διακόπτης ήταν πάνω). Να πάμε στο επόμενο πείραμα. Να βάλουμε πάλι το 
(διακόπτη) 2 κάτω, τον 1 κάτω, το 3 πάνω, το 4 πάνω και το 5 κάτω. Νομίζω 
ότι θα ανάψει μια λάμπα από εκείνες που δεν άναψαν, γιατί ο (διακόπτης) 2 
είναι κάτω. 

Χ27: Θα συμφωνήσω (Π23: ΚΚΠΠΚ).  
Χ28: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Το πείραμά μας βγήκε αρνητικό (ο 

γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Άρα......πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε άλλο 
πείραμα με το (διακόπτη) 2 κάτω για να ανάψει λάμπα.  
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Χ27: Συμφωνώ. Να βάλουμε τον 1ο και το 2ο διακόπτη κάτω και τους υπόλοιπους 
διακόπτες πάνω και νομίζω θα ανάψει μια λαμπίτσα από εκείνες που μας 
έμειναν. 

Χ28: Θα συμφωνήσω (Π24: ΚΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε καμιά λαμπίτσα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  

Χ27: Να βάλουμε πάλι το (διακόπτη) 2 κάτω, μαζί με τους (διακόπτες) 4 και 5 (κάτω) 
και τους (διακόπτες) 1 και 3 πάνω. Νομίζω ότι θα ανάψει μια λαμπίτσα αυτή τη 
φορά. 

Χ28: Θα συμφωνήσω (Π25: ΠΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε καμιά λάμπα πάλι (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  

 

Ο μαθητής Χ27 διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “όταν ο διακόπτης 2 βρίσκεται στη 

θέση κάτω, ανεξάρτητα από τη θέση των άλλων διακοπτών, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Ο 

μαθητής Χ28 πρότεινε να εκτελεστεί το πείραμα Π21 για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή. Ο 

μαθητής Χ27 συμφώνησε, το πείραμα εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο 

λαμπτήρας 8. Τα παιδιά θεώρησαν ότι η υπόθεση αυτή ήταν ορθή και εκτέλεσαν μια σειρά 

από τέσσερα πειράματα στα οποία ο διακόπτης 2 τοποθετήθηκε στη θέση κάτω, για να 

φωτοβολήσουν κι άλλους λαμπτήρες. Αρχικά, εκτελέστηκε το πείραμα Π22 το οποίο είχε 

αρνητικό αποτέλεσμα. Αντί όμως η δυάδα να απορρίψει την υπόθεση αυτή, προχώρησε και 

στην εκτέλεση του πειράματος Π23, υποστηρίζοντας ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Το 

αποτέλεσμα και στην περίπτωση αυτή ήταν αρνητικό. Παρόλο που η υπόθεση αυτή δεν 

επιβεβαιώθηκε για δεύτερη φορά, οι μαθητές όχι μόνο δεν προχώρησαν σε απόρριψή της, 

αλλά εκτέλεσαν ακόμη δυο πειράματα (Π24 και Π25) στα οποία τοποθετήθηκε ο διακόπτης 2 

στη θέση κάτω, με αρνητικό πάλι αποτέλεσμα.  

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και το απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση 

(ΥΧ)6: 

Ψ46: Εγώ πιστεύω ότι, όταν βάζουμε κάτω ένα διακόπτη, θα ανάβει μια λάμπα.  
Χ46: Συμφωνώ. 
Ψ46: Λέω να βάλουμε το διακόπτη 1 στη θέση κάτω και θα ανάψει μια λάμπα από τις 

οχτώ. 
Χ46: Συμφωνώ (Π6: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Τώρα λέω να κατεβάσουμε το 
διακόπτη 3 και πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 5. 

Ψ46: Συμφωνώ, αλλά πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 3, επειδή έχουν και τα δυο τον 
ίδιο αριθμό. 

Χ46: Ναι, συμφωνώ (Π7: ΠΠΚΠΠ). 
Ψ46: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω). Να συνεχίσουμε να εκτελούμε πειράματα στα οποία να βάζουμε 
ένα διακόπτη κάτω. 
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Χ46: Συμφωνώ. Να βάλουμε τώρα το διακόπτη 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει 
ακόμη μια λάμπα από τις οχτώ.  

Ψ46: Συμφωνώ (Π8: ΠΠΠΠΚ). 
Χ46: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω). 
Ψ46: Να κατεβάσουμε το διακόπτη 4 και πιστεύω θα ανάψει μια λάμπα. Συμφωνείς; 
Χ46: Συμφωνώ (Π9: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 

λάμπα. Να κατεβάσουμε το διακόπτη 2 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα 
αυτή τη φορά. Συμφωνείς; 

Ψ46: Να το δοκιμάσουμε (Π10: ΠΚΠΠΠ). 
Χ46: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε πάλι λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
 

Ο διάλογος δείχνει με σαφή τρόπο ότι τα παιδιά ήταν αρκετά απρόθυμα να 

απορρίψουν την υπόθεσή τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Πιο αναλυτικά, τα 

παιδιά διατύπωσαν την υπόθεση ότι, “όταν τοποθετηθεί ένας οποιοσδήποτε διακόπτης στη θέση 

κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Αρχικά, τα παιδιά εκτέλεσαν το πείραμα Π6 στο οποίο 

τοποθετήθηκε ο διακόπτης 1 στη θέση κάτω. Παρά το αρνητικό πειραματικό αποτέλεσμα, οι 

μαθητές προχώρησαν στην εκτέλεση ακόμη τεσσάρων πειραμάτων στα οποία τοποθέτησαν 

ένα διακόπτη στη θέση κάτω διατυπώνοντας την ίδια υπόθεση.  

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, τα παιδιά αναζητούσαν μόνο τα πειραματικά δεδομένα 

που επιβεβαίωναν την υπόθεση την οποία είχαν διατυπώσει και παραγνώριζαν τα πειραματικά 

δεδομένα με τα οποία η υπόθεσή τους δεν επιβεβαιωνόταν. Το απόσπασμα από την “κατά 

δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)12 είναι χαρακτηριστικό: 

Χ24: Πιστεύω ότι, αν βάζουμε τους περισσότερους διακόπτες πάνω, θα ανάβει μια 
λάμπα. Να βάλουμε το 1 πάνω, το 2 πάνω, το 3 πάνω, το 4 κάτω και το 5 πάνω 
και πιστεύω ότι θα ανάψει μια (λάμπα). Συμφωνείς; 

Χ23: Συμφωνώ (Π30: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Οι διακόπτες 4 και 5 να πάνε 
πάνω, ο διακόπτης 2 κάτω και οι διακόπτες 1 και 3 πάνω και νομίζω ότι θα 
ανάψει μια λάμπα. Συμφωνείς;  

Χ24: Συμφωνώ (Π31: ΠΚΠΠΠ).  
Χ23: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Χ24: Να βάλουμε τώρα το διακόπτη 3 κάτω, το διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 1 

πάνω, το διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 πάνω. Νομίζω ότι θα ανάψει μια 
λάμπα. 

Χ23: Συμφωνώ (Π32: ΠΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Είμαστε σωστοί. Πρέπει οι 
περισσότεροι διακόπτες να είναι πάνω, για να ανάβει λάμπα. Να κάμουμε κι 
άλλα πειράματα στα οποία οι περισσότεροι διακόπτες να είναι πάνω, για να 
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ανάψουμε κι άλλες λάμπες. Τώρα, οι διακόπτες 1 και  2 να μείνουν όπως είναι 
(δηλαδή, πάνω), οι διακόπτες 4 και 5 κάτω και ο διακόπτης 3 πάνω. Πιστεύω 
ότι θα ανοίξει ακόμα μια λάμπα, επειδή οι περισσότεροι διακόπτες είναι πάνω. 
Συμφωνείς; 

Χ24: Συμφωνώ (Π33: ΠΠΠΚΚ).  
Χ23: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Χ24: Αν βάλουμε τώρα το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 4 

κάτω, το διακόπτη 3 πάνω και το διακόπτη 5 πάνω, θα ανάψει μια λάμπα.  
Χ23: Συμφωνώ, επειδή καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, πρέπει να είναι οι 

περισσότεροι διακόπτες πάνω για να ανάψει λάμπα (Π34: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω). Τώρα να βάλουμε το διακόπτη 3 κάτω και τους διακόπτες 1, 2, 4, 5 
πάνω. Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, γιατί βάλαμε τους περισσότερους 
διακόπτες  πάνω. 

Χ24: Συμφωνώ (Π35: ΠΠΚΠΠ).  
Χ23: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω).  
Χ24: Τελικά, το συμπέρασμά μας είναι σωστό. Για να ανάψει λάμπα, πρέπει οι 

περισσότεροι διακόπτες να είναι πάνω. 
Χ23: Συμφωνώ.  

 

Με βάση το διάλογο που προηγήθηκε, ο μαθητής Χ24 διατύπωσε την κύρια υπόθεση 

ότι, “για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, θα πρέπει οι περισσότεροι διακόπτες να βρίσκονται 

στη θέση πάνω,” υπόθεση με την οποία συμφώνησε και ο μαθητής Χ25. Αρχικά, εκτελέστηκε 

το πείραμα Π30, το οποίο είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Παρόλο που το αποτέλεσμα του 

πειράματος αυτού δεν επιβεβαίωσε την υπόθεση που είχαν διατυπώσει, τα παιδιά προχώρησαν 

και στην εκτέλεση του πειράματος Π31 υποστηρίζοντας ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. 

Το αποτέλεσμα και στην περίπτωση αυτή ήταν αρνητικό, αλλά και πάλι η δυάδα δεν 

προχώρησε σε απόρριψη της υπόθεσης. Στη συνέχεια, εκτελέστηκε το πείραμα Π32 στο οποίο 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6 και το οποίο θεωρήθηκε από τα παιδιά ότι επιβεβαιώνει την 

υπόθεσή τους, αγνοώντας τα αρνητικά αποτελέσματα των δυο προηγούμενων πειραμάτων. 

Ακολούθως, τα παιδιά προχώρησαν στην εκτέλεση τριών ακόμη πειραμάτων (πειράματα Π33-

Π35), στα οποία η πλειοψηφία των διακοπτών τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, με σκοπό να 

φωτοβολήσουν κι άλλους λαμπτήρες. Τα πειράματα Π33 και Π34 είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, 

ενώ στο πείραμα Π35 φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2. Παρόλο ότι τα τέσσερα από τα έξι 

πειράματα που εκτελέστηκαν είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, τα παιδιά κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η υπόθεση που είχαν διατυπώσει ήταν ορθή. Αυτό αποτελεί μια έμμεση 

ένδειξη της “προκατάληψης της επιβεβαίωσης.” 
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Οι μαθητές 7 δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)2, (ΧΧ)3, (ΧΧ)7, (ΧΧ)8, (ΧΧ)11, (ΧΧ)18, (ΧΧ)19], 5 

δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)8, (ΥΧ)12, (ΥΧ)15, (ΥΧ)17] και 2 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)4, (ΥΥ)13], 

παρόλο που κατέληξαν στο συμπέρασμα ή τη διαπίστωση ότι σε κάθε πειραματική 

προσπάθεια φωτοβολεί μόνο ένας λαμπτήρας, εντούτοις, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο 

της “κατά δυάδα” διερεύνησης, επανέφεραν την υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία 

πολλαπλών λαμπτήρων, την οποία είχαν απορρίψει προηγουμένως, όπως φαίνεται μέσα από 

το διάλογο ανάμεσα στους  μαθητές Χ15 και Χ16: 

X15: Νομίζω ότι όταν βάλουμε ένα διακόπτη κάτω, θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 
X16: Συμφωνώ. 
X15: Να βάλουμε κάτω το διακόπτη 3 (γενικός διακόπτης) και πιστεύω ότι θα 

ανάψουν όλες οι λάμπες.  
X16: Συμφωνώ (Π1: ΠΠΚΠΠ). 
X15: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο μια λάμπα. Δεν άναψαν 

όλες. 
X16: Συμφωνώ. Άναψε μόνο η λάμπα 2. Αν βάλουμε ακόμα ένα διακόπτη κάτω, 

νομίζω θα ανάψουν περισσότερες λάμπες από πριν. Να βάλουμε κάτω και το 
διακόπτη 1 και πιστεύω θα ανάψουν περισσότερες λάμπες από ότι 
προηγουμένως. 

X15: Συμφωνώ, γιατί οι διακόπτες είναι λιγότεροι από τις λάμπες και έτσι θα 
ανάψουν περισσότερες (λάμπες) (Π2: ΚΠΚΠΠ). 

X16: Κατεβάζουμε το διακόπτη 1 (ο διακόπτης 3 παρέμεινε στη θέση κάτω) και 
πατούμε το κόκκινο κουμπί (δοκιμαστικό). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 1.  

X15: Και στα δυο πειράματα που κάναμε μέχρι τώρα, άναψε μόνο μια λάμπα. Άρα, 
μόνο μια λάμπα θα  ανάβει κάθε φορά. 

X16: Τώρα που το ξανασκέφτομαι, συμφωνώ. Να βάλουμε τώρα και το διακόπτη 2 
κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Ο μαθητής X15 τοποθετεί και το 
διακόπτη 2 στη θέση κάτω) (Π3: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Όταν βάλαμε κάτω και το διακόπτη 2, άναψε η λάμπα 3. 

X15: Αν βάλουμε και το διακόπτη 5 κάτω και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα 
ανάψει μια λάμπα γιατί, στα τρία πειράματα που κάναμε μέχρι τώρα, άναψε 
μόνο μια λάμπα. 

X16: Συμφωνώ (Ο μαθητής X15 τοποθετεί και το διακόπτη 5 στη θέση κάτω) (Π4: 
ΚΚΚΠΚ). 

X15: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3. 
X16: Να βάλουμε και το διακόπτη 4 κάτω και όταν πιέσουμε το κουμπάκι, θα ανάψει 

πάλι μια λάμπα.  
X15: Συμφωνώ (Ο μαθητής X15 τοποθετεί και το διακόπτη 4 στη θέση κάτω) (Π5: 

ΚΚΚΚΚ).  
X16: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι μια λάμπα. Η λάμπα 7. 
X15: Και στα πέντε πειράματα άναψε μια λάμπα. Άρα, μόνο μια λάμπα ανάβει κάθε 

φορά. 
X16: Συμφωνώ, μόνο μια λάμπα ανάβει κάθε φορά.  
.............................................................................................................................. 
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X16: Λέω να βάλουμε όλους τους διακόπτες πάνω. Πιστεύω ότι θα ανάψουν αρκετές 
λάμπες τούτη τη φορά. 

X15: Συμφωνώ (Π10: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά. 

X16: Νομίζω ότι αν βάλουμε τους διακόπτες 2 και 4 κάτω και πατήσουμε το κουμπί, 
θα ανάψουν μερικές λάμπες.  

X15: Aς το δοκιμάσουμε (Π11: ΠΚΠΚΠ).  
X16: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά. Να βάλουμε τώρα τους 

διακόπτες 2, 3, 4 κάτω και, όταν πιέσουμε το κουμπί, θα ανάψουν μερικές 
λάμπες. 

X15: Συμφωνώ (Π12: ΠΚΚΚΠ). 
X16: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μια λάμπα. Η λάμπα 8. 

 

Τα παιδιά διατύπωσαν την αρχική υπόθεση ότι “αν μετακινηθεί ένας διακόπτης στη 

θέση κάτω, θα φωτοβολήσουν ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες.” Για να ελεγχθεί η υπόθεση 

αυτή, εκτελέστηκε το πείραμα Π1 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2. Τα παιδιά, 

λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα αυτό, διαφοροποίησαν την υπόθεσή τους και 

υποστήριξαν ότι στο επόμενο πείραμα Π2 θα φωτοβολήσουν ταυτόχρονα περισσότεροι 

λαμπτήρες. Το πείραμα Π2 εκτελέστηκε, χωρίς να επιβεβαιωθεί η υπόθεση αυτή, οπότε τα 

παιδιά διαφοροποίησαν πάλι την υπόθεσή τους και υποστήριξαν ότι, σε κάθε πείραμα, μόνο 

ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολήσει. Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, τα παιδιά 

εκτέλεσαν τα πειράματα Π3-Π5 τα οποία είχαν θετικό αποτέλεσμα και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι, “σε κάθε πειραματική προσπάθεια, μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να 

φωτοβολήσει.” Ακολούθως, τα παιδιά εκτέλεσαν μια σειρά από τέσσερα πειράματα (Π6-Π9) 

στα οποία υπέθεσαν ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Στα πειράματα Π6 και Π7 

φωτοβόλησε λαμπτήρας, ενώ τα πειράματα Π8 και Π9 είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Παρόλο 

που τα πειραματικά δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους επιβεβαίωναν το συμπέρασμα που 

είχαν καταλήξει σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, τα παιδιά επανέφεραν την 

προηγούμενη υπόθεσή τους για ταυτόχρονη φωτοβολία περισσότερων του ενός  λαμπτήρων, 

την οποία είχαν απορρίψει προηγουμένως με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά εκτέλεσαν τα πειράματα Π10-Π12 στα οποία υπέθεσαν ότι θα 

φωτοβολήσουν ταυτόχρονα μερικοί λαμπτήρες. Τα πειράματα Π10 P

 
Pκαι Π11 είχαν αρνητικό 

αποτέλεσμα, ενώ στο πείραμα Π12 φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8.  
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4.1.13 Συντονισμός Υποθέσεων και Πειραματικών Δεδομένων 

Οι μαθητές εννιά δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)1, (ΧΧ)6, (ΧΧ)11, (ΧΧ)12, (ΧΧ)13, (ΧΧ)15, 

(ΧΧ)16, (ΧΧ)17, (ΧΧ)20] και τεσσάρων δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)5, (ΥΧ)7, (ΥΧ)14, (ΥΧ)17] έμειναν 

προσκολλημένοι από την αρχή μέχρι το τέλος της διερεύνησης στην ίδια υπόθεση, την οποία 

δε διαφοροποιούσαν με βάση πειραματικά δεδομένα τα οποία δεν την υποστήριζαν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΧ)5. 

Ερευνητής: Πώς νομίζετε ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Υ45: Πιστεύω ότι, αν βάζουμε μερικούς διακόπτες κάτω, θα ανάβει κάθε φορά και 

μια λάμπα. Νομίζω ότι αν κατεβάσουμε το (διακόπτη) 1 και πατήσουμε το 
κόκκινο κουμπί (δοκιμαστικό), θα ανάψει η λάμπα 4, επειδή είναι απέναντι 
από το (διακόπτη) 1. 

Χ45: Συμφωνώ (Π1: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Νομίζω ότι, αν κατεβάσουμε 
και το διακόπτη 2 (ο διακόπτης 1 παρέμεινε στη θέση κάτω), θα ανάψει η 
λάμπα 8. 

Υ45: Διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι θα ανάψει είτε η λάμπα 4, είτε η λάμπα 5, γιατί είναι 
πιο κοντά στο διακόπτη 2. 

Χ45: Συμφωνώ  (Π2: ΚΚΠΠΠ). 
Υ45: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Χ45: Να κατεβάσουμε και το διακόπτη 4 (οι διακόπτες 1 και 2 παρέμειναν στη θέση 

κάτω) και  πιστεύω ότι θα ανάψει μια από τις λάμπες 5 και 3, επειδή είναι 
απέναντι από το διακόπτη 4. 

Υ45: Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου (Π3: ΚΚΠΚΠ). 
Χ45: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Υ45: Νομίζω ότι, αν κατεβάσουμε το 5 και το 3, θα ανάψει είτε η λάμπα 5, είτε η 

λάμπα 8, γιατί είναι πιο κοντά στους διακόπτες  αυτούς. 
Χ45: Συμφωνώ (Π4: ΠΠΚΠΚ).  
Υ45: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω). 
...................................................................................................................................... 
Χ45: Εγώ νομίζω ότι, αν κατεβάσουμε τους διακόπτες 1, 2 και 3, θα ανάψει η λάμπα 

3, επειδή 1 και 2 μας κάνει 3. 
Υ45: Να κατεβάσουμε και το διακόπτη 5; 
Χ45: Ναι. Συμφωνώ (Π13: ΚΚΚΠΚ). 
Υ45: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Ζήτω! Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός 

διακόπτης ήταν κάτω). Να βάλουμε τους διακόπτες 2, 4 και 5 κάτω;  
Χ45: Ναι. Συμφωνώ (Π14: ΠΚΠΚΚ). Πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 4, γιατί 1+3 

μας κάνει 4. 
Υ45: Συμφωνώ (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). Να βάλουμε τους διακόπτες 1 και 3 κάτω και θα 
ανάψει είτε η λάμπα 1, είτε η λάμπα 3, επειδή έχουν τους ίδιους αριθμούς με 
τους διακόπτες που βάλαμε κάτω. 
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Χ45: Συμφωνώ (Π15: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Υ45: Τις ανάψαμε όλες. Τελειώσαμε, κύριε.  
 

Στον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται η απροθυμία των μαθητών να διαφοροποιήσουν 

ή να τροποποιήσουν την αρχική τους υπόθεση με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν την 

υποστήριζαν ή δεν την επιβεβαίωναν. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές διατύπωσαν την αρχική 

υπόθεση ότι, “για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, θα πρέπει να τοποθετηθούν στη θέση κάτω 

μερικοί διακόπτες,” επηρεασμένοι προφανώς από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, όπου, 

για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, πρέπει να μετακινηθεί ένας διακόπτης από τη θέση 

πάνω, στη θέση κάτω. Συνολικά, οι μαθητές εκτέλεσαν 15 πειράματα στα οποία διατύπωσαν 

την ίδια υπόθεση. Σε κάθε πειραματική προσπάθεια, οι μαθητές ανέφεραν τον αριθμό του 

λαμπτήρα που θεωρούσαν ότι θα φωτοβολήσει και αιτιολογούσαν την υπόθεσή τους με βάση 

είτε μαθηματικές πράξεις, είτε με βάση την εγγύτητα των διακοπτών και των λαμπτήρων (π.χ., 

ο λαμπτήρας 4 είναι πιο κοντά στο διακόπτη 2).   

Από τις 13 αυτές δυάδες μαθητών, οι μαθητές 3 δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)1, (ΧΧ)15, (ΧΧ)16] 

και 2 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)7, (ΥΧ)10] υποστήριζαν μέχρι το τέλος της “κατά δυάδα” 

διερεύνησης ότι θα φωτοβολήσουν είτε όλοι, είτε μερικοί λαμπτήρες, ταυτόχρονα, παρόλο 

που κανένα πειραματικό δεδομένο δεν ενίσχυε την άποψή τους, όπως προκύπτει από το 

απόσπασμα από την “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΧΧ)15 και τη συζήτηση μεταξύ των δυο 

μαθητών της δυάδας. 

Ερευνητής: Πώς νομίζετε ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Χ29: Εγώ πιστεύω ότι αν πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι (οι διακόπτες είναι 

τοποθετημένοι στη θέση πάνω), θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια. 
Χ30: Εγώ διαφωνώ, γιατί στο μηχάνημα που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή (εννοεί τη 

βοηθητική συσκευή), έπρεπε να μετακινήσουμε το διακόπτη προς τα κάτω, για 
να ανάψει η λαμπίτσα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους τους 
διακόπτες κάτω, για να ανάψουν όλα τα λαμπάκια. 

Χ29: Εγώ νομίζω να κάνουμε και τις δυο απόψεις. Πρώτα, να κάνουμε τη δική μου 
άποψη (Π1: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
κανένα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  

Χ30: Να κάμουμε τώρα το δικό μου πείραμα (τοποθετεί όλους τους διακόπτες στη 
θέση κάτω) (Π2: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Χ29: Τώρα να βάλουμε τους διακόπτες 1, 3, 5 πάνω και να τους διακόπτες 2 και 4 
κάτω. Νομίζω ότι θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια.  

Χ30: Ναι, συμφωνώ (Π3: ΠΚΠΚΠ).  
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Χ29: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάτησα το κόκκινο κουμπί, αλλά δεν 
άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

....................................................................................................................................... 
Χ29: Να μετακινήσουμε το διακόπτη 1 πάνω.....και το διακόπτη 2 πάνω και τους 

διακόπτες 4, 3 και 5 κάτω και, όταν πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι, θα 
ανάψουν οι λαμπίτσες όλες. 

Χ30: Συμφωνώ (Π13: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η P

 

Pλάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Χ29: Ε!!! Τώρα να κάνουμε ένα άλλο πείραμα, για να ανάψουν όλα τα λαμπάκια. Να 

βάλουμε τους διακόπτες 1 και 3 πάνω και όλους τους άλλους διακόπτες κάτω.  
Χ30: Να το κάμουμε (Π14: ΠΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν 

άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 
Χ29: Εγώ νομίζω να βάλουμε αντίθετα τους διακόπτες, για να ανάψουν όλα τα 

λαμπάκια. Να βάλουμε το 1 κάτω, το 2 πάνω, το 3 κάτω, το 4 πάνω και το 5 
πάνω και ελπίζω να ανάψουν όλα. 

Χ30: Ας το κάνουμε (Π15: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω).  

Χ29: Να.....κάνουμε όλους τους διακόπτες πάνω, εκτός από το διακόπτη 4 που θα τον 
αφήσουμε κάτω. Ελπίζω να είναι ο σωστός τρόπος και να ανάψουν όλα.  

Χ30: Ας το κάνουμε (Π16: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε κανένα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

 

Στον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται η εμμονή των παιδιών για ταυτόχρονη 

φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, που αποτελούσε και την αρχική τους υπόθεση. Τα παιδιά 

αποδέχονταν παθητικά τα αποτελέσματα της συσκευής, χωρίς να δίνουν τη δέουσα προσοχή 

στα πειραματικά δεδομένα που δε συμφωνούσαν με την υπόθεση την οποία είχαν διατυπώσει. 

Τα παιδιά επέμεναν μέχρι το τέλος της “κατά δυάδα” διερεύνησης ότι θα κατάφερναν να 

φωτοβολήσουν όλους τους λαμπτήρες ταυτόχρονα. Τόσο ριζωμένη ήταν η αντίληψη αυτή στο 

μυαλό των παιδιών, ώστε, όταν παρακινήθηκαν στο τέλος της “κατά δυάδα” διερεύνησης από 

τον ερευνητή να αναφέρουν τα συμπεράσματα που είχαν καταλήξει σχετικά με τη λειτουργία 

της συσκευής, ο μαθητήςΧ30 δήλωσε: “Δεν καταφέραμε να ανάψουμε όλα τα λαμπάκια μαζί. Αν 

όμως βρούμε το κατάλληλο πείραμα, θα καταφέρουμε να τα ανάψουμε όλα.”    

Οι μαθητές δέκα δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)2, (ΧΧ)3, (ΧΧ)4, (ΧΧ)5, (ΧΧ)7, (ΧΧ)8, (ΧΧ)9, 

(ΧΧ)10, (ΧΧ)14, (ΧΧ)18], σε αντίθεση με τους μαθητές τριών δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)2, (ΥΧ)6, 

(ΥΧ)18] και μιας δυάδας (ΥΥ) [(ΥΥ)10], διαφοροποίησαν την αρχική τους υπόθεση με βάση 

ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, διατυπώνοντας μια εναλλακτική υπόθεση την οποία 

διατήρησαν μέχρι το τέλος της διερεύνησης. Στο διάλογο που ακολουθεί, οι μαθητές Υ19 και 

Υ20 διαφοροποίησαν την αρχική τους υπόθεση, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των δυο 

πρώτων πειραμάτων που εκτέλεσαν. 
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Ερευνητής: Πώς νομίζετε ότι δουλεύει αυτή η συσκευή;  
Υ19: Νομίζω ότι, όταν βάζουμε μερικούς διακόπτες πάνω και μερικούς διακόπτες 

κάτω, οι λάμπες ανάβουν όλες μαζί. Πιστεύω ότι αν βάλουμε το διακόπτη 1 
πάνω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 πάνω, το διακόπτη 4 κάτω και το 
διακόπτη 5 πάνω και πατήσουμε το κόκκινο κουμπί (δοκιμαστικό), θα ανάψουν 
όλες οι λάμπες. 

Υ20: Συμφωνώ (Π1: ΠΚΠΚΠ). 
Υ19: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν οι λάμπες (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). Για να ανάψουν όλες οι λάμπες, θα πρέπει να βάλουμε 
όλους τους διακόπτες κάτω.  

Υ20: Συμφωνώ (Π2: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν 
όλες μαζί. Άναψε μόνο η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Να 
βάλουμε τους δυο πρώτους διακόπτες πάνω, το μεσαίο διακόπτη κάτω και τους 
δυο τελευταίους διακόπτες πάνω. Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή στο 
προηγούμενο πείραμα, άναψε μια λάμπα, κι όχι όλες (οι λάμπες). 

Υ19: Συμφωνώ (Π3: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Να βάλουμε τον πρώτο διακόπτη 
πάνω, το δεύτερο διακόπτη κάτω, τον τρίτο διακόπτη κάτω, τον τέταρτο 
διακόπτη κάτω και τον πέμπτο διακόπτη κάτω και, όταν πατήσουμε το κόκκινο 
κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα. 

Υ20: Συμφωνώ, γιατί στο 2P

ο
P και 3P

ο
P πείραμα άναψε μια λάμπα (Π4: ΠΚΚΚΚ).  

Υ19: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτ). 

.......................................................................................................................................  
Υ20: Να βάλουμε το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 κάτω, τους διακόπτες 3 και 4 

πάνω και το διακόπτη 5 κάτω και όταν πατήσουμε το κόκκινο κουμπί, θα 
ανάψει μια λάμπα. 

Υ19: Συμφωνώ (Π32: ΠΚΠΠΚ).  
Υ20: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Το πείραμα απέτυχε, γιατί δεν άναψε 

καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 
Υ19: Να βάλουμε το διακόπτη 1 πάνω, τους διακόπτες 2, 3, 4 κάτω και το διακόπτη 5 

πάνω και πιστεύω όταν πατήσουμε το κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα. 
Υ20: Συμφωνώ (Π33: ΠΚΚΚΠ). 
Υ19: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Το πείραμα πέτυχε, γιατί άναψε η λάμπα 

8 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Υ20: Να βάλουμε τώρα το διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 πάνω και τους διακόπτες 

3, 4, 5 κάτω και, όταν πατήσουμε το κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα.  
Υ19: Συμφωνώ (Π34: ΚΠΚΚΚ). 
Υ20: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω).  
Υ19: Επιτέλους. Τις ανάψαμε όλες. 

 

Οι μαθητές διατύπωσαν την αρχική υπόθεση ότι “με ένα συνδυασμό διακοπτών, 

φωτοβολούν ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες.” Για να ελέγξουν την υπόθεση αυτή, εκτέλεσαν τα 

πειράματα Π1 και Π2. Το πείραμα Π1 είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ στο πείραμα Π2 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 7. Οι μαθητές, αξιοποιώντας το αποτέλεσμα του πειράματος Π2, 
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διαφοροποίησαν την αρχική τους υπόθεση και υποστήριξαν ότι, στο πείραμα Π3, θα 

φωτοβολούσε ένας λαμπτήρας. Αποτέλεσμα του πειράματος Π3 ήταν η φωτοβολία του 

λαμπτήρα 2. Στη συνέχεια, οι μαθητές εκτέλεσαν μια σειρά από τριάντα ένα πειράματα 

(πειράματα Π4-Π34) στα οποία διατύπωναν την ίδια υπόθεση, την οποία δε διαφοροποιούσαν 

παρά τα ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, δείχνοντας έντονη και συνεχή εμμονή για 

επιβεβαίωση της υπόθεσής τους (επιβεβαίωση της προκατάληψης). 

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και η “κατά δυάδα” διερεύνηση (ΥΧ)18.  

Ερευνητής: Πώς νομίζετε ότι δουλεύει αυτή η συσκευή;  
Υ58: Πιστεύω ότι, όταν κατεβάζουμε μερικούς διακόπτες, ανάβει ένα λαμπάκι. 
Χ58: Συμφωνώ. 
Υ58: Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 3, 5 κάτω και, όταν πατήσουμε το κόκκινο 

κουμπί, θα ανάψει ένα λαμπάκι.  
Χ58: Συμφωνώ (Π1: ΚΠΚΠΚ). 
Υ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι με αριθμό 1 (ο 

γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Είμαστε σωστοί. Για να ανάβει ένα λαμπάκι, 
πρέπει να βάζουμε τους διακόπτες κάτω.  

Χ58: Συμφωνώ. Να βάλουμε τους διακόπτες 1 και 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει 
ένα λαμπάκι. 

Υ58: Συμφωνώ (Π2: ΚΠΠΠΚ). 
Χ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης 

ήταν πάνω). 
Υ58: Αν κατεβάσουμε τους διακόπτες 1, 2 και 4, θα ανάψει ένα λαμπάκι. 
Χ58: Συμφωνώ (Π3: ΚΚΠΚΠ). 
Υ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε (ο γενικός διακόπτης ήταν 

πάνω). 
Χ58: Νομίζω να κατεβάσουμε τους διακόπτες 3, 4, 5. Πιστεύω ότι θα ανάψει ένα από 

τα λαμπάκια αυτή τη φορά.  
Υ58: Συμφωνώ (Π4: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το 

λαμπάκι με τον αριθμό 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
............................................................................................................................ 
Υ58: Τώρα, να προχωρήσουμε με τους διακόπτες 3 και 5 κάτω. Ελπίζω ότι θα ανάψει 

ένα από τα λαμπάκια. 
Χ58: Ε! Συμφωνώ (Π11: ΠΠΚΠΚ). 
Υ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι με τον αριθμό 2 (ο 

γενικός διακόπτης ήταν κάτω). (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά 
δεδομένα). Βρήκα ένα συμπέρασμα. Όποτε ήταν ο διακόπτης 3 κάτω, άναψε 
ένα λαμπάκι. Να βάλουμε το διακόπτη 3 μόνο του κάτω, για να δούμε αν το 
συμπέρασμά μας είναι σωστό.  

Χ58: Συμφωνώ (Π12: ΠΠΚΠΠ). 
Υ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι με το νούμερο 2. Άρα, 

το συμπέρασμά μας είναι σωστό. Για να ανάψει ένα λαμπάκι, πρέπει ο 
διακόπτης 3 να είναι κάτω (ο διακόπτης 3 ήταν ο γενικός διακόπτης της 
συσκευής).  

...................................................................................................................................... 
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Υ58: Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2 και 3 κάτω; 
Χ58: Συμφωνώ. 
Υ58: Θα ανάψει ένα λαμπάκι, γιατί ο διακόπτης 3 είναι κάτω. 
Χ58: Συμφωνώ (Π17: ΚΚΚΠΠ). 
Υ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι με τον αριθμό 3. Να 

βάλουμε τους διακόπτες 4, 3 και 1 κάτω; 
Χ58: Συμφωνώ, γιατί δεν το ξανακάναμε. 
Χ58: Συμφωνώ (Π18: ΚΠΚΚΠ). 
Υ58: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι με τον αριθμό 5. Τις 

ανάψαμε όλες κύριε. 
 

Οι μαθητές ήταν απρόθυμοι να διαφοροποιήσουν την αρχική τους υπόθεση, παρά τα 

συνεχή ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές διατύπωσαν την αρχική 

υπόθεση ότι “όταν τοποθετηθούν μερικοί διακόπτες στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας 

λαμπτήρας.” Για να ελέγξουν την υπόθεση αυτή, εκτέλεσαν το πείραμα Π1 στο οποίο 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1, γεγονός που θεωρήθηκε από τους μαθητές ως επιβεβαίωση της 

αρχική τους υπόθεσης. Ακολούθως, εκτέλεσαν δέκα πειράματα (πειράματα Π2-Π11) στα οποία 

διατύπωσαν την ίδια υπόθεση. Αμέσως μετά, οι μαθητές, αξιοποιώντας τα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα, διαφοροποίησαν την υπόθεσή τους και υποστήριξαν ότι, για να 

φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, θα πρέπει ο διακόπτης 3 να είναι τοποθετημένος στη θέση 

κάτω. Για να ελεγχθεί η νέα υπόθεσή τους, εκτέλεσαν το πείραμα Π12 στο οποίο ο διακόπτης 

3 τοποθετήθηκε μόνος στη θέση κάτω. Αποτέλεσμα του πειράματος Π12 ήταν η φωτοβολία 

του λαμπτήρα 2. Στη συνέχεια, οι μαθητές εκτέλεσαν έξι πειράματα (Π13-Π18), όπου 

τοποθετούσαν το διακόπτη 3 στη θέση κάτω και υποστήριζαν ότι θα φωτοβολήσει ένας 

λαμπτήρας. 

Έξι δυάδες μαθητών (ΥΥ) [(ΥΥ)3, (ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ)9, (ΥΥ)12, (ΥΥ)14], δώδεκα 

δυάδες μαθητών (ΥΧ) [(ΥΧ)1, (ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)8, (ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)12, (ΥΧ)13, (ΥΧ)15, 

(ΥΧ)16, (ΥΧ)19, (ΥΧ)20] και μόνο μια δυάδα μαθητών (ΧΧ) [(ΧΧ)19], κατέβαλαν προσπάθεια 

να διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, χωρίς, 

ωστόσο, να είναι συστηματικοί, όπως προκύπτει από το απόσπασμα της “κατά δυάδα” 

διερεύνησης (ΥΥ)11. 

Ερευνητής: Πώς νομίζετε ότι δουλεύει αυτή η συσκευή;  
Υ21: Νομίζω ότι σε κάθε πείραμα που θα κάνουμε στη συσκευή, θα ανάβουν όλες οι 

λάμπες μαζί.  
Υ22: Συμφωνώ. Να πατήσουμε το δοκιμαστικό κουμπί έτσι όπως είναι οι διακόπτες 

(οι διακόπτες ήταν τοποθετημένοι στη θέση πάνω) και πιστεύω ότι θα 
ανάψουν όλες οι λάμπες.  
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Υ21: Συμφωνώ (Π1 : ΠΠΠΠΠ). 
Υ22: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν οι λάμπες (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). Νομίζω ότι για να ανάψουν όλες οι λάμπες, πρέπει οι 
διακόπτες να είναι όλοι κάτω. 

Υ21: Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι πρέπει να τους βάλουμε μοτίβο. Ο πρώτος διακόπτης 
να είναι κάτω, ο δεύτερος διακόπτης πάνω, ο τρίτος διακόπτης κάτω, ο 
τέταρτος διακόπτης πάνω και ο πέμπτος διακόπτης κάτω. 

Υ22: Συμφωνώ. Προβλέπω ότι θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π2: ΚΠΚΠΚ). 
Υ21: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο μια λαμπίτσα. Η λαμπίτσα 

με τον αριθμό 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Υ22: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε όλους τους διακόπτες κάτω, εκτός από το 2, και, 

όταν πατήσουμε το κουμπί, θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 
Υ21: Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι θα ανάψει μόνο μια λάμπα, επειδή στο προηγούμενο 

πείραμα που κάναμε άναψε μόνο η λάμπα 7.  
Υ22: Συμφωνώ (Π3: ΚΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η 

λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Τελικά, είχες δίκαιο. Μόνο μια 
λάμπα ανάβει. 

...................................................................................................................................... 
Υ22: Εγώ νομίζω ότι, αν βάλουμε τους διακόπτες 1 και 2 κάτω και τους διακόπτες 3, 

4 και 5 πάνω, θα ανάψει μια λάμπα.  
Υ21: Συμφωνώ (Π9: ΚΚΠΠΠ). 
Υ22: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Υ21: Πιστεύω ότι όταν οι διακόπτες 1 και 2 είναι κάτω, δεν ανάβει λάμπα. 
Υ22: Να δοκιμάσουμε ένα πείραμα για να σιγουρευτούμε. Να βάλουμε τους διακόπτες 

1 και 2 πάνω και τους υπόλοιπους διακόπτες κάτω, για να δούμε αν θα ανάψει 
μια λάμπα (πείραμα αρνητικού ελέγχου). 

Υ21: Ας το κάνουμε (Π10: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Άρα έχω δίκαιο. Πρέπει οι 
διακόπτες 1 και 2 να είναι πάνω, για να ανάβει λαμπίτσα. 

Υ22: Είχες δίκαιο τελικά. Πρέπει να είναι οι διακόπτες 1 και 2 πάνω, για να ανάβει 
μια λαμπίτσα. Να βάλουμε τους διακόπτες 1, 2 και 3 πάνω και τους διακόπτες 
4, 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, γιατί οι διακόπτες 1 και 2 είναι 
πάνω. 

Υ21: Συμφωνώ (Π11: ΠΠΠΚΚ). 
Υ22: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Υ21: Γιατί δεν άναψε;  (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Χμ! 

Νομίζω ότι για να ανάψει λάμπα, πρέπει ο διακόπτης 3 να είναι κάτω. Κοίτα. 
Στο πείραμα 10, ο διακόπτης 3 ήταν κάτω και άναψε η λαμπίτσα 6. Στο 
πείραμα 11, ο διακόπτης 3 ήταν πάνω και δεν άναψε λαμπίτσα. Άρα, για να 
ανάψει λαμπίτσα πρέπει ο διακόπτης 3 να είναι κάτω (ο διακόπτης 3 ήταν ο 
γενικός διακόπτης της συσκευής). 

 

Στο προηγούμενο απόσπασμα, φαίνεται η προσπάθεια που κατέβαλαν οι μαθητές να 

διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους, με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν τις υποστήριζαν. 
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Πιο αναλυτικά, οι μαθητές διατύπωσαν την αρχική υπόθεση ότι “με συνδυασμό διακοπτών, 

φωτοβολούν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα.” Αρχικά, εκτέλεσαν τα πειράματα Π1 και Π2 στα 

οποία υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα του 

πειράματος Π1 ήταν αρνητικό, ενώ στο πείραμα Π2, φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1. Ακολούθως, 

ο μαθητής Υ22 πρότεινε την εκτέλεση του πειράματος Π3 και υποστήριξε ότι θα 

φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Ο μαθητής Υ21 διαφώνησε και υποστήριξε, 

λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του πειράματος Π3, ότι θα φωτοβολήσει ένας μόνο 

λαμπτήρας. Ο μαθητής Υ22 συμφώνησε, το πείραμα Π3 εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να 

φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 5. Στη συνέχεια, οι μαθητές εκτέλεσαν έξι πειράματα (πειράματα 

Π4-Π9), στα οποία υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Αμέσως μετά την 

εκτέλεση του πειράματος Π9 (ΚΚΠΠΠ) στο οποίο δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο μαθητής Υ21 

υποστήριξε ότι “όταν οι διακόπτες 1 και 2 βρίσκονται στη θέση κάτω, δε φωτοβολεί 

λαμπτήρας.” Για να ελεγχθεί η νέα υπόθεση, οι μαθητές εκτέλεσαν ένα πείραμα αρνητικού 

ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές τοποθέτησαν τους διακόπτες 1 και 2 στη θέση πάνω 

(πείραμα Π10) και υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Αποτέλεσμα του 

πειράματος Π10 ήταν η φωτοβολία του λαμπτήρα 6, γεγονός που θεωρήθηκε ότι επιβεβαιώνει 

τη υπόθεσή τους. Ακολούθησε η εκτέλεση του πειράματος Π11 στο οποίο τοποθετήθηκαν οι 

διακόπτες 1 και 2 στη θέση, όπου οι μαθητές υποστήριξαν ότι θα φωτοβολήσει ένας 

λαμπτήρας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ο μαθητής Υ21 σύγκρινε τη θέση των 

διακοπτών στα πειράματα Π10 και Π11 και διατύπωσε την υπόθεση ότι, “για να φωτοβολήσει 

ένας λαμπτήρας, πρέπει ο διακόπτης 3 να βρίσκεται στη θέση κάτω.” Ακολούθησε η εκτέλεση 

μιας σειράς εννιά πειραμάτων (Π12-Π20) στα οποία οι μαθητές τοποθετούσαν το διακόπτη 3 

στη θέση κάτω και υποστήριζαν ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. 

Οι μαθητές δεκατριών δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)2, (ΥΥ)6, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)11, 

(ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19, (ΥΥ)20] και μιας δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)9] 

διαφοροποιούσαν συστηματικά τις υποθέσεις τους μετά από δεδομένα που τις αντέκρουαν ή 

που έστω δεν τις υποστήριζαν. Τα παιδιά αυτά είχαν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την 

ικανότητα για διατύπωση υποθέσεων και τη διαφοροποίηση των υποθέσεων με βάση τα 

πειραματικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει από το διάλογο ανάμεσα στα παιδιά που 

αποτελούσαν τη δυάδα (ΥΥ)1: 

Ψ1: Εγώ λέω να μετακινήσουμε όλους τους διακόπτες προς τα κάτω, για να δούμε 
ποιες λάμπες θα ανάψουν. 
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Ψ2: Συμφωνώ (Π1: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Κάναμε όλους 
τους διακόπτες κάτω και τελικά άναψε η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω). Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε όλους τους διακόπτες προς τα πάνω και 
πιστεύω ότι, όταν θα πατήσουμε το κουμπάκι, θα ανάψει μια λάμπα. 

Ψ1: Συμφωνώ κι εγώ (Π2: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

Ψ2: Ας κάνουμε άλλο πείραμα. Ας δοκιμάσουμε δυο διακόπτες, τον 1 και το 2 κάτω 
και τους 3, 4, 5 πάνω και, όταν πατήσουμε το κουμπάκι, πιστεύω ότι είτε θα 
ανάψει κάποια λάμπα, είτε δε θα ανάψει. 

Ψ1: Συμφωνώ (Π3: ΚΚΠΠΠ). 
Ψ2: (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά καμιά λάμπα δεν άναψε (ο γενικός 

διακόπτης ήταν πάνω). 
Ψ1: Εγώ προτείνω τώρα να γυρίσουμε τρεις διακόπτες προς τα κάτω και δυο 

διακόπτες να είναι στα πάνω. Να βάλουμε τους 1, 2, 3 κάτω και τους 4, 5 πάνω 
και όταν πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι, θα ανάψει μια λάμπα. 

Ψ2: Συμφωνώ (Π4: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά, άναψε 
η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω).  

Ψ1: Εγώ λέω να βάλουμε τους 1, 2, 3, 4 κάτω και το διακόπτη 5 πάνω και πιστεύω 
ότι, όταν πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι, θα ανάψει κάποια λάμπα. 

Ψ2: Ας το κάνουμε (Π5: ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). (Μετά από εξέταση των 
πειραματικών δεδομένων) Παρατηρήσαμε ότι κάθε λάμπα ανάβει δυο φορές, 
γιατί βρήκαμε ότι πριν ανάψαμε τη λάμπα 7 και τώρα βρήκαμε πάλι τη λάμπα 7. 
Αυτό σημαίνει πως κάθε λάμπα θα μπορεί να ανάψει δυο φορές με 
διαφορετικούς τρόπους. 

Ψ1: Συμφωνώ. (Μετά από εξέταση των πειραματικών δεδομένων). Συμπεραίνω 
ακόμα ότι, σε κάθε συνδυασμό (διακοπτών), ανάβει μόνο μια λάμπα. 

 

Ο προηγούμενος διάλογος δείχνει την ικανότητα των παιδιών να διαφοροποιούν τις 

υποθέσεις τους με βάση τα πειραματικά δεδομένα. Αρχικά, ο μαθητής Ψ1 διατύπωσε την 

αρχική υπόθεση ότι “όταν είναι όλοι οι διακόπτες κάτω, θα φωτοβολήσουν μερικοί λαμπτήρες.” 

Ο μαθητής Ψ2 συμφώνησε, το πείραμα Π1 εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο 

λαμπτήρας 7. Ο μαθητής Ψ2, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του προηγούμενου 

πειράματος, διαφοροποίησε την υπόθεσή του και υποστήριξε ότι, αν τοποθετηθούν όλοι οι 

διακόπτες στη θέση πάνω, θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Το πείραμα Π2 εκτελέστηκε, 

αφού προηγουμένως ο μαθητής Ψ1 συμφώνησε, χωρίς να επιβεβαιωθεί η υπόθεση αυτή. 

Ακολούθως, ο μαθητής Ψ2 διαφοροποίησε πάλι την υπόθεσή του και πρότεινε την εκτέλεση 

του πειράματος Π3 στο οποίο υποστήριξε ότι είτε θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, είτε δε θα 

φωτοβολήσει κανένας, υπόθεση με την οποία συμφώνησε και ο μαθητής Ψ1. Η υπόθεση αυτή 

δείχνει ότι η δυάδα έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της συσκευής, αφού ενσωμάτωσε τα 

αποτελέσματα των δυο πρώτων πειραμάτων (στο πείραμα Π1 φωτοβόλησε λαμπτήρας, ενώ 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 254

στο πείραμα Π2 όχι). Αποτέλεσμα του πειράματος αυτού ήταν η μη φωτοβολία λαμπτήρα. 

Ακολούθως, ο μαθητής Ψ1 διατύπωσε την κύρια υπόθεση ότι “αν μετακινηθούν τρεις 

διακόπτες στη θέση κάτω, θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας” και πρότεινε την εκτέλεση του 

πειράματος Π4 στο οποίο διατύπωσε τη δευτερεύουσα υπόθεση για φωτοβολία ενός 

λαμπτήρα. Στη συνέχεια, ο μαθητής Ψ1 πρότεινε την εκτέλεση του πειράματος Π5 και 

υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Ο μαθητής Ψ2 συμφώνησε και το πείραμα 

Π5 εκτελέστηκε, με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 7 για δεύτερη φορά. Ο 

μαθητής Ψ2 παρατήρησε ότι ο λαμπτήρας 7 φωτοβόλησε δυο φορές (πειράματα Π1 και Π5) 

και διατύπωσε την υπόθεση ότι “ο κάθε λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολήσει με δυο 

διαφορετικούς τρόπους,” ενώ ο μαθητής Ψ1 διατύπωσε μια διαφορετική υπόθεση σύμφωνα με 

την οποία “σε κάθε πειραματική προσπάθεια, μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολήσει.” 

4.1.14 Θεωρητικοί και Πειραματιστές 

Οι Klahr και Dunbar (1988) διαχώρισαν τους μαθητές που συμμετείχαν στις έρευνες 

τους, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας τους, σε θεωρητικούς και πειραματιστές. Οι θεωρητικοί 

έτειναν να διαμορφώνουν, αρχικά, μια υπόθεση ή θεωρία με βάση τις προηγούμενες γνώσεις 

τους και, στη συνέχεια, προχωρούσαν στη συλλογή δεδομένων, εκτελώντας μια σειρά από 

πειράματα, για να ελέγξουν αν η θεωρία τους ήταν ορθή ή λανθασμένη. Στην περίπτωση που 

η αρχική τους υπόθεση απορριπτόταν με βάση ασύμφωνα δεδομένα, οι θεωρητικοί έτειναν να 

ερευνούν το χώρο των υποθέσεων, για να διατυπώσουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές 

υποθέσεις που να επεξηγούν τα πειραματικά δεδομένα τους (model-driven approach ή top-

down strategy). Αντίθετα, οι πειραματιστές έτειναν να εκτελούν μια αλληλουχία πειραμάτων,  

χωρίς να έχουν μια συγκεκριμένη υπόθεση ή θεωρία στο μυαλό τους, με σκοπό να συλλέξουν 

αρκετά δεδομένα και, στη συνέχεια, προσπαθούσαν να διατυπώσουν επαγωγικά μια υπόθεση 

ή θεωρία που να επεξηγεί καλύτερα τα δεδομένα τους (data-driven approach ή bottom-up 

strategy).  

Οι Zimmerman, Raghavan και Sartoris (2003) διαχώρισαν τους μαθητές που 

εμπίπτουν στους θεωρητικούς σε δυο υπο-κατηγορίες: σε αυτούς που τροποποιούσαν 

συστηματικά τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα (theory-

modifying) και σε αυτούς που είχαν την τάση να επιμένουν ή να μην τροποποιούν τη θεωρία ή 

υπόθεση τους, παρά τα πειραματικά δεδομένα που την αντέκρουσαν (theory-preserving).  
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Στην παρούσα έρευνα, οι δυάδες διαχωρίστηκαν σε θεωρητικούς και πειραματιστές 

(Klahr & Dunbar, 1988). Επιπρόσθετα, οι θεωρητικοί διαχωρίστηκαν σε αυτούς που 

τροποποιούσαν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα (theory-

modifying) και σε αυτούς που εξέφραζαν εμμονή στις υποθέσεις τους παρά τα πειραματικά 

δεδομένα που δεν τις υποστήριζαν (theory-preserving) (Zimmerman κ.ά, 2003). Τα βασικά 

κριτήρια για το διαχωρισμό ήταν: (α) ο χώρος αναζήτησης (χώρος των πειραμάτων ή χώρος 

των υποθέσεων), όπου τα παιδιά έδιναν περισσότερη σημασία, (β) η ικανότητα των παιδιών 

να αξιολογούν τα πειραματικά δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και (γ) ο τρόπος με 

τον οποίο τα παιδιά κατέληγαν σε συμπεράσματα (με συντονισμό υποθέσεων και 

πειραματικών δεδομένων ή με προσεκτική εξέταση των πειραματικών δεδομένων). 

4.1.14.1 Θεωρητικοί 

Οι μαθητές 15 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)2, (ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)11, 

(ΥΥ)12, (ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19, (ΥΥ)20] και 6 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)2, 

(ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)6, (ΥΧ)9, (ΥΧ)13] τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς. Βασικό 

χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων δυάδων μαθητών ήταν ότι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση, 

κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, στη συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων. 

Από τις 21 αυτές δυάδες μαθητών, οι μαθητές 13 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)2, (ΥΥ)4, (ΥΥ)7, 

(ΥΥ)8, (ΥΥ)12, (ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19, (ΥΥ)20] και 6 δυάδων (ΥΧ) 

[(ΥΧ)2, (ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)6, (ΥΧ)9, (ΥΧ)13] τροποποιούσαν τις υποθέσεις τους με βάση 

ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα (theory-modifying), ενώ οι υπόλοιπες 2 δυάδες μαθητών 

[(ΥΥ)5, (ΥΥ)11] εξέφραζαν εμμονή στις υποθέσεις τους, παρά τα πειραματικά δεδομένα που 

δεν τις υποστήριζαν (theory-preserving).  

Πιο αναλυτικά, οι μαθητές 13 δυάδων (YY) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)2, (ΥΥ)4, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, 

(ΥΥ)12, (ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19, (ΥΥ)20] και 6 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)2, 

(ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)6, (ΥΧ)9, (ΥΧ)13] διατύπωσαν ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων, τις οποίες 

είτε διαφοροποιούσαν συστηματικά, είτε κατέβαλαν προσπάθεια για συστηματική 

διαφοροποίησή τους με βάση ασύμφωνα δεδομένα (theory-modifying).  

Οι μαθητές της δυάδας (ΥΥ)18 διατύπωσαν αρκετές υποθέσεις τις οποίες 

διαφοροποιούσαν συστηματικά με βάση τα πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν ή δεν 

τις υποστήριζαν, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της 

συσκευής με συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων.  
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Οι μαθητές 9 δυάδων (ΥΥ) και 3 δυάδων (ΥΧ) διατύπωσαν αρκετές υποθέσεις χωρίς 

να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές 5 δυάδων 

(ΥΥ) [(ΥΥ)2, (ΥΥ)7, (ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16] και 1 δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)2] εντόπισαν, αρχικά, 

το γενικό διακόπτη της συσκευής, αξιοποιώντας τη δεξιότητα του συντονισμού υποθέσεων 

και πειραματικών δεδομένων. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τη δεξιότητα αυτή 

και στη συνέχεια της διερεύνησης, αφού εντόπισαν σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο της 

διερεύνησης τον “εικονικό” διακόπτη, στηριζόμενοι αποκλειστικά στα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα τους. Οι μαθητές 1 δυάδας (ΥΥ) [(ΥΥ)1] και 1 δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)9] 

εντόπισαν, αρχικά, τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής, διατυπώνοντας τις κατάλληλες 

υποθέσεις, ενώ, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης, εντόπισαν το γενικό 

διακόπτη, αξιοποιώντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους και όχι με συντονισμό 

υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, οι μαθητές 3 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)4, 

(ΥΥ)12, (ΥΥ)20] και 1 δυάδας (ΥΧ) [(ΥΧ)6] κατάφεραν να εντοπίσουν μόνο το γενικό 

διακόπτη με συντονισμένη αναζήτηση τόσο στο χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των 

πειραμάτων.  

Τέλος, οι μαθητές 3 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)8, (ΥΥ)17, (ΥΥ)19] και 3 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)3, 

(ΥΧ)4, (ΥΧ)13] δεν είχαν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα να διαφοροποιούν 

τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, με αποτέλεσμα οι μαθητές 3 

δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)8, (ΥΥ)17, (ΥΥ)19] και 2 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)3, (ΥΧ)4] να εντοπίσουν και 

τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής με προσεκτική εξέταση των πειραματικών 

δεδομένων, ενώ οι μαθητές της δυάδας (ΥΧ)13 δεν κατάφεραν να επιλύσουν κάποια πτυχή της 

διερεύνησης.  

Οι μαθητές 2 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)5, (ΥΥ)11] εξέφραζαν εμμονή στις υποθέσεις τους 

παρά τα πειραματικά δεδομένα που δεν τις υποστήριζαν (theory-preserving). Παρά το γεγονός 

ότι οι συγκεκριμένες δυάδες μαθητών ήταν απρόθυμες να διαφοροποιούν τις αρχικές 

υποθέσεις τους με βάση τα πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν ή δεν τις υποστήριζαν, 

τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς επειδή κατάφεραν να εντοπίσουν, αρχικά, το γενικό 

διακόπτη της συσκευής μετά από συντονισμό των υποθέσεών τους και των πειραματικών 

δεδομένων. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τη δεξιότητα αυτή και στη συνέχεια της 

διερεύνησης, αφού εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη αξιοποιώντας μόνο τα πειραματικά 

δεδομένα τους. 
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4.1.14.2 Πειραματιστές 

Οι μαθητές 5 δυάδων (ΥΥ), 14 δυάδων (ΥΧ) και όλων των δυάδων (ΧΧ) 

χαρακτηρίστηκαν ως πειραματιστές, αφού έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης, στη συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων. Οι δυάδες αυτές των 

μαθητών είτε διατύπωναν την ίδια υπόθεση μέχρι το τέλος της διερεύνησης, είτε διατύπωσαν 

ένα πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων, τις οποίες δε διαφοροποιούσαν με βάση ασύμφωνα 

γεγονότα.  

Οι μαθητές 1 δυάδας (ΥΥ) [(ΥΥ)10], 7 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)5, (ΥΧ)7, (ΥΧ)12, (ΥΧ)14, 

(ΥΧ)15, (ΥΧ)17, (ΥΧ)19] και 19 δυάδων (ΧΧ) [(ΧΧ)1, (ΧΧ)2, (ΧΧ)3, (ΧΧ)4, (ΧΧ)5, (ΧΧ)6, 

(ΧΧ)7, (ΧΧ)8, (ΧΧ)10, (ΧΧ)11, (ΧΧ)12, (ΧΧ)13, (ΧΧ)14, (ΧΧ)15, (ΧΧ)16, (ΧΧ)17, (ΧΧ)18, 

(ΧΧ)19, (ΧΧ)20], παρά το γεγονός ότι είχαν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, τα 

οποία ήταν καταγραμμένα, δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν και να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. 

Οι μαθητές 4 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)3, (ΥΥ)6, (ΥΥ)9, (ΥΥ)14] , 5 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)8, 

(ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] και 1 δυάδας (ΧΧ) [(ΧΧ)9] ανάπτυξαν σε κάποιο βαθμό την 

ικανότητα της εξαγωγής συμπερασμάτων, αφού, αξιοποιώντας τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα τους, κατάφεραν να εντοπίσουν είτε το γενικό, είτε τον “εικονικό” διακόπτη της 

συσκευής. Τέλος, οι μαθητές της δυάδας (ΥΥ)18 κατάφεραν να εντοπίσουν και τους δυο 

ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής, με προσεκτική εξέταση των πειραματικών δεδομένων 

τους. 

4.1.15 Μηχανικοί και Επιστήμονες  

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι στόχοι, που υιοθετούν τα άτομα κατά τη 

διάρκεια μιας επιστημονικής διερεύνησης, επηρεάζουν την πορεία πειραματισμού που 

ακολουθούν (Kuhn & Phelps, 1982. Schauble, 1990. Schauble, Klopfer & Raghavan, 1991. 

Tschirgi, 1980). Οι Schauble κ.ά. (1991) μελέτησαν τη διερευνητική συμπεριφορά μαθητών, 

ενώ εργάζονταν σε δυο διαφορετικά μοντέλα πειραματισμού: στο μηχανιστικό μοντέλο και 

στο επιστημονικό μοντέλο. Μέσα από την έρευνά τους, οι Schauble κ.ά. (1991) συμπέραναν 

ότι οι μαθητές που υιοθετούν το μηχανιστικό μοντέλο θέτουν ως πρωταρχικό σκοπό της 

διερεύνησής τους την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος, παρά τον έλεγχο των 

θεωριών τους. Για το σκοπό αυτό, τα παιδιά χειρίζονται μόνο εκείνες τις μεταβλητές που 

θεωρούν ότι επηρεάζουν το αποτέλεσμα και συνεισφέρουν στην επίτευξη του μέγιστου 
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αποτελέσματος. Οι μαθητές που ακολουθούν το μηχανιστικό μοντέλο πειραματισμού 

τερματίζουν τη διερεύνηση, όταν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, για παράδειγμα, το 

άναμμα του καθενός από τους 8 λαμπτήρες της συσκευής. 

Αντίθετα, τα παιδιά που υιοθετούν το επιστημονικό μοντέλο έχουν ως στόχο την 

κατανόηση του ρόλου κάθε μεταβλητής στη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αιτιωδών 

σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές και το αποτέλεσμα. Έτσι, οι μαθητές επιλέγουν μια πορεία 

πειραματισμού κατά την οποία αξιολογούν εξονυχιστικά κάθε μεταβλητή που εμπλέκεται στη 

διερεύνηση. Οι μαθητές που ακολουθούν το επιστημονικό μοντέλο πειραματισμού 

τερματίζουν τη διερεύνηση, όταν ελέγξουν συστηματικά την επίδραση κάθε μεταβλητής.  

Η Zimmerman (2005, 2007) τόνισε ότι οι μαθητές που υιοθετούν το μηχανιστικό 

μοντέλο ακολουθούν μια περιορισμένη αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων, εκτελώντας 

κυρίως πειράματα “δοκιμής και πλάνης” (trial and error), σε αντίθεση με τους μαθητές που 

υιοθετούν το επιστημονικό μοντέλο, οι οποίοι ακολουθούν μια συντονισμένη αναζήτηση τόσο 

στο χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των πειραμάτων (theory-driven approach). 

Στην παρούσα έρευνα, οι μαθητές των δυάδων διαχωρίστηκαν σε επιστήμονες και 

μηχανικούς, ανάλογα με την πορεία πειραματισμού που ακολούθησαν (Schauble κ.ά., 1991). 

Τα βασικά κριτήρια για το διαχωρισμό ήταν: (α) ο σκοπός της διερεύνησης, (β) η ικανότητα 

των παιδιών για έλεγχο μεταβλητών και (γ) ο βαθμός ανάπτυξης της συνδυαστικής σκέψης. 

4.1.15.1 Μηχανικοί 

Οι μαθητές 3 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)3, (ΥΥ)6, (ΥΥ)10], 8 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)5, (ΥΧ)7, 

(ΥΧ)12, (ΥΧ)13, (ΥΧ)14, (ΥΧ)15, (ΥΧ)17, (ΥΧ)19] και όλων σχεδόν των δυάδων (ΧΧ) (n=19) 

[(ΧΧ)1, (ΧΧ)2, (ΧΧ)3, (ΧΧ)4, (ΧΧ)5, (ΧΧ)6, (ΧΧ)7, (ΧΧ)8, (ΧΧ)10, (ΧΧ)11, (ΧΧ)12, (ΧΧ)13, 

(ΧΧ)14, (ΧΧ)15, (ΧΧ)16, (ΧΧ)17, (ΧΧ)18, (ΧΧ)19, (ΧΧ)20] εργάστηκαν ως μηχανικοί, αφού 

θεώρησαν ότι ο βασικός στόχος της διερεύνησης ήταν η φωτοβολία όλων των λαμπτήρων. 

Τρεις δυάδες μαθητών [(ΥΧ)14, (ΧΧ)4, (ΧΧ)11] δεν κατάφεραν να φωτοβολήσουν όλους τους 

λαμπτήρες, ενώ οι υπόλοιπες 17 δυάδες μαθητών τερμάτισαν τη διερεύνηση, όταν κατάφεραν 

να φωτοβολήσουν όλους τους λαμπτήρες της συσκευής. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένοι 

μαθητές ενδιαφέρθηκαν μόνο για τις σχέσεις που θεωρούσαν ότι είχαν αιτιώδη σχέση με το 

πειραματικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, θεωρούσαν ότι μόνο τα πειράματα που είχαν ως 

αποτέλεσμα τη φωτοβολία λαμπτήρα (θετικά πειράματα) ήταν χρήσιμα στη διερεύνηση. 

Ταυτόχρονα, δεν κατέβαλαν προσπάθεια να εντοπίσουν σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές-
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διακόπτες και τους λαμπτήρες, με αποτέλεσμα καμιά από τις συγκεκριμένες δυάδες μαθητών 

(εκτός από τη δυάδα (ΥΥ)3 που εντόπισε το γενικό διακόπτη της συσκευής στο στάδιο της 

Ομαδικής Ανασκόπησης), να μην εντοπίσει κάποιο από τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της 

συσκευής (γενικό ή “εικονικό” διακόπτη).  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των δυάδων αυτών ήταν ότι εκτελούσαν τα 

πειράματα με τυχαίο τρόπο, χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια να μετακινούν τους διακόπτες 

της συσκευής με συστηματικό τρόπο, ενώ εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου των 

μεταβλητών σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών τους. Παρά το 

γεγονός ότι οι μαθητές των δυάδων (ΥΧ)12 και (ΧΧ)8 εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου 

των μεταβλητών σε ένα μεγάλο ποσοστό των πειραματικών τους προσπαθειών (76% και 50%, 

αντίστοιχα), εντούτοις, προκύπτει, από τη λεπτομερή ανάλυση της πειραματικής διαδικασίας 

που ακολούθησαν, ότι ο έλεγχος μεταβλητών δεν ήταν η κύρια επιδίωξή τους. 

4.1.15.2 Επιστήμονες 

Οι μαθητές 17 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, (ΥΥ)2, (ΥΥ)4, (ΥΥ)5, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)9, 

(ΥΥ)11, (ΥΥ)12, (ΥΥ)13, (ΥΥ)14, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)18, (ΥΥ)19, (ΥΥ)20], 12 δυάδων 

(ΥΧ) [(ΥΧ)1, (ΥΧ)2, (ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)6, (ΥΧ)8, (ΥΧ)9, (ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)16, (ΥΧ)18, 

(ΥΧ)20] και 1 δυάδα (ΧΧ) [(ΧΧ)9] εργάστηκαν ως επιστήμονες, αφού έθεσαν ως πρωταρχικό 

σκοπό τη διερεύνηση όλων των σχέσεων ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές-διακόπτες 

και των λαμπτήρων (εξαρτημένων μεταβλητών), για να εντοπίσουν τον τρόπο λειτουργίας της 

συσκευής. Οι συγκεκριμένες δυάδες μαθητών έδωσαν έμφαση στη συντονισμένη αναζήτηση 

τόσο στο χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των πειραμάτων. Έτσι, κατέβαλαν 

προσπάθεια να διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους με βάση πειραματικά δεδομένα που τις 

αντέκρουαν ή δεν τις υποστήριζαν. Επιπρόσθετα, οι δυάδες αυτές κατάφεραν να εντοπίσουν 

είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής (γενικό και “εικονικό” 

διακόπτη). 

Οι δυάδες μαθητών που εργάστηκαν ως επιστήμονες διαχωρίστηκαν σε δυο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, τοποθετήθηκαν οι μαθητές 10 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)1, 

(ΥΥ)5, (ΥΥ)7, (ΥΥ)8, (ΥΥ)9, (ΥΥ)11, (ΥΥ)12, (ΥΥ)14, (ΥΥ)18, (ΥΥ)20], 8 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)2, 

(ΥΧ)3, (ΥΧ)4, (ΥΧ)8, (ΥΧ)10, (ΥΧ)11, (ΥΧ)18, (ΥΧ)20] και 1 δυάδας (ΧΧ) [(ΧΧ)9]. Οι δυάδες 

αυτές μαθητών δεν ήταν συστηματικοί στη μετακίνηση των διακοπτών, ενώ η μεγάλη 

πλειοψηφία τους (n= 18) δεν είχαν αναπτύξει τη συνδυαστική τους σκέψη. Επιπρόσθετα, 
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εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών σε ένα μικρό ποσοστό των 

πειραματικών τους προσπαθειών. 

 Στη δεύτερη κατηγορία, τοποθετήθηκαν οι μαθητές 7 δυάδων (ΥΥ) [(ΥΥ)2, (ΥΥ)4, 

(ΥΥ)13, (ΥΥ)15, (ΥΥ)16, (ΥΥ)17, (ΥΥ)19] και 4 δυάδων (ΥΧ) [(ΥΧ)1, (ΥΧ)9, (ΥΧ)11, (ΥΧ)16]. 

Οι συγκεκριμένες δυάδες μαθητών ανάπτυξαν σε κάποιο βαθμό τη συνδυαστική τους σκέψη, 

αφού εκτέλεσαν όλα τα αναγκαία πειράματά τους και ταυτόχρονα μετακινούσαν συστηματικά 

τους διακόπτες της συσκευής. Ωστόσο, οι μαθητές αυτοί, όπως και οι μαθητές της 

προηγούμενης κατηγορίας, εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών σε ένα 

μικρό ποσοστό των πειραματικών τους προσπαθειών. 

Η σχηματική απεικόνιση των δυάδων στις τέσσερις κατηγορίες (θεωρητικοί, 

πειραματιστές, επιστήμονες, μηχανικοί) φαίνεται στο Σχήμα 27. Από το Σχήμα 27, προκύπτει 

ότι όλες οι δυάδες, εκτός από τη δυάδα (ΥΧ)13, οι οποίες τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς, 

κατηγοριοποιήθηκαν και ως επιστήμονες. Παρομοίως, η πλειοψηφία των δυάδων που 

τοποθετήθηκαν στους πειραματιστές (n= 31), κατηγοριοποιήθηκαν και ως μηχανικοί. 
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(YY)9  (YY)14  (YΧ)1  (YΧ)8   (YΧ)10  

(YΧ)11  (YΧ)16  (YΧ)18 (YΧ)20  (ΧΧ)9   

      (YY)1    (YY)2   (YY)4  

      (YY)5   (YY)7   (YY)8    

      (YY)11 (YY)12   (YY)13   

      (YY)15  (YY)16  (YY)17   

(YX)13 

 (YY)3    (YY)6  (YY)10   (YΧ)5   

 (YΧ)7  (YΧ)12  (YΧ)14  (YΧ)15 

 (YΧ)17 (YΧ)19  (ΧΧ)1    (ΧΧ)2   

 (ΧΧ)3   (ΧΧ)4   (ΧΧ)5    (ΧΧ)6   

 (ΧΧ)7   (ΧΧ)8   (ΧΧ)10  (ΧΧ)11 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 27. Σχηματική Απεικόνιση Δυάδων στις Τέσσερις Κατηγορίες 

Επιστήμονες 

Μηχανικοί 

Θεωρητικοί 

Πειραματιστές 
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4.2 Ποιοτική Ανάλυση των Ατομικών Διερευνήσεων 

Ο Πίνακας 36 παρουσιάζει τα περιγραφικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των 

προσπαθειών της διερεύνησης του καθενός από τους 60 μαθητές που εργάστηκαν ατομικά. 

Αρχικά, δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο που εργαζόταν ο κάθε μαθητής, όταν εντόπισε 

ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής (με συντονισμό υποθέσεων και 

πειραματικών δεδομένων ή μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών 

δεδομένων). Στην περίπτωση που ένας μαθητής εντόπισε και τους δυο διαφορετικούς 

διακόπτες της συσκευής, καταγράφεται ποιος διακόπτης εντοπίστηκε πρώτος και ποιος 

διακόπτης δεύτερος. Στη στήλη 6, φαίνεται ο συνολικός αριθμός των πειραμάτων που 

εκτέλεσε ο κάθε μαθητής μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, στη στήλη 7 φαίνεται ο 

συνολικός αριθμός των πειραμάτων που εκτέλεσε σε επανάληψη, ενώ στη στήλη 8 φαίνεται η 

απόκλιση ανάμεσα στα πραγματικά πειράματα που εκτελέστηκαν και το συνολικό αριθμό των 

αναγκαίων πειραμάτων που θα έπρεπε να εκτελέσει. Τέλος, στη στήλη 9 φαίνεται το ποσοστό 

των πειραματικών προσπαθειών, όπου ο κάθε μαθητής εφάρμοζε έλεγχο μεταβλητών.  

4.2.1 Εντοπισμός του Γενικού και “Εικονικού” Διακόπτη της Συσκευής 

Από τον Πίνακα 36, φαίνεται ότι μόνο 7 μαθητές κατόρθωσαν να εντοπίσουν και το 

γενικό και τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Επιπρόσθετα, 11 μαθητές κατόρθωσαν να 

εντοπίσουν μόνο το γενικό διακόπτη της συσκευής, ενώ 2 μαθητές κατόρθωσαν να 

εντοπίσουν μόνο τον “εικονικό” διακόπτη.  

4.2.2 Γενικός Διακόπτης 

Δεκαοχτώ μαθητές κατόρθωσαν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής, ενώ 

οι 7 από αυτούς εντόπισαν και τον “εικονικό” διακόπτη. Από τους 18 αυτούς μαθητές, οι 13 

μαθητές ανήκαν σε μονάδες τύπου (Υ) και οι 5 μαθητές ανήκαν σε μονάδες τύπου (Μ). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι  κανένας μαθητής που ανήκε σε μονάδες τύπου (Χ) δεν 

κατόρθωσε να επιλύσει το πρόβλημα με το γενικό διακόπτη. Πιο αναλυτικά, 9 μαθητές (Υ) 

(Υ61, Υ63, Υ64, Υ66, Υ69, Υ70, Υ73, Υ74, Υ78) και 5 μαθητές (Μ) (Μ71, Μ72, Μ74, Μ78, Μ80) 

εντόπισαν το γενικό διακόπτη με συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, ενώ 4 

μαθητές (Υ) (Υ62, Υ65, Υ72, Υ79, Υ87) εντόπισαν το γενικό διακόπτη μετά από προσεκτική 

εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων.   
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Πίνακας 36 
 

Ο Εντοπισμός του Γενικού και “Εικονικού” Διακόπτη, Αριθμός Πειραμάτων, Πειράματα σε Επανάληψη, Απόκλιση Αναγκαίων-Πραγματικών 
Πειραμάτων και Έλεγχος Μεταβλητών κατά Μονάδα 

ΜΟΝΑΔΑ 

Εντοπισμός Διακοπτών 
Αριθμός 

Πειραμάτων 
Πειράματα σε 
Επανάληψη 

Έλεγχος Μεταβλητών 
(%) 

Απόκλιση 
Αναγκαίων -Πραγματικών 

Πειραμάτων 
ΜΟΝΟ ΓΔ ΜΟΝΟ ΕΔ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 

ΓΔ ΕΔ 

Χ61     8 1 62,5 25 

Χ62     21 3 23,5 14 

Χ63     14 2 21,4 20 

Χ64     29 8 6,9 10 

Χ65     31 10 19,3 11 

Χ66     22 1 22,7 11 

Χ67     35 13 5,7 10 

Χ68     36 13 8,3 10 

Χ69     28 9 14,3 14 

Χ70     39 15 30,8 8 

Χ71     28 7 14,3 11 

Χ72     31 9 29,0 11 

Χ73     35 9 20,0 7 

Χ74     30 9 10,0 13 

Χ75     26 5 3,8 11 

Χ76     29 7 3,4 10 

Χ77     5 0 50,0 27 

Χ78     28 4 15,0 8 

Χ79     24 5 11,8 13 

Χ80     36 14 25,0 10 

Σύνολο (Χ) 0 0 0 
26,75 
(9,09) 

7,20 
(4,53) 

19,89 
(14,96) 

12,70 
(5,33) 
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Πίνακας 36 (συνέχεια) 
 

 
 

ΜΟΝΑΔΑ 

Εντοπισμός Διακοπτών 
Αριθμός 

Πειραμάτων 
Πειράματα σε 
Επανάληψη 

Έλεγχος Μεταβλητών 
(%) 

Απόκλιση 
Αναγκαίων -Πραγματικών 

Πειραμάτων 
ΜONO ΓΔ ΜONO ΕΔ 

KAI TOYΣ ΔΥΟ  

ΓΔ ΕΔ 

Μ1     17 1 23,5 15 

Μ2     28 5 7,1 10 

Μ3     25 5 16,0 12 

Μ4     29 9 13,8 13 

Μ5     31 9 3,2 10 

Μ6     26 2 26,9 11 

Μ7     24 1 25,0 9 

Μ8     30 10 30,0 12 

Μ9     31 11 12,9 12 

Μ10  Σ/Υ&Δ   22 1 40,9 -4 

Μ11 Σ/Υ&Δ    28 9 42,9 -3 

Μ12 Σ/Υ&Δ    22 5 13,6 -1 

Μ13     26 4 30,8 10 

Μ14 Σ/Υ&Δ    21 5 33,3 1 

Μ15  Ε/Δ   26 5 38,5 -3 

Μ16     24 6 16,7 14 

Μ17     29 8 10,3 11 

Μ18   
1 

 Σ/Υ&Δ 
2  
Ε/Δ 

15 0 46,7 -6 

Μ19     25 7 60,0 14 

Μ20   
1  

Σ/Υ&Δ 
2  
Ε/Δ 

15 2 53,3 -4 

Σύνολο (Μ) 3 2 2 
24,70 
(4,86) 

5,25 
(3,35) 

27,27 
(15,96) 

6,65 
(7,41) ΑΝ
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Πίνακας 36 (συνέχεια) 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
Εντοπισμός Διακοπτών 

Αριθμός 
Πειραμάτων 

Πειράματα σε 
Επανάληψη 

Έλεγχος Μεταβλητών 
(%) 

Απόκλιση 
Αναγκαίων -Πραγματικών 

Πειραμάτων ΜΟΝΟ ΓΔ ΜΟΝΟ ΕΔ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 

ΓΔ ΕΔ 

Υ61   
1  

Σ/Υ&Δ 
2  
Ε/Δ 

19 2 31,6 -8 

Υ62 Ε/Δ    21 1 19,0 -4 

Υ63 Σ/Υ&Δ    18 3 38,9 0 

Υ64 Σ/Υ&Δ    17 2 5,9 1 

Υ65 Ε/Δ    17 2 0,0 0 

Υ66 Σ/Υ&Δ    18 3 38,9 1 

Υ67     19 4 36,8 17 

Υ68     29 3 3,4 6 

Υ69   
1  

Σ/Υ&Δ 
2  
Ε/Δ 

21 4 28,6 0 

Υ70   
2  

Σ/Υ&Δ 
1  
Ε/Δ 

34 8 23,5 -13 

Υ71     32 10 18,8 11 

Υ72 Ε/Δ    24 5 8,3 -1 

Υ73 Σ/Υ&Δ    22 5 31,8 1 

Υ74   
1  

Σ/Υ&Δ 
2  

Σ/Υ&Δ 
16 1 31,3 -5 

Υ75     20 3 30,0 15 

Υ76     23 3 17,4 12 

Υ77     31 7 32,3 8 

Υ78   
2  

Σ/Υ&Δ 
1  

Σ/Υ&Δ 
19 1 36,8 -9 

Υ79 Ε/Δ    15 0 46,7 1 

Υ80     23 4 30,4 13 

Σύνολο (Υ) 8 0 5 
21,90 
(5,52) 

3,55 
(2,50) 

25,52 
(13,07) 

2,30 
(8,28) 

Σύνολο (Μ) 3 2 2 
24,70 
(4,86) 

5,25 
(3,35) 

27,27 
(15,96) 

6,65 
(7,41) 

Σύνολο (Χ) 0 0 0 
26,75 
(9,09) 

7,20 
(4,53) 

19,89 
(14,96) 

12,70 
(5,33) 

Γενικό Σύνολο 11 2 7 
24,45 
(6,93) 

5,33 
(3,81) 

24,23 
(14,81) 

7,22 
(8,21) ΑΝ
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*Σ/Υ&Δ= Ο συγκεκριμένος διακόπτης εντοπίστηκε με συντονισμό υποθέσεων και εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών   

δεδομένων 

*Ε/Δ= Ο συγκεκριμένος διακόπτης εντοπίστηκε με προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων
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Αντίθετα, 42 μαθητές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής. 

Πιο αναλυτικά, 16 μαθητές (Χ) (Χ61, Χ63, Χ64, Χ65, Χ66, Χ67, Χ68, Χ69, Χ70, Χ71, Χ72, Χ75, Χ77, 

Χ78, Χ79, Χ80), 9 μαθητές (Μ) (Μ1, Μ2, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ13, Μ17, Μ19) και 3 μαθητές (Υ) 

(Υ68, Υ75, Υ76) θεωρούσαν ότι η φωτοβολία των λαμπτήρων γινόταν τυχαία, γι’ αυτό και δεν 

προσπάθησαν να επεξηγήσουν, γιατί σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες φωτοβολεί ή δε 

φωτοβολεί λαμπτήρας. Ο διάλογος από την ατομική διερεύνηση Μ1 είναι ενδεικτικός της 

τάσης αυτής των παιδιών, ενώ ο Πίνακας 37 παρουσιάζει τις 6 πρώτες πειραματικές 

προσπάθειες του μαθητή M1. 

Πίνακας 37 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή M1 

 

Μ1: Θα βάλω τώρα το 1 πάνω, το 2 κάτω, το 3 κάτω, το 4 κάτω και το 5 πάνω (Π7: 
ΠΚΚΚΠ). Αναμένω ότι θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια. (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε μόνο το 8P

ο
P λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ1: Θα βάλω το 1 πάνω, το 2 πάνω, το 3 πάνω, το 4 κάτω και το 5 πάνω και 

πιστεύω ότι θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια (Π8: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Δεν άναψε κανένα λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω). Εμ! Τώρα θα βάλω το 1 πάνω, το 2 κάτω, το 3 πάνω, το 4 κάτω και το 
5 κάτω (Π9: ΠΚΠΚΚ). Αναμένω ότι θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια. (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κανένα λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης 
ήταν πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ1: Το 1 πάνω, το 2 πάνω, το 3 πάνω, το 4 πάνω και το 5 κάτω (Π10: ΠΠΠΠΚ). 

Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια. (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Δεν άναψε κανένα λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω). Τώρα θα βάλω το 1 πάνω, το 2 πάνω, το 3 πάνω, το 4 πάνω και το 5 
πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια (Π11: ΠΠΠΠΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κανένα (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ1: Θα βάλω το 1 κάτω, το 2 κάτω, το 3 κάτω, το 4 πάνω και το 5 πάνω και 

πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα καταφέρω να ανάψουν όλα τα λαμπάκια (Π12: 
ΚΚΚΠΠ). Άναψε το 3 P

ο
P λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Τώρα, θα 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 
1 πάνω, 2 κάτω, 3 κάτω, 

4 πάνω, 5 πάνω 
4 Π4 

1 πάνω, 2 κάτω, 3 πάνω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

ΚΑΜΙΑ 

Π2 
1 κάτω, 2 κάτω, 3 πάνω, 

4 πάνω, 5 κάτω 
ΚΑΜΙΑ Π5 

1 κάτω, 2 πάνω, 3 κάτω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

1 

Π3 
1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω, 

4 πάνω, 5 κάτω 
ΚΑΜΙΑ Π6 

1 πάνω, 2 πάνω, 3 κάτω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

2 
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βάλω το 1 κάτω, το 2 πάνω, το 3 κάτω, το 4 πάνω και το 5 πάνω και αναμένω 
ότι θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια (Π13: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε το 1P

ο
P λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω).  

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Μ1: Όχι, ακόμα.  

 

Στον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο μαθητής Μ1 εργάστηκε ως 

μηχανικός (Schauble κ.ά., 1991). Συγκεκριμένα, ο μαθητής περιπλανήθηκε τυχαία στο χώρο 

των πειραμάτων και μετακινούσε τους διακόπτες με τυχαίο τρόπο κάθε φορά. Παρόλο το 

γεγονός ότι παρατηρούσε ότι σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες φωτοβολούσε λαμπτήρας, 

δεν κατέβαλε προσπάθεια να επεξηγήσει, γιατί φωτοβόλησε λαμπτήρας στις περιπτώσεις 

αυτές. Ταυτόχρονα, επέμενε στην αρχική του υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των 

λαμπτήρων, παρά τα ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, ο τρόπος που επέλεξε, 

για να καταγράφει τα πειράματα και τα πειραματικά αποτελέσματα που προκύπτουν από 

αυτά, δυσκόλευε την επεξεργασία των διαθέσιμων πληροφοριών με αποτέλεσμα την 

υπερφόρτωση της βραχυπρόθεσμης μνήμης του. Προκύπτει, επομένως, ότι ο μαθητής 

εργαζόταν ως μηχανικός, αφού ο τρόπος εργασίας που ακολούθησε αποσκοπούσε στην 

επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος (την ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων) 

και όχι στη διερεύνηση της επίδρασης κάθε μεταβλητής-διακόπτη στον τρόπο λειτουργίας της 

συσκευής (Schauble κ.ά., 1991).  

Δεκατρείς άλλοι μαθητές, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν για να επεξηγήσουν 

γιατί φωτοβολεί ή όχι λαμπτήρας, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της 

συσκευής. Πιο αναλυτικά, 2 μαθητές (Υ) (Υ71, Υ80), 2 μαθητές (Μ) (Μ8, Μ15) και 3 μαθητές 

(Χ) (Χ62, Χ73, Χ74) θεωρούσαν ότι η φωτοβολία των λαμπτήρων εξαρτιόταν αποκλειστικά από 

τον αριθμό των διακοπτών που βρισκόταν στη θέση κάτω. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, 

φαίνεται ο τρόπος σκέψης  του μαθητή Υ80, ενώ στον Πίνακα 38 καταγράφονται τα πρώτα 13 

πειράματα που εκτέλεσε ο συγκεκριμένος μαθητής. 

Υ80: Θα κατεβάσω τους διακόπτες 1, 3 και 5 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα 
(Π14: ΚΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Επιτέλους. Άναψε μια. 
Η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Χμ! Συμπεραίνω ότι όταν βάζω 
τους περισσότερους διακόπτες κάτω, ανάβει μια λάμπα.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ80: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3 και 5 κάτω και είμαι σίγουρος ότι θα ανάψει 

μια λάμπα, επειδή κατέληξα προηγουμένως στο συμπέρασμα ότι όταν βάλω 
τους περισσότερους  διακόπτες κάτω, ανάβει μια λάμπα. (Π15: ΚΚΚΠΚ).  
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Πίνακας 38 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ80 

 
        (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης 

ήταν κάτω. Τώρα θα βάλω πάλι τους περισσότερους διακόπτες κάτω. Χμ! Θα 
βάλω τους διακόπτες 2, 3 και 4 κάτω και θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π16: 
ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός 
διακόπτης ήταν κάτω).  

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενο πείραμά σου; 
Υ80: Θα βάλω τώρα τους περισσότερους διακόπτες πάνω, για να δω αν ισχύει το ίδιο 

(συμπέρασμα), όταν οι περισσότεροι διακόπτες είναι πάνω. Θα βάλω πάνω 
τους διακόπτες 1, 2, 3 και 5 (Π17: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ80: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3 και 4 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει λάμπα, 

γιατί έβαλα τους περισσότερους διακόπτες κάτω (Π18: ΚΚΚΚΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω). Πάλι θα βάλω τους περισσότερους διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους 
διακόπτες 2, 3 και 5 κάτω και θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π19: ΠΚΚΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτω). Άρα, πρέπει οι περισσότεροι διακόπτες να είναι κάτω, για να 
ανάψει λάμπα. Βρήκα τρόπο για να ανάβω τις λάμπες.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ80: Θα βάλω τώρα τους διακόπτες 1, 2, 4 και 5 κάτω και θα ανάψει μια λάμπα, 

γιατί έβαλα τους περισσότερους διακόπτες κάτω (Π20: ΚΚΠΚΚ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης ήταν 
πάνω). Πάλι θα βάλω τους περισσότερους διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους 
διακόπτες 1, 3 και 5 κάτω και θα ανάψει μια λάμπα (Π21: ΚΠΚΠΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ80: Θα βάλω τον 1, τον 3, τον 4 και τον 5 κάτω (Π22: ΚΠΚΚΚ). (Μετά την 

εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω). Μου έμεινε μόνο η λάμπα 6. Πάλι θα βάλω τους περισσότερους 
διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 3, 4 και 5 κάτω, για να ανάψει η 
λάμπα 6 (Π23: ΠΠΚΚΚ). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Κατάφερα και τις άναψα όλες. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 
Π1 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π8 3 κάτω 2 
Π2 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 3, 5 κάτω 2 
Π3 1, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π10 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 
Π4 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π11 1, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 
Π5 2, 3, 4 κάτω 8 Π12 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 
Π6 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π13 Όλα πάνω ΚΑΜΙΑ 
Π7 1, 2, 3, 4 κάτω 7    
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Από την προηγούμενη συζήτηση, προκύπτει ότι ο μαθητής Υ80 έμεινε 

προσκολλημένος και επέμενε σε υπόθεση που δεν υποστηριζόταν από τα πειραματικά 

δεδομένα. Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π14 στο οποίο φωτοβόλησε ο 

λαμπτήρας 1, ο μαθητής Υ80, επηρεασμένος από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, όπου 

ένας λαμπτήρας φωτοβολεί όταν μετακινηθεί ένας διακόπτης από τη θέση πάνω, στη θέση 

κάτω, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, θα πρέπει οι 

περισσότεροι διακόπτες να βρίσκονται στη θέση κάτω. Ωστόσο, αν ο μαθητής κατάφευγε στα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα του, θα διαπίστωνε ότι το συμπέρασμα που είχε 

καταλήξει ήταν λανθασμένο, αφού στα πειράματα Π8 και Π9 στα οποία φωτοβόλησε ο 

λαμπτήρας 2, ήταν τοποθετημένοι στη θέση κάτω ένας και δυο διακόπτες, αντίστοιχα. 

Ακολούθως, ο μαθητής εκτέλεσε μια αλληλουχία τεσσάρων πειραμάτων (Π15-Π19) με σκοπό 

να διαπιστώσει αν το συμπέρασμά του ήταν ορθό. Αρχικά, εκτέλεσε τα πειράματα Π15 και Π16 

στα οποία τοποθέτησε τέσσερις και τρεις διακόπτες στη θέση κάτω, αντίστοιχα, και τα οποία 

είχαν ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία λαμπτήρα. Στη συνέχεια, εκτέλεσε ένα πείραμα 

αρνητικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, ο μαθητής τοποθέτησε τους περισσότερους διακόπτες στη 

θέση πάνω (Π17=ΠΠΠΚΠ) με σκοπό να διαπιστώσει αν το συμπέρασμα που είχε καταλήξει 

ισχύει και όταν οι περισσότεροι διακόπτες βρίσκονται στη θέση πάνω. Το αποτέλεσμα του 

πειράματος αυτού ήταν αρνητικό. Αμέσως μετά, εκτέλεσε τα περάματα Π18 και Π19 στα οποία 

τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι διακόπτες στη θέση κάτω και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 

τη φωτοβολία λαμπτήρα. O μαθητής, συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα των τεσσάρων 

αυτών πειραμάτων, θεώρησε ότι το συμπέρασμά του ήταν ορθό. Μάλιστα, ανέφερε ότι αν 

αξιοποιούσε το συμπέρασμα αυτό, θα μπορούσε να φωτοβολήσει και τους λαμπτήρες που δε 

φωτοβόλησαν ακόμη. Στη συνέχεια, ο μαθητής εκτέλεσε το πείραμα Π20=ΚΚΠΚΚ στο οποίο 

η πλειοψηφία των διακοπτών βρίσκονταν στη θέση κάτω, με αρνητικό αποτέλεσμα. Ο 

μαθητής, αντί να απορρίψει το συμπέρασμα που είχε καταλήξει, εκτέλεσε ακόμη τρία 

πειράματα στα οποία η πλειοψηφία των διακοπτών ήταν στη θέση κάτω και κατάφερε να 

φωτοβολήσει όλους τους λαμπτήρες, χωρίς όμως να διαπιστώσει το ρόλο του γενικού 

διακόπτη στο ηλεκτρικό κύκλωμα.  

Παρόμοιο τρόπο εργασίας ακολούθησαν και τέσσερις μαθητές (Μ) (Μ 3, Μ9, Μ10, Μ16) 

και ένας μαθητής (Χ) (Χ76). Στο διάλογο του μαθητή με τον ερευνητή, φαίνεται η αδυναμία 

του μαθητή Μ10 να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα πειραματικά δεδομένα και να εντοπίσει το 

γενικό διακόπτη της συσκευής. Για καλύτερη κατανόηση του τρόπου εργασίας του 
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συγκεκριμένου μαθητή, παρουσιάζονται στον Πίνακα 41 οι 8 πρώτες  πειραματικές του 

προσπάθειες.  

Πίνακας 39 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ10 

 

Μ10: Θα βάλω κάτω τους διακόπτες 4 και 5 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια άλλη 
λάμπα (Π9: ΠΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε 
(ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). Θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα. Θα βάλω 
τους διακόπτες 4 και 5 πάνω και τους άλλους τρεις διακόπτες κάτω. Πιστεύω 
ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π10: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Βρήκα 
συμπέρασμα.   

Ερευνητής: Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξες; 
Μ10: Αν κάνεις ένα πείραμα και δεν ανάψει λάμπα και βάλεις μετά τους διακόπτες 

αντίθετα, ανάβει λάμπα.  
....................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ10: Θα βάλω τώρα τους διακόπτες 2, 4 και 5 κάτω. Αν δεν ανάψει λάμπα, θα βάλω 

τους διακόπτες αντίθετα (Π15: ΠΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν πέτυχε το πείραμα Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτω). Βρήκα συμπέρασμα. Θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα. Είμαι 
σίγουρος ότι θα ανάψει λάμπα τώρα (Π16: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Πέτυχε. Άναψε η λάμπα 1(ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
Βρήκα τον τρόπο να ανάβω τις λάμπες κύριε (γελά ξεκαρδιστικά). 

Ερευνητής: Ποιον τρόπο βρήκες;  
Μ10: Θα βάζω τους διακόπτες τυχαία και αν δεν ανάψει λάμπα, θα βάζω τους 

διακόπτες αντίθετα και θα ανάβει λάμπα.  
Ερευνητής: Πώς θα συνεχίσεις; 
Μ10: Χμ! Ένα λεπτό να κοιτάξω την κόλλα μου. (Μετά από λίγο) Στο πείραμα 9 

έβαλα το διακόπτη 3 πάνω και δεν άναψε λάμπα. Θα βάλω τώρα το διακόπτη 3 
μόνο του κάτω και θα ανάψει λάμπα, γιατί έβαλα τους διακόπτες αντίθετα (Π17: 
ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Ζήτω!!! Άναψα και τη λάμπα 
2 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενο σου πείραμα; 
Μ10: Θα βρω ένα πείραμα που δεν άναψε λάμπα και θα βάλω τους διακόπτες 

αντίθετα. (Μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών 
δεδομένων) Στο πείραμα 8 έβαλα τους διακόπτες 1, 2 και 5 κάτω και δεν 
άναψε λάμπα. Θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα και θα ανάψει μια λάμπα 
(Π18: ΠΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π5 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π6 2, 3 κάτω 4 

Π3 1, 2, 3 κάτω 3 Π7 1, 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 2, 3, 4 κάτω 7 Π8 1, 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 
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γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Θα βάλω τους διακόπτες 1, 3, 4 και 5 πάνω. Αν 
δεν πετύχει, θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα και θα ανάψει λάμπα (Π19: 
ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 
διακόπτης ήταν πάνω). Θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα τώρα και θα ανάψει 
λάμπα (Π20: ΚΠΚΚΚ). Άναψε η λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα;  
Μ10: Θα βρω πάλι ένα πείραμα που έκαμα και δεν άναψε λάμπα και θα βάλω τους 

διακόπτες αντίθετα. (Μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων 
πειραματικών δεδομένων) Στο πείραμα 2 έβαλα τους διακόπτες 1 και 2 κάτω 
και δεν άναψε λάμπα. Θα βάλω τώρα τους 1 και 2 πάνω και σίγουρα θα ανάψει 
λάμπα. Ελπίζω να είναι η λάμπα 6 που δεν άναψε ακόμη (Π21: ΠΠΚΚΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Ζήτω! Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός 
διακόπτης ήταν κάτω). Τις άναψα όλες κύριε.  

 

Ο μαθητής Μ10 εκτέλεσε, αρχικά, το πείραμα Π9 (ΠΠΠΚΚ) στο οποίο δε φωτοβόλησε 

λαμπτήρας και, στη συνέχεια, εκτέλεσε το πείραμα Π10=ΚΚΚΠΠ στο οποίο τοποθέτησε τους 

διακόπτες αντίθετα σε σχέση με τη θέση των διακοπτών στο πείραμα Π9. Αποτέλεσμα του 

πειράματος Π10 ήταν η φωτοβολία του λαμπτήρα 3. Ο μαθητής Μ10 λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων Π9 και Π10, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν ένα πείραμα έχει 

αρνητικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια, τοποθετηθούν οι διακόπτες αντίθετα, τότε φωτοβολεί 

ένας λαμπτήρας. Ακολούθως, ο μαθητής Μ10 ακολούθησε ένα συγκεκριμένο τρόπο εργασίας 

με σκοπό να φωτοβολήσει τους λαμπτήρες που δε φωτοβόλησαν ακόμη. Συγκεκριμένα, ο 

μαθητής Μ10 είτε εκτελούσε με τυχαίο τρόπο πειράματα και, στην περίπτωση που το 

αποτέλεσμα του πειράματος ήταν αρνητικό, τοποθετούσε τους διακόπτες του επόμενου 

πειράματος αντίθετα, είτε εντόπιζε μετά από προσεκτική παρατήρηση των καταγραμμένων 

πειραματικών δεδομένων πειράματα στα οποία δε φωτοβόλησε λαμπτήρας και τοποθετούσε 

τους διακόπτες αντίθετα.  

Με βάση τον τρόπο εργασίας που ακολούθησε ο μαθητής Μ10 συμπεραίνουμε ότι 

εργάστηκε ως μηχανικός (Schauble κ.ά., 1991), αφού ο σκοπός του ήταν η φωτοβολία των 

λαμπτήρων της συσκευής. Επιπρόσθετα,  δεν πραγματοποιούσε έλεγχο μεταβλητών με 

αποτέλεσμα να μην καταφέρει να επεξηγήσει, γιατί το συμπέρασμα που είχε καταλήξει ήταν 

ορθό.  

Ο μαθητής Υ77, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να επεξηγήσει γιατί φωτοβολεί ένας 

λαμπτήρας, κατέληξε σε λανθασμένο συμπέρασμα. Στον Πίνακα 42 που ακολουθεί, φαίνονται 

τα πρώτα 16 πειράματα που εκτέλεσε ο μαθητής Υ77. 
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Πίνακας 40 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ77 

 

 Y17: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 4, 5 πάνω και τους διακόπτες 2, 3 κάτω και 
πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π17: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Y17: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα.) Έχω 

καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Βρήκα ότι όσες λάμπες άναψαν και είχαν  
         ζυγό αριθμό, ο διακόπτης 1 ήταν πάνω. Βρήκα, δηλαδή, ότι στη λάμπα 2 

(πείραμα Π3), στη λάμπα 4 (πείραμα Π17), στη λάμπα 6 (πείραμα Π7) και στη 
λάμπα 8 (πείραμα Π5) ο διακόπτης 1 ήταν πάνω, ενώ στη λάμπα 1 (πείραμα 
Π14) ο διακόπτης 1 ήταν κάτω.  Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι για να ανάψει λάμπα 
με ζυγό αριθμό πρέπει ο διακόπτης 1 να είναι πάνω και όταν ο διακόπτης 1 
είναι κάτω, ανάβει μια λάμπα με μονό αριθμό. 

 

Στον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται η αδυναμία του μαθητή Υ77 να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, για να καταλήξει σε συμπεράσματα 

σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. Συγκεκριμένα, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π17 

που είχε ως αποτέλεσμα τη μη φωτοβολία λαμπτήρα, ο μαθητής εξέτασε προσεκτικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όταν ο διακόπτης 1 

βρίσκεται στη θέση πάνω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας με ζυγό αριθμό, ενώ, όταν ο διακόπτης 

1 βρίσκεται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας με μονό αριθμό. Θεωρούσε, δηλαδή, 

ότι η φωτοβολία ενός λαμπτήρα εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη θέση του διακόπτη 1.  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 
1 πάνω, 2 πάνω, 3 πάνω, 

4 πάνω, 5 κάτω 
ΚΑΜΙΑ Π9 

1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω,  
4 κάτω, 5 πάνω 

ΚΑΜΙΑ 

Π2 
1 πάνω, 2 πάνω, 3 πάνω, 

4 κάτω, 5 πάνω 
ΚΑΜΙΑ Π10 

1 πάνω, 2 κάτω, 3 πάνω,  
4 κάτω, 5 πάνω 

ΚΑΜΙΑ 

Π3 
1 πάνω, 2 πάνω, 3 κάτω, 

4 πάνω, 5 πάνω 
2 Π11 

1 πάνω, 2 κάτω, 3 κάτω,  
4 κάτω, 5 πάνω 

8 

Π4 
1 πάνω, 2 κάτω, 3 πάνω, 

4 πάνω, 5 πάνω 
ΚΑΜΙΑ Π12 

1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

ΚΑΜΙΑ 

Π5 
1 πάνω, 2 κάτω, 3 κάτω, 

4 κάτω, 5 κάτω 
8 Π13 

1 κάτω, 2 κάτω, 3 πάνω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

ΚΑΜΙΑ 

Π6 
1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω, 

4 πάνω, 5 πάνω 
ΚΑΜΙΑ Π14 

1 κάτω, 2 πάνω, 3 κάτω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

1 

Π7 
1 πάνω, 2 πάνω, 3 κάτω,

 4 κάτω, 5 κάτω 
6 Π15 

1 κάτω, 2 κάτω, 3 πάνω,  
4 κάτω, 5 πάνω 

ΚΑΜΙΑ 

Π8 
1 πάνω, 2 πάνω, 3 πάνω, 

4 κάτω, 5 κάτω 
ΚΑΜΙΑ Π16 

1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω,  
4 πάνω, 5 κάτω 

ΚΑΜΙΑ 
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Για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, ο συγκεκριμένος μαθητής επικεντρώθηκε 

μόνο στα πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας (θετικά πειράματα) αγνοώντας τα 

πειράματα στα οποία δε φωτοβόλησε λαμπτήρας (αρνητικά πειράματα). Αν όμως ο μαθητής 

Υ77 πραγματοποιούσε έλεγχο μεταβλητών συστηματικά, θα διαπίστωνε ότι το συμπέρασμα 

ότι το συμπέρασμα που είχε καταλήξει ήταν λανθασμένο, αφού σε αρκετά πειράματα που δε 

φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο διακόπτης 1 ήταν τοποθετημένος είτε στη θέση πάνω, είτε στη 

θέση κάτω. Ωστόσο, αν ο μαθητής προέβαινε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα 

ζεύγη πειραμάτων Π4 (ΠΚΠΠΠ) και Π17 (ΠΚΚΠΠ), Π7 (ΠΠΚΚΚ) και Π8 (ΠΠΠΚΚ), Π10 

(ΠΚΠΚΠ) και Π11 (ΠΚΚΚΠ) και Π12 (ΚΠΠΠΚ) και Π14 (ΚΠΚΠΚ) που διέφεραν μόνο ως 

προς  τη θέση του διακόπτη 3, θα μπορούσε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. 

Παρομοίως, θα μπορούσε ο μαθητής να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής, αν 

προέβαινε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα που φωτοβόλησε 

λαμπτήρας. 

Παρόμοια δυσκολία αντιμετώπισε και ο μαθητής Υ61 ο οποίος, ωστόσο, στη συνέχεια, 

κατάφερε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. Η πορεία πειραματισμού, που 

ακολούθησε ο συγκεκριμένος μαθητής, φαίνεται στο διάλογο που ακολουθεί, ενώ στον 

Πίνακα 41 καταγράφονται οι 7 πρώτες πειραματικές προσπάθειές του, για καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου σκέψης του. 

Πίνακας 41 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ61 

 

Υ61: Θα κατεβάσω κάτω τους διακόπτες 1, 2, 4 και 5 και θα ανεβάσω το διακόπτη 3. 
Αναμένω ότι θα ανάψει η 3 P

η
P λάμπα (Π8: ΚΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του 

πειράματος).  Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  
Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ61: Ναι. Όταν έβαλα τους διακόπτες 1 και 2 κάτω, δεν άναψε λάμπα (πείραμα Π8), 

ενώ στο 7P

ο
P πείραμα όταν έβαλα τους διακόπτες 1 και 2 πάνω, άναψε η λάμπα 6. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 
1 =Κ, 2 =Κ, 3 =Κ, 4 =Κ, 

5 =Κ 
7 Π5 

1 =Π, 2 =Π, 3 =Π, 4 =Κ,  
5 =Π 

ΚΑΜΙΑ 

Π2 
1 =Κ, 2 =Π, 3 =Κ, 4 =Π,

 5 =Κ 
1 Π6 

1 =Π, 2 =Π, 3 =Π, 4 =Κ, 
 5 =Κ 

ΚΑΜΙΑ 

Π3 
1 =Π, 2 =Κ, 3 =Π, 4 =Κ, 

5 =Π 
ΚΑΜΙΑ Π7 

1 =Π, 2 =Π, 3 =Κ, 4 =Κ,  
5 =Κ 

6 

Π4 
1 =Π, 2 =Π, 3 =Κ, 4 =Π, 

5 =Π 
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Βγάζω το συμπέρασμα ότι όταν οι διακόπτες 1 και 2 είναι πάνω, ανάβει μια 
λάμπα.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ61: Θα βάλω όλους τους διακόπτες πάνω και πιστεύω θα ανάψει μια λάμπα, γιατί οι 

διακόπτες 1 και 2 είναι πάνω (Π9: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω).  

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι; 
Υ61: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Στο 4P

ο
P 

πείραμα έβαλα το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 3 κάτω, 
το διακόπτη 4 πάνω και το διακόπτη 5 πάνω και άναψε η 2 P

η
P λάμπα, ενώ τώρα 

που τους είχα όλους πάνω (πείραμα Π9), δεν άναψε καμιά. 
Ερευνητής: Ναι;  
Υ61: Όταν έβαλα πάνω το διακόπτη 3 δεν άναψε καμιά. Όταν τον (εννοεί το 

διακόπτη 3) έβαλα κάτω, άναψε μια από τις λάμπες. Άρα, για να ανάψει λάμπα 
πρέπει ο (διακόπτης) 3 να είναι κάτω.  

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ61: Θα βάλω τους διακόπτες 3, 4 και 5 κάτω και τους άλλους (διακόπτες) πάνω και 

θα ανάψει μια λάμπα, επειδή ο διακόπτης 3 είναι κάτω (Π10: ΠΠΚΚΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω). Χμ! Πρέπει μαζί με το (διακόπτη) 3 να είναι και ο (διακόπτης) 1 πάνω, 
για να ανάψει λάμπα.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ61: Θα δοκιμάσω ένα πείραμα, για να δω αν το συμπέρασμά μου είναι σωστό. Θα 

βάλω το (διακόπτη) 1 κάτω,  το (διακόπτη) 2 κάτω, το (διακόπτη) 3 κάτω, το 
(διακόπτη) 4 κάτω και το (διακόπτη) 5 πάνω. Πιστεύω ότι δε θα ανάψει 
λάμπα, γιατί ο (διακόπτης) 1 είναι κάτω και ο (διακόπτης) 3 κάτω (Π11: 
ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7 (ο γενικός 
διακόπτης ήταν κάτω). Χμ! Μόνο ο (διακόπτης) 3 βοηθά για να ανάβουν οι 
λάμπες. Ο (διακόπτης) 3 όταν είναι πάνω, δεν ανάβει λάμπα, ενώ όταν είναι 
κάτω ανάβει λάμπα.  

 

Ο μαθητής Υ61 εντόπισε το γενικό διακόπτη της συσκευής αξιοποιώντας τη δεξιότητα 

του συντονισμού υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων. Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση 

του πειράματος Π8 στο οποίο δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο μαθητής Υ61 σύγκρινε τις θέσεις 

των διακοπτών στα πειράματα Π7 (ΠΠΚΚΚ) και Π8 (ΚΚΠΚΚ) και διατύπωσε την υπόθεση 

ότι “όταν οι διακόπτες 1 και 2 βρίσκονται στη θέση πάνω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Για να 

ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε το πείραμα Π9 στο οποίο οι διακόπτες 1 και 2 

τοποθετήθηκαν στη θέση πάνω, με αρνητικό Αποτέλεσμα. Αμέσως μετά, ο μαθητής Υ61 

προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π4 και Π9 και διαπίστωσε 

ότι διέφεραν ως προς τη θέση του διακόπτη 3. Στο πείραμα Π4 ο διακόπτης 3 τοποθετήθηκε 

στη θέση κάτω και φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2, ενώ στο πείραμα Π9 ο διακόπτης 3 

τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, με αρνητικό αποτέλεσμα. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των 
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δυο αυτών πειραμάτων, διατύπωσε την υπόθεση ότι “όταν ο διακόπτης 3 βρίσκεται στη θέση 

κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας, ενώ όταν ο διακόπτης 3 βρίσκεται στη θέση πάνω, δε 

φωτοβολεί λαμπτήρας.” Για να ελέγξει τη νέα του υπόθεση, εκτέλεσε το πείραμα Π10 

(ΠΠΚΚΚ) στο οποίο ο διακόπτης 3 τοποθετήθηκε στη θέση κάτω, με αποτέλεσμα να 

φωτοβολήσει ο διακόπτης 6. Ωστόσο, ο μαθητής Υ61 κατέληξε στο λανθασμένο συμπέρασμα 

ότι, για να φωτοβολήσει λαμπτήρας, πρέπει ο διακόπτης 1 να βρίσκεται στη θέση πάνω και ο 

διακόπτης 3 στη θέση κάτω. Για να διαπιστώσει αν το συμπέρασμα που κατέληξε ήταν ορθό, 

ο μαθητής Υ61 εκτέλεσε ένα πείραμα αρνητικού ελέγχου (Klayman & Ha, 1987), δηλαδή, ένα 

πείραμα με σκοπό να απορρίψει και όχι να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα που κατέληξε 

Συγκεκριμένα, εκτέλεσε το πείραμα Π11 (ΚΚΚΚΠ) στο οποίο οι διακόπτες 1 και 3 

τοποθετήθηκαν στη θέση κάτω και διατύπωσε την πρόβλεψη ότι δε θα φωτοβολήσει 

λαμπτήρας, επειδή και ο διακόπτης 1 τοποθετήθηκε στη θέση κάτω. Το πείραμα Π11 

εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 7.  Αξιοποιώντας το αποτέλεσμα 

του πειράματος Π11, ο μαθητής Υ61 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να φωτοβολήσει 

λαμπτήρας θα πρέπει ο διακόπτης 3 να βρίσκεται στη θέση κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο 

μαθητής Υ61 κατάφερε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. 

Τέσσερις μαθητές (Υ) (Υ62, Υ63, Υ66, Υ74) και τρεις μαθητές (Μ) (Μ12, Μ18, Μ20) 

κατάφεραν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής από τα πρώτα πειραματικά 

αποτελέσματα. Στο διάλογο που ακολουθεί, ο μαθητής Μ18 εντόπισε το γενικό διακόπτη, 

αξιοποιώντας τα δεδομένα από τα πρώτα έξι πειράματα που εκτέλεσε. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Μ18: Όταν κάνουμε πάνω κάτω τους διακόπτες και όταν πατούμε το κόκκινο κουμπί 

(δοκιμαστικό), θα  ανάβει μια λάμπα.  
Ερευνητής: Ποιο είναι το πρώτο πείραμα που θα εκτελέσεις;  
Μ18: Θα τους βάλω όλους κάτω. Θα πατήσω το κουμπί και πιστεύω ότι θα ανάψει  

μια λάμπα (Π1: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ18: Νομίζω ότι  κάποιος από τους διακόπτες βοηθά να ανάβουν οι λάμπες. Θα 

βάλω κάτω το διακόπτη 1, για να δω αν ανάβει μια λάμπα (Π2: ΚΠΠΠΠ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης 
ήταν πάνω).   

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ18: Ε! Θα βάλω κάτω το 2P

ο
P διακόπτη και όταν πατήσω το κουμπί, θα ανάψει μια 

λάμπα (Π3: ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε πάλι (ο 
γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
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Μ18: Θα βάλω κάτω τον 3P

ο
P διακόπτη και όταν πατήσω το κουμπί, θα ανάψει μια 

λάμπα (Π4: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 
(ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Τώρα, θα βάλω κάτω το διακόπτη 4 και θα 
ανάψει μια άλλη λάμπα  (Π5: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης ήταν πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ18: Θα βάλω κάτω το διακόπτη 5 και θα ανάψει μια άλλη λάμπα  (Π6: ΠΠΠΠΚ). 

(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός 
διακόπτης ήταν πάνω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Μ18: Άναψε λάμπα μόνο στο 4P

ο
P πείραμα που ήταν ο διακόπτη 3 κάτω. (Εξετάζει 

προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Και στο 1 P

ο
P πείραμα, ο 

διακόπτης 3 ήταν κάτω και άναψε η λάμπα 7. Άρα, νομίζω ότι ανάβει λάμπα, 
όταν ο διακόπτης 3 είναι κάτω. Θα δοκιμάσω ένα πείραμα, για να δω αν είμαι 
σωστός. Θα βάλω κάτω τους διακόπτες 1 και 3 και αν είμαι σωστός, θα ανάψει 
μια λάμπα (Π7: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). Άρα, για να ανάψει μια λάμπα, 
πρέπει ο διακόπτης 3 να είναι κάτω. 

 

Από το διάλογο φαίνεται η ικανότητα του μαθητή M18 να συντονίζει τις υποθέσεις με 

τα πειραματικά δεδομένα, για να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της 

συσκευής. Πιο αναλυτικά, ο μαθητής M18 διατύπωσε την αρχική υπόθεση ότι οι λαμπτήρες 

φωτοβολούν με συνδυασμό διακοπτών, ένας κάθε φορά. Αρχικά, εκτέλεσε το πείραμα Π1 στο 

οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 7. Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του πειράματος 

αυτού, διαφοροποίησε την αρχική υπόθεση του και υποστήριξε ότι κάποιος από τους 

διακόπτες είναι υπεύθυνος για τη φωτοβολία των λαμπτήρων. Για να ελέγξει την υπόθεση 

αυτή, εκτέλεσε μια σειρά από πέντε πειράματα (πειράματα Π2-Π6) στα οποία εφάρμοζε τη 

στρατηγική του ελέγχου των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, τοποθετούσε μόνο ένα διακόπτη 

στη θέση κάτω με σκοπό να ελέγξει την επίδραση του κάθε διακόπτη ξεχωριστά στη 

φωτοβολία των λαμπτήρων. Από τα πέντε αυτά πειράματα, μόνο στο πείραμα Π4 φωτοβόλησε 

λαμπτήρας. Τότε, ο μαθητής M18 προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα 

πειράματα Π1 και Π4 στα οποία φωτοβόλησε λαμπτήρας και διατύπωσε την πρόβλεψη ότι 

“όταν ο διακόπτης 3 βρίσκεται στη θέση κάτω, ανάβει λάμπα.” Για να ελέγξει την πρόβλεψή 

του, εκτέλεσε το πείραμα Π7 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1. Έτσι, εντόπισε το γενικό 

διακόπτη της συσκευής. 

Οι μαθητές δεν αξιοποίησαν την προτροπή του ερευνητή για επανεξέταση των 

καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, μετά το τέλος της διερεύνησης, για να εντοπίσει το 

γενικό διακόπτη της συσκευής. Μόνο ο μαθητής Χ75 κατέβαλε προσπάθεια να εντοπίσει το 
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γενικό διακόπτη, χωρίς ωστόσο να το επιτύχει. Ο διάλογος από την ατομική διερεύνηση Χ75 

δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο συγκεκριμένος μαθητής, ενώ ο Πίνακας 42 

παρουσιάζει το σύνολο των πειραμάτων που εκτελέστηκαν. 

Πίνακας 42 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Χ75 

 

(Μετά το τέλος της διερεύνησης) 
Ερευνητής: Παρατήρησε προσεκτικά, για ακόμη μια φορά, τα πειραματικά δεδομένα 

σου, μήπως καταλήξεις σε κάποιο συμπέρασμα για τον τρόπο λειτουργίας της 
συσκευής. 

Χ75: (Μετά από λίγο) Πρόσεξα ότι όταν έβαλα τους διακόπτες 1 και 4 πάνω, άναψε 
το λαμπάκι 4 (πείραμα Π25) και όταν έβαλα τους διακόπτες 2 και 5 πάνω, 
άναψε το λαμπάκι 5 (πείραμα Π26). Όταν έβαλα το διακόπτη 3 κάτω, άναψε το 
λαμπάκι 2 (πείραμα Π1), ενώ όταν έβαλα τους διακόπτες 1 και 3 κάτω, άναψε  

        το λαμπάκι 1 (πείραμα Π2). Εδώ έβαλα τους διακόπτες 2 και 4 πάνω και άναψε 
πάλι το λαμπάκι 1 (πείραμα Π8) και όταν έβαλα τους διακόπτες 1, 2, 3, 4 και 5 
κάτω, άναψε το λαμπάκι 7 (πείραμα Π3). Το λαμπάκι 7 άναψε και όταν έβαλα 
το διακόπτη 5 πάνω (πείραμα Π20). Χμ! Κάποτε ανάβει κάποιο  λαμπάκι, όταν 
βάζω  μερικούς διακόπτες πάνω και κάποτε ανάβει ένα λαμπάκι, όταν βάζω 
μερικούς διακόπτες κάτω.  

Ερευνητής: Σε βοηθά σε κάτι αυτή η παρατήρηση;  
Χ75: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπερδεύτηκα.  

 

Από τον προηγούμενο διάλογο προκύπτει ότι η μέθοδος, που επέλεξε ο μαθητής Χ75, 

για να καταγράφει τα πειράματα που εκτέλεσε καθώς και τα αποτελέσματά τους, δεν τον 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 3 κάτω 2 Π14 1, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 3 κάτω 1 Π15 1, 5 πανω 8 

Π3 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π16 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π4 3, 5 κάτω 2 Π17 1, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π18 1, 3 κάτω 1 

Π6 3, 4 κάτω 6 Π19 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π7 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π20 5 πάνω 7 

Π8 2, 4 πάνω 1 Π21 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π9 1, 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π22 1, 2 πάνω 6 

Π10 1, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π23 4, 5 πάνω 3 

Π11 4 πάνω 3 Π24 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π12 3 πάνω ΚΑΜΙΑ Π25 1, 4 πάνω 4 

Π13 2, 4 πάνω 1 Π26 2, 5 πάνω 5 
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βοήθησε να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα πειραματικά δεδομένα για να καταλήξει σε 

συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 44, 

ο μαθητής Χ75 σημείωνε σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες μόνο τους διακόπτες που 

βρίσκονταν στη θέση κάτω και, σε κάποιες άλλες πειραματικές προσπάθειες, σημείωνε μόνο 

τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση πάνω. Στην προσπάθειά του να συγκρίνει τους 

συνδυασμούς των διακοπτών στους οποίους φωτοβόλησε λαμπτήρας, για να εντοπίσει τυχόν 

ομοιότητες ή διαφορές στη θέση των διακοπτών, δυσκολεύτηκε πολύ, αφού η επεξεργασία 

των διαθέσιμων πληροφοριών οδήγησε στην υπερφόρτωση της βραχυπρόθεσμης μνήμης 

του. Προκύπτει, ακόμη, ότι ο μαθητής δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί ότι αν σε ένα πείραμα 

σημειώνονταν μόνο οι διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω, τότε εύκολα θα μπορούσε 

να εντοπίσει και τη θέση των διακοπτών που βρίσκονταν στη θέση πάνω και αντίστροφα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο μαθητής Χ75 να μην εντοπίσει κανένα από τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής (γενικό και “εικονικό” διακόπτη). 

Από τους 18 μαθητές που εντόπισαν το γενικό διακόπτη της συσκευής, 2 μαθητές (Υ) 

(Υ72, Υ73) και 1 μαθητής (Μ) (Μ14) δεν αξιοποίησαν αποτελεσματικά τον εντοπισμό του 

γενικού διακόπτη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αυτοί, παρόλο που δήλωσαν αμέσως μετά τον 

εντοπισμό του γενικού διακόπτη ότι ο διακόπτης 3 θα πρέπει να παραμείνει στη θέση κάτω 

μέχρι το τέλος της διερεύνησης, εκτέλεσαν από ένα πείραμα, στο οποίο ο γενικός διακόπτης 

τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, και υποστήριξαν ότι θα φωτοβολούσε ένας λαμπτήρας. Και οι 

τρεις μαθητές αντιλήφθηκαν, μετά την εκτέλεση του σχετικού πειράματος, ότι θα μπορούσαν 

να το αποφύγουν.  

Από τους 18 μαθητές που εντόπισαν το γενικό διακόπτη της συσκευής, οι μισοί μαθητές 

(n= 9) (Υ62, Υ64, Υ66, Υ69, Υ78, Υ79, Μ11, Μ12, Μ19) αντιλήφθηκαν την ορθή λειτουργία του 

διακόπτη 3. Ωστόσο, μόνο 4 μαθητές (Υ) (Υ62, Υ69, Υ78, Υ79) έδωσαν σε αυτόν σωστή 

ονομασία, ονομάζοντάς τον “γενικό” ή “κεντρικό” διακόπτη. Τα υπόλοιπα παιδιά, παρόλο 

που υποστήριζαν ότι για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας θα πρέπει ο διακόπτης 3 να 

βρίσκεται στη θέση κάτω, ανεξάρτητα από τη θέση των άλλων διακοπτών, δεν κατανόησαν τη 

λειτουργία του. Αρκετά παιδιά υποστήριξαν ότι είναι “ο πιο σημαντικός διακόπτης, αφού 

βοηθά να φωτοβολούν οι λαμπτήρες,” ή ότι “δίνει ενέργεια σε όλες τις λάμπες,” ή ότι “χωρίς 

αυτόν δεν ανάβουν τα λαμπάκια.”  
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4.2.2.1 “Εικονικός” Διακόπτης 

Πέντε μαθητές (Υ) (Υ61, Υ69, Υ70, Υ74, Υ78) και τέσσερις μαθητές (Μ) (Μ10, Μ15, Μ18, 

Μ20) κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Αντίθετα, κανένας 

μαθητής (Χ) δεν κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα του  “εικονικού” διακόπτη. Από τους 9 

αυτούς μαθητές, ο μαθητής Υ69 κατάφερε να εντοπίσει τον “εικονικό” διακόπτη στο τέλος της 

ατομικής διερεύνησης και μετά από την προτροπή του ερευνητή να επανεξετάσει τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα για ακόμη μια φορά, όπως προκύπτει από το διάλογο με 

το μαθητή Υ69 που ακολουθεί, σε συνδυασμό με τα πειράματα που εκτέλεσε ο συγκεκριμένος 

μαθητής που φαίνονται στον Πίνακα 43. (Ο μαθητής Υ69 είχε ήδη εντοπίσει το γενικό 

διακόπτη).  

Πίνακας 43 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ69 

         

Ερευνητής: Παρατήρησε προσεκτικά ακόμα μια φορά τα δεδομένα που έχεις μπροστά 
σου, μήπως καταλήξεις και σε κάποιο άλλο συμπέρασμα σχετικά με τη 
λειτουργία της συσκευής.  

Υ69: (Μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων). 
Βρήκα ότι όταν αφήνεις ένα διακόπτη πίσω, ανάβει η ίδια λάμπα.  

Ερευνητής: Τι εννοείς ακριβώς; 
Υ69: Όταν έβαλα τους διακόπτες 1, 3, 4 και 5 κάτω, άναψε η λάμπα 5 (πείραμα Π17) 

και όταν άφησα ένα διακόπτη πίσω, βγήκε το ίδιο αποτέλεσμα.  
Ερευνητής: Τι εννοείς;  
Υ69: Όταν δεν έβαζα κάτω αυτό το διακόπτη, άναβε η ίδια λάμπα. 
Ερευνητής: Ποιο διακόπτη άφησες πίσω;  
Υ69: Το διακόπτη 5 (“εικονικός” διακόπτης). 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλα κάτω 7 Π12 3, 5 κάτω 2 

Π2 Όλα πάνω ΚΑΜΙΑ Π13 1, 3, 4 κάτω 5 

Π3 3 κάτω 2 Π14 1, 2, 3, 4 κάτω 7 

Π4 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π15 1, 2, 3, 5 κάτω 3 

Π5 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π16 2, 3, 4, 5 κάτω 8 

Π6 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π17 1, 3, 4, 5 κάτω 5 

Π7 1, 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π18 1, 3, 4 κάτω 5 

Π8 2, 3 κάτω 4 Π19 2, 3 κάτω 4 

Π9 3 κάτω 2 Π20 3, 4 κάτω 6 

Π10 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π21 1, 3 κάτω 1 

Π11 2, 3 κάτω 4    

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 281

Ερευνητής: Δηλαδή, τι βρήκες; 
 Υ69: Όταν έβαλα τους διακόπτες 1, 3, 4 και 5 κάτω, άναψε η λάμπα 5 (πείραμα Π17)    

και, όταν άφησα πίσω το διακόπτη 5 (εννοεί τον τοποθέτησε στη θέση πάνω), 
άναψε πάλι η λάμπα 5 (πείραμα Π18). 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι; 
Υ69: Ναι. Ότι ο διακόπτης 5 (“εικονικός” διακόπτης) δε χρειάζεται, για να ανάβουν 

οι λάμπες. 
Ερευνητής: Τι πιστεύεις, δηλαδή, για το διακόπτη 5;  
Υ69: Ότι είναι άχρηστος και δε δουλεύει. 

 

Ο ερευνητής μετά το τέλος του πειραματισμού και, αφού ο μαθητής Υ69 ανέφερε τα 

συμπεράσματα που είχε καταλήξει σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, ζήτησε από το 

μαθητή να επανεξετάσει τα πειραματικά δεδομένα που είχε καταγράψει και να αναφέρει 

τυχόν άλλα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. Μετά από προσεκτική 

εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, ο μαθητής Υ69 παρατήρησε ότι ο 

λαμπτήρας 5 φωτοβόλησε δυο φορές με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, οι 

οποίοι διέφεραν ως προς το συνολικό αριθμό των διακοπτών που βρίσκονταν στη θέση κάτω. 

Συγκεκριμένα, στο πείραμα Π17 ήταν τοποθετημένοι τέσσερις διακόπτες στη θέση κάτω, ενώ 

στο πείραμα Π18 ήταν τοποθετημένοι τρεις διακόπτες στη θέση κάτω. Επεξηγώντας καλύτερα 

τη σκέψη του, ο μαθητής Υ69 τόνισε ότι τα δυο πειράματα διέφεραν ως προς τη θέση του 

διακόπτη 5 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 5 είναι ένας “άχρηστος” 

διακόπτης, αφού δε δουλεύει. 

Δυο μαθητές (Υ) (Υ61, Υ69) και τρεις μαθητές (Μ) (Μ15, Μ18, Μ20) εντόπισαν τον 

“εικονικό” διακόπτη στηριζόμενοι αποκλειστικά στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα 

τους, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο διάλογο από την ατομική διερεύνηση Μ20. Στον 

Πίνακα 44, φαίνονται τα πρώτα 6 πειράματα που εκτέλεσε ο συγκεκριμένος μαθητής.  

Πίνακας 44 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ20 

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π4 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ

Π2 1, 2, 3, 4 κάτω 7 Π5 3 κάτω 2 

Π3 1, 2, 3 κάτω 3 Π6 1, 3 κάτω 1 
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M20: Θα βάλω κάτω τους διακόπτες 2, 3 και 4 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια άλλη 
λάμπα (Π7: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 
8.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M20: Θα κατεβάσω και το διακόπτη 5 (οι άλλοι διακόπτες παρέμειναν στην 

προηγούμενη θέση τους) και θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π8: ΠΚΚΚΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι η λάμπα 8. Γιατί όμως; Χμ! 
(Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Δεν είναι 
ίδιοι οι δυο συνδυασμοί (διακοπτών). Διαφέρουν στο διακόπτη 5. Στο 7P

ο
P 

πείραμα, ο διακόπτης 5 ήταν πάνω και στο 8 P

ο
P πείραμα, ο διακόπτης 5 ήταν 

κάτω. 
Ερευνητής: Μήπως καταλήγεις σε κάποιο συμπέρασμα; 
M20: Ναι. Πρέπει ο διακόπτης 5 να είναι “άχρηστος” (“εικονικός” διακόπτης). 
Ερευνητής: Δηλαδή, τι εννοείς;  
M20: Ο διακόπτης 5 δε δουλεύει. Είτε πάνω το βάλουμε, είτε κάτω, δεν κάνει 

διαφορά. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M20: Θα κατεβάσω τους διακόπτες 1, 3 και 5 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια άλλη 

λάμπα (Π9: ΚΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 
1.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M20: Θα βάλω κάτω το διακόπτη 4 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π10: 

ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα. Θα βάλω, 
τώρα, τους διακόπτες 2 και 4 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια άλλη λάμπα 
(Π11: ΠΚΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα.   

 

Μετά την εκτέλεση του πειράματος Π8 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8 για 

δεύτερη φορά, ο μαθητής Μ20 σύγκρινε τη θέση των διακοπτών στα πειράματα Π7 και Π8 στα 

οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8 και διαπίστωσε ότι οι δυο συνδυασμοί διακοπτών διέφεραν 

ως προς τη θέση του διακόπτη 5. Στο πείραμα Π7 ο διακόπτης 5 βρισκόταν στη θέση πάνω, 

ενώ στο πείραμα Π8 ο διακόπτης 5 βρισκόταν στη θέση κάτω. Αξιοποιώντας τα πειραματικά 

αυτά αποτελέσματα, ο μαθητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 5 είναι 

“άχρηστος,” υπονοώντας ότι είναι ένας “εικονικός” διακόπτης. Ωστόσο, ο μαθητής δεν 

προχώρησε να ελέγξει αν το συμπέρασμα σχετικά με το διακόπτη 5 ισχύει και για άλλα ζεύγη 

πειραμάτων, όπου φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς 

διακοπτών. Για παράδειγμα, ο λαμπτήρας 7 φωτοβόλησε κι αυτός με δυο διαφορετικούς 

συνδυασμούς διακοπτών (πειράματα Π1 και Π2). Ακολούθως, εκτελέστηκε το πείραμα 

Π9=ΚΠΚΠΚ στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1 για δεύτερη φορά (ο λαμπτήρας 1 

φωτοβόλησε και στο πείραμα Π6), ενώ, στις επόμενες δυο πειραματικές προσπάθειες 

(πειράματα Π10-Π11), ο μαθητής Μ20 μετακίνησε το διακόπτη 5 από τη θέση κάτω, στη θέση 
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πάνω. Προκύπτει, επομένως, ότι ο μαθητής Μ20 δεν αντιλήφθηκε τη λειτουργία του διακόπτη 

5, αφού δεν τον αξιοποίησε για να περιορίσει το χώρο των πειραμάτων. 

Τρεις μαθητές (Υ) (Υ70, Υ74, Υ78) και ο μαθητής Μ10 εντόπισαν τον “εικονικό” 

διακόπτη της συσκευής αξιοποιώντας τη δεξιότητα του συντονισμού υποθέσεων και 

πειραματικών δεδομένων. Στο απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Μ10, φαίνεται ο 

τρόπος σκέψης του μαθητή, ενώ στον Πίνακα 45 καταγράφονται οι 16 πρώτες πειραματικές 

προσπάθειές του. (Ο μαθητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν ένα πείραμα έχει αρνητικό 

αποτέλεσμα και στη συνέχεια τοποθετηθούν οι διακόπτες αντίθετα, τότε φωτοβολεί ένας 

λαμπτήρας). 

Πίνακας 45 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ10 

 

Ερευνητής: Πώς θα συνεχίσεις; 
Μ10: Ένα λεπτό κύριε να κοιτάξω την κόλλα μου. (Εξετάζει προσεκτικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Στο πείραμα 9, έβαλα μόνο το 
διακόπτη 3 πάνω και δεν πέτυχε (δεν άναψε λάμπα). Θα βάλω τώρα το 
διακόπτη 3 μόνο του κάτω και θα ανάψει λάμπα, γιατί έβαλα τους διακόπτες 
αντίστροφα (Π17: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 2.  

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα;  
Μ10: Θα βρω ένα πείραμα που δεν ήταν πετυχημένο (δεν άναψε λάμπα) και θα βάλω 

τους διακόπτες αντίστροφα. (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Το βρήκα. Στο πείραμα 8, έβαλα τους διακόπτες 1, 2 
και 5 κάτω και δεν άναψε λάμπα. Τώρα, θα βάλω τους διακόπτες αντίστροφα 
και είμαι σίγουρος ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π18: ΠΠΚΠΚ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 πάλι. Χμ! Πρέπει να έκαμα το 
ίδιο πείραμα με το προηγούμενο. (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Δεν είναι το ίδιο πείραμα. Στο ένα πείραμα (πείραμα 
Π17) έβαλα μόνο το διακόπτη 3 κάτω, ενώ στο άλλο πείραμα (πείραμα Π18) 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 1, 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π10 1, 3, 5 κάτω 1 

Π3 1, 2, 3 κάτω 3 Π11 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π4 1, 2, 3, 4 κάτω 7 Π12 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π13 2, 3, 4 κάτω 8 

Π6 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π14 1, 3, 4 κάτω 5 

Π7 2, 3 κάτω 4 Π15 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π8 1, 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π16 1, 3 κάτω 1 
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έβαλα τους διακόπτες 3 και 5 κάτω. Χμ! Γιατί όμως άναψε και στα δυο η λάμπα 
2; 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι; 
Μ10: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Διαφέρουν 

στο διακόπτη 5. Στο πείραμα 17, ο διακόπτης 5 ήταν πάνω και στο πείραμα 18, 
ο διακόπτης 5 ήταν κάτω. Νομίζω το βρήκα κύριε. Ο διακόπτης 5 δε δουλεύει 
(“εικονικός” διακόπτης). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις;  
Μ10: Θα δοκιμάσω να δω αν είμαι σωστός. Θα βρω ένα πείραμα που έκαμα 

προηγουμένως και άναψε λάμπα και θα αλλάξω μόνο τη θέση του διακόπτη 5. 
(Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Το βρήκα. 
Στο πείραμα 3 έβαλα κάτω τους διακόπτες 1, 2 και 3 και άναψε η λάμπα 3. Θα 
βάλω κάτω τους διακόπτες 1, 2, και 3 και 5 και αν είμαι σωστός, θα ανάψει 
πάλι η λάμπα 3 (Π19: ΚΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Γιούπι!! Άναψε η λάμπα 3. Είμαι σωστός. Ο διακόπτης 5 δε δουλεύει. 

 

Ο μαθητής Μ10 κατάφερε να εντοπίσει τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής με 

συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων. Στο συγκεκριμένο διάλογο, ο μαθητής 

Μ10 ακολούθησε μια πορεία πειραματισμού, αξιοποιώντας το συμπέρασμα που είχε καταλήξει 

για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Συγκεκριμένα, ο μαθητής εντόπιζε, μετά από 

προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, πειράματα που είχαν 

αρνητικό αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, τοποθετούσε τους διακόπτες αντίθετα με 

αποτέλεσμα τη φωτοβολία ενός λαμπτήρα.  

Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π16 που είχε ως αποτέλεσμα τη 

φωτοβολία του λαμπτήρα 1 για δεύτερη φορά, χωρίς όμως ο μαθητής να το αντιληφθεί, ο 

μαθητής Μ10 εκτέλεσε τα πειράματα Π17 και Π18 στα οποία οι διακόπτες τοποθετήθηκαν 

αντίθετα σε σχέση με τους διακόπτες των πειραμάτων Π9 και Π8, με αποτέλεσμα να 

φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 2 δυο φορές. Αρχικά, ο μαθητής Μ10 θεώρησε ότι εκτέλεσε το 

πείραμα σε επανάληψη, αλλά, μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων 

πειραματικών δεδομένων, διαπίστωσε ότι τα δυο πειράματα διέφεραν μόνο ως προς τη θέση 

του διακόπτη 5. Στο πείραμα Π17 ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, ενώ στο 

πείραμα Π18 ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε στη θέση κάτω. Αξιοποιώντας τα πειραματικά αυτά 

αποτελέσματα, ο μαθητής Μ10 διατύπωσε την υπόθεση ότι “ο διακόπτης 5 δε δουλεύει.” Στη 

συνέχεια, ο μαθητής Μ10 εκτέλεσε το πείραμα Π19, για να ελέγξει την υπόθεσή του σχετικά με 

το διακόπτη 5. Συγκεκριμένα, στο πείραμα Π19 οι θέσεις των διακοπτών διέφεραν ως προς τη 

θέση των διακοπτών του πειράματος Π3 μόνο στη θέση του διακόπτη 5. Στο πείραμα Π3, ο 

διακόπτης 5 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, ενώ στο πείραμα Π19 ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε 
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στη θέση κάτω. Το πείραμα Π19 εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 3 

για δεύτερη φορά. Έτσι, ο μαθητής Μ10 κατάφερε να εντοπίσει τον “εικονικό” διακόπτη της 

συσκευής.  

Ο μαθητής Υ70 παρά το γεγονός ότι κατάφερε να εντοπίσει τον “εικονικό” διακόπτη με 

συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων, εντούτοις, στα επόμενα πειράματα, 

αμφισβήτησε το συμπέρασμα για το διακόπτη 5, όπως προκύπτει από το διάλογο που 

ακολουθεί. Για καλύτερη κατανόηση της σκέψης του μαθητή Υ70, καταγράφονται στον 

Πίνακα 46 οι 10 πρώτες πειραματικές προσπάθειές του. (Ο συγκεκριμένος μαθητής εντόπισε 

πρώτα τον “εικονικό” διακόπτη και ύστερα το γενικό διακόπτη της συσκευής).  

Πίνακας 46 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ70 

 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ70: Θα βάλω όλους τους διακόπτες κάτω και πιστεύω θα ανάψει μια από τις λάμπες 

(Π11: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7. 
(Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Έχω ανάψει 
ξανά τη λάμπα 7. Η λάμπα 7 άναψε, όταν έβαλα τέσσερις διακόπτες κάτω 
(πείραμα Π8) και όταν έβαλα 5 διακόπτες κάτω (πείραμα Π11). 

Ερευνητής: Μήπως σε βοηθά σε κάτι αυτή η παρατήρηση;  
Υ70: Όταν έβαλα τους διακόπτες 1, 2, 3 και 4 (κάτω), άναψε η 7. Τώρα, έβαλα και το 

διακόπτη 5 (κάτω) και άναψε η 7 πάλι. Είτε βάλω το (διακόπτη) 5 κάτω, είτε 
πάνω, ανάβει η 7. 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι; 
Υ70: Ναι. Ο (διακόπτης) 5 δε χρησιμεύει σε τίποτα (“εικονικός” διακόπτης). Θα 

βάλω τώρα το διακόπτη 3 κάτω μόνο του και θα ανάψει η λάμπα 2. 
Ερευνητής: Γιατί;   
Υ70: Στην πρώτη προσπάθεια (πείραμα Π1) έβαλα το 3 και το 5 (κάτω) και άναψε η 

λάμπα 2. Αν ο (διακόπτης) 5 είναι άχρηστος, σημαίνει ότι θα ανάψει πάλι η 
λάμπα 2 (Π12: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 2. 

Ερευνητής: Άρα, τι συμπέρασμα βγάζεις;  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 3, 5 κάτω 2 Π6 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π2 4,2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π7 1, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π3 5,1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π8 1, 2, 3, 4 κάτω 7 

Π4 2 πάνω 5 Π9 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π10 1, 3 κάτω 1 
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Υ70: Ο (διακόπτης) 5 δε δουλεύει. Δεν είναι χρήσιμος. Το (διακόπτη) 5 δε χρειάζεται 
να το χρησιμοποιούμε (εννοεί να μη μετακινείται ο διακόπτης 5 από τη θέση 
που βρίσκεται). 

…………………………………………………………………………………………………... 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ70: Θα βάλω τους διακόπτες 3 και 4 πάνω και θα ανάψει μια λάμπα (Π16: 

ΚΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά. 
Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ70: Νομίζω ότι ο (διακόπτης) 5 άμα είναι πάνω, μπορεί να χρησιμεύει. Όταν ο 

(διακόπτης) 5 είναι κάτω, είναι “άχρηστος.” Όταν είναι πάνω, χρησιμεύει. 
Ερευνητής: Σε τι χρησιμεύει; 
Υ70: Όταν είναι πάνω, βοηθά να ανάβει κάποια λάμπα. Όταν όμως είναι κάτω, δεν 

ανάβει καμιά. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ70: Θα δοκιμάσω να δω αν ο (διακόπτης) 5 είναι “άχρηστος” και όταν είναι πάνω. 

(Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Στο 4ο 
πείραμα έβαλα το 2 πάνω και άναψε η λάμπα 5. Θα βάλω τώρα το 2 και το 5 
πάνω. Αν ανάψει η (λάμπα) 5, σημαίνει ότι ο (διακόπτης) 5 είναι άχρηστος και 
πάνω και κάτω (Π17: ΚΠΚΚΠ) Άναψε η λάμπα 5. Άρα, ο (διακόπτης) 5 είναι 
“άχρηστος” και πάνω και κάτω. 

 

Αμέσως μετά την εκτέλεση του πειράματος Π11 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 

7, ο μαθητής Υ70 εξέτασε προσεκτικά το φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων και 

διαπιστώνοντας ότι ο λαμπτήρας 7 φωτοβόλησε και στο πείραμα Π8, προχώρησε σε σύγκριση 

της θέσης των διακοπτών στα δυο πειράματα (πειράματα Π8 και Π11). Από τη σύγκριση αυτή 

διαπίστωσε ότι οι συνδυασμοί των διακοπτών στα δυο πειράματα διέφεραν μόνο ως προς τη 

θέση του διακόπτη 5 και διατύπωσε την άποψη ότι ο “διακόπτης 5 δε λειτουργεί.” Με βάση 

την άποψη αυτή, εισηγήθηκε μια πρόβλεψη υποστηρίζοντας ότι αν επαναλάβει το πείραμα Π1 

με αλλαγή μόνο της θέσης του διακόπτη 5 (πείραμα Π12), τότε θα φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 

2 για δεύτερη φορά. Το πείραμα Π12 εκτελέστηκε με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο 

λαμπτήρας 2 για δεύτερη φορά, γεγονός που θεωρήθηκε από το μαθητή Υ70 ως επιβεβαίωση 

της άποψής του. Μάλιστα, ο μαθητής Υ70 δήλωσε ότι δε θα μετακινεί από εδώ και πέρα το 

διακόπτη 5, περιορίζοντας έτσι το χώρο των πειραμάτων.  

Ωστόσο, στη συνέχεια της διερεύνησης αμφισβήτησε το συμπέρασμα που κατέληξε 

για το διακόπτη 5. Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π16 στο οποίο δε 

φωτοβόλησε λαμπτήρας (στο συγκεκριμένο πείραμα ο διακόπτης 5 μετακινήθηκε από τη θέση 

κάτω, στη θέση πάνω), ο μαθητής Υ60 κατέληξε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 

5 δεν είναι “εικονικός” διακόπτης, αλλά ένας γενικός διακόπτης. Συγκεκριμένα, θεώρησε ότι 
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όταν ο διακόπτης 5 βρίσκεται στη θέση πάνω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας, ενώ δε φωτοβολεί 

λαμπτήρας όταν βρίσκεται στη θέση κάτω. Για να ελέγξει το συμπέρασμα αυτό, εκτέλεσε το 

πείραμα Π17 στο οποίο οι θέσεις των διακοπτών διέφεραν από τις αντίστοιχες θέσεις των 

διακοπτών του πειράματος Π4 (στο πείραμα Π4 φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 5) ως προς τη θέση 

του διακόπτη 5. Στο πείραμα Π4, ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε στη θέση κάτω, ενώ στο 

πείραμα Π17 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω. Αποτέλεσμα του πειράματος Π17 ήταν η 

φωτοβολία του λαμπτήρα 5 για δεύτερη φορά. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής Υ60 κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 5 είναι ένας “εικονικός” διακόπτης. 

Από τους 51 μαθητές που δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη, 

ο μαθητής Υ5 δεν είχε τη δυνατότητα να τον εντοπίσει, αφού δεν κατάφερε να φωτοβολήσει 

ίδιο λαμπτήρα με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης.  

Όλοι σχεδόν οι μαθητές (Χ) (n= 16) (Χ62, Χ64, Χ65, Χ66, Χ67, Χ68, Χ69, Χ70, Χ71, Χ72, 

Χ74, Χ75, Χ77, Χ78, Χ79, Χ80) καθώς και 8 μαθητές (Μ) (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ7, Μ8, Μ9) και 

6 μαθητές (Υ) (Υ62, Υ63, Υ64, Υ67, Υ68, Υ75) δεν έδωσαν σημασία και δεν αξιοποίησαν τα 

πειράματα στα οποία κάποιος λαμπτήρας φωτοβολούσε με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς 

διακοπτών. Επιπρόσθετα, τρεις μαθητές (Υ) (Υ71, Υ79, Υ80), τρεις μαθητές (Μ) (M11, M16, 

Μ17) και τρεις μαθητές (Χ) (Χ61, Χ73, Χ76) αντιλήφθηκαν ότι κάποιος λαμπτήρας φωτοβόλησε 

δυο φορές, χωρίς όμως να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό, ενώ 2 μαθητές (Υ) 

(Υ72, Υ77), 4 μαθητές (Μ) (Μ6, Μ13, Μ14, Μ19) και ο μαθητής Χ63, παρόλο που αντιλήφθηκαν 

ότι κάποιος λαμπτήρας φωτοβολούσε με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, δεν 

προσπάθησαν να επεξηγήσουν, γιατί ο ίδιος λαμπτήρας φωτοβολεί με διαφορετικούς 

συνδυασμούς.  

Τέλος, 3 μαθητές (Υ) (Υ66, Υ73, Υ76) και ο μαθητής Μ12 στην προσπάθειά τους να 

επεξηγήσουν, γιατί ο ίδιος λαμπτήρας φωτοβολεί με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς 

διακοπτών, προχώρησαν σε σύγκριση των συνδυασμών των διακοπτών που οδηγούσαν στη 

φωτοβολία του ίδιου λαμπτήρα, αλλά είτε δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα, είτε 

κατέληξαν σε λανθασμένο συμπέρασμα. Στο απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Υ76 

φαίνονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο μαθητής Υ76, ενώ στον Πίνακα 47 καταγράφονται 

τα 11 πρώτα πειράματα που εκτέλεσε. 
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Πίνακας 47 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ76 

 

Υ76: Θα κατεβάσω το διακόπτη 4 (οι υπόλοιποι διακόπτες παρέμειναν στην 
προηγούμενη θέση τους) και αναμένω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π8: 
ΠΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα με τον 
αριθμό 6. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ76: Θα κατεβάσω και το διακόπτη νούμερο 5 (οι υπόλοιποι διακόπτες παρέμειναν 
στην προηγούμενη θέση τους) και αναμένω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π9: 
ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι η λάμπα με τον αριθμό 
6 (μετακίνηση μόνο του “εικονικού” διακόπτη). 
Ερευνητής: Μήπως κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ76: Ότι κάποιοι συνδυασμοί (διακοπτών) ανάβουν την ίδια λάμπα, έστω και αν είναι 

διαφορετικοί. 
....................................................................................................................................... 
Υ76: Θα βάλω πάνω τους διακόπτες 1, 2, 4 και τους διακόπτες 5 και το 3 κάτω και 

αναμένω ότι θα ανάψει κάποια λάμπα (Π12: ΠΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε πάλι η λάμπα με τον αριθμό 2 (όπως και στο πείραμα 
Π3). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ76: (Μετά από προσεκτική παρατήρηση των καταγραμμένων πειραματικών 

δεδομένων) Η λάμπα 2 άναψε πάλι με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς 
(διακοπτών). Νομίζω ότι κάποιος από τους διακόπτες ανάβει την ίδια λάμπα. 
Στο 12 P

ο
P πείραμα έβαλα τους διακόπτες 1, 2, 4 πάνω και άναψε το λαμπάκι 2 

και στο 7P

ο
P πείραμα  έβαλα τους διακόπτες 1, 2, 4, 5 πάνω και πάλι άναψε το 

λαμπάκι 2. 
Ερευνητής: Ποιος νομίζεις ότι είναι αυτός ο διακόπτης;  
Υ76: Ο (διακόπτης) 4. 
Ερευνητής: Τι κάνει, δηλαδή, ο διακόπτης 4; 
Υ76: Ανάβει την ίδια λάμπα. 
Ερευνητής: Κάποιο άλλο συμπέρασμα;  
Υ76: Όχι. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό πείραμά σου; 
Υ76: Θα κατεβάσω όλους τους διακόπτες και θα ανεβάσω το διακόπτη 4. Πιστεύω ότι 

θα ανάψει πάλι η λάμπα 7, επειδή ο διακόπτης 4 είναι πάνω (Π13: ΚΚΚΠΚ). 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π7 1, 2, 4, 5 πάνω το 3 κάτω 2 

Π2 1, 2 πάνω 6 Π8 1, 2, 5 πάνω και 3, 4 κάτω 6 

Π3 1, 2, 4 πάνω 2 Π9 1, 2 πάνω 3, 4, 5 κάτω 6 

Π4 Όλοι πάνω ΚΑΜΙΑ Π10 1, 3, 5 κάτω 2, 4 πάνω 1 

Π5 Όλοι πάνω εκτός ο 5 ΚΑΜΙΑ Π11 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 

Π6 Όλοι κάτω εκτός ο 3 ΚΑΜΙΑ    
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(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα με τον αριθμό 3. Δεν 
είναι ο (διακόπτης) 4. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ76: Θα κατεβάσω το (διακόπτη) 4 και θα ανεβάσω το (διακόπτη) 5 (οι διακόπτες 1, 

2 και 3 παρέμειναν στη θέση κάτω). Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π15: 
ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα με τον 
αριθμό 7. 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ6: Όχι. 

 

Από τον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται η αδυναμία του μαθητή Υ76 να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και να εντοπίσει τον “εικονικό” 

διακόπτη της συσκευής. Πιο αναλυτικά, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π9 στο οποίο 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6 για δεύτερη φορά, ο μαθητής Υ76 κατέληξε στη διαπίστωση ότι 

ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολήσει με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, 

χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσει σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π8 και 

Π9 στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6. Μετά την εκτέλεση του πειράματος Π12 στο οποίο 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2, ο μαθητής Υ76 εξέτασε τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα 

και διαπιστώνοντας ότι ο λαμπτήρας 2 φωτοβόλησε με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς 

διακοπτών (πειράματα Π7 και Π12), διατύπωσε την υπόθεση ότι “κάποιος από τους διακόπτες 

κάνει τους λαμπτήρες να φωτοβολούν δυο φορές.” Για να διαπιστώσει ποιος είναι ο διακόπτης 

αυτός, προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π7 και Π12 και 

κατέληξε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 4 είναι ο διακόπτης που κάνει τους 

λαμπτήρες να ανάβουν δυο φορές. Για να ελέγξει αν το συμπέρασμά του είναι ορθό, δοκίμασε 

να φωτοβολήσει το λαμπτήρα 7 για δεύτερη φορά. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε τους διακόπτες 

1, 2, 3 και 5 στην ίδια θέση, όπως τοποθετήθηκαν στο πείραμα Π1, ενώ ο διακόπτης 4 αντί να 

τοποθετηθεί στη θέση κάτω, τοποθετήθηκε στη θέση πάνω. Το πείραμα εκτελέστηκε με 

αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 3 και έτσι απόρριψε το συμπέρασμά του για το 

διακόπτη 4. Στη συνέχεια, εκτέλεσε το πείραμα Π15 (ΚΚΚΚΠ) στο οποίο φωτοβόλησε ο 

λαμπτήρας 7 για δεύτερη φορά, χωρίς ο μαθητής Υ76 να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο 

γεγονός. Αν ο μαθητής προχωρούσε στη σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα 

Π1 και Π7 στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 7, πιθανόν να εντόπιζε τον “εικονικό” 

διακόπτη, παρόλο που αυτό δεν υποστηρίζεται από τις ανάλογες προσπάθειες που έκαμε 

προηγουμένως.  
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Παρόμοια δυσκολία αντιμετώπισε και ο μαθητής Μ12. Στον Πίνακα 48, 

παρουσιάζονται τα 10 πρώτα πειράματα που εκτέλεσε ο συγκεκριμένος μαθητής. 

Πίνακας 48 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ12 

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ12: Θα βάλω τους διακόπτες 3, 4 και 5 κάτω και τους διακόπτες 1 και 2 πάνω και 

θα “ανοίξει” μια λάμπα (Π11: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). “Άνοιξε” πάλι η λάμπα 6. (Εξετάζει προσεκτικά τα 
καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Είναι όμως διαφορετικό πείραμα. Και 
στα δυο πειράματα (πειράματα Π7 και Π11) οι διακόπτες 3 και 4 ήταν κάτω και 
οι διακόπτες 1 και το 2 ήταν πάνω. Μόνο ο διακόπτης 5 άλλαξε (“εικονικός” 
διακόπτης). 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι;  
Μ12: Ναι. Για να ανάψει η λάμπα 6, πρέπει οι διακόπτες 1 και 2 να είναι πάνω και οι 

διακόπτες 3 και 4 να είναι κάτω και ο διακόπτης 5 όπου να’ ναι.  
Ερευνητής: Τι εννοείς;  
Μ12: Ότι το διακόπτη 5, όταν τον βάλουμε είτε πάνω, είτε κάτω, ανάβει η λάμπα 6. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ12: Θα βάλω όλους τους διακόπτες πάνω, εκτός από το διακόπτη 3 και θα ανάψει 

μια από τις λάμπες (Π12: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Έχει ανάψει πάλι η λάμπα 2. Χμ! Δεν καταλαβαίνω τίποτα. 

 

Ο μαθητής Μ12 παρόλο ότι σύγκρινε τις θέσεις των διακοπτών στα πειράματα Π7 και 

Π11 στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6 και διαπίστωσε ότι διέφεραν ως προς τη θέση του 

διακόπτη 5, εντούτοις, δεν αντιλήφθηκε ότι ο συγκεκριμένος διακόπτης ήταν “εικονικός,” 

αλλά θεώρησε ότι ο διακόπτης 5 ήταν ο διακόπτης που ήταν υπεύθυνος για τη φωτοβολία του 

λαμπτήρα 6. Ακολούθως, εκτέλεσε το πείραμα Π12 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2 για 

τρίτη φορά, χωρίς να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός. Αν ο μαθητής προχωρούσε στη 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 
1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 

5=Κ 
2 Π6 

1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 
5=Κ 

7 

Π2 
1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 

5=Π 
ΚΑΜΙΑ Π7 

1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Κ, 
5=Π 

6 

Π3 
1=Κ, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 

5=Κ 
ΚΑΜΙΑ Π8 

1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 
5=Π 

3 

Π4 
1=Π, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 

5=Π 
ΚΑΜΙΑ Π9 

1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 
5=Κ 

2 

Π5 
1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 

5=Π 
ΚΑΜΙΑ Π10 

1=Κ, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 
5=Κ 

1 
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σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π1 και Π12 ή στα πειράματα Π9 και Π12 

στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2, πιθανόν να εντόπιζε τον “εικονικό” διακόπτη. 

Από τους 9 μαθητές που εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη, μόνο ο μαθητής Μ15 τον 

εντόπισε αξιοποιώντας όλα τα ζευγάρια διακοπτών στα οποία φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας. 

Ο τρόπος εργασίας του συγκεκριμένου μαθητή φαίνεται στο απόσπασμα που ακολουθεί, ενώ, 

στον Πίνακα 49, καταγράφονται τα πρώτα 15 πειράματα που αξιοποιήθηκαν για τον 

εντοπισμό του συγκεκριμένου διακόπτη. 

Πίνακας 49 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ15 

 

 Μ15: Θα βάλω το 1, το 2 και το 3 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει ένα λαμπάκι πάλι  
(Π16: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 3.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ15: Θα βάλω το 1, 2, 3 και 5 κάτω και θα πιστεύω θα ανάψει πάλι ένα λαμπάκι 

(Π17: ΚΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το ίδιο λαμπάκι. 
Το 3. Χμ! (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). 
Παρατηρώ ότι τα δυο πειράματα δεν είναι τα ίδια. Διαφέρουν σε ένα 
διακόπτη.....Χμ! Διαφέρουν στο διακόπτη 5 (“εικονικός” διακόπτης). Στο ένα 
πείραμα (πείραμα Π16), ο διακόπτης 5 είναι πάνω, ενώ, στο άλλο πείραμα 
(πείραμα Π17), ο διακόπτης 5 είναι κάτω. Ένα λεπτό. (Εξετάζει προσεκτικά τα 
καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Στο 9ο πείραμα, έβαλα 2, 3, 5 κάτω και 
άναψε το λαμπάκι 4 και, στο επόμενο πείραμα (πείραμα Π10), όταν έβαλα 2, 3 
κάτω, άναψε πάλι το 4. Και τούτα τα δυο πειράματα διαφέρουν στο διακόπτη 5. 
Χμ! (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Και τα 
πειράματα 12 και 15, που άναψε το λαμπάκι 8, διαφέρουν στο διακόπτη 5. Στο 
ένα πείραμα (πείραμα Π15), ο διακόπτης 5 είναι πάνω, ενώ, στο άλλο πείραμα 
(πείραμα Π12), ο διακόπτης 5 είναι κάτω. Το ίδιο συμβαίνει και με το λαμπάκι 
7. Στο 7 P

ο
P πείραμα άναψε το (λαμπάκι) 7, όταν ο διακόπτης 5 ήταν κάτω και στο 

13P

ο
P πείραμα άναψε πάλι το (λαμπάκι) 7, όταν ο διακόπτης 5 ήταν κάτω.  

Ερευνητής: Καταλήγεις σε κάποιο συμπέρασμα; 
Μ15: Ναι. Ο διακόπτης 5 δε δουλεύει, γι’ αυτό ανάβει το ίδιο λαμπάκι. 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 2, 3, 5 κάτω 4 

Π2 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π10 2, 3 κάτω 4 

Π3 3 κάτω 2 Π11 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π4 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π12 2, 3, 4, 5 κάτω 8 

Π5 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π13 1, 2, 3, 4 κάτω 7 

Π6 Όλα πάνω ΚΑΜΙΑ Π14 2, 3, 5 κάτω 4 

Π7 Όλα κάτω 7 Π15 2, 3, 4 κάτω 8 

Π8 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ    

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 292

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ15: Θα βάλω όλους τους διακόπτες κάτω, εκτός από το διακόπτη 5 που δε δουλεύει 

και θα ανάψει ένα άλλο λαμπάκι (Π18: ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Τελικά, άναψε το λαμπάκι 7. Τώρα θα βάλω τους διακόπτες 2, 4, 
5 πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψει ένα λαμπάκι (Π19: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 1.  

 

Μετά την εκτέλεση του πειράματος Π17, στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 3 για 

δεύτερη φορά, ο μαθητής Μ15 σύγκρινε τη θέση των διακοπτών στα πειράματα Π17 και Π18 

στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 3 και διαπίστωσε ότι οι δυο συνδυασμοί διακοπτών 

διέφεραν ως προς τη θέση του διακόπτη 5. Στο πείραμα Π16, ο διακόπτης 5 βρισκόταν στη 

θέση πάνω, ενώ στο πείραμα Π17 ο διακόπτης 5 βρισκόταν στη θέση κάτω. Αμέσως μετά, ο 

μαθητής έλεγξε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα του και διαπίστωσε ότι 

και οι λαμπτήρες 4 (πειράματα Π9 και Π10), 8 (πειράματα Π12 και Π15) και 7 (πειράματα Π7 

και Π13) φωτοβόλησαν με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών οι οποίοι διέφεραν ως 

προς τη θέση του διακόπτη 5. Αξιοποιώντας τα πειραματικά αυτά αποτελέσματα, ο μαθητής 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 5 “δε λειτουργεί.” Ωστόσο, στις επόμενες δυο 

πειραματικές προσπάθειες (πειράματα Π18 και Π19), ο μαθητής Μ15 μετακίνησε το διακόπτη 5 

από τη θέση κάτω, στη θέση πάνω. Προκύπτει, επομένως, ότι ο μαθητής Μ15 αντιλήφθηκε τη 

λειτουργία του διακόπτη 5, αλλά δεν τον αξιοποίησε για να περιορίσει το χώρο των 

πειραμάτων.  

Αντίθετα, 3 μαθητές (Υ) (Υ61, Υ69, Υ74) και 3 μαθητές (Μ) (Μ10, Μ18, Μ20) δεν 

αξιοποίησαν όλα τα ζευγάρια διακοπτών στα οποία φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας, για να 

εντοπίσουν ή να επιβεβαιώσουν το συμπέρασμα που είχαν καταλήξει σχετικά με τον 

“εικονικό” διακόπτη, όπως προκύπτει από το απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Υ74. 

Στον Πίνακα 50, καταγράφονται τα πρώτα 12 πειράματα που εκτέλεσε ο συγκεκριμένος 

μαθητής για καλύτερη κατανόηση του αποσπάσματος που ακολουθεί. (Ο συγκεκριμένος 

μαθητής εντόπισε πρώτα το γενικό διακόπτη της συσκευής). 

Υ74: Έβαλα το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 πάνω, το 3 διακόπτη κάτω, το 
διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 κάτω. Αναμένω ότι θα ανάψει μια λάμπα 
(Π6: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6. 
(Μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών 
δεδομένων). Άναψε ξανά η λάμπα 6. Χμ! Όταν έβαλα τους διακόπτες 3, 4, 5 
κάτω, άναψε η 6 P

η
P λάμπα (πείραμα Π6) και άναψε πάλι άναψε η 6P

η
P λάμπα, όταν 

έβαλα τους διακόπτες 3 και 4 κάτω (πείραμα Π1). 
 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 293

Πίνακας 50 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ74 

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα;  
Υ74: Βρήκα κάτι. Συμπεραίνω ότι όταν οι διακόπτες 3 και 4 είναι κάτω, ανάβει η 6 P

η
P 

λάμπα.  
...................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ74: Θα βάλω όλους τους διακόπτες πάνω, εκτός από το διακόπτη 3 (Π8: ΠΠΚΠΠ). 

(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2. Τώρα, θα βάλω μόνο 
τους διακόπτες 5 και 3 κάτω και θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π9: ΠΠΚΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι η λάμπα 2. Η λάμπα 2 
άναψε και στο προηγούμενο πείραμα που έκαμα (πείραμα Π8 – μετακινήθηκε 
μόνο ο “εικονικός” διακόπτης). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ74: Θα βάλω, τώρα, τους διακόπτες 2, 3 και 4 κάτω και τους διακόπτες 5 και 1 

πάνω. Θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π10: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 8. Τώρα, θα βάλω τους διακόπτες 2 και 3 κάτω 
και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π11: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 4. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ74: Θα βάλω όλους τους διακόπτες κάτω, εκτός από το διακόπτη 1. Θα ανάψει μια 

λάμπα (Π12: ΠΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 
8. (Μετά από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών 
δεδομένων) Έβαλα τους διακόπτες 2, 3, 4 κάτω και άναψε η λάμπα 8 (πείραμα 
Π10). Όταν έβαλα τους διακόπτες 2, 3, 4, 5 κάτω, πάλι άναψε η λάμπα 8 
(πείραμα Π12). Χμ! Δεν είναι τα ίδια πειράματα. Διαφέρουν σε ένα διακόπτη. 

Ερευνητής: Ποιος είναι αυτός ο διακόπτης; 
Υ74: Ο διακόπτης 5 (“εικονικός” διακόπτης). 
Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι; 
Υ74: Χμ! Νομίζω ότι ο διακόπτης 5 δε δουλεύει. 
Ερευνητής: Τι εννοείς, ότι δε  δουλεύει ο διακόπτης 5; 
Υ74: Ότι ο διακόπτης 5 είναι “ψεύτικος.”  

 

Ο μαθητής Υ74 δεν αξιοποίησε όλα τα ζευγάρια διακοπτών στα οποία φωτοβόλησε 

ίδιος λαμπτήρας, για να εντοπίσει τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Συγκεκριμένα, μετά 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 2, 3 κάτω 6 Π7 1, 3 κάτω 1 

Π2 1, 2, 5 κάτω KAMIA Π8 3 κάτω 2 

Π3 1, 3 κάτω 1 Π9 3, 5 κάτω 2 

Π4 2, 3, 5 κάτω 4 Π10 2, 3, 4 κάτω 8 

Π5 όλα κάτω 7 Π11 2, 3 κάτω 4 

Π6 3, 4, 5 κάτω 6 Π12 2, 3, 4, 5 κάτω 8 
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την εκτέλεση του πειράματος Π6 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6 για δεύτερη φορά, ο 

μαθητής Υ74 προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π1 και Π6 στα 

οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6 και παρά το γεγονός ότι διαπίστωσε ότι οι δυο συνδυασμοί 

διακοπτών ήταν διαφορετικοί, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “όταν οι διακόπτες 3 και 4 

βρίσκονται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ο λαμπτήρας 6.” Στη συνέχεια, εκτέλεσε τα πειράματα 

Π8 και Π9 στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2. Παρά το γεγονός ότι ο μαθητής Υ74 

αντιλήφθηκε ότι ο λαμπτήρας 2 φωτοβόλησε και στα δυο πειράματα, εντούτοις δεν 

προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα αυτά, για να διαπιστώσει 

κατά πόσον οι συνδυασμοί των διακοπτών στα δυο πειράματα ήταν διαφορετικοί. Ακολούθως, 

εκτέλεσε τα πειράματα Π10 και Π11. Στο πείραμα Π10, φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8, ενώ στο 

πείραμα Π11 φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 4 για δεύτερη φορά, χωρίς να το αντιληφθεί (ο 

λαμπτήρας 4 φωτοβόλησε για πρώτη φορά στο πείραμα Π4). Αμέσως μετά, εκτέλεσε το 

πείραμα Π12 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8 για δεύτερη φορά. Ο μαθητής Υ74 

προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π10 και Π12 στα οποία 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8 και, διαπιστώνοντας ότι οι συνδυασμοί των διακοπτών στα δυο 

πειράματα διέφεραν ως προς τη θέση του διακόπτη 5 (στο πείραμα Π10 ο διακόπτης 5 

τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, ενώ στο πείραμα Π10 ο διακόπτης 5 τοποθετήθηκε στη θέση 

κάτω), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 5 είναι “ψεύτικος” και δε λειτουργεί. 

Ωστόσο, ο μαθητής Υ74 δεν εξέτασε αν το συμπέρασμα που κατέληξε για το διακόπτη 5 ισχύει 

και για τα προηγούμενα ζευγάρια διακοπτών στα οποία φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας. 

Τέλος, 2 μαθητές (Υ) (Υ70, Υ78) κατάφεραν να εντοπίσουν τον “εικονικό” διακόπτη 

αξιοποιώντας το πρώτο ζευγάρι διακοπτών στα οποία φωτοβόλησε ίδιος λαμπτήρας. 

Μάλιστα, και οι δυο συγκεκριμένοι μαθητές εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη αξιοποιώντας 

τη δεξιότητα του συντονισμού υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων. 

Όλοι οι μαθητές που εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη, εκτός από το μαθητή Υ69 που 

τον εντόπισε μετά από την προτροπή του ερευνητή να επανεξετάσει για τελευταία φορά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα του, δεν κατανόησαν τη λειτουργία του συγκεκριμένου 

διακόπτη, αφού στις επόμενες πειραματικές προσπάθειες μετά τον εντοπισμό του, τον 

μετακινούσαν από τη θέση πάνω στη θέση κάτω και αντίστροφα. Μάλιστα, ο μαθητής Υ61 

δήλωσε αμέσως μετά τον εντοπισμό του “εικονικού” διακόπτη: “Το διακόπτη 5 θα τον 

τοποθετώ όπου θέλω, επειδή δε λειτουργεί.” Προκύπτει, επομένως, ότι οι συγκεκριμένοι 

μαθητές δεν αξιοποίησαν το διακόπτη 5, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους.  
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Όλοι οι μαθητές που εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη έδωσαν στο συγκεκριμένο 

διακόπτη ένα παθητικό ρόλο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αυτοί κατανόησαν ότι ο διακόπτης 5 

δεν ήταν συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό κύκλωμα και υποστήριξαν ότι ο συγκεκριμένος 

διακόπτης “δε λειτουργεί,” “είναι άχρηστος” ή “είναι ψεύτικος.”  

4.2.2.2 Εντοπισμός και του Γενικού και του “Εικονικού” Διακόπτη 

Πέντε μαθητές Υ (Υ61, Υ69, Υ70, Υ74, Υ78) και δυο μαθητές (Μ) (Μ18, Μ20) εντόπισαν 

τόσο το γενικό, όσο και τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής. Πιο αναλυτικά, 5 μαθητές 

(Υ61, Υ69, Υ74, Μ18, Μ20) εντόπισαν πρώτα το γενικό διακόπτη και στη συνέχεια της 

διερεύνησης εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη, ενώ 2 μαθητές (Υ70, Υ78) εντόπισαν σε 

προγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης τον “εικονικό” διακόπτη και στη συνέχεια το 

γενικό διακόπτη.  

Από τους 7 αυτούς μαθητές, μόνο ο μαθητής Υ70 προσπάθησε να αξιοποιήσει το 

διακόπτη που εντοπίστηκε πρώτος, για να εντοπίσει και τον άλλο ξεχωριστό διακόπτη της 

συσκευής. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Υ70 εντόπισε αρχικά τον “εικονικό” διακόπτη της 

συσκευής. Η πορεία εργασίας, που ακολούθησε ο συγκεκριμένος μαθητής, για να εντοπίσει το 

γενικό διακόπτη, φαίνεται μέσα από το απόσπασμα που ακολουθεί, ενώ ο Πίνακας 51 

παρουσιάζει τα 18 πρώτα πειράματα που εκτέλεσε o μαθητής. 

 
Υ70: Μήπως έχει και κάποιο άλλο διακόπτη που βοηθά να ανάβουν οι λάμπες;  Θα 

βάλω μόνο το διακόπτη 3 πάνω, για να δω αν θα ανάψει μια λάμπα (Π19: 
ΚΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα. Άρα, δεν 
είναι ο (διακόπτης) 3. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ70: Θα βάλω μόνο το διακόπτη 4 πάνω, για να δω αν θα ανάψει κάποια λάμπα 

(Π20: ΚΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ70: Όταν ο διακόπτης 4 είναι πάνω, ανάβει μια λάμπα. Θα βάζω συνεχώς το 

διακόπτη 4 πάνω, για να δω αν είναι σωστό αυτό που βρήκα. Θα βάλω τους 
διακόπτες 4 και 2 πάνω, για να δω αν θα ανάψει λάμπα (Π21: ΚΠΚΠΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 1. Θα βάλω, τώρα, τους 
διακόπτες 4 και 1 πάνω. Πιστεύω ότι θα ανάψει ακόμη μια λάμπα (Π22: 
ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ70: Θα βάλω πάλι το (διακόπτη) 4 πάνω. Θα βάλω το 4 και το 5 πάνω και θα 

ανάψει πάλι μια λάμπα (Π23: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 3.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
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Υ70: Θα βάλω πάλι το (διακόπτη) 4 πάνω. Χμ! Θα βάλω το 4 και το 2 πάνω. Πάλι θα 
ανάψει μια λάμπα (Π24: ΚΠΚΠΚ). Άναψε η λάμπα 1. Αυτό που βρήκα είναι 
σωστό. 

Ερευνητής: Δηλαδή;  
Υ70: Πρέπει  ο διακόπτης 4 να είναι πάνω, για να ανάψει μια λάμπα. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ70: Θα βάλω τώρα το 4 και το 3 πάνω (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα). Τους έβαλα πριν και δεν άναψε λάμπα (πείραμα Π16). 
Χμ! Θα βάλω όλους τους διακόπτες πάνω και το διακόπτη 3 κάτω. Ίσως όταν ο 
διακόπτης 3 είναι κάτω, να ανάβει μια λάμπα (Π25: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ70: Θα βάλω ξανά το (διακόπτη) 3 κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 3 και 2 κάτω. Αν 

ανάψει λάμπα, σημαίνει ότι είμαι σωστός (Π26: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4. Τώρα, θα βάλω τους διακόπτες 3 και 2 
πάνω και δε θα ανάψει λάμπα (Π27: ΚΠΠΚΚ). Δεν άναψε λάμπα.  

Ερευνητής: Τι συμπεραίνεις; 
Υ70: Όταν είναι πάνω ο διακόπτης 3, δεν ανάβει λάμπα. Όταν είναι κάτω, ανάβει μια 

λάμπα. Πρέπει ο (διακόπτης) 3 να είναι γενικός διακόπτης. 
Ερευνητής: Τι κάνει, δηλαδή, ο διακόπτης 3; 
Υ70: Ανοίγει και κλείνει το (ηλεκτρικό) κύκλωμα. 

 

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του “εικονικού” διακόπτη, ο μαθητής Υ70 διερωτήθηκε 

κατά πόσον κάποιος από τους εναπομείναντες τέσσερις διακόπτες βοηθά στη φωτοβολία των 

λαμπτήρων. Αρχικά, εκτέλεσε το πείραμα Π19 στο οποίο τοποθέτησε μόνο το διακόπτη 3 στη 

θέση πάνω, με αρνητικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, εκτέλεσε το πείραμα Π20 στο οποίο 

τοποθέτησε μόνο το διακόπτη 4 στη θέση πάνω, με αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 

3. Ο μαθητής Υ70, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του πειράματος Π20, διατύπωσε την 

υπόθεση ότι “όταν ο διακόπτης 4 βρίσκεται στη θέση πάνω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Για 

να ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε μια αλληλουχία τεσσάρων πειραμάτων θετικού 

ελέγχου (πειράματα Π21-Π24) στα οποία ο διακόπτης 4 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω, με 

αποτέλεσμα να φωτοβολήσουν οι λαμπτήρες 1, 4, 3 και 1 αντίστοιχα, γεγονός που θεωρήθηκε 

από το μαθητή Υ70 ως επιβεβαίωση του συμπεράσματός του για το διακόπτη 4. Ακολούθως, ο 

μαθητής Υ70 πρότεινε να τοποθετηθούν στη θέση πάνω οι διακόπτες 3 και 4 (ΚΚΠΠΚ). Μετά 

από προσεκτική εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, διαπίστωσε ότι το 

συγκεκριμένο πείραμα εκτελέστηκε προηγουμένως (πείραμα Π16) με αρνητικό αποτέλεσμα 

και διατύπωσε την υπόθεση ότι  “όταν ο διακόπτης 3 είναι στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας 

λαμπτήρας.” Για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, ο μαθητής Υ70 εκτέλεσε τρία πειράματα στη 

σειρά (πειράματα Π25-Π27). Στα πειράματα Π25 και Π26, ο διακόπτης 3 τοποθετήθηκε στη θέση 
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κάτω, με αποτέλεσμα να φωτοβολήσουν οι λαμπτήρες 2 και 4, αντίστοιχα, ενώ στο πείραμα 

Π27 ο διακόπτης 3 τοποθετήθηκε στη θέση πάνω (πείραμα αρνητικού ελέγχου), με αρνητικό 

αποτέλεσμα. Αξιοποιώντας τα πειραματικά αυτά αποτελέσματα, ο μαθητής Υ70 κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι ο διακόπτης 3 είναι γενικός διακόπτης και επεξήγησε τη λειτουργία του. 

4.2.2.3 Σύγκριση Γενικού και “Εικονικού” Διακόπτη 

Από τον Πίνακα 36, συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές κατάφεραν να 

εντοπίσουν το γενικό (n= 18) παρά τον “εικονικό” διακόπτη (n= 9). Πέντε μαθητές (Υ), σε 

αντίθεση με δυο μαθητές (Μ) εντόπισαν τόσο το γενικό διακόπτη, όσο και τον “εικονικό” 

διακόπτη της συσκευής. Επιπρόσθετα, μόνο 7 μαθητές (Υ) δεν κατάφεραν να εντοπίσουν 

κανένα από τους δυο διαφορετικούς διακόπτες σε σύγκριση, με 13 μαθητές (Μ) και όλους 

τους μαθητές (Χ). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των μαθητών με 

διαφορετική ΓΓΙ και υποστηρίζεται επίσης η άποψη ότι η ΓΓΙ συνδέεται με τη διερευνητική 

ικανότητα των ατόμων. 

Οι μαθητές (Υ) υπερτερούσαν των άλλων μαθητών με διαφορετική ΓΓΙ στον 

εντοπισμό του γενικού διακόπτη, αφού κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

[65% για τους μαθητές (Υ), 25% για τους μαθητές (Μ) και 0% για τους μαθητές (Χ)]. 

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά τον εντοπισμό του “εικονικού” διακόπτη 

ανάμεσα στους μαθητές (Υ) και στους μαθητές (Μ), αφού το ποσοστό εντοπισμού του 

συγκεκριμένου διακόπτη ήταν περίπου το ίδιο (25% και 20%, αντίστοιχα). Προκύπτει, ακόμη, 

ότι οι μαθητές (Μ) υπερτερούσαν των μαθητών (Χ), αφού κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο το 

γενικό, όσο και τον “εικονικό” διακόπτη σε μεγαλύτερο ποσοστό (25% και 20% για τους 

μαθητές (Μ) και 0% για τους μαθητές (Χ), αντίστοιχα).  

Μια άλλη διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι οι μαθητές αξιοποίησαν μόνο τον 

εντοπισμό του γενικού διακόπτη, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους. Η 

διαπίστωση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι από τους 18 μαθητές που εντόπισαν το γενικό 

διακόπτη, μόνο 2 μαθητές εκτέλεσαν έστω κι ένα πείραμα όπου ο διακόπτης 3 μετακινήθηκε 

από τη θέση κάτω, στη θέση πάνω. Αντίθετα, όλοι σχεδόν οι μαθητές που εντόπισαν τον 

“εικονικό” διακόπτη (n= 8), άλλοτε τοποθετούσαν το διακόπτη 5 στη θέση κάτω, κι άλλοτε 

στη θέση πάνω. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της διαπίστωσης είναι ότι η μετακίνηση του 

διακόπτη 3 από τη θέση κάτω, στη θέση πάνω έχει ως αποτέλεσμα τη μη φωτοβολία 

λαμπτήρα, αποτέλεσμα που μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αντιληπτό από τους μαθητές. Από 
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την άλλη, η μετακίνηση του “εικονικού” διακόπτη μπορεί να γίνει μόνο αντιληπτή στην 

περίπτωση που έχει ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία του ίδιου λαμπτήρα δυο φορές. Το 

φαινόμενο αυτό εντοπιζόταν ευκολότερα στις περιπτώσεις που αυτά τα συγκεκριμένα 

πειράματα ήταν συνεχόμενα, αλλά δε συνέβαινε το ίδιο όταν τα συγκεκριμένα πειράματα 

εκτελούνταν σε διαφορετική σειρά. Επομένως, το γεγονός της συνεχιζόμενης φωτοβολίας 

ίδιου λαμπτήρα ήταν παράγοντας εντοπισμού του “εικονικού” διακόπτη.  

4.2.3 Χώρος των Πειραμάτων  

Ο κάθε μαθητής εκτέλεσε ένα αριθμό πειραμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της 

ατομικής διερεύνησης. Με βάση τον Πίνακα 36, προκύπτει ότι ο MO του αριθμού των 

πειραμάτων που εκτέλεσε ο κάθε μαθητής ήταν 24,45 πειράματα (ΤΑ= 6,93). Πιο αναλυτικά, 

ο ΜΟ για τους μαθητές (Υ) ήταν 21,90 πειράματα (ΤΑ= 5,52), για τους μαθητές (Μ) ήταν 

24,70 πειράματα (ΤΑ= 4,86) και για τους μαθητές (Χ) ήταν 26,75 πειράματα (ΤΑ= 9,09), 

αντίστοιχα. Για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διαφορές που σημειώθηκαν ανάμεσα στους 

ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων των τριών τύπων μονάδων ήταν στατιστικά 

σημαντικές, εφαρμόστηκε η ανάλυση διασποράς με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας 

και εξαρτημένη μεταβλητή το συνολικό αριθμό των πειραμάτων. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής έδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των ΜΟ του συνολικού αριθμού των 

πειραμάτων ανάμεσα στους τρεις τύπους μονάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές [F(2, 57)= 

2,601, p= 0,083]. Μια πιθανή εξήγηση του αποτελέσματος αυτού είναι ότι οι μαθητές, 

ιδιαίτερα οι μαθητές (Υ), που κατάφεραν να εντοπίσουν είτε τον ένα, είτε και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, δεν τον/τους αξιοποίησαν για να περιορίσουν 

σημαντικά το χώρο των πειραμάτων τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ΜΟ των 

πειραμάτων που εκτελέστηκαν από τους 5 μαθητές (Υ) που εντόπισαν και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες ήταν 24,20 πειράματα (ΤΑ= 8,26), ενώ ο ΜΟ των πειραμάτων που 

εκτελέστηκαν από τους 7 μαθητές (Υ) που δεν εντόπισαν κανένα από τους δυο διαφορετικούς 

διακόπτες ήταν 25,29 πειράματα (ΤΑ= 5,31). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 

μαθητής Υ70 ο οποίος εκτέλεσε συνολικά 34 πειράματα, παρόλο που κατάφερε να εντοπίσει 

και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής σε προγενέστερα στάδια της 

διερεύνησης. 

Μια άλλη πιθανή εξήγηση σχετίζεται με 4 μαθητές (Χ) (Χ61, Χ66, Χ71, Χ77) που 

ολοκλήρωσαν τη διερεύνηση, χωρίς να καταφέρουν να φωτοβολήσουν όλους τους λαμπτήρες 
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της συσκευής. Δυο από αυτούς τους τέσσερις μαθητές (Χ61, Χ77) δεν είχαν αναπτύξει τη 

συνδυαστική τους σκέψη, αφού ολοκλήρωσαν τη διερεύνηση εκτελώντας ο μεν μαθητής Χ61 

μόνο 8 πειράματα και φωτοβολώντας μόνο το λαμπτήρα 7, ο δε μαθητής Χ77 εκτελώντας μόνο 

5 πειράματα και φωτοβολώντας μόνο τους λαμπτήρες 3 και 7. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 

συγκεκριμένοι 4 μαθητές είχαν έλλειψη επιμονής και αυτοπεποίθησης, αφού αν συνέχιζαν τον 

πειραματισμό τους με τη συσκευή μέχρι να επιτύχουν τη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, 

τότε ο χώρος των πειραμάτων τους θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.  

Ο μαθητής Χ77 εκτέλεσε τα λιγότερα πειράματα (5 πειράματα), ενώ τα περισσότερα 

πειράματα εκτελέστηκαν από το μαθητή Χ70 (39 πειράματα). Ο μαθητής Χ70 που εκτέλεσε 39 

πειράματα, όχι μόνο δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της 

συσκευής, αλλά εκτέλεσε και 15 πειράματα σε επανάληψη. Προκύπτει, επομένως, ότι ο 

μαθητής Χ70 εργάστηκε ως “μηχανικός,” αφού εκτελούσε τα πειράματα με τυχαίο τρόπο, με 

απώτερο σκοπό τη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων της συσκευής. Αντίθετα, οι μαθητές Χ77 

και Χ61, που εκτέλεσαν τα λιγότερα πειράματα (5 και 8 πειράματα, αντίστοιχα), 

αντιμετώπισαν μια διαφορετική δυσκολία, όπως προκύπτει από το απόσπασμα που ακολουθεί. 

Στον Πίνακα 52, φαίνονται τα τέσσερα πρώτα πειράματα που εκτέλεσε ο μαθητής Χ77. 

Πίνακας 52 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Χ77 

 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Χ77: Θα βάλω κάτω και το διακόπτη 5 και θα πατήσω το κουμπί, για να δω αν θα 

ανάψει μια λάμπα (Π5: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 7.  Τα έκανα όλα. 

Ερευνητής: Δεν έχεις άλλο πείραμα να κάνεις;  
Χ77: Όχι. Τα έκανα όλα. 
Ερευνητής: Τι θέλεις να κάνεις; 
Χ77: Θέλω να σταματήσω τα πειράματα. 

 

Προκύπτει, επομένως, ότι η συνδυαστική σκέψη του μαθητή Χ77 δεν ήταν 

αναπτυγμένη, αφού δεν αντιλήφθηκε ότι οι συνδυασμοί που προκύπτουν από τους πέντε 

διακόπτες είναι περισσότεροι από τον αριθμό των πέντε διακοπτών. Θεωρούσε, δηλαδή, ότι 

μόνο 5 πειράματα μπορούσαν να εκτελεστούν στη συσκευή. Επιπρόσθετα, δεν 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π3 1, 2, 3 κάτω 3 

Π2 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π4 1, 2, 3, 4 κάτω 7 
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αντιλαμβανόταν τη συσκευή ως σύστημα, ενώ θεωρούσε ότι η δράση κάθε διακόπτη ήταν 

εντελώς ανεξάρτητη από τη θέση των άλλων διακοπτών. 

Παρομοίως, ο μαθητής Χ61 θεωρούσε ότι μόνο 8 πειράματα μπορούσαν να 

εκτελεστούν στη συσκευή που αντιστοιχούσαν στον αριθμό των λαμπτήρων της συσκευής. 

Επομένως, φαίνεται ότι και η συνδυαστική σκέψη του μαθητή Χ61 δεν ήταν αναπτυγμένη, 

αφού δεν αντιλήφθηκε ότι οι συνδυασμοί που προκύπτουν από τους πέντε διακόπτες (32 

συνδυασμοί) ήταν πολύ περισσότεροι από 8 συνδυασμούς και από το σύνολο των 32 

συνδυασμών έπρεπε να εντοπίσει τους 8 συνδυασμούς που οδηγούσαν σε φωτοβολία του 

λαμπτήρα. 

4.2.4 Θετικά και Αρνητικά Πειράματα 

Η προσεκτική ανάλυση των ατομικών διερευνήσεων έδειξε ότι οι μαθητές δεν 

αξιοποιούσαν όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, αλλά επέλεγαν να 

αξιοποιούν μόνο τις πληροφορίες που έπαιρναν από τα πειράματα που φωτοβόλησε 

λαμπτήρας και αγνοούσαν τις πληροφορίες που έδιναν τα πειράματα που δε φωτοβόλησε 

λαμπτήρας. Σε αρκετές περιπτώσεις η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να 

καταλήγουν σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, όπως 

προκύπτει από το απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Υ77. Στον Πίνακα 53, φαίνονται τα 

πρώτα 16 πειράματα που εκτέλεσε ο μαθητής Υ77. 

Πίνακας 53 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ77 

 
Y77: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 4, 5 πάνω και τους διακόπτες 2, 3 κάτω και πιστεύω 
ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π17: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν στη θέση κάτω).  
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1, 2, 3, 4 πάνω, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 1, 4 κάτω, 2, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 2 , 3, 5 πάνω, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π10 1, 3, 5 πάνω, 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 2, 3, 5 πάνω, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π11 1, 5 πάνω, 2, 3, 4 κάτω 8 

Π4 1, 3, 4, 5 πάνω, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ Π12 1, 5 κάτω, 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1 πάνω, 2, 3, 4, 5 κάτω 8 Π13 1, 2, 5 κάτω, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π6 1 κάτω, 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π14 1, 3, 5 κάτω, 2, 4 πάνω 1 

Π7 1, 2 πάνω, 3, 4, 5 κάτω 6 Π15 1, 2, 4 κάτω, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π8  1, 2, 3 πάνω, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π16 1, 5 κάτω, 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ 
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Y77: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά αποτελέσματα). Στο 
πείραμα 5 άναψε η λάμπα 8, όταν έβαλα το διακόπτη 1 πάνω. Και στο πείραμα 
7 πάλι άναψε μια λάμπα (λαμπτήρας 6), όταν έβαλα πάνω το διακόπτη 1.....Χμ! 
Έχω καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Βρήκα ότι όσες λάμπες άναψαν και 
είχαν ζυγό αριθμό, ο διακόπτης 1 ήταν πάνω. Βρήκα, δηλαδή, ότι στη λάμπα 8 
(πείραμα Π5), στη λάμπα 4 (πείραμα Π17), στη λάμπα 6 (πείραμα Π7) και στη 
λάμπα 8 (πείραμα Π11) ο διακόπτης 1 ήταν πάνω, ενώ, στη λάμπα 1 (πείραμα 
Π14), ο διακόπτης 1 ήταν κάτω. Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι για να ανάψει λάμπα 
με ζυγό αριθμό πρέπει ο διακόπτης 1 να είναι πάνω και, όταν ο διακόπτης 1 
είναι κάτω, ανάβει μια λάμπα με μονό αριθμό. 

 

Στον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται η αδυναμία του μαθητή Υ77 να αξιοποιεί 

αποτελεσματικά τόσο τις πληροφορίες που έδιναν τα θετικά πειράματα, όσο και τα αρνητικά 

πειράματα, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε λανθασμένο συμπέρασμα σχετικά με τη 

λειτουργία της συσκευής. Συγκεκριμένα, μετά την εκτέλεση του πειράματος Π17 που είχε ως 

αποτέλεσμα τη μη φωτοβολία λαμπτήρα, ο μαθητής Υ77 εξέτασε προσεκτικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όταν ο διακόπτης 1 

βρίσκεται στη θέση πάνω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας με ζυγό αριθμό, ενώ όταν ο διακόπτης 

1 βρίσκεται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας με μονό αριθμό. Θεωρούσε, δηλαδή, 

ότι η φωτοβολία ενός λαμπτήρα εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη θέση του διακόπτη 1.  

Για να καταλήξει στο λανθασμένο αυτό συμπέρασμα, ο συγκεκριμένος μαθητής 

επικεντρώθηκε μόνο στα πειράματα που φωτοβόλησε λαμπτήρας (θετικά πειράματα), 

αγνοώντας τα πειράματα στα οποία δε φωτοβόλησε λαμπτήρας (αρνητικά πειράματα). 

Θεωρούσε, επομένως, ότι τα πειράματα που δε φωτοβόλησε λαμπτήρας δεν έδιναν χρήσιμες 

πληροφορίες. Αν όμως αξιοποιούσε όλες τις πληροφορίες που ήταν καταγραμμένες στο 

φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, θα διαπίστωνε ότι το συμπέρασμα που είχε 

καταλήξει ήταν λανθασμένο, αφού, σε αρκετά πειράματα που δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο 

διακόπτης 1 ήταν τοποθετημένος είτε στη θέση πάνω, είτε στη θέση κάτω. Επιπρόσθετα, αν ο 

μαθητής (Υ)77 αξιοποιούσε τις πληροφορίες που προέρχονταν και από τα αρνητικά πειράματα, 

θα μπορούσε εύκολα να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. Για παράδειγμα, αν ο 

μαθητής προέβαινε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα ζεύγη πειραμάτων Π4 (1, 3, 4, 

5 πάνω, 2 κάτω) και Π17 (1, 4, 5 πάνω, 2, 3 κάτω), Π7 (1, 2 πάνω, 3, 4, 5 κάτω) και Π8 (1, 2, 3 

πάνω, 4, 5 κάτω), Π10 (1, 3, 5 πάνω, 2, 4 κάτω) και Π11 (1, 5 πάνω, 2, 3, 4 κάτω) και Π12 (1, 5 

κάτω, 2, 3, 4 πάνω) και Π14 (1, 3, 5 κάτω, 2, 4 πάνω), που διέφεραν μόνο ως προς  τη θέση του 

διακόπτη 3, θα μπορούσε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. Γενικά, η μη 
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αξιοποίηση των πληροφοριών που προέρχονταν από τα αρνητικά πειράματα είχε ως 

αποτέλεσμα 40 μαθητές να μην κατορθώσουν να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της 

συσκευής. 

Επιπρόσθετα, 8 μαθητές (Υ) (Υ62, Υ64, Υ65, Υ66, Υ69, Υ70, Υ71, Υ75), 4 μαθητές (Μ) 

(Μ4, Μ11, Μ12, Μ15) και 6 μαθητές (Χ) (Χ62, Χ64, Χ69, Χ70, Χ73, Χ74) διατύπωσαν έστω και μια 

υπόθεση σύμφωνα με την οποία στο πείραμα που θα εκτελέσουν δε θα φωτοβολήσει 

λαμπτήρας. Οι υπόλοιποι μαθητές σε όλες τους τις πειραματικές προσπάθειες, πριν τον 

εντοπισμό του γενικού διακόπτη, υποστήριζαν ότι κάποιος λαμπτήρας θα φωτοβολήσει. Η 

συμπεριφορά αυτή των παιδιών ως προς τα αρνητικά πειράματα αποτελεί ένδειξη ότι τα 

περισσότερα παιδιά εργάζονταν ως “μηχανικοί” (Schauble κ.ά, 1996), γιατί ενδιαφέρονταν 

αποκλειστικά για το αποτέλεσμα που ήταν η φωτοβολία των λαμπτήρων και δεν έλεγχαν την 

επίδραση κάθε διακόπτη στη φωτοβολία των λαμπτήρων.  

 

4.2.5 Πειράματα σε Επανάληψη  

Παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράφουν, κατά τη διάρκεια 

της ατομικής διερεύνησης, τα πειράματα που εκτελούσαν με τη συσκευή καθώς και τα 

αποτελέσματα που προέκυπταν από αυτά, φαίνεται ότι οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν τη 

χρησιμότητα της καταγραφής των πειραματικών αποτελεσμάτων τους ή δεν την αξιοποίησαν, 

αφού μόνο 3 μαθητές (Υ79, Μ18, Χ77) δεν εκτέλεσαν κανένα πείραμα σε επανάληψη.  

Από τον Πίνακα 36, φαίνεται ότι ο MO του αριθμού των πειραμάτων σε επανάληψη 

που εκτέλεσε ο κάθε μαθητής ήταν 5,33 πειράματα (ΤΑ= 3,81). Πιο αναλυτικά, ο ΜΟ για τους 

μαθητές (Υ) ήταν 3,55 (ΤΑ= 2, 50), για τους μαθητές (Μ) ήταν 5,25 (ΤΑ= 3,35) και για τους 

μαθητές (Χ) ήταν 7,20 (ΤΑ= 4,53) πειράματα σε επανάληψη, αντίστοιχα. Ανάλυση διασποράς 

με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας και εξαρτημένη μεταβλητή το συνολικό αριθμό 

των πειραμάτων σε επανάληψη έδειξε ότι οι διαφορές μεταξύ των ΜΟ του συνολικού 

αριθμού των πειραμάτων ανάμεσα στους τρεις τύπους μονάδων ήταν στατιστικά σημαντικές 

[F(2, 57)= 5,268,  p= 0,008]. Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων και μονάδων 

εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το συνολικό αριθμό των 

πειραμάτων, διενεργήθηκε έλεγχος post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα από τις 

συγκρίσεις που έγιναν φαίνονται στον Πίνακα 54. 
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Πίνακας 54 
 

Οι Διαφορές Μεταξύ των Τριών Τύπων Μονάδων Όσον Αφορά τη Μεταβλητή  
“Έλεγχος Μεταβλητών” 

(Αποτελέσματα Ελέγχου Scheffe) 

*p<0,05 

Οι συγκρίσεις των ΜΟ με το κριτήριο του Scheffe έδειξαν ότι οι μαθητές (Υ) 

εκτέλεσαν λιγότερα πειράματα σε επανάληψη από τους μαθητές (Χ). Δεν παρατηρήθηκε, 

ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ΜΟ του συνολικού αριθμού των 

πειραμάτων σε επανάληψη που εκτέλεσαν οι μαθητές (Υ) και (Μ) καθώς και ανάμεσα στους 

ΜΟ του συνολικού αριθμού των πειραμάτων σε επανάληψη που εκτέλεσαν οι μαθητές (Μ) 

και (Χ). Προκύπτει, επομένως, ότι οι μαθητές (Υ) κατάφευγαν πιο συστηματικά στα 

καταγραμμένα πειραματικά τους δεδομένα από τους μαθητές (Χ), για να αντλήσουν 

πληροφορίες σχετικά με ποια πειράματα είχαν ήδη εκτελέσει ή αξιοποιούσαν πιο 

αποτελεσματικά τις πληροφορίες που έδινε η συσκευή.  

Με βάση τον Πίνακα 36, οι ατομικές διερευνήσεις αναλύθηκαν σε 3 επίπεδα. Στο 

πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν εκτέλεσαν πειράματα σε επανάληψη. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν 1-3 πειράματα σε επανάληψη και, 

στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν 4 ή περισσότερα πειράματα σε 

επανάληψη. Στον Πίνακα 55, παρουσιάζεται ο αριθμός των πειραμάτων που εκτελέστηκαν σε 

επανάληψη ανά τύπο μονάδας. 

Από τον Πίνακα 55, προκύπτει ότι μόνο 3 από τους 60 μαθητές δεν εκτέλεσαν κανένα 

πείραμα σε επανάληψη. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μαθητών (n= 37) εκτέλεσαν 4 ή 

περισσότερα πειράματα σε επανάληψη, ενώ άλλοι 20 μαθητές εκτέλεσαν 1-3 πειράματα σε 

 
 
 

Τύπος Μονάδας 
(I) 

Τύπος Μονάδας 
(J) 

MD 
(I-J) 

Std. 
Error 

p 

(Y) (Μ) -1,70 1,12 0,327 

 (X) -3,65 1,12   0,008* 

(Μ) (Y) 1,70 1,12 0,327 

 (X) -1,95 1,12 0,232 

(X) (Y) 3,65 1,12    0,008* 

 (Μ) 1,95 1,12  0,232 
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Πίνακας 55 
 

Αριθμός Πειραμάτων σε Επανάληψη ανά Τύπο Μονάδας 

 

επανάληψη. Προκύπτει ακόμη ότι η πλειοψηφία των μαθητών (Μ) (n= 14) και των μαθητών 

(Χ) (n= 15) εκτέλεσαν 4 ή περισσότερα πειράματα σε επανάληψη. Αντίθετα, η πλειοψηφία 

των μαθητών (Υ) (n= 12) εκτέλεσαν 0-3 πειράματα σε επανάληψη.  

4.2.6 Αναγκαία Πειράματα 

Οι ατομικές διερευνήσεις αναλύθηκαν σε 4 επίπεδα, που φαίνονται στον Πίνακα 56. 

Στο πρώτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι μαθητές των οποίων η διαφορά Αναγκαίων και 

Πραγματικών πειραμάτων ήταν μικρότερη από το μηδέν (Α-Π <0). Οι μαθητές αυτοί δεν 

αξιοποίησαν τον εντοπισμό είτε του ενός από τους δυο διακόπτες, είτε και των δυο 

διαφορετικών διακοπτών της συσκευής, για να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους, με 

αποτέλεσμα να εκτελέσουν περισσότερα πειράματα από όσα ήταν απαραίτητα. Αυτό 

συνέβηκε, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις όπου ένας μαθητής, αφού εντόπισε το γενικό 

διακόπτη της συσκευής, εκτέλεσε ένα ή περισσότερα πειράματα στα οποία ο γενικός 

διακόπτης τοποθετήθηκε στη θέση πάνω με αποτέλεσμα τη μη φωτοβολία λαμπτήρα. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές των οποίων η διαφορά Α-Π ήταν ίσον με 0 ή 1. 

Οι μαθητές αυτοί, είτε εκτέλεσαν το σύνολο των αναγκαίων πειραμάτων, είτε χρειάζονταν να 

εκτελέσουν ακόμα ένα πείραμα για να ολοκληρώσουν τη διερεύνηση του χώρου των 

πειραμάτων. Στην τρίτη κατηγορία, τοποθετήθηκαν οι μαθητές των οποίων η διαφορά Α-Π 

ήταν ίσον με 2 έως 5, ενώ στην τέταρτη κατηγορία τοποθετήθηκαν οι μαθητές των οποίων η 

διαφορά Α-Π είναι μεγαλύτερη από το 6 (Α-Π> 6). 

Από τον Πίνακα 56, προκύπτει ότι 20 μαθητές ανάπτυξαν σε μεγάλο βαθμό τη 

συνδυαστική τους σκέψη, αφού εκτέλεσαν είτε περισσότερα πειράματα από τα αναγκαία 

πειράματα, είτε σχεδόν το σύνολο των αναγκαίων πειραμάτων τους. Η πλειοψηφία των 

Πειράματα σε επανάληψη 
Είδος Μονάδας 

Σύνολο 
(Υ)        (M) (Χ) 

0 1 1 1 3 

1-3 11 5 4 20 

4< 8 14 15 37 

Σύνολο 20 20 20 60 
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παιδιών αυτών (n= 13) ήταν μαθητές (Υ). Προκύπτει, ακόμη, από τον Πίνακα 38 ότι όλοι οι 

μαθητές που εντόπισαν είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής,  

τοποθετήθηκαν στα επίπεδα 1 και 2. 

Πίνακας 56 
 

Αποκλίσεις Αναγκαίων (Α) και Πραγματικών Πειραμάτων (Π) 

 

Αντίθετα, 40 μαθητές δεν είχαν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τη συνδυαστική 

τους σκέψη, αφού εκτέλεσαν λιγότερα πειράματα από τα αναγκαία πειράματα. Οι μαθητές 

αυτοί φαίνεται ότι τερμάτισαν τη διερεύνηση, χωρίς να εκτελέσουν πειράματα με όλους τους 

πιθανούς συνδυασμούς των διακοπτών. Στην ομάδα αυτή, τοποθετήθηκαν όλοι οι μαθητές (Χ) 

και η πλειοψηφία των μαθητών (Μ) (n= 13). Επιπρόσθετα, από τον Πίνακα 36 προκύπτει ότι 

όλοι οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο από τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής.  

4.2.7 Έλεγχος Μεταβλητών 

Για να υπολογισθεί ο βαθμός ανάπτυξης της δεξιότητας των μαθητών για έλεγχο 

μεταβλητών, υπολογίσθηκε το ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών στο οποίο ο κάθε 

μαθητής εφάρμοζε τη δεξιότητα αυτή με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν. Από τον Πίνακα 36, 

προκύπτει ότι ο ΜΟ του ποσοστού των πειραματικών προσπαθειών, όπου οι μαθητές 

εφάρμοσαν έλεγχο μεταβλητών ήταν 24,23% (ΤΑ= 14,81%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

μαθητές ανάπτυξαν τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών σε πολύ μικρό βαθμό. 

Αναλυτικότερα, ο ΜΟ του ποσοστού των πειραματικών προσπαθειών, όπου εφαρμόστηκε 

έλεγχος των μεταβλητών, ήταν για τους μαθητές (Υ) 25,52% (ΤΑ= 13,07%), για τους μαθητές 

(Μ) 27,27% (ΤΑ= 15,96%) και για τους μαθητές (Χ) 19,89% (ΤΑ= 14,96%), αντίστοιχα. Για 

να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διαφορές που σημειώθηκαν στους ΜΟ της δεξιότητας ελέγχου 

μεταβλητών ανάμεσα στους τρεις τύπους μονάδων ήταν στατιστικά σημαντικές, εφαρμόστηκε 

Επίπεδα 
Αναγκαία πειράματα-
Πραγματικά πειράματα  

(Α-Π) 

Είδος Μονάδας 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Υ) (Μ) (Χ) 

1 <0 6 6 0 12 

2 0-1 7 1 0 8 

3 2-5 0 0 0 0 

4 >6 7 13 20 40 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20 20 60 
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ανάλυση διασποράς με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας και εξαρτημένη μεταβλητή 

τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδειξαν ότι οι 

διαφορές μεταξύ των ΜΟ της δεξιότητας ελέγχου μεταβλητών ανάμεσα στους τρεις τύπους 

μονάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές [F(2, 57)= 1, 373, p= 0,262], γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι μαθητές με διαφορετική ΓΓΙ δεν εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου 

μεταβλητών με στατιστικά διαφορετικό ποσοστό των πειραματικών τους προσπαθειών.  

Ο Πίνακας 57 παρουσιάζει τα ποσοστά εφαρμογής του ελέγχου μεταβλητών ανά τύπο 

μονάδας. 

Πίνακας 57 
 

Εφαρμογή της Δεξιότητας Ελέγχου Μεταβλητών ανά Τύπο Μονάδας 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 57, η πλειοψηφία των μαθητών (n= 34) εφάρμοσε τη 

δεξιότητα αυτή σε ποσοστό λιγότερο από το 25% των πειραματικών προσπαθειών, ενώ άλλες 

23 δυάδες την εφάρμοσαν σε ποσοστό 26%-50%. Επιπρόσθετα, 2 μαθητές (Μ) (Μ19, Μ20) και 

1 μαθητής (Χ) (Χ61) εφάρμοσαν τον έλεγχο μεταβλητών σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% 

των πειραματικών τους προσπαθειών.  

Όσον αφορά τον τύπο των μονάδων, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών (Χ) 

(n= 16) ανήκε στην κατηγορία 0-25%, ενώ κανένας μαθητής (Υ) εφάρμοσε τη δεξιότητα του 

ελέγχου των μεταβλητών σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των πειραματικών τoυ 

προσπαθειών. Επιπρόσθετα, λίγο περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (Υ) (n= 12) 

βρίσκονται στη 2 P

η
P κατηγορία (26%-50%), σε αντίθεση με τους μισούς μαθητές (Μ) (n= 10) 

που βρίσκονται στη 1 P

η
P κατηγορία (0%-25%).  

4.2.8 Συνδυαστική Σκέψη 

Για να καθοριστεί ο βαθμός ανάπτυξης της συνδυαστικής σκέψης του κάθε μαθητή, οι 

ατομικές διερευνήσεις αναλύθηκαν σε έξι επίπεδα, όπως και στην περίπτωση των “κατά 

Ποσοστά 
Είδος Μονάδας 

Σύνολο 
(Υ) (Μ) (Χ) 

0%-25 % 8 10 16 34 

26%-50 % 12 8 3 23 

51%-75 % 0 2 1 3 

76%-100 % 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20 20 60 
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δυάδα” διερευνήσεων. O Πίνακας 58, παρουσιάζει το βαθμό ανάπτυξης της συνδυαστικής 

σκέψης ανά τύπο μονάδας. 

Πίνακας 58 
 

Βαθμός Ανάπτυξης της Συνδυαστικής Σκέψης ανά Τύπο Μονάδας 

 

Από τον Πίνακα 58, φαίνεται ότι 14 μαθητές (επίπεδο 1) δεν είχαν αναπτύξει τη 

συνδυαστική σκέψη τους, αφού, στην αλληλουχία των πειραμάτων που εκτελούσαν, η 

μετακίνηση των διακοπτών δε γινόταν με κάποιο σύστημα, αλλά τυχαία. Η πλειοψηφία των 

μαθητών αυτών (n= 12) ανήκε σε μονάδες τύπου (Μ) και (Χ). Άλλοι 28 μαθητές (επίπεδα 2 

και 3) ανάπτυξαν σε κάποιο βαθμό τη συστηματική τους σκέψη, αφού, είτε κατέβαλαν 

προσπάθεια για συστηματική μετακίνηση των διακοπτών, χωρίς να καταφέρουν να επιτύχουν 

σε μια αλληλουχία πειραμάτων τα μισά τουλάχιστον πειράματα να έχουν ίσο αριθμό 

διακοπτών στη θέση κάτω (n= 10), είτε κατάφεραν να επιτύχουν σε μια αλληλουχία 

πειραμάτων τα μισά τουλάχιστον πειράματα να έχουν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω 

(n= 18). Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών (n= 15) ήταν μαθητές (Υ). Επιπρόσθετα, μόνο 18 

μαθητές (επίπεδα 4, 5 και 6) βρίσκονταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο συνδυαστικής σκέψης, 

αφού κατάφεραν να επιτύχουν σε δυο ή περισσότερες αλληλουχίες πειραμάτων, τα μισά 

τουλάχιστον πειράματα να έχουν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. Οι μισοί από αυτούς 

τους μαθητές (n= 9) ήταν μαθητές (Χ).  

Επίπεδα Συνδυασμοί Διακοπτών 
Είδος Μονάδας 

Σύνολο 
(Υ) (M) (Χ) 

1 
Τυχαία Μετακίνηση 

Διακοπτών 
2 6 6 14 

2 
Μη Πλήρης Ομάδα 

Συνδυασμών Διακοπτών 
5 4 1 10 

3 
Μια Ομάδα Συνδυασμών 

Διακοπτών 
10 4 4 18 

4 
Δυο Ομάδες Συνδυασμών 

Διακοπτών 
1 2 6 9 

5 
Τρεις Ομάδες Συνδυασμών 

Διακοπτών 
2 4 3 9 

6 
Τέσσερις Ομάδες 

Συνδυασμών Διακοπτών 
0 0 0 0 

Σύνολο 20 20 20 60 
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4.2.9 Καταγραφή των Πειραματικών Δεδομένων 

Ο κάθε μαθητής, με βάση τις οδηγίες που του δόθηκαν από τον ερευνητή, επέλεξε το 

δικό του τρόπο, για να καταγράφει τα πειραματικά δεδομένα. Από την προσεκτική εξέταση 

των φύλλων καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, προέκυψε ότι οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τρεις διαφορετικές μεθόδους, για να καταγράφουν τα πειράματα που 

εκτελούσαν καθώς και τα αποτελέσματά τους. Ο Πίνακας 59 που ακολουθεί παρουσιάζει τις 

τρεις μεθόδους καταγραφής των πειραματικών δεδομένων ανά τύπο μονάδας. 

Πίνακας 59 
 

Μέθοδοι Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων ανά Τύπο Μονάδας  

 

Από τον Πίνακα 59, προκύπτει ότι η επικρατέστερη μέθοδος καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων ήταν η μέθοδος 1. Πιο αναλυτικά, λίγο περισσότεροι από τους 

μισούς μαθητές (n= 32) επέλεξαν να σημειώνουν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν στη 

θέση κάτω. Τα παιδιά που προτίμησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής των 

πειραματικών αποτελεσμάτων φαίνεται ότι απέδιδαν στη θέση κάτω ένα ενεργητικό ρόλο, 

επηρεασμένα, προφανώς, από τις καθημερινές εμπειρίες τους, όπου για να φωτοβολήσει ένας 

λαμπτήρας, θα πρέπει συνήθως να μετακινηθεί ένας διακόπτης από τη θέση πάνω στη θέση 

Μέθοδοι  Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων 

Συχνότητες 

Τύπος Μονάδας 
Σύνολο 

Υ Μ Χ 

Μέθοδος 1 
Σημειώνονται μόνο οι διακόπτες που 
βρίσκονται στη θέση κάτω. 

10 12 10 32 
32 

Σημειώνονται μόνο 
μερικοί διακόπτες 

Σημειώνονται μόνο οι διακόπτες που 
βρίσκονται στη θέση πάνω. 

0 0 0 0 

Μέθοδος 2 
Σημειώνονται όλοι οι διακόπτες 
ξεχωριστά η θέση του καθενός. 

4 5 3 12 

22 
Σημειώνονται όλοι 

οι διακόπτες 

Σημειώνονται όλοι οι διακόπτες οι 
οποίοι ομαδοποιούνται ανάλογα με 
τη θέση τους. 

2 3 5 10 

Μέθοδος 3 
Μη συνεπής τρόπος καταγραφής των 
πειραματικών δεδομένων. 

4 0 2 6 

Σύνολο 20 20 20 60 
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κάτω. Έτσι, τα παιδιά θεωρούσαν ότι οι διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση πάνω δεν 

επηρέαζαν τη φωτοβολία των λαμπτήρων στο ηλεκτρικό κύκλωμα και γι’ αυτό δεν τους 

σημείωναν. Η πλειοψηφία των μαθητών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής 

(n= 12) ήταν μαθητές (Μ). Επιπρόσθετα, 22 άλλοι μαθητές επέλεξαν να σημειώνουν τη θέση 

όλων των διακοπτών ενός συνδυασμού, είτε ξεχωριστά (n= 12), είτε ομαδοποιημένα (n= 10). 

Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών (n= 16) ήταν μαθητές (Μ) και (Χ). Ακόμη, 6 μαθητές 

χρησιμοποίησαν ένα μη συνεπή τρόπο για να καταγράφουν τα πειραματικά δεδομένα τους. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος καταγραφής χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, από μαθητές (Υ) (n= 4).  

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταγραφής των πειραματικών δεδομένων ήταν η 

μέθοδος 1, όπου τα παιδιά σημείωναν μόνο τους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω. 

Από τους 32 μαθητές που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής, οι 5 

μαθητές κατάφεραν να εντοπίσουν και το γενικό και τον “εικονικό” διακόπτη, ενώ άλλοι 7 

μαθητές εντόπισαν τον ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής. Συνολικά, το 

37,5% των μαθητών, που επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής των πειραματικών 

δεδομένων, εντόπισαν είτε τον ένα, είτε και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής. 

Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

γνωρίζουν τη θέση όλων των διακοπτών, αφού γνωρίζοντας τους διακόπτες που βρίσκονταν 

στη θέση κάτω, προέκυπτε και η θέση των υπόλοιπων διακοπτών. Με τον τρόπο αυτό, το 

γνωστικό φορτίο για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών, που ήταν καταγραμμένες στο 

φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, μειωνόταν σημαντικά, με αποτέλεσμα να 

διευκολύνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων συνδυασμών διακοπτών και να 

διαπιστώνονται ευκολότερα οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ τους.  

Μια λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος καταγραφής των πειραματικών 

αποτελεσμάτων ήταν η μέθοδος 2, στην οποία τα παιδιά σημείωναν τη θέση όλων των 

διακοπτών. Από τους 22 μαθητές που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο, ένας 

μαθητής κατάφερε να εντοπίσει και το γενικό και τον “εικονικό” διακόπτη, ενώ άλλοι 

τέσσερις μαθητές εντόπισαν τον ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής. 

Συνολικά, το 22,7% των μαθητών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων εντόπισαν είτε τον ένα, είτε και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της 

συσκευής. Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι διευκόλυνε τα παιδιά να 

κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων συνδυασμών διακοπτών, αφού 
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είχαν τη δυνατότητα να εστιάζονται μόνο σε μια ομάδα διακοπτών (για παράδειγμα, μόνο 

στους διακόπτες που βρίσκονταν στη θέση κάτω) και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.  

Όσον αφορά τη μέθοδο 3, δεν μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για την 

αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, 

λόγω του μικρού αριθμού μαθητών (n= 6) που την επέλεγαν. Αναφέρουμε όμως ότι από τους 

6 μαθητές που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής των πειραματικών 

αποτελεσμάτων, ο ένας μαθητής κατάφερε να εντοπίσει και το γενικό και τον “εικονικό” 

διακόπτη, ενώ άλλοι δυο μαθητές εντόπισαν τον ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της 

συσκευής. Και οι τρεις μαθητές ήταν μαθητές (Υ).  

4.2.10 Αξιοποίηση των Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων 

Η προσεκτική ανάλυση των ατομικών διερευνήσεων έδειξε ότι παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τον τύπο μονάδας, στην αξιοποίηση των καταγραμμένων 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Η πλειοψηφία των μαθητών (Υ) (n= 13) (Υ61, Υ62, Υ63, Υ64, 

Υ65, Υ66, Υ69, Υ70, Υ72, Υ73, Υ74, Υ78, Υ79) κατάφευγαν συστηματικά στα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα, για να εντοπίσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της 

συσκευής. Οι συγκεκριμένοι μαθητές, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα, κατάφεραν να εντοπίσουν είτε τον ένα, είτε και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. Επιπρόσθετα, όλοι σχεδόν οι μαθητές (Υ), με 

εξαίρεση τους μαθητές Υ70, Υ71, Υ72, Υ73 και Υ77, εξέταζαν συστηματικά το φύλλο 

καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, είτε για να εντοπίσουν πειράματα που δεν είχαν 

εκτελέσει προηγουμένως, είτε για να αποφύγουν την εκτέλεση πειραμάτων σε επανάληψη.  

Αντίθετα, η πλειοψηφία των μαθητών (Μ) (n= 13) και των μαθητών (Χ) (n= 14) δεν 

αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα της καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, αφού οι μαθητές 

κατάφευγαν σε αυτά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, μόνο 7 μαθητές (Μ) (M10, Μ11, 

Μ12, Μ14, Μ15, Μ18, Μ20) και κανένας μαθητής (Χ), κατάφεραν, αξιοποιώντας τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, να εντοπίσουν είτε τον ένα, είτε και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής.  

Πιο αναλυτικά, 7 μαθητές (Χ) (Χ65, Χ67, Χ68, Χ69, Χ70, Χ72, Χ80) και τρεις μαθητές (Μ) 

(Μ5, Μ8, Μ9) δεν κατέφυγαν ούτε μια φορά στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, 

για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα πειράματα που είχαν εκτελέσει καθώς και τα 

αποτελέσματά τους. Το απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Χ70 είναι χαρακτηριστικό.  
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Ερευνητής: Ποιο πείραμα θα κάνεις πρώτο; 
Χ70: Θα πατήσω το κόκκινο κουμπάκι (δοκιμαστικό), όπως είναι οι διακόπτες (οι 

διακόπτες ήταν τοποθετημένοι στη θέση πάνω), και πιστεύω ότι θα ανάψει μια 
λάμπα (Π1: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα 
(ο γενικός διακόπτης είναι πάνω).   

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Χ70: Θα βάλω κάτω το διακόπτη 1 και όταν πατήσω το κουμπάκι, θα ανάψει μια 

λάμπα (Π2: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
λάμπα.  

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Χ70: Θα πάρω πάνω τούτο το διακόπτη (δείχνει το διακόπτη 1), θα πατήσω το 

κουμπάκι και θα ανάψει μια λάμπα (Π3: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε 
επανάληψη).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Χ70: Θα βάλω τούτο το διακόπτη κάτω (δείχνει το διακόπτη 2), θα πατήσω το 

κουμπάκι και θα ανάψει μια λάμπα (Π4: ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ70: Θα πάρω πάνω τούτο το διακόπτη (δείχνει το διακόπτη 2), θα πατήσω τούτο 

(δείχνει το κόκκινο κουμπί) και θα ανάψει μια λάμπα (Π5: ΠΠΠΠΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης 
είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Χ70: Θα βάλω, τώρα, τούτο το διακόπτη κάτω (δείχνει το διακόπτη 3) και όταν 

πατήσω το κουμπάκι, θα ανάψει μια λάμπα (Π6: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Επιτέλους, άναψε μια λάμπα. Η λάμπα 2 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Τι θα κάνεις τώρα;  
Χ70: Θα τον πάρω πάνω (εννοεί το διακόπτη 3) και θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π7: 

ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Χ70: Τον τέταρτο διακόπτη θα τον βάλω κάτω και θα ανάψει μια άλλη λάμπα, όταν 

πατήσω το κουμπάκι (Π8: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Χ70: Θα βάλω το διακόπτη 4 πάνω και θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π9: ΠΠΠΠΠ). 

(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ70: Θα βάλω κάτω τον 5 P

ο
P διακόπτη και όταν πατήσω το κουμπάκι, θα ανάψει μια 

λάμπα (Π10: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). Τώρα, θα βάλω τούτο το διακόπτη 
πάνω (δείχνει το διακόπτη 5) και όταν πατήσω το κουμπάκι, θα ανάψει μια 
λάμπα (Π11: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε 
λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 
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Από τον προηγούμενο διάλογο, φαίνεται ότι ο μαθητής Χ70 δεν αντιλήφθηκε τη 

χρησιμότητα του συστήματος εξωτερικής μνήμης. Πιο αναλυτικά, ο συγκεκριμένος μαθητής 

δεν εξέταζε τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα πριν την εκτέλεση κάθε πειράματος, με 

αποτέλεσμα να εκτελέσει πέντε πειράματα σε επανάληψη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

το πείραμα ΠΠΠΠΠ εκτελέστηκε έξι φορές, χωρίς ο μαθητής Χ70 να το αντιληφθεί. 

Προκύπτει, επομένως, ότι ο μαθητής Χ70 δεν είχε αναπτύξει την ικανότητα της 

αντιστρεψιμότητας της σκέψης, αφού δεν αντιλαμβανόταν ότι, όταν σε μια πειραματική 

προσπάθεια μετακινείται ένας διακόπτης από τη θέση πάνω στη θέση κάτω και στην αμέσως 

επόμενη προσπάθεια μετακινείται ο ίδιος διακόπτης από τη θέση κάτω στη θέση πάνω, το 

πειραματικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, όπως στην αρχή. Συνολικά, ο μαθητής Χ70 εκτέλεσε 15 

πειράματα σε επανάληψη. 

Παρόμοιο τρόπο εργασίας ακολούθησε και ο μαθητής Μ9, όπως προκύπτει από το 

απόσπασμα που ακολουθεί, ενώ, στον Πίνακα 60, φαίνονται οι πρώτες 14 πειραματικές 

προσπάθειες του συγκεκριμένου μαθητή.  

Πίνακας 60 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ9 

 
Ερευνητής: Ποιο πείραμα θα κάνεις τώρα; 
Μ9: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 4, 5 κάτω και τους διακόπτες 2, 3 πάνω και θα 

ανάψει μια λάμπα (Π15: ΚΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ9: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 4, 5 πάνω και τους διακόπτες 2, 3 κάτω και θα 

ανάψει  λάμπα (Π16: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
4P

η
P λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ9: Θα βάλω τους διακόπτες 3, 4, 5 πάνω και τους διακόπτες 1, 2 κάτω και θα 

ανάψει μια λάμπα (Π17: ΚΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος).  

Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητών Λάμπα 

Π1 1 κάτω ΚΑΜΙΑ Π8 1, 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π2 Όλα πάνω ΚΑΜΙΑ Π9 3, 4, 5 κάτω 6 

Π3 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π10 2, 3, 4, 5 κάτω 8 

Π4 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ Π11 2, 4 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 3, 5 κάτω 1 Π12 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π6 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π13 1, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π7 1, 2, 3 κάτω 3 Π14 2, 3, 5 4 
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        Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 
Τώρα, θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα. Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2 πάνω 
και τους διακόπτες 3, 4, 5 κάτω και θα ανάψει μια λάμπα (Π18: ΠΠΚΚΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 6P

η
P λάμπα (ο γενικός διακόπτης 

είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ9: Θα βάλω τους διακόπτες 2 και 3 κάτω και τους διακόπτες 1, 4, 5 πάνω. Πιστεύω 

ότι θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π19: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η 4P

η
P λάμπα (πείραμα σε επανάληψη). Τώρα, θα βάλω τους 

διακόπτες 2, 3, 4, 5 πάνω και το διακόπτη 1 κάτω και θα ανάψει ακόμα μια 
λάμπα (Π20: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ9: Θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα (τοποθέτησε τους διακόπτες 2, 3, 4 και 5 

κάτω και το διακόπτη 1 πάνω) και θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π21: ΠΚΚΚΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης 
είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ9: Θα συνεχίσω με τους διακόπτες 2, 4 κάτω και τους διακόπτες 1, 3, 5 πάνω. 

Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π22: ΠΚΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε 
επανάληψη). Θα βάλω τους διακόπτες αντίθετα και θα ανάψει μια λάμπα (Π23: 
ΚΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 1P

η
P λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 
 
Είναι φανερό ότι ο μαθητής Μ9 δεν αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα του συστήματος 

εξωτερικής μνήμης. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Μ9 δεν κατάφευγε στο φύλλο καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση πριν την εκτέλεση ενός πειράματος, με 

αποτέλεσμα να εκτελέσει τα οχτώ από τα εννιά πειράματα σε επανάληψη. Συνολικά, ο 

μαθητής Μ9 εκτέλεσε 11 πειράματα σε επανάληψη. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος μαθητής 

εργαζόταν ως “μηχανικός,” (Schauble κ.ά., 1996), αφού εκτελούσε τα πειράματα με τυχαίο 

τρόπο, με σκοπό να φωτοβολήσει όλους τους λαμπτήρες της συσκευής, χωρίς μάλιστα να 

καταβάλλει προσπάθεια να επεξηγεί τις πληροφορίες που έδινε η συσκευή. 

Πέρα από τη συμπεριφορά ως προς το σύστημα εξωτερικής μνήμης, ο μαθητής Χ80 

αντιμετώπισε και μια διαφορετική δυσκολία, όπως προκύπτει χαρακτηριστικά μέσα από τον 

ακόλουθο διάλογο με τον ερευνητή. 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Χ80: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2 και 3 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα 

(Π34: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο 
γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
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Χ80: Θα βάλω άλλους τρεις διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 5, 1 και 2 
κάτω και θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π35: ΚΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ80: Θα βάλω άλλους τρεις διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 1, 3 και 2 

κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει άλλη λάμπα, γιατί το πείραμα αυτό είναι 
διαφορετικό (Π36: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Χ80: Θα βάλω άλλους τρεις διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 3, 2 και 1 

κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια διαφορετική λάμπα, γιατί τους έβαλα 
(εννοεί τους διακόπτες) διαφορετικά (Π37: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε 
επανάληψη). 

 

Ο προηγούμενος διάλογος αποκαλύπτει τους σοβαρούς νοητικούς περιορισμούς της 

σκέψης του μαθητή Χ80. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Χ80 θεωρούσε ότι η σειρά με την οποία οι 

διακόπτες τοποθετούνταν στη θέση κάτω, επηρέαζε το πειραματικό αποτέλεσμα. Έτσι, 

θεωρούσε ότι δυο συνδυασμοί διακοπτών στους οποίους οι διακόπτες τοποθετήθηκαν στην 

ίδια θέση, αλλά διέφεραν ως προς τη σειρά με την οποία μετακινήθηκαν, έδιναν διαφορετικό 

πειραματικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, θεωρούσε ότι τα πειράματα “1, 2 και 3 κάτω” 

(πείραμα Π34), “1, 3 και 2 κάτω” (πείραμα Π36) και “3,  2 και 1 κάτω” (πείραμα Π37) ήταν 

διαφορετικά πειράματα, αφού οι διακόπτες 1, 2 και 3 τοποθετήθηκαν στη θέση κάτω με 

διαφορετική σειρά. Ωστόσο, αν ο μαθητής εξέταζε προσεκτικά, κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης, το φύλλο καταγραφής των πειραμάτων καθώς και των αποτελεσμάτων που 

προέκυπταν από αυτά, θα διαπίστωνε πολύ εύκολα ότι τα συγκεκριμένα πειράματα ήταν τα 

ίδια, αφού έδιναν το ίδιο πειραματικό αποτέλεσμα.  

Οχτώ μαθητές (Χ) (Χ64, Χ65, Χ67, Χ69, Χ71, Χ73, Χ75, Χ80) και έξι μαθητές (Μ) (Μ3, Μ4, 

Μ5, Μ8, Μ9, Μ17), αντί να καταφεύγουν στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους για 

πληροφόρηση, ανακαλούσαν συχνά πληροφορίες από μνήμης για τα πειράματα που 

εκτέλεσαν στη συσκευή καθώς και τα αποτελέσματά τους. Η ανάκληση πληροφοριών από 

μνήμης δημιούργησε αρκετές δυσκολίες στους μαθητές, όπως προκύπτει μέσα από το 

απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Χ67 και την πορεία πειραματισμού που ακολούθησε 

ο συγκεκριμένος μαθητής, όπως  φαίνεται στον Πίνακα 61.  
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Πίνακας 61 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Χ67 

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ67: Θα κάμω τους διακόπτες 4, 3 και 2 πάνω και τους διακόπτες 1 και 5 κάτω. 

Νομίζω ότι θα ανάψει λάμπα τούτη τη φορά, επειδή δεν το ξανάκανα 
προηγουμένως (Π14: ΚΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ67: Θα κάμω το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 πάνω και τους διακόπτες 3, 4 και 

5 κάτω (Π15: ΠΠΚΚΚ).   
Ερευνητής: Και τι αναμένεις; 
Χ67: Αναμένω ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή θυμούμαι ότι έκαμα προηγουμένως 

κάποιο παρόμοιο (πείραμα) και άναψε λάμπα. (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Η λάμπα 6 
έχει ανάψει ξανά, νομίζω. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ67: Θα κάμω το διακόπτη 3 πάνω, το διακόπτη 4 πάνω και το διακόπτη 1 κάτω (οι 

διακόπτες 2 και 5 παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους) και πιστεύω ότι 
θα ανάψει μια λάμπα, επειδή το πείραμα αυτό δεν το ξανάκανα (Π16: 
ΚΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ67: Θα κάμω το διακόπτη 3 κάτω και το διακόπτη 4 κάτω και τους υπόλοιπους θα 

τους αφήσω όπως είναι. Θα ανάψει μια λάμπα, γιατί το πείραμα τούτο δεν το 
έκαμα ξανά (Π17: ΚΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής:  Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα; 
Χ67: Εμ!.....Όχι. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ67: Θα σκεφτώ ένα πείραμα που δεν το έκαμα ξανά, για να το κάμω. Χμ! (Μετά από 

λίγο) Θα βάλω τους διακόπτες 3 και 5 κάτω (οι άλλοι διακόπτες 
τοποθετήθηκαν στη θέση πάνω). Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π18: 
ΠΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 

 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 2, 5 κάτω, 1, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π8 4, 5 κάτω, 1, 2, 3 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π2 1, 3, 5 κάτω, 2, 4 πάνω 1 Π9 όλα πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π3 1, 5 κάτω, 2, 3, 4 πάνω ΚΑΜΙΑ Π10 3, 5 κάτω, 1, 2, 4 πάνω 2 

Π4 1, 3, 5 κάτω, 2, 4 πάνω 1 Π11 1 κάτω, 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 2 κάτω, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π12 2, 3 κάτω, 1, 4, 5 πάνω 4 

Π6 1, 2, 3, 4 κάτω, 5 πάνω 7 Π13 1, 4 κάτω, 2, 3, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ 

Π7 1, 3, 4, 5 κάτω, 2 πάνω 5    
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Η ανάκληση πληροφοριών από μνήμης δημιούργησε αρκετές δυσκολίες στο μαθητή Χ80 

στην προσπάθειά του να εντοπίσει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Αναλυτικότερα, ο 

μαθητής Χ80 χρησιμοποιούσε τη μνήμη του, για να εντοπίσει πειράματα που δεν είχε 

εκτελέσει προηγουμένως με αποτέλεσμα να εκτελέσει τέσσερα πειράματα σε επανάληψη. 

Ταυτόχρονα, έπαιρνε και λανθασμένη πληροφόρηση σχετικά με τους λαμπτήρες που είχαν 

φωτοβολήσει. Για παράδειγμα, αμέσως μετά την εκτέλεση του πειράματος Π16 στο οποίο 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6, ο μαθητής Χ80 δήλωσε: “η λάμπα 6 έχει ανάψει ξανά, νομίζω,” 

ενώ ο λαμπτήρας 6 είχε φωτοβολήσει για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο πείραμα. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μαθητής τερμάτισε τη διερεύνηση, 

θεωρώντας ότι κατάφερε να φωτοβολήσει όλους τους λαμπτήρες της συσκευής, χωρίς ωστόσο 

να αντιληφθεί ότι ο λαμπτήρας 3 δεν είχε φωτοβολήσει. Αν ο μαθητής Χ80 αντιλαμβανόταν τη 

χρησιμότητα του συστήματος εξωτερικής μνήμης και κατάφευγε σε αυτό, για να αντλήσει 

πληροφορίες, τότε δε θα αντιμετώπιζε τις συγκεκριμένες δυσκολίες που συνάντησε κατά τη 

διερεύνηση. Γενικά, οι μαθητές (Χ), σε μεγαλύτερο βαθμό, και, σε μικρότερο βαθμό, οι 

μαθητές (Μ) δεν είχαν επίγνωση των περιορισμών της μνήμης τους (Kuhn & Pearsall, 1998.  

Garcia-Mila & Andersen, 2005) με αποτέλεσμα όχι μόνο να εκτελούν αρκετά πειράματα σε 

επανάληψη, αλλά και να παίρνουν λανθασμένη πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας της 

συσκευής. 

Εφτά μαθητές (Χ) (Χ64, Χ71, Χ73, Χ74, Χ75, Χ76, Χ79), πέντε μαθητές (Μ) (Μ), Μ11, 

Μ16, Μ17, Μ19) και μόνο τρεις μαθητές (Υ) (Υ70, Υ71, Υ77) δεν εξέταζαν συστηματικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους με αποτέλεσμα να εκτελούν αρκετά πειράματα σε 

επανάληψη. Πιο συγκεκριμένα, σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές κατόρθωναν, 

αξιοποιώντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, είτε να εντοπίσουν πειράματα που δεν 

είχαν εκτελέσει προηγουμένως, είτε να εντοπίσουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της 

συσκευής. Ωστόσο, στη συνέχεια της διερεύνησης δεν κατάφευγαν συστηματικά στο φύλλο 

καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα 

πειράματα που εκτέλεσαν, με αποτέλεσμα να εκτελέσουν αρκετά πειράματα σε επανάληψη. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος εργασίας φαίνεται μέσα από το απόσπασμα από την ατομική 

διερεύνηση Υ77, ενώ η πορεία πειραματισμού του συγκεκριμένου μαθητή καταγράφεται στον 

Πίνακα 62. 

 
 
 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 317

Πίνακας 62 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Υ77 

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Y77: Θα βάλω τους διακόπτες 2, 3, 5 κάτω και τους διακόπτες 4, 1 πάνω. Πιστεύω 

ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π20: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). (Εξετάζει 
προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Άναψε ξανά η 4 
(πείραμα Π17), αλλά οι δυο συνδυασμοί είναι διαφορετικοί.  

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Y77: Θα προχωρήσω. (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα). Βρήκα ένα πείραμα που δεν το ξανάκανα. Θα βάλω τους διακόπτες 
1, 2, 4, 5 κάτω και το διακόπτη 3 πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια ζυγή 
λάμπα (με ζυγό αριθμό), γιατί οι περισσότεροι διακόπτες είναι κάτω (Π21: 
ΚΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Y77: Θα συνεχίσω με τους διακόπτες 5, 1, 2 κάτω και 3, 4 πάνω. Πιστεύω ότι θα 

ανάψει μια λάμπα, επειδή οι περισσότεροι διακόπτες είναι κάτω (Π22: 
ΚΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Τελικά, δεν άναψε λάμπα (ο 
γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Y77: Θα προχωρήσω. Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 4, 5 κάτω και το διακόπτη 3 θα 

τον αφήσω πάνω (Π23: ΚΚΠΚΚ). Θα ανάψει μια μονή λάμπα (με μονό 
αριθμό), γιατί οι περισσότεροι διακόπτες είναι κάτω. (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε ούτε μια λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - 
πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα συνεχίσεις; 
Y77: Θα συνεχίσω με τους διακόπτες 1, 4, 5 κάτω και τους διακόπτες 2, 3 πάνω. 

Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή οι περισσότεροι διακόπτες είναι κάτω 
(Π24: ΚΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε λάμπα 
(ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). Θα προχωρήσω βάζοντας το διακόπτη 1 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 ΠΠΠΠΚ ΚΑΜΙΑ Π11 ΠΚΚΚΠ 8 

Π2 ΠΠΠΚΠ ΚΑΜΙΑ Π12 ΚΠΠΠΚ ΚΑΜΙΑ 

Π3 ΠΠΚΠΠ 2 Π13 ΚΚΠΠΚ ΚΑΜΙΑ 

Π4 ΠΚΠΠΠ ΚΑΜΙΑ Π14 ΚΠΚΠΚ 1 

Π5 ΠΚΚΚΚ 8 Π15 ΠΚΠΚΠ ΚΑΜΙΑ 

Π6 ΚΠΠΠΠ ΚΑΜΙΑ Π16 ΚΠΠΠΚ ΚΑΜΙΑ 

Π7 ΠΠΚΚΚ 6 Π17 ΠΚΚΠΠ 4 

Π8 ΠΠΠΚΚ ΚΑΜΙΑ Π18 ΚΚΠΚΠ ΚΑΜΙΑ 

Π9 ΚΠΠΚΠ ΚΑΜΙΑ Π19 ΠΠΚΠΚ 2 

Π10 ΠΚΠΚΠ ΚΑΜΙΑ    
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πάνω και τους υπόλοιπους (διακόπτες) κάτω. Πιστεύω ότι θα ανάψει μια 
λάμπα αυτή τη φορά (Π25: ΠΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Y77: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3 κάτω και τους διακόπτες 4, 5 πάνω. Πιστεύω 

ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π26: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Τελικά, άναψε η 3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Y77: Θα συνεχίσω με τους διακόπτες 2, 3, 5 πάνω και τους διακόπτες 4, 1 κάτω και 

πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π27: ΚΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε ούτε μια (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα 
σε επανάληψη). Τώρα, θα βάλω τους διακόπτες 2, 3, 5 κάτω και τους 
διακόπτες 1, 4 πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π28: ΠΚΚΚΠ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης 
είναι κάτω -πείραμα σε επανάληψη). 

 

Η προσεκτική εξέταση του αποσπάσματος δείχνει ότι ο μαθητής Υ77 δεν αξιοποίησε το 

σύστημα της εξωτερικής μνήμης, είτε για να καταλήξει σε συμπεράσματα για τη λειτουργία 

της συσκευής, είτε για να αποφύγει την εκτέλεση πειραμάτων σε επανάληψη. Συγκεκριμένα, 

μετά την εκτέλεση του πειράματος Π20 που είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία του λαμπτήρα 

4 για δεύτερη φορά, ο μαθητής Υ77 παρατήρησε προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα και διαπίστωσε ότι ο λαμπτήρας 4 φωτοβόλησε και στο πείραμα Π17. Ακολούθως, 

προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π17 και Π20 και διαπίστωσε 

ότι οι δυο συνδυασμοί διακοπτών είναι διαφορετικοί, χωρίς, ωστόσο, να αντιληφθεί τη 

διαφορετικότητα του διακόπτη 5. Ακολούθως, εκτέλεσε το πείραμα Π21, αφού προηγουμένως 

διαπίστωσε, εξετάζοντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, ότι το συγκεκριμένο 

πείραμα δεν εκτελέστηκε προηγουμένως. Αποτέλεσμα του πειράματος Π21 ήταν η μη 

φωτοβολία λαμπτήρα. Στη συνέχεια, όμως, ο μαθητής Υ77 δεν κατάφευγε στο φύλλο 

καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση σχετικά με τα πειράματα που 

εκτέλεσε προηγουμένως, με αποτέλεσμα να εκτελεστούν πέντε πειράματα σε επανάληψη 

(πειράματα Π22, Π23, Π25, Π27, Π28).  

Φαίνεται, επομένως, ότι η φωτοβολία του λαμπτήρα επιδρούσε ως “θετική ενίσχυση” 

στο μαθητή, με αποτέλεσμα στις επόμενες πειραματικές προσπάθειές του να καταφεύγει στο 

φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση, πριν την εκτέλεση ενός 

πειράματος. Αντίθετα, το αρνητικό αποτέλεσμα ενός πειράματος επιδρούσε ως “αρνητική 

ενίσχυση” στο μαθητή, με αποτέλεσμα στις επόμενες πειραματικές προσπάθειές του να μην 
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καταφεύγει στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση, πριν την 

εκτέλεση ενός πειράματος. 

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και ο μαθητής Μ4, όπως προκύπτει από το απόσπασμα 

που ακολουθεί και τον Πίνακα 63, όπου καταγράφονται τα 16 πρώτα πειράματα που εκτέλεσε 

ο συγκεκριμένος μαθητής. 

Πίνακας 63 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ4 

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ4: Θα ψάξω να βρω ένα πείραμα που δεν το ξανάκανα, για να ανάψω ένα λαμπάκι 

τούτη τη φορά. (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 
δεδομένα). Βρήκα ένα πείραμα που δεν το έχω ξανακάνει. Θα βάλω το 
διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 3 πάνω, το διακόπτη 4 πάνω, το διακόπτη 5 
πάνω και το διακόπτη 1 κάτω (Π17: ΚΠΠΠΠ). Πιστεύω ότι θα ανάψει ένα από 
τα οχτώ λαμπάκια. (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάλι δεν άναψε 
λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ4: Θα συνεχίσω με το διακόπτη 5 κάτω, το διακόπτη 4 πάνω, το διακόπτη 3 κάτω, 

το διακόπτη 2 κάτω και με το διακόπτη 1 κάτω (Π18: ΚΚΚΠΚ). Πιστεύω ότι θα 
ανάψει ένα λαμπάκι. (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 
3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Χμ! Θα συνεχίσω με το διακόπτη 5 πάνω, 
το διακόπτη 4 πάνω, το διακόπτη 3 πάνω και τους διακόπτες 1 και 2 κάτω 
(Π19: ΚΚΠΠΠ). Πιστεύω ότι θα ανάψει πάλι ένα από τα οχτώ λαμπάκια. (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κανένα (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ4: Θα βάλω το διακόπτη 5 κάτω, το διακόπτη 4 κάτω, το διακόπτη 3 πάνω, το 

διακόπτη 2 κάτω και το διακόπτη 1 πάνω και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα 
ανάψει ένα από τα λαμπάκια (Π20: ΚΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε κανένα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε 
επανάληψη). Θα συνεχίσω με το διακόπτη 5 πάνω, το διακόπτη 4 πάνω, το 
διακόπτη 3 κάτω, το διακόπτη 2 πάνω και το διακόπτη 1 κάτω και νομίζω ότι 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ Π9 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Κ ΚΑΜΙΑ

Π2 1=Π, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π10 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ

Π3 1=Κ, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 1 Π11 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ

Π4 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π12 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ 7 

Π5 1=Κ, 2=Π, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ Π13 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ

Π6 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ 6 Π14 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ

Π7 1=Κ, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 5=Κ ΚΑΜΙΑ Π15 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Κ ΚΑΜΙΑ

Π8 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 3 Π16 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Κ ΚΑΜΙΑ
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θα ανάψει ένα λαμπάκι (Π21: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε το λαμπάκι 1 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ4: Με το διακόπτη 5 κάτω, το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 4 κάτω, το διακόπτη 2 

πάνω και το διακόπτη 3 κάτω (Π22: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Αναμένω ότι θα ανάψει ένα από τα οχτώ λαμπάκια. Άναψε το 6 
(ο γενικός διακόπτης είναι κάτω - πείραμα σε επανάληψη). Θα συνεχίσω με το 
διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 πάνω, το διακόπτη 4 
πάνω και το διακόπτη 5 πάνω. (Π23: ΚΚΠΠΠ). Ελπίζω ότι θα ανάψει ένα από 
τα λαμπάκια. (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κανένα (ο 
γενικός διακόπτης είναι πάνω - πείραμα σε επανάληψη). 

 

Είναι φανερό ότι ο μαθητής Μ4 δεν αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα του συστήματος 

εξωτερικής μνήμης. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την εκτέλεση των πειραμάτων Π13-Π16 που 

είχαν ως αποτέλεσμα τη μη φωτοβολία λαμπτήρα (τα πειράματα Π13, Π15 και Π16 

εκτελέστηκαν σε επανάληψη, χωρίς ο μαθητής να το αντιληφθεί), ο μαθητής Μ4 εξέτασε τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, για να εντοπίσει κάποιο πείραμα που δεν είχε εκτελέσει 

προηγουμένως, ώστε να φωτοβολήσει ένα λαμπτήρα. Το πείραμα Π17 εκτελέστηκε με 

αρνητικό αποτέλεσμα. Το αρνητικό αποτέλεσμα του πειράματος Π17 επίδρασε ως αρνητική 

ενίσχυση στο μαθητή, με αποτέλεσμα στις επόμενες έξι πειραματικές προσπάθειές του 

(πειράματα Π18-Π23) να μην καταφύγει στο φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων 

για πληροφόρηση, πριν την εκτέλεση ενός πειράματος. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα 

να εκτελεστούν τέσσερα πειράματα σε επανάληψη. 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι μαθητές κατάφευγαν στο φύλλο καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση αμέσως μετά την εκτέλεση ενός πειράματος, και 

όχι πριν την εκτέλεση του συγκεκριμένου πειράματος. Στις περισσότερες φορές, οι μαθητές 

εξέταζαν τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, μόνο όταν το αποτέλεσμα του πειράματος 

ήταν η φωτοβολία ενός λαμπτήρα, με σκοπό να διαπιστώσουν αν ο συγκεκριμένος λαμπτήρας 

φωτοβόλησε προηγουμένως. Ωστόσο, οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα της 

πρακτικής αυτής, αφού στις επόμενες πειραματικές προσπάθειες δεν εξέταζαν τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους πριν την εκτέλεση ενός πειράματος, όπως φαίνεται 

μέσα από το διάλογο από την ατομική διερεύνηση Μ19, σε συνδυασμό με τον Πίνακα 64 που 

παρουσιάζει τα πρώτα 16 πειράματα που εκτέλεσε ο μαθητής Μ19.  
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Πίνακας 64 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ19 

 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M19: Θα βάλω κάτω μόνο το διακόπτη 3 και θα ανάψει μια λάμπα που δεν άναψε 

ακόμη (Π17: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 
2 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα). 
Τη λάμπα 2 την άναψα ξανά (πείραμα Π7). Ουπς! Έκανα το ίδιο πείραμα 
(πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις στο επόμενο 
πείραμα; 

M19: Θα προχωρήσω. Θα βάλω κάτω τους διακόπτες 2, 3, 4 και τους άλλους 
διακόπτες πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π18: ΠΠΚΚΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης είναι 
κάτω - πείραμα σε επανάληψη).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M19: Θα βάλω κάτω τους διακόπτες 3, 4 και 5 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα 

(Π19: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι η λάμπα 6 
(ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Η λάμπα 6 άναψε ξανά (πείραμα Π18), αλλά το 
πείραμα ήταν διαφορετικό (ο “εικονικός” διακόπτης μετακινήθηκε). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M19: Θα βάλω όλους τους διακόπτες κάτω, εκτός από τον 1 P

ο
P διακόπτη και πιστεύω 

θα ανάψει μια λάμπα πάλι. Ελπίζω να είναι η λάμπα 5 (Π20: ΠΚΚΚΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης ήταν 
κάτω - πείραμα σε επανάληψη). Τώρα, θα βάλω κάτω τους διακόπτες 1, 3 και 
5 και ελπίζω να ανάψει η λάμπα 5 (Π21: ΚΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος).  Άναψε η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω - πείραμα σε 
επανάληψη). 

 

Προκύπτει, επομένως, ότι και ο μαθητής Μ19 δεν αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα της 

καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, αφού κατάφευγε σε πολύ λίγες περιπτώσεις στο 

φύλλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για πληροφόρηση. Πιο αναλυτικά, αμέσως 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 Π9 1, 3, 5 κάτω 1 

Π2 2, 3, 4, 5 κάτω 8 Π11 1, 2, 3, 5 κάτω 3 

Π3 3, 4 κάτω 6 Π11 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 

Π4 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π12 1, 2, 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π13 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π6 όλα πάνω ΚΑΜΙΑ Π14 1, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π7 3 κάτω 2 Π15 1, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π8 3, 5 κάτω 2 Π16 1, 2, 3 κάτω 3 
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μετά την εκτέλεση του πειράματος Π17 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2, ο μαθητής Μ19 

παρατήρησε τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο 

πείραμα εκτελέστηκε σε επανάληψη (πείραμα Π7). Ωστόσο, ο μαθητής Μ19 δεν αντιλήφθηκε 

ότι, εξετάζοντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα πριν την εκτέλεση ενός πειράματος, 

θα μπορούσε να αποφύγει την εκτέλεση πειραμάτων σε επανάληψη. Αρχικά, εκτέλεσε το 

πείραμα Π18 χωρίς να εξετάσει κατά πόσον το πείραμα αυτό εκτελέστηκε προηγουμένως, με 

αποτέλεσμα το πείραμα να εκτελεστεί σε επανάληψη (πείραμα Π3). Ακολούθως, εκτέλεσε το 

πείραμα Π19, χωρίς πάλι να εξετάσει αν το πείραμα αυτό εκτελέστηκε προηγουμένως, με 

αποτέλεσμα να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 6 για δεύτερη φορά. Ο μαθητής προχώρησε σε 

εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων και διαπίστωσε ότι τα δυο πειράματα 

(πειράματα Π18 και Π19) ήταν διαφορετικά, χωρίς, ωστόσο, να συγκρίνει τη θέση των 

διακοπτών στους δυο συνδυασμούς. Παρά το γεγονός ότι ο μαθητής κατέφυγε στο φύλλο 

καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για δεύτερη φορά, δεν αντιλήφθηκε τη 

χρησιμότητα της πρακτικής αυτής, αφού εκτέλεσε τα επόμενα δυο πειράματα (πειράματα Π20 

και Π21), χωρίς να ελέγξει αν τα συγκεκριμένα πειράματα είχαν εκτελεστεί προηγουμένως, με 

αποτέλεσμα να εκτελεστούν και τα δυο σε επανάληψη.  

Παρόμοιο τρόπο εργασίας ακολούθησε και ο μαθητής Μ12, όπως προκύπτει από τον 

διάλογο με τον ερευνητή και τον Πίνακα 65 ο οποίος δείχνει την πορεία πειραματισμού του 

συγκεκριμένου μαθητή. (Ο συγκεκριμένος μαθητής είχε εντοπίσει το γενικό διακόπτη της 

συσκευής σε προγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης). 

Πίνακας 65 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ12 

 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ12: Θα βάλω όλους τους διακόπτες πάνω, εκτός από αυτό το διακόπτη (δείχνει το 

διακόπτη 3) που θα μείνει κάτω. Θα ανάψει μια λάμπα που δεν άναψε ακόμη 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 2 Π7 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Κ, 5=Π 6 

Π2 1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π8 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Π 3 

Π3 1=Κ, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 5=Κ ΚΑΜΙΑ Π9 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 2 

Π4 1=Π, 2=Π, 3=Π, 4=Π, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π10 1=Κ, 2=Π, 3=Κ, 4=Π, 5=Κ 1 

Π5 1=Π, 2=Κ, 3=Π, 4=Κ, 5=Π ΚΑΜΙΑ Π11 1=Π, 2=Π, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ 6 

Π6 1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ 7    
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(Π12: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο 
γενικός διακόπτης ήταν κάτω). (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Η λάμπα 2 άναψε ακόμα δυο φορές. 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ12: Θα βάλω το 1 πάνω, το 2 κάτω, το 3 κάτω, το 4 πάνω και το 5 κάτω και θα 

ανάψει μια λάμπα που δεν άναψε ακόμη (Π13: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
(Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Η λάμπα 4 
άναψε για πρώτη φορά.  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ12: Θα αφήσω πάλι το 3 κάτω και θα βάλω το 1 κάτω, το 2 πάνω, το 4 κάτω και το 

5 πάνω και θα ανάψει μια λάμπα που δεν άναψε ακόμη (Π14: ΚΠΚΚΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 5 (ο γενικός διακόπτης ήταν κάτω). 
(Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Και η λάμπα 
5 άναψε για πρώτη φορά. Μου έμεινε μόνο η λάμπα 8. 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις στο επόμενο 
σου πείραμα; 

Μ12: Θα προχωρήσω μέχρι να ανάψω τη λάμπα 8. Θα βάλω τους διακόπτες 2, 3, 5 
κάτω και τους διακόπτες 1, 4 πάνω. Νομίζω ότι θα ανάψει η λάμπα 8 (Π15: 
ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός 
διακόπτης ήταν κάτω - πείραμα σε επανάληψη). Θα βάλω το 1 και το 3 κάτω 
και τους άλλους πάνω. Πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 8 (Π16: ΚΠΚΠΠ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ12: Θα βάλω το 4 και το 1 πάνω και τους άλλους κάτω και θα ανάψει η λάμπα 8 

(Π17: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο 
γενικός διακόπτης ήταν κάτω - πείραμα σε επανάληψη). Τώρα, θα βάλω το 3 
και το 5 κάτω και το 1, 2 και 4 πάνω και θα ανάψει η λάμπα 8 (Π18: ΠΠΚΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης 
ήταν κάτω - πείραμα σε επανάληψη). 

 

Ο μαθητής Μ12 δεν αξιοποίησε το σύστημα εξωτερικής μνήμης του, για να αποφύγει 

την εκτέλεση τεσσάρων πειραμάτων σε επανάληψη. Αρχικά, εκτέλεσε το πείραμα Π12 στο 

οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 2. Ο μαθητής παρατήρησε τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα και διαπίστωσε ότι ο λαμπτήρας 2 φωτοβόλησε ακόμα δυο φορές (πειράματα Π1 και 

Π9). Ωστόσο, ο μαθητής Μ12 δεν αντιλήφθηκε ότι οι συνδυασμοί των διακοπτών στα 

πειράματα Π1 και Π9 ήταν οι ίδιοι και επομένως θα ήταν εξίσου χρήσιμη η πρακτική να 

εξετάζει τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα πριν την εκτέλεση του πειράματος, αφού με 

τον τρόπο αυτό θα απέφευγε την εκτέλεση ενός πειράματος σε επανάληψη. Ακολούθως, 

εκτέλεσε τα πειράματα Π13 και Π14 στα οποία φωτοβόλησαν οι λαμπτήρες 4 και 1, αντίστοιχα. 

Ο μαθητής, όμως, και πάλι δεν έλεγξε τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα πριν την 
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εκτέλεση των δυο πειραμάτων, αλλά αμέσως μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων 

πειραμάτων. Παρά το γεγονός ότι ο μαθητής κατέφυγε για τρεις συνεχόμενες φορές στο 

φύλλο καταγραφής για πληροφόρηση, εκτέλεσε στη συνέχεια μια αλληλουχία τεσσάρων 

πειραμάτων (πειράματα Π15-Π18), χωρίς να παρατηρήσει τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα, με αποτέλεσμα να εκτελεστούν και τα τέσσερα πειράματα σε επανάληψη. 

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος μαθητής εκτέλεσε το πείραμα ΠΚΚΠΚ τρεις φορές, χωρίς να το 

αντιληφθεί. Προκύπτει, ακόμη, ότι ο μαθητής Μ12 εργάστηκε ως μηχανικός (Schauble κ.ά., 

1991), αφού στόχος του ήταν η φωτοβολία των λαμπτήρων της συσκευής και όχι ο 

εντοπισμός αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές-διακόπτες της διερεύνησης.  

Ο μαθητής Μ14 αντιμετώπισε και μια διαφορετική δυσκολία, όπως προκύπτει από το 

απόσπασμα που ακολουθεί και τον Πίνακα 66, όπου καταγράφονται τα 14 πρώτα πειράματα 

που εκτέλεσε. (Ο μαθητής είχε εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής σε προγενέστερο 

χρονικό σημείο της διερεύνησης). 

Πίνακας 66 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ14 

 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
M14: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Μου έμειναν 

να ανάψω τις λάμπες 5 και 8. Χμ! Για να ανάψω τη λάμπα 8, θα βάλω κάτω το 
διακόπτη 3 μαζί με τους διακόπτες 1, 2 και 5 (Π15: ΚΚΚΠΚ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης είναι 
κάτω). (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Η 
λάμπα 3 άναψε ξανά και στο πείραμα 3. Θα βάλω, τώρα, μαζί με το διακόπτη 3 
και τους διακόπτες 4 και 2 κάτω και θα ανάψει, είτε η λάμπα 5, είτε η λάμπα 8 
(Π16: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Ζήτω!!! Άναψε η 
λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Μου έμεινε να ανάψω τη λάμπα 5. 
Θα ανεβάσω το διακόπτη 4 (οι άλλοι διακόπτες έμειναν στην προηγούμενη 
θέση τους) και θα ανάψει η λάμπα 5 (Π17: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). (Εξετάζει 
προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Η λάμπα 4 άναψε πάλι 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 Όλοι κάτω 7 Π8 1, 3, 5 κάτω 2, 4 πάνω 1 

Π2 1, 2, 3 πάνω 4, 5 κάτω ΚΑΜΙΑ Π9 1, 2, 4 πάνω 3, 5 κάτω 2 

Π3 1, 2, 3 κάτω 4, 5 πάνω 3 Π10 1, 4, 5 πάνω 2, 3 κάτω 4 

Π4 1, 2, 4, 5 πάνω 3 κάτω 2 Π11 1, 3, 4, 5 πάνω 2 κάτω ΚΑΜΙΑ 

Π5 1, 3, 5 κάτω 2, 4 πάνω 1 Π12 1, 4 πάνω 2, 3, 5 κάτω 4 

Π6 1 κάτω 2, 3, 4, 5 πάνω ΚΑΜΙΑ Π13 1, 2, 3, 4, 5 κάτω 7 

Π7 1, 3 κάτω 2, 4, 5 πάνω 1 Π14 3, 4, 5 κάτω 1, 2 πάνω 6 
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στο πείραμα 10 (πείραμα σε επανάληψη). Συμπεραίνω ότι η  κάθε λάμπα 
ανάβει με πολλούς τρόπους. 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
M14:  Για να ανάψω τη λάμπα 5, θα βάλω κάτω όλους τους διακόπτες, εκτός από τον 

1 και τον 5 (Π18: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Η λάμπα 8 
(ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα 
πειραματικά δεδομένα). Και η λάμπα 8 άναψε περισσότερες από μια φορά 
(πείραμα σε επανάληψη).  

 

Ο μαθητής Μ14 κατάφευγε στο φύλο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων για 

πληροφόρηση αμέσως μετά από την εκτέλεση κάθε πειράματος και επικεντρωνόταν μόνο 

στον αριθμό του λαμπτήρα που φωτοβόλησε, χωρίς να ελέγχει τη θέση των διακοπτών σε 

κάθε συνδυασμό. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα από τη μια, να καταλήγει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής και, από την άλλη, να 

εκτελεί πειράματα σε επανάληψη. Για παράδειγμα, αμέσως μετά την εκτέλεση του 

πειράματος Π17 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 4, ο μαθητής Μ14 παρατήρησε τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “η κάθε λάμπα 

ανάβει με πολλούς τρόπους.” Ωστόσο, αν προχωρούσε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών 

στα πειράματα που φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 4 (πειράματα Π10 και Π17), θα διαπίστωνε ότι τα 

δυο πειράματα ήταν τα ίδια. Παρομοίως, αν σύγκρινε τη θέση των διακοπτών στα πειράματα 

που φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 3 (πειράματα Π3 και Π15) και ο λαμπτήρας 8 (πειράματα Π16 

και Π18), θα διαπίστωνε ότι το κάθε ζευγάρι πειραμάτων ήταν τα ίδια. Προκύπτει, επομένως, 

ότι ο μαθητής (Μ)14 όχι μόνο δεν αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα της καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων, αλλά είχε και περιορισμένη παρατηρητικότητα.  

Όλοι οι μαθητές που εντόπισαν είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς 

διακόπτες της συσκευής, με εξαίρεση τους μαθητές Υ70, Υ74 και Υ78, θα μπορούσαν να 

εντοπίσουν τόσο τον “εικονικό,” όσο και το γενικό διακόπτη της συσκευής σε προγενέστερο 

χρονικό σημείο της διερεύνησης, αν αξιοποιούσαν πιο αποτελεσματικά τα πειραματικά 

δεδομένα τους. Για παράδειγμα, ο μαθητής Μ20 εκτέλεσε στα αρχικά στάδια της διερεύνησης 

την ακόλουθη αλληλουχία πειραμάτων: Π1 (1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Κ, 5=Κ), Π2 (1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 

4=Κ, 5=Π), Π3 (1=Κ, 2=Κ, 3=Κ, 4=Π, 5=Π), Π4 (1=Κ, 2=Κ, 3=Π, 4=Π, 5=Π). Αν ο 

συγκεκριμένος μαθητής αξιοποιούσε πιο αποτελεσματικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα του, θα διαπίστωνε ότι στο πείραμα Π4 δε φωτοβόλησε λαμπτήρας όταν ο 

διακόπτης 3 μετακινήθηκε από τη θέση κάτω, στη θέση πάνω και, διατυπώνοντας τις σχετικές 
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υποθέσεις, θα εντόπιζε το γενικό διακόπτη της συσκευής. Με ανάλογο τρόπο, αν ο μαθητής 

προέβαινε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π1 και Π2 στα οποία 

φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 7, θα αντιλαμβανόταν τη διαφορετικότητα του διακόπτη 5. Ο 

μαθητής Μ20, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τόσο τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη, όσο 

και του “εικονικού” διακόπτη, θα περιόριζε σε σημαντικό βαθμό το χώρο των πειραμάτων 

του, αφού, στα επόμενα πειράματα που θα εκτελούσε, θα περιοριζόταν μόνο στη μετακίνηση 

των υπόλοιπων τριών διακοπτών που περιγράφουν ένα χώρο πειραμάτων περιορισμένο σε 8 

μόνο πειράματα.  

4.2.11 Διαχείριση Ασύμφωνων Πειραματικών Δεδομένων 

Οι μαθητές, μετά τη διατύπωση των αρχικών υποθέσεών τους (θεωριών) για τον τρόπο 

λειτουργίας της συσκευής, το ρόλο των διακοπτών και τη φωτοβολία των λαμπτήρων, 

προχώρησαν σε μια σειρά από πειράματα  με τη συσκευή, για να ελέγξουν τις υποθέσεις τους.  

Από τις προσπάθειες αυτές θα συζητηθούν ιδιαίτερα η προκατάληψη της επιβεβαίωσης 

(confirmation bias), η παραγνώριση των ασύμφωνων πειραματικών δεδομένων και ο 

συντονισμός υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων 

4.2.11.1 Προκατάληψη της Επιβεβαίωσης (Confirmation Bias)  

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών (n= 55) επέλεγε να εκτελεί πειράματα με τη 

συσκευή που είχαν σκοπό να επιβεβαιώσουν παρά να απορρίψουν τις υποθέσεις τους. Η τάση 

αυτή των ατόμων ονομάστηκε από τον Wason (1960) ως “προκατάληψη της επιβεβαίωσης” 

(confirmation bias) και από τους Klayman και Ha (1987, 1989) ως “στρατηγική του θετικού 

ελέγχου” (positive-test strategy). Ένα παράδειγμα θετικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε από το 

μαθητή Μ7, όπως δείχνει ο Πίνακας 67 που ακολουθεί παρουσιάζει τα 5 πρώτα πειράματα 

που εκτελέστηκαν από το μαθητή Μ7.  

 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ7: Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 κάτω, το 

διακόπτη 4 πάνω και το διακόπτη 5 πάνω (Π6: ΚΚΚΠΠ) και πιστεύω ότι θα 
ανάψει ένα από τα λαμπάκια. (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Επιτέλους  

         άναψε λαμπάκι. Άναψε το 3 P

ο
P λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

(Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Παρατήρησα ότι το  
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Πίνακας 67 
 

Πορεία Πειραματισμού Μαθητή Μ7 

 
        λαμπάκι άναψε, όταν έβαλα τους τρεις πρώτους διακόπτες κάτω. Χμ! Μια 

στιγμή.Μήπως όταν είναι κάτω οι τρεις πρώτοι διακόπτες, ανάβει λαμπάκι; 
Τώρα, θα βάλω πάλι τους τρεις πρώτους διακόπτες κάτω μαζί με το διακόπτη 4 
(στη θέση κάτω) (Π7: ΚΚΚΚΠ) και πιστεύω ότι θα ανάψει πάλι ένα λαμπάκι. 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το 7ο λαμπάκι (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). Θα κάμω ακόμα ένα πείραμα όπου θα βάλω τους τρεις 
πρώτους διακόπτες κάτω. (Παρατηρεί τα καταγραμμένα πειραματικά 
δεδομένα). Χμ! Θα τους βάλω όλους κάτω (Π8: ΚΚΚΚΚ) και πιστεύω ότι θα 
ανάψει πάλι ένα λαμπάκι. (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι 
το 7ο λαμπάκι (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ7: Έκαμα τρία πειράματα στα οποία έβαλα τους τρεις πρώτους διακόπτες κάτω και 

άναψε λαμπάκι. Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι όταν οι τρεις πρώτοι διακόπτες είναι 
κάτω, ανάβει πάντοτε ένα λαμπάκι. 

 

Ο μαθητής Μ7, στον προηγούμενο διάλογο, εκτέλεσε δυο πειράματα θετικού ελέγχου 

με σκοπό να επιβεβαιώσει την υπόθεση που διατύπωσε. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την 

εκτέλεση του πειράματος Π6 που είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία λαμπτήρα για πρώτη 

φορά, ο μαθητής Μ7 υποστήριξε ότι “όταν οι τρεις πρώτοι διακόπτες βρίσκονται στη θέση 

κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε τα πειράματα 

Π7 και Π8 στα οποία φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 7, γεγονός που θεωρήθηκε από το μαθητή ως 

επιβεβαίωση της υπόθεσης που είχε διατυπώσει. Ωστόσο, όλα τα πειράματα θετικού ελέγχου 

που πιθανόν να εκτελούσε ο μαθητής, για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, θα είχαν ως 

αποτέλεσμα την επιβεβαίωση και όχι την απόρριψή της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

αποτέλεσμα όλων των πειραμάτων όπου οι τρεις πρώτοι διακόπτες βρίσκονται στη θέση κάτω 

είναι η φωτοβολία λαμπτήρα, αφού ο διακόπτης 3 (γενικός διακόπτης) βρίσκεται στη θέση 

κάτω. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μαθητής δεν ενδιαφερόταν 

για το αποτέλεσμα ενός διακόπτη, αλλά μόνο για το αθροιστικό αποτέλεσμα τριών ή 

Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα Π/μα Καταγραφή Μαθητή Λάμπα 

Π1 
1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω, 

4 πάνω, 5 πάνω 
ΚΑΜΙΑ Π4 

1 πάνω, 2 πάνω, 3 πάνω, 
4 κάτω, 5 κάτω 

ΚΑΜΙΑ 

Π2 
1 πάνω, 2 πάνω, 3 πάνω,

4 πάνω, 5 κάτω 
ΚΑΜΙΑ Π5 

1 πάνω, 2 κάτω, 3 πάνω, 
4 πάνω, 5 κάτω 

ΚΑΜΙΑ 

Π3 
1 κάτω, 2 πάνω, 3 πάνω, 4 

πάνω, 5 κάτω 
ΚΑΜΙΑ    
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περισσότερων διακοπτών. Με τον τρόπο αυτό έμμεσα αναδεικνύεται και η αδυναμία του για 

έλεγχο μεταβλητών. 

Αντίθετα, μόνο 5 μαθητές (Υ) (Υ61, Υ69, Υ70, Υ73, Υ80) εκτέλεσαν έστω κι ένα πείραμα 

αρνητικού ελέγχου, για να συλλέξουν πειραματικά δεδομένα με σκοπό να απορρίψουν και όχι 

να επιβεβαιώσουν την υπόθεση. Στις τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις (Υ61, Υ69, Υ70, Υ73), 

το πείραμα αρνητικού ελέγχου που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη μιας 

λανθασμένης υπόθεσης, όπως προκύπτει από το απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Υ61 

που ακολουθεί: 

Y61: Θα βάλω τους διακόπτες 1 και 5 πάνω και τους διακόπτες 2, 3 και 4 κάτω. Θα 
ανάψει σίγουρα μια λάμπα, γιατί βρήκα ότι, για να ανάψει λάμπα, πρέπει ο 
διακόπτης 1 να είναι πάνω και ο διακόπτης 3 κάτω (Π11: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 8η λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι 
κάτω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Y61: Ναι. Όταν είναι ο διακόπτης 1 πάνω και ο διακόπτης 3 κάτω, ανάβει μια από τις 

λάμπες. 
Ερευνητής: Τι θα κάνεις τώρα;  
Y61: Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω και το διακόπτη 3 κάτω, για να δω αν αυτό που 

βρήκα είναι σωστό. Αν δεν ανάψει λάμπα, τότε είναι σωστό αυτό που βρήκα. 
Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3, 4 κάτω. Αναμένω ότι δε θα ανάψει λάμπα, 
γιατί έβαλα τους διακόπτες 1 και 3 κάτω (Π12: ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι;  
Y61: Ναι. Μόνο ο διακόπτης 3 (γενικός διακόπτης) βοηθά. Το διακόπτη 1, όταν τον 

έχω πάνω μαζί με το διακόπτη 3, ανάβει λάμπα. Όταν τον έχω κάτω μαζί με το 
διακόπτη 3, πάλι ανάβει λάμπα. Άρα, όταν ο διακόπτης 3 είναι κάτω, ανάβει 
μια από τις λάμπες. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Y61: Το διακόπτη 3 δε θα τον ξαναπάρω πάνω. Θα ασχολούμαι μόνο με τους 

διακόπτες 1, 2, 4 και 5. 

 

Ο μαθητής Υ61 διατύπωσε τη λανθασμένη υπόθεση ότι “όταν ο διακόπτης 1 βρίσκεται 

στη θέση πάνω και ο διακόπτης 3 βρίσκεται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Η 

υπόθεση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσικά αποτέλεσμα ενός ορθού επαγωγικού 

συλλογισμού, αλλά περιγραφή ενός συγκεκριμένου πειράματος. Αν όμως ο συγκεκριμένος 

μαθητής, για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτελούσε πειράματα θετικού ελέγχου (π.χ., 

ΠΚΚΚΚ, ΠΚΚΠΠ, ΠΠΚΠΠ), τότε η υπόθεσή του θα επιβεβαιωνόταν, αφού στα πειράματα 

αυτά θα φωτοβολούσε ένας λαμπτήρας, επειδή ο γενικός διακόπτης θα βρισκόταν στη θέση 
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κάτω. Εκτελώντας, όμως, ένα πείραμα αρνητικού ελέγχου ο μαθητής Υ61 όχι μόνο απόρριψε 

μια λανθασμένη υπόθεση, αλλά κατάφερε να εντοπίσει και το γενικό διακόπτη της συσκευής.  

Αντίθετα, το πείραμα αρνητικού ελέγχου που εκτελέστηκε από το μαθητή Υ80 είχε ως 

αποτέλεσμα την επιβεβαίωση μιας λανθασμένης υπόθεσης: 

Υ80: Θα κατεβάσω τους διακόπτες 2, 3 και 5 και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα ανάψει 
μια λάμπα (Π12: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω).  

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ80: Ναι. Συμπεραίνω ότι, όταν βάζω τους πιο πολλούς διακόπτες κάτω, ανάβει μια 

λάμπα.  
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ80: Θα δοκιμάσω ένα πείραμα για να δω αν το συμπέρασμά μου είναι σωστό. Θα 

βάλω τους περισσότερους διακόπτες πάνω και αν δεν ανάψει λάμπα, τότε το 
συμπέρασμά μου είναι σωστό. Θα βάλω πάνω τους διακόπτες 1, 2, 3 και 5 
(Π13: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο 
γενικός διακόπτης είναι πάνω). Άρα, για να ανάβει λάμπα, πρέπει οι πιο πολλοί 
διακόπτες να είναι κάτω.  

 

Αμέσως μετά την εκτέλεση του πειράματος Π12 που είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία 

του λαμπτήρα 4, ο μαθητής Υ80 διατύπωσε τη λανθασμένη υπόθεση ότι, “όταν βρίσκονται οι 

περισσότεροι διακόπτες στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Θεωρούσε, δηλαδή, ότι οι 

διακόπτες δρουν αθροιστικά. Η υπόθεση αυτή επηρεάζει σημαντικά τη διερεύνηση, αφού 

μειώνεται σημαντικά τόσο ο χώρος των υποθέσεων, όσο και ο χώρος των πειραμάτων. Για να 

ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε ένα πείραμα αρνητικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, εκτέλεσε 

το πείραμα Π13 στο οποίο η πλειοψηφία των διακοπτών τοποθετήθηκε στη θέση πάνω 

(ΠΠΠΚΠ) με αρνητικό αποτέλεσμα, γεγονός που θεωρήθηκε από το μαθητή Υ80 ως 

επιβεβαίωση της υπόθεσης που είχε διατυπώσει προηγουμένως.  

4.2.11.2 Παραγνώριση Ασύμφωνων Πειραματικών Δεδομένων 

Δεκατρείς μαθητές (Υ), δεκατρείς μαθητές (Μ) και δέκα εννιά μαθητές (Χ) επέμεναν ή 

έδειξαν ακατανόητη και σταθερή εμμονή στην αρχική τους υπόθεση, αγνοώντας τα 

πειραματικά δεδομένα που την αντέκρουαν ή που δεν την υποστήριζαν. Από τους 45 αυτούς 

μαθητές, 7 μαθητές (Υ) (Υ65, Υ67, Υ68, Υ69, Υ72, Υ76, Υ80), 4 μαθητές (Μ) (M1, Μ5, Μ13, Μ16) 

και 3 μαθητές (Χ) (Χ63, Χ68, Χ80) επέμεναν στην αρχική τους υπόθεση για φωτοβολία 

περισσότερων του ενός λαμπτήρα, παρόλο ότι τα πειραματικά αποτελέσματα δεν την 
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επιβεβαίωναν. Στο απόσπασμα από την ατομική διερεύνηση Υ69, φαίνεται ξεκάθαρα η εμμονή 

του συγκεκριμένου μαθητή στην αρχική του υπόθεση. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Υ69: Οι λάμπες είναι οχτώ και οι διακόπτες πέντε. Άρα, πιστεύω ότι ο κάθε διακόπτης 

ανάβει μια λάμπα. Νομίζω ότι αν βάλω όλους τους διακόπτες κάτω και πατήσω 
το κουμπί (δοκιμαστικό), θα ανάψουν πέντε λάμπες μαζί (Π1: ΚΚΚΚΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η καφέ λάμπα που έχει το νούμερο 
7 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ69: Θα βάλω όλους τους διακόπτες πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψουν πέντε λάμπες, 

γιατί τους έβαλα όλους πάνω (Π2: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). Χμ! Νομίζω 
ότι, για να ανάβουν οι λάμπες, θα πρέπει οι διακόπτες να είναι κάτω. 

Ερευνητής: Πώς θα συνεχίσεις τώρα; 
Υ69: Θα βάλω το διακόπτη 3 κάτω και θα ανάψει μια λάμπα, επειδή έβαλα ένα 

διακόπτη κάτω (Π3: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
πορτοκαλιά λάμπα. Το νούμερο 2 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Είμαι 
σωστός. 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις με το επόμενο σου 
πείραμα; 

Υ69: Θα προχωρήσω στο επόμενο πείραμα. Θα βάλω το διακόπτη 5 κάτω και 
πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή έβαλα ένα διακόπτη κάτω (Π4: 
ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω). Θα βάλω, τώρα, μόνο το διακόπτη 1 κάτω και πιστεύω 
ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή έβαλα ένα διακόπτη κάτω (Π5: ΚΠΠΠΠ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 
είναι πάνω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ69: Ναι. Πρέπει να βάζω περισσότερους διακόπτες κάτω, για να ανάψουν οι λάμπες. 

Θα βάλω δυο διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 2 και 4 κάτω και 
αναμένω να ανάψουν δυο λάμπες, γιατί έβαλα κάτω δυο διακόπτες (Π6: 
ΚΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ69: Ακόμα δεν κατάφερα να ανάψω περισσότερες από μια (λάμπες). Θα βάλω τους 

διακόπτες 1, 2 και 4 κάτω και τους άλλους (διακόπτες) πάνω και αναμένω να 
ανάψουν τρεις λάμπες, γιατί έβαλα τρεις διακόπτες κάτω (Π7: ΚΚΠΚΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

 

Ο συγκεκριμένος διάλογος δείχνει ότι ο μαθητής Υ69 δεν ήταν πρόθυμος όχι μόνο να 

διαφοροποιήσει την αρχική του υπόθεση για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής με βάση 

ασύμφωνα δεδομένα, αλλά και να διατυπώσει μια εναλλακτική υπόθεση που να επεξηγεί 

καλύτερα τα πειραματικά του δεδομένα. Πιο αναλυτικά, ο μαθητής Υ69 διατύπωσε την αρχική 

υπόθεση ότι “ο κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για τη φωτοβολία ενός λαμπτήρα, οι οποίοι 
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φωτοβολούν ταυτόχρονα.” Για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, τοποθέτησε όλους τους 

διακόπτες στη θέση κάτω (πείραμα Π1) και υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν ταυτόχρονα 

πέντε λαμπτήρες. Το πείραμα Π1 εκτελέστηκε με αποτέλεσμα τη φωτοβολία του λαμπτήρα 7. 

Ακολούθως, εκτελέστηκε το πείραμα Π2 στο οποίο ο μαθητής Υ69 υποστήριξε ότι θα 

φωτοβολήσουν ταυτόχρονα πέντε λαμπτήρες, επειδή τοποθετήθηκαν όλοι οι διακόπτες στη 

θέση πάνω με αρνητικό αποτέλεσμα. Τότε, ο μαθητής Υ69 διατύπωσε την υπόθεση ότι “για να 

φωτοβολούν οι λαμπτήρες, θα πρέπει οι διακόπτες να τοποθετούνται στη θέση κάτω,” 

επηρεασμένος, προφανώς, από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής και τις γνώσεις που 

αποκτούνται στο μάθημα της Επιστήμης, όπου για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας πρέπει ο 

διακόπτης να μετακινηθεί από τη θέση πάνω στη θέση κάτω. Αμέσως μετά, o μαθητής 

εκτέλεσε το πείραμα Π3 στο οποίο υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, επειδή 

τοποθετήθηκε στη θέση κάτω ένας διακόπτης. Αποτέλεσμα του πειράματος Π3 ήταν η 

φωτοβολία του λαμπτήρα 2, γεγονός που θεωρήθηκε από το μαθητή ως επιβεβαίωση της 

υπόθεσής του. Στη συνέχεια, ο μαθητής Υ69 εκτέλεσε δυο πειράματα (πειράματα Π4 και Π5), 

όπου τοποθέτησε ένα διακόπτη στη θέση κάτω και στα οποία υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει 

ένας λαμπτήρας, επειδή τοποθετήθηκε στη θέση κάτω ένας διακόπτης. Το αποτέλεσμα και 

των δυο πειραμάτων ήταν η μη φωτοβολία λαμπτήρα. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση δεν 

επαληθεύτηκε, ο μαθητής Υ69 εκτέλεσε ακόμα δυο πειράματα στα οποία διατύπωσε την ίδια 

υπόθεση. Στο πείραμα Π6 τοποθέτησε δυο διακόπτες στη θέση κάτω και υποστήριξε ότι θα 

φωτοβολήσουν δυο λαμπτήρες ταυτόχρονα, ενώ στο πείραμα Π7 τοποθέτησε τρεις διακόπτες 

στη θέση κάτω και υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν τρεις λαμπτήρες ταυτόχρονα. 

Αποτέλεσμα και των δυο πειραμάτων ήταν η μη φωτοβολία λαμπτήρα.  

Προκύπτει, ακόμη, ότι ο συγκεκριμένος μαθητής ήταν προσκολλημένος επιλεκτικά 

στα θετικά πειράματα τα οποία θεωρούσε ότι επιβεβαιώνουν την υπόθεση που είχε 

διατυπώσει, ενώ απέρριπτε τα αρνητικά πειράματα, επειδή τα θεωρούσε ότι δεν έδιναν 

πολύτιμη πληροφόρηση.   

Παρόμοια δυσκολία αντιμετώπισε και ο μαθητής Χ80, όπως φαίνεται μέσα από τον 

ακόλουθο διάλογο: 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Χ80: Πιστεύω ότι, αν κατεβάσω ένα διακόπτη, θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 
Ερευνητής: Ποιο πείραμα θα εκτελέσεις;  
Χ80: Θα κατεβάσω τον 1 P

ο
P διακόπτη και όταν πατήσω το κόκκινο κουμπάκι 

(δοκιμαστικό), θα ανάψουν και οι οχτώ λάμπες (Π1: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την 
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εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό  σου πείραμα;  
Χ80: Θα βάλω μόνο τον 3P

ο
P διακόπτη κάτω και θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π2: 

ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 2P

η
P λάμπα (ο γενικός 

διακόπτης είναι κάτω). 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ80: Για να ανάψουν όλες οι λάμπες, πρέπει να βάλω περισσότερους διακόπτες κάτω. 

Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 3 κάτω, το 
διακόπτη 4 πάνω και το διακόπτη 5 κάτω. Πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι 
λάμπες, επειδή έβαλα περισσότερους διακόπτες κάτω (Π3: ΚΠΚΠΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 1 P

η
P λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι 

κάτω).  
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ80: Θα βάλω τώρα τους διακόπτες 1 και το 2 κάτω, τους διακόπτες 3 και 4 πάνω 

και το διακόπτη 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες (Π4: ΚΚΠΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης 
είναι πάνω).  

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Χ80: Θα προχωρήσω. Θα βάλω τους διακόπτες 2, 3 και 4 πάνω και τους διακόπτες 1 

και 5 κάτω και νομίζω ότι τούτη τη φορά θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π5: 
ΚΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ80: Θα βάλω όλους τους διακόπτες κάτω, για να είμαι σίγουρος ότι θα ανάψουν όλα 

τα λαμπάκια (Π6: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε 
πάλι μια από τις οχτώ λάμπες. Η 7P

η 
Pλάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω).   

 

Από τον προηγούμενο διάλογο φαίνεται ότι και ο μαθητής Χ80 επέμενε στην αρχική 

του υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, παρά τα πειραματικά 

δεδομένα που δεν την υποστήριζαν. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Χ80 διατύπωσε την αρχική 

υπόθεση ότι “αν τοποθετηθεί ένας διακόπτης στη θέση κάτω, θα φωτοβολήσουν  ταυτόχρονα 

όλοι οι λαμπτήρες.” Θεωρούσε, δηλαδή, ότι η διερεύνηση θα τερματιζόταν με την εκτέλεση 

ενός μόνο πειράματος. Αρχικά, εκτέλεσε το πείραμα Π1 στο οποίο τοποθέτησε το διακόπτη 1 

στη θέση κάτω και υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Παρά το 

αρνητικό αποτέλεσμα του πειράματος Π1, ο μαθητής Χ80 εκτέλεσε και το πείραμα Π2 στο 

οποίο τοποθέτησε το διακόπτη 3 στη θέση κάτω και υποστήριξε πάλι ότι θα φωτοβολήσουν 

όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Αποτέλεσμα του πειράματος Π2 ήταν η φωτοβολία του 

λαμπτήρα 2. Παρόλο το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των δυο πρώτων πειραμάτων δεν 

επιβεβαίωσαν την αρχική του υπόθεση, ο μαθητής Χ80, αντί να διαφοροποιήσει την αρχική 

του υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, υποστήριξε, επηρεασμένος 
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από τις καθημερινές εμπειρίες, ότι “για να φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να τοποθετηθούν περισσότεροι διακόπτες στη θέση κάτω.” Για να ελέγξει τη νέα 

υπόθεσή του, ο μαθητής Χ80 εκτέλεσε μια αλληλουχία τεσσάρων πειραμάτων (πειράματα Π3-

Π6) στα οποία υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες. Στα 

πειράματα Π3 και Π6 φωτοβόλησε ένας λαμπτήρας (λαμπτήρας 1 και 7, αντίστοιχα), ενώ τα 

πειράματα Π4 και Π5 είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. 

Συνολικά 31 μαθητές, δηλαδή, έξι μαθητές (Υ) (Υ63, Υ64, Υ70, Υ77, Υ78, Υ79), εννιά 

μαθητές (Μ) (Μ4, Μ6, Μ7, Μ11, Μ14, Μ15, Μ17, Μ19, Μ20) και δέκα έξι μαθητές (Χ) (Χ61, Χ64, 

Χ65, Χ66, Χ67, Χ69, Χ70, Χ71, Χ72, Χ73, Χ74, Χ75, Χ76, Χ77, Χ78, Χ79) διατύπωσαν μια 

διαφορετική αρχική υπόθεση για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, την οποία δε 

διαφοροποιούσαν παρά τα πειραματικά δεδομένα που δεν την επιβεβαίωναν ή δεν την 

υποστήριζαν. Ο μαθητής Υ63 αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι λειτουργεί αυτή η συσκευή; 
Υ63: Όταν κατεβάσω ένα διακόπτη και πατήσω το κόκκινο κουμπάκι (δοκιμαστικό), 

θα ανάψει μια λάμπα.  
Ερευνητής: Ποιο πείραμα θα εκτελέσεις πρώτο;  
Υ63: Θα κατεβάσω το διακόπτη 3 και θα ανάψει μια λάμπα, όταν πατήσω το κόκκινο 

κουμπάκι (Π1: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα με το νούμερο 2 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Αυτό που είπα στην 
αρχή είναι σωστό. 

Ερευνητής: Δηλαδή;  
Υ63: Για να ανάψει λάμπα, πρέπει να βάζω ένα διακόπτη κάτω κάθε φορά. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ63: Θα προσπαθήσω να ανάψω κι άλλη λάμπα. Θα πάρω πάνω το διακόπτη 3 και 

θα κατεβάσω το διακόπτη 2. Πιστεύω ότι θα ανάψει ακόμα μια λάμπα, όταν 
πατήσω το κόκκινο κουμπάκι (Π2: ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ63: Θα βάλω πάνω το διακόπτη 2 και θα κατεβάσω κάτω το διακόπτη 5. Πιστεύω 

ότι θα ανάψει μια λάμπα πάλι (Π3: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξεις σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις στο επόμενο 
πείραμα; 

Υ63: Θα προχωρήσω. Θα βάλω πάνω το διακόπτη 5 και θα κατεβάσω το διακόπτη 1. 
Πιστεύω ότι θα ανάψει μια λαμπίτσα (Π4: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε πάλι λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ63: Όχι. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ63: Θα βάλω πάνω το διακόπτη 1 και θα κατεβάσω το διακόπτη 4 (οι διακόπτες 2, 

3 και 5 παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους). Πιστεύω ότι θα ανάψει μια 
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λάμπα πάλι (Π5: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω).  

 

Ο διάλογος φαίνεται να τεκμηριώνει όχι μόνο την απροθυμία του μαθητή Υ63 να 

απορρίψει την αρχική του υπόθεση με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, αλλά και την 

αδυναμία του να διαφοροποιεί τους διακόπτες. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Υ63 διατύπωσε την 

αρχική υπόθεση ότι “όταν τοποθετηθεί ένας διακόπτης στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας 

λαμπτήρας.” Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής, ο μαθητής Υ63 εκτέλεσε το πείραμα Π1 που 

είχε ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία του λαμπτήρα 2. Ο μαθητής θεώρησε ότι το αποτέλεσμα 

του πειράματος Π1 επιβεβαίωσε την αρχική του υπόθεση και προχώρησε στην εκτέλεση και 

του πειράματος Π2 στο οποίο δε φωτοβόλησε λαμπτήρας. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα του 

πειράματος Π2, ο μαθητής Υ63 όχι μόνο δεν απόρριψε ή δεν τροποποίησε την αρχική του 

υπόθεση, αλλά προχώρησε και στην εκτέλεση και των υπόλοιπων τριών πειραμάτων που 

αντιστοιχούσαν στη μετακίνηση των υπόλοιπων τριών διακοπτών στη θέση κάτω, ενός κάθε 

φορά, διατυπώνοντας την ίδια υπόθεση. 

Μια παρόμοια περίπτωση αποτελεί και ο μαθητής Μ11, όπως φαίνεται μέσα από το 

ακόλουθο απόσπασμα της συνέντευξής του με τον ερευνητή. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Μ11: Θα κατεβάζω ένα διακόπτη κάθε φορά και, όταν θα πατώ το κόκκινο κουμπί 

(δοκιμαστικό), θα ανάβει η λάμπα που έχει τον ίδιο αριθμό με το διακόπτη που 
κατέβασα.  

Ερευνητής: Ποιο είναι το πρώτο σου πείραμα;  
Μ11: Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω και θα πατήσω το κουμπί, για να δω αν θα 

ανάψει η λάμπα 1 (Π1: ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ11: Θα βάλω το διακόπτη 2 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει η λάμπα 2 (Π2: 

ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Πάτησα το κουμπί, αλλά 
καμιά λάμπα δεν άναψε (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ11: Θα βάλω το διακόπτη 3 κάτω, για να δω αν θα ανάψει η λάμπα 3 (Π3: 

ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μια λάμπα (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω).  

Ερευνητής: Ποια λάμπα άναψε;  
Μ11: Η λάμπα 2.  
Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις;  
Μ11: Όχι. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 335

Μ11: Θα βάλω το διακόπτη 4 κάτω και θα ανάψει η λάμπα 4 (Π4: ΚΚΚΚΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης 
είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Μ11: Θα βάλω το διακόπτη 5 κάτω  και θα ανάψει η λάμπα 5 (Π5: ΚΚΚΚΚ). (Μετά 

την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω). 

 

Στον προηγούμενο διάλογο, ο μαθητής Μ11 εκτέλεσε μια σειρά από πέντε πειράματα 

χωρίς να διαφοροποιήσει την αρχική του υπόθεση με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. 

Πιο αναλυτικά, ο μαθητής Μ11 διατύπωσε την αρχική υπόθεση ότι “ο κάθε διακόπτης είναι 

υπεύθυνος για τη φωτοβολία του λαμπτήρα που έχει τον ίδιο αριθμό με αυτόν.” Με βάση την 

υπόθεση αυτή, συμπεραίνουμε ότι ο συγκεκριμένος μαθητής θεωρούσε ότι μόνο οι λαμπτήρες 

1-5 μπορούσαν να φωτοβολήσουν, ένας κάθε φορά. Αρχικά, εκτέλεσε το πείραμα Π1 στο 

οποίο υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ο λαμπτήρας 1, με αρνητικό αποτέλεσμα. Παρά το 

γεγονός ότι η υπόθεσή του δεν επιβεβαιώθηκε, ο μαθητής Μ11 προχώρησε και στην εκτέλεση 

ακόμη τεσσάρων πειραμάτων στα οποία αντιστοιχούσαν στη μετακίνηση των υπόλοιπων 

τεσσάρων διακοπτών στη θέση κάτω, ενός κάθε φορά, διατυπώνοντας την ίδια υπόθεση και 

χωρίς να τη διαφοροποιήσει έστω και μερικώς. 

Πέρα από την εμμονή στην αρχική υπόθεση, αρκετοί μαθητές είχαν την τάση να 

επιμένουν και σε άλλες υποθέσεις, οι οποίες δεν ήταν αρχικές υποθέσεις, αγνοώντας τα 

πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν ή δεν τις υποστήριζαν. Στο ακόλουθο απόσπασμα, 

ο μαθητής Υ65 όχι μόνο δεν απόρριψε την υπόθεσή του με βάση ασύμφωνα πειραματικά 

δεδομένα, αλλά εξακολουθούσε να την υποστηρίζει για τα επόμενα τρία πειράματα.  

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ65: Θα κατεβάσω τους διακόπτες 3, 4, 5 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π9: 

ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ65: Ναι. Ότι πρέπει να  βρίσκονται τρεις διακόπτες κάτω, για να ανάψει μια λάμπα. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ65: Θα κατεβάσω τους διακόπτες 1, 2 και 5 και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα 

(Π10: ΚΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο 
γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ65: Θα κατεβάσω άλλους τρεις διακόπτες. Θα κατεβάσω τους διακόπτες 2, 3, 4 και 

πιστεύω ότι θα ανάψει κάποια λάμπα, επειδή κατέληξα στο συμπέρασμα ότι για 
να ανάψει μια λάμπα, πρέπει να είναι τρεις διακόπτες κάτω (Π11: ΠΚΚΚΠ). 
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(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης 
είναι κάτω). Θα βάλω άλλους τρεις διακόπτες κάτω. Θα κατεβάσω τους 
διακόπτες 1, 4, 5 και αναμένω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π12: ΚΠΠΚΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ65: Θα βάλω τους διακόπτες 2, 4, 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα 

(Π13: ΠΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο 
γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

 

Αμέσως μετά την εκτέλεση του πειράματος Π9 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6, 

ο μαθητής Υ65 διατύπωσε την υπόθεση ότι “όταν βρίσκονται τρεις διακόπτες στη θέση κάτω, 

φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” Θεωρούσε, δηλαδή, ότι οι διακόπτες δρουν αθροιστικά, για να 

φωτοβολήσουν ένα λαμπτήρα. Με τον τρόπο αυτό παραγνωρίζεται η συμβολή του κάθε 

διακόπτη χωριστά, ενώ η υπόθεση αυτή επηρεάζει σημαντικά τη διερεύνηση, αφού μειώνεται 

σημαντικά τόσο ο χώρος των υποθέσεων, όσο και ο χώρος των πειραμάτων. Για να ελέγξει 

την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε το πείραμα Π10 στο οποίο τοποθετήθηκαν τρεις  διακόπτες στη 

θέση κάτω και υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Παρά το γεγονός ότι η 

υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε, αφού δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, ο μαθητής Υ65 όχι μόνο δεν 

την απόρριψε, αλλά εκτέλεσε ακόμα τρία πειράματα (πειράματα Π11-Π13) διατυπώνοντας την 

ίδια υπόθεση. Στο πείραμα Π11, φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 8, ενώ για καθένα από τα πειράματα 

Π12 και Π13 το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.  

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση εμμονής σε υπόθεση που δεν μπορούσε να 

επιβεβαιωθεί με βάση τα πειραματικά δεδομένα, αποτελεί και το απόσπασμα από την ατομική 

διερεύνηση Υ77: 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ77: Θα κατεβάσω τους διακόπτες 1, 3 και 5 και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα ανάψει 

μια λάμπα (Π14: ΚΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Χμ! Συμπεραίνω ότι, για να ανάψει 
λάμπα, πρέπει να βάζω τους περισσότερους διακόπτες κάτω. 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ77: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3 και 5 κάτω και είμαι σίγουρος ότι θα ανάψει 

μια λάμπα (Π15: ΚΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Άρα, είναι σωστό το συμπέρασμά 
μου. Τώρα, θα βάλω πάλι τους περισσότερους διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους 
διακόπτες 2, 4 και 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει πάλι μια λάμπα (Π16: 
ΠΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
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Υ77: Θα βάλω πάλι τους περισσότερους διακόπτες κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 1, 
2, 4 και 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα (Π17: ΚΚΠΚΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ77: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3 και 4 κάτω και αναμένω να ανάψει μια λάμπα, 

γιατί έβαλα τους περισσότερους διακόπτες κάτω (Π18: ΚΚΚΚΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε πάλι η 7 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 
Είμαι σωστός. Βρήκα τρόπο να ανάβω τις λάμπες.  

 

Από το διάλογο φαίνεται η απροθυμία του μαθητή Υ77 να απορρίψει την υπόθεσή του 

με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Πιο αναλυτικά, αμέσως μετά την εκτέλεση του 

πειράματος Π14 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 1, ο μαθητής Υ77 διατύπωσε την υπόθεση 

ότι “όταν οι περισσότεροι διακόπτες βρίσκονται στη θέση κάτω, φωτοβολεί ένας λαμπτήρας.” 

Θεωρούσε, δηλαδή, ότι οι διακόπτες δρουν αθροιστικά. Η υπόθεση αυτή, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, επηρεάζει σημαντικά τη διερεύνηση, αφού μειώνεται σημαντικά τόσο ο χώρος 

των υποθέσεων, όσο και ο χώρος των πειραμάτων. Ο μαθητής Υ77 προχώρησε σε έλεγχο της 

υπόθεσης  αυτής, εκτελώντας το πείραμα Π15 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 3, γεγονός 

που θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση της υπόθεσης. Στη συνέχεια, εκτέλεσε το πείραμα Π16 που 

είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Παρόλο το γεγονός ότι το πειραματικό αποτέλεσμα δεν ήταν 

σύμφωνο με την υπόθεσή του, ο μαθητής Υ77 όχι μόνο δεν την απόρριψε, αλλά προχώρησε και 

στην εκτέλεση του πειράματος Π17, υποστηρίζοντας ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. 

Αντί ο μαθητής να απορρίψει την υπόθεση, αφού για δεύτερη συνεχόμενη πειραματική 

προσπάθεια δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, προχώρησε στην εκτέλεση του πειράματος Π18 

διατυπώνοντας την ίδια υπόθεση. Αποτέλεσμα του πειράματος Π18 ήταν η φωτοβολία του 

λαμπτήρα 7 γεγονός που ώθησε το μαθητή να αναφέρει χαρακτηριστικά: “Βρήκα τρόπο να 

ανάβω τις λάμπες.” Προκύπτει, επομένως, ότι ο μαθητής Υ77 όχι μόνο ήταν απρόθυμος να 

απορρίψει την υπόθεσή του με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν την υποστήριζαν, αλλά 

επέλεγε τα πειραματικά δεδομένα που την επιβεβαίωναν.  

Τρεις μαθητές (Υ) (Υ65, Υ67, Υ69), ο μαθητής Μ11 και δυο μαθητές (Χ) (Χ78, Χ79) 

παρόλο που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολεί σε 

κάθε πειραματική προσπάθεια, εντούτοις, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης, 

διατύπωσαν υπόθεση για φωτοβολία περισσότερων του ενός λαμπτήρα, όπως δείχνει ο 

διάλογος του ερευνητή με το μαθητή Υ67.  
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Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Υ67: Όταν βάζεις κάποιους διακόπτες κάτω και κάποιους διακόπτες πάνω και 

πατήσεις το κουμπάκι (δοκιμαστικό), θα ανάψουν όλες οι λάμπες. 
Ερευνητής: Ποιο πείραμα θα εκτελέσεις πρώτο;  
Υ67: Θα βάλω το διακόπτη 5 κάτω και όταν πατήσω το κουμπί, θα ανάψουν οι 

λάμπες όλες (Π1: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενο πείραμά σου; 
Υ67: Θα κατεβάσω το διακόπτη 3, για να ανάψουν όλες οι λάμπες (Π2: ΠΠΚΠΠ).  

(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η πορτοκαλιά λάμπα. Η λάμπα 2 
(ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

....................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ67: Θα βάλω τους διακόπτες 3, 4 και 5 κάτω και τους υπόλοιπους διακόπτες πάνω 

και αναμένω να ανάψουν όλες οι λάμπες (Π6: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση 
του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ67: Θα βάλω και το διακόπτη 2 κάτω (οι υπόλοιποι διακόπτες παρέμειναν στην 

προηγούμενη θέση τους) και θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π7: ΠΚΚΚΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης 
είναι κάτω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Υ67: Ναι. Μόνο μια λάμπα ανάβει κάθε φορά. 
...................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ67: Θα βάλω το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 πάνω, το 

διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 πάνω και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι 
λάμπες (Π14: ΠΚΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ67: Θα βάλω τους διακόπτες 1 και 5 κάτω και θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π15: 

ΚΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ67: Θα βάλω τους διακόπτες 2 και 3 κάτω και τους άλλους διακόπτες πάνω και θα 

ανάψουν όλες οι λάμπες (Π16: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ67: Δεν μπορούν να ανάψουν όλες οι λάμπες μαζί. Μόνο μια λάμπα μπορεί να 

ανάψει κάθε φορά. 

 

Ο μαθητής Υ67 διατύπωσε την αρχική υπόθεση ότι “με ένα συνδυασμό διακοπτών, 

φωτοβολούν ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες.” Αρχικά, εκτέλεσε το πείραμα Π1 στο οποίο 

υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα, αλλά με αρνητικό 

αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα του πειράματος Π1 ήταν αντίθετο με την 
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αρχική του υπόθεση, ο μαθητής Υ67 εκτέλεσε μια σειρά από έξι πειράματα (πειράματα Π2-Π7) 

στα οποία διατύπωσε την ίδια υπόθεση. Στα πειράματα Π2, Π5, Π6 και Π7 φωτοβόλησε ένας 

λαμπτήρας, ενώ τα πειράματα Π3 και Π4 είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Ο μαθητής Υ67, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρώτων εφτά πειραμάτων, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι “σε μια πειραματική προσπάθεια μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να 

φωτοβολήσει.” Στη συνέχεια, ο μαθητής Υ67 εκτέλεσε μια αλληλουχία έξι πειραμάτων 

(πειράματα Π8-Π13) στα οποία υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Παρόλο ότι 

τα πειραματικά δεδομένα που είχε στη διάθεσή του επιβεβαίωναν το συμπέρασμα που είχε 

καταλήξει σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, ο μαθητής Υ67 επανέφερε την 

προηγούμενη υπόθεσή του για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, την οποία είχε 

απορρίψει προηγουμένως με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο 

μαθητής Υ67 εκτέλεσε τα πειράματα Π14-Π16 στα οποία υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν 

όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Τα πειράματα Π14P

 
Pκαι Π15 είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ 

στο πείραμα Π16 φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα 

αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών, ο μαθητής Υ67 επαναδιατύπωσε το αρχικό του 

συμπέρασμα ότι μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολήσει σε κάθε πειραματική 

προσπάθεια. 

4.2.11.3 Συντονισμός Υποθέσεων και Πειραματικών Δεδομένων 

Δώδεκα μαθητές (Χ) (Χ61, Χ64, Χ65, Χ66, Χ67, Χ69, Χ70, Χ71, Χ73, Χ74, Χ75, Χ77), πέντε 

μαθητές (Μ) (Μ4, Μ6, Μ7, Μ17, Μ19) και ένας μαθητής (Υ) (Y76) έμειναν προσκολλημένοι 

από την αρχή μέχρι το τέλος της διερεύνησης στην ίδια υπόθεση, την οποία δε 

διαφοροποιούσαν με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν την υποστήριζαν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ατομική διερεύνηση Χ75. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Χ75: Νομίζω ότι όταν βάζεις μερικούς διακόπτες κάτω και μερικούς διακόπτες πάνω, 

θα ανάβει μια λάμπα. 
Ερευνητής: Ποιο πείραμα θα εκτελέσεις πρώτο; 
Χ75: Θα βάλω το διακόπτη 3 κάτω και τους άλλους διακόπτες πάνω και θα ανάψει το 

λαμπάκι 4 (Π1: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το 
λαμπάκι 2 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ75: Θα βάλω και το διακόπτη 1 κάτω (οι υπόλοιποι διακόπτες παρέμειναν στην 

προηγούμενη θέση τους) και θα ανάψει το λαμπάκι 8, επειδή ο διακόπτης 1 
είναι πρώτος διακόπτης και το λαμπάκι 8 το τελευταίο λαμπάκι (Π2: ΚΠΚΠΠ). 
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(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 1 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Χ75: Θα βάλω όλους τους διακόπτες κάτω και θα ανάψει το λαμπάκι 5, επειδή είναι 

το μεσαίο λαμπάκι (Π3: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε το λαμπάκι 7 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Χ75: Θα προχωρήσω. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενο σου πείραμα; 
Χ75: Θα βάλω τους διακόπτες 5 και 3 κάτω και τους υπόλοιπους διακόπτες πάνω και 

θα ανάψει το λαμπάκι 3, γιατί είναι απέναντι από το διακόπτη 3 (Π4: ΠΠΚΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 2 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). 

.............................................................................................................................. 
Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
Χ75: Θα προχωρήσω. Θα βάλω τους διακόπτες 4 και 5 κάτω και τους άλλους 

διακόπτες πάνω και θα ανάψει το λαμπάκι 3, γιατί είναι μακριά (Π24: 
ΠΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε κανένα λαμπάκι 
(ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ75: Θα βάλω τους διακόπτες 1 και 4 πάνω και τους άλλους διακόπτες κάτω και θα 

ανάψει το λαμπάκι 4, γιατί οι διακόπτες είναι κοντά στο λαμπάκι 4 (Π25: 
ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 4 (ο 
γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ75: Θα βάλω τους διακόπτες 2 και 5 πάνω και τους άλλους διακόπτες κάτω και θα 

ανάψει το λαμπάκι 5 που μου έμεινε (Π26: ΚΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε το λαμπάκι 5 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Τα άναψα 
όλα, κύριε. 

 

Ο μαθητής Χ75 διατύπωσε την αρχική υπόθεση ότι “για να φωτοβολήσει ένας 

λαμπτήρας, θα πρέπει κάποιοι διακόπτες να βρίσκονται κάτω και κάποιοι διακόπτες πάνω,” 

υπονοώντας ότι οι λαμπτήρες φωτοβολούν με συνδυασμούς διακοπτών, ένας κάθε φορά. Για 

να ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε συνολικά 26 πειράματα χωρίς να τη διαφοροποιήσει 

με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν την υποστήριζαν. Σε κάθε πειραματική προσπάθεια, 

ανέφερε τον αριθμό του λαμπτήρα που ανάμενε να φωτοβολήσει και αιτιολογούσε την 

υπόθεσή του με βάση είτε τη φυσική θέση των λαμπτήρων και των διακοπτών, είτε με το 

ποιοι λαμπτήρες δεν είχαν φωτοβολήσει μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι σε καμιά πειραματική προσπάθεια δεν υποστήριξε την πιθανότητα στο 

επόμενο πείραμα να μη φωτοβολήσει λαμπτήρας, ενώ δεν κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα 

για τη λειτουργία της συσκευής. Προκύπτει, επομένως, ότι ο μαθητής Χ75 εργάστηκε ως 
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μηχανικός (Schauble κ.ά., 1991), αφού αποσκοπούσε στη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων 

και όχι στον εντοπισμό αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές-διακόπτες της 

διερεύνησης.  

Επιπρόσθετα, o μαθητής Υ76 υποστήριζε μέχρι το τέλος της διερεύνησης ότι όλοι οι 

λαμπτήρες φωτοβολούν ταυτόχρονα, παρόλο που κανένα πειραματικό δεδομένο δεν ενίσχυε 

την άποψή του, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο διάλογό του με τον ερευνητή: 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Υ76: Έχει κουμπιά (διακόπτες), που ενώνονται με σύρματα με τις λάμπες και όταν 

πατήσω το κουμπί (δοκιμαστικό), όπως είναι οι διακόπτες (οι διακόπτες ήταν 
τοποθετημένοι στη θέση πάνω), θα ανάψουν όλες οι λάμπας (Π1: ΠΠΠΠΠ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω). Θα βάλω κάτω τους διακόπτες και άμα πατήσω το κουμπί, θα ανάψουν 
όλες (Π2: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Μόνο μια λάμπα 
άναψε. Η 7 (ο γενικός διακόπτης είναι κατω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ76: Θα τους βάζω ένα ένα κάτω. Θα αφήσω πρώτα κάτω το διακόπτη 1 και τους 

άλλους διακόπτες πάνω και αναμένω να ανάψουν οι λάμπες όλες (Π3: 
ΚΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν οι λάμπες (ο 
γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ76: Θα βάλω το διακόπτη 2 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π4: 

ΠΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν πάλι (ο γενικός 
διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Κατέληξες σε κάποιο συμπέρασμα; 
Υ76: Όταν είναι ένας διακόπτης κάτω, δεν ανάβουν (οι λάμπες). Μάλλον πρέπει να 

είναι πιο πολλοί οι διακόπτες κάτω, για να ανάψουν. Θα τους βάζω δυο δυο 
κάτω. Θα βάλω πρώτα τους διακόπτες 1 και το 2 κάτω και πιστεύω ότι θα 
ανάψουν όλες (Π5: ΚΚΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψαν (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Τι θα κάνεις τώρα;  
Υ76: Θα τους βάζω τρεις τρεις κάτω. Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2 και 3 κάτω και 

πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες (Π6: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

....................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενο σου πείραμα;  
Υ76: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 5 και 4 κάτω, για να ανάψουν οι λάμπες. 

Ερευνητής: Όλες;  
Υ76: Ναι (Π20: ΚΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν (ο 

γενικός διακόπτης είναι πάνω). 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ76: Θα βάλω τους διακόπτες 1, 3 και 4, για να ανάψουν όλες (Π21: ΚΠΚΚΠ). 

(Μετά την εκτέλεση του πειράματος).  Μόνο μια λάμπα άναψε. Η λάμπα 5 (ο 
γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα ή θα προχωρήσεις; 
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Υ76: Όχι. Θα προχωρήσω. Θα βάλω τους διακόπτες 2, 3, 5 κάτω, για να ανάψουν 
όλες (Π22: ΠΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Μόνο μια λάμπα 
άναψε. Η λάμπα 5 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Τώρα, θα βάλω τους 
διακόπτες 1, 3, 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες (Π23: ΚΠΚΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης 
είναι κάτω). Τις άναψα όλες. 

 

Ο μαθητής Υ76 επέμενε, από την αρχή μέχρι το τέλος της διερεύνησης, ότι θα 

καταφέρει να φωτοβολήσει όλους τους λαμπτήρες ταυτόχρονα. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος 

μαθητής αποδεχόταν παθητικά τα αποτελέσματα της συσκευής, αφού παρά το γεγονός ότι 

παρατηρούσε ότι μόνο ένας λαμπτήρας μπορούσε να φωτοβολήσει, εντούτοις, επέμενε ότι, σε 

κάθε επόμενο πείραμα, θα κατάφερνε να φωτοβολήσει όλους τους λαμπτήρες ταυτόχρονα. 

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση που έκανε στις περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα του 

πειράματος ήταν αρνητικό: “Δεν άναψαν.” Η δήλωση αυτή αποτελεί μια έμμεση επιβεβαίωση 

της προσδοκίας του για ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων. 

Τρεις μαθητές (Υ) (Υ67, Υ68, Υ79), τέσσερις μαθητές (Μ) (Μ1, Μ2, Μ5, Μ7, Μ9) και 

εφτά μαθητές (Χ) (Χ63, Χ68, Χ72, Χ76, Χ78, Χ79, Χ80), διαφοροποίησαν την αρχική τους 

υπόθεση με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα διατυπώνοντας μια εναλλακτική υπόθεση 

την οποία, ωστόσο, διατήρησαν μέχρι το τέλος της διερεύνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο μαθητής Μ2.  

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Μ2: Πιστεύω ότι σε κάθε συνδυασμό που θα βάζω, θα ανάβουν όλες οι λάμπες μαζί. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το πρώτο σου πείραμα;  
Μ2: Θα βάλω τους διακόπτες 3 και 4 κάτω και τους υπόλοιπους (διακόπτες) πάνω.  

Πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι λάμπες μαζί (Π1: ΠΠΚΚΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 (ο γενικός διακόπτης είναι 
κάτω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ2: Θα βάλω τους διακόπτες 1 και 4 κάτω και τους υπόλοιπους (διακόπτες) πάνω 

και πιστεύω ότι θα ανάψει μια λάμπα, γιατί στο προηγούμενο πείραμα που 
έκαμα άναψε μια λάμπα (Π2: ΚΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). Τώρα, θα βάλω τους 
διακόπτες 5 και το 1 κάτω και θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π3: ΚΠΠΠΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης 
είναι πάνω). Θα συνεχίσω με τους διακόπτες 2 και το 5 κάτω και νομίζω ότι 
αυτή τη φορά θα ανάψει μια λάμπα (Π4: ΠΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω).  

....................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
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Μ2: Θα βάλω μόνο το διακόπτη 3 κάτω. Πιστεύω ότι κάποια λάμπα θα ανάψει (Π26: 
ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 2 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). Θα βάλω, τώρα, τους διακόπτες 1 και 3 κάτω και θα 
ανάψει μια διαφορετική λάμπα (Π27: ΚΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η λάμπα 1 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ2: Θα βάλω τους διακόπτες 2 και το 3 κάτω. Νομίζω ότι θα ανάψει η λάμπα 4 που 

μου έμεινε (Π28: ΠΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 4 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Τις άναψα όλες κύριε. 

 

Ο μαθητής Μ2, αξιοποιώντας το αποτέλεσμα του πρώτου πειράματος που εκτέλεσε, 

διαφοροποίησε την αρχική του υπόθεση για τη λειτουργία της συσκευής. Ωστόσο, στη 

συνέχεια, εκτέλεσε συνολικά 27 πειράματα χωρίς να τη διαφοροποιήσει, παρά το γεγονός ότι 

τα πειραματικά δεδομένα δεν την υποστήριζαν. Πιο αναλυτικά, ο μαθητής Μ2 διατύπωσε την 

αρχική υπόθεση ότι “με ένα συνδυασμό διακοπτών φωτοβολούν όλοι οι λαμπτήρες 

ταυτόχρονα.” Με την αποδοχή αυτή της υπόθεσης ο μαθητής υιοθετούσε την άποψη ότι η 

συσκευή λειτουργούσε ως σύστημα. Για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, εκτέλεσε το πείραμα 

Π1 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6. Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του 

πειράματος Π1, ο μαθητής Μ2 διαφοροποίησε την αρχική υπόθεσή του και υποστήριξε ότι στο 

επόμενο πείραμα Π2 θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα του 

πειράματος αυτού, ο μαθητής Μ2 όχι μόνο δε διαφοροποίησε την νέα υπόθεσή του, αλλά 

συνέχισε να διατυπώνει την ίδια υπόθεση για τα επόμενα 26 πειράματα, χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη τα πειραματικά δεδομένα που δεν την υποστήριζαν.  

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και ο μαθητής Χ68, όπως προκύπτει από το απόσπασμα 

της συνέντευξής του με τον ερευνητή. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Χ68: Πρέπει να βάζουμε τους διακόπτες πάνω ή κάτω και, όταν πιέζουμε το κουμπί 

(δοκιμαστικό), θα ανάβουν όλες οι λάμπες. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το 1P

ο
P πείραμα που θα εκτελέσεις;  

Χ68: Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 πάνω, το 
διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 κάτω και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι 
λάμπες (Π1: ΚΚΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν οι 
λάμπες (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ68: Θα βάλω τους τρεις πρώτους διακόπτες πάνω και τους άλλους δυο διακόπτες 

κάτω, για να ανάψουν όλες οι λάμπες (Π2: ΠΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψαν οι λάμπες (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενο σου πείραμα; 
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Χ68: Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 κάτω, το 
διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 πάνω,  για να ανάψουν όλες οι λάμπες (Π3: 
ΚΚΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα  7 (ο γενικός 
διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι ή θα προχωρήσεις; 
Χ68: Θα προχωρήσω. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα;  
Χ68: Θα βάλω το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 3 πάνω, το 

διακόπτη 4 κάτω και το διακόπτη 5 κάτω, και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι 
λάμπες (Π4: ΠΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν οι 
λάμπες (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι ή θα προχωρήσεις; 
Χ68: Θα προχωρήσω. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα;  
Χ68: Θα βάλω το διακόπτη 1 κάτω, το διακόπτη 2 κάτω, το διακόπτη 3 κάτω,  το 

διακόπτη 4 πάνω και το διακόπτη 5 πάνω, και πιστεύω ότι θα ανάψουν όλες οι 
λάμπες (Π5: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 
3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι; 
Χ68: Ναι. Ότι μόνο μια λάμπα μπορεί να ανάψει σε κάθε πείραμα, κι όχι όλες.. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Χ68: Θα βάλω το διακόπτη 1 πάνω, το διακόπτη 2 πάνω, το διακόπτη 3 πάνω και 

τους διακόπτες 4 και 5 κάτω (Π6: ΠΠΠΚΚ). 
Ερευνητής: Τι αναμένεις; 
Χ68: Θα ανάψουν όλες οι λάμπες. (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψαν 

οι λάμπες (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 
Ερευνητής: Συμπεραίνεις κάτι ή θα προχωρήσεις; 
Χ68: Ε!.....Ναι. Μόνο μια λάμπα μπορεί να ανάψει και όχι όλες μαζί. Τώρα, θα βάλω 

τους διακόπτες 1 και 2 κάτω και τους διακόπτες 3, 4 και 5 πάνω και πιστεύω 
ότι θα ανάψει μια λάμπα, επειδή κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μόνο μια λάμπα 
μπορεί να ανάψει σε κάθε πείραμα, κι όχι όλες (Π7: ΚΚΠΠΠ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω). 

 

Ο μαθητής Χ68 ήταν απρόθυμος να διαφοροποιήσει την αρχική του υπόθεση για 

ταυτόχρονη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, παρά τα ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. 

Αρχικά, ο μαθητής εκτέλεσε πέντε πειράματα (πειράματα Π1-Π5) στα οποία υποστήριξε ότι θα 

φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Στα πειράματα Π3 και Π5 φωτοβόλησε 

λαμπτήρας (λαμπτήρας 7 και 3, αντίστοιχα), ενώ το καθένα από τα πειράματα Π1, Π2 και Π4 

είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Ο μαθητής Χ68, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πέντε 

πρώτων πειραμάτων, υποστήριξε ότι, σε κάθε πειραματική προσπάθεια, μόνο ένας λαμπτήρας 

μπορεί να φωτοβολήσει. Παρά τη διαπίστωση αυτή, ο μαθητής Χ68 δε διαφοροποίησε την 

αρχική του υπόθεση, αφού, στο επόμενο πείραμα Π6, υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσουν όλοι 
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οι λαμπτήρες ταυτόχρονα. Το πείραμα Π6 εκτελέστηκε με αρνητικό αποτέλεσμα. Αμέσως 

μετά, ο μαθητής Χ68 διαφοροποίησε την αρχική υπόθεση του και υποστήριξε ότι “σε κάθε 

επόμενη πειραματική προσπάθεια, μόνο ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολήσει.” Ακολούθησε 

η εκτέλεση τριάντα πειραμάτων, χωρίς ο μαθητής Χ68 να διαφοροποιήσει τη νέα υπόθεσή του 

με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν την επιβεβαίωναν. Προκύπτει, επομένως, ότι ο 

μαθητής λάμβανε υπόψη μόνο τις πληροφορίες που έδιναν τα θετικά πειράματα και αγνοούσε 

ή θεωρούσε τις πληροφορίες που έδιναν τα αρνητικά πειράματα ως μη χρήσιμες.  

Δέκα μαθητές (Υ) (Υ62, Υ63, Υ64, Υ65, Υ69, Υ71, Υ73, Υ75, Υ78, Υ80), δέκα μαθητές (Μ) 

(Μ3, Μ8, Μ10, Μ11, Μ12, Μ13, Μ14, Μ16, Μ18, Μ20) και ένας μαθητής (Χ) (Χ62), κατέβαλαν 

προσπάθεια να διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, 

χωρίς, ωστόσο, να είναι συστηματικοί, όπως προκύπτει από το απόσπασμα από την ατομική 

διερεύνηση Μ8. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Μ8: Νομίζω ότι όταν βάλω όλους τους διακόπτες κάτω και πατήσω το κόκκινο 

κουμπί (δοκιμαστικό), θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π1: ΚΚΚΚΚ). (Μετά την 
εκτέλεση του πειράματος). Άναψε μόνο η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης είναι 
κάτω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ8: Θα μετακινώ ένα ένα διακόπτη προς τα πάνω, για να δω αν θα ανάψει κάποια 

λάμπα. Θα μετακινήσω το διακόπτη 1 προς τα πάνω (οι άλλοι διακόπτες 
παρέμειναν στην προηγούμενη θέση τους) και όταν πατήσω το κουμπί, θα 
ανάψει μια λάμπα (Π2: ΠΚΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 8 (ο γενικός διακόπτης είναι κατω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ8: Θα μετακινήσω ακόμα ένα διακόπτη προς τα πάνω, για να δω αν θα ανάψει μια 

άλλη λάμπα. Θα βάλω το διακόπτη 2 πάνω (οι άλλοι διακόπτες παρέμειναν 
στην προηγούμενη θέση τους) και, όταν πατήσω το κουμπί, θα ανάψει μια 
λάμπα (Π3: ΠΠΚΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 6 
(ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ8: Θα μετακινήσω και το διακόπτη 3 προς τα πάνω, για να δω αν θα ανάψει μια 

άλλη λάμπα (Π4: ΠΠΠΚΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). Θα μετακινήσω και το διακόπτη 4 
προς τα πάνω, για να δω αν θα ανάψει μια άλλη λάμπα (Π5: ΠΠΠΠΚ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι 
πάνω). Θα μετακινήσω και το διακόπτη 5 προς τα πάνω, για να δω αν θα 
ανάψει μια λάμπα (Π6: ΠΠΠΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν 
άναψε λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω).  

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ8: Θα βάζω άλλους διακόπτες πάνω και άλλους κάτω, για να δω ποια λάμπα θα 

ανάψει. Θα βάλω τους διακόπτες 1, 2, 3 κάτω και τους άλλους πάνω και θα 
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ανάψει μια λάμπα (Π7: ΚΚΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). 
Άναψε η λάμπα 3 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Θα βάλω, τώρα, και το 
διακόπτη 4 κάτω (οι άλλοι διακόπτες παρέμειναν στην προηγούμενη θέση 
τους) και όταν πατήσω το κουμπί, θα ανάψει μια λάμπα (Π8: ΚΚΚΚΠ). (Μετά 
την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η λάμπα 7 (ο γενικός διακόπτης είναι 
κάτω).  

....................................................................................................................................... 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ8: Θα βάλω το διακόπτη 4 κάτω και τους άλλους διακόπτες πάνω. Θα ανάψει η 

λάμπα 2 που δεν άναψε ακόμη (Π28: ΠΠΠΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Δεν άναψε καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Μ8: Θα βάλω το διακόπτη 5 κάτω και τους άλλους διακόπτες πάνω και θα ανάψει η 

λάμπα 2 (Π29: ΠΠΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε 
καμιά (ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Μ8: Θα βάλω το διακόπτη 3 κάτω και τους άλλους διακόπτες πάνω και θα ανάψει η 

λάμπα 2 (Π30: ΠΠΚΠΠ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 
λάμπα 2 (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). Τις άναψα όλες, κύριε. 

 

Στο προηγούμενο απόσπασμα, φαίνεται η προσπάθεια που κατέβαλε ο μαθητής Μ8 να 

διαφοροποιεί τις υποθέσεις του με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν τις υποστήριζαν. Πιο 

αναλυτικά, ο μαθητής Μ8 διατύπωσε την αρχική υπόθεση ότι “αν τοποθετηθούν όλοι οι 

διακόπτες κάτω, θα φωτοβολήσουν όλοι οι λαμπτήρες ταυτόχρονα.” Για τον έλεγχο της 

υπόθεσης αυτής, ο μαθητής Μ8 εκτέλεσε το πείραμα Π1 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 

7. Ο μαθητής, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του πειράματος Π1, διαφοροποίησε την 

αρχική του υπόθεση και υποστήριξε ότι “αν μετακινηθεί κάποιος διακόπτης προς τα πάνω, θα 

φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας.” Για να ελέγξει τη νέα του υπόθεση, ο μαθητής Μ8 εκτέλεσε 

μια αλληλουχία από πέντε πειράματα (πειράματα Π2-Π6), όπου μετακινούσε μόνο ένα 

διακόπτη από τη θέση κάτω, προς τη θέση πάνω (σε σχέση με το πείραμα ΚΚΚΚΚ) και στα 

οποία υποστήριξε ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Αρχικά, εκτελέστηκαν τα πειράματα 

Π2 και Π3 στα οποία φωτοβόλησε ένας λαμπτήρας. Ακολούθως, εκτελέστηκε το πείραμα Π4 

με αρνητικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα του πειράματος Π4 δεν 

επιβεβαίωσε την υπόθεση που διατυπώθηκε, ο μαθητής Μ8 εκτέλεσε και τα υπόλοιπα τρία 

πειράματα που αντιστοιχούσαν στην συγκεκριμένη υπόθεση, μετακινώντας τους διακόπτες 3, 

4 και 5 από τη θέση κάτω, στη θέση πάνω, ένα κάθε φορά. Στη συνέχεια, ο μαθητής Μ8  

διαφοροποίησε την υπόθεσή του και υποστήριξε ότι “με ένα συνδυασμό διακοπτών φωτοβολεί 

ένας λαμπτήρας.” Ακολούθησε η εκτέλεση μιας σειράς από 24 πειράματα, χωρίς ο μαθητής 
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Μ8 να διαφοροποιήσει την υπόθεσή του. Το γεγονός αυτό δείχνει από τη μια, την επιλεκτική 

προσκόλληση του μαθητή στα θετικά πειράματα και από την άλλη, την αδυναμία του να 

διαφοροποιεί την υπόθεσή του με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. 

Έξι μαθητές (Υ) (Υ61, Υ66, Υ70, Υ72, Υ74, Υ77] και ένας μαθητής (Μ) (Μ15) 

διαφοροποιούσαν όμως συστηματικά τις υποθέσεις τους μετά από δεδομένα που τις 

αντέκρουαν ή που δεν τις υποστήριζαν. Τα παιδιά αυτά είχαν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την 

ικανότητα για διατύπωση υποθέσεων και τη διαφοροποίηση των υποθέσεων με βάση τα 

πειραματικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει από το διάλογο του ερευνητή με το μαθητή Υ74. 

Ερευνητής: Πώς νομίζεις ότι δουλεύει αυτή η συσκευή; 
Υ74: Όταν μετακινούμε τους διακόπτες πάνω και κάτω και πατούμε το κόκκινο 

κουμπί (δοκιμαστικό), ανάβουν όλες οι λάμπες. 
Ερευνητής: Ποιο είναι το πρώτο πείραμα που θα εκτελέσεις;  
Υ74: Θα βάλω τους δυο πρώτους διακόπτες πάνω, τους επόμενους δυο διακόπτες 

κάτω και τον τελευταίο διακόπτη πάνω. Πιστεύω ότι όταν πατήσω το κουμπί, 
θα ανάψουν όλες οι λάμπες (Π1: ΠΠΚΚΠ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η 6P

η
P λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις; 
Υ74: Θα τους βάλω αντίθετα. Δηλαδή, θα βάλω τους δυο πρώτους διακόπτες κάτω, 

τους επόμενους δυο διακόπτες πάνω και το 5 P

ο
P διακόπτη κάτω. Νομίζω τώρα ότι 

θα ανάψει μόνο μια λάμπα, επειδή στο προηγούμενο πείραμα άναψε μόνο μια 
λάμπα (Π2: ΚΚΠΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Δεν άναψε καμιά 
(ο γενικός διακόπτης είναι πάνω). 

Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ74: Θα βάλω τον 1ο διακόπτη κάτω, το 2 P

ο
P διακόπτη πάνω, τον 3P

ο
P διακόπτη κάτω, 

τον 4 P

ο
P διακόπτη πάνω και τον 5 P

ο
P διακόπτη κάτω. Πιστεύω ότι είτε θα ανάψει 

μια λάμπα, είτε δε θα ανάψει καμιά (Π3: ΚΠΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η 1 P

η
P λάμπα (ο γενικός διακόπτης είναι κάτω). 

Ερευνητής: Ποιο είναι το επόμενό σου πείραμα; 
Υ74: (Εξετάζει προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα). Ανακάλυψα 

κάτι. Νομίζω ότι άμα είναι κάτω ο διακόπτης 3 (γενικός διακόπτης της 
συσκευής), δουλεύει η συσκευή. 

Ερευνητής: Τι εννοείς;  
Υ74: Στο 2P

ο
P πείραμα έβαλα τους διακόπτες 1, 2 και 5 κάτω και δεν άναψε λάμπα. Στο 

3 P

ο
P πείραμα έβαλα τους διακόπτες 1, 3 και 5 κάτω και άναψε η λάμπα 1. Η 

διαφορά στα δυο πειράματα ήταν ο διακόπτης 3. Στο 2 P

ο
P πείραμα ο διακόπτης 3 

ήταν πάνω, ενώ στο 3P

ο
P πείραμα ο διακόπτης 3 ήταν κάτω. Άρα, ο διακόπτη 3 

είναι αυτός που ανάβει τις λάμπες. 
Ερευνητής: Τι κάνει, δηλαδή, ο διακόπτης αυτός;  
Υ74: Όταν είναι πάνω, το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοικτό, ενώ όταν μπει κάτω 

κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα. 
Ερευνητής: Πώς θα προχωρήσεις τώρα; 
Υ74: Θα κάνω κι άλλα πειράματα για να ελέγξω αν αυτό που βρήκα για το διακόπτη 3 

είναι σωστό. Θα αφήσω το διακόπτη 3 κάτω μαζί με τους διακόπτες 2 και 5 και 
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θα βάλω τους διακόπτες 1 και 4 πάνω. Αναμένω ότι θα ανάψει μια λάμπα, 
επειδή ο διακόπτης 3 είναι κάτω (Π4: ΠΚΚΠΚ). (Μετά την εκτέλεση του 
πειράματος). Άναψε η 4P

η
P λάμπα. Θα βάλω τώρα όλους τους διακόπτες κάτω 

και θα ανάψει πάλι μια λάμπα, επειδή ο διακόπτης 3 είναι κάτω (Π5: ΚΚΚΚΚ). 
(Μετά την εκτέλεση του πειράματος). Άναψε η 7P

η
P λάμπα. Συμπεραίνω ότι άμα 

είναι ο διακόπτης 3 κάτω, ανάβει μια λάμπα και πάντα θα έχω το διακόπτη 3 
κάτω.  

 

Στο διάλογο αυτό φαίνεται η ικανότητα του μαθητή Υ74 να συντονίζει τις υποθέσεις με 

τα πειραματικά δεδομένα, για να καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της 

συσκευής. Πιο αναλυτικά, ο μαθητής Υ74 διατύπωσε την αρχική υπόθεση ότι, “με ένα 

συνδυασμό διακοπτών φωτοβολούν, ταυτόχρονα όλοι οι λαμπτήρες.” Θεωρούσε, δηλαδή, ότι, 

με την εκτέλεση μόνο ενός πειράματος η διερεύνηση θα ολοκληρωνόταν. Για να ελέγξει την 

υπόθεση αυτή, εκτέλεσε το πείραμα Π1 στο οποίο φωτοβόλησε ο λαμπτήρας 6. Λαμβάνοντας 

υπόψη το αποτέλεσμα του πειράματος αυτού, διαφοροποίησε την αρχική υπόθεση του και 

υποστήριξε ότι, στο πείραμα Π2, θα φωτοβολήσει μόνο ένας λαμπτήρας. Το πείραμα Π2 

εκτελέστηκε με αρνητικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, διαφοροποίησε πάλι την υπόθεσή του 

και υποστήριξε ότι στο πείραμα Π3 είτε θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, είτε δε θα 

φωτοβολήσει κανένας. Αποτέλεσμα του πειράματος Π3 ήταν η φωτοβολία του λαμπτήρα 1. 

Τότε, ο μαθητής Υ74 προχώρησε σε σύγκριση της θέσης των διακοπτών στα πειράματα Π2 και 

Π3 και διαπιστώνοντας ότι οι δυο συνδυασμοί διακοπτών διέφεραν μόνο ως προς τη θέση του 

διακόπτη 3 (στο πείραμα Π2 ο διακόπτης 3 βρισκόταν στη θέση πάνω, ενώ στο πείραμα Π3 ο 

διακόπτης 3 βρισκόταν στη θέση κάτω) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “όταν ο διακόπτης 

3 βρίσκεται στη θέση κάτω, το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κλειστό και ανάβει λάμπα.” 

Ακολούθως, εκτέλεσε τα πειράματα Π4 και Π5, στα οποία διατύπωσε ορθές προβλέψεις, και 

κατάφερε να εντοπίσει το γενικό διακόπτη της συσκευής. 

4.2.12 Θεωρητικοί και Πειραματιστές 

Οι μαθητές διαχωρίστηκαν σε θεωρητικούς και πειραματιστές (Klahr & Dunbar, 1988) 

με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν προηγουμένως για τις δυάδες. Επιπρόσθετα, οι θεωρητικοί 

διαχωρίστηκαν σε δυο υπο-κατηγορίες: σε αυτούς που τροποποιούσαν τις υποθέσεις τους με 

βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα (theory-modifying) και σε αυτούς που εξέφραζαν 

εμμονή στις θεωρίες ή υποθέσεις τους, παρά τα πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν 

(theory-preserving) (Zimmerman κ.ά., 2003). Τα βασικά κριτήρια για το διαχωρισμό ήταν και 

πάλι: (α) ο χώρος αναζήτησης (χώρος των πειραμάτων ή χώρος των υποθέσεων), όπου τα 
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παιδιά έδιναν περισσότερη σημασία, (β) η ικανότητα των παιδιών να αξιολογούν τα 

πειραματικά δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και (γ) ο τρόπος με τον οποίο τα 

παιδιά κατέληγαν σε συμπεράσματα (με συντονισμό υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων 

ή με προσεκτική εξέταση των πειραματικών δεδομένων). 

4.2.12.1 Θεωρητικοί 

Έντεκα μαθητές (Υ) (Υ61, Υ62, Υ63, Υ64, Υ66, Υ69, Υ70, Υ72, Υ73, Υ74, Υ78) και έξι 

μαθητές (Μ) (Μ10, Μ11, Μ12, Μ14, Μ18, Μ20) τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς. Βασικό 

χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων μαθητών ήταν ότι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη 

διάρκεια της διερεύνησης, στη συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων. Από 

αυτούς τους 17 μαθητές, οι 13 μαθητές τροποποιούσαν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα 

πειραματικά δεδομένα (theory-modifying), ενώ οι υπόλοιποι 4 μαθητές εξέφραζαν εμμονή 

στις θεωρίες ή υποθέσεις τους, παρά τα πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν (theory-

preserving). 

Πιο αναλυτικά, 9 μαθητές (Y) (Υ61, Υ62, Υ66, Υ69, Υ70, Υ72, Υ73, Υ74, Υ78) και 4 

μαθητές (Μ) (Μ10, Μ11, Μ18, Μ20) τροποποιούσαν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα 

πειραματικά δεδομένα (theory-modifying), αφού διατύπωσαν ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων 

τις οποίες είτε διαφοροποιούσαν συστηματικά, είτε κατέβαλαν προσπάθεια για συστηματική 

διαφοροποίησή τους με βάση ασύμφωνα δεδομένα.  

Δυο μαθητές (Υ74, Υ78) διατύπωσαν ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων τις οποίες 

διαφοροποιούσαν συστηματικά μετά από ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, 

κατάφεραν να εντοπίσουν και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής, αξιοποιώντας 

την ικανότητα συντονισμού υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων.  

Έξι μαθητές (Υ) (Υ61, Υ66, Υ69, Υ70, Υ72, Υ73) και τέσσερις μαθητές (Μ) (Μ10, Μ11, 

Μ18, Μ20) διατύπωσαν αρκετές υποθέσεις χωρίς να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο βαθμό. Πιο αναλυτικά, δυο μαθητές (Υ) (Υ61, Υ69) και δυο μαθητές (Μ) (Μ18, Μ20) 

εντόπισαν, αρχικά, το γενικό διακόπτη της συσκευής, αξιοποιώντας τη δεξιότητα του 

συντονισμού υποθέσεων και πειραματικών δεδομένων. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να 

αξιοποιήσουν τη δεξιότητα αυτή και στη συνέχεια της διερεύνησης, αφού εντόπισαν σε 

μεταγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης τον “εικονικό” διακόπτη, στηριζόμενοι 

αποκλειστικά στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους. Με ανάλογο τρόπο, ο μαθητής 

(Υ)70 εντόπισε, αρχικά, τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής διατυπώνοντας τις κατάλληλες 
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υποθέσεις, ενώ σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης εντόπισε το γενικό 

διακόπτη, αξιοποιώντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα του. Επιπρόσθετα, τρεις 

μαθητές (Υ) (Υ66, Υ72, Υ73) και δυο μαθητές (Μ) (Μ10, Μ11) κατάφεραν να εντοπίσουν μόνο 

τον ένα ξεχωριστό διακόπτη της συσκευής με συντονισμένη αναζήτηση τόσο στο χώρο των 

υποθέσεων, όσο και στο χώρο των πειραμάτων. Οι μαθητές (Υ66, Υ72, Υ73, Μ11) εντόπισαν το 

γενικό διακόπτη, ενώ ο μαθητής Μ10 εντόπισε τον “εικονικό” διακόπτη. 

Τέλος, ο μαθητής  Υ62 παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλε να διαφοροποιεί τις 

υποθέσεις του με βάση πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν ή δεν τις υποστήριζαν, 

εντόπισε το γενικό διακόπτη της συσκευής με προσεκτική εξέταση των πειραματικών 

δεδομένων στο τέλος της διερεύνησης.  

Δυο μαθητές (Υ) (Υ63, Υ64) και δυο μαθητές (Μ) (Μ12, Μ14)  εξέφραζαν εμμονή στις 

θεωρίες ή υποθέσεις τους, παρά τα πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν (theory-

preserving). Παρόλο το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές διατύπωσαν ένα μικρό αριθμό 

υποθέσεων τις οποίες δεν διαφοροποιούσαν με βάση τα πειραματικά δεδομένα που τις 

αντέκρουαν ή δεν τις υποστήριζαν, τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς, επειδή κατάφεραν να 

εντοπίσουν το γενικό διακόπτη της συσκευής μετά από συντονισμό των υποθέσεών τους και 

των πειραματικών δεδομένων.  

4.2.12.2 Πειραματιστές 

Όλοι οι μαθητές (Χ) καθώς και 14 μαθητές (Μ) (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, 

Μ13, Μ15, Μ16, Μ17, Μ19) και 9 μαθητές (Υ) (Υ65, Υ67, Υ68, Υ71, Υ75, Υ76, Υ77, Υ79, Υ80) 

χαρακτηρίστηκαν ως πειραματιστές, αφού έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης, στη συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων. Οι συγκεκριμένοι 

μαθητές είτε διατύπωναν την ίδια υπόθεση μέχρι το τέλος της διερεύνησης, είτε διατύπωσαν 

ένα πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων τις οποίες δε διαφοροποιούσαν με βάση ασύμφωνα 

γεγονότα.  

Δυο μαθητές (Υ) (Υ65, Υ79) και o μαθητής Μ15 ανάπτυξαν σε κάποιο βαθμό την 

ικανότητα της εξαγωγής συμπερασμάτων, αφού κατάφεραν να εντοπίσουν είτε το γενικό, είτε 

τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής μετά από προσεκτική παρατήρηση των 

καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων τους.  
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 Αντίθετα, οι υπόλοιποι 41 μαθητές παρά το γεγονός ότι είχαν στη διάθεσή τους ένα 

μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία ήταν καταγραμμένα, δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν 

και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. 

4.2.13 Μηχανικοί και Επιστήμονες 

Οι μαθητές διαχωρίστηκαν σε επιστήμονες και μηχανικούς ανάλογα με την πορεία 

πειραματισμού που ακολούθησαν (Schauble κ.ά., 1991). Τα βασικά κριτήρια για το 

διαχωρισμό ήταν: (α) ο σκοπός της διερεύνησης, (β) η ικανότητα των παιδιών για έλεγχο 

μεταβλητών και (γ) ο βαθμός ανάπτυξης της συνδυαστικής σκέψης. 

4.2.13.1 Μηχανικοί 

Σαράντα μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν ως μηχανικοί. Πιο αναλυτικά, 7 μαθητές (Υ) 

[Υ67, Υ68, Υ71, Υ75, Υ76, Υ77, Υ80], 13 μαθητές (Μ) (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, 

Μ13, Μ16, Μ17, Μ19 ) και όλοι οι μαθητές (Χ) εργάστηκαν ως μηχανικοί, αφού θεώρησαν ότι ο 

βασικός στόχος της διερεύνησης ήταν η φωτοβολία όλων των λαμπτήρων. Τρεις μαθητές 

(Χ61, Χ66, Χ71)  δεν κατάφεραν να φωτοβολήσουν όλους τους λαμπτήρες, ενώ οι υπόλοιποι 37 

μαθητές τερμάτισαν τη διερεύνηση όταν κατάφεραν να φωτοβολήσουν όλους τους λαμπτήρες 

της συσκευής. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένοι μαθητές εστιάστηκαν μόνο στις σχέσεις που 

θεωρούσαν ότι είχαν αιτιώδη σχέση με το πειραματικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 

θεωρούσαν ότι μόνο τα πειράματα που είχαν ως αποτέλεσμα τη φωτοβολία λαμπτήρα (θετικά 

πειράματα) έδιναν χρήσιμες πληροφορίες. Ταυτόχρονα, δεν κατέβαλαν προσπάθεια να 

εντοπίσουν σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές-διακόπτες με αποτέλεσμα κανένας από τους 

συγκεκριμένους μαθητές να μην εντοπίσει κάποιο από τους διαφορετικούς διακόπτες της 

συσκευής (γενικό ή “εικονικό” διακόπτη).  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών αυτών ήταν ότι εκτελούσαν τα 

πειράματα με τυχαίο τρόπο, χωρίς να καταβάλλουν προσπάθεια να μετακινούν τους διακόπτες 

της συσκευής με συστηματικό τρόπο, ενώ εφάρμοζαν τη δεξιότητα του ελέγχου των 

μεταβλητών σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών τους. Παρά το 

γεγονός ότι πέντε μαθητές (Μ19, Χ61, Χ62, Χ77, Χ78) εφάρμοσαν τη δεξιότητα του ελέγχου των 

μεταβλητών σε ποσοστό πέραν του 50% των πειραματικών τους προσπαθειών, εντούτοις 

προκύπτει, από τη λεπτομερή ανάλυση της πειραματικής διαδικασίας που ακολούθησαν, ότι ο 

έλεγχος μεταβλητών δεν ήταν η κύρια επιδίωξή τους. 
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4.2.13.2 Επιστήμονες 

Δεκατρείς μαθητές (Υ) (Υ61, Υ62, Υ63, Υ64, Υ65, Υ66, Υ69, Υ70, Υ72, Υ73, Υ74, Υ78, Υ79) 

και επτά μαθητές (Μ) (Μ10, Μ11, Μ12, Μ14, Μ15, Μ18, Μ20) εργάστηκαν ως επιστήμονες, αφού 

έθεσαν ως πρωταρχικό σκοπό τη διερεύνηση όλων των σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές-

διακόπτες (αιτιώδεις και μη αιτιώδεις), για να εντοπίσουν τον τρόπο λειτουργίας της 

συσκευής. Οι συγκεκριμένοι μαθητές έδωσαν έμφαση στη συντονισμένη αναζήτηση τόσο στο 

χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των πειραμάτων. Έτσι, κατέβαλαν προσπάθεια να 

διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους με βάση πειραματικά δεδομένα που τις αντέκρουαν ή δεν 

τις υποστήριζαν. Επιπρόσθετα, οι μαθητές αυτοί κατάφεραν να εντοπίσουν είτε τον ένα, είτε 

και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής (γενικό και “εικονικό” διακόπτη). 

Η σχηματική απεικόνιση των μονάδων στις τέσσερις κατηγορίες (θεωρητικοί, 

πειραματιστές, επιστήμονες, μηχανικοί) φαίνεται στο Σχήμα 28. Από το Σχήμα 28, προκύπτει 

ότι όλοι οι μαθητές οι οποίοι τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς, κατηγοριοποιήθηκαν και ως 

επιστήμονες. Παρομοίως, όλοι οι μαθητές, εκτός από τρεις μαθητές, που τοποθετήθηκαν 

στους πειραματιστές (n= 40), κατηγοριοποιήθηκαν και ως μηχανικοί.  

Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίστηκαν και για τις δυάδες της παρούσας έρευνας.  

Συγκεκριμένα, όλες σχεδόν οι δυάδες οι οποίες τοποθετήθηκαν στους θεωρητικούς, 

κατηγοριοποιήθηκαν και ως επιστήμονες, ενώ η πλειοψηφία των δυάδων που τοποθετήθηκαν 

στους πειραματιστές κατηγοριοποιήθηκαν και ως μηχανικοί. 
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Θεωρητικοί Επιστήμονες 

Μηχανικοί Πειραματιστές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 28. Σχηματική Αναπαράσταση Μονάδων στις Τέσσερις Κατηγορίες 

Υ67  Υ68 Υ71  Υ75  Υ76   
Υ77  Υ80  Μ1  Μ2  Μ3   
Μ4  Μ5   Μ6  Μ7   Μ8   

Μ9  Μ13  Μ16 Μ17  Μ19  
Χ61  Χ62  Χ63  Χ64  Χ65     

Χ66  Χ67  Χ68  Χ69  Χ70   
Χ71  Χ72  Χ73  Χ74   Χ75   
Χ76  Χ77  Χ78 Χ79   Χ80  

                                 

Y65 Y79 Μ15   

 

        Υ61   Υ62  Υ63  
        Υ64  Υ66  Υ69    
       Υ70  Υ72   Υ73   
       Υ74  Υ78   Μ10   
       Μ11  Μ12 Μ14 

       Μ18  Μ20    
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4.3 Ποσοτική Ανάλυση των Ατομικών και των “Κατά Δυάδα” 

Διερευνήσεων 

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των “κατά δυάδα” 

διερευνήσεων και ατομικών διερευνήσεων, ποσοτικοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση με 

βάση τη μέθοδο της Σταθερής Συγκριτικής Ανάλυσης (Constant Comparative Analysis) 

(Glaser & Strauss, 1967. Strauss & Corbin, 1990. Valanides, 2010). Μέσα από τη διαδικασία 

αυτή, αναπτύχθηκαν δεκατέσσερις Ρήτρες που αποτελούσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές της 

έρευνας. Από τις 14 αυτές Ρήτρες, οι 12 Ρήτρες ήταν κοινές τόσο για τις “κατά δυάδα”, όσο 

και για τις ατομικές διερευνήσεις, ενώ οι υπόλοιπες δυο Ρήτρες αφορούσαν μόνο τις “κατά 

δυάδα” διερευνήσεις.  

Κάθε εξαρτημένη μεταβλητή κατηγοριοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα ανάλογα με τις 

ποιοτικές διαφορές των απαντήσεων, για την ανάπτυξη της αντίστοιχης Ρήτρας αξιολόγησης. 

Σε κάθε επίπεδο των Ρητρών που δομήθηκαν αποδόθηκαν αριθμητικές τιμές. Στο πρώτο 

επίπεδο, αποδόθηκαν 0 βαθμοί και σε κάθε επιπρόσθετο επίπεδο αποδόθηκε ένας επιπλέον 

βαθμός. Για παράδειγμα, αν μια Ρήτρα αποτελείτο από 5 επίπεδα, αποδόθηκαν οι αριθμητικές 

τιμές 0-4, όπου η αριθμητική τιμή 0 αποδόθηκε στο πρώτο επίπεδο και η αριθμητική τιμή 4 

στο πέμπτο επίπεδο της Ρήτρας.  

Για κάθε δυάδα μαθητών, υπολογίστηκε η “Κατά Δυάδα Διερευνητική Ικανότητα” 

(ΔΔΙ). Η ΔΔΙ προέκυψε από τo άθροισμα των βαθμολογιών των 14 Ρητρών που δομήθηκαν 

(κοινές και μη κοινές Ρήτρες). Με ανάλογο τρόπο, για κάθε μαθητή που εργάστηκε ατομικά 

υπολογίστηκε η “Ατομική Διερευνητική Ικανότητα” (ΑΔΙ). Η ΑΔΙ προέκυψε από το 

άθροισμα των βαθμολογιών των 12 κοινών Ρητρών. Επιπρόσθετα, για κάθε δυάδα μαθητών 

υπολογίστηκε και η “Διερευνητική Ικανότητα” της δυάδας με τρόπο που να αντιστοιχεί με την 

ΑΔΙ. Δηλαδή, προέκυψε από το άθροισμα των βαθμολογιών των 12 Ρητρών που ήταν κοινές 

τόσο στις “κατά δυάδα”, όσο και στις ατομικές διερευνήσεις.  

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας (intercoded reliability) (Guba, 1981) των Ρητρών έγινε από 

δυο ανεξάρτητα άτομα. Ο βαθμός συσχέτισης ήταν 0,76, αλλά οι διαφορές που εντοπίστηκαν 

συζητήθηκαν και βρέθηκαν κοινά αποδεκτές λύσεις.   
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4.3.1 Ρήτρες που Δομήθηκαν με Βάση την Ποιοτική Ανάλυση των Ατομικών και 

“Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων 

4.3.1.1 Κοινές Ρήτρες των Ατομικών και των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων 

4.3.1.1.1 Εντοπισμός του Γενικού Διακόπτη 

Η πρώτη Ρήτρα αφορούσε τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη και αναλύθηκε σε 5 

επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν κατέβαλαν προσπάθεια να 

επεξηγήσουν, γιατί σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες φωτοβολεί ή δε φωτοβολεί 

λαμπτήρας. Στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που προσπάθησαν να 

επεξηγήσουν, γιατί σε κάποιες πειραματικές προσπάθειες φωτοβολεί ή δε φωτοβολεί 

λαμπτήρας, χωρίς όμως να εντοπίσουν το γενικό διακόπτη. Στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν 

οι μαθητές που εντόπισαν το γενικό διακόπτη, αλλά δεν αξιοποίησαν τον εντοπισμό του, για 

να περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους, αφού, σε μια ή περισσότερες πειραματικές 

προσπάθειες μετά τον εντοπισμό του, τοποθετούσαν το διακόπτη 3 στη θέση πάνω και 

υποστήριζαν ότι θα φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας. Στο τέταρτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν oι 

μαθητές που όχι μόνο εντόπισαν το γενικό διακόπτη, αλλά και τον αξιοποίησαν, για να 

περιορίσουν το χώρο των πειραμάτων τους, αφήνοντας όμως πολλές πληροφορίες 

αναξιοποίητες. Στο πέμπτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εντόπισαν το γενικό 

διακόπτη από τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα και τον αξιοποίησαν, για να περιορίσουν 

το χώρο των πειραμάτων τους. Επιπρόσθετα, σε κάθε δυάδα μαθητών ή σε κάθε μαθητή που 

εργάστηκε ατομικά δόθηκε ένας βαθμός, αν επεξηγούσε τη σωστή λειτουργία του γενικού 

διακόπτη και έδινε και το σωστό όνομα (γενικός ή κεντρικός διακόπτης). Η συνολική, 

επομένως, βαθμολογία για τη Ρήτρα αυτή μπορούσε να είναι από 0 μέχρι 5. 

4.3.1.1.2 Εντοπισμός του “Εικονικού” Διακόπτη 

Η δεύτερη Ρήτρα αφορούσε τον εντοπισμό του “εικονικού” διακόπτη και αναλύθηκε 

σε 7 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν έδωσαν σημασία και δεν 

αξιοποίησαν τα πειράματα στα οποία κάποιος λαμπτήρας φωτοβόλησε δυο φορές. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που αντιλήφθηκαν ότι κάποιος λαμπτήρας 

φωτοβόλησε δυο φορές με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, χωρίς όμως να 

δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός. Στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που 

αντιλήφθηκαν ότι κάποιος λαμπτήρας φωτοβόλησε δυο φορές με δυο διαφορετικούς 
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συνδυασμούς διακοπτών, έδωσαν σημασία, αλλά δεν προσπάθησαν να επεξηγήσουν, γιατί ο 

ίδιος λαμπτήρας φωτοβολεί με δυο  διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών. Στο τέταρτο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν oι μαθητές που προσπάθησαν να επεξηγήσουν, γιατί ο ίδιος 

λαμπτήρας φωτοβολεί με δυο διαφορετικούς συνδυασμούς διακοπτών, προχώρησαν σε 

σύγκριση της θέσης των διακοπτών στους δυο συνδυασμούς, αλλά είτε δεν κατέληξαν σε 

κάποιο συμπέρασμα, είτε κατέληξαν σε λανθασμένο συμπέρασμα. Στο πέμπτο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής, αλλά δεν 

αντιλήφθηκαν τη σημασία του, αφού μετά τον εντοπισμό του τον μετακινούσαν άλλοτε προς 

τα κάτω και άλλοτε προς τα πάνω. Στο έκτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν 

εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη από το πρώτο ζεύγος πειραμάτων στα οποία φωτοβόλησε 

ίδιος λαμπτήρας, αλλά αντιλήφθηκαν τη λειτουργία του, αφού, μετά τον εντοπισμό του δεν 

τον μετακινούσαν. Τέλος, στο έβδομο επίπεδο  τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εντόπισαν τον 

“εικονικό” διακόπτη από το πρώτο ζεύγος πειραμάτων στα οποία φωτοβόλησε ίδιος 

λαμπτήρας και αντιλήφθηκαν τη λειτουργία του, αφού, μετά τον εντοπισμό του, δεν τον 

μετακινούσαν. Επιπρόσθετα, σε κάθε δυάδα μαθητών ή σε κάθε μαθητή που εργάστηκε 

ατομικά δινόταν ένας βαθμός, αν επεξηγούσε τη σωστή λειτουργία του “εικονικού” διακόπτη 

και έδινε και όνομα (π.χ., άχρηστος, ψεύτικος, ανενεργός κλπ). Η συνολική βαθμολογία για τη 

Ρήτρα αυτή μπορούσε να είναι από 0 μέχρι 7. 

4.3.1.1.3 Φωτοβολία Λαμπτήρων 

Η τρίτη Ρήτρα αφορούσε τη φωτοβολία των λαμπτήρων και αναλύθηκε σε 3 επίπεδα 

με αριθμητικές τιμές 0-2, όπως φαίνεται στον Πίνακα 68. Αναλυτικότερα, στο πρώτο επίπεδο 

τοποθετήθηκαν οι μαθητές που πέτυχαν τη φωτοβολία μέχρι δυο λαμπτήρων που αποτελούσε 

το μικρότερο αριθμό λαμπτήρων που φωτοβόλησαν κατά τη διάρκεια μιας διερεύνησης. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που πέτυχαν τη φωτοβολία 3-7 λαμπτήρων και 

στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που πέτυχαν τη φωτοβολία όλων των 

λαμπτήρων της συσκευής. 

4.3.1.1.4 Ικανότητα Ελέγχου Μεταβλητών 

Η ικανότητα ελέγχου μεταβλητών αξιολογήθηκε από την τέταρτη Ρήτρα, η 

αποτελείται από 5 επίπεδα με αριθμητικές τιμές 0-4. Συγκεκριμένα, στο πρώτο επίπεδο 

τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν εφάρμοσαν σε καμιά πειραματική τους προσπάθεια έλεγχο 

μεταβλητών. Στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εφάρμοσαν έλεγχο 
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μεταβλητών σε ποσοστό από 0,1-25% των πειραματικών προσπαθειών τους. Στο τρίτο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εφάρμοσαν έλεγχο μεταβλητών σε ποσοστό από 

25,1-50% των πειραματικών προσπαθειών τους, ενώ στο τέταρτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι 

μαθητές που εφάρμοσαν έλεγχο μεταβλητών σε ποσοστό από 50,1-75% των πειραματικών 

προσπαθειών τους. Στο πέμπτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εφάρμοσαν έλεγχο 

μεταβλητών σε ποσοστό από 75,1-100% των πειραματικών προσπαθειών τους. 

4.3.1.1.5 Συνδυαστική Σκέψη 

Η Διερευνητική Ικανότητα σχετίζεται και με τη συνδυαστική σκέψη που 

αξιολογήθηκε με την πέμπτη Ρήτρα, η οποία αναλύθηκε σε 6 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι μαθητές που μετακινούσαν τους διακόπτες με τυχαίο τρόπο. Στο δεύτερο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που κατέβαλαν προσπάθεια για συστηματική μετακίνηση 

των διακοπτών, αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν σε μια αλληλουχία πειραμάτων στα 

μισά τουλάχιστον πειράματα ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. Στο τρίτο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν μια αλληλουχία πειραμάτων, όπου στα μισά 

τουλάχιστον πειράματα διατηρούσαν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. Στο τέταρτο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν όσοι μαθητές εκτέλεσαν δυο διαφορετικές αλληλουχίες πειραμάτων 

που διέφεραν ως προς τον αριθμό διακοπτών που διατηρούσαν στη θέση κάτω, αλλά σε αυτές 

στα μισά τουλάχιστον πειράματα της κάθε αλληλουχίας πειραμάτων διατηρούσαν ίσο αριθμό 

διακοπτών στη θέση κάτω. Στο πέμπτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν 

τρεις διαφορετικές αλληλουχίες πειραμάτων, που διέφεραν ως προς τον αριθμό διακοπτών 

που διατηρούσαν στη θέση κάτω, αλλά, στα μισά τουλάχιστον πειράματα της κάθε 

αλληλουχίας πειραμάτων, διατηρούσαν ίσο αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. Στο έκτο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν όσοι μαθητές εκτέλεσαν τέσσερις διαφορετικές αλληλουχίες 

πειραμάτων που διέφεραν ως προς τον αριθμό διακοπτών που διατηρούσαν στη θέση κάτω, 

αλλά στα μισά τουλάχιστον πειράματα της κάθε αλληλουχίας πειραμάτων, διατηρούσαν ίσο 

αριθμό διακοπτών στη θέση κάτω. Επομένως, η συνολική βαθμολογία για τη Ρήτρα αυτή 

μπορούσε να είναι από 0 μέχρι 5. 

4.3.1.1.6 Πειράματα σε Επανάληψη 

Η έκτη Ρήτρα αφορούσε τα πειράματα σε επανάληψη και αναλύθηκε σε 3 επίπεδα. 

Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν 4 ή περισσότερα πειράματα σε 

επανάληψη. Στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν 1-3 πειράματα 
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σε επανάληψη και, στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που δεν εκτέλεσαν πειράματα 

σε επανάληψη. Το εύρος της συνολικής βαθμολογίας για τη Ρήτρα 6 ήταν 0-2. 

4.3.1.1.7 Θετικά και Αρνητικά Πειράματα 

Η μεταβλητή θετικά και αρνητικά πειράματα αξιολογήθηκε από την έβδομη Ρήτρα, η 

οποία είχε 4 επίπεδα με αριθμητικές τιμές 0-3, όπως φαίνεται στον Πίνακα 68. Στο πρώτο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν έδιναν σημασία στα πειράματα που δε 

φωτοβόλησε λαμπτήρας. Στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που έδιναν 

σημασία στα πειράματα που δε φωτοβόλησε λαμπτήρας, αλλά θεωρούσαν ότι δε δίνουν 

χρήσιμες πληροφορίες. Στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που διατύπωσαν μια ή 

περισσότερες υποθέσεις στις οποίες υποστήριξαν ότι δε θα φωτοβολήσει λαμπτήρας, ενώ στο 

τέταρτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που αξιοποίησαν τόσο τα θετικά, όσο και τα 

αρνητικά πειράματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής 

(εντοπισμός γενικού διακόπτη).  

4.3.1.1.8 Αναγκαία Πειράματα 

Η όγδοη Ρήτρα αφορούσε τα αναγκαία πειράματα και αναλύθηκε σε 4 επίπεδα. Στο 

πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι διερευνήσεις στις οποίες η διαφορά Αναγκαίων (Α) και 

Πραγματικών (Π) πειραμάτων ήταν μεγαλύτερη από το 6 (Α-Π> 6). Στο δεύτερο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι διερευνήσεις στις οποίες η διαφορά Α-Π ήταν ίση με 2 έως 5, ενώ στο τρίτο 

επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι διερευνήσεις στις οποίες η διαφορά Α-Π ήταν αρνητική (Α-Π<0). 

Παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες διερευνήσεις εκτελέστηκαν περισσότερα πειράματα 

από όσα πειράματα ήταν αναγκαία, οι συγκεκριμένες διερευνήσεις τοποθετήθηκαν σε 

ανώτερο επίπεδο, αφού οι μαθητές πέτυχαν να εκτελέσουν τον αριθμό των αναγκαίων 

πειραμάτων τους. Στο τέταρτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι διερευνήσεις στις οποίες η διαφορά 

Α-Π ήταν ίση με 0 ή 1. Οι συγκεκριμένες διερευνήσεις τοποθετήθηκαν στο ανώτατο επίπεδο, 

αφού οι μαθητές είτε κατάφεραν να εκτελέσουν όλα τα αναγκαία πειράματά τους, είτε 

χρειάζονταν να εκτελέσουν ακόμα ένα πείραμα, για να πετύχουν τον αριθμό των αναγκαίων 

πειραμάτων τους. Το εύρος της συνολικής βαθμολογίας για τη Ρήτρα 8 ήταν 0-3. 

4.3.1.1.9 Επιβεβαίωση της Προκατάληψης 

Η Διερευνητική Ικανότητα σχετίζεται και με την επιβεβαίωση της προκατάληψης που 

αξιολογήθηκε από την ένατη Ρήτρα, η οποία αποτελείται από 2 επίπεδα με αριθμητικές τιμές 
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0-1, όπως φαίνεται στον Πίνακα 68. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που 

εκτέλεσαν μόνο πειράματα με σκοπό να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις τους (πειράματα 

θετικού ελέγχου), ενώ στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εκτέλεσαν ένα ή 

περισσότερα πειράματα με σκοπό να απορρίψουν και όχι να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις 

τους (πειράματα αρνητικού ελέγχου). 

4.3.1.1.10 Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων 

Η μέθοδος καταγραφής πειραματικών δεδομένων αξιολογήθηκε με τη δέκατη Ρήτρα η 

οποία είχε διαμορφωθεί με 3 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δε 

χρησιμοποιούσαν ένα συνεπή τρόπο για να καταγράφουν τα πειραματικά δεδομένα τους. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που σημείωναν μόνο τους διακόπτες που 

βρίσκονταν στη θέση κάτω ή στη θέση πάνω και στο τρίτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι μαθητές 

που σημείωναν τη θέση όλων των διακοπτών. Το εύρος της συνολικής βαθμολογίας για τη 

Ρήτρα 10 ήταν 0-2.  

4.3.1.1.11 Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων  

Η ενδέκατη Ρήτρα αφορούσε την αξιοποίηση των καταγραμμένων πειραματικών 

δεδομένων και αποτελείται από 3 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που 

δεν κατέφυγαν ούτε μια φορά στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα για πληροφόρηση. 

Στο επίπεδο αυτό, αποδόθηκε η αριθμητική τιμή 0.  

Στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που δεν κατάφευγαν συστηματικά 

στα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους για πληροφόρηση. Αν όμως οι μαθητές, παρά 

την προτροπή του ερευνητή για επανεξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων 

μετά το τέλος της διερεύνησης, δεν εντόπισαν κανένα διακόπτη τους αποδινόταν η αριθμητική 

τιμή 0. Αν οι μαθητές κατάφεραν, μετά από προτροπή του ερευνητή για επανεξέταση των 

καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων μετά το τέλος της διερεύνησης, να εντοπίσουν τον 

ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής τους αποδινόταν η αριθμητική τιμή 1, 

ενώ αν εντόπιζαν και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής τους αποδινόταν η 

αριθμητική τιμή 2.  

Στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που εξέταζαν συστηματικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, χωρίς να αξιοποιήσουν την προτροπή του 

ερευνητή για επανεξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων μετά το τέλος της 
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διερεύνησης. Αν οι μαθητές δεν εντόπισαν κανένα διακόπτη τους αποδινόταν η αριθμητική 

τιμή 0. Αν οι μαθητές εντόπισαν τον ένα από τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες της συσκευής 

τους αποδινόταν η αριθμητική τιμή 3, ενώ αν εντόπιζαν και τους δυο ξεχωριστούς διακόπτες 

της συσκευής τους αποδινόταν η αριθμητική τιμή 4. 

Επομένως, η συνολική βαθμολογία για τη Ρήτρα αυτή μπορούσε να είναι από 0 μέχρι 

4. 

4.3.1.1.12 Διατύπωση υποθέσεων 

Η ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων αξιολογήθηκε από τη δωδέκατη Ρήτρα, η οποία 

αποτελείται από 4 επίπεδα με αριθμητικές τιμές 0-3, όπως φαίνεται στον Πίνακα 68. Στο 

πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι μαθητές που έμειναν προσκολλημένοι από την αρχή μέχρι 

το τέλος της διερεύνησης στην ίδια υπόθεση, την οποία δε διαφοροποιούσαν με βάση 

πειραματικά δεδομένα που δεν την υποστήριζαν. Στο δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι 

μαθητές που διαφοροποιούσαν την αρχική τους υπόθεση με βάση ασύμφωνα πειραματικά 

δεδομένα, διατυπώνοντας μια εναλλακτική υπόθεση την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος της 

διερεύνησης, ενώ στο τρίτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι μαθητές που κατέβαλαν προσπάθεια να 

διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα χωρίς, ωστόσο, 

να είναι συστηματικοί. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο τοποθετήθηκαν οι μαθητές που 

διαφοροποιούσαν συστηματικά τις υποθέσεις τους με βάση πειραματικά δεδομένα που δεν τις 

υποστήριζαν ή δεν τις επιβεβαίωναν.  

4.3.1.2 Ρήτρες που Αφορούσαν Μόνο τις “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις 

4.3.1.2.1 Στάδια Διερεύνησης 

Η δέκατη τρίτη Ρήτρα αφορούσε τα στάδια διερεύνησης και αποτελείται από 3 

επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι “κατά δυάδα” διερευνήσεις που αποτελούνταν 

μόνο από το στάδιο της Αρχικής Διερεύνησης (Στάδιο 1). Στο δεύτερο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι “κατά δυάδα” διερευνήσεις που αποτελούνταν από δυο στάδια (Αρχική και 

Ενδιάμεση Διερεύνηση), ενώ στο τρίτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι “κατά δυάδα” 

διερευνήσεις που αποτελούνταν από τρία στάδια (Αρχική, Ενδιάμεση και Συνεργατική 

Διερεύνηση). Η συνολική βαθμολογία για τη Ρήτρα αυτή μπορούσε να είναι από 0 μέχρι 2. 
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4.3.1.2.2 Βαθμός Συνεργασίας μέσα στην Ομάδα 

Στη δέκατη τέταρτη Ρήτρα, η οποία αποτελείται από 8 επίπεδα, αποδόθηκαν οι 

αριθμητικές τιμές 0-7. Στο πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο βαθμός 

συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές που τις αποτελούσαν ήταν 0. Στο 

δεύτερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο βαθμός συνεργασίας, ο οποίος αναπτύχθηκε 

ανάμεσα  στους μαθητές που τις αποτελούσαν, ήταν από 0,001-0,075. Στο τρίτο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο βαθμός συνεργασίας ο οποίος αναπτύχθηκε ανάμεσα  στους 

μαθητές που τις αποτελούσαν ήταν από 0,076-0,150, ενώ, στο τέταρτο επίπεδο, 

τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο βαθμός συνεργασίας, ο οποίος αναπτύχθηκε ανάμεσα στους 

μαθητές που τις αποτελούσαν, ήταν από 0,151-0,225. Στο πέμπτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι 

δυάδες που ο βαθμός συνεργασίας ο οποίος αναπτύχθηκε ανάμεσα  στους μαθητές που τις 

αποτελούσαν, ήταν από 0,226-0,300. Στο έκτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο 

βαθμός συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα  στους μαθητές που τις αποτελούσαν ήταν 

από 0,301-0,375, ενώ στο έβδομο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο βαθμός 

συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα  στους μαθητές που τις αποτελούσαν, ήταν από 

0,376-0,450. Στο όγδοο επίπεδο, τοποθετήθηκαν οι δυάδες που ο βαθμός συνεργασίας ο 

οποίος αναπτύχθηκε ανάμεσα  στους μαθητές που τις αποτελούσαν, ήταν από 0,451-0,525.  

To εύρος των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής ΔΔΙ που προκύπτει από το άθροισμα 

των δεκατεσσάρων εξαρτημένων μεταβλητών ήταν 0-50 (Πίνακας 68), ενώ το εύρος των 

τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής ΑΔΙ που προκύπτει από το άθροισμα των δώδεκα κοινών 

εξαρτημένων μεταβλητών ήταν 0-41 (Πίνακας 71). 
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4.4 Στατιστική Ανάλυση 

4.4.1 Ποσοτική Ανάλυση των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων 

Στον Πίνακα 68, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και το εύρος 

των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής ΔΔΙ καθώς και των 14 επιμέρους εξαρτημένων 

μεταβλητών που τη συναποτελούν, ανά τύπο δυάδας. 

Από τον Πίνακα 68, φαίνεται ότι οι δυάδες είχαν πολύ χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις 

μεταβλητές, με εξαίρεση τη μεταβλητή “Φωτοβολία Λαμπτήρων” (ΜΟ= 1,95, ΤΑ= 0,22, 

εύρος 0-2), όπου σχεδόν όλες οι δυάδες (n= 57) κατόρθωσαν να φωτοβολήσουν όλους τους 

λαμπτήρες της συσκευής. Επιπρόσθετα, οι δυάδες είχαν καλύτερες αναλογικά επιδόσεις στις 

μεταβλητές “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” (ΜΟ= 1,33, ΤΑ= 0,73, εύρος 

0-2), “Διατύπωση Υποθέσεων” (ΜΟ= 1,57, ΤΑ= 1,08, εύρος 0-3), “Θετικά και Αρνητικά 

Πειράματα” (ΜΟ= 1,31, ΤΑ= 1,25, εύρος 0-3), “Έλεγχος Μεταβλητών” (ΜΟ= 1,63, ΤΑ= 0,76, 

εύρος 0-4) και “Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” (ΜΟ= 1,60, ΤΑ= 

1,68, εύρος 0-4).  

Αντίθετα, οι δυάδες είχαν τις χαμηλότερες αναλογικά επιδόσεις στις εξής μεταβλητές: 

“Επιβεβαίωση της Προκατάληψης” (ΜΟ= 0,08, ΤΑ= 0,27, εύρος 0-1), “Εντοπισμός 

“Εικονικού” Διακόπτη” (ΜΟ= 1,53, ΤΑ= 1,58, εύρος 0-7), “Συνδυαστική Σκέψη” (ΜΟ= 1,63, 

ΤΑ= 0,76, εύρος 0-5) και “Στάδια Διερεύνησης” (ΜΟ= 0,57, ΤΑ= 0,81, εύρος 0-2).  

Φαίνεται, ακόμη, ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) είχαν καλύτερες 

επιδόσεις σε όλες τις επιμέρους μεταβλητές εκτός από τη μεταβλητή “Συνδυαστική Σκέψη,” 

σε σχέση με τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) και σε όλες τις μεταβλητές εκτός από 

τις μεταβλητές “Συνδυαστική Σκέψη” και “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” 

από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ), αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, οι μαθητές που 

ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) φαίνεται ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις μεταβλητές, εκτός 

από τις μεταβλητές “Συνδυαστική Σκέψη” και “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών 

Δεδομένων” από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). Αντίθετα, οι μαθητές που ανήκαν 

σε δυάδες (ΧΧ) φαίνεται ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Συνδυαστική 

Σκέψη” και “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” από τους μαθητές που ανήκαν 

σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ). 
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Πίνακας 68 
 

Επιδόσεις στις Εξαρτημένες Μεταβλητές (Ρήτρες) και στην Εξαρτημένη Μεταβλητή ΔΔΙ κατά Τύπο Δυάδας  

Μεταβλητές 
Εύρος 
Τιμών 

Είδος Δυάδας 
Σύνολο 

(ΥΥ) (ΥΧ) (ΧΧ) 
Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Στάδια Διερεύνησης 0 – 2 1,20 0,95 0,30 0,57 0,20 0,41 0,57 0,81 

Βαθμός Συνεργασίας 0 – 7 3,95 2,09 1,80 1,64 1,35 1,04 2,37 1,98 

Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη 0 – 5 3,70 1,86 1,60 2,414 0,50 1,00 1,93 2,26 

Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη 0 – 7 2,75 1,48 1,70 1,30 0,15 0,49 1,53 1,58 

Φωτοβολία Λαμπτήρων 0 – 2 2,00 0,00 1,95 0,22 1,90 0,31 1,95 0,22 

Έλεγχος Μεταβλητών 0 – 4 2,00 0,65 1,75 0,85 1,15 0,49 1,63 0,76 

Συνδυαστική Σκέψη 0 – 5 1,30 1,38 1, 35 1,14 1, 50 0,95 1,38 1,15 

Πειράματα σε Επανάληψη 0 – 2 1,15 0,67 0,60 0,68 0,10 0,31 0,62 0,72 

Αναγκαία Πειράματα 0 – 3 1,95 1,19 1,20 1,15 0,25 0,72 1,13 1,24 

Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών
Δεδομένων 

0 – 2 1,45 0,60 0,95 0,76 1,60 0,68 1,33 0,73 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

0 – 4 2,95 1,19 1,70 1,66 0,15 0,67 1,60 1,68 

Θετικά και Αρνητικά Πειράματα 0 – 3 2,10 1,25 1,35 1,13 0,50 0,82 1,31 1,25 

Επιβεβαίωση της Προκατάληψης 0 – 1 0,20 0,41 0,05 0,22 0,00 0,00 0,08 0,27 

Διατύπωση Υποθέσεων 0 - 3 2,60 0,60 1,50 0,89 0,60 0,60 1,57 1,08 

ΔΔΙ 0 - 50 29,30 7,46 17,80 7,58 9,95 3,00 19,02 10,18 ΑΝ
ΔΡ
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Για να ελεγχθεί κατά πόσον οι διαφορές που φαίνονται στον Πίνακα 68 ήταν 

στατιστικά σημαντικές έγινε Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με εξαρτημένες 

μεταβλητές τις επιδόσεις σε κάθε Ρήτρα και την επίδοση στη ΔΔΙ και ανεξάρτητη μεταβλητή 

τον τύπο δυάδας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 69. 

Πίνακας 69 
 

Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με Εξαρτημένες Μεταβλητές τις Επιδόσεις 
στις Επιμέρους Μεταβλητές και την Επίδοση στη ΔΔΙ και Ανεξάρτητη Μεταβλητή  

τον Τύπο Δυάδας   

UΣημείωσηU: SS= Sum of Squares, MS= Mean Square, df= Βαθμοί Ελευθερίας 

*p<0,05 

Από τον Πίνακα 69, προκύπτει ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών τύπων δυάδων όσον αφορά την “ΔΔΙ” [F(2, 57)= 46,534, p= 0,000]. 

Επιπρόσθετα, από τον Πίνακα 69 προκύπτει, ακόμη, ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τριών τύπων δυάδων όσον αφορά τις επί μέρους μεταβλητές “Στάδια 

Διερεύνησης” [F(2, 57)= 13,000, p= 0,000], “Βαθμός Συνεργασίας” [F(2, 57)= 14,229, p= 

Μεταβλητές SS df MS F p 

ΔΔΙ 3788,633 2 1894,317 46,534 0,000* 

Στάδια Διερεύνησης 12,133 2 6,067 13,000 0,000* 

Βαθμός Συνεργασίας 77,233 2 38,617 14,229 0,000* 
Εντοπισμός Γενικού
Διακόπτη 

68,433 2 34,217 24,845 0,000* 

Εντοπισμός “Εικονικού”
Διακόπτη 

105,733 2 52,867 15,374 0,000* 

Φωτοβολία Λαμπτήρων 0,100 2 0,050 1,036 0,361 

Έλεγχος Μεταβλητών 7,633 2 3,817 8,272 0,001* 

Συνδυαστική Σκέψη 0,433 2 0,217 0,159 0,854 

Πειράματα σε Επανάληψη 11,033 2 5,517 16,420 0,000* 

Αναγκαία Πειράματα 29,033 2 14,517 13,368 0,000* 
Μέθοδος Καταγραφής
Πειραματικών Δεδομένων 

4,633 2 2,317 4,946 0,010* 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

78,700 2 39,350 25,575 0,000* 

Θετικά και Αρνητικά
Πειράματα 

25,633 2 12,817 10,847 0,000* 

Επιβεβαίωση της
Προκατάληψης 

0,433 2 0,217 2,976 0,059 

Διατύπωση Υποθέσεων 40,133 2 20,067 39,993 0,000* 
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0,000], “Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη” [F(2, 57)= 24,845, p= 0,000], “Εντοπισμός 

“Εικονικού” Διακόπτη” [F(2, 57)= 15,374, p= 0,000], “Έλεγχος Μεταβλητών” [F(2, 57)= 

8,272, p= 0,001], “Πειράματα σε Επανάληψη” [F(2, 57)= 16,420, p= 0,000], “Αναγκαία 

πειράματα” [F(2, 57)= 13,368, p= 0,000], “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” 

[F(2, 57)= 4,946, p= 0,010], “Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” [F(2, 

57)= 25,575, p= 0,000], “Θετικά και Αρνητικά Πειράματα” [F(2, 57)= 10,847, p= 0,000] και 

“Διατύπωση Υποθέσεων” [F(2, 57)= 39,993, p= 0,000].  

Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές όσον αφορά την “ΔΔΙ,” έγινε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe, τα 

αποτελέσματα της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 70. 

Πίνακας 70 
 

Αποτελέσματα Πολλαπλών Συγκρίσεων Scheffe Μεταξύ των Τύπων Δυάδων  
Όσον Αφορά τις Επιδόσεις στις Επιμέρους Μεταβλητές και τη ΔΔΙ  

Συγκρινόμενες Ομάδες Μέση 
Διαφορά p 

ΔΔΙ   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 11,50 0,000* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 19,35 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 7,85 0,001* 

Στάδια Διερεύνησης   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,90 0,001* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 1,00 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,10 0,899 

Βαθμός Συνεργασίας   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 2,15 0,001* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 2,60 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,45 0,690 

Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 1,05 0,024* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 2,60 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 1,55 0,000* 

Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 2,10 0,003* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 3,20 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 1,10 0,181 

*p<0,05   
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Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 70 προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν 

στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΔΔΙ” από τις δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ). Ακόμη, 

προκύπτει, ότι οι δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΔΔΙ,” 

από τις δυάδες (ΧΧ). Από τον Πίνακα 72 προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά 

καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Στάδια Διερεύνησης,” “Βαθμός Συνεργασίας,” 

Πίνακας 70 (συνέχεια) 
 

Έλεγχος Μεταβλητών   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,25 0,512 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 0,85 0,001* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,60 0,026* 

Πειράματα σε Επανάληψη   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,55 0,015* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 1,05 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,50 0,030* 
Αναγκαία Πειράματα   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,75 0,084 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 1,70 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,95 0,021* 

Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων 

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,50 0,078 

(ΥΥ) και (ΧΧ) -0,15 0,787 

(ΥΧ) και (ΧΧ) -0,65  0,015* 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων 

(ΥΥ) και (ΥΧ) 1,25  0,009* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 2,80  0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 1,55  0,001* 

Θετικά και Αρνητικά Πειράματα 

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,75 0,102 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 1,60   0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,85 0,055 

Διατύπωση Υποθέσεων 

(ΥΥ) και (ΥΧ) 1,10  0,000* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 2,00  0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,90   0,001* 
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“Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη,” “Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη,” “Πειράματα σε 

Επανάληψη,” “Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” και “Διατύπωση 

Υποθέσεων” από τις δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ). Επιπρόσθετα, οι δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά 

καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Έλεγχος Μεταβλητών,” “Αναγκαία Πειράματα” και τη 

μεταβλητή “Θετικά και Αρνητικά Πειράματα” από τις δυάδες (ΧΧ). Ακόμη, προκύπτει, ότι οι 

δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Εντοπισμός Γενικού 

Διακόπτη,” “Έλεγχος Μεταβλητών,” “Πειράματα σε Επανάληψη,” “Αναγκαία Πειράματα,” 

“Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” και “Διατύπωση Υποθέσεων” από 

τις δυάδες (ΧΧ). Αντίθετα, οι δυάδες (ΧΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη 

μεταβλητή “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” από τις δυάδες (ΥΧ). 

Συμπερασματικά, από τους Πίνακες 69 και 70 φαίνεται ότι οι μαθητές που ανήκαν σε 

δυάδες (ΥΥ) ανάπτυξαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη ΔΔΙ από τους μαθητές που ανήκαν σε 

δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ). Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) 

ανάπτυξαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη ΔΔΙ από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). 

Προκύπτει, επομένως, ότι ο βαθμός συνεργασίας σχετίζεται άμεσα με τη ΔΔΙ, αφού οι δυάδες 

των οποίων οι μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν, έστω και σε μικρό βαθμό, ανάπτυξαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τη ΔΔΙ. 

4.4.2 Ποσοτική Ανάλυση των Ατομικών Διερευνήσεων 

Ο Πίνακας 71 που ακολουθεί δείχνει τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία καθώς και το 

εύρος των τιμών της μεταβλητής ΑΔΙ καθώς και κάθε επιμέρους εξαρτημένης μεταβλητής 

που τη συναποτελούν ανά τύπο δυάδας και μονάδας. 

Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα του Πίνακα 71, φαίνεται ότι οι μαθητές που 

εργάστηκαν ατομικά είχαν πολύ χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις μεταβλητές, με εξαίρεση τη 

μεταβλητή “Φωτοβολία Λαμπτήρων” (ΜΟ= 1,88, ΤΑ= 0,42, εύρος 0-2), όπου σχεδόν όλοι οι 

μαθητές που εργάστηκαν ατομικά (n= 55) κατόρθωσαν να φωτοβολήσουν όλους τους 

λαμπτήρες της συσκευής. Επιπρόσθετα, οι μαθητές, ανεξάρτητα από τη ΓΓΙ, είχαν καλύτερες 

αναλογικά επιδόσεις στις μεταβλητές “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” 

(ΜΟ= 1,27, ΤΑ= 0,63, εύρος 0-2), “Διατύπωση Υποθέσεων” (ΜΟ= 1,28, ΤΑ= 1,03, εύρος 0-

3), “Θετικά και Αρνητικά Πειράματα” (ΜΟ= 1,13, ΤΑ= 1,23, εύρος 0-3) και “Έλεγχος 

Μεταβλητών” (ΜΟ= 1,48, ΤΑ= 0,60, εύρος 0-4). Αντίθετα, οι μαθητές είχαν τις χαμηλότερες  
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Πίνακας 71 
 

Επιδόσεις στις Εξαρτημένες Μεταβλητές (Ρήτρες) και στην Εξαρτημένη Μεταβλητή ΑΔΙ κατά Τύπο Δυάδας και Τύπο Μονάδας 

Μεταβλητές Εύρος 

Δυάδες Μονάδες ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΥ ΥΧ ΧΧ ΣΥΝΟΛΟ Υ Μ Χ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Εντοπισμός 
Γενικού 
Διακόπτη 

0 – 5 2,75 1,48 1,70 1,30 0,15 0,49 1,53 1,58 2, 40 1,67 1,15 1,46 0,20 0,41 1,25 1,57 1,39 1,57 

Εντοπισμός 
“Εικονικού” 
Διακόπτη 

0 – 7 3,70 1,87 1,60 2,41 0,50 1,00 1,93 2,26 1,95 1,93 1,70 1,92 0,20 0,52 1,28 1,76 1,60 2,04 

Φωτοβολία 
Λαμπτήρων 

0 – 2 2,00 0,00 1,95 0,22 1,90 0,31 1,95 0,22 2,00 0,00 1,95 0,22 1,70 0,66 1,88 0,42 1,92 0,33 

Έλεγχος 
Μεταβλητών 

0 – 4 2,00 0,65 1,75 0,85 1,15 0,49 1,63 0,76 1,60 0,50 1,60 0,68 1,25 0,55 1, 48 0,60 1,56 0,68 

Συνδυαστική 
Σκέψη 

0 – 5 1,30 1,38 1,35 1,14 1,50 0,95 1,38 1,15 1,80 1,06 1,70 1,53 1,95 1,50 1,82 1,36 1,60 1,27 

Πειράματα σε 
Επανάληψη 

0 – 2 1,15 0,67 0,60 0,68 0,10 0,31 0,62 0,72 0,65 0,59 0,35 0,59 0,30 0,57 0,43 0,59 0,53 0,66 

Αναγκαία 
Πειράματα 

0 – 3 1,95 1,19 1,20 1,15 0,25 0,72 1,13 1,24 1,65 1,31 0,75 1,07 0,00 0,00 0,80 1,18 0,97 1,22 

Μέθοδος 
Καταγραφής 
Πειραματικών 
Δεδομένων 

0 – 2 1,45 0,60 0,95 0,76 1,60 0,68 1,33 0,73 1,10 0,72 1, 40 0,50 1,30 0,66 1,27 0,63 1,30 0,68 

Αξιοποίηση 
Καταγραμμένων 
Πειραματικών 
Δεδομένων 

0 – 4 2,95 1,19 1,70 1,66 0,15 0,67 1,60 1,68 2,10 1,65 1,15 1,63 0,00 0,00 1,08 1,58 1,34 1,64 

Θετικά και 
Αρνητικά 
Πειράματα 

0 – 3 2,10 1,25 1,35 1,14 0,50 0,83 1,32 1,26 1,60 1,31 1,00 1,26 0,80 1,01 1,13 1,23 1,23 1,24 

Επιβεβαίωση 
της 
Προκατάληψης 

0 – 1 0,20 0,41 0,05 0,22 0,00 0,00 0,08 0,28 0,25 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,28 0,08 0,28 

Διατύπωση 
Υποθέσεων 

0 - 3 2,60 0,60 1,50 0,89 0,60 0,60 1,57 1,08 2,05 0,83 1,35 0,93 0,45 0,60 1,29 1,03 1,43 1,06 

ΑΔΙ 0 - 41 24,15 5,27 15,70 6,99 8,40 2,06 16,08 8,26 19,15 7,15 14,10 7,54 8,15 2, 46 13,80 7,57 14,94 7,97 ΑΝ
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αναλογικά επιδόσεις στις μεταβλητές “Επιβεβαίωση της Προκατάληψης” (ΜΟ= 0,08, ΤΑ= 

0,29, εύρος 0-7) και “Πειράματα σε Επανάληψη” (ΜΟ= 0,43, ΤΑ= 0,59, εύρος 0-2). 

Προκύπτει, ακόμη, ότι οι μαθητές (Υ) φαίνεται ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις στη 

μεταβλητή ΑΔΙ καθώς και σε όλες τις μεταβλητές που τη συναποτελούν, εκτός από τις  

μεταβλητές “Έλεγχος Μεταβλητών” και “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” 

από τους μαθητές (M). Φαίνεται, ακόμη, ότι οι μαθητές (Υ) είχαν καλύτερες επιδόσεις στη 

μεταβλητή ΑΔΙ καθώς και σε όλες τις μεταβλητές που τη συναποτελούν, εκτός από τις 

μεταβλητές “Συνδυαστική Σκέψη” και “Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” 

από τους μαθητές (Χ). Επιπρόσθετα, οι μαθητές (M) φαίνεται ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις 

στη μεταβλητή ΑΔΙ καθώς και σε όλες τις μεταβλητές που τη συναποτελούν, εκτός από τη 

μεταβλητή “Συνδυαστική Σκέψη” από τους μαθητές (Χ). Αντίθετα, οι μαθητές (Χ) φαίνεται 

ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Συνδυαστική Σκέψη” και “Μέθοδος 

Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” από τους μαθητές (Υ) και στη μεταβλητή 

“Συνδυαστική Σκέψη”  από τους μαθητές (Μ). 

Για να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις οι διαφορές στις εξαρτημένες μεταβλητές 

που φαίνονται στον Πίνακα 71 ήταν στατιστικά σημαντικές εφαρμόστηκε Ανάλυση 

Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με εξαρτημένες μεταβλητές τις επιδόσεις στις επιμέρους 

μεταβλητές και την επίδοση στην ΑΔΙ και ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας. Ο 

Πίνακας 72 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής. 

Από τον Πίνακα 72, προκύπτει ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών τύπων μονάδων όσον αφορά την “ΑΔΙ” [F(2, 57)= 15,950, p= 0,000]. Για 

να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων τύπων μονάδων υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά την “ΑΔΙ”, διενεργήθηκε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe, τα αποτελέσματα 

της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 73. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 73 προκύπτει ότι οι μαθητές (Υ) είχαν 

στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΑΔΙ” από τους μαθητές (Μ) και (Χ). Ακόμη, 

προκύπτει, ότι οι μαθητές (Μ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΑΔΙ,” 

από τους μαθητές (Χ). 
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Πίνακας 72 
 

Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με Εξαρτημένες Μεταβλητές τις Επιδόσεις 
στις Επιμέρους Μεταβλητές και την Επίδοση στην ΑΔΙ και Ανεξάρτητη Μεταβλητή  

τον Τύπο Μονάδας 

 

Από τον Πίνακα 72, προκύπτει, ακόμη, ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών τύπων μονάδων όσον αφορά τις επιμέρους μεταβλητές “Εντοπισμός 

Γενικού Διακόπτη” [F(2, 57)= 14,375, p=0,000], “Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη” [F(2, 

57)= 6,978, p= 0,002], “Αναγκαία πειράματα” [F(2, 57)= 14,329, p= 0,000], “Αξιοποίηση 

Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” [F(2, 57)= 12,317, p= 0,000], “Επιβεβαίωση της 

Προκατάληψης” [F(2, 57)= 6,333, p= 0,003] και “Διατύπωση Υποθέσεων” [F(2, 57)= 20,121, 

p= 0,000]. 

Για να διερευνηθεί μεταξύ ποιων τύπων μονάδων υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, διενεργήθηκε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής για την ανεξάρτητη μεταβλητή “Τύπος Μονάδας” φαίνονται στον Πίνακα 73. 

 

Μεταβλητές SS df MS F p 

ΑΔΙ 1212,700 2 606,350 15,950 0,000* 
Εντοπισμός Γενικού
Διακόπτη 

48,700 2 24,350 14,375 0,000* 

Εντοπισμός “Εικονικού”
Διακόπτη 

35,833 2 17,917 6,978 0,002* 

Φωτοβολία Λαμπτήρων 1,033 2 0,517 3,219 0,047* 
Έλεγχος Μεταβλητών 1,633 2 0,817 2,406 0,099 
Συνδυαστική Σκέψη 0,633 2 0,317 0,167 0,847 
Πειράματα σε Επανάληψη 1,433 2 0,717 2,117 0,130 
Αναγκαία Πειράματα 27,300 2 13,650 14,329 0,000* 
Μέθοδος Καταγραφής
Πειραματικών Δεδομένων 

0,933 2 0,467 1,167 0,319 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

44,233 2 22,117 12,317 0,000* 

Θετικά και Αρνητικά
Πειράματα 

6,933 2 3,467 2,410 0,099 

Επιβεβαίωση της
Προκατάληψης 

0,833 2 0,417 6,333 0,003* 

Διατύπωση Υποθέσεων 25,733 2 12,867 20,121 0,000* 
UΣημείωσηU: SS= Sum of Squares, MS= Mean Square, df= Βαθμοί Ελευθερίας 
*p<0,05 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 371

Πίνακας 73 
 

Αποτελέσματα Πολλαπλών Συγκρίσεων Scheffe Μεταξύ των Τύπων Μονάδων  
Όσον Αφορά τις Επιδόσεις στις Επιμέρους Μεταβλητές και την ΑΔΙ  

  *p<0,05 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 73 δείχνουν ότι οι μαθητές (Υ) είχαν στατιστικά 

καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη,” “Αναγκαία 

Πειράματα,” “Επιβεβαίωση της Προκατάληψης” και “Διατύπωση Υποθέσεων” από τους 

μαθητές (Μ) και (Χ). Επιπρόσθετα, οι μαθητές (Υ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις 

μεταβλητές “Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη” και “Αξιοποίηση Καταγραμμένων 

Πειραματικών Δεδομένων” από τους μαθητές (Χ). Ακόμη, προκύπτει, ότι οι μαθητές (Μ) 

είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη,” 

Συγκρινόμενες Μονάδες Μέση Διαφορά p 
ΑΔΙ   
(Υ) και (Μ) 5,05 0,042* 
(Υ) και (Χ) 11,00 0,000* 
(Μ) και (Χ) 5,95 0,013* 
Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη   
(Υ) και (Μ) 1,25 0,014* 
(Υ) και (Χ) 2,20 0,000* 
(Μ) και (Χ) 0,95 0,078 
Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη   
(Υ) και (Μ) 0,25 0,886 
(Υ) και (Χ) 1,75 0,004* 
(Μ) και (Χ) 1,50 0,017* 
Αναγκαία Πειράματα   
(Υ) και (Μ) 0,90 0,019* 
(Υ) και (Χ) 1,65 0,000* 
(Μ) και (Χ) 0,75 0,060 
Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων 
(Υ) και (Μ) 0,95 0,090 
(Υ) και (Χ) 2,10 0,000* 
(Μ) και (Χ) 1,15 0,031* 
Επιβεβαίωση της Προκατάληψης   
(Υ) και (Μ) 0,25 0,012* 
(Υ) και (Χ) 0,25 0,012* 
(Μ) και (Χ) 1,00 1,000 
Διατύπωση Υποθέσεων   
(Υ) και (Μ) 0,70 0,027* 
(Υ) και (Χ) 1,60 0,000* 
(Μ) και (Χ) 0,90 0,003* 
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“Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” και “Διατύπωση Υποθέσεων” από 

τους μαθητές (Χ).  

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ΑΔΙ σχετίζεται άμεσα με τη ΓΓΙ. Συγκεκριμένα, 

προκύπτει ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν καλύτερες επιδόσεις στην ΑΔΙ από τους 

μαθητές με μέτρια και χαμηλή ΓΓΙ. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ 

είχαν καλύτερες επιδόσεις στην ΑΔΙ από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ.   

4.4.3 Ποσοτική Ανάλυση των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων και Ατομικών 

Διερευνήσεων 

Τα συνολικά αποτελέσματα του Πίνακα 71 υποδεικνύουν ότι τόσο οι δυάδες, όσο και 

οι μαθητές που εργάστηκαν ατομικά σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις τόσο στη μεταβλητή ΑΔΙ, 

όσο και σε όλες τις μεταβλητές που τη συναποτελούν, με εξαίρεση τη μεταβλητή “Φωτοβολία 

Λαμπτήρων” (ΜΟ= 1,92, ΤΑ= 0,33, εύρος 0-2). Προκύπτει, ακόμη, ότι οι μαθητές που 

εργάστηκαν σε δυάδες είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές που εργάστηκαν ατομικά 

τόσο στη μεταβλητή ΑΔΙ, όσο και σε όλες τις μεταβλητές που τη συναποτελούν, με εξαίρεση 

τις μεταβλητές “Συνδυαστική Σκέψη” και “Επιβεβαίωση της Προκατάληψης.” Στην 

περίπτωση της μεταβλητής “Επιβεβαίωση της Προκατάληψης,” οι δυάδες και οι μαθητές που 

εργάστηκαν ατομικά φαίνεται ότι είχαν την ίδια επίδοση, ενώ στην περίπτωση της μεταβλητής 

“Συνδυαστική Σκέψη,” οι μαθητές που εργάστηκαν ατομικά φαίνεται ότι είχαν καλύτερη 

επίδοση από τους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες.  

Για να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις οι διαφορές στις εξαρτημένες μεταβλητές 

που φαίνονται στον Πίνακα 71 ήταν στατιστικά σημαντικές εφαρμόστηκε Ανάλυση 

Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με εξαρτημένες μεταβλητές τις επιδόσεις στις Ρήτρες 

και την επίδοση στην ΑΔΙ και ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας και μονάδας. Ο 

Πίνακας 74 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής. 

Από τον Πίνακα 74, προκύπτει ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών τύπων δυάδων και των τριών τύπων μονάδων όσον αφορά την “ΑΔΙ” [F(5, 

113)= 23,721, p= 0,000] και τις μεταβλητές “Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη” [F(5, 113)= 

15,570, p= 0,000], “Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη” [F(5, 113)= 10,272, p= 0,002], 

“Έλεγχος Μεταβλητών” [F(5, 113)= 4,965, p= 0,000], “Πειράματα σε Επανάληψη” [F(5, 

113)= 7,990, p= 0,000], “Αναγκαία πειράματα” [F(5, 113)= 11,707, p= 0,000], “Μέθοδος 

Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων” [F(5, 113)= 2,625, p= 0,028], “Αξιοποίηση 
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Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” [F(5, 113)= 15,709, p= 0,000], “Θετικά και 

Αρνητικά Πειράματα” [F(5, 113)= 15,709, p= 0,000], “Επιβεβαίωση της Προκατάληψης” 

[F(5, 113)= 15,709, p= 0,004] και “Διατύπωση Υποθέσεων” [F(5, 113)= 15,709, p= 0,000]. 

Πίνακας 74 
 

Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με Εξαρτημένες Μεταβλητές τις Επιδόσεις 
στις Επιμέρους Μεταβλητές και την Επίδοση στην ΑΔΙ και Ανεξάρτητη Μεταβλητή  

τον Τύπο Δυάδας και Μονάδας   

UΣημείωσηU: SS= Sum of Squares, MS= Mean Square, df= Βαθμοί Ελευθερίας 

*p<0,05 

 

Για να διερευνηθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων και μονάδων υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, διενεργήθηκε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής για την ανεξάρτητη μεταβλητή “Τύπος Δυάδας και 

Μονάδας” φαίνονται στον Πίνακα 75. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 75 προκύπτει ότι δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τις επιδόσεις στη μεταβλητή ΑΔΙ και στις επιμέρους 

μεταβλητές που τη συναποτελούν, μεταξύ των δυάδων (ΥΥ) και των μαθητών (Υ), των 

δυάδων (ΥΧ) και των μαθητών (Μ) και των δυάδων (ΧΧ) και των μαθητών (Χ), αντίστοιχα. 

Μεταβλητές SS df MS F p 

ΑΔΙ 3854,142 5 770,828 23,721 0,000* 
Εντοπισμός Γενικού
Διακόπτη 

119,542 5 23,908 15,570 0,000* 

Εντοπισμός “Εικονικού”
Διακόπτη 

154,242 5 30,848 10,272 0,000* 

Φωτοβολία Λαμπτήρων 1,267 5 0,253 2,427 0,867 
Έλεγχος Μεταβλητών 9,942 5 1,988 4,965 0,000* 
Συνδυαστική Σκέψη 6,700 5 1,340 ,821 0,537 
Πειράματα σε Επανάληψη 13,475 5 2,695 7,990 0,000* 
Αναγκαία Πειράματα 59,667 5 11,933 11,707 0,000* 
Μέθοδος Καταγραφής
Πειραματικών Δεδομένων 

5,700 5 1,140 2,625 0,028* 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

130,942 5 26,188 15,709 0,000* 

Θετικά και Αρνητικά
Πειράματα 

33,575 5 6,715 5,126 0,000* 

Επιβεβαίωση της
Προκατάληψης 

1,267 5 0,253 3,656 0,004* 

Διατύπωση Υποθέσεων 68,275 5 13,655 23,930 0,000* 
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Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις 

μεταβλητές “ΑΔΙ,” “Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη,” “Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη,” 

“Πειράματα σε Επανάληψη,” “Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” και 

“Διατύπωση Υποθέσεων” από τους μαθητές (Μ) και (Χ). Ακόμη, προκύπτει, ότι οι δυάδες 

(ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις μεταβλητές “ΑΔΙ,” “Εντοπισμός Γενικού 

Διακόπτη,” “Αναγκαία Πειράματα,” “Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών 

Δεδομένων” και “Διατύπωση Υποθέσεων” από τους μαθητές (Χ).  

Πίνακας 75 
 

Αποτελέσματα Πολλαπλών Συγκρίσεων Scheffe Μεταξύ των Τύπων Δυάδων  
Όσον Αφορά τις Επιδόσεις στις Επιμέρους Μεταβλητές και τη ΔΔΙ  

Συγκρινόμενες Ομάδες Μέση Διαφορά p 
ΑΔΙ   
(ΥΥ) και (Υ) 5,00 0,183 
(ΥΥ) και (Μ) 10,05 0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 16,00 0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -3,45 0,600 
(ΥΧ) και (Μ) 1,60 0,977 
(ΥΧ) και (Χ) 7,55 0,005* 
(ΧΧ) και (Υ) -10,75 0,000* 
(ΧΧ) και (Μ) -5,70 0,084 
(ΧΧ) και (Χ) 0,25 1,000 
Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη   
(ΥΥ) και (Υ) 0,35 0,977 
(ΥΥ) και (Μ) 1,60 0,008*
(ΥΥ) και (Χ) 2,55 0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,70 0,671 
(ΥΧ) και (Μ) 0,55 0,852 
(ΥΧ) και (Χ) 1,50 0,016* 
(ΧΧ) και (Υ) -2,25 0,000* 
(ΧΧ) και (Μ) -1,00 0,268 
(ΧΧ) και (Χ) -0,05 1,000 
Εντοπισμός “Εικονικού” Διακόπτη   
(ΥΥ) και (Υ) 1,75 0,078 
(ΥΥ) και (Μ) 2,00 0,026* 
(ΥΥ) και (Χ) 3,50 0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,350 0,995 
(ΥΧ) και (Μ) -0,10 1,000 
(ΥΧ) και (Χ) 1,40 0,267 
(ΧΧ) και (Υ) -1, 45 0,229 
(ΧΧ) και (Μ) -1,20 0,446 
(ΧΧ) και (Χ) 0,30 0,998 
*p<0,05   
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Πίνακας 75 (συνέχεια) 
 

Έλεγχος Μεταβλητών   
(ΥΥ) και (Υ) 0,40 0,553 
(ΥΥ) και (Μ) 0,40 0,553 
(ΥΥ) και (Χ) 0,75 0,020* 
(ΥΧ) και (Υ) 0,15 0,989 
(ΥΧ) και (Μ) 0,15 0,989 
(ΥΧ) και (Χ) 0,50 0,291 
(ΧΧ) και (Υ) -0,45 0,414 
(ΧΧ) και (Μ) -0,45 0,414 
(ΧΧ) και (Χ) -0,10 0,998 
Πειράματα σε Επανάληψη   
(ΥΥ) και (Υ) 0,50 0,201 
(ΥΥ) και (Μ) 0,80 0,003* 
(ΥΥ) και (Χ) 0,85 0,001* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,05 1,000 
(ΥΧ) και (Μ) 0,25 0,868 
(ΥΧ) και (Χ) 0,30 0,750 
(ΧΧ) και (Υ) -0,55 0,120 
(ΧΧ) και (Μ) -0,25 0,868 
(ΧΧ) και (Χ) -0,20 0,945 
Αναγκαία Πειράματα   
(ΥΥ) και (Υ) 0,30 0,971 
(ΥΥ) και (Μ) 1,20 0,019* 
(ΥΥ) και (Χ) 1,95 0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,45 0,850 
(ΥΧ) και (Μ) 0,45 0,850 
(ΥΧ) και (Χ) 1,20 0,019* 
(ΧΧ) και (Υ) -1,40 0,003* 
(ΧΧ) και (Μ) -0,50 0,783 
(ΧΧ) και (Χ) 0,25 0,987 
Μέθοδος Καταγραφής Πειραματικών Δεδομένων 
(ΥΥ) και (Υ) 0,35 0,727 
(ΥΥ) και (Μ) 0,05 1,000 
(ΥΥ) και (Χ) 0,15 0,991 
(ΥΧ) και (Υ) -0,15 0,991 
(ΥΧ) και (Μ) -0,45 0,463 
(ΥΧ) και (Χ) -0,35 0,727 
(ΧΧ) και (Υ) 0,50 0,338 
(ΧΧ) και (Μ) 0,20 0,968 
(ΧΧ) και (Χ) 0,30 0,838 
*p<0,05   
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Πίνακας 75 (συνέχεια) 
 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων 
(ΥΥ) και (Υ) 0,85 0,506 
(ΥΥ) και (Μ) 1,80 0,003* 
(ΥΥ) και (Χ) 2,95 0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,40 0,965 
(ΥΧ) και (Μ) 0,55 0,873 
(ΥΧ) και (Χ) 1,70 0,006* 
(ΧΧ) και (Υ) -1,95 0,001* 
(ΧΧ) και (Μ) -1,00 0,314 
(ΧΧ) και (Χ) 0,15 1,000 
Θετικά και Αρνητικά Πειράματα   
(ΥΥ) και (Υ) 0,50 0,860 
(ΥΥ) και (Μ) 1,10 0,109 
(ΥΥ) και (Χ) 1,30 0,030* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,25 0,993 
(ΥΧ) και (Μ) 0,35 0,967 
(ΥΧ) και (Χ) 0,55 0,804 
(ΧΧ) και (Υ) -1,10 0,109 
(ΧΧ) και (Μ) -0,50 0,860 
(ΧΧ) και (Χ) -0,30 0,983 
Επιβεβαίωση της Προκατάληψης   
(ΥΥ) και (Υ) -0,05 0,996 
(ΥΥ) και (Μ) 0,20 0,336 
(ΥΥ) και (Χ) 0,20 0,336 
(ΥΧ) και (Υ) -0,20 0,336 
(ΥΧ) και (Μ) 0,05 0,996 
(ΥΧ) και (Χ) 0,05 0,996 
(ΧΧ) και (Υ) -0,25 0,118 
(ΧΧ) και (Μ) 0,00 1,000 
(ΧΧ) και (Χ) 0,00 1,000 
Διατύπωση Υποθέσεων   
(ΥΥ) και (Υ) 0,55 0,386 
(ΥΥ) και (Μ) 1,25 0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 2,15 0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,55 0,386 
(ΥΧ) και (Μ) 0,15 0,995 
(ΥΧ) και (Χ) 1,05 0,003* 
(ΧΧ) και (Υ) -1,45 0,000* 
(ΧΧ) και (Μ) -0,75 0,088 
(ΧΧ) και (Χ) 0,15 0,995 
*p<0,05   
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Διακόπτη,” “Αναγκαία Πειράματα,” “Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών 

Δεδομένων” και “Διατύπωση Υποθέσεων” από τους μαθητές (Χ).  

Προκύπτει, ακόμη, ότι οι μαθητές (Υ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις 

μεταβλητές “ΑΔΙ,” “Εντοπισμός Γενικού Διακόπτη,” “Αναγκαία Πειράματα,” “Αξιοποίηση 

των Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” και “Διατύπωση Υποθέσεων” από τις 

δυάδες (ΧΧ). Αντίθετα, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τις 

επιδόσεις στη μεταβλητή ΑΔΙ και στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν, μεταξύ 

των μαθητών (Μ) και των δυάδων (ΧΧ) καθώς και μεταξύ των μαθητών (Χ) και των δυάδων 

(ΧΧ). 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η μη ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές 

που εργάστηκαν σε δυάδες, είχε ως αποτέλεσμα οι επιδόσεις στη μεταβλητή ΑΔΙ και στις 

επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν, να μη διαφέρουν μεταξύ των δυάδων (ΥΥ) και 

των μαθητών (Υ), των δυάδων (ΥΧ) και των μαθητών (Μ) και των δυάδων (ΧΧ) και των 

μαθητών (Χ), αντίστοιχα. 

4.5 Νοητικές Διεργασίες κατά τις Διερευνήσεις 

Μετά από προσεκτική και συγκριτική ανάλυση των “κατά δυάδα” και ατομικών 

διερευνήσεων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Σταθερής Συγκριτικής Ανάλυσης (Constant 

Comparative Analysis) (Glaser & Strauss, 1967. Strauss & Corbin, 1990), προέκυψε ένας 

αριθμός νοητικών διεργασιών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των 

διερευνήσεων. Οι νοητικές διεργασίες που εντοπίστηκαν ήταν οι ακόλουθες: διατύπωση 

υπόθεσης, παρατήρηση, εξέταση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, διατύπωση 

πρόβλεψης, σχεδιασμός πειράματος για έλεγχο υπόθεσης, αξιοποίηση πειραματικών 

δεδομένων και εξαγωγή συμπεράσματος.  

4.5.1 Ποσοτική Ανάλυση Νοητικών Διεργασιών των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων 

Στον Πίνακα 76 παρουσιάζονται οι ΜΟ και οι ΤΑ τόσο του συνολικού αριθμού των 

νοητικών διεργασιών, όσο και  κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά κατά τύπο δυάδας.ΑΝ
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Πίνακας 76 
 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία του Συνολικού Αριθμού Νοητικών Διεργασιών και Κάθε 
Νοητικής Διεργασίας Ξεχωριστά κατά Τύπο Δυάδας  

 

Από τον Πίνακα 76, φαίνεται ότι οι δυάδες ανάλωσαν τον περισσότερο χρόνο της 

διερεύνησης εφαρμόζοντας απλές επιστημονικές δεξιότητες, όπως διενεργώντας 

παρατηρήσεις και εξετάζοντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα. Αντίθετα, φαίνεται 

ότι οι δυάδες εφάρμοζαν πιο σύνθετες επιστημονικές δεξιότητες, όπως ο σχεδιασμός 

πειράματος για έλεγχο υπόθεσης, η διατύπωση πρόβλεψης, η αξιοποίηση των πειραματικών 

δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, σε πολύ μικρότερο βαθμό. Πιο αναλυτικά, από τα 

συνολικά αποτελέσματα του Πίνακα 76 φαίνεται ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) 

είχαν καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση 

Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” “Διατύπωση Πρόβλεψης,” “Σχεδιασμός 

Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” “Αξιοποίηση των Πειραματικών Δεδομένων” και 

“Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ). 

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) είχαν καλύτερες επιδόσεις 

σε όλες τις νοητικές διεργασίες, με εξαίρεση τη νοητική διεργασία “Παρατήρηση,” από τους 

μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). Αντίθετα, φαίνεται ότι οι μαθητές που ανήκαν σε 

Νοητικές Διεργασίες 
Είδος Δυάδας 

Σύνολο 
(ΥΥ) (ΥΧ) (ΧΧ) 

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Διατύπωση Υπόθεσης 6,65 2,07 3,20 1,61 1,65 1,65 3,80 2,57 

Παρατήρηση 29,40 7,90 38,10 15,64 37,85 8,98 35,11 11,88 

Εξέταση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

20,30 4,84 12,10 6,27 5,15 4,18 12,52 8,05 

Διατύπωση Πρόβλεψης 10,95 9,05 9,05 9,16 0,60 2,68 6,87 8,73 

Σχεδιασμός Πειράματος για
Έλεγχο Υπόθεσης 

1,45 1,99 0,50 0,95 0,00 0,00 0,65 1,39 

Αξιοποίηση Πειραματικών
Δεδομένων 

13,95 3,44 6,25 4,01 1,75 1,97 7,31 6,00 

Εξαγωγή Συμπεράσματος 3,55 2,48 2,05 1,28 1,40 1,35 2,33 1,98 

Συνολικός Αριθμός
Νοητικών Διεργασιών 

86,65 17,00 71,25 23,58 47,85 24,45 68,58 24,45 
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δυάδες (ΧΧ) είχαν καλύτερες επιδόσεις νοητική διεργασία “Παρατήρηση” από τους μαθητές 

που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ).      

Για να ελεγχθεί κατά πόσον οι διαφορές που εντοπίστηκαν στον Πίνακα 76 ήταν 

στατιστικά σημαντικές έγινε Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με εξαρτημένες 

μεταβλητές το συνολικό αριθμό των νοητικών διεργασιών και τον αριθμό κάθε νοητικής 

διεργασίας και ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 77.  

Πίνακας 77 
 

Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με Εξαρτημένες Μεταβλητές τον Αριθμό κάθε 
Νοητικής Διεργασίας και το Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών και Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή τον Τύπο Δυάδας   

UΣημείωσηU: SS= Sum of Squares, MS= Mean Square, df= Βαθμοί Ελευθερίας 

*p<0,05 

Από τον Πίνακα 77, προκύπτει ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών τύπων δυάδων όσον αφορά τις νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης” 

[F(2, 57)= 50,822, p= 0,000], “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” [F(2, 

57)= 43,004, p= 0,000], “Διατύπωση Πρόβλεψης” [F(2, 57)= 10,529, p= 0,000], “Σχεδιασμός 

Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης” [F(2, 57)= 6,726, p= 0,002], “Αξιοποίηση των 

Πειραματικών Δεδομένων” [F(2, 57)= 71,788,  p= 0,000], “Εξαγωγή Συμπεράσματος” [F(2, 

57)= 23,560, p= 0,000] και “Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” [F(2, 57)= 21,769, 

p= 0,000].  

Μεταβλητές SS df MS F p 

Διατύπωση Υπόθεσης 250,900 2 125,450 50,822 0,000* 

Παρατήρηση 981,033 2 490,517 3,804 0,068 

Εξέταση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

2300,433 2 1150,217 43,004 0,000* 

Διατύπωση Πρόβλεψης 1214,233 2 607,117 10,529 0,000* 

Σχεδιασμός Πειράματος για
Έλεγχο Υπόθεσης 

21,700 2 10,580 6,726 0,002* 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

1522,533 2 761,267 71,788 0,000* 

Εξαγωγή Συμπεράσματος 104,533 2 52,267 23,560 0,000* 

Συνολικός Αριθμός
Νοητικών Διεργασιών 

15267,733 2 7633,867 21,769 0,000* 
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Για να διερευνηθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές διενεργήθηκε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής φαίνονται στον Πίνακα 78. 

Πίνακας 78 
 

Συγκρίσεις Scheffe Μεταξύ των Τύπων Δυάδων Όσον Αφορά τον Αριθμό κάθε Νοητικής 
Διεργασίας και το Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών  

Συγκρινόμενες Ομάδες 
Μέση 

Διαφορά 
p 

Διατύπωση Υπόθεσης 
(ΥΥ) και (ΥΧ) 3,350 0,000* 
(ΥΥ) και (ΧΧ) 4,900 0,000* 
(ΥΧ) και (ΧΧ) 1,550 0,011* 
Παρατήρηση   

(ΥΥ) και (ΥΧ) -8,700 0,061 

(ΥΥ) και (ΧΧ) -8,450 0,071 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,2500 0,998 
Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων   
(ΥΥ) και (ΥΧ) 8,200 0,000* 
(ΥΥ) και (ΧΧ) 15,150 0,000* 
(ΥΧ) και (ΧΧ) 6,950 0,000* 

Διατύπωση Πρόβλεψης   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 8,200 0,000* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 15,150 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 6,950 0,000* 

Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 0,950 0,069 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 1,450 0,003* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 0,500 0,466 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 7,700 0,000* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 12,200 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 4,500 0,000* 

Εξαγωγή Συμπεράσματος   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 2,000 0,000* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 3,200 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 1,200 0,046* 
   
*p<0,05 
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*p<0,05 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 78 προκύπτει ότι οι μαθητές που ανήκαν σε 

δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες “Διατύπωση 

Υπόθεσης,” “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” “Διατύπωση 

Πρόβλεψης,” “Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” “Αξιοποίηση των 

Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές που ανήκαν σε 

δυάδες (ΧΧ). Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) είχαν 

στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση 

Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” “Διατύπωση Πρόβλεψης,” “Αξιοποίηση των 

Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές που ανήκαν σε 

δυάδες (ΥΧ). Προκύπτει, ακόμη, ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά 

καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες διατύπωναν “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση 

Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” “Διατύπωση Πρόβλεψης,” “Αξιοποίηση των 

Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές που ανήκαν σε 

δυάδες (ΧΧ). Τέλος, προκύπτει ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) διατύπωσαν 

στατιστικά μεγαλύτερο “Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές που 

ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ), ενώ οι δυάδες (ΥΧ) διατύπωσαν στατιστικά μεγαλύτερο 

“Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ).  

Συμπερασματικά, από τους Πίνακες 77 και 78 διαπιστώνεται ότι οι μαθητές που 

ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) εφάρμοζαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις διάφορες νοητικές διεργασίες 

από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ). Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι 

μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) εφάρμοζαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις διάφορες νοητικές 

διεργασίες από τους μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ). Προκύπτει, επομένως, ότι ο βαθμός 

συνεργασίας σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων, αφού οι 

μαθητές που κατάφεραν να συνεργαστούν, έστω και σε μικρό βαθμό, ανάπτυξαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τις επιστημονικές δεξιότητες. 

Πίνακας 78 (συνέχεια) 
 

Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών   

(ΥΥ) και (ΥΧ) 15,400 0,041* 

(ΥΥ) και (ΧΧ) 38,800 0,000* 

(ΥΧ) και (ΧΧ) 23,400 0,001* 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 382

4.5.1.1 Συνεισφορά Μαθητών στην “Κατά Δυάδα” Διερεύνηση 

Για να εντοπιστεί η συνεισφορά του κάθε μαθητή στην “κατά δυάδα” διερεύνηση, 

χρησιμοποιήθηκε ο δείχτης “Συμμετρία της Συνεισφοράς” (contribution symmetry) (Asterhan 

& Schwarz, 2009 P

. Baker, 2002). Ο δείχτης αυτός δείχνει το βαθμό που  συνεισφέρουν στην 

“κατά δυάδα” διερεύνηση. Για να υπολογιστεί ο δείχτης “Συμμετρία της Συνεισφοράς” για 

κάθε δυάδα, υπολογίστηκε, αρχικά, ο αριθμός των νοητικών λειτουργιών που 

χρησιμοποιήθηκε από το μαθητή που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά κατά τη διάρκεια της 

“κατά δυάδα” διερεύνησης και στη συνέχεια, διαιρέθηκε ο αριθμός αυτός με το συνολικό 

αριθμό των νοητικών λειτουργιών που χρησιμοποίησε η δυάδα.  

Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ότι ο μέσος όρος του δείχτη “Συμμετρία της 

Συνεισφοράς” ήταν 56,31% (ΤΑ= 6,49%) για τις δυάδες τύπου (ΥΥ), 62,72% (ΤΑ= 7,88%) 

για τις δυάδες τύπου (ΥΧ) και 59,68% (ΤΑ= 6,22%) για τις δυάδες τύπου (ΧΧ), αντίστοιχα. 

Για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διαφορές που σημειώθηκαν ανάμεσα στους ΜΟ του δείχτη 

“Συμμετρία της Συνεισφοράς” των τριών τύπων δυάδων ήταν στατιστικά σημαντικές 

εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA) με ανεξάρτητη 

μεταβλητή τον τύπο δυάδας και εξαρτημένη μεταβλητή το δείχτη “Συμμετρία της 

Συνεισφοράς.” Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των 

ΜΟ του δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” των τριών τύπων δυάδων ήταν στατιστικά 

σημαντικές [F(2, 57)= 4,323, p= 0,018]. Εφαρμόστηκε, στη συνέχεια, το κριτήριο των 

πολλαπλών συγκρίσεων του Scheffe, για να εντοπιστούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στους ΜΟ. Οι συγκρίσεις των ΜΟ με το κριτήριο του Scheffe έδειξαν ότι ο ΜΟ του 

δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” των δυάδων (ΥΧ) ήταν στατιστικά μεγαλύτερος από το 

ΜΟ του δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” των δυάδων (ΥΥ), γεγονός που υποδεικνύει ότι 

η κατανομή των νοητικών λειτουργιών ήταν πιο συμμετρική ανάμεσα στους μαθητές των 

δυάδων (ΥΥ), παρά ανάμεσα στους μαθητές των δυάδων (ΥΧ). Δεν παρατηρήθηκαν, ωστόσο, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο ΜΟ του δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” 

των δυάδων (ΧΧ) και του ΜΟ του δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” των δυάδων (ΥΧ) 

και (ΥΥ), αντίστοιχα.  

Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι στην περίπτωση των δυάδων (ΥΧ), οι μαθητές με 

μεγαλύτερη ΓΓΙ είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις “κατά δυάδα” διερευνήσεις, αφού 
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διατύπωσαν κατά μέσο όρο το 61,34% των νοητικών διεργασιών, σε αντίθεση με τους 

μαθητές που είχαν τη μικρότερη ΓΓΙ που διατύπωσαν το 38,66% των νοητικών διεργασιών.  

4.5.2 Ποσοτική Ανάλυση Νοητικών Διεργασιών των Ατομικών Διερευνήσεων 

Στον Πίνακα 79 παρουσιάζονται οι ΜΟ και οι ΤΑ τόσο του συνολικού αριθμού των 

νοητικών διεργασιών, όσο και  κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά κατά τύπο μονάδας. 

Πίνακας 79 
 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία του Συνολικού Αριθμού Νοητικών Διεργασιών και Κάθε 
Νοητικής Διεργασίας Ξεχωριστά κατά Τύπο Μονάδας  

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 79 φαίνεται ότι οι μαθητές που εργάστηκαν 

ατομικά ανάλωσαν τον περισσότερο χρόνο της διερεύνησης διενεργώντας παρατηρήσεις και 

εξετάζοντας τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, ενώ, αντίθετα, οι μαθητές σχεδίαζαν 

πειράματα για έλεγχο υποθέσεων, εξήγαγαν συμπεράσματα, διατύπωναν υποθέσεις και 

προβλέψεις σε πολύ μικρότερο βαθμό. Πιο αναλυτικά, από τα συνολικά αποτελέσματα του 

Πίνακα 79 φαίνεται ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές 

διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” 

“Διατύπωση Πρόβλεψης,” “Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” “Αξιοποίηση 

των Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές με μέτρια 

και χαμηλή ΓΓΙ. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ είχαν καλύτερες 

Νοητικές Διεργασίες 
Είδος Μονάδας 

Σύνολο 
(Υ) (Μ) (Χ) 

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Διατύπωση Υπόθεσης 5,00 2,10 2,80 1,47 1,45 0,60 3,08 2,10 

Παρατήρηση 25,95 7,21 27,70 5,64 29,40 9,65 27,68 7,68 

Εξέταση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

13,35 5,43 10,95 5,02 2,55 2,11 8,95 6,40 

Διατύπωση Πρόβλεψης 4,70 4,35 2,35 4,12 0,30 0,57 2,45 3,87 

Σχεδιασμός Πειράματος για
Έλεγχο Υπόθεσης 

0,80 1,00 0,20 0,41 0,00 0,00 0,33 0,70 

Αξιοποίηση Πειραματικών
Δεδομένων 

11,35 4,94 6,40 3,05 0,85 0,93 6,20 5,46 

Εξαγωγή Συμπεράσματος 1,90 0,91 1,25 0,55 0,50 0,51 1,21 0,88 

Συνολικός Αριθμός
Νοητικών Διεργασιών 

63,05 15,63 51,65 11,06 35,05 10,60 49,92 16,99 
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επιδόσεις σε όλες τις νοητικές διεργασίες, με εξαίρεση τη νοητική διεργασία “Παρατήρηση” 

από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ είχαν 

καλύτερη επίδοση στη νοητική διεργασία “Παρατήρηση” από τους μαθητές με υψηλή και 

μέτρια ΓΓΙ. Ακόμη, φαίνεται ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν καλύτερη επίδοση στη 

μεταβλητή “Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές με μέτρια και 

χαμηλή ΓΓΙ, ενώ οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ είχαν καλύτερη επίδοση στη μεταβλητή 

“Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ. 

Για να ελεγχθεί κατά πόσον οι διαφορές που εντοπίστηκαν στον Πίνακα 79 ήταν 

στατιστικά σημαντικές έγινε Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με εξαρτημένες 

μεταβλητές το συνολικό αριθμό των νοητικών διεργασιών και τον αριθμό κάθε νοητικής 

διεργασίας και ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μονάδας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 80.  

Πίνακας 80 
 

Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με Εξαρτημένες Μεταβλητές τον Αριθμό κάθε 
Νοητικής Διεργασίας και το Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών και Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή τον Τύπο Μονάδας   

UΣημείωσηU: SS= Sum of Squares, MS= Mean Square, df= Βαθμοί Ελευθερίας 

*p<0,05 

Από τα συνολικά αποτελέσματα του Πίνακα 80 προκύπτει ότι εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με διαφορετική ΓΓΙ στις νοητικές 

διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης” [F(2, 57)= 24,840, p= 0,000], “Εξέταση Καταγραμμένων 

Πειραματικών Δεδομένων” [F(2, 57)= 32,374, p= 0,000], “Διατύπωση Πρόβλεψης” [F(2, 

Μεταβλητές SS df MS F p 

Διατύπωση Υπόθεσης 128,433 2 64,217 24,840 0,000* 

Παρατήρηση 119,033 2 59,517 1,008 0,371 

Εξέταση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

1286,400 2 643,200 32,374 0,000* 

Διατύπωση Πρόβλεψης 193,900 2 96,950 8,021 0,001* 

Σχεδιασμός Πειράματος για
Έλεγχο Υπόθεσης 

6,933 2 3,467 8,821 0,000* 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

1103,700 2 551,850 47,812 0,000* 

Εξαγωγή Συμπεράσματος 19,633 2 9,817 21,075 0,000* 

Συνολικός Αριθμός
Νοητικών Διεργασιών 

7930,133 2 3965,067 24,840 0,000* ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 385

57)= 8,021, p= 0,001], “Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης” [F(2, 57)= 8,821, p= 

0,000], “Αξιοποίηση των Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” [F(2, 57)= 47,812, p= 

0,000], “Εξαγωγής Συμπεράσματος” [F(2, 57)= 21,075, p=0,000] και “Συνολικός Αριθμός 

Νοητικών Διεργασιών” [F(2, 57)= 24,840, p= 0,000].  

Για να διερευνηθεί μεταξύ ποιων τύπων μονάδων υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές διενεργήθηκε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής φαίνονται στον Πίνακα 81. 

Πίνακας 81 
 

Συγκρίσεις Scheffe Μεταξύ των Τύπων Μονάδων Όσον Αφορά τον Αριθμό κάθε Νοητικής 
Διεργασίας και το Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών  

Συγκρινόμενες Ομάδες 
Μέση 

Διαφορά 
p 

Διατύπωση Υπόθεσης  

(Υ) και (Μ) 2,200 0,000* 

(Υ) και (Χ) 3,550 0,000* 

(Μ) και (Χ) 1,350 0,025* 

Παρατήρηση   

(Υ) και (Μ) -1,750 0,772 

(Υ) και (Χ) -3,450 0,371 

(Μ) και (Χ) -1,700 0,784 

Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων   

(Υ) και (Μ) 2,400 0,243 

(Υ) και (Χ) 10,800 0,000* 

(Μ) και (Χ) 8,400 0,000* 

Διατύπωση Πρόβλεψης   

(Υ) και (Μ) 2,350 0,111 

(Υ) και (Χ) 4,400 0,001* 

(Μ) και (Χ) 2,050 0,185 

Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης   
(Υ) και (Μ) 0,600 0,014* 
(Υ) και (Χ) 0,800 0,001* 
(Μ) και (Χ) 0,200 0,604 
Αξιοποίηση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων   
(Υ) και (Μ) 4,950 0,000* 
(Υ) και (Χ) 10,500 0,000* 
(Μ) και (Χ) 5,550 0,000* 
*p<0,05 
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*p<0,05 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 81 προκύπτει ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ  

είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” 

“Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” “Διατύπωση Πρόβλεψης,” 

“Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” “Αξιοποίηση των Πειραματικών 

Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ. Επιπρόσθετα, 

προκύπτει ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές 

διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” 

“Αξιοποίηση των Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους 

μαθητές με μέτρια ΓΓΙ. Ακόμη, προκύπτει ότι οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ είχαν στατιστικά 

καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση 

Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων,” “Αξιοποίηση των Πειραματικών Δεδομένων” 

και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ. Προκύπτει, ακόμη, ότι οι 

μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερη επίδοση στη μεταβλητή “Συνολικός 

Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές με μέτρια και χαμηλή ΓΓΙ, ενώ οι μαθητές 

με μέτρια ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερη επίδοση στη μεταβλητή “Συνολικός Αριθμός 

Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ.  

4.5.3 Ποσοτική Ανάλυση Νοητικών Διεργασιών των “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεων και 

Ατομικών Διερευνήσεων 

Ο Πίνακας 82 που ακολουθεί δείχνει τους ΜΟ και τις ΤΑ τόσο του συνολικού 

αριθμού των νοητικών διεργασιών, όσο και  κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά ανά τύπο 

δυάδας και μονάδας.  

Τα συνολικά αποτελέσματα του Πίνακα 82 υποδεικνύουν ότι τόσο οι δυάδες, όσο και 

οι μαθητές που εργάστηκαν ατομικά είχαν χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις νοητικές διεργασίες,  

Πίνακας 81 (συνέχεια) 
 

Εξαγωγή Συμπεράσματος   

(Υ) και (Μ) 0,650 0,015* 

(Υ) και (Χ) 1,400 0,000* 
(Μ) και (Χ) 0,750 0,004* 
Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών   
(Υ) και (Μ) 11,400 0,022* 
(Υ) και (Χ) 28,00 0,000* 
(Μ) και (Χ) 16,600 0,001* 
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Πίνακας 82 
 

Επιδόσεις του Συνολικού Αριθμού Νοητικών Διεργασιών και Κάθε Νοητικής Διεργασίας Ξεχωριστά κατά Τύπο Δυάδας και Τύπο  Μονάδας 

Μεταβλητές 

Δυάδες Μονάδες 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΥ ΥΧ ΧΧ ΣΥΝΟΛΟ Υ Μ Χ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Διατύπωση Υπόθεσης 6,65 2,07 3,20 1,61 1,65 1,65 3,80 2,57 5,00 2,10 2,80 1,47 1,45 0,60 3,08 2,10 3,44 2,37 

Παρατήρηση 29,40 7,90 38,10 15,64 37,85 8,98 35,11 11,88 25,95 7,21 27,70 5,64 29,40 9,65 27,68 7,68 31,40 10,64 

Εξέταση 
Καταγραμμένων 
Πειραματικών 
Δεδομένων 

20,30 4,84 12,10 6,27 5,15 4,18 12,52 8,05 13,35 5,43 10,95 5,02 2,55 2,11 8,95 6,40 10,73 7,46 

Διατύπωση Πρόβλεψης 10,95 9,05 9,05 9,16 0,60 2,68 6,87 8,73 4,70 4,35 2,35 4,12 0,30 0,57 2,45 3,87 4,66 7,08 

Σχεδιασμός Πειράματος 
για Έλεγχο Υπόθεσης 

1,45 1,99 0,50 0,95 0,00 0,00 0,65 1,39 0,80 1,00 0,20 0,41 0,00 0,00 0,33 0,70 0,49 1,11 

Αξιοποίηση 
Καταγραμμένων 
Πειραματικών 
Δεδομένων 

13,95 3,44 6,25 4,01 1,75 1,97 7,31 6,00 11,35 4,94 6,40 3,05 0,85 0,93 6,20 5,46 6,75 5,74 

Εξαγωγή 
Συμπεράσματος 

3,55 2,48 2,05 1,28 1,40 1,35 2, 33 1,98 1,90 0,91 1,25 0,55 0,50 0,51 1,21 0,88 1,77 1,62 

Συνολικός Αριθμός 
Νοητικών Διεργασιών 

86,65 17,00 71,25 23,58 47,85 24,45 68,58 24,45 63,05 15,63 51,65 11,06 35,05 10,60 49,92 16,99 59,25 22,96 ΑΝ
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με εξαίρεση τη νοητική διεργασία “Παρατήρηση.” Προκύπτει, ακόμη, ότι οι μαθητές που 

εργάστηκαν σε δυάδες φαίνεται ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις νοητικές διεργασίες 

καθώς και στη μεταβλητή “Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές που 

εργάστηκαν ατομικά.  

Φαίνεται, ακόμη, ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις νοητικές 

διεργασίες, με εξαίρεση τη νοητική διεργασία “Παρατήρηση,” από τους μαθητές που 

εργάστηκαν ατομικά. Επίσης, φαίνεται ότι οι δυάδες (ΥΧ) είχαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες 

τις νοητικές διεργασίες, με εξαίρεση τη νοητική διεργασία “Αξιοποίηση Καταγραμμένων 

Πειραματικών Δεδομένων,” από τους μαθητές με μέτρια ΓΓΙ, ενώ οι δυάδες (ΧΧ) είχαν 

καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις νοητικές διεργασίες, με εξαίρεση τη νοητική διεργασία 

“Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ.  

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν καλύτερες επιδόσεις στις 

νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών 

Δεδομένων,” “Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης” και “Αξιοποίηση 

Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” από τις δυάδες (ΥΧ), ενώ είχαν καλύτερες 

επιδόσεις σε όλες τις νοητικές διεργασίες, με εξαίρεση τη νοητική διεργασία “Παρατήρηση,” 

από τις δυάδες (ΧΧ). 

Φαίνεται, ακόμη, ότι όσον αφορά τη μεταβλητή “Συνολικός Αριθμός Νοητικών 

Διεργασιών” οι δυάδες (ΥΥ) είχαν καλύτερη επίδοση από τους μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, οι 

δυάδες (ΥΧ) από τους μαθητές με μέτρια ΓΓΙ και οι δυάδες (ΧΧ) από τους μαθητές με 

χαμηλή ΓΓΙ, αντίστοιχα. 

Για να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις οι διαφορές στις εξαρτημένες μεταβλητές 

που φαίνονται στον Πίνακα 82 ήταν στατιστικά σημαντικές εφαρμόστηκε Ανάλυση 

Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με εξαρτημένες μεταβλητές το συνολικό αριθμό των 

νοητικών διεργασιών και τον αριθμό κάθε νοητικής διεργασίας ξεχωριστά και ανεξάρτητη 

μεταβλητή τον τύπο δυάδας και μονάδας. Ο Πίνακας 83 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 83 προκύπτει ότι εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών τύπων δυάδων και των τριών τύπων μονάδων στις 

νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης” [F(5, 54)= 32,986, p= 0,000], “Παρατήρηση” 

[F(5, 54)= 5,869, p= 0,000], “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” [F(5, 
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54)= 34,054, p= 0,000], “Διατύπωση Πρόβλεψης” [F(5, 54)= 11,432, p= 0,001], “Σχεδιασμός 

Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης” [F(5, 54)= 6,309, p= 0,000], “Αξιοποίηση των 

Πειραματικών Δεδομένων” [F(5, 54)= 48,110, p= 0,000], “Εξαγωγής Συμπεράσματος” [F(5, 

54)= 23,913, p= 0,000] και “Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” [F(5, 54)= 26,377, 

p= 0,000].  

Πίνακας 83 
 

Ανάλυση Πολλαπλών Διασπορών (MANOVA) με Εξαρτημένες Μεταβλητές τον Αριθμό κάθε 
Νοητικής Διεργασίας και το Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών και Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή τον Τύπο Δυάδας και Τύπο Μονάδας   

UΣημείωσηU: SS= Sum of Squares, MS= Mean Square, df= Βαθμοί Ελευθερίας 

*p<0,05 

Για να διερευνηθεί μεταξύ ποιων τύπων δυάδων και μονάδων υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, διενεργήθηκε ανάλυση post hoc με τη μέθοδο Scheffe. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής για την ανεξάρτητη μεταβλητή “Τύπος Δυάδας και 

Μονάδας” φαίνονται στον Πίνακα 84. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 84 προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν 

στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες “Εξέταση Καταγραμμένων 

Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγής Συμπεράσματος” από τους μαθητές με υψηλή ΓΓΙ. 

Ακόμη, προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές 

διεργασίες “Παρατήρηση” και “Διατύπωση Πρόβλεψης” από τους μαθητές με μέτρια ΓΓΙ. 

Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις 

Μεταβλητές SS df MS F p 

Διατύπωση Υπόθεσης 394,742 5 78,948 32,986 0,000* 

Παρατήρηση 2757,700 5 551,540 5,869 0,000* 

Εξέταση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

3968,467 5 793,693 34,054 0,000* 

Διατύπωση Πρόβλεψης 1993,342 5 398,668 11,432 0,000* 

Σχεδιασμός Πειράματος για
Έλεγχο Υπόθεσης 

31,642 5 6,328 6,309 0,000* 

Αξιοποίηση Καταγραμμένων
Πειραματικών Δεδομένων 

2663,642 5 532,728 48,110 0,000* 

Εξαγωγή Συμπεράσματος 160,467 5 32,093 23,913 0,000* 

Συνολικός Αριθμός
Νοητικών Διεργασιών 

33651,200 5 6730,240 26,377 0,000* 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 390

νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών 

Δεδομένων,” “Διατύπωση Πρόβλεψης” “Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης,” 

“Αξιοποίηση των Πειραματικών Δεδομένων” και “Εξαγωγή Συμπεράσματος” από τους 

μαθητές με μέτρια και χαμηλή ΓΓΙ.  

Πίνακας 84 
 

Συγκρίσεις Scheffe Μεταξύ των Τύπων Δυάδων και Μονάδων Όσον Αφορά Μεταβλητές τον 
Αριθμό κάθε Νοητικής Διεργασίας και το Συνολικό Αριθμό Νοητικών Διεργασιών 

Συγκρινόμενες Δυάδες και Μονάδες Μέση Διαφορά p 
Διατύπωση Υπόθεσης   
(ΥΥ) και (Υ) 1,550   0,083 
(ΥΥ) και (Μ) 3,750   0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 5,100   0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -1,800   0,024* 
(ΥΧ) και (Μ) 0,400   0,984 
(ΥΧ) και (Χ) 1,750   0,031* 
(ΧΧ) και (Υ) -3,350   0,000* 
(ΧΧ) και (Μ) -1,150   0,362 
(ΧΧ) και (Χ) 0,200   0,999 

Παρατήρηση   
(ΥΥ) και (Υ) 3,450   0,937 
(ΥΥ) και (Μ) 1,700   0,997 
(ΥΥ) και (Χ) 0,000   1,000 
(ΥΧ) και (Υ) 12,150   0,011* 
(ΥΧ) και (Μ) 10,400   0,049* 
(ΥΧ) και (Χ) 8,700   0,163 
(ΧΧ) και (Υ) 11,900   0,014* 
(ΧΧ) και (Μ) 10,150   0,060 
(ΧΧ) και (Χ) 8,450   0,189 
Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων 
(ΥΥ) και (Υ) 6,950   0,002* 
(ΥΥ) και (Μ) 9,350   0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 17,750   0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -1,250   0,984 
(ΥΧ) και (Μ) 1,150   0,989 
(ΥΧ) και (Χ) 9,550   0,000* 
(ΧΧ) και (Υ) -8,200   0,000* 
(ΧΧ) και (Μ) -5,800   0,017* 
(ΧΧ) και (Χ) 2,600    0,715 
*p<0,05 
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Πίνακας 84 (συνέχεια) 
 

Διατύπωση Πρόβλεψης   
(ΥΥ) και (Υ) 6,250   0,055 
(ΥΥ) και (Μ) 8,600   0,001* 
(ΥΥ) και (Χ) 10,650   0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) 4,350   0,372 
(ΥΧ) και (Μ) 6,700   0,030* 
(ΥΧ) και (Χ) 8,750   0,001* 
(ΧΧ) και (Υ) -4,100   0,443 
(ΧΧ) και (Μ) -1,750   0,971 
(ΧΧ) και (Χ) 0,300   1,000 
Σχεδιασμός Πειράματος για Έλεγχο Υπόθεσης   
(ΥΥ) και (Υ) 0,650   0,522 
(ΥΥ) και (Μ) 1,250   0,011* 
(ΥΥ) και (Χ) 1,450   0,002* 
(ΥΧ) και (Υ) -0,300   0,970 
(ΥΧ) και (Μ) 0,300   0,970 
(ΥΧ) και (Χ) 0,500   0,777 
(ΧΧ) και (Υ) -0,800   0,279 
(ΧΧ) και (Μ) -0,200   0,995 
(ΧΧ) και (Χ) 0,000   1,000 
Αξιοποίηση Πειραματικών Δεδομένων 
(ΥΥ) και (Υ) 2,600   0,304 
(ΥΥ) και (Μ) 7,550   0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 13,100   0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) -5,100   0,001* 
(ΥΧ) και (Μ) -0,150   1,000 
(ΥΧ) και (Χ) 5,400   0,000* 
(ΧΧ) και (Υ) -9,600   0,000* 
(ΧΧ) και (Μ) -4,650   0,003* 
(ΧΧ) και (Χ) 0,900   0,981 
Εξαγωγή Συμπεράσματος 
(ΥΥ) και (Υ) 2,150   0,000* 
(ΥΥ) και (Μ) 2,800   0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 3,550   0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) 0,150   0,999 
(ΥΧ) και (Μ) 0,800   0,449 
(ΥΧ) και (Χ) 1,550   0,005* 
(ΧΧ) και (Υ) -1,050   0,154 
(ΧΧ) και (Μ) -0,400   0,945 
(ΧΧ) και (Χ) 0,350   0,969 
*p<0,05 
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 *p<0,05 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις 

νοητικές διεργασίες “Διατύπωση Υπόθεσης,” “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών 

Δεδομένων” και “Αξιοποίηση των Πειραματικών Δεδομένων” από τις δυάδες (ΧΧ). Επίσης, 

οι μαθητές με  υψηλή ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στις νοητικές διεργασίες 

“Διατύπωση Υπόθεσης” και “Αξιοποίηση των Πειραματικών Δεδομένων” από τις δυάδες 

(ΥΧ), ενώ οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερη επίδοση στη νοητική 

διεργασία “Εξέταση Καταγραμμένων Πειραματικών Δεδομένων” από τις δυάδες (ΧΧ). 

Αντίθετα, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τις διάφορες 

νοητικές διεργασίες, μεταξύ των μαθητών (Χ) και των δυάδων (ΧΧ).  

Φαίνεται, ακόμη, ότι οι δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά καλύτερη επίδοση στη 

μεταβλητή “Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές που εργάστηκαν 

ατομικά ανεξάρτητα από τη ΓΓΙ τους, ενώ οι δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερη επίδοση 

στη μεταβλητή “Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών” από τους μαθητές με μέτρια και 

χαμηλή ΓΓΙ. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 84 (συνέχεια) 
 

Συνολικός Αριθμός Νοητικών Διεργασιών 
(ΥΥ) και (Υ) 23,600   0,001* 
(ΥΥ) και (Μ) 35,000   0,000* 
(ΥΥ) και (Χ) 51,600   0,000* 
(ΥΧ) και (Υ) 8,200   0,755 
(ΥΧ) και (Μ) 19,600   0,014* 
(ΥΧ) και (Χ) 36,200   0,000* 
(ΧΧ) και (Υ) -15,200   0,116 
(ΧΧ) και (Μ) -3,800   0,989 
(ΧΧ) και (Χ) 12,800   0,276 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα ερευνητική εργασία σκόπευε να μελετήσει τη λειτουργία δυο 

διαφορετικών ενιαίων γνωστικών συστημάτων κατά την επίλυση ενός προσομοιωμένου 

προβλήματος. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας, μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού 

σχολείου εργάστηκαν σε δυο διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, επιδιώκοντας να μελετήσουν 

τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης συσκευής. Τα δυο διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια 

απαρτίζονταν είτε από μια δυάδα μαθητών και μια συσκευή (“κατά δυάδα” διερεύνηση), είτε 

από ένα άτομο και μια συσκευή (ατομική διερεύνηση).  

Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε, από τη μια, να διερευνήσει τον τρόπο με 

τον οποίο ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα μετασχηματίζεται και συντονίζεται κατά τη διάρκεια 

της “κατά δυάδα” και της ατομικής διερεύνησης και, από την άλλη, να εντοπίσει τους 

παράγοντες που εμποδίζουν ή να υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός ενιαίου γνωστικού 

συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υλική, όσο και την κοινωνική του διάσταση, σε 

όσες περιπτώσεις εμφανιζόταν.  

Με βάση τις ατομικές επιδόσεις 530 μαθητών της Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου στο 

μη λεκτικό δοκίμιο των Σταθερών Ρητρών του Raven, επιλέγηκε για την κύρια φάση της 

έρευνας ένα μικρότερο δείγμα που αποτελείτο από 180 μαθητές. Συγκεκριμένα, επιλέγηκαν 

80 μαθητές που είχαν υψηλή ΓΓΙ, 20 μαθητές που είχαν μέτρια ΓΓΙ και 80 μαθητές που είχαν 

χαμηλή ΓΓΙ. Από το αρχικό αυτό δείγμα μαθητών, επιλέγηκαν 60 μαθητές που είχαν υψηλή 

ΓΓΙ και 60 μαθητές που είχαν χαμηλή ΓΓΙ, οι οποίοι τελικά διαχωρίστηκαν σε 60 δυάδες 

μαθητών τριών διαφορετικών τύπων. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν 20 δυάδες οι οποίες 

αποτελούνταν από μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, 20 δυάδες οι οποίες αποτελούνταν από μαθητές με 

χαμηλή ΓΓΙ και 20 δυάδες οι οποίες αποτελούνταν από ένα μαθητή με υψηλή και ένα μαθητή 

με χαμηλή ΓΓΙ. Οι υπόλοιποι 60 μαθητές (20 μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, 20 μαθητές με μέτρια 

ΓΓΙ και 20 μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ) εργάστηκαν ατομικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 60 

δυάδες και 60 μαθητές που εργάστηκαν ατομικά. 
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5.1.1 Αποτελέσματα Ποιοτικής Ανάλυσης Διερευνήσεων 

Αρχικά, θα γίνει ανάλυση μόνο των διαδικασιών που σχετίζονται με τις “κατά 

δυάδα” διερευνήσεις ή την κοινωνική διάσταση του ενιαίου γνωστικού συστήματος. Στη 

συνέχεια, για αποφυγή επαναλήψεων, θα γίνει συγκριτική ανάλυση των ατομικών και των 

“κατά δυάδα” διερευνήσεων. 

5.1.1.1 “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις 

Μετά από προσεκτική και συγκριτική ποιοτική ανάλυση των “κατά δυάδα” 

διερευνήσεων, προέκυψε ότι η κάθε “κατά δυάδα” διερεύνηση μπορούσε να διαχωριστεί σε 

διακριτά στάδια. Βασικό κριτήριο διαχωρισμού ήταν ο βαθμός συνεργασίας που αναπτύχθηκε 

ανάμεσα στους δυο μαθητές που αποτελούσαν την κάθε δυάδα. Συνολικά, εντοπίστηκαν τα 

ακόλουθα τέσσερα διαφορετικά στάδια: Αρχική Διερεύνηση (Στάδιο 1), Ενδιάμεση 

Διερεύνηση (Στάδιο 2), Συνεργατική Διερεύνηση (Στάδιο 3) και  Ομαδική Ανασκόπηση 

(Στάδιο 4).  

Πιο αναλυτικά, ως Αρχική Διερεύνηση (Στάδιο 1) θεωρήθηκε το μέρος της “κατά 

δυάδα” διερεύνησης, όπου οι δυο μαθητές εργάστηκαν ως δυο ανεξάρτητα γνωστικά ατομικά 

συστήματα, αντί ως ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια της Αρχικής 

Διερεύνησης, εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εργασίας των μαθητών: (α) οι δυο 

μαθητές ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο σκέψης, χωρίς, όμως, να ενεργούν συμπληρωματικά και 

να λαμβάνουν υπόψη την άποψη που διατύπωσε ο άλλος μαθητής. (β) Oι δυο μαθητές 

εργάστηκαν ανταγωνιστικά, ακολουθώντας ο καθένας ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και 

χωρίς να καταβληθεί προσπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος σκέψης του άλλου μαθητή. (γ) 

Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός των δυο προηγούμενων περιπτώσεων. 

Κατά τη διάρκεια της Ενδιάμεσης Διερεύνησης (Στάδιο 2), οι δυο μαθητές άρχισαν να 

καταβάλλουν προσπάθεια να συνεργαστούν, να ενεργούν συμπληρωματικά και να 

αποδέχονται ο ένας την άποψη του άλλου, χωρίς ωστόσο η συνεργασία που αναπτύχθηκε να 

διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια του σταδίου αυτού, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, οι δυο 

μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά. Στη Συνεργατική Διερεύνηση (Στάδιο 3), τα δυο 

ατομικά γνωστικά συστήματα κατάφεραν να συνεργαστούν με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν 

ως δυάδα σε όλη τη διάρκεια του σταδίου αυτού.  
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Μετά το τέλος της “κατά δυάδα” διερεύνησης, και, αφού οι δυο μαθητές ανέφεραν τα 

συμπεράσματά τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πειραματικής συσκευής, ο 

ερευνητής παρακίνησε τους δυο μαθητές κάθε δυάδας να εξετάσουν ξανά τα δεδομένα του 

φύλλου καταγραφής των δεδομένων τους για εντοπισμό πιθανόν νέων συμπερασμάτων. Σε 

όσες “κατά δυάδα” διερευνήσεις, οι δυο μαθητές αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε 

και κατέληξαν σε κάποιο/α επιπρόσθετο/α συμπέρασμα/συμπεράσματα σχετικά με τη 

λειτουργία της κύριας πειραματικής συσκευής, θεωρήθηκε το μέρος αυτό της “κατά δυάδα” 

διερεύνησης ως Ομαδική Ανασκόπηση (Στάδιο 4).  

Τα αποτελέσματα των “κατά δυάδα” συνεντεύξεων έδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές 

μεταξύ των τριών τύπων δυάδων σχετικά με τα στάδια της “κατά δυάδα” διερεύνησης. Η 

πλειοψηφία των δυάδων τύπου (ΥΥ) αποτελούνταν και από τα τρία στάδια (Αρχική, 

Ενδιάμεση και Συνεργατική Διερεύνηση), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαθητές αυτοί 

κατάφεραν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης να συνεργαστούν. Ωστόσο, η συνεργασία που 

επιτεύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές έγινε στο τέλος κάθε “κατά δυάδα” διερεύνησης. 

Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών που ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ) δεν 

κατάφεραν να υπερβούν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους με αποτέλεσμα σε αυτές τις  

διερευνήσεις να μην εντοπίζονται τα Στάδια 2 και 3. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις 

εντοπίστηκε το Στάδιο 4.  

Από την προσεκτική ανάλυση των συζητήσεων μεταξύ των μαθητών, διαπιστώθηκαν 

μερικά κοινά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο δυάδας σχετικά με τον τρόπο εργασίας των 

μαθητών στις δυάδες. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ) έτειναν να 

εργάζονται ανταγωνιστικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο κάθε μαθητής ακολουθούσε το δικό του 

τρόπο σκέψης και επιδείκνυε αδιαφορία για την αντίθετη άποψη, αφού δεν είχε διάθεση για 

γνήσια επικοινωνία και αμοιβαία προσπάθεια για συμβιβασμό ή αναζήτηση κοινά αποδεκτής 

άποψης. Αντίθετα, ο κάθε μαθητής επέμενε στην άποψή του, εκδηλώνοντας συμπεριφορά η 

οποία χαρακτηριζόταν από έντονο εγωκεντρισμό (Piaget, 1951). 

Αντίθετα, οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) έτειναν να εργάζονται περισσότερο 

συνεργατικά, ιδιαίτερα προς το τέλος της διερεύνησης και κατέβαλλαν προσπάθεια να 

επεξηγούν ο ένας στον άλλο τον τρόπο σκέψης του, να υποστηρίζουν την άποψή τους με 

επιχειρήματα, βασιζόμενοι σε πειραματικά δεδομένα και, στις περιπτώσεις διαφωνίας, 

προσπαθούσαν να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή άποψη.  
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Όσον αφορά τους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΥΧ), οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ 

είχαν ένα “ηγετικό” ρόλο, αφού ήταν πάντοτε σε θέση “οδηγού” και ανελάμβαναν την 

πρωτοβουλία της διαδικασίας της διερεύνησης, χωρίς να ενθαρρύνουν ή να αφήνουν το άλλο 

μέλος της δυάδας να εμπλακεί ενεργά στη διερεύνηση. Αντίθετα, οι μαθητές χαμηλής ΓΓΙ 

ανελάμβαναν ένα παθητικό ρόλο μέσα στη δυάδα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ 

έτειναν να ακολουθούν τον τρόπο σκέψης και να συμμορφώνονται με τις απόψεις του μαθητή 

με υψηλή ΓΓΙ, γεγονός που ίσως δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης από τους μαθητές αυτούς. 

Με βάση τα προηγούμενα, προκύπτει ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ συμπεριφέρθηκαν 

διαφορετικά, ανάλογα με το άλλο μέλος της δυάδας. Έτσι, όταν οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ 

εργάζονταν με άτομο με υψηλή ΓΓΙ κατέβαλλαν προσπάθεια να συνεργαστούν, ιδιαίτερα 

προς το τέλος της διερεύνησης, ενώ, όταν εργάζονταν με άτομο με χαμηλή ΓΓΙ, είχαν την 

ισχυρή τάση να ανελαμβάνουν την πρωτοβουλία της διαδικασίας στη διερεύνηση και να 

έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη δυάδα. 

Μια άλλη διαπίστωση που προέκυψε από τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι 

ότι δεν αναπτύχθηκε η απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές που εργάστηκαν σε 

δυάδες. Για να εντοπιστεί ο βαθμός συνεργασίας μέσα σε μια δυάδα, χρησιμοποιήθηκε ένας 

δείκτης που ονομάστηκε “Δείκτης Συνεργασίας στη Δυάδα.” Για να υπολογιστεί ο “Δείκτης 

Συνεργασίας στη Δυάδα,” διαιρέθηκε ο συνολικός αριθμός των “συνεργατικών” επεισοδίων 

με το συνολικό αριθμό των επεισοδίων (“μη συνεργατικών” και “συνεργατικών”) που 

εντοπίστηκαν ανάμεσα στους δυο μαθητές κατά τη διάρκεια της κάθε “κατά δυάδα” 

διερεύνησης. Παρόλο που πριν τη διεξαγωγή των “κατά δυάδα” συνεντεύξεων, οι μαθητές 

ενημερώνονταν πως αναμενόταν από αυτούς να συνεργάζονται με σκοπό να εντοπίσουν τον 

τρόπο λειτουργίας της συσκευής, εντούτοις ο ΜΟ του βαθμού συνεργασίας που αναπτύχθηκε 

ανάμεσα στους μαθητές κάθε δυάδας ήταν πολύ μικρός (ΜΟ= 0,149). Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι οι μαθητές ανάλωσαν τον περισσότερο χρόνο της “κατά δυάδα” διερεύνησης 

εργαζόμενοι ανταγωνιστικά. Προκύπτει επομένως ότι οι μαθητές δεν είχαν αναπτύξει τις 

απαραίτητες δεξιότητες και στάσεις, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και άλλες έρευνες. Συγκεκριμένα, οι Hertz-

Lazarowitz, Fuchs, Sharabary και Eisenberg (1989) παρατήρησαν τη συμπεριφορά 65 

Ισραηλινών μαθητών Γ΄ τάξης δημοτικού σχολείου, καθώς εργάζονταν σε ομάδες στα 

μαθήματα της ανάγνωσης και των κοινωνικών σπουδών. Συνολικά, οι ερευνητές 
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παρακολούθησαν τους μαθητές κατά τη διάρκεια 12 50λεπτων μαθημάτων. Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά 

μόνο στο 17,48% του συνολικού χρόνου εργασίας μέσα στις ομάδες. Οι Hogan, Nastasi και 

Pressley (2000) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές Β΄ τάξης γυμνασίου οι οποίοι εργάστηκαν σε 

τριάδες, για να μελετήσουν τις ιδιότητες των στερεών, των υγρών και των αερίων εργάστηκαν 

συνεργατικά μόνο στο μισό περίπου χρόνο (48%) της εργασίας μέσα στις ομάδες. Αντίθετα, 

στο 19% του συνολικού χρόνου οι μαθητές εργάστηκαν ανταγωνιστικά, ενώ στο 23% του 

συνολικού χρόνου, μόνο οι δυο από τους τρεις μαθητές συνεισφέραν στη συζήτηση.  

Οι Forman και Gazden (1985) μελέτησαν τον τρόπο εργασίας τριών δυάδων που 

αποτελούνταν από μαθητές ηλικίας εννιά χρόνων, καθώς προσπαθούσαν να επιλύσουν μια 

σειρά από επτά προβλήματα παρόμοια με το πρόβλημα του “άχρωμου υγρού” των Inhelder 

και Piaget (1958). Η διάρκεια της ενασχόλησης με αυτά τα προβλήματα ήταν τρεις μήνες. Οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι στα αρχικά στάδια της εργασίας μέσα στις ομάδες, οι μαθητές 

εργάζονταν κυρίως ανταγωνιστικά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ο ένας τον άλλο. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές των δυο από τις τρεις δυάδες άρχισαν σταδιακά να συνεργάζονται, ενώ, αντίθετα, 

οι μαθητές της τρίτης δυάδας συνέχισαν να εργάζονται ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος της 

έρευνας. Σε μια άλλη παρόμοια έρευνα, η Forman (1986) βρήκε ότι οι μαθητές τετάρτης 

τάξης δημοτικού σχολείου, κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσα στις δυάδες, δεν κατέβαλαν 

προσπάθεια να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι μαθητές 

εργάζονταν ο ένας ανεξάρτητα από τον άλλο. Ωστόσο, μετά από μια χρονική περίοδο επτά 

μηνών, αρκετοί μαθητές στις δυάδες κατάφεραν να συνεργάζονται αποτελεσματικά 

προκειμένου να επιτευχθεί o στόχος της ομάδας. 

Οι Jones και Carter (1994) μελέτησαν επίσης τις αλληλεπιδράσεις 60 μαθητών Ε΄ 

τάξης δημοτικού σχολείου που εργάστηκαν σε δυάδες, για να επιλύσουν μια σειρά από 

προβλήματα σχετικά με τους μοχλούς. Οι 10 δυάδες αποτελούνταν από δυο μαθητές με 

υψηλή επίδοση (ΥΥ), οι 10 δυάδες αποτελούνταν από δυο μαθητές με χαμηλή επίδοση (ΧΧ) 

και οι 10 δυάδες αποτελούνταν από ένα μαθητή με υψηλή επίδοση και ένα μαθητή με χαμηλή 

επίδοση (ΥΧ). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές διαπίστωσαν μερικά 

κοινά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο δυάδας. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι οι μαθητές που 

ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ) έτειναν να εργάζονται ανταγωνιστικά, δεν κατανοούσαν οδηγίες και 

δεν ήταν προσηλωμένοι στο στόχο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να κατανοήσουν τις 

σχετικές έννοιες. Αντίθετα, οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) έτειναν να εργάζονται 
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συνεργατικά και ήταν προσηλωμένοι στο στόχο, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να 

κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες. Όσον αφορά τους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες 

(ΥΧ), οι μαθητές με υψηλή επίδοση ήταν πάντοτε στη θέση του οδηγού και βοηθούσαν τους 

μαθητές με χαμηλή επίδοση να κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες. Παρόμοια αποτελέσματα 

εντόπισαν στην έρευνά τους και οι Fuchs, Fuchs, Hamlett και Karns (1998) και Saleh, 

Lazonder και de Jong (2005). Συγκεκριμένα, οι Fuchs κ.ά. (1998) και οι Saleh κ.ά. (2005) 

συμπέραναν ότι οι μαθητές τρίτης και τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου με υψηλή επίδοση 

συνεργάζονταν σε μεγαλύτερο βαθμό, επίλυαν περισσότερες γνωστικές συγκρούσεις και 

παρήγαγαν καλύτερης ποιότητας εργασία, όταν ανήκαν σε ομοιογενείς δυάδες, παρά σε 

ανομοιογενείς δυάδες.   

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές χαμηλής επίδοσης συνήθως έχουν ένα παθητικό 

ρόλο μέσα στις ανομοιογενείς ομάδες (Mulryan, 1992,P

 
P1994. King, 1993). Σύμφωνα με τον 

King (1993), το γεγονός αυτό οφείλεται από τη μια, στον “ηγετικό” ρόλο των μαθητών με 

υψηλή επίδοση μέσα στην ομάδα και από την άλλη, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης από τους 

μαθητές με χαμηλή επίδοση να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Μια 

διαφορετική εξήγηση έδωσαν οι Hooper, Ward, Hannafin και Clark (1989). Συγκεκριμένα, οι  

Hooper κ.ά. (1989) υποστήριξαν ότι στις ανομοιογενείς ομάδες, οι μαθητές με χαμηλή 

επίδοση παρουσιάζουν το φαινόμενο του “ελεύθερου καβαλάρη” (free-rider). Το φαινόμενο 

του “ελεύθερου καβαλάρη” (free-rider) εμφανίζεται, σύμφωνα με τους Kerr και Bruun (1983), 

όταν κάποια μέλη μιας ομάδας καταβάλουν συνειδητά λιγότερη προσπάθεια όταν 

αντιληφθούν ότι δεν είναι αναγκαία η συνεισφορά τους για την επιτυχία της ομάδας. Με άλλα 

λόγια, θεωρούν ότι η ομάδα καταβάλει αρκετή προσπάθεια και ότι δεν πρέπει οι ίδιοι να 

συνεισφέρουν, με αποτέλεσμα να επιλέγουν να έχουν ένα παθητικό ρόλο μέσα στην ομάδα. 

Με βάση το δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” (contribution symmetry) (Asterhan 

& Schwarz, 2009. Baker, 2002), ο οποίος δείχνει το βαθμό που συνεισφέρει το κάθε μέλος της 

δυάδας στη διερεύνηση, η κατανομή των νοητικών λειτουργιών στις “κατά δυάδα” 

διερευνήσεις ήταν πιο συμμετρική ανάμεσα στους μαθητές των δυάδων (ΥΥ) και (ΧΧ), παρά 

ανάμεσα στους μαθητές των δυάδων (ΥΧ). Προκύπτει επομένως ότι οι μαθητές που ανήκαν 

σε ομοιογενείς δυάδες είχαν περίπου την ίδια συνεισφορά στην “κατά δυάδα” διερεύνηση, 

ενώ, αντίθετα, η συνεισφορά των μαθητών στις ανομοιογενείς δυάδες δεν ήταν η ίδια. 
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5.1.1.2 Ατομικές και “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις 

Στις ποιοτικές αναλύσεις των ατομικών διερευνήσεων δε μας απασχόλησαν, για 

ευνόητους λόγους, ο βαθμός συνεργασίας και ο βαθμός συμμετρίας εφόσον η κοινωνική 

διάσταση του ενιαίου γνωστικού συστήματος απουσίαζε. Πολλές από τις διαπιστώσεις των 

ποιοτικών αναλύσεων των ατομικών διερευνήσεων προσομοιάζουν με αυτές των ποιοτικών 

αναλύσεων των “κατά δυάδα” διερευνήσεων και γι’ αυτό προτιμήθηκε να γίνει συγκριτική 

παρουσίαση των ατομικών και των “κατά δυάδα” διερευνήσεων. 

Μια διαπίστωση της έρευνας είναι ότι οι δυάδες υπερτερούσαν των μαθητών που 

εργάστηκαν ατομικά, σχετικά με τον εντοπισμό του γενικού διακόπτη, του “εικονικού” 

διακόπτη, καθώς και στον εντοπισμό και των δυο διαφορετικών διακοπτών της συσκευής. Οι 

δυάδες (ΥΥ) υπερτερούσαν των μαθητών με υψηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά και οι 

δυάδες (ΥΧ) υπερτερούσαν των μαθητών με μέτρια ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά τόσο στον 

εντοπισμό του κάθε διαφορετικού διακόπτη ξεχωριστά, όσο και στον εντοπισμό και των δυο 

διαφορετικών διακοπτών της συσκευής. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα 

στους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΧΧ) και τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ που 

εργάστηκαν ατομικά, όσον αφορά τον εντοπισμό είτε του κάθε διακόπτη ξεχωριστά, είτε και 

των δυο ξεχωριστών διακοπτών της συσκευής. 

Συμπερασματικά, οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, ανεξάρτητα αν εργάζονταν σε δυάδες ή 

ατομικά, είχαν αναπτύξει τους κατάλληλους γνωστικούς μηχανισμούς που τους επέτρεπαν τη 

σύγκριση πολλαπλών δεδομένων, την επικέντρωση σε ένα μόνο στοιχείο σε κάθε συνδυασμό 

διακοπτών, δηλαδή, στη θέση ενός διακόπτη αγνοώντας τη θέση των άλλων διακοπτών, με 

αποτέλεσμα να απομονώνουν τις κατάλληλες πληροφορίες που οδηγούσαν στον εντοπισμό 

είτε ενός, είτε και των δυο διαφορετικών διακοπτών. Αντίθετα, φάνηκαν οι μεγάλοι νοητικοί 

περιορισμοί στη σκέψη των παιδιών με χαμηλή ΓΓΙ, αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές με χαμηλή 

ΓΓΙ, είτε εργάστηκαν σε δυάδες είτε ατομικά, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανένα από τους 

δυο διαφορετικούς διακόπτες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανόηση του ρόλου του γενικού και του “εικονικού” 

διακόπτη στο εσωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα της συσκευής από τους μαθητές. Σχεδόν όλοι οι 

μαθητές που εντόπισαν τον “εικονικό” διακόπτη της συσκευής, ανεξάρτητα με τον τρόπο που 

εργάστηκαν (σε δυάδες ή ατομικά), αντιλήφθηκαν ότι ο συγκεκριμένος διακόπτης δεν ήταν 

συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό κύκλωμα, αφού του απέδωσαν ένα παθητικό ρόλο. Αντίθετα, η 
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μεγάλη πλειοψηφία των δυάδων και των μαθητών που εργάστηκαν ατομικά οι οποίοι 

εντόπισαν το γενικό διακόπτη της συσκευής, δεν αντιλήφθηκαν το ρόλο που διαδραματίζει ο 

συγκεκριμένος διακόπτης στη συσκευή. 

Αρκετοί μαθητές, είτε εργάστηκαν σε δυάδες, είτε ατομικά, δεν αξιοποίησαν 

αποτελεσματικά τα πειραματικά δεδομένα τους, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά 

με τη λειτουργία της συσκευής. Επιπρόσθετα, αρκετοί μαθητές δεν κατάφεραν να 

αξιοποιήσουν τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους και να εντοπίσουν είτε τον ένα, 

είτε και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι 

μαθητές εντόπισαν και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες, δεν αξιοποίησαν πλήρως τα 

πειραματικά δεδομένα τους και δεν τους εντόπισαν στα αρχικά στάδια της διερεύνησης, ενώ 

είχαν στη διάθεσή τους ικανοποιητικά πειραματικά δεδομένα, για να το πράξουν.  

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι αρκετοί μαθητές, ανεξάρτητα αν εργάστηκαν σε δυάδες ή 

ατομικά, δεν αξιοποιούσαν όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, αφού επέλεγαν 

να αξιοποιούν μόνο τις πληροφορίες που έπαιρναν από τα πειράματα που φωτοβολούσε 

λαμπτήρας (θετικά πειράματα) και αγνοούσαν τις πληροφορίες που έδιναν τα πειράματα στα 

οποία δε φωτοβολούσε λαμπτήρας (αρνητικά πειράματα). Η συμπεριφορά αυτή των παιδιών, 

ως προς τα αρνητικά πειράματα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα παιδιά 

χρησιμοποιούσαν το μηχανιστικό παρά το επιστημονικό μοντέλο πειραματισμού (Schauble 

κ.ά., 1991). Τα παιδιά φάνηκε ότι εργάζονταν ως “μηχανικοί,” γιατί ενδιαφέρονταν 

αποκλειστικά για το αποτέλεσμα (φωτοβολία λαμπτήρα) και δεν επικεντρώνονταν σε όλες τις 

μεταβλητές που μπορούσαν να έχουν αιτιώδη σχέση με το αποτέλεσμα.  

Αρκετές δυσκολίες παρουσίασαν οι μαθητές, ανεξάρτητα από τον τρόπο που 

εργάστηκαν (σε δυάδες ή ατομικά), όσον αφορά τη διαχείριση ασύμφωνων πειραματικών 

δεδομένων. Μέσα από την εξέταση των απομαγνητοφωνημένων πρωτοκόλλων, ήταν εμφανής 

η τάση των μαθητών να εκτελούν πειράματα με τη συσκευή που είχαν σκοπό να 

επιβεβαιώνουν παρά να απορρίπτουν τις υποθέσεις τους. Η τάση αυτή των ατόμων 

ονομάστηκε από το Wason (1960) ως “προκατάληψη της επιβεβαίωσης” (confirmation bias) 

και από τους Klayman και Ha (1987, 1989) ως “στρατηγική του θετικού ελέγχου” (positive-test 

strategy). Η εκτεταμένη χρήση της στρατηγικής του θετικού ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα οι 

μαθητές, σε αρκετές περιπτώσεις, να επιβεβαιώνουν, αντί να απορρίπτουν, λανθασμένες 

υποθέσεις. Μια πιθανή εξήγηση για την εκτεταμένη χρήση της στρατηγικής του θετικού 
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ελέγχου από τους μαθητές είναι το γεγονός ότι το βιβλίο του δασκάλου για το μάθημα της 

Επιστήμης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εισηγείται σε αρκετές περιπτώσεις πειράματα τα 

οποία, όταν εκτελεστούν, είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε από τους μαθητές, επιβεβαιώνουν 

και δεν απορρίπτουν τις υπό εξέταση υποθέσεις. Επομένως, μέσα από το γενικότερο 

μαθησιακό κλίμα καλλιεργείται, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, η 

αντίληψη στους μαθητές ότι ο σκοπός της επιστήμης είναι η εκτέλεση πειραμάτων που 

αποσκοπούν στο να επιβεβαιώνουν κι όχι να απορρίπτουν υποθέσεις (Nickerson, 1998).  

Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίστηκαν και σε άλλες έρευνες (Gorman & Gorman, 

1984. Klayman & Ha, 1987. Mynatt κ.ά., 1977. Nickerson, 1998. Quinn & Alessi, 1994. 

Scauble κ.ά., 1991. Tweney, 1989. Tweney & Doherty, 1983. Wason, 1960. Παπαγεωργίου, 

2006). Βασικό συμπέρασμα των ερευνών αυτών ήταν ότι τα παιδιά εκτελούσαν πειράματα 

θετικού ελέγχου, που είχαν ως σκοπό την επιβεβαίωση και όχι την απόρριψη της υπόθεσής 

τους. Μια ερμηνεία του φαινομένου αυτού δόθηκε από τον Dunbar (1993), που υποστήριξε 

ότι η τάση των παιδιών να εκτελούν πειράματα θετικού ελέγχου, τα προστάτευε από την 

ανάγκη διατύπωσης μιας εναλλακτικής υπόθεσης, ιδιαίτερα όταν η υπόθεση αυτή δεν ήταν 

αποτέλεσμα ορθού επαγωγικού συλλογισμού. 

Διαφορές μεταξύ των μαθητών, που εργάστηκαν είτε σε δυάδες, είτε ατομικά 

εντοπίστηκαν και όσον αφορά τη δεξιότητα του συντονισμού υποθέσεων και πειραματικών 

δεδομένων. Περισσότεροι μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΥΥ) παρά μαθητές με υψηλή 

ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, διαφοροποιούσαν συστηματικά τις υποθέσεις μετά από 

δεδομένα που τις αντέκρουαν ή που έστω δεν τις υποστήριζαν. Οι μαθητές αυτοί είχαν 

αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα για διατύπωση υποθέσεων και τη διαφοροποίηση 

των υποθέσεων με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των μαθητών που 

ανήκαν σε δυάδες (ΥΧ), σε σύγκριση με τους μισούς μαθητές με υψηλή ΓΓΙ και τους μισούς 

μαθητές με μέτρια ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, κατέβαλλαν προσπάθεια να διαφοροποιούν 

τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, χωρίς ωστόσο να είναι 

συστηματικοί. Αντίθετα, σχεδόν όλες οι δυάδες (ΧΧ), σχεδόν όλοι οι μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ 

και οι μισοί περίπου μαθητές με μέτρια ΓΓΙ, που εργάστηκαν ατομικά, έμειναν 

προσκολλημένοι από την αρχή μέχρι το τέλος της διερεύνησης στην ίδια υπόθεση, την οποία 

δε διαφοροποιούσαν με βάση πειραματικά δεδομένα, τα οποία δεν την υποστήριζαν ή δεν την 

επιβεβαίωναν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλοί μαθητές επέμεναν στην αρχική τους 

υπόθεση για φωτοβολία περισσότερων του ενός λαμπτήρα, παρόλο που τα πειραματικά 
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αποτελέσματα δεν την επιβεβαίωναν. Παρατηρήθηκε ακόμη το συχνό φαινόμενο ότι οι 

μαθητές, παρόλο που κατέληξαν στο συμπέρασμα ή τη διαπίστωση ότι σε κάθε πειραματική 

προσπάθεια φωτοβολεί μόνο ένας λαμπτήρας, να επαναφέρουν σε μεταγενέστερο χρονικό 

σημείο της διερεύνησης την υπόθεση για ταυτόχρονη φωτοβολία πολλαπλών λαμπτήρων, την 

οποία είχαν απορρίψει προηγουμένως. 

Εμφανής ήταν ακόμη η τάση αρκετών μαθητών, ανεξάρτητα από τον τρόπο που 

εργάστηκαν (σε δυάδες ή ατομικά), για επιλεκτική αξιοποίηση των πειραματικών δεδομένων. 

Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν μόνο τα πειραματικά δεδομένα που επιβεβαίωναν την υπόθεση 

την οποία είχαν διατυπώσει και παραγνώριζαν τα πειραματικά δεδομένα με τα οποία η 

υπόθεσή τους δεν επιβεβαιωνόταν (Chinn & Malhotra, 2002). Η συμπεριφορά αυτή ως προς 

τα ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα είναι μια επιπρόσθετη ένδειξη, που επιβεβαιώνει την 

αδυναμία των μαθητών για συντονισμό των υποθέσεων και των πειραματικών δεδομένων.  

Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίστηκαν και από άλλους ερευνητές (Dunbar, 1993. 

Dunbar & Klahr, 1989. Klahr, 2000. Klahr & Dunbar, 1988. Klahr κ.ά., 1993. Penner & Klahr, 

1996. Παπαγεωργίου, 2006). Συγκεκριμένα, οι Klahr και Dunbar (1988) διαπίστωσαν ότι το 

56% των φοιτητών της έρευνάς τους επέμεναν να μην απορρίπτουν τις υποθέσεις τους με 

βάση πειραματικά δεδομένα που δεν τις επιβεβαίωναν ή δεν τις υποστήριζαν. Σε μια άλλη 

έρευνα, οι Dunbar και Klahr (1989) εντόπισαν φοιτητές οι οποίοι, σε αρκετές περιπτώσεις, 

διατύπωναν υποθέσεις με βάση το αποτέλεσμα ενός μόνο πειράματος, χωρίς να λαμβάνουν 

υπόψη τα προηγούμενα πειραματικά δεδομένα. Ακόμη, οι φοιτητές αποδέχονταν ως ορθές 

υποθέσεις που διατύπωναν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πειραματικά δεδομένα που τις 

αντέκρουαν. Οι Chinn και Brewer (1993), μετά από ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού ερευνών, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές, όταν διαπίστωναν ότι η υπόθεσή τους δεν 

επιβεβαιωνόταν με βάση τα αποτελέσματα του πειράματος που εκτέλεσαν, τότε αγνοούσαν τα 

ανώμαλα πειραματικά δεδομένα ή τα απέρριπταν ως λανθασμένα. Επίσης, ο Dunbar (1993) 

εντόπισε στην έρευνά του με φοιτητές πανεπιστημίου ότι όχι μόνο δυσκολεύονταν να 

απορρίπτουν την υπόθεσή τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα, αλλά ήταν 

απρόθυμα να διατυπώσουν μια εναλλακτική υπόθεση. Οι Fugelsang, Stein, Green και Dunbar 

(2004) διαπίστωσαν ακόμη ότι και επιστήμονες μοριακής βιολογίας ήταν αρχικά απρόθυμοι 

να διαφοροποιούν τις υποθέσεις τους με βάση ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα και ότι, μόνο 

μετά από επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις ανώμαλων πειραματικών δεδομένων, άρχισαν να 
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τροποποιούν τις υποθέσεις τους, ενσωματώνοντας σε αυτές τα επιπρόσθετα πειραματικά 

δεδομένα.  

Εντοπίστηκαν ακόμη περιπτώσεις μαθητών που δεν είχαν αναπτύξει την 

αντιστρεψιμότητα της σκέψης (Ιnhelder & Piaget, 1958). Οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν 

αντιλαμβάνονταν ότι η μετακίνηση ενός διακόπτη από τη θέση πάνω στη θέση κάτω και η 

μετακίνηση του ίδιου διακόπτη από τη θέση κάτω στη θέση πάνω δίνει το ίδιο πειραματικό 

αποτέλεσμα, αν δεν συνοδευόταν από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση διακόπτη. Προκύπτει 

επομένως ότι το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου δε βοηθά στην ανάπτυξη των γνωστικών 

ικανοτήτων των μαθητών, αλλά περιορίζεται στην παράδοση γνώσεων στους μαθητές. 

Όσον αφορά τη μέθοδο καταγραφής των πειραματικών δεδομένων, προέκυψε ότι ίσος 

περίπου αριθμός μαθητών, ανεξάρτητα από τον τύπο δυάδας και τον τύπο μονάδας, επέλεξε 

μεθόδους καταγραφής των πειραματικών δεδομένων με τις οποίες μειωνόταν σημαντικά το 

γνωστικό φορτίο για την επεξεργασία των καταγραμμένων πληροφοριών. Ωστόσο, μόνο η 

πλειοψηφία των δυάδων (ΥΥ), των δυάδων (ΥΧ) και των μαθητών με υψηλή ΓΓΙ, που 

εργάστηκαν ατομικά, αξιοποίησαν αποτελεσματικά το σύστημα “εξωτερικής μνήμης” 

(Zimmerman, 2000, 2005, 2007). Προκύπτει επομένως ότι δεν είναι αρκετό οι μαθητές να 

καταγράφουν τα πειραματικά αποτελέσματά τους, αλλά και να κατέχουν και τις κατάλληλες 

δεξιότητες με τις οποίες να μπορούν να συγκρίνουν τις διάφορες καταγραφές, να εντοπίζουν 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.   

Η προσεκτική ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων πρωτοκόλλων έδειξε ότι 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην αξιοποίηση των καταγραμμένων πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Όλες σχεδόν οι δυάδες (ΥΥ), καθώς και η πλειοψηφία των δυάδων (ΥΧ) και 

των μαθητών με υψηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα 

καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα, από την αρχή της διερεύνησης, για να εντοπίζουν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Οι συγκεκριμένοι μαθητές, 

αξιοποιώντας αποτελεσματικά το σύνολο των πληροφοριών που έδινε η συσκευή, κατάφεραν 

να εντοπίσουν, είτε τον ένα, είτε και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. 

Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένοι μαθητές αξιοποίησαν την καταγραφή των πειραματικών 

δεδομένων, είτε για να εντοπίσουν πειράματα που δεν είχαν εκτελέσει προηγουμένως, είτε για 

να αποφύγουν την εκτέλεση πειραμάτων σε επανάληψη.  
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Αντίθετα, η πλειοψηφία των μαθητών με χαμηλή ΓΓΙ, ανεξάρτητα αν εργάστηκαν σε 

δυάδες ή ατομικά, δεν είχαν αναπτύξει μεταμνημονικές δεξιότητες με αποτέλεσμα να μην 

έχουν επίγνωση των περιορισμών της εργαζόμενης μνήμης τους (Garcia-Mila & Andersen, 

2007). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αρκετοί μαθητές να ανακαλούν από τη μνήμη τους 

πληροφορίες σχετικά με τα πειράματα που εκτέλεσαν με τη συσκευή καθώς και τα 

αποτελέσματά τους.  Ταυτόχρονα, δεν αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα της καταγραφής των 

πειραματικών δεδομένων, αφού οι μαθητές τα χρησιμοποιούσαν σε πολύ λίγες περιπτώσεις ή 

καθόλου. Επιπρόσθετα, σχεδόν όλες οι δυάδες (ΧΧ), καθώς και όλοι οι μαθητές με χαμηλή 

ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, δεν αξιοποίησαν τις πληροφορίες που έδινε η συσκευή, για να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της. Μια άλλη δυσκολία που 

αντιμετώπισαν μερικοί μαθητές που ανήκαν σε δυάδες τύπου (ΧΧ) ήταν ότι, παρά το γεγονός 

ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούσαν τα πειραματικά δεδομένα τους, εντούτοις δεν ήταν 

σε θέση να αντιληφθούν ότι εκτελούσαν πείραμα σε επανάληψη. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα παιδιά είτε δεν εξέταζαν προσεκτικά τα καταγραμμένα πειραματικά 

δεδομένα τους, είτε δεν ήταν σε θέση, να κατανοούν, λόγω νοητικών περιορισμών, ότι δυο 

ίδιοι συνδυασμοί διακοπτών δίνουν πάντοτε το ίδιο πειραματικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από 

τη σειρά με την οποία μετακινήθηκαν οι διακόπτες.  

Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι, χωρίς την κατάλληλη στήριξη από μέρους των 

εκπαιδευτικών, οι μαθητές σπάνια τηρούν αυθόρμητα σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας 

επιστημονικής διερεύνησης (Carey, Evans, Honda, Jay & Unger, 1989. Duschl, 

Schweingruber & Shouse, 2007. Everback & Crowley, 2009. Garcia-Mila & Andersen, 2007. 

Kanari & Millar, 2004). Ακόμη και στις περιπτώσεις, όπου ζητήθηκε από τα παιδιά να τηρούν 

σημειώσεις, οι σημειώσεις τους ήταν ατελείς (Garcia-Mila & Andersen, 2005. Garcia-Mila, 

Andersen, & Rojo, 2009. Haslam & Gunstone, 1998) ή άσχετες με τους στόχους της 

διερεύνησης (Roth & McGinn, 1998. Schauble, 1990). Επιπρόσθετα, τα παιδιά συχνά δεν 

αξιοποιούσαν τα καταγραμμένα πειραματικά δεδομένα τους, για να εντοπίσουν σχέσεις 

ανάμεσα στις μεταβλητές και να καταλήγουν σε συμπεράσματα (Gleason & Schauble, 2000. 

Haslam & Gunstone, 1998. Klahr & Dunbar, 1988. Schauble, 1990).  

Μια άλλη διαπίστωση της έρευνας ήταν ότι όλες σχεδόν οι δυάδες και οι μαθητές, οι 

οποίοι εργάστηκαν ατομικά και οι οποίοι εντόπισαν είτε τον ένα, είτε και τους δυο 

διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, δεν αξιοποίησαν επαρκώς την καταγραφή των 

πειραματικών δεδομένων, αφού θα μπορούσαν να εντοπίσουν τόσο τον “εικονικό,” όσο και το 
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γενικό διακόπτη της συσκευής σε προγενέστερο χρονικό σημείο της διερεύνησης, αν 

αξιοποιούσαν πιο αποτελεσματικά τα πειραματικά δεδομένα τους. Ακόμη, οι μαθητές, αν 

αξιοποιούσαν αποτελεσματικά τον εντοπισμό είτε του γενικού διακόπτη, είτε του “εικονικού” 

διακόπτη, θα περιόριζαν σε σημαντικό βαθμό το χώρο των πειραμάτων τους, αφού στα 

επόμενα πειράματα, που θα εκτελούσαν, θα περιορίζονταν μόνο στη μετακίνηση των 

υπόλοιπων τεσσάρων διακοπτών, περιορίζοντας έτσι το χώρο των πειραμάτων σε 16 μόνο 

πειράματα. Στην περίπτωση που εντόπιζαν και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της 

συσκευής, ο χώρος των πειραμάτων θα περιοριζόταν στα 8 πειράματα και οι μαθητές θα 

περιορίζονταν μόνο στη μετακίνηση των υπόλοιπων τριών διακοπτών. 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους 

μαθητές να καταγράφουν, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, τα πειράματα που εκτελούσαν 

με τη συσκευή καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυπταν από αυτά, η μεγάλη πλειοψηφία 

των μαθητών είτε εργάστηκαν σε δυάδες, είτε ατομικά, εκτελούσαν αρκετά πειράματα σε 

επανάληψη. Προκύπτει ακόμη ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ) καθώς 

και οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, που εργάστηκαν ατομικά, εκτέλεσαν τα λιγότερα πειράματα σε 

επανάληψη, ενώ, αντίθετα, οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΧΧ) και οι μαθητές με χαμηλή 

και μέτρια ΓΓΙ, που εργάστηκαν ατομικά, εκτέλεσαν τα περισσότερα πειράματα σε 

επανάληψη. Επομένως, οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) και (ΥΧ) καθώς και οι 

μαθητές με υψηλή ΓΓΙ, που εργάστηκαν ατομικά, κατάφευγαν πιο συστηματικά στα 

καταγραμμένα πειραματικά τους δεδομένα, για να αντλούν πληροφορίες σχετικά με ποια 

πειράματα είχαν ήδη εκτελέσει ή αξιοποιούσαν πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που 

έδινε η συσκευή.  

Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, εκτελούν 

αρκετά πειράματα σε επανάληψη. Πιο αναλυτικά, η Schauble (1990) διαπίστωσε, στην έρευνά 

της που συνεχίστηκε για 8 εβδομάδες, ότι τα παιδιά πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού 

σχολείου, παρόλο ότι είχαν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πειράματα που εκτελούσαν 

καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυπταν από αυτά, εκτέλεσαν σε επανάληψη το 58,8% 

των πειραματικών προσπαθειών τους. Ανάλογα αποτελέσματα κατέγραψε και η έρευνα των 

Schauble κ.ά. (1992). Συγκεκριμένα, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα παιδιά εκτέλεσαν το 30% 

των συνολικών πειραμάτων τους σε επανάληψη. Ακόμη, η Παπαγεωργίου (2006) διαπίστωσε 

ότι μόνο 14 από τα 80 παιδιά της έρευνάς της δεν εκτέλεσαν κανένα πείραμα σε επανάληψη, 

ενώ, αντίθετα, 20 παιδιά εκτέλεσαν 4 ή περισσότερα πειράματα σε επανάληψη. Οι Lazonder, 
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Wilhelm και Hagemans (2008) διαπίστωσαν επίσης ότι και φοιτητές πανεπιστημίου, που 

εργάστηκαν σε μια προσομοίωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σχετικά με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν το χρόνο ενός αθλητή 10000μ, εκτέλεσαν κατά μέσο όρο 14,90 πειράματα σε 

επανάληψη. Σε ανάλογα αποτελέσματα, κατέληξαν και οι Kuhn κ.ά. (1992), Klahr κ.ά. (1993) 

και η 37TSchauble37T 37T(199637T). 

Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα που υποστηρίζεται από την παρούσα έρευνα είναι 

ότι οι μαθητές, ανεξαρτήτως του τρόπου που εργάστηκαν (σε δυάδες ή ατομικά), 

αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά τη δεξιότητα του ελέγχου των μεταβλητών. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, μια δυάδα μαθητών ή ένας μαθητής που εργάστηκε ατομικά 

θεωρήθηκε ότι εφαρμόζει έλεγχο μεταβλητών, όταν εκτελούσε πειράματα με σκοπό να 

ελέγξει την επίδραση ενός και μόνο διακόπτη στη φωτοβολία ή όχι ενός από τους οχτώ 

λαμπτήρες. Αυτό μπορούσε να γίνει με δυο τρόπους: (α) Οι μαθητές εκτελούσαν δυο 

διαδοχικά πειράματα στα οποία μετακινείται μόνο ένα διακόπτης και (β) οι μαθητές να 

μετακινούν μόνο ένα διακόπτη ως προς ένα πείραμα αναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι μαθητές, ανεξαρτήτως του τρόπου που εργάστηκαν, εφάρμοζαν έλεγχο 

μεταβλητών σε πολύ μικρό ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών τους. Επιπρόσθετα, 

προκύπτει ότι οι δυάδες (ΥΥ) εφάρμοζαν έλεγχο μεταβλητών σε μεγαλύτερο ποσοστό των 

πειραματικών τους προσπαθειών από τους μαθητές (Υ), ενώ οι δυάδες (ΥΧ) και οι μαθητές 

(Μ) καθώς και οι δυάδες (ΧΧ) και οι μαθητές (Χ) εφάρμοσαν έλεγχο μεταβλητών περίπου 

στο ίδιο ποσοστό των πειραματικών προσπαθειών τους. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών που ασχολήθηκαν με τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών. Πιο 

αναλυτικά, προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών πέμπτης και έκτης 

τάξης δημοτικού σχολείου δυσκολεύονται να σχεδιάζουν δίκαια πειράματα και να 

καταλήγουν σε έγκυρα συμπεράσματα από αυτά (Bullock & Ziegler, 1999. Kuhn, 1995. Kuhn 

κ.ά., 1995). H Schauble (1996) διαπίστωσε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τη δεξιότητα του 

ελέγχου μεταβλητών περίπου στο 33,3% των πειραματικών τους προσπαθειών. Οι Chen και 

Klahr (1999) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, χωρίς υποστηρικτική διδασκαλία, ένα μεγάλο 

ποσοστό παιδιών τρίτης και τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου (66%) δεν ήταν ικανό να 

εκτελέσει ένα απλό πείραμα το οποίο θα τα βοηθούσε να εντοπίσουν μια αιτιώδη μεταβλητή. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και οι Klahr, Chen και Toth (2001) και Klahr και Nigman 

(2004). Συγκεκριμένα, οι Klahr, Chen και Toth (2001) συμπέραναν ότι μόνο το 28% των 
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μαθητών εφάρμοζαν έλεγχο μεταβλητών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μαθητών στην έρευνα 

των Klahr και Nigman (2004) ήταν 23%. Οι Chen και Klahr (1999) βρήκαν ακόμη ότι οι 

μαθητές τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου, που φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία όπου το 

αναλυτικό πρόγραμμα της επιστήμης ήταν εστιασμένο στην επιστημονική διερεύνηση, 

εφάρμοζαν έλεγχο μεταβλητών σε λιγότερο από το 50% των πειραματικών τους 

προσπαθειών. Επιπρόσθετα, αρκετές έρευνες, στις οποίες οι μαθητές διδάχθηκαν εκτεταμένα 

τη δεξιότητα του ελέγχου μεταβλητών, έδειξαν ότι η επίδοση των μαθητών στη συγκεκριμένη 

δεξιότητα ήταν πολύ πιο κάτω από τα επιθυμητά εκπαιδευτικά επίπεδα (Bullock & Ziegler, 

1996P

. Kuhn & Angelev, 1976. Kuhn κ.ά, 1995. Schauble, 1996).  

Τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (π.χ., TIMSS) τεκμηριώνουν, επίσης, την άποψη 

ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες σχετικά με τη δεξιότητα αυτή. Σε ένα 

πρόβλημα που δόθηκε στην έρευνα TIMSS 1995 (20TMartin, Mullis, Beaton, Gonzalez, Smith & 

Kelly, 1997), 20T παρουσιάστηκε ένα σχεδιάγραμμα στους μαθητές από το οποίο έβγαινε το 

συμπέρασμα ότι ένα φυτό, για να μεγαλώσει χρειάζεται άμμο, θρεπτικά στοιχεία, νερό και 

ήλιο (Σχήμα 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 29. Πρόβλημα που δόθηκε στην TIMSS 1995 

 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν ένα από πέντε πειράματα που τους δίνονταν σε 

σχεδιαγράμματα, ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση ότι “το φυτό χρειάζεται θρεπτικά στοιχεία 

από το έδαφος, για να αναπτυχθεί.” Για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό, έπρεπε οι μαθητές να 
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κατανοήσουν ότι μόνο η μεταβλητή “θρεπτικά στοιχεία” έπρεπε να μεταβληθεί, ενώ οι 

μεταβλητές “άμμος,” “νερό” και “ήλιος” έπρεπε να παραμείνουν σταθερές. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι μόνο το 40% των μαθητών Β΄ τάξης Γυμνασίου και το 45% των μαθητών Γ΄ τάξης 

Γυμνασίου επέλεξαν το σωστό πείραμα. 

Σε ένα άλλο πρόβλημα που περιλαμβάνεται και πάλι στην έρευνα TIMSS 1995 

(Martin κ.ά., 1997), δόθηκαν εννιά πειράματα σε σχεδιαγράμματα από τα οποία οι μαθητές 

έπρεπε να επιλέξουν τρία από αυτά, ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι “όσο πιο βαρύ είναι 

ένα αυτοκινητάκι, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά του στη βάση της ράμπας.” Το πρόβλημα 

αυτό επηρεαζόταν από τρεις μεταβλητές (“κλίση της ράμπας,” “μέγεθος των τροχών,” “βάρος 

του φορτίου”) που η κάθε μια είχε τρία επίπεδα (Σχήμα 30). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

μόνο το 30% των μαθητών Β΄ τάξης Γυμνασίου και το 37% των μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου 

επέλεξαν τα σωστά πειράματα. 

Σχήμα 30. Πρόβλημα που δόθηκε στην TIMSS 1995 

 

Ο Valanides (1997) εξέτασε τις γνωστικές ικανότητες 2049 μαθητών 7ηςP, 8 P

ης και 9 P

ης
P 

τάξης από την Κύπρο. Στους μαθητές αυτούς δόθηκε το Δοκίμιο της Λογικής Σκέψης (Test of 
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Logical Thinking) των Topin και Capie (1981). To δοκίμιο αυτό αποτελείτo από 10 γνωστικά 

έργα που ανά δυο αναφέρονται στις αναλογίες, τον έλεγχο μεταβλητών, τις πιθανότητες, τη 

συσχέτιση και τους συνδυασμούς. Για να ελεγχθεί η ικανότητα των μαθητών για έλεγχο 

μεταβλητών, δόθηκαν στους μαθητές σε διαγράμματα 5 εκκρεμή με ίσα ή διαφορετικά βάρη ή 

μήκη και ζητήθηκε από αυτούς να επιλέξουν τα εκκρεμή με τα οποία εκτελώντας πειράματα 

θα μπορούσαν να διαπιστώσουν κατά πόσο ο χρόνος αιώρησης του εκκρεμούς επηρεάζεται 

από το μήκος (πρώτο πρόβλημα) ή το βάρος του (δεύτερο πρόβλημα). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι μόνο το 29,8% και 29,6% των μαθητών επέλεξαν τα σωστά διαγράμματα με τα 

οποία θα μπορούσαν να διαπιστώσουν κατά πόσο ο χρόνος αιώρησης του εκκρεμούς 

επηρεάζεται από το μήκος (πρώτο πρόβλημα) ή το βάρος του (δεύτερο πρόβλημα), 

αντίστοιχα.  

Προέκυψε ακόμη ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά τη 

μεταβλητή “συνδυαστική σκέψη.” Στην παρούσα έρευνα, για να εντοπιστεί η ανάπτυξη της 

συνδυαστικής σκέψης των μαθητών λήφθηκαν υπόψη δυο παράμετροι: η απόκλιση ανάμεσα 

στα αναγκαία και τα πραγματικά πειράματα και η συστηματική μετακίνηση διακοπτών. Η 

πρώτη παράμετρος, που σχετίζεται με τη συνδυαστική σκέψη των παιδιών, ήταν η απόκλιση 

ανάμεσα στα αναγκαία και τα πραγματικά πειράματα. Τα παιδιά που παρουσίασαν μεγάλες 

αποκλίσεις από τον αριθμό των αναγκαίων πειραμάτων θεωρήθηκε ότι δεν είχαν αναπτύξει 

ικανοποιητικά τη συνδυαστική τους σκέψη, για να αντιλαμβάνονται ότι η διερεύνηση δεν 

μπορεί να ολοκληρωθεί, αν δεν έχουν ελεγχθεί όλες οι πιθανές σχέσεις των μεταβλητών ή αν 

δεν έχουν εκτελεστεί πειράματα με όλους τους συνδυασμούς. Η επιτυχία εκτέλεσης όλων των 

αναγκαίων πειραμάτων σχετίζεται άμεσα και με τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων, έτσι 

ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να υποβοηθείται η επιλογή των σωστών 

πειραμάτων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι μαθητές, ανεξάρτητα αν εργάστηκαν ομαδικά ή 

ατομικά, εντόπισαν και τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, εκτέλεσαν χωρίς 

σχεδόν καμιά απόκλιση το σύνολο των αναγκαίων πειραμάτων. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός 

ότι οι μαθητές αξιοποίησαν τον εντοπισμό των δυο διακοπτών, για να περιορίσουν σταδιακά 

το χώρο των αναγκαίων πειραμάτων σε οκτώ μόνο πειράματα. Παρόμοιο αποτέλεσμα 

εντόπισε και η Παπαγεωργίου (2006), η οποία υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της συνδυαστικής 

σκέψης σχετίζεται με την ικανότητα λύσης προβλήματος και, από την άλλη, ότι ο εντοπισμός 

των δυο διακοπτών περιόριζε σε μεγάλο βαθμό το χώρο των αναγκαίων πειραμάτων κι έτσι τα 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 410

παιδιά αυτά ήταν πιο εύκολο να πετύχουν τον επιθυμητό αριθμό πειραμάτων. Αντίθετα, 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και αναγκαίων πειραμάτων παρατηρήθηκαν στα 

παιδιά που δεν εντόπισαν κανένα από τους δυο διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής. Οι 

συγκεκριμένοι μαθητές ανάλωσαν το χρόνο της διερεύνησης, για να εντοπίσουν τους 

συνδυασμούς που οδηγούσαν στη φωτοβολία όλων των λαμπτήρων, ενός κάθε φορά. Έτσι, η 

διερεύνηση ολοκληρωνόταν με την επιτυχή φωτοβολία όλων των λαμπτήρων και η περαιτέρω 

αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων δεν κρινόταν αναγκαία. Παρόμοια αποτελέσματα 

εντόπισε και η Παπαγεωργίου (2006) η οποία υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της συνδυαστικής 

σκέψης σχετίζεται όχι μόνο με την ικανότητα λύσης προβλήματος, αλλά και με το μοντέλο 

πειραματισμού που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά.  

Η δεύτερη παράμετρος που σχετίζεται με την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης 

ήταν ο τρόπος μετακίνησης των διακοπτών, αν δηλαδή, οι διακόπτες μετακινούνται με 

συστηματικό τρόπο ή αν η μετακίνησή τους γίνεται εντελώς τυχαία. Από την ποιοτική 

ανάλυση των διερευνήσεων διαπιστώθηκε ότι μόνο το 15% των δυάδων και το 30% των 

μαθητών που εργάστηκαν ατομικά, βρίσκονταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο συνδυαστικής 

σκέψης, αφού κατάφεραν να εκτελέσουν πειράματα με περισσότερους από τους μισούς 

συνδυασμούς με δυο ή τρεις ή τέσσερις διακόπτες στη θέση κάτω.  

Αρκετές άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

στην ανάπτυξη της συνδυαστικής τους σκέψης. Συγκεκριμένα, ο Valanides (1997) εξέτασε τις 

γνωστικές ικανότητες 2049 μαθητών 7ηςP, 8ης και 9ης τάξης από την Κύπρο. Στους μαθητές 

αυτούς δόθηκε το Δοκίμιο της Λογικής Σκέψης (Test of Logical Thinking) των Topin και 

Capie (1981). Για να ελεγχθεί η συνδυαστική σκέψη των μαθητών, ζητήθηκε από αυτούς να 

καταγράψουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για το σχηματισμό μιας τριμελούς 

επιτροπής με τη συμμετοχή ενός μόνο ατόμου από καθεμιά από τρεις άλλες τριάδες ατόμων 

(27 συνδυασμοί), ή όλες τις δυνατές περιπτώσεις για την τοποθέτηση τεσσάρων 

καταστημάτων σε τέσσερις διαθέσιμους χώρους σε ένα εμπορικό κέντρο (24 συνδυασμοί). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 25,6% και 19,3% των μαθητών εντόπισαν όλους τους 

δυνατούς συνδυασμούς για κάθε πρόβλημα, αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (π.χ., PISA) τεκμηριώνουν, επίσης, την άποψη ότι 

οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες σχετικά με τη δεξιότητα αυτή. Στην έρευνα 

PISA 2003 (OECD, 2004), δόθηκε το ακόλουθο πρόβλημα: “Ένα κατάστημα προσφέρει τρία 
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διαφορετικά είδη σανίδας, δυο διαφορετικά είδη τροχών και τρία διαφορετικά είδη αναλώσιμων 

υλικών (ρουλεμάν, ελαστικά ταπάκια, μπουλόνια, παξιμάδια). Πόσα διαφορετικά είδη 

τροχοσανίδων μπορεί να κατασκευάσει ο Eric;.” Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 45,53% 

των μαθητών ηλικίας 14-15 χρονών κατάφεραν να εντοπίσουν όλα τα διαφορετικά είδη 

τροχοσανίδας που μπορεί να κατασκευαστούν. 

Μια διαπίστωση της παρούσας έρευνας, η οποία ωστόσο χρήζει περισσότερης 

εξέτασης, είναι ότι η στρατηγική την οποία επιλέγουν τα άτομα να εργαστούν, κατά τη 

διάρκεια της επιστημονικής διερεύνησης, σχετίζεται με τη ΓΓΙ των ατόμων. Η προσεκτική 

ανάλυση των ατομικών και των “κατά δυάδα” διερευνήσεων έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

των δυάδων (ΥΥ) και η πλειοψηφία των μαθητών με υψηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, 

κατηγοριοποιήθηκαν ως θεωρητικοί. Οι συγκεκριμένοι μαθητές έδιναν ιδιαίτερη έμφαση, 

κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, στη συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών αυτών διατύπωσαν ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων τις 

οποίες διαφοροποιούσαν συστηματικά μετά από ασύμφωνα πειραματικά δεδομένα. Ωστόσο, 

αρκετοί από αυτούς τους μαθητές δεν ήταν “γνήσιοι” θεωρητικοί, αφού εντόπισαν είτε ένα, 

είτε και τους δυο, διαφορετικούς διακόπτες της συσκευής, μετά από προσεκτική εξέταση των 

καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων και όχι με συντονισμό υποθέσεων και 

πειραματικών δεδομένων. 

Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των δυάδων (ΥΧ) και των μαθητών με μέτρια επίδοση 

που εργάστηκαν ατομικά καθώς και όλες σχεδόν οι δυάδες (ΧΧ) και όλοι οι μαθητές με 

χαμηλή επίδοση που εργάστηκαν ατομικά, ακολούθησαν μια στρατηγική βασισμένοι στα 

πειραματικά δεδομένα (data-driven strategy). Εργάστηκαν δηλαδή ως πειραματιστές, αφού 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη συντονισμένη αναζήτηση στο χώρο των πειραμάτων. Οι 

συγκεκριμένοι μαθητές είτε διατύπωναν την ίδια υπόθεση μέχρι το τέλος της διερεύνησης, 

είτε διατύπωσαν ένα πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων τις οποίες δε διαφοροποιούσαν με βάση 

ασύμφωνα γεγονότα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι όσοι μαθητές, ανεξάρτητα αν 

εργάστηκαν σε δυάδες ή ατομικά, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ως θεωρητικοί, υιοθέτησαν, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις, το επιστημονικό μοντέλο πειραματισμού, ενώ, αντίθετα, όσοι 

μαθητές, ανεξάρτητα αν εργάστηκαν σε δυάδες ή ατομικά, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ως 

πειραματιστές, υιοθέτησαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το μηχανιστικό μοντέλο πειραματισμού. 
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Μια πιθανή εξήγηση για το συμπέρασμα αυτό αποτελεί το γεγονός ότι τα άτομα που 

υιοθετούν το επιστημονικό μοντέλο πειραματισμού δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 

συντονισμένη αναζήτηση τόσο στο χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των πειραμάτων, 

και, ταυτόχρονα, έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη τη δεξιότητα ελέγχου των μεταβλητών, για 

να μπορούν να κατανοούν τις σχέσεις ανάμεσα σε όλες τις μεταβλητές, είτε έχουν αιτιώδη, 

είτε μη αιτιώδη σχέση και να αναζητούν κάθε πιθανό συνδυασμό των μεταβλητών. Αντίθετα, 

τα άτομα που υιοθετούν το μηχανιστικό μοντέλο πειραματισμού ακολουθούν τη στρατηγική 

“δοκιμάζω και βλέπω” (try-and-see). Δηλαδή, εκτελούσαν πειράματα μέχρι να πετύχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα (Zimmerman 2000, 2005, 2007). 

Σημασία φαίνεται ότι έχει και ο υποστηρικτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο 

εκπαιδευτικός στη διερεύνηση. Με βάση το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, ο ερευνητής 

δεν εμπλάκηκε κατά τη διάρκεια των ατομικών και “κατά δυάδα” διερευνήσεων, παρά μόνο 

στο τέλος της κάθε ατομικής και “κατά δυάδα” διερεύνησης, όπου προέτρεπε τους μαθητές να 

εξετάσουν ξανά τα δεδομένα του φύλλου καταγραφής των δεδομένων τους. Η προτροπή του 

ερευνητή λειτούργησε ως μια μορφή υποστήριξης (scaffolding) για μερικούς μαθητές, αφού 

τους ώθησε να οργανώνουν και να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα καταγραμμένα 

πειραματικά δεδομένα τους και να καταλήγουν σε κάποιο επιπρόσθετο συμπέρασμα σχετικά 

με τη λειτουργία της συσκευής. Επιπρόσθετα, αποτέλεσε το έναυσμα που ώθησε τους μαθητές 

σε μερικές δυάδες να αρχίσουν να συνεργάζονται.  

5.1.2 Αποτελέσματα Ποσοτικής Ανάλυσης Διερευνήσεων 

Με βάση την ποιοτική ανάλυση των διερευνήσεων και αξιοποιώντας τη Σταθερή 

Συγκριτική Μέθοδο Ανάλυσης (Glaser & Strauss, 1967. Strauss & Corbin, 1990. Valanides, 

2010) δημιουργήθηκαν Ρήτρες για τις επιμέρους επιδόσεις και διαφορές τόσο των κατ΄΄α 

δυάδα, όσο και των ατομικών διερευνήσεων. Οι Ρήτρες χρησιμοποιήθηκαν για την 

ποσοτικοποίηση και τον υπολογισμό της μεταβλητής “ΔΔΙ” (“κατά δυάδα” Διερευνητική 

Ικανότητα) και της μεταβλητής “ΑΔΙ” (Ατομική Διερευνητική Ικανότητα) οι οποίες είναι 

σύνθετες μεταβλητές. Οι δυο αυτές μεταβλητές διαφέρουν ως προς τις επιμέρους μεταβλητές 

“στάδια διερεύνησης” και “βαθμός συνεργασίας μέσα στην ομάδα,” εφόσον στην περίπτωση 

των ατομικών διερευνήσεων απουσίαζε η κοινωνική διάσταση. 

Έγιναν επίσης επιμέρους στατιστικές αναλύσεις για επιμέρους μεταβλητές όπως, για 

παράδειγμα, ο βαθμός συνεργασίας μέσα στη δυάδα και ο βαθμός συμμετρίας της 
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συνεισφοράς, για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους 

δυάδων.  

5.1.2.1 “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα των “κατά δυάδα” διερευνήσεων επιβεβαίωσαν τα 

αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης και έδειξαν ότι οι μαθητές δεν είχαν αναπτύξει τις 

απαραίτητες δεξιότητες και στάσεις, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης διασποράς με εξαρτημένη μεταβλητή το βαθμό 

συνεργασίας και ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο δυάδας επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής ανάλυσης ότι οι μαθητές που ανήκαν σε δυάδες (ΥΥ) συνεργάστηκαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές των άλλων τύπων δυάδων, αφού ο ΜΟ του βαθμού 

συνεργασίας των δυάδων (ΥΥ) ήταν στατιστικά μεγαλύτερος από το ΜΟ του βαθμού 

συνεργασίας των δυάδων (ΥΧ) και (ΧΧ). Δεν εντοπίστηκε, ωστόσο, στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο βαθμό συνεργασίας των δυο άλλων τύπων δυάδων, παρόλο που ο ΜΟ του 

βαθμού συνεργασίας των δυάδων (ΥΧ) ήταν μεγαλύτερος από το ΜΟ του βαθμού 

συνεργασίας των δυάδων (ΧΧ). 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το δείχτη “Συμμετρία της Συνεισφοράς” (contribution 

symmetry) (Asterhan & Schwarz, 2009. Baker, 2002) δηλαδή το βαθμό που συνεισφέρει το 

κάθε μέλος της δυάδας στην “κατά δυάδα” διερεύνηση ήταν ενδιαφέροντα. Η κατανομή των 

νοητικών λειτουργιών ήταν πιο συμμετρική ανάμεσα στους μαθητές των δυάδων (ΥΥ) και 

(ΧΧ), παρά ανάμεσα στους μαθητές των δυάδων (ΥΧ). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν 

τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης ότι στην περίπτωση των δυάδων (ΥΧ), οι μαθητές 

με υψηλή ΓΓΙ είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις “κατά δυάδα” διερευνήσεις. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ πρότειναν κατά μέσο όρο το 61,34% των νοητικών 

διεργασιών, σε αντίθεση με τους μαθητές που είχαν χαμηλή ΓΓΙ που πρότειναν μόνο το 

υπόλοιπο 38,66% των νοητικών διεργασιών. 

Σε ότι αφορά τις διαφορές ανάμεσα στους τρεις διαφορετικούς τύπους δυάδων, οι 

μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΥΥ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις στη 

μεταβλητή “ΔΔΙ” από τους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΥΧ) και (ΧΧ), αντίστοιχα. 

Επίσης, οι μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΥΧ) είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις 

στη μεταβλητή “ΔΔΙ,” από τους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες (ΧΧ). Τα αποτελέσματα 
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αυτά δείχνουν ότι η “ΔΔΙ” σχετίζεται άμεσα με τη σύνθεση των ομάδων και επομένως με τη 

ΓΓΙ. 

Αρκετές έρευνες, που σύγκριναν την επίδοση ομοιογενών και ανομοιογενών ομάδων 

που δημιουργήθηκαν με βάση τη σχολική επίδοση των μαθητών, έδειξαν αντίθετα μεταξύ 

τους αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, δυο έρευνες (Larson, Dansereau, Goetz & Young, 1985. 

Larson, Dansereau, O’Donnell, Hythecker, Lambiotte & Rocklin, 1984) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές που εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες είχαν στατιστικά 

καλύτερα αποτελέσματα από τους μαθητές που εργάστηκαν σε ομοιογενείς ομάδες. Αντίθετα, 

οι Bennett και Cass (1985) εντόπισαν ότι οι ομοιογενείς δυάδες, που αποτελούνταν από 

φοιτητές με υψηλή επίδοση, είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις από τις ομοιογενείς δυάδες 

που αποτελούνταν από φοιτητές με μέτρια και χαμηλή επίδοση, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι 

JensenP

 
Pκαι Lawson (2011) βρήκαν ότι οι ομοιογενείς δυάδες, που αποτελούνταν από φοιτητές 

βιολογίας με υψηλή επίδοση, είχαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις, σε σύγκριση μόνο με τις 

ομοιογενείς δυάδες που αποτελούνταν από φοιτητές βιολογίας με χαμηλή επίδοση.  

Η Barron (2003) υποστήριξε ότι 37Tη ποιότητα της συνεργασίας (βαθμός συνεργασίας) 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας37T συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την επίδοση των μελών της 

ομάδας. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια, μελετώντας τον τρόπο εργασίας μαθητών έκτης τάξης 

δημοτικού σχολείου, που εργάστηκαν σε τριάδες, για να επιλύσουν ένα μαθηματικό 

πρόβλημα, διαπίστωσε ότι τα μέλη των ομάδων, που είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στο 

πρόβλημα, αποδέχονταν τις ιδέες των άλλων και συμφωνούσαν ή απέρριπταν τις ιδέες των 

άλλων με επιχειρήματα ή επέκτειναν τις ιδέες των άλλων εποικοδομητικά. Επίλυαν επίσης τις 

γνωστικές συγκρούσεις μέσα από συζήτηση σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με τα μέλη 

των ομάδων που είχαν τις χαμηλότερες επιδόσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα, κατέληξαν και οι 

Volet, Summers και Thurman (2009), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η ποιότητα της συνεργασίας 

ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας διευκόλυνε ή εμπόδιζε τη μάθηση.  

5.1.2.2 Ατομικές και “Κατά Δυάδα” Διερευνήσεις 

Σε ότι αφορά τις διαφορές ανάμεσα στους μαθητές με διαφορετική ΓΓΙ που 

εργάστηκαν ατομικά, η ποσοτική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των μαθητών με 

υψηλή ΓΓΙ. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ είχαν στατιστικά 

καλύτερες επιδόσεις στη μεταβλητή “ΑΔΙ” από τους μαθητές με μέτρια και χαμηλή ΓΓΙ, 

αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι μαθητές με μέτρια ΓΓΙ είχαν στατιστικά καλύτερες 
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επιδόσεις στη μεταβλητή “ΑΔΙ” από τους μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ. Φαίνεται επομένως ότι η 

“ΑΔΙ” σχετίζεται άμεσα με τη ΓΓΙ των ατόμων. 

Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων από τις ρήτρες που αναπτύχθηκαν έδειξε ακόμη 

ότι τόσο οι μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες, όσο και οι μαθητές που εργάστηκαν ατομικά, 

παρουσίασαν σοβαρές ελλείψεις σε όλες τις μεταβλητές που συναποτελούν την “ΑΔΙ.” 

Ιδιαίτερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα στις μεταβλητές “έλεγχος μεταβλητών,” 

“συνδυαστική σκέψη” και “αξιοποίηση καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων.” 

Μια άλλη διαπίστωση της έρευνας ήταν ότι η μη ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα 

στους μαθητές που εργάστηκαν σε δυάδες είχε ως αποτέλεσμα οι επιδόσεις στη μεταβλητή 

“ΑΔΙ” και στις επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν, να μη διαφέρουν μεταξύ των 

δυάδων (ΥΥ) και των μαθητών με υψηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, των δυάδων (ΥΧ) και 

των μαθητών με μέτρια ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά και των δυάδων (ΧΧ) και των μαθητών 

με χαμηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, οι δυάδες (ΥΥ) είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές 

με υψηλή ΓΓΙ τόσο στη μεταβλητή “ΑΔΙ,” όσο και σε 10 από τις 12 επιμέρους μεταβλητές 

που τη συναποτελούν. Οι δυάδες (ΥΧ) είχαν επίσης καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με 

μέτρια ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά τόσο στη μεταβλητή “ΑΔΙ,” όσο και σε 8 από τις 12 

επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν, ενώ, οι δυάδες (ΧΧ) είχαν καλύτερες επιδόσεις 

στη μεταβλητή “ΑΔΙ” και στις μισές επιμέρους μεταβλητές που τη συναποτελούν, από τους 

μαθητές με χαμηλή ΓΓΙ που εργάστηκαν ατομικά. 

Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές που εργάστηκαν σε ομάδες είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα από τους μαθητές που εργάστηκαν ατομικά σε διάφορα θέματα (Barron, 2000. 

Davenport & Howe, 1999. Freedman, 1992. Hill, 1982. Laughlin, Zander, Knievel & Tan, 

2003. Okada & Simon, 1997. Perlmutter, Behrend, Kuo & Muller, 1989. Schwartz, 1995. 

Schwartz, 1999. Webb, 1993). 37TΩστόσο37T, άλλες 37Tέρευνες έδειξαν αντίθετα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, έρευνες στις οποίες οι μαθητές37T 37Tκλήθηκαν37T 37Tνα γράψουν37T 37Tιστορίες37T 38T( 38TGoldman, 

37TCosden37T & 37THine37T, 37T1992)37T 37Tή απαιτούσαν37T 37Tμηχανική αποστήθιση37T 38T(38TDamon 37T&37T 37TPhelps37T, 37T1989), 37T έδειξαν 

ότι η επίδοση των ομάδων δε διέφερε από την επίδοση των ατόμων που εργάστηκαν ατομικά.  

Αρκετοί ερευνητές τόνισαν ότι ορισμένες συμπεριφορές που υιοθετούν οι μαθητές 

μέσα στις ομάδες, όπως, για παράδειγμα, το φαινόμενο του “ελεύθερου καβαλάρη,” η 

παθητική στάση και η τάση για “ηγετικό” ρόλο, εμποδίζουν την παραγωγική και 
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εποικοδομητική συνεργασία, με αποτέλεσμα οι μαθητές που εργάζονται στις ομάδες να μη 

φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Engle & Conant, 2002. Osborne, Erduran & Simon, 

2004. Richmond & Striley, 1996. Teasley, 1995. Yerrick, 2000). 

5.2 Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές μέσα στις δυάδες εργάστηκαν 

συνεργατικά σε πολύ μικρό βαθμό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν 

σαφείς οδηγίες για συνεργασία κατά τη διάρκεια της “κατά δυάδα” διερεύνησης, ο μικρός 

βαθμός συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές πρέπει να αποτελέσει σημείο 

έντονου προβληματισμού για το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Στο Κυπριακό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα ένας από τους ειδικότερους στόχους του μαθήματος της Επιστήμης 

διακηρύσσει ότι “οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά της ομάδας τους για 

την εκτέλεση μιας εργασίας” (Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού, 1996, σ. 147). 

Ταυτόχρονα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Επιστήμης προνοεί τη χρήση της 

σειράς των βιβλίων “Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη.” Στο βοήθημα “Βιβλίο για το 

Δάσκαλο,” αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σε κάθε 
δραστηριότητα περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο η οργάνωση της τάξης 
(μονολιθική ή σε ομάδες), η μεθοδολογική προσέγγιση του δασκάλου, οι εργασίες, 
με τις οποίες δραστηριοποιούνται τα παιδιά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1998, σ. 15). 

 

Παρά τις διακηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η συνεργασία δε 

φαίνεται να αποτελεί στοιχείο της μαθησιακής κουλτούρας που επικρατεί στα δημοτικά 

σχολεία της Κύπρου, αφού αρκετοί μαθητές, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, υιοθετούσαν 

μια παθητική στάση ή εργάζονταν ανταγωνιστικά, δηλαδή, με ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά 

από αυτή που επίσημα και θεωρητικά επιδοκιμάζεται. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, παρά την προτροπή για χρήση των ομάδων στη διδασκαλία, δεν έχει 

εκπαιδεύσει κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική χρήση ομάδων στη 

μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί στερούνται τη θεωρητική και πρακτική γνώση 

για το πως να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο τη συνεργατική μάθηση στη διδασκαλία 

τους. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές με 

μικρή ή καθόλου εκπαίδευση μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τη 
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συνεργασία στις αλληλεπιδράσεις τους με τα άλλα μέλη της ομάδας (Coleman, 1998. Johnson 

& Johnson, 1990. King & Rosenshine, 1993. Teasley, 1995). Στην πραγματικότητα όμως, 

μόνο ένα μικρό ποσοστό της αλληλεπιδραστικής συμπεριφοράς των μαθητών στις ομάδες 

είναι συνεργατικό (Hertz-Lazarowitz, 1989. Hertz- Lazarowitz, Fuchs, Sharabany & 

Eisenberg, 1989).  

Προβάλλει επομένως επιτακτική η ανάγκη για ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στη θεωρία και πράξη της συνεργατικής μάθησης. Σύμφωνα με το 37TSiegel37T 

(2005), η 37Tενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών37T πρέπει να στοχεύει από τη μια, 

στη θεωρητική τους κατάρτιση πάνω σε βασικές αρχές και αξίες στις οποίες στηρίζεται η 

συνεργατική μάθηση και, από την άλλη, στους τρόπους ενσωμάτωσης 37Tτης συνεργατικής 

μάθησης37T 37Tστην 37T 37Tκαθημερινή διδασκαλία και την αντιμετώπιση 37T καταστάσεω37Tν37T ή προβλημάτων 

37Tπου μπορούν να επηρεάσουν37T 37Tτην ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα στην ομάδα. Οι 37TJohnson 

και Johnson (1990) και οι Berk και Winsler (1995) υποστήριξαν με ιδιαίτερη έμφαση ότι οι 

μαθητές, για να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά, πρέπει να διδαχθούν 

συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως, για παράδειγμα, οι δεξιότητες 37Tτης αναγνώρισης 37T 

και της εκτίμησης της συνεισφοράς των άλλων, της παρακίνησης των άλλων για 37Tνα 37T 

37Tσυνεισφέρουν37T, του επαίνου των ιδεών και ενεργειών των άλλων, της επέκτασης και 

συμπλήρωσης απόψεων, της διατύπωσης επιχειρημάτων ή διευκρινιστικών ερωτήσεων, της 

επίτευξης συναίνεσης, της εμπλοκής στην προαγωγή των στόχων της ομάδας, της 

διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφωνιών, συγκρούσεων ή διαφορών κ.ά. Επομένως, 

κρίνεται αναγκαίο ο37Tι εκπαιδευτικοί να τύχουν της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης, 

ώστε να καλλιεργούν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο τις δεξιότητες αυτές.  

Η διαπίστωση της έρευνας ότι οι μαθητές, ανάλογα με τη σύνθεση των δυάδων στην 

οποία ανήκαν, εκδήλωναν διαφορετική συμπεριφορά (π.χ., “ηγετικό” ή παθητικό ρόλο), 

πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την 37Tενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον 37Tτρόπο με τον οποίο καταρτίζονται οι 

μαθητές σε ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σχηματίζουν με τέτοιο τρόπο τις ομάδες 

μαθητών, ώστε να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να αναλαμβάνουν εποικοδομητικούς και 

παραγωγικούς ρόλους στις ομάδες τους. Αυτό μπορεί να γίνεται με τη συχνή διαφοροποίηση 

στη σύνθεση των ομάδων και του αριθμού των μελών τους, ώστε να μην παγιώνονται μέσα 

στις ομάδες οι συμπεριφορές αυτές. 
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Ανάλογη εκπαίδευση πρέπει να γίνεται και με τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

(προϋπηρεσιακή επιμόρφωση). Είναι σημαντικό τα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων 

να εντάξουν στα προγράμματα σπουδών τους τη συνεργατική μάθηση, διότι με τον τρόπο 

αυτό οι φοιτητές θα αντιληφθούν την παιδαγωγική αξία μιας τέτοιας προσέγγισης στη 

διδασκαλία. Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηρίζονται, ώστε να 

αποκτούν δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής συνεργατικών δραστηριοτήτων. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δυσκολίες που θα 

συναντούν σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης, όπου αναμένεται ότι διάφοροι 

παράγοντες θα επηρεάζουν ή θα εμποδίζουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα στις ομάδες. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε επίσης ότι οι μαθητές, ανεξάρτητα αν 

εργάστηκαν σε δυάδες ή ατομικά, δεν είχαν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

διερευνητικές τους δεξιότητες, παρόλο που οι δεξιότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την 

ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης των μαθητών. Η πλειοψηφία των μαθητών δεν ήταν σε 

θέση να διατυπώνει υποθέσεις και να τις διαφοροποιεί ανάλογα με τα πειραματικά 

αποτελέσματα, ενώ ήταν εμφανής η τάση των μαθητών να εκτελούν πειράματα με σκοπό να 

επιβεβαιώνουν κι όχι να απορρίπτουν τις υποθέσεις τους. Μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισαν 

οι μαθητές και στη δεξιότητα ελέγχου των μεταβλητών, ενώ δεν είχαν αναπτύξει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τη συνδυαστική τους σκέψη. Αντιμετώπισαν, επίσης, μεγάλες δυσκολίες 

στην αξιοποίηση των καταγραμμένων πειραματικών δεδομένων, αφού δεν αντιλήφθηκαν τη 

χρησιμότητα του συστήματος εξωτερικής μνήμης. Ακόμη, αρκετοί μαθητές δεν ήταν ικανοί 

να συντονίζουν τις υποθέσεις με τα πειραματικά δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

Σύμφωνα όμως με το Κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραμμα της Επιστήμης, πρωταρχικός 

σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η 

καλλιέργεια των επιστημονικών διαδικασιών από μέρους των μαθητών, με τη συνεχή 

καθοδήγηση και ενθάρρυνση από το δάσκαλό τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναμένεται 

ότι οι μαθητές θα είναι ικανοί να διατυπώνουν υποθέσεις ή προβλέψεις, να σχεδιάζουν και να 

οργανώνουν πειράματα, αναγνωρίζοντας και ελέγχοντας μεταβλητές, να συλλέγουν και να 

ερμηνεύουν δεδομένα από παρατηρήσεις και μετρήσεις και να εξάγουν συμπεράσματα που 

στηρίζονται σε πειραματικά δεδομένα (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2001). 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Χ
ΗΡ
ΑΣ



 419

Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προβάλλει επιτακτικά η 

ανάγκη για αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος της Επιστήμης στη Δημοτική 

Εκπαίδευση της Κύπρου, αφού τόσο το εγχειρίδιο της Επιστήμης, όσο και η διδακτική 

προσέγγιση που ακολουθείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, δεν προωθούν τους 

διακηρυγμένους σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος. Τα αποτελέσματα διάφορων 

διεθνών ερευνών, όπως, για παράδειγμα, η TIMSS (1995, 2003), επιβεβαιώνουν επίσης την 

αναποτελεσματικότητα του Κυπριακού Αναλυτικού Προγράμματος της Επιστήμης ως προς 

τις δυνατότητες καλλιέργειας των επιστημονικών δεξιοτήτων.  

Η ανάλυση της μαθησιακής διαδικασίας, που εισηγούνται τα βιβλία “Πρώτα Βήματα 

στην Επιστήμη” και το βοήθημα “Βιβλίο για το Δάσκαλο,” έδειξε ότι ο εκπαιδευτικός έχει την 

ευθύνη της οργάνωσης των διερευνήσεων, ενώ η εμπλοκή των μαθητών σε αυτές περιορίζεται 

σημαντικά, αφού εκτελούν “συνταγολογημένα πειράματα,” για να καταλήξουν σε 

προκαθορισμένα συμπεράσματα. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές εκτελούν προκαθορισμένα 

πειράματα τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στο διδακτικό εγχειρίδιο, χωρίς 

προηγουμένως να διατυπώνουν υποθέσεις και να αναγνωρίζουν τις μεταβλητές του 

πειράματος. Επιπρόσθετα, οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν ή να 

τροποποιούν τις υπό εξέταση υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα πειραματικά δεδομένα, και 

να σχεδιάσουν νέα πειράματα για έλεγχο μιας νέας υπόθεσης, αφού όλα σχεδόν τα πειράματα 

που εισηγούνται τα εγχειρίδια οδηγούν σε επιβεβαίωση των υπό εξέταση υποθέσεων. 

Ταυτόχρονα, το γενικότερο μαθησιακό κλίμα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών δεν 

προάγει τη δημιουργικότητα των μαθητών, αφού οι μαθητές εκτελούν “έτοιμες συνταγές,” 

ακολουθώντας μια διαδικασία βήμα με βήμα, για να καταλήξουν σε προκαθορισμένα 

συμπεράσματα (Clough & Clark, 1994).  

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος της 

Επιστήμης όχι μόνο στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε όλες της βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να 

εμπλέκει συνεχώς τους μαθητές σε αυθεντικές ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες με χρήση 

σεναρίων, καταστάσεων ή προβλημάτων από την καθημερινή ζωή και με βάση τις εμπειρίες 

των μαθητών, οι οποίες να προωθούν την αυτοκατευθυνόμενη ή τη μερικώς 

αυτοκατευθυνόμενη διερεύνηση και την ανάπτυξη των διερευνητικών ικανοτήτων των 

μαθητών (Zimmerman, 2000, 2005, 2007). Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων, οι 

μαθητές θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης της διερεύνησης διατυπώνοντας υποθέσεις,  
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σχεδιάζοντας πειράματα, για να ελέγξουν την ορθότητα των υποθέσεών τους και 

καταλήγοντας σε συμπεράσματα που στηρίζονται σε πειραματικά δεδομένα. Ο Burbules 

(1991) υποστήριξε την άποψη ότι οι αίθουσες διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών 

Επιστημών πρέπει να είναι διαμορφωμένες ως εργαστήρια, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας. Στο πλαίσιο της ομάδας, οι μαθητές θα 

εργάζονται συνεργατικά για τη διερεύνηση εννοιών και θεμάτων των Φυσικών Επιστημών, θα 

αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, θα αναλαμβάνουν κοινές ευθύνες, θα 

επεξηγούν ο ένας στον άλλο ιδέες και πληροφορίες και θα επιλύουν συνεργατικά προβλήματα 

(Gillies, 2003. Chang & Mao, 1999. Okada & Simon, 1997).  

Οι Chinn και Malhotra (2002) τόνισαν ότι εάν τα σχολεία δεν εστιαστούν σε 

αυθεντικές δραστηριότητες, τότε οι γνωστικές διεργασίες που αναπτύσσουν οι μαθητές θα 

είναι πολύ διαφορετικές από τις διεργασίες που αναπτύσσονται στην πραγματική διερεύνηση 

και αντίθετες με εκείνες της αυθεντικής επιστήμης. 

Προκύπτει ακόμη η ανάγκη διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων που θα 

προωθούν την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών που επιτρέπουν στους 

μαθητές να ασκούν έλεγχο στις διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες κατά την 

επιστημονική διερεύνηση. Τέτοια Αναλυτικά Προγράμματα θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες 

στους μαθητές, για να αναπτύξουν μεταμνημονικές δεξιότητες, ώστε να γνωρίζουν τους 

περιορισμούς της εργαζόμενης μνήμης τους, να γνωρίζουν τις διαθέσιμες γνωστικές 

στρατηγικές, για να είναι σε θέση να προσδιορίζουν πότε, γιατί και πως να χρησιμοποιηθεί 

μια συγκεκριμένη στρατηγική, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν την πορεία εργασίας τους, να 

ασκούν κριτική στη νέα γνώση κ.ά. Επιπρόσθετα, η επίγνωση των διαδικασιών, οι οποίες 

εμπλέκονται κατά την επιστημονική διερεύνηση, θα βοηθήσει τους μαθητές να επιλύουν 

προβλήματα σε οποιονδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο. 

Επιβάλλεται ακόμη ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών να 

αναπτύσσει στους μαθητές ικανότητες για δια βίου μάθηση, που είναι απαραίτητες για την 

επιτυχή προσαρμογή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι μαθητές πρέπει να 

γίνουν ικανοί να οργανώνουν και να ρυθμίζουν τη μάθησή τους, να μαθαίνουν είτε 

ανεξάρτητα, είτε σε ομάδες, και να υπερνικούν τις δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης. 

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές θα αναπτύξουν εκείνες τις στρατηγικές μάθησης, που θα τους 
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επιτρέπουν να ρυθμίζουν και να οργανώνουν τη μάθησή τους αποτελεσματικά, ανεξάρτητα 

από το σχολικό πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται να εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί, ώστε να έχουν ένα 

υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο στη διερεύνηση. 37TΗ έννοια37T 37Tτης37T υποστήριξης 

37T( 37Tscaffolding 37T) εισήχθη37T 37Tαπό τους37T 37TWood, Bruner37T 37Tκαι37T 37TRoss37T 37T(1976) 37T στο χώρο της εκπαίδευσης, γ 37Tια 

να περιγράψει37T 37Tμια διαδικασία μέσω της οποίας 37Tένα 37Tπιο 37T 37Tπεπειραμένο άτομο (εκπαιδευτικός ή 

πιο έμπειρος μαθητής) βοηθά 37T 37Tένα 37T άλλο άτομο37T (μαθητή) να 37T επιλύει ένα πρόβλημα, να εκτελεί 

μια δραστηριότητα ή να επιτυγχάνει ένα γνωστικό στόχο 37Tπου37T είναι πέρα από τις γνωστικές 

ικανότητές του. 37TΗ έννοια 37T 37Tτης37T “υποστήριξης” 37T(37Tscaffolding37T) έχει συνδεθεί με την έννοια της 

“ζώνης 37Tεπικείμενης ανάπτυξης” (Zone of Proximal Development) που εισήγαγε ο Vygotsky 

(1987). Σύμφωνα με το Vygotsky (1987), η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης είναι η απόσταση 

ανάμεσα στο πραγματικό επίπεδο εξέλιξης του παιδιού, δηλαδή, αυτό το οποίο καθορίζεται με 

βάση την ικανότητα του να επιλύει προβλήματα χωρίς βοήθεια και του δυνητικού επιπέδου 

εξέλιξης του παιδιού, δηλαδή, αυτό το οποίο καθορίζεται από την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων με την καθοδήγηση κάποιου ενήλικα ή σε συνεργασία με ικανότερους 

συνομηλίκους. Επομένως, οι μαθητές με τη βοήθεια από κάποιον ικανότερο ή πιο έμπειρο 

άτομο, το οποίο δημιουργεί υποστηρικτικές συνθήκες (scaffolding), μπορούν να επιτύχουν 

ένα ανώτερο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης από αυτό στο οποίο πραγματικά βρίσκονται (ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης) (Stone, 1993). 

Ο εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως ένας ικανός συνομήλικος, ως μέλος της ομάδας, 

μπορεί να εκπληρώνει διάφορους ρόλους και δεξιότητες που θα λειτουργούν υποστηρικτικά 

στη λειτουργία της ομάδας, όπως, για παράδειγμα, υποβολή ερωτήσεων και υποδείξεων, 

παραίνεση των μαθητών για παροχή επεξηγήσεων ή διασαφηνίσεων, παρακίνηση των 

μαθητών για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης, του 

διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των μαθητών, καθοδήγηση της συνεργασίας των 

μαθητών κλπ. (Bliss, Askew & Macrae, 1996). Ο Shepardson (1996) τόνισε ότι οι μαθητικές 

ομάδες, χωρίς την υποστηρικτική και διαμεσολαβητική βοήθεια του εκπαιδευτικού στο έργο 

τους, αλλά και μη διαθέτοντας οι μαθητές στον επιθυμητό βαθμό μια σειρά από συνεργατικές 

και επικοινωνιακές δεξιότητες και μεταδεξιότητες, δεν μπορούν εύκολα να διαπραγματευτούν 

έννοιες και νοήματα των Φυσικών Επιστημών, όπως είναι απαραίτητο και επιθυμητό για μια 

αποτελεσματική διδασκαλία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
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Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι για το σχεδιασμό 

αποτελεσματικότερων ενιαίων γνωστικών συστημάτων πρέπει να συνυπολογίζονται μια σειρά 

από παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με τους Angeli και Valanides (2012), σχετίζονται με τη 

φύση της διερεύνησης και τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών που εμπλέκονται. Τα άτομα, 

για να εμπλακούν σε μια διερεύνηση, πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένες συλλογιστικές 

δεξιότητες, όπως, για παράδειγμα, (α) η δεξιότητα διατύπωσης υποθέσεων, (β) η δεξιότητα 

σχεδιασμού πειραμάτων για έλεγχο υποθέσεων, (γ) η δεξιότητα ελέγχου μεταβλητών, (δ) η 

δεξιότητα για κατάλληλη οργάνωση των πειραματικών δεδομένων, (ε) η δεξιότητα 

επιχειρηματολογίας και (στ) η ικανότητα για επαγωγικό συλλογισμό, ώστε να οδηγούνται σε 

σωστά συμπεράσματα.  

Επομένως, ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα, για να αποδώσει στο βέλτιστο δυνατό 

βαθμό, πρέπει τα γνωστικά εργαλεία που ενσωματώνονται σε αυτό να παρέχουν στους 

μαθητές όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των διερευνητικών ικανοτήτων 

τους, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη διερεύνηση και 

την υποστήριξη και καθοδήγησή τους σε όλες τις φάσεις της διερεύνησης. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με το σχεδιασμό συστημάτων που (α) θα παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

για την επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος, (β) θα είναι προσαρμοστικά από την άποψη της 

γνωστικής υποστήριξης που χρειάζονται διαφορετικές κατηγορίες ατόμων ή πλαίσια μάθησης 

(π.χ., άτομα με διαφορετική ΓΓΙ, διαφορετικό γνωστικό τύπο, ατομική ή ομαδική εργασία), 

(γ) θα παρέχουν τα μέσα για την οργάνωση, ανάλυση και αξιολόγηση των πειραματικών 

δεδομένων, μέσω της χρήσης εξωτερικών συστημάτων μνήμης (π.χ., πίνακες, γραφικές 

παραστάσεις) που οπτικοποιούν τα δεδομένα, ώστε να μειώνεται το γνωστικό φορτίο των 

ατόμων που εμπλέκονται στη διερεύνηση και (δ) θα παρέχουν τα μέσα για αυτοαξιολόγηση 

της απόδοσης είτε του ατόμου που εργάζεται ατομικά, είτε της ομάδας, μέσω μιας διαδικασίας 

διαμορφωτικής αξιολόγησης της στρατηγικής επίλυσης του προβλήματος.  

Ταυτόχρονα, τα συστήματα αυτά πρέπει να υποστηρίζουν τα άτομα, ώστε να 

αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το 

σχεδιασμό συστημάτων που θα ενσωματώνουν τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία για (α) 

ενεργό συμμετοχή, κοινωνική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών, (β) ανάπτυξη, δόμηση, 

καταγραφή, ανταλλαγή, οργάνωση και αξιολόγηση επιχειρημάτων, (γ) συνεργατική λήψη 

αποφάσεων και (δ) επίλυση συγκρούσεων. 
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5.3 Εισηγήσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε κατά πόσον η ΓΓΙ καθώς και ο τρόπος εργασίας των 

μαθητών (ατομικά ή σε δυάδες) επηρεάζουν τη διερευνητική ικανότητά τους. Οι παράγοντες 

αυτοί δεν εξαντλούν τους παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με τη διερευνητική ικανότητα 

των ατόμων. Θεωρείται, επομένως, αναγκαία η διεξαγωγή επιπρόσθετων ερευνών, ώστε να 

διερευνηθεί κατά πόσον η διερευνητική ικανότητα των ατόμων σχετίζεται και με άλλους 

παράγοντες, όπως, το φύλο, η τάξη, η προηγούμενη γνώση των μαθητών, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, το επιστημολογικό επίπεδο, το ενδιαφέρον κλπ., ώστε να διερευνηθεί η βάση της 

ερευνητικής μαρτυρίας και να είναι δυνατή η οριστικοποίηση καταληκτικών συμπερασμάτων.   

Από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των διερευνήσεων εντοπίστηκαν τα 

χαρακτηριστικά της σκέψης των μαθητών καθώς και οι δυσκολίες και αδυναμίες που 

αντιμετώπισαν κατά τη διερεύνηση. Υποστηρίζεται επομένως και η ανάγκη για διερεύνηση 

των αντίστοιχων δυσκολιών και αδυναμιών τις οποίες αντιμετωπίζουν μαθητές μικρότερων 

και μεγαλύτερων ηλικιών, ώστε να διαφανούν οι εξελικτικές διαφορές στη σκέψη των 

ατόμων. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η διενέργεια διαχρονικών ερευνών, για να προσδιοριστεί 

με ποια σειρά οι δεξιότητες συλλογισμού μπορούν να αποκτηθούν από τους μαθητές και ποιες 

πρώιμες δεξιότητες είναι υποστηρικτικές για την αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης 

μεταγενέστερων δεξιοτήτων συλλογισμού.  

Επιβάλλεται ακόμη να διενεργηθούν επιπρόσθετες έρευνες, για να διερευνηθεί ο 

καθοδηγητικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη διερεύνηση όπου ο εκπαιδευτικός θα συμμετέχει 

από την αρχή μέχρι το τέλος της διερεύνησης, ώστε να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγεί πιο αποτελεσματικά τους μαθητές χωρίς, ωστόσο, να 

τους κατευθύνει. 

Η παρούσα έρευνα έδειξε επίσης ότι οι μαθητές με υψηλή ΓΓΙ συμπεριφέρθηκαν 

διαφορετικά ανάλογα με τη σύνθεση της δυάδας στην οποία ανήκαν. Το συμπέρασμα αυτό 

πρέπει να διερευνηθεί πιο συστηματικά, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον μπορεί να γενικευθεί, 

ανεξάρτητα από ηλικία και ΓΓΙ. Ακόμη, προκύπτει η ανάγκη για διενέργεια ερευνών, ώστε να 

εντοπιστούν οι κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, μέσα από τις οποίες θα επέρχεται 

βελτίωση ή αλλαγή της συμπεριφοράς των ίδιων ατόμων ανάλογα με το άλλο μέλος της 

ομάδας.  
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Επιπρόσθετες ερευνητικές προσπάθειες είναι, επίσης, αναγκαίες για να διαμορφωθεί 

μια ακριβέστερη εικόνα της “κατά δυάδα” διερεύνησης με μαθητές μικρότερης ή μεγαλύτερης 

ηλικίας, ή άλλο τύπων δυάδων, χρησιμοποιώντας περισσότερο ή λιγότερο αυθεντικά σενάρια, 

έτσι ώστε ο ρόλος της επικοινωνίας καθώς και οι διεργασίες και οι διερευνητικές δεξιότητες 

που υπεισέρχονται στο επίπεδο ενός ενιαίου γνωστικού συστήματος να επισημανθούν και να 

χαρτογραφηθούν με καλύτερο τρόπο.  

Επιβάλλεται ακόμη να διενεργηθούν περισσότερες έρευνες, ώστε να σχεδιαστούν 

αποτελεσματικά ενιαία γνωστικά συστήματα τα οποία να είναι κατάλληλα για διαφορετικές 

κατηγορίες μαθητών και να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συνθήκες μάθησης.  
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