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Περίληψη 
 
Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη και η εμπειρική τεκμηρίωση ενός πλαισίου 

συνδυασμού του Πειραματισμού σε Πραγματικά Εργαστήρια (ΠΠΕ) και του 

Πειραματισμού σε Εικονικά Εργαστήρια (ΠΕΕ) στις Φυσικές Επιστήμες, μέσα από το 

οποίο προτείνεται η μεθοδολογία ενσωμάτωσης των εικονικών εργαστηριών στον 

εργαστηριακό πειραματισμό. Τα ερευνητικά ερωτήματα απευθύνονται στις δύο φάσεις της 

έρευνας, εκ των οποίων η Β΄ φάση αναλύεται σε δύο επίπεδα. Η Α΄ φάση της έρευνας 

αφορούσε στην εφαρμογή ενός προτεινόμενου πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το Φως και Χρώμα και σε αυτή 

συμμετείχαν τρεις ομάδες, εκ των οποίων οι δύο ήταν οι ομάδες ελέγχου, οι οποίες 

εφάρμοσαν αποκλειστικά ΠΠΕ ή ΠΕΕ κατά τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων 

(ομάδα ελέγχου 1=23 άτομα, ομάδα ελέγχου 2=23 άτομα), ενώ η τρίτη ομάδα ήταν η 

πειραματική ομάδα 1 (24 άτομα) στην οποία συνδυάστηκε ο ΠΠΕ με τον ΠΕΕ. Ο 

συνδυασμός των δύο πειραματικών μέσων καθορίστηκε από την τεκμηριωμένη επιλογή 

του κάθε πειραματικού μέσου στη βάση ερευνητικών αποτελεσμάτων της διεθνούς 

βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με τις μαθησιακές επιδιώξεις της υπό μελέτη ενότητας (Φως 

και Χρώμα, Φυσική με Διερώτηση). Κατά την εφαρμογή της Α΄ φάσης της έρευνας παρά 

την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, έναντι της 

αποκλειστικής εφαρμογής τους, προέκυψαν ελλείψεις στη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση 

με την τεκμηρίωση της επιλογής του ΠΕΕ σε ορισμένα πειράματα, λόγω συγκεκριμένων 

δυνατοτήτων που παρέχονταν μέσα από την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, προέκυψε η 

ανάγκη διερεύνησης: α) της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού των ρεαλιστικών και 

των αφαιρετικών αναπαραστάσεων σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού και κατά 

πόσο η εφαρμογή αφαιρετικών αναπαραστάσεων πρέπει να θεωρείται πάντοτε επικερδής 

στη μάθηση, β) της αποτελεσματικότητας της ενεργούς εμπλοκής και χρήσης εικονικών 

υλικών από τους μανθάνοντες, έναντι της αξιοποίησης του επιπρόσθετου διδακτικού 

χρόνου που προκύπτει για την οικοδόμηση κατανόησης μέσα από την εφαρμογή 

οπτικγραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ (οπτικογραφήσεις εικονικών πειραμάτων και 

παρακολούθηση από τους μανθάνοντες). Παρά τις αναφερόμενες αδυναμίες στα 

ερευνητικά αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, διεξάχθηκε η πρώτη ερευνητική 

πορσπάθεια του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη βάση του 

μεθοδολογικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στο πλάισιο της παρούσας προσπάθειας. Τα 

αποτελέσματα αυτή της προσπάθειας κατέδειξαν πως ο στοχευμένος συνδυασμός του 
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ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ήταν πιο επικερδής ως προς την επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης 

από την αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 

 

Συνολικά, υλοποιήθηκαν 4 ερευνητικές προσπάθειες στις οποίες είχαν συλλεγεί δεδομένα 

τόσο μέσα από τη συμπλήρωση έργων αξιολόγησης ανοικτού τύπου σε προπειραματικά 

και μεταπειραματικά δοκίμια, όσο και μέσα από οπτικογραφήσεις των εργασιών των 

ομάδων των μανθανόντων και το αναστοχαστικό ημερολόγιο του ερευνητή. Η πρώτη πηγή 

δεδομένων αφορούσε στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως προς την 

επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης σε κάθε πειραματική συνθήκη. Η αξιοποίηση των 

δεδομένων που προέκυψαν από τα πειραματικά δοκίμια κατέδειξε την 

αποτελεσματικότητα του κάθε πειραματικού μέσου σε κάθε συνθήκη (ΠΠΕ, ΠΕΕ, ΠΠΕ + 

ΠΕΔΑ, οπτικογραφήσεις ΠΕΕ και στοχευμένος συνδυασμός ΠΠΕ + ΠΕΕ). Η δεύτερη και 

η τρίτη πηγή δεδομένων αξιοποιήθηκε στη διερεύνηση των διαδικασιών που 

ακολουθούσαν οι μανθάνοντες κατά την εργασία τους στις ομάδες των διαφορετικών 

πειραματικών συνθηκών. Η αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν μέσα από τις 

απομαγνητοφωνημένες εργασίες των οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων των εργασιών των 

μανθανόντων, συνεισέφεραν προς την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούσαν οι 

μανθάνοντες σε κάθε πειραματική συνθήκη και στη σύνδεση συγκεκριμένων ενεργειών με 

την οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων σε κάθε πείραμα.  

 

Η Β΄ φάση της έρευνας απευθυνόταν στις δύο ελλείψεις της βιβλιογραφίας όπως 

αναφέρθηκαν πιο πάνω και στη διεξαγωγή μιας δεύτερης προσπάθειας στοχευμένου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις αναφερόμενες ερευνητικές προσπάθειες.  

 

Η ερευνητική προσπάθεια που αναφερόταν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

αξιοποίησης των αφαιρετικών αναπαραστάσεων στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

των μανθανόντων, περιλάμβανε τη σύγκριση της εφαρμογής των ρεαλιστικών 

αναπαραστάσεων σε ένα εικονικό περιβάλλον (ΟΕ4=36 μανθάνοντες), με την εφαρμογή 

ενός συνδυασμού ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων (ΠΟ2=33 μανθάνοντες) 

στο ίδιο εικονικό, δυναμικά συσχετιζόμενο, περιβάλλον, στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας υποστηρίζουν πως η 

συνδυασμένη εφαρμογή ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων είναι πιο 

αποτελεσματική ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα, 

από την αποκλειστική εφαρμογή των ρεαλιστικών αναπαραστάσων, μόνο κατά τη 
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διερεύνηση των φαινομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία του έγχρωμου φωτός. Η 

προστιθέμενη αξία του συνδυασμού των δύο ειδών αναπαραστάσεων φαίνεται να 

αξιοποιείται όταν τα υπό διερεύνηση φαινόμενα ήταν πολύπλοκά ή περιλάμβαναν 

πολύπλοκους εννοιολογικούς μηχανισμούς.      

 

Η ερευνητική προσπάθεια που αναφερόταν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

ενεργούς εμπλοκής και χρήσης εικονικών υλικών από τους μανθάνοντες, έναντι της 

διδακτικής αξιοποίησης του χρόνου που προκύπτει από την παθητική παρακολούθηση του 

ΠΕΕ, περιλάμβανε τη σύγκριση της ενεργούς εφαρμογής του ΠΕΕ (ΟΕ4=36 μανθάνοντες) 

και της εφαρμογής των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ (ΠΟ3=20 μανθάνοντες). 

Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης σύγκρισης  κατέδειξαν πως η ενεργός εφαρμογή του 

ΠΕΕ υποστήριξε περισσότερο την οικοδόμηση της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως 

και Χρώμα, παρά την εφαρμογή των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ. Συνεπώς, ο 

επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος για την οικοδόμηση επεξηγήσεων των ατόμων που 

προέκυψε από την παθητική παρακολούθηση των οπτικογραφήσεων του ΠΕΕ, δεν ήταν 

αρκετός για να υπερκεράσει τη σημασία της ενεργούς εφαρμογής του ΠΕΕ. 

 

Στην τελευταία ερευνητική προσπάθεια διερεύνησης και ερευνητικής εγκυροποίησης του 

πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αξιοποιήθηκαν τα ερευνητικά 

αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών. Η αναφερόμενη 

προσπάθεια εγκυροποίησης του πλαισίου συνδυασμού, περιλάμβανε τη σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας του ΠΠΕ (ΟΕ3=42 μανθάνοντες), του ΠΕΕ (ΟΕ4=36 μανθάνοντες) 

και ενός στοχεύμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (ΠΟ4=36 μανθάνοντες) για την 

οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα αποτελέσματα της 

τελευταίας ερευνητικής προσπάθειας, κατέδειξαν πως ο στοχευμένος συνδυασμός του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στη βάση του μεθοδολογικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στην 

παρούσα έρευνα ήταν πιο αποτελεσματικός από την αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ, στην οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης για το Φως και Χρώμα. 

 

Η συνεισφορά της εργασίας στο ερευνητικό πεδίο της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες 

αναλύεται σε δύο συνιστώσες: Η πρώτη σχετίζεται με την ανάπτυξη του πλαισίου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, το οποίο αποτέλεσε βασικό στόχο της παρούσας 

εργασίας. Η δεύτερη σχετίζεται με την ενίσχυση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο 

εντάσσεται η παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, τα εμπειρικά δεδομένα που προέκυψαν 

μέσα από τα στάδια της παρούσας προσπάθειας ενισχύουν το υφιστάμενο ερευνητικό 
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υπόβαθρο ως προς: α) την ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ που σχετίζονται με το συνδυασμό των 

ρεαλιστικών και των αφαιρετικών αναπαραστάσεων και σχέσεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ, β) 

την αποτελεσματικότητα των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ και των 

πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή τους, γ) την εφαρμογή στοχευμένων 

συνδυασμών του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στις Φυσικές Επιστήμες και δ) την παρουσίαση, τη 

σύγκριση και την περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τις εργασίες των 

μανθανόντων στις συνθήκες εφαρμογής του ΠΠΕ, του ΠΕΕ, του ΠΕΕ ενισχυμένου με 

ΠΕΔΑ, των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ και του στοχευμένου συνδυασμού 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, με σαφείς προεκτάσεις στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

στο υπό μελέτη συγκείμενο. 
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Abstract 
 

The main purpose of this study was the development and validation of a framework of 

blending Physical and Virtual Manipulatives (PM and VM) for enhancing students’ 

conceptual understanding in science. The study involved two phases. The first phase 

involved the implementation of a PM and VM blended combination according to the 

proposed framework in an attempt to enhance students’ conceptual understanding in the 

domain of Light and Color. A pre-post comparison study design was used for this purpose 

that involved 70 undergraduate students, enrolled in an introductory physics course that was 

based upon the Physics by Inquiry curriculum (McDermott and The Physics Education 

Group, 1996). The participants were randomly separated into three groups, each 

corresponding to a condition that involves the use of one of the three modes of 

experimentation (PM alone, CG1=23 students, VM alone, CG2=23 students and PM and 

VM in combination, EG1=24 students). In the case of the blended combination, the use of 

VM or PM was selected based on whether it provides an advantage/affordance that the 

other mode of experimentation cannot provide. These affordances of either VM or PM 

were identified through a literature review of the domain. The literature review also 

revealed the scarce information on certain VM affordances and their effect on learning, 

which resulted in investigating these aspects in the second phase of this study. In particular 

we examined (a) whether reified objects (presented through multiple dynamically linked 

representations) have always a positive effect on students’ conceptual understanding and 

(b) how important is the effect of manipulation of VM on students’ conceptual 

understanding. To test the latter we used screen captured VM enactments of the study’s 

experiments. Regardless of these pending issues we proceeded with the aforementioned 

study in order to test our blended combination and get a sense of whether it works. The 

findings of this study showed that the blended combination was more conducive to 

students’ conceptual understanding than the other two conditions. In the second phase of 

the study we conducted two studies to investigate the two pending issues described above 

and a second round of the blended combination study, while considering the results of our 

other two studies.  

 

The data collection in both of the study’s phases involved: (a) the administration of pre and 

post tests before and after the intervention as well as before and after each section of the 

study’s curriculum, (b) videos of the student group work throughout the study, and (c) the 

reflective diary of the study’s researcher. The data collected through the tests were 
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analyzed both qualitatively and quantitatively in order to investigate the effect that each of 

the studies conditions (PM, VM, VM with multiple dynamically linked representations, 

screen captured VM, blended combination of PM and VM) had on students’ conceptual 

understanding. The data collected through the videos and the researcher’s reflective diary 

were used to examine the procedures followed during student group work across all 

conditions. 

 

The study on whether reified objects have a positive effect on students’ conceptual 

understanding involved comparing the use of concrete representations in a virtual 

environment (CG4=36 students) with the combination of representations of concrete and 

reified objects (EG2=33 students) in the same dynamically linked virtual environment in 

the domain of Light and Color. The findings of this study revealed that the use of the 

combination condition (concrete with reified representations) enhanced students’ 

conceptual understanding in the domain of Light and Color more than the use of the 

concrete representation condition only when the section of colored light was introduced. It 

appears that reified representations had an added value to students’ learning when 

phenomena with an underlying abstract and complex mechanism were under study.  

 

The study on how important is the effect of manipulation of VM on students’ conceptual 

understanding in the domain of Light and Color involved comparing the use of VM 

(CG4=36 students) with the screen captured VM enactments of the study’s experiments 

(EG3=20 students). Results revealed that the manipulation of VM enhanced students’ 

conceptual understanding in the domain of Light and Color more than the use of screen 

captured VM enactments. It appears that the extra time of constructing explanations (in 

screen captured VM), emerging through the absence of manipulation is not enough to 

surpass the importance of using and manipulating VM.   

 

Finally, the second round of testing the effectiveness of the framework of blending PM and 

VM involved comparing the effect that PM (CG3=42 students), VM (CG4=36 students) 

and a blended combination of PM and VM (EG4=36 students) conditions have on 

students’ conceptual understanding in the domain of Light and Color. The findings of the 

final study showed that the blended combination was more conducive to students’ 

conceptual understanding than using PM or VM alone. 
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The ultimate contribution of this study in this research domain is the development of a 

framework suggesting how PM with VM could be blended in order to have a stronger 

impact on students’ conceptual understanding than the use of PM and VM alone. However, 

it should be noted that the other studies we ran to support the aforementioned framework 

have also made four significant contributions to the domain: i) the development of a 

framework in combining concrete with reified representations in simulations, ii) the added 

value of manipulating VM rather than using videos of VM use, iii) the added value of 

using blended combinations of PM and VM rather than PM or VM alone, and iv) 

unpacking the procedures taking place during PM and/or VM experimentation and how 

these procedures relate to students’ conceptual understanding.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η συνεχής συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο του εργαστηριακού 

πειραματισμού στη μάθηση των Φυσικών Επιστήμων, εδώ και αρκετές δεκαετίες, 

καταδεικνύει το ενδιαφέρον καθώς και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των ερευνητών 

και των ειδικών που καθορίζουν εκπαιδευτικές πολιτικές σε σχέση με την αξία του 

εργαστηριακού πειραματισμού στην κατανόηση της επιστήμης (Psillos & Niedderer, 

2003). Αυτό το ενδιαφέρον εκδηλώνεται έντονα μέσα από πρόσφατες έρευνες που 

αφορούν στον εργαστηριακό πειραματισμό και που αναφέρονται κυρίως σε χώρες που 

έχουν παραδοσιακά ασχοληθεί με την πρακτική κυρίως πτυχή του πειραματισμού στις 

Φυσικές Επιστήμες (Woolnough & Alsop, 1985; Hodson, 1993; Hegarthy-Hazel, 1990). Η 

σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία που σχετίζεται με την αναδιαμόρφωση της διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών έχει προκαλέσει νέους προβληματισμούς ανοίγοντας ξανά τη 

συζήτηση που αφορά στο ρόλο και την πρακτική του εργαστηριακού πειραματισμού στη 

μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Bybee, 2000; Heron & Meltzer, 2005; Krajcik, Mamlok 

& Hug, 2001; National Research Council, 2000). Ένας από τους κυριότερους λόγους που 

οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα σε αυτή την ανάγκη αποτέλεσε η ραγδαία εξέλιξη 

και ανάπτυξη των εικονικών μέσων πειραματισμού μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και η δυνητική συνεισφορά τους στη διδακτική, τη μάθηση και την έρευνα (Hofstein & 

Lunetta, 2004). 

 

Η θετική επίδραση του Πειραματισμού σε Εικονικά  Εργαστήρια (ΠΕΕ) έχει τεκμηριωθεί 

από πολλές έρευνες τις τελευταίες δεκαετίες στις Φυσικές Επιστήμες (e.g. de Jong & Njoo, 

1992; Finkelstein, Adams, Keller, Kohl, Perkins, Podolefsky, Reid & LeMaster, 2005; 

Goodyear, 1992; Hsu & Thomas, 2002; Huppert & Lazarowitz, 2002; Scalise, Timms, 

Moorjani, Clark, Holtermann & Irvin, 2011; Smetana & Bell, 2011; Tao & Gunstone, 

1999; Vreman-de Olde & de Jong, 2004; Zacharia, 2005; Zacharia & Anderson, 2003; 

Zacharia, Olympiou, & Papaevripidou, 2008; Zacharia & Olympiou, 2011).  

Συγκεκριμένα, οι αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

έχουν ήδη εισαχθεί σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύοντας 

πρωτίστως στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης και παράλληλα στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων συλλογισμού και θετικών στάσεων για τις Φυσικές Επιστήμες. Η αξία της 

μάθησης μέσα από τον ΠΕΕ στηρίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, μέσα από 
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τα οποία παρέχεται η δυνατότητα στους μανθάνοντες να ενεργούν ανεξάρτητα από κάθε 

είδους πειραματικούς και γνωστικούς περιορισμούς σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 

διερώτησης.     

 
Από την άλλη πλευρά, οι αδυναμίες και οι περιορισμοί του Πειραματισμού σε Πραγματικά 

Εργαστήρια (ΠΠΕ) στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, έχουν συζητηθεί στη διεθνή 

κοινότητα για περισσότερο από ένα αιώνα (Deboer, 1991; Huxley, 1899). Οι υποστηρικτές 

του ΠΠΕ και των πραγματικών υλικών, έχουν ως κύριο επιχείρημα πως ο ΠΠΕ μπορεί να 

προωθήσει τη μάθηση γιατί αυτό το είδος πειραματισμού συνάδει με τη χειροπιαστή αλλά 

ταυτόχρονα αφηρημένη φύση της γνωστικής ανάπτυξης, γιατί μπορεί να παρέχει 

επιπρόσθετα ερεθίσματα ενεργοποίησης νευρώνων του εγκεφάλου μέσω της 

κιναισθητικής εμπλοκής και γιατί το εγγενές ενδιαφέρον των ατόμων αυξάνει τα κίνητρα 

τους για την ενεργό εμπλοκή τους (Flick, 1993; Haury & Rillero, 1994). Επιπρόσθετα, 

δουλεύοντας με πραγματικά υλικά δίνεται η δυνατότητα στους μανθάνοντες να εργαστούν 

με τον τρόπο που εργάστηκαν αρχικά οι επιστήμονες σε διάφορα συγκείμενα, γεγονός που 

αποτελεί εκ προοιμίου περιορισμό στην οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής των 

εικονικών εργαστηρίων σε πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού (Steinberg, 2000). 

 
Κάποιοι ερευνητές όμως, ισχυρίζονται πως είναι η ενεργός εμπλοκή και η χρήση–

εφαρμογή υλικών, μοντέλων, διατάξεων που είναι τα ουσιαστικά στοιχεία μιας ειδικά 

σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης και όχι η φυσικότητα των υλικών (πραγματικά ή 

εικονικά εργαστήρια) (Clements, 1999; Zacharia et al., 2008). Ο Clements (1999), 

υποστήριξε πως ο ΠΕΕ μπορεί να παρέχει τέτοιες αναπαραστάσεις που να είναι εξίσου 

ουσιώδεις στους μανθάνοντες όπως είναι οι πραγματικές, ενώ επιπρόσθετα να είναι πιο 

εύκολες στη χρήση τους, πιο «καθαρές», ευέλικτες και επεκτάσιμες από τις αντίστοιχες 

πραγματικές τους (p. 49). Ο Clements (1999), ανέφερε επιπλέον την ανάγκη για 

αναθεώρηση του όρου χειροπιαστά υλικά (concrete manipulatives), με τρόπο που να 

περιλαμβάνει όλα τα ψηφιακά/εικονικά υλικά που διατηρούν αρκετές από τις ιδιότητες 

των πραγματικών υλικών. 

 
Υπολογίζοντας τις αντικρουόμενες απόψεις για τα εικονικά εργαστήρια, αρκετές έρευνες, 

προσπάθησαν να συλλάβουν τη σημασία και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

εικονικά πειράματα στον εργαστηριακό πειραματισμό. Η ύπαρξη εξειδικευμένων 

προσομοιώσεων και εικονικών εργαστηρίων έχει οδηγήσει σε διατυπωμένες ελπίδες για 

μείωση του κόστους ή του χρόνου που αφιερώνεται στον εργαστηριακό πειραματισμό ή 

στη συλλογή δεδομένων, για εξοικείωση των μαθητών ή των φοιτητών με πολύπλοκα ή 
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απρόσιτα φαινόμενα τα οποία απαιτούν πολυδάπανο εξοπλισμό, μακρά χρονικά 

διαστήματα, μετάβαση σε απρόσιτους χώρους ή διαχείριση ασύμβατων κλιμάκων. Στο 

πλαίσιο ενσωμάτωσης του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, αρκετές συγκριτικές μελέτες διενεργούνται 

(και έχουν διενεργηθεί) στοχεύοντας στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του κάθε 

μέσου πειραματισμού σε διαφορετικά συγκείμενα (εφαρμογή ΠΠΕ, ΠΕΕ ή κάποιο 

συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ)  (π.χ. Zacharia & Constantinou, 2008). Τέτοιες συγκριτικές 

μελέτες έχουν οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσματα ως προς τη σχετική επίδραση του 

ΠΠΕ ή του ΠΕΕ στα μαθησιακά επιτεύγματα. Παρά τις προσπάθειες που διεξάγονται σε 

αυτό το επίπεδο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει σε ποιες περιπτώσεις και κάτω από ποιες 

συνθήκες μπορεί και είναι χρήσιμο να διεξάγονται εικονικά πειράματα στο πλαίσιο του 

ΠΠΕ. Γενικότερα, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ένα εγκυροποιημένο πλαίσιο που να 

καθορίζει τον προσχεδιασμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στις Φυσικές 

Επιστήμες. Οι περισσότερες προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση 

αφορούσαν στη σύγκριση του ΠΕΕ με τον ΠΠΕ ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης σε συγκεκριμένα συγκείμενα (π.χ. θερμότητα και θερμοκρασία, Zacharia et 

al., 2008). Ο προσχεδιασμένος συνδυασμός εικονικών και πραγματικών περιβαλλόντων 

πειραματισμού, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, προβάλλει ως μια 

δυνητικά ενδιαφέρουσα λύση με το σκεπτικό ότι ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

διδακτικής/μαθησιακής πορείας μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

ενός ή του άλλου περιβάλλοντος, όπου αυτά ισχύουν.        

 

Οι λιγοστές έρευνες που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του συνδυασμού του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, υποστηρίζουν πως ο συνδυασμός των δύο πειραματικών μέσων μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικός από την αποκλειστική χρήση του ενός ή του άλλου μέσου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ένα μέρος του πειράματος ή μια σειρά από πειράματα διεξάγονται μέσω του 

ΠΠΕ και τα υπόλοιπα μέσω του ΠΕΕ. Ο συλλογισμός πίσω από τη συνδυασμένη χρήση 

των πειραματικών μέσων κρύβεται πίσω από την διασφάλιση της αξιοποίησης των 

πλεονεκτημάτων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (Winn, Stahr, Sarason, Fruland, Oppenheimer & 

Lee, 2006; Zacharia et al., 2008). Με άλλα λόγια, αφού ο ΠΠΕ και ο ΠΕΕ 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες δυνατότητες οι οποίες δεν υφίστανται και στα δύο 

πειραματικά μέσα, ο μόνος τρόπος να αξιοποιηθούν συνολικά οι δυνατότητες των δύο 

μέσων σε ένα μαθησιακό περιβάλλον είναι ο συνδυασμός τους. Τα αποτελέσματα σε αυτό 

το πεδίο έρευνας στηρίζονται σε ελάχιστους συνδυασμούς που πραγματοποιούνται 

σειριακά (π.χ. Winn et al., 2006; Zacharia, 2007; Zacharia et al., 2008), παράλληλα 
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(Jaakkola & Nurmi, 2008; Jaakkola, Nurmi & Veermans, 2010b) ή προσχεδιασμένα κατ’ 

επιλογή (Toth, Morrow, & Ludvico, 2009; Yueh & Sheen, 2009).  

 

Οι σειριακοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν την εφαρμογή του ΠΠΕ πριν από την εφαρμογή 

του ΠΕΕ και αντίστροφα, καθώς και με διαφορετικά μοτίβα (π.χ. ΠΠΕ-ΠΕΕ-ΠΠΕ, ΠΕΕ-

ΠΠΕ-ΠΕΕ). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ αντιστοιχεί στη διεξαγωγή 

διαφορετικών πειραμάτων. Τέτοιοι συνδυασμοί εφαρμόστηκαν αρχικά για 

μεθοδολογικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, η έρευνα των Zacharia & Olympiou (2011), 

διερεύνησε κατά πόσο η σειριακή εναλλαγή των πειραματικών μέσων, έχει διαφορετική 

επίδραση στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στους μανθάνοντες, με δεδομένο πως 

η φύση των κιναισθητικών δεξιοτήτων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ είναι διαφορετική.   

 

Έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζουν αποτελέσματα που καταδεικνύουν πότε 

ο ΠΠΕ πρέπει να προηγείται του ΠΕΕ και αντίστροφα. Για παράδειγμα, οι Winn et al. 

(2006) υποστήριξαν πως ο ΠΠΕ πρέπει να προηγείται του ΠΕΕ όταν οι μανθάνοντες που 

εμπλέκονται δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία με το υπό μελέτη φαινόμενο (π.χ. η μελέτη των 

θαλάσσιων κυμάτων βλ. Winn et al., 2006). Από την άλλη, οι Zacharia και Anderson 

(2003), υποστήριξαν πως ο ΠΕΕ πρέπει να προηγείται του ΠΠΕ, όταν ο πειραματισμός 

σχετίζεται με ένα πολύπλοκο φαινόμενο ή σύστημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις εικονικά 

εργαστήρια χαμηλής πιστότητας (low fidelity), ίσως να αποδεικνύονται πιο 

αποτελεσματικά παρά τα αντίστοιχα πραγματικά, αφού αποκλείουν άσχετα/παρεμφερή 

στοιχεία του φαινομένου και επικεντρώνονται στην ουσία του υπό μελέτη συγκειμένου. 

Παρόλα αυτά, κανείς από αυτούς τους ερευνητές επιχειρηματολόγησε υπέρ ενός 

συγκεκριμένου σειριακού συνδυασμού. 

 

Οι παράλληλοι συνδυασμοί του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, θεωρούνται και αυτοί σειριακοί στη 

φύση τους. Παρόλα αυτά, συμπεριλαμβάνουν τη διεξαγωγή του ίδιου πειράματος ή 

πειραμάτων τόσο μέσω του ΠΠΕ όσο και μέσω του ΠΕΕ. Τα ευρήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση υποδεικνύουν πως η επαναλαμβανόμενη διεξαγωγή των πειραμάτων μέσω 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, υποστηρίζει τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 

περισσότερο από την αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ αντίστοιχα. Η ιδέα 

πίσω από την επαναλαμβανόμενη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, είναι πως οι μανθάνοντες 

έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να έχουν την εμπειρία και να κατανοήσουν κάτι που 

ενδεχομένως να έχασαν κατά τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου του πειραματισμού. Ένα 
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μεγάλο μειονέκτημα των συγκεκριμένων προσπαθειών είναι πως δεν ελέγχεται και δεν 

συνυπολογίζεται ο χρόνος σε κάθε έργο στις αντίστοιχες πειραματικές συνθήκες, γεγονός 

που μπορεί να υποθάλπει πως ίσως να είναι αυτός ο παράγοντας που επιδρά στα 

μαθησιακά αποτελέσματα, παρά ο συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 

 

Η προσχεδιασμένη συνδυασμένη χρήση του ΠΕΕ και του ΠΠΕ, περιλαμβάνει τη 

στοχευμένη χρήση τόσο του ΠΕΕ όσο και του ΠΠΕ, για την εφαρμογή ενός βέλτιστου 

συνδυασμού των δυνατοτήτων των δύο πειραματικών μέσων, οι οποίες θα υπηρετούν τις 

εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις σε κάθε πείραμα/δραστηριότητα χωριστά. Συνεπώς, 

προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός συνοπτικού πλαισίου που να περιλαμβάνει τα 

κριτήρια επιλογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, ανά μαθησιακή επιδίωξη. Παρόλα αυτά 

απουσιάζουν έρευνες που να παρουσιάζουν ένα τέτοιο πλαίσιο. Οποιεσδήποτε 

προσπάθειες διεξάχθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση βασίστηκαν κυρίως στη διαίσθηση 

των ερευνητών παρά σε ένα εγκυροποιημένο πλαίσιο που να περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

κριτήρια εφαρμογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ. 

  

Σε μια τέτοια προσπάθεια, εάν ο ΠΕΕ πρόκειται να ενσωματωθεί σε ένα εγκυροποιημένο 

πλαίσιο όπου θα αξιοποιείται η προστιθέμενη αξία του, αποτελεί απαραίτητη ανάγκη η 

διερεύνηση όλων των επιπρόσθετων δυνατοτήτων που μπορεί να παρέχει σε διαφορετικά 

συγκείμενα, και η αξιοποίηση τους σύμφωνα με τις εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις. Στις 

δυνατότητες του ΠΕΕ, συγκαταλέγονται πρωτίστως όλες οι δυναμικές αναπαραστάσεις 

που παρέχονται μέσα από τα διαφορετικά περιβάλλοντα αλληλεπιδραστικών 

προσομοιώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συνεπώς, η αξιοποίηση διαφορετικών 

ειδών αναπαραστάσεων ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, φαίνεται να 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου 

συνδυασμένης χρήσης του ΠΕΕ και του ΠΠΕ. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται σε 

επίπεδο ερευνητικού σχεδιασμού να ληφθούν υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του ΠΕΕ όπως προκύπτουν μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, να 

καθοριστούν με σαφήνεια όλες οι μαθησιακές επιδιώξεις των διδακτικών παρεμβάσεων 

που θα διεξαχθούν και σύμφωνα με τους χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς να 

σχεδιαστούν οι διδακτικές παρεμβάσεις με τρόπο που να εξυπηρετούνται από τα 

πειραματικά μέσα (ΠΠΕ ή ΠΕΕ) οι προκαθορισμένες επιδιώξεις τους. Ο θεωρητικός 

σχεδιασμός ενός συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ με βάση τα αποτελέσματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, προκειμένου να εγκυροποιηθεί στη σωστή θεωρητική βάση 

απαιτεί την επανειλημμένη τεκμηρίωση του μέσα από εμπειρικά δεδομένα που θα 
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προκύψουν μέσα από πειραματική έρευνα. Τέτοιου είδους δεδομένα μπορούν να 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στο οποίο 

θα καθορίζονται τα στάδια που θα επιτρέπουν την επιλογή και τον καθορισμό του 

πειραματικού μέσου που θα εφαρμόζεται σε κάθε πείραμα, προκειμένου να 

εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι μαθησιακές επιδιώξεις που ορίζονται 

κατά το  σχεδιασμό της εκάστοτε διδακτικής παρέμβασης.  

 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διερευνάται η αποτελεσματικότητα ενός στοχευμένου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ο οποίος στηρίζεται σε ένα προκαθορισμένο 

θεωρητικό πλαίσιο που προκύπτει μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα που παρουσιάζονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται πρώτα η εφαρμογή ενός 

στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (που βασίζεται στο αναφερόμενο 

θεωρητικό πλαίσιο) η οποία διεξάγεται παράλληλα με την εφαρμογή του ΠΠΕ και την 

εφαρμογή του ΠΕΕ στο ίδιο συγκείμενο, μέσα από την εφαρμογή του ίδιου διδακτικού 

υλικού, στην ενότητα Φως και Χρώμα. Κύριος στόχος της αναφερόμενης προσπάθειας 

είναι η αρχική σύγκριση της αποτελεσματικότητας των τριών συνθηκών (συνδυασμός 

ΠΠΕ και ΠΕΕ, ΠΠΕ, ΠΕΕ) καθώς και η αρχική διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής ενός 

αρχικού συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (λαμβάνοντας υπόψη πως αυτή θα είναι η 

πρώτη προσπάθεια στοχευμένης εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στη βάση 

καθορισμένου πλαισίου). Αφού εντοπίστηκαν οι δυσκολίες και οι λειτουργικές και 

πρακτικές αδυναμίες κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων συνθηκών, η ίδια ερευνητική 

προσπάθεια διενεργήθηκε για δεύτερη φορά συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα των 

τριών συνθηκών ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. 

Τόσο μέσα από τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής όσο και μέσα από τα 

αποτελέσματα της δεύτερης ερευνητικής προσπάθειας η οποία βασίστηκε στον ίδιο 

ερευνητικό σχεδιασμό προέκυψαν ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ, του 

ΠΕΕ και του πλαισίου που εφαρμόστηκε κατά το συνδυασμό τους.     

 

Εφόσον η κύρια προϋπόθεση του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΕΕ και του ΠΠΕ, ήταν 

η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, κρίθηκε 

σημαντική η διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω του ΠΕΕ, 

αλλά δεν παρέχονται μέσω του ΠΠΕ.  Η ανάγκη για την αναφερόμενη διερεύνηση 

προέκυψε μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην οποία διαπιστώθηκε πως 

δεν έχε διερευνηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού των ρεαλιστικών και 

των αφαιρετικών αναπαραστάσεων σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού, καθώς και η 
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αποτελεσματικότητα της ενεργούς εμπλοκής και χρήσης εικονικών υλικών από τους 

μανθάνοντες, έναντι της αξιοποίησης οπτικγραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ. Οι 

συγκεκριμένες ελλείψεις οδήγησαν σε 2 επιπρόσθετες διαφορετικές διερευνήσεις του υπό 

μελέτη περιεχομένου. Η πρώτη διερεύνηση σε αυτό το επίπεδο αφορούσε στην εφαρμογή 

των Πολλαπλών Εικονικών Δυναμικά συσχετιζόμενων Αναπαραστάσεων (ΠΕΔΑ) που 

παρέχονται στο πλαίσιο του ΠΕΕ (π.χ. συνδυασμός ρεαλιστικών και αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων) και στόχευε στη διερεύνηση της επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης 

στο Φως και Χρώμα, σε σχέση με την εφαρμογή του ΠΕΕ. Η διεξαγωγή μιας «δίκαιης» 

αρχικά σύγκρισης ανάμεσα στον ΠΠΕ και στον ΠΕΕ, παρόλο που αξιοποιούνται οι 

δυνατότητες του κάθε πειραματικού μέσου, έθεσε ως βασική προδιαγραφή τη χωριστή 

διερεύνηση των ΠΕΔΑ, ώστε να διαφανεί και η προστιθέμενη αξία τους σε ένα 

στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Συνεπώς σε αυτή την έρευνα, επιπρόσθετα 

με τις συγκρίσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του ΠΕΕ, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το 

συνδυασμό των ρεαλιστικών και των αφαιρετικών αναπαραστάσεων και στη συνέχεια 

συγκρίνεται με την εφαρμογή του ΠΕΕ, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του εικονικού 

μέσου πειραματισμού (με μοναδική εξαίρεση τις αφαιρετικές αναπαραστάσεις). Τα 

αποτελέσματα της αναφερόμενης σύγκρισης παρουσιάζουν κατά πόσο η επιπρόσθετη 

αξιοποίηση των αφαιρετικών αναπαραστάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ έχει θετική επίδραση 

στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα και επιπρόσθετα παρέχει 

ενδείξεις για ενδεχόμενη συμπερίληψη των ΠΕΔΑ ως επιπρόσθετο εργαλείο στον 

πειραματισμό στις Φυσικές Επιστήμες και κατ’ επέκταση στο συνδυασμό του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ.  

 

Παράλληλα με τις πιο πάνω προσπάθειες κρίθηκε σημαντική η τεκμηρίωση με εμπειρικά 

δεδομένα της θέσης πολλών ερευνητών (π.χ. Clements, 1999; Zacharia et al., 2008), πως 

είναι η ενεργός εμπλοκή και η χρήση υλικών, μοντέλων, διατάξεων στο εργαστήριο η 

σημαντική πτυχή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων και όχι η χρήση 

εικονικού ή πραγματικού μέσου. Η αναφερόμενη θέση έχει τεκμηριωθεί στο διδακτικό 

πρότυπο της διερώτησης τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ όσο και στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ΠΕΕ. Παρόλα αυτά δεν έχει διερευνηθεί προηγουμένως η 

αποτελεσματικότητα παρακολούθησης οπτικογραφημένων επιδείξεων εικονικών 

πειραμάτων κάτω από το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, με ταυτόχρονη αξιοποίηση 

του διδακτικού χρόνου που προκύπτει από την παθητική παρακολούθηση των επιδείξεων, 
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με κύριο μαθησιακό κόστος την απουσία πειραματισμού με εικονικά υλικά και μοντέλα 

στο εικονικό εργαστήριο από τους μανθάνοντες.  

 

Στο πλαίσιο της Β΄ φάσης της έρευνας διεξάχθηκε η σύγκριση της εφαρμογής του ΠΕΕ με 

την εφαρμογή τέτοιων οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων κάτω από το ίδιο διδακτικό 

πρότυπο ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα 

αποτελέσματα της αναφερόμενης σύγκρισης έδωσαν σαφείς ενδείξεις κατά πόσο η 

ενεργός εμπλοκή των ατόμων και η χρήση πειραματικών διατάξεων και υλικών σε ένα 

εικονικό εργαστήριο είναι ικανή να παρουσιάσει σημαντικές διαφοροποιήσεις έναντι πιο 

παραδοσιακών μορφών μάθησης. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται η επίδραση της διδακτικής 

αξιοποίησης του χρόνου που προέκυψε στο πλαίσιο της παραδοσιακής προσέγγισης 

εφαρμογής οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων εικονικών πειραμάτων λόγω της απουσίας 

ενεργούς εμπλοκής των μανθανόντων με εικονικά υλικά και μοντέλα κατά τον 

πειραματισμό τους.  

 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της διερεύνησης των διαδικασιών που διεξάγονται στο 

πλαίσιο της προσέγγισης της διερώτησης στον εργαστηριακό πειραματισμό, μέσα από την 

εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ καθώς και του συνδυασμού τους, παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον αφού απουσιάζουν έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία που να ασχολούνται 

με τον τρόπο εργασίας των μανθανόντων στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Η 

διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει πολλαπλά παραδείγματα εφαρμογής του ΠΕΕ σε 

περιβάλλοντα διερώτησης αξιολογώντας την επίδραση του ως προς τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έρευνα στις διαδικασίες που 

ακολουθούνται όταν ο ΠΠΕ αντικαθίσταται από τον ΠΕΕ και πως αυτές διαφέρουν όταν η 

κύρια επιδίωξη της μαθησιακής διαδικασίας είναι η επίτευξη της εννοιολογικής 

κατανόησης. Η ενδελεχής διερεύνηση των διαδικασιών που τηρούνται κατά την εφαρμογή 

συγκεκριμένων στρατηγικών που εφαρμόζονται κατά τον εργαστηριακό πειραματισμό στο 

πλαίσιο του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ (π.χ. στρατηγική Πρόβλεψη–Παρατήρηση–Επεξήγηση, 

γνωστική σύγκρουση), μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην περεταίρω εμπειρική και θεωρητική τεκμηρίωση του 

επικείμενου πλαισίου συνδυασμού τους μέσα από μελλοντική έρευνα. 
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Δομή εργασίας 

 

Η σύνοψη της δομής της παρούσας εργασίες περιλαμβάνει 11 κεφάλαια 

συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου της εισαγωγής (κεφάλαιο 1).  

 

Το κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον 

καθορισμό του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας εργασίας. Το θεωρητικό πλαίσιο 

διαμορφώθηκε με βάση τα δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα και την υφιστάμενη 

τεχνογνωσία στην εφαρμογή εικονικών εργαστηρίων στον εργαστηριακό πειραματισμό 

στις Φυσικές Επιστήμες. Συγκεκριμένα σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται: α) ο κύριος 

ρόλος του εργαστηριακού πειραματισμού (ΠΠΕ) στις Φυσικές Επιστήμες καθώς και τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που τον συνοδεύουν, β) η δυνητική συνεισφορά των εικονικών 

εργαστηρίων όπως προέκυψε μέσα από τις έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση σε 

συνδυασμό με τη συνεχόμενη εξέλιξη των δυνατοτήτων τους, γ) η σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας των δύο πειραματικών μέσων, δ) η δυνατότητα συνδυασμού των 2 

πειραματικών μέσων με κύριο γνώμονα την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών 

δυνατοτήτων τους (περιλαμβανομένων των ΠΕΔΑ) ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, ε) η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες και συγκεκριμένα στο Φως και Χρώμα και στ) η 

κατάληξη στην αναγκαιότητα της έρευνας παρουσιάζοντας τα ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας εργασίας. 

 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται λεπτομερώς ο ερευνητικός σχεδιασμός όλων των φάσεων 

προς την υλοποίηση της παρούσας προσπάθειας. Ειδικότερα παρουσιάζονται όλα τα 

μεθοδολογικά στοιχεία που σχετίζονται με τις τέσσερις ερευνητικές προσπάθειες που 

διεξήχθηκαν στα πλαίσια των δύο φάσεων της εργασίας. 

 

Στα κεφάλαια 4, 5, 6 και 7 συνοψίζονται όλα τα αποτελέσματα των συγκρίσεων που 

διεξάχθηκαν σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις 4 ερευνητικές 

προσπάθειες που καθορίζονται στη μεθοδολογία της έρευνας (Β΄ φάση: σύγκριση ΠΠΕ, 

ΠΕΕ και στοχευμένου συνδυασμού ΠΠΕ και ΠΕΕ, Β΄ φάση: σύγκριση ΠΕΕ και ΠΕΕ 

ενισχυμένου με ΠΕΔΑ, σύγκριση ΠΕΕ και οπτικογραφημένων επιδείξεων ΠΕΕ, σύγκριση 

ΠΠΕ, ΠΕΕ και στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ). Όλα τα αποτελέσματα 

στα αναφερόμενα κεφάλαια σχετίζονται με μαθησιακά αποτελέσματα και αφορούν σε 
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δεδομένα που προέκυψαν μέσα από τη συλλογή των δεδομένων από τα πειραματικά 

δοκίμια που χορηγήθηκαν. 

 

Στα κεφάλαια 8, 9 και 10 συνοψίζονται όλα τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης και της 

περιγραφής των διαδικασιών που προέκυψαν σε όλες τις ερευνητικές προσπάθειες της Β΄ 

φάσης της έρευνας, κατά τις πειραματικές εργασίες των μανθανόντων σε συγκεκριμένα 

κεφάλαια. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται οι ομοιότητες καθώς και οι διαφοροποιήσεις που 

προέκυψαν μέσα από τις συγκρίσεις των αναφερόμενων ερευνητικών προσπαθειών. 

Επιπρόσθετα, διαφαίνονται ενδεχόμενες συνδέσεις των διαδικασιών που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης. 

 

Το κεφάλαιο 11 συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων των ερευνητικών προσπαθειών και των 

δύο φάσεων της έρευνας, τόσο ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και πως προς τις 

διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων. 

Παράλληλα, παρουσιάζεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων καθώς και η συνεισφορά 

τους στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο καταλήγοντας σε εισηγήσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1.Εργαστηριακός Πειραματισμός στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
 

Ο ρόλος του εργαστηριακού πειραματισμού είχε καθοριστεί όχι μόνο ως έγκυρος άλλα και 

ως ουσιαστικός στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών εδώ και ένα αιώνα. Το National 

Science Teachers’ Association στις ΗΠΑ, συμφώνησε πως η εμπειρία του εργαστηρίου 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για τη φύση της επιστήμης, σε τέτοιο βαθμό που δεν 

πρέπει να απουσιάζει από οποιοδήποτε πρόγραμμα επιστήμης για όλους τους μανθάνοντες 

σε όλα τα επίπεδα (NSTA, 2005). Η λογική της αναφερόμενης θέσης εκφράστηκε ως εξής: 

 «Το διερευνητικό πνεύμα της επιστήμης μπορεί να αφομοιωθεί από μαθητές που 
συμμετέχουν σε επουσιώδεις εργαστηριακές δραστηριότητες. Το εργαστήριο 
αποτελεί ένα ζωτικό περιβάλλον στο οποίο η επιστήμη μπορεί να βιωθεί εμπειρικά. 
Οι ικανότητες λύσης προβλήματος καλλιεργούνται στο πλαίσιο της εργαστηριακής 
διερεύνησης. Οι εργαστηριακές δραστηριότητες βοηθούν στην ανάπτυξη 
διερευνητικών, οργανωτικών, δημιουργικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το 
εργαστήριο παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για παροχή κινήτρων στους 
μανθάνοντες καθώς παίρνουν εμπειρίες για το τι είναι η επιστήμη». 

 

Μέχρι σήμερα, οι έρευνες για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διαφορετικών τρόπων 

οργάνωσης του επιστημονικού πειραματισμού συνεχίζονται, καθώς και οι διαφορετικές 

μορφές παρουσίασης των δεδομένων και χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής- 

τεχνολογίας βρίσκονται υπό διερεύνηση, όσον αφορά στην επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών παρουσιάζει σε εφαρμογές διαφορετικών 

διδακτικών προσεγγίσεων, την κατανόηση που οικοδομούν οι μανθάνοντες σε ένα 

εργαστήριο επιστήμης, νέα εργαλεία αξιολόγησης, θεωρητικά πλαίσια και απόψεις για τον 

εργαστηριακό πειραματισμό (βλ. Psillos & Niedderer, 2002). 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από δραματικά καινοτόμες τεχνολογικές επινοήσεις και 

νέα πρότυπα διδασκαλίας στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, γεγονός το οποίο 

προσδίδει νέες προοπτικές στη μάθηση με διερώτηση (η διερώτηση ορίζεται ως inquiry 

στη διεθνή βιβλιογραφία) και στους τρόπους που έχει διατυπωθεί και εφαρμοστεί η 

αναφερόμενη διδακτική προσέγγιση τις τελευταίες δεκαετίες (Hofstein  & Lunetta, 2004). 

Σε αυτό το πλαίσιο οι μεθοδολογίες έρευνας και αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί και 

εφαρμοστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα επιζητούν τη διερεύνηση, τη χαρτογράφηση και 

γενικότερα την τεκμηρίωση στρατηγικών αξιοποίησης του εργαστηριακού πειραματισμού 
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και τεχνικών αξιολόγησης των μανθανόντων στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Μια 

τέτοια προσπάθεια αποσκοπεί στη εύρεση ενός διδακτικού μετασχηματισμού στο πλαίσιο 

του εργαστηριακού πειραματισμού ο οποίος θα επιτυγχάνει και θα επεκτείνει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα όπως αυτά ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς και τους 

ακαδημαϊκούς των Φυσικών Επιστημών.  

 

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν προσπάθειες 

διατύπωσης των θεμελιωδών επιδιώξεων του εργαστηριακού πειραματισμού οι οποίες 

οδήγησαν στη διαπίστωση πως σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι επιδιώξεις συνάδουν και είναι 

ταυτόσημες με τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες γενικότερα (Hofstein  & Lunetta, 

2004). Για αυτό το λόγο το εργαστήριο στις Φυσικές Επιστήμες κατέχει ουσιαστικό ρόλο 

στο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μανθάνοντες αναπτύσσουν την κατανόηση τους 

για τις επιστημονικές έννοιες, αναπτύσσουν δεξιότητες επιστημονικής διερώτησης και 

αντιλήψεις για τη φύση της επιστήμης. Σε μια εποχή όπου η αναδιαμόρφωση του 

εργαστηριακού πειραματισμού θεωρείται επιτακτική ανάγκη και έχει τεκμηριωθεί σε 

διαφορετικά χρονικά σημεία  (National Research Council, 1996; Bybee, 2000; Lunetta, 

1998), απαιτείται ο καθορισμός αρχικά των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση μέσω 

εργαστηριακού πειραματισμού και έπειτα των βασικών πτυχών μάθησης στις Φυσικές 

Επιστήμες (ΦΕ), ώστε να διαφανεί κατά πόσο η εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής 

εργαστηριακού πειραματισμού συνάδει με τις αναφερόμενες πτυχές της μάθησης στις 

Φυσικές Επιστήμες γενικότερα.  

 

Η μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να αναλυθεί σε συγκεκριμένες 

αλληλεπικαλυπτόμενες συνιστώσες: α) Η απόκτηση εμπειριών για τα φυσικά φαινόμενα 

παρέχει τη βάση για την υποκείμενη ανάπτυξη των εννοιών. β) Η νοητική αναπαράσταση 

της δομής και της επικείμενης ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται για 

την αντιμετώπιση των αδιεξόδων που δημιουργούνται κατά την οικοδόμηση της γνώσης 

έρχεται με την ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας. γ) Οι επιστημονικές/πρακτικές 

δεξιότητες και οι δεξιότητες συλλογισμού παρέχουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες 

για τη λειτουργική χρήση της εννοιολογικής κατανόησης των μανθανόντων, ώστε να είναι 

σε θέση να αναλύουν και να κατανοούν καθημερινά φαινόμενα αλλά και να αξιολογούν 

δεδομένα στη βάση λήψης έγκυρων και τεκμηριωμένων αποφάσεων. δ) Οι θετικές στάσεις 

προς την επιστημονική διερώτηση ως πλαισίου διδασκαλίας τροφοδοτούν τους 

μανθάνοντες με κίνητρα και τους εμπλέκουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 

(Constantinou, 2008). Όλες οι πτυχές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, όπως αναφέρονται 
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πιο πάνω, στο πλαίσιο του κατάλληλου διδακτικού σχεδιασμού βρίσκουν εφαρμογή στον 

εργαστηριακό πειραματισμό όταν αυτός διεξάγεται σε μαθησιακά περιβάλλοντα 

διερώτησης.   

 

Οι Psillos και Niedderer (2002), περιγράφουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινών 

προοπτικών, οι οποίες αναγνωρίζουν τις ουσιώδεις παραμέτρους της μάθησης των 

Φυσικών Επιστημών στο εργαστήριο. Σύμφωνα με τους ίδιους, μια διαδεδομένη υπόθεση 

υποστηρίζει πως η οργάνωση μιας εργαστηριακής δραστηριότητας με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και στην 

επίτευξη των εκάστοτε μαθησιακών επιδιώξεων. Η πιο πάνω υπόθεση οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως υπάρχουν συγκεκριμένες περιγραφές τέτοιων εργαστηριακών 

δραστηριοτήτων σύμφωνα με διάφορα καινοτόμα πλαίσια, όπως για παράδειγμα 

καινοτόμες εργαστηριακές προσεγγίσεις από τη μια και εμπειρικά αποτελέσματα που 

σχετίζονται με την κατανόηση που οικοδομούν οι μανθάνοντες από την άλλη (Psillos & 

Niedderer, 2002). Σύμφωνα με τους ίδιους, ο υποκείμενος διαχωρισμός ανάμεσα στη 

διδασκαλία στο εργαστήριο και στην έρευνα στη μάθηση αποκαλύπτει άδηλες παραδοχές 

και στόχους σε σχέση με τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, οι οποίες/οι επηρεάζουν την 

οργάνωση διαφορετικών τύπων εργαστηριακού πειραματισμού. Συγκεκριμένα, τα 

ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τους Psillos και Niedderer, (2002) 

όσον αφορά στην εφαρμογή του εργαστηριακού πειραματισμού και κατ’ επέκταση του 

ΠΠΕ είναι: 

 Η συσχέτιση της εννοιολογικής γνώσης με τις πρακτικές δραστηριότητες που 

διενεργούνται από τους μανθάνοντες. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρξε 

μεγάλη ανησυχία των εκπαιδευτικών, τόσο στις δημοσιευμένες έρευνες όσο και 

στη διδακτική πρακτική της επιστήμης, κατά πόσο οι μανθάνοντες χρησιμοποιούν 

ή όχι την εννοιολογική γνώση όταν διεξάγουν πειραματικές δραστηριότητες. 

 Η διδασκαλία και η μάθηση των επιστημονικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, οι 

μετρήσεις και η επεξεργασία των δεδομένων διεξάγονται από τους μανθάνοντες 

στο εργαστήριο. Σε αυτό το πεδίο έρευνας υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού 

ακόμη δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, κατά πόσο οι μανθάνοντες παίρνουν 

επουσιώδεις μετρήσεις και τις συνδέουν με την αξιολόγηση επιστημονικών 

θεωριών στο πλαίσιο της διερώτησης. 

 Η ανάπτυξη της επιστημολογικής γνώσης μέσα από το εργαστήριο, και 

συγκεκριμένα η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πραγματικών υλικών 
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στο εργαστήριο σε σχέση με τις εννοιολογικές, διαδικαστικές και επιστημολογικές 

επιδιώξεις.  

 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση των πραγματικών υλικών στο εργαστήριο παρέχει 

χειροπιαστές εμπειρίες χρήσης και χειρισμού αντικειμένων και εργαλείων, επεξεργασία 

δεδομένων, παρουσίαση αποτελεσμάτων κλπ, η χρήση των πραγματικών υλικών μπορεί να 

μην είναι τόσο αποτελεσματική όσο είχε προβλεφθεί αρχικά. Ο Bower (στο Keller & 

Keller, 2005) υποστηρίζει πως ακόμη και προγράμματα που συνδυάζουν «ενθουσιώδεις 

διαλέξεις επιστήμης» με επιπρόσθετα εργαστηριακά πειράματα, συνήθως ενθαρρύνουν μη 

παραγωγικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

εργαστηριακές πειραματικές δραστηριότητες αποτελούν συνταγές επιδείξεων οι οποίες 

καθοδηγούν πιστά τους εμπλεκόμενους για την ολοκλήρωση των πειραμάτων. Τέτοιες 

προσεγγίσεις είναι πάντα προσχεδιασμένες και αποσκοπούν στην εύρεση μιας 

συγκεκριμένης, κοινώς αποδεκτής απάντησης. 

 

Το National Science Education Standards στις ΗΠΑ δήλωσε: «Η διεξαγωγή πειραματικών 

επιστημονικών δραστηριοτήτων (hands-on activities) δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διερώτηση 

στο πλαίσιο του διδακτικού προτύπου» (National Research Council, 1996; p. 23). Οι 

Handelsman, Ebert-May, Beichner, Bruns, Chang, DeHaan, Gentile, Lauffer, Stewart, 

Tilghman, & Wood (2004) και Trautman, Avery, Krasny, & Cunningham (2002), για 

παράδειγμα αναφέρουν κάποιους λόγους για την αποτυχία της ενσωμάτωσης των 

εργαστηριακών εμπειριών στο πλαίσιο του διδακτικού προτύπου της διερώτησης: 

ανεπαρκής εμπλοκή και κατάρτιση στην επιστημονική έρευνα, φόβοι για την αποτυχία των 

πειραμάτων ειδικά εάν δεν είναι καταγραμμένη προσεκτικά η διαδικασία που 

ακολουθείται, πεποίθηση ότι οι υφιστάμενες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι 

επαρκείς, έλλειψη τεχνολογικής τεχνογνωσίας και η ανάγκη που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί 

ότι πρέπει να γνωρίζουν όλες τις απαντήσεις. Οι αναφερόμενες συνθήκες έχουν ως 

αποτέλεσμα, οι μανθάνοντες να οδηγούνται στα εργαστήρια, να χρησιμοποιούν τον 

εξοπλισμό και τα υλικά που έχουν στη διάθεση τους απλά και μόνο για να επαναλάβουν ή 

να επιβεβαιώσουν ότι έχουν διδαχθεί ή παρακολουθήσει στο πλαίσιο της διάλεξης που 

προηγήθηκε στην τάξη. Όπως και στην περίοδο του 1900, ένα αιώνα πριν έτσι και σήμερα, 

οι εργαστηριακές δραστηριότητες που σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς ή τους 

ακαδημαϊκούς αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν επαρκώς τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 

παρέχει ο εργαστηριακός πειραματισμός σε όλα τα επίπεδα της επιστημονικής κατάρτισης 

και κατανόησης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται η ανάγκη για αναδιοργάνωση του 
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εργαστηριακού πειραματισμού με τρόπο που να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η δυνητική συνεισφορά του σε όλα τα επίπεδα. Με φόντο μια τέτοια 

αναδιοργάνωση, απαιτείται προηγουμένως η αναγνώριση και ταυτοποίηση όλων των 

πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων του εργαστηριακού πειραματισμού, ώστε η 

αξιοποίηση τους να πραγματοποιείται στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν σε διαφορετικά συγκείμενα στο πλαίσιο διδακτικών προτύπων που 

υποστηρίζουν τις αρχές λειτουργίας του εργαστηριακού πειραματισμού σε αντίστοιχα 

περιβάλλοντα. 

 

Με βάση την αναφερόμενη προοπτική ο εργαστηριακός πειραματισμός διεξάγεται σε ένα 

μοναδικό εργαστηριακό περιβάλλον στο οποίο οι μανθάνοντες μπορούν να συνεργάζονται 

σε μικρές ομάδες για να διερευνούν επιστημονικά φαινόμενα. Οι Hofstein και Lunetta 

(1982) και οι Lazarowitz και Tamir (1994), εισηγούνται πως οι εργαστηριακές 

δραστηριότητες παρέχουν τη δυνατότητα προώθησης των κοινωνικών σχέσεων καθώς και 

θετικών στάσεων και γνωστικής ανάπτυξης. Το κοινωνικό περιβάλλον στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού συνήθως είναι λιγότερο επίσημο από ένα τυπικό 

περιβάλλον τάξης, αφού ένα εργαστήριο παρέχει ευκαιρίες για παραγωγική και 

συνεργατική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μανθάνοντες και εκπαιδευτικούς που έχουν τη 

δυνατότητα προώθησης ενός θετικού-επικοινωνιακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Το 

μαθησιακό περιβάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται από τη φύση των 

δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο εργαστήριο, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών (και 

των μανθανόντων) και από τη φύση της αξιολόγησης που διενεργείται στην εκάστοτε 

περίπτωση. Επιπρόσθετα, δέχεται ουσιαστικές και δραματικές επιρροές από τα υλικά, τον 

πειραματικό εξοπλισμό και τις πειραματικές διατάξεις. Το μαθησιακό περιβάλλον που 

δημιουργείται στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού αποτελεί αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του κλίματος και των προσδοκιών της μάθησης, της συνεργασίας και των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους μανθάνοντες και στον εκπαιδευτικό καθώς 

και στη φύση της διερώτησης που διεξάγεται στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα, σε μια εποχή 

όπου η μάθηση μέσω διερώτησης (inquiry) αποτελεί ένα εγκυροποιημένο και κοινώς 

αποδεκτό διδακτικό πρότυπο ο εργαστηριακός πειραματισμός έχει να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο (NRC, 1996; σελ.23): 

Η διερώτηση είναι μια πολύπλευρη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει διενέργεια 
παρατηρήσεων, διενέργεια και σχεδιασμό ερωτημάτων, διερεύνηση βιβλιογραφικών 
πηγών και άλλων πηγών πληροφόρησης για την επιστημονικά αποδεκτή γνώση, 
σχεδιασμό διερευνήσεων, αξιολόγηση της κοινώς αποδεκτής γνώσης μπροστά από 
νέα δεδομένα, χρήση εργαλείων για συλλογή, ανάλυση και συνδυασμό δεδομένων, 
προτάσεις συγκεκριμένων απαντήσεων, λύσεων, επεξηγήσεων, προβλέψεων και 
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επαναδιαπραγμάτευση ιδεών και αποτελεσμάτων. Η διερώτηση απαιτεί ταυτοποίηση 
των υποθέσεων, χρήση κριτικής και λογικής σκέψης και συνυπολογισμό 
εναλλακτικών επεξηγήσεων. 
 

Οι αναφερόμενες διαδικασίες όταν λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού μπορούν να εισάγουν τους μανθάνοντες σε βαθιά εννοιολογική και 

λειτουργική γνώση και να στηρίξουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Bybee, 

2000). O Hodson (1993) τόνισε πως ο ρόλος του εργαστηρίου δεν πρέπει να 

επικεντρώνεται στη στείρα εκμάθηση μεθόδων ή εργαστηριακών πρακτικών αλλά στη 

χρήση των αναφερόμενων πρακτικών για διερεύνηση φαινομένων, επίλυση προβλημάτων 

και εμπλοκή σε διαδικασίες διερώτησης. Το μαθησιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού φαίνεται να έχει επικυρώσει μια ριζοσπαστική αλλαγή  από 

την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία σε μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, 

όπως είναι το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης (inquiry). 

 

Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού έχουν βρει εφαρμογή 

διαφορετικές μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις οι οποίες στηρίχθηκαν σε θεμελιώδη στοιχεία 

του εργαστηριακού πειραματισμού (ενεργός εμπλοκή μανθανόντων, χρήση υλικών κλπ) 

αλλά από τελείως διαφορετικές προοπτικές. Για παράδειγμα, μέχρι και τη δεκαετία του 

1980 η θεωρία του Piaget υπηρέτησε ως πρωταρχικό μοντέλο μάθησης τη διδακτική των 

Φυσικών Επιστημών τόσο σε επίπεδο πρακτικής και μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο 

διδακτικού σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών επινοήσεων (Hofstein 

& Lunetta, 1982). Σύμφωνα με τον Piaget (1985), η επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

στηριζόταν στη διεξαγωγή αντικρουόμενων γεγονότων (σε περιβάλλον εργαστηρίου τις 

πλείστες περιπτώσεις), τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις 

των μανθανόντων και προκαλούσαν μια «ανισορροπία ή γνωστική σύγκρουση» η οποία 

τοποθετούσε τους μανθάνοντες σε μια κατάσταση αναστοχασμού και περεταίρω 

ανάλυσης. Έρευνες της τότε εποχής όπως και στη συνέχεια απέδειξαν πως τέτοια 

αντικρουόμενα γεγονότα και εμπειρίες μπορούν να παρέχονται αποτελεσματικά μέσα από 

την εφαρμογή του εργαστηριακού πειραματισμού (Bybee, 2000; Hofstein & Lunetta, 

2004). 

 

Μετά το 1980 η επικέντρωση στο Πιαζετιανό μοντέλο διδασκαλίας άρχισε να μειώνεται 

και η προσοχή των εκπαιδευτικών, ερευνητών και ακαδημαϊκών στράφηκε σε μια 

αναπτυσσόμενη προοπτική για τη μάθηση, την οικοδομιστική προσέγγιση. Το 

οικοδομιστικό μοντέλο μάθησης εξυπηρέτησε αρκετούς εκπαιδευτικούς στις Φυσικές 
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Επιστήμες που προσπαθούσαν να κατανοήσουν τις αρχές της γνωστικής επιστήμης αφού 

λειτούργησε ως οργανωτής διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων (Lunetta, 1998). 

Σύμφωνα με το οικοδομιστικό πρότυπο μάθησης οι μανθάνοντες οικοδομούν τις ιδέες και 

την κατανόηση τους για τα φαινόμενα που τους περιβάλλουν με βάση τις προσωπικές τους 

εμπειρίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν μέσα από την εκάστοτε ειδικά σχεδιασμένη 

διδακτική παρέμβαση. Η μάθηση σε αυτό το πρότυπο αποτελεί μια ενεργό, ερμηνευτική 

και επαναληπτική διαδικασία (Tobin, 1990), στην οποία οι μανθάνοντες οικοδομούν τη 

γνώση επιλύοντας γνήσια και επουσιώδη προβλήματα (Polman, 1999; Roth, 1995; 

Williams & Hmelo, 1998). Έρευνες υποστήριξαν πως οι εμπειρίες σε εργαστηριακά 

περιβάλλοντα μάθησης παρέχουν τέτοιες ευκαιρίες στους μανθάνοντες, εάν οι προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών ενεργοποιούν τους μανθάνοντες με τρόπο που να εμπλέκονται 

πνευματικά με επουσιώδη διερευνητικές εμπειρίες, μέσα από τις οποίες θα μπορούν να 

οικοδομήσουν επιστημονικές έννοιες στο πλαίσιο μιας κοινότητας μανθανόντων στο 

εργαστήριο (Roth & Roychoudhury, 1993). Το κοινωνικο-οικοδομιστικό πρότυπο 

μάθησης βρέθηκε να έχει ιδιαίτερες προοπτικές στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. 

Οι Millar και Driver (1987), ανάμεσα σε άλλους, πρότειναν την εφαρμογή επεκτάσιμων, 

αναστοχαστικών διερευνήσεων για την προώθηση της οικοδόμησης επουσιωδών εννοιών 

οι οποίες βασίζονταν στη μοναδική γνώση που έφερναν μαζί τους οι μανθάνοντες στο 

πλαίσιο της ομαδικής εργασίας στο μαθησιακό περιβάλλον.  

 

Στο ίδιο πρότυπο βασίστηκε και η προσέγγιση “learning by doing” στην οποία ο 

διδακτικός σχηματισμός βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία του κοινωνικού 

οικοδομισμού, στη μέθοδο project και σε θεμελιώδη στοιχεία της καθοδηγούμενης 

διερώτησης. Για παράδειγμα, ο Polman (1999) διενήργησε μια εκτεταμένη μελέτη 

περίπτωσης όπου ένας εκπαιδευτικός δημιούργησε κοινότητες μανθανόντων σε ένα 

συνεργατικό περιβάλλον διερώτησης στο οποίο παρέχονταν συνεχώς οι ευκαιρίες για 

ενεργό εμπλοκή στη μάθηση αυθεντικής επιστήμης σε εργαστηριακό περιβάλλον τάξης 

(learning by doing). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 

ερευνητικών ερωτημάτων, η συλλογή, η ανάλυση και η παρουσίαση των δεδομένων για 

την οικοδόμηση και τεκμηρίωση επιστημονικών απαντήσεων στα αναφερόμενα 

ερωτήματα. Επιπρόσθετα, ο ρόλος τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μανθανόντων 

είναι σύνθετος και απαιτεί ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που δημιουργούνται στο 

μαθησιακό περιβάλλον. Ο Polman (1999), στην αναφερόμενη περίπτωση περιγράφει τη 

δυσκολία που αντιμετώπισε στην εναλλαγή διαφορετικών πρακτικών, αφού η 

πραγματικότητα της σχολικής τάξης σε επίπεδο υποδομής και κουλτούρας περιόριζε την 
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παιδαγωγική καινοτομία στην εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης. Οι Williams και 

Hmelo (1998) αναφέρουν: 

Παρόλο που αρκετές δεκαετίες έρευνας μας έχουν προσφέρει μια πλούσια θεωρητική 
βάση για τη φύση της μάθησης και την αξία μεθόδων που βασίζονται στη λύση 
προβλήματος, αυτή η πληροφόρηση είχε σχετικά μικρή επίδραση στις εκπαιδευτικές 
πρακτικές. Δεν έχουμε ακόμη, μια κοινώς αποδεκτή προσέγγιση διδασκαλίας ή μια 
προσεγμένη και προσχεδιασμένη διδακτική μεθοδολογία που να ενσωματώνεται στη 
διδακτική πρακτική και να είναι συνεπής απέναντι στην προσέγγιση του οικοδομισμού 
(σελ. 206). 

 
Η επιστημονική διερώτηση (inquiry) ως πρότυπο διδασκαλίας και μάθησης συνεισφέρει 

προς αυτή την κατεύθυνση, και για αυτό το λόγο έχει λάβει μεγάλη σημασία από 

εκπαιδευτικούς και ερευνητές ως μέρος μιας προσπάθειας για μείωση του χάσματος 

ανάμεσα στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις αυθεντικές επιστημονικές 

διαδικασίες/πρακτικές (e.g. Anderson, 2002; Black, de Jong, 2006; de Jong & van 

Joolingen, 1998; Friedler, Nachmias, & Linn, 1990; Keselman, & Kaplan, 2000; Khalick, 

BouJaoude, Duschl, Hofstein, Lederman, Mamlok, et al., 2004; Klahr & Dunbar, 1988; 

Krajcik, Mamlok & Hug, 1998; Kuhn, Sandoval & Reiser, 2004; White & Frederiksen, 

1998). Οι van Joolingen και Zacharia (2009) υποστηρίζουν πως η μάθηση μέσω 

διερώτησης έχει διττή φύση (σύμφωνα με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται) η οποία 

αναλύεται στη διερώτηση ως μέσο διδασκαλίας και στη διερώτηση ως αποτέλεσμα. Η 

πρώτη πτυχή της διερώτησης σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, σχετίζεται με τη 

διερώτηση ως μια διδακτική προσέγγιση ή ως παιδαγωγική αρχή, ενώ η δεύτερη πτυχή 

της φύσης της διερώτησης σχετίζεται με τα μαθησιακά και διδακτικά αποτελέσματα, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις ικανότητες των ατόμων να κάνουν διερώτηση και να 

αντιλαμβάνονται τη φύση των διαδικασιών που εφαρμόζουν (βλ. Khalick et al., 2004). 

Παρόλα αυτά, η μάθηση μέσω διερώτησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού δεν πρέπει να διεξάγεται αναπαριστώντας ή συνυπολογίζοντας δύο 

διαφορετικούς τρόπους μάθησης. 

 

Όταν γίνεται αναφορά στη διδακτική προσέγγιση της διερώτησης, συνήθως ο όρος 

«διερώτηση» (Inquiry) επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες και για αυτό το λόγο έχει 

οριστεί ευρέως με διαφορετικούς τρόπους στις Φυσικές Επιστήμες. Έχει συσχετιστεί με 

ένα πλατύ φάσμα νοητικών δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία υποθέσεων, με την 

πρακτική λύση προβλήματος, με δραστηριότητες  μοντελοποίησης και άλλων πολλών 

διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στις Φυσικές Επιστήμες. Παρόλο που ο όρος διερώτηση 

επιδέχεται πολλές εναλλακτικές ερμηνείες και μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από 

τις προαναφερθείσες διεργασίες και όχι μόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
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γενικότερο πλαίσιο που να περιλαμβάνει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Grandy & Duschl, 2007):  

• Δημιουργία ερωτημάτων 

• Αναδιαμόρφωση ερωτημάτων 

• Αξιολόγηση ερωτημάτων 

• Σχεδιασμό πειραμάτων 

• Αναδιαμόρφωση των πειραμάτων 

• Συνδυασμό πειραμάτων 

• Παρατηρήσεις φαινομένων 

• Συλλογή δεδομένων 

• Αναπαράσταση δεδομένων 

• Ανάλυση δεδομένων 

• Συσχετισμός δεδομένων με υποθέσεις/μοντέλα και θεωρίες. 

• Αναδιαμόρφωση των υποθέσεων 

• Μάθηση θεωριών 

• Μάθηση μοντέλων 

• Αναθεώρηση μοντέλων 

• Αναθεώρηση θεωριών 

• Σύγκριση εναλλακτικών θεωριών/μοντέλων με δεδομένα 

• Παροχή επεξηγήσεων 

• Έκφραση επιχειρημάτων για/κατά των μοντέλων και των θεωριών 

• Σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων 

• Διεξαγωγή προβλέψεων 

• Καταγραφή δεδομένων 

• Οργάνωση δεδομένων 

• Συζήτηση δεδομένων 

• Συζήτηση θεωριών/ μοντέλων 

• Επεξήγηση θεωριών και μοντέλων 

• Συγγραφή για τα δεδομένα 

• Συγγραφή για τις θεωρίες/μοντέλα 

• Μελέτη των δεδομένων 

• Μελέτη των θεωριών/μοντέλων 
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Πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί σε αρκετά από τα στοιχεία της διερώτησης όπως 

αναφέρονται πιο πάνω και προσπάθησαν να τη χαρακτηρίσουν με πολλούς τρόπους: 

επιστημονικές διαδικασίες, επιστημονική μέθοδος, πειραματικές προσεγγίσεις, λύση 

προβλήματος, κατανόηση προβλημάτων, σχηματισμός υποθέσεων, σχεδιασμός 

πειραμάτων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης, εξέταση των περιορισμών των επιστημονικών επεξηγήσεων, 

μεθοδολογικές στρατηγικές, η γνώση ως προσωρινή αλήθεια, πρακτική δουλειά, εύρεση 

και εξερεύνηση ερωτημάτων, ανεξάρτητος συλλογισμός, δημιουργικές εφευρετικές 

δυνατότητες, εργαστηριακός πειραματισμός (Khalick et al. 2004). Ο de Jong (2006), 

αναφέρει πως παρόλο που υπάρχουν διαφορετικές ταξινομήσεις των πρακτικών και των 

διαδικασιών διερώτησης, οι διαφορές που παρουσιάζονται δεν αναφέρονται σε 

διαφορετικές διαδικασίες αλλά οφείλονται σε λεπτομερείς περιγραφές και αναλύσεις 

συγκεκριμένων διαδικασιών διερώτησης, οι οποίες βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στον 

εργαστηριακό πειραματισμό.  

 

Σύμφωνα με τον de Jong (2006), οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο διδακτικό 

πρότυπο της διερώτησης κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) προσανατολισμός (orientation), 

κατά τον οποίο οι μανθάνοντες διεξάγουν μια πλατιά ανάλυση του περιεχομένου στο 

οποίο πρόκειται να εμπλακούν,  β) η δημιουργία υποθέσεων (hypothesis generation) κατά 

την οποία συγκεκριμένες πτυχές/δηλώσεις  σε σχέση με το περιεχόμενο επιλέγονται για 

διερεύνηση, γ) ο πειραματισμός, κατά τον οποίο διεξάγονται δοκιμές προς διερεύνηση της 

εγκυρότητας της αρχικής υπόθεσης/μοντέλου και σε αυτό το στάδιο διεξάγονται 

προβλέψεις και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα πειράματα και δ) 

εξαγωγή συμπερασμάτων κατά τα οποία εξάγονται συμπεράσματα σε σχέση με την 

εγκυρότητα της αρχικής υπόθεσης και νέες ιδέες οικοδομούνται σε σχέση με το υπό 

μελέτη συγκείμενο. Παρόλο που οι αναφερόμενες διαδικασίες φαίνεται να παρουσιάζονται 

σε μια λογική σειρά, ωστόσο σε μια διαδικασία διερώτησης στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού είναι δυνατό να εφαρμοστούν τα πιο πάνω στάδια σε 

ακανόνιστη σειρά (π.χ. να διεξαχθεί ένα πείραμα, να γίνουν κάποιες προκαταρτικές 

μετρήσεις και στη συνέχεια να διατυπωθεί η αρχική υπόθεση). Στο Διάγραμμα 1 

παρουσιάζεται μια βαθύτερη ανάλυση της διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης, όπως 

αναφέρεται από τον de Jong (2006), η οποία ενδεχομένως να εξαρτάται και να 

επηρεάζεται άμεσα από το συγκείμενο και τις επιδιώξεις του. Η ανάλυση των σταδίων της 

διερώτησης που εμφανίζεται στη συνέχεια, παρουσιάζεται διαγραμματικά με τρόπο που να 

μην υποδεικνύει οποιαδήποτε ιεράρχηση στη σειρά των σταδίων που την αποτελούν. 
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Όπως τονίζεται σε πολλές έρευνες (de Jong, 2006; Grandy & Duschl, 2007) η διδακτική 

προσέγγιση της διερώτησης βασίζεται σε μια ολιστική προοπτική στη βάση της οποίας 

επιλέγονται οι στρατηγικές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της 

εκάστοτε διδακτικής παρέμβασης και οι οποίες καθορίζονται από τις επιδιώξεις, τους 

περιορισμούς και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. 

 
 

Διάγραμμα 1. Ανάλυση των διαδικασιών της διερώτησης σε 4 κατηγορίες σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση του de Jong (2006) 

 
 

Η διδακτική προσέγγιση της διερώτησης όπως παρουσιάζεται από τον de Jong (2006) στο 

πιο πάνω πλαίσιο, βρίσκει άμεση εφαρμογή σε εργαστηριακά περιβάλλοντα 
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πειραματισμού και στη βάση αυτού μπορούν να οριοθετηθούν και να σχεδιαστούν έργα 

και πειραματικές διαδικασίες που να υποστηρίζουν την αναφερόμενη προσέγγιση. 

Ταυτόχρονα, μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να οριοθετήσει σε γενικό επίπεδο τα όρια 

και τα βήματα της επιστημονικής διερώτησης ως μεθόδου διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο 

πλαίσιο υποστηρίζει τις προσπάθειες που διεξάγονται σε εργαστηριακά περιβάλλοντα 

μάθησης και κατά συνέπεια μπορεί να επιλεγεί για τη διεξαγωγή αντίστοιχων διδακτικών 

παρεμβάσεων. Από την άλλη, η επιστημονική διερώτηση ως μια ολιστική διδακτική 

προσέγγιση θέτει ουσιαστικές προϋποθέσεις οι οποίες επεκτείνονται πέρα από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και διεξάγονται στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού (Grandy & Duschl, 2007):  

 Οι μανθάνοντες πρέπει να εμπλέκονται στη διερεύνηση επιστημονικά 

προσανατολισμένων ερωτημάτων. 

 Οι μανθάνοντες  πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα δεδομένα τα οποία τους 

επιτρέπουν να αναπτύσσουν και να αξιολογούν επεξηγήσεις που απευθύνονται σε 

επιστημονικά προσανατολισμένα ερωτήματα. 

 Οι μανθάνοντες χρειάζεται να δημιουργούν επεξηγήσεις μέσα από τα δεδομένα 

που απευθύνονται στα επιστημονικά προσανατολισμένα ερωτήματα. 

 Οι μανθάνοντες πρέπει να αξιολογούν τις επεξηγήσεις τους συγκρίνοντας τις με τις 

εναλλακτικές επεξηγήσεις, ιδίως με αυτές που αντανακλούν στην επιστημονική 

κατανόηση. 

 Οι μανθάνοντες πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους και να δικαιολογούν τις 

προτεινόμενες επεξηγήσεις τους. 

 

Στο πιο πάνω πλαίσιο πρέπει οι μανθάνοντες να αντιδρούν και να ανταποκρίνονται στις 

κριτικές των άλλων μελών της ομάδας τους και να δημιουργούν παράλληλα δική τους 

κριτική για τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των άλλων. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να 

εμπλέκονται και στην αυτοκριτική των δικών τους επεξηγήσεων ενώ παράλληλα 

χρειάζεται να αναστοχάζονται εναλλακτικές επεξηγήσεις χωρίς να έχουν μια μοναδική 

απάντηση στο έργο που επιτελούν (Grandy & Duschl, 2007). Τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο πλαίσιο του διδακτικού προτύπου της διερώτησης από τους  Grandy και 

Duschl (2007), αποτελούν χαρακτηριστικά των προσπαθειών που διεξάγονται σε 

εργαστηριακά περιβάλλοντα πειραματισμού. Σε τέτοια περιβάλλοντα οι μανθάνοντες είναι 

υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση, η οποία πραγματώνεται μέσα από την οικοδόμηση της 

νέας γνώσης που βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες που λαμβάνονται μέσα από 

πειραματικές διαδικασίες, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους και τις υπάρχουσες γνώσεις 
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τους. Στο πλαίσιο τέτοιων προσεγγίσεων οι μανθάνοντες έχουν τη δυνατότητα να 

ρυθμίσουν από μόνοι τους τη διαδικασία οικοδόμησης νοήματος παίρνοντας 

πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια των ενεργητικών διαδικασιών που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν, ενσωματώνοντας σε αυτές τη δική τους εμπειρία με την απαραίτητη 

στήριξη και καθοδήγηση που μπορεί να παρέχεται μέσα από τη δυνητική συνεισφορά 

εργαλείων μάθησης και συγκεκριμένα καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων (van 

Joolingen & Zacharia, 2009).  

 

Μέσα από αρκετές ερευνητικές προσπάθειες την τελευταία δεκαετία, τεκμηριώνεται η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της προσέγγισης της διερώτησης μέσα από την 

ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων και πιο συγκεκριμένα εικονικών 

περιβαλλόντων πειραματισμού (π.χ. Finkelstein et al., 2005; Hsu & Thomas, 2002; 

Huppert & Lazarowitz, 2002; Mikropoulos & Natsis, 2011; Tao & Gunstone, 1999; 

Trundle & Bell, 2010; Vreman-de Olde & de Jong, 2004; Zacharia, 2005; Zacharia et al. 

2008). Εικονικά περιβάλλοντα σε συνδυασμό με διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο 

πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού δύνανται να παρέχουν ευκαιρίες ενεργού 

εμπλοκής σε διαδικασίες διερώτησης και ταυτόχρονα υποστηρίζουν διαδικασίες 

ανάπτυξης και εγκυροποίησης θεωριών για το υπό μελέτη συγκείμενο. Οι Lunetta και 

Hofstein (1991), υποστήριξαν πως τόσο οι πρακτικές δραστηριότητες σε εργαστηριακό 

περιβάλλον (με πραγματικά μέσα πειραματισμού), όσο και οι προσομοιώσεις μπορούν να 

βοηθήσουν τους μανθάνοντες να αντιμετωπίσουν και να λύσουν προβλήματα, να λάβουν 

αποφάσεις και να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Οι Hofstein και 

Lunetta (2004), υποστηρίζουν πως στις περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες εργαστηρίου 

σχεδιάζονται για να εμπλέξουν άμεσα τα άτομα με πραγματικά υλικά και φαινόμενα, τα 

εικονικά περιβάλλοντα ή οι προσομοιώσεις μπορούν να σχεδιαστούν για να παρέχουν 

ουσιώδεις αναπαραστάσεις εμπειριών διερώτησης που συχνά δεν είναι δυνατές τόσο σε 

πρακτικό όσο και σε νοητικό επίπεδο με τη χρήση πραγματικών υλικών (σε αρκετά 

συγκείμενα των Φυσικών Επιστημών).  

 

Σε περιπτώσεις επίμονων δυσκολιών και γνωστικών εμποδίων σε διάφορα συγκείμενα των 

Φυσικών Επιστημών, απαιτείται η αναδιαμόρφωση μαθησιακών περιβαλλόντων με τρόπο 

που να υποστηρίζονται μαθησιακές διεργασίες που εμποδίζονται λόγω συγκεκριμένων  

περιορισμών. Συγκεκριμένα, απαιτείται να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στη 

διδασκαλία θεμελιωδών θεματικών περιοχών (και εννοιών) στο πλαίσιο κατάλληλων 

μαθησιακών περιβαλλόντων, ώστε να παρέχονται στους εμπλεκόμενους οι ευκαιρίες για 
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να οικοδομούν τις ιδέες τους σε ένα μη επικριτικό αλλά σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

μάθησης (Dykstra, Boyle & Monarch, 1992). Ένα παράδειγμα της αναφερόμενης 

διδακτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

για την πιο πάνω διαφοροποίηση είναι ο πειραματισμός μέσω διερώτησης (Inquiry-based 

experimentation), ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί τόσο μέσω Πειραματισμού σε 

Πραγματικό Εργαστήριο όσο και μέσω Πειραματισμού σε Εικονικό Εργαστήριο 

(Finkelstein et al. 2005; Zacharia, 2007). Στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού 

συχνά χρησιμοποιούνται ακολουθίες δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν 

πειράματα, ανάλυση δεδομένων και επεξεργασία ιδεών, με στόχο να καθοδηγηθούν οι 

μανθάνοντες ώστε να αναπτύξουν κατανόηση για τα υπό διερεύνηση φαινόμενα. Πολλές 

έρευνες στο χώρο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών έχουν εντοπίσει ως βασικό 

πλεονέκτημα, τόσο του ΠΠΕ όσο και του ΠΕΕ, το γεγονός ότι επιτρέπουν στα πρόσωπα 

να αλληλεπιδρούν με υλικά και μοντέλα και να κάνουν δοκιμές σε αυθεντικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα διερώτησης (Pearsall, Skipper & Mintzes, 1997; Trundle & Bell, 2010; 

Zacharia et al., 2008). Τα δύο αυτά περιβάλλοντα παρέχουν τη δυνατότητα στα πρόσωπα 

α) να διερευνήσουν το φαινομένο που τους παρουσιάζεται μεταβάλλοντας πραγματικά ή 

εικονικά τις τιμές των παραμέτρων, β) να ενεργοποιήσουν και να εφαρμόσουν 

διαδικασίες, γ) να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών (Hofstein & 

Lunetta, 2004; Tao & Gunstone, 1999).  

 

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω στοιχεία, κάποιοι ερευνητές αμφισβήτησαν στο παρελθόν την 

αναθεώρηση και αναδιοργάνωση του υπάρχοντος πλαισίου μάθησης στις Φυσικές 

Επιστήμες με τρόπο που να περιλαμβάνει τον ΠΕΕ (National Science Teachers 

Association, 1990). Παρόλο που η ενσωμάτωση εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού 

σε μαθησιακά περιβάλλοντα διερώτησης κερδίζει συνεχώς έδαφος και έχει εδραιωθεί τόσο 

σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής, η απουσία τεκμηριωμένου πλαισίου 

εφαρμογής του ΠΕΕ στον εργαστηριακό πειραματισμό συνεισφέρει στη διαφοροποίηση 

που υφίσταται σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς κύκλους. Οι λόγοι αυτής της 

διαφοροποίησης, ανάμεσα στα αποτελέσματα των ερευνών, ήταν πρώτα η στέρηση 

χειροπιαστών εμπειριών που να περιλαμβάνουν άμεσες εμπειρίες με φυσικά και 

πραγματικά υλικά και φαινόμενα, οι οποίες θεωρούνται ουσιαστικές για τη μάθηση, και 

έπειτα η διαδεδομένη θεώρηση πως η χρήση του ΠΕΕ θεωρείται ως μια τελείως 

διαφορετική μέθοδος πειραματισμού από τον  τρόπο που εργάστηκαν αρχικά οι 

επιστήμονες στα αντίστοιχα φαινόμενα (Steinberg, 2000). Τυπικά στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο, διατηρείται η αντίληψη πως η χρήση του ΠΕΕ εισάγεται από την πλειονότητα 
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των εκπαιδευτικών όταν: α) το αντίστοιχο πραγματικό εργαστήριο δεν είναι διαθέσιμο, 

συνοδεύεται από μεγάλο κόστος ή θεωρείται πολύπλοκη η χρήση του, β) το πείραμα που 

θα διεξαχθεί είναι επικίνδυνο, γ) οι τεχνικές που πρέπει να εφαρμοστούν είναι πολύπλοκες 

για τους μανθάνοντες και δ) όταν υπάρχουν σοβαροί χρονικοί περιορισμοί. Με άλλα 

λόγια, ο ΠΕΕ και κατ’ επέκταση τα εικονικά εργαστήρια θεωρούνται ως υποκατάστατο 

των πραγματικών εργαστηρίων, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η χρήση πραγματικών 

υλικών σε πραγματικό εργαστήριο θεωρείται δύσκολη ή επικίνδυνη, αν όχι αδύνατη.  

 

Από την άλλη, κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται πως δεν είναι η απλή επαφή με τα 

πραγματικά υλικά που καθορίζει την επίτευξη της μάθησης, αλλά είναι η χρήση και 

διαχείριση των αντίστοιχων υλικών, πραγματικών ή εικονικών, στο πλαίσιο του 

πειραματισμού στο κατάλληλο διδακτικό πρότυπο, που αποτελούν το ουσιώδες 

χαρακτηριστικό  μιας επιτυχημένης διδακτικής παρέμβασης (Clements, 1999; Zacharia & 

Constantinou, 2008). Σε αυτό το πλαίσιο ο Clements (1999), εξέφρασε την ανάγκη 

αναθεώρησης του υπάρχοντος πλαισίου των πραγματικών εργαστηρίων με τρόπο που να 

περιλαμβάνουν εικονικά εργαλεία και αναπαραστάσεις που διατηρούν με μεγάλη 

πιστότητα τα χαρακτηριστικά των πραγματικών υλικών και φαινομένων. Μια τέτοια 

προσπάθεια για αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου προϋποθέτει πρώτα τον ορισμό και 

την πλήρη διερεύνηση των δυνατοτήτων του εργαστηριακού πειραματισμού όπως 

διεξάγεται στον 21ο αιώνα σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, στη βάση των αρχών 

του κοινωνικο-οικοδομιστικού προτύπου της διερώτησης.   

2.2.Εργαστηριακός Πειραματισμός σε Πραγματικά Εργαστήρια 
 

Ο εργαστηριακός πειραματισμός σε πραγματικά εργαστήρια με πραγματικά υλικά έχει 

συνδεθεί άρρηκτα με τις Φυσικές Επιστήμες και η έρευνα που διεξάγεται σε σχέση με την 

επίδραση του σε διαφορετικές πτυχές της μάθησης απευθύνεται σε τρόπους ενίσχυσης και 

καινοτομίας του, και όχι σε ενδεχόμενη αντικατάσταση του από άλλες πιθανές μαθησιακές 

διαδικασίες που στηρίζονται στη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως είναι για 

παράδειγμα τα εικονικά εργαστήρια. Από μια γνωστική προοπτική, η παρουσίαση και ο 

χειρισμός πραγματικών υλικών σε περιεχόμενο που σχετίζεται με πραγματικές 

καταστάσεις και φαινόμενα αναμένεται να προωθεί την κατανόηση των ατόμων γιατί: α) 

παρέχει συνδέσεις με μηχανισμούς ανάκλησης αποτελεσματικών στρατηγικών λύσης 

προβλήματος (Schliemann & Carraher, 2002), β) μειώνει το γνωστικό φορτίο 

διευκολύνοντας τον τεμαχισμό των στοιχείων των έργων (ή των υπό μελέτη πειραμάτων) 
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σε πιο εύχρηστα διακριτά μέρη (Ericsson, Chase & Faloon, 1980), γ) παρεμποδίζει τους 

μανθάνοντες να χειρίζονται τα έργα/τα πειράματα ως τεχνητά παιχνίδια τα οποία 

σχετίζονται ελάχιστα με τον πραγματικό κόσμο (Verschaffel Greer, & De Corte, 2000), 

και δ) καθιστά ικανούς τους μανθάνοντες να αναπαριστούν νοητικά και να θεμελιώνουν 

ιδέες και υλικά που ενδεχομένως να ήταν πολύ αποσπασματικές/α για να γίνουν 

αντιληπτές/α (Glenberg, Gutierrez, Levin, Japuntich & Kaschak, 2004). Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία του ΠΠΕ, φαίνεται να υποστηρίζει και μη γνωστικά χαρακτηριστικά των 

επιδόσεων των ατόμων σε διαδικασίες λύσης προβλημάτων, όπως είναι για παράδειγμα τα 

κίνητρα των μανθανόντων και το ενδιαφέρον τους σε ένα πείραμα ή έργο (Grigorenko, 

Jarvin & Sternberg, 2002).  

 

Διαχρονικά οι εκπαιδευτικοί στις Φυσικές Επιστήμες, ενθαρρύνονταν τόσο από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα όσο και από την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους να 

χρησιμοποιούν πραγματικά υλικά σε εργαστηριακά περιβάλλοντα για να βοηθήσουν τους 

μανθάνοντες να κατανοήσουν ή να οικοδομήσουν έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Η 

χρήση τέτοιων υλικών ενδέχεται σε διαφορετικές περιπτώσεις να βοηθά του μανθάνοντες 

να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους αφού οι ίδιοι ενθαρρύνονται με αυτό τον τρόπο να 

συμβουλεύονται τις γνώσεις που γνωρίζουν και έχουν οικοδομήσει μέσα από χρόνια 

εμπειρίας με τον πραγματικό κόσμο που τους περιβάλλει (McNeil, Uttal, Jarvin & 

Sternberg, 2009). Έρευνες σε διαφορετικούς κλάδους υποστηρίζουν το συγκεκριμένο 

επιχείρημα. Συγκεκριμένα, ερευνητικά αποτελέσματα υποστηρίζουν πως οι μανθάνοντες 

έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μαθηματικά προβλήματα όταν έχουν πρόσβαση σε 

πραγματικά αντικείμενα και υλικά που συνδέουν το συγκείμενο με πραγματική γνώση από 

την καθημερινότητα, παρά όταν δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια αντικείμενα/υλικά (Hiebert 

& Wearne, 1996; Hiebert, Wearne, & Taber, 1991). Τα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους 

έρευνες στηρίζονται κυρίως στο στοιχείο πως χρησιμοποιώντας ρεαλιστικά υλικά και 

αντικείμενα βοηθούνται οι μανθάνοντες στην εφαρμογή της γνώσης που έχουν ήδη 

οικοδομήσει από την καθημερινότητα και τη χρήση των δικών τους εμπειριών στη 

μάθηση.  

 

Μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν συνήθως οι μανθάνοντες σε αυτό το επίπεδο είναι το 

γεγονός ότι ενδεχομένως να σκέφτονται γενικές ιδιότητες οι οποίες δεν συνδέονται με 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υλικών ή αντικειμένων που χρησιμοποιούν. Αρκετές 

έρευνες και υπάρχουσες θεωρίες εισηγούνται πως αυτό το είδος μεταφοράς και γενίκευσης 

της γνώσης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά όταν το ερέθισμα που δίνεται στους 
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μανθάνοντες (π.χ. μέσω πραγματικών υλικών) είναι αντιληπτικά πολύ πλούσιο (Bassok & 

Holyoak, 1989; Goldstone & Sakamoto, 2003; Sloutsky, Kaminski, & Heckler, 2005; 

Sweller, 1994; Uttal, Scudder, & DeLoache, 1997). Τέτοια χαρακτηριστικά πραγματικών 

υλικών τα οποία είναι ρεαλιστικά αλλά πολύ πλούσια στην αντίληψη των μανθανόντων 

αρχικά μπορούν να ενεργοποιήσουν υπάρχουσες γνώσεις από τον πραγματικό κόσμο και 

να βοηθήσουν τους μανθάνοντες να οικοδομήσουν σχετικές επεξηγήσεις επί του 

συγκειμένου. Παρόλα αυτά, τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία ενδεχομένως να καταλήξουν 

να είναι πλεονάζοντα όταν ενεργοποιούνται υπάρχουσες γνώσεις από τον πραγματικό 

κόσμο (van Gog, Paas & van Merrienboer, 2008). Επειδή οι μανθάνοντες όταν 

εμπλέκονται σε πειραματικές διαδικασίες ή διαδικασίες λύσης προβλήματος είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αγνοήσουν τις  πλεονάζουσες πληροφορίες, είναι πιθανή η 

ενδεχόμενη αύξηση του γνωστικού φορτίου (Kalyuga, Ayres, Chandler & Sweller, 2003). 

Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα η προσοχή των ατόμων να επικεντρωθεί σε 

εξωτερικά και επιφανειακά χαρακτηριστικά όπως είναι το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα 

κλπ., ενός αντικειμένου ή υλικού, ενώ η διερεύνηση να επικεντρώνεται σε άλλες 

αφηρημένες ιδέες που υπερβαίνουν την εξωτερική εμφάνιση ενός αντικειμένου.  

 

Επιπρόσθετα, η έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πραγματικών υλικών και η 

υποβάθμιση κάποιων άλλων, ενδεχομένως να αποτελέσει εμπόδιο στην κατανόηση των 

ατόμων γιατί μπορεί να προαπαιτεί την αλλαγή ή τροποποίηση των υφιστάμενων 

αναπαραστάσεων που κατέχουν τα γνωστά σε αυτούς υλικά και αντικείμενα. Η διαδικασία 

μιας τέτοιας τροποποίησης θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη ιδιαίτερα όταν η νοητική 

αναπαράσταση τέτοιων υλικών είναι ήδη καθιερωμένη στα μυαλά των ατόμων (Mack, 

1995; McNeil & Alibali, 2005). Συνεπώς, η εφαρμογή του ΠΠΕ, αφού προϋποθέτει τη 

χρήση των πραγματικών υλικών χρειάζεται να καθορίζεται μέσα από στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τη θετική ή αρνητική επίδραση τους στη μαθησιακή διαδικασία.   

 

Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της επίδρασης των πραγματικών υλικών όπως 

παρουσιάζονται στην έρευνα των McNeil et al. (2009) υποστηρίζουν και επεκτείνουν τη 

θεωρία για το γνωστικό φορτίο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το υπό μελέτη περιεχόμενο 

πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που: α) να μεγιστοποιεί τη χρήση των γνωστικών πηγών 

των μανθανόντων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο (κατάλληλο 

φορτίο) και β) να ελαχιστοποιεί τη χρήση των γνωστικών πηγών των μανθανόντων σε 

δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο (εξωτερικό/επιπρόσθετο 

φορτίο). Αρκετές έρευνες έχουν παρουσιάσει ανταλλαγές ή εναλλαγές ανάμεσα στα δύο 
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αναφερόμενα επίπεδα γνώσης (π.χ. Kalyuga et al., 2003). Συγκεκριμένα, όταν οι 

μανθάνοντες χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα γνώσης χρειάζονται επιπρόσθετη 

στήριξη από υλικά και αντικείμενα που παρέχουν το κατάλληλο γνωστικό φορτίο. 

Αντίθετα, όταν οι μανθάνοντες χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα γνώσης, η 

επιπρόσθετη στήριξη για το κατάλληλο γνωστικό φορτίο είναι πλεονάζουσα και φαίνεται 

να εμποδίζει τη μάθηση και τις επιδόσεις των ατόμων αυξάνοντας το εξωτερικό φορτίο. 

Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συμβαίνει και με τη χρήση των πραγματικών υλικών στο 

πραγματικό εργαστήριο αφού παρουσιάζονται επιδράσεις και στα δύο επίπεδα.  

2.2.1.Η θεωρία του γνωστικού φορτίου στον εργαστηριακό πειραματισμό 
 

Η θεωρία του γνωστικού φορτίου αποτελεί μια θεωρητική βάση για το σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού και κατ’ επέκταση διδακτικών παρεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένου 

και του εργαστηριακού πειραματισμού) για την υποστήριξη και  προώθηση της μάθησης. 

Η βασική προϋπόθεση/υπόθεση της αναφερόμενης θεωρίας είναι πως η μάθηση 

παρεμποδίζεται όταν τα διδακτικά εργαλεία και υλικά (τεχνολογικά εμπλουτισμένα ή μη) 

υπερβαίνουν τις γνωστικές πηγές των μανθανόντων (Cook, 2006). Ερευνητικά 

αποτελέσματα καταδεικνύουν πως διάφορα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γνωστικής 

δομής είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο διδακτικό σχεδιασμό ή μετασχηματισμό. Ειδικότερα, 

η θεωρία του γνωστικού φορτίου βασίζεται σε μια γνωστική δομή που αποτελείται από 

περιορισμένη εργαζόμενη μνήμη η οποία αλληλεπιδρά με μια απεριόριστη μακρόχρονη 

μνήμη (Chandler & Sweller, 1992; Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). Η ευκολία με 

την οποία οι πληροφορίες είναι επεξεργάσιμες στην εργαζόμενη μνήμη, αποτελεί βασική 

επιδίωξη της θεωρίας του γνωστικού φορτίου. Καθώς μια χαμηλού επιπέδου 

πληροφόρηση εισρέει στα αντιληπτικά συστήματα του εγκεφάλου μέσω των καναλιών 

των αισθήσεων, παρατηρείται μια περιορισμένη δυνατότητα περεταίρω επεξεργασίας των 

πληροφοριών και σύνδεσης τους με την ήδη υπάρχουσα γνώση.  

 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η επιβάρυνση που δέχεται η εργαζόμενη μνήμη μπορεί να 

μειωθεί είτε με την αύξηση της χωρητικότητας της ή με τη μείωση του γνωστικού 

φορτίου. Η εργαζόμενη μνήμη χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: το εικονικο–χωρικό 

τμήμα (visuo-spatial sketchpad) και το φωνολογικό τμήμα (phonological loop), η οποία 

αρχικά επεξεργάζεται εικονικές και λεκτικές πληροφορίες ανεξάρτητα. Όταν δύο μεγάλα 

ανεξάρτητα συστήματα  επεξεργασίας της εργαζόμενης μνήμης συνδέονται με ένα μεγάλο 

φορτίο πληροφόρησης το οποίο να υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός εκ των δύο 
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συστημάτων, τότε μειώνονται οι πιθανότητες διαχείρισης των πληροφοριών ανάμεσα στα 

δύο αυτά συστήματα. Συνεπώς, η χρήση περισσότερων μορφών παρουσίασης 

αναπαραστάσεων μπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης 

(Kirschner, 2002; Mayer, 2001)  

 

Ένας τρόπος για να μειωθεί το γνωστικό φορτίο είναι η οικοδόμηση γνωστικών σχημάτων. 

Σύμφωνα με την ομώνυμη θεωρία, η γνώση βρίσκεται αποθηκευμένη σε συγκεκριμένα 

σχήματα-διαγράμματα στη μακρόχρονη μνήμη ώστε να είναι οργανωμένη και προσβάσιμη 

όποτε απαιτείται (Chi et al., 1982). Τα αναφερόμενα σχήματα βοηθούν στην οργάνωση και 

σύνδεση σχετικών πληροφοριών, αυξάνοντας την πιθανότητα σχετικές πληροφορίες να 

είναι στη συνέχεια διαθέσιμες σε αντίστοιχα μαθησιακά έργα (Glaser, 1990). Παρόλο που 

ένα γνωστικό σχήμα μπορεί να οργανώσει ένα υπολογίσιμο πλήθος πληροφοριών, η 

επεξεργασία του πραγματοποιείται ως μια μοναδική μονάδα στην εργαζόμενη μνήμη. Με 

αυτό τον τρόπο τα γνωστικά σχήματα μειώνουν το φόρτο εργασίας της εργαζόμενης 

μνήμης σε λίγες μονάδες πληροφόρησης ανά πάσα στιγμή (Kalyuga, Chandler & Sweller, 

1999; Kirschner, 2002). Επιπρόσθετα, το φορτίο της εργαζόμενης μνήμης μπορεί να 

μειωθεί μέσω αυτοματοποιημένων κανόνων. Τα σχήματα διαφοροποιούνται σε σχέση με 

το βαθμό αυτοματοποίησης τους. Ωστόσο, όταν ασυνείδητα τα αναφερόμενα σχήματα 

γίνονται επεξεργάσιμα στην εργαζόμενη μνήμη, απελευθερώνεται κάποια από τη 

δυνατότητα-χωρητικότητα της για  περεταίρω επεξεργασία (Sweller et al., 1998).  

 

Η προϋπάρχουσα γνώση εύκολα μπορεί να εισαχθεί στη θεωρία των γνωστικών 

σχημάτων. Υψηλά επίπεδα υπάρχουσας γνώσης υποδεικνύουν πως τα γνωστικά σχήματα 

που έχουν οικοδομηθεί προηγουμένως μπορούν να επανακτηθούν με αρκετά εύκολο 

τρόπο. Τέτοια σχήματα βοηθούν τις πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση 

ώστε να συνδεθούν με τα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα (Valcke, 2002). Συνεπώς, η 

ύπαρξη διαθέσιμων γνωστικών σχημάτων μπορεί να μειώσει το γνωστικό φορτίο που 

επιβαρύνει την εργαζόμενη μνήμη. Στην περίπτωση που ελάχιστα γνωστικά σχήματα είναι 

διαθέσιμα για την επεξεργασία νέων δεδομένων και πληροφοριών, (τυπικό σενάριο για 

μανθάνοντες σε εισαγωγικά προγράμματα σπουδών και ειδικότερα σε εργαστηριακά 

μαθήματα), η εργαζόμενη μνήμη, ενδεχομένως να υπερφορτωθεί. Για παράδειγμα, σε 

περίπτωση που καλέστηκαν οι μανθάνοντες να κατηγοριοποιήσουν αναπαραστάσεις 

χημικών εξισώσεων και να συσχετίσουν γραφικές παραστάσεις και κινούμενα σχέδια σε 

μοριακό επίπεδο στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, τα άτομα με 

περισσότερες δυνατότητες και με ισχυρό υπόβαθρο, ήταν ικανά να κατηγοριοποιήσουν 
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διαφορετικές αναπαραστάσεις σε οργανωμένες εννοιολογικές ομάδες (Kozma & Russell, 

1997). Από την άλλη, άτομα με χαμηλό υπόβαθρο, αντιμετώπισαν προβλήματα γνωστικού 

φορτίου με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ερμηνείες και οι προσπάθειες τους σε μια 

επιφανειακή δομή κατηγοριοποίησης και κατανόησης του συγκειμένου.  

 

Ανεξαρτήτως προϋπάρχουσων γνώσεων, στο πλαίσιο του ΠΠΕ, οι χειροπιαστές εμπειρίες 

αφής (βασικό χαρακτηριστικό του ΠΠΕ) με πραγματικά υλικά μπορούν να μειώσουν το 

γνωστικό φορτίο στην εργαζόμενη μνήμη ενός ατόμου κατά τη διεξαγωγή της μάθησης 

και κατά συνέπεια να υποστηρίξουν πιο πολύπλοκη και σύνθετη κατανόηση, γεγονός που 

χρειάζεται να συνυπολογίζεται σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής του συγκεκριμένου 

πειραματικού μέσου. Παρόλο που δεν υπάρχουν σήμερα ξεκάθαρα συμπεράσματα σε 

σχέση με τον τρόπο που η αφή με πραγματικά υλικά σε πραγματικά εργαστήρια  επηρεάζει 

τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι έρευνες για το γνωστικό φορτίο σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των ερευνών που συνδυάζουν την αφή με τις άλλες αισθήσεις (π.χ. όραση 

και ακοή), αφήνουν ανοικτή μια υποσχόμενη προοπτική ως προς τη συνεισφορά που 

μπορεί να έχει η εφαρμογή της στο πλαίσιο του ΠΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες (βλ. 

Zacharia & Olympiou, 2011). 

 

Επιπρόσθετα με την ενεργό αφή (active touch) σε πραγματικά υλικά και πειραματικές 

διατάξεις (φυσικότητα υλικών), η εφαρμογή του ΠΠΕ συνδέεται άμεσα με τη χρήση 

υλικών και πειραματικών διατάξεων. Η οποιαδήποτε σχεδιασμένη προσπάθεια εφαρμογής 

του χρειάζεται να μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα των πραγματικών υλικών και 

αντικειμένων και να ελαχιστοποιεί τα μειονεκτήματα τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Συγκεκριμένες έρευνες, καταδεικνύουν έμμεσα πως η χρήση αξιοπρόσεκτων υλικών που 

χαρακτηρίζονται από πλούσιες μεταβλητές στο εργαστήριο μπορεί να είναι 

αντιπαραγωγική όταν η επιδίωξη της παρέμβασης στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό του πραγματικού υλικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κρίνεται ουσιαστική η 

ενσωμάτωση της χρήσης υλικών σε μια εξιδανικευμένη κατάσταση π.χ. (χρήση ΠΕΕ), 

καθώς και η εφαρμογή υλικών και πειραματικών διατάξεων που δεν είναι τόσο πλούσια/ες 

σε διαφορετικές μεταβλητές που δεν επιδιώκονται να διερευνηθούν σύμφωνα με τις 

προσχεδιασμένες μαθησιακές επιδιώξεις. 

 

Παρά το γεγονός όμως πως οι πλούσιες διατάξεις ενδεχομένως να οδηγήσουν σε 

περισσότερα λάθη, τα πραγματικά αντικείμενα σε πραγματικές διατάξεις συνοδεύονται 

από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με την κατανόηση των μανθανόντων στις 
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Φυσικές Επιστήμες. Όταν διεξάγονται ανεπίσημες συζητήσεις στο πλαίσιο μιας ομάδας 

στο εργαστήριο, θεωρείται επικερδής η αναφορά σε μεταβλητές που δεν σχετίζονται με το 

υπό μελέτη θέμα, γιατί η αναγνώριση τους προκαλεί συζητήσεις που ενδεχομένως να 

συνεισφέρουν στην επίλυση υποκείμενων γνωστικών εμποδίων που να απαγορεύουν την 

αναθεώρηση υφιστάμενων εναλλακτικών ιδεών. Παράλληλα, η εφαρμογή πραγματικών 

πειραματικών διατάξεων συνδέει άμεσα το υπό μελέτη συγκείμενο με τον πραγματικό 

κόσμο και το υπό μελέτη φαινόμενο, γεγονός που υποστηρίζει τις νοητικές συνδέσεις 

ανάμεσα στον εργαστηριακό πειραματισμό και την καθημερινότητα. Συνεπώς, 

συνυπολογίζοντας τις αντιθέσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής 

του ΠΠΕ σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές ως προς την επίτευξη κατανόησης, 

απαιτείται η εύρεση ενός πλαισίου που να τεκμηριώνει αρχικά θεωρητικά και έπειτα 

εμπειρικά τη χρήση η όχι πραγματικών υλικών και πειραματικών διατάξεων. Η αναφορά 

στη θεωρία του γνωστικού φορτίου σε σχέση με την επιλογή του πειραματικού μέσου στη 

μαθησιακή διαδικασία υπόκειται σε περεταίρω διερεύνηση εάν πρόκειται να βρεθεί μια 

κοινή μεθοδολογία συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στις Φυσικές Επιστήμες που να 

αξιοποιεί επιλεκτικά τα πλεονεκτήματα του κάθε πειραματικού μέσου.  

2.2.2.Ιστορική εξέλιξη του Πειραματισμού σε Πραγματικά Εργαστήρια 
 

Ο ΠΠΕ, παραδοσιακά θεωρήθηκε ως η κύρια προϋπόθεση για μια επιτυχημένη 

διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, κυρίως γιατί το πείραμα αποτελούσε το βασικό 

εργαλείο επιβεβαίωσης των υφιστάμενων επιστημονικών θεωριών. Με βάση αυτό το ρόλο, 

το πείραμα δυνητικά μπορούσε να πείσει τους μανθάνοντες για την επάρκεια της υπό 

μελέτη και επιστημονικά αποδεδειγμένης θεωρίας (Raftopoulos & Constantinou, 2000). Ο 

συγκεκριμένος ρόλος του πειράματος βασιζόταν στη θέση πως το πείραμα ακολουθεί 

πάντα τη θεωρία, ώστε να την επιβεβαιώνει εμπειρικά (διαδεδομένη θεώρηση για το 

πείραμα μέχρι και το 1960). Η αναφερόμενη θέση για το ρόλο του πειράματος δέχθηκε 

κριτική τόσο στην επιστήμη όσο και στην εκπαίδευση σε φιλοσοφικούς, ψυχολογικούς και 

εκπαιδευτικούς κύκλους. Σύμφωνα με τους Raftopoulos & Constantinou, (2000) το κύριο 

επιχείρημα αυτής της κριτικής ήταν: α) Οι μανθάνοντες έχουν δημιουργήσει ένα συμπαγές 

πλέγμα πεποιθήσεων, διαισθητικών θεωριών και φαινομενολογικά πρωτόγονων ιδεών (p-

prims, diSessa,1993), σε σχέση με το φυσικό κόσμο προτού εμπλακούν σε οποιοδήποτε 

μάθημα των Φυσικών Επιστημών, το οποίο συνδέεται με μια εναλλακτική, αλλά έντονα 

θεμελιωμένη θεωρία σε σχέση με τα υπό-μελέτη συγκείμενα στο πλαίσιο της τάξης 

(κριτική ψυχολογίας). β) Η γνώση που οι μανθάνοντες εμπλέκουν σε μια περίπτωση της 
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μαθησιακής διαδικασίας επηρεάζει το νόημα που πρόκειται να οικοδομηθεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. γ) Τα πειράματα δεν είναι ικανά για την επαρκή τεκμηρίωση 

θεωρητικών ιδεών, αφού από μόνα τους δεν αποτελούν το θεμελιώδες κριτήριο για την 

επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές αντιμαχόμενες θεωρίες (κριτική φιλοσοφίας). Η 

αναφερόμενη κριτική για τον ΠΠΕ συνοδεύτηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης με 

συστηματικό τρόπο, των εναλλακτικών θεωριών των μανθανόντων, η οποία οδήγησε στη 

σύγκριση των εναλλακτικών/διαισθητικών θεωριών με τις υφιστάμενες, επιστημονικά 

αποδεκτές θεωρίες στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Ο στόχος αυτής της 

προσπάθειας ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μανθάνοντες τις άδηλες αρχές που 

χρησιμοποιούν για να οργανώσουν την κατανόηση τους για τον κόσμο, να απομονώσουν 

τα σημεία στα οποία οι δικές τους διαισθητικές ιδέες έρχονται σε σύγκρουση με τις 

επιστημονικά αποδεκτές και τελικά να συνειδητοποιήσουν πως οι τελευταίες είναι 

καταλληλότερες για την κατανόηση και την επεξήγηση του κόσμου που τους περιβάλλει 

καθώς και για την οικοδόμηση των επιστημονικά αποδεκτών εννοιών που θεωρούνται 

αναγκαίες στο υπό μελέτη συγκείμενο. Οι Raftopoulos & Constantinou (2000), αναφέρουν 

πως με βάση την αναφερθείσα κατάσταση το πείραμα σε εργαστήριο (όπως είναι κοινώς 

αντιληπτό) χάνει κάποια από την αίγλη του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το πείραμα δεν 

εξακολουθεί να αποτελεί χρήσιμο διδακτικό εργαλείο στη μάθηση των Φυσικών 

Επιστημών. Απλά εγκυροποιείται η θέση πως το πείραμα δεν αποτελεί πανάκεια από μόνο 

του στις Φυσικές Επιστήμες, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από το κατάλληλο θεωρητικό 

υπόβαθρο. Η κλασσική αντίληψη για το πείραμα απομονώνει συγκεκριμένα βήματα στον 

εργαστηριακό πειραματισμό και αναφέρεται στη λήψη εξωτερικών δεδομένων, στη 

νοητική επεξεργασία των εσωτερικών αναπαραστάσεων αυτών των δεδομένων, ώστε να 

εξευρεθεί η κατάλληλη λύση σε κάποιο υφιστάμενο πρόβλημα και στα εξερχόμενα 

δεδομένα μιας πιθανής λύσης/επεξήγησης η οποία τίθεται σε δοκιμές. Με αυτό τον τρόπο 

ακολουθεί η εμπειρική διαπίστωση της επάρκειας της σε συνδυασμό με ένα σώμα 

υφιστάμενης επιστημονικά αποδεκτής σχέσης. Το αναφερόμενο κλασσικό πρότυπο στις 

Φυσικές Επιστήμες αντιστοιχεί στο θετικιστικό πρότυπο της εμπειρίας, της νοητικής 

επεξεργασίας των εμπειριών και των εισερχόμενων δεδομένων και του επερχόμενου 

πειράματος για την εμπειρική τεκμηρίωση των επικείμενων συμπερασμάτων.  

 

Από την άλλη, η έρευνα στην ιστορία της επιστήμης φανερώνει πως το πείραμα 

διαδραματίζει ένα πολύ πιο πλούσιο ρόλο από την απλή εμπειρική δοκιμή της επάρκειας 

επιστημονικών θεωριών (Franklin, 1986; Gooding, Pinch & Schaffer, 1989; Gooding, 

1990; Hacking, 1983; Nersessian, 1984). Σύμφωνα με τις νέες τάσεις της γνωστικής 
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επιστήμης το μυαλό δεν λειτουργεί αυτόνομα από το περιβάλλον, με την αίσθηση πως η 

σχέση του με αυτό δεν είναι η παθητική λήψη πληροφοριών και η στείρα επεξεργασία 

αυτών των πληροφοριών για την εύρεση μιας λύσης σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Αντιθέτως, οι στρατηγικές του μυαλού περιλαμβάνουν δράσεις στο περιβάλλον οι οποίες 

αποτελούν μέρος ενός γενικότερου συστήματος δραστηριοτήτων λύσης προβλήματος 

(Clark, 1997) καθώς και της οικοδόμησης/δημιουργίας θεωριών (Raftopoulos & 

Constantinou, 2000). Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το αποτέλεσμα μιας δράσης των 

ατόμων στο περιβάλλον ή σε ένα εργαστηριακό πείραμα, δεν αποτελεί απλά μια δοκιμή 

μιας επικείμενης λύσης σε ένα πρόβλημα, αλλά αποτελεί μια ενεργό παρέμβαση στο 

περιβάλλον (μείωση γνωστικού φορτίου του προβλήματος) με γενικότερο σκοπό την 

ανακάλυψη νέων δεδομένων και την οικοδόμηση νέων αναπαραστάσεων που θα 

προσδώσουν νέες προοπτικές και στοιχεία στην οικοδόμηση επιστημονικά τεκμηριωμένων 

θεωριών και επεξηγήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η διαδικασία «εισερχόμενες 

πληροφορίες-επεξεργασία-εξερχόμενες πληροφορίες» αποτελεί μέρος ενός 

υποσυστήματος δράσης των μανθανόντων (action loop), στο οποίο παρουσιάζονται 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη σκέψη και στις δράσεις με αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση 

ή απλοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην οικοδόμηση επιστημονικής 

σκέψης και εννοιολογικής κατανόησης (Clark, 1997).  

 

Συνυπολογίζοντας τις πιο πάνω θέσεις στη συζήτηση που γίνεται για το ρόλο του 

πειράματος (με πραγματικά υλικά σε πραγματικό εργαστήριο), γίνεται αντιληπτό πως 

σήμερα ο εργαστηριακός πειραματισμός διαδραματίζει ένα θεμελιακό και ταυτόχρονα πιο 

πολύπλοκο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία από αυτόν που παραδοσιακά υπολογιζόταν. Ο 

ΠΠΕ δεν αποτελεί απλά ένα μέσο για την επιβεβαίωση μιας θεωρίας (όπως θωρήθηκε από 

τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης και αποτέλεσε το υποκατάστατο των θεωρητικών 

διαλέξεων που αποσκοπούσαν στη μετάδοση της γνώσης), ή ένα μέσο για την επιλογή 

ανάμεσα σε διαφορετικές αλληλοσυγκρουόμενες προβλέψεις και εναλλακτικές θεωρίες 

(όπως αντιμετωπίζεται από αρκετές «μοντέρνες» προσεγγίσεις που στηρίζονται σε 

οικοδομιστικά πρότυπα στην εκπαίδευση) (Raftopoulos & Constantinou, 2000). 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία οικοδόμησης 

νοήματος, και συνεπώς το προϊόν αλληλεπίδρασης μυαλού και φυσικού περιβάλλοντος, ο 

εργαστηριακός πειραματισμός παρέχει τα μέσα για αυτή την αλληλεπίδραση και 

ενεργοποιεί αυτή τη διαδικασία μέσα από την οικοδόμηση νοήματος κατά την πειραματική 

διαδικασία.  
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Οι διδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών που στηρίζονται στο πρότυπο της 

διερώτησης φαίνεται να συνυπολογίζουν αυτή τη αναδιαμόρφωση του ρόλου του 

εργαστηριακού πειράματος στην οικοδόμηση νοήματος. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση 

του διδακτικού προτύπου της διερώτησης σε εργαστηριακά περιβάλλοντα, όπως είναι 

αυτή που επιχειρήθηκε από την ερευνητική ομάδα της φυσικής στο Πανεπιστήμιο της 

Ουάσιγκτον (McDermott and the Physics Education Group at the University of 

Washington, 1996), επιδιώκει να εξοικειώσει τους μανθάνοντες με μια διαδικασία χρήσης 

πειραματικών δεδομένων ως ένα μέσο αναγνώρισης της ανάγκης οικοδόμησης νέων 

εννοιών, νέων λειτουργικών ορισμών χρήσιμων οντοτήτων και την εφαρμογή αυτών, σε 

συνδυασμό με τα πειραματικά αποτελέσματα, στη σύνθεση μοντέλων τα οποία 

πρόσκεινται συνεχώς σε βελτιωτικές αλλαγές περεταίρω εγκυροποίησης κάτω από το 

ενδεχόμενο εμφάνισης  συνεχώς νέων δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά το πείραμα 

καθορίζει ποιες πτυχές μιας υπόθεσης ή μιας υπό διερεύνηση θεωρίας είναι έγκυρες ή 

χρήζουν αναδιαμόρφωσης. Επιπρόσθετα παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 

αλληλεπιδρώντων μεταβλητών και μέσα από την επιβεβαίωση των υποθέσεων, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας θεωρίας ή ενός μοντέλου. Έπειτα ο 

βαθμός στον οποίο το μαθησιακό αποτέλεσμα είναι επιστημονικά αποδεκτό δεν 

καθορίζεται από την επικάλυψη των αναφερόμενων αποτελεσμάτων με την επιστημονικά 

αποδεκτή γνώση, αλλά από τα πειράματα στα οποία οι ίδιοι οι μανθάνοντες είχαν 

πρόσβαση μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Ο βαθμός της καταλληλότητας των 

ιδεών και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που εκφράζονται στο πλαίσιο του ΠΠΕ 

καθορίζεται από την επιστημολογική βάση της πειραματικής διαδικασίας που οδήγησε 

στην οικοδόμηση νοήματος. Σε αυτή την περίπτωση η πραγματική μάθηση αποτελεί 

αποτέλεσμα μιας λογικής επιχειρηματολογίας η οποία στηρίζεται σε πειραματικά 

δεδομένα.  

2.2.3.Χαρακτηριστικά του Πειραματισμού σε Πραγματικά Εργαστήρια 
 

Ο ΠΠΕ με βάση την πιο πάνω προοπτική δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο διδακτικής 

που προκαλεί την τροποποίηση ή απλά την αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών των 

μανθανόντων προς τις επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις, ούτε ως ένα μέσο εμπέδωσης 

θεωρητικής γνώσης. Ο ΠΠΕ σήμερα ορίζεται ως μια μαθησιακή εμπειρία η οποία 

επιτρέπει στα άτομα να αλληλεπιδρούν με πραγματικά υλικά και φυσικά μοντέλα στο 

εργαστήριο, με σκοπό την άμεση παρατήρηση και την κατανόηση φαινομένων. Μέσα από 

αυτή την εμπειρία ο ΠΠΕ εφαρμόζεται συνεχώς για την οικοδόμηση ενός συνεχούς 
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εννοιολογικού πλαισίου και καθοδηγεί την επικείμενη ανάπτυξη και αξιολόγηση 

θεωρητικών μοντέλων συνυπολογίζοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μυαλό και στο 

φυσικό κόσμο, επεκτείνοντας παράλληλα τα γνωστικά όρια των μανθανόντων, πέρα από 

τους βιολογικούς περιορισμούς του ανθρώπινου μυαλού.  Το πρωτεύον και κυριότερο 

χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί τον ΠΠΕ από οποιαδήποτε άλλη μορφή 

πειραματισμού (π.χ. ΠΕΕ), είναι η φυσικότητα (physicality) των πραγματικών υλικών, 

αφού λαμβάνει χώρα στο φυσικό κόσμο.  

 

Η «φυσικότητα» ορίζεται ως η κυριολεκτική αφή χειροπιαστών υλικών και πειραματικών 

διατάξεων. Η αφή στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, συχνά περιγράφεται ως 

μια ενεργός ανακαλυπτική αίσθηση, σύμφωνα με την οποία τα χαρακτηριστικά ενός 

αντικειμένου (π.χ. η σκληρότητα, η δομή, το βάρος, η αδράνεια, το σχήμα, η απαλότητα, η 

γλοιώδης υφή, η θερμοκρασία κλπ) γίνονται αντιληπτά από κάποιο μανθάνοντα μέσα από 

το απτό άγγιγμα του στο αντικείμενο (Loomis & Lederman, 1986). Από τις πέντε 

ανθρώπινες αισθήσεις–όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή–μόνο η αίσθηση της αφής 

παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα να τροποποιούν και να χειρίζονται τον κόσμο γύρω τους 

(Millar, 1999). Σύμφωνα με τους Jones, Minogue, Tretter, Negishi & Taylor (2006), η αφή 

μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: την ενεργητική αφή και την παθητική αφή. Η 

ενεργητική αφή περιλαμβάνει τις σκόπιμες δράσεις που επιλέγει να διενεργήσει κάποιο 

άτομο ενώ η παθητική αφή μπορεί να συμβεί χωρίς την κίνηση ή την έναρξη κάποιας 

συγκεκριμένης δράσης. Το χαρακτηριστικό της φυσικότητας στο πλαίσιο του ΠΠΕ 

κατηγοριοποιείται κάτω από την κατηγορία της ενεργητικής αφής. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση ενός πειραματικού έργου, στο οποίο απαιτείται η αίσθηση της θερμοκρασίας 

ενός αντικειμένου (π.χ. αν ένας παρατηρητής νιώθει το αντικείμενο ζεστό ή κρύο), είναι 

απαραίτητο ο παρατηρητής να αγγίξει σκόπιμα το αντικείμενο. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η 

αφή ορίζεται ως η αίσθηση που κάνει κάτι (π.χ. ένα αντικείμενο) πραγματικό. Σύμφωνα με 

τους Hatwell, Streri & Gentaz, (2003), τα χέρια ενός παρατηρητή δεν παρέχουν απλά τη 

κιναισθητική δυνατότητα της μετακίνησης ή μεταμόρφωσης των αντικειμένων στο 

περιβάλλον μας, αλλά επιπρόσθετα παρέχουν τη δυνατότητα μιας ενεργούς αντιληπτικής 

λειτουργίας. Για αυτό το λόγο η αίσθηση της αφής είναι ζωτικής σημασίας για τις 

προσπάθειες που καταβάλλονται για διερεύνηση και ανακάλυψη του κόσμου που μας 

περιβάλλει (Minogue & Jones, 2009). Οι Taylor, Lederman & Gibson (1974), εισηγούνται 

πως κάτι που αγγίζει και βλέπει ένας παρατηρητής σκόπιμα, είναι πιο πραγματικό από κάτι 

που απλά βλέπει ο ίδιος παρατηρητής. Οι Klatzky, Lederman, & Metzger (1985), 

επιχειρηματολογούν πως η αφή είναι εξίσου σημαντική με την όραση, όσον αφορά στην 
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αντίληψη των ατόμων μέσα από τις αισθήσεις τους και περίγραψαν χωριστά τη 

συνεισφορά της κάθε αίσθησης. Συγκεκριμένα, σημείωσαν πως η αίσθηση της αφής 

παρέχει πληροφορίες που συνδέονται πρωταρχικά με την κωδικοποίηση της κάθε ουσίας 

(σε μικροεπίπεδο, όπως τη δομή, την ελαστικότητα, την εσωτερική διαμόρφωση και το 

ιξώδες), ενώ η όραση παρέχει πληροφορίες που συνδέονται πρωταρχικά με την 

κωδικοποίηση της μορφής σε μακροεπίπεδο. Οι Ernst και Banks (2002) εισηγούνται πως η 

αντίληψη βασίζεται σε ένα σταθμισμένο συνδυασμό από κώδικες (cues) που καθορίζονται 

από την όραση και την αφή, με τη στάθμιση να εξαρτάται από την αξιοπιστία των 

αναφερόμενων κωδικών. Το μοντέλο των Ernst και Banks (2002), υποστηρίζει πως 

διαφορετικές συμπεριφορές που στηρίζονται στην αντίληψη των ατόμων εκδηλώνονται 

μέσα από τη χρήση απτών ή εικονικών πληροφοριών, σύμφωνα με το βαθμό ασυμφωνίας 

ανάμεσα σε απτές και εικονικές πληροφορίες.  

 

Συγκεκριμένα δυτικά φιλοσοφικά ρεύματα (βλ. Han & Black, 2011) θεωρούν πως η 

αντίληψη και η κατανόηση διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον αναφερόμενο 

δυισμό, η αντίληψη ανέκαθεν θεωρήθηκε ως «πραγματική» (physical) στη φύση της, ενώ 

αντίθετα η κατανόηση θεωρήθηκε ως καθαρά νοητική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, 

ανεξάρτητη από την ικανότητα αντίληψης φυσικών και πραγματικών 

αντικειμένων/φαινομένων. Σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη φιλοσοφική υπόθεση, οι 

παραδοσιακές γνωστικές θεωρίες υποθέτουν πως η γνώση αποτελεί ένα δίκτυο 

αφαιρετικών προτάσεων αποθηκευμένων στη μακρόχρονη μνήμη σε μια μορφή 

εννοιολογικών συστημάτων η οποία διαφοροποιείται από την αντίληψη των ατόμων, τις 

δράσεις τους και το εκάστοτε νοητικό επίπεδο (Han & Black, 2011). Παρόλα αυτά, ένας 

αριθμός ερευνών (Barsalou, 2008; Barsalou, Niedenthal, Barbey & Ruppert, 2003; Smith 

& Gasser, 2005; Wilson, 2002), ισχυρίζονται πως κάτω από τον όρο «ενσωματωμένη 

γνώση» (embodied cognition), η σκέψη και η γνώση προκύπτουν μέσα από δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και στο φυσικό κόσμο. Κάποιοι 

ερευνητές, χρησιμοποίησαν τον όρο «θεμελειωμένη γνώση» (grounded cognition), αντί 

της «ενσωματωμένης γνώσης», ώστε να τονίσουν πως οι γνωστικές λειτουργίες δεν 

καθορίζονται αποκλειστικά από πραγματικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν την 

αίσθηση της αφής, αλλά ορίζονται και μέσα από πολλαπλές πηγές διαμορφωμένων 

καταστάσεων όπως είναι οι αντιληπτικές προσομοιώσεις, καθορισμένες δράσεις, 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συναισθηματικές στάσεις και το περιβάλλον (Barsalou, 

2008). 
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Έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στην αίσθηση της αφής και στην επίδραση της στη 

μάθηση παρέχουν αποδείξεις πως η αφή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο γνωστικό σύστημα 

το οποίο παρέχει τη βάση για συνειδητή απομνημόνευση και μάθηση (π.χ. Bara, Gentaz, 

Pascale & Charolles, 2004; Klatzky & Lederman, 2002; Loomis & Lederman, 1986; 

Reiner, 1999), συμπεριλαμβανομένης και της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. 

Brooks, Young, Batter & Kilpatrick, 1990; Jones et al., 2003; 2006). Για παράδειγμα, η 

σύγχρονη έρευνα που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των απτικών εργαλείων 

(μηχανισμοί που προσομοιώνουν την ανατροφοδότηση της αφής ή της κιναισθητικής 

δυνατότητας) σε εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα (π.χ. σε προσομοιώσεις που 

συνδέονται με την εικονική πραγματικότητα), αποτυπώνουν υποσχόμενα αποτελέσματα σε 

σχέση με τη συνεισφορά της αίσθησης της αφής στη μάθηση (Jones et al., 2003; 

Mikropoulos & Natsis, 2011; Minogue & Jones, 2009; Reiner, 1999). Η Reiner (1999) 

εξέτασε το ρόλο της χειροπιαστής αντίληψης στην οικοδόμηση εννοιών στις δυνάμεις και 

τα πεδία, με τη χρήση ενός αισθητήρα (μπάλα) η οποία μετέφερε μια δύναμη (με 

προσομοίωση) που εφαρμοζόταν από ένα πεδίο στο χέρι του μαθητή. Η ίδια, υποστήριξε 

πως το συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον επαναφέρει και ανακαλεί άδηλη και 

ανεκμετάλλευτη γνώση. Αυτό το είδος γνώσης βρίσκεται σε άμεση σχέση (χωρίς τη 

διαμεσολάβηση συμβόλων και εννοιών) με αντικείμενα και κινήσεις του σώματος. Η 

Reiner (1999) υποστήριξε πως οι μηχανισμοί αφής (τεχνολογικά εργαλεία) αποτελούν 

μέσα αλληλεπίδρασης τα οποία προωθούν τη χρήση άδηλης γνώσης που προέρχεται από 

την αφή μέσα από κινήσεις του σώματος και συνεισφέρουν στην οικοδόμηση 

ακριβέστερων νοητικών μοντέλων και αναπαραστάσεων. Οι Jones et al. (2003) 

διενέργησαν συγκρίσεις ανάμεσα σε μαθητές που έτυχαν εικονικής και απτής (haptic) 

ανατροφοδότησης, κατά τη διάρκεια μικροσκοπικών διερευνήσεων, με μαθητές που 

έτυχαν απλά εικονικής ανατροφοδότησης. Βρήκαν πως τα άτομα που έτυχαν και απτής 

ανατροφοδότησης είχαν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να εκφράσουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στις διερευνήσεις που διεξάγονταν και είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

δημιουργήσουν τρισδιάστατα μοντέλα ιών από τους μαθητές που δεν έλαβαν απτή 

(χειροπιαστή–haptic) ανατροφοδότηση.  

 

Έρευνες (π.χ. Jones et al., 2003; 2006; Kiili, 2005), στην προσπάθεια τους να επεξηγήσουν 

τη συνεισφορά της αίσθησης της αφής στη μάθηση και συγκεκριμένα στον εργαστηριακό 

πειραματισμό (όπως είναι το παράδειγμα που περιγράφηκε πιο πάνω), έχουν θεμελιώσει το 

θεωρητικό τους πλαίσιο στη βάση των θεωριών της εργαζόμενης μνήμης (βλ. Baddeley, 

2003; Baddeley & Hitch, 1974; Millar, 1999) και του γνωστικού φορτίου (βλ. Sweller, 
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1994; Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998, για λεπτομέρειες στη θεωρία του 

γνωστικού φορτίου). Συγκεκριμένα, επιχειρηματολόγησαν πως οι χειροπιαστές εμπειρίες 

αφής (βασικό χαρακτηριστικό του ΠΠΕ) μπορούν να μειώσουν το γνωστικό φορτίο στην 

εργαζόμενη μνήμη ενός ατόμου κατά τη διεξαγωγή της μάθησης και κατά συνέπεια να 

υποστηρίξουν πιο πολύπλοκη και σύνθετη κατανόηση. Το αναφερόμενο επιχείρημα 

βασίζεται στην προϋπόθεση πως κάθε κανάλι αίσθησης (εικονικό, ηχητικό, της αφής) έχει 

τη δική του εργαζόμενη μνήμη (βλ. Millar, 1999), η οποία υποδηλώνει πως εάν πολλαπλά 

κανάλια αισθήσεων συμμετέχουν (π.χ. στη διεξαγωγή ενός πειράματος), για ένα 

συγκεκριμένο ποσό πληροφοριών, η γνωστική ικανότητα ενός ατόμου αυξάνεται και κατά 

συνέπεια το γνωστικό του φορτίο μειώνεται (Chan & Black, 2006). Πρόσφατες έρευνες 

ψυχολογίας αποδεικνύουν πως όντως κάθε κανάλι αίσθησης (εικονικό ηχητικό, της αφής) 

έχει τη δική του εργαζόμενη μνήμη. Συγκεκριμένα, αυτές οι έρευνες επιδεικνύουν 

ανάλογους νευρικούς μηχανισμούς για την εργαζόμενη μνήμη σε σχέση με τις αισθήσεις 

της αφής, της όρασης και της ακοής (βλ. Burton & Sinclair, 2000). Παρόλα αυτά, κάθε μια 

από τις τρεις αισθήσεις έχει τις δικές της λειτουργικές ικανότητες και χαρακτηριστικά 

(Hatwell et al., 2003; Klatzky & Lederman, 2002). 

 

Η Millar (1999), επιχειρηματολόγησε πως η αίσθηση της αφής έχει το δικό της κανάλι 

ενσωματωμένο στην εργαζόμενη μνήμη και περίγραψε τα χαρακτηριστικά της εισαγωγής 

πληροφοριών που σχετίζονται αποκλειστικά με την αίσθηση της αφής και είναι 

επεξεργάσιμα μόνο μέσα από την εργαζόμενη μνήμη που συνδέεται με την αναφερόμενη 

αίσθηση. Επιπρόσθετα, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο των Baddeley και 

Hitch (1974) για την εργαζόμενη μνήμη θα μπορούσε να επεκταθεί για να περιλαμβάνει 

ένα τρίτο υποσύστημα, αυτό της κίνησης και της αφής (haptic-movement loop). Σύμφωνα 

με το μοντέλο των Baddeley και Hitch (1974), συνυπάρχουν δύο υποσυστήματα στην 

εργαζόμενη μνήμη: ένα για τη διαχείριση εικονικό-χωρικών πληροφοριών (Visuo-spatial 

sketchpad) και ένα για φωνολογικές πληροφορίες (Phonological loop). Η Millar (1999) 

δεν εισηγήθηκε αλλαγές για τα εικονικό-χωρικά και τα φωνολογικά υποσυστήματα. 

Επιχειρηματολόγησε για την προσθήκη ενός τρίτου υποσυστήματος που συνυπολογίζει 

την επεξεργασία και εισαγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της 

αίσθησης της αφής. Επιπρόσθετα, στήριξε πως για να λειτουργεί αποτελεσματικά το 

αναφερόμενο υποσύστημα (haptic-movement loop subsystem), χρειάζεται να έχει 

πρόσβαση σε μακρόχρονες εικονικό-χωρικές και/ή εγωκεντρικές πληροφορίες αναφοράς 

καθώς επίσης και σε μακρόχρονη λειτουργική γνώση. Τέτοια πρόσβαση πρέπει να είναι 

αρκετά ευέλικτη, εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορές και οι απαιτήσεις που προκύπτουν σε 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



39 
 

διαφορετικά έργα και αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις. Η υπόθεση ενός κεντρικού 

επεξεργαστή «central executive» (Baddeley, 1990) ενδεχομένως να εξυπηρετούσε αυτό το 

ρόλο (p. 763). Σε αυτό το πλαίσιο οι Chan και Black (2006), πρότειναν ένα ανάλογο 

γνωστικό-λειτουργικό μοντέλο στο οποίο η εργαζόμενη μνήμη αποτελείται από 

διαφορετικούς τομείς για εικονικές (Visuo-Spatial Sketchpad), ηχητικές (Phonological 

Loop), και πληροφορίες αφής, μαζί με ένα κεντρικό επεξεργαστή (Central Executive - 

Baddeley, 2003), ο οποίος ελέγχει τη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης και της 

αλληλεπίδρασης της με τη μακρόχρονη μνήμη. Σύμφωνα με την προοπτική των Chan και 

Black (2006), κατά τη γνωστική διαδικασία των τριών διαφορετικών ειδών πληροφοριών, 

και με το κάθε είδος να παρέχεται από διαφορετικά υποσυστήματα της εργαζόμενης 

μνήμης (π.χ. λέξεις που λέει κάποιος, εικόνες και κινήσεις), τα τρία είδη πληροφοριών 

συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια πιο αποδοτική αναπαράσταση (από 

πλευράς κατανόησης) σε σχέση με τις αναπαραστάσεις που θα δημιουργούσε το κάθε 

είδος χωριστά. Ένα τέτοιο μοντέλο εργαζόμενης μνήμης θα μπορούσε να προωθήσει τη 

μάθηση με δύο τρόπους. Πρώτα, εάν το επιπρόσθετο κανάλι της αίσθησης της αφής 

μπορεί να μεταφέρει την ίδια πληροφόρηση με την πληροφόρηση που μεταφέρεται από 

την αίσθηση της όρασης και τα κανάλια της ακοής, το γνωστικό φορτίο θα μειωνόταν 

λόγω της αυξημένης δυνατότητας χειρισμού πιο πολύπλοκης γνώσης που θα παρεχόταν 

μέσω της ύπαρξης ενός επιπρόσθετου καναλιού, της αίσθησης της αφής. Για παράδειγμα, 

τόσο η όραση όσο και η αίσθηση της αφής μπορούν να διευκολύνουν τη χωρική αντίληψη 

(Bara et al., 2004) χρησιμοποιώντας την ίδια πληροφόρηση (π.χ. μέγεθος, μορφή, 

τοποθεσία). Ένα μέρος αυτής της πληροφόρησης θα μπορούσε να χωριστεί ανάμεσα σε 

δύο κανάλια, γεγονός που θα οδηγούσε στη μείωση του γνωστικού φορτίου. Επιπρόσθετα, 

εάν το επιπρόσθετο κανάλι της αίσθησης της αφής μεταφέρει διαφορετικές (αλλά 

συμπληρωματικές) πληροφορίες σε σχέση με την πληροφόρηση που μεταφέρεται από τα 

άλλα δύο κανάλια, η μάθηση πάλι μπορεί να βελτιωθεί αφού περισσότερες πληροφορίες 

μεταφέρονται στην εργαζόμενη μνήμη μέσα από τη χρήση ενός επιπρόσθετου καναλιού 

χωρίς να αυξάνεται το γνωστικό φορτίο. Για παράδειγμα η αίσθηση της αφής θα μπορούσε 

να παρέχει πληροφόρηση που σχετίζεται με τη μικροδομή ενός αντικειμένου (π.χ. 

ελαστικότητα, ιξώδες) και η όραση θα μπορούσε να παρέχει πληροφόρηση για ένα 

αντικείμενο σε μακροεπίπεδο (π.χ. χρώμα), (Klatzky, Lederman & Metzger, 1985) 

διευκολύνοντας έτσι τη μάθηση για την κατανόηση ενός αντικειμένου σε διαφορετικά 

επίπεδα (Jones et al., 2003). 
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Παρόλο που υπάρχει ένα τέτοιο εναλλακτικό μοντέλο εργαζόμενης μνήμης, δεν υπάρχουν 

ερευνητικές προσπάθειες που να επικεντρώνονται συγκεκριμένα στο συνδυασμό των 

καναλιών της αφής, της όρασης και της ακοής, διερευνώντας παράλληλα την κατάσταση 

του γνωστικού φορτίου στους μανθάνοντες. Αυτή η έλλειψη τεκμηριώνεται μέσα από τη 

διερεύνηση των αναφορών διεθνώς για το γνωστικό φορτίο, συμπεριλαμβανομένων και 

των πιο πρόσφατων προσπαθειών όπως είναι αυτή του de Jong (2009). Οι συγκεκριμένες 

προσπάθειες δεν περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της αφής στο 

γνωστικό φορτίο, γεγονός που καταδεικνύει τις ουσιώδεις ελλείψεις ερευνών προς αυτή 

την κατεύθυνση. Κατά συνέπεια το επιχείρημα που αναφέρεται πιο πάνω από διάφορες 

έρευνες (e.g., Chan & Black, 2006; Jones et al., 2003; 2006; Kiili, 2005) ως «η αρχή των 

κύριων αισθήσεων στη μάθηση» - όταν πολλαπλά κανάλια ή αισθήσεις εμπλέκονται για τη 

διαχείριση ενός συγκεκριμένου ποσού πληροφοριών, η γνωστική ικανότητα ενός ατόμου 

αυξάνεται και συνεπώς το γνωστικό φορτίο μειώνεται - και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 

όπου η αφή συνδυάζεται με κάποια ή και τις δύο άλλες αισθήσεις, φαίνεται να μην είναι 

τεκμηριωμένη ως θέση με εμπειρικά δεδομένα. Τα μόνα δεδομένα που υποστηρίζουν και 

τεκμηριώνουν την εφαρμογή της αναφερόμενης αρχής προέρχονται από ερευνητικές 

προσπάθειες που αναφέρονται στις αισθήσεις της ακοής και της όρασης. Τέτοιες έρευνες 

καταδεικνύουν πως όταν οι αισθήσεις της όρασης και της αφής συνδυάστηκαν για τη 

διαχείριση πληροφοριών, το γνωστικό φορτίο των εμπλεκόμενων ατόμων μειώθηκε 

(Mousavi, Low, & Sweller, 1995). Η συγκεκριμένη αρχή (modality principle) υποδηλώνει 

πως ένα διδακτικό υλικό παρουσιάζεται πιο αποτελεσματικά όταν παρουσιάζεται ως 

συνδυασμός εικονικών και ακουστικών πληροφοριών (Low & Sweller, 2005; Sweller et 

al., 1998). Παρόλα αυτά, έρευνες που σχετίζονται με την ικανότητα διαβάσματος 

παρέχουν έμμεσα δεδομένα πως η αρχή χρήσης των αισθήσεων (modality principle) 

μπορεί να βρίσκει εφαρμογή και όταν η αίσθηση της αφής συνδυάζεται με τις άλλες δύο 

αισθήσεις, ειδικότερα με την όραση. Μέσα από τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, έρευνες σε 

αυτή την κατεύθυνση εφάρμοσαν την τεχνική χρήσης όλων των κύριων αισθήσεων, 

ειδικότερα στον πειραματισμό με πραγματικά υλικά (“multisensory” technique), 

συνδυάζοντας τα εικονικά, τα ακουστικά και τα κανάλια της αφής (e.g., Fernald, 1943; 

Bara et al., 2004), επιδεικνύοντας πως η παράλληλη εφαρμογή και ο συνδυασμός όλων 

των καναλιών υποστηρίζει τη μάθηση, περισσότερο από τη χρήση μιας μόνο αίσθησης 

(π.χ. της όρασης). Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών καταδεικνύουν πως ο 

συνδυασμός των τριών καναλιών των αναφερόμενων αισθήσεων παρέχει το βέλτιστο 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι Bara et al. (2004), υποστήριξαν πως η εκπαίδευση που 

περιλαμβάνει τις αισθήσεις της αφής, της ακοής και της όρασης με τη χρήση των 
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αντίστοιχων καναλιών μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των παιδιών σε σχέση με το 

αλφάβητο περισσότερο από την εκπαίδευση που περιλαμβάνει τις αισθήσεις της όρασης 

και της ακοής (αποκλείοντας την αίσθηση της αφής). Συνολικά, υπάρχει ακόμη πολύς 

δρόμος από την κατάληξη σε έγκυρα συμπεράσματα και σε μια θεωρία που να επεξηγεί 

ακριβώς με ποιο τρόπο η αφή επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 

δεν είναι ξεκάθαρο σήμερα, ποιος είναι ο βαθμός συνεισφοράς της κάθε αίσθησης στη 

μάθηση, ή κατά πόσο «η αρχή των κυριότερων αισθήσεων» (modality principle), βρίσκει 

εφαρμογή στη μάθηση όταν η αίσθηση της αφής συνδυάζεται με τις άλλες αισθήσεις. Ο 

κυριότερος λόγος της αναφερόμενης αβεβαιότητας, είναι το γεγονός πως ανάμεσα στις 

αισθήσεις της αφής, της ακοής και της όρασης, η αίσθηση της αφής είναι η μοναδική που 

δεν έχει διερευνηθεί (τουλάχιστο στο βαθμό που έχουν διερευνηθεί οι υπόλοιπες)  

(Minogue & Jones, 2009; Newell, Woods, Mernagh & Bulthoff, 2005). 

 

Εκτός από την ενεργό αφή (active touch) σε υλικά και πειραματικές διατάξεις 

(φυσικότητα), η εφαρμογή του ΠΠΕ απαιτεί παράλληλα και τη χρήση αυτών των υλικών 

και των πειραματικών διατάξεων. Η χρήση των υλικών αποτελεί μια διαδικασία η οποία 

απαιτεί από τους εμπλεκόμενους να αλληλεπιδρούν σκόπιμα με υλικά και πειραματικές 

διατάξεις εφαρμόζοντας συγκεκριμένες δεξιότητες. Στην περίπτωση του ΠΠΕ, η χρήση 

των πραγματικών υλικών περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρακτικές, κιναισθητικές 

δεξιότητες, που είναι διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται στον ΠΕΕ. Με άλλα 

λόγια, οι μανθάνοντες μετακινούν, τακτοποιούν, λειτουργούν ή ελέγχουν με τα ίδια τους 

τα χέρια τα υλικά και τις πειραματικές διατάξεις. Η διαχείριση και χρήση υλικών και 

διατάξεων συνήθως ορίζεται από το σχεδιασμό και το περιεχόμενο ενός πειράματος (π.χ. 

μέσα από την παράλληλη εφαρμογή του διδακτικού υλικού και των οδηγιών του 

διδακτικού προσωπικού το οποίο περιορίζεται σε καθοδηγητικό ρόλο). Δεν υπάρχει 

τρόπος διεξαγωγής οποιουδήποτε πειράματος στο πλαίσιο του ΠΠΕ,  εάν δεν υπάρχει 

σκόπιμη διαχείριση των πραγματικών υλικών και σκόπιμη διαχείριση και χρήση των 

διατάξεων και των υλικών μέσω της ενεργούς αφής (active touching-physicality). Για 

παράδειγμα, εάν μια από τις απαιτήσεις ενός πειράματος είναι να διεξαχθούν οι αναμείξεις 

διαφορετικών έγχρωμων δεσμών φωτός, δεν είναι αρκετό να παρατηρήσει κάποιος 

παρατηρητής δύο δέσμες φωτός. Σε ένα τέτοιο πείραμα απαιτείται η δημιουργία έγχρωμων 

δεσμών φωτός με τη χρήση χρωματικών φίλτρων σε φωτεινές πηγές και στη συνέχεια η 

μετακίνηση των φωτεινών πηγών με τρόπο που να επιτυγχάνεται η διασταύρωση των 

έγχρωμων δεσμών φωτός ώστε να πραγματοποιείται η ανάμειξη τους.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας προς αυτή 

την κατεύθυνση και το γεγονός πως οι έρευνες δεν έχουν φτάσει σε οριστικά 

συμπεράσματα σε σχέση με την επίδραση της φυσικότητας των πραγματικών υλικών στο 

πλαίσιο του ΠΠΕ, στα μαθησιακά αποτελέσματα, περιλαμβανομένης και της κατανόησης 

των επιστημονικών εννοιών, είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός πως η αποκλειστική χρήση 

του ΠΠΕ θεωρείται προφανής και συνεπώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή, παρόλο που 

σήμερα υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες σήμερα είναι ο εικονικός 

πειραματισμός ή αλλιώς ΠΕΕ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έμφυτα και ξεκάθαρα 

πλεονεκτήματα και συνοδεύεται από μια σεβαστή γκάμα ερευνητικών αποτελεσμάτων που 

τεκμηριώνουν τη θετική του επίδραση στη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (e.g., Triona & 

Klahr, 2003; van der Meij & de Jong, 2006; Zacharia & Olympiou, 2011). Μια πιθανή 

εξήγηση για την αναφερόμενη προδιάθεση είναι το γεγονός πως τα θετικά ευρήματα 

πολλών ερευνών υπέρ του ΠΠΕ σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, έναντι πιο 

παθητικών διδακτικών προσεγγίσεων δια μέσου των χρόνων (Druyan, 1997; Glasson, 

1989; Vesilind & Jones, 1996),  επεκτάθηκαν και στις συγκρίσεις ανάμεσα στον ΠΠΕ και 

στον ΠΕΕ, παρόλο που απουσιάζουν εμπειρικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ένα τέτοιο 

συμπέρασμα. Με αυτό τον τρόπο εξηγείται και ο λόγος που τα περισσότερα επιχειρήματα 

που τίθενται υπέρ του ΠΠΕ έναντι πιο παθητικών/παραδοσιακών προσεγγίσεων όπως: ο 

ΠΠΕ περιλαμβάνει πιο ενεργητικές εμπειρίες μάθησης (hands-on, Tobin et al., 1994), 

θεωρείται συνεπής και αντίστοιχος με την χειροπιαστή και αφηρημένη φύση της 

γνωστικής ανάπτυξης, παρέχει επιπρόσθετες πηγές ενεργοποίησης του εγκεφάλου μέσα 

από τη φυσικότητα που τον χαρακτηρίζει (Klatzky et al., 1985; Newell et al., 2005), και 

πως το εγγενές ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει τον ΠΠΕ αυξάνει τα κίνητρα των 

μανθανόντων και την ενεργό εμπλοκή (Flick, 1993; Hofstein & Lunetta, 2004), 

παρουσιάζονται επίσης όταν οι υποστηρικτές του ΠΠΕ προσπαθούν να τεκμηριώσουν την 

ανωτερότητα του ΠΠΕ έναντι του ΠΕΕ στις Φυσικές Επιστήμες. 

 

Δεν υπάρχει έρευνα που να αμφισβητεί πως ο ΠΠΕ αποτελεί πιο αποτελεσματική 

προσέγγιση από παραδοσιακές ή πιο παθητικές διδακτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως ακόμη και τα ευρήματα που έχουν παρουσιαστεί από τις 

αναφερόμενες συγκρίσεις ανάμεσα στον ΠΠΕ και στον ΠΕΕ, δεν παρέχουν αποδείξεις 

πως η φυσικότητα των υλικών, ως τέτοια, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μάθησης 

ή πιο συγκεκριμένα αποτελεί προϋπόθεση επίτευξης  εννοιολογικής κατανόησης στις 

Φυσικές Επιστήμες. Τέτοια ευρήματα παρέχουν αποδείξεις για την επίδραση συνολικά του 
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ΠΠΕ και όχι συγκεκριμένα της επίδρασης της φυσικότητας των πραγματικών υλικών (βλ. 

Zacharia, 2005). Για αυτό το λόγο, το επιχείρημα πως η φυσικότητα, ως τέτοια, αποτελεί 

προϋπόθεση για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, δεν έχει θεμελιωθεί/τεκμηριωθεί 

ακόμη και σε έρευνες που χαρακτηρίζονται από συγκρίσεις ανάμεσα στον ΠΠΕ και σε πιο 

παραδοσιακές/παθητικές διδακτικές προσεγγίσεις.  

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διδακτική των Φυσικών Επιστημών απαιτούν 

νέες λύσεις. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/ακαδημαϊκούς των Φυσικών Επιστημών να υπερπηδήσουν 

κάποια εμπόδια και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Keller & Keller, 2005). 

Σύμφωνα με τους ίδιους, η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται στο εργαστήριο, γιατί οι 

ποιοτικές εργαστηριακές εμπειρίες δεν παρέχονται όσο συχνά θα έπρεπε, και το 

εργαστηριακό περιβάλλον αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μανθάνοντες να έχουν 

τις πρώτες εμπειρίες τους με επιστημονικές μεθόδους και διαδικασίες. 

 

Η εφαρμογή του ΠΠΕ μπορεί να προσομοιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

δραστηριότητες των επιστημόνων. Από την άλλη, οι περισσότερες προσομοιώσεις στο 

πλαίσιο του εικονικού πειραματισμού αποτελούν εξωτερικές αναπαραστάσεις στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες σε ουσιαστικά στοιχεία της 

μεθοδολογίας των Φυσικών Επιστημών. Ο αναφερόμενος περιορισμός όταν λαμβάνεται 

υπόψη είτε κατά το σχεδιασμό, είτε κατά την εφαρμογή ενός εικονικού εργαστηρίου 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την εφαρμογή του ΠΕΕ. Η χρήση ενός εικονικού 

μέσου που αναπαριστά πραγματικά πειράματα σε συνδυασμό με συνεχή αλληλεπίδραση 

με δεδομένα που εμπλέκουν ή παρέχονται από επιστημονικές διαδικασίες (παρέχονται από 

το εικονικό εργαστήριο ή από το μαθησιακό περιβάλλον), και στοχεύει στη διατήρηση των 

ουσιαστικών στοιχείων ενός πραγματικού εργαστηρίου, μπορεί να συνεισφέρει στα 

μαθησιακά αποτελέσματα διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα που συνοδεύονται από τα 

εικονικά εργαστήρια. Σε τέτοιες προσπάθειες τα εικονικά εργαστήρια παρέχουν ένα μέσο 

για τους εμπλεκόμενους, για τη μέτρηση της επίδοσης τους υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 

την ενεργό μάθηση και εμπλοκή τους (Keller & Keller, 2005). Σύμφωνα με τους ίδιους, 

καθώς η χρήση του ΠΕΕ μπορεί να καταλήξει στην απώλεια κάποιων πτυχών του 

παραδοσιακού εργαστηρίου και του ΠΠΕ, η κατάλληλη εφαρμογή του μπορεί να παρέχει 

πολύ περισσότερες δυνατότητες, από την απλή αντιστάθμιση τέτοιων απωλειών.  
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2.3.Εικονικός Εργαστηριακός Πειραματισμός σε Εικονικά Εργαστήρια 
 

Τα εικονικά εργαστήρια σε αυτή την έρευνα αναφέρονται σε εικονικές, αλληλεπιδραστικές 

και δυναμικές αναπαραστάσεις πειραματικών διατάξεων και υλικών οι οποίες παρέχονται 

μέσα από προσομοιώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο Πειραματισμός σε 

Εικονικά Εργαστήρια (ΠΕΕ) ορίζεται ως μια μαθησιακή εμπειρία η οποία περιλαμβάνει 

μια διαδικασία στην οποία οι μανθάνοντες χειρίζονται εικονικά/αλληλεπιδρούν με 

εικονικά υλικά, μοντέλα και εικονικές πειραματικές διατάξεις με απώτερο στόχο την 

παρατήρηση και κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων. 

 

Αρχικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εικονικών εργαστηρίων προέκυψε ως μια 

ανάγκη συμπλήρωσης του εργαστηριακού πειραματισμού (του ΠΠΕ συγκεκριμένα), ο 

οποίος λόγω της φύσης του χαρακτηριζόταν και χαρακτηρίζεται από μια γκάμα 

περιορισμών στην εφαρμογή του σε εκπαιδευτικά εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών. 

Με βάση την αναφερόμενη προοπτική προέκυψε η διαδεδομένη αντίληψη των 

υποστηρικτών του ΠΠΕ, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα, πως ο ΠΕΕ και συγκεκριμένα 

τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως υποκατάστατο του ΠΠΕ και όχι 

ως μια βιώσιμη μέθοδος πειραματισμού που μπορεί να εφαρμόζεται αυτόνομα και 

ανεξάρτητα από τον ΠΕΕ (Kirschner & Huisman, 1998). Στο ίδιο πλαίσιο η Scheckler 

(2003), αναφέρεται σε κάποιες εναλλακτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, σε σχέση με 

συγκεκριμένες πτυχές της ενσωμάτωσης του ΠΕΕ και αναφέρει πως η αντικατάσταση του 

ΠΠΕ από τον ΠΕΕ, λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από καινοτόμα 

τεχνολογικά εργαλεία δεν μπορεί να υφίσταται γιατί οι εμπειρίες που πρέπει να 

παρέχονται στους μανθάνοντες πρέπει να είναι συνεχείς και αλληλεπιδραστικές. Αρκετές 

εικονικές εμπειρίες που παρέχονται μέσω του ΠΕΕ, όσο ρεαλιστικές και αν φαίνονται δεν 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αβεβαιότητας και της συνέχειας που έχει μια αντίστοιχη 

εμπειρία σε πραγματικό εργαστήριο (Scheckler, 2003). Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός μιας 

συγκεκριμένης πτυχής ενός φαινομένου σε ένα εικονικό εργαστήριο μπορεί να είναι 

παραπλανητικός αφού στερεί από τα άτομα να αντιληφθούν την ολότητα και την 

πολυπλοκότητα του φαινομένου (ιδιαίτερα στους μανθάνοντες που δεν αντιλαμβάνονται 

τη διαδικασία της μοντελοποίησης και της προσομοίωσης ενός φαινομένου). Επιπρόσθετα, 

η Scheckler (2003) υποστηρίζει πως η μείωση του κόστους των πειραματικών διατάξεων 

και των πειραμάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια μπορεί να επέλθει μέσα από την 

ενσωμάτωση του ΠΕΕ, ίσως να μην είναι απόλυτα ακριβής, αφού ενδέχεται τα 

τεχνολογικά υποστηριζόμενα εικονικά αλληλεπιδραστικά εργαστήρια, να είναι πολύ πιο 
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ακριβά από τα καθιερωμένα πραγματικά εργαστήρια. Οι Threlkeld & Brzoska (1994), 

υποστήριξαν στο παρελθόν πως ο ΠΕΕ, μπορεί να καταστεί οικονομικός από πλευράς 

κόστους στις περιπτώσεις που δεν είναι τόσο αλληλεπιδραστικός και εφαρμόζεται από 

μεγάλο αριθμό μανθανόντων. Η Scheckler (2003), τεκμηριώνοντας αυτή τη θέση 

αναφέρθηκε στο κόστος αναβάθμισης των εικονικών εργαστηρίων και την τεχνική 

υποστήριξη που απαιτείται τόσο για την εφαρμογή τους όσο και για το χειρισμό των 

εργαλείων που τα συνοδεύουν (π.χ. εξυπηρετητές κλπ). Η ίδια υποστήριξε πως η απουσία 

πραγματικών εμπειριών από το εργαστήριο θα μειώσει το ενδιαφέρον των μανθανόντων 

και τόνισε τη λανθασμένη (κατά την άποψη της) αντίληψη αρκετών εκπαιδευτικών πως τα 

εικονικά εργαστήρια παρέχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ενεργού 

εμπλοκής των μανθανόντων σε διαδικασίες διερώτησης από ότι ο ΠΠΕ.   

 

Παρά το αναφερόμενο περιοριστικό πλαίσιο, μερικοί ερευνητές και σχεδιαστές 

μαθησιακών περιβαλλόντων έχουν προβλέψει τις προοπτικές του ΠΕΕ και των 

δυνατοτήτων του σε σχέση με τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και έχουν 

σχεδιάσει/αναπτύξει εικονικά εργαστήρια τα οποία υπερβαίνουν τα όρια και τις 

δυνατότητες του ΠΠΕ, σε μια προσπάθεια να περιλάβουν στις δυνατότητες του ΠΕΕ, όλα 

τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ΠΠΕ και επιπρόσθετα να παρέχουν πολύ περισσότερα 

πλεονεκτήματα/δυνατότητες από ότι τα πραγματικά εργαστήρια.  

 

Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προέκυψε ένας μεγάλος αριθμός εικονικών 

εργαστηρίων σε πολλές διαφορετικές θεματικές ενότητες των Φυσικών Επιστημών, τα 

οποία παρέχουν αναπαραστάσεις οι οποίες φαίνονται να είναι όσο επουσιώδεις είναι οι 

αντίστοιχες δραστηριότητες σε πραγματικά εργαστήρια και σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

πιο ευέλικτες και επεκτάσιμες από τις αντίστοιχες διατάξεις στα πραγματικά εργαστήρια 

(Triona & Klahr, 2003). Σε αυτό το πλαίσιο μέσα από τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και της συνεχούς εξέλιξης νέων καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι οι 

προσομοιώσεις, τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού περνώντας μέσα από 

διαφορετικά στάδια εξέλιξης κατέληξαν να λειτουργούν αυτόνομα και να συναγωνίζονται 

σε διάφορα επίπεδα τον ΠΠΕ. 

2.3.1.Ιστορική εξέλιξη του Πειραματισμού σε Εικονικά Εργαστήρια 
 
Ο ΠΕΕ και συγκεκριμένα τα εικονικά εργαστήρια στις Φυσικές Επιστήμες έχουν τις 

βάσεις τους σε προσομοιώσεις που σχεδιάστηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να 

εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες που προέκυψαν στη διδακτική συγκεκριμένων 
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εννοιών. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προσομοιώσεων γενικότερα, θέτει 

τις βάσεις του πολύ νωρίτερα ειδικά σε επιστήμες όπου η χρήση τέτοιων εργαλείων 

αποτελούσε το μοναδικό μέσο εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων μανθανόντων σε 

εκπαιδευτικά πεδία που αφορούσαν για παράδειγμα εκπαιδεύσεις πιλότων, 

νεοεισερχόμενων μανθανόντων σε κλάδους της ιατρικής κλπ. Γενικότερα, εκπαιδευτικές 

προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις και σε διαφορετικά επίπεδα, όχι 

μόνο στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και σε οικονομικές  επιστήμες, ανθρωπιστικές 

επιστήμες κλπ, όχι μόνο για τη διερεύνηση συγκεκριμένων φαινομένων, αλλά και για την 

πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων σε διαφορετικές περιπτώσεις. Αργότερα οι 

προσομοιώσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον τομέα της ψυχαγωγίας, της 

μηχανολογίας, της αστρονομίας κλπ. 

 

Στο πεδίο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι προσομοιώσεις φαίνεται να έχουν 

προκύψει αρχικά ως οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών να μοντελοποιήσουν 

διαδικασίες ή φαινόμενα σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα. Τα αρχικά μοντέλα που 

κρύβονταν πίσω από τη λειτουργία τέτοιων εκπαιδευτικών προσομοιώσεων είχαν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: α) ήταν οικοδομήματα που βοηθούσαν στην επεξήγηση 

και την κατανόηση φαινομένων, β) αποτελούσαν αναλογικές επινοήσεις που ήταν 

παρόμοιες στη δομή (αλλά όχι οι ίδιες) με την αρχική κατάσταση  που αναπαριστούσαν, γ) 

συνήθως ήταν εικονικές και δ) απλοποιούσαν πάντοτε την αρχική κατάσταση/φαινόμενο 

(Hesse, 1966; Richards, 1979). Σε αυτό το πλαίσιο μια προσομοίωση αποτελούσε την 

αναπαράσταση μιας κατάστασης, η οποία βασιζόταν στα αναφερόμενα χαρακτηριστικά 

ενός μοντέλου που περίγραφε τη δράση ενός συστήματος με την πάροδο του χρόνου 

(Kornbluh & Little, 1976). Σε αυτό το σημείο ο διαχωρισμός του μοντέλου από την 

προσομοίωση βασίστηκε στο γεγονός ότι το μοντέλο αποτελούσε μια ομάδα κανόνων που 

περιγράφουν τη δυνητική συμπεριφορά ενός συστήματος, ενώ αντίστοιχα η προσομοίωση 

αποτελούσε την αναπαράσταση ενός συστήματος που μπορούσε να περιγράψει την 

εξέλιξη ενός συστήματος στη βάση συγκεκριμένων συνθηκών που ήταν προκαθορισμένες. 

Αφού μέσα από τις προσομοιώσεις οι επιστήμονες μπορούσαν να επεκτείνουν τις 

εμπειρίες τους σε φαινόμενα που δεν μπορούσαν να είναι παρατηρήσιμα με διαφορετικό 

τρόπο (π.χ. διαδικασίες που εκτυλίσσονται στην επιφάνεια του ήλιου, Nordlund & Stein, 

1988), να πειραματίζονται με φαινόμενα που δεν τίθενται υπό έλεγχο με οποιοδήποτε 

τρόπο, όπως είναι για παράδειγμα οι καταιγίδες (Corcoran, 1991), να επιταχύνουν ή να 

επιβραδύνουν την ταχύτητα διαδικασιών που έχουν διάρκεια από εκατομμύρια χρόνια σε 

νανοδευτερόλεπτα, τότε οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/ερευνητές δεν άργησαν να 
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συνειδητοποιήσουν την προστιθέμενη δυνητικά αξία τέτοιων εργαλείων στη διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών. 

 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις που σχεδιάστηκαν στις Φυσικές Επιστήμες είχαν 

διάφορες μορφές οι οποίες στηρίζονταν κυρίως σε δυσδιάστατου τύπου αναπαραστάσεις 

φαινομένων ή διαδικασιών που εμπλέκονταν σε διδακτικούς μετασχηματισμούς ή 

επινοήσεις μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέτοιες προσομοιώσεις 

αποτελούσαν είτε απλές εφαρμογές που αναπαριστούσαν εικονικά με πολύ απλό τρόπο 

ένα φαινόμενο ή ένα σύστημα ή αναπαριστούσαν σε κειμενική εκδοχή μια διαδικασία ή 

μια σχέση σε ένα φαινόμενο ή σύστημα. Οι συγκεκριμένες εικονικές εφαρμογές 

περιλάμβαναν συνήθως δύο ή τρεις μεταβλητές παρέχοντας τη δυνατότητα διερεύνησης 

αυστηρά προκαθορισμένων πτυχών ενός φαινομένου ή συστήματος. Στη συνέχεια, με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας οι προσομοιώσεις στις Φυσικές Επιστήμες αναπαριστούσαν πιο 

σύνθετα φαινόμενα σε τρισδιάστατη μορφή, με αποτέλεσμα να γίνονται περισσότερο 

αλληλεπιδραστικές και εξελικτικά να παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με 

την αντίστοιχη διερεύνηση φαινομένων ή διαδικασιών στην πραγματικότητα (με 

πραγματικά υλικά).   

 

Η μετάβαση από τις απλές επιδείξεις πειραμάτων, πειραματικών διατάξεων, διαδικασιών 

και φαινομένων τόσο μέσα από τη χρήση πραγματικών υλικών όσο και μέσα από τη χρήση 

εικονικών παρουσιάσεων (οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων ή κινουμένων σχεδίων), στις 

δυσδιάστατες ή τρισδιάστατες προσομοιώσεις εικονικών πειραμάτων, διαδικασιών ή 

πτυχών συγκεκριμένων φαινομένων αποτέλεσε διδακτική καινοτομία αφού στο πλαίσιο 

των οικοδομιστικών προσεγγίσεων μάθησης για πρώτη φορά οι μανθάνοντες, παρά τους 

περιορισμούς που αντιμετώπιζαν σε λειτουργικό και πρακτικό επίπεδο, είχαν τη 

δυνατότητα να ενεργούν και να χειρίζονται εικονικά μέσα και εργαλεία μάθησης και να 

αποκτούν σε κάποιο βαθμό αυτονομία στο υπό-διδασκαλία συγκείμενο. Η ανεξαρτησία 

των κινήσεων των ατόμων σε πτυχές φαινομένων που δεν ήταν δυνατό να διερευνηθούν 

κάτω από άλλες συνθήκες (πέρα από τις εικονικές) έστω και σε δυσδιάστατου τύπου 

προσομοιώσεις, έδωσε μια νέα προοπτική στον εργαστηριακό πειραματισμό, καθώς και 

στην έρευνα για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ενσωμάτωσης τέτοιων 

εργαλείων στις Φυσικές Επιστήμες.  

 

Τέτοιες προσομοιώσεις, όπως ήταν οι αναφερόμενες πλαισιώθηκαν με περιορισμένες 

δυνατότητες σε αρκετές περιπτώσεις ώστε να διατηρήσουν την απλότητα της πτυχής του 
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φαινομένου που αναπαριστούσαν, με απώτερο σκοπό να απευθύνονται σε πολύ 

συγκεκριμένους και ακριβείς μαθησιακούς στόχους. Οι αναφερόμενες προσομοιώσεις 

χαρακτηρίζονταν κυρίως από ένα γραμμικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα παρά την ενεργό 

εμπλοκή των ατόμων, οι μανθάνοντες να ασχολούνται με συγκεκριμένες πτυχές του 

φαινομένου οι οποίες χαρακτηρίζονταν κυρίως από αδυναμία στην επέκταση καθώς και 

στην περεταίρω διερεύνηση του φαινομένου (Greenberg, 2004).  

 

Σύντομα, η διαπίστωση πως παρά την ενεργό συμμετοχή των μανθανόντων, τα άτομα δεν 

είχαν την ευκαιρία να εργάζονται σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού που να 

αναπαριστούν αντίστοιχα πραγματικά περιβάλλοντα, αντιμετωπίζοντας έτσι μια σειρά από 

περιορισμούς κατά τη μαθησιακή διαδικασία, οδήγησε στην περεταίρω ανάπτυξη των 

προσομοιώσεων. Η ανάπτυξη των προσομοιώσεων χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη 

μετάβαση από τρισδιάστατες εικονικές, γραμμικές και γεωμετρικές αναπαραστάσεις σε 

εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού που να χαρακτηρίζονται από πολλαπλές μορφές 

αναπαραστάσεων διαφορετικού είδους σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης του ίδιου 

φαινομένου. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και 

τις απαιτήσεις της επιστημονικής κοινότητας για ενεργό εμπλοκή των μανθανόντων σε 

περιβάλλοντα διερώτησης οδήγησε στη μετάβαση των εικονικών εργαλείων μάθησης από 

τις απλές επιδείξεις, στις προσομοιώσεις και αργότερα στα εικονικά εργαστηριακά 

περιβάλλοντα πειραματισμού. Ο Greenberg (2004), προσπαθώντας να παρουσιάσει την 

αναφερόμενη εξέλιξη χρησιμοποίησε ένα διάγραμμα (Διάγραμμα 2), στο οποίο επιδεικνύει 

τη σχετική επίδραση των επιδείξεων, των προσομοιώσεων και των εικονικών εργαστηρίων 

ως τεχνικές εκπαίδευσης των ατόμων σε σχέση με την εμβάθυνση που προσφέρουν και 

την αποτελεσματικότητα που παρουσίασαν διαχρονικά στα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο 

συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζεται ταυτόχρονα η εξελικτική πορεία των εικονικών 

περιβαλλόντων πειραματισμού έχοντας ως αρχική αφετηρία τις οπτικογραφημένες ή 

οριοθετημένες, με τεχνολογικά μέσα, πειραματικές επιδείξεις που εξυπηρετούσαν τους 

αντίστοιχους πειραματικούς στόχους. 
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Διάγραμμα 2. Τεχνολογικά εργαλεία σε σχέση με την εμβάθυνση και την 
αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση των μανθανόντων όπως παρουσιάζονται από τον 

Greenberg (2004) 
 
Τα εικονικά εργαστήρια πειραματισμού όταν πρωτοεμφανίστηκαν πριν από δύο δεκαετίες 

χαρακτηρίζονταν και πάλι από περιορισμένες δυνατότητες καθώς και από αδυναμίες σε 

λειτουργικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, δεν ήταν φιλικά προς τους μανθάνοντες και απαιτούσαν 

υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η εξοικείωση με τις λειτουργίες και τις υπολογιστικές δυνατότητες τέτοιων 

εικονικών εργαστηρίων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική, έχοντας  σοβαρό 

αντίκτυπο στον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο στις Φυσικές Επιστήμες. Παρόλα αυτά, σε 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, τα εικονικά εργαστήρια όχι μόνο υπερέβησαν τις 

λειτουργικές δυσκολίες τους και μείωσαν σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για το χειρισμό τους, αλλά παράλληλα συνοδεύτηκαν από επιπρόσθετες πολλαπλές 

αναπαραστάσεις οι οποίες παρείχαν διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης στο εκάστοτε υπό 

μελέτη συγκείμενο. Ταυτόχρονα, οι πολλαπλές εικονικές αναπαραστάσεις παρείχαν τη 

δυνατότητα  δυναμικής συσχέτισης σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης διερεύνησης του φαινομένου σε διαφορετικά 

επίπεδα (π.χ. συμβολικό, ρεαλιστικό, διαγραμματικό, αφαιρετικό κλπ). 
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Σήμερα δεν υπάρχει κάποιος κλάδος των Φυσικών Επιστημών που να μην υποστηρίζεται 

από τέτοια τεχνολογικά εργαλεία όπως είναι οι προσομοιώσεις και τα εικονικά 

περιβάλλοντα πειραματισμού. Τα αναφερόμενα εικονικά περιβάλλοντα παρέχουν τόσο σε 

επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας, προβλεπτική 

δυνατότητα η οποία σταθερά συνεισφέρει στις υφιστάμενες θεωρητικές αρχές μέσα από 

την παρατήρηση και τον πειραματισμό. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται παραδείγματα 

δομημένου χειρισμού των δυνατοτήτων των εικονικών μέσων πειραματισμού με τρόπο 

που να παρέχονται υποστηρικτικές διεργασίες κατά τον πειραματισμό σε ένα συγκείμενο 

(π.χ. διευκόλυνση ελέγχου μεταβλητών κλπ) (Bravo, van Joolingen & de Jong, 2009). 

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των εικονικών περιβαλλόντων στηρίζεται πλέον σε διδακτικές 

αρχές και δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο. Η πιο πάνω τάση 

τεκμηριώνει τα θετικά ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν την τελευταία 

εικοσαετία προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Σε επίπεδο διδακτικής οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά 

σε σχέση με τις σημερινές εφαρμογές των εικονικών εργαστηρίων που ισχύουν σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης, δημιουργώντας τρισδιάστατα περιβάλλοντα εικονικής 

πραγματικότητας. Η τεχνολογία τέτοιων περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας 

παρέχει στους μανθάνοντες τη δυνατότητα χειρισμού πληροφορικών, τρισδιάστατων, 

πολυμεσικών περιβαλλόντων πειραματισμού σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα υπάρχουν δύο 

διαφορετικές μορφές περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας: α) Περιβάλλοντα 

εικονικής πραγματικότητας σε οθόνες υπολογιστών στα οποία υπάρχει πρόσβαση από 

τους μανθάνοντες μέσω πληκτρολογίου, ποντικιού, κάποιου δείκτη, χειριστηρίου μοχλού 

(joystick) ή οθόνης αφής (touchscreen). Οι διαδικτυακές εικονικές περιηγήσεις (virtual 

tours) σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στις οθόνες των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αποτελούν ένα σύνηθες παράδειγμα τέτοιων εικονικών επινοήσεων. 

β)Περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας ολικής εμπλοκής τα οποία παρουσιάζονται σε 

πολλαπλές οθόνες σε μέγεθος δωματίου ή μέσα από στερεοσκοπικές εικονικές μονάδες 

που στηρίζονται στα κεφάλια των εμπλεκομένων. 

 

Σε τέτοια περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας επιπρόσθετος ειδικός εξοπλισμός 

όπως είναι τα ειδικά γάντια (DataGlove, το φοράνε οι εμπλεκόμενοι όπως το συνηθισμένο 

γάντι, βλ. Mikropoulos & Bellou, 2006) παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα να 

συμμετέχουν σε εικονικό περιβάλλον και να αλληλεπιδρούν με αυτό μέσα από 
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συνηθισμένες κινήσεις του σώματος τους. Αισθητήρες που υπάρχουν στη μονάδα που 

βρίσκεται στερεωμένη στα κεφάλια των ατόμων και στο ειδικό γάντι που φοράνε, 

εντοπίζουν τις κινήσεις των ατόμων κατά τη διάρκεια των διερευνήσεων και παρέχουν 

άμεση ανατροφοδότηση στη συνολική εικόνα που έχουν οι εμπλεκόμενοι, δίνοντας την 

πραγματική αίσθηση της συνεχούς αλληλεπίδρασης με το συγκεκριμένο περιβάλλον σε 

πραγματικό χρόνο (Mikropoulos, 2006; Mikropoulos & Strouboulis, 2004). Σήμερα 

υπάρχουν τέτοια παραδείγματα περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας, όπως είναι: α) 

εικονικό ηλιακό σύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να νιώθουν ότι 

βρίσκονται μέσα στο διάστημα και να διεξάγουν παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων 

από οποιαδήποτε γωνιά, β) εικονικά πειράματα επιστήμης τα οποία προσομοιώνουν την 

ανάπτυξη μικροοργανισμών κάτω από διάφορες συνθήκες, γ) εικονικές περιοδείες σε 

αρχαιολογικούς χώρους κλπ.    

 

Πολλές θεωρητικές αρχές καθώς και τεχνολογίες εξέλιξης βρίσκονται στον ορίζοντα και 

δεν είναι δυνατό να γίνουν κατανοητές, να αναπτυχθούν ή να αξιοποιηθούν χωρίς τη 

χρήση ενός εικονικού μέσου ή προσομοίωσης. Οι Oden, Belytschko, Hughes, Johnson, 

Keyes, Laub, Petzold, Srolovitz & Yip (2006), παρουσιάζουν το επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται η επιστήμη σήμερα σε σχέση με τις προσομοιώσεις στις Φυσικές Επιστήμες και 

στη Μηχανολογία και επιχειρηματολογούν πως το μέλλον τόσο στις αναφερόμενες 

επιστήμες όσο και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στις δυνατότητες 

που παρέχονται από τις αντίστοιχες προσομοιώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από την 

προοπτική που παρέχουν τέτοιου είδους περιβάλλοντα (προσομοιώσεις και εικονική 

πραγματικότητα), η εμπειρική θεμελίωση τους στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών 

φαίνεται να αποτελεί τεράστια πρόκληση, εάν συνυπολογίσει κανείς τις πλούσιες 

δυνατότητες που παρέχουν σε διαφορετικά συγκείμενα. Ταυτόχρονα, όταν τέτοιου είδους 

τεχνολογικά εργαλεία παρέχουν άμεσες λύσεις σχεδόν σε όλα τα επίπεδα (π.χ. άμεση 

ανατροφοδότηση απτικής επαφής) πειραματισμού, η ανάπτυξη ενός πλαισίου που να 

θεμελιώνει την ενσωμάτωση τους στη μαθησιακή διαδικασία θεωρείται επιτακτική 

ανάγκη, ιδιαίτερα στις Φυσικές Επιστήμες. 

2.3.2.Χαρακτηριστικά του Πειραματισμού σε Εικονικά Εργαστήρια 
 

Παρά τα αντιφατικά αποτελέσματα σε έρευνες της τελευταίας εικοσαετίας, ο ισχυρισμός 

πως η εφαρμογή των προσομοιώσεων (και των εικονικών εργαστηρίων συγκεκριμένα) 

στις Φυσικές Επιστήμες επιδεικνύει θετικά αποτελέσματα είναι πλέον αποδεκτός σε 
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διεθνές επίπεδο. Η βιβλιογραφία παρουσιάζει πολλαπλά παραδείγματα της 

αποτελεσματικότητας των προσομοιώσεων στην ανάπτυξη της γνώσης περιεχομένου και 

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξη διδακτικών προτύπων και 

θεωριών όπως είναι η διερώτηση και η εννοιολογική αλλαγή (Bell & Smetana, 2008). Η 

αναπαράσταση και η οπτικοποίηση που παρέχεται μέσω εικονικών εργαλείων συνεισφέρει 

στην ανάπτυξη νοητικών οικοδομημάτων, η οποία επιτρέπει στα άτομα να σκέφτονται, να 

περιγράφουν και να επεξηγούν αντικείμενα, φαινόμενα και διαδικασίες σε ρεαλιστικό 

επίπεδο. Οι Akpan και Andre (2000) υποστήριξαν πως: «Η ευελιξία τέτοιων 

περιβαλλόντων υποβαθμίζει την εύρεση των ορθών ή των λανθασμένων απαντήσεων και 

υπερθεματίζει τη λύση προβλήματος και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε νέες 

καταστάσεις. Οι προσομοιώσεις προωθούν τις περιπτώσεις που απευθύνονται σε αβέβαιες 

καταστάσεις και εναλλακτικά σενάρια παρά να επιβεβαιώνουν ρητά τις απαντήσεις» (σελ. 

18).     

 

Οι Thomas & Hooper (1991), ανέπτυξαν μια χρήσιμη ταξινομία για τις διαφορετικές 

χρήσεις των εικονικών περιβαλλόντων και αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα τέτοιων 

περιβαλλόντων σε συνάρτηση με τη χρήση τους. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε στην 

εμπειρία των ατόμων με τα εικονικά περιβάλλοντα, στην οποία περιγράφονται 

περιπτώσεις όπου η εφαρμογή τους προηγείται της προσχεδιασμένης διδακτικής, και 

χρησιμοποιούνται για να θεμελιώσουν τη βάση για τη νέα μελλοντική γνώση/μάθηση. Η 

αρχική εμπειρία που παρέχεται με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται για την παροχή 

κινήτρων, την παροχή χειροπιαστών παραδειγμάτων και την παροχή οργανωτικής δομής 

και έκθεσης/παρουσίασης των εναλλακτικών ιδεών. Η δεύτερη κατηγορία ταξινόμησης 

είναι γνωστικής φύσης και σχετίζεται με την μετάδοση πληροφοριών μέσω εικονικών 

περιβαλλόντων. Από αυτή την κατηγορία, οι Thomas & Hooper (1991), αναφέρουν πως 

λίγα μαθησιακά πλεονεκτήματα έχουν βρεθεί σε σύγκριση με την άμεση διδακτική σε 

πραγματικά μαθησιακά περιβάλλοντα, γεγονός που δεν φαίνεται να ισχύει σήμερα αφού 

φαίνεται μέσα από την πληθώρα συγκριτικών ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση, πως η 

συνεισφορά των εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού έχει επεκταθεί σε διαφορετικά 

επίπεδα, παρέχοντας πλούσιες δυνατότητες στους μανθάνοντες, τόσο σε πρακτικό όσο και 

σε νοητικό επίπεδο. Η τρίτη κατηγορία, περιγράφεται ως η ενδυνάμωση ή υποστήριξη των 

μαθησιακών επιδιώξεων. Το κριτήριο καθορισμού των εικονικών περιβαλλόντων σε αυτή 

την κατηγορία αποτέλεσε η περίπτωση εφαρμογής υπάρχουσας γνώσης στο υπό μελέτη 

συγκείμενο στο πλαίσιο μιας εικονικής εφαρμογής. Οι Thomas & Hooper (1991), 

υποστήριξαν πως η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων για τη διέγερση του 
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ενδιαφέροντος των μανθανόντων σε ένα συγκείμενο (απόκτηση εμπειριών) καθώς και η 

εφαρμογή τους για την ενσωμάτωση της γνώσης στη λύση προβλημάτων παρουσιάζονται 

ως υποσχόμενες προοπτικές για την ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων στο 

μαθησιακό περιβάλλον. 

 

Γενικότερα, τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού παρέχουν τη δυνατότητα 

παρουσίασης θεωρητικών ή απλοποιημένων μοντέλων πραγματικών φαινομένων, πτυχών 

αυτών των φαινομένων ή διαδικασιών. Μέσα από τέτοια περιβάλλοντα παρουσιάζονται 

εξωτερικές αναπαραστάσεις, κινούμενα σχέδια (animations) καθώς και αλληλεπιδραστικές 

εργαστηριακές εμπειρίες (Bell & Smetana, 2008). Συγκεκριμένα, τα εικονικά εργαστήρια 

παρουσιάζουν μια γκάμα χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που μπορούν να συνεισφέρουν 

στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Wellington, 2004) και ειδικότερα στον 

εργαστηριακό πειραματισμό. Σύμφωνα με τους Triona & Klahr (2003), κάποια από αυτά 

είναι: η εύκολη μεταφορά οποιουδήποτε φαινομένου στο εργαστήριο, η ασφάλεια που 

παρέχει ένα εικονικό εργαστήριο, η αντιμετώπιση υψηλού κόστους και οικονομικών 

περιορισμών, η δυνατότητα ελαχιστοποίησης σφαλμάτων, η ενίσχυση ή μείωση των 

προσωρινών και χωρικών διαστάσεων και η συμπερίληψη ευέλικτων και δυναμικών 

παραστάσεων και δεδομένων. Αρκετές από τις αναφερόμενες δυνατότητες του ΠΕΕ, έχουν 

τεκμηριωθεί εμπειρικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τους στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, με συνέπεια να καθιστούν τα εικονικά εργαστήρια ως ένα βιώσιμο μέσο 

πειραματισμού σε οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση (χωρίς την απαραίτητη χρήση του 

ΠΠΕ). 

 

Μέσα από τη χρήση του ΠΕΕ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή 

των μανθανόντων στις μαθησιακές επιδιώξεις που τίθενται μέσα από την απλοποίηση των 

πραγματικών συνθηκών ενός εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται αιτιακές σχέσεις 

με επεξηγηματικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα οι αχρείαστες γνωστικές απαιτήσεις που 

ενδεχομένως να προκύπτουν σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον, μειώνονται μέσα από τη 

χρήση μιας προσομοίωσης ή ενός εικονικού εργαστηρίου. Σε ένα εικονικό περιβάλλον στο 

πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, ο χρόνος μπορεί να μεταβληθεί 

(επιβραδύνεται ή επιταχύνεται ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος). Πειράματα τα 

οποία χαρακτηρίζονται από χρονοβόρες διαδικασίες, σε βαθμό που να αποτρέπουν τους 

εκπαιδευτικούς από τη συμπερίληψη τους στη μαθησιακή διαδικασία μπορούν να 

διεξαχθούν στο πλαίσιο ενός εικονικού εργαστηρίου. Σε κάποιες περιπτώσεις η 

χρονοτριβή που προκύπτει από την εξοικείωση των ατόμων με τις λειτουργίες των 
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εικονικών εργαστηρίων προβάλλεται ως αντεπιχείρημα για την εφαρμογή του ΠΕΕ όταν 

προβάλλεται ως μέτρο για την αντιμετώπιση των χρονικών περιορισμών. Η εξοικείωση 

των ατόμων με τις λειτουργίες του εκάστοτε εικονικού εργαστηρίου είναι αναγκαία και ο 

χρόνος που αφιερώνεται σε αυτή μπορεί να μην έχει ιδιαίτερο μαθησιακό και χρονικό 

κόστος, εάν συνυπολογίζεται κατά το σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης ώστε οι 

μανθάνοντες να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες–αυτές που απαιτούνται 

για τη διεξαγωγή των πειραμάτων.  

 

Η διεξαγωγή πειραμάτων σε εικονικό εργαστήριο από τους ίδιους τους μανθάνοντες, όταν 

έχουν εξοικειωθεί με τις απαιτούμενες λειτουργίες των αντίστοιχων προσομοιώσεων, 

συνδέεται άμεσα όχι μόνο με την αντιμετώπιση χρονικών περιορισμών αλλά και με τον 

ελεύθερο διδακτικό χρόνο του διδακτικού προσωπικού. Σε ανάλογες περιπτώσεις 

εργαστηριακών περιβαλλόντων, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού παρέχουν πρακτική 

και τεχνική στήριξη στη διαχείριση του αναγκαίου εξοπλισμού και στην οργάνωση των 

κατάλληλων πειραματικών διατάξεων, πέρα από την παρακολούθηση των πειραμάτων και 

την καθοδήγηση που δύνανται να παρέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΕΕ δίνει τη 

δυνατότητα περισσότερης ελευθερίας κινήσεων και καλύτερης οργάνωσης του χρόνου του 

διδακτικού προσωπικού (Blake & Scanlon, 2007), με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι 

μαθησιακές επιδιώξεις στη βάση τους και να μην σπαταλείται χρόνος σε διαδικαστικά ή 

τεχνικά ζητήματα.  

 

Γενικότερα, μέσα από τις έρευνες που διεξάγονται τις τελευταίες δύο δεκαετίες προς 

τεκμηρίωση ή απόδειξη της αποτελεσματικότητας των εικονικών εργαστηρίων 

αναφέρονται αρκετά από τα θετικά χαρακτηριστικά του ΠΕΕ:  

α) Παροχή επιπρόσθετων δυνατοτήτων στους μανθάνοντες (Grayson & McDermott, 

1996), παροχή κινήτρων και ανάληψη της ευθύνης για τη δική τους μάθηση καθιστώντας 

τους σε θέση να αντιμετωπίζουν από μόνοι τους δυσκολίες που προκύπτουν (Zacharia & 

Anderson, 2003).  

β) Παροχή μοναδικών διδακτικών χειρισμών και δυνατοτήτων (Beichner, Bernold,  

Burniston, Dail, Felder, Gastineau, Gjersten & Risley, 1999; Chou, 1998; Eylon et al., 

1996; Goldberg, 1997; Grayson, 1996; Hewson, 1985; Lea, Thacker, Kim & Miller, 1996; 

van Heuvelen, 1997). Δίνεται η δυνατότητα εμπλοκής των μανθανόντων με πολλαπλές 

πηγές δεδομένων, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης και αναπαράστασης προβλημάτων 

και λύσεων, απεικονίζεται με ξεκάθαρο τρόπο η πρόοδος των μανθανόντων στο πείραμα, 
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πολλά διδακτικά εργαλεία βρίσκονται στη διάθεση των μανθανόντων και γενικότερα 

παρέχεται σε αυτούς μια αυθεντική εμπειρία μάθησης και συνεχούς αλληλεπίδρασης.  

γ) Υποστήριξη και εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων που να απέχουν από τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργατική μάθηση για επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης (Tao & Gunstone, 1999). 

δ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης εικονικών εργαλείων, διατάξεων και μοντέλων, 

δεξιοτήτων διερεύνησης, δεξιοτήτων οργάνωσης δεδομένων και πληροφοριών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων  (Grayson & McDermott, 1996; Smetana & Bell, 2011; Tao & 

Gunstone, 1999). 

ε) Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και χρήση-εφαρμογή εννοιών (Hewson, 1985; 

Steinberg, 2000; Zacharia et al., 2008; Zacharia & Olympiou, 2011), 

στ) Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων όπως είναι η κριτική σκέψη, η λύση προβλήματος 

και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανώτερου επιπέδου π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 

απόφασης (Steinberg, 1991). Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επαναλαμβανόμενου 

ελέγχου πειραματικών μεταβλητών με δυνατότητα περεταίρω διερεύνησης και διεξαγωγής 

υποθέσεων (Blake & Scanlon, 2007). 

ζ) Παρουσίαση δεδομένων και φαινομένων με διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων 

περιλαμβάνοντας διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, κινούμενα σχέδια, ηχητικές 

παραστάσεις και βίντεο που μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση των ατόμων σε ένα 

θέμα (Ainsworth & van Labeke, 2002; Smetana & Bell, 2011; van der Meij & de Jong, 

2006). 

η) Καλλιέργεια θετικών στάσεων, αφού ενεργοποιείται το ενδιαφέρον και η περιέργεια 

των μανθανόντων, απαιτείται να πάρουν δικά τους ρίσκα, δοκιμάζεται η 

αντικειμενικότητα και η ακρίβεια τους στις δικές τους ενέργειες, τονώνεται η 

αυτοπεποίθηση τους, καλλιεργείται η συνεχής επιμονή τους, παρέχεται ικανοποίηση στις 

δράσεις τους και επιχειρηματολογούν για να καταλήξουν σε ομόφωνες απόψεις στο 

πλαίσιο της ομάδας (Zacharia, 2003). 

θ) Ενεργός εμπλοκή των ατόμων σε διαδικασίες λύσης προβλήματος, υποστηρίζοντας την 

εις βάθος κατανόηση ενός φαινομένου (National Research Council, 1999) και παρέχοντας 

ευκαιρίες πειραματισμού συνδυάζοντας την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων (π.χ. 

van Joolingen & Zacharia, 2009).  

 

Με βάση την παρούσα συνοπτική περιγραφή κάποιων χαρακτηριστικών στοιχείων των 

προσομοιώσεων θεωρείται δεδομένο πως τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού 

χρησιμοποιούνται πλέον και από τους επιστήμονες στις καθημερινές τους εργασίες (Bell 
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& Smetana, 2008), γεγονός που αντιπαρέρχεται στο αρχικό επιχείρημα πως ο τρόπος 

λειτουργίας τους απέχει κατά πολύ από τον τρόπο που εργάζονται (ή εργάστηκαν αρχικά 

οι επιστήμονες). Επιπρόσθετα, ο Steinberg (2000), επιχειρηματολογεί πως καθώς η 

μαθησιακή διαδικασία προχωρεί σε βάθος, δηλαδή σε περισσότερο αφαιρετικές ιδέες, οι 

εμπειρίες των μανθανόντων σε αυτές τις ιδέες είναι όλο και λιγότερες. Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο οι προσομοιώσεις (τα εικονικά εργαστήρια) αποτελούν μια πολύ αποτελεσματική 

εμπειρία-δραστηριότητα, η οποία μπορεί να παρέχει το περιβάλλον και τις εμπειρίες που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη και οικοδόμηση τέτοιων αφαιρετικών ιδεών και εννοιών 

στις Φυσικές Επιστήμες (Zacharia & Anderson, 2003). Τέτοια παραδείγματα αναφέρονται 

από τους Winn et al. (2006), οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα εικονικά μέσα πειραματισμού 

μπορούν να παρέχουν την αντιληπτική θεμελίωση εννοιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

υψηλά επίπεδα αφαίρεσης, σε σχέση με την οικοδόμηση κατανόησης τους από τους 

μανθάνοντες. Σε αυτό το πλαίσιο αποσπασματικές έννοιες παρουσιάζονται ως 

χειροπιαστές έννοιες και άδηλες συμπεριφορές παρουσιάζονται ρητά με εικονικό τρόπο. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις παρόλο που οι μανθάνοντες αποδέχονται ένα εικονικό περιβάλλον 

ως μια ευνόητη και αληθοφανή αναπαράσταση της πραγματικότητας, χρειάζεται να 

αντιληφθούν τις διαφορές ανάμεσα στο εκάστοτε εικονικό περιβάλλον και την 

πραγματικότητα (Bell & Smetana, 2008). Χωρίς την κατανόηση των περιορισμών μιας 

εικονικής αναπαράστασης, είναι πιθανό οι μανθάνοντες να σχηματίσουν εναλλακτικές 

ιδέες στο υπό μελέτη συγκείμενο. Αυτή η διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στις 

περιπτώσεις όπου μελετούνται μικροσκοπικά ή «αόρατα» φαινόμενα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις συζητήσεις που να σχετίζονται με την αιτιολόγηση της χρήσης των εικονικών 

περιβαλλόντων από τους ίδιους τους επιστήμονες και το ρόλο τους στην επιστημονική 

διερώτηση, θεωρούνται χρήσιμες σε διδακτικές παρεμβάσεις όπου επιχειρούνται 

εφαρμογές του ΠΕΕ (Harisson & de Jong, 2005).   

 

Σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχονται από τον ΠΕΕ, τρία συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά καθορίζουν το ρόλο, την εμπλοκή και την εκάστοτε εφαρμογή των 

εικονικών εργαστηρίων σε οποιαδήποτε διαδικασία του εργαστηριακού πειραματισμού 

(Zacharia & Olympiou, 2011): α) η ακρίβεια/πιστότητα αναπαράστασης ενός φαινομένου 

(fidelity), β) η περιεκτικότητα μιας εικονικής αναπαράστασης ενός πειράματος σε σχέση 

με το αντίστοιχο πραγματικό πείραμα (richness) και γ) η διαφάνεια του εικονικού μέσου 

ενός φαινομένου ή μιας πτυχής του φαινομένου/πειράματος (transparency). Σε αυτό το 

πλαίσιο αναφοράς, η περιεκτικότητα μιας εικονικής αναπαράστασης ενός εικονικού 

εργαστηρίου, αναφέρεται στην ποσότητα των πληροφοριών και τους πολλαπλούς τρόπους 
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εξαγωγής τέτοιων πληροφοριών από τις αναπαραστάσεις τόσο των αντίστοιχων 

πραγματικών αντικειμένων, όσο και των εννοιολογικών/συμβολικών αντικειμένων των 

φαινομένων που αναπαριστώνται στα εικονικά εργαστήρια. Η διαφάνεια μιας 

αναπαράστασης αναφέρεται στη δυνατότητα της αμεσότητας μιας παρατήρησης 

μεταβλητών, αντικειμένων (των αντίστοιχων πραγματικών και των συμβολικών) και των 

σχέσεων σε μια θεματική ενότητα που διατίθενται στους μανθάνοντες  (Swaak, van 

Joolingen & de Jong, 1998). Έρευνες αναφέρουν πως όσο πιο πλούσιο ή όσο λιγότερο 

«διαφανές» είναι ένα εικονικό εργαστήριο, τόσο πιο ανεπαρκής μπορεί να αποδειχθεί κατά 

την εφαρμογή του (π.χ. Marshall & Young, 2006). Η πιστότητα/ακρίβεια (fidelity) μιας 

εικονικής αναπαράστασης αναφέρεται στο βαθμό του ρεαλισμού που ένα εικονικό 

εργαστήριο αναπαριστά μια πραγματική πειραματική διάταξη με τα αντίστοιχα υλικά και 

όργανα που συμμετέχουν σε αυτή (Scheiter, Gerjets, Huk, Imhof & Kammerer, 2009). 

Δηλαδή στην περίπτωση του ΠΠΕ, η πιστότητα ενός εικονικού εργαστηρίου αναφέρεται 

στην ακρίβεια αντιστοίχισης του ΠΕΕ με τον ΠΠΕ (Zacharia & Olympiou, 2011). Πολλοί 

ερευνητές, έχουν διερευνήσει την επίδραση του αναφερόμενου χαρακτηριστικού στη 

μάθηση (π.χ. Alessi, 1988; Dwyer, 1976; Scheiter et al., 2009). Σε κάποιες περιπτώσεις, 

βρέθηκε πως η μικρότερη ακρίβεια (lower fidelity) σε μια εικονική αναπαράσταση, 

παρείχε ευκαιρίες στους μανθάνοντες να αποκτήσουν τη γνώση (π.χ. Alessi, 1988), αφού 

σε τέτοιες περιπτώσεις αποκλείονταν υπερβολικά εικονικά ερεθίσματα και άσχετες 

λεπτομέρειες των πραγματικών αντικειμένων και διατάξεων και τα συγκεκριμένα εικονικά 

μέσα επικεντρώνονταν μόνο στα δομικά χαρακτηριστικά που καθορίζονταν ως αναγκαία 

από τις εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις (π.χ. Dwyer, 1976; Mayer, 2005), γεγονός που 

συνέτεινε στη μείωση του γνωστικού φορτίου (Sweller et al., 1998). Από την άλλη 

πλευρά, οι συνήγοροι της ψηλής πιστότητας/ακρίβειας (high fidelity) μιας εικονικής 

αναπαράστασης, επιχειρηματολογούν πως η ομοιότητα ενός εικονικού εργαστηρίου με το 

αντίστοιχο πραγματικό εργαστήριο ή φαινόμενο μπορεί: α) να διευκολύνει την 

αναγνώριση μιας φυσικής/αντίστοιχης πραγματικής διάταξης καθώς η άμεση αντίληψη 

του φαινομένου ή της διάταξης ενδέχεται να ενεργοποιήσει τις αντίστοιχες εικονικές 

αναπαραστάσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και β) να παρέχει 

αντιληπτικά υποστηρικτικές διεργασίες (scaffolding) σε αφαιρετικές έννοιες οι οποίες 

διαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να οικοδομηθούν και οι οποίες δύνανται να 

υποστηρίξουν την ανάκληση αναφορών και λογικών διαδικασιών που βρίσκονται 

θεμελιωμένες στην αντίληψη των μανθανόντων (Goldstone & Son, 2005).   
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Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, περιεκτικότητα προσομοιώσεων (richness), η 

ενδεχόμενη διαφάνεια των εικονικών αναπαραστάσεων (transparency) και η 

πιστότητα/ακρίβεια των αναπαραστάσεων των αντίστοιχων πραγματικών/φυσικών 

αντικειμένων διατάξεων (fidelity), πολλές φορές καθορίζονται και από τα επιπρόσθετα 

εργαλεία που παρέχονται μέσα από τα δυναμικά περιβάλλοντα των εικονικών 

εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, η γκάμα εικονικών εργαστηρίων που παρέχεται σήμερα 

διεθνώς σε διαφορετικές θεματικές ενότητες παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στις 

δυνατότητες των αντίστοιχων εργαλείων σε διαφορετικά επίπεδα (όπως αυτά που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως). Μια βασική διαφοροποίηση των εικονικών εργαστηρίων 

είναι οι διαφορετικές πολλαπλές αναπαραστάσεις που παρέχονται στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων πειραματικών διατάξεων για την πολλαπλή αναπαράσταση (με 

διαφορετικούς τρόπους) του ίδιου φαινομένου. Η έρευνα που διεξάγεται σε αυτό τον 

τομέα έχει καταδείξει την αποτελεσματική επίδραση συγκεκριμένων ειδών 

αναπαραστάσεων, χωρίς όμως να έχει φτάσει σε σημείο που να καθορίζεται το πλαίσιο 

που να διασφαλίζει την επιλογή και την αποτελεσματικότητα πολλαπλών εικονικών 

αναπαραστάσεων που να συνοδεύουν την εφαρμογή των εικονικών εργαστηρίων.  

2.3.3.Πολλαπλές Εικονικές Δυναμικά συσχετιζόμενες Αναπαραστάσεις σε 
Εικονικά Περιβάλλοντα Πειραματισμού 
 

Οι προσομοιώσεις ή τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές έχουν οριστεί ως λογισμικά τα οποία παρουσιάζουν την αναπαράσταση ενός 

αυθεντικού συστήματος ή φαινομένου (ή πτυχής του φαινομένου) (Blake & Scanlon, 

2007). Σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή εικονικών εργαλείων σε εργαστηριακά 

περιβάλλοντα συνδέεται άμεσα με τη χρήση των αντίστοιχων προσομοιώσεων. Συνεπώς, 

προκύπτει η διευκρίνιση του όρου «προσομοιώσεις» και ο τρόπος που αυτές συνδέονται 

με τις πολλαπλές εξωτερικές εικονικές αναπαραστάσεις. Οι Alessi και Trollip (2001), 

ορίζουν τις προσομοιώσεις ως αναπαραστάσεις «κάποιων φαινομένων ή δραστηριοτήτων 

στις οποίες εμπλέκονται ενεργά οι μανθάνοντες μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση τους 

με τις δυνατότητες του εικονικού μέσου» (p. 213). Στα αρχικά εικονικά περιβάλλοντα που 

σχεδιάστηκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κείμενα και οι εικόνες είχαν ακριβώς 

την ίδια θέση και ρόλο με τα αντίστοιχα τους, στα υπό μελέτη έγγραφα εγχειρίδια (static 

images) (van der Meij & de Jong, 2006). Συνεπώς, η έρευνα που σχετιζόταν με τις 

αναπαραστάσεις στα αντίστοιχα εγχειρίδια ήταν έγκυρη και για τα πρωταρχικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα που σχεδιάζονταν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δεν διέφεραν 
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σημαντικά από τις αναφερόμενες εικονικές αναπαραστάσεις των εγχειριδίων. Σήμερα, τα 

πληροφορικά εμπλουτισμένα μαθησιακά περιβάλλοντα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

παρέχουν δυνατότητες δυναμικών αναπαραστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν βίντεο, 

κινούμενα σχέδια (animations), δυναμικές γραφικές παραστάσεις και πίνακες και 

αλληλεπιδραστικά δυναμικά εποπτικά μέσα (Lowe, 2003). Αυτή η επέκταση–ανάπτυξη 

στην παροχή εικονικών μέσων και εργαλείων θέτει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στη 

μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Ταυτόχρονα απαιτεί τη διερεύνηση της δυνητικής 

συνεισφοράς της χρήσης Πολλαπλών Εικονικών Δυναμικά συσχετιζόμενων 

Αναπαραστάσεων (ΠΕΔΑ) (Ploetzner & Lowe, 2004), μέσα από την ενσωμάτωση 

δυναμικών-εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού σε πραγματικά εργαστηριακά 

περιβάλλοντα.  

 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δυναμικών αναπαραστάσεων. Ο συνδυασμός διαφορετικών 

αναπαραστάσεων στο ίδιο μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να επιφέρει πολλαπλά 

πλεονεκτήματα (βλ. Ainsworth & van Labeke, 2004). Κάθε αναπαράσταση μπορεί να 

επιδείξει συγκεκριμένες πτυχές της υπό διερεύνηση θεματικής ενότητας. Διαφορετικές 

μορφές αναπαραστάσεων μπορεί να είναι χρήσιμες για πολλούς λόγους (π.χ. πως 

διαδίδεται το φως) και να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, αφού ενδεχομένως να 

διαφέρουν στην αποδοτικότητα της αναπαράστασης ενός φαινομένου ή της πληροφορικής 

υποστήριξης ενός εργαστηριακού περιβάλλοντος (Larkin & Simon, 1987). Επιπρόσθετα, 

τα δυναμικά διαγράμματα σε ένα εικονικό περιβάλλον πειραματισμού θεωρούνται 

κατάλληλα για την παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων και πληροφοριών, για την 

παρουσίαση γραφημάτων, κανόνων και αριθμητικών αναπαραστάσεων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών. Τα 

γραφήματα συγκεκριμένα, είναι σημαντικά εργαλεία τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα 

στους μανθάνοντες να προβλέπουν σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές και να παρουσιάζουν 

τη φύση αυτών των σχέσεων (McKenzie & Padilla, 1984). Ταυτόχρονα, η αποκλειστική 

χρήση μιας αναπαράστασης μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα ερμηνείας μιας άλλης 

αναπαράστασης, γεγονός που δεν συμβαίνει στην εφαρμογή ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές αναπαραστάσεις (van der Meij & de 

Jong, 2006). Εμφανίζεται μια σημαντική τάση ανάμεσα στους μανθάνοντες να 

παρουσιάζουν τις γραφικές αναπαραστάσεις ως εικόνες παρά ως συμβολικές 

αναπαραστάσεις κάποιου φαινομένου (Kaput, 1989), γεγονός που επηρεάζει την 

κατανόηση τους για το υπό μελέτη περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, η χρήση των πολλαπλών 

αναπαραστάσεων δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής και μετάφρασης ανάμεσα 
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στις διαφορετικές μορφές τους με τρόπο που οι μανθάνοντες να οικοδομούν αφαιρετικές 

σχέσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου 

(Ainsworth & van Labeke, 2004; Smetana & Bell, 2011). 

 

Ένα σημαντικό κίνητρο για τη χρήση των πολλαπλών αναπαραστάσεων είναι η 

ενθάρρυνση που παρέχουν στους μανθάνοντες για την οικοδόμηση βαθύτερης κατανόησης 

του περιεχομένου (Ainsworth, 1999; Petre, Blackwell, & Green, 1998). Οι Petre et al. 

(1998), υποστηρίζουν πως η ανάγκη νοητικής μεταφοράς ανάμεσα σε διαφορετικού τύπου 

αναπαραστάσεις (και ίσως και ανάμεσα σε διαφορετικές πτυχές του υπό μελέτη 

συγκειμένου), προκαλεί τον αναστοχασμό, πέρα από τα όρια και τις λεπτομέρειες  της 

πρώτης αναπαράστασης, και την αναμονή στα νέα δεδομένα που παρέχονται από τη 

δεύτερη αναπαράσταση. Το βαθύτερο επίπεδο της γνωστικής επεξεργασίας σε μια τέτοια 

περίπτωση μπορεί να αποκαλύψει δυσλειτουργίες που με άλλο τρόπο δεν θα είχαν 

εμφανιστεί και επομένως δεν θα είχαν αντιμετωπιστεί (van der Meij & de Jong, 2006). 

Συνεπώς, αναμένεται πως με τη χρήση επιπρόσθετων εικονικών αναπαραστάσεων, οι 

μανθάνοντες μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση τους για το υπό μελέτη συγκείμενο από το 

μαθησιακό περιβάλλον σε άλλες, συγκρίσιμες καταστάσεις. Παράλληλα, αναμένεται πως 

οι εμπλεκόμενοι επωφελούνται από τις διαφορετικές δυνατότητες της κάθε 

αναπαράστασης και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση της υπό μελέτη 

θεματικής ενότητας (Ainsworth, Bibby & Wood, 1997; de Jong, Ainsworth, Dobson, van 

der Hulst, Levonen & Reimann et al. 1998). 

 

Σε σχέση με τη χρήση των προσομοιώσεων, οι ΠΕΔΑ αντιμετωπίζοντας τον περιορισμό 

των προσομοιωμένων φυσικών συστημάτων, επιτρέπουν την αναπαράσταση διαδικασιών 

και ποσοτήτων που συνήθως δεν γίνονται ορατά στα υπό μελέτη φυσικά φαινόμενα (π.χ. 

ενέργεια, διανύσματα, καταστάσεις ισορροπίας κλπ). Σε πολλές περιπτώσεις οι ΠΕΔΑ 

παρέχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης νοητικών μοντέλων στο περιβάλλον των 

υφιστάμενων προσομοιώσεων στο οποίο εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, η προσομοίωση 

ενός αρμονικού ταλαντωτή (π.χ. White, 1984) μπορεί να παρουσιάσει την κίνηση ενός 

συστήματος με βάση ένα κινούμενο σχέδιο ενός κινούμενου σώματος και παράλληλα με 

βάση τη γραφική αναπαράσταση της κίνησης σε σχέση με το χρόνο ή σε σχέση με 

διαφορετικές φάσεις του φαινομένου. Επιπρόσθετα, τόσο τα κινούμενα σχέδια όσο και οι 

γραφικές παραστάσεις μπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα, επιτρέποντας την 

παρατήρηση της συσχέτισης των διαφορετικών αναπαραστάσεων. 
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Όταν παρουσιάζονται πολλαπλές αναπαραστάσεις συνήθως σχετίζονται άμεσα μεταξύ 

τους και αλληλοσυμπληρώνονται, (όπως για παράδειγμα στο εικονικό εργαστήριο Σκιές 

και Χρώματα, στο ΑΜΑΠ, βλ. Hatzikraniotis, Bisdikian, Barbas & Psillos, 2007) αφού σε 

αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν διαφορετικές πληροφορίες ή διαφορετικές πτυχές του 

φαινομένου. Σε άλλες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης της ίδιας πτυχής 

του φαινομένου μέσα από διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων, ώστε να παρουσιάζεται 

το φαινόμενο σε συνδυασμό με συμβολικά μεγέθη που αυτό περικλείει. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η παρατήρηση και η χρήση συμβολικών μεγεθών ή μεταβλητών θεωρείται 

αδύνατη σε εργαστηριακά περιβάλλοντα πειραματισμού, αφού πρόκειται για 

εννοιολογικές ή νοητικές κατασκευές που δεν υφίστανται σε πρακτικό επίπεδο. Ο 

συνδυασμός πολλαπλών αναπαραστάσεων που διαφέρουν με αυτούς τους τρόπους, 

φαίνεται να αποτελεί ευοίωνη συνθήκη για τα μαθησιακά αποτελέσματα αφού οι 

μανθάνοντες ενδέχεται να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από την 

εκάστοτε αναπαράσταση που συμπληρώνει είτε το εικονικό είτε το πραγματικό 

περιβάλλον (Ainsworth & van Labeke, 2004). 

 

Σε αντίθεση με τη συνδυασμένη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων, στη βάση της 

οποίας παρουσιάζεται συμπληρωματική πληροφόρηση, μια αποκλειστική αναπαράσταση 

ενός φαινομένου ή μιας πτυχής του θα ήταν ανεπαρκής για την παρουσίαση της 

πληροφόρησης που απαιτείται για το εκάστοτε συγκείμενο από διαφορετικούς τύπους 

μανθανόντων. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις παρέχουν διαφορετικές υπολογιστικές 

διαδικασίες μέσα από τις ευκαιρίες που παρέχουν για εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση 

με το εκάστοτε συγκείμενο (Larkin & Simon, 1987; Stenning & Oberlander, 1995). Η 

συγκεκριμένη δυνατότητα επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη μαθησιακή διαδικασία 

αφού διαφορετικές αναπαραστάσεις εξυπηρετούν διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους 

(Bibby & Payne, 1993), και εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές, ενώ παράλληλα 

υποστηρίζουν επικείμενες ατομικές διαφορές (Winn, 1987). 
 

Είναι προφανές μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία πως οι πολλαπλές αναπαραστάσεις σε 

δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα όπου ενσωματώνεται ο εικονικός πειραματισμός, 

παρέχουν ευκαιρίες στους μανθάνοντες για οπτικοποίηση πολύπλοκων φαινομένων 

(Ainsworth & van Labeke, 2004). Τα κινούμενα σχέδια (animations) αρχικά αποτέλεσαν 

τις περισσότερο συζητήσιμες μορφές δυναμικών αναπαραστάσεων. Ωστόσο, μέσα από τη 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών μορφών δυναμικών ή στατικών 

αναπαραστάσεων που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται πως η χρήση 
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τους μπορεί να αποβεί πιο ουσιαστική και επικερδής  στα μαθησιακά αποτελέσματα, από 

ότι η απλή εφαρμογή κινουμένων σχεδίων που να αναπαριστούν φαινόμενα ή πτυχές τους 

(Ainsworth, 2006; Ainsworth & VanLabeke, 2004;). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο απαιτείται η 

διερεύνηση της μεγιστοποίησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων διαφορετικών 

αναπαραστάσεων με τρόπο που να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των μανθανόντων με 

σχετική πληροφόρηση που ενδεχομένως να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά 

μαθησιακά αποτελέσματα. Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των πολλαπλών 

αναπαραστάσεων σε εικονικά δυναμικά περιβάλλοντα πειραματισμού απαιτείται να 

πραγματώνεται με παραγωγικό τρόπο, συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς που 

προκύπτουν μέσα από την αυξημένη και ανεξέλεγκτη χρήση των αναπαραστάσεων σε 

διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα.  

2.3.3.1.Πολλαπλές μορφές Αναπαραστάσεων σε Εικονικά Περιβάλλοντα  
 

Μέσα από τη διεθνή έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της επίδρασης πολλαπλών 

μορφών αναπαραστάσεων σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα και θεματικές 

περιοχές, είναι προφανές πως τα περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα (ή προσομοιώσεις), 

που υφίστανται σήμερα περιλαμβάνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις (Ainsworth, 2006; 

Ainsworth & VanLabeke, 2004; van der Meij & de Jong, 2006). Η εφαρμογή πολλαπλών 

αναπαραστάσεων μπορεί να παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα όταν οι μανθάνοντες 

εμπλέκονται σε προσπάθειες μάθησης και οικοδόμησης πολύπλοκων ιδεών και εννοιών 

(Cox & Brna, 1995; Mayer & Sims, 1994) και συχνά η εφαρμογή τους αποτελεί 

χαρακτηριστικό εξειδίκευσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο εξειδικευμένων συζητήσεων 

(Tabachneck, Koedinger & Nathan, 1994; Kozma & Russell, 1997). Δυστυχώς όμως, 

πολλές έρευνες έχουν αποδείξει πως τέτοιες θετικές επιδράσεις δεν επιτυγχάνονται πάντα 

με την εφαρμογή διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων (Chandler & Sweller, 1992; de 

Jong et al., 1998; Scanlon, 1998). Η διερεύνηση τέτοιων αντιφατικών αποτελεσμάτων σε 

σχέση με τους λόγους που ενδεχομένως να προκαλούν τα αναφερόμενα αποτελέσματα 

απαιτεί πρώτα την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των διαφορετικών ειδών 

αναπαραστάσεων.   

 
Σύμφωνα με τους Ainsworth και VanLabeke (2004), υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

οριστούν και να κατηγοριοποιηθούν διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων. Κοινώς, οι 

αναπαραστάσεις συζητούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους όπως 

είναι η μορφή τους (κειμενικό είδος ή διαγράμματα), το επίπεδο αφαίρεσης (π.χ. απλά 

εικονικές ή συμβολικές ή αφαιρετικές), το κανάλι αισθήσεων που ενεργοποιούν (το 
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ακουστικό ή το εικονικό–auditory/visual), οι διαστάσεις που τις χαρακτηρίζουν (δύο ή 

τρεις διαστάσεις) ή η δυναμικότητα τους (στατικές ή δυναμικές). Συνεπώς, στη βάση των 

πολλαπλών χαρακτηριστικών των εικονικών αναπαραστάσεων όπως αναφέρουν οι 

Ainsworth και VanLabeke (2004), αναγνωρίζεται η σπειροειδής και πολύπλοκη φύση της 

κατηγοριοποίησης των αναπαραστάσεων και για αυτό το λόγο φαίνεται να 

παρουσιάζονται διαφορετικά έιδη κατηγοριοποιήσεων τους στη διεθνή βιβλιογραφία. Για 

παράδειγμα, οι Ainsworth και VanLabeke (2004) αναφέρονται σε αναπαραστάσεις 

συνεχούς χρόνου (time-persistent representations), αναπαραστάσεις άδηλου χρόνου (time-

implicit representations), αναπαραστάσεις συγκεκριμένης χρονικής στιγμής (time-singular 

representations) και σε στατικές αναπαραστάσεις (static representations) 

 

Μέσα από τα διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων που παρουσιάζονται, φαίνεται πως οι 

δυναμικές αναπαραστάσεις μπορούν να διαδραματίσουν διαφορετικούς ρόλους στα 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Η Ainsworth (1999) κατηγοριοποίησε τις λειτουργίες των 

πολλαπλών αναπαραστάσεων σε τρία επίπεδα: α) οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν 

να υποστηρίξουν τη μάθηση παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορικές διαδικασίες ή 

επιπρόσθετες πληροφορίες, β) οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των περιορισμών υφιστάμενων αναπαραστάσεων 

στην ερμηνεία φαινομένων και γ) οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν να 

υποστηρίξουν την οικοδόμηση βαθύτερης κατανόησης, όταν οι μανθάνοντες προσπαθούν 

να διαχωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία μιας θεματικής περιοχής και τις 

ιδιότητες που παρέχονται μέσω διαφορετικών αναπαραστάσεων. Η οικοδόμηση βαθύτερης 

κατανόησης σε αυτή την περίπτωση βασίζεται στο γεγονός ότι οι μανθάνοντες 

συμμετέχουν σε μια προσπάθεια διερεύνησης συσχετίσεων και δεδομένων ανάμεσα σε 

διαφορετικά είδη πολλαπλών αναπαραστάσεων, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο 

στην περίπτωση που εφαρμοζόταν μια απλή αναπαράσταση. Η βαθύτερη κατανόηση 

ορίζεται ως η κατανόηση σε ένα αφαιρετικό επίπεδο, ορίζεται ως η προέκταση της 

υφιστάμενης γνώσης και ως η συσχέτιση διαφορετικών επιπέδων/σταδίων κατανόησης σε 

μια θεματική περιοχή (Ainsworth & VanLabeke, 2004). Σύμφωνα με τους ίδιους, η 

αφαίρεση στο αναφερόμενο πλαίσιο, είναι η διαδικασία κατά την οποία οι μανθάνοντες 

δημιουργούν νοητικές οντότητες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία νέων 

διαδικασιών και την οικοδόμηση εννοιών σε ένα ψηλότερο επίπεδο οργάνωσης. Για 

παράδειγμα, ο Dienes (1973) αναφέρει πως η διαφοροποίηση στην αντίληψη μέσω 

διαφορετικών αναπαραστάσεων (ίδιες έννοιες αναπαριστώνται με διαφορετικούς τρόπους) 
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παρέχουν στους μανθάνοντες τις ευκαιρίες για την οικοδόμηση τέτοιων αφαιρετικών 

σχέσεων και συμπερασμάτων. 

 

Στο πλαίσιο συσχέτισης αναπαραστάσεων και κατανόησης αφαιρετικών σχέσεων ανάμεσα 

σε διάφορες μεταβλητές, στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, οι Goldstone και Son, (2005), 

περιγράφουν μια κατηγοριοποίηση των αναπαραστάσεων σε ένα άλλο επίπεδο σε σχέση 

με τη κατηγοριοποίηση των Ainsworth και VanLabeke (2004). Συγκεκριμένα, 

κατηγοριοποιούν τις εικονικές αναπαραστάσεις που προβάλλονται μέσα από εικονικά 

περιβάλλοντα μάθησης σε ρεαλιστικές/χειροπιαστές (concrete) αναπαραστάσεις και 

εξιδανικευμένες (idealized) αναπαραστάσεις. Ψυχολογικές και φιλοσοφικές κατευθύνσεις 

έρευνας υποδεικνύουν πως η αφαιρετική κατανόηση εννοιών επιτυγχάνεται με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο μέσα από την εφαρμογή πλούσιων «ρεαλιστικών» 

αναπαραστάσεων. Οι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις, σύμφωνα με τους Goldstone και Son 

(2005), περιλαμβάνουν αντιληπτικά λεπτομερή και πλούσια σε πιστότητα υλικά, 

παρέχοντας χειροπιαστές, ρεαλιστικές και αντιληπτικοκινητικές δυνατότητες. Από την 

άλλη, παρόλο που και η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την «εικονική 

πραγματικότητα» τυπικά υποθέτει πως «όσο πιο ρεαλιστική είναι μια εικονική 

αναπαράσταση τόσο το καλύτερο», άλλοι ερευνητές επιχειρηματολογούν πως οι 

απλουστευμένες και οι σχετικά εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις είναι χρήσιμες στη 

διερεύνηση ενός φαινομένου στην ουσία του (Goldstone, Steyvers, & Rogosky, 2003; 

Smith, 2003). Οι εξιδανικευμένες μορφές αναπαραστάσεων μπορούν να πάρουν 

διαφορετικές μορφές: από αναπαραστάσεις που δεν περιλαμβάνουν τις λεπτομερείς 

φυσικές ιδιότητες ενός φαινομένου, μέχρι και συμβολικούς ή μαθηματικούς φορμαλισμούς 

(Goldstone & Son, 2005). Σύμφωνα με τους Goldstone & Son (2005), στον Πίνακα 1, 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα των ρεαλιστικών και των εξιδανικευμένων 

αναπαραστάσεων. 

 

Πίνακας 1.Πλεονεκτήματα ρεαλιστικών και εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων 
 

 
Ρεαλιστικές αναπαραστάσεις 

 
Εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις 

Η απομνημόνευση και η επαναφορά 
χειροπιαστών πληροφοριών είναι πιο εύκολη 
από την απομνημόνευση και την επαναφορά 
αφαιρετικών πληροφοριών.  

Οι εξιδανικεύσεις είναι συχνά μεταφέρσιμες 
σε ανόμοιου περιεχομένου θεματικές 
περιοχές γιατί η γνώση δεν είναι δεμένη με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
περιεχομένου. 

Ο χειρισμός ρεαλιστικών αναπαραστάσεων 
μέσα από τη χρήση νοητικών μοντέλων είναι 

Η ουσία του περιεχόμενου υπερτονίζεται 
αφού εξαλείφονται διαφόρων ειδών 
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συχνά πιο εύκολος  από τη χρήση 
αφαιρετικών συμβόλων ή εννοιών.  

λεπτομέρειες που αποπροσανατολίζουν τους 
εμπλεκόμενους. 

Οι οπτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 
για τη χρήση ρεαλιστικών αντικειμένων 
μπορούν να προσαρτιστούν σε αφαιρετικό 
συλλογισμό.  

Ενδεχομένως να υπάρχει ένας ενεργός 
ανταγωνισμός ανάμεσα στο χειρισμό μιας 
οντότητας ως συμβόλου ή ως αντικειμένου, 
με αποτέλεσμα η εξιδανίκευση να υποβοηθά 
την οικοδόμηση ερμηνειών.  

Οι λεπτομέρειες των ρεαλιστικών 
αναπαραστάσεων δεν είναι πάντοτε 
επιφανειακές, αλλά μπορεί να παρέχουν 
κρίσιμες πληροφορίες για αναμενόμενες 
συμπεριφορές και σχετικές αρχές. 

Η γνωστική επεξεργασία λιγότερο 
σημαντικών, αλλά πολύπλοκων 
χειροπιαστών στοιχείων διατηρείται.  

Οι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις είναι συχνά 
πιο αλληλεπιδραστικές και διασκεδαστικές 
και λιγότερο εκφοβιστικές. 

Οι εξιδανικεύσεις διευκολύνουν τις 
ερμηνείες μιας κατάστασης υπό όρους 
αφαιρετικών σχέσεων παρά υπό 
συγκεκριμένες συμπεριφορές. 

Οι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις είναι πιο 
θεμελιωμένες και συνδεδεμένες με 
πραγματικές καταστάσεις.  

 

   

Από τη μια πλευρά, τα χειροπιαστά/ρεαλιστικά παιδαγωγικά υλικά που παρουσιάζονται 

μέσω των ομώνυμων αναπαραστάσεων, παρέχουν χρήσιμα και αλληλεπιδραστικά 

στηρίγματα για την αντίληψη αφαιρετικών εννοιών, που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να 

οικοδομηθούν από τους μανθάνοντες. Από την άλλη, τα ρεαλιστικά υλικά μέσω των 

αντίστοιχων αναπαραστάσεων, ενδεχομένως να ενθαρρύνουν τους μανθάνοντες να 

αναπτύξουν εσωτερικές αναπαραστάσεις που αγγίζουν την πραγματικότητα και 

συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα συγκείμενα. Ένας σημαντικός παιδαγωγικός στόχος 

είναι η εύρεση εκείνης της μεθοδολογίας που να συνδυάζει τα στηρίγματα εννοιολογικής 

αντίληψης που παρέχονται μέσα από ρεαλιστικές αναπαραστάσεις και την προοπτική της 

αφαιρετικής μετάδοσης/μεταφοράς των εννοιών μέσω εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων 

(Goldstone & Son, 2005). 

 

Όπως και τα χειροπιαστά/πραγματικά υλικά, έτσι και τα εικονικά υλικά υψηλής 

πιστότητας σε εικονικά περιβάλλοντα ενθαρρύνουν τους μανθάνοντες να συλλογίζονται σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα υπό μελέτη συστατικά και συνεπώς εμπλέκονται σε διαδικασίες 

λύσης προβλημάτων που έχουν προεκτάσεις σε πραγματικά προβλήματα. Τέτοιες 

αναλογικές διαδικασίες, είναι διαισθητικές και εννοιολογικά υποστηρικτικές σε σχέση με 

την οικοδόμηση κατανόησης. Παρόλα αυτά όμως, οι αφαιρετικές ερμηνείες είναι συνήθως 

πιο γενικές και απευθύνονται σε πιο πολύπλοκα προβλήματα. Ο  Schwartz (στο Goldstone 

& Son, 2005), υπέθεσε πως κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πραγματική εικόνα 

ενός ανθρώπου που γλιστρά πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο για να βοηθήσει τους 

μανθάνοντες να σκεφτούν υπό όρους των δυνάμεων μέσα από πραγματικές εμπειρίες που 
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γίνονται εύκολα αντιληπτές. Μετά από την κατανόηση και τον αναστοχασμό σε αυτές τις 

εμπειρίες, είναι χρήσιμη η μεταφορά σε πιο αφαιρετικές εικόνες δυσδιάστατων κύβων σε 

κεκλιμένο επίπεδο (p. 721). Αυτό το ενδεχόμενο υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα 

των Goldstone & Son (2005), οι οποίοι προχώρησαν ένα βήμα περισσότερο, αναφέροντας 

πως η σταδιακή αντικατάσταση των ρεαλιστικών αναπαραστάσεων από τις 

εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις, επέτρεψε στους μανθάνοντες να ερμηνεύσουν αρχικά τα 

στοιχεία των εικονικών περιβαλλόντων τα οποία είχαν ρεαλιστική εμφάνιση και 

συσχετίζονταν μεταξύ τους. Έπειτα, όταν οι ρεαλιστικοί κώδικες απομακρύνθηκαν, οι 

μανθάνοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε αφαιρετικούς ρόλους. Παρόλα 

αυτά, οι Goldstone και Son (2005) δεν προχώρησαν στην εφαρμογή εξιδανικευμένων-

αφαιρετικών αναπαραστάσεων στις οποίες να παρουσιάζονται οι υποκείμενοι μηχανισμοι 

λειτουργίας των φαινομένων. Η ανάλυση τους περιορίστηκε στην προσπάθεια εύρεσης 

ενός πλαισίου συνδυασμού ρεαλιστικών με εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις, χωρίς να 

διερευνάται η επίδραση των αφαιρετικών αναπαραστάσεων (reified representations), η 

οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις που 

εφαρμοσαν στις παρεμβάσεις τους. 

 

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως: α) μια αποτελεσματική στρατηγική για την 

εφαρμογή των εικονικών αναπαραστάσεων είναι η παροχή αρχικών υποστηρικτικών 

διεργασιών για την αντίληψη των σημαντικών κωδικών (αντικειμένων ή εικονικών 

παραμέτρων) σε μια πειραματική διάταξη, που όταν αυτά αφαιρούνται, δεν προκαλούν 

μαθησιακό κόστος αλλά συνεχίζουν να υφίστανται στις νοητικές αναπαραστάσεις που 

οικοδομούν οι μανθάνοντες και β) οποιαδήποτε προσπάθεια συνδυασμού ρεαλιστικών με 

εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις δεν πρέπει να περιορίζεται στην αυτούσια 

αναπαράσταση των ίδιων αντικειμένων σε ρεαλιστικό ή συμβολικό επίπεδο, αλλά πρέπει 

να επεκτείνεται στην εμπειρική και τεκμηριωμένη εφαρμογή αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων που προωθούν την επίτευξη των εκάστοτε μαθησιακών επιδιώξεων.   

 

Η επέκταση της υφιστάμενης γνώσης μπορεί να οριστεί ως ο τρόπος επέκτασης της 

γνώσης ενός μανθάνοντα από μια γνωστή σε μια άγνωστη αναπαράσταση, χωρίς να 

αναδιοργανώνεται θεμελιακά η φύση της αναφερόμενης γνώσης. Επιπρόσθετα, η 

συσχέτιση της κατανόησης σε διαφορετικές παρουσιάσεις του ίδιου φαινομένου θεωρείται 

η διαδικασία κατά την οποία δύο γνωστές αναπαραστάσεις συσχετίζονται χωρίς την 

αναδιοργάνωση της γνώσης. Οι διαφορές ανάμεσα στις λειτουργίες πολλαπλών 

αναπαραστάσεων είναι άδηλες στις περισσότερες περιπτώσεις και είναι παρούσες σε όλες 
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τις περιπτώσεις οικοδόμησης βαθύτερης κατανόησης σε μαθησιακά περιβάλλοντα που 

χαρακτηρίζονται από αυτές. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια συσχέτισης ανάμεσα σε 

διαφορετικά είδη πολλαπλών αναπαραστάσεων μπορεί να δημιουργήσει διάφορα 

προβλήματα στην κατανόηση των μανθανόντων αφού έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ένα από τα πιο δύσκολα χαρακτηριστικά της 

μάθησης μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων είναι η μετάφραση από το ένα είδος/μορφή 

σε κάποιο άλλο/η (e.g. Ainsworth & VanLabeke, 2002; de Jong et al. 1998). Σήμερα, τα 

περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού περιλαμβάνουν μια γκάμα 

διαφορετικών ειδών εικονικών αναπαραστάσεων, τα οποία στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία θεωρούνται επικερδείς για τη μάθηση. Συγκεκριμένα, στη διεθνή 

βιβλιογραφία η αποδοχή όλων των ειδών ΠΕΔΑ σε μια διδακτική παρέμβαση εφαρμογής 

του ΠΕΕ, αποτελεί άδηλη παραδοχή, γεγονός που αποτελεί αδυναμία αρκετών 

ερευνητικών προσπαθειών. Ειδικότερα σε περιπτώσεις εφαρμογής εξιδανικευμένων 

αναπαραστάσεων οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά σε αφαιρετικό επίπεδο. Οι 

προσπάθειες των Goldstone και Son (2005), περιορίστηκαν στην εφαρμογή ρεαλιστικών 

και εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων που αφορούσαν στα ίδια φαινόμενα διερευνώντας 

τρόπους συνδυασμού και εφαρμογής τους. Παρόλα αυτά, φαίνεται να απουσιάζει από τη 

βιβλιογραφία ο τρόπος ενσωμάτωσης εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων που να 

προχωρούν στην αφαιρετική παρουσίαση του υποκείμενου μηχανισμού λειτουργίας του 

εκάστοτε φαινομένου στις Φυσικές Επιστήμες.   

 

2.3.3.2.Ενσωμάτωση Αφαιρετικών Αναπαραστάσεων στον ΠΕΕ 

 

Οι αφαιρετικές εικονικές αναπαραστάσεις εφαρμόζονται ευρέως στον ΠΕΕ για να 

συμπληρώσουν τη λειτουργία ρεαλιστικών εικονικών αναπαραστάσεων. Τέτοιες 

αφαιρετικές αναπαραστάσεις, αναπαριστούν αφαιρετικές οντότητες, όπως διανύσματα, 

μόρια, φωτεινές ακτίνες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές στον πραγματικό 

κόσμο (Buckley, 2000), παρέχοντας με αυτό τον τρόπο στους μανθάνοντες την επίγνωση 

του εννοιολογικού συγκειμένου του υπό μελέτη φαινομένου (π.χ. αφαιρετικές έννοιες, 

υποκείμενοι μηχανισμοί λειτουργίας των φαινομένων, Trundle & Bell, 2010). Το 

συγκεκριμένο είδος αναπαραστάσεων μετατρέπει τον αόρατο-στην πραγματικότητα-

μηχανισμό του φαινομένου σε ορατή χειροπιαστή οντότητα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα 

παρέχεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των εικονικών αναπαραστάσεων του ΠΕΕ, η οποία 

ερμηνεύεται και αντιμετωπίζεται πάντοτε ως ένα πλεονέκτημα του ΠΕΕ, έναντι του ΠΠΕ. 

Η αναφερόμενη δυνατότητα θεωρείται επουσιώδης στις Φυσικές Επιστήμες, γιατί 
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επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μανθάνοντες να επικοινωνούν στη βάση δεδομένων και 

παρατηρήσεων αναφορικά με αφαιρετικές έννοιες στα αντίτοιχα υπό μελέτη φαινόμενα 

(Mathewson, 1999). 

 
Αρκετές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν πως οι αναπαραστάσεις 

αφαιρετικών αντικειμένων και διαδικασιών έχουν προστιθέμενη αξία όταν 

ανσωματώνονται στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Για παράδειγμα, οι Finkelstein et al. (2005) και ο 

Zacharia (2007) χρησιμοποίησαν εικονικά εργαστήρια για να παρέχουν άμεση 

συμβολική/αφαιρετική πρόσβαση στην έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος στα ηλεκτρικά 

κυκλώματα. Η αφαιρετική αναπαράσταση του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. κίνηση 

ηλεκτρονίων), επέτρεψε στους μανθάνοντες να διερευνήσουν το φαινόμενο του 

ηλεκτρικού ρεύματος και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων. Ειδικότερα, οι Finkelstein et al. (2005) σύγκριναν 2 όμαδες μανθανόντων, 

εκ των οποίων η μια χρησιμοποίησε ΠΠΕ και η άλλη χρησιμοποίησε συνδυασμό του ΠΕΕ 

(ρεαλιστικές εικονικές αναπαραστάσεις) με αφαιρετικές εικονικές αναπαραστάσεις του 

ηλεκτρικού ρεύματος, για την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης στα ηλεκτρικά 

κυκλώματα και την καλλιέργεια δεξιοτήτων του πραγματικού εξοπλισμού στο υπό μελέτη 

συγκείμενο. Τα ευρήμματα της προσπάθειας τους υποστήριξαν πως οι μανθάνοντες που 

χρησιμοποίησαν τις αφαιρετικές αναπαραστάσεις σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές 

εικονικές αναπαραστάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ, πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις στην 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του φαινομένου 

αλλά και με την προσπάθεια διάταξης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, σε σχέση με τους 

μανθάνοντες που εφάρμοσαν τον ΠΠΕ χωρίς τις αντίστοιχες αφαιρετικές εικονικές 

αναπαραστάσεις.    

 

Η εφαρμογή των αφαιρετικών εικονικών αναπαραστάσεων στη μαθησιακή διαδικασία έχει 

πραγματοποιηθεί και στους κλάδους της χημείας και της βιολογίας καταδεικνύοντας 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι Wu, Krajcik & Soloway (2001) και οι 

Limniou, Papadopoulos & Whitehead (2009), χρησιμοποίησαν αφαιρετικά αντικείμενα 

(αναπαραστάσεις μορίων) για τη διερεύνηση φαινομένων χημείας σε μοριακό επίπεδο, ενώ 

στον κλάδο της βιολογίας οι Minogue et al. (2006) χρησιμοποίησαν αφαιρετικά 

αντικείμενα/αναπαραστάσεις για τη διερεύνηση του κυττάρου και των μερών που το 

συνιστούν σε μικροεπίπεδο. Τα ευρήματα των αναφερόμενων ερευνών καταδεικνύουν την 

ανάγκη πρόσβασης και εικονικής παρατήρησης σε μικροεπίπεδο (π.χ. σε μοριακό 

επίπεδο), ώστε να γίνονται κατανοητά τα φαινόμενα που διερευνώνται σε μακροεπίπεδο. 
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Οι  Jaakkola et al. (2010b) επιχειρηματολόγησαν υπέρ της εφαρμογής των εικονικών 

αναπαραστάσεων αφαιρετικών αντικειμένων γιατί μέσα από τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών τους κατέληξαν πως οι αφαιρετικές εικονικές αναπαραστάσεις αφαιρετικών 

αντικειμένων παρέχουν μια πιο διάφανη πρόσβαση στις έννοιες και στον υποκείμενο 

μηχανισμό του εκάστοτε φαινομένου, από οποιοδήποτε άλλο μαθησιακό πραγματικό ή 

εικονικό εργαλείο (π.χ. ΠΠΕ).  

 

Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα οι ερευνητές υποστηρίζουν πως η εφαρμογή των ΠΕΔΑ 

στο πλαίσιο του ΠΕΕ παρέχει την προοπτική της παροχής γνωστικής ανισορροπίας και της 

επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης με πιο απότελεσματικό τρόπο από την άμεση 

εμπειρία με τον ΠΕΕ, ιδιαίτερα σε επιστημονικές έννοιες που θεωρούνται διφορούμενες 

εννοιολογικά και λειτουργούν σε εντελώς αφαιρετικό επίπεδο αφού δεν μπορούν να είναι 

άμεσα παρατηρήσιμες (Allessi & Trollip, 1991; Zacharia & Olympiou, 2011). Προφανώς 

σε τέτοιες έννοιες, οι αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων θεωρούνται απαραίτητες 

ώστε αφαιρετικές έννοιες και οι υποκείμενοι εννοιολογικοί μηχανισμοί τους να γίνονται 

άμεσα ορατοί, παρατηρήσιμοι και κατανοητοί, έστω και αν δεν είναι παρατηρήσιμοι με 

χειροπιαστό τρόπο στην πραγματικότητα (Ainsworth & VanLabeke, 2004). Ο Hestenes 

(1992) επιχειρηματολογεί πως ο νοητικός κόσμος ενός μανθάνοντα (οικοδόμηση 

προσωπικής γνώσης) βασίζεται στα εισερχόμενα δεδομένα που λαμβάνει από τις 

αισθήσεις του και στον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται/κατανοεί τόσο στο φυσικό κόσμο 

(φυσικά φαινόμενα, ρεαλιστικά αντικείμενα και διαδικασίες) όσο και στον εννοιολογικό 

(επιστημονικές θεωρίες και μοντέλα) κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναπαραστάσεις 

αφαιρετικών αντικειμένων και διαδικασιών μπορούν να αποτελέσουν τα εργαλεία των 

ερευνητών και των εκπαιδευτικών που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την 

κατανόηση των εισερχόμενων δεδομένων που προκύπτουν από τον εννοιολογικό κόσμο σε 

αντίθεση με τις απομονωμένες προσπάθειες των ατόμων για κατανόση και οικοδόμηση 

των δικών τους νοητικών μοντέλων.  

 

Η σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (Mikropoulos & 

Natsis, 2011), συμπεριλαμβανομένων και των εικονικών εργαστηρίων, υποστηρίζει πως 

ένα από τα κυριότερα στοιχεία της επιτυχίας αυτών των περιβαλλόντων είναι η 

δυνατότητα παροχής και επεξεργασίας αφαιρετικών αναπαραστάσεων. Ωστόσο, καμιά από 

τις αναφερόμενες προσπάθειες παρείχε ένα καθορισμένο πλαίσιο εφαρμογής των 

αφαιρετικών αναπαραστάσεων στη μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, εώς τώρα δεν 

υπήρξαν θεωρητικές ή εμπειρικές υποδείξεις σε σχέση με την ενσωμάτωση των 
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αφαιρετικών αναπαραστάσεων σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού με τρόπο που να 

ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία. Η συνήθης διαδικασία εφαρμογής τους ακολουθούσε 

τη χρήση τους όπου το υπό μελέτη συγκείμενο περιλάμβανε διερεύνηση και μελέτη 

αφαιρετικών αντικειμένων και διαδικασιών. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς εάν 

αυτή η πρακτική είναι η πιο αποτελεσματική στην ενσωμάτωση του συγκεκριμένου είδους 

αναπαραστάσεων στη μαθησιακή διαδικασία. Σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται 

διαισθητικά οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις, υπάρχει ο κίνδυνος περιορισμού των 

μανθανόντων σε επίπεδο ανακάλυψης ή επινόησης των αφαιρετικών αντικειμένων η 

διαδικασιών στο πλαίσιο των εργασιών τους, γεγονός που περιορίζει ταυτόχρονα την 

εφαρμογή και την περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων μοντελοποίησής τους.      

 

Μέσα από την παρουσίαση των δυνατοτήτων καθώς και των δυσκολιών που προκύπτουν 

από την εφαρμογή των ΠΕΔΑ και συγκεκριμένα του συνδυασμού ρεαλιστικών και 

αφαιρετικών εικονικών αναπαραστάσεων, θεωρείται ενδιαφέρουσα η σύγκριση ανάμεσα 

σε μαθησιακά περιβάλλοντα που εφαρμόζονται διαφορετικά είδη πολλαπλών 

αναπαραστάσεων και εικονικών περιβαλλόντων που δεν συνοδεύονται από ΠΕΔΑ. 

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της αναγκαιότητας ενός 

τέτοιου συνδυασμού αναπαραστάσεων σε σχέση με την πολυπλοκότητα του υπο 

διερεύνηση συγκειμένου και συνεπώς του υποκείμενου αφαιρετικού μηχανισμού 

λειτουργίας του φαινομένου, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο ο αναφερόμενος 

συνδυασμός αναπαραστάσεων υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία ανεξαρτήτως 

πολυπλοκότητας του υπο διερεύνηση φυσικού φαινομένου. Η έρευνα προς αυτή την 

κατεύθυνση μπορεί να αναδείξει κατά πόσο η συσχέτιση πολλαπλών αναπαραστάσεων, 

στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, μπορεί να βοηθήσει τους μανθάνοντες στην 

οικοδόμηση νέων εννοιών. Η διερεύνηση της αξιοποίησης και της μεγιστοποίησης των 

πλεονεκτημάτων που παρέχονται μέσα από διαφορετικές δυναμικές αναπαραστάσεις χωρίς 

να καταβάλλονται στους μανθάνοντες οι αδυναμίες που παρουσιάζει η εφαρμογή τους, 

θεωρείται απαραίτητη δεδομένων των αυξημένων μορφών των ΠΕΔΑ στα μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, η συνδυασμένη χρήση πραγματικών υλικών/πειραματικών 

διατάξεων, «ρεαλιστικών» εικονικών και επιπρόσθετων εξειδικευμένων, 

εξιδανικευμένενων ή αφαιρετικών εικονικών αναπαραστάσεων, προβάλλει ως μια 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λύση στο πλαίσιο ενός εγκυροποιημένου πλαισίου εφαρμογής 

τους για ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης. 
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2.3.3.3.Συνεισφορά των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων στη μάθηση 
 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η εκρηκτική αύξηση των πληροφορικά εμπλουτισμένων 

μαθησιακών περιβαλλόντων έχει γενικεύσει την αντιπαράθεση για τη συμπερίληψη 

συνδυασμών αναπαραστάσεων όπως διαγράμματα, εξισώσεις, πίνακες, γραφικές 

παραστάσεις, κινούμενα σχέδια, ήχους, βίντεο και δυναμικές προσομοιώσεις, στα 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων συζητά τη σημασία των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα, ο 

Dienes (1973), επιχειρηματολογεί πως η διαφοροποίηση στην αντίληψη (αναπαράσταση 

των ίδιων εννοιών με διαφορετικούς τρόπους) παρέχει στους μανθάνοντες την ευκαιρία να 

οικοδομήσουν αφαιρετικά συμπεράσματα στις μαθηματικές έννοιες. Στις γνωστικές 

θεωρίες μάθησης, η δυνατότητα οικοδόμησης και αλλαγής (μετάβασης) ανάμεσα σε 

πολλαπλές προοπτικές μιας θεματικής ενότητας θεωρείται θεμελιώδης για την 

επιτυχημένη μάθηση (Spiro & Jehng, 1990). Έρευνες στον αναλογικό συλλογισμό 

καταδεικνύουν πως οι διαδικασίες σύγκρισης (π.χ. ανάμεσα σε διαφορετικού είδους 

αναπαραστάσεων) βοηθούν τους ανθρώπους να διεξάγουν νέα συμπεράσματα (Gentner & 

Markman, 1997). Παρόλα αυτά, οι έρευνες που έγιναν σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που 

παρέχονται στους μανθάνοντες όταν παρουσιάζονται σε αυτούς περισσότερες από μια 

εικονικές αναπαραστάσεις έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, ένας αριθμός ερευνών έχει καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με 

την επίδραση των πολλαπλών αναπαραστάσεων (π.χ.  Cox & Brna, 1995; Mayer & Sims, 

1994; Tabachneck, Koedinger & Nathan, 1994), αλλά από την άλλη ένας εξίσου μεγάλος 

αριθμός ερευνών έχει καταλήξει στην εύρεση των αντίθετων αποτελεσμάτων (π.χ. 

Chandler & Sweller, 1992; Van Someren, Reimann, Boshuizen & de Jong, 1998). 

 

Συνεπώς, η έρευνα την τελευταία δεκαετία δεν επικεντρώνεται στο ερώτημα κατά πόσο οι 

ΠΕΔΑ είναι αποτελεσματικές σε αντίστοιχα μαθησιακά περιβάλλοντα, αλλά απευθύνεται 

κυρίως στις συνθήκες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τέτοιων αναπαραστάσεων 

σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα (βλ. Goldman, 2003), όπως είναι τα εικονικά και 

πραγματικά εργαστηριακά περιβάλλοντα πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες. 

Υπάρχουν πλούσια δεδομένα που τεκμηριώνουν τα πλεονεκτήματα των ΠΕΔΑ στη 

μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Αρκετές έρευνες αναφέρουν πως η συσχέτιση του τύπου 

της αναπαράστασης με τις μαθησιακές απαιτήσεις μιας περίπτωσης έχει θετική επίδραση 

στις επιδόσεις των μανθανόντων και στη βελτίωση της κατανόησης του στο εκάστοτε 

συγκείμενο (Ainsworth, 2006). Οι Schaife & Rogers (1996) υποστήριξαν πως οι 
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εξωτερικές αναπαραστάσεις διαφέρουν σε σχέση με τα πλεονεκτήματα τους στη μάθηση 

με βάση τη διαφοροποίηση τους στην υποστήριξη του πληροφορικού απεμπλουτισμού 

(computational offloading), στην επαναλαμβανόμενη αναπαράσταση και στους γραφικούς 

περιορισμούς που υφίστανται. Συνεπώς, ο συνδυασμός πολλαπλών αναπαραστάσεων 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μάθησης (π.χ. στην 

οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης). 

 

Ο πληροφορικός απεμπλουτισμός αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο πολλαπλές 

αναπαραστάσεις μειώνουν τη γνωστική προσπάθεια που απαιτείται για την επίλυση 

ισοδύναμων προβλημάτων. Οι Larkin και Simon (1987) επιχειρηματολογούν πως οι 

ισοδύναμες αναπαραστάσεις σε σχέση με την πληροφόρηση που παρέχουν διαφέρουν 

συνήθως ως προς τις πληροφορικές τους ιδιότητες. Για παράδειγμα, τα διαγράμματα 

παρέχουν δυνατότητες διερεύνησης αντιληπτικών διαδικασιών ομαδοποιώντας σχετικές 

πληροφορίες, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο η αναζήτηση και η 

αναγνώριση. Η επαναλαμβανόμενη αναπαράσταση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

εξωτερικές αναπαραστάσεις που χαρακτηρίζονται από την ίδια αφαιρετική δομή επιδρούν 

διαφορετικά στη διαδικασία λύσης προβλήματος. Οι Zhang και Norman (1994) έδειξαν 

πως η λύση προβλήματος διευκολύνθηκε όταν δύο ισόμορφες εκδοχές διαφορετικών 

αναπαραστάσεων εξωτερίκευσαν περισσότερη πληροφόρηση για μια συγκεκριμένη 

περίπτωση. Επιπρόσθετα, η Ainsworth (2006)  υποστήριξε πως εφαρμόζοντας εξωτερικές 

αντιληπτικές διαδικασίες παρά γνωστικές λειτουργίες, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές. Από την άλλη, όπως αναφέρει η Ainsworth (2006), 

οι γραφικοί περιορισμοί μιας αναπαράστασης, περιγράφουν τα όρια μιας γκάμας 

συμπερασμάτων που μπορούν να παραχθούν σε σχέση με τις έννοιες που αναπαριστώνται.  

 

Φαίνεται μέσα από συγκεκριμένες έρευνες πως ακόμη και τα πλεονεκτήματα μιας 

κατάλληλης αναπαράστασης έχουν επιπτώσεις στους μανθάνοντες. Συγκεκριμένα, 

έρχονται αντιμέτωποι με πολύπλοκους μαθησιακούς στόχους όταν χειρίζονται για πρώτη 

φορά μια αναπαράσταση του υπό μελέτη συγκειμένου (Ainsworth, 2006). Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι μανθάνοντες πρέπει να κατανοήσουν πως κωδικοποιούνται οι πληροφορίες 

που αναπαριστώνται και πως σχετίζονται με το υπό μελέτη φαινόμενο. Η χρήση/επιλογή ή 

και η δημιουργία μιας αναπαράστασης παρά τα μαθησιακά πλεονεκτήματα που τη 

χαρακτηρίζουν συνοδεύεται και από νέες γνωστικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την 

Ainsworth (2006), οι κύριες απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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Α) Οι μανθάνοντες πρέπει να κατανοούν το είδος της αναπαράστασης. Συγκεκριμένα 

πρέπει να αναγνωρίζουν τον τρόπο που κωδικοποιούνται και παρουσιάζονται οι διάφορες 

πληροφορίες μέσα από τη συγκεκριμένη αναπαράσταση.  

Β) Οι μανθάνοντες χρειάζεται να κατανοούν τις σχέσεις ανάμεσα στην αναπαράσταση και 

στο υπό μελέτη συγκείμενο. Η ερμηνεία μιας αναπαράστασης αποτελεί μια έμφυτη και 

συναφή δραστηριότητα με την εφαρμογή της (Roth & Bowen, 2001), σύμφωνα με το ρόλο 

που διαδραματίζει στη μαθησιακή διαδικασία.  

Γ) Οι μανθάνοντες πρέπει να κατανοούν πώς να επιλέγουν την κατάλληλη αναπαράσταση. 

Σε μερικές περιπτώσεις όταν οι μανθάνοντες επιλέγουν την καταλληλότερη για αυτούς 

αναπαράσταση συνυπολογίζουν τα χαρακτηριστικά τόσο του έργου που επιτελούν όσο και 

της αναπαράστασης που επιλέγουν, καθώς και τις προσωπικές τους προτιμήσεις.  

Δ) Οι μανθάνοντες ίσως να χρειάζεται να κατανοούν πώς να οικοδομούν την κατάλληλη 

αναπαράσταση. Σε πολλές περιπτώσεις οι μανθάνοντες μπορεί να οικοδομούν ή να 

επινοούν μια αναπαράσταση, αντί να ερμηνεύουν μια υφιστάμενη αναπαράσταση. Ο 

diSessa (2004) επιχειρηματολογεί πως οι μανθάνοντες είναι πολύ καλοί στο σχεδιασμό 

των δικών τους αναπαραστάσεων.  

 

Συνυπολογίζοντας, τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τις απαιτήσεις των ΠΕΔΑ απαιτείται ο 

καθορισμός της εφαρμογής τους σε κάθε διδακτική παρέμβαση στη βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων. Η Αinsworth (2006), έχει καταλήξει σε ένα πλαίσιο καθορισμού των 

λειτουργιών των πολλαπλών αναπαραστάσεων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην 

τεκμηριωμένη επιλογή μιας αναπαράστασης σε μια διδακτική παρέμβαση (π.χ. στις 

Φυσικές Επιστήμες) σύμφωνα με τη λειτουργία που ορίζεται να επιτελεί. Οι λειτουργίες 

των πολλαπλών αναπαραστάσεων όπως καθορίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

επιτελούνται μόνο στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Αρχικά, οι μανθάνοντες 

πρέπει να έχουν ρητή αντίληψη των γνωστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη χρήση 

των συγκεκριμένων αναπαραστάσεων. Έπειτα, η χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης 

απαιτεί την αποκλειστική κατανόηση της ξεχωριστής πτυχής που αναπαριστά η 

συγκεκριμένη αναπαράσταση. Επιπρόσθετα, απαιτείται η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα 

στις διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας πτυχής ενός φαινομένου (έρευνες έχουν δείξει 

πως οι μανθάνοντες χειρίζονται απομονωμένα την ερμηνεία μιας αναπαράστασης από το 

περιεχόμενο του υπό μελέτη φαινομένου). Με βάση τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, οι 

λειτουργίες των αναπαραστάσεων με βάση το πλαίσιο που καθορίζει η Ainsworth (2006) 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3. 
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Διάγραμμα 3.Ταξινόμηση των λειτουργιών των πολλαπλών αναπαραστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει η Ainsworth (2006) 
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Με βάση την ταξινόμηση της Ainsworth (2006) οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν 

να διαδραματίσουν διαφορετικούς ρόλους σε ένα μαθησιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις 

λειτουργίες τους κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Όταν οι αναπαραστάσεις 

αλληλοσυμπληρώνουν (complementary role) η μια την άλλη, τότε σε τέτοιες περιπτώσεις 

διαφέρουν τόσο στις διαδικασίες που υποστηρίζει η κάθε μια όσο και στις πληροφορίες 

που η κάθε μια παρέχει. Ο συνδυασμός τους σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρέχει 

στους μανθάνοντες τη δυνατότητα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της κάθε 

αναπαράστασης χωριστά. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις η 

εφαρμογή μιας αναπαράστασης να περιορίσει την ερμηνεία μιας άλλης αναπαράστασης 

(constrain interpreptation). Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η συνδυασμένη χρήση 

αναπαραστάσεων σε ένα εικονικό περιβάλλον ενδεχομένως να αντιμετωπίζει με επιτυχία 

τον αναφερόμενο περιορισμό. Επιπρόσθετα, οι πολλαπλές αναπαραστάσεις υποστηρίζουν 

την οικοδόμηση βαθύτερης κατανόησης όταν οι μανθάνοντες συνδυάζουν πληροφορίες με 

βάση αυτές, και επιτυγχάνουν την εξαγωγή συμπερασμάτων, γεγονός που θα ήταν 

δύσκολο να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας μόνο αναπαράστασης. Τα συμπεράσματα 

που εξάγονται σε περιπτώσεις συνδυασμού των πολλαπλών αναπαραστάσεων αυξάνουν 

τις πιθανότητες, η νέα γνώση να μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες καταστάσεις (Bransford & 

Schwartz, 1999).  

 

Συμπερασματικά, για να οριστεί ο ρόλος των πολλαπλών αναπαραστάσεων σε εικονικά 

περιβάλλοντα πειραματισμού απαιτείται η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τις 

αντιμετωπίζουν οι μανθάνοντες (Pozzer-Ardenghi & Roth, 2005). Υπάρχουν περιπτώσεις 

στις οποίες οι μανθάνοντες δυσκολεύονται πολύ περισσότερο από ότι υπολογίστηκε 

αρχικά για να κατανοήσουν τα γραφικά και τη σημασία μιας επιπρόσθετης εικονικής 

αναπαράστασης (Wu, Krajcik, & Soloway, 2001). Η επίδραση τέτοιων εξωτερικών-

εικονικών αναπαραστάσεων στις γνωστικές δομές των μανθανόντων εξαρτάται από 

διαφορετικές παραμέτρους οι οποίες πρέπει να συνυπολογίζονται όχι μόνο κατά το 

σχεδιασμό των εικονικών αναπαραστάσεων αλλά και κατά την εφαρμογή τους σε 

διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι αρχές του σχεδιασμού  ειδικά σχεδιασμένων 

διδακτικών παρεμβάσεων που να περιλαμβάνουν πολλαπλές εικονικές αναπαραστάσεις 

όπως αναφέρονται από τον Cook (2006) (βλ. Πίνακα 2), θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

συγκεκριμένα κριτήρια για την εφαρμογή τέτοιων αναπαραστάσεων εφόσον 

συνδυάζονταν και εξυπηρετούσαν τις αντίστοιχες μαθησιακές επιδιώξεις. 
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Πίνακας 2.Αρχές σχεδιασμού  και λογική εφαρμογής ΠΕΔΑ 
 

Αρχές σχεδιασμού – εφαρμογής Επιδιώξεις 

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις που απαιτούν 
τη χρήση της όρασης ή της όρασης και της 
λεκτικής οδού, πρέπει να συνδέονται χωρικά 
και χρονικά. 

Μείωση του γνωστικού φορτίου που 
απαιτείται για το συνδυασμό πολλαπλών 
πηγών πληροφόρησης. 

Η διπλή μορφή παρουσιάσεων (visuo-spatial 
sketchpad & phonological loop, Mayer 
2003), θεωρείται ως καλύτερη από την απλή 
μορφή παρουσιάσεων (εικονικά ή λεκτικά). 

Μείωση της προσπάθειας για τη συνεχή 
προσοχή σε εικονικές παρουσιάσεις. 

Τα κινούμενα σχέδια (animations) 
παρουσιάζουν υποσχόμενες προοπτικές όταν 
αναπαριστούν δυναμικά φαινόμενα, αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις τα πλεονεκτήματα τους 
δεν γίνονται αντιληπτά. 

Χρήση πολύπλοκων και γρήγορων χρονικά 
αναπαραστάσεων, απαιτώντας συχνά 
περισσότερες γνωστικές πηγές για 
επεξεργασία. 

Τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία σε μια 
αναπαράσταση χρειάζεται να 
παρουσιάζονται σε απομόνωση στους 
μανθάνοντες με χαμηλό υπόβαθρο. 

Μείωση του φορτίου της εργαζόμενης 
μνήμης, αποκλείοντας την ανάγκη για 
παράλληλη επεξεργασία των 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων. 

Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό 
βοηθά τους μανθάνοντες στην οικοδόμηση 
και κατανόηση των εννοιών. 

Μείωση του γνωστικού φορτίου που 
απαιτείται για την οικοδόμηση 
εννοιολογικών σχημάτων 

Η πλεονάζουσα πληροφόρηση πρέπει να 
αποφεύγεται κατά τη διερεύνηση ενός 
φαινομένου. 

Αποφυγή χρήσης γνωστικών πηγών για 
επαναλαμβανόμενη επεξεργασία 
πληροφοριών, ειδικά για μανθάνοντες με 
περισσότερες προϋπάρχουσες γνώσεις.   

 

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν πως η αποτελεσματικότητα των αρχών σχεδιασμού των 

διδακτικών παρεμβάσεων εξαρτάται από αρκετά χαρακτηριστικά των μανθανόντων (βλ. 

Cook, 2006). Η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση εισηγείται συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, όπως η χωρική ικανότητα, η γνωστική δυνατότητα και το επίπεδο 

ανάπτυξης των ατόμων τα οποία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στο σχεδιασμό 

μιας αποτελεσματικής διδακτικής παρέμβασης. Παρόλα αυτά, οι προϋπάρχουσες γνώσεις 

φαίνονται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον αρχικό σχεδιασμό (Cook, 2006). 

 

Συγκεκριμένα, οι προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην επίδραση διαφορετικών εξωτερικών εικονικών αναπαραστάσεων. Οι προϋπάρχουσες 

εννοιολογικές δομές που χαρακτηρίζουν τους μανθάνοντες δεν επηρεάζουν μόνο την 

επερχόμενη εννοιολογική γνώση αλλά επιδρούν και στην αντίληψη και στην προσοχή 

κατά τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. Συνεπώς η ερμηνεία και η διερεύνηση 

των εξωτερικών αναπαραστάσεων επηρεάζεται από τις αντιλήψεις των ατόμων. 

Συγκεκριμένα, με βάση αυτές επιλέγονται συγκεκριμένες πληροφορίες από γραφικές 

παραστάσεις, εφαρμόζεται η υφιστάμενη γνώση για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

τελικά αναπτύσσονται νοητικά μοντέλα (Braune & Foshay, 1983). Οι εναλλακτικές ιδέες 
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των ατόμων συνήθως είναι αποσπασματικές, και με βάση τη θεωρία του diSessa (2004), 

διαφορετικά κομμάτια πληροφοριών δεν συνδέονται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Με βάση 

αυτή τη θεωρία είναι αναμενόμενο η αντίληψη και η επεξεργασία συγκεκριμένων 

εξωτερικών αναπαραστάσεων από τους μανθάνοντες να επικεντρώνεται αποσπασματικά 

σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχοντας ως αποτέλεσμα να μην προχωρούν πέρα από το 

αντιληπτικό επίπεδο της επεξεργασίας μιας αναπαράστασης και να μην μπορούν να 

διαχειριστούν και να συνδυάσουν πολλαπλές αναπαραστάσεις σε διάφορα μαθησιακά 

περιβάλλοντα (Kozma, 2003). Αντίθετα, οι μανθάνοντες με ισχυρό υπόβαθρο σε ένα 

συγκείμενο έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στα στοιχεία μιας αναπαράστασης που 

θα τους βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός νοητικού μοντέλου (Schnotz, Picard & Hron, 

1993). 

 

Οι διαφορές στη χρήση των εξωτερικών εικονικών αναπαραστάσεων ανάμεσα σε 

μανθάνοντες διαφορετικού υποβάθρου και επιπέδου μπορούν να συσχετιστούν και να 

επεξηγηθούν από τη γνωστική δομή τους (Cook, 2006). Οι θεωρίες επεξεργασίας των 

πληροφοριών υποστηρίζουν πως τα άτομα χαρακτηρίζονται από περιορισμένη εργαζόμενη 

μνήμη, η οποία όταν υπερφορτωθεί, η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα. Αρχικά, είναι οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μανθανόντων που καθορίζουν πόσες πληροφορίες μπορούν 

να είναι άμεσα και παράλληλα επεξεργάσιμες στην εργαζόμενη μνήμη. Μια τέτοια θεωρία 

επεξεργασίας πληροφοριών στην οποία οι προϋπάρχουσες γνώσεις μπορούν να 

συνδυαστούν με το εννοιολογικό πλαίσιο είναι η θεωρία του γνωστικού φορτίου (Cook, 

2006). Με βάση αυτή τη θεωρία οι μανθάνοντες με χαμηλό υπόβαθρο συνήθως είναι πιο 

επιρρεπείς στη γνωστική υπερφόρτωση αφού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παράλληλη 

επεξεργασία διαφορετικών στοιχείων μιας ή πολλών αναπαραστάσεων. Από την άλλη το 

γνωστικό φορτίο που θεωρείται απαραίτητο για την οικοδόμηση εννοιολογικών σχημάτων 

στους μανθάνοντες με χαμηλό υπόβαθρο, μπορεί να θεωρηθεί ως επιπρόσθετο για τους 

μανθάνοντες με υψηλό υπόβαθρο, επομένως η θεωρία του γνωστικού φορτίου και η 

συσχέτιση της με την εργαζόμενη μνήμη αποτελεί ένα βασικό παράγοντα στον 

προσχεδιασμένο συνδυασμό διαφορετικών περιβαλλόντων πειραματισμού που να 

ενισχύονται από πολλαπλές εικονικές αναπαραστάσεις και να στοχεύουν από κοινού στην 

οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης. 
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2.3.3.4. Εργαζόμενη Μνήμη και Γνωστικό Φορτίο στον ΠΕΕ 
 

Η διδασκαλία μέσω εικονικών πολλαπλών αναπαραστάσεων, ιδιαίτερα στον εργαστηριακό 

πειραματισμό μπορεί να επιβαρύνει τις περιορισμένες δυνατότητες της εργαζόμενης 

μνήμης. Η εργαζόμενη μνήμη μπορεί να επηρεαστεί από την ενυπάρχουσα φύση του υπό 

μελέτη συγκειμένου καθώς και από τον τρόπο που αυτό παρουσιάζεται στους μανθάνοντες 

(Kirschner, 2002). Σε περιπτώσεις όπου ο κύριος σκοπός μιας διδακτικής παρέμβασης στο 

εργαστήριο, είναι η κατανόηση (συγκεκριμένα η επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης) από 

τους μανθάνοντες, το υπό μελέτη συγκείμενο συνήθως χαρακτηρίζεται από ψηλό–εγγενές 

φορτίο (Cook, 2006), το οποίο συνήθως συνοδεύεται από πρακτικές και διαδικαστικές 

δυσκολίες σε εργαστηριακά περιβάλλοντα πειραματισμού. Το αναφερόμενο φορτίο 

προκαλείται από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη συγκειμένου, όπως είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών βασικών στοιχείων του. Τα συγκεκριμένα 

«στοιχεία» δεν μπορούν να απομονωθούν, αλλά αντίθετα πρέπει να τύχουν άμεσου 

χειρισμού στην εργαζόμενη μνήμη, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία υψηλού–εγγενούς 

φορτίου. Εάν το υπό μελέτη συγκείμενο δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ψηλή 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία του, η μάθηση των συγκεκριμένων 

στοιχείων του μπορεί να επιτευχθεί εύκολα χωρίς την υπερφόρτωση της εργαζόμενης 

μνήμης από το γνωστικό φορτίο. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι προϋπάρχουσες γνώσεις που 

κατέχουν οι μανθάνοντες πριν από τη διδασκαλία οποιουδήποτε συγκειμένου 

διαφοροποιούν το επίπεδο του εγγενούς φορτίου (Sweller et al., 1998). Από την άλλη, 

μέσω της εξειδίκευσης σε ένα τομέα, τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία, που σε άλλες 

περιπτώσεις υπερφορτώνουν την εργαζόμενη μνήμη, μπορούν να συνδυαστούν σε ένα 

σχήμα το οποίο δρα ως ένα μοναδικό στοιχείο στην εργαζόμενη μνήμη (Cook 2006), 

αποφορτίζοντας την με αυτό τον τρόπο από την επίδραση πολλών αλληλεπιδρώντων 

στοιχείων.  

 

Όσες δυνατότητες παραμένουν διαθέσιμες στην εργαζόμενη μνήμη, μετά από το χειρισμό 

του εγγενούς γνωστικού φορτίου (intrinsic cognitive load), μπορούν να κατανεμηθούν στο 

χειρισμό του εξωτερικού (extraneous load) και του κατάλληλου-σχετικού φορτίου 

(germane cognitive load). Τόσο, το επιπρόσθετο/εξωτερικό φορτίο όσο και το σχετικό 

γνωστικό φορτίο μπορούν να αλλάξουν μέσα από τους διδακτικούς σχεδιασμούς που 

σχετίζονται με την ενσωμάτωση ή όχι των κατάλληλων εργαλείων του ΠΕΕ. Το 

κατάλληλο–σχετικό φορτίο χαρακτηρίζεται από τις πληροφορίες και τις δραστηριότητες 

που συνεισφέρουν στη διαδικασία της οικοδόμησης και αυτοματοποίησης εννοιολογικών 
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σχημάτων (συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που αναφέρονται σε επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης). Το εξωτερικό φορτίο σχετίζεται με την προσπάθεια που καταβάλλεται για 

την επεξεργασία φτωχών ή ακατάλληλων διδακτικών σχεδιασμών (Kirschner, 2002). Όταν 

οποιοιδήποτε  γνωστικοί πόροι, αναλώνονται στην επεξεργασία εξωτερικού φορτίου και 

όχι στην επεξεργασία του σχετικού φορτίου στο υπό μελέτη μαθησιακό έργο, 

καταναλώνουν πόρους της εργαζόμενης μνήμης και μειώνουν τις δυνατότητες της για την 

επίτευξη μάθησης (Kalyuga et al., 1999). Συνεπώς, οι κατάλληλα σχεδιασμένες εικονικές 

αναπαραστάσεις και ο συνδυασμός τους, πρέπει να προσβλέπει στη μείωση του 

εξωτερικού φορτίου και την αύξηση του σχετικού/κατάλληλου φορτίου (Paas & van 

Merrienboer, 1993), ώστε οι  προοπτικές κάθε διδακτικής συνθήκης να μεγιστοποιούνται. 

 
Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στις τρεις μορφές του γνωστικού φορτίου είναι 

ιδιαίτερα σημαντική τόσο κατά το διδακτικό μετασχηματισμό όσο και κατά τη διεξαγωγή 

της μαθησιακής διαδικασίας. Όταν το υπό μελέτη συγκείμενο, επιβάλλει χαμηλό εγγενές 

φορτίο λόγω της εξειδίκευσης των μανθανόντων, ή λόγω της δυνατότητας του 

επεξεργάσιμου υλικού σε μικρότερα τμήματα, η ποιότητα του διδακτικού σχεδιασμού, δεν 

θα διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο αφού θα υπάρχει αρκετός χώρος μνήμης για να 

αντισταθμίσει ένα φτωχό διδακτικό σχεδιασμό (Sweller et al., 1998). Ωστόσο, ο στόχος 

της διδασκαλίας με εικονικές αναπαραστάσεις σε εργαστηριακά περιβάλλοντα 

πειραματισμού δεν είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού γνωστικού φορτίου. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση, καταδεικνύει πως η επίδοση των 

μανθανόντων μπορεί να αλλοιωθεί αρνητικά όταν το γνωστικό φορτίο του υπό μελέτη 

συγκειμένου είναι πολύ χαμηλό (Paas, Renkl & Sweller, 2004). Οι αναπαραστάσεις που 

παρουσιάζονται ως απλές σε επίπεδο περιεχομένου και σχεδιασμού, μπορούν εύκολα να 

υποτιμηθούν από τους μανθάνοντες (Weidenmann, 1989). Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου 

δεν τίθεται θέμα εξωτερικού φορτίου, μια επιδίωξη θα έπρεπε να είναι η ενθάρρυνση του 

κατάλληλου/σχετικού φορτίου. Από την άλλη, υπερβολικά ψηλά φορτία μπορούν να 

εμποδίσουν τη μάθηση. Η θεωρία του γνωστικού φορτίου, στηρίζεται πρωτίστως στη 

διαχείριση του υψηλού φορτίου που σχετίζεται με πολύπλοκες πληροφορίες/δεδομένα και 

έργα, για τη διευκόλυνση της μάθησης (Paas et al., 2004). Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

θεωρείται ουσιώδης η πηγή του φορτίου (Cook, 2006).  Συγκεκριμένα ο Cook (2006) 

περιγράφει πως όταν το εγγενές φορτίο ενός συγκειμένου είναι υψηλό, η διαμόρφωση 

εννοιολογικών σχημάτων θα απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τους μανθάνοντες. 

Συνεπώς, θεωρείται αναγκαία η μείωση του εξωτερικού γνωστικού φορτίου, ώστε να 

μειωθεί συνολικά το γνωστικό φορτίο, σε επίπεδα που μπορούν να διαχειριστούν οι 
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μανθάνοντες. Η μείωση του εξωτερικού φορτίου συνεπάγεται αύξηση των ελεύθερων 

πόρων της εργαζόμενης μνήμης για το κατάλληλο/σχετικό φορτίο. Ως συνέπεια της 

δημιουργίας και της αυτοματοποίησης εννοιολογικών σχημάτων, το εγγενές φορτίο 

μειώνεται.   

 

Η θεωρία του γνωστικού φορτίου όπως περιγράφεται πιο πάνω, έχει εμπνεύσει πολλούς 

ερευνητές στις Φυσικές Επιστήμες και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται 

ευρέως κυρίως ως προς την τεκμηρίωση των ευρημάτων σε διαφορετικές ερευνητικές 

προσπάθειες. Από την άλλη, ο de Jong (2009) αναφέρεται σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα 

που αφορούν στην εννοιολογική εγκυρότητα, τη μεθοδολογική ακρίβεια και την 

εξωτερική γενικευσιμότητα της θεωρίας του γνωστικού φορτίου. Αρχικά, αναφέρει πως η 

συγκεκριμένη θεωρία έχει οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

διαψευθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι το γνωστικό φορτίο 

συγκροτείται από τρεις διαφορετικές μορφές οι οποίες έχουν το ρόλο του καλού (σχετικό 

φορτίο), του κακού (εξωτερικό φορτίο) και του ουδέτερου φορτίου που απλά υπάρχει 

(εγγενές φορτίο), συνεπάγεται πως κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα τεκμηριώνεται post-hoc 

με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία αφού: α) αν οι μανθάνοντες έχουν θετική επίδοση, τότε 

το υψηλό φορτίο οφειλόταν σε διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του σχετικού 

φορτίου, β) αν οι μανθάνοντες έχουν χαμηλή επίδοση, τότε το υψηλό φορτίο οφείλεται στο 

υψηλό εξωτερικό φορτίο που χαρακτηρίζει μια δραστηριότητα. Επιπρόσθετα σύμφωνα με 

τον de Jong (2009), το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται 

ως διαδικασίες σχετικού φορτίου ενώ σε κάποιες άλλες ως διαδικασίες εξωτερικού 

φορτίου, συνεπάγεται πως η θεωρία για το γνωστικό φορτίο μπορεί να εφαρμόζεται σε 

όλες τις περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αρκετές ερευνητικές προσπάθειες προτάσσουν 

εικάζουσες ερμηνείες σε σχέση με το γνωστικό φορτίο στη βάση της τεκμηρίωσης των 

επιδόσεων των μανθανόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης. Η εγκυροποίηση μιας τέτοιας τεκμηρίωσης θα ήταν η ακριβής μέτρηση του 

γνωστικού φορτίου σε κάθε περίπτωση. Η έρευνα όμως σε αυτή την κατεύθυνση δεν 

συνοδεύεται από μια τέτοια μεθοδολογία μέτρησης που να χαρακτηρίζεται ως έγκυρη και 

αξιόπιστη. Οι πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες μέτρησης του γνωστικού φορτίου, όπως 

είναι για παράδειγμα το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τον Paas (1992), 

χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές μορφές στην έρευνα και χαρακτηρίζονται από βασικές 

ελλείψεις: α) δεν παρουσιάζουν άμεσες-τρέχουσες μετρήσεις του γνωστικού φορτίου ανά 

πάσα στιγμή και β) δεν μετρούν μια βασική παράμετρο της συγκεκριμένης θεωρίας, τη 

γνωστική υπερφόρτωση. Νέοι τρόποι μέτρησης του γνωστικού φορτίου οι οποίοι 
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βασίζονται σε τεχνικές νευροεπιστήμης, ενδεχομένως να υπερβαίνουν τους 

αναφερόμενους περιορισμούς. Τέτοιες τεχνικές θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμες στην 

περίπτωση που θα είχαν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν τους τρεις τύπους γνωστικού 

φορτίου: το σχετικό, το εγγενές και το εξωτερικό φορτίο. Με βάση τον αναφερόμενο 

διαχωρισμό, συγκεκριμένες αρχές προέκυψαν στην έρευνα για το γνωστικό φορτίο: 

i) Παρουσίαση υλικού που συσχετίζεται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

μανθανόντων (εγγενές φορτίο) 

ii) Αποφυγή επιπρόσθετων πολύπλοκων πληροφοριών (εξωτερικό/επιπρόσθετο φορτίο) 

iii) Διέγερση και πρόκληση διαδικασιών που οδηγούν εννοιολογικά σε πλούσια και βαθιά 

κατανόηση (σχετικό φορτίο) 

Οι αναφερόμενες αρχές του διδακτικού σχεδιασμού εφαρμόζονται για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα στην εκπαιδευτική έρευνα (βλ. Dick & Carey, 1990). Η αξία της 

θεωρίας του γνωστικού φορτίου μέχρι τώρα βρισκόταν στην εύρεση και αντιμετώπιση 

χαρακτηριστικών διδακτικών σχεδιασμών που ενδεχομένως να μην συνεισφέρουν στη 

μάθηση με οποιοδήποτε τρόπο. Συγκεκριμένα, εάν το εγγενές και το εξωτερικό φορτίο 

είναι ιδιαίτερα ψηλά, η επίτευξη κατανόησης παρεμποδίζεται, αλλά εάν συμβαίνει το 

αντίθετο φαινόμενο τότε η επίτευξη κατανόησης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη (de 

Jong, 2009). Συνεπώς, θεωρείται αναγκαίος ο προσανατολισμός της έρευνας (γεγονός που 

ήδη συμβαίνει) στη διέγερση των διαδικασιών που σχετίζονται με το σχετικό/κατάλληλο 

φορτίο (βλ. Ayres & van Gog, 2009; Kirschner, 2002; van Merrienboer & Sweller, 2005). 

Συγκεκριμένα, η διερεύνηση των αναφερόμενων διαδικασιών και ο καθορισμός των 

κατάλληλων διαδικασιών για τα αντίστοιχα προφίλ μανθανόντων θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη διαχείριση του γνωστικού φορτίου και την αποφυγή της γνωστικής 

υπερφόρτωσης (de Jong, 2009).   

 

Η μεγάλη πρόκληση για τη διαχείριση του γνωστικού φορτίου στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διδακτικών 

παρεμβάσεων που να μειώνουν το γνωστικό φορτίο (και το εγγενές γνωστικό φορτίο), 

προάγοντας και εφαρμόζοντας μηχανισμούς πολλαπλών δυναμικών αναπαραστάσεων (π.χ. 

εικονικών αναπαραστάσεων) (βλ. Ainsworth, 2006; Brenner, Mayer, Moseley, Brar, 

Duran, Reed et al., 1997), μηχανισμούς οικοδόμησης επεξηγήσεων, (Chi, Slotta & de 

Leeuw, 1994), αρχές διερώτησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού 

(McDermott, 1992), συνεργατική μάθηση (Lou, Abrami & Apollonia, 2001), ή μάθηση 

μέσω εικονικών μέσων, παιχνιδιών και προσομοιώσεων (Nelson & Erlandson, 2008). Ο 

συνδυασμός των αναφερόμενων προσεγγίσεων και εργαλείων, οι οποίες διεγείρουν έντονα 
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τις διαδικασίες που σχετίζονται με το σχετικό φορτίο, μέσα από την κατάλληλη δομή 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τη γνωστική υπερφόρτωση και ενδεχομένως η διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας τους σε αυτό το πλαίσιο να αποτελέσει μια σημαντική 

κατεύθυνση έρευνας στο μέλλον (de Jong, 2006; Kirschner, Sweller & Clark, 2006; 

Mayer, 2004). Η θεωρία του γνωστικού φορτίου έχει ενοποιήσει διαφορετικές αρχές 

διδακτικού σχεδιασμού και ανασχηματισμού και περιγράφει μια γνωστική βάση η οποία 

υποστηρίζει τις αναφερόμενες αρχές (de Jong, 2009). Συνυπολογίζοντας, αυτές τις αρχές 

στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, τόσο τα πραγματικά όσο και τα εικονικά 

μέσα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να οδηγούν στη διέγερση διαδικασιών που 

σχετίζονται με το κατάλληλο φορτίο και να αποφορτίζουν την εργαζόμενη μνήμη ώστε να 

αποφεύγεται η υπερφόρτωσή της. Ταυτόχρονα, τα όποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα 

προκύπτουν στη βάση της επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, 

πρέπει να ερμηνεύονται μέσα από ενδελεχή ανάλυση των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν 

συνυπολογίζοντας τις αδυναμίες της θεωρίας του γνωστικού φορτίου και αποφεύγοντας τις 

άμεσες συνδέσεις με τις τρεις μορφές γνωστικού φορτίου που τείνουν να ερμηνεύονται 

κατά το δοκούν σε πολλαπλές ερευνητικές προσπάθειες. Επιπρόσθετα, η σύνδεση των 

εφαρμογών που πραγματοποιούνται σε αρκετές ερευνητικές προσπάθειες τόσο στο 

πλαίσιο του ΠΠΕ όσο και στο πλαίσιο του ΠΕΕ, με τις δυνατότητες της εργαζόμενης 

μνήμης των μανθανόντων καθώς και με τη μείωση του γνωστικού φορτίου μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό κριτήριο σε οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής εικονικών 

εργαστηρίων σε συνδυασμό με πολλαπλές εικονικές αναπαραστάσεις.  

2.4.Πραγματικά ή Εικονικά Περιβάλλοντα Πειραματισμού; 
 
Πολλές είναι οι έρευνες που επιχείρησαν να συλλάβουν και να παρουσιάσουν τη σημασία 

των πραγματικών και των εικονικών μέσων πειραματισμού σε διάφορες πτυχές της 

μάθησης των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

(βλ. Zacharia, 2007). Σε τέτοιες έρευνες, όπως και στην παρούσα προσπάθεια, ο ΠΠΕ 

περιλαμβάνει την άμεση/χειροπιαστή χρήση πραγματικών αντικειμένων και επιτρέπει 

στους μανθάνοντες να εργαστούν και να μάθουν με παρόμοιο τρόπο που εργάστηκαν 

αρχικά οι επιστήμονες στα αντίστοιχα ζητήματα, αναπτύσσοντας παράλληλα τις  

απαιτούμενες δεξιότητες (π.χ. χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού). Από την άλλη, ο 

ΠΕΕ περιλαμβάνει, όχι μόνο την εικονική χρήση «πραγματικών αντικειμένων» 

(αντικειμένων που φαίνονται και λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πραγματικά 

αντικείμενα), αλλά επίσης και εννοιολογικών αντικειμένων (αντικειμένων που δεν έχουν 

καμιά αντιληπτική πιστότητα, αλλά αναπαριστώνται εικονικά με τη χρήση τόξων, 
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κουκκίδων, ήχων κλπ, π.χ. διανυσματικά μεγέθη) και αντικειμένων που αναπαριστούν 

σχέσεις ανάμεσα στις ιδιότητες άλλων «αντικειμένων» ή οντοτήτων (π.χ. γραφικές 

παραστάσεις, εξισώσεις) (Teodoro, 1993).  

 

Πολλές είναι οι έρευνες που παρουσίασαν τη σημασία των πραγματικών υλικών στην 

επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Marshall & 

Dorward, 2000; Thacker, Kim, Trefz & Lea, 1994; Trundle, Atwood & Christopher, 2002) 

και πολλές είναι οι έρευνες που παρουσίασαν τη σημασία των εικονικών υλικών στην ίδια 

πτυχή μάθησης (π.χ. Barab, Hay, Squire, Barnett, Schmidt, Karrigan, Lynch & Johnson, 

2000; Murray, Winship, Stillings, Shartar, Galton, Moore & Bellin,  2003; Zacharia, 2007; 

Zacharia et al., 2008). Από τη μια, η εφαρμογή του εργαστηριακού πειραματισμού σε 

πραγματικά εργαστήρια με τη χρήση πραγματικών υλικών συνδέθηκε με τη μάθηση στις 

Φυσικές Επιστήμες εδώ και πολλές δεκαετίες. Ταυτόχρονα, οι χειροπιαστές εμπειρίες των 

μανθανόντων στα αντίστοιχα περιβάλλοντα πειραματισμού κατέδειξαν την 

αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μαθησιακού 

περιβάλλοντος στις Φυσικές Επιστήμες. Από την άλλη, παρουσιάζονται αρκετά 

παραδείγματα στη διεθνή βιβλιογραφία όπου χρησιμοποιήθηκαν τα εικονικά πειράματα 

για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες και συγκεκριμένα 

στην αλλαγή προϋπάρχουσων αντιλήψεων των ατόμων σε σχέση με την κατανόηση τους 

σε συγκεκριμένα συγκείμενα όπως είναι: τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα (Carlsen & 

Andre, 1992), η κινηματική (Hennessy, Twigger, Driver, O’Shea, O’Malley, Byard, 

Draper, Hartley, Mohamed & Scanlon, 1995), οι ελαστικές κρούσεις (Whitelock, Taylor, 

O’Shea, Scanlon, Sellman, Clark & O’Malley, 1993), η μηχανική (Tao & Gunstone, 1999), 

η τροχιακή κίνηση (Jimoyiannis & Komis, 2001), η ταχύτητα (Zietman & Hewson, 1986), 

η γενετική (Soderberg & Price, 2003), η φυσιολογία του ανθρώπου (Windschitl & Andre, 

1998), η μικροβιολογία (Huppert, Lomask & Lazarowitz, 2002), η θερμότητα και 

θερμοκρασία (Zacharia et al., 2008; Zacharia & Constantinou, 2008) κλπ. 

 

Θεωρητικά, παρόλο που ο ΠΠΕ και ο ΠΕΕ διαφέρουν στη φύση, και τα δύο μέσα 

πειραματισμού τοποθετούν τον μανθάνοντα σε ενεργητικό ρόλο. Η χρήση του ΠΠΕ 

εμπλέκει το άτομο σε ένα πραγματικό συγκείμενο με πραγματικά υλικά ενώ η χρήση του 

ΠΕΕ εμπλέκει το άτομο σε ένα εικονικό συγκείμενο με εικονικά υλικά, σε ένα περιβάλλον 

που δεν είναι πραγματικό αλλά προσομοιώνει συγκεκριμένες πτυχές της πραγματικότητας 

(αυτές που επιδιώκει να μελετήσει) (Ζacharia & Olympiou, 2011). Δεν είναι εφικτή η 

παθητική εμπειρία του εικονικού ή του πραγματικού πειραματισμού. Τόσο στον ΠΠΕ όσο 
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και στον ΠΕΕ, τα άτομα πρέπει να επεξεργαστούν πληροφορίες, να πάρουν αποφάσεις, να 

παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την επικείμενη πρόοδο και να συντονίσουν τις 

προσπάθειες τους για να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους. Αυτό το στοιχείο της 

ενεργούς συμμετοχής των ατόμων σε ένα μαθησιακό περιβάλλον έχει αναφερθεί σε 

πολλές θεωρητικές προοπτικές στις Επιστήμες της Αγωγής.  Οι John Dewey, Jean Piaget, 

και Jerome Bruner επιχειρηματολόγησαν πως η εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 

θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία. Για παράδειγμα, ο Piaget (1960) έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στη μάθηση μέσω της άμεσης εμπλοκής (learning by doing). Mια μαθησιακή 

εμπειρία θα έπρεπε, σύμφωνα με τον ίδιο, να περιλαμβάνει άμεση μεταχείριση των υλικών 

και να επιτρέπει στα άτομα να μαθαίνουν και να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από τις 

δικές τους ενέργειες.  

 

Τόσο τα πραγματικά όσο και τα εικονικά μέσα πειραματισμού ικανοποιούν αυτά τα 

κριτήρια. Επιπρόσθετα, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη μια ξεκάθαρη πρόβλεψη της 

αξιοποίησης της προστιθέμενης αξίας ενός συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όπως 

φαίνεται μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (στην οποία διενεργήθηκαν και οι 

περισσότερες έρευνες) καθώς και μέσα από τις υφιστάμενες γνωστικές θεωρίες που 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ.  Σύμφωνα με τους Triona 

και Klahr (2003), η γενική υπόθεση ότι μόνο η εφαρμογή του ΠΠΕ υποστηρίζει τη 

μάθηση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη μέσα από τα οικοδομιστικά και τα γνωστικά 

μοντέλα μάθησης. Το οικοδομιστικό μοντέλο μάθησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό 

εμπλοκή των ατόμων στη δική τους μάθηση, χωρίς να προϋποθέτει κατ’ ανάγκη 

πειραματισμό με πραγματικά υλικά. Οι γνωστικές θεωρίες επικεντρώνονται στην ανάγκη 

των ατόμων για ενεργή επεξεργασία πληροφοριών και συνεχούς πρακτικής 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια θεωρητική ή εμπειρική 

προοπτική που να παρουσιάζει τη χρήση των πραγματικών υλικών, ως μια προϋπόθεση 

για ενεργό επεξεργασία και πρακτική, εκτός εάν μια παρέμβαση αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

κιναισθητικών ή πρακτικών δεξιοτήτων (βλ. Triona & Klahr, 2003; Klahr, Triona & 

Williams, 2007, για λεπτομέρειες). 

 

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι ο ΠΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στις 

Φυσικές Επιστήμες, η εφαρμογή του και η ενσωμάτωση του στον ΠΠΕ, δεν είναι τόσο 

άμεση όσο παρουσιάζεται σε κάποιες ερευνητικές προσπάθειες. Πολλοί ερευνητές δίνουν 

έμφαση στη σημασία ενός προσεγμένου και κατάλληλου διδακτικού σχεδιασμού που να 

υποστηρίζει τη χρήση του ΠΕΕ (Blake & Scanlon, 2007; Zacharia & Constantinou, 2008). 
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Οι de Jong, van Joolingen, Scott, de Hoog, Lapied & Valent (1994), υποστήριξαν πως ένας 

από τους κύριους λόγους που δεν υπάρχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των προσομοιώσεων (εικονικών εργαστηρίων) σε όλες τις περιπτώσεις 

εφαρμογής τους, παρά την εξάπλωση τους στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, είναι η 

έλλειψη υποστήριξης στους μανθάνοντες σε σχέση με τη χρήση μιας προσομοίωσης. 

Δηλαδή σε περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στην 

εφαρμογή ενός εικονικού μέσου πειραματισμού, ενδεχομένως να μην υπερβούν αυτές τις 

δυσκολίες μέσα από την αλληλεπίδραση τους με το εικονικό εργαστήριο. Παρόλα αυτά, η 

ίδια αδυναμία μπορεί να παρουσιαστεί και στην εφαρμογή του ΠΠΕ, εάν ο διδακτικός 

σχεδιασμός της αντίστοιχης παρέμβασης δεν συνυπολογίσει αυτή την παράμετρο. 

 

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, στις Φυσικές Επιστήμες, απαιτεί 

πολλά στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται κατά το διδακτικό σχεδιασμό, ώστε η 

ενσωμάτωση οποιουδήποτε τεχνολογικού εργαλείου να βοηθά στην ουσιαστική 

κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και στην αναθεώρηση των εναλλακτικών 

αντιλήψεων που κατέχουν οι μανθάνοντες για τα φυσικά φαινόμενα. Οι Blake και Scanlon 

(2007), υποστηρίζουν πως αν οι μανθάνοντες χειρίζονται τα εικονικά εργαστήρια από 

μόνοι τους σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά που αυτά παρέχουν μπορούν να 

κατανοήσουν δυσνόητες έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν 

ως ακολούθως τα εν λόγω χαρακτηριστικά: 

 Τα εικονικά εργαστήρια για να είναι χρήσιμα για τον εργαστηριακό πειραματισμό 

στις Φυσικές Επιστήμες, πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και 

δεδομένα. Όπως παρουσιάζεται μέσα από τη συζήτηση για την πολυπλοκότητα και 

την πιστότητα των εικονικών μέσων πειραματισμού, το κατάλληλο επίπεδο της 

αναπαράστασης της πραγματικότητας θα βοηθήσει στη κατανόηση των 

μανθανόντων. 

 Η χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων, γραφικών παραστάσεων και η δυνατότητα 

παρουσίασης διαφορετικού είδους διαγραμμάτων καθώς το πείραμα τρέχει σε 

πραγματικό χρόνο, αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για τη μαθησιακή 

διαδικασία (και τα εικονικά εργαστήρια).  

 Σε όλα τα εικονικά εργαστήρια και εφαρμογές, οι διευκολύνσεις και οι 

δυνατότητες σχεδιασμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εκάστοτε επίπεδο των 

μαθητών θεωρούνται ουσιαστικές στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικά εάν οι ανάγκες του πληθυσμού των μανθανόντων είναι γνωστές 
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στο άτομο που σχεδιάζει τη διδακτική παρέμβαση (συνήθως αυτό το άτομο είναι ο 

εκπαιδευτικός της τάξης). 

 

Η παράθεση των πλεονεκτημάτων και των προϋποθέσεων που καθορίζουν την 

ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, δεν αποτελεί τη μοναδική παράμετρο για την 

τεκμηρίωση της προσπάθειας που γίνεται σε διεθνές επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παρόλο που και τα δύο μέσα πειραματισμού έχουν αποδειχθεί να είναι επιτυχημένα στις 

περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες όσον αφορά στην προώθηση της εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, κάποιες από τις συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει 

μέχρι τώρα παρουσιάζουν συγκεκριμένες διαφορές στην αποτελεσματικότητα του κάθε 

πειραματικού μέσου ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης (π.χ. Finkelstein et 

al., 2005; Zacharia, 2007). Η διαφοροποίηση στην αποτελεσματικότητα των δύο μέσων 

πειραματισμού, θα μπορούσε να αποδοθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, στις διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα στα πραγματικά και τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού. 

Παρόλα αυτά, η οποιαδήποτε προσπάθεια θεωρητικής και έπειτα εμπειρικής τεκμηρίωσης 

ενός πλαισίου συνδυασμού των δύο πειραματικών μέσων, απαιτεί πρώτα την αναγνώριση 

και παρουσίαση των κύριων διαφορών που προκύπτουν μέσα από τις συγκριτικές έρευνες 

που διεξάχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Τα αποτελέσματα πρόσφατων εμπειρικών ερευνών στη διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών που περιλαμβάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στον ΠΠΕ και τον ΠΕΕ, 

παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα με κάποιες περιπτώσεις εφαρμογής του ΠΕΕ 

να υπερτερούν του ΠΠΕ (Finkelstein et al., 2005; Zacharia, 2007), ενώ σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο (Marshall & Young, 2006). Συνεπώς δεν 

υπάρχει συμφωνία ως προς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που να παραθέτει συγκεκριμένες 

εισηγήσεις ενσωμάτωσης τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ, 

με προϋπόθεση την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας τους. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θεωρείται σημαντική η καταγραφή των κύριων διαφορών, στο 

πλαίσιο ερευνητικών αποτελεσμάτων, των μέσων πειραματισμού ώστε να 

συνυπολογίζονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια διδακτικού ανασχηματισμού των 

υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες. Στη βάση αυτής της 

προσπάθειας οι κυριότεροι ενδοιασμοί προβάλλονται κυρίως με βάση το επιχείρημα πως 

τα εικονικά εργαστήρια στερούν από τους μανθάνοντες χειροπιαστές εμπειρίες που 

περιλαμβάνουν τη χρήση πραγματικών υλικών και εξοπλισμού σε πραγματικά εργαστήρια 
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των Φυσικών Επιστημών (Clark, 1994), οι οποίες είναι ουσιαστικές για τη μάθηση (Tobin, 

1990).  

 

Τέτοιες διαφορές πηγάζουν πρωτίστως από το γεγονός ότι η φύση του εικονικού από το 

πραγματικό πείραμα είναι εντελώς διαφορετική. Στην περίπτωση των εικονικών 

πειραμάτων δεν συλλέγονται ουσιαστικά αυθεντικά δεδομένα, (αλλά ψευδοδεδομένα), 

γεγονός που θα απέκλειε το συγκεκριμένο μέσο πειραματισμού από μια διδακτική 

παρέμβαση στην περίπτωση που η επιδίωξη ενός πειράματος ήταν η άμεση παρατήρηση 

ενός φαινομένου για το οποίο δεν υπάρχουν προηγούμενες εμπειρίες από τους 

μανθάνοντες ή σαφείς παρατηρήσεις καταγεγραμμένες από τους ίδιους και συνεπώς 

θεωρείται εντελώς άγνωστη η έκβασή του. Από την άλλη πλευρά εάν το συγκεκριμένο 

φαινόμενο δεν είναι δυνατό να παρατηρηθεί σε εργαστηριακό  περιβάλλον λόγω διαφόρων 

περιορισμών (π.χ. επικίνδυνο, δαπανηρό κλπ) τότε θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι 

συνθήκες σε ένα εικονικό περιβάλλον που θα επέτρεπαν την άμεση παρατήρηση του 

φαινομένου.  

 

Τα πραγματικά πειράματα διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα εικονικά αφού 

περιλαμβάνουν τα πειραματικά σφάλματα, όπως για παράδειγμα τα σφάλματα μέτρησης. 

Τα σφάλματα γενικότερα αποτελούν αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της εμπειρικής 

επιστήμης (Masnick & Klahr, 2003). Για αυτό το λόγο η βαθύτερη κατανόηση για 

διαφορετικά είδη σφαλμάτων (π.χ. πειραματικών σφαλμάτων) και διαδικασιών συνιστά 

ένα σημαντικό μέρος τόσο στην αυθεντική επιστήμη όσο και στη διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών. Οι Masnick και Klahr (2003), σε μια προσπάθεια τους να θεμελιώσουν 

θεωρητικά και να διερευνήσουν τη σημασία σφάλματος στις Φυσικές Επιστήμες έκαναν 

μια ταξινόμηση των σφαλμάτων σύμφωνα με τα στάδια του πειραματισμού (π.χ. 

σφάλματα σχεδιασμού, σφάλματα μέτρησης, σφάλματα εκτέλεσης πειραμάτων, σφάλματα 

ερμηνείας των πειραματικών δεδομένων κλπ). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

πειραματικών σφαλμάτων παρουσιάζεται η ανάγκη της επανάληψης των πειραμάτων, 

ειδικά όταν τέτοιες επαναλήψεις απαιτούνται για την εξαγωγή κάποιου ή κάποιων 

κανόνων στην υπό μελέτη θεματική περιοχή. Συνήθως, σε πραγματικές συνθήκες 

εργαστηρίου όταν προκύπτουν πειραματικά σφάλματα, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 

συζητήσεις στο πλαίσιο κάθε ομάδας που σχετίζονται με την ανάλυση και το ρόλο των 

σφαλμάτων στις Φυσικές Επιστήμες, γεγονός που αποτελεί βασική συνιστώσα στον 

εργαστηριακό πειραματισμό. Η απουσία των πειραματικών σφαλμάτων (ή η παρουσία 

συγκεκριμένων προϋπολογισμένων σφαλμάτων σε ένα εικονικό περιβάλλον) και η 
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απουσία ανάλυσης τέτοιων σφαλμάτων από τις συζητήσεις που γίνονται κατά την 

εφαρμογή εικονικών περιβαλλόντων, αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα και ενισχύει το 

επιχείρημα κατά του ΠΕΕ, με αναφορά στο διαφορετικό τρόπο που εργάζονται οι 

μανθάνοντες σε σχέση με αυτόν που εργάστηκαν αρχικά οι επιστήμονες. 

 

Επιπρόσθετα, τα πραγματικά πειράματα διαφέρουν από τα εικονικά όταν επιχειρείται η 

ανάπτυξη κιναισθητικών δεξιοτήτων (π.χ. διενέργεια τομών κατά τη διάρκεια ανατομών 

ερπετών). Απαιτούνται διαφορετικές κινήσεις για τη χρήση ενός πληκτρολογίου και ενός 

ποντικιού από τις κινήσεις που απαιτούνται για το χειρισμό ενός συγκεκριμένου 

εργαστηριακού εξοπλισμού και βοηθούν στην ανάπτυξη των κιναισθητικών δεξιοτήτων 

στο συγκεκριμένο συγκείμενο (Triona & Klahr, 2003). Οι ίδιοι συγγραφείς έκαναν μια 

σύγκριση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, σε σχέση με την 

ικανότητα των μαθητών να σχεδιάζουν πειράματα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

κατέδειξαν πως οι μανθάνοντες και στις δύο συνθήκες ήταν σε θέση να σχεδιάζουν 

πειράματα σε ικανοποιητικό βαθμό. Επιπρόσθετα, επιχειρηματολόγησαν πως η 

εννοιολογική και η διαδικαστική γνώση δεν απαιτούσαν φυσική αλληλεπίδραση με τα 

υλικά, και η αντικατάσταση των πραγματικών υλικών από τα εικονικά δεν είχε 

οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια στη μάθηση και τη μεταφορά γνώσης. Παρομοίως, οι 

Zacharia και Constantinou (2008), στη δική τους προσπάθεια έδειξαν πως η σχετική αξία 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ ήταν περίπου η ίδια όσον αφορούσε στην επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης στην ενότητα της θερμότητας και της θερμοκρασίας, όταν ελέγχονται κάποιες 

από τις δυνατότητες του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, το διδακτικό υλικό και η διδακτική 

προσέγγιση. Με βάση τον έλεγχο αυτών των παραγόντων, τα αποτελέσματα σε σχέση με 

τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης του ΠΕΕ και του ΠΠΕ δεν διέφεραν 

σημαντικά στην έρευνα των Zacharia και Constantinou (2008). Σε τέτοιου είδους 

ερευνητικούς σχεδιασμούς που αναφέρονται σε συγκριτικές προσπάθειες, παρά τη 

συνειδητή προσπάθεια που γίνεται για έλεγχο κάποιων παραμέτρων που επηρεάζουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μάθηση, γεγονός που πρέπει να συνυπολογίζεται στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του κάθε 

πειραματικού μέσου.  

 

Οι Finkelstein et al. (2005), σύγκριναν δύο ομάδες μανθανόντων οι οποίες 

χρησιμοποίησαν ΠΠΕ και ΠΕΕ (μια προσομοίωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) 

αντίστοιχα, στα ηλεκτρικά κυκλώματα και στην αναπαράσταση της ροής των ηλεκτρονίων 
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μέσα σε αυτά. Μέσα από τα αποτελέσματα της αναφερόμενης έρευνας τα άτομα που 

συμμετείχαν στον ΠΕΕ, είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα άτομα που εφάρμοσαν ΠΠΕ 

τόσο ως προς την εννοιολογική κατανόηση όσο και ως προς την περιγραφή των σταδίων 

δημιουργίας ενός κυκλώματος και του τρόπου λειτουργίας του. Η προσεχής μελέτη της 

αναφερόμενης διδακτικής παρέμβασης κατέδειξε όμως πως παρέχονταν επιπρόσθετες 

δυνατότητες στα εικονικά μέσα πειραματισμού που χρησιμοποιήθηκαν, γεγονός που 

προσδίδει την προστιθέμενη αξία του ΠΕΕ σε αντίστοιχες διδακτικές παρεμβάσεις.  

 

Οι Geban, Askar και Ozkan (1992),  σε σύγκριση που διεξήγαγαν ανάμεσα σε εικονικά 

πειράματα στη χημεία και σε πραγματικά πειράματα διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα 

στις επιδόσεις των ατόμων και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων υπέρ των 

ατόμων που εργάστηκαν με εικονικά μέσα πειραματισμού. Επιπρόσθετα, η έρευνα του 

Mintz (1993), κατέδειξε πως άτομα που εργάστηκαν με εικονικά μέσα πειραματισμού 

μπορούσαν να σχεδιάσουν, να συνδυάσουν και να αναλύσουν τα αποτελέσματα τριών 

οικολογικών προβλημάτων, παρουσιάζοντας βελτίωση σε αυτές τις διαδικασίες ακόμη και 

όταν τα έργα διερώτησης που τέθηκαν έγιναν πολύπλοκα. Παράλληλα, στην ίδια 

περίπτωση οι μανθάνοντες επιστράτευαν με τυπικότητα αναλυτικές στρατηγικές και δεν 

βασίζονταν αποκλειστικά στις τυχαίες δοκιμές.  

 

Οι Trundle & Bell (2005), περιγράφουν την κατανόηση των μανθανόντων για φαινόμενα 

που αφορούσαν στις φάσεις της σελήνης πριν και μετά τη διδασκαλία μέσω 

προσομοιώσεων που σχετίζονταν με τη διερεύνηση του συγκεκριμένου φαινομένου. Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν πως οι μανθάνοντες έμαθαν περισσότερα σε σχέση με τη μορφή 

της σελήνης στις διαφορετικές φάσεις καθώς και τη σειρά με την οποία εμφανίζονται μέσα 

από την εφαρμογή προσομοιώσεων παρά από τη διεξαγωγή νυχτερινών παρατηρήσεων 

της σελήνης. Η δραματική βελτίωση που παρατηρήθηκε στην κατανόηση των 

μανθανόντων μέσα από την εφαρμογή του εικονικού περιβάλλοντος οφειλόταν στη 

δυνατότητα διεξαγωγής πολλαπλών παρατηρήσεων, στην ευκολία διενέργειας και ελέγχου 

προβλέψεων και στη συνέπεια και ακρίβεια των μετρήσεων που έκαναν οι μανθάνοντες 

μέσα από τις δυνατότητες του εικονικού μέσου.  

 

Κατ’ επέκταση των αναφερόμενων ερευνών, οι Winn et al. (2006) αναγνώρισαν την 

ανάγκη συνδυασμού της πραγματικής με την εικονική εμπειρία, με βάση το επιχείρημα 

πως η κάθε εμπειρία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές πτυχές που μπορούν να 

προσφέρουν χρήσιμες εμπειρίες στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
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Zacharia et al. (2008), προσπάθησαν να διερευνήσουν την αξία του ΠΠΕ συγκρίνοντας τη 

με την αξία ενός συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Συγκεκριμένα στο συνδυασμό του 

ΠΠΕ με τον ΠΕΕ, η χρήση των πραγματικών υλικών προηγήθηκε της χρήσης των 

εικονικών υλικών. Η αναφερόμενη σύγκριση έγινε στο πλαίσιο της σύγκρισης της 

βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών στην ενότητα 

της θερμότητας και της θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έδειξαν 

πως ο συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ είχε μεγαλύτερη επίδραση στην επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο συγκείμενο της θερμότητας και της θερμοκρασίας στους 

προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς, από ότι είχε ο ΠΠΕ. Η διαφορά στα αποτελέσματα των 

δύο ομάδων αποδόθηκε στη χρήση και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ΠΕΕ 

στον αναφερόμενο συνδυασμό και συγκεκριμένα στη δυνατότητα συχνότερων 

επαναλήψεων των μετρήσεων των πειραμάτων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο της 

αναφερόμενης παρέμβασης.  

 

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων που προέκυψαν στις 

πιο πάνω έρευνες θεωρήθηκε αναγκαία η διερεύνηση και η σύγκριση τόσο των 

ερευνητικών τους σχεδιασμών όσο και οι εφαρμογές του ΠΠΕ και του ΠΕΕ όπου αυτές 

ίσχυαν, ώστε να διαπιστωθεί η σύνδεση ανάμεσα στα αποτελέσματα που προέκυψαν και 

τους διδακτικούς/ερευνητικούς σχεδιασμούς. Μια τέτοια ανάλυση επιχειρείται από τους 

Zacharia και Olympiou (2011), στην οποία διαπιστώνεται πως σε αρκετές συγκριτικές 

μελέτες που έγιναν δεν εφαρμόστηκαν οι ίδιες διδακτικές προσεγγίσεις ή το ίδιο διδακτικό 

υλικό ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές ομάδες και τις ομάδες ελέγχου. 

Παράλληλα, μέσα από αυτή την ανάλυση φαίνεται πως συγκεκριμένες δυνατότητες του 

ΠΠΕ ή του ΠΕΕ αξιοποιούνται σε κάποιες ερευνητικές προσπάθειες και σε αυτές 

οφείλεται η διαφοροποίηση στα αποτελέσματα που προέκυψαν. Για παράδειγμα, στην 

έρευνα των  Finkelstein et al. (2005), τα αποτελέσματα που προέκυψαν θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στο γεγονός ότι μόνο στην περίπτωση του ΠΕΕ, οι μανθάνοντες είχαν τη 

δυνατότητα να αναπαραστήσουν και να παρατηρήσουν άμεσα τη ροή των ηλεκτρονίων. Οι 

Zacharia και Olympiou (2011), προκειμένου να καταλήξουν σε έγκυρα συμπεράσματα σε 

σχέση με τη συγκριτική αξία του ΠΠΕ και του ΠΕΕ καθώς και κατά πόσο είναι η απλή 

χρήση υλικών ή είναι η φυσικότητα των πραγματικών ή εικονικών υλικών που αποτελεί το 

βασικό στοιχείο της μάθησης, εφάρμοσαν την ίδια διδακτική προσέγγιση και το ίδιο 

διδακτικό υλικό στις διδακτικές παρεμβάσεις, προσπαθώντας να ελέγξουν όλες τις 

επιπρόσθετες δυνατότητες που είχε να προσφέρει ο ΠΠΕ και ο ΠΕΕ στην ενότητα της 

θερμότητας και της θερμοκρασίας. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρήθηκε σύγκριση του ΠΠΕ 
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με τον ΠΕΕ καθώς και σύγκριση με δύο διαφορετικές περιπτώσεις (σειριακού) 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Συγκεκριμένα, στον πρώτο συνδυασμό οι 

μανθάνοντες χρησιμοποίησαν πραγματικά υλικά για τα πρώτα δύο μέρη του διδακτικού 

υλικού και στα τελευταία δύο μέρη χρησιμοποίησαν εικονικά υλικά, ενώ στο δεύτερο 

συνδυασμό έγινε ακριβώς το αντίθετο, χρησιμοποίησαν δηλαδή πραγματικά υλικά στην 

αρχή και εικονικά υλικά στη συνέχεια. Σε αυτή την προσπάθεια φάνηκε πως όλες οι 

προσπάθειες ήταν εξίσου αποτελεσματικές στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 

των ατόμων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση ότι ο αρχικός ερευνητικός 

σχεδιασμός (χρόνος, διδακτική προσέγγιση, διδακτικό υλικό, μαθησιακές επιδιώξεις, 

πειραματικό μέσο) μπορεί να καθορίσει την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής 

παρέμβασης. Αυτό που δεν καθορίστηκε στην αναφερόμενη προσπάθεια είναι η 

αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας του ΠΕΕ στον εργαστηριακό πειραματισμό αφού 

έγινε συνειδητή προσπάθεια για μη αξιοποίηση των επιπρόσθετων δυνατοτήτων του έναντι 

του ΠΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.   

 

Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να καθοριστούν με ρητό τρόπο οι δυνατότητες που 

παρέχονται από τον ΠΠΕ και δεν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε 

τρόπο από τον ΠΕΕ, αλλά και το αντίθετο. Συγκεκριμένα, ο ΠΠΕ θεωρείται απαραίτητος 

σε οποιαδήποτε προσπάθεια στοχεύει στην καλλιέργεια συγκεκριμένων διαδικαστικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων (π.χ. διερεύνηση της λειτουργίας και άμεση παρατήρηση ενός 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ή τη διεξαγωγή ακριβούς τομής κατά τη διάρκεια τομών 

συγκεκριμένων οργανισμών). Αυτή η διαφορά προκύπτει από τη διαφορετική χρήση ενός 

πληκτρολογίου στην περίπτωση του ΠΕΕ και τη χρήση ενός συγκεκριμένου εξοπλισμού 

όπου θεωρείται απαραίτητος σε κάποιο συγκείμενο, στην περίπτωση του ΠΠΕ. Από την 

άλλη, ο ΠΕΕ περιλαμβάνει την εικονική χρήση, όχι μόνο πραγματικών αντικειμένων 

(αντικείμενα που φαίνονται και λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα τους στον πραγματικό 

κόσμο π.χ. εικονικό τρένο), αλλά και συμβολικών–εννοιολογικών αντικειμένων, καθώς 

και αντικειμένων που αναπαριστούν σχέσεις μεταξύ ιδιοτήτων άλλων αντικειμένων (όπως 

τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως) (βλ. Teodoro, 1993). Η χρήση 

εννοιολογικών–συμβολικών αντικειμένων και αντικειμένων που αναπαριστούν σχέσεις 

ανάμεσα στις ιδιότητες άλλων αντικειμένων που υφίστανται στην πραγματικότητα, 

αποτελούν χαρακτηριστικό των εικονικών εργαστηρίων. Συνεπώς, σε μια περίπτωση όπου 

απαιτείται η χρήση αφηρημένων εννοιών (μαθηματικές έννοιες ή έννοιες φυσικής, π.χ. 

ταχύτητα), τα εικονικά εργαστήρια παρέχουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη θέση των πραγματικών εργαστηρίων (Windschilt, 2000). 
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Συμπερασματικά, αφού ένα εικονικό εργαστήριο αποτελεί μια σύνθεση από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. συμβολικές ή δυναμικές αναπαραστάσεις, αλλαγή χωρικών 

διαστάσεων, αντιμετώπιση χρονικών περιορισμών), η επιλογή του και μόνο αποτελεί μια 

σοβαρή αποστολή η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία μιας προσχεδιασμένης 

διδακτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού.  

 

Θεωρώντας πως υπάρχει η δυνατότητα ένα εικονικό εργαστήριο να προσομοιάζει με 

απόλυτη ακρίβεια τις ανάγκες μιας διδακτικής παρέμβασης σε ένα πραγματικό 

εργαστήριο, κρίνεται σημαντική η διερεύνηση της θεμελιακής διαφοράς ανάμεσα στον 

ΠΠΕ και στον ΠΕE: η φυσικότητα των υλικών (physicality). Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό για τους υποστηρικτές του ΠΕΕ, δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη μάθηση, 

με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο μαθησιακός στόχος είναι η αντίληψη των κινήσεων 

που διεξάγονται σε περιβάλλον εργαστηρίου (π.χ. ακριβείς τομές στο πλαίσιο μιας 

ανατομίας ενός οργανισμού). Συγκεκριμένα οι υποστηρικτές του ΠΕΕ 

επιχειρηματολογούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, υποστηρίζοντας 

αρχικά από θεωρητική πλευρά πως το επιχείρημα ότι η φυσικότητα αποτελεί προϋπόθεση 

για τη μάθηση δεν έχει τεκμηριωθεί ούτε αποτελεί χαρακτηριστικό κάποιας υφιστάμενης 

θεωρίας μάθησης, όπως είναι για παράδειγμα η θεωρία του οικοδομισμού και οι γνωστικές 

θεωρίες μάθησης. Η θεωρία του οικοδομισμού δίνει έμφαση στον ενεργητικό ρόλο που 

πρέπει να έχουν οι μανθάνοντες στη μάθηση τους, αλλά δεν απαιτεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση τη φυσικότητα των υλικών ή των πραγματικών εργαστηρίων. Η γνωστική 

θεωρία επικεντρώνεται στην ανάγκη της άμεσης επεξεργασίας των πληροφοριών και στην 

ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων (βλ. Triona & Klahr, 2003). Από την εμπειρική 

σκοπιά, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα που εξετάζει και διερευνά την 

επίδραση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού της φυσικότητας (και μόνο) στη μάθηση 

στις Φυσικές Επιστήμες και παρουσιάζονται συγκεκριμένοι πειραματικοί σχεδιασμοί 

(Triona & Klahr, 2003). Τα πρώτα ευρήματα σε τέτοιες έρευνες καταδεικνύουν πως η 

φυσικότητα ως τέτοια, δεν φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων μαθησιακών δεξιοτήτων (π.χ. σχεδιασμών συγκεκριμένων πειραμάτων-

Triona & Klahr, 2003), ή για την έκβαση συγκεκριμένων αποστολών/έργων (π.χ. 

ανακάλυψη του συνδυασμού των χαρακτηριστικών ενός βέλτιστου σχεδιασμού ενός 

οχήματος που ταξιδεύει πιο μακριά–Klahr et al., 2007). Παρόλα αυτά, από τέτοιες έρευνες 

δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα κατά πόσο η φυσικότητα θεωρείται προϋπόθεση για 

την κατανόηση των εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες.  
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Όπως και στον ΠΠΕ, έτσι και ο ΠΕΕ περιλαμβάνει τη χρήση (manipulation) υλικών και 

πειραματικών διατάξεων, αλλά η φύση της χρήσης των υλικών είναι εικονική και όχι 

πραγματική. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του ΠΕΕ, το γεγονός ότι η χρήση των υλικών 

στον ΠΕΕ είναι εικονική δεν αλλάζει τη σημασία της ενεργούς χρήσης των υλικών από τα 

άτομα και της ενεργούς εμπλοκής τους στις πειραματικές διατάξεις (Triona & Klahr, 

2003), το οποίο θεωρείται ως το στοιχειώδες χαρακτηριστικό για τη μάθηση. Η χρήση 

έστω και εικονικών υλικών, εξακολουθεί να  αποτελεί σύμφωνα με τους υποστηρικτές του 

ΠΕΕ, μια διαδικασία σκόπιμων αλληλεπιδράσεων με υλικά και πειραματικές διατάξεις η 

οποία απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες (π.χ. επιστημονικής σκέψης και συλλογισμού), 

όπως ακριβώς συμβαίνει και στον ΠΠΕ. Παρά τη διαφορετική φύση του πειραματισμού, 

οι μανθάνοντες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν, να οργανώνουν, να χειρίζονται και να 

ελέγχουν τα ίδια υλικά και τις ίδιες πειραματικές διατάξεις, όπως στον ΠΠΕ. Η μόνη 

διαφορά είναι πως στην περίπτωση του ΠΠΕ, οι αναφερόμενες σκόπιμες κινήσεις και 

λειτουργίες εκτελούνται δια χειρός (π.χ. αγγίζοντας, πιάνοντας, ανυψώνοντας κλπ), ενώ 

στην περίπτωση του ΠΕΕ όλες αυτές οι κινήσεις εκτελούνται εικονικά (καταδεικνύοντας 

και κάνοντας κλικ με το ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή). Συνεπώς, λόγω της 

απουσίας της φυσικότητας (η πραγματική αφή των υλικών και των πειραματικών 

διατάξεων), ο ΠΕΕ διαφέρει από τον ΠΠΕ στον τύπο των κιναισθητικών δεξιοτήτων που 

επιστρατεύονται κατά τη χρήση και εφαρμογή των υλικών. Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές 

του ΠΕΕ, ισχυρίζονται πως το συγκεκριμένο κανάλι πληροφοριών, ενδεχομένως να μην 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μάθηση (Triona & Klahr, 2003). Μάλιστα σε 

συγκεκριμένα συγκείμενα η αίσθηση της αφής, ίσως να μην επιδρά με οποιοδήποτε τρόπο 

στη συλλογή πληροφοριών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση διερεύνησης και μελέτης της 

ανάμειξης διαφορετικών έγχρωμων δεσμών φωτός καθώς και στην ανάλυση του φωτός με 

τη χρήση ενός πρίσματος, ο χειρισμός των υλικών μέσω του ΠΠΕ δεν φαίνεται να παρέχει 

κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση/δυνατότητα έναντι του ΠΕΕ αφού η αίσθηση της 

ενεργούς αφής (όπως ορίστηκε προηγουμένως) δεν παρέχει οποιαδήποτε πληροφόρηση σε 

σχέση με το υπό μελέτη συγκείμενο. 

 

Συνεπώς, μέσα από όλα τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και μέσα από την 

απουσία μιας συνοπτικής θεωρίας που να καθιστά τη φυσικότητα των υλικών ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη μάθηση, προκύπτουν άμεσα κάποια συμπεράσματα τα 

οποία ενάγονται σε υποθέσεις που στηρίζουν είτε τη χρήση του ΠΠΕ είτε του ΠΕΕ κάτω 

από  συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μια, οι υποστηρικτές του ΠΠΕ υποστηρίζουν 

πως ένα σημαντικό στοιχείο για τη μάθηση είναι η φυσικότητα (physicality) των υλικών 
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και των πειραματικών διατάξεων και τεκμηριώνουν αυτό το επιχείρημα στη βάση της 

θεωρίας για το γνωστικό φορτίο (Sweller, 1994). Με βάση αυτή τη θεωρητική προοπτική, 

αναφέρεται η υπόθεση πως όταν οι μανθάνοντες εφαρμόζουν τον ΠΠΕ υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα να κατανοήσουν συγκεκριμένες έννοιες σε συγκείμενα όπως είναι 

η Θερμότητα και η Θερμοκρασία όπου η αίσθηση της ενεργούς αφής ενδεχομένως να 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η αναφερόμενη προοπτική βασίζεται στο επιχείρημα 

πως μέσα από την εφαρμογή του ΠΠΕ το γνωστικό φορτίο μπορεί να μειωθεί λόγω της 

αυξημένης ικανότητας για κατανόηση η οποία παρέχεται από το κανάλι της ενεργούς 

αφής, ή λόγω του καναλιού της αφής περισσότερες πληροφορίες μεταφέρονται στην 

εργαζόμενη μνήμη των ατόμων μέσα από τη χρήση ενός επιπρόσθετου καναλιού χωρίς να 

αυξάνεται το γνωστικό φορτίο. Η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται να έχει απορριφθεί 

εμπειρικά μέσα από την έρευνα των Zacharia και Olympiou (2011) οι οποίοι απέδειξαν 

μέσα από τις συγκρίσεις που πραγματοποίησαν ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ 

και ΠΕΕ αντίστοιχα (ελέγχοντας όλα τα πλεονεκτήματα των δύο μέσων πειραματισμού με 

μοναδική διαφορά τη φυσικότητα των υλικών και των διατάξεων), ότι το επιπρόσθετο 

κανάλι της ενεργούς αφής δεν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις των 

φοιτητών σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στη θερμότητα και τη 

θερμοκρασία (οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν ισοδύναμες). Με βάση αυτά τα 

αποτελέσματα αναμένεται πως σε διαφορετικά συγκείμενα όπου το κανάλι της ενεργούς 

αφής ενδεχομένως να έχει υποβαθμισμένο ρόλο, π.χ. στο Φως και Χρώμα, δεν 

αναμένονται να παρουσιαστούν διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των ατόμων σε σχέση με 

την εννοιολογική τους κατανόηση στις έννοιες των ιδιοτήτων του έγχρωμου φωτός και του 

τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται τα χρώματα στην καθημερινότητα (σε αυτό το 

συγκείμενο πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει το κανάλι της όρασης). 

 

Από την άλλη, οι υποστηρικτές του ΠΕΕ επιχειρηματολογούν πως δεν είναι η φυσικότητα 

που επιδρά ως κύριο χαρακτηριστικό στη μάθηση, αλλά η χρήση και η εφαρμογή των 

υλικών και των πειραματικών διατάξεων (manipulation), γεγονός που παρουσιάστηκε στα 

ευρήματα αρκετών ερευνών προηγουμένως. Το συγκεκριμένο επιχείρημα βασίζεται στο 

γεγονός ότι η χρήση των υλικών στο εργαστήριο, είτε σε εικονική είτε σε πραγματική 

μορφή, περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των οικοδομιστικών αλλά και των γνωστικών 

θεωριών μάθησης, οι οποίες αναφέρονται στον ενεργό ρόλο των ατόμων στη μάθηση, 

στην επεξεργασία των πληροφοριών και στην εξάσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

(Triona & Klahr, 2003; Klahr et al., 2007). Στη βάση αυτής της θεωρητικής προοπτικής 

και με δεδομένο πως δεν υπάρχουν διαφορές στην πιστότητα (fidelity), στο περιεχόμενο 
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(περιεκτικότητα/richness ή διαφάνεια/transparency μιας αναπαράστασης), στις 

δυνατότητες ανάμεσα στον ΠΠΕ και στον ΠΕΕ σε μια ενδεχόμενη εφαρμογή  (π.χ. Φως 

και Χρώμα) και στην διαδικασία εφαρμογής και ενσωμάτωσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη 

μαθησιακή διαδικασία (π.χ. διδακτική προσέγγιση, διδακτικό υλικό, διδακτικό προσωπικό, 

διδακτικός χρόνος κλπ) αναμένεται πως το αποτέλεσμα δεν θα διαφέρει από την 

αναφερόμενη υπόθεση με βάση τα αποτελέσματα των Zacharia και Olympiou (2011). Με 

βάση τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας δεν αναμένεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις επιδόσεις των ατόμων που εφαρμόζουν συνδυασμούς του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, εάν ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω από τους 

υποστηρικτές του ΠΕΕ.  

 

Παρόλα αυτά, οι συνδυασμοί που διεξάχθηκαν στην έρευνα των  Zacharia και Olympiou 

(2011) ήταν σειριακοί (στο πρώτο μέρος εφαρμόστηκε ο ΠΠΕ και στο δεύτερο μέρος ο 

ΠΕΕ, και αντίστροφα) και η επιλογή του ενός μέσου ή του άλλου δεν καθορίστηκε στη 

βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, αλλά είχε περισσότερο διερευνητικό χαρακτήρα. 

Συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας απαιτείται ο στοχευμένος 

συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου θα 

καθορίζεται εκ προοιμίου η χρήση είτε πραγματικών είτε εικονικών πειραμάτων ώστε να 

αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προστιθέμενη αξία του κάθε μέσου 

πειραματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εάν ληφθούν υπόψη τα επιχειρήματα των 

υποστηρικτών του ΠΠΕ και του ΠΕΕ καθώς και τα αποτελέσματα των υφιστάμενων 

ερευνών όπως παρουσιάζονται πιο πάνω, αναμένεται πως ο στοχευμένος συνδυασμός του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ θα έχει μεγαλύτερη επίδραση από το κάθε μέσο πειραματισμού 

χωριστά, στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες.    

2.5.Συνδυασμός Εικονικών με Πραγματικά Περιβάλλοντα Πειραματισμού 
 

Τα ευρήματα συγκεκριμένων ερευνών σε σχέση με τη σύγκριση των εικονικών με 

πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού καταδεικνύουν πως η χρήση είτε των 

πραγματικών είτε των εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού στο διδακτικό πλαίσιο της 

διερώτησης, όταν ελέγχονται συγκεκριμένες παράμετροι που επηρεάζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (π.χ. χρόνος, διδακτική προσέγγιση, διδακτικό υλικό), μπορούν να 

παρέχουν εξίσου αποτελεσματικές εμπειρίες μάθησης που να ενισχύουν την εννοιολογική 

κατανόηση στο εκάστοτε συγκείμενο (βλ. Zacharia & Constantinou, 2008). Τέτοιες 

έρευνες υποδεικνύουν στη βάση εμπειρικών δεδομένων πως τα μαθησιακά αποτελέσματα 
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όσον αφορά στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης δεν αλλάζουν ουσιαστικά όταν τα 

πραγματικά περιβάλλοντα αντικαθιστώνται από τα εικονικά περιβάλλοντα σε 

συγκεκριμένα συγκείμενα (π.χ. θερμότητα και θερμοκρασία). Αυτά τα αποτελέσματα 

ήρθαν σε αντιδιαστολή με τη γενική αντίληψη που επικρατούσε σε σχέση με τα εικονικά 

εργαστήρια, τα οποία θεωρήθηκαν ως υποδεέστερα ή ως υποκατάστατα των πραγματικών 

εργαστηρίων (Triona & Klahr, 2003). Με βάση την πιο πάνω σύγκρουση, την τελευταία 

πενταετία στοιχειοθετήθηκε η αντίληψη πως η φύση της μάθησης δεν αλλάζει ουσιαστικά 

όταν τα πραγματικά εργαστήρια, αντικατασταθούν από τα εικονικά εργαστήρια. Η 

συγκεκριμένη αντίληψη προσέδωσε τα διαπιστευτήρια της στη γενικότερη ιδέα της 

ενσωμάτωσης των εικονικών εργαστηρίων στον εργαστηριακό πειραματισμό (κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις), ώστε να παρέχονται αυθεντικές εργαστηριακές εμπειρίες οι 

οποίες όχι μόνο δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες σε πραγματικά εργαστήρια, αλλά να 

επεκτείνουν τις δυνατότητες του υφιστάμενου εργαστηριακού πειραματισμού.   

 

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει το συμπέρασμα πως η κυριότερη επιρροή 

στη διδακτική μεθοδολογία και τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα (σε σχέση με την 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης), οφείλεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας 

διδακτικής προσέγγισης που στηρίζεται σε εγκυροποιημένο διδακτικό υλικό και σε 

διδακτικά εργαλεία (π.χ. τεχνολογικά εργαλεία) που διασφαλίζουν την ενεργητική 

εμπλοκή των μανθανόντων στη διαδικασία οικοδόμησης νοήματος. Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα από αντίστοιχες προσπάθειες συμφωνούν με την ιδέα της αξιοποίησης της 

δυνητικής συνεισφοράς και της προστιθέμενης αξίας του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο 

μαθησιακό περιβάλλον, είτε όταν χρησιμοποιούνται χωριστά είτε σε συνδυασμό κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες. Η έρευνα των Zacharia και Olympiou (2011) επεκτείνει άλλες 

έρευνες (π.χ. Zacharia & Constantinou, 2008), παρουσιάζοντας πως αντίστοιχα θετικά 

αποτελέσματα προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή δύο διαφορετικών σειριακών 

(sequential) συνδυασμών του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, σε 

συνδυασμό με τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον η 

εφαρμογή ενός συνδυασμού εικονικών με πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού, μέσα 

από την προσχεδιασμένη και προεπιλεγμένη εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, στη βάση 

κριτηρίων που προκύπτουν μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία (συνυπολογίζοντας τις 

εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις), ώστε να διασφαλίζεται η αξιοποίηση της προστιθέμενης 

αξίας του κάθε μέσου πειραματισμού σε περιβάλλοντα διερώτησης. Όπως τονίστηκε από 

τους Zacharia και Constantinou (2008), αν η χρήση ενός μέσου πειραματισμού παρέχει 
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επεκτάσιμες ή βελτιωμένες ευκαιρίες μάθησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού, αυτό το μέσο πειραματισμού πρέπει να προτιμείται έναντι των υπολοίπων. 

 

Η ανάγκη για κατανόηση του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στο πλαίσιο διδακτικού 

υλικού για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, δεν περιορίζεται στην απλή επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης σε συγκεκριμένα συγκείμενα (π.χ. θερμότητα και 

θερμοκρασία, βλ. Zacharia et al. 2008), αλλά πρέπει να επεκτείνεται σε διαφορετικά 

συγκείμενα, ώστε να υποστηρίζει ένα εγκυροποιημένο και γενικευμένο πλαίσιο 

εφαρμογής. Η επέκταση της εμπειρικής βάσης των δεδομένων προς αυτή την κατεύθυνση 

κρίνεται αναγκαία, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο διαφορετικοί συνδυασμοί του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ, οι οποίοι βασίζονται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία (στη βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 

στις Φυσικές Επιστήμες. Η επιτυχής ενσωμάτωση των εικονικών εργαστηρίων στα 

πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού εξαρτάται σε κάποιο βαθμό στη χρήση και την 

κατάλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Όπως ο  Hennessy επιχειρηματολογεί: 

 
«Είναι αναγκαίο να σκεφτούμε την εφαρμογή μιας πιο θεμελιωμένης θεώρησης της 
παιδαγωγικής…. Πως ένα συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα σε 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, περιβάλλον τάξης/τεχνολογικού εξοπλισμού/ 
εργαστηριακού εξοπλισμού, και σε συγκεκριμένο επίπεδο μαθητών (ηλικία, επίπεδο 
εμπειρίας με την τεχνολογία, προϋπάρχουσες γνώσεις στο εκάστοτε συγκείμενο). 
Τέτοιοι παράμετροι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική μάθηση» (Hennessy, 2006, σελ. 4).  

 

Στην προσπάθεια συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αναμένεται να συνυπολογιστούν οι 

παράμετροι στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού που να δημιουργούν τις 

συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση (όπως την περιγράφει ο Hennessy, 2006). Η έρευνα 

για διερεύνηση των χαρακτηριστικών εφαρμογής του κάθε τρόπου πειραματισμού έχει 

καταλήξει σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις οι οποίες όταν συνυπολογίζονται σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια ενσωμάτωσης αναμένεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στα μαθησιακά αποτελέσματα. Γενικότερα, οι μανθάνοντες στο πλαίσιο του ΠΠΕ, 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ιδιαίτερη προσήλωση των ατόμων στη διαχείριση των 

πραγματικών υλικών και των διαδικαστικών/τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά 

τη διάρκεια του πειραματισμού, παρουσιάζει ιδιαίτερο κόστος στη προσοχή των ατόμων 

στη διερεύνηση επικείμενων θεωρητικών ιδεών και στην οικοδόμηση εννοιολογικής 

κατανόησης (Hofstein & Lunetta, 2004). Επιπρόσθετα, ένα ψηλό ποσοστό μανθανόντων 

διαχειρίζεται άσχετες μεταβλητές κατά τη διεξαγωγή του πειραματισμού (van Joolingen & 
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de Jong, 1991), ή ασχολείται με άσχετα στοιχεία των πειραματικών διατάξεων, όπως είναι 

για παράδειγμα τα χρώματα των καλωδίων στα ηλεκτρικά κυκλώματα (Finkelstein et al., 

2005). Επιπρόσθετα, οι μανθάνοντες συνήθως επικεντρώνονται στην εύρεση των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων και αποφεύγουν τη διεξαγωγή επινοήσεων και τη βαθύτερη 

σκέψη  σε επικείμενα θεωρητικά πλαίσια ή ιδέες (Schauble, Klopfer & Raghavan, 1991). 

Η εφαρμογή του ΠΕΕ μειώνει τέτοιες αποσπάσεις ή περιορισμούς κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, αφού παρέχεται η δυνατότητα επιλεγμένου χειρισμού των πειραματικών 

διατάξεων ή παρέχεται συγκεκριμένη πορεία διερεύνησης μέσα από τη χρήση των 

εικονικών εργαστηρίων (Chen, 2010). Τα περισσότερα εικονικά εργαστήρια έχουν 

σχεδιαστεί με βάση αυτές τις αρχές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (Chen, 2010).   

 

Συνυπολογίζοντας τη θεωρητική προοπτική σε αυτό το πεδίο έρευνας, αρκετές 

προσπάθειες βασίστηκαν στη θεωρία για το γνωστικό φορτίο (π.χ. Korakakis, Pavlatou, 

Palyvos & Spyrellis, 2009; Limniou et al., 2009; Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998; 

Winberg & Berg, 2007), η οποία οδήγησε σε στρατηγικές όπως η παροχή καθοδηγητικών 

εργαλείων, υποστηρικτικών διεργασιών (scaffolds), περιορισμό μεταβλητών και 

εποπτικοποίηση αφαιρετικών εννοιών ή μαθηματικών δομών. Σε αυτό το θεωρητικό 

πλαίσιο συχνά δίνεται έμφαση σε οικοδομιστικές πεποιθήσεις συνδεδεμένες με 

προϋπάρχουσες γνώσεις και στην ενεργό εμπλοκή των μανθανόντων στην οικοδόμηση 

νοήματος (π.χ. Ramasundaram, Grunwald, Mangeot, Comerford & Bliss, 2005). Παρόλα 

αυτά, η εφαρμογή του εργαστηριακού πειραματισμού τόσο στην περίπτωση του ΠΠΕ όσο 

και στην περίπτωση του ΠΕΕ, έχει περιοριστεί στην μάθηση επιστημονικού περιεχομένου 

στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν επεκτείνεται συνήθως σε νοητικές διεργασίες 

επιστημονικής σκέψης και δεξιοτήτων συλλογισμού (Chen, 2010). Στη βάση αυτής της 

θεώρησης, φαίνεται πως η επιλογή του κατάλληλου διδακτικού υλικού στο πλαίσιο της 

αντίστοιχης διδακτικής προσέγγισης, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιους 

περιορισμούς (βλ. Ζacharia & Constantinou, 2008), ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η 

κύρια μαθησιακή επιδίωξη είναι η επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης.  

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις αναφερόμενες αρχές και θεωρίες που προκύπτουν μέσα από 

τη διεθνή βιβλιογραφία, τα εικονικά εργαστήρια φαίνεται να υπεραπλουστεύουν τα 

εργαστηριακά πειράματα και τα έργα που επιτελούν οι μανθάνοντες στο εργαστήριο. 

Καθώς προωθείται η απλούστευση πολύπλοκων πειραματικών διατάξεων και διαδικασιών 

στις Φυσικές Επιστήμες μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης 

γενικότερα, μερικές θεμελιώδεις αδυναμίες φαίνεται να έχουν παραβλεφθεί (Chen, 2010). 
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Μια τέτοια βασική αδυναμία είναι η προώθηση μιας εναλλακτικής θεώρησης για τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται στις Φυσικές Επιστήμες και τον τρόπο με τον οποίο 

οικοδομείται και επινοείται η επιστημονική γνώση. Για παράδειγμα, τα αδιαμφισβήτητα 

δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του ΠΕΕ, υποδεικνύουν πως σχεδόν πάντοτε στην 

επιστήμη υπάρχουν σαφή δεδομένα που υποδεικνύουν συνήθως μια συγκεκριμένη 

επιστημονικά αποδεκτή ερμηνεία. Η επιστημονική γνώση σε τέτοιες περιπτώσεις 

επανεπιβεβαιώνεται αλλά δεν δίνεται κάποια έμφαση στη διαδικασία οικοδόμησης της ή 

στην πιθανότητα περεταίρω έρευνας και αμφισβήτησης του απόλυτου του επιστημονικού 

περιεχομένου που παρέχεται μέσα από τέτοιες επιβεβαιωτικές εμπειρίες μάθησης. Η 

απουσία τέτοιας προοπτικής που  αποτελεί συνέπεια της τυφλής εφαρμογής του ΠΕΕ, 

οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση την κατάρτιση των μανθανόντων ως νεαροί 

επιστήμονες, υποσκάπτοντας τον επιστημονικό αλφαβητισμό (NRC, 1996). 

 

Συνεπώς, τα εικονικά εργαστήρια δεν λειτουργούν από μόνα τους. Απαιτείται κάποια 

αναδιοργάνωση του υπάρχοντος πλαισίου πειραματισμού καθώς και στις αλληλεπιδράσεις 

των μανθανόντων με τα εικονικά εργαλεία που παρέχονται, ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα τους (Blake & Scanlon, 2007). Η αναφερόμενη αναδιοργάνωση 

πρέπει να συνυπολογίζει τις ανάγκες που προκύπτουν σε γνωστικό και ψυχολογικό 

επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα οι ατομικές διαφορές και το γνωστικό φορτίο σε κάθε 

συγκείμενο (Chen, 2010). Επιπρόσθετα, η ίδια υποστηρίζει πως η εναλλαγή των εικονικών 

με τα πραγματικά εργαστήρια, πέρα από τις ψυχολογικές και τις εννοιολογικές 

παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογιστούν, απαιτεί την αυστηρή συνέπεια της επιλογής 

του πειραματικού μέσου με τις εκάστοτε επιδιώξεις στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού αλλά και στην επιστήμη γενικότερα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η 

επιλογή ή η εναλλαγή των εικονικών εργαστηρίων με τα πραγματικά εργαστήρια 

χρειάζεται να αποφασίζεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διδακτικού μετασχηματισμού 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διδακτικές παραμέτρους μιας σχεδιασμένης διδακτικής 

παρέμβασης (π.χ. διδακτικό υλικό, διδακτική προσέγγιση, μαθησιακές επιδιώξεις), όσο και 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι μανθάνοντες τις επιστημονικές διαδικασίες και 

την επιστημονική γνώση. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση των δυνατοτήτων που προκύπτουν ως πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του 

κάθε μέσου στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

προσπάθειας σε συνδυασμό με τις ήδη γνωστές δυνατότητες του ΠΠΕ, θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου εφαρμογής της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ, το οποίο μέσα από την εμπειρική τεκμηρίωση του θα παρέχει τη δυνατότητα 
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αξιοποίησης της προστιθέμενης αξίας του κάθε μέσου πειραματισμού σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις, ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας.  

2.5.1.Άξονες συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 

Παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στη διεθνή βιβλιογραφία ερευνητικών προσπαθειών 

που να διερευνούν την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης εικονικών με 

πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού. Οι λιγοστές προσπάθειες που διεξήχθηκαν προς 

αυτή την κατεύθυνση δεν στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένους άξονες που να καθιστούν ένα 

συνδυασμό έγκυρο και συνάμα εφικτό σε διαφορετικά συγκείμενα στις Φυσικές 

Επιστήμες. Προσπάθειες που παρατηρούνται στη διεθνή βιβλιογραφία επικεντρώνονται 

στην εφαρμογή εικονικών εργαστηρίων για την αυτοματοποίηση διαδικαστικών έργων με 

απώτερο σκοπό τη μείωση των γνωστικών απαιτήσεων της αυθεντικής διερώτησης (Toth 

et al., 2009). Τέτοιες προσπάθειες έχουν ως απώτερο στόχο την αξιοποίηση επιπρόσθετων 

πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα χειρίζονται 

καταστάσεις που προκύπτουν από τη χρήση των πραγματικών υλικών σε πραγματικά 

εργαστήρια όπως είναι για παράδειγμα τα πειραματικά σφάλματα. Συνεπώς, αντίστοιχα 

παραδείγματα συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ καταδεικνύουν τις σοβαρές 

ελλείψεις που υφίστανται στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας, αφού απέχουν πολύ από μια 

μεθοδολογία συνδυασμού των δύο μέσων που να προωθεί την εννοιολογική κατανόηση 

στο πλαίσιο του κοινωνικό-οικοδομιστικού προτύπου της διδακτικής προσέγγισης της 

διερώτησης. Σε μια προσπάθεια καθορισμού της αναφερόμενης μεθοδολογίας ως προς την 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, απαιτείται να ληφθούν 

υπόψη συγκεκριμένες παράμετροι οι οποίες θα αποτελέσουν και τους άξονες για την 

ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ.  

2.5.1.1.Συνεισφορά Πειραματισμού σε Πραγματικά Εργαστήρια  
 

Μέσα από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών στοιχείων του ΠΠΕ, ο οποίος θεωρείται 

αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης τον τελευταίο αιώνα, εξάγεται το συμπέρασμα πως 

οποιαδήποτε προσπάθεια ενσωμάτωσης του ΠΕΕ, θέτει ως θεμελιακή βάση το σχεδιασμό 

και τη λειτουργία του ΠΠΕ. Οι μανθάνοντες ζουν και αλληλεπιδρούν στον πραγματικό 

κόσμο. Συνεπώς οι εμπειρίες, οι στάσεις, οι δεξιότητες και η κατανόηση που δύνανται να 

αναπτύξουν μέσα από την εμπειρία τους σε πραγματικά εργαστηριακά περιβάλλοντα, 

δυνητικά θα τους συνοδεύουν σε όλες τις μετέπειτα μαθησιακές εμπειρίες τους στις 

Φυσικές Επιστήμες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσης 
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των μανθανόντων από τη χειροπιαστή πραγματικότητα μπορεί να έχει μαθησιακό κόστος. 

Σε αυτό το πλαίσιο ένα καλοσχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον στο εργαστήριο το οποίο 

να συνυπολογίζει και να συνδυάζει όλες τις δυνατότητες του ΠΠΕ στο εκάστοτε 

συγκείμενο μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα. Μια τέτοια 

προσπάθεια πρέπει να στοχεύει στην άμεση αντιστοίχιση των δυνατοτήτων του ΠΠΕ με τα 

πειράματα που σχεδιάζονται και εκτελούνται στο εργαστήριο. 

2.5.1.2.Δυνητική συνεισφορά του Πειραματισμού σε Εικονικά Εργαστήρια  
 

Η έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με τη συνεισφορά των εικονικών 

περιβαλλόντων, καταδεικνύει πως τα εικονικά εργαστήρια θεωρούνται εξίσου 

αποτελεσματικά (και σε κάποιες περιπτώσεις με επιπρόσθετες δυνατότητες), από τα 

υφιστάμενα εργαστηριακά περιβάλλοντα (π.χ. ΠΠΕ) σε αρκετά συγκείμενα, σε σχέση με 

την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης. Η πρόσβαση σε πολλαπλές αναπαραστάσεις 

ενός φαινομένου, η δυνατότητα χρήσης και εκμετάλλευσης με διαφορετικούς τρόπους 

ενός εικονικού περιβάλλοντος, η ευκολία διεξαγωγής και ελέγχου συνεχών και πολλαπλών 

υποθέσεων, η δυνατότητα ελέγχου μεταβλητών, η αντιμετώπιση χρονικών και 

οικονομικών περιορισμών, ο ενθουσιασμός των μανθανόντων κατά την εργασία τους σε 

τέτοια περιβάλλοντα και τα υψηλά επίπεδα ενεργούς εμπλοκής και επεξεργασίας 

φαινομένων από τους ίδιους τους μανθάνοντες, παρουσιάζονται επανειλημμένα στα 

ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τη συνεισφορά των εικονικών εργαλείων στη 

διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Παρά τα επιμέρους πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζονται σε αυτό το επίπεδο η οποιαδήποτε επιλογή κάποιου εικονικού μέσου 

πειραματισμού απαιτείται να συνυπολογίζει: α) την πιστότητα (fidelity) του εικονικού 

εργαστηρίου, β) τη διαφάνεια (transparency) του και γ) τις πολλαπλές δυνατότητες και 

χαρακτηριστικά του (richness). Τα αναφερόμενα στοιχεία είναι σημαντικό να συνάδουν 

τόσο με τις δυνατότητες των μανθανόντων, όσο και με το υπό μελέτη συγκείμενο και τις 

συνθήκες που επικρατούν στο μαθησιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση των 

ΠΕΔΑ σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού αποτελεί μια σημαντική υπό διερεύνηση 

παράμετρο, η οποία καθορίζει σε αρκετές περιπτώσεις συμπεριφορές και μαθησιακά 

αποτελέσματα. Συνεπώς, η αναγκαιότητα του ΠΠΕ σε συνδυασμό με όλα τα στοιχεία και 

τις δυνατότητες που παρέχονται από τον ΠΕΕ, οδηγούν στην ανάγκη για συνδυασμένη 

χρήση των δύο πειραματικών μέσων. Ταυτόχρονα, η στοχευμένη εφαρμογή του ΠΕΕ 

αναμένεται να αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους περιορισμούς και δυσλειτουργίες του 
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ΠΠΕ, ειδικότερα κατά την προσπάθεια αντιστοίχισης των δυνατοτήτων του ΠΠΕ με τη 

διεξαγωγή συγκεκριμένων πειραμάτων στο εργαστήριο. 

2.5.1.3.Μαθησιακές Επιδιώξεις Εργαστηριακού Πειραματισμού 
 

Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του εργαστηριακού πειραματισμού καταλήγει 

στην αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών επιδιώξεων που τίθενται από το 

διδακτικό προσωπικό στο πλαίσιο του εργαστηρίου. Η επιλογή των μαθησιακών 

επιδιώξεων στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού καθορίζεται, πέρα από τις 

αντιλήψεις του διδακτικού προσωπικού σε σχέση με τη μάθηση και τη φύση της 

επιστήμης, από τις πρακτικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες που παρέχονται στο 

εργαστήριο όπως είναι ο διαθέσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός, οι απαιτήσεις του 

επιλεγμένου/σχεδιασμένου διδακτικού υλικού, ο τρόπος αξιολόγησης κλπ.  Συνεπώς, οι 

δυνατότητες που παρέχονται από τα εικονικά μέσα στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού δύνανται να επανακαθορίσουν τις υφιστάμενες μαθησιακές επιδιώξεις 

υπερβαίνοντας πρακτικούς και άλλους περιορισμούς στο εργαστήριο.  

 

Η αποτελεσματικότητα μιας εργαστηριακής παρέμβασης στηρίζεται κυρίως στο βαθμό 

στον οποίο η μάθηση που επιτυγχάνεται από τους μανθάνοντες συνάδει με τις μαθησιακές 

επιδιώξεις που τίθενται αρχικά (Millar & Tiberghien, 2002). Oι Millar και Tiberghien 

(2002), παρουσιάζουν ορισμένες από τις βασικές επιδιώξεις που τίθενται στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού και αποτέλεσαν τις επιδιώξεις ενός γενικότερου προφίλ για 

εργαστηριακές δραστηριότητες σε αρκετές χώρες τις Ευρώπης στο πλαίσιο του 

αντίστοιχου ερευνητικού προγράμματος: 

α) Αναγνώριση και εξοικείωση με υλικά, εξοπλισμό, αντικείμενα και φαινόμενα στο 

εργαστήριο. 

β) Διενέργεια και αντίληψη παρατηρήσεων/γεγονότων στο εργαστήριο. 

γ) Οικοδόμηση εννοιών και δημιουργία/συσχέτιση εννοιολογικών σχημάτων. 

δ) Οικοδόμηση, ενίσχυση, αναδιαμόρφωση και συνεχής εξέλιξη νοητικών επιστημονικών 

μοντέλων και θεωριών στο εργαστήριο. 

ε) Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού ή επί-μέρους πειραματικών διατάξεων συστημάτων 

εργαστηριακού εξοπλισμού. 

στ)Σχεδιασμός διερευνήσεων για την αντιμετώπιση ενός ερωτήματος ή ενός προβλήματος.     

ε) Επεξεργασία δεδομένων σε διαφορετικές μορφές. 

ζ) Τεκμηρίωση και υποστήριξη συμπερασμάτων με τη χρήση δεδομένων. 
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η) Αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της ομάδας για την επεξεργασία και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Σύμφωνα με την παρουσίαση των γενικότερων επιδιώξεων που τίθενται στο εργαστήριο (η 

λεπτομερής παρουσίαση των δυνατοτήτων του εργαστηριακού πειραματισμού 

παρουσιάστηκε προηγουμένως), θεωρείται προφανές πως η επίτευξη τους μπορεί να 

βασιστεί στις υποστηρικτικές δυνατότητες που παρέχονται μέσα από εικονικά εργαλεία 

μάθησης που ενδέχεται να συμμετέχουν στον εργαστηριακό πειραματισμό (η τεκμηρίωση 

της αναφερόμενης θέσης βασίζεται στα ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως). Αφού η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης καθορίζεται 

από το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών επιδιώξεων, τότε ο καθορισμός των 

αναφερόμενων επιδιώξεων δεν πρέπει να υφίσταται οποιουσδήποτε περιορισμούς που να 

οφείλονται στην εργαστηριακή φύση του πειραματισμού και πρέπει να υποστηρίζεται από 

όλα τα διδακτικά και πειραματικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των εικονικών 

περιβαλλόντων πειραματισμού. Με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται από τα 

αναφερόμενα μέσα, καθορίζονται οι μαθησιακές επιδιώξεις. Έπειτα η ενσωμάτωση των 

εικονικών εργαλείων πειραματισμού στον ΠΠΕ, πρέπει να στηρίζεται σε ένα 

εγκυροποιημένο πλαίσιο που να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα που μέσου 

πειραματισμού που θα εφαρμόζεται για την επίτευξή τους. 

 

Μια τέτοια προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου που να συνδυάζει τον ΠΠΕ με τον ΠΕΕ, 

θέτει ως προϋπόθεση την ανάλυση των μαθησιακών επιδιώξεων που τίθενται σε κάθε 

διδακτική παρέμβαση και την επιλογή του μέσου με το οποίο υποστηρίζεται η βέλτιστη 

δυνατή επίτευξη τους. Η Scheckler (2003), μέσα από την ανάλυση που διεξήγαγε, 

αναφέρει πως είναι προφανές πως σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον πρέπει να 

ενσωματώνονται τα εικονικά στα πραγματικά εργαστήρια (συνυπολογίζοντας όλους τους 

περιορισμούς του ΠΕΕ), με βασική προϋπόθεση την επιλεγμένη εφαρμογή τους στη βάση 

των μαθησιακών επιδιώξεων που τίθενται στην εκάστοτε διδακτική παρέμβαση. Η 

ανάλυση των μαθησιακών επιδιώξεων στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού 

απαιτείται να συνδυαστεί άμεσα με τις δυνατότητες/πλεονεκτήματα των πραγματικών και 

των εικονικών μέσων πειραματισμού όπως προκύπτουν μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Συνεπώς, ένα επικείμενο πλαίσιο συνδυασμού πρέπει να στηρίζεται σε αυτή την αρχή, 

αφού η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης κρίνεται από το βαθμό 

επίτευξης των μαθησιακών επιδιώξεων.  
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2.6.Πλαίσιο Συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 

Οι πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες αναγνωρίζουν την ανάγκη της 

τεκμηρίωσης της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, έχουν ήδη αρχίσει τη 

θεωρητική θεμελίωση του αναφερόμενου επιχειρήματος η οποία συνοδεύεται από 

εμπειρικά δεδομένα (βλ. Jaakkola et al., 2010b; Zacharia & Olympiou, 2011). Η Scheckler 

(2003) αναφέρει πως η βελτιστοποίηση των εικονικών εργαστηρίων σε συνδυασμό με τις 

αλληλεπιδραστικές εμπειρίες που παρέχονται στο πλαίσιο του ΠΠΕ, μπορούν να παρέχουν 

το χώρο και το χρόνο για τη διεξαγωγή πειραμάτων, να διασφαλίσουν την ενεργό εμπλοκή 

των ανθρώπινων αισθήσεων και κινήσεων και να τις συνδυάσουν με τη λειτουργία του 

μυαλού. Εάν η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ βασίζεται στη 

δυνητική συνεισφορά του κάθε μέσου πειραματισμού, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο 

μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών που τεκμηρίωσαν την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων δυνατοτήτων των πειραματικών μέσων και έπειτα μέσα από την 

εγκυροποίηση της συνολικής και επιλεκτικής εφαρμογής των ερευνητικών ευρημάτων (ως 

προς τη χρήση του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ) στη βάση μιας καθορισμένης μεθοδολογίας. Οι 

Jaakkola et al. (2010b), συνοψίζουν πως συντρέχουν πολλαπλοί λόγοι που οδηγούν στην 

προσπάθεια συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ και κατηγοριοποιούνται σε τρεις περιοχές 

οι οποίες βασίζονται στην ιδέα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων και αντιμετώπισης των 

αδυναμιών του κάθε μέσου πειραματισμού: 

 

Ι) Ο συνδυασμός και η σύνδεση της χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, σε ένα συγκείμενο 

μπορεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη θεωρία και την πραγματικότητα (π.χ. Ronen & 

Eliahu, 2000). Έχει αποδειχτεί σε προηγούμενες έρευνες πως ακόμη και ένα ειδικά 

σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον που να ενσωματώνει τη χρήση του ΠΕΕ, μπορεί να 

μην είναι επαρκές για την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής. Οι Tao και Gunstone (1999), 

για παράδειγμα κατάφεραν να αλλάξουν τις αντιλήψεις των μανθανόντων σε κάποιο 

βαθμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 

προσομοιώσεις. Παρόλα αυτά, ένα διαγνωστικό δοκίμιο σε δεύτερο χρόνο απέδειξε πως 

αρκετοί από τους μανθάνοντες επέστρεψαν στις αρχικές τους αντιλήψεις. Φαίνεται πως η 

διδασκαλία της οποίας έτυχαν οι μανθάνοντες δεν ήταν επαρκής για να ενεργοποιήσει τις 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις των ατόμων: η μάθηση έλαβε χώρα σε ένα περιβάλλον ενώ οι 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις των ατόμων πηγάζουν από τις εμπειρίες της καθημερινότητας 

(πραγματικότητας). Η προσθήκη του ΠΠΕ, θα μπορούσε να παρέχει μια λύση στο 

αναφερόμενο πρόβλημα, γιατί σύμφωνα με τους Jaakkola και Nurmi (2008), οι 
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μανθάνοντες θα είχαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν το βαθμό στον οποίο οι νόμοι και οι 

αρχές που έμαθαν στο εικονικό περιβάλλον, εφαρμόζουν και στην πραγματικότητα. 

Αντιληπτικά, οι προσομοιώσεις μπορούν να βοηθήσουν τους μανθάνοντες να 

υπερκεράσουν δυσκολίες που σχετίζονται με την οικοδόμηση και κατανόηση 

πραγματικών φαινομένων σε συγκεκριμένα συγκείμενα όπως π.χ. τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα (Finkelstein et al., 2005; McDermott & Shaffer, 1992). Σε μια τέτοια 

περίπτωση, μια προσομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημείο αναφοράς καθώς 

κατασκευάζονται, επεξηγούνται και αναλύονται τα πραγματικά ηλεκτρικά κυκλώματα 

(Jaakkola, Nurmi, & Lehtinen, 2010a). 

 

ΙΙ) Δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις μπορούν να τονίσουν διαφορετικές πτυχές του ίδιου 

περιεχομένου (Ainsworth, 2006). Για παράδειγμα, όπως επεξηγήθηκε προηγουμένως, μια 

προσομοίωση ενδεχομένως να διευκολύνει τους μανθάνοντες να μαθαίνουν τις βασικές 

αρχές του υπό μελέτη συγκειμένου (π.χ. ηλεκτρικά κυκλώματα, φως και χρώμα, κλπ), 

γιατί το μοντέλο που παρουσιάζεται είναι περισσότερο διαφανές (π.χ. ορατή ροή του 

ηλεκτρικού ρεύματος ή ορατή διάδοση των φωτεινών ακτινών σε μια φωτεινή δέσμη) και 

πιο απλοποιημένο. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων οι Jaakkola et al 

(2010b), υποστηρίζουν πως τα πραγματικά κυκλώματα μπορούν να εισάγουν 

περισσότερες λεπτομέρειες και συνεπώς να εμβαθύνουν την κατανόηση των ατόμων. Για 

παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να μάθουν πως ηλεκτρικά κυκλώματα που φαίνονται 

διαφορετικά μπορούν λειτουργικά να είναι πανομοιότυπα και πως ισχύει και το αντίθετο 

(διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η επιβεβαίωση σε τέτοιες περιπτώσεις) (π.χ. Finkelstein et 

al., 2005; McDermott & Shaffer, 1992). Αφού και οι δύο αναπαραστάσεις τονίζουν 

διαφορετικές πτυχές του περιεχομένου, οι μανθάνοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες της κάθε αναπαράστασης σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε ένα επικείμενο 

περιβάλλον συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (Tabachnek- Schijf, Leonardo & Simon, 

1997), ή τουλάχιστον να αξιοποιήσουν την αναπαράσταση που οι ίδιοι προτιμούν 

σύμφωνα με το υπόβαθρο τους (Tabachnek-Schijf & Simon, 1998). 

 

ΙΙΙ) Κάνοντας συγκρίσεις και βρίσκοντας συσχετίσεις ανάμεσα σε δύο συμπληρωματικές 

αναπαραστάσεις, προωθείται η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης, γιατί τέτοιες 

συγκρίσεις βοηθούν τους μανθάνοντες να επικεντρωθούν σε κοινές αρχές τις οποίες 

μοιράζονται οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν (π.χ. Gentner, Loewenstein & 

Thompson, 2003). Στο παράδειγμα των Jaakkola και Nurmi (2008), οι μανθάνοντες 

δημιούργησαν αρχικά ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με μια προσομοίωση και έπειτα 
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ξαναδημιούργησαν το ίδιο κύκλωμα με πραγματικό εξοπλισμό. Συνεπώς, οι μανθάνοντες 

είχαν μια καλή ευκαιρία να οικοδομήσουν γνωστικές συνδέσεις ανάμεσα στις 

αναπαραστάσεις γιατί και οι δύο αναπαραστάσεις ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των πειραμάτων (βλ. Ainsworth, 2006). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η 

προσομοίωση παρείχε στους μανθάνοντες ένα ιδανικό μοντέλο των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων, το οποίο εξυπακούει ανάμεσα σε άλλα, πως οι μπαταρίες ήταν πάντα 

καινούριες και τα καλώδια χαρακτηρίζονταν από μηδενική αντίσταση. Οι πραγματικές 

μπαταρίες δεν είναι καινούριες τις πλείστες φορές όταν τα πειράματα διεξάγονται σε 

πραγματικές συνθήκες και τα καλώδια στα κυκλώματα χαρακτηρίζονται από μικρή 

αντίσταση. Συνεπώς, αντίστοιχες περιπτώσεις ενδεχομένως να καταλήγουν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα ανάμεσα στις μετρήσεις των ατόμων σε εικονικά και πραγματικά 

περιβάλλοντα πειραματισμού. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν σε αυτό το 

επίπεδο, οι μανθάνοντες αναγκάζονται πρώτα να ανακαλύψουν τους κανόνες που ισχύουν 

σε κάθε αναπαράσταση με βάση τα δεδομένα που έχουν στη διάθεση τους (π.χ. ένδειξη 

βολτομέτρου ή αποτέλεσμα ανάμειξης έγχρωμου φωτός στην οθόνη) και έπειτα να 

εξάγουν αφαιρετικά ένα συμπέρασμα από αυτούς τους κανόνες το οποίο θα αντιστοιχεί 

και στις δύο αναπαραστάσεις, γεγονός που συνάδει και προωθεί την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης. 

 
Επιπρόσθετα, με την αιτιολόγηση που παραθέτουν οι Jaakkola et al. (2010b), για να 

επιδείξουν τους λόγους που συντρέχουν για το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, οι Toth 

et al. (2009), διεξήγαγαν μια προσπάθεια συνδυασμού των δύο περιβαλλόντων στο 

διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, προβάλλοντας την αποτελεσματικότητα της 

συνδυασμένης χρήσης. Παρόλα αυτά, τόσο η προσπάθεια των Jaakkola et al. (2010b), όσο 

και η προσπάθεια των Toth et al. (2009), δεν πρότεινε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

συνδυασμού των δύο που να επιτρέπει την αξιοποίηση της δυνητικής συνεισφοράς του 

ΠΠΕ ή του ΠΕΕ. Από τη μια οι Jaakkola et al. (2010b), παρουσιάζουν την 

αποτελεσματικότητα του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όταν πραγματοποιείται 

παράλληλη χρήση πραγματικών και εικονικών υλικών όπου κρίνεται αναγκαίο από τους 

μανθάνοντες κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων και από την άλλη οι Toth et al. (2009), 

υποστηρίζουν πως η χρήση των εικονικών μέσων και έπειτα η χρήση των πραγματικών 

μέσων ή αντίστροφα μπορεί να είναι επικερδής για τη μάθηση. Τα αποτελέσματα των Toth 

et al. (2009), είναι συνεπείς με παρόμοιες προσπάθειες που διεξήχθηκαν στο παρελθόν σε 

διάφορους κλάδους των Φυσικών Επιστημών.  
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Οι Brant, Hooper και Sugrue (1991), εφάρμοσαν ένα εικονικό περιβάλλον στο συγκείμενο 

της γενετικής πριν τη διδασκαλία του συγκειμένου, με αποτέλεσμα η επίδοση των 

μανθανόντων να είναι ψηλότερη από τους μανθάνοντες που χρησιμοποίησαν το ίδιο 

εικονικό περιβάλλον μετά την παρέμβαση. Στο ίδιο πλαίσιο τα πειραματικά αποτελέσματα 

των Mosterman, Dorlandt, Campbell, Burow, Bouw, Brodersen και Bourne (1994), 

κατέδειξαν πως οι μανθάνοντες που χρησιμοποίησαν εικονικά εργαστήρια πριν από την 

εφαρμογή των πραγματικών εργαστηρίων ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν τις 

εργαστηριακές εργασίες τους στο πλαίσιο του προγράμματος ηλεκτρολόγων μηχανικών, 

σε πολύ πιο σύντομο χρόνο, χρειάστηκαν ελάχιστη βοήθεια και καθοδήγηση, ενώ 

ταυτόχρονα ανακοίνωσαν πως έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από την εργαστηριακή τους 

εμπειρία. Επιπρόσθετα σε αντίστοιχο πρόγραμμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, οι Campbell, 

Bourne, Mosterman και Brodersen (2002), διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του 

ΠΕΕ, μέσα από την εφαρμογή του ΠΠΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους, κατέδειξαν 

πως η ομάδα που χρησιμοποίησε τη συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

παρουσίασε ψηλότερες επιδόσεις από την ομάδα που εφάρμοσε αποκλειστικά τον ΠΠΕ, 

στη δημιουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, και στη διεξαγωγή μετρήσεων για τη 

διερεύνηση των ιδιοτήτων των κυκλωμάτων σε αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών των 

ηλεκτρολόγων μηχανικών. Σε αυτές τις έρευνες φαίνεται πως η εξοικείωση των ατόμων 

μέσα από την εφαρμογή του ΠΕΕ, είχε θετική επίδραση τόσο στην διεξαγωγή του ΠΠΕ 

όσο και στα μετέπειτα μαθησιακά αποτελέσματα.  

 

Στο ίδιο πλαίσιο οι Martínez-Jiménez, Pones-Pedrajas, Climent-Bellido και Polo (2003) 

διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ συγκρίνοντας τη με ένα συνδυασμό του 

ΠΕΕ και του ΠΠΕ (προηγήθηκε ο ΠΕΕ) στην επίτευξη κατανόησης στη Χημεία 

(απόσταξη), καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ο συνδυασμός των δύο πειραματικών 

μέσων ήταν πιο αποτελεσματικός από την εφαρμογή του ΠΠΕ σε σχέση με την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο υπό μελέτη συγκείμενο. Ο Akpan (2002), 

επιχειρηματολογεί πως η χρήση των προσομοιώσεων για ένταξη των ατόμων στην 

οικοδόμηση μιας έννοιας όταν συνοδεύεται από την παροχή πληροφόρησης για τη 

σύνδεση των εμπειριών τους στα εικονικά και στα πραγματικά περιβάλλοντα, μπορεί να 

παρέχει ένα ουσιώδες εννοιολογικό σύνδεσμο ανάμεσα στο γνωστικό αντικείμενο και τις 

εμπειρίες των ατόμων. Συνεπώς, όταν οι Gorsky και Finegold (1992), αναφέρθηκαν στις 

προσομοιώσεις ως εργαλεία εννοιολογικής αλλαγής, αναφέρονταν στη  δυνατότητα που 

παρέχεται μέσω της ενσωμάτωσης τους πριν από μια διδακτική παρέμβαση για την 

επεξεργασία των πληροφοριών που προσφέρουν και τη σύνδεση τους με τις υπό μελέτη 
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έννοιες (σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΕΕ εφαρμόζεται και ως υποστηρικτική διεργασία στη 

διδακτική παρέμβαση, π.χ. Akpan, 2001).   

 

Οι Zacharia et al. (2008) σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρουν πως ένας σειριακός συνδυασμός 

στον οποίο αξιοποιούνται πρώτα τα πλεονεκτήματα του ΠΠΕ και έπειτα αξιοποιούνται σε 

δεύτερο μέρος του διδακτικού υλικού τα πλεονεκτήματα του ΠΕΕ, θεωρείται πιο 

αποτελεσματικός από την απλή εφαρμογή του ΠΠΕ. Επιπρόσθετα, οι Zacharia και 

Olympiou (2011), διενεργώντας διαφορετικούς σειριακούς συνδυασμούς και ελέγχοντας 

τα πλεονεκτήματα του κάθε πειραματικού μέσου, στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό κατά 

τη διδακτική παρέμβαση, ισχυρίστηκαν πως δεν είναι η φυσικότητα (physicality) των 

υλικών (η χρήση των πραγματικών υλικών δηλαδή) που επιδρά στη μάθηση αλλά η χρήση 

υλικών στο εργαστήριο (manipulation) και η ενεργός εμπλοκή των μανθανόντων. 

Εξάλλου, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν απορριφθεί εικονικά μέσα που προωθούν 

παθητικές μορφές διδακτικής και προωθούνται εργαλεία πειραματισμού που εμπλέκουν 

τους μανθάνοντες σε αλληλεπιδραστικές διαδικασίες υπόθεσης, χρήσης υλικών και 

οικοδόμησης νέας γνώσης (Scheckler, 2003). Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τις λίγες 

προσπάθειες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

απαιτείται να συνυπολογιστούν όλα τα υπάρχοντα ερευνητικά ευρήματα και σε 

συνδυασμό με τους άξονες που επηρεάζουν το σχεδιασμό αντίστοιχων διδακτικών 

παρεμβάσεων στο εργαστήριο, να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία που να επιτρέπει την 

αξιοποίηση της δυνητικής συνεισφοράς του κάθε μέσου πειραματισμού. 

 

Η προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ έχει τις 

βάσεις της στην εύρεση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του κάθε μέσου 

πειραματισμού και έπειτα τη διατύπωση του ως κριτήριο για την επιλογή ή όχι του ΠΠΕ ή 

του ΠΕΕ σε σχέση με τις μαθησιακές επιδιώξεις. Η παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής 

του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ παρουσιάζεται στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

2.6.1.Καθορισμός επιλογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ 
 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα όσον αφορά στις περιπτώσεις που πρέπει να επιλέγεται ο 

ΠΠΕ ή ο ΠΕΕ στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες δεν 

είναι ξεκάθαρα, αλλά η γενική τάση στη διεθνή βιβλιογραφία καταδεικνύει πως ο 

συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα από 
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την αποκλειστική χρήση του ενός ή του  άλλου πειραματικού μέσου. Οι λόγοι που 

οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ξεκάθαροι. Οι Jaakkola, et al. (2010b) στην 

έρευνα τους  βιντεογράφησαν μανθάνοντες που κατασκεύαζαν ηλεκτρικά κυκλώματα σε 

περιβάλλον προσομοιώσεων και μανθάνοντες που πρώτα εργάστηκαν στην προσομοίωση 

για τη δημιουργία των κυκλωμάτων και έπειτα δημιούργησαν τα ίδια κυκλώματα στην 

πραγματικότητα. Αυτά τα δεδομένα κατέδειξαν πως μέσα από τη συνδυασμένη χρήση οι 

μανθάνοντες είχαν να συγκρίνουν δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται σε πιο αφαιρετικό συλλογισμό προκειμένου να δικαιολογήσουν τις 

επεξηγήσεις τους συνδυάζοντας τα αποτελέσματα από τις αναπαραστάσεις στις οποίες 

εργάζονταν. Οι Goldstone και Son (2005) ανέφεραν παρόμοια αποτελέσματα αφού 

υποστήριξαν πως ο συνδυασμός εξιδανικευμένων και ρεαλιστικών αναπαραστάσεων σε 

μια προσομοίωση βοήθησε τους μανθάνοντες να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές που 

κρύβονται πίσω από το μηχανισμό της προσομοίωσης που εφαρμόστηκε. Από την άλλη, οι 

Lindgren και Schwartz (2009), υποστήριξαν πως η  επιλογή και η ενσωμάτωση του ΠΕΕ, 

μπορεί να βασιστεί σε 4 άξονες που σχετίζονται άμεσα με τις εκάστοτε δυνατότητες που 

παρέχονται από το εικονικό μέσο: α) την επίδραση της εικονικής ποιότητας (σχετίζεται με 

τη δυνατότητα ενίσχυσης της μνήμης των ατόμων, β) την επίδραση της αντιληπτικής 

ικανότητας των ατόμων όταν υποστηρίζεται από τον ΠΕΕ, λόγω των χαρακτηριστικών του 

εικονικού μέσου, γ) την υποστήριξη τριών ειδών δομής του πειραματικού περιβάλλοντος, 

ι) της αόρατης «πραγματικότητας» (π.χ. μικρόκοσμος), ιι) της προσωρινής 

πραγματικότητας (στιγμιαία φαινόμενα, π.χ. εκτροπή ακτίνων φωτός), ιιι) και της νοητικής 

σκέψης (π.χ. κβαντομηχανική), και δ) την υπόστηριξη των κατάλληλων ρυθμιστικών 

κινήσεων των ατόμων σε ένα εικονικό περιβάλλον με τρόπο που να εξασκειται η 

κιναισθητική δραστηριότητα τους (π.χ. κίνηση των χεριών με τον τρόπο που κινούνται οι 

τροχαλίες στο αντίστοιχο εικονικό περιβάλλον). Με βάση τα αναφερόμενα παραδείγματα, 

προβάλλει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διερεύνηση στοχευμένων σεναρίων συνδυασμένης 

χρήσης αφαιρετικών και ρεαλιστικών εικονικών αναπαραστάσεων καθώς και 

πραγματικών και εικονικών πειραματικών διατάξεων και υλικών στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού. 

 

Μέσα από τη γενική τάση προς την αναφερόμενη ερευνητική κατεύθυνση η ενσωμάτωση 

του εικονικού πειραματισμού στη μαθησιακή διαδικασία και η αναδιοργάνωση του 

πλαισίου  πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες, μπορεί να τεκμηριωθεί μέσα από τις 

ακόλουθες δυνατότητες για την επιλογή εικονικού μέσου έναντι των πραγματικών υλικών 

για τη διεξαγωγή ενός πειράματος, και αντίστροφα, ενώ ως ουσιαστική μπορεί να 
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τεκμηριωθεί και η παράλληλη χρήση των εικονικών και των πραγματικών πειραμάτων στο 

πλαίσιο των εκάστοτε μαθησιακών επιδιώξεων. Ο συνυπολογισμός των ευρημάτων της 

διεθνούς βιβλιογραφίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη συγκεκριμένη προσπάθεια 

αφού τεκμηριώνει με εμπειρικά δεδομένα την απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται σε κάθε 

περίπτωση για την επιλογή του κάθε πειραματικού μέσου.  

2.6.1.1.Επιλογή εφαρμογής του Πειραματισμού σε Εικονικό Εργαστήριο 
 
Στη συνέχεια απαριθμούνται οι δυνατότητες του ΠΕΕ, όπως καθορίζονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και σχετίζονται με την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. 

 

1.Εύκολη μεταφορά οποιουδήποτε φαινομένου στο εργαστήριο  

 

Η εύκολη μεταφορά οποιουδήποτε φαινομένου σε εικονικό εργαστήριο έχει τεκμηριωθεί 

από αρκετές ερευνητικές προσπάθειες (Snir, Smith & Grosslight, 1993; Triona & Klahr, 

2003). Συγκεκριμένα υπάρχουν φαινόμενα, ή υπό διερεύνηση πτυχές φαινομένων οι 

οποίες προαπαιτούν τη μετάβαση των μανθανόντων σε απρόσιτους χώρους. Συγκεκριμένα, 

σε περιπτώσεις όπου η διερεύνηση ενός φαινόμενου σε συνθήκες εργαστηρίου θεωρείται 

αδύνατη λόγω της φύσης και των ιδιοτήτων του φαινομένου ή μιας πτυχής του, επιλέγεται 

ο ΠΕΕ για τη μεταφορά του φαινομένου σε εικονικό περιβάλλον. Τα υψηλά επίπεδα 

λεπτομέρειας, τα οποία παρέχονται από ρεαλιστικές αντιστοιχίες των πραγματικών 

αντικειμένων στο πλαίσιο των εικονικών περιβαλλόντων, ενδεχομένως να βοηθούν τους 

μανθάνοντες στη χειροπιαστή αντίληψη του φαινομένου μέσα από την παρομοίωση της 

εικονικής πραγματικότητας και του φυσικού κόσμου (DiFonzo, Hantula & Bordia, 1998). 

Μεγάλο εύρος ερευνών στην εικονική πραγματικότητα, θέτει ως ρητό στόχο την όσο το 

δυνατό πιο ρεαλιστική αναπαράσταση των φυσικών φαινομένων (Grady, 1998; Heim, 

2000). Η χρήση ρεαλιστικών εικονικών περιβαλλόντων μπορεί να παρέχει ισχυρά κίνητρα 

γιατί μπορεί να θεωρηθεί διασκεδαστική από τους μανθάνοντες, αλλά και ως μια 

καινούρια πρόκληση (Goldstone & Son, 2005). 

  

2.Η χρήση εικονικών υλικών παρέχει περισσότερη ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή των 
πειραμάτων 
 

Σύμφωνα με τους Triona και Klahr (2003), τα εικονικά υλικά είναι ο ασφαλέστερος 

τρόπος μελέτης επικίνδυνων φαινομένων. Συγκεκριμένα, η διερεύνηση φαινομένων η 
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οποία χαρακτηρίζεται από υψηλού βαθμού επικινδυνότητα αποφεύγεται στα εργαστήρια 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Όπου παρουσιάζονται περιορισμοί διεξαγωγής 

συγκεκριμένων πειραμάτων είτε λόγω επικινδυνότητας πραγματοποίησης τους από τους 

ίδιους τους μαθητές, είτε λόγω αδυναμίας χρήσης του εξοπλισμού από μαθητές σε μικρές 

ηλικίες, η εισαγωγή των εικονικών υλικών κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η 

διερεύνηση του υπό μελέτη φαινομένου στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των 

μαθησιακών επιδιώξεων.  

 

3.Μείωση του κόστους των πειραμάτων 

 

Η χρήση πραγματικών υλικών απαιτεί πολυδάπανο εξοπλισμό (Triona & Klahr, 2003) για 

τη μελέτη διαφορετικών φαινομένων. Παράλληλα, οι περιορισμοί που προκύπτουν από 

την εξασφάλιση και χρήση του κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού, επιδρούν τόσο 

στην επιλογή των πειραμάτων για τη διερεύνηση και κατανόηση μιας έννοιας, όσο και 

στην κατάλληλη ιεράρχηση των μαθησιακών επιδιώξεων σύμφωνα με τη μαθησιακή τους 

αξία και το διδακτικό σχεδιασμό στον οποίο υπόκεινται. Ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται περιπτώσεις όπου η εφαρμογή του ΠΕΕ μερικές φορές ενδέχεται να απαιτεί 

κόστος συντήρησης και τεχνική υποστήριξη. Παρόλα αυτά, το αναφερόμενο κόστος δεν 

φαίνεται να αντιτάσσεται ως υπολογίσιμο μπροστά στο κόστος που απαιτεί ο ΠΠΕ, ειδικά 

σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές και πειραματικές διαδικασίες.  

 

4.Ακρίβεια μετρήσεων  

 

Η χρήση των εικονικών υλικών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων (Triona 

& Klahr, 2003; Zacharia & Anderson, 2003; Zacharia et al., 2008). Η χρήση ενός 

εικονικού εργαστηρίου στηρίζεται σε υφιστάμενα μοντέλα τα οποία συνήθως 

αντανακλούν με διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων την κοινώς αποδεκτή επιστημονική 

γνώση. Με τη χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων τα εξερχόμενα δεδομένα που λαμβάνουν 

οι χρήστες ενός εικονικού εργαστηρίου είναι συγκεκριμένα και βασίζονται στο εσωτερικό 

προσχεδιασμένο σύστημα της εκάστοτε εικονικής αναπαράστασης. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

πιθανότητα σφάλματος μέτρησης σε μια ακολουθία διαφορετικών μετρήσεων που 

στοχεύουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγούν στην κατανόηση ενός φαινομένου. 

Παράλληλα, υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά που περιλαμβάνουν σφάλματα 

μετρήσεων ή αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες προσομοιάζοντας όσο το 

δυνατό περισσότερο την πραγματικότητα (σημ. η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μπορεί 
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να λειτουργήσει και αρνητικά σε περιπτώσεις όπου η διερεύνηση του σφάλματος 

μέτρησης αποτελεί κύρια μαθησιακή επιδίωξη–σε τέτοιες περιπτώσεις απορρίπτεται η 

χρήση ενός εικονικού εργαστηρίου).  

 

5.Αντιμετώπιση χρονικών περιορισμών (επανάληψη πειραμάτων)  

 

Σύμφωνα με τους Triona και Klahr (2003), η χρήση των εικονικών υλικών υπερβαίνει σε 

αρκετές περιπτώσεις τους χρονικούς περιορισμούς. Μέσα από αρκετά εικονικά 

εργαστήρια παρέχεται η δυνατότητα επιτάχυνσης ή συνεχούς επανάληψης συγκεκριμένων 

πειραμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που παρέχει περισσότερες 

δυνατότητες διερεύνησης και επεκτασιμότητας των πειραμάτων στο εκάστοτε συγκείμενο 

(Zacharia, 2007; Klahr et al., 2007). Oι μανθάνοντες που εργάζονται σε τέτοια εικονικά 

εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν μεγαλύτερο αριθμό πειραμάτων μέσα σε 

λίγο χρόνο (Klahr et al., 2007; Zacharia, 2007) και επομένως να καταγράφουν 

περισσότερες παρατηρήσεις (Bell & Trundle, 2008). Συνεπώς, η εξαγωγή αντίστοιχων 

συμπερασμάτων μέσα από τη μαζική και γρήγορη συλλογή δεδομένων εγκυροποιείται στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην επίτευξη των εκάστοτε 

μαθησιακών επιδιώξεων (Huppert & Lasarowitz, 2002). 

 

6.Ευκολίες στη συλλογή, οργάνωση και χρήση των δεδομένων και των υλικών 

 

Τα εικονικά εργαστήρια συνήθως παρέχουν δυνατότητες ευέλικτης, γρήγορης και 

δυναμικής συλλογής και χρήσης των δεδομένων (Bell & Trundle, 2008; Triona & Klahr, 

2003; Zacharia, 2007) και των υλικών (Marschall & Young, 2006; Zacharia, 2007). Οι 

εικονικές αναπαραστάσεις που παρέχονται μέσω του ΠΕΕ παρουσιάζουν και οργανώνουν 

πολλά δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους, ενώ παράλληλα αναπαριστούν και 

πολύπλοκες σχέσεις παρουσιάζοντας μια ολιστική εικόνα των υπό μελέτη φαινομένων. Η 

οργάνωση των δεδομένων και η παρουσίαση τους κάθε στιγμή μέσω διαφορετικών ειδών 

αναπαραστάσεων μπορεί να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στην επίλυση προβλημάτων 

και δυσκολιών που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων.  

 

7.Διαχείριση ασύμβατων κλιμάκων 

 

Οι χωρικές διαστάσεις του φαινομένου μπορεί να είναι τεράστιες ή πολύ μικροσκοπικές. 

Μέσω των εικονικών υλικών σε αντίστοιχα εικονικά εργαστήρια μπορεί να επιτευχθεί η 
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αύξηση ή η μείωση των διαστάσεων αυτών (Klahr et al., 2007; Triona & Klahr, 2003) 

γεγονός που συμβάλλει στη διεξαγωγή παρατηρήσεων που είτε είναι δύσκολο να γίνουν 

(Bakas & Mikropoulos, 2003; Hsu & Thomas, 2002; Steinberg, 2000), ή απλά δεν γίνονται 

αντιληπτές σε πραγματικό περιβάλλον (Marschall & Young, 2006; Winn et al., 2006). Οι 

διαφορετικές μορφές εικονικών αναπαραστάσεων δίνουν τη δυνατότητα παρατήρησης 

αφηρημένων ή αόρατων φαινομένων τα οποία δεν μπορούν να γίνουν άμεσα 

παρατηρήσιμα (ειδικά στο πλαίσιο της σχολικής τάξης) (Cook, 2006). Επιπρόσθετα, η 

ταυτόχρονη παρατήρηση του μικρόκοσμου (Kontogeorgiou, Bellou & Mikropoulos, 2008) 

με τον μακρόκοσμο μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες μαθησιακές επιδιώξεις που 

απαιτούν την ταυτόχρονη παρατήρηση και σύγκριση των δύο επιπέδων. 

 

8.Εξιδανίκευση των φαινομένων  

 

Η εξιδανίκευση των φαινομένων αποτελεί μια στρατηγική η οποία χρησιμοποιείται ευρέως 

τόσο από τους επιστήμονες κατά τη διερεύνηση φαινομένων (και σε πραγματικά 

εργαστήρια), όσο και από τους εκπαιδευτικούς κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

εξιδανίκευση των φαινομένων αποτελεί αναγκαιότητα στις πλείστες διδακτικές 

παρεμβάσεις αφού μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη μελέτη συγκεκριμένων πτυχών τους 

(Snir et al., 1993; Triona & Klahr, 2003). Οι τεχνικές μελέτης ενός φαινομένου μπορεί να 

είναι πολύπλοκες για τους μανθάνοντες. Συνεπώς, η κατανόησή τους μπορεί να επιτευχθεί 

με την απλοποίηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, ή ακόμη και των ίδιων των 

φαινομένων. Τα εικονικά υλικά στο αντίστοιχο εικονικό εργαστήριο μπορούν να παρέχουν 

αυτή τη δυνατότητα (Kirscher & Huisman, 1998; Klahr et al., 2007) όταν επιδιώκεται η 

διερεύνηση μιας συγκεκριμένης πτυχής ενός φαινομένου. Η εξιδανίκευση ενός 

φαινομένου και η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών λεκτικών, 

εικονικών, ηχητικών και άλλων αναπαραστάσεων σε ένα πείραμα, μπορεί να επιτύχει τη 

γνωστική αποφόρτιση των ατόμων σύμφωνα με τη θεωρία για το γνωστικό φορτίο. Η 

εξιδανίκευση των πτυχών ενός φαινομένου μπορεί να επιτευχθεί και σε πραγματικά 

εργαστήρια αλλά αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι ενδεχομένως να στερούνται του κατάλληλου εξειδικευμένου εξοπλισμού όταν 

εργάζονται σε ένα συμβατικό εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών.  
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9.Παροχή συνοδευτικών ή υποστηρικτικών εργαλείων (π.χ. εξωτερικών/πολλαπλών 
αναπαραστάσεων)  
 

Τα επιπρόσθετα εργαλεία ή αναπαραστάσεις που δύναται να παρέχει ένα εικονικό 

περιβάλλον μπορούν να προσφέρουν επιπλέον εμπειρίες στους μανθάνοντες για την 

επίτευξη ουσιαστικής κατανόησης (van der Meij & de Jong, 2006). Σε ένα εικονικό 

εργαστήριο δύναται να περιλαμβάνονται εργαλεία, μεθόδοι και τεχνικές που να 

υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε νοητικό 

επίπεδο. Πέρα από τα επιπρόσθετα εργαλεία μέτρησης και υπολογισμού διαφορετικών 

μεγεθών που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους εικονικά εργαστήρια, 

συμπεριλαμβάνονται και οι ΠΕΔΑ, οι οποίες αναπαριστούν σε αφαιρετικό επίπεδο 

νοητικά μεγέθη τα οποία δεν υφίστανται στην πραγματικότητα αλλά υποβοηθούν και 

στηρίζουν τη μάθηση στο εκάστοτε συγκείμενο (π.χ. συμβολική αναπαράσταση των 

ακτινών φωτός, ροή των ηλεκτρονίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα). Η αναπαράσταση 

μεταβλητών που οικοδομούνται μέσα από την κατανόηση των ατόμων, με τέτοιο τρόπο 

που να μπορούν να γίνονται επεξεργάσιμες σε ένα εικονικό εργαστήριο, μπορεί να 

αποτελέσει κύρια υποστηρικτική διεργασία κατά τη διεξαγωγή του εργαστηριακού 

πειραματισμού (de Jong, 2004). Ο ενεργός συνδυασμός αναπαραστάσεων από τους 

εμπλεκόμενους με τη χρήση των εικονικών εργαστηρίων μπορεί να υποστηρίξει τις 

αντίστοιχες επιδιώξεις. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των 

διαφορετικών ειδών παρουσίασης δεδομένων π.χ. γρ. παραστάσεις, διαγράμματα, 

εξισώσεις κλπ. Ο συνδυασμός διαφορετικών αναπαραστάσεων συνδέεται με τη βαθύτερη 

κατανόηση και διερεύνηση των φαινομένων (Ainsworth & van Labeke, 2004; van der Meij 

& de Jong, 2006). Η μετάφραση των νοητικών αναπαραστάσεων των ατόμων σε 

εξωτερικές αναπαραστάσεις και η σύγκριση τους με πολλαπλά είδη αναπαραστάσεων, 

ειδικά σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού, μπορεί να παρέχει βαθύτερη κατανόηση 

των υπό μελέτη φαινομένων. 

 

10.Άνεση, βελτίωση ψυχοσύνθεσης και αυτοέλεγχος σε πολύπλοκες πειραματικές 
διατάξεις 
 
Ο αυτοέλεγχος της διαδικασίας μάθησης χωρίς την πίεση του εκπαιδευτικού ή άλλων 

μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας σε περιπτώσεις λάθους ή σφάλματος κατά τη διάρκεια 

του πειράματος (Huppert & Lasarowitz, 2002) κρίνεται πολύ σημαντικός, λαμβάνοντας 

υπόψη τον υποβαθμισμένο ρόλο που έχουν μανθάνοντες με αδυναμίες στο πλαίσιο 

πειραματισμού και διαπραγμάτευσης της νέας γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες. Σε νέες 
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καταστάσεις όπου οι μανθάνοντες διενεργούν πειράματα στο πλαίσιο της ομάδας, 

χρειάζεται να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας στην απουσία του 

αισθήματος ενδεχόμενων επικρίσεων από το διδακτικό προσωπικό σε περιπτώσεις 

λανθασμένων επιλογών ή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων. Τα εικονικά εργαστήρια 

παρέχουν αυτή τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού όχι μόνο οι 

μανθάνοντες έχουν την οικονομική και χρονική άνεση να πειραματίζονται ελεύθερα αλλά 

μπορούν να διεξάγουν προσπάθειες σε πολύπλοκες πειραματικές διατάξεις που θα 

ξεπερνούσαν τους περιορισμούς (π.χ. υλικοτεχνικούς και οικονομικούς) που 

παρουσιάζονται σε ένα πραγματικό εργαστήριο. Ταυτόχρονα, με τη χρήση εικονικών 

αναπαραστάσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των εικονικών εργαστηρίων μπορεί να 

μειωθεί η απογοήτευση που ενδεχομένως να νιώσουν οι εμπλεκόμενοι στις πειραματικές 

προσπάθειες που καταβάλλουν (Rieber et al., 2004). 

 

11.Εφαρμογή αποτελεσμάτων σε νέες σύνθετες καταστάσεις 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εργαστηριακού πειραματισμού, τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από μια ειδικά σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση περιορίζονται στη εξαγωγή 

συμπερασμάτων τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί σε νέες καταστάσεις ή εφαρμογές. Η 

χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων μέσα σε εικονικά εργαστήρια επιτρέπει τη μεταφορά 

της γνώσης σε νέες καταστάσεις που μπορούν να δοκιμαστούν άμεσα, από τις δυνατότητες 

που παρέχονται. Συγκεκριμένα, μέσα από τη χρήση των ΠΕΔΑ παρέχεται η δυνατότητα 

μεταφοράς οποιουδήποτε φαινομένου (ή πτυχής του) για τη δοκιμή υποθέσεων (van der 

Meij & de Jong, 2006). Μέσα από τη χρήση εικονικών εργαστηρίων δίνεται η δυνατότητα 

δοκιμής ή ελέγχου των παραγμένων συμπερασμάτων σε ήδη έτοιμες πειραματικές 

διατάξεις που έχουν προσχεδιαστεί από το διδακτικό προσωπικό και αποσκοπούν στην 

εγκυροποίηση των αποτελεσμάτων των μανθανόντων.  

 

12.Διαφοροποίηση–ενίσχυση αδύνατων μανθανόντων 

 

Σε περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες ενός συνόλου χαρακτηρίζονται από διαφορετικά 

γνωστικά στάδια (ή έχουν διαφορετικές επιδόσεις, αδυναμίες, κλπ) θεωρείται  χρήσιμη η 

ενσωμάτωση εικονικών εργαστηρίων, όχι μόνο για το νέο ενδιαφέρον που προσφέρει στη 

μαθησιακή διαδικασία, αλλά γιατί παρέχει κυρίως τη δυνατότητα συνεχών δοκιμών σε 

φιλικά περιβάλλοντα μάθησης χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς. Για παράδειγμα, σε 

μανθάνοντες που δυσκολεύονται με τις διαδικασίες του εργαστηριακού πειραματισμού και 
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χαρακτηρίζονται από χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, η χρήση  των εικονικών εργαστηρίων 

θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για τη διαφοροποίηση της διδακτικής 

και την ένταξη των «αδύνατων» μαθητών στις διαδικασίες του εργαστηριακού 

πειραματισμού (Huppert & Lasarowitz, 2002). Η συγκεκριμένη δυνατότητα, εξυπηρετεί 

παράλληλα τη διαφοροποίηση που επιδιώκεται από το διδακτικό προσωπικό σε ομάδες 

μανθανόντων που ολοκληρώνουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα τις εργασίες τους από 

τον αναμενόμενο χρόνο που είχε αρχικά καθοριστεί για τη διεξαγωγή των πειραμάτων.  

 

13.Άμεση ανατροφοδότηση  

 

Η παροχή ανατροφοδότησης μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων που εντοπίζονται στα 

εικονικά εργαστήρια αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα, η οποία όταν 

συνυπολογίζεται στο διδακτικό σχεδιασμό μπορεί να παρέχει τη στήριξη και την 

επεκτασιμότητα (σε νοητικό επίπεδο) που αναμένεται κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων. 

Τέτοιου είδους ανατροφοδότηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν παρουσιάζεται σε 

μορφές που υποστηρίζουν τις γνωστικές θεωρίες μάθησης και αντανακλούν σε 

διαφορετικούς τύπους μανθανόντων (Rieber et al., 2004). Για παράδειγμα, η 

ανατροφοδότηση μέσω εικονικών αναπαραστάσεων φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική 

από την αντίστοιχη της σε γραπτές αναπαραστάσεις (textual) σε κάποια παραδείγματα 

(αυτό όμως δεν αποτελεί κανόνα). Αναμένεται να επιλέγεται η μορφή ανατροφοδότησης 

που θα δίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση έργα και τις επιδιώξεις 

τους (Rieber et al., 2004). 

 

14.Χρονικός χειρισμός των πειραματικών δεδομένων 

  

Σε ένα εικονικό εργαστήριο δίνεται συνήθως η δυνατότητα χειρισμού του πειραματικού 

χρόνου (χρόνος στον οποίο διεξάγεται ένα πείραμα). Με βάση αυτή τη δυνατότητα ένα 

πείραμα μπορεί «να σταματήσει» κατά τη διεξαγωγή του και να συνεχιστεί αργότερα μετά 

από εντολή των ατόμων που χειρίζονται το εικονικό εργαστήριο. Σε τέτοια εικονικά 

πειράματα παρέχεται περισσότερος χρόνος για παρατήρηση, σκέψη και οικοδόμηση 

μοντέλων κατά τη διεξαγωγή τους, αφού δίνεται  δυνατότητα παύσης και επανεκκίνησης 

του πειράματος. Σύμφωνα με τους Mayer και Moreno (2003), όταν οι μανθάνοντες 

λαμβάνουν σταδιακά την ίδια πληροφόρηση που λαμβάνει η αντίστοιχη ομάδα που 

εργάζεται στο ίδιο θέμα αλλά λαμβάνει τις πληροφορίες εν συνεχεία, τότε η πρώτη ομάδα 
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ενδέχεται να πετύχει βαθύτερη κατανόηση επί του συγκειμένου (segmentation effect, 

σύμφωνα με τη θεωρία του γνωστικού φορτίου). 

 

15.Συγχρονισμός διαφορετικών ΠΕΔΑ 

 

Σε αρκετά εικονικά εργαστήρια, δύναται να παρέχονται διαφορετικά είδη πολλαπλών 

εικονικών δυναμικά συσχετιζόμενων αναπαραστάσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία για το 

γνωστικό φορτίο σε περιπτώσεις όπου οι εικονικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιούν ένα 

μεγάλο μέρος της εργαζόμενης μνήμης τότε αυξάνεται το γνωστικό φορτίο. Μια τέτοια 

κατάσταση προκύπτει όταν οι μανθάνοντες διαβάζουν κάποιο πείραμα, ή τα εισαγωγικά 

σχόλια για μια έννοια που πρόκειται να οικοδομήσουν και χρησιμοποιούν στη συνέχεια 

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις που παρέχονται από τα εκάστοτε εικονικά εργαστήρια. 

Αυτή η ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του γνωστικού φορτίου γιατί απαιτείται 

από τους εμπλεκόμενους να έχουν στη μνήμη τους τόσο τις λεκτικές πληροφορίες όσο και 

τις εικονικές που θα λάβουν στη συνέχεια. Ο συγχρονισμός των λεκτικών με τις εικονικές 

αναπαραστάσεις, (Mayer & Moreno, 2003) μπορεί να λύσει το αναφερόμενο πρόβλημα, 

αφού με αυτό τον τρόπο η εργαζόμενη μνήμη απελευθερώνεται από τις λεκτικές 

πληροφορίες που θα έπρεπε να συγκρατήσει αρχικά για την εκτέλεση του εικονικού 

πειράματος. Σε περιπτώσεις όπου τα εικονικά εργαστήρια δεν συγχρονίζουν, αλλά απλά 

συνδυάζουν διαφορετικές πολλαπλές αναπαραστάσεις, η χρήση τους κατά τη διεξαγωγή 

των πειραμάτων πρέπει να αποτελεί προϊόν προσχεδιασμένης διδακτικής στρατηγικής. 

 

16.Μετάβαση από ρεαλιστικές σε εξιδανικευμένες/αφαιρετικές εικονικές αναπαραστάσεις 

 

Οι μανθάνοντες που έχουν προδιάθεση στο χειρισμό ρεαλιστικών αναπαραστάσεων, 

τείνουν να παραβλέπουν αφαιρετικές ερμηνείες όταν οι ρεαλιστικές ιδιότητες ή 

επιφανειακές ομοιότητες ή μοτίβα είναι εξόφθαλμα. Για αυτό το λόγο τόσο τα πραγματικά 

όσο και τα εικονικά υλικά στο πλαίσιο του πειραματισμού διατρέχουν τον κίνδυνο της 

ενσωμάτωσης της κατανόησης των ατόμων αποκλειστικά στο υπό μελέτη συγκείμενο, 

περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μεταφορά οποιασδήποτε επικείμενης αφαιρετικής 

σχέσης σε άλλη θεματική περιοχή (ή άλλη προβληματική κατάσταση). Σε αυτό το πλαίσιο, 

τα αποτελέσματα των Goldstone και Son (2005), συνάδουν με τα αποτελέσματα των 

Bransford και Schwartz’s (1999), οι οποίοι υποστήριξαν πως οι διδακτικές παρεμβάσεις 

που οδηγούν στις υψηλότερες επιδόσεις δεν μπορούν να θεωρούνται εξίσου 

αποτελεσματικές με παρεμβάσεις που προετοιμάζουν ιδανικά τους μανθάνοντες για 
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μελλοντικές μαθησιακές ευκαιρίες. Στα πειράματα των Goldstone και Son (2005), οι 

επιδόσεις των ατόμων στην εικονική συνθήκη ήταν υψηλότερες στις ρεαλιστικές παρά 

στις εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις. Παρόλα αυτά, προέκυψαν αντίθετα αποτελέσματα 

στην μεταφορά της διερεύνησης σε μια εξιδανικευμένη συσχετιζόμενη προσομοίωση. Οι 

Goldstone και Son (2005), εισηγήθηκαν την εισαγωγή στοιχείων σταδιακής 

απομάκρυνσης των ρεαλιστικών αναπαραστάσεων από παιδαγωγικά υποστηριζόμενα 

εικονικά περιβάλλοντα, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει στην αφαιρετική μεταφορά 

ενός φαινομένου σε νέα εικονικά περιβάλλοντα (προσομοιώσεις) τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τις ίδιες αρχές με τα υφιστάμενα εικονικά περιβάλλοντα. Παρόλα 

αυτά, δεν διερεύνησαν την εφαρμογή των αφαιρετικών αναπαραστάσεων στο πλαίσιο 

συνδυασμού ρεαλιστικών με εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις. 

  
17.Θεμελίωση πειραματικής βάσης των δεδομένων για την πραγματική διερεύνηση των 
φαινομένων 
 

Η εφαρμογή του εικονικού πειραματισμού πριν τον ΠΠΕ, ενδέχεται να παρέχει μια ήδη 

υπάρχουσα πειραματική βάση την οποία οι μανθάνοντες μπορούν να χρησιμοποιούν ως 

σημείο αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή του ΠΕΕ, πριν από την εφαρμογή του 

ΠΠΕ, μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα παροχής πληροφόρησης που να προκαλεί τις 

υπάρχουσες γνώσεις των μανθανόντων και να τις θέτει υπό διερεύνηση. Ταυτόχρονα, οι 

μανθάνοντες που εργάζονται σε εικονικά περιβάλλοντα πριν από την πραγματική εμπειρία, 

εισάγονται στον ΠΠΕ με ήδη υπάρχουσες εμπειρίες στο υπό μελέτη συγκείμενο. Για 

παράδειγμα ο Akpan (2002), αναφέρει πως στη περίπτωση της ανατομίας ενός 

οργανισμού, οι μανθάνοντες μέσα από την εικονική εμπειρία έχουν τη δυνατότητα να 

ανακαλούν από τη μνήμη τους πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή της πραγματικής 

ανατομίας, οι οποίες υποβοηθούν την πειραματική διαδικασία. Με βάση τα ερευνητικά 

αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών  (Akpan, 1999, 2002; Akpan & Andre, 2000; Brant et 

al., 1991) τεκμηριώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο που θέλει τον εικονικό πειραματισμό να 

παρέχει τη θεμελίωση μιας πειραματικής βάσης δεδομένων στην οποία οι μανθάνοντες 

έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν για τη διεξαγωγή ενός πειράματος (π.χ. μιας 

ανατομίας ενός οργανισμού) ή τη διερεύνηση ενός φαινομένου. 
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2.6.1.2.Επιλογή εφαρμογής του Πειραματισμού σε Πραγματικό Εργαστήριο 
 

Στη συνέχεια απαριθμούνται οι δυνατότητες του ΠΠΕ, όπως καθορίζονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και σχετίζονται με την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. 

 

1.Παράλληλη (πιθανή) εμπλοκή όλων των ανθρώπινων αισθήσεων 

 

Η μελέτη ενός φαινομένου ενδέχεται να απαιτεί χειροπιαστές εμπειρίες (Clark, 2004), 

όπως για παράδειγμα τις ανθρώπινες αισθήσεις (π.χ. την όσφρηση κατά την ανάμειξη 

υλικών) (Klahr et al., 2007). Μέσα από τον ΠΠΕ οι μανθάνοντες μπορούν να εμπλακούν 

στη διεξαγωγή πειραμάτων χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Αυτό το γεγονός 

αποτελεί περιορισμό για τον ΠΕΕ. Για παράδειγμα, έχουν ήδη αναφερθεί έρευνες οι 

οποίες επικεντρώνονται στην αίσθηση της αφής και στην επίδραση της στη μάθηση 

παρέχοντας αποδείξεις πως η αφή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο γνωστικό σύστημα το 

οποίο παρέχει τη βάση για συνειδητή απομνημόνευση και μάθηση (π.χ. Bara et al., 2004; 

Klatzky & Lederman, 2002; Loomis & Lederman, 1986; Reiner, 1999), 

συμπεριλαμβανομένης και της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Jones et al., 2003; 

2006). Γενικότερα, όταν απαιτείται η χρήση όλων των αισθήσεων των μανθανόντων για τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων και τη συλλογή των δεδομένων, τότε η χρήση του 

πραγματικού εργαστηρίου θεωρείται αναγκαία. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή όλων ή 

συγκεκριμένων αισθήσεων καθορίζεται από τις εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις.   

 
2.Φυσικότητα των υλικών  
 

Μια μοναδική ιδιότητα που παρέχεται μέσα από τον ΠΠΕ αποτελεί η φυσικότητα 

(physicality) των πραγματικών υλικών. Κάποιοι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο 

ρόλο της φυσικότητας για την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης αφού υποστηρίζουν 

πως ενεργοποιεί επιπρόσθετες νοητικές δραστηριότητες και ενισχύει τα μαθησιακά 

κίνητρα (Flick, 1993). Παρόλα αυτά, έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση που 

πραγματοποιούν συγκρίσεις με εικονικά εργαστήρια έχοντας ως αποκλειστική 

διαφοροποίηση στις διδακτικές παρεμβάσεις τη φυσικότητα των υλικών, απέτυχαν στον 

εντοπισμό επιπρόσθετης αξίας της συγκεκριμένης δυνατότητας στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 
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3.Αυθεντικές παρατηρήσεις και εμπειρίες-απουσία προηγούμενων εμπειριών σε σχέση με 
το υπό μελέτη φυσικό φαινόμενο 
 

Σε διδακτικές παρεμβάσεις ή δραστηριότητες όπου κύριος στόχος είναι η αυθεντική 

παρατήρηση του φαινομένου, το πραγματικό εργαστήριο αποτελεί το μοναδικό μέσο 

πειραματισμού που μπορεί να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Σε περιπτώσεις όπου το υπό 

μελέτη φαινόμενο δεν έχει παρατηρηθεί ξανά από τους εμπλεκόμενους ή σε περιπτώσεις 

όπου οι μανθάνοντες δεν έχουν ιδιαίτερες εμπειρίες με το συγκεκριμένο φαινόμενο, τότε η 

άμεση παρατήρηση του φαινομένου σε πραγματικό περιβάλλον εργαστηρίου θεωρείται 

αναγκαία. Οι προσωπικές εμπειρίες αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα στη διερεύνηση 

ενός φαινομένου (Zacharia et al., 2008). Τέτοιες εμπειρίες δύναται να παρέχονται και 

μέσω εικονικών εργαστηρίων. Παρόλα αυτά οι άμεσες και αυθεντικές εμπειρίες με 

πραγματικά φαινόμενα θεωρούνται απαραίτητες, δεδομένου ότι όλες οι εμπειρίες 

βιώνονται από τους μανθάνοντες στον πραγματικό κόσμο. Συνεπώς, σε περίπτωση που η 

προϋπάρχουσα εμπειρία με την παρατήρηση του φαινομένου απουσιάζει, τότε η 

διεξαγωγή του πειραματισμού σε πραγματικά εργαστήρια κρίνεται αναγκαία. Ωστόσο, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου η άμεση παρατήρηση ενός φαινομένου με πραγματικά υλικά 

είναι αδύνατη και η χρήση της τεχνολογίας με την εφαρμογή ενός εικονικού μέσου 

πειραματισμού είναι αναπόφευκτη. Γενικότερα, η πρώτη επαφή των μανθανόντων με το 

φαινόμενο είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται με πραγματικά υλικά σε πραγματικό 

εργαστήριο, ώστε οι μανθάνοντες να έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον που 

εξερευνούν. 

 

4.Περιορισμοί–αδυναμίες των εικονικών εργαστηρίων 

 

Τα υφιστάμενα εικονικά εργαστήρια (προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, πολλαπλές 

αναπαραστάσεις) δεν παρέχουν πάντοτε τις απαιτούμενες δυνατότητες για τη διεξαγωγή 

ενός συγκεκριμένου πειράματος ή ενός έργου (Zacharia & Anderson, 2003). Σύμφωνα με 

το διδακτικό υλικό, το πρόγραμμα σπουδών (ή αναλυτικό πρόγραμμα) και τη διδακτική 

προσέγγιση, προκύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη διεξαγωγή ειδικά 

σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες περιορίζουν ή επιτρέπουν τη χρήση 

συγκεκριμένων εικονικών εργαστηρίων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθησιακή 

διαδικασία συνοδεύονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως να μην 

παρέχονται μέσα από την εφαρμογή εικονικών εργαστηρίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα 

εικονικά εργαστήρια αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις μιας πειραματικής 
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διάταξης και στο πλαίσιο τέτοιων δυσκολιών παρατηρούνται αδυναμίες τόσο σε επίπεδο 

διδακτικής μεθοδολογίας, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. Συνεπώς, η επιλογή του ΠΠΕ 

ή του ΠΕΕ καθορίζεται σε σχέση με τις δυνατότητες του εκάστοτε εικονικού εργαστηρίου 

και τις μαθησιακές επιδιώξεις που τίθενται κατά το σχεδιασμό της διδακτικής 

παρέμβασης.  

 

5.Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων 

 

Σε οποιαδήποτε διδακτική προσπάθεια στοχεύεται η ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών 

δεξιοτήτων στο χειρισμό πειραματικών διατάξεων, τότε η χρήση του πραγματικού 

εργαστηρίου η οποία συνοδεύεται από το χειρισμό πραγματικών υλικών κρίνεται 

αναγκαία. Η διαχείριση και η χρήση υλικών και διατάξεων συνήθως ορίζεται από το 

σχεδιασμό και το περιεχόμενο ενός πειράματος και δεν υπάρχει τρόπος διεξαγωγής 

οποιουδήποτε πειράματος στο πλαίσιο του ΠΠΕ,  εάν δεν υπάρχει σκόπιμη διαχείριση των 

πραγματικών υλικών και σκόπιμη διαχείριση και χρήση των διατάξεων και των υλικών 

μέσω της ενεργούς αφής (Zacharia & Olympiou, 2011). Επομένως η ανάπτυξη πρακτικών 

δεξιοτήτων επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω πραγματικών υλικών σε πραγματικό 

εργαστήριο. Η χρήση οποιουδήποτε συμβατικού εικονικού εργαστηρίου στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή δεν επιτρέπει την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και το χειρισμό 

οποιουδήποτε είδους εργαστηριακού εξοπλισμού.   

 

6.Πειραματικά σφάλματα μετρήσεων 

 

Η χρήση των πραγματικών υλικών σε πραγματικά εργαστήρια συνοδεύεται από τη 

διενέργεια πειραματικών σφαλμάτων κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων σε κάθε πείραμα. Ο 

ρόλος του σφάλματος μέτρησης είναι σημαντικός και η σκόπιμη συμπερίληψη του στην 

πειραματική διαδικασία καθορίζεται συνήθως από τις μαθησιακές επιδιώξεις (είτε με ρητό 

ή με άρρητο τρόπο). Ο Dunbar (2001), επιχειρηματολογεί πως ένα από τα προβλήματα 

στην επιστήμη είναι πως τα πειράματα συχνά παράγουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Το ίδιο συμβαίνει και σε εργαστηριακά περιβάλλοντα μάθησης. Μερικές φορές 

παρουσιάζονται νέα δεδομένα στο πείραμα μέσα από τη διεξαγωγή σφαλμάτων (π.χ. 

σφάλματα μέτρησης). Σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια διαχείρισης του λάθους 

συνδέεται άμεσα με μια συγκεκριμένη επίδραση των υπό μελέτη παραγόντων που 

εμπλέκονται στα πειράματα. Συνεπώς, η διαχείριση ενός σφάλματος μέτρησης 

ενδεχομένως να σχετιστεί με την κατάλληλη εξαγωγή συμπερασμάτων στο υπό μελέτη 
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φαινόμενο. Η συμπερίληψη προκαθορισμένων σφαλμάτων μέτρησης σε εικονικά 

περιβάλλοντα πειραματισμού δεν συνάδει με το ρόλο του σφάλματος μέτρησης στον 

εργαστηριακό πειραματισμό αφού δεν αποτελεί μια καινούρια κατάσταση στην οποία οι 

μανθάνοντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με απρόσμενα γεγονότα και προβλήματα τα οποία 

θα πρέπει να επιλύσουν ad-hoc. Ταυτόχρονα η εννοιολογική επάρκεια σε ένα συγκείμενο 

περιλαμβάνει γνώση σε σχέση με την ύπαρξη πειραματικών σφαλμάτων και τρόπων 

χειρισμού τους (Toth et al., 2009). Για παράδειγμα η αναγνώριση της ένδειξης των 

εικονικών οργάνων σε μια μέτρηση (με τη δυνατότητα μεγέθυνσης που παρέχεται) είναι 

από τη φύση της πολύ πιο εύκολη από την αναγνώριση της ένδειξης των αντίστοιχων 

πραγματικών οργάνων  σε πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού. Οι Maisch, Ney, van 

Joolingen και de Jong (2009) υποστηρίζουν πως η επίγνωση των πειραματικών 

σφαλμάτων (σφαλμάτων μέτρησης) που απαιτείται σε ένα μη πειραματικό συγκείμενο δεν 

μεταφέρεται εύκολα στις δράσεις των μανθανόντων σε ένα πραγματικό εργαστήριο, 

γεγονός που καταδεικνύει πως τα πραγματικά εργαστήρια διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα. Στο ίδιο πλαίσιο ο Chen (2010) αναφέρει την αδυναμία 

οποιουδήποτε άλλου πειραματικού μέσου (π.χ. ΠΕΕ) να παρουσιάσει την πραγματική και 

όχι μια εξιδανικευμένη εικόνα του πειραματισμού γεγονός που συνεισφέρει προς την 

ανάγκη ύπαρξης των σφαλμάτων μέτρησης που παρουσιάζονται σε πραγματικά 

εργαστήρια. Έχοντας, ως δεδομένο πως το εμπειρικό σφάλμα δεν μπορεί να εξαλειφθεί 

από την εμπειρική επιστήμη, ο τρόπος διαχείρισης του είναι η αναγνώριση του, η 

ελαχιστοποίηση του και ο συνυπολογισμός των επιδράσεων του (Masnick & Klahr, 2003). 

Στις περιπτώσεις σφαλμάτων μέτρησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού 

ισχύει ο ίδιος τρόπος διαχείρισης, συνδέοντας τον τρόπο που εργάζονται οι μανθάνοντες 

με τον τρόπο που εργάστηκαν αρχικά οι επιστήμονες.  

  

7.Σχεδιασμός ενός πειράματος για πρώτη φορά 

 

Όταν ο σχεδιασμός ενός πειράματος πραγματοποιείται για πρώτη φορά και το πείραμα 

πρόκειται να εκτελεστεί για πρώτη φορά στο εργαστήριο είναι χρήσιμο να 

χρησιμοποιούνται πραγματικά υλικά σε πραγματικό εργαστήριο. Το γεγονός ότι όλες οι 

εμπειρίες των ατόμων συνδέονται με πραγματικά υλικά και μοντέλα στον πραγματικό 

κόσμο, διευκολύνει το σχεδιασμό ενός πειράματος από τους ίδιους αφού το περιβάλλον 

στο οποίο βρίσκονται δεν διαφέρει από ό,τι έχουν βιώσει στην καθημερινότητα (αυτό δεν 

ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις). Όταν ο σχεδιασμός ενός πειράματος αποτελεί αρχική 

εμπειρία για τους μανθάνοντες, τότε η εισαγωγή μιας δεύτερης νέας παραμέτρου στη 
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μαθησιακή διαδικασία (ενός νέου εικονικού περιβάλλοντος), μπορεί να δυσκολέψει 

περισσότερο την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων. Παράλληλα, σε περίπτωση που 

συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι (άλλα κριτήρια) για την εφαρμογή ενός εικονικού 

εργαστηρίου, χρειάζεται να συνυπολογίζονται όλοι οι παράμετροι προτού επιλεγεί ένα 

συγκεκριμένο πειραματικό μέσο. Στο πλαίσιο μιας επικείμενης ιεράρχησης ανάμεσα στα 

κριτήρια επιλογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, η προϋπόθεση για χρήση του ΠΠΕ στο σχεδιασμό 

ενός πειράματος για πρώτη φορά ενδέχεται να έχει δευτερεύουσα βαρύτητα σε σχέση με 

τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως καθορίζονται μέσα από τη βιβλιογραφία. 

 

8.Επανάληψη του ίδιου πειράματος για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε 
πολλαπλές μετρήσεις 
 

Σε περιπτώσεις εργαστηριακού πειραματισμού σε περιβάλλοντα διερώτησης, όπου οι 

μανθάνοντες έχουν ενεργό ρόλο στον πειραματισμό και τη δική τους μάθηση, 

παρουσιάζεται ανάγκη για τη συλλογή δεδομένων μέσα από πολλαπλές προσπάθειες και 

μετρήσεις. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τα δεδομένα που συλλέγονται δεν οδηγούν σε 

κάποιο μοτίβο ή συμπέρασμα από τους μανθάνοντες, παρουσιάζεται η ανάγκη 

επανάληψης του πειράματος ώστε να ληφθούν περισσότερα δεδομένα, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη διερεύνηση του υπό μελέτη φαινομένου (Zacharia et al., 

2008). Σε περιπτώσεις εφαρμογής του ΠΕΕ, η παρούσα κατάσταση απουσιάζει γιατί όλα 

τα δεδομένα που παρέχονται από το εσωτερικό σύστημα του εικονικού περιβάλλοντος 

είναι προκαθορισμένα.  

 

9.Αναδιοργάνωση προϋπάρχουσας γνώσης μέσα από πραγματικές εμπειρίες ενεργούς 
αφής 
 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι προϋπάρχουσες γνώσεις στηρίζονται κυρίως σε εμπειρίες των 

ατόμων από την καθημερινότητα. Οι εναλλακτικές ιδέες που οικοδομούνται στο πλαίσιο 

των εμπειριών των μανθανόντων είναι επίμονες και αντιστέκονται στην αλλαγή όπως 

υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές. Η επίμονη προϋπάρχουσα γνώση η οποία 

σχετίζεται με πραγματικές παρατηρήσεις στην καθημερινότητα μπορεί να αναδιοργανωθεί 

μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εργαστηριακές παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην 

ενεργό αφή (active touch) και έχουν ως στόχο την προσφορά αυθεντικών εμπειριών που να 

αντιπαρέρχονται προηγούμενων εμπειριών και παρατηρήσεων στον πραγματικό κόσμο 

(Jones et al. 2006; Minogue & Jones, 2009). 
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10.Χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων 

 

Συχνά ο ΠΠΕ απαιτεί ένα υπολογίσιμο ποσοστό μαθησιακού χρόνου για τη διεξαγωγή 

του. Συγκεκριμένα απαιτείται αρκετός χρόνος για τη δημιουργία μιας πειραματικής 

διάταξης και συνήθως χρονοβόρα πειράματα σε πραγματικό εργαστήριο δεν μπορούν 

εύκολα να επαναληφθούν (Zacharia & de Jong, 2010). Παρόλο που αυτό το γεγονός 

μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί ως μειονέκτημα από τη μια, από την άλλη παρέχει 

ξεκάθαρες ενδείξεις για τη δυσκολία της πειραματικής διαδικασίας και υποδηλώνει την 

ανάγκη για αναστοχασμό προτού οδηγηθεί κανείς σε πειραματικές διαδικασίες σε 

αντίστοιχα εργαστηριακά περιβάλλοντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι μανθάνοντες 

αναγκάζονται να σχεδιάσουν προσεκτικά τα πειράματα που θα εκτελέσουν, να 

προβλέψουν πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν και να αναστοχαστούν με κύριο 

στόχο την υπέρβαση τέτοιων δυσκολιών και την εκτέλεση των πειραμάτων τους.  

2.6.1.3. Επιλογή παράλληλης εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει πως σε ορισμένες περιπτώσεις η παράλληλη 

εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, είναι πιο αποτελεσματική παρά την αποκλειστική 

εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δυνατότητες της 

παράλληλης εφαρμογής των δύο πειραματικών μέσων όπως τεκμηριώθηκαν από 

αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες. 

 

1.Προϋπάρχουσες γνώσεις μανθανόντων 

 

Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μανθανόντων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις 

πληροφορίες που λαμβάνουν οι ίδιοι μέσα από ένα εικονικό πείραμα που διεξάγεται σε 

εικονικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, έρευνες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια του 

πειραματισμού και σχετικών διερευνήσεων οι μανθάνοντες επιλέγουν τα χαρακτηριστικά 

που ταιριάζουν με τις αρχικές τους αντιλήψεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία 

οικοδομούν τα νοητικά τους μοντέλα. Σε τέτοιες περιπτώσεις εικονικών πειραμάτων 

ενδέχεται να μη δίνεται η έμφαση που αναμένεται σε συγκεκριμένες πτυχές του 

πειράματος (Cook, 2006). Αντίθετα, σε πραγματικό πείραμα που διεξάγεται σε 

εργαστηριακό περιβάλλον, οι μανθάνοντες είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους 

όλες τις πτυχές που εμπλέκονται και επηρεάζουν το συγκεκριμένο πείραμα. Συνεπώς σε 

τέτοιες περιπτώσεις, όπου η χρήση του ΠΕΕ κρίνεται αναγκαία με βάση τα αναφερόμενα 
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κριτήρια, ενδεχομένως να κριθεί αναγκαία και η παράλληλη εφαρμογή του ΠΠΕ, ώστε να 

αποφευχθεί το πιο πάνω ενδεχόμενο, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι μανθάνοντες 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές 

προϋπάρχουσες γνώσεις.  

 

2.Συνδυασμός εικονικών αναπαραστάσεων και γνωστικό φορτίο  

 

Σύμφωνα με τη θεωρία για το γνωστικό φορτίο, η εφαρμογή και ο συνδυασμός των 

εικονικών αναπαραστάσεων πρέπει να συνυπολογίζουν το είδος φορτίου που επιβάλλεται 

στους μανθάνοντες και σύμφωνα με αυτό να κατευθύνεται η επιλογή τους για τη χρήση ή 

όχι σε προσχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις (Cook, 2006). Για παράδειγμα, το 

εξωτερικό φορτίο (extraneous load) αποτελεί την προσπάθεια που καταβάλλεται από τους 

μανθάνοντες για την επεξεργασία δεδομένων και αναπαραστάσεων σε φτωχούς ή 

ακατάλληλους διδακτικούς σχεδιασμούς (Kirschner, 2002). Όταν οποιοιδήποτε  γνωστικοί 

πόροι, αναλώνονται στην επεξεργασία εξωτερικού φορτίου και όχι στην επεξεργασία του 

σχετικού φορτίου στο υπό μελέτη μαθησιακό έργο, καταναλώνουν πόρους της 

εργαζόμενης μνήμης και μειώνουν τις δυνατότητες της για την επίτευξη μάθησης 

(Kalyuga et al., 1999). Συνεπώς, οι κατάλληλα σχεδιασμένες εικονικές αναπαραστάσεις 

και ο συνδυασμός τους, πρέπει να προσβλέπει στη μείωση του εξωτερικού φορτίου και 

την αύξηση του σχετικού/κατάλληλου φορτίου (Paas & van Merrienboer, 1993), ώστε οι  

προοπτικές κάθε διδακτικής συνθήκης να μεγιστοποιούνται. Ο συνδυασμός ή η 

παράλληλη χρήση αναπαραστάσεων χρειάζεται να συνυπολογίζει τους υπό διερεύνηση 

στόχους και ταυτόχρονα να μην υπερφορτώνει ή να αποπροσανατολίζει τους μανθάνοντες. 

Συνεπώς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο παράλληλος συνδυασμός εικονικών με 

πραγματικές αναπαραστάσεις του ίδιου φαινομένου σε εργαστηριακά περιβάλλοντα 

μάθησης, ενδεχομένως να κρίνεται αναγκαίος. 

 

3.Συσχέτιση και σύγκριση των πειραματικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσα από την 
παράλληλη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 

Σε έρευνες που μελετούν διαφορετικές περιπτώσεις συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

υποστηρίζουν πως η παράλληλη εφαρμογή των εικονικών και των πραγματικών 

πειραμάτων από τους μανθάνοντες ανά πάσα στιγμή, μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η παράλληλη εφαρμογή εικονικών και πραγματικών μέσων για τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων σε συγκεκριμένα συγκείμενα, βρέθηκε να είναι πιο 
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αποτελεσματική από την αποκλειστική χρήση των εικονικών μέσων πειραματισμού 

(Jaakkola et al., 2010b). Όταν εφαρμόζεται η παράλληλη χρήση του ΠΕΕ και του ΠΠΕ, 

δίνεται η δυνατότητα για περεταίρω συζήτηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται από τα δύο μέσα πειραματισμού στη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου. 

Τέτοιες συζητήσεις οδηγούν σε προβληματισμούς επί του συγκειμένου και σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι πιθανό να βοηθήσουν τους μανθάνοντες στην κατάληξη αντικειμενικών 

μετρήσεων και στην εξαγωγή τεκμηριωμένων και διασταυρωμένων (από δύο πειραματικά 

μέσα) συμπερασμάτων. 

 

4.Επιλογή του κατάλληλου εικονικού μέσου μέσα από τη μελέτη του πραγματικού 
φαινομένου 
 

Η επιλογή του καταλληλότερου εικονικού μέσου μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους 

ίδιους τους μανθάνοντες μέσα από την κατανόηση που έχουν οικοδομήσει για τη 

λειτουργία ενός φαινομένου. Επειδή όμως τα μοντέλα που κρύβουν πίσω από το 

σχεδιασμό τους τα εικονικά εργαστήρια, μπορούν να ερμηνευτούν ως μια πραγματική 

εικόνα της καθημερινότητας, κρίνεται αναγκαία η πλήρης αντίληψη των ατόμων σε σχέση 

με την αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε ένα εικονικό 

περιβάλλον (Snir et al., 1993). Συνεπώς, η επιλογή του κατάλληλου εικονικού μέσου/ 

εικονικής  αναπαράστασης από τους μανθάνοντες για τη διερεύνηση ενός φαινομένου, 

αντικατοπτρίζει την κατανόηση τους για το φαινόμενο και καθορίζει την περεταίρω πορεία 

τους για τη διερεύνηση που πρόκειται να διεξάγουν.  

       

Τα κριτήρια που περιγράφονται για την επιλογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ σε μια διδακτική 

παρέμβαση προϋποθέτουν την εφαρμογή της στη βάση της αμοιβαίας συνεισφοράς και 

συνυπολογισμού των αξόνων που αναφέρθηκαν για το συνδυασμό των δύο πειραματικών 

μέσων. Σε αυτό το πλαίσιο ο Akpan (2002), αναφέρει πως η έρευνα που ασχολείται με την 

ενσωμάτωση των εικονικών περιβαλλόντων σε συνδυασμό με την κατάλληλη διδακτική 

προσέγγιση, τη συνεργατική μάθηση, τον εργαστηριακό πειραματισμό και την αντίστοιχη 

μορφή αξιολόγησης μπορεί να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη της 

μέγιστης συνεισφοράς μιας καθορισμένης διδακτικής μεθοδολογίας στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Παράλληλα, η βιβλιογραφική τεκμηρίωση των δυνατοτήτων των δύο 

μέσων πειραματισμού επικεντρώνεται στη διερεύνηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τις 

μαθησιακές επιδιώξεις ανάπτυξης της εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Ταυτόχρονα, αν και περιλαμβάνει μια γκάμα διαφορετικών μαθησιακών επιδιώξεων 
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εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

εννοιολογικής κατανόησης για τους εξής λόγους: i) μέσα από την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης σε εργαστηριακό περιβάλλον αναπτύσσονται ρητά ή άρρητα όλες οι πτυχές 

της μάθησης και ii) η περισσότερη έρευνα που διεξάγεται προς την ενσωμάτωση του ΠΕΕ 

στον ΠΠΕ και το συνδυασμό τους, έχει ως κύρια επιδίωξη την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Συνεπώς, παράλληλα με τη βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση για επιλογή των μέσων πειραματισμού που εφαρμόζονται προς αυτή την 

κατεύθυνση κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των διαδικασιών επίτευξης εννοιολογικής 

κατανόησης και εννοιολογικής αλλαγής στις Φυσικές Επιστήμες μέσα από τη διδακτική 

προσέγγιση της διερώτησης, προκειμένου η εμπειρική τεκμηρίωση ενός επικείμενου 

πλαισίου συνδυασμού των πειραματικών μέσων να επέλθει μέσα από μια μεθοδολογικά 

έγκυρη διερεύνηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως προς την εννοιολογική 

κατανόηση, σε ένα εγκυροποιημένο ερευνητικά διδακτικό πρότυπο. 

 

2.7.Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης μέσα από την προσέγγιση της 
διερώτησης 
 

Παρόλα τα θετικά αποτελέσματα που παρουσιάζει η ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, η 

αποτελεσματικότητα της επίδρασης ενός εικονικού περιβάλλοντος διαφοροποιείται 

σύμφωνα με το διδακτικό και ερευνητικό σχεδιασμό κάθε διδακτικής παρέμβασης και των 

στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων αποτελούνται τα 

μέτρα υποστήριξης των μανθανόντων που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εφαρμογή του 

ΠΕΕ (de Jong et al., 2006), καθώς και η σειρά ή το σημείο ενσωμάτωσης των εικονικών 

εργαλείων στο διδακτικό υλικό που πρόκειται να εφαρμοστεί (Toth et al. 2009). 

Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί που συνοδεύουν την ενσωμάτωση ενός εικονικού 

εργαστηρίου χρειάζεται να συνυπολογίζονται ή να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού της εκάστοτε διδακτικής παρέμβασης.  

 

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν πως τόσο ο ΠΠΕ όσο και ο ΠΕΕ, όταν εφαρμοστούν στο 

πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης, παρέχουν τις δυνατότητες για 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης αφού προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για εξάσκηση 

δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης και συλλογισμού (π.χ. Zacharia et al., 2008; Bell & 

Trudle, 2008). Σε μια ενδεχόμενη περίπτωση όπου ο σχεδιασμός μιας διδακτικής 

παρέμβασης θα στόχευε στο συνδυασμό των πραγματικών με τα εικονικά περιβάλλοντα 

πειραματισμού στο διδακτικό πλαίσιο της διερώτησης, και θα αξιοποιούσε τόσο τα 
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πλεονεκτήματα του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αλλά και της διερώτησης, θα αποτελούσε 

ενδεχομένως την αφετηρία για την εμπειρική τεκμηρίωση ενός πλαισίου πειραματισμού 

στις Φυσικές Επιστήμες, εάν ληφθεί υπόψη η πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών για 

τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ κάτω από το διδακτικό πρότυπο της 

διερώτησης (Zacharia et al. 2008; Zacharia & Olympiou, 2011; Zacharia & Constantinou, 

2008). 

  

Αρχικά, η επιλογή του διδακτικού προτύπου της διερώτησης για την εφαρμογή ενός 

επικείμενου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ και η απόρριψη της παραδοσιακής 

εργαστηριακής μεθόδου πειραματισμού (διδακτική θεωρίας και έπειτα πειραματισμός στη 

βάση του υπάρχοντος θεωρητικού υποβάθρου), δικαιολογείται από τη διεθνή βιβλιογραφία 

στην οποία υπάρχει ομοφωνία σε διαφορετικές κατευθύνσεις επιστημονικών κοινοτήτων. 

Η ομοφωνία αναφορικά με την υπεροχή του πειραματισμού στο πλαίσιο της διερώτησης 

σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης κατέληξε σε δύο βασικούς άξονες 

(Grandy & Duschl, 2007): 

Α) Παρόλο που οι παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης και η διδακτική προσέγγιση της 

διερώτησης συμφωνούν αναφορικά με τη σημασία των εννοιολογικών δομών και των 

γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά το συλλογισμό των μανθανόντων σε 

επιστημονικά θέματα, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην 

«Επιστημονική Μέθοδο», υπεραπλουστεύουν τη φύση της παρατήρησης και της 

επιστημονικής θεωρίας και σχεδόν αγνοούν παντελώς το ρόλο των μοντέλων στις 

εννοιολογικές δομές των Φυσικών Επιστημών. 

Β) Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη γενική αντίληψη 

που θέλει τις γνωστικές δομές να συμμετέχουν στην επιστημονική σκέψη αγνοώντας 

πλήρως: 

i) τα επιστημολογικά πλαίσια που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση επιστημονικής γνώσης. 

ii) τις κοινωνικές διαδικασίες και τα συγκείμενα στα οποία η επιστημονική γνώση 

επινοείται, διαχέεται, αναπαρίσταται και επιχειρηματολογείται. 

  

Οι Grandy & Duschl (2007), παρουσίασαν μια γκάμα χαρακτηριστικών που 

αντικατοπτρίζουν τη διδακτική προσέγγιση της διερώτησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι 

έρευνες που διεξάχθηκαν τη τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης 

καταδεικνύουν πως ο συνδυασμός όλων των χαρακτηριστικών του αναφερόμενου 

προτύπου εργαστηριακού πειραματισμού μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο μέσω 
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πραγματικών όσο και μέσω εικονικών εργαστηρίων αξιοποιώντας τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα τους όπου αυτά ισχύουν (Bell & Trudle, 2008; Zacharia et al., 2008; 

Zacharia & Constantinou, 2008). Τέτοιες ενδείξεις σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα τόσο του ΠΠΕ όσο και του 

ΠΕΕ στις Φυσικές Επιστήμες, προκαλούν την πάγια/διαισθητικη τοποθέτηση για την 

επιλεκτική εφαρμογή του ΠΠΕ έναντι του ΠΕΕ και θέτουν μια καινούρια προοπτική για 

ενσωμάτωση των εικονικών εργαστηρίων σε πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού, 

κάτω από το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης.   

 

Η μάθηση μέσω των διαδικασιών της διερώτησης προσφέρεται συχνά μέσω εικονικών 

εργαστηρίων (de Jong, 2004) ή πληροφορικά εμπλουτισμένων μαθησιακών 

περιβαλλόντων (Nesbit & Winne, 2003). Τόσο σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και στις 

περιπτώσεις του ΠΠΕ, η προσέγγιση της διερώτησης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία 

κατά την οποία οι μανθάνοντες αντιμετωπίζουν διαφορετικά είδη προβλημάτων (de Jong 

& van Joolingen, 1998). Για αυτό το λόγο παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη της στήριξης 

και της αναγκαίας καθοδήγησης είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τα μέσα που έχει στη 

διάθεση του. Δεδομένων των δυσκολιών που προκύπτουν μέσα από την πολυπλοκότητα 

της προσέγγισης «Φυσική με Διερώτηση», ο πειραματισμός σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί 

μια δύσκολη μαθησιακή διαδικασία η οποία απαιτεί προϋπάρχουσες γνώσεις και σε 

κάποιο βαθμό πρακτικές δεξιότητες χειρισμού του απαραίτητου εξοπλισμού για τη 

διεξαγωγή συγκεκριμένων πειραμάτων. Η ενδεχόμενη στοχευμένη υποστήριξη του 

εργαστηριακού εξοπλισμού σε πραγματικό εργαστήριο από εικονικά περιβάλλοντα 

πειραματισμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να διευκολύνει σε 

ικανοποιητικό βαθμό την κατεύθυνση των εργασιών των μανθανόντων ώστε να 

οικοδομήσουν κατανόηση.  

 

Μέσα από μια συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, με τρόπο που να 

συνυπολογίζονται οι δυσκολίες των μανθανόντων και να αξιοποιείται συνάμα η 

προστιθέμενη αξία τους, οι μανθάνοντες θα έχουν τις δυνατότητες να αναλάβουν ενεργό 

ρόλο στη δική τους μάθηση, να πάρουν πρωτοβουλίες και να εντοπίσουν καινοτόμους 

τρόπους δημιουργίας και ελέγχου υποθέσεων, σχεδιασμού πειραμάτων για τη διερεύνηση 

πολύπλοκων συσχετίσεων, να διαχειριστούν άμεσα τις αρχικές συνθήκες που τους 

δίνονται (π.χ. αλλαγή τιμής των παραμέτρων), να εφαρμόσουν πειραματικές διαδικασίες, 

να αναγνωρίσουν συνθήκες, να συλλέγουν δεδομένα, να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα 

των δράσεων τους, να αξιολογήσουν αποδεικτικά δεδομένα και να ενσωματώσουν στα 
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αποτελέσματα τους τις επιστημολογικές πεποιθήσεις που παράγονται από το κάθε 

πείραμα. Ο ιδανικός συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ θα μπορούσε να διευκολύνει τον 

πειραματισμό κάτω από πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες (οι οποίες απαιτούνται σε 

αρκετά πειράματα στο πλαίσιο της διερώτησης), ώστε να αναπτυχθεί εννοιολογική 

κατανόηση στις Φυσικές Επιστήμες. 

 

Ο εργαστηριακός πειραματισμός σε διερευνητικά περιβάλλοντα διερώτησης κατέχει 

κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες (National Research 

Council, 1996). Οι διαδικασίες που συνοδεύουν την εμπλοκή των μανθανόντων στα 

αναφερόμενα περιβάλλοντα συνάδουν με τη φύση της οικοδόμησης και της επιστημονικής 

γνώσης και εξυπηρετούν τις θεμελιακές επιδιώξεις των πλείστων μαθησιακών 

προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών σε όλα τα επίπεδα (περιγραφή φαινομένων, 

δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων, οικοδόμηση επεξηγήσεων, σύγκριση και 

αντιδιαστολή επικείμενων επεξηγήσεων με την υφιστάμενη επιστημονική γνώση, 

διαπραγμάτευση ιδεών στο πλαίσιο της ομάδας κλπ). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

πραγματοποιείται αναγνώριση των υποθέσεων, εφαρμόζεται κριτική και λογική σκέψη και 

συνυπολογίζονται εναλλακτικές επεξηγήσεις. Με αυτό τον τρόπο οι μανθάνοντες 

αναπτύσσουν εννοιολογική κατανόηση μέσα από το συνδυασμό της επιστημονικής 

γνώσης με δεξιότητες συλλογισμού και επιστημονικής σκέψης (National Committee on 

Science Education Standards & Assessment, 1996), προωθώντας ταυτόχρονα άλλες πτυχές 

της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. H μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα σύνθετο οικοδόμημα το οποίο αναλύεται σε διάφορες συνιστώσες. Αυτό, 

ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει επιδιώξεις 

(και αντίστοιχες δραστηριότητες) για όλες τις συνιστώσες, αλλά ότι η διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών, συνολικά, θα πρέπει να επιδιώκει άμεσα και ρητά την προώθηση 

όλων των συνιστωσών.   

 

Αρχικά, η απόκτηση εμπειριών στα διάφορα φυσικά φαινόμενα που περιβάλλουν τους 

μανθάνοντες εξασφαλίζει την απαιτούμενη βάση για μεταγενέστερη οικοδόμηση 

εννοιολογικής κατανόησης. Η εμπειρία των ατόμων με φαινόμενα τα οποία πρόκειται να 

διδαχθούν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό οποιασδήποτε διδακτικής 

παρέμβασης στο πλαίσιο οποιουδήποτε διδακτικού προτύπου. Ένας από τους λόγους για 

την αποτυχία της παραδοσιακής διδασκαλίας στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

και επουσιώδους μάθησης είναι ότι η νέα γνώση συγκρούεται σε μεγάλο βαθμό με τους 

μηχανισμούς επεξήγησης που αναπτύσσουν τα άτομα μέσα από τις καθημερινές τους 
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εμπειρίες. Απαιτείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή τέτοιων διδακτικών προσεγγίσεων που 

να συνυπολογίζουν και να αξιοποιούν τόσο τη συμβατότητα όσο και την ασυμβατότητα 

που δημιουργείται ανάμεσα στις αντιλήψεις των ατόμων και την επιστημονική γνώση.  

 

Μέσα από την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης στο πλαίσιο του διδακτικού προτύπου 

της διερώτησης, δύο επιπρόσθετες συνιστώσες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, φαίνεται 

να αναπτύσσονται: οι δεξιότητες συλλογισμού (Chen & Klahr, 1999; Gott & Duggan, 

2003; Klahr, 2000), και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου. Η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων συλλογισμού προϋποτίθεται για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με το 

διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον των Φυσικών Επιστημών και περιλαμβάνει την 

αξιοποίηση αποτελεσματικών και έγκυρων στρατηγικών για την επεξεργασία δεδομένων, 

όπως είναι ο έλεγχος μεταβλητών, η συνδυαστική σκέψη, η στρατηγική της 

βελτιστοποίησης κλπ. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου περιλαμβάνει 

δεξιότητες όπως η αναγνώριση και διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων, διαδικασίες 

παρατήρησης, πρόβλεψης, διεξαγωγή πειραμάτων, ερμηνεία γραφικών παραστάσεων και 

άλλων αναπαραστάσεων, ικανότητα μοντελοποίησης κλπ. Οι δεξιότητες επιστημονικής 

μεθόδου εξασφαλίζουν τις στρατηγικές και διαδικασίες που απαιτούνται για λειτουργική 

αξιοποίηση της όποιας εννοιολογικής κατανόησης είναι ανεπτυγμένη σε μια δεδομένη 

στιγμή. Από την άλλη, η νοητική αναπαράσταση της δομής και της οργάνωσης της γνώσης 

που απαιτείται ώστε να αποφευχθεί ο κατατεμαχισμός και η άνευ νοήματος χρήση 

τεχνικής ορολογίας ή αποσπασματικών εννοιών προκύπτει μέσα από την ανάπτυξη 

επιστημολογικής επάρκειας. Η συγκεκριμένη συνιστώσα παρόλο που είναι συνδεδεμένη 

με την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης χρειάζεται να τύχει εξειδικευμένου 

διδακτικού σχεδιασμού, γεγονός που αποτελεί μια επιπρόσθετη πρόκληση στην έρευνα σε 

σχέση με το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ.   

 

Γενικότερα, η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης θεωρείται βασική συνιστώσα στη 

μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και τίθεται ως προτεραιότητα από πολλούς 

εκπαιδευτικούς και προγράμματα σπουδών. Η σημασία της έγκειται στην κατανόηση των 

μηχανισμών λειτουργίας φυσικών φαινόμενων και συστημάτων. H ανάπτυξη 

εννοιολογικής κατανόησης σχετίζεται με την ευχέρεια ανάλυσης και κατανόησης 

καθημερινών φαινομένων και κριτικής αξιολόγησης δεδομένων σε καταστάσεις λήψης 

απόφασης. Παράλληλα, η ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη γνώση, την επιστήμη και τη 

διερώτηση ενισχύει το μαθησιακό κίνητρο και εξασφαλίζει συνεχή σύνδεση με τη 

μαθησιακή διαδικασία. Οι θετικές στάσεις αποτελούν θεμελιώδες συστατικό για την 
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επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης οποιουδήποτε θεματικού πλαισίου σε όλους τους 

κλάδους και συντείνουν στην υιοθέτηση της κατάλληλης φιλοσοφίας για την 

αντιμετώπιση μιας νέας κατάστασης στη μαθησιακή διαδικασία ή στην καθημερινότητα.   

 

Μια επιτυχημένη διδακτική παρέμβαση στις Φυσικές Επιστήμες με βάση τις 

αναφερόμενες συνιστώσες όπως ορίζεται παραδειγματικά από την McDermott (1990), 

συνδέεται με την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών οι οποίες να μπορούν να οριστούν 

λειτουργικά και να συνδεθούν με επουσιώδη τρόπο με σημαντικές αρχές. Εξυπακούεται, 

παράλληλα ο εύκολος χειρισμός συγκεκριμένων αναπαραστάσεων (διαγράμματα, 

γραφήματα, εξισώσεις κλπ) και η ικανότητα λεπτομερούς περιγραφής της σχέσης ανάμεσα 

σε μια έννοια και της τυποποιημένης μορφής που χρησιμοποιείται για την επεξήγησή της 

(McDermott, 1990). Μια επιτυχής διδασκαλία σε αυτό το επίπεδο μπορεί να καλλιεργήσει 

δεξιότητες επιστημονικού συλλογισμού οι οποίες φαίνεται να παραβλέπονται σε 

παραδοσιακές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, οι μανθάνοντες χρειάζεται να διαχωρίζουν 

τις παρατηρήσεις από τις ερμηνείες των παρατηρήσεων  και να διεξάγουν τους ανάλογους 

συλλογισμούς που θα τους οδηγήσουν από τις παρατηρήσεις και τις υποθέσεις σε έγκυρα 

και λογικά συμπεράσματα. Ταυτόχρονα, χρειάζονται να κατανοήσουν τη σημασία της 

απόδειξης στην επιστήμη, της επεξήγησης και της διαφοράς ανάμεσα στον ορισμό και την 

επεξήγηση και να μπορούν να διασαφηνίζουν την αντιστοιχία ανάμεσα  σε μια έννοια ή 

μια αναπαράσταση και σε ένα αντικείμενο ή ένα γεγονός στον πραγματικό κόσμο 

(McDermott, 1990). Η επικέντρωση των μανθανόντων στην αλγοριθμική-ακόμη και ορθή-

επίλυση ποσοτικών προβλημάτων (π.χ. αναλογικού συλλογισμού) απέχει πολύ από την 

ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

(McDermott, Shaffer, & Constantinou, 2000).  

 

Συνυπολογίζοντας όλες τις συνιστώσες μάθησης, οι οποίες φαίνεται να υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, ο καθορισμός ενός 

συνδυασμού εικονικών με πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού είναι χρήσιμο να 

στοχεύει αρχικά σε συγκεκριμένες συνιστώσες, ώστε αφού διασφαλιστεί η εγκυρότητα του 

σε αυτές, να δοκιμαστεί εκτεταμένα σε διαφορετικές πτυχές μάθησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. Επομένως, αφού οι περισσότερες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση 

έχουν πραγματοποιηθεί με απώτερο σκοπό την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης σε 

διάφορα συγκείμενα  (Zacharia et al., 2008; Zacharia & Constantinou, 2008; Zacharia & 

Olympiou, 2011),  η προσπάθεια καθορισμού ενός τέτοιου πλαισίου έχει ως αφετηρία την 

ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης, χωρίς να αποκλείονται οι άλλες συνιστώσες 
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μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Αντίθετα, η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης 

συνδέεται άμεσα με πρακτικές και επιστημονικές δεξιότητες, δεξιότητες συλλογισμού και 

θετικές στάσεις και εμπειρίες στις Φυσικές Επιστήμες.  

2.8.Η ανάπτυξη Εννοιολογικής Κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες 
 

Μια από τις θεμελιώδεις μαθησιακές επιδιώξεις στη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες είναι 

η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης σε μια γκάμα θεματικών ενοτήτων. Προηγούμενες 

έρευνες στις Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με τη διερεύνηση της εννοιολογικής 

κατανόησης των ατόμων, επικεντρώθηκαν σε περιγραφικές μελέτες οι οποίες κατέγραψαν 

τις πιο κοινές εναλλακτικές ιδέες ανάμεσα στους μανθάνοντες διαφορετικών ηλικιών και 

διαφορετικών επιπέδων της εκπαίδευσης. Η διεθνής βιβλιογραφία υποδεικνύει πως η 

διερεύνηση των ιδεών των μανθανόντων σε διάφορες θεματικές ενότητες, επεκτείνεται 

πέρα από τον εντοπισμό και την καταγραφή τους (π.χ. Driver, Guesne, & Tiberghien, 

1985; Driver, Squires, Rushworth  & Wood-Robinson, 1994; Driver & Erickson, 1983; 

Osborne & Freyberg, 1985; Treagust, Duit & Fraser, 1995), σε τρόπους αντιμετώπισης, 

αλλαγής και αναδιοργάνωσης τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις.  

Παρόλο, που η διερεύνηση και η τεκμηρίωση των κοινών εναλλακτικών ιδεών ανάμεσα σε 

διαφορετικές κουλτούρες και πληθυσμούς αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, η 

αναπαραγωγή και προώθηση εννοιολογικής γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες είναι σήμερα 

ανεπαρκής. Από την άλλη, μια πιο παραγωγική προσέγγιση για τη διερεύνηση τρόπων 

ανάπτυξης εννοιολογικής κατανόησης είναι η μελέτη διαδικασιών εννοιολογικής αλλαγής 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων και 

πως αυτές επιτυγχάνονται μέσα από διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα πειραματισμού 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Η έρευνα στις αντιλήψεις των μαθητών και στη διερεύνηση της εννοιολογικής αλλαγής 

έχει αποτυπωθεί μέσω διαφορετικών θεωρητικών προοπτικών τις τελευταίες δεκαετίες. Η 

περιγραφή των Duit και Treagust (2003) παρέχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση σχετικά 

με τη δομή και ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης μέσα από διαδικασίες 

εννοιολογικής αλλαγής: Αρχικά, ήταν οι ιδέες του Piaget που εφαρμόστηκαν και 

αποτύπωσαν τη θεωρία των γνωστικών σταδίων από τη μια και τις κλινικές συνεντεύξεις 

του από την άλλη. Παράλληλα, το βασικό πλαίσιο επικείμενων θεωριών της γνωστικής 

ψυχολογίας υιοθετήθηκε από την επιστημονική κοινότητα στην πλειοψηφία του. 

Αργότερα, οικοδομιστικές προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν από διάφορες γνωστικές 
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κατευθύνσεις οι οποίες επικεντρώνονταν στην οικοδόμηση της γνώσης, με βάση τις 

πιαζετιανές διαδικασίες της αφομοίωσης και της αναπροσαρμογής, τις ιδέες του Kuhn 

(1970) για την αλλαγή των θεωριών και άλλες ριζοσπαστικές ιδέες με βάση την 

οικοδομιστική προσέγγιση ατόμων, όπως αυτές του von Glasersfeld (1989).  

 

Παρόλα αυτά, συγκεκριμένοι περιορισμοί των οικοδομιστικών ιδεών του 1980 και του 

1990, οδήγησαν στη συγχώνευση των κοινωνικό-οικοδομιστικών προσεγγίσεων και του 

κοινωνικού προσανατολισμού της επιστημονικής κοινότητας προς μια κουλτούρα 

ενσωμάτωσης επιστημολογικών πλαισίων με πολλαπλές προοπτικές για την επαρκή 

περιγραφή και κατανόηση της πολύπλοκης διαδικασίας της μάθησης  (Duit & Treagust, 

1998). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο συγκαταλέγεται το κοινωνικο-οικοδομιστικό πρότυπο της 

διερώτησης το οποίο πλαισιώνεται από διδακτικές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν 

συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Πρόσφατες έρευνες επικεντρώνονται σε ειδικά 

σχεδιασμένα μαθησιακά περιβάλλοντα πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες τα οποία 

εμπλουτίζονται με την εφαρμογή εικονικών εργαστηρίων και έχουν ως απώτερο σκοπό 

την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής όπως αυτή ορίζεται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία 

(Tao & Gunstone, 1999; Bell & Trudle, 2008; Zacharia & Constantinou, 2008; Zacharia et 

al., 2008; Zacharia & Olympiou, 2011). 

2.8.1.Εννοιολογική Αλλαγή στις Φυσικές Επιστήμες 
 

Η έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση καταδεικνύει πως οι εναλλακτικές ιδέες των 

μανθανόντων στις Φυσικές Επιστήμες είναι συνήθως επίμονες, και για αυτό το λόγο οι 

αλλαγές που συμβαίνουν μετά από ειδικά σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις στις 

Φυσικές Επιστήμες, συνήθως διαφέρουν από τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Hewson, 1981; Hewson & Hewson, 1984). Συνεπώς, η διαδικασία της εννοιολογικής 

αλλαγής έχει περιγραφεί από πολλούς ερευνητές, με διαφορετικούς τρόπους τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες στις Φυσικές Επιστήμες. Οι προσπάθειες για εμπειρική τεκμηρίωση των 

θεωριών που προβλήθηκαν αυτό το διάστημα κατέληξαν σε διαφορετικά αποτελέσματα ως 

προς την οργάνωση των εναλλακτικών ιδεών των μανθανόντων, με αποτέλεσμα να 

προτείνονται διαφορετικές διδακτικές προτάσεις  και προσεγγίσεις για την αναδιοργάνωση 

αυτών των ιδεών και την μετατόπιση τους προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. 

 

Η κλασσική προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής περιλάμβανε αρχικά το ρητό 

εντοπισμό και παρουσίαση των εναλλακτικών εννοιολογικών σχημάτων που κατείχαν οι 
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μανθάνοντες και έπειτα το διδακτικό μετασχηματισμό μέσω διδακτικών προσεγγίσεων που 

περιλάμβαναν ιδέες  που αντικρούονταν με τις προϋπάρχουσες ιδέες των μανθανόντων 

προκαλώντας δυσαρέσκεια και απογοήτευση (Duit & Treagust, 2003). Στις αρχές του ’80, 

ένα μοντέλο εννοιολογικής αλλαγής προτάθηκε αρχικά από τους Posner, Strike, Hewson, 

& Gertzog (1982), το οποίο επεκτάθηκε στη συνέχεια από τους Hewson (1981) και Strike 

& Posner (1982). Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσίασε τη μάθηση ως μια διαδικασία 

εννοιολογικής αλλαγής και διέκρινε δύο μορφές αλλαγής σύμφωνα με την αλλαγή των 

θεωριών στις Φυσικές Επιστήμες, την αφομοίωση και την αναπροσαρμογή. Η αφομοίωση 

αναφερόταν «στη χρήση των υπαρχουσών εννοιών για την αντιμετώπιση νέων 

φαινομένων» και η αναπροσαρμογή περιλάμβανε την αντικατάσταση και αναδιοργάνωση 

των αρχικών ιδεών των μανθανόντων (σελ. 212). Οι Posner et al. (1982) ισχυρίστηκαν πως 

μια συλλογή από επιστημολογικές δεσμεύσεις, η οποία ονομάστηκε «εννοιολογική 

οικολογία» διαμεσολαβούσε ανάμεσα στις υπάρχουσες αντιλήψεις και στην ευνόητη, 

αληθοφανή και καρποφόρα νέα γνώση. Οι Strike και Posner (1992) επέκτειναν τη 

μεταφορά της εννοιολογικής οικολογίας, ώστε να περιλαμβάνει εννοιολογικές 

συγκρούσεις, αναλογίες και μεταφορές, πρότυπα προς μίμηση, υπάρχουσες εμπειρίες, 

επιστημολογικές δεσμεύσεις, μεταφυσικές πεποιθήσεις και γνώσεις σε άλλα πεδία. 

Σύμφωνα με τους Duit και Treagust (2003), το συγκεκριμένο μοντέλο εννοιολογικής 

αλλαγής που βασίστηκε στην «εννοιολογική οικολογία», περιλαμβάνοντας την αφομοίωση 

και την αναπροσαρμογή ως μορφές εννοιολογικής αλλαγής, εισηγείται μια οικοδομιστική 

αντίληψη της αναφερόμενης διαδικασίας που έχει τα θεμέλια της σε Πιαζετιανές ιδέες. 

 

Έρευνες έχουν αποδείξει πως οι προσεγγίσεις εννοιολογικής αλλαγής όπως αναφέρθηκαν 

το 1980 και το 1990, μπορεί να ήταν πιο αποδοτικές από τις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας και μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από 

μια γκάμα επιπρόσθετων περιορισμών (Duit & Treagust, 2003). Οι Vosniadou και 

Ioannides (1998), επιχειρηματολογούν πως οι προσεγγίσεις εννοιολογικής  αλλαγής όπως 

αναπτύχθηκαν το 1980 και στις αρχές του 1990 δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε 

αποσπασματική επιστημονικά αποδεκτή γνώση η οποία διευκολύνεται κυρίως μέσα από 

στρατηγικές γνωστικής σύγκρουσης (βλ. Limon, 2001). Αυτοί οι συγγραφείς 

επιχειρηματολογούν πως η μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

«μια βαθμιαία/σταδιακή διαδικασία κατά την οποία αρχικές εννοιολογικές δομές οι οποίες 

στηρίζονται στις καθημερινές εμπειρίες των μανθανόντων, εμπλουτίζονται και 

αναδιοργανώνονται διαρκώς» (σελ. 1213). Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν πως η διαδικασία 

της εννοιολογικής αλλαγής περιλαμβάνει τη μεταγνωστική επάρκεια των μανθανόντων, 
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αφού οι μανθάνοντες είναι σε θέση να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση, μόνο εάν 

αναγνωρίσουν την αλλαγή των αρχικών εννοιολογικών τους σχημάτων και τη 

μεταγνωστική προοπτική της επιστημονικής γνώσης. Παράλληλα, οι Vosniadou και 

Ioannides (1998), επιχειρηματολόγησαν υπέρ της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, η 

οποία περιλαμβάνει την γνωστική ανάπτυξη του ατόμου καθώς και τους κοινωνικούς και 

άλλους παράγοντες (π.χ. κουλτούρας), που ενδεχομένως να διευκολύνουν τη διαδικασία 

της μάθησης. 

 

Συγκεκριμένα, η Vosniadou (1994) υποστήριξε πως οι έννοιες αποτελούν μέρη 

μεγαλύτερων θεωρητικών δομών, οι οποίες τις περιορίζουν κατά την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης. Η ίδια υποστηρίζει το διαχωρισμό ανάμεσα στις ειδικές 

θεωρίες οι οποίες περιγράφουν την εσωτερική δομή ενός συγκεκριμένου εννοιολογικού 

πλαισίου και των εναλλακτικών θεωριών πλαισίου οι οποίες παρέχουν τις θεμελιώδεις 

οντολογικές και επιστημολογικές προϋποθέσεις οι οποίες περιορίζουν τη διαδικασία 

οικοδόμησης νέας γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο η εννοιολογική 

αλλαγή θεωρείται δύσκολη υπόθεση όταν απαιτεί την αναθεώρηση των θεμελιωδών 

προϋποθέσεων/πεποιθήσεων της θεωρίας πλαισίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται 

πιθανή η δημιουργία συνθετικών μοντέλων (Vosniadou, 1994). Τα συνθετικά μοντέλα 

συχνά αναπαριστούν τις προσπάθειες των μανθανόντων να εναρμονίσουν τις κοινωνικά 

και επιστημονικά αποδεκτές ιδέες με τις προϋποθέσεις/πεποιθήσεις του εναλλακτικού 

πλαισίου θεωρίας (που κατέχουν) στις Φυσικές Επιστήμες.  

 

Άλλοι ερευνητές, χρησιμοποίησαν οντολογικούς όρους για να επεξηγήσουν τις αλλαγές με 

τις οποίες οι μανθάνοντες αναπτύσσουν εννοιολογική κατανόηση στις έννοιες των 

Φυσικών Επιστημών (Chi et al., 1994; Thagard, 1992).  Για παράδειγμα, η θεωρία των Chi 

et al. (1994) υποθέτει πως οι οντότητες που είναι γνωστές στον κόσμο ανήκουν σε 

διαφορετικές οντολογικές κατηγορίες, όπως είναι η ύλη (πράγματα) και οι διαδικασίες. 

Πολλές επιστημονικές έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα το φως, ανήκουν σε μια 

υποκατηγορία της κατηγορίας «διαδικασίες», οι οποίες ονομάζονται περιορισμένες 

αλληλεπιδράσεις (constraint-based interactions). Ωστόσο, οι αρχικές αντιλήψεις των 

μανθανόντων κατηγοριοποιούν τέτοιες έννοιες στην κατηγορία «ύλη/πράγματα». Η 

οντολογική θέση των αρχικών ιδεών και των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών καθορίζει τη 

δυσκολία της μάθησης. Σε περίπτωση που οι δύο αντιλήψεις είναι οντολογικά συμβατές 

(π.χ. αποτελούν και οι δύο πράγματα), η εννοιολογική αλλαγή είναι εύκολη. Εάν οι δύο 

αντιλήψεις διαφέρουν οντολογικά τότε η μάθηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. 
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Δεδομένα για την αναφερόμενη περιγραφή παρουσιάζονται από έρευνες που διεξάγονται 

για θεμελιώδεις έννοιες όπως είναι το φως και η θερμότητα (Chi et al. 1994). Οι Chiu, 

Chou και Liu (2002), οι οποίοι υιοθέτησαν τις οντολογικές κατηγορίες των επιστημονικών 

εννοιών για να διερευνήσουν πως γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της χημικής ισορροπίας 

επιχειρηματολογούν πως «παρόλο που η θεωρία του Posner, ήταν γενικώς αποδεκτή από 

τους εκπαιδευτικούς, ήταν ευνόητη και εφαρμόσιμη σε πολλές μαθησιακές 

δραστηριότητες,….. δεν σκιαγραφεί τη φύση μιας επιστημονικής έννοιας, γεγονός που 

προκαλεί τη δυσκολία στη μάθηση της εν λόγω έννοιας (σελ. 689)»   

 

Ο diSessa (1993), από την άλλη, επιχειρηματολογεί πως η διαισθητική γνώση σε σχέση με 

το φυσικό κόσμο είναι αποσπασματική και οργανώνεται σε διακριτά μέρη (“knowledge in 

pieces”). Αυτά τα μέρη είναι συγκεκριμένα πρωτόγονα σχήματα, ονομάζονται p-prims” 

(phenomenological principles), και αποτελούν επιφανειακές αναπαραστάσεις της φυσικής 

πραγματικότητας, υπηρετώντας σημαντικούς ρόλους στην επεξήγηση των φυσικών 

φαινομένων.  Οι εναλλακτικές ιδέες προκαλούνται από συγκεκριμένα p-prims. Τα p-prims 

σύμφωνα με τον diSessa (1993) εμπερικλείουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

i) Στοιχεία: περιγράφουν το μέγεθος και το χαρακτήρα των γνωστικών δομών που 

εμπλέκονται. Σχετικές, αλλά ανεπαρκώς καθορισμένες κατηγορίες στοιχείων 

είναι οι ιδέες, οι κατηγορίες, οι έννοιες, τα μοντέλα και οι θεωρίες. 

ii) Γνωστικοί μηχανισμοί: παρέχουν μια εικόνα της λειτουργίας ενός διαισθητικού 

συστήματος γνώσης. Η ουσία αρχικά, έγκειται στην ύπαρξη μιας βάσης για τη 

λύση προβλήματος και την ύπαρξη συλλογισμού για τη χρήση διαισθητικής 

γνώσης. Απώτερος σκοπός τέτοιων μηχανισμών είναι η ύπαρξη ενός μοντέλου 

που να επιδεικνύει πως προκύπτει η ανάπτυξη μέσω της χρήσης της 

διαισθητικής γνώσης.  

iii) Ανάπτυξη: Κατανόηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης ενός συστήματος. 

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλλάζουν τα στοιχεία και οι ιδιότητες 

ενός συστήματος. Μοτίβα σε τέτοιες αλλαγές μπορούν να υπολογίζονται ως 

διδακτικές δυσκολίες, όπως είναι η επιμονή των εναλλακτικών αντιλήψεων, και 

ενδεχομένως να εισηγούνται συγκεκριμένες διδακτικές ευκαιρίες για 

προώθηση της εννοιολογικής ανάπτυξης. 

iv) Συστηματικότητα: Περιγραφή του βαθμού και του είδους συσχέτισης των 

στοιχείων του συστήματος. Σε αυτή την περιγραφή εμπερικλείεται η διάσπαση 

της γνώσης και των στοιχείων σε υποσυστήματα τα οποία ενδεχομένως να 

συσχετίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα υποσυστήματα.   
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Το όλο σύστημα ως σύνολο το οποίο χαρακτηρίζεται από τα αναφερόμενα p-prims, 

σύμφωνα με τον diSessa (1993), είναι ασθενώς οργανωμένο, και υπόκειται σε μια γκάμα 

περιορισμών συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης βάθους σε σχέση με τις επεξηγηματικές 

δομές και της ανικανότητας επίλυσης γνωστικών συγκρούσεων στο πλαίσιο του 

συστήματος.  

  

Όλα τα μοντέλα εννοιολογικής αλλαγής που έχουν αναφερθεί διαχρονικά στη διεθνή 

βιβλιογραφία απαιτούν πρώτα ουσιώδεις εμπειρίες. Η ουσιώδης εμπειρία μπορεί να 

παρέχεται αποτελεσματικά μέσα από την εφαρμογή του εργαστηριακού πειραματισμού 

τόσο με πραγματικά υλικά (Bybee, 2000; Hofstein & Lunetta, 2004), όσο και μέσα από 

εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού όπως είναι οι προσομοιώσεις στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (Tao & Gunstone, 1999; Ronen & Eliahu, 2000; Zacharia & Anderson, 2003). 

Τέτοια εικονικά περιβάλλοντα έχουν αποδείξει πως έχουν τις δυνατότητες να 

διευκολύνουν τη διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής, υπερτονίζοντας και 

αναδεικνύοντας τις εναλλακτικές ιδέες των μανθανόντων και παρουσιάζοντας 

αληθοφανείς και επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονικά, αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού, οι μανθάνοντες 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πεποιθήσεις τους, εργαζόμενοι με πραγματικά δεδομένα, 

έχοντας εμπειρίες με αλληλοσυγκρουόμενα γεγονότα, ή δημιουργώντας και ελέγχοντας 

πολλαπλές υποθέσεις (Gorsky & Finegold, 1992; Tao & Gunstone, 1999; Trundle & Bell, 

2005). Συνεπώς έχει αποδειχθεί μέσα από μια γκάμα ερευνητικών προσπαθειών πως τόσο 

ο ΠΠΕ, όσο και ο ΠΕΕ, (ο οποίος παρέχεται μέσα από αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακά περιβάλλοντα 

επίτευξης εννοιολογικής αλλαγής (Zacharia & Anderson, 2003; Hofstein & Lunetta, 2004). 

2.9.Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εννοιολογικής Κατανόησης στις Φυσικές 
Επιστήμες 
 
Αφού ο ΠΠΕ και ο ΠΕΕ, μπορούν να αποτελέσουν μαθησιακά περιβάλλοντα προώθησης 

της εννοιολογικής κατανόησης και επίτευξης εννοιολογικής αλλαγής, παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αξιολόγηση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης που 

επιτυγχάνεται μέσα από μια διδακτική παρέμβαση, ώστε να διαπιστωθεί και να 

τεκμηριωθεί τόσο η επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής όσο και η συγκριτική 

αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων διδακτικών παρεμβάσεων. Σε αρκετές εφαρμογές 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, καθώς και του συνδυασμού τους, εφαρμόστηκε συγκεκριμένη 
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μεθοδολογία για κωδικοποίηση, εντοπισμό και διερεύνηση της βελτίωσης της 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε, με αποτέλεσμα να παραχθούν συμπεράσματα 

σε σχέση με τις δυνατότητες του κάθε πειραματικού μέσου ως προς τη συγκεκριμένη 

πτυχή της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (Tao & Gunstone, 1999; Trundle & Bell, 

2005; Zacharia & Olympiou, 2011). Συνεπώς, εάν πρόκειται να διαπιστωθεί η εγκυρότητα 

ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ως προς την ανάπτυξη εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, απαιτείται η διερεύνηση και ο καθορισμός μιας 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης όλων των εννοιολογικών πτυχών που έχουν 

οριστεί μέσα από υπάρχουσες προσπάθειες στη διεθνή βιβλιογραφία που τεκμηριώνουν το 

βαθμό επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης. Μια τέτοια μεθοδολογία όμως θέτει ως 

προϋπόθεση την εφαρμογή των αντίστοιχων θεωριών ή διδακτικών στρατηγικών στη 

διαδικασία μάθησης, η οποία θα διασφαλίσει την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Οι 

Chiu, Guo και Treagust (2007), εισηγούνται πέντε άξονες για την προώθηση της 

εννοιολογικής κατανόησης και την επίτευξη της κατάλληλης αξιολόγησής της: 

 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε σχέση με την υπάρχουσα κατανόηση των 

ατόμων στις Φυσικές Επιστήμες. 

 Κατανόηση των μοτίβων οργάνωσης και κατανόησης των μανθανόντων στις 

έννοιες των Φυσικών Επιστημών. 

 Συμμετοχή εν-υπηρεσία διδακτικού προσωπικού στην έρευνα των Φυσικών 

Επιστημών. 

 Διερεύνηση των πόρων και των αιτιών που προκαλούν την ανάπτυξη 

εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

 Δημιουργία χαρακτηριστικών της εκάστοτε κουλτούρας μανθανόντων στο πλαίσιο 

της μαθησιακής διαδικασίας στη βάση θεωριών μάθησης (σε περιπτώσεις που 

ισχύουν διαφορές). 
 

Οι Duit και Treagust (2003), εισηγούνται ένα πολλαπλό πλαίσιο το οποίο αποδίδει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε επιστημολογικές, οντολογικές και συναισθηματικές 

προοπτικές και παράλληλα προοπτικές δυνατοτήτων αναπαράστασης και επιστημονικού 

αλφαβητισμού. Αυτό το πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στην έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες 

τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, καταδεικνύει την πολύπλοκη και αλληλοσχετιζόμενη φύση 

της μάθησης η οποία περιορίζει τους μανθάνοντες στην οικοδόμηση εννοιολογικής 

κατανόησης (Chiu et al., 2007). Σε τέτοιες περιπτώσεις αξιολόγησης εννοιολογικής 

κατανόησης σε διάφορα συγκείμενα των Φυσικών Επιστημών, απαιτείται η διερεύνηση 

και ο συνυπολογισμός των θεωριών εννοιολογικής αλλαγής, των στρατηγικών που 
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εφαρμόζονται για την επίτευξη της  και η ενσωμάτωση τέτοιων θεωριών τόσο κατά την 

ανάπτυξη όσο και κατά την αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης. Για παράδειγμα, 

οι Chi et al. (Chi, 2005; Chi et al., 1994), ορίζουν την εννοιολογική αλλαγή στο πλαίσιο 

των περιορισμών συγκεκριμένων οντολογικών κατηγοριών, ως τη διαδικασία 

αλλαγής/μετάβασης των εννοιών ανάμεσα σε οντολογικές κατηγορίες, με αποτέλεσμα την 

εννοιολογική αναδιοργάνωση της γνώσης. Η πρόκληση σε αυτή την περίπτωση στις 

Φυσικές Επιστήμες, είναι πως οι μανθάνοντες ενδεχομένως να μην αναγνωρίζουν την 

ανάγκη για αυτή τη μετάβαση/αλλαγή ή επιπρόσθετα να ελλείπονται μια εναλλακτική 

κατηγορία  (Chi & Roscoe, 2002, p. 18). Παράλληλα, η θεωρία πλαισίου της Vosniadou 

(1994, 2002), επιχείρησε να επεξηγήσει πως τα εννοιολογικά συστήματα που δημιουργούν 

οι μανθάνοντες, χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των παρατηρήσεων τους για το 

φυσικό κόσμο, στη βάση των οντολογικών και επιστημολογικών τους πεποιθήσεων 

παρουσιάζοντας μια συνέχεια στους επεξηγηματικούς μηχανισμούς που παρουσιάζουν. 

Από την άλλη, η θεωρία του diSessa (2004) για την αποσπασματική φύση των 

εναλλακτικών ιδεών, παρέχει μια τελείως διαφορετική προοπτική για τη διαδικασία της 

εννοιολογικής αλλαγής η οποία επεξηγεί πως οι νοητικές αναπαραστάσεις πολύπλοκων 

συστημάτων που οικοδομούν οι μανθάνοντες περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών ειδών εννοιολογικών στοιχείων ή αποσπασματικής γνώσης.  

 

Οι αναφερόμενες θεωρίες εννοιολογικής αλλαγής παρέχουν πλούσια στοιχεία σε σχέση με 

την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης αλλά και της εύρεσης των στοιχείων που 

καθορίζουν την επίτευξη κατανόησης σε διαφορετικές περιπτώσεις. Αρχικά σε όλες τις 

θεωρίες εννοιολογικής αλλαγής απαιτείται η αρχική διερεύνηση των υπαρχουσών ιδεών 

των μανθανόντων πριν την εισαγωγή τους σε μια διδακτική παρέμβαση.  Οι Chiu et al. 

(2007), υποστηρίζουν πως χωρίς αντιπροσωπευτικές ενδείξεις για την αρχική κατανόηση 

των μανθανόντων, είναι αδύνατο να επιτευχθεί η κατάλληλη μάθηση και η κατάλληλη 

εφαρμογή των διδακτικών στρατηγικών ή των θεωριών προώθησης της εννοιολογικής 

αλλαγής στις Φυσικές Επιστήμες (αυτή η προϋπόθεση ισχύει σε όλες τις θεωρίες 

εννοιολογικής αλλαγής). 

 

Έπειτα,  όλες οι καινοτόμες προσπάθειες στη διδακτική και στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

σπουδών, χρειάζεται να συμπεριλάβουν τα ερευνητικά ευρήματα για τις γνώσεις των 

μανθανόντων και την υπάρχουσα εννοιολογική κατανόηση και να ληφθούν υπόψη κατά 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Αυτή η άποψη είναι συνεπής με την προσπάθεια των Meheut 

και Psillos (2004),  και της Meheut (2004), οι οποίοι πρότειναν ένα μοντέλο μάθησης που 
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περιλαμβάνει τη βαθμιαία διαδικασία ανάπτυξης κατανόησης βασισμένης σε αρχές 

ερευνητικών ευρημάτων στοχεύοντας στη συνύφανση της επιστημονικής και της 

μαθησιακής προοπτικής. Η προσέγγιση της διερώτησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού βασίζεται ακριβώς σε αυτή την αρχή και το εκάστοτε διδακτικό υλικό που 

εφαρμόζεται, απαιτείται να εξυπηρετεί την αναφερόμενη ανάγκη.   

 

Οι Chiu et al. (2007), εισηγούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αναδιοργάνωσης για 

επίτευξη κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες την εφαρμογή τριών διακριτών αξόνων: α) 

την ανάλυση της δομής του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών, β) τις εμπειρικές 

διερευνήσεις της κατανόησης των μανθανόντων και γ) τη δημιουργία διδακτικού υλικού 

που να εξυπηρετεί τις αναφερόμενες ανάγκες. Η ιδέα που εφάρμοσαν οι Chiu et al. (2007), 

συνάδει με το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, αφού το διδακτικό υλικό που τη 

χαρακτηρίζει (Physics by Inquiry, McDermott et al. 1996) συνυπολογίζει και τους τρεις 

άξονες και επιπρόσθετα στηρίζεται στις αρχές επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης στις 

Φυσικές Επιστήμες. Τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί σε διεθνές επίπεδο σε 

σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της 

διερώτησης καθιστούν την ύπαρξη ενός προσχεδιασμένου πλαισίου διδακτικής εφαρμογής 

(διδακτική προσέγγιση, διδακτικό υλικό, διδακτικό προσωπικό, μαθησιακό περιβάλλον 

τεχνολογικά εργαλεία, κλπ), αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Συνεπώς, η αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης μετά από οποιαδήποτε διδακτική 

παρέμβαση πρέπει να συνυπολογίζει τις θεωρητικές αρχές που παρουσιάζονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Chi et al., 1994; Vosniadou, 1994; diSessa 2004) για την επίτευξη 

εννοιολογικής αλλαγής. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της 

εννοιολογικής κατανόησης έχει στόχο να διερευνήσει τις επικείμενες αλλαγές που 

αναμένεται να παρουσιαστούν στην κατανόηση των ατόμων μετά από ειδικά σχεδιασμένες 

διδακτικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται να διασφαλίζεται η αποκάλυψη 

των ιδεών των μανθανόντων σε επίπεδο συγκροτημένου ή μη σκεπτικού (επιστημονικά 

αποδεκτού ή όχι) (Vosniadou, 1994; diSessa, 2004) και έπειτα η μεταγνωστική επάρκεια 

(Vosniadou, 1994) που ενδέχεται να διακατέχει τους μανθάνοντες μετά από μια 

παρέμβαση προκειμένου να αναγνωρίζουν κατά πόσο πραγματοποιήθηκε αλλαγή στις 

εννοιολογικές τους δομές και με ποιο τρόπο (π.χ. Chi et al., 1994). Ο συνυπολογισμός 

όλων αυτών των στοιχείων προϋποθέτει τον προσεγμένο σχεδιασμό της αξιολόγησης της 

κατανόησης των μανθανόντων σε όλα τα αναφερόμενα επίπεδα. Σε αυτή τη διαδικασία, 
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σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η υιοθέτηση της θεωρητικής προσέγγισης για την επίτευξη 

εννοιολογικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, σε υπάρχουσες πειραματικές έρευνες που 

διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των σύγκρισης της αποτελεσματικότητας του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

ή της συνδυασμένης τους χρήσης, εφαρμόστηκαν μεθοδολογίες οι οποίες κατέδειξαν 

σαφείς ενδείξεις που συνάδουν με συγκεκριμένες θεωρητικές αρχές (π.χ. αρχές diSessa, 

2004). Για παράδειγμα στην έρευνα των Zacharia et al. (2008), η ποιοτική ανάλυση των 

ιδεών των ατόμων πριν και μετά την παρέμβαση, παρόλο που καταδεικνύει τη σαφή 

μετατόπιση των εναλλακτικών ιδεών προς τις επιστημονικά αποδεκτές στο συγκείμενο της 

θερμότητας και θερμοκρασίας, εντούτοις, παρουσιάζει σε κάποιες περιπτώσεις 

αποσπασματικές ιδέες που δεν παρουσιάζουν συνοχή ανάμεσα σε προπειραματικό και 

μεταπειραματικό στάδιο. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε πως σε αποτελέσματα διαφορετικών 

έργων που αξιολογούσαν την ίδια μαθησιακή επιδίωξη (προπειραματικό/μεταπειραματικό 

στάδιο), παρουσιάστηκαν ιδέες από τους ίδιους μανθάνοντες που δεν κατέδειξαν συνοχή 

στο σκεπτικό τους σε θέματα που αφορούσαν στη θερμότητα και τη θερμοκρασία. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν στην προσπάθεια των Zacharia και Olympiou, 

(2011), γεγονός που υποστηρίζει τη συνεισφορά των θεωρητικών αρχών του diSessa 

(2004), χωρίς αυτό να σημαίνει την απόρριψη άλλων θεωρητικών αρχών οι οποίες 

αποτέλεσαν βαρόμετρα, στην εξέλιξη των θεωριών της εννοιολογικής αλλαγής (Carey, 

1991; Vosniadou, 1994; Chi et al., 1994). Η συνεισφορά συγκεκριμένων θεωρητικών 

αρχών της εννοιολογικής αλλαγής έγκειται στην οργανωμένη κατηγοριοποίηση των ιδεών 

των μανθανόντων σε κάθε περίπτωση, με απώτερο στόχο την αντικειμενική και έγκυρη 

αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες.  

 

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης σε 

μετέπειτα προσπάθειες πειραματικής έρευνας, αναμένεται να συνυπολογίζει: α) τις 

θεωρητικές αρχές του diSessa (2004) και άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων εννοιολογικής 

αλλαγής (Vosniadou, 1994; Chi et al., 1994), όπου αυτές ισχύουν, β) τις μαθησιακές 

επιδιώξεις που τίθενται κατά τη διεξαγωγή του ερευνητικού/διδακτικού σχεδιασμού, γ) τις 

προς εφαρμογή ενότητες του διδακτικού υλικού και δ) τις ήδη προϋπάρχουσες ιδέες των 

μανθανόντων στο υπό μελέτη συγκείμενο. Συνεπώς, στην περίπτωση της σύγκρισης της 

αποτελεσματικότητας ανάμεσα στον ΠΠΕ, τον ΠΕΕ, τη χρήση οπτικογραφημένων 

επιδείξεων του ΠΕΕ, τη χρήση των ΠΕΔΑ και τη συνδυασμένη χρήση των πειραματικών 

μέσων, απαιτείται η επιλογή μιας θεματικής περιοχής στις Φυσικές Επιστήμες όπου το 

πρόβλημα στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης να είναι εμφανές σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης και να παρέχει τις δυνατότητες για τη χρήση, το συνδυασμό και τη 
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διερεύνηση διαφορετικών πειραματικών μέσων για την επίτευξη ουσιαστικών μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

2.10.Εννοιολογική κατανόηση στο Φως και Χρώμα 
 

Η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες έχει οριστεί ως μια 

βασική πτυχή της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και για αυτό το λόγο ο σχεδιασμός και 

εφαρμογή πολλών ερευνητικών και διδακτικών παρεμβάσεων αποσκοπεί στη διερεύνηση 

της επίτευξης της στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (Finkelstein et al., 2005; Tao 

& Gunstone, 1999; Zacharia et al., 2008). Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη εννοιολογικής 

κατανόησης έχει ως αφετηρία τις υπάρχουσες ιδέες των μανθανόντων οι οποίες 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή οποιασδήποτε 

διδακτικής παρέμβασης αφού επηρεάζουν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, την επιλογή 

μαθησιακών περιβαλλόντων, την επιλογή τεχνολογικών εργαλείων (επηρεάζουν τη 

λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης και επιδρούν στο γνωστικό φορτίο), τον καθορισμό 

διδακτικών προσεγγίσεων (οικοδομιστικές προσεγγίσεις) και ορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την αξιολόγηση της επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης μετά την ολοκλήρωση ειδικά 

σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης επίδρασης των 

υπαρχουσών ιδεών των μανθανόντων στις Φυσικές Επιστήμες, ένα μεγάλο εύρος των 

ερευνητικών προσπαθειών αναφέρεται σε αυτή την κατεύθυνση (π.χ. Driver et al. 1994).  
 

Μανθάνοντες όλων των ηλικιών εισάγονται στην εκπαίδευση κατέχοντας μια γκάμα 

αρχικών ιδεών/εναλλακτικών ιδεών/εναλλακτικών αντιλήψεων οι οποίες διαφέρουν 

θεμελιωδώς από τις επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις στα αντίστοιχα συγκείμενα 

(Vosniadou, 1994). Οι ιδέες των ατόμων και οι επεξηγηματικοί μηχανισμοί στους οποίους 

βασίζονται, όπως έχει ήδη λεχθεί, στηρίζονται σε εμπειρίες της καθημερινότητας καθώς 

και στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν για να αναφέρονται στις συγκεκριμένες 

αντιλήψεις. Τέτοιες ιδέες συχνά παρεμποδίζουν την οικοδόμηση εννοιολογικών και 

επιστημονικά αποδεκτών μοντέλων  τα οποία εισάγονται σε διδακτικές παρεμβάσεις των 

Φυσικών Επιστημών και επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να οικοδομούν τις 

επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις για τα φυσικά φαινόμενα (Duschl & Gitomer, 1991). 

 

Οι αντιλήψεις των ατόμων για το φως και τις ιδιότητες του αποτέλεσαν αντικείμενο 

έρευνας σε πολλές χώρες σε διαφορετικές ηλικίες (από 9 εώς 20 ετών) (Anderson & 

Smith, 1984; Eaton, Harding & Anderson, 1985; Feher, 1990; Goldberg & McDermott, 
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1986; Guesne, Sere & Tiberghien, 1983; Monk, 1991; Reiner, 1992; Rice & Feher, 1987; 

Shapiro, 1988; Stead & Osborne, 1980). Γενικότερα αυτές οι έρευνες, οι οποίες 

χρησιμοποίησαν είτε συνεντεύξεις είτε ερωτηματολόγια για τη συλλογή των δεδομένων, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι μανθάνοντες δεν χρησιμοποιούν με συνέπεια τις 

έννοιες που σχετίζονται με το φως και πως οι εναλλακτικές ιδέες των ατόμων 

εξακολουθούν να υφίστανται και μετά από ειδικά σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις. 

Οι περισσότεροι μανθάνοντες εισάγονται στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών με 

προϋπάρχουσα γνώση το γεγονός ότι το φως ταξιδεύει σε μια ευθεία γραμμή (Wosilait, 

Heron, Shaffer & McDermott, 1998). Ο μεγάλος αριθμός εναλλακτικών ιδεών σε 

συνδυασμό με την εσωτερική συνέπεια στη λογική των ατόμων για τις επεξηγήσεις που 

έχουν οικοδομήσει διαμέσου των χρόνων αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην οποιαδήποτε 

προσπάθεια για επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο αναφερόμενο συγκείμενο.  

 

Οι Osbome, Black, Smith & Meadows (1990), διερεύνησαν τις ιδέες των μανθανόντων για 

τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά το φως, ένα αντικείμενο και ο παρατηρητής. Όταν 

ζητήθηκε από τα άτομα να ζωγραφίσουν ένα διάγραμμα για το πώς ο παρατηρητής 

μπορούσε να δει το αντικείμενο οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν μια γκάμα από 

αναπαραστάσεις. Κάποια άτομα αναπαράστησαν το φως να μπαίνει στο δωμάτιο με τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν που περίγραψε η Guesne (1985) (bath of light), χωρίς να διατυπώνουν 

πως το φως βοηθούσε το άτομο να δει το αντικείμενο. Κάποια άλλα άτομα σχεδίασαν το 

φως και την όραση ως διακριτά μέρη ανάμεσα σε ένα αντικείμενο και τον παρατηρητή. 

Στις περιπτώσεις που το φως θεωρήθηκε να αποτελείται από διακριτά μέρη δεν φάνηκε να 

υπάρχει κάποια κατανόηση για το πώς διαδίδεται το φως. Οι μανθάνοντες σε δεν 

αναπαράστησαν τα διαφορετικά μέρη του φωτός να κινούνται προς συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις, σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

 

Οι απόψεις των μανθανόντων για τη φύση του φωτός συχνά θεωρούνται γνωστές, για αυτό 

και ο μοναδικός ορισμός που δίνεται κατά τη διδασκαλία αυτής της έννοιας είναι ότι το 

φως είναι μια μορφή ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Guesne (1985) καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι τα περισσότερα παιδιά 10 και 11 χρονών συλλαμβάνουν την έννοια του 

φωτός  ως μια πηγή (όπως είναι ο ηλεκτρικός λαμπτήρας), ως ένα αποτέλεσμα (όπως είναι 

μια ακτίνα φωτός) ή ως μια κατάσταση όπως είναι η φωτεινότητα. Βρήκε ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας δεν αναγνωρίζουν το φως ως μια φυσική οντότητα που υπάρχει στο 

χώρο μεταξύ της πηγής και του αποτελέσματος της. Επιπλέον, διαπίστωσε πως στις 

ηλικίες 13 και 14 ετών, πολλοί μαθητές αναγνωρίζουν το φως ως μια οντότητα. Η 
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πλειοψηφία από αυτούς τους μαθητές χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη αντίληψη για να 

εξηγήσει το φαινόμενο της σκιάς, αλλά μόνο όπου το φως είχε αρκετή ένταση, ώστε να 

δημιουργήσει αντιληπτά φαινόμενα σε κάποιο σημείο της διαδρομής του.  

 

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Ramadas και Driver (1989), και αφορούσε 456 μαθητές 

ηλικίας 15 ετών, όταν οι εμπλεκόμενοι ερωτήθηκαν για το πως είναι οι ακτίνες φωτός, 

πολλά άτομα θεώρησαν ότι είναι «μακριές, λεπτές, αστραφτερές, διαφορετικές από το 

συνηθισμένο φως». Ιδιαίτερες δυσκολίες στους μανθάνοντες προκαλούσε το γεγονός ότι η 

διαδρομή που ακολουθεί το φως δεν είναι από μόνη της απευθείας ορατή, κυρίως  όταν 

είχαν να σχεδιάσουν την παρουσία του φωτός σε διάφορες καταστάσεις. Το σκοτάδι 

φαίνεται να είχε την ίδια θέση στις αντιλήψεις των ατόμων αφού σε αρκετές περιπτώσεις 

οι μαθητές σκίαζαν με το μολύβι τους σε άσπρο χαρτί το σκοτάδι αντί να σχεδιάζουν την 

πορεία του φωτός. 

 

Σε μια άλλη ερευνητική προσπάθεια που σχετίζεται με τις ιδέες των ατόμων για το φως, οι 

Anderson και Karrqvist (1983), μελέτησαν τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά στην 

καθημερινή ζωή και διαπίστωσαν ότι η αντίληψη τους για το φως έχει ψυχολογικές 

προεκτάσεις παρά το γεγονός ότι το φως αποτελεί φυσική οντότητα, χρησιμοποιώντας 

φράσεις όπως: «το φως είναι κακό», ή «είναι φως». Οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι στην 

καθημερινή γλώσσα μερικών χωρών (π.χ. στην Αγγλική γλώσσα) η λέξη φως 

χρησιμοποιείται και για την πηγή που το παράγει, π.χ. ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. 

 

Οι Watts και Gilbert (1985), αναφέρουν εφτά νοητικά μοντέλα στα οποία κατέταξαν τις 

ιδέες της συντριπτικής πλειοψηφίας των παιδιών στην έρευνα που διεξήγαγαν σχετικά με 

το φως: 

Φυσικό φως (ambient light), όπου σχεδιάζεται η διάκριση μεταξύ του απευθείας φωτός 

από μια πηγή και του διάχυτου «φωτός της ημέρας». (Σε μια κλίμακα όπου στο ένα άκρο 

της αντιστοιχεί το έντονο φως μιας πηγής και στο άλλο το σκοτάδι, οι μαθητές 

αντιστοιχίζουν το διάχυτο φως της ημέρας κάπου στη μέση της κλίμακας και θεωρούν ότι 

οι σκιές δημιουργούνται στο έντονο φως). 

Σύνθετο φως (composite light), όπου τα παιδιά περιγράφουν τη σύνθεση του φωτός. 

(Μερικά παιδιά αντιμετωπίζουν το φως ως μια απλή οντότητα, ενώ η πλειοψηφία κάνει 

λόγο για τα μέρη ή τα συστατικά του). 

Διπλό φως (de-coupled light), σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά αναφέρουν ότι το φως είναι 

τελείως διαφορετικό από τη διαδικασία του «βλέπω». (Θεωρείται ότι απαιτείται φως σε 
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διάφορες περιπτώσεις προκειμένου να φωτιστούν τα αντικείμενα. Δεν υπάρχει όμως καμία 

ένδειξη ότι το φως ανακλάται στη συνέχεια στα μάτια και αντί αυτού θεωρείται ότι τα 

μάτια απλά παρατηρούν μια καλά φωτισμένη σκηνή). 

Τεχνητό φως (illuminative light), σύμφωνα με το οποίο τα άτομα αναφέρουν ότι το φως 

έχει σχεδιαστεί σκόπιμα ώστε να μας επιτρέπει να βλέπουμε. Αυτή η θεώρηση δίνει 

έμφαση στη χρησιμότητα του φωτός για τον άνθρωπο.  

Τροποποιημένο ή διαφοροποιημένο φως (modal light), σύμφωνα με το οποίο 

αναγνωρίζονται πολλά διαφορετικά είδη φωτός, που προέρχονται από διαφορετικές 

περιπτώσεις και προκαλούν διαφορετικά αποτελέσματα. 

Εμφανές φως (obvious light), σύμφωνα με το οποίο το φως θεωρείται ότι αποτελεί 

ιδιότητα μόνο των μεγάλων, εμφανώς φωτιζόμενων σωμάτων.  

Αναδυόμενο φως (projected light), σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά θεωρούν ότι το φως 

είναι μια ουσία που προβάλλεται και, που σε μερικές περιπτώσεις, μεταφέρει τα χρώματα 

(το φως συχνά περιγράφεται ως μια συνεχόμενη ακτίνα που μπορεί να σταματήσει ή να 

επιβραδυνθεί εξαιτίας εμποδίων).  

 

Η επιστημονική θεώρηση για το φως, όπως αναφέρουν οι Driver, Squires, Rushworth & 

Robinson (1998), δεν φαίνεται να είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στους μανθάνοντες. Σε 

ένα δοκίμιο πολλαπλής επιλογής για το πώς μια λάμπα φωτίζει ένα δωμάτιο, οι Anderson 

και Smith (1984), βρήκαν ότι περισσότερο από το 75% ενός δείγματος 227 μαθητών δεν 

επέλεξε την επιστημονικά αποδεκτή απάντηση, αλλά προτίμησε απαντήσεις που δεν 

υποδήλωναν κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό. Η Guesne (1985), διαπίστωσε ότι όταν τα 

παιδιά υιοθετούν την αντίληψη ότι το φως είναι μια ολότητα, δεν σκέφτονται απαραίτητα 

ότι το φως ταξιδεύει. Ο Watts  (1984), αναφέρεται στην περίπτωση ενός αγοριού το οποίο 

μιλούσε για τις ακτίνες του φωτός σαν να ήταν νήματα ενός σχοινιού από τα οποία ήταν 

κατασκευασμένη μια ακτίνα φωτός. Ταυτόχρονα, έκανε αναφορά στα διαφορετικά είδη 

φωτός όπως είναι το φυσικό ή το ηλεκτρικό φως. Οι Stead και Osborne (1980), στην 

έρευνα τους βρήκαν πως οι μανθάνοντες δεν θεωρούν ότι το φως ταξιδεύει μακριά από την 

πηγή ιδιαίτερα την ημέρα. Οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την έρευνα υποστήριξαν την άποψη 

ότι το φως ταξιδεύει πιο μακριά τη νύχτα.  

 

Οι Feher και Rice (1985), μελετώντας τις ιδέες των μανθανόντων για τις σκιές, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι πολλοί από τους εμπλεκόμενους θεώρησαν τη σκιά ως την παρουσία 

κάποιου αντικειμένου η οποία γίνεται ορατή από την παρουσία του φωτός, παρά από την 

απουσία του. Η σκιά θεωρήθηκε ότι υπάρχει από μόνη της, ότι δηλαδή κρύβεται πίσω από 
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το αντικείμενο, μέχρι το φως να τη σπρώξει μακριά από το αντικείμενο, στον τοίχο ή στο 

έδαφος. Αυτοί οι ερευνητές υποθέτουν ότι τα άτομα έχουν την τάση να περιμένουν ότι η 

σκιά ενός αντικειμένου θα έχει το ίδιο σχήμα με το αντικείμενο. Οι μανθάνοντες σε αυτή 

την έρευνα όταν αιτιολογούσαν τις προβλέψεις τους αναφέρονταν συχνά στη σκιά ως μια 

ανάκλαση ή ως μια σκοτεινή ανάκλαση του φωτός στην οθόνη.  

 

Η Guesne (1985), αναφέρει ότι οι μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών αντιλαμβάνονταν ότι η 

«πηγή του φωτός» ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία σκιάς, ωστόσο όμως αναφέρθηκαν 

στην αναπαραγωγή του σχήματος του αντικειμένου. Η πλειοψηφία των παιδιών 13 και 14 

ετών εξήγησαν τις σκιές σε σχέση με ένα εμπόδιο που σταματάει το πέρασμα του φωτός 

και χρησιμοποίησαν την ιδέα της οντότητας του φωτός μέσα στο χώρο. Η Brickhouse 

(1994),  στην έρευνα της αναφέρει πως παρόλο που η ανάπτυξη μιας θεωρίας για τη 

διάδοση του φωτός βοήθησε τους μανθάνοντες να κατανοήσουν τις παρατηρήσεις τους 

που σχετίζονταν με το φως, ωστόσο δεν ήταν αποτελεσματική στην κατανόηση της 

δημιουργίας των σκιών. Παρατηρήθηκαν μεγάλες αδυναμίες για τη φύση και τη 

δημιουργία των σκιών και η σύνδεση τους με τη διάδοση του φωτός δεν έγινε εφικτή. Με 

βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων σε αυτή την έρευνα πολύ λίγοι ήταν οι 

μανθάνοντες που κατανόησαν την έννοια των σκιών και πως δημιουργούνται. Αντιθέτως 

πολλά ήταν τα άτομα που θεώρησαν τις σκιές ως αποδείξεις για την παρουσία φωτός. 

 

Οι Zylbersztain και Watts (1982), διεξήγαγαν μια έρευνα για τις ιδέες των ατόμων για το 

έγχρωμο φως. Όταν ρωτήθηκαν οι μανθάνοντες γιατί βγαίνει κόκκινο φως από έναν 

προβολέα στον οποίο τοποθετείται κόκκινη ζελατίνα,  βρέθηκε πως μόνο το 2% από 150 

παιδιά ηλικίας 13 ετών ενός δείγματος, έδωσε απαντήσεις στα πλαίσια της διάδοσης 

ορισμένων μόνο συχνοτήτων του φωτός παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχαν διδαχθεί για 

τα χρώματα. Περίπου οι μισοί μαθητές του δείγματος θεώρησαν πως το λευκό φως του 

προβολέα είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο, ενώ το ένα τρίτο υπέθεσε ότι υπήρχε ένας 

μηχανισμός βαφής. Ένα άλλο ποσοστό, 13% επί του συνόλου, παρουσίασε νοητικά 

μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία το λευκό φως έδωσε χρώμα στο φίλτρο. Οι Anderson και 

Smith (1984), βρήκαν ότι το 72% του δείγματος στην έρευνα τους δεν θεωρούσε ότι το 

λευκό φως ήταν μια ανάμειξη των χρωμάτων του φωτός. Ακόμα και από εκείνους που 

υποστήριζαν αυτή την αντίληψη, μόνο το 2% γνώριζε πως όλα τα χρώματα 

συμπεριλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη ανάμειξη. Το 61% των παιδιών υπέθεσε ότι το 

χρώμα είναι μια έμφυτη ιδιότητα και ότι το φως είναι εκείνο που βοηθά τα μάτια μας να 

δούμε το αντικείμενο. Αυτό το ποσοστό θεωρούσε περισσότερο ότι τα μάτια μας βλέπουν 
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το χρώμα ενός αντικειμένου και όχι το χρώμα του ανακλώμενου φωτός. Σχετικά με το 

συγκείμενο των χρωμάτων παρόλο που έγιναν κάποιες έρευνες για τις ιδέες των ατόμων 

σχετικά με το έγχρωμο φως, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να διερευνούν τη διαφορά 

της ανάμειξης των χρωμάτων στις βαφές με την ανάμειξη των χρωμάτων στο φως.  

  

Γενικότερα, η μελέτη του φωτός αποτελεί ένα βασικό συγκείμενο στη διδακτική των  

Φυσικών Επιστημών σε πολλές χώρες (βλ. California State Board of Education, 1990). Οι 

προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν αναπτύξει εννοιολογική κατανόηση για 

την επεξήγηση καθημερινών φαινομένων που σχετίζονται με τις ιδιότητες και τη 

συμπεριφορά του φωτός. Οι μανθάνοντες σε κάθε επίπεδο χρειάζεται να αναπτύξουν 

λειτουργική κατανόηση των βασικών αρχών του φωτός και των χρωμάτων. Μέσα από 

πειράματα που σχετίζονται με αυτό το συγκείμενο στο κατάλληλο διδακτικό υλικό τα 

άτομα είναι δυνατό να εφαρμόσουν εμπειρικά τις βασικές αρχές του φωτός και των 

χρωμάτων (Wosilait et al., 1998). Σε μια τέτοια περίπτωση οι Wosilait et al. (1998), 

υποστηρίζουν πως μια μικρή επένδυση χρόνου σε διδακτικό υλικό όπως είναι το «Φως και 

Χρώμα» στο διδακτικό υλικό Φυσική με Διερώτηση (McDermott et al., 1996) μπορεί να 

έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης στο αναφερόμενο 

συγκείμενο.  

 

Με βάση όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρατέθηκαν για το Φως και Χρώμα 

επιλέγηκε ως θεματική περιοχή η συγκεκριμένη, για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας 

γιατί: 

1) Αποτελεί μια θεματική ενότητα των Φυσικών Επιστημών, στην οποία 

παρουσιάζονται διαχρονικά έντονες δυσκολίες στη εννοιολογική κατανόηση των 

μανθανόντων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

2) Οι μανθάνοντες αντιμετωπίζουν καθημερινά φαινόμενα που σχετίζονται με το Φως 

και Χρώμα γεγονός που: α) δυσχεραίνει τις εκάστοτε διδακτικές προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και β) προκαλεί τη 

συνεχή παροχή εμπειριών στους μανθάνοντες και την ταυτόχρονη οικοδόμηση 

εναλλακτικών ερμηνευτικών προτύπων σε μια προσπάθεια επεξήγησης του 

κόσμου που τους περιβάλλει. 

3) Η θεματική ενότητα που επιλέγηκε υποστηρίζεται από το αντίστοιχο εικονικό 

εργαστήριο, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενσωμάτωση του σε 

περιβάλλοντα ανάπτυξης εννοιολογικής κατανόησης. 
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4) Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής των 

πειραμάτων τόσο σε εικονικά όσο και σε πραγματικά περιβάλλοντα 

πειραματισμού. Αυτή η προϋπόθεση ερμηνεύεται ως η απουσία πειραμάτων που 

δεν μπορούν να εκτελεστούν σε μαθησιακό εργαστηριακό περιβάλλον 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

5) Υπάρχει εγκυροποιημένο, ερευνητικά, διδακτικό υλικό που να υποστηρίζει όλες 

τις πιο πάνω προϋποθέσεις και να συνάδει με τις επιδιώξεις που τέθηκαν από τους 

ερευνητές στο πλαίσιο του σχεδιασμού των διδακτικών παρεμβάσεων και δύναται 

να εκτελεστεί στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης. 

6) Αποτελεί μια θεματική περιοχή που διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και χρήζει διερεύνησης λόγω των ελλείψεων των εκπαιδευτικών και 

των μανθανόντων τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο διδακτικής 

μεθοδολογίας.  

2.11.Αναγκαιότητα της Έρευνας 
 

Ο εργαστηριακός πειραματισμός αποτελεί μια θεμελιώδη συνιστώσα των προγραμμάτων 

σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η βελτίωση του 

σχεδιασμού και της οργάνωσης καινοτόμων εργαστηριακών πρακτικών, η παροχή και 

ενσωμάτωση εργαλείων πειραματισμού στη μαθησιακή διαδικασία και η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας τους, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας σε αρκετά διεθνή ερευνητικά 

προγράμματα (Psilos et al., 1999). Στο πλαίσιο των καινοτόμων εργαστηριακών 

πρακτικών που να υποστηρίζονται από νέα τεχνολογικά εργαλεία, τα τελευταία χρόνια 

υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν ότι η χρήση των εικονικών υλικών στο εργαστήριο 

και συγκεκριμένα η χρήση αλληλεπιδραστικών προσοµοιώσεων στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, μπορούν να έχουν θετική επίδραση ως προς την εννοιολογική κατανόηση, η 

οποία αποτελεί βασική πτυχή της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (Finkelstein et al., 

2005; Vreman-de Olde & de Jong, 2004; Zacharia, 2007; Zacharia & Anderson, 2003). Με 

αυτή τη βάση ως αφετηρία, κάποιοι ερευνητές εισηγούνται την αναθεώρηση και 

αναδιοργάνωση του υπάρχοντος πλαισίου των προγραμμάτων σπουδών µε τρόπο που να 

περιλαµβάνει και τη χρήση του ΠEΕ πέρα από τον ΠΠΕ (Finkelstein et al., 2005; Klahr, 

Triona & Williams, 2007; Winn, et al.; 2006). Το βασικό επιχείρημα τέτοιων ερευνών 

είναι πως τα δύο περιβάλλοντα παρέχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα (π.χ., τα 

πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης παρέχουν τη δυνατότητα προώθησης βασικών 

συνιστωσών της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες όπως η απόκτηση εμπειριών, η 
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καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων αναφορικά με τη λειτουργία εργαστηριακού 

εξοπλισμού και τις διαδικασίες συλλογής και οργάνωσης δεδομένων, ενώ τα εικονικά 

περιβάλλοντα επιτρέπουν τη μελέτη συστημάτων κάτω από συνθήκες που δεν μπορούν να 

διασφαλισθούν στην πράξη και επιτρέπουν την επαναλαμβανόμενη λήψη μετρήσεων σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξοικονομώντας έτσι διδακτικούς πόρους για πρόσθετες 

δραστηριότητες). Οι διεθνείς έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση είναι αποσπασματικές 

και αφορούν κυρίως συγκρίσεις μεταξύ ΠΠΕ και ΠΕΕ. Από την άλλη, όσες έρευνες έχουν 

καταπιαστεί με το θέμα του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ δεν προτείνουν μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία που να παρέχει ένα πλαίσιο συνδυασμού των δύο μέσων στις 

Φυσικές Επιστήμες (Jaakkola et al., 2010b; Scalise et al., 2011; Winn et al., 2006; 

Ζacharia et al., 2008; Zacharia & Olympiou, 2011). Παράλληλα, απουσιάζουν έρευνες από 

τη διεθνή βιβλιογραφία που διερευνούν τις ομοιότητες και τις διαφορές του τρόπου 

εργασίας των μανθανόντων και των διαδικασιών που ακολουθούν στο πλαίσιο της 

συνεργατικής διερώτησης, που εργάζονται με πραγματικά ή εικονικά υλικά (σε 

συνδυασμό με πολλαπλές αναπαραστάσεις ή που εργάζονται με συνδυασμό πραγματικών 

και εικονικών υλικών).  

 

H αναθεώρηση και αναδιοργάνωση του υπάρχοντος πλαισίου στις Φυσικές Επιστήμες, δεν 

είναι εφικτή στο παρόν στάδιο λόγω της απουσίας επαρκούς πληροφόρησης μέσω 

ερευνών (Klahr et al., 2007) που να καταδεικνύουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την 

επιλογή του κάθε πειραματικού μέσου και την υποστήριξη του ή όχι μέσω πολλαπλών 

εικονικών δυναμικά συσχετιζόμενων αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα απουσιάζουν 

παντελώς από τη διεθνή βιβλιογραφία κριτήρια που να αποσαφηνίζουν πότε ο ΠΠΕ, ο 

ΠΕΕ, ή κάποιος συνδυασμός των δύο (με τη συνοδεία επιπρόσθετων ή όχι 

αναπαραστάσεων) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται στα πλαίσια του εργαστηριακού 

πειραματισμού. Συνεπώς, υπάρχει µια μεγάλη ανάγκη για έρευνα, η οποία να 

επικεντρώνεται στη σύγκριση του ΠΠΕ,  του ΠΕΕ, ή κάποιου συνδυασμού των δύο με 

σκοπό την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης (Zacharia & Olympiou, 2011) στις 

Φυσικές Επιστήμες.  

 

Ταυτόχρονα, με βάση τα συνεχώς εξελισσόμενα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού, 

μπροστά στην προοπτική ανάπτυξης και θεμελίωσης  ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των πολλαπλών δυνατοτήτων που 

προκύπτουν μέσα από τις ΠΕΔΑ που ενδέχεται να πλαισιώνουν τον ΠΕΕ. Σε αυτό το 

πλαίσιο παρά την παρουσίαση των διαφορετικών λειτουργιών που επιτελούν οι πολλαπλές 
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αναπαραστάσεις, φαίνεται να απουσιάζουν έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία που να 

διερευνούν άμεσα την αποτελεσματικότητα ενός εικονικού εργαστηριακού περιβάλλοντος 

σε σχέση με την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης, όταν σε αυτό εφαρμόζονται 

επιπρόσθετες ΠΕΔΑ. Εάν πρόκειται να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί ένα πλαίσιο 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, συγκεκριμένα κριτήρια πρέπει να καθορίζουν την 

ενσωμάτωση ή όχι εξιδεικευμένων ΠΕΔΑ στο εκάστοτε εικονικό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση δυναμικών εικονικών 

περιβαλλόντων πειραματισμού που χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες 

και εικονικά μέσα, με μοναδική διαφορά τη χρήση ή όχι επιπρόσθετων αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές εικονικές αναπαραστάσεις που 

παρέχουν. Μια τέτοια διερεύνηση απαιτείται να συνοδεύεται από την έγκυρη αξιολόγηση 

της επίδοσης των ατόμων που στηρίζονται σε πτυχές του υπό μελέτη φαινομένου στις 

οποίες εμπλέκεται η εφαρμογή των ΠΕΔΑ. Στην περίπτωση μιας επικείμενης σύγκρισης 

ανάμεσα στις δύο συνθήκες χρειάζεται να συνυπολογιστούν τρεις βασικοί άξονες: α) το 

διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι πανομοιότυπο στις δύο περιπτώσεις, 

β) η διδακτική και εργαστηριακή προσέγγιση που εφαρμόζεται πρέπει να καθοριστεί με 

τον ίδιο τρόπο σε όλες τις συνθήκες και γ) η επιλογή και ενσωμάτωση των δυναμικών 

αναπαραστάσεων πρέπει να στηρίζεται στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μαθησιακών 

επιδιώξεων (προκαθορισμένη μορφή και λειτουργία αναπαραστάσεων). Τα αποτελέσματα 

μιας τέτοιας προσπάθειας ενδεχομένως να παρέχουν την πληροφόρηση που απαιτείται για 

την τεκμηριωμένη ενσωμάτωση (ή μη) των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο καθορισμού του 

συνδυασμού εικονικών και πραγματικών περιβαλλόντων πειραματισμού στις Φυσικές 

Επιστήμες. Ταυτόχρονα, η ενδεχόμενη θετική επίδραση της εφαρμογής τέτοιων 

αναπαραστάσεων σε τέτοιες προσπάθειες νομιμοποιεί την εμπλοκή τους σε οποιοδήποτε 

συνδυασμό εικονικών με πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού επιχειρείται στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων ενοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο 

όλες τις δυνατότητες που συνοδεύουν τη χρήση τους.   

 

Γενικότερα, για την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στις 

Φυσικές Επιστήμες καθώς και για την περεταίρω διερεύνηση των ομοιοτήτων και των 

διαφορών που προκύπτουν από τη χρήση του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, κρίθηκε αναγκαία η 

διερεύνηση των διαδικασιών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του πειραματισμού σε 

εικονικά ή πραγματικά εργαστήρια. Η διερεύνηση και η κωδικοποίηση των διαδικασιών 

που έλαβαν χώρα κατά τη μαθησιακή διαδικασία σε συνδυασμό με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε σχέση με την εννοιολογική κατανόηση που προέκυψε, μπορεί να παρέχει 
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χρήσιμη πληροφόρηση αναφορικά με την ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ σε 

μελλοντικές προσπάθειες στις Φυσικές Επιστήμες. 

2.12.Σκοπός της Έρευνας 
 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στη διερεύνηση για τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των εικονικών μέσων πειραματισμού στον εργαστηριακό πειραματισμό στις 

Φυσικές Επιστήμες. Συγκεκριμένα κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

αναδιοργάνωση του υπάρχοντος πλαισίου του εργαστηριακού πειραματισμού στις Φυσικές 

Επιστήµες, µε τρόπο που να συνδυάζει τη χρήση εικονικών και πραγματικών 

εργαστηριακών περιβαλλόντων. Παρόλο που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς σε 

προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, ο προσχεδιασμένος συνδυασμός εικονικών και 

πραγματικών περιβαλλόντων πειραματισμού στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου, 

προβάλλει ως μια δυνητικά ενδιαφέρουσα λύση με το σκεπτικό ότι ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της διδακτικής/μαθησιακής πορείας μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του ενός ή του άλλου περιβάλλοντος, όπου αυτά ισχύουν. Μέσα από αυτή 

την ερευνητική προσπάθεια αναμένεται να διαφανεί πως ο στοχευμένος συνδυασμός του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ µπορεί να εφαρμοστεί σε συνάρτηση με τις μαθησιακές επιδιώξεις σε 

κάθε περίπτωση ώστε να επιτευχθεί εννοιολογική κατανόηση. Ταυτόχρονα, επειδή τα 

υπάρχοντα εικονικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από μια γκάμα πολλαπλών 

αναπαραστάσεων η παρούσα προσπάθεια στοχεύει στη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας επιπρόσθετων ΠΕΔΑ (συνδυασμός ρεαλιστικών και αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων) σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού ως προς την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης. Για αυτό το λόγο πραγματοποιείται μια προσπάθεια  

σύγκρισης της αποτελεσματικότητας εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού με ή χωρίς 

τη χρήση τέτοιων αναπαραστάσεων. Παράλληλα, η σύγκριση που διεξάγεται ανάμεσα στις 

ομάδες που εκτελούν εικονικά πειράματα στο πλαίσιο του ΠΕΕ και στις ομάδες που 

παρακολουθούν οπτικογραφημένα εικονικά πειράματα, σκοπεύει στη διερεύνηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο συνθηκών, όταν αξιοποιείται ο διδακτικός χρόνος 

που προκύπτει μέσα από την παθητική παρατήρηση των φαινομένων και της απουσίας 

ενεργούς εμπλοκής των ατόμων στην πειραματική διαδικασία. Μέσα από τις 

αναφερόμενες συγκρίσεις, προκύπτει το πλαίσιο συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα των αναφερόμενων ερευνητικών προσπαθειών 

που θεμελιώνουν εμπειρικά σε κάθε περίπτωση την επιλογή του κάθε πειραματικού μέσου. 

Παράλληλα, μέσα από τη διερεύνηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την 
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ενσωμάτωση του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, προέκυψαν ομοιότητες ή διαφορές στις εφαρμογές των 

διαφορετικών μέσων οι οποίες παρέχουν σαφείς ενδείξεις που υποστηρίζουν σε κάθε 

περίπτωση τα διαφορετικά πειραματικά μέσα (εικονικά ή πραγματικά περιβάλλοντα 

πειραματισμού στη βάση των μοναδικών τους δυνατοτήτων). 

2.13.Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας είναι τα ακόλουθα:  

• Πώς συγκρίνεται η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων που 

εργάζονται με ΠΠΕ ή ΠΕΕ, με άτομα που χρησιμοποιούν στοχευμένο συνδυασμό 

του ΠΕΕ και του ΠΠΕ;  

• Πώς συγκρίνεται η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα σε ομάδες 

που πειραματίζονται με ΠΕΕ και ομάδες που παρακολουθούν οπτικογραφημένες 

επιδείξεις πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ;  

• Πώς συγκρίνεται η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης ατόμων που 

εργάζονται με ΠEΕ και ατόμων που εργάζονται με ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ; 

• Ποιές διαδικασίες ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΠΕ, 

ΠΕΕ ή στοχευμένου συνδυασμού ΠΠΕ & ΠΕΕ) για την οικοδόμηση εννοιολογικής 

κατανόησης; 

• Ποιές διαδικασίες ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΕΕ 

ή ΠΕΕ με ΠΕΔΑ) για την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης; 

• Ποιές διαδικασίες ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΕΕ 

ή οπτικογραφημένες επιδείξεις εικονικών πειραμάτων) για την οικοδόμηση 

εννοιολογικής κατανόησης;  

• Πώς συνεισφέρουν τα εμπειρικά δεδομένα των διδακτικών παρεμβάσεων του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στη δημιουργία ενός προκαθορισμένου πλαισίου χρήσης τους για τη 

βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης;  

 

 

 

 

 

 

 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



152 
 

Διάγραμμα 4. Ερευνητική Προσέγγιση της Διερεύνησης των Ερευνητικών Ερωτημάτων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστηριακός Πειραματισμός σε Περιβάλλοντα Διερώτησης 

ΠΠΕ ΠΕΕ 

Φυσικότητα – 
αφή (physicality) 

Χρήση υλικών 
(manipulation) 

Χρήση υλικών 
(manipulation) 

ΠΕΔΑ 

Περιεκτικότητα 
(richness) 

Διαφάνεια 
(transparency) 

Διαφάνεια 
(transparency) 

Περιεκτικότητα 
(richness) 

Πιστότητα 
(fidelity) 

Δυνατότητες ΠΠΕ & ΠΕΕ ως προς την επίτευξη Εννοιολογικής Κατανόησης 

ΠΠΕ ΠΕΕ 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα  

ΠΠΕ ή ΠΕΕ vs ΠΠΕ+ΠΕΕ ΠΕΕ vs ΠΕΕ + ΠΕΔΑ ΠΕΕ vs Επιδείξεις ΠΕΕ 

ΠΠΕ ή ΠΕΕ vs ΠΠΕ+ΠΕΕ 

Ανάπτυξη και τεκμηρίωση πλαισίου συνδυασμού ΠΠΕ και ΠΕΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1.Δείγμα  
 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 191 προπτυχιακοί φοιτητές1 από το τμήμα Επιστημών 

της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι φοιτητές συμμετείχαν σε ένα εισαγωγικό 

μάθημα στις Φυσικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι 191 φοιτητές 

κατανεμήθηκαν σε 8 ομάδες οι οποίες αφορούσαν σε διαφορετικές φάσεις της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια κατανέμεται σε 4 επίπεδα συγκρίσεων 

σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των πειραματικών συνθηκών σε κάθε διδακτική 

παρέμβαση ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο υπό μελέτη συγκείμενο. 

Στο πρώτο επίπεδο, σχηματίστηκαν 3 ομάδες εκ των οποίων οι δύο ήταν οι ομάδες 

ελέγχου. Η Ομάδα Ελέγχου 1 (ΟΕ1) περιλάμβανε 23 φοιτητές οι οποίοι εργάστηκαν με 

πραγματικά υλικά σε πραγματικό εργαστήριο (ΠΠΕ). Η Ομάδα Ελέγχου 2 (ΟΕ2) 

περιλάμβανε 23 φοιτητές οι οποίοι εργάστηκαν με εικονικά υλικά σε εικονικό εργαστήριο 

(ΠΕΕ). Η Πειραματική Ομάδα 1 (ΠΟ1) περιλάμβανε 24 φοιτητές οι οποίοι εργάστηκαν με 

συνδυασμό πραγματικών και εικονικών υλικών στο εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών 

(ΠΠΕ και ΠΕΕ). Στο δεύτερο επίπεδο, σχηματίστηκε ακόμη μια ομάδα η οποία εργάστηκε 

στο πλαίσιο  του εικονικού πειραματισμού με επιπρόσθετες πολλαπλές εικονικές δυναμικά 

συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις (ΠΕΔΑ). Η Πειραματική Ομάδα 2 (ΠΟ2) περιλάμβανε 

33 φοιτητές οι οποίοι εργάστηκαν με εικονικά υλικά σε εικονικό εργαστήριο 

συνδυάζοντας ρεαλιστικές με αφαιρετικές αναπαραστάσεις, στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Στο 

τρίτο επίπεδο σχηματίστηκε άλλη μια ομάδα η οποία εργάστηκε με παρουσιάσεις 

οπτικογραφημένων πειραματικών επιδείξεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Η Πειραματική 

Ομάδα 3 (ΠΟ3) περιλάμβανε 20 φοιτητές οι οποίοι δεν αλληλεπίδρασαν με υλικά στο 

πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, αλλά παρακολούθησαν οπτικογραφημένες 

επιδείξεις των πειραμάτων του διδακτικού υλικού. Στο τέταρτο επίπεδο της έρευνας 

σχηματίστηκαν άλλες 3 ομάδες οι οποίες εφάρμοσαν την ίδια διαδικασία με το πρώτο 

επίπεδο, με τη διαφορά πως ο σχεδιασμός του στοχευμένου συνδυασμού των πραγματικών 

με τα εικονικά υλικά συμπεριέλαβε ευρήματα από την εφαρμογή του συνδυασμού που 

διεξάχθηκε στο πρώτο επίπεδο καθώς και από τις ερευνητικές προσπάθειες στο δεύτερο 

                                                 
1 Η αναφορά σε φοιτητές αναφέρεται στο σύνολο των φοιτητών και των φοιτητριών που συμμετείχαν στην 
έρευνα. 
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και το τρίτο επίπεδο. Η Ομάδα Ελέγχου 3 (ΟΕ3), περιλάμβανε 422 φοιτητές οι οποίοι 

εργάστηκαν με πραγματικά υλικά σε πραγματικό εργαστήριο (ΠΠΕ). Η Ομάδα Ελέγχου 4 

(ΟΕ4),  περιλάμβανε 36 φοιτητές οι οποίοι εργάστηκαν με εικονικά υλικά σε εικονικό 

εργαστήριο (ΠΕΕ). Η Πειραματική Ομάδα 4 (ΠΟ4) περιλάμβανε 36 φοιτητές οι οποίοι 

εργάστηκαν με συνδυασμό πραγματικών και εικονικών υλικών στο εργαστήριο των 

Φυσικών Επιστημών (ΠΠΕ και ΠΕΕ), εφαρμόζοντας ένα προκαθορισμένο πλαίσιο 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όπως περιγράφεται στη συνέχεια βασισμένο τόσο στη 

διεθνή βιβλιογραφία όσο και στα ευρήματα που προέκυψαν από τις ερευνητικές 

προσπάθειες της παρούσας εργασίας. 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν είχαν προηγούμενη συμμετοχή σε άλλα μαθήματα των 

Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ή σε άλλο Πανεπιστήμιο) σε αντίστοιχο 

περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, για την ισοδύναμη κατανομή των φοιτητών στις ομάδες 

ελέγχου και τις πειραματικές ομάδες, έγινε δημογραφικός έλεγχος των στοιχείων των 

φοιτητών καθώς και αξιολόγηση των προϋπάρχουσων τους γνώσεων στο πρώτο δοκίμιο 

που δόθηκε για το υπό μελέτη συγκείμενο Φως και Χρώμα, πριν από τη διδακτική 

παρέμβαση. Οι ομάδες χωρίστηκαν με βάση τις επιδόσεις τους στα προπειραματικά 

δοκίμια ώστε να μην διαφοροποιούνται ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 

Επιπρόσθετα, σε σχέση με το δημογραφικό έλεγχο οι μανθάνοντες σε κάθε ομάδα: α) 

είχαν παρόμοια αναλογία ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, β) είχαν τον ίδιο μέσο όρο 

ηλικίας, γ) είχαν την ίδια εθνικότητα, δ) μοιράζονταν το ίδιο σχολικό πρότυπο (σχολική 

εκπαίδευση) (όλοι οι φοιτητές/τριες ήταν απόφοιτοι δημόσιων σχολείων της κυπριακής 

εκπαίδευσης και μοιράζονταν περίπου τους ίδιους βαθμούς στις εισαγωγικές εξετάσεις για 

την ένταξη τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ε) βρίσκονταν είτε στο πρώτο είτε στο 

δεύτερο έτος των σπουδών τους. 

3.2.Διδακτικό Υλικό 
  

Το διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται και έπειτα εφαρμόζεται σε κάθε διδακτική παρέμβαση 

πρέπει να συνάδει με τους διδακτικούς στόχους. Εάν ο σκοπός που έχει τεθεί είναι η 

ενεργητική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, 

τότε οι μανθάνοντες πρέπει να εργάζονται με τέτοιο τρόπο που να απεικονίζει αυτό το 
                                                 
2 Στην περίπτωση της ΟΕ3 και της ΟΕ4, ομαδοποιήθηκαν οι φοιτητές που συμμετείχαν στην Α΄ φάση της 
έρευνας με τους φοιτητές των αντίστοιχων ομάδων της Β΄ φάσης της έρευνας,  για τη σύγκριση που 
πραγματοποιήθηκε στη Β΄ φάση της έρευνας. Η προσθήκη αυτή πραγματοποιήθηκε γιατί οι διδακτικές  
παρεμβάσεις  στις δύο φάσεις της έρευνας  που αφορούσαν  στην αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ και του 
ΠΕΕ ήταν πανομοιότυπες. 
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πνεύμα. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρησιμοποιήθηκε μια καινοτόμα διδακτική 

προσέγγιση που είχε ως αφετηρία μια διερεύνηση όπου οι μανθάνοντες μπορούσαν να 

εξοικειωθούν με τα υπό μελέτη φαινόμενα. Με το διδακτικό υλικό που χορηγήθηκε στην 

παρούσα έρευνα, αντί να εισάγονται νέες έννοιες ή αρχές με το συνηθισμένο παραδοσιακό 

τρόπο, δημιουργήθηκαν οι καταστάσεις που εισηγούνταν την αναγκαιότητα εισαγωγής 

νέων εννοιών ή τη χρησιμότητα των νέων αρχών. Με την παροχή ενός τέτοιου κινήτρου, 

φάνηκε ότι οι έννοιες δημιουργήθηκαν ως χρήσιμα επιστημονικά εργαλεία και η εισαγωγή 

μιας έννοιας αποτέλεσε μια διαδικασία στην οποία οι μανθάνοντες εμπλέκονταν ενεργά, 

προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη λειτουργία οποιασδήποτε εφαρμογής ή 

φαινομένου. Η γενίκευση και η αφαίρεση δεν προηγούνταν αλλά ακολουθούσαν, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η έννοια ή η αρχή μπορούσε να εφαρμοστεί. Τα 

πιο πάνω χαρακτηριστικά όπως έχουν περιγραφεί, σκιαγραφούν την προσέγγιση της 

Φυσικής με Διερώτηση (π.χ. McDermott et al. 1996). 

 

Το διδακτικό υλικό «Φυσική με Διερώτηση» βασίζεται σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη 

ακολουθία πειραμάτων και ασκήσεων, η οποία εγκυροποιήθηκε μέσω εκτεταμένης 

έρευνας σε εργαστηριακά μαθησιακά περιβάλλοντα. Αρκετά πειράματα του 

αναφερόμενου διδακτικού υλικού διεξάγονται μέσω της στρατηγικής Πρόβλεψη–

Παρατήρηση–Επεξήγηση, στο πλαίσιο του κοινωνικοοικοδομιστικού προτύπου της 

διερώτησης (βλ. Duit & Treagust, 1998; Wells, 1999), το οποίο περιλαμβάνει την 

οικοδόμηση της γνώσης ανάμεσα σε μια κοινότητα μανθανόντων σε εργαστηριακά 

περιβάλλοντα μάθησης (Roth & Roychoudhury, 1993). Το οικοδομιστικό πρότυπο στο 

οποίο στηρίζεται το διδακτικό υλικό «Φυσική με Διερώτηση» αποκλείει την απομόνωση 

της διδακτικής των μερών του σε όλα τα συγκείμενα που περιλαμβάνει. Με άλλα λόγια, ο 

σχεδιασμός του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού στηρίζεται στην οικοδόμηση της 

γνώσης που επιτυγχάνεται στα προηγούμενα μέρη του υλικού. Συνεπώς, η επίτευξη των 

μαθησιακών επιδιώξεων έρχεται μέσα από τις εμπειρίες των μανθανόντων κατά τη 

διεκπεραίωση της ακολουθίας των δραστηριοτήτων με προσθετικό τρόπο. Το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του αναφερόμενου διδακτικού υλικού έχει επιδράσεις στο 

τρόπο ερμηνείας και συζήτησης των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε διδακτικής 

παρέμβασης. 

 

Η συγκεκριμένη στρατηγική Πρόβλεψη–Παρατήρηση-Επεξήγηση [βλ. White & Gunstone, 

(1989, 1992) για λεπτομέρειες, και Tao & Gunstone, (1999) και Zacharia (2005) για 

επιτυχημένα παραδείγματα της συγκεκριμένης στρατηγικής], εμπλέκει τους μανθάνοντες 
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σε τρία θεμελιώδη βήματα στην πειραματική διαδικασία: το στάδιο της πρόβλεψης, το 

στάδιο της παρατήρησης και το στάδιο της επεξήγησης. Στο στάδιο της πρόβλεψης 

ζητείται από τους μανθάνοντες να κάνουν μια πρόβλεψη για τις συνέπειες του τρέχοντος 

πειράματος και έπειτα να εξηγήσουν το συλλογισμό τους. Στο στάδιο της παρατήρησης, οι 

μανθάνοντες διεξάγουν το πείραμα και παρατηρούν τις συνέπειες της προσπάθειας τους. 

Έπειτα στο στάδιο της επεξήγησης, οι μανθάνοντες καλούνται να αντιμετωπίσουν 

οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στην πρόβλεψη που έκαναν και στις παρατηρήσεις που 

διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια του πειράματος. Το στάδιο της επεξήγησης λειτουργεί και ως 

ένας προσωπικός αναστοχαστικός μηχανισμός (π.χ. για την αξιολόγηση δεδομένων και 

αποδείξεων, στη συνειδητοποίηση των επιστημολογικών πεποιθήσεων του καθεαυτού 

πειράματος) και ως μια ευκαιρία για την έναρξη του σχεδιασμού των επόμενων βημάτων 

της διερεύνησης (π.χ. δημιουργία και επαναπροσδιορισμός περεταίρω υποθέσεων, 

σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεχών πειραμάτων). Ένας πρωταρχικός στόχος της 

συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η εισαγωγή της γνωστικής σύγκρουσης όταν τα 

δεδομένα/πληροφορίες που έχουν συλλεγεί μέσω των πειραμάτων του διδακτικού υλικού 

Φυσική με Διερώτηση (στάδιο παρατήρησης), συγκρούονται με τις ιδέες, τις αντιλήψεις και 

τις θεωρίες των μανθανόντων, που έχουν παρουσιαστεί στο στάδιο της πρόβλεψης. Ένας 

άλλος στόχος της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η ενδυνάμωση των περιπτώσεων όπου 

τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις παρατηρήσεις υποστηρίζουν τις προβλέψεις των 

μανθανόντων, ενώ παράλληλα προωθείται η νοοτροπία της συνεχούς διερεύνησης 

πρωτογενών ή μη δεδομένων για την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων τους μέσα από τις 

επιστημονικές αποδείξεις. Σε αυτό το πλαίσιο οι μανθάνοντες καλούνται: α) να 

αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις ή τις πεποιθήσεις τους, β) να αξιολογήσουν την αξία αυτών 

των πεποιθήσεων και γ) σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο να αποφασίσουν κατά πόσο θα 

αναδιοργανώσουν τις αρχικές τους ιδέες (στάδιο επεξήγησης).  

 

Ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής Πρόβλεψη–Παρατήρηση-Επεξήγηση, στο 

πλαίσιο του «Φυσική με Διερώτηση» είναι πως έχει τις βάσεις της σε μια συνεργατική και 

αλληλεπιδραστική μαθησιακή διαδικασία (Wells, 1999) η οποία απαιτεί την 

επαναδιαπραγμάτευση των ιδεών και των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι μανθάνοντες σε 

όλα τα βήματα της, καθώς και την αμοιβαία και ισοδύναμη οικοδόμηση της γνώσης και 

της κατανόησης στο πλαίσιο της ομάδας, μέσα από τη συμπλήρωση και οικοδόμηση της 

γνώσης από τις ιδέες όλων των μελών της ομάδας (Damon & Phelps, 1989; Duit & 

Treagust, 1998). Επιπρόσθετα, η γνωστική σύγκρουση προκύπτει μέσα από τη συνεργασία 

των μελών της ομάδας κατά τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της συγκεκριμένης 
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στρατηγικής, όταν οι μανθάνοντες διαφωνούν μεταξύ τους σε σχέση με τις ερμηνείες ή τις 

προσεγγίσεις τους σε αντίστοιχα έργα. Για την επίλυση της διαφωνίας τους, πρέπει οι 

μανθάνοντες να δικαιολογούν και να υπερασπίζονται τις θέσεις τους, γεγονός που τους 

ωθεί στον αναστοχασμό. Το αναφερόμενο γνωστικό πλεονέκτημα στηρίζεται στην 

Πιαζετιανή προοπτική η οποία ισχυρίζεται πως η κοινωνικό-γνωστική σύγκρουση 

προκύπτει όταν οι μανθάνοντες αναφέρονται σε ανεπαρκείς ή διαφορετικές απόψεις κατά 

τη διάρκεια της εργασίας τους στις ομάδες (Piaget, 1985). Η ανισορροπία που προκαλείται 

σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτεί επίλυση, γεγονός που απαιτεί τον αναστοχασμό των 

αντιλήψεων και των επιστημολογικών πεποιθήσεων των μανθανόντων καθώς και την 

ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων ερμηνειών που στηρίζονται στη δική τους προοπτική 

(Crook, 1994; Hammer, 1995). 

 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα των τελευταίων δύο δεκαετιών, έχουν αποδείξει πως ο 

μοναδικός συνδυασμός των στοιχείων της διερώτησης, του κοινωνικο-οικοδομιστικού 

προτύπου και της στρατηγικής Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Επεξήγηση, καθιστά το 

συγκεκριμένο διδακτικό υλικό ως αποτελεσματικό στην προώθηση επουσιωδών εμπειριών 

εργαστηριακού πειραματισμού μέσω του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ ή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αφού 

προωθεί την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Redish & 

Steinberg, 1999; Zacharia, 2007; Zacharia & Constantinou, 2008). Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να τονιστεί πως η εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, στο πλαίσιο του διδακτικού 

υλικού «Φυσική με Διερώτηση» επιτυγχάνει τόσο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων 

του κάθε πειραματικού μέσου όσο και τη συνεισφορά της παιδαγωγικής αξιοποίησης του 

διδακτικού υλικού (στοιχεία διερώτησης, κοινωνικο-οικοδομιστικό πρότυπο και 

στρατηγική Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Επεξήγηση). 

3.2.1.Διδακτικό Υλικό: Φως και Χρώμα 
 

Για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας χρησιμοποιήθηκε το διδακτικό 

υλικό Φως και Χρώμα από το πρόγραμμα «Φυσική με Διερώτηση» (McDermott & The 

Physics Education Group, 1996). Το διδακτικό υλικό «Φως και Χρώμα» όπως 

σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα Φυσική με Διερώτηση (Mc Dermott et al. 1996), 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

1) Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στο Φως 

2) Κεφάλαιο 2. Πηγές, διαφράγματα και οθόνες 

3) Κεφάλαιο 3. Φωτογραφικές Μηχανές μικρής οπής 
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4) Κεφάλαιο 4. Σκιές 

5) Κεφάλαιο 5. Βαφές 

6) Κεφάλαιο 6. Έγχρωμο Φως 

7) Κεφάλαιο 7. Βαφές κάτω από το Έγχρωμο Φως 

Η αναπροσαρμογή του διδακτικού υλικού κρίθηκε αναγκαία για τη διεξαγωγή της 

παρέμβασης και πραγματοποιήθηκε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων για τη 

διασφάλιση της μεθοδολογικής εγκυρότητας της έρευνας:  

α) Το διδακτικό υλικό να δύναται να διεξαχθεί χρονικά σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

β) Η αναπροσαρμογή του υλικού να δίνει έμφαση στο εννοιολογικό περιεχόμενο των 

ιδιοτήτων του έγχρωμου φωτός, συγκείμενο στο οποίο επικεντρώθηκε η διεξαγωγή των 

διδακτικών παρεμβάσεων για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών 

εφαρμογών και συνδυασμών του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 

γ) Η αναπροσαρμογή του διδακτικού υλικού να επιτρέπει την εφαρμογή του τόσο με 

πραγματικά υλικά σε πραγματικό εργαστήριο όσο και με εικονικά υλικά σε εικονικό 

εργαστήριο. 

 

Η στοχευμένη αναπροσαρμογή του διδακτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, 

ώστε η συνεχής ακολουθία δραστηριοτήτων που σχηματίστηκε, ενσωμάτωνε τα βασικά 

στοιχεία όλων των κεφαλαίων που περιλαμβάνονταν στο Φως και Χρώμα του Φυσική με 

Διερώτηση (η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων δεν έγινε με την ίδια έμφαση σε όλα τα 

κεφάλαια). Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας το αναθεωρημένο διδακτικό υλικό 

περιλάμβανε τα ακόλουθα κεφάλαια: 

1) Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στο Φως 

2) Κεφάλαιο 2. Σκιές 

3) Κεφάλαιο 3. Βαφές 

4) Κεφάλαιο 4. Έγχρωμο Φως 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η μελέτη του φωτός κάνοντας παρατηρήσεις με τη 

χρήση κλεφτοφάναρων, και οθόνων καθώς και σημειακών λαμπτήρων και νηματωδών 

λαμπτήρων ως πηγών φωτός. Σε αυτό το κεφάλαιο διεξάγεται η διερεύνηση των φωτεινών 

περιοχών που σχηματίζονται στην οθόνη καθώς και η πορεία που ακολουθεί το φως σε 

διάφορες περιπτώσεις, παρουσιάζοντας την τόσο λεκτικά όσο και διαγραμματικά. Στη 

συνέχεια στο κεφάλαιο 2 χρησιμοποιήθηκαν οι ιδέες που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 1 

για την επεξήγηση πιο πολύπλοκων φαινομένων όπως ήταν για παράδειγμα ο σχηματισμός 

σκιών από διαφορετικές ή περισσότερες πηγές φωτός από τον αντίστοιχο σχηματισμό 

σκιών από μια σημειακή φωτεινή πηγή ή ένα φανάρι. Τα κεφάλαια 3 και 4 αποτέλεσαν το 
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δεύτερο μέρος των διδακτικών παρεμβάσεων κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ο 

πειραματισμός με τις βαφές και το έγχρωμο φως. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 3 

εξετάστηκε η ανάμειξη βαφών διαφορετικών χρωμάτων, για την παραγωγή 

συγκεκριμένων χρωμάτων βαφών και πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση τους σε 

κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά χρώματα.  Στο κεφάλαιο 4 αναπτύχθηκε ένας 

τρόπος σκέψης για την επεξήγηση των παρατηρήσεων των μανθανόντων με βάση το φως 

που φτάνει στα μάτια τους. Με βάση τις παρατηρήσεις τους στις πλείστες περιπτώσεις 

οικοδομήθηκε ένα μοντέλο, το οποίο βοήθησε τους μανθάνοντες στην πρόβλεψη του 

χρώματος ενός αντικειμένου, όταν αυτό φωτιζόταν από διαφορετικές φωτεινές πηγές 

έγχρωμου φωτός.  

3.2.2.Μαθησιακές Επιδιώξεις της Ενότητας 
 

Μέσα από την αναπροσαρμογή και την εφαρμογή του διδακτικού υλικού στο Φως και 

Χρώμα, προέκυψαν οι ακόλουθες μαθησιακές επιδιώξεις: 

o Επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης σχετικά με το φαινόμενο διάδοσης του φωτός. 

o Επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης σχετικά με την αναγνώριση της λειτουργίας 

των χρωμάτων, τις αναμείξεις τους και τη διαφοροποίηση τους στις βαφές και στο 

έγχρωμο φως.  

o Απόκτηση δεξιοτήτων συλλογισμού μέσω του σχεδιασμού πειραμάτων που να 

περιλαμβάνει έλεγχο μεταβλητών.  

o Καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, συλλογή 

δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων).  

o Οικοδόμηση επεξηγήσεων μέσα από αυθεντικές παρατηρήσεις. 

o Ενεργός εμπλοκή των μανθανόντων σε ένα αναστοχαστικό και συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης. 

3.2.3.Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας 
 
Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης περιλάμβανε τέσσερα κεφάλαια. Οι μαθησιακοί 

στόχοι της ενότητας παρουσιάζονται πιο κάτω για κάθε κεφάλαιο χωριστά και 

αντιστοιχούν στις αναφερόμενες μαθησιακές επιδιώξεις. 

 

Κεφάλαιο 1.Εισαγωγή στο Φως 

Μέσα από τη διεκπεραίωση του κεφαλαίου 1 του παρόντος διδακτικού υλικού οι φοιτητές 

αναμενόταν: 
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• Να αποκτήσουν εμπειρίες με αντικείμενα που μπορούν να δουν και αντικείμενα 

που δεν μπορούν να δουν.  

• Να διαπιστώσουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορούν να δουν 

ένα αντικείμενο. 

• Να περιγράφουν λεκτικά και διαγραμματικά τον τρόπο με τον οποίο το φως 

ταξιδεύει.  

• Να εφαρμόζουν την ιδιότητα του φωτός να ταξιδεύει στο χώρο ώστε να επεξηγούν 

τις παρατηρήσεις τους.  

• Να αποκτήσουν εμπειρίες και να διαπιστώσουν την ευθύγραμμη πορεία διάδοσης 

του φωτός. 

• Να οικοδομούν επεξηγήσεις σχετικά με την ευθύγραμμη πορεία του φωτός, ώστε 

να δικαιολογούν τις παρατηρήσεις τους. 

• Να αναγνωρίζουν και να διαφοροποιούν τις διαφορετικές όψεις προβολής μιας 

φωτεινής περιοχής σε μια οθόνη. 

• Να σχεδιάζουν διαγράμματα για να τεκμηριώνουν τη δημιουργία μιας φωτεινής 

περιοχής στην οθόνη. 

• Να υπολογίζουν με τη μέθοδο των όμοιων τριγώνων το μέγεθος μιας φωτεινής 

περιοχής στην οθόνη. 

• Να εφαρμόζουν τις ιδιότητες της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός για να 

ερμηνεύουν φαινόμενα με 2 ή περισσότερους λαμπτήρες. 

• Να οικοδομήσουν ένα μοντέλο που να επεξηγεί τις παρατηρήσεις που προκύπτουν 

από μια εκτεταμένη πηγή φωτός. 

• Να αναδομήσουν το μοντέλο της εκτεταμένης πηγής φωτός σε πολλές σημειακές 

πηγές που τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη. 

 

Κεφάλαιο 2.Σκιές 

Μέσα από τη διεκπεραίωση του κεφαλαίου 2 του παρόντος διδακτικού υλικού οι φοιτητές 

αναμενόταν 

• Να σχεδιάζουν πειράματα που να περιλαμβάνουν έλεγχο μεταβλητών. 

• Να αντιληφθούν τη φύση της σκιάς. 

• Να διαπιστώσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχήμα και το μέγεθος της 

σκιάς. 

• Να δημιουργούν διαγράμματα για να προβλέπουν το μέγεθος της σκιάς διαφόρων 

αντικειμένων. 
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• Να ελέγχουν τις προβλέψεις τους μέσα από πειράματα. 

• Να υπολογίζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου ή συστήματος 

αντικειμένων. 

• Να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση για τις ιδιότητες των σκιών, το σχήμα και 

το μέγεθος τους. 

 

Κεφάλαιο 3.Βαφές 

Μέσα από τη διεκπεραίωση του κεφαλαίου 3 του παρόντος διδακτικού υλικού οι φοιτητές 

αναμενόταν: 

• Να αναγνωρίζουν τα κύρια χρώματα βαφών. 

• Να αναγνωρίζουν τα δευτερεύοντα χρώματα βαφών. 

• Να αποκτήσουν εμπειρίες με την ανάμειξη χρωμάτων βαφών. 

• Να αναγνωρίζουν και να ορίζουν τα συμπληρωματικά χρώματα βαφών 

• Να διενεργούν αναμείξεις χρωμάτων και να κατηγοριοποιούν τα χρώματα 

σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους στις αναμείξεις. 

 

Κεφάλαιο 4.Έγχρωμο Φως 

Μέσα από τη διεκπεραίωση του κεφαλαίου 4 του παρόντος διδακτικού υλικού οι φοιτητές 

αναμενόταν: 

• Να αποκτήσουν εμπειρίες με τις έγχρωμες δέσμες φωτός. 

• Να αναγνωρίζουν και να ορίζουν τα κύρια χρώματα του φωτός. 

• Να αναγνωρίζουν και να ορίζουν τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός. 

• Να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα κύρια χρώματα του φωτός και τα κύρια 

χρώματα των βαφών. 

• Να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός και τα 

δευτερεύοντα χρώματα των βαφών. 

• Να διενεργούν αναμείξεις  έγχρωμων δεσμών φωτός. 

• Να κατηγοριοποιούν τα χρώματα του φωτός σε κύρια, δευτερεύοντα και 

συμπληρωματικά. 

• Να αναφέρουν τις βασικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην ανάμειξη 

χρωμάτων φωτός και την ανάμειξη χρωμάτων βαφών. 

• Να διερευνήσουν τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων. 

• Να αποκτήσουν εμπειρίες με τη χρήση των χρωματικών φίλτρων. 
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• Να διερευνήσουν τη λειτουργία του πρίσματος και της ανάλυσης του λευκού 

φωτός. 

• Να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στο έγχρωμο φως του φαναριού και το 

έγχρωμο φως που δημιουργείται από το χρωματικό φίλτρο. 

• Να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση για το έγχρωμο φως και τις ιδιότητες του 

καθώς των κανόνων λειτουργίας του σε σχέση με τις βαφές. 

• Να ερμηνεύουν φαινόμενα της καθημερινότητας που σχετίζονται με τους κανόνες 

του έγχρωμου φωτός (π.χ. ουράνιο τόξο). 

 

Όλα τα πειράματα που περιλήφθηκαν στο διδακτικό υλικό στόχευαν πέρα από τους 

αναφερόμενους στόχους και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου 

(παρατήρηση, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων). 

Σε όλα τα πειράματα οι φοιτητές καλέστηκαν να κάνουν παρατηρήσεις, να συλλέγουν 

δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα σε σχέση με τα αποτελέσματα στα οποία 

κατέληγαν. Μέσα από τέτοιες επιστημονικές διαδικασίες οικοδομήθηκαν επεξηγήσεις για 

τις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Η ενεργός εμπλοκή των μανθανόντων στο 

αναστοχαστικό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης που σχεδιάστηκε, αποτέλεσε 

προϋπόθεση για την εκτέλεση όλων των έργων του διδακτικού υλικού, αφού αυτό 

σχεδιάστηκε με γνώμονα το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης και σε αυτή τη βάση η 

ενεργός εμπλοκή των μανθανόντων αποτελεί θεμελιώδης αρχή3. 

3.3.Πειραματικά Υλικά 
 

3.3.1.Πραγματικό Εργαστήριο 
 

Ο ΠΠΕ περιλάμβανε τη χρήση πραγματικών οργάνων (π.χ. χάρακες), αντικειμένων (π.χ. 

κύβοι και μεταλλικοί δακτύλιοι) και υλικών (π.χ. φωτεινές πηγές όπως λαμπτήρες, 

φανάρια, διαφορετικά χρωματικά φίλτρα, επιδιασκόπεια) σε ένα συμβατικό εργαστήριο 

των Φυσικών Επιστημών. Κατά τη διάρκεια του ΠΠΕ, υπήρχε ανατροφοδότηση στους 

μανθάνοντες μέσω της συμπεριφοράς του πραγματικού συστήματος/πειραματικής 

διάταξης (π.χ. μορφή/σχήμα της σκιάς στην οθόνη) και μέσω των οργάνων που 

                                                 
3Η αναφερόμενη αρχή παραβιάστηκε σκόπιμα στην πειραματική συνθήκη παρακολούθησης 
οπτικογραφημένων επιδείξεων (ΠΟ3) λόγω της φύσης της αναφερόμενης συνθήκης σύμφωνα με τον 
ερευνητικό σχεδιασμό. 
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χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση και την παρακολούθηση των πειραματικών 

διατάξεων (π.χ. χάρακες). 

3.3.2.Εικονικό Εργαστήριο  
 

Ο ΠΕΕ περιλάμβανε τη χρήση εικονικών οργάνων (π.χ. χάρακες), αντικειμένων (π.χ. 

κύβοι και μεταλλικοί δακτύλιοι) και υλικών (π.χ. φωτεινές πηγές όπως λαμπτήρες, 

φανάρια, διαφορετικά χρωματικά φίλτρα και επιδιασκόπεια) για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων σε ένα εικονικό εργαστήριο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα 

περισσότερα πειράματα της έρευνας διεξάχθηκαν στο εικονικό εργαστήριο «Σκιές και 

Χρώματα»  (βλ. Hatzikraniotis et al., 2007). Το εικονικό εργαστήριο «Σκιές και 

Χρώματα» (βλ. Διάγραμμα 5), επιλέγηκε λόγω της πιστότητας του και κυρίως λόγω των 

χαρακτηριστικών του, τα οποία φαίνεται να διατηρούν τα στοιχεία και τις 

αλληλεπιδράσεις που απαιτούνται από το αναθεωρημένο διδακτικό υλικό «Φως και 

Χρώμα». Στο ανοικτό εικονικό περιβάλλον του συγκεκριμένου εικονικού εργαστηρίου οι 

ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ, είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να διεξάγουν τα 

πειράματα που αναφέρονται στο Φως και Χρώμα, εμπλέκοντας και χρησιμοποιώντας «τα 

ίδια υλικά» που χρησιμοποίησαν οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν τον ΠΠΕ. Στο εικονικό 

εργαστήριο «Σκιές και Χρώματα» οι μανθάνοντες εργάστηκαν σε ένα εικονικό πάγκο στον 

οποίο διεξήγαγαν τα πειράματα, χειρίζονταν τα εικονικά αντικείμενα στις πειραματικές 

διατάξεις, τα εικονικά υλικά των οποίων οι ιδιότητες τους διερευνήθηκαν και εικονικά 

όργανα (π.χ. χάρακες) ή χώροι επιδείξεων (π.χ. οθόνη), όπως φαίνεται στo Διάγραμμα 5. 

Οι μανθάνοντες είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν εικονικά τις δικές τους 

πειραματικές διατάξεις μέσα από την άμεση χρήση των αντικειμένων, των υλικών και των 

εικονικών οργάνων. Το συγκεκριμένο λογισμικό παρείχε ανατροφοδότηση μέσα από τη 

διεξαγωγή των εικονικών πειραμάτων και την παρουσίαση των πληροφοριών (π.χ. 

απόσταση, χρώμα) μέσα από τις εικονικές αναπαραστάσεις του λογισμικού. Το λογισμικό 

δεν παρείχε οποιαδήποτε ανατροφοδότηση κατά τη δημιουργία της εικονικής 

πειραματικής διάταξης. Ο βαθμός της ανατροφοδότησης ήταν ανάλογος με αυτόν που 

παρέχεται από το διδακτικό υλικό. Παρόλα αυτά, οι ενδεχόμενες διαφορετικές συζητήσεις 

που έγιναν λόγω των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών και των πλεονεκτημάτων που 

παρέχονται σε κάθε πείραμα (σύμφωνα με το πειραματικό μέσο) διερευνήθηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το εικονικό 

περιβάλλον «Σκιές και Χρώματα» δεν υποστήριζε τη διεξαγωγή των πειραμάτων λόγω 

λειτουργικών περιορισμών, επιπρόσθετες εξωτερικές εικονικές αναπαραστάσεις 
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χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων του εικονικού 

περιβάλλοντος (βλ. Διαγράμματα 6 και 7). Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις 

πειραματισμού με νηματώδεις λαμπτήρες απαιτήθηκε ο πειραματισμός με εξωτερικές 

εικονικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ, για την 

αντιμετώπιση του λειτουργικού περιορισμού του εικονικού περιβάλλοντος που 

χρησιμοποιήθηκε, αφού δεν υποστήριζε το συγκεκριμένο είδος λαμπτήρων (βλ. 

Διάγραμμα 7). 

 

 

 

 
 
 

Διάγραμμα 5. Το Εικονικό Εργαστήριο Optilab 
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Διάγραμμα 6. Ανάμειξη κύριων χρωμάτων στις Βαφές 
 
 

 
 
Διάγραμμα 7. Δημιουργία φωτεινής περιοχής στην οθόνη από ένα νηματώδη λαμπτήρα 
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3.3.3.Εικονικό Εργαστήριο σε συνδυασμό με Πολλαπλές Εικονικές Δυναμικά 
συσχετιζόμενες Αναπαραστάσεις (μοντελοχώρος και πρόσοψη οθόνης) 
 

Η ομάδα που εργάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΕ, χρησιμοποιώντας Πολλαπλές Εικονικές 

Δυναμικά συσχετιζόμενες Αναπαραστάσεις (ΠΟ2) (ΠΕΔΑ), χρησιμοποίησε το ίδιο 

εικονικό εργαστήριο (Σκιές και Χρώματα, βλ. Hatzikraniotis et al., 2007) το οποίο της 

παρείχε δύο επιπρόσθετες δυνατότητες, σε σχέση με τις ομάδες που εργάστηκαν μόνο στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ, χωρίς την εφαρμογή των ΠΕΔΑ. Συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε ο μοντελοχώρος (μια επιπρόσθετη εικονική αφαιρετική αναπαράσταση η 

οποία περιλαμβάνεται στο εικονικό εργαστήριο), ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε από όλες 

τις ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ. Ο μοντελοχώρος έδινε τη δυνατότητα της 

συμβολικής/αφαιρετικής αναπαράστασης της διάδοσης του φωτός από όλες τις φωτεινές 

πηγές, επιδεικνύοντας διαγραμματικά τις φωτεινές δέσμες και τη συμπεριφορά τους όταν 

στην πορεία τους παρουσιάζονταν αδιαφανή εμπόδια (π.χ. αντικείμενα) ή χρωματικά 

φίλτρα. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε μια εικονική αναπαράσταση η οποία παρουσίαζε 

την οθόνη της πειραματικής διάταξης σε πρόσοψη, πέρα από την οθόνη που 

χρησιμοποιήθηκε στον εικονικό πάγκο του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο του ΠΕΕ, οι δύο 

«επιπρόσθετες αναπαραστάσεις» προσαρμόστηκαν στο εικονικό περιβάλλον με δυναμικά 

συσχετιζόμενο τρόπο, αφού κάθε μεταβολή στην πειραματική διάταξη παρουσιαζόταν 

απευθείας στις αναπαραστάσεις του μοντελοχώρου και της πρόσοψης της οθόνης.  

3.3.4.Οπτικογραφημένες επιδείξεις πειραμάτων  
 
Η Πειραματική Ομάδα 3 (ΠΟ3) παρακολούθησε επιδείξεις πειραμάτων στο πλαίσιο του 

ΠΕΕ. Συγκεκριμένα σε αυτή την ομάδα δεν δόθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής πειραμάτων 

μέσα από τη χρήση εικονικών υλικών και η εμπλοκή των ατόμων περιορίστηκε στην 

παθητική παρακολούθηση οπτικογραφημένων επιδείξεων πειραμάτων που διεξάχθηκαν σε 

εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού. Οι επιδείξεις των πειραμάτων διεξάχθηκαν στο 

ίδιο εικονικό εργαστήριο που χρησιμοποιήθηκε και από τις ομάδες ελέγχου που 

εργάστηκαν με εικονικά πειράματα (Σκιές και Χρώματα), και αφού οπτικογραφήθηκαν, 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής της ενότητας «Φως και Χρώμα» με βάση το ίδιο 

χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε και για τις άλλες ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα.   
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3.4.Ερευνητικός Σχεδιασμός 
 

Οι 191 προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του  Πανεπιστημίου 

Κύπρου που έλαβαν μέρος στην έρευνα χωρίστηκαν στις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με 

τις δύο φάσεις της έρευνας: Ομάδα Ελέγχου 1 (Α΄ φάση),  Ομάδα Ελέγχου 2 (Α΄ φάση), 

Ομάδα Ελέγχου 3 (Β΄ φάση), Ομάδα Ελέγχου 4 (Β΄ φάση), Πειραματική Ομάδα 1 (Α΄ 

φάση), Πειραματική Ομάδα 2 (Β΄ φάση),  Πειραματική Ομάδα 3 (Β΄ φαση) και 

Πειραματική Ομάδα 4 (Β΄ φάση) (βλ. Πίνακα 3). Οι εργασίες του διδακτικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε (Φυσική με Διερώτηση, McDermott & The Physics Education Group, 

1996), προϋπέθεταν ομαδική εργασία και βασίζονταν στη συνεργατική μάθηση και για το 

σκοπό αυτό η κάθε ομάδα χωρίστηκε σε υποομάδες των τριών η των τεσσάρων ατόμων.  

 

Πίνακας 3. Περιβάλλοντα πειραματισμού για τη διεξαγωγή του διδακτικού υλικού 
 
ΟΜΑΔΑ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
Ομάδα Ελέγχου 1 Α ΠΠΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Ομάδα Ελέγχου 2 Α ΠΕΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Πειραματική Ομάδα 1 Α ΠΠΕ + ΠΕΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Ομάδα Ελέγχου 3 Β ΠΠΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Ομάδα Ελέγχου 4 Β ΠΕΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Πειραματική Ομάδα 2 Β ΠΕΕ + ΠΕΔΑ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Πειραματική Ομάδα 3 Β Οπτικογραφήσεις ΠΕΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
Πειραματική Ομάδα 4 Β ΠΠΕ + ΠΕΕ Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 
 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις της έρευνας διεξάχθηκαν σε όλες τις ομάδες στο ίδιο χρονικό 

διάστημα. Το χρονικό διάστημα στο οποίο έγιναν οι παρεμβάσεις καθορίστηκε σε ένα 

ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλες οι παρεμβάσεις έγιναν στο εργαστήριο των Φυσικών 

Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι 

συναντήσεις γίνονταν μια φορά την εβδομάδα και διαρκούσαν μία ώρα και τριάντα λεπτά. 

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα που ίσχυσε για όλες τις ομάδες κατά τη 

διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων και στις δύο φάσεις της έρευνας. Έπειτα στα 

διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 8, 9, 10 και 11) παρουσιάζονται όλες οι 

ομάδες των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 
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Ομάδα Ελέγχου 1 (ΟΕ1): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ΠΠΕ (Α΄ φάση), Ομάδα Ελέγχου 2 (ΟΕ2): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ΠΕΕ (Α΄ 
φάση), Πειραματική Ομάδα 1 (ΠΟ1): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ (Α΄ φάση), Ομάδα Ελέγχου 3 (ΟΕ3): οι 
συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ΠΠΕ (Β΄ φάση), Ομάδα Ελέγχου 4 (ΟΕ4): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ΠΕΕ (Β΄ φάση), Πειραματική Ομάδα 2 
(ΠΟ2): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ (Β΄ φάση), Πειραματική Ομάδα 3 (ΠΟ3): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν 
επιδείξεις οπτικογραφημένων πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ (Β΄ φάση), Πειραματική Ομάδα 4 (ΠΟ4): οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ΠΠΕ σε 
συνδυασμό με τον ΠΕΕ (Β΄ φάση). 

Πίνακας 4. Χρονοδιάγραμμα για όλες τις πειραματικές συνθήκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
 
Δράσεις Χρόνος 

 ΟΕ1 ΟΕ2 ΠΟ1 ΟΕ3 ΟΕ4 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ4 

 Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Ώρες 
(εβδομάδα) 

Φ&Χ δοκίμιο 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Δοκίμιο 1 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

Εισαγωγή 0.5 (2) 0.5 (2) 0.5 (2) 0.5 (2) 0.5 (2) 0.5 (2) 0.5 (2) 0.5 (2) 

Κεφάλαιο 1 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 4.5 (2-5) 

Δοκίμιο 1 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 

Δοκίμιο 2 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 

Κεφάλαιο 2 3 (6-7) 3 (6-7) 3 (6-7) 3 (6-7) 3 (6-7) 3 (6-7) 3 (6-7) 3 (6-7) 

Δοκίμιο 2 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 

Δοκίμιο 3 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 

Κεφάλαιο 3 3 (8-9) 3 (8-9) 3 (8-9) 3 (8-9) 3 (8-9) 3 (8-9) 3 (8-9) 3 (8-9) 

Δοκίμιο 3 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 

Δοκίμιο 4 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 

Κεφάλαιο 4 6 (10-13) 6 (10-13) 6 (10-13) 6 (10-13) 6 (10-13) 6 (10-13) 6 (10-13) 6 (10-13) 

Δοκίμιο 4 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) 

Φ&Χ δοκίμιο  2(15) 2(15) 2(15) 2(15) 2(15) 2(15) 2(15) 2(15) 

Σύνολο  29 29 29 29 29 29 29 29 
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Στις περιπτώσεις των ομάδων που πραγματοποιήθηκε η συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ, ακολούθησε το συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο προέκυψε με 

βάση την αρχική ιδέα του υφιστάμενου θεωρητικού πλαισίου, όπου η επιλογή του κάθε 

πειραματικού μέσου καθορίζεται με βάση τις δυνατότητες του σε συνδυασμό με τις 

εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις. Οι δυνατότητες του κάθε πειραματικού μέσου 

προέκυψαν μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και κωδικοποιούνται ρητά στην 

αναφερόμενη επισκόπηση της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, η αρίθμηση των 

δυνατοτήτων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

αποτελεί την κωδικοποίηση των αντίστοιχων δυνατοτήτων στο μεθοδολογικό πλαίσιο του 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που εφαρμόστηκε. Στον Πίνακα 5 καθορίζεται η 

επιλογή του κάθε πειραματικού μέσου σύμφωνα με τις μαθησιακές επιδιώξεις που τέθηκαν 

από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, και  στη συνέχεια τεκμηριώνεται η κάθε 

επιλογή με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Μέσα από αυτή την τεκμηρίωση ορίζεται ο ΠΠΕ 

ή ο ΠΕΕ για τη διεξαγωγή του κάθε μέρους των πειραμάτων του διδακτικού υλικού (βλ. 

Πίνακα 6).  

 
Πίνακας 5. Σύνδεση μαθησιακών επιδιώξεων με τις δυνατότητες του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

όπως καθορίζονται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία 
 
Μαθησιακή επιδίωξη που 
εξυπηρετείται από τις 

δυνατότητες του ΠΠΕ και 
του ΠΕΕ 

Πειραματικό 
μέσο Δυνατότητες Βιβλιογραφική 

Αναφορά  

 
Παρατήρηση 
πραγματικού φαινομένου  
 

 
ΠΠΕ 

Παροχή αυθεντικής –
χειροπιαστής 
εμπειρίας. 

NSTA, 2007 

Εμπειρία συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών/ 
ιδιοτήτων ενός 
πραγματικού 
αντικειμένου. 
 

ΠΠΕ 
Αίσθηση της 
σκληρότητας, της 
υφής ενός υλικού κλπ.   

Loomis & 
Lederman, 
1986 

Εμπειρία και ανάπτυξη 
συγκεκριμένων 
κιναισθητικών 
δεξιοτήτων.  

ΠΠΕ 

Χρήση πραγματικών 
υλικών και 
πειραματικών 
διατάξεων. 

Zacharia & 
Olympiou, 
2011 

 
Σχεδιασμός ενός νέου 
πειράματος στο 
εργαστήριο για πρώτη 
φορά. 

ΠΠΕ 

 
Αναγκαία η 
ρεαλιστική 
αλληλεπίδραση με 
υλικά και μοντέλα στο 
εργαστήριο 
(πραγματική εμπειρία) 

Steinberg, 2000
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αφού οι μανθάνοντες 
κινούνται και 
ενεργούν στον 
πραγματικό κόσμο. 

 
Συλλογή πλούσιων και 
αυθεντικών δεδομένων σε 
φαινόμενα που δεν είναι 
καθορισμένο το τελικό 
αποτέλεσμα και 
επιδέχονται διαφορετικές 
τελικές ερμηνείες. 

ΠΠΕ 

 
Συλλογή πλούσιων 
αυθεντικών 
δεδομένων που 
ενδέχεται να 
διαφωνούν μεταξύ 
τους και να απαιτείται 
ο βαθύτερος 
συλλογισμός για την 
επιλογή αυτών που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

Mikropoulos & 
Natsis, 2011 

Σχεδιασμός πειραμάτων, 
συνεχής αναστοχασμός 
της πειραματικής 
διαδικασίας  και 
πρόβλεψη δυσκολιών 
κατά την εκτέλεση 
πειραμάτων–βαθύτερη 
εννοιολογική κατανόηση. 

ΠΠΕ 

 
Χρόνος που απαιτείται 
για την εκτέλεση 
πραγματικών 
πειραμάτων, παρέχει 
ευκαιρίες για 
αναστοχασμό και 
επιπρόσθετη 
συζήτηση για το 
πειραματικό 
περιεχόμενο. 

Zacharia & de 
Jong, 2010. 

 
Μεταφορά πραγματικών 
φαινομένων στο 
εργαστήριο ή στην τάξη 
τα οποία χαρακτηρίζονται 
από πολύ μεγάλες ή 
μικροσκοπικές 
διαστάσεις.  

ΠΕΕ 

 
Εμπειρία με 
φαινόμενα που 
περιλαμβάνουν 
τεράστιες ή μικρές 
διαστάσεις (π.χ. 
διερεύνηση του 
ηλιακού συστήματος).  
 

Hsu & Thomas, 
2002 

 
Παρατήρηση φαινομένων 
τα οποία δεν μπορούν να 
είναι παρατηρήσιμα στην 
πραγματική ζωή.  

ΠΕΕ 

Παροχή 
αναπαραστάσεων 
συμβολικών 
αντικειμένων και 
εννοιών (π.χ. 
ηλεκτρονίων).  

Finkelstein et 
al., 2005; 
Kontogeorgiou, 
Bellou & 
Mikropoulos, 
2008. 

 
Παρατήρηση φαινομένων 
τα οποία δεν μπορούν να 
είναι παρατηρήσιμα στο 
εργαστήριο ή στην τάξη 
για λόγους ασφάλειας.  

 
ΠΕΕ 

 
Παροχή ασφάλειας 
κατά τη διεξαγωγή 
πειραμάτων τα οποία 
περιλαμβάνουν 
επικίνδυνα υλικά (π.χ. 
ακτινοβολία).  

 
Triona & 
Klahr, 2003 

 
Διεξαγωγή ή επανάληψη 
κατάλληλων μετρήσεων.  

 
ΠΕΕ 

 
Απουσία σφαλμάτων 
μέτρησης. 

 
Ζacharia et al., 
2008 
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Διεξαγωγή ή γρήγορη 
επανάληψη πειραματικών  
μετρήσεων. 

ΠΕΕ Υπέρβαση χρονικών 
περιορισμών. 

Trundle & Bell, 
2010 

 
Διεξαγωγή πειραμάτων 
που απαιτούν πολλά ή 
εξειδικευμένα υλικά με 
εξειδικευμένες και 
δυσεύρετες πειραματικές 
διατάξεις. 

ΠΕΕ 
Υπέρβαση 
οικονομικών 
περιορισμών. 

Triona & 
Klahr, 2003 

Συλλογή και οργάνωση 
διαφορετικών  ειδών 
πειραματικών δεδομένων 
για την εξαγωγή κανόνων 
και συμπερασμάτων. 

ΠΕΕ 

Παροχή 
υποστηρικτικών 
εργαλείων για εύκολη 
οργάνωση και 
ανάκληση 
διαφορετικών ειδών 
δεδομένων. 
 

Triona & 
Klahr, 2003 

Διερεύνηση 
συγκεκριμένων πτυχών 
ενός φαινόμενου και 
αποκλεισμός 
επιπρόσθετης/πολύπλοκης 
πληροφόρησης. 

ΠΕΕ 

Εξιδανίκευση μιας 
πτυχής/ενός 
φαινομένου που να 
χαρακτηρίζεται από 
απλά στοιχεία και 
συγκεκριμένες 
μεταβλητές. 
 

Snir et al., 
1993 

 
Συγχρονισμός 
διαφορετικών 
εργαλείων/πολλαπλών 
αναπαραστάσεων για την 
αναπαράσταση ενός 
φαινομένου. 

ΠΕΕ 

Δυναμικά 
συσχετιζόμενες 
αναπαραστάσεις μέσα 
από τις οποίες 
πραγματοποιείται η 
μετάβαση από 
ρεαλιστικό επίπεδο σε 
εξιδανικευμένο 
επίπεδο. 
 

Mayer & 
Moreno, 2003  

Βελτίωση της 
ψυχοσύνθεσης των 
εμπλεκομένων και 
δυνατότητα αυτοέλεγχου.  
 

ΠΕΕ 

Δυνατότητα συνεχών 
δοκιμών, ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος σε ένα 
μη επικριτικό 
περιβάλλον μάθησης. 
 

Huppert & 
Lasarowitz, 
2002 

 
Εφαρμογή νέας γνώσης 
σε νέες υποθετικές 
ρεαλιστικές καταστάσεις  

ΠΕΕ 

Παροχή υποθετικών 
σεναρίων 
πειραματισμού που 
βρίσκουν εφαρμογή 
στην καθημερινότητα 
(π.χ. δημιουργία 
ουράνιου τόξου). 

van der Meij & 
de Jong, 2006. 

 
Συλλογή άμεσων και 
σαφών δεδομένων σε 

 
 

ΠΕΕ 

 
Άμεση και συνεχής 
ανατροφοδότηση σε 

Rieber et al., 
2004 
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διαφορετικές 
διερευνήσεις. 

διαφορετικού είδους 
αναζητήσεις και 
διερευνήσεις των 
μανθανόντων. 
 

 
Παρουσίαση 
προϋπάρχουσων γνώσεων 
και επιλογή πειραματικού 
μέσου σύμφωνα με τις 
ανάγκες των 
μανθανόντων 

ΠΠΕ και 
ΠΕΕ 

Διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας σύμφωνα 
με τις δυνατότητες, τις 
εμπειρίες και τους 
τύπους μανθανόντων. 

Cook, 2006.  

 
Διερεύνηση πειραματικών 
σταδίων σε 
συγκεκριμένες στιγμές 
της διεξαγωγής των 
πειραμάτων. 

ΠΕΕ 

 
Διαχείριση του χρόνου 
συλλογής των 
δεδομένων σύμφωνα 
με τα στάδια 
διερεύνησης του 
πειράματος (π.χ. 
παύση και 
επανεκκίνηση της 
μέτρησης ενός 
πειράματος). 

Mayer & 
Moreno, 2003. 

 
Παροχή 
αφόρμησης/αφετηρίας για 
τη διερεύνηση ενός 
άγνωστου φαινομένου. 

ΠΕΕ 

 
Πλούσια πειραματική 
θεμελίωση με 
δεδομένα για 
περεταίρω διερεύνηση 
ενός φαινομένου. 
Συλλογή μιας γκάμας 
δεδομένων και 
συνυπολογισμός τους 
για την εξαγωγή 
κανόνων.    

Akpan, 2002. 

 
Διενέργεια επεμβάσεων 
σε συστήματα, σε 
ζωντανούς οργανισμούς 
κλπ, χωρίς το 
συνυπολογισμό των 
ηθικών και μη συνεπειών. 

 
ΠΕΕ 

 
Υπέρβαση ηθικών 
περιορισμών σε 
πειράματα που 
επιδρούν σε 
ζωντανούς 
οργανισμούς/ 
οικοσυστήματα ή 
έχουν συνέπειες στην 
μετέπειτα πορεία των 
έμβιων οργανισμών.  
 

 
Akpan, 2002. 

 
Συνδυασμός εικονικών 
και πραγματικών 
αναπαραστάσεων για τη 
βαθύτερη κατανόηση των 
μανθανόντων  και τη 

ΠΠΕ και 
ΠΕΕ 

Ενδεχόμενη μείωση 
του γνωστικού 
φορτίου και 
υποστήριξη όλων των 
τύπων μανθανόντων. 

Jaakkola et al., 
2010b; 
Cook, 2006. 
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συσχέτιση και σύγκριση 
των πειραματικών 
δεδομένων. 

 
Κατάλληλη επιλογή 
εικονικού μέσου μετά από 
τη μελέτη του 
πραγματικού φαινομένου 
και διαπίστωση των 
παραμέτρων/μεταβλητών 
που θα διερευνηθούν. 

ΠΠΕ και 
ΠΕΕ 

Η κατάλληλη επιλογή 
ενός εικονικού μέσου, 
μέσα από μια γκάμα 
εικονικών 
εργαστηρίων μετά τη 
μελέτη του 
πραγματικού 
πειράματος 
καταδεικνύει την 
εμπειρία και την 
κατανόηση των 
μανθανόντων στο υπό 
μελέτη συγκείμενο. 
 

Snir et al., 
1993. 

Ο πρώτος συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ πραγματοποιήθηκε στην Α΄ φάση της 

έρευνας και στη συνέχεια η δεύτερη ερευνητική του εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στη Β΄ 

φάση της έρευνας. Σκοπός της πρώτης εφαρμογής του συνδυασμού ήταν η εύρεση 

δυσκολιών και αδυναμιών τόσο του μεθοδολογικού σχεδιασμού όσο και της πρακτικής 

εφαρμογής της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ ακόμη και στο ίδιο πείραμα.  

Στη Β΄ φάση της έρευνας, διεξάχθηκαν οι διδακτικές παρεμβάσεις που εφάρμοσαν τις 

επιδείξεις των οπτικογραφημένων πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ (Πειραματική Ομάδα 

3) και που αξιοποίησαν τις ΠΕΔΑ στο ίδιο εικονικό εργαστήριο (Πειραματική Ομάδα 2). 

Στη Β΄ φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε η ερευνητική εφαρμογή του πλαισίου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (Πειραματική Ομάδα 4) αξιοποιώντας τόσο το 

μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε στην Α΄ φάση της έρευνας όσο και τα ερευνητικά 

αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών της Β΄ φάσης της έρευνας 

(οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ και ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ). Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, με την αντίστοιχη 

εφαρμογή της αποκλειστικής χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (Ομάδες Ελέγχου 3 και 4).  

Κατά τη διάρκεια όλων των εναλλακτικών σεναρίων που περιγράφονται στη Β΄ φάση της 

έρευνας, οπτικογραφήθηκαν οι εργασίες δύο ομάδων που επιλέγηκαν τυχαία σε κάθε 

πειραματική συνθήκη σε όλα τα πειράματα που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του διδακτικού 

υλικού. Συνολικά, οπτικογραφήθηκαν 10 ομάδες, από τις οποίες επιλέγηκαν συγκεκριμένα 

στιγμιότυπα τα οποία απομαγνητοφωνήθηκαν για ανάλυση των διαδικασιών που 

ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, ή των άλλων 

εναλλακτικών σεναρίων που εφαρμόζονται στις διαφορετικές συνθήκες (βλ. λεπτομερή 

περιγραφή στην ανάλυση των δεδομένων).  
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ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

Διάγραμμα 8. Πιλοτική Εφαρμογή της σύγκρισης του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ  
(Α΄ φάση της έρευνας) 

 
 
 

Ομάδα Ελέγχου 1 
 

  Χρήση ΠΠΕ   
  
 
 

Ομάδα Ελέγχου 2 
 
  Χρήση ΠΕΕ   
  
 
 
 

Πειραματική Ομάδα 1 
 
                                                                                                    Χρήση ΠΠΕ + ΠΕΕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 
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ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

Διάγραμμα 9. Σύγκριση του ΠΕΕ και της εφαρμογής των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ (Β΄ φάση της έρευνας) 
 

 
Ομάδα Ελέγχου 4 

 
  Χρήση ΠΕΕ   
  
 
 

 
Πειραματική Ομάδα 2  

 
                                          Χρήση  ΠΕΕ + ΠΕΔΑ    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 
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ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

Διάγραμμα 10. Σύγκριση του ΠΕΕ και των οπτικογραφημένων επιδείξων των πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ (Β΄ φάση της έρευνας) 
 

 
 

Ομάδα Ελέγχου 4 
 
  Χρήση ΠΕΕ   
  
 
 

 
Πειραματική Ομάδα 3 

 
  Επιδείξεις ΠΕΕ   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 
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ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

ΠΔ3 Κεφάλαιο 3 

Διάγραμμα 11. Ερευνητική Εφαρμογή της σύγκρισης του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ  
(Β΄ φάση της έρευνας) 

 
 

Ομάδα Ελέγχου 3 
 
  Χρήση ΠΠΕ   
  
 
 

Ομάδα Ελέγχου 4 
 
  Χρήση ΠΕΕ   
  
 
 
 

Πειραματική Ομάδα 4 
 
                                                                                                   Χρήση ΠΠΕ + ΠΕΕ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 

ΠΔ1 ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ2 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ4 Κεφάλαιο 4 Φ&Χ Φ&Χ 
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Πίνακας 6. Καθορισμός πειραματικού μέσου σε κάθε πείραμα της Πειραματικής Ομάδας 1 και 4. Η περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΕΣΟ  Δυνατότητες 
Εισαγωγή στο Φως 1.1. Απόκτηση εμπειριών με αντικείμενα που 

είναι ορατά και αντικείμενα που δεν είναι 
ορατά. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Εισαγωγή στο Φως 1.1. Αναγνώριση των προϋποθέσεων που 
πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατά τα 
διάφορα αντικείμενα που βλέπει ένας 
παρατηρητής. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Εισαγωγή στο Φως 1.4. Λεκτική και διαγραμματική περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο το φως 
ταξιδεύει. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Εισαγωγή στο Φως 1.4. Ερμηνεία παρατηρήσεων με βάση την 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 

ΠΕΕ Συνδυασμός διαφορετικού είδους αναπαραστάσεων 
(χειροπιαστών/ρεαλιστικών και εικονικών) - 
ενδεχόμενη μείωση του γνωστικού φορτίου και 
υποστήριξη όλων των τύπων μανθανόντων (Jaakkola et 
al., 2010b; Cook, 2006). 

Εισαγωγή στο Φως 1.4. Απόκτηση εμπειριών και διαπίστωση της 
ευθύγραμμης πορείας διάδοσης του 
φωτός. 

ΠΠΕ 
ΠΕΕ 

Συνδυασμός διαφορετικού είδους αναπαραστάσεων 
(χειροπιαστών/ρεαλιστικών και εικονικών) - 
ενδεχόμενη μείωση του γνωστικού φορτίου και 
υποστήριξη όλων των τύπων μανθανόντων (Jaakkola et 
al., 2010b; Cook, 2006). 

Εισαγωγή στο Φως 1.4. Οικοδόμηση επεξηγήσεων σχετικά με 
την ευθύγραμμη πορεία του φωτός, ώστε 
να δικαιολογούνται οι παρατηρήσεις που 
γίνονται. 

ΠΠΕ 
ΠΕΕ 

Συνδυασμός διαφορετικού είδους αναπαραστάσεων 
(χειροπιαστών/ρεαλιστικών και εικονικών) - 
ενδεχόμενη μείωση του γνωστικού φορτίου και 
υποστήριξη όλων των τύπων μανθανόντων (Jaakkola et 
al., 2010b; Cook, 2006). 

Εισαγωγή στο Φως 1.5. Αναγνώριση και διαφοροποίηση των 
διαφορετικών όψεων προβολής μιας 

ΠΠΕ 
ΠΕΕ 

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τις 
δυνατότητες, τις εμπειρίες και τους τύπους Γε
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φωτεινής κηλίδας στην οθόνη. μανθανόντων (Huppert & Lasarowitz, 2002; Cook, 
2006). 

Εισαγωγή στο Φως 1.5. Σχεδιασμός διαγραμμάτων για 
τεκμηρίωση της δημιουργίας μιας 
φωτεινής κηλίδας στην οθόνη. 

ΠΕΕ Εξιδανίκευση μιας πτυχής/ενός φαινομένου που να 
χαρακτηρίζεται από απλά στοιχεία και συγκεκριμένες 
μεταβλητές (Snir et al., 1993). 

Εισαγωγή στο Φως 1.5. Υπολογισμός του μεγέθους της φωτεινής 
κηλίδας στην οθόνη, με τη μέθοδο των 
όμοιων τριγώνων. 

ΠΕΕ Εξιδανίκευση μιας πτυχής/ενός φαινομένου που να 
χαρακτηρίζεται από απλά στοιχεία και συγκεκριμένες 
μεταβλητές (Snir et al., 1993). 

Εισαγωγή στο Φως 1.6. Ερμηνεία παρατηρήσεων σε φαινόμενα 
όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι 
λαμπτήρες.  

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Εισαγωγή στο Φως 1.7. Οικοδόμηση ενός μοντέλου που να 
επεξηγεί τις παρατηρήσεις που 
προκύπτουν από μια εκτεταμένη πηγή 
φωτός. 

ΠΠΕ  
ΠΕΕ 

Συνδυασμός διαφορετικού είδους αναπαραστάσεων 
(χειροπιαστών/ρεαλιστικών και εικονικών) - 
ενδεχόμενη μείωση του γνωστικού φορτίου και 
υποστήριξη όλων των τύπων μανθανόντων (Jaakkola et 
al., 2010b; Cook, 2006). 
Δυναμικά συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις μέσα από τις 
οποίες πραγματοποιείται η μετάβαση από το ρεαλιστικό 
επίπεδο σε εξιδανικευμένο επίπεδο (Mayer & Moreno, 
2003; van der Meij & de Jong, 2006). 

Εισαγωγή στο Φως 1.7. Αναδόμηση του μοντέλου της 
εκτεταμένης πηγής φωτός σε πολλές 
σημειακές πηγές που τοποθετούνται η 
μια δίπλα στην άλλη.  

ΠΠΕ Συλλογή πλούσιων αυθεντικών δεδομένων που 
ενδέχεται να διαφωνούν μεταξύ τους και να απαιτείται ο 
βαθύτερος συλλογισμός για την επιλογή αυτών που θα 
χρησιμοποιηθούν (Mikropoulos & Natsis, 2011; 
Olympiou & Zacharia, 2010). 

Σκιές  2.1. Σχεδιασμός πειραμάτων που να 
περιλαμβάνουν έλεγχο μεταβλητών. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Σκιές  2.1. Αντίληψη της φύσης της σκιάς. ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Σκιές  2.1. Διαπίστωση των παραγόντων που 
επηρεάζουν το σχήμα και το μέγεθος της 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). Γε
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σκιάς. 
Σκιές  2.2. Δημιουργία διαγραμμάτων που να 

αναπαριστούν το πραγματικό μέγεθος της 
σκιάς διαφόρων αντικειμένων. 

ΠΕΕ Παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για εύκολη 
οργάνωση και ανάκληση διαφορετικών ειδών 
δεδομένων (Triona & Klahr, 2003). 
Υπέρβαση χρονικών περιορισμών (Ζacharia et al., 
2008). 
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008). 

Σκιές  2.2. Έλεγχος προβλέψεων μέσα από 
πειράματα. 

ΠΕΕ Υπέρβαση χρονικών περιορισμών (Ζacharia et al., 
2008). 
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008). 

Σκιές  2.2. Υπολογισμός του μεγέθους της σκιάς 
ενός αντικειμένου. 

ΠΕΕ Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008). 

Σκιές  2.3. Δημιουργία σύνθετων διαγραμμάτων  
που να αναπαριστούν το σχήμα και το 
μέγεθος της σκιάς συστήματος 
αντικειμένων. 

ΠΕΕ Εξιδανίκευση μιας πτυχής/ενός φαινομένου που να 
χαρακτηρίζεται από απλά στοιχεία και συγκεκριμένες 
μεταβλητές (Snir et al., 1993). 
 

Σκιές  2.3. Εξαγωγή  συμπερασμάτων μέσα από τον 
πειραματικό έλεγχο των προβλέψεων.  

ΠΕΕ Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008). 

Σκιές  2.3. Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης για 
τις ιδιότητες των σκιών, το σχήμα και το 
μέγεθος τους. 

ΠΕΕ Δυνατότητα συνεχών δοκιμών, ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον 
μάθησης (Huppert & Lasarowitz, 2002). 
Άμεση και συνεχής ανατροφοδότηση σε διαφορετικού 
είδους αναζητήσεις και διερευνήσεις των μανθανόντων 
(Rieber et al., 2004). 

Βαφές 3.1. Αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων 
βαφών 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007) 

Βαφές 3.1. Αναγνώριση των δευτερευόντων 
χρωμάτων βαφών. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Βαφές 3.1. Απόκτηση εμπειριών με την ανάμειξη 
χρωμάτων βαφών. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). Γε
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Βαφές 3.2. Απόκτηση εμπειριών με την ανάμειξη 
χρωμάτων βαφών 

ΠΕΕ Παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για εύκολη 
οργάνωση και ανάκληση διαφορετικών ειδών 
δεδομένων (Triona & Klahr, 2003). 

Βαφές 3.2. Αναγνώριση και ορισμός των 
συμπληρωματικών χρωμάτων βαφών – 
κατηγοριοποίηση των χρωμάτων 
σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους στις 
αναμείξεις. 

ΠΕΕ Παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για εύκολη 
οργάνωση και ανάκληση διαφορετικών ειδών 
δεδομένων (Triona & Klahr, 2003). 
Εξιδανίκευση μιας πτυχής/ενός φαινομένου που να 
χαρακτηρίζεται από απλά στοιχεία και συγκεκριμένες 
μεταβλητές (Snir et al., 1993). 
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). 

Έγχρωμο φως 4.1. Απόκτηση εμπειριών με την ανάμειξη 
έγχρωμων δεσμών φωτός. 

ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – ρεαλιστικής εμπειρίας (NSTA, 
2007). 

Έγχρωμο φως 4.1. Αναγνώριση και ορισμός των κύριων 
χρωμάτων του φωτός. 

ΠΕΕ Πλούσια πειραματική θεμελίωση με δεδομένα για 
περεταίρω διερεύνηση ενός φαινομένου. Συλλογή μιας 
γκάμας δεδομένων και συνυπολογισμός τους για την 
εξαγωγή κανόνων (Akpan, 2002).    
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). 
Υπέρβαση χρονικών περιορισμών (Ζacharia et al., 
2008b). 

Έγχρωμο φως 4.1. Αναγνώριση και ορισμός των 
δευτερευόντων χρωμάτων του φωτός. 

ΠΠΕ Πλούσια πειραματική θεμελίωση με δεδομένα για 
περεταίρω διερεύνηση ενός φαινομένου. Συλλογή μιας 
γκάμας δεδομένων και συνυπολογισμός τους για την 
εξαγωγή κανόνων (Akpan, 2002).    
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). 
Υπέρβαση χρονικών περιορισμών (Ζacharia et al., 
2008b). 

Έγχρωμο φως 4.1. Διάκριση της διαφοράς ανάμεσα στα 
κύρια χρώματα του φωτός και τα κύρια 
χρώματα των βαφών. 

ΠΕΕ Πλούσια πειραματική θεμελίωση με δεδομένα για 
περεταίρω διερεύνηση ενός φαινομένου. Συλλογή μιας 
γκάμας δεδομένων και συνυπολογισμός τους για την 
εξαγωγή κανόνων (Akpan, 2002).    
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). Γε
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Έγχρωμο φως 4.1. Διάκριση της διαφοράς ανάμεσα στα 
δευτερεύοντα χρώματα του φωτός και τα 
δευτερεύοντα χρώματα των βαφών. 

ΠΕΕ Πλούσια πειραματική θεμελίωση με δεδομένα για 
περεταίρω διερεύνηση ενός φαινομένου. Συλλογή μιας 
γκάμας δεδομένων και συνυπολογισμός τους για την 
εξαγωγή κανόνων (Akpan, 2002).    

Έγχρωμο φως 4.2. Διεξαγωγή αναμείξεων έγχρωμων 
δεσμών φωτός 

ΠΕΕ Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). 
Υπέρβαση χρονικών περιορισμών (Ζacharia et al., 
2008b). 

Έγχρωμο φως 4.2. Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων του 
φωτός σε κύρια, δευτερεύοντα και 
συμπληρωματικά. 

ΠΕΕ Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). 
 

Έγχρωμο φως 4.4. Διερεύνηση της λειτουργίας των 
χρωματικών φίλτρων. 

ΠΕΕ Παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για εύκολη 
οργάνωση και ανάκληση διαφορετικών ειδών 
δεδομένων (Triona & Klahr, 2003). 
Δυνατότητα συνεχών δοκιμών, ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον 
μάθησης (Huppert & Lasarowitz, 2002). 
Άμεση και συνεχής ανατροφοδότηση σε διαφορετικού 
είδους αναζητήσεις και διερευνήσεις των μανθανόντων 
(Rieber et al., 2004). 
Πλούσια πειραματική θεμελίωση με δεδομένα για 
περεταίρω διερεύνηση ενός φαινομένου. Συλλογή μιας 
γκάμας δεδομένων και συνυπολογισμός τους για την 
εξαγωγή κανόνων (Akpan, 2002).    
Απουσία σφαλμάτων μέτρησης (Ζacharia et al., 2008b). 

Έγχρωμο φως 4.4. Διερεύνηση της λειτουργίας του 
πρίσματος και της ανάλυσης του λευκού 
φωτός. 

ΠΠΕ  
ΠΕΕ 

Ενδεχόμενη μείωση του γνωστικού φορτίου και 
υποστήριξη όλων των τύπων μανθανόντων μέσα από το 
συνδυασμό διαφορετικών αναπαραστάσεων  (Jaakkola 
et al., 2010b; Cook, 2006). 
Δυναμικά συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις μέσα από τις 
οποίες πραγματοποιείται η μετάβαση από χειροπιαστό 
επίπεδο σε εξιδανικευμένο/αφαιρετικό επίπεδο (Mayer Γε
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& Moreno, 2003; van der Meij & de Jong, 2006). 
Έγχρωμο φως 4.5. Απόκτηση εμπειριών με τη χρήση των 

χρωματικών φίλτρων. 
ΠΠΕ Παροχή αυθεντικής – χειροπιαστής εμπειρίας (NSTA, 

2007). 
Έγχρωμο φως 4.5. Διάκριση των διαφορών ανάμεσα στο 

έγχρωμο φως του φαναριού και το 
έγχρωμο φως που δημιουργείται από το 
χρωματικό φίλτρο. 

ΠΕΕ Δυναμικά συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις μέσα από τις 
οποίες πραγματοποιείται η μετάβαση από ρεαλιστικό 
επίπεδο σε εξιδανικευμένο/αφαιρετικό επίπεδο (Mayer 
& Moreno, 2003; van der Meij & de Jong, 2006). 

Έγχρωμο φως 4.5. Σχεδιασμός διαγραμμάτων έγχρωμων 
δεσμών φωτός με τη χρήση χρωματικών 
φίλτρων. 

ΠΕΕ Δυναμικά συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις μέσα από τις 
οποίες πραγματοποιείται η μετάβαση από ρεαλιστικό 
επίπεδο σε εξιδανικευμένο/αφαιρετικό επίπεδο (Mayer 
& Moreno, 2003; van der Meij & de Jong, 2006). 
Εξιδανίκευση μιας πτυχής/ενός φαινομένου που να 
χαρακτηρίζεται από απλά στοιχεία και συγκεκριμένες 
μεταβλητές (Snir et al., 1993). 

Έγχρωμο φως 4.7. Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης για 
το έγχρωμο φως και τις ιδιότητες του 
καθώς και των κανόνων λειτουργίας του 
σε σχέση με τις βαφές. 

ΠΕΕ Συνδυασμός διαφορετικού είδους αναπαραστάσεων 
(χειροπιαστών/ρεαλιστικών και εικονικών)-ενδεχόμενη 
μείωση του γνωστικού φορτίου και υποστήριξη όλων 
των τύπων μανθανόντων (Jaakkola et al., 2010b, Cook, 
2006). 
Δυναμικά συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις μέσα από τις 
οποίες πραγματοποιείται η μετάβαση από ρεαλιστικό 
επίπεδο σε εξιδανικευμένο επίπεδο (Mayer & Moreno, 
2003; van der Meij & de Jong, 2006). 
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Η επιλογή των στιγμιότυπων που αναλύθηκαν καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από το 

αναστοχαστικό ημερολόγιο του ερευνητή το οποίο περιλάμβανε τα πειράματα τα οποία 

παρουσίασαν διαφορές κατά την εκτέλεση τους στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες 

καθώς και από τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με τις 

διαφοροποιήσεις των επιδόσεων των μανθανόντων στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. 

3.5.Διαδικασία Διδακτικών Παρεμβάσεων 
 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ωστόσο 

οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν πανομοιότυπες σε όλες τις πειραματικές 

συνθήκες. Αρχικά, όλες οι ομάδες στις διαφορετικές συνθήκες δημιουργήθηκαν τυχαία σε 

όλες τις περιπτώσεις. Όλες οι ομάδες διεξήγαγαν τα πειράματα τους στο ίδιο 

εργαστηριακό περιβάλλον το οποίο φιλοξενούσε τόσο τον τυπικό εξοπλισμό για τη 

συγκεκριμένη ενότητα όσο και ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περιφέρεια 

του εργαστηρίου.  

 

Σε κάθε πειραματική συνθήκη, οι μανθάνοντες χωρίστηκαν τυχαία σε υπο-ομάδες των 

τριών ή των τεσσάρων ατόμων (σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση τις διερώτησης).  

Πριν την έναρξη των διδακτικών παρεμβάσεων και προτού χωριστούν οι μανθάνοντες στις 

διαφορετικές ομάδες (ομάδες ελέγχου και πειραματικές ομάδες) χορηγήθηκε το δοκίμιο 

Φ&Χ. Μετά από 1 εβδομάδα, χορηγήθηκε το δοκίμιο για το κεφάλαιο 1 και 

πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στο εργαστηριακό περιβάλλον όπου θα εργάζονταν οι 

μανθάνοντες με κύριο στόχο την εξοικείωση τους με τα υλικά και τις πειραματικές 

διατάξεις που θα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για τη διεξαγωγή των πειραμάτων του 

διδακτικού υλικού που επιλέγηκε. Οι μανθάνοντες που συμμετείχαν στην ΠΟ3 

παρακολούθησαν επίδειξη του εικονικού εργαστηρίου που επιλέγηκε για την 

οπτικογράφηση των επιδείξεων των πειραμάτων και δεν είχαν οποιαδήποτε επαφή με τη 

χρήση των εικονικών υλικών ή των πειραματικών διατάξεων. Όλοι οι μανθάνοντες, όλων 

των πειραματικών συνθηκών εισήχθηκαν στο διδακτικό υλικό «Φυσική με Διερώτηση», 

μέσω μιας επίδειξης του τρόπου χειρισμού του πειραματικού εξοπλισμού (πραγματικού, 

εικονικού ή οπτικογραφημένου) καθώς και των διαδικασιών που επρόκειτο να  

ακολουθήσουν. Η εισαγωγή σε αυτές τις διαδικασίες του διδακτικού υλικού, είναι πολύ 

σημαντική γιατί η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση που υποστηρίζει το αντίστοιχο 

υλικό διαφέρει πολύ από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών, στις 
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οποίες συνήθισαν οι μανθάνοντες κατά τα μαθητικά τους χρόνια. Για παράδειγμα, όπως 

ήδη παρουσιάστηκε εκτενώς στη βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας έρευνας, η 

προσέγγιση «Φυσική με Διερώτηση» (Physics by Inquiry), δεν περιλαμβάνει διαλέξεις, 

παραδοσιακά εγχειρίδια ή μεθοδολογίες μεταφοράς της γνώσης. Αντιθέτως, οι 

μανθάνοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση και αναμένεται από τους 

ίδιους να συνεργαστούν για να οικοδομήσουν τη γνώση και να αναπτύξουν εννοιολογική 

κατανόηση στις Φυσικές Επιστήμες, μέσα από τη διεξαγωγή προσχεδιασμένων 

ακολουθιών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα διερώτησης. Επιπρόσθετα, ο ρόλος των 

διδασκόντων στο πρόγραμμα «Φυσική με Διερώτηση», είναι εντελώς διαφορετικός από το 

ρόλο που είχαν σε παραδοσιακές προσεγγίσεις. Ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού είναι 

καθαρά υποστηρικτικός και προϋποθέτει την εμπλοκή του σε ημι-σωκρατικούς διαλόγους 

με υπό-ομάδες μανθανόντων σε σημεία που καθορίζονται από το πρόγραμμα Φυσική με 

Διερώτηση. Μέσα από αυτούς τους διαλόγους κατά τις διδακτικές παρεμβάσεις, το 

διδακτικό προσωπικό ενθάρρυνε τον αναστοχασμό κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών 

της διερώτησης και δεν παρείχε σε καμιά περίπτωση έτοιμες ή επιβεβαιωτικές απαντήσεις 

υπό μορφή μικρών διαλέξεων.  

 

Για τη διασφάλιση της εσωτερικής συνέπειας τα μέλη του διδακτικού προσωπικού 

διεξήγαγαν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, οι οποίες επικεντρώνονταν τόσο στην 

κατάλληλη διεξαγωγή των πειραμάτων και την αντιμετώπιση πρακτικών και μη 

δυσκολιών, όσο και στις συζητήσεις που διεξάγονταν στα σημεία ελέγχου τα οποία 

καθορίζονταν από το διδακτικό υλικό. Για τους σκοπούς της έρευνας  έλαβαν μέρος 3 

μέλη του διδακτικού προσωπικού σε όλες τις πειραματικές συνθήκες που διερευνήθηκαν. 

Όλοι οι διδάσκοντες που έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν προηγούμενη εμπειρία με το 

διδακτικό υλικό «Φυσική με Διερώτηση» και την ομώνυμη διδακτική προσέγγιση 

(τουλάχιστον 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, ο ίδιος ακαδημαϊκός (επιστημονικός υπεύθυνος των 

διδακτικών παρεμβάσεων) ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία και τις 

προπαρασκευαστικές συναντήσεις που διεξάχθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων της 

έρευνας. 
 

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έργου σε κάθε κεφάλαιο του διδακτικού υλικού 

χορηγήθηκαν τα πειραματικά δοκίμια πριν και μετά από κάθε κεφάλαιο (βλ. Διαγράμματα 

1, 2, 3 και 4). Η διάρκεια της έρευνας ήταν 15 εβδομάδες τόσο στην Α΄ φάση όσο και στη 

Β΄ φάση της διεξαγωγής της. Οι μανθάνοντες συναντιόνταν 1 φορά κάθε εβδομάδα στο 

εργαστήριο για 1 ½ ώρα, για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Κατά τη χορήγηση των 
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πειραματικών δοκιμίων οι μανθάνοντες συναντιόνταν σε κάποιες περιπτώσεις δύο φορές 

στο εργαστήριο, με την επιπρόσθετη συνάντηση να αναλώνεται στη συμπλήρωση των 

πειραματικών δοκιμίων (βλ. Πίνακα 3 για τα διαγράμματα των δύο φάσεων της έρευνας). 

Ο συνολικός χρόνος της έρευνας ήταν ο ίδιος σε όλες τις ομάδες, για όλες τις πειραματικές 

συνθήκες. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων σύμφωνα με τις δυνατότητες του 

κάθε μέσου πειραματισμού οι μανθάνοντες οργάνωναν οι ίδιοι το χρόνο τους για τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων του διδακτικού υλικού. Το διδακτικό προσωπικό ενημέρωνε 

τις ομάδες των μανθανόντων για το σημείο που θα έπρεπε να είχαν φτάσει σε κάθε 

συνάντηση. Με αυτό τον τρόπο αποφευχθήκαν φαινόμενα λανθασμένου προγραμματισμού 

εκ μέρους των μανθανόντων. Για την επιβεβαίωση της τήρησης του διαγράμματος στην 

ολοκλήρωση των 4 κεφαλαίων του διδακτικού υλικού στην ενότητα Φως και Χρώμα, 

λειτούργησε βοηθητικά η εφαρμογή της ενότητας στην Α΄ φάση της έρευνας.  

3.6.Συλλογή Δεδομένων 
 
Σε όλες τις ομάδες (ομάδες ελέγχου και πειραματικές ομάδες) χορηγήθηκε αρχικά το ίδιο 

δοκίμιο (δοκίμιο Φ&Χ), το οποίο αφορούσε στις έννοιες της ενότητας Φως και Χρώμα 

(πορεία που ακολουθεί το φως, προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί ένας 

παρατηρητής να βλέπει ένα αντικείμενο, σκιές, βαφές και έγχρωμο φως). Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των πειραματικών δοκιμίων πριν και μετά από κάθε 

κεφάλαιο του διδακτικού υλικού (βλ. Διαγράμματα 8, 9, 10, 11). Τα δοκίμια που 

χορηγήθηκαν πριν από κάθε κεφάλαιο ήταν πανομοιότυπα με τα δοκίμια που 

χορηγήθηκαν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Τα δοκίμια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας αναπτύχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από την Ερευνητική Ομάδα 

Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Washington (McDermott & The Physics Education Group, 

1996), καθώς και από την Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές 

Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου (Olympiou & Zacharia, 2010). Τα δοκίμια των 

τεσσάρων κεφαλαίων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των διδακτικών παρεμβάσεων 

περιλάμβαναν έργα ανοικτού τύπου τα οποία απαιτούσαν όλα επεξήγηση του 

συλλογισμού που παρουσιαζόταν σε κάθε περίπτωση. Το δοκίμιο Φ&Χ, της ενότητας 

περιλάμβανε 5 έργα ανοικτού τύπου τα οποία αναφέρονταν μέσα από το σύνολο των υπο-

ερωτημάτων τους σε όλες τις υπό–εξέταση έννοιες. Το αναφερόμενο δοκίμιο απευθυνόταν 

τόσο στις έννοιες που οικοδομούνταν μέσα από το διδακτικό υλικό, όσο και στις 

συνδέσεις και στις αλληλεξαρτήσεις των εννοιών, ανεξαρτήτως κεφαλαίου (π.χ. 

επεξήγηση του ορατού χρώματος ενός αντικειμένου με βάση τους κανόνες που 
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οικοδομούνταν στο έγχρωμο φως). Κάθε έργο βαθμολογήθηκε χωριστά, ωστόσο για τις 

επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις στα έργα των δοκιμιών υπολογίστηκε ένας συνολικός 

βαθμός σε κάθε δοκίμιο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων. Όλα 

τα δοκίμια κωδικοποιήθηκαν και βαθμολογήθηκαν ανώνυμα και χωρίς να είναι χωρισμένα 

στις πειραματικές συνθήκες στις οποίες υποβλήθηκαν τα άτομα που συμμετείχαν στις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Η βαθμονόμηση για το κάθε κριτήριο στα έργα αξιολόγησης 

προέκυψε μέσα από τα αντίστοιχα έντυπα κωδικοποίησης τα οποία περιλάμβαναν 

προκαθορισμένα βαθμονομημένα κριτήρια των αναμενόμενων επιστημονικά αποδεκτών 

απαντήσεων και των επεξηγήσεων που τις συνόδευαν. Η ελάχιστη βαθμολογία σε ένα 

δοκίμιο ήταν το 0 και η μέγιστη βαθμολογία σε ένα δοκίμιο ήταν το 100.  

 

Δύο ανεξάρτητοι ερευνητές βαθμολόγησαν, περίπου το 20% των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από τα δοκίμια. Πραγματοποιήθηκαν παράλληλα μετρήσεις αξιοπιστίας 

(Cohen’s kappa) για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των εμπλεκομένων τόσο στο δοκίμιο 

Φ&Χ, όσο και στα υπόλοιπα δοκίμια. Οι μηδαμινές διαφωνίες που προέκυψαν τόσο στα 

ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά δεδομένα (ιδέες των μανθανόντων) συζητήθηκαν από τους 

ερευνητές που εμπλάκηκαν στην έρευνα, μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με 

την κωδικοποίηση, τη βαθμολόγηση των επιδόσεων και την κατηγοριοποίηση των ιδεών 

των μανθανόντων στις υπό μελέτη έννοιες.   

 

Παράλληλα, με τη συλλογή των δεδομένων από τη χορήγηση των δεδομένων διεξήχθηκαν 

οπτικογραφήσεις σε όλες τις συνθήκες της Β΄ φάσης έρευνας. Συγκεκριμένα επιλέγηκαν 

τυχαία 2 ομάδες από κάθε συνθήκη της ΟΕ3, της ΟΕ4, της ΠΟ2, της ΠΟ3 και της ΠΟ4 

και οπτικογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών τους στις συναντήσεις 

που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συνολικά, 

οπτικογραφήθηκαν 10 ομάδες (2 από κάθε πειραματική συνθήκη). Οι οπτικογραφήσεις 

στις ομάδες που εργάζονταν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνοδεύονταν και από την 

οπτικογράφηση των εργασιών τους στις οθόνες των υπολογιστών με την εφαρμογή ειδικού 

λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό (Screen Recorder Pro–Riverpast). Οι 

οπτικογραφήσεις των εργασιών των ατόμων απομαγνητοφωνήθηκαν στη συνέχεια και η 

ανάλυση των στιγμιότυπων έγινε επιλεκτικά με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: α) Οι 

ερευνητές που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις τήρησαν αναστοχαστικό 

ημερολόγιο στο οποίο σημείωναν τις σημαντικές διαφορές που εντόπιζαν κατά τη 

διεξαγωγή των πειραματικών διαδικασιών και την εργασία στις ομάδες, στις διαφορετικές 

συνθήκες, και β) η μεγάλη πλειοψηφία των στιγμιοτύπων (πειραμάτων) που επιλέγηκαν 
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προέρχονται από τα κεφάλαια στα οποία παρουσιάστηκαν διαφορές στην επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στις αντίστοιχες έννοιες. Ακολούθως, η κωδικοποίηση των 

δεδομένων που προέκυψε μέσα από τις οπτικογραφήσεις, πραγματοποιήθηκε μέσα από τη 

χρήση ενός εντύπου κωδικοποίησης το οποίο αναπτύχθηκε τόσο μέσα από δημοσιευμένες 

προσπάθειες κωδικοποίησης των εργασιών των μανθανόντων σε εργαστηριακά 

περιβάλλοντα ομαδικής εργασίας στις Φυσικές Επιστήμες (βλ. Chin, 2006; Conlin, Gupta, 

Scherr & Hammer, 2006; Redish & Steinberg, 1999; Scherr, 2008; Scherr & Hammer, 

2007), όσο και μέσα από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καθώς και μέσα από το διδακτικό 

πρότυπο στο οποίο στηρίζεται το διδακτικό υλικό που εφαρμόστηκε (βλ. Παράρτημα). Με 

άλλα λόγια, το έντυπο κωδικοποίησης που σχηματίστηκε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία 

υπέστηκε τροποποιήσεις σύμφωνα με τα πειραματικά στάδια που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων, ώστε να συνάδει με τη 

μαθησιακή πορεία που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι και να αποτυπώνει, με σαφήνεια τις 

διαδικασίες που εφάρμοσαν κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων.   

 

Δύο ανεξάρτητοι ερευνητές κωδικοποίησαν, περίπου το 20% των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από τις οπτικογραφήσεις. Οι μετρήσεις αξιοπιστίας (Cohen’s kappa) για τη 

κωδικοποίηση των οπτικογραφήσεων ήταν πάνω από 0.8. Οι ελάχιστες διαφωνίες που 

προέκυψαν κατά την κωδικοποίηση, συζητήθηκαν από τους ερευνητές που εμπλάκηκαν σε 

αυτή τη διαδικασία, μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με την τήρηση του 

εντύπου κωδικοποίησης και την κοινή ερμηνεία του. 

3.7. Ανάλυση Δεδομένων 
 
Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει ποσοτικές 

και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση της ανάλυσης των 

δεδομένων αφορούσε στη συλλογή των δεδομένων που προέκυψαν από τη χορήγηση των 

πειραματικών δοκιμίων πριν, κατά και μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών 

παρεμβάσεων σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Η δεύτερη φάση της ανάλυσης των 

δεδομένων αφορούσε στην κωδικοποίηση και στην ανάλυση των δεδομένων που 

προέκυψαν μέσα από επιλεγμένα στιγμιότυπα των οπτικογραφήσεων κατά τη διάρκεια 

των διδακτικών παρεμβάσεων σε διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Η πρώτη φάση της 

ανάλυσης αποσκοπούσε στη σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης των 

μανθανόντων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, η δεύτερη φάση της 

ανάλυσης στόχευε στη διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια 
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διεξαγωγής των πειραμάτων με διαφορετικά πειραματικά μέσα (π.χ. ΠΠΕ ή ΠΕΕ) και 

στην εύρεση ομοιοτήτων ή διαφορών στις διδακτικές παρεμβάσεις.  

3.7.1.Ποσοτική ανάλυση δεδομένων πειραματικών δοκιμίων 
 

Τα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από τα πειραματικά δοκίμια αναλύθηκαν τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αρχικά, όλα τα δοκίμια κωδικοποιήθηκαν μέσα από τη χρήση 

των αντίστοιχων εντύπων κωδικοποίησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων και 

ακολούθως πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι στατιστικοί ελέγχοι:  Α) one-way ANOVA 

για τη σύγκριση των ομάδων σε κάθε φάση της έρευνας και στις αρχικές συγκρίσεις 

ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες, Β) independent samples t-test για την 

αρχική σύγκριση των ομάδων στη Β΄ φάση της έρευνας (σύγκριση ΟΕ4 και ΠΟ2, 

σύγκριση ΟΕ4 και ΠΟ3), Γ) paired samples t-test για τη διερεύνηση της βελτίωσης της 

επίδοσης σε όλες τις πειραματικές συνθήκες, Δ) one-way ANCOVA για τη σύγκριση της 

βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες που έλαβαν μέρος σε κάθε φάση της έρευνας, Ε) Kruskall–Wallis test ή Mann 

Whitney test, για τη σύγκριση των αρχικών ιδεών των μανθανόντων στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες, ΣΤ) Wilcoxon signed rank test για τη διερεύνηση της μετατόπισης 

των ιδεών των μανθανόντων από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές 

ιδέες.   

 

Στην Α΄ φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν οι αναφερόμενοι στατιστικοί ελέγχοι για 

τη διερεύνηση της κατανόησης των μανθανόντων ανάμεσα στις ομάδες ΟΕ1, ΟΕ2 και 

ΠΟ1. Στη Β΄ φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν οι αναφερόμενοι ελέγχοι σε τρεις 

διαφορετικές ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες εμπερικλείουν διαφορετικές συνθήκες: Ι) 

σύγκριση της κατανόησης των ομάδων ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4, ΙΙ) σύγκριση της κατανόησης 

των ομάδων ΟΕ4 και ΠΟ2 και ΙΙΙ) σύγκριση της κατανόησης των ομάδων ΟΕ4 και ΠΟ3. 

Αναλυτικά, ο σκοπός της πρώτης διαδικασίας του στατιστικού ελέγχου one–way ANOVA, 

ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι ομάδες ΟΕ1, ΟΕ2 και ΠΟ1 στην Α΄ φάση της έρευνας 

ήταν ισοδύναμες σε σχέση με αρχικές τους ιδέες πριν από την εισαγωγή τους στην ενότητα 

Φως και Χρώμα και πριν από την εισαγωγή τους σε κάθε κεφάλαιο της ενότητας. 

Επιπρόσθετα, ο ίδιος στατιστικός έλεγχος χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της 

ισοδυναμίας ανάμεσα στις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4, σε σχέση με την κατανόηση τους 

στο συγκείμενο Φως και Χρώμα πριν από την εισαγωγή τους στην ενότητα και πριν από 

κάθε κεφάλαιο χωριστά. Παράλληλα, η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου independent 
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samples t-test αποσκοπούσε στην ίδια διερεύνηση αφού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

της σύγκρισης των ομάδων ΟΕ4 και ΠΟ2 και ανάμεσα στις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3, ώστε να 

διασφαλιστεί η ισοδυναμία των ομάδων σε σχέση με την αρχική κατανόηση τους στο 

συγκείμενο πριν από τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. Ο σκοπός της τρίτης 

διαδικασίας που αφορούσε στη διεξαγωγή του ελέγχου paired-samples t-test, ήταν να 

διερευνηθεί σε όλες τις ερευνητικές προσπάθειες (συνολικά 4) και σε όλες τις ομάδες, 

κατά πόσο επήλθε βελτίωση στις επιδόσεις των μανθανόντων μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις στην ενότητα «Φως και Χρώμα». Με βάση τον αναφερόμενο έλεγχο 

διεξάχθηκαν συγκρίσεις ανάμεσα στα προπειραματικά και μεταπειραματικά δοκίμια όλων 

των ομάδων σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των ατόμων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Η 

τέταρτη διαδικασία αφορούσε στο στατιστικό έλεγχο one–way ANCOVA ο οποίος 

διεξάχθηκε τόσο στην Α΄ φάση της έρευνας όσο και στις τρεις ερευνητικές προσπάθειες 

της Β΄ φάσης της έρευνας. Συγκεκριμένα, στην Α΄ φάση της έρευνας ο αναφερόμενος 

έλεγχος αποσκοπούσε στη διερεύνηση της σύγκρισης της βελτίωσης των επιδόσεων των 

ομάδων ΟΕ1, ΟΕ2 και ΠΟ1. Οι επιδόσεις των ατόμων στα πειραματικά δοκίμια πριν και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις αντικατοπτρίζουν την εννοιολογική κατανόηση των 

ατόμων στις δεδομένες χρονικές στιγμές. Επομένως, η σύγκριση των επιδόσεων των 

ατόμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των 

ατόμων στην υπό μελέτη ενότητα. Συνεπώς, ο στατιστικός έλεγχος one-way ANCOVA, 

στην Α΄ φάση της έρευνας αποσκοπούσε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας 

ανάμεσα στις ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΠΕ, ΠΕΕ ή συνδυασμό του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων που συμμετείχαν στην 

Α΄ φάση της έρευνας. Στη Β΄ φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε ο ίδιος έλεγχος και 

στις τρεις ερευνητικές προσπάθειες που ακολούθησαν. Στην πρώτη ερευνητική εργασία 

της Β΄ φάσης, πραγματοποιήθηκε η σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής 

κατανόησης των ομάδων ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4 στις οποίες εφαρμόστηκε αντίστοιχα ο ΠΠΕ, 

ο ΠΕΕ και η συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ με βάση το μεθοδολογικό 

πλαίσιο που καθορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Μέσα από το συγκεκριμένο 

έλεγχο διαφάνηκε ποια από τις 3 ομάδες της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας (ΟΕ3, 

ΟΕ4 ή ΠΟ4), ήταν η πιο αποτελεσματική στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 

των μανθανόντων που έλαβαν μέρος στη Β΄ φάση της έρευνας (βλ. αποτελέσματα). Ο 

ίδιος στατιστικός έλεγχος (one–way ANCOVA) χρησιμοποιήθηκε και στις άλλες δύο 

ερευνητικές εργασίες της Β΄ φάσης της έρευνας. Συγκεκριμένα, για τη δεύτερη εργασία 

της Β΄ φάσης της έρευνας πραγματοποιήθηκε η σύγκριση της βελτίωσης της 
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εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις ανάμεσα 

στις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ2, οι οποίες αποτέλεσαν τις ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΠΕ και 

ΠΕΕ ενισχυμένες με ΠΕΔΑ. Παράλληλα, για την τρίτη εργασία της Β΄ φάσης της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε ο ίδιος στατιστικός έλεγχος για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Με αυτό τον 

τρόπο πραγματοποιήθηκε η σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης των 

ατόμων στην ΟΕ4 και στην ΠΟ3, δηλαδή των ατόμων που εργάστηκαν μέσα από την 

εφαρμογή του ΠΕΕ και των ατόμων που χρησιμοποίησαν οπτικογραφημένες επιδείξεις 

πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ, αντίστοιχα. Συνολικά, τα αποτελέσματα του 

στατιστικού ελέγχου one–way ANCOVA κατέδειξαν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

αποτελεσματικότητα των πειραματικών μέσων που εφαρμόστηκαν στην έρευνα, σε σχέση 

με τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στην ενότητα Φως και Χρώμα. Τόσο για 

τους ελέγχους one–way ANOVA, όσο και για τους ελέγχους one–way ANCOVA 

αναφέρεται και το effect size (partial η2; Cohen, 1988). Οι στατιστικοί ελέγχοι Kruskall 

Wallis test και Wilcoxon signed rank test αφορούσαν στην ανάλυση των ιδεών των 

ατόμων στα πειραματικά δοκίμια και πραγματοποιήθηκαν μετά την ποιοτική 

κωδικοποίηση των ιδεών σε όλες τις ομάδες (βλ. ποιοτική ανάλυση των δεδομένων). 

3.7.2.Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των πειραματικών δοκιμίων 
 

Παράλληλα με την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων των πειραματικών δοκιμίων 

πραγματοποιήθηκε και ποιοτική ανάλυση των ιδεών των ατόμων που συμμετείχαν και στις 

δύο φάσεις της έρευνας. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα 

πειραματικά δοκίμια, συνοδεύτηκε από την ταυτόχρονη κωδικοποίηση των ιδεών των 

ατόμων τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα ώστε να διεξαχθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά η σύγκριση των ιδεών των 

ατόμων πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Η ποιοτική ανάλυση είχε ως κύριο σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης του κάθε 

πειραματικού μέσου στις ιδέες των μανθανόντων πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

καθώς και στη μεταξύ τους σύγκριση. Σε αυτή την ανάλυση έγινε σύγκριση του ποσοστού 

εμφάνισης των ιδεών που προέκυψαν μέσα από τη χορήγηση των πειραματικών δοκιμίων 

τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση σε όλες τις (τέσσερις) συγκρίσεις που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως κατά την ποσοτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, η ποιοτική 

ανάλυση αφορούσε στη σύγκριση των αντιλήψεων των μανθανόντων (επιστημονικά 

αποδεκτών ιδεών και μη) στην εννοιολογική κατανόηση στην ενότητα Φως και Χρώμα, με 
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σκοπό να διαφανεί πως επηρεάζεται η αλλαγή τέτοιων ιδεών στην περίπτωση 

αντικατάστασης του ΠΠΕ από τον ΠΕΕ, σε περίπτωση συνδυασμού τους, σε περίπτωση 

εφαρμογής οπτικογραφημένων πειραματικών επιδείξεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ και σε 

περιπτώσεις εφαρμογής των ΠΕΔΑ, συνδυάζοντας ρεαλιστικές με αφαιρετικές εικονικές 

αναπαραστάσεις.  

 

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των προπειραματικών και μεταπειραματικών 

δοκιμίων επικεντρώθηκε στην αναγνώριση όλων των ιδεών (επιστημονικά αποδεκτών 

ιδεών και επιστημονικά μη αποδεκτών ιδεών) στην ενότητα Φως και Χρώμα και 

βασίστηκε στις διαδικασίες της ανοικτής κωδικοποίησης (open coding) (Strauss & Corbin, 

1996). Η μέθοδος της ανοικτής κωδικοποίησης (open coding) αποτέλεσε μια αναλυτική 

διαδικασία κατά την οποία εντοπίστηκαν οι έννοιες στα δεδομένα, ενώ παράλληλα οι 

ιδιότητες και το εύρος κατανόησης των αναφερόμενων εννοιών καθορίστηκαν από τα 

δεδομένα που είχαν συλλεγεί (Strauss & Corbin, 1996). Σύμφωνα με τους ίδιους, οι 

έννοιες σε αυτή τη διαδικασία ορίζονται ως οι κεντρικές ιδέες που παρουσιάζονται στα 

δεδομένα. Οι ιδιότητες αυτών των εννοιών αποτελούν τα χαρακτηριστικά της κάθε 

κατηγορίας (τα οποία ευθύνονται και για τη διαφοροποίηση της κάθε κατηγορίας από τις 

υπόλοιπες). Το εύρος κατανόησης των εννοιών σε κάθε κατηγορία καθορίζεται από το 

εύρος στο οποίο εκτείνονται οι γενικές ιδιότητες της κάθε έννοιας και προσδίδουν 

διαφορετική σημασία στην κάθε κατηγορία (με αυτό τον τρόπο προκύπτει και η 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις κατηγορίες). Το όνομα της κάθε κατηγορίας προκύπτει από 

το εννοιολογικό περιεχόμενο της, στο πλαίσιο του έργου – θέματος στο οποίο προέκυψε. 

Γενικότερα, μέσα από τις διαδικασίες της ανοικτής κωδικοποίησης δεν ετικετοποιούνται 

ιδέες ή φαινόμενα (εναλλακτικές ερμηνείες ή επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες), που 

έχουν εντοπιστεί στα δεδομένα, τα οποία έτυχαν βαθύτερης ανάλυσης κατά την 

κατηγοριοποίηση τους. Τα ονόματα των κατηγοριών που προέκυψαν, αποτέλεσαν προϊόν 

μιας λεπτομερούς αναλυτικής προσπάθειας και καθόρισαν τους κύριους άξονες γύρω από 

τους οποίους διεξάχθηκε η σύγκριση ανάμεσα στις ιδέες των μανθανόντων. 

 

Με βάση τη μεθοδολογία της ανοικτής κωδικοποίησης εντοπίστηκαν αρχικά, οι 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες και οι εναλλακτικές ιδέες που παρουσίασαν οι μανθάνοντες 

στα πειραματικά δοκίμια σε σχέση με τη διάδοση του φωτός και την πορεία που 

ακολούθησε, με τις σκιές, με τα χρώματα στις βαφές και με τους κανόνες για το έγχρωμο 

φως. Ταυτόχρονα κατηγοριοποιήθηκαν μέσα από την ομαδοποίηση τους, η οποία 

προέκυψε τόσο μέσα από τις αυτούσιες ιδέες όσο και μέσα από τις μαθησιακές επιδιώξεις 
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που τέθηκαν αρχικά. Το σύνολο των κατηγοριών των ιδεών αντικατοπτρίζει τις 

μαθησιακές επιδιώξεις κάτω από τις οποίες σχηματίζονται οι υποκατηγορίες των ιδεών. 

Κάθε υποκατηγορία ιδεών αποτελείται από μια επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, τις 

επιστημονικά ελλιπείς ιδέες και τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες (ή εναλλακτικές 

ιδέες) οι οποίες στη συνέχεια συσχετίζονται ιεραρχικά. Συγκεκριμένα σε αυτή την 

ιεράρχηση, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αποτελεί το σημείο αφετηρίας και ακολουθούν 

όλες οι επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες, με την ιδέα που διαφοροποιείται ελάχιστα από 

την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα να την ακολουθεί, ενώ η ιδέα που διαφοροποιείται 

περισσότερο από όλες βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι της ιεράρχησης των ιδεών στη 

συγκεκριμένη υποκατηγορία. Κάθε συμμετέχοντας κατηγοριοποιείται μόνο σε μια από 

αυτές τις ιδέες στην κάθε υποκατηγορία (επιστημονικά αποδεκτή ιδέα ή επιστημονικά μη 

αποδεκτή ιδέα). Οι υποκατηγορίες των ιδεών, καθόρισαν τις ιδιότητες και το εννοιολογικό 

εύρος της κάθε κατηγορίας (περιοχή που θα καλύπτει). Επιπρόσθετα, υπολογίστηκαν τα 

ποσοστά εμφάνισης των συγκεκριμένων υποκατηγοριών των ιδεών οι οποίες αποτελούν 

συγκροτημένες αντιλήψεις ή αποσπασματικές αντιλήψεις (diSessa, 2004) των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Ο σκοπός υπολογισμού των ποσοστών σε κάθε υποκατηγορία 

ήταν η σύγκριση της μετατόπισης των ιδεών των ατόμων από τις εναλλακτικές ιδέες στις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες μετά από τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. 

Επιπρόσθετα, με βάση την ιεράρχηση των ιδεών από τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

στις επιστημονικά ελλιπείς ιδέες και έπειτα στις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες, 

δημιουργήθηκε μια διατακτική κλίμακα με βάση την οποία διεξάχθηκε ο στατιστικός 

έλεγχος Wilcoxon signed rank test, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο η μετατόπιση των ιδεών 

των ατόμων από τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές είναι 

στατιστικά σημαντική. Προτού διεξαχθεί όμως ο στατιστικός έλεγχος Wilcoxon signed 

rank test, πραγματοποιήθηκε πρώτα o έλεγχος Kruskall–Wallis test (ή Mann Whitney test) 

ώστε να εξεταστεί κατά πόσο οι μανθάνοντες μοιράζονται τις ίδιες επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες και επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες πριν τις διδακτικές παρεμβάσεις σε 

όλες τις ομάδες.  

3.7.3.Ανάλυση δεδομένων οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων των εργασιών 
των ατόμων σε κάθε πειραματική συνθήκη 
 

Την επιλογή των απομαγνητοφωνημένων οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων με βάση τα 

προκαθορισμένα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ακολούθησε η κωδικοποίηση 

τους με βάση σχετικό έντυπο κωδικοποίησης το οποίο καταρτίστηκε ειδικά για την 
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αποτύπωση και κωδικοποίηση των διαδικασιών που εφάρμοσαν οι μανθάνοντες κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Η ανάλυση των 

οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων των πειραμάτων με βάση το έντυπο κωδικοποίησης που 

αναπτύχθηκε, πραγματοποιήθηκε στη Β΄ φάση της έρευνας. Στην Α΄ φάση της έρευνας 

έγινε η πιλοτική οπτικογράφηση των πειραμάτων των ομάδων ελέγχου και της 

πειραματικής ομάδας, η παρακολούθηση των οποίων συνεισέφερε σημαντικά στην 

αναθεώρηση και την πλήρη κατάρτιση του εντύπου κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε 

για την αποτύπωση των διαδικασιών των ομάδων στη Β΄ φάση της έρευνας.  

 

Στη Β΄ φάση της έρευνας μέσα από την κωδικοποίηση των οπτικογραφημένων 

στιγμιοτύπων των πειραμάτων που επιλέγηκαν προέκυψαν οι διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των πειραμάτων στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Την κωδικοποίηση των εργασιών των ατόμων σε 

όλες τις πειραματικές συνθήκες, ακολούθησε η διεξαγωγή περιγραφικής στατιστικής στα 

επιλεγμένα πειράματα. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα πειράματα που 

κωδικοποιήθηκαν (βλ. Παράρτημα) και των οποίων οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν από 

τους μανθάνοντες παρουσιάζονται στη συνέχεια στο πλαίσιο της περιγραφικής 

στατιστικής.  

 

Πίνακας 7. Κωδικοποίηση των εργασιών των ατόμων σε επιλεγμένα πειράματα 
 
ΟΜΑΔΑ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
Ομάδα Ελέγχου 1 Α ΠΠΕ - 
Ομάδα Ελέγχου 2 Α ΠΕΕ - 
Πειραματική Ομάδα 1 Α ΠΠΕ + ΠΕΕ - 
Ομάδα Ελέγχου 3 Β ΠΠΕ 1.7-1.8, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4 
Ομάδα Ελέγχου 4 Β ΠΕΕ 1.7-1.8, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4 
Πειραματική Ομάδα 2 Β ΠΕΕ + ΠΕΔΑ 4.1, 4.4 
Πειραματική Ομάδα 3 Β Οπτικογραφήσεις ΠΕΕ 1.7-1.8, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4 
Πειραματική Ομάδα 4 Β ΠΠΕ + ΠΕΕ 1.7-1.8, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4 
 

Η περιγραφική στατιστική που διεξάχθηκε στα πειράματα που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από κάθε 

ομάδα σε κάθε πειραματική συνθήκη και αφορά στους ακόλουθους άξονες οι οποίοι 

καθορίστηκαν τόσο μέσα από τη βιβλιογραφία όσο και μέσα από τη διδακτική προσέγγιση 

που εφαρμόστηκε: α) δραστηριότητα, β) ποιος μιλά, γ) προσοχή μανθανόντων, δ) είδος 

διαλόγου, ε) τεκμηρίωση πρόβλεψης, στ) τεκμηρίωση επεξήγησης, ζ) επιστημονικά 

αποδεκτή ή όχι διαδικασία, η) είδος συζήτησης, θ) εννοιολογική κατανόηση πριν από τη 
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συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Η περιγραφή του κάθε άξονα περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα με συγκεκριμένα παραδείγματα κωδικοποίησης από τις εργασίες των 

μανθανόντων στις πειραματικές συνθήκες. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται επιγραμματικά 

όλες οι υποκατηγορίες της κάθε κατηγορίας κωδικοποίησης των εργασιών και των 

συζητήσεων των ατόμων που συμμετείχαν στις οπτικογραφήσεις των διδακτικών 

παρεμβάσεων. 

 

Πίνακας 8. Κατηγοριοποίηση των διαδικασιών των εργασιών των ατόμων κατά τις 
διδακτικές παρεμβάσεις 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Δραστηριότητα

Πρόβλεψη 
Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 
Άμεση παρατήρηση 
Επεξήγηση 
Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω διδακτικού υλικού 
Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης διδακτικού προσωπικού 
Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω απορίας/ερώτησης 
Άσχετο 

  

Ποιος Μιλά Φοιτητές 
Διδακτικό προσωπικό  

  

Που είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλων εργασίας διδακτικού υλικού 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 
Συζήτηση 
Άσχετο 

  

Είδος Διαλόγου

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 
Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 
Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 
Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  
Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 
Διάβασμα οδηγιών 
Άσχετο 
Διαδικαστικά - οργάνωση Εργασίας 
Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 
Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 
Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 

  

Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – επιστημονικά αποδεκτή 
Προηγούμενο πείραμα – επιστημονικά μη αποδεκτή 
Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – επιστημονικά αποδεκτή γνώση 
Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση 
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Τεκμηρίωση 
επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα – έγκυρη 
Υφιστάμενο πείραμα – μη έγκυρη 
Προηγούμενο πείραμα – έγκυρη 
Προηγούμενο πείραμα – μη έγκυρη 
Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – έγκυρη 
Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – μη έγκυρη 

  

Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 
Κατάλληλη παρατήρηση 
Λανθασμένη παρατήρηση 
Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 
Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 

  

Είδος 
συζήτησης 

Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω διδακτικού υλικού για το 
επιστημονικό περιεχόμενο. 
Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω διδακτικού υλικού για την 
πειραματική διαδικασία. 
Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης διδακτικού προσωπικού για το 
επιστημονικό περιεχόμενο. 
Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης διδακτικού προσωπικού για την 
πειραματική διαδικασία. 
Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω απορίας/ερώτησης για το 
επιστημονικό περιεχόμενο. 
Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω απορίας/ερώτησης για την 
πειραματική διαδικασία. 

  
Εννοιολογική 
κατανόηση 
πριν από τη 

συζήτηση με το 
διδακτικό 
προσωπικό 

Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. 
Επιστημονικά αποδεκτή αλλά ελλιπής ιδέα.  
Επιστημονικά μη αποδεκτή ιδέα. 

 

Οι υποκατηγορίες των κεντρικών κατηγοριών καθορίστηκαν με βάση όλες τις 

δραστηριότητες των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή όλων των διδακτικών παρεμβάσεων. 

Αρχικά, στην κατηγορία της δραστηριότητας κωδικοποιήθηκαν οι προβλέψεις, οι 

παρατηρήσεις και οι επεξηγήσεις οι οποίες καθορίστηκαν κυρίως από την εφαρμογή της 

στρατηγικής Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Επεξήγηση. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν 

επιπρόσθετα 4 υποκατηγορίες οι οποίες στόχευαν στην κωδικοποίηση των συζητήσεων 

των ατόμων στο πλαίσιο της δραστηριότητας και αφορούσαν σε συζητήσεις: α) 

διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας, β) σημείων ελέγχου του διδακτικού υλικού, γ) 

επεμβάσεων του διδακτικού προσωπικού και δ) ερωτήσεων ή αποριών από τους 

μανθάνοντες. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε η υποκατηγορία για άσχετα σχόλια/δηλώσεις 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



197 
 

που δεν σχετίζονταν με τις εργασίες του κάθε πειράματος. Η αναφερόμενη υποκατηγορία 

συμπεριλήφθηκε σε όλες τις κατηγορίες. 

 

Στην κατηγορία «Ποιος μιλα» καθορίστηκαν 2 υποκατηγορίες: ι) οι μανθάνοντες και ιι) το 

διδακτικό προσωπικό. Η διχοτομική κωδικοποίηση της αναφερομενης κατηγορίας 

τεκμηριώνεται από τους συμμετέχοντες στις διδακτικές παρεμβάσεις, στους οποίους 

περιλαμβάνονται όλοι οι μανθάνοντες που συμμετείχαν καθώς και το διδακτικό 

προσωπικό (που ήταν το ίδιο) σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Στην κατηγορία «Που 

είναι στραμμένη η προσοχή», όλες οι εργασίες των ατόμων κωδικοποιήθηκαν με βάση την 

προσοχή τους: ι) στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, ιι) στη χρήση του εργαστηρίου 

(εικονικό ή πραγματικό) και ιιι) στη συζήτηση (τόσο μεταξύ τους όσο και με το διδακτικό 

προσωπικό). Όλες οι δηλώσεις/προτάσεις/συνομιλίες των μανθανόντων κωδικοποιήθηκαν 

αριθμητικά σε μια από τις  αναφερόμενες υποκατηγορίες, σε σχέση με το που ήταν 

στραμμένη η προσοχή τους κατά τη διάρκεια του κάθε πειράματος. 

 

Στην κατηγορία «Είδος Διαλόγου» όλες οι συνομιλίες των μανθανόντων και του 

διδακτικού προσωπικού κωδικοποιήθηκαν στις υποκατηγορίες που περιγράφουν τη φύση 

της κάθε πρότασης/δήλωσης που αναφέρθηκε από τους μανθάνοντες κατά τις εργασίες 

τους στην ομάδα τους. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν οι υποκατηγορίες: α) ερωτήσεις 

που αναφέρονται στο επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος, β) επιστημονικά 

αποδεκτές και επιστημονικά μη αποδεκτές απαντήσεις που σχετίζονταν αποκλειστικά με 

το επιστημονικό περιεχόμενο του κάθε πειράματος και ακολουθούσαν συνήθως τη 

διατύπωση επιστημονικά προσανατολισμένων ερωτημάτων, γ) επιστημονικά αποδεκτές 

και επιστημονικά μη αποδεκτές δηλώσεις που σχετίζονταν άμεσα με το επιστημονικό 

περιεχόμενο, δ) σχόλια επιστημονικού περιεχομένου τα οποία αποτελούσαν ουδέτερες 

εισηγήσεις των μανθανόντων ως προς το επιστημονικό περιεχόμενο, ε) διάβασμα των 

οδηγιών ως προς τα φύλλα εργασίας των μανθανόντων, στ) διαδικαστικές εργασίες που 

σχετίζονται περισσότερο με την οργάνωση της συλλογής των δεδομένων και γενικότερα 

των εργασιών των ατόμων, ζ) ερωτήσεις για την πειραματική διαδικασία που σχετίζονταν 

αποκλειστικά με την οργάνωση της πειραματικής διάταξης και της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε σε κάθε πείραμα, η) επιστημονικά αποδεκτές και επιστημονικά μη 

αποδεκτές απαντήσεις σε σχέση με την πειραματική διαδικασία, οι οποιες αναφέρονταν 

πάντα σε ερωτήσεις που διατυπώθηκαν προηγουμένως και θ) σχόλια ως προς την 

πειραματική διαδικασία τα οποία αποτελούσαν ουδέτερες εισηγήσεις και προτάσεις ως 

προς τις εργασίες των μανθανόντων κατά την πειραματική διαδικασία.       
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Αναφορικα με τις προβλέψεις που διεξάγονταν σε σχέση με τις προς οικοδόμηση έννοιες 

του κάθε πειράματος, αυτές διαχωρίζονταν ως προς: α) τη θεμελείωση τους σε 

προηγούμενα πειράματα που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού  

(επιστημονικά αποδεκτή ή επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη) και β) τη θεμελείωση 

τους σε προηγούμενη γνώση/εμπειρία που ενδεχομένως να είχαν οι μανθάνοντες πριν την 

έναρξη των διδακτικών παρεμβάσεων (επιστημονικά αποδεκτή ή επιστημονικά μη 

αποδεκτή πρόβλεψη). Ανάλογη ήταν και η κατηγοριοποίηση των επεξηγήσεων που 

οικοδομήθηκαν με την προσθήκη μιας επιπρόσθετης κατηγορίας–την οικοδόμηση των 

επεξηγήσεων, πέρα από τις γνώσεις που βασίζονταν σε προϋπάρχουσα γνώση ή σε 

προηγούμενο πείραμα, στη βάση των δεδομένων που συλλέγονταν από το υφιστάμενο 

πείραμα του διδακτικού υλικού.  

 

Σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονταν με το διδακτικό προσωπικό, λόγω της 

σημμασίας των ημισωκρατικών διαλόγων στο διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, κρίθηκε 

αναγκαία η διαμόρφωση της κατηγορίας «Είδος Συζήτησης». Συγκεκριμένα, οι 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό καθορίστηκαν στη βάση τριών διχοτομικών 

επιπέδων ανάμεσα στο επιστημονικό περιεχόμενο και την πειραματική διαδικασία: ι) 

συζητήσεις λόγω σημείων ελέγχου του διδακτικού υλικού, ιι) συζητήσεις λόγω επέμβασης 

του διδακτικού προσωπικού, που σε αρκετές περιπτώσεις προέκυπταν πέρα από τις 

ανάγκες οικοδόμησης της επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης και ιιι) συζητήσεις λόγω 

ερωτήσεων ή αποριών που προέκυπταν τόσο για το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και για 

την πειραματική διαδικασία που ακολουθούσαν οι μανθάνοντες.   

 

Η προσθήκη της γενικής κατηγορίας «Επιστημονικά αποδεκτή ή όχι διαδικασία» στόχευε 

στην παρουσίαση της γενικότερης εικόνας σε κάθε πειραματική συνθήκη σε σχέση με τα 

στάδια εργασίας των μανθανόντων σε κάθε πείραμα. Κύριος σκοπός της αναφερόμενης 

κατηγορίας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σε κάθε πείραμα κάθε πειραματικής 

συνθήκης, αναφορικά με τη διεξαγωγή της επιστημονικά αποδεκτής ή όχι διαδικασίας πριν 

από τις συζητήσεις των μανθανόντων με το διδακτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, οι 

υποκατηγορίες που περιλαμβάνονταν στην αναφερόμενη κατηγορία ήταν: α) προβλέψεις 

(επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη αποδεκτές), β) παρατηρήσεις (κατάλληλες ή 

ακατάλληλες) και γ) επεξηγήσεις (επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη αποδεκτές).   

 

Στην περίπτωση της εφαρμογής της σύγκρισης του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και της συνδυασμένης 

χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη Β΄ φάση της έρευνας, οι εργασίες που ακολούθησαν οι 
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μανθάνοντες στα πειράματα 4.1 και 4.4 σε σχέση με τους άξονες της δραστηριότητας και 

της προσοχής των μανθανόντων παρουσιάστηκαν, επιπρόσθετα από την περιγραφική 

στατιστική, με διαγράμματα της χρονικής εξέλιξης (time graphs) των εργασιών των 

ομάδων, σε μια προσπάθεια παρουσίασης του χρόνου που διήρκησαν οι επιμέρους 

διαδικασίες των συγκεκριμένων αξόνων κατά τη διάρκεια των εργασιών των μανθανόντων 

στις 3 πειραματικές συνθήκες. Η παρουσίαση του χρόνου διάρκειας των συγκεκριμένων 

διαδικασιών στα 2 πειράματα του τέταρτου κεφαλαίου, παρείχε περεταίρω πληροφόρηση 

σε σχέση με τη διαφοροποίηση των εργασιών των ατόμων σε κάθε πειραματικό μέσο. 

Γενικότερα, μέσα από την ανάλυση των πειραματικών διαδικασιών που διεξάχθηκαν σε 

κάθε συνθήκη προέκυψαν σημαντικές ομοιότητες αλλά και διαφορές στον τρόπο εργασίας 

των ομάδων, οι οποίες συνδέονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα και συγκεκριμένα με 

την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. 

3.8.Μεθοδολογικοί περιορισμοί 
 
Κατά τη διερεύνηση όλων των προσπαθειών που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα 

προκύπτουν ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να επιδρούν 

περιοριστικά στην αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας προσέγγισης των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι μεθοδολογικοί περιορισμοί 

της παρούσας προσπάθειας σε συνδυασμό με τις επικείμενες συνέπειες που ενδεχομένως 

να προκύπτουν από την ύπαρξή τους. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η περιορισμένη 

επίδραση τους στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής του 

προσχεδιασμένου ερευνητικού σχεδιασμού που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα.  

3.8.1.Γενίκευση αποτελεσμάτων της έρευνας σε όλες τις ηλικίες 
 
Μέσα από τις ερευνητικές προσπάθειες που διεξάχθηκαν στην παρούσα έρευνα, 

προέκυψαν συγκεκριμένοι περιορισμοί οι οποίοι επηρεάζουν τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Αρχικά, όλες οι ερευνητικές προσπάθειες διεξάχθηκαν 

ανάμεσα σε προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από γενικότερα υψηλό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων. Συνεπώς, η 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που αναπτύχθηκε 

στην παρούσα έρευνα απαιτείται να διερευνηθεί σε μανθάνοντες διαφορετικών επιπέδων 

και ηλικιών. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος έγκειται σε 2 παράγοντες: α) οι 

περισσότερες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία που τεκμηριώνουν τις δυνατότητες του 

ΠΕΕ, πραγματοποιήθηκαν σε μαθησιακά περιβάλλοντα ανώτατης εκπαίδευσης κυρίως 
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λόγω ζητημάτων εύκολου ερευνητικού σχεδιασμού και β) οι πόροι καθώς και το 

ακροατήριο που απαιτούνταν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού 

σχεδιασμού παρέχονταν αποκλειστικά από μαθησιακό περιβάλλον τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών (τμήμα Επιστημών της Αγωγής). 

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή και η εγκυροποίηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου συνδυασμού 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στις Φυσικές Επιστήμες είναι χρήσιμο να έχει την αφετηρία του 

στην πλούσια τεκμηρίωση των επιλογών του κάθε πειραματικού μέσου στο εκάστοτε 

πείραμα, όπως παρουσιάζονται μέσα από υφιστάμενες έρευνες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη του αναφερόμενου στόχου ήταν η 

διεξαγωγή των  προσπαθειών για στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο 

αντίστοιχο δείγμα (τριτοβάθμια εκπαίδευση).     

3.8.2.Γενίκευση αποτελεσμάτων της έρευνας σε όλα τα συγκείμενα των 
Φυσικών Επιστημών 
 
Η προσπάθεια συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που διεξάχθηκε στην παρούσα έρευνα 

όπως και όλες οι επιμέρους ερευνητικές προσπάθειες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του 

αναφερόμενου σκοπού, είχαν ως κύρια επιδίωξη την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. Η γενίκευση της αποτελεσματικότητας του 

μεθοδολογικού πλαισίου του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που προτείνεται από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα και σε άλλα συγκείμενα χρειάζεται να τεκμηριωθεί μέσα από 

αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες. Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια για 

επιλογή ενός συγκειμένου που θα λειτουργούσε ως μέσο για τη διερεύνηση του βασικού 

σκοπού της έρευνας, που ήταν ο βέλτιστος συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη βάση 

προκαθορισμένης μεθοδολογίας. Παρόλα αυτά, με βάση τις αρχικές ερευνητικές 

προσπάθειες των Zacharia et al. (2008) και Zacharia και Olympiou (2011), παρέχονται 

σαφείς ενδείξεις πως ο στοχευμένος συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ μπορεί να 

υφίσταται σε διαφορετικά συγκείμενα όπως π.χ. Θερμότητα και Θερμοκρασία, ενώ 

ταυτόχρονα ισχύει η ισοδυναμία αποκλειστικής εφαρμογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ ως προς 

την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης.        

3.8.3.Διαχείριση απρόβλεπτων στοιχείων κατά τη διεξαγωγή των διδακτικών 
παρεμβάσεων 
 
Η αδυναμία του καθορισμού και της προληπτικής διαχείρισης όλων των απρόβλεπτων 

στοιχείων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή ερευνητικών διδακτικών παρεμβάσεων και 

ενδεχομένως να επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία, τεκμηριώνεται από τη διεθνή 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



201 
 

βιβλιογραφία (Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004). Παρά την αυστηρότητα του 

προκαθορισμένου ερευνητικού σχεδιασμού, συχνά η διεξαγωγή των διδακτικών 

παρεμβάσεων περιλαμβάνει απρόβλεπτα στοιχεία τα οποία προκύπτουν απρογραμμάτιστα 

και στα οποία τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι μανθάνοντες καλούνται να 

εντοπίσουν και να εφαρμόσουν ad-hoc στρατηγικές επίλυσής τους. Το συγκεκριμένο 

ενδεχόμενο σε κάποιες περιπτώσεις επιδρά στον ερευνητικό σχεδιασμό έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση 

της παρούσας προσπάθειας, η επιλογή καθορισμένου διδακτικού προσωπικού και η 

διεξαγωγή τακτών και άτακτων προπαρασκευαστικών συναντήσεων σε εβδομαδιαία βάση 

για την ομαλή έκβαση των διδακτικών παρεμβάσεων περιόρισε την πιθανότητα 

διαφοροποίησης του αρχικού σχεδιασμού της έρευνας με αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση 

των συγκρίσεων ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες που εφαρμόστηκαν. 

3.8.4.Συμμετοχή του ερευνητή στις διδακτικές παρεμβάσεις 
 
Η συμμετοχή του ερευνητή που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασμό μιας 

επικείμενης έρευνας έχει σχολιαστεί με επικριτικό τρόπο στη διεθνή βιβλιογραφία με 

κύριο επιχείρημα την υπονόμευση της αξιοπιστίας της ανάλυσης των δεδομένων ή της 

ερμηνείας των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Collins, 1992). Στην παρούσα εργασία η 

προσπάθεια ανάλυσης σημαντικού μέρους των δεδομένων από ανεξάρτητους ερευνητές 

καθώς και η παρουσία δύο επιπρόσθετων μελών διδακτικού προσωπικού κατά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των μεθόδων που 

εφαρμόστηκαν για την ανάλυση και την ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η ενδεικνυόμενη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων 

με βάση το πρότυπο που καθόρισε το διδακτικό υλικό Φυσική με Διερώτηση που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα. Από την άλλη, η παρουσία του βασικού ερευνητή σε 

όλες τις διδακτικές παρεμβάσεις συνέτεινε στη συλλογική συμπλήρωση ενός 

αναστοχαστικού ημερολογίου από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (του οποίου 

αποτέλεσε μέλος) όπου διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την τεκμηρίωση των ισχυρισμών που 

προέκυψαν κατά την ανάλυση των εργασιών των ατόμων στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. Παράλληλα, η παρουσία του ερευνητή στις διδακτικές παρεμβάσεις περιόρισε 

φαινόμενα εκτροπής των πειραματικών διαδικασιών προς ασύμβατες κατευθύνσεις και 

διευκόλυνε την ομαλή έκβαση όλων των ερευνητικών προσπαθειών. 
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3.8.5.Ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων λόγω απουσίας μανθανόντων 
 
Η ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων κατά την απουσία μανθανόντων από μια ερευνητική 

προσπάθεια αποτελεί εκ προοιμίου περιορισμό σε όλες τις διδακτικές παρεμβάσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών σχεδιασμών. Στην παρούσα έρευνα έγινε 

συντονισμένη προσπάθεια για συλλογή των δεδομένων σε περιπτώσεις απουσίας 

μανθανόντων, σε επιπρόσθετο χρόνο από το διδακτικό χρόνο που καθορίστηκε κατά τον 

ερευνητικό σχεδιασμό. Η αναφερόμενη προσπάθεια αφορούσε σε όλες τις περιπτώσεις 

συλλογής δεδομένων από τα πειραματικά δοκίμια, με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθεί 

απώλεια δεδομένων λόγω απουσίας των μανθανόντων σε κάποια από τις πειραματικές 

συνθήκες. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου άτομα απουσίασαν επανελειμμένα από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις αφαιρέθηκαν από το δείγμα της παρούσας έρευνας.     

3.8.6.Αναθεώρηση του διδακτικού υλικού 
 
Η μικρή αναθεώρηση του διδακτικού υλικού και η συρρίκνωση του με τρόπο που να 

δύναται να ολοκληρωθεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτέλεσε περιορισμό για όλες τις 

πειραματικές συνθήκες. Η αναφερόμενη αναθεώρηση του υλικού οδήγησε στη 

συρρίκνωση της ενότητας Φως και Χρώμα σε συγκεκριμένα κεφάλαια από το διδακτικό 

υλικό «Φυσική με Διερώτηση». Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη αναθεώρηση του 

διδακτικού υλικού εφαρμόστηκε σε προηγούμενες διδακτικές προσπάθειες με θετικά 

αποτελέσματα ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το Φως και Χρώμα. 

Ταυτόχρονα, το ίδιο αναθεωρημένο διδακτικό υλικό εφαρμόστηκε με τον ίδιο τρόπο σε 

όλες τις πειραματικές συνθήκες τόσο για τις ομάδες ελέγχου όσο και για τις πειραματικές 

ομάδες, γεγονός που αποκλείει την μονομερή επίδραση της ενδεχόμενης αναθεωρημένης 

εκδοχής του διδακτικού υλικού σε κάποια από τις ομάδες που έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

3.8.7.Χρονική διαφοροποίηση διεξαγωγής των διδακτικών παρεμβάσεων  
 
Λόγω των πολλαπλών ερευνητικών προσπαθειών στην παρούσα εργασία και του πλούσιου 

όγκου δεδομένων που συλλέγηκαν, ήταν αδύνατη η παράλληλη διεξαγωγή όλων των 

διδακτικών παρεμβάσεων σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Ο αναφερόμενος 

περιορισμός είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή όλων των παρεμβάσεων σε 1 ½  έτος, και 

την πραγματοποίηση κάποιων εξ αυτών σε διαφορετικά ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ωστόσο, οι 

μανθάνοντες σε όλες τις συνθήκες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τις επιδόσεις τους στα 

προπειραματικά δοκίμια. Επιπρόσθετα, όλοι οι μανθάνοντες σε όλες τις συνθήκες 

ακολούθησαν το ίδιο διδακτικό υλικό (Φυσική με Διερώτηση), ενώ ταυτόχρονα είχαν 
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παρόμοια ηλικία (18-20 ετών) και χαρακτηρίζονταν από παρόμοιο υπόβαθρο (απόφοιτοι 

λυκείου, εισαγωγικό μάθημα στις Φυσικές Επιστήμες).   

3.8.8.Οπτικογράφηση έγγραφων σημειώσεων κατά τη συμπλήρωση των 
φύλλων εργασίας από τους μανθάνοντες 
 

Η οπτικογράφηση των στιγμιοτύπων των πειραματικών διαδικασιών που ακολουθούσαν οι 

μανθάνοντες κατά την εργασία τους σε ομάδες, διεκπεραιώθηκε σε όλη τη διάρκεια των 

διδακτικών παρεμβάσεων σε όλες τις πειραματικές συνθήκες που καθορίστηκαν από τον 

ερευνητικό σχεδιασμό. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε οπτικογράφηση των έγγραφων 

σημειώσεων των μανθανόντων κατά τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους. Ο 

συγκεκριμένος περιορισμός αντιμετωπίστηκε με τη συμπλήρωση του αναστοχαστικού 

ημερολογίου από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του 

ερευνητή) καθώς και από τη συλλογή των σημειώσεων των ατόμων μετά τη διεξαγωγή 

των διδακτικών παρεμβάσεων. Οι οπτικογραφήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διεξαγωγή 

των εργασιών των ατόμων επεκτάθηκαν και στη συλλογή δεδομένων από τις οθόνες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (χρήση λογισμικού-screen recorder pro), με αποτέλεσμα ο 

συνδυασμός των διαφορετικών πηγών δεδομένων σε κάθε πειραματική συνθήκη να 

καταδεικνύει στις πλείστες περιπτώσεις τις γραπτές εργασίες των μανθανόντων στα φύλλα 

εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αφορούν στη διερεύνηση και στην απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στη βάση του θεωρητικού πλαισίου που 

προηγήθηκε. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων οργανώνεται στην 

απάντηση των εφτά ερευνητικών ερωτημάτων σε μια προσπάθεια συνεισφοράς στο 

υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο, με τρόπο που να προωθείται η ανάπτυξη ενός πλαισίου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των δύο 

πειραματικών μέσων. Συγκεκριμένα η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί 

περιλαμβάνει αρχικά τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης της έρευνας η οποία περιλάμβανε 

τον αρχικό συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, με βάση το μεθοδολογικό πλαίσιο που 

καθορίστηκε (βλ. μεθοδολογία) και το οποίο στηρίχθηκε στα ευρήματα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Ακολούθως μέσα από αυτή την προσπάθεια διαπιστώθηκε πως σε κάποια 

σημεία επιλογής είτε του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, τα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

δεν έχουν καταλήξει σε ομοφωνία, γεγονός που προκάλεσε τη διεξαγωγή της Β΄ φάσης της 

έρευνας η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει μια τεκμηριωμένη εισήγηση για την 

ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, μέσα από εμπειρικά δεδομένα στη βάση συγκεκριμένου 

μεθοδολογικού πλαισίου.      

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης της έρευνας μέσα από τα 

οποία διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, 

με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των οπτικογραφημένων επιδείξεων εικονικών πειραμάτων ή από 

την ενσωμάτωση Πολλαπλών Εικονικών Δυναμικά συσχετιζόμενων Αναπαραστάσεων 

(ΠΕΔΑ) σε εικονικά εργαστηριακά περιβάλλοντα πειραματισμού. Συγκεκριμένα, η 

παρουσίαση της αποτελεσματικότητας τόσο των οπτικογραφημένων επιδείξεων εικονικών 

πειραμάτων όσο και της εφαρμογής των ΠΕΔΑ στο ίδιο εικονικό εργαστηριακό 

περιβάλλον, σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα, 

δίνει σαφείς ενδείξεις στην περεταίρω αξιοποίηση και ενσωμάτωση τους στο πλαίσιο του 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα διεξάχθηκε και η 

τελευταία ερευνητική προσπάθεια που στόχο είχε το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

αξιοποιώντας όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από τη παρούσα 
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έρευνα που προηγήθηκε όσο και τα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας με βάση το 

πρότυπο που εφαρμόστηκε στην Α΄ φάση της έρευνας. Συνεπώς, η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που ακολουθούν για συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που 

πραγματοποιήθηκε στη Β΄ φάση της έρευνας, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εμπειρική 

θεμελίωση του μεθοδολογικού πλαισίου που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα. 

 

Ταυτόχρονα με τη διερεύνηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως προς την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα σε όλες τις ομάδες και όλες τις διδακτικές 

παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, παρουσιάζονται με προκαθορισμένο τρόπο οι 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το διδακτικό προσωπικό και τους μανθάνοντες που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εργαστηριακών πειραμάτων 

σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται συγκρίσεις στις 

διαφορετικές ερευνητικές προσπάθειες (βλ. μεθοδολογία) και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με βάση τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί και αφορά στις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες και το διδακτικό προσωπικό κατά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις οργανώνεται με βάση τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα: α) Ποιές 

διαδικασίες ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΠΕ ή ΠΕΕ) για 

την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης; β) Ποιές διαδικασίες ακολουθούν οι 

μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΕΕ ή ΠΕΕ σε συνδυασμό με τις ΠΕΔΑ) για 

την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης; γ) Ποιές διαδικασίες ακολουθούν οι 

μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΕΕ ή οπτικογραφημένες επιδείξεις εικονικών 

πειραμάτων) για την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης;  

 

Συνολικά, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εφτά ερευνητικών ερωτημάτων 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εγκυροποίηση ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ, το οποίο θεμελιώνεται εμπειρικά μέσα από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. 

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων που προκύπτουν τόσο ως προς τα μαθησιακά 

αποτελέσματα όσο και ως προς τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα σε όλες τις διδακτικές 

παρεμβάσεις οδηγεί στον καθορισμό ενός συγκεκριμένου πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στη βάση κριτηρίων που προέκυψαν μέσα από τις αναλύσεις και τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αλλά και από τα ερευνητικά αποτελέσματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. 
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Συνεπώς η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί αποσκοπεί στη σταδιακή 

παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων σε κάθε ερευνητικό ερώτημα και στην τελική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά το συνδυασμό του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, τόσο ως προς τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά τον πειραματισμό όσο και ως 

προς τα μαθησιακά αποτελέσματα στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. Σε όλες τις διδακτικές 

παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε το ίδιο διδακτικό υλικό (και διδακτική προσέγγιση) το 

οποίο περιλάμβανε 4 κεφάλαια (εισαγωγή στο φως, σκιές, βαφές και έγχρωμο φως) με 

βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε και η περιγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Η λογική της αναφερόμενης παρουσίασης στηρίζεται στο σκεπτικό της παρούσας 

εργασίας, η οποία πέρα από την εφαρμογή του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ στόχευε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων δυνατοτήτων του 

ΠΕΕ (ΠΕΔΑ και οπτικογραφημένες επιδείξεις) οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν 

τεκμηριωθεί ως χρήσιμες ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. Οι διαφορές που προέκυψαν ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές ομάδες 

ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, μπορούν να ερμηνευθούν ως ένα βαθμό μέσα από 

την παρουσίαση των διαδικασιών που έλαβαν χώρα στην παρούσα έρευνα και 

παρουσιάζονται ακολούθως ανά ερευνητικό ερώτημα. 

4.1.Σύγκριση του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ 
και του ΠΕΕ στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 
 

Η αρχική προσπάθεια για διερεύνηση του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ αποσκοπούσε στην απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος: Πώς συγκρίνεται η 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων που εργάζονται με ΠΠΕ ή ΠΕΕ, με 

άτομα που χρησιμοποιούν συνδυασμό του ΠΕΕ και του ΠΠΕ; Για την απάντηση του 

αναφερόμενου ερευνητικού ερωτήματος πραγματοποιήθηκε η Α΄ φάση της έρευνας η 

οποία περιλάμβανε τη σύγκριση του ΠΠΕ (Ομάδα Ελέγχου 1, ΟΕ1), του ΠΕΕ (Ομάδα 

Ελέγχου 2, ΟΕ2) και του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΕΕ  και του ΠΠΕ (Πειραματική 

Ομάδα 1, ΠΟ1) με βάση την αντιστοιχία των δυνατοτήτων του κάθε πειραματικού μέσου 

όπως καθορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία με τις μαθησιακές επιδιώξεις που 

ορίστηκαν από το διδακτικό προσωπικό της παρούσας έρευνας (οι μαθησιακές επιδιώξεις 

συμπίπτουν με αυτές που καθορίστηκαν από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον για την 

ενότητα Φως και Χρώμα, McDermott et al. 1996). Η αξιολόγηση της επίτευξης των 

μαθησιακών επιδιώξεων πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συλλογή και ανάλυση των 
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δεδομένων που προέκυψαν από τα δοκίμια που χορηγήθηκαν πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση σε κάθε πειραματική συνθήκη. 

 

Ταυτόχρονα, πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος 

one way ANOVA, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Τα αποτελέσματα του αναφερόμενου ελέγχου κατέδειξαν 

πως δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις 3 ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 

όσον αφορά στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο Φως και Χρώμα (F < 1, p > 0.05 σε 

όλες τις περιπτώσεις). Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο 

για τα δοκίμια που χορηγήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση όσο και για το κάθε 

κεφάλαιο χωριστά σε σχέση με τις επιδόσεις των μανθανόντων στα πειραματικά δοκίμια 

πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις πειραματικές συνθήκες.   

 

Αρχικά, το δοκίμιο που δόθηκε πριν και μετά την ολοκλήρωση όλων των διδακτικών 

παρεμβάσεων κατέδειξε πως η ΠΟ1, παρουσίασε τις ψηλότερες επιδόσεις σε 

μεταπειραματικό στάδιο, ενώ οι δύο ομάδες ελέγχου δεν διέφεραν σημαντικά ως προς τους 

μέσους όρους των επιδόσεων που παρουσίασαν σε μεταπειραματικό στάδιο. Στο 

Διάγραμμα 8 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των τριών ομάδων που έλαβαν 

μέρος στην Α΄ φάση της έρευνας, τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις.  

 
Διάγραμμα 8. Μέσοι Όροι των επιδόσεων των μανθανόντων πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις στο Φως και Χρώμα 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8 όλες οι ομάδες (σε όλες τις πειραματικές συνθήκες) 

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

Σε αυτό το διάγραμμα όπως και στα διαγράμματα που ακολουθούν οι μέσοι όροι των 

επιδόσεων των ατόμων αποτελούν ενδείξεις για την εννοιολογική κατανόηση των ατόμων 

στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές (πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις). Συνεπώς η 

σημαντική βελτίωση που παρουσιάζεται στις επιδόσεις των ατόμων πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις αντικατοπτρίζει τη σημαντική βελτίωση στην επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Ταυτόχρονα η ΠΟ1 

παρουσιάζει την υψηλότερη επίδοση στα δοκίμια που δόθηκαν μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, ενώ οι 3 ομάδες δεν φαίνεται να διαφέρουν ιδιαίτερα στις επιδόσεις που 

είχαν πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

4.1.1.Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στο Φως 
 

Το πρώτο κεφάλαιο αποσκοπούσε στη διερεύνηση συγκεκριμένων φαινομένων της 

καθημερινότητας που σχετίζονται με τη διάδοση του φωτός καθώς και με την πορεία που 

ακολουθεί το φως για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο. Το 

συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλάμβανε κυρίως αρχική διερεύνηση της λειτουργίας 

σημειακών και εκτεταμένων πηγών φωτός και στόχευε κυρίως στην εισαγωγή των 

φοιτητών στο συγκείμενο  για τη διεξαγωγή των πειραμάτων που θα ακολουθούσαν σε 

σχέση με τις σκιές και το έγχρωμο φως. Τα δοκίμια που δόθηκαν στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση των προϋποθέσεων που 

πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο καθώς και 

την πορεία που ακολουθεί το φως κατά τη διάδοση του από διαφορετικά είδη φωτεινών 

πηγών. Στο διάγραμμα 9 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των τριών ομάδων 

που έλαβαν μέρος στην Α΄ φάση της έρευνας και αφορούν στις επιδόσεις τους πριν και 

μετά  τις διδακτικές παρεμβάσεις για το κεφάλαιο 1.  
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Διάγραμμα 9. Μέσοι Όροι πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 1 
 
Στο Διάγραμμα 9 φαίνεται πως σε όλες τις ομάδες παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση 

στην επίδοση των φοιτητών μετά από τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. Μέσα 

από τη σύγκριση των επιδόσεων των μέσων όρων των τριών ομάδων ανάμεσα στα 

προπειραματικά και τα μεταπειραματικά δοκίμια παρουσιάζεται μια τάση για μεγαλύτερη 

βελτίωση στην επίδοση της ΠΟ1. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά 

στις επιδόσεις των ατόμων σε σχέση με την αξιολόγηση των μαθησιακών επιδιώξεων του 

κεφαλαίου 1. Η βελτίωση που παρατηρείται στους μέσους όρους κάθε ομάδας πριν και 

μετά την παρέμβαση (ΟΕ1=24-57, OE2=26-58, ΠΟ1=30-71) αποτελεί την πρώτη ένδειξη 

για τη βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης σε όλες τις ομάδες με την ομάδα που 

χρησιμοποίησε συνδυασμό εικονικών και πραγματικών περιβαλλόντων πειραματισμού να 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τάση για βελτίωση στην επίδοσή της.   

4.1.2.Κεφάλαιο 2. Σκιές  
 
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορούσε στην έννοια της σκιάς και διερευνούσε φαινόμενα κατά 

τα οποία δημιουργούνται σκιές από μια ή περισσότερες πηγές φωτός. Παράλληλα, δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία διαγραμμάτων που γίνονταν υπό κλίμακα για την 

παρουσίαση της σκιάς συγκεκριμένων αντικειμένων σε πλάγια όψη. Ταυτόχρονα, μέσα 

από τα αναφερόμενα διαγράμματα γινόταν προσπάθεια υπολογισμού της σκιάς των 

αντικειμένων είτε με βάση την κλίμακα των διαγραμμάτων είτε με τη μέθοδο των ομοίων 

τριγώνων (τα διαγράμματα στηρίζονταν στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός). Τα 
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δοκίμια που δόθηκαν στο κεφάλαιο 2 αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της ικανότητας των 

ατόμων να διενεργούν αντίστοιχα διαγράμματα και να υπολογίζουν το μέγεθος της σκιάς 

των αντικειμένων βασιζόμενοι στην ευθύγραμμη πορεία διάδοσης του φωτός. Στο 

Διάγραμμα 10 παρουσιάζονται οι επιδόσεις όλων των ομάδων στα προπειραματικά και τα 

μεταπειραματικά δοκίμια πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις για το κεφάλαιο 2.  

 

 
Διάγραμμα 10. Μέσοι Όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 2 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10 σε σχέση με την επίδοση 

των φοιτητών πριν και μετά την παρέμβαση φαίνεται πως σε όλες τις ομάδες υπήρξε 

σημαντική βελτίωση στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Οι μέσοι όροι των ομάδων 

στα προπειραματικά και μεταπειραματικά δοκίμια υποδεικνύουν αριθμητικά το μέγεθος 

της συγκεκριμένης βελτίωσης στις επιδόσεις των φοιτητών (ΟΕ1=12–42, ΟΕ2=17–46, 

ΠΟ1=18–62). Η βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών αντανακλά στη βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε σε σχέση με το συγκείμενο Σκιές στο πλαίσιο 

της ενότητας Φως και Χρώμα. Συγκεκριμένα μέσα από την παρουσίαση των μέσων όρων 

φαίνεται πως η μεγαλύτερη βελτίωση στην επίδοση των φοιτητών επιτεύχθηκε από την 

ΠΟ1. Παράλληλα, φαίνεται πως η βελτίωση που επιτεύχθηκε στις ΟΕ1 και ΟΕ2 δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η τάση που παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο 1 για μεγαλύτερη βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης στην ΠΟ1 από τις άλλες 

δύο ομάδες, επιβεβαιώνεται μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο αφού η συγκεκριμένη διαφοροποίηση φαίνεται να αυξάνεται ελαφρώς. 
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4.1.3.Κεφάλαιο 3. Βαφές 
 

Το κεφάλαιο 3 αποτέλεσε εισαγωγικό κεφάλαιο για το κεφάλαιο 4, αφού στόχευε στη 

διερεύνηση των χρωμάτων και των αναμείξεων τους στις βαφές, φαινόμενο που 

ερμηνεύεται μέσα από τους κανόνες που ισχύουν για το έγχρωμο φως. Σε αυτό το 

κεφάλαιο οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη διερεύνηση και το 

διαχωρισμό των χρωμάτων σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά ενώ παράλληλα 

είχαν την ευκαιρία να διενεργήσουν αναμείξεις προσπαθώντας να εξηγήσουν τις 

παρατηρήσεις τους. Η διαδικασία αναμείξεων διαφορετικών βαφών στόχευε στη μετέπειτα 

διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα χρώματα στις βαφές και του 

τρόπου με τον οποίο αναμειγνύονται τα χρώματα στο φως. Η συγκεκριμένη 

διαφοροποίηση απαιτούσε τη διερεύνηση των βαφών γεγονός που έγινε στο κεφάλαιο 3. Η 

αξιολόγηση των επιδιώξεων σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρώθηκε στο διαχωρισμό και την 

αναγνώριση των χρωμάτων των βαφών σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά. Στο 

Διάγραμμα 11 παρουσιάζονται οι επιδόσεις των τριών ομάδων στα προπειραματικά και 

στα μεταπειραματικά δοκίμια σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδιώξεων που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

 
Διάγραμμα 11. Μέσοι Όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 3 

 
Στα αποτελέσματα του κεφαλαίου 3 παρουσιάστηκε μια ιδιομορφία. Σε προπειραματικό 

στάδιο δεν παρουσιάστηκε επιστημονικά αποδεκτή απάντηση από κάποιο φοιτητή/τρια 

οποιασδήποτε ομάδας σε σχέση με την αναγνώριση, το διαχωρισμό και την ανάμειξη των 

κυρίων, των δευτερευόντων και των συμπληρωματικών χρωμάτων στις βαφές. Το 
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αποτέλεσμα αυτό προέκυψε αναπάντεχα αφού για πρώτη φορά όλες οι ομάδες είχαν μέσο 

όρο 0 στα προπειραματικά δοκίμια (βλ. Διάγραμμα 11). Αντίθετα, μετά την παρέμβαση 

όλες οι ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στο υπό μελέτη συγκείμενο, αφού οι 

μέσοι όροι των επιδόσεων τους αυξήθηκαν σημαντικά (ΟΕ1=74, ΟΕ2=84, ΠΟ1=93). 

Συγκεκριμένα η ΠΟ1 φάνηκε να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη επίδοση στο κεφάλαιο των 

βαφών. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως η ΟΕ2 παρουσίασε μεγαλύτερο 

μέσο όρο στην επίδοση της από την ΟΕ1, γεγονός που δεν παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια του διδακτικού υλικού (Εισαγωγή στο Φως και Σκιές). 

4.1.4.Κεφάλαιο 4. Έγχρωμο Φως 
 
Το τελευταίο κεφάλαιο του διδακτικού υλικού αποτέλεσε το έγχρωμο φως. Σε αυτό το 

κεφάλαιο έγινε διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται διαφορετικές 

δέσμες λευκού και έγχρωμου φωτός με βάση όλα όσα προηγήθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Συγκεκριμένα, έχοντας υπόψη τη συμπεριφορά των χρωμάτων στις βαφές 

καθώς και τις ιδιότητες του φωτός, οι φοιτητές διερεύνησαν φαινόμενα αναμείξεων 

έγχρωμου φωτός μέσα από τη χρήση χρωματικών φίλτρων. Στο τέλος κατέληξαν στη 

δημιουργία κανόνων για τη διεξαγωγή προβλέψεων και στην οικοδόμηση ενός μοντέλου 

για τον τρόπο που διαδίδεται και λειτουργεί το λευκό και το έγχρωμο φως. Η αξιολόγηση 

των μαθησιακών επιδιώξεων επικεντρώθηκε τόσο στον τρόπο που λειτουργούν τα 

χρώματα στο έγχρωμο φως όσο και στη δημιουργία κατάλληλων διαγραμμάτων σε 

διαφορετικές περιπτώσεις ανάμειξης έγχρωμου φωτός και στη δημιουργία σκιάς. Στο 

Διάγραμμα 12 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των ομάδων στο κεφάλαιο 4, 

στα προπειραματικά και στα μεταπειραματικά δοκίμια. Οι επιδόσεις των ομάδων σε αυτό 

το κεφάλαιο αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση που επιτεύχθηκε σε όλα 

τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού, αφού η ολοκλήρωση των δοκιμίων σε αυτή την 

περίπτωση απαιτεί γνώσεις από όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. 
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Διάγραμμα 12. Μέσοι Όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 4 

 

Οι μέσοι όροι των επιδόσεων στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα 

στη βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αλλά σε 

όλο το διδακτικό υλικό (ΟΕ1=5–53, ΟΕ2=9–61, ΠΟ1=7-76). Η αξιολόγηση που 

επιτυγχάνεται μέσα από το συγκεκριμένο δοκίμιο δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 

κανόνες ή έννοιες που προκύπτουν μέσα από τη διερεύνηση του έγχρωμου φωτός, αλλά 

επεκτείνεται σε έννοιες που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια σε σχέση με 

φαινόμενα διάδοσης του φωτός. Σε αυτό το πλαίσιο οι επιδόσεις των ατόμων στο 

αναφερόμενο δοκίμιο αντικατοπτρίζουν την κατανόηση τους γενικότερα στην ενότητα 

Φως και Χρώμα. Μέσα από τα αρχικά αποτελέσματα των μέσων όρων φαίνεται πως οι 

επιδόσεις της ΠΟ1 ήταν οι ψηλότερες από όλες τις ομάδες. Ταυτόχρονα, η βελτίωση που 

επιτυγχάνεται σε όλες τις ομάδες σε σχέση με τις επιδόσεις τους πριν και μετά την 

παρέμβαση επιδεικνύει σε μεγαλύτερη έκταση τη διαφοροποίηση της ΠΟ1 ως προς τις 

ΟΕ1 και ΟΕ2. Επιπρόσθετα, η μικρή διαφοροποίηση που παρουσιάζεται ανάμεσα στις 

επιδόσεις των ΟΕ1 και ΟΕ2, υπέρ της ομάδας που χρησιμοποίησε εικονικά υλικά, 

φαίνεται να συνδέεται με την ίδια διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3 σε 

σχέση με τη διερεύνηση των χρωμάτων στις βαφές. Η σύνδεση αυτή οφείλεται στο 

γεγονός πως η κατανόηση του κεφαλαίου 3 αποτελεί άμεση προϋπόθεση για την αρχική 

διερεύνηση του έγχρωμου φωτός. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει και για τα υπόλοιπα 

κεφάλαια. Η διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι σε 

περιπτώσεις ελλείψεων στην κατανόηση των ατόμων για τις βαφές, η διερεύνηση που 

σχεδιάστηκε για το έγχρωμο φως προκαλούσε εννοιολογικές δυσκολίες στους 
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μανθάνοντες με αποτέλεσμα να χρειάζεται να επιστρέφουν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

θυσιάζοντας σημαντικό διδακτικό χρόνο. 

4.2.Αποτελέσματα βελτίωσης εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και 
Χρώμα για την Α΄ φάση της έρευνας 
 
Η επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα συνδέεται άμεσα με τη 

βελτίωση στην επίδοση που παρουσίασαν οι μανθάνοντες ανάμεσα στα προπειραματικά 

και τα μεταπειραματικά δοκίμια που δόθηκαν πριν και μετά τις παρεμβάσεις σε κάθε 

κεφάλαιο της ενότητας. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στα δοκίμια, τόσο πριν όσο 

και μετά την παρέμβαση κωδικοποιήθηκαν και βαθμολογήθηκαν με τον ίδιο τρόπο 

(χρησιμοποιήθηκε κοινός κώδικας βαθμολογίας) σε όλες τις ομάδες. Για τη διερεύνηση 

της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης σε όλες της ομάδες πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση των επιδόσεων των φοιτητών στα προπειραματικά δοκίμια και των επιδόσεων 

τους στα μεταπειραματικά δοκίμια σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. Για τη 

σύγκριση των επιδόσεων των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στα δοκίμια 

αξιολόγησης εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος Paired Samples t-test. Στον Πίνακα 9 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τριών ομάδων στη βελτίωση της επίδοσης τους πριν 

και μετά την παρέμβαση σε όλα τα κεφάλαια.  

 

Πίνακας 9. Βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης στo Φως και Χρώμα 
 
 
Ομάδες 
 

Δοκίμια Κεφαλαίων 
 

T 
 

df 
 

Sig 
 

      
Ομάδα Ελέγχου 1 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 6,964 22 .000 
Ομάδα Ελέγχου 2 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 6,635 22 .000 
Πειραματική Ομάδα 1 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 10,922 23 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 1 Κεφάλαιο 2 – Σκιές  9,690 22 .000 
Ομάδα Ελέγχου 2 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 7,749 22 .000 
Πειραματική Ομάδα 1 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 11,073 23 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 1 Κεφάλαιο 3 – Βαφές  15,418 22 .000 
Ομάδα Ελέγχου 2 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 18,293 22 .000 
Πειραματική Ομάδα 1 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 41,565 23 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 1 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως  9,333 22 .000 
Ομάδα Ελέγχου 2 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 10,849 22 .000 
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Πειραματική Ομάδα 1 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 17,728 23 .000
     
     
Ομάδα Ελέγχου 1 Φως και Χρώμα 17,559 22 .000
Ομάδα Ελέγχου 2 Φως και Χρώμα 17,085 22 .000
Πειραματική Ομάδα 1 Φως και Χρώμα 29,831 23 .000
     

 

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το στατιστικό έλεγχο Paired Samples t-

test φαίνεται πως όλες οι ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους 

μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. Συγκεκριμένα, σε 

όλες τις ομάδες παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 

προπειραματικά και τα μεταπειραματικά δοκίμια, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση 

που επιτεύχθηκε στις επιδόσεις των μανθανόντων. Η βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων 

σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού καταδεικνύει άμεσα την επίτευξη και ανάπτυξη 

εννοιολογικής κατανόησης των μανθανόντων στο φως, τις σκιές και τους κανόνες που 

ισχύουν κατά τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως.  

4.3.Αποτελέσματα για τη σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής 
κατανόησης στο Φως και Χρώμα στην Α΄ φάση της έρευνας 
 

Για τη σύγκριση της βελτίωσης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ΟΕ1, ΟΕ2 και την ΠΟ1 

χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος one-way ANCOVA. Επιλέγηκε ο συγκεκριμένος 

έλεγχος για την ανάλυση και την παρουσίαση των συγκριτικών αποτελεσμάτων στη 

βελτίωση που επιτεύχθηκε, ώστε να διαφανούν πιθανές διαφορές σε σχέση με την 

εννοιολογική κατανόηση ανάμεσα στα διάφορα κεφάλαια της ενότητας και επιπρόσθετα 

να ελεγχθεί και να συνυπολογιστεί η επίδραση της επίδοσης των προπειραματικών 

δοκιμίων στα αποτελέσματα που προέκυψαν. Με βάση τον αναφερόμενο έλεγχο, στον 

Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τη σύγκριση των 

επιδόσεων των ομάδων. 

Πίνακας 10. Σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα 
για την Α΄φάση της έρευνας 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

df1 
 

df2 
 

F 
 

Sig 
 

Εισαγωγή στο Φως 2 66 1,712 0,188 
Σκιές 2 66 5,410 0,007 
Βαφές 2 66 6,072 0,004 
Έγχρωμο Φως 2 66 5,894 0,004 
Φως και Χρώμα 2 66 10,946 0,000 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στον Πίνακα 10 παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν παρουσιάζονται διαφορές. 

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1 όπου έγινε διερεύνηση εισαγωγικών πειραμάτων για τις 

ιδιότητες του φωτός και του τρόπου που ταξιδεύει στο χώρο, δεν παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βελτίωση που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ΟΕ1, ΟΕ2 

και ΠΟ1, F(2, 66)=1.712, p=0.188, η2 = 0.05. Παρόλα αυτά στα άλλα τρία κεφάλαια του 

διδακτικού υλικού παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ανάμεσα στις 

ομάδες που έλαβαν μέρος στην έρευνα σε σχέση με τη βελτίωση των επιδόσεων τους στα 

δοκίμια αξιολόγησης. Αυτές οι διαφορές αντανακλούν σε διαφοροποιήσεις στη βελτίωση 

της εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις ομάδες που χρησιμοποίησαν διαφορετικό 

μέσο πειραματισμού. Προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ως 

προς την επίδοση των ατόμων στα τρία κεφάλαια κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθούν post-

hoc ελέγχοι, ως επέκταση του στατιστικού ελέγχου one-way ANCOVA. 

 

Στο κεφάλαιο 2, όπου διεξάχθηκαν διερευνήσεις σε σχέση με το φαινόμενο των σκιών 

στην παρουσία εμποδίων κατά τη διάδοση του φωτός παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ΠΟ1 και τις ΟΕ1 και ΟΕ2 F(2, 66)=5.41, p=0.007, 

η2=0.14. Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες ελέγχου δεν παρουσίασαν μεταξύ τους στατιστικά 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά στους μέσους όρους των επιδόσεων τους (ελέγχοντας 

και τις επιδόσεις των προπειραματικών δοκιμίων). Αντίθετα, η πειραματική ομάδα που 

χρησιμοποίησε συνδυασμό πραγματικών και εικονικών υλικών για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων στο κεφάλαιο 2 παρουσίασε ψηλότερο μέσο όρο στις επιδόσεις της με 

αποτέλεσμα να παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ομάδα 

που χρησιμοποίησε πραγματικά υλικά (ΟΕ1), p=0.016. Αντίστοιχα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν σε σχέση με τη σύγκριση που έγινε ανάμεσα στην ΠΟ1 και την ομάδα 

που χρησιμοποίησε μόνο εικονικά υλικά (ΟΕ2). Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές με την πειραματική ομάδα (ΠΟ1) να επιτυγχάνει 

ψηλότερες επιδόσεις στα μεταπειραματικά δοκίμια, p < 0.016, από την ΟΕ2. 

 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται ανάλογα αποτελέσματα ανάμεσα στην ΠΟ1 και τις 

ομάδες ελέγχου, F(2, 66)=6.072, p=0.004, η2 =0.153. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ΠΟ1 και τις ομάδες ελέγχου με την ΠΟ1 

να επιτυγχάνει μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις της (p < 0.05). Επιπρόσθετα, οι ΟΕ1 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



217 
 

και ΟΕ2 δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη βελτίωση που 

παρατηρήθηκε στις επιδόσεις τους (p=0.232). Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται 

πως η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που παρατηρείται στην ΠΟ1 διαφέρει από 

τις ομάδες ελέγχου, όσον αφορά στο συγκείμενο των βαφών.  

 

Το κεφάλαιο 4 που αναφέρεται στο έγχρωμο φως, αποδίδει τη γενική εικόνα σε σχέση με 

την αξιολόγηση και τη σύγκριση των ομάδων σε σχέση με την ανάπτυξη εννοιολογικής 

κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Στο κεφάλαιο 4, δίνεται η ευκαιρία αξιολόγησης 

επιδιώξεων που αναφέρονται και σχετίζονται με όλα τα κεφάλαια της αναφερόμενης 

ενότητας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε σχέση με την επίτευξη 

κατανόησης και τη σύγκριση της βελτίωσης θεωρούνται περιεκτικά στο συγκεκριμένο 

συγκείμενο. Σε αυτό το κεφάλαιο η γενική τάση σε σχέση με τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν παρέμεινε η ίδια. Συγκεκριμένα, οι ΟΕ1 και ΟΕ2 δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση που παρατηρήθηκε στις επιδόσεις τους. 

Μάλιστα, φαίνεται πως οι μέσοι όροι των επιδόσεων τους βρίσκονται αρκετά κοντά. 

Αντίθετα, η ΠΟ1 παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις της σε σχέση με τις 

ΟΕ1 και ΟΕ2, F(2, 66)=5.894, p=0.004, η2 =0.152. Ο post hoc έλεγχος που διεξάχθηκε 

ανάμεσα στην ΠΟ1 και τις αντίστοιχες ομάδες παρουσίασε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση της επίδοσης των μανθανόντων μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (p < 0.016).  

 

Συνολικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση καταδεικνύουν 

κάποιες διαφορές ανάμεσα στις 3 ομάδες που εργάστηκαν με διαφορετικό μέσο 

πειραματισμού. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τη στατιστική ανάλυση 

που πραγματοποιήθηκε στο δοκίμιο για το Φως και Χρώμα ανάμεσα στις τρεις ομάδες της 

Α΄ φάσης F(2, 66)=10.946, p=0.000, η2 =0.249. Φαίνεται πως οι 2 ομάδες ελέγχου που 

εργάστηκαν με πραγματικά ή εικονικά υλικά, και στις οποίες έγινε μια προσπάθεια να μην 

αξιοποιηθούν επιπρόσθετες, συγκριτικά, δυνατότητες των πειραματικών μέσων (π.χ. 

επιπλέον δυνατότητες του εικονικού εργαστηρίου όπως είναι ο μοντελοχώρος), δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης που επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα δεν προκύπτει στην περίπτωση της ΠΟ1, όπου πραγματοποιήθηκε μια 

συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης του κάθε πειραματικού μέσου χωριστά σε σχέση 

με τη δυνητική συνεισφορά του σύμφωνα με τις μαθησιακές επιδιώξεις που τέθηκαν κατά 

τον ερευνητικό σχεδιασμό. Μέσα από την ποσοτική ανάλυση φαίνεται πως ο συνδυασμός 
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των πραγματικών με τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού είχε την πιο 

αποτελεσματική επίδραση στη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών μετά τις 

παρεμβάσεις, γεγονός που αντανακλά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που 

επήλθε κατά αντίστοιχο τρόπο στις ομάδες που έλαβαν μέρος στην παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια.  

4.4.Σύγκριση των ιδεών ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες 
στο Φως και Χρώμα για την Α΄ φάση της έρευνας 
 

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης παρουσιάζουν μια συμπληρωματική πτυχή των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση, παρέχοντας επιπρόσθετη 

πληροφόρηση για το είδος των επιστημονικά αποδεκτών και επιστημονικά μη αποδεκτών 

ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο της παρέμβασης καθώς και τη μορφή αναθεώρησης που 

έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πειραματισμού σε εικονικά ή πραγματικά εργαστήρια. Η 

ποιοτική ανάλυση αφορούσε στις απαντήσεις των φοιτητών σε κάθε ερώτημα των 

πειραματικών δοκιμίων, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις 

ιδέες των φοιτητών. Μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής κωδικοποίησης, πραγματοποιήθηκε 

η κατηγοριοποίηση των ιδεών των φοιτητών σε όλες τις ομάδες, τόσο πριν όσο και μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση υπολογίστηκαν τα ποσοστά των 

συγκεκριμένων ιδεών σε κάθε κεφάλαιο χωριστά, ώστε να είναι δυνατή η επικείμενη 

σύγκριση των ιδεών ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες, τόσο σε προπειραματικό όσο και 

σε μεταπειραματικό στάδιο.  

 

Την αρχική κωδικοποίηση των ιδεών ακολούθησε η κατηγοριοποίηση τους σε 

συγκεκριμένες ιδέες που αναπαριστούσαν το σκεπτικό των ατόμων στα αντίστοιχα 

θέματα. Οι αναφερόμενες ιδέες κατηγοριοποιήθηκαν σε αντίστοιχες κατηγορίες οι οποίες 

δημιουργήθηκαν με βάση τις αρχικές επιδιώξεις που τέθηκαν και σε αυτές στηρίχθηκε η 

επιλογή και η ανάπτυξη των έργων που δόθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ιδεών με τα ποσοστά εμφάνισης των ιδεών σε 

κάθε κεφάλαιο όπως αυτές παρουσιάστηκαν μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που 

έχουν συλλεγεί από τη χορήγηση των δοκιμίων. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε 

ιεράρχηση των ιδεών των ατόμων σε κάθε κατηγορία και στατιστική ανάλυση των ιδεών 

των ατόμων ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες με τα στατιστικά κριτήρια 

Kruskal-Wallis και Wilcoxon signed rank test. 
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4.4.1.Ιδέες σε σχέση με τις ιδιότητες και την πορεία διάδοσης του Φωτός 
στην Α΄ φάση της έρευνας 
 

Η πρώτη κατηγορία ιδεών αφορούσε στην πορεία διάδοσης του φωτός και στις 

προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα 

αντικείμενο. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρουσίαση των ποσοστών σε 

κάθε ιδέα σε αυτή την κατηγορία υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της ποσοτικής 

ανάλυσης, αφού φαίνεται πως σε όλες τις ιδέες παρατηρείται μετατόπιση από τις 

εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι 

ιδέες της πρώτης κατηγορίας η οποία προέκυψε από τα δεδομένα των πειραματικών 

δοκιμίων. 

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (1.1.) που αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο συνοδεύεται από την 

πορεία που πρέπει να ακολουθεί το φως σε αντίστοιχες περιπτώσεις και παρουσιάζεται σε 

αυξημένα ποσοστά σε μεταπειραματικό δοκίμιο. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η 

μεγαλύτερη μετατόπιση στη συγκεκριμένη ιδέα παρατηρείται στην ΠΟ1, αφού το ποσοστό 

εμφάνισης της φτάνει στο 67%, έναντι του 17% και του 39% στην ΟΕ1 και την ΟΕ2 

αντίστοιχα. Οι διαφορές στα πιο πάνω ποσοστά σε σχέση με την μετατόπιση των ιδεών 

προς τις επιστημονικά αποδεκτές, στις τρεις ομάδες συμπληρώνονται από τα ποσοστά 

εμφάνισης των ελλιπών επιστημονικά αποδεκτών ιδεών 1.2 και 1.3, στις οποίες 

αναφέρονται αποσπασματικά δύο εκ των τριών προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν για 

να μπορεί ένα αντικείμενο να γίνει ορατό από κάποιον παρατηρητή. Τα ελαφρώς 

αυξημένα ποσοστά που παρουσιάζονται στις συγκεκριμένες ιδέες στις ομάδες ελέγχου σε 

μεταπειραματικό στάδιο δικαιολογούν τη διαφοροποίηση που παρατηρείται στα ποσοστά 

της ιδέας 1.1. ανάμεσα στις 3 ομάδες, σε σχέση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν στην 

ποσοτική ανάλυση.  
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Πίνακας 11. Ιδέες σε σχέση με τις ιδιότητες και την πορεία διάδοσης του Φωτός 
 

Κατηγορία 1 
Πορεία που ακολουθεί το φως για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι 

παρατηρήσιμο από κάποιο παρατηρητή. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ)

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
1.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να 

δει ένα αντικείμενο πρέπει στο αντικείμενο να φτάνει φως από κάποια 
φωτεινή πηγή και στη συνέχεια  ακτίνες φωτός να φτάνουν από το 
αντικείμενο στα μάτια του παρατηρητή. Συνεπώς οι προϋποθέσεις που 
πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο είναι: 
1) να φτάνουν φωτεινές ακτίνες από το αντικείμενο στο ανθρώπινο μάτι 
– να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο 
αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι, 3) να λειτουργεί κατάλληλα ο 
μηχανισμός της όρασης. 

 

9% (2) 17% (4) 4% (1) 39% (9) 0% (0) 67% (16) 

 
1.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Οι προϋποθέσεις που πρέπει 

να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο 
είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα 
στο αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι. 

 

4% (1)  9% (2) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
1.3. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος 

παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 
2) να λειτουργεί κατάλληλα ο μηχανισμός της όρασης. (Όταν 
αναφέρεται το 2ο κριτήριο το 1ο θεωρείται αυτονόητο και αντίστροφα). 

 
 
 

9% (2) 13% (3) 9% (2) 13% (3) 4% (1) 8% (2) 
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1.4. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιον παρατηρητή πρέπει να 
υπάρχει φωτεινή πηγή και το αντικείμενο να έχει σχήμα, μορφή, χρώμα 
(διαφανές-αδιαφανές) και να μην είναι πολύ μικρό σε μέγεθος 
(αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά). Επιπρόσθετα, θεωρείται 
απαραίτητη η κανονική λειτουργία του μηχανισμού της όρασης. 

 

13% (3) 9% (2) 4% (1) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 

 
1.5. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιον παρατηρητή πρέπει να 

υπάρχει φως και το αντικείμενο να έχει ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ 
πρέπει να το βλέπει από την κατάλληλη οπτική γωνία (δεν 
διευκρινίζεται ποια είναι αυτή-από κοντινή απόσταση-στο οπτικό πεδίο 
του παρατηρητή). 

 

9% (2) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 25% (6) 4% (1) 

 
1.6. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει 

ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι. Πρέπει να 
υπάρχει φως και το αντικείμενο να έχει ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ 
η οπτική γωνία που το βλέπει να είναι καλή και από κοντινή απόσταση 
(στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή). Ένας παρατηρητής μπορεί να 
παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί 
τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

9% (2) 9% (2) 13% (3) 4% (1) 9% (2) 4% (1) 

 
1.7. Για να γίνει ορατό ένα αντικείμενο πρέπει να υπάρχει φωτεινή πηγή και 

το αντικείμενο να έχει σχήμα, μορφή, χρώμα (διαφανές-αδιαφανές) και 
να μην είναι πολύ μικρό σε μέγεθος (αναφορά σε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά-ικανοποιητικές διαστάσεις και να βρίσκεται στο οπτικό 
πεδίο του παρατηρητή και σε κοντινή απόσταση). Ένας παρατηρητής 
μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να 
αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

9% (2) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 29% (7) 0% (0) 
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1.8. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς 
διαδίδεται και με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τη φωτεινή 
περιοχή που απλώνεται στο χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
συμβαίνει αυτό είναι να λειτουργεί ο μηχανισμός της όρασης και να 
υπάρχει φωτεινή πηγή στο χώρο. 

 

30% (7) 9% (2) 17% (4) 4% (1) 13% (3) 8% (2) 

 
1.9. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο ή μια περιοχή από κάποιον 

παρατηρητή η μόνη αναγκαία συνθήκη είναι να υπάρχει φωτεινή πηγή 
στο χώρο. 

 

0% (0) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
1.10. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς 

διαδίδεται και με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τη φωτεινή 
περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

9% (2) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 

 
1.11. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς 

διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο 
χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ένας παρατηρητής να δει 
ένα αντικείμενο ή μια φωτεινή περιοχή είναι να λειτουργεί ο 
μηχανισμός της όρασης, να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο 
αντικείμενο και τα μάτια του παρατηρητή και να υπάρχει φωτεινή πηγή. 

 

0% (0) 35% (8) 4% (1) 35% (8) 4% (1) 8% (2) 
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Οι ιδέες 1.4 και 1.5 σχετίζονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται από τους φοιτητές 

όλων των ομάδων σε προπειραματικό επίπεδο, που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί ένας 

παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο. Οι συγκεκριμένες ιδέες στηρίζονται κυρίως σε  

προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων αφού αναφέρονται σε προϋποθέσεις που σχετίζονται 

με το σχήμα, τη μορφή, το χρώμα, το μέγεθος και σε άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

υλικών και των αντικειμένων με γενικευμένες αναφορές που σχετίζονται με το οπτικό 

πεδίο και την οπτική γωνιά με την οποία βλέπει ένας παρατηρητής χωρίς να ορίζονται οι 

συγκεκριμένοι όροι. Τα ποσοστά που παρατηρούνται στις 2 ιδέες μειώνονται (όλες σχεδόν 

σε μηδενικό ποσοστό) μετά την παρέμβαση σε όλες τις ομάδες γεγονός που συνάδει με 

την αντίστοιχη αύξηση στα ποσοστά των ιδεών 1.1, 1.2 και 1.3. Η ίδια τεκμηρίωση ισχύει 

για τις ιδέες 1.6, 1.7 και 1.8 οι οποίες αναφέρονται σε μια γκάμα προϋποθέσεων που 

πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο, 

αναφέροντας παράλληλα το παράδειγμα ότι μια δέσμη φωτός μπορεί να γίνει ορατή καθώς 

διαδίδεται στο χώρο, χωρίς να παρεμβάλλεται οποιοδήποτε εμπόδιο στην πορεία της, ώστε 

να φτάνουν ακτίνες φωτός από οποιοδήποτε σημείο στα μάτια του παρατηρητή. Η μείωση 

στα ποσοστά εμφάνισης των συγκεκριμένων ιδεών σε όλες τις ομάδες είναι εμφανής και 

συνάδει με την αύξηση των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών (συμπεριλαμβανομένων και 

των ελλιπών επιστημονικά αποδεκτών ιδεών). Η ιδέα 1.9 αναφέρεται αποκλειστικά σε μια 

αναγκαία συνθήκη που πρέπει να ισχύει για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα 

αντικείμενο και αυτή είναι να υπάρχει φωτεινή πηγή που να εκπέμπει φως. Η 

συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται μόνο από 2 άτομα στην ΟΕ4 σε προπειραματικό στάδιο και 

δεν υφίσταται μετά την παρέμβαση σε κάποια ομάδα. Οι ιδέες 1.10 και 1.11 σχετίζονται 

με το σκεπτικό που παρουσιάστηκε στις ιδέες 1.6, 1.7 και 1.8 και αναφέρονται στην 

ικανότητα του παρατηρητή να βλέπει μια φωτεινή δέσμη φωτός καθώς διαδίδεται χωρίς να 

φτάνει κατ’ ανάγκη στα μάτια του, αφού δεν παρεμβάλλεται κάποιο αντικείμενο στην 

πορεία της ή δεν φτάνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα μάτια του. Στην ιδέα 1.11 

αναφέρονται επιπρόσθετα και όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται για να 

μπορεί ένας παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο γεγονός που δεν συνάδει με την ιδέα της 

«ορατής» δέσμης φωτός. Παρόλο που η ιδέα 1.10 δεν παρουσιάζεται σε μεταπειραματικό 

στάδιο σε κάποια από τις τρεις ομάδες, η ιδέα 1.11 παρουσιάζεται σε αυξημένα ποσοστά 

κυρίως στις ομάδες ελέγχου, με την ΠΟ3 να παρουσιάζει πολύ χαμηλά ποσοστά σε 

μεταπειραματικό στάδιο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν μια μικρή διαφοροποίηση 

στις τρεις ομάδες σε σχέση με την κατανόηση της ιδέας διάδοσης του φωτός και της 

πορείας που ακολουθεί για να γίνονται ορατά τα αντικείμενα που περιβάλλουν 

οποιοδήποτε παρατηρητή. 
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4.4.2.Ιδέες σε σχέση με την κατανόηση της λειτουργίας μιας εκτεταμένης 
πηγής φωτός 
 

Οι ιδέες που περιλαμβάνονται στη δεύτερη κατηγορία που προέκυψε μέσα από την 

ανάλυση των δεδομένων, σχετίζονται με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός και 

συγκεκριμένα των νηματώδων λαμπτήρων. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται οι ιδέες 

των φοιτητών σε μια προσπάθεια οικοδόμησης ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας 

εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός. Στον Πίνακα 12 

παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, σε σχέση 

με την πορεία που ακολουθεί το φως καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη φωτεινών πηγών (σημειακοί και νηματώδεις 

λαμπτήρες).  

 

Η ιδέα 2.1 στην κατηγορία κατανόησης της λειτουργίας εκτεταμένων πηγών φωτός 

αναφέρεται στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε περιπτώσεις όπου ένα διάφραγμα 

παρεμβάλλεται ανάμεσα στη φωτεινή πηγή (νηματώδης λαμπτήρας) και την οθόνη. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται 

από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής καθορίζεται 

από το είδος της φωτεινής πηγής, με το σκεπτικό ότι μια εκτεταμένη πηγή φωτός 

αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς λαμπτήρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχεδιάζεται 

από τους φοιτητές το διάγραμμα που φαίνεται στο Διάγραμμα 13, παρουσιάζοντας το 

αντίστοιχο σκεπτικό. Στη συγκεκριμένη ιδέα φαίνεται πως σε όλες τις ομάδες το 

συγκεκριμένο σκεπτικό δεν παρουσιάστηκε σε προπειραματικό στάδιο. Αντίθετα, μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζεται ένα πολύ ψηλό ποσοστό κατανόησης της 

λειτουργίας των εκτεταμένων πηγών φωτός από τους φοιτητές όλων των ομάδων, με την 

ΠΟ1 να παρουσιάζει το ψηλότερο ποσοστό (96%), αφού σχεδόν όλοι οι φοιτητές 

οικοδόμησαν το επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο σε σχέση με τη διάδοση του φωτός από 

εκτεταμένες πηγές φωτός. 
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Πίνακας 12.  Ιδέες σε σχέση με την κατανόηση της λειτουργίας μιας εκτεταμένης πηγής φωτός 
  

Κατηγορία 2 
Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός 

σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1               

(ΠΠΕ+ΠΕΕ) 
Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
2.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα 

ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που 
προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το 
μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της 
φωτεινής πηγής (μια εκτεταμένη πηγή φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά 
από σημειακούς λαμπτήρες–γίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα). 

 

0% (0) 78% (18) 0% (0) 78% (18) 0% (0) 96% (23) 

  
2.2. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη δεν καθορίζεται 
από την οπή του διαφράγματος ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής 
(π.χ. σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). Η οθόνη φωτίζεται 
σε όλη της την έκταση, όπως ακριβώς όταν δεν υπάρχει διάφραγμα. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 

 
2.3. Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή 

πηγή και την οθόνη τότε η οθόνη δεν φωτίζεται. Το διάφραγμα 
λειτουργεί ως εμπόδιο στη διάδοση του φωτός. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
2.4. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από 
την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 4% (1) 0% (0) Γε
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παρουσιάζεται αντεστραμμένο σε σχέση με το σχήμα της οπής. 
 
2.5. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται 
από την οπή του διαφράγματος, ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα 
της φωτεινής περιοχής δεν καθορίζονται από το είδος της φωτεινής 
πηγής. Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς 
σημειακούς λαμπτήρες. 

 

35% (8) 13% (3) 74% (17) 4% (1) 58% (14) 4% (1) 

 
2.6. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται 
από την οπή του διαφράγματος και  το μέγεθος  της φωτεινής περιοχής 
καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής σε σχέση με την ποσότητα 
φωτός που εκπέμπει. Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε 
πολλούς σημειακούς λαμπτήρες. 

 

48% (11) 4% (1) 26% (6) 9% (2) 26% (6) 0% (0) 

 
2.7. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη (μέγεθος-σχήμα 
φωτεινής περιοχής) δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, ούτε 
από το είδος της φωτεινής πηγής (σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες 
αντιστοιχεί). Σχηματίζεται πάντα μια μικρή κυκλική φωτεινή κηλίδα. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 

 
2.8. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται 
από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής 
περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής (ο νηματώδης 
λαμπτήρας αντιστοιχεί σε δύο σημειακούς λαμπτήρες). 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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Διάγραμμα 13. Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη διάδοση φωτός μέσα από μια 
εκτεταμένη πηγή φωτός 

 
Οι ιδέες 2.2, 2.3 και 2.4 αποτελούν εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με το μοντέλο 

εκτεταμένης πηγής φωτός και η εμφάνιση τους περιορίζεται σε αμελητέο ποσοστό τόσο 

πριν όσο και μετά την παρέμβαση σε όλες τις ομάδες.  

 

Συγκεκριμένα, η ιδέα 2.2 στηρίζεται στο σκεπτικό ότι όταν παρεμβάλλεται ένα διάφραγμα 

ανάμεσα σε μια φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην 

οθόνη δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος ούτε από το είδος της φωτεινής 

πηγής (π.χ. σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). Αναφέρεται πως η οθόνη θα 

φωτίζεται σε όλη της την έκταση, όπως ακριβώς θα συνέβαινε στην περίπτωση που δεν θα 

υπήρχε το διάφραγμα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν γίνεται κατανοητή ούτε η ιδέα 

διάδοσης του φωτός ούτε ο ρόλος του διαφράγματος.  

 

Παράλληλα, η ιδέα 2.3 αναφέρεται στο ρόλο του διαφράγματος ως εμποδίου στην πορεία 

διάδοσης του φωτός χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στις φωτεινές δέσμες που περνούν μέσα 

από την οπή του. Αντίστοιχα, η ιδέα 2.4 παρουσιάζει το σκεπτικό πως όταν παρεμβάλλεται 

ένα διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που 

προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το σχήμα της 

φωτεινής περιοχής παρουσιάζεται αντεστραμμένο σε σχέση με το σχήμα της οπής. Στην 
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ιδέα 2.5 αναφέρεται πως όταν παρεμβάλλεται ένα διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή 

και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή 

του διαφράγματος, ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής δεν 

καθορίζονται από το είδος της φωτεινής πηγής. Σε αυτή την ιδέα απουσιάζει το σκεπτικό 

πως ένας νηματώδης λαμπτήρας αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες (βλ. 

Διάγραμμα 14). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε 

προπειραματικό στάδιο, σε όλες τις ομάδες, ενώ αντίστοιχα παρουσιάζεται σημαντική 

μείωση του ποσοστού εμφάνισης της μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Διάγραμμα 14. Εναλλακτική Αντίληψη για τη φωτεινή περιοχή που σχηματίζεται στην 
οθόνη όταν ένας νηματώδης λαμπτήρας τοποθετείται μπροστά από ένα διάφραγμα και μια 

οθόνη 
 
Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ιδέα 2.6 όπου περιγράφεται το σκεπτικό 

πως όταν παρεμβάλλεται ένα διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη, τότε 

το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος 

και  το μέγεθος  της φωτεινής περιοχής θα καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής 

σε σχέση με την ποσότητα φωτός που εκπέμπει. Στην προκειμένη περίπτωση 

υποδεικνύεται πως ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς 

λαμπτήρες (βλ. Διάγραμμα 15). Η συγκεκριμένη ιδέα όπως και η 2.5 παρουσιάζεται σε 

πολύ ψηλά ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο σε όλες τις ομάδες. Συνυπολογίζοντας τις 

ιδέες 2.5 και 2.6, όλες οι ομάδες μοιράζονται περίπου τις ίδιες εναλλακτικές ιδέες σε 

προπειραματικό στάδιο ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση παρατηρείται έντονη μείωση 

του ποσοστού εμφάνισης των συγκεκριμένων ιδεών σε όλες τις ομάδες.  
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Διάγραμμα 15.  Εναλλακτική Αντίληψη για τη φωτεινή περιοχή που σχηματίζεται στην 

οθόνη όταν ένας νηματώδης λαμπτήρας τοποθετείται μπροστά από ένα διάφραγμα και μια 
οθόνη 

 
Η ιδέα 2.7 αναφέρεται στο σκεπτικό πως όταν παρεμβάλλεται ένα διάφραγμα ανάμεσα 

στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη  σε σχέση 

με το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής δεν καθορίζεται από την οπή του 

διαφράγματος και ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής. Αναφέρεται είτε με λόγια είτε 

διαγραμματικά πως θα σχηματίζεται πάντα μια μικρή κυκλική φωτεινή κηλίδα. Η 

συγκεκριμένη ιδέα εμφανίστηκε σε αμελητέο ποσοστό στα προπειραματικά δοκίμια της 

ΟΕ1 και της ΠΟ1, ενώ δεν εμφανίστηκε σε μεταπειραματικό στάδιο σε οποιαδήποτε 

ομάδα. Επιπρόσθετα, η ιδέα 2.9 παρουσιάστηκε από 1 άτομο της ΟΕ1 μόνο σε 

προπειραματικό στάδιο υποστηρίζοντας πως ο νηματώδης λαμπτήρας αντιστοιχεί σε δύο 

σημειακούς λαμπτήρες και συνεπώς το αποτέλεσμα στη φωτεινή περιοχή θα αντιστοιχεί 

με το αποτέλεσμα που προκύπτει από δύο σημειακούς λαμπτήρες όταν τοποθετηθούν στη 

θέση του νηματώδη λαμπτήρα στην ίδια πειραματική διάταξη. 

4.4.3.Ιδέες σε σχέση με τις Σκιές και τη δημιουργία διαγραμμάτων Σκιών 
 
Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με τη δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων 

σκιών, που προκαλούνται από αντικείμενα τα οποία παρεμβάλλονται στην πορεία 

διάδοσης του φωτός. Συγκεκριμένα, μέσα από τα διαγράμματα που σχεδιάζονται 

παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των ατόμων σε σχέση με τη  φύση και τη δημιουργία σκιών 

διαφόρων αντικειμένων. Στον Πίνακα 13, παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες αντιλήψεων 

που προέκυψαν μέσα από τις προσπάθειες των φοιτητών για τη δημιουργία των 

διαγραμμάτων των σκιών στα έργα που δόθηκαν κατά τη συλλογή των δεδομένων. 
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Αρχικά, στην ιδέα 3.1 παρουσιάζεται το κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των ακτινών 

και της σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται ως εμπόδιο στην πορεία διάδοσης του 

φωτός. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στη δημιουργία σκιάς η οποία ορίζεται ως η 

απουσία φωτός και καθορίζεται σε σχήμα και σε μέγεθος σύμφωνα με την ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός στο χώρο. Η μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες στην 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα της αναφερόμενης κατηγορίας φαίνεται να είναι περίπου η 

ίδια σε όλες τις ομάδες, συγκρίνοντας τα ποσοστά των τριών ομάδων πριν και μετά την 

παρέμβαση. Στο Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα για 

την παρουσίαση της ιδέας 3.1 όπως δημιουργήθηκε από τους φοιτητές κυρίως σε 

μεταπειραματικό δοκίμιο σύμφωνα με τα ποσοστά του Πίνακα 13. 
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Πίνακας 13. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία διαγράμματος Σκιάς 
 

Κατηγορία 3 
Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που 

παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
3.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των 

ακτινών φωτός και της σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται ως 
εμπόδιο στην πορεία διάδοσης του φωτός. Αναφορά στη δημιουργία 
σκιάς η οποία ισοδυναμεί με την απουσία φωτός και καθορίζεται σε 
σχήμα και σε μέγεθος σύμφωνα με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 
στο χώρο. 

 

0% (0) 30% (7) 9% (2) 35% (8) 0% (0) 33% (8) 

 

3.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλο διάγραμμα της 
πορείας των ακτινών και της σκιάς που σχηματίζεται χωρίς να 
παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 9% (2) 4% (1) 8% (2) 

 
3.3. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Δημιουργία κατάλληλου 

διαγράμματος πρόσοψης σκιάς με αναφορά στο γεγονός ότι οποιοδήποτε 
αντικείμενο παρεμβάλλεται στην πορεία διάδοσης του φωτός αποτελεί 
εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να σχηματίζεται σκοτάδι/ 
απουσία φωτός/σκιά πίσω από αυτό. 

 
 
 

17% (4) 48% (11) 9% (2) 43% (10) 33% (8) 46% (11) 
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3.4.  Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλο διάγραμμα της 
πορείας των ακτινών και της σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται 
ως εμπόδιο στην πορεία διάδοσης του φωτός. Περιγράφεται μόνο η 
πορεία του φωτός η οποία κτυπάει στο αντικείμενο το οποίο λειτουργεί 
ως εμπόδιο στη διάδοση του φωτός. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 8% (2) 

 

3.5. Δημιουργία διαγράμματος πρόσοψης σκιάς χωρίς να παρουσιάζεται η 
πορεία της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός ή κάποιου είδους 
συλλογισμός (σε τυχαίο μέγεθος). Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
περιγραφή της πρόσοψης στη θέση του διαγράμματος. 

 

43% 
(10) 13% (3) 65% 

(15) 9% (2) 13% (3) 4% (1) 

 

3.6. Η σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη. Η σκιά 
αποτελεί ένα είδος φωτός (σε ορισμένες  περιπτώσεις ένα διάγραμμα 
πρόσοψης συνοδεύει τον αναφερόμενο συλλογισμό). 

 

17% (4) 4% (1) 17% (4) 4% (1) 13% (3) 0% (0) 

 

3.7. Το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και για αυτό το λόγο πίσω 
από ένα αντικείμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός 
υπάρχει σκιά (σε ορισμένες περιπτώσεις το σχήμα της σκιάς δεν θα είναι 
τρίγωνο, π.χ. θα είναι παραλληλόγραμμο). Η διάδοση του φωτός δεν 
καταγράφεται ως ευθύγραμμη, αλλά προς ακανόνιστες διευθύνσεις. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 21% (5) 0% (0) 
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3.8. Περιγραφή ενός αντεστραμμένου σχήματος της σκιάς κάποιου 

αντικειμένου στην οθόνη λόγω της ανάκλασης του φωτός σε αυτό (σε 
ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς με 
αναφορά στο συγκεκριμένο συλλογισμό). 
 

9% (2) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 8% (2) 0% (0) 

 

3.9. Η δημιουργία της σκιάς ενός αντικειμένου προκαλείται από τη θέση που 
βρίσκεται ο λαμπτήρας στην πειραματική διάταξη και η παραμικρή του 
κίνηση εξαφανίζει τη σκιά που υπάρχει στην οθόνη (σε κάποιες 
περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης). 
 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 

 

3.10. Όταν δεν φτάνει φως στην οθόνη της πειραματικής διάταξης δεν μπορεί 
να σχηματιστεί σκιά-όσο πιο έντονο είναι το φως στην οθόνη τόσο πιο 
έντονη θα παρουσιαστεί η σκιά στην οθόνη (ισχύει και το αντίθετο). 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 
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Οι ιδέες 3.2 και 3.4 παρουσιάζουν το κατάλληλο διάγραμμα σε σχέση με την πορεία που 

ακολουθούν οι ακτίνες φωτός για τη δημιουργία σκιάς, χωρίς να παρουσιάζεται η 

ολοκληρωμένη επεξήγηση του διαγράμματος. Τα ποσοστά εμφάνισης των συγκεκριμένων 

ιδεών είναι αμελητέα σε όλες τις ομάδες τόσο σε προπειραματικό όσο και σε 

μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Οι ιδέες 3.3 και 3.5 παρουσιάζουν το κατάλληλο διάγραμμα πρόσοψης. Παρόλα αυτά, στο 

διάγραμμα της ιδέας 3.5 δεν παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός, ούτε η πορεία 

της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται περιγραφή της 

πρόσοψης στο διάγραμμα. Τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας είναι ψηλά σε 

προπειραματικό στάδιο ιδιαίτερα στις ομάδες ελέγχου. Παρόλα αυτά σε όλες τις ομάδες 

παρατηρείται σημαντική μείωση στα ποσοστά εμφάνισης της μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. Αντίθετα, στο διάγραμμα της ιδέας 3.3 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι 

οποιοδήποτε αντικείμενο παρεμβάλλεται στην πορεία διάδοσης του φωτός αποτελεί 

εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά πίσω από αυτό. Σε αυτή 

την ιδέα παρουσιάζονται αρκετά ψηλά ποσοστά σε μεταπειραματικό στάδιο σε όλες τις 

ομάδες, παρόλο που σε προπειραματικό στάδιο παρατηρούνται κάποιες μικρές διαφορές 

ανάμεσα στα αποτελέσματα των φοιτητών των τριών ομάδων (βλ. Πίνακα 13).   

 

Η ιδέα 3.6 αποτελεί μια εναλλακτική ιδέα, η οποία ορίζει τη σκιά ως την αντανάκλαση 

ενός αντικειμένου στην οθόνη. Επιπρόσθετα, υποδεικνύεται πως η σκιά αποτελεί ένα είδος 

φωτός και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα διάγραμμα πρόσοψης συνοδεύει τον 

αναφερόμενο συλλογισμό. Αυτή η ιδέα παρουσιάζεται σε ανάλογα ποσοστά στις τρεις 

ομάδες σε προπειραματικό στάδιο, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερη μείωση στα ποσοστά 

εμφάνισης της σε μεταπειραματικό στάδιο. Επιπρόσθετα, η ιδέα 3.7 περιγράφει την πορεία 

διάδοσης του φωτός η οποία κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις  και για αυτό το λόγο 

πίσω από ένα αντικείμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός υπάρχει σκιά. Η 

διάδοση του φωτός δεν αναφέρεται ως ευθύγραμμη, παρά μόνο ότι κινείται ακανόνιστα 

προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα παρατηρείται μόνο από πέντε άτομα της 

ΠΟ1 σε προπειραματικό στάδιο και δεν αναφέρεται από κάποια άλλη ομάδα. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 3.8 η οποία αν και παρουσιάζεται σε πολύ 

χαμηλό ποσοστό σε προπειραματικό στάδιο αντιπροσωπεύει μια εναλλακτική ιδέα στη 

διάδοση του φωτός η οποία ενδεχομένως να δημιουργήθηκε μέσα από τη διεξαγωγή της 

διδακτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως στην οθόνη σχηματίζεται ένα 
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αντεστραμμένο σχήμα της σκιάς κάποιου αντικειμένου λόγω της αντανάκλασης του φωτός 

σε αυτό, παρουσιάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις ένα διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε ελάχιστο βαθμό από συγκεκριμένα άτομα στην ΟΕ1 

και την ΠΟ1. 

 

Οι ιδέες 3.9 και 3.10 παρουσιάζονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά από συγκεκριμένα άτομα 

αποκλειστικά σε προπειραματικό στάδιο και αναφέρονται σε υποτιθέμενες μεταβολές που 

μπορεί να παρατηρούνται στη σκιά σε περιπτώσεις όπου συμβαίνουν μεταβολές στις 

πειραματικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, στην ιδέα 3.9 γίνεται αναφορά στη δημιουργία της 

σκιάς ενός αντικειμένου που προκαλείται από τη θέση που βρίσκεται ο λαμπτήρας σε μια 

πειραματική διάταξη όπου υπάρχουν διάφραγμα και οθόνη με την παραμικρή κίνηση του 

λαμπτήρα να εξαφανίζει τη σκιά που παρουσιάζεται στην οθόνη. Επιπρόσθετα, στην ιδέα 

3.10 γίνεται αναφορά πως όταν δεν φτάνει φως στην οθόνη της πειραματικής διάταξης δεν 

μπορεί να σχηματιστεί σκιά με τεκμηρίωση πως όσο πιο έντονο είναι το φως στην οθόνη 

τόσο πιο έντονη θα παρουσιαστεί η σκιά στην οθόνη. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ισχύει 

και το αντίθετο, δηλαδή όσο πιο έντονη είναι η σκιά συνεπάγεται πως τόσο πιο έντονο 

είναι και το φως που φτάνει στην οθόνη.  

4.4.4.Ιδέες σε σχέση με τη μεταβολή του μεγέθους της Σκιάς 
 

Η τέταρτη κατηγορία σχετίζεται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταβάλλεται το 

μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου και συγκεκριμένα με τους παράγοντες που επιδρούν 

στη μεταβολή της σκιάς οποιουδήποτε αντικειμένου όταν αυτό φωτίζεται από 

συγκεκριμένη φωτεινή πηγή. Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που 

προέκυψαν στο πλαίσιο της αναφερόμενης κατηγορίας στα προπειραματικά και τα 

μεταπειραματικά δοκίμια όλων των ομάδων. Οι αναφερόμενες ιδέες προέκυψαν από 

συγκεκριμένα έργα που δόθηκαν στα δοκίμια και αποσκοπούσαν στην ίδια μαθησιακή 

επιδίωξη που αναφερόταν στην κατανόηση και το χειρισμό των παραγόντων που επιδρούν 

στη μεταβολή της σκιάς ενός αντικειμένου με βάση την ευθύγραμμη πορεία της διάδοσης 

του φωτός.  

 

Οι ιδέες 4.1 και 4.2 αφορούσαν στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε σχέση με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς αντικειμένων σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Οι αναφερόμενες ιδέες περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη το οποίο καθορίζεται από τις αποστάσεις 
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του αντικειμένου από τον λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση λαμπτήρα–αντικειμένου, τόσο μικρότερη είναι η σκιά που 

σχηματίζεται στην οθόνη ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αντικειμένου-οθόνης 

τόσο μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται (θεωρείται πως κάθε φορά που 

μεταβάλλεται η μια απόσταση οι άλλες αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες). Στην 

περίπτωση της ιδέας 4.1 ο αναφερόμενος συλλογισμός συνοδεύεται από διάγραμμα. Οι 

συγκεκριμένες ιδέες παρουσίασαν ολοκληρωμένο σκεπτικό μόνο σε μεταπειραματικό 

στάδιο. Η ιδέα 4.1 η οποία συνοδευόταν από το κατάλληλο διάγραμμα παρουσιάστηκε σε 

ποσοστό 38% αποκλειστικά από την ΠΟ1. Μόνο ένα άτομο της ΟΕ1 παρουσίασε τη 

συγκεκριμένη ιδέα σε μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Η ιδέα 4.3 αναφέρθηκε στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς και 

συγκεκριμένα σε μια από τις δύο αποστάσεις περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 

επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς. Κάθε φορά που παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ιδέα 

αναφέρεται ένα από τα ακόλουθα ενδεχόμενα: α) όσο αυξάνεται η απόσταση πηγής 

αντικειμένου το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μειώνεται, β) όσο αυξάνεται η 

απόσταση αντικειμένου-οθόνης το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου αυξάνεται. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση σε μεταπειραματικό στάδιο, η οποία 

είναι ανάλογη στις ομάδες ελέγχου. Αύξηση παρουσιάζεται και στην ΠΟ1, ωστόσο το 

ποσοστό αύξησης είναι μικρότερο από τις ομάδες ελέγχου, γεγονός που δικαιολογείται σε 

κάποιο βαθμό από τα ποσοστά εμφάνισης της ιδέας 4.1. Η ιδέα 4.4 αναφέρεται στις 

αποστάσεις αντικειμένου-λαμπτήρα και αντικειμένου-οθόνης και στο γεγονός ότι 

καθορίζουν το μέγεθος της σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη. Αναφέρεται επιπρόσθετα 

πως το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη είναι συνήθως μεγαλύτερο από το 

μέγεθος του αντικειμένου, χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. Η 

συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται κυρίως στο μεταπειραματικό δοκίμιο από την ΟΕ2, από 

τέσσερα άτομα (στην ΟΕ1 παρουσιάζεται από δύο άτομα, ενώ δεν παρουσιάζεται καθόλου 

από την ΠΟ1).  
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Πίνακας 14. Ιδέες σε σχέση με τη μεταβολή του μεγέθους της Σκιάς 
 

Κατηγορία 4 
Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
4.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου  

στην οθόνη καθορίζεται από τις αποστάσεις του αντικειμένου από τον 
λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η 
απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου τόσο μικρότερη είναι η σκιά που 
σχηματίζεται στην οθόνη, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση 
αντικειμένου οθόνης τόσο μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται 
(θεωρείται πως κάθε φορά που μεταβάλλεται μια απόσταση οι άλλες 
αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες). Ο αναφερόμενος συλλογισμός 
συνοδεύεται από διάγραμμα. 

 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 38% (9) 

 
4.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου  

στην οθόνη καθορίζεται από τις αποστάσεις του αντικειμένου από τον 
λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η 
απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου τόσο μικρότερη είναι η σκιά που 
σχηματίζεται στην οθόνη ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση 
αντικειμένου οθόνης τόσο μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται 
(θεωρείται πως κάθε φορά που μεταβάλλεται μια απόσταση οι άλλες 
αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες). Ο αναφερόμενος συλλογισμός 
δεν συνοδεύεται από διάγραμμα. 

 
 
 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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4.3. Αναφορά στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς-
αναφέρεται μια από τις δύο αποστάσεις και ο τρόπος με τον οποίο 
επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς: α) Όσο αυξάνεται η απόσταση πηγής 
αντικειμένου το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μειώνεται (ισχύει 
και το αντίθετο), β) Όσο αυξάνεται η απόσταση αντικειμένου-οθόνης το 
μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου αυξάνεται (ισχύει και το αντίθετο). 

 

43% 
(10) 74% (17) 43% 

(10) 70% (16) 33% (8) 46% (11) 

 
4.4. Οι αποστάσεις αντικειμένου-λαμπτήρα και αντικειμένου-οθόνης 

καθορίζουν το μέγεθος της σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη. Το 
μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη είναι συνήθως 
μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου (χωρίς να παρουσιάζεται 
κάποιου είδους συλλογισμός). 

 

4% (1) 9% (2) 0% (0) 17% (4) 0% (0) 0% (0) 

 
4.5. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση (ή 

ταχύτητα) του φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η 
ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 8% (2) 0% (0) 

 
4.6. Λανθασμένη αναφορά στον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις 

αντικειμένου-οθόνης και αντικειμένου-φωτεινής πηγής, το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην 
οθόνη αναφέρεται σύμφωνα με τις λανθασμένες αναφορές στις 
αποστάσεις που ισχύουν στην πειραματική διάταξη ως 
μικρότερο/ίσο/μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου. 

 

26% (6) 9% (2) 39% (9) 9% (2) 38% (9) 13% (3) 

 
4.7. Η σκιά ενός αντικειμένου παραμένει αμετάβλητη. Οι αποστάσεις 

αντικειμένου οθόνης και αντικειμένου φωτεινής πηγής  δεν επηρεάζουν 
με οποιοδήποτε τρόπο το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

13% (3) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 8% (2) 4% (1) Γε
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4.8. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το 
είδος της φωτεινής πηγής (όσο μικρότερη είναι φωτεινή πηγή τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η σκιά). 

 

0% (0) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 

 
4.9. Η μια από τις δύο αποστάσεις σε μια πειραματική διάταξη φωτεινής 

πηγής, αντικειμένου και οθόνης επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς του 
αντικειμένου, (είτε η απόσταση αντικειμένου-οθόνης, είτε η απόσταση 
φωτεινής  πηγής-αντικειμένου). 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
4.10. Η ευθεία στην οποία βρίσκονται η φωτεινή πηγή, το αντικείμενο και η 

οθόνη επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς στην οθόνη. Όταν αλλάζει η 
συγκεκριμένη ευθεία αυξομειώνεται το μέγεθος του αντικειμένου. 

 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 8% (2) 0% (0) 

 
4.11. Άσχετη/αντιφατική απάντηση. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Η ιδέα 4.5 αναφέρεται στο μέγεθος της σκιάς το οποίο μεταβάλλεται σύμφωνα με την 

ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Η συγκεκριμένη εναλλακτική ιδέα αναφέρθηκε μόνο 

σε προπειραματικό στάδιο από την ΟΕ1 και την ΠΟ1 σε χαμηλό ποσοστό, ενώ δεν 

αναφέρθηκε καθόλου σε μεταπειραματικό στάδιο από οποιαδήποτε ομάδα. Η ιδέα 4.6 

αποτελεί μια εναλλακτική αντίληψη για τον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις 

αντικειμένου-οθόνης και αντικειμένου-φωτεινής πηγής, το μέγεθος της σκιάς ενός 

αντικειμένου. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη 

αναφέρεται σύμφωνα με τις λανθασμένες αναφορές στις αποστάσεις που ισχύουν στην 

πειραματική διάταξη ως μικρότερο, ίσο, ή μεγαλύτερο από το πραγματικό μέγεθος του 

αντικειμένου. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε αισθητά μειωμένο ποσοστό μετά τη 

διδακτική παρέμβαση σε όλες τις ομάδες, με τη μετατόπιση που παρατηρείται να είναι 

ανάλογη ανάμεσα στις ομάδες ελέγχου και την ΠΟ1.  

 

Στην ιδέα 4.7 υποστηρίζεται πως η σκιά ενός αντικειμένου παραμένει αμετάβλητη, 

ανεξαρτήτως μεταβολών στους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός 

αντικειμένου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως οι αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και 

αντικειμένου-φωτεινής πηγής  δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το μέγεθος της σκιάς 

ενός αντικειμένου. Παρόλο που η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε χαμηλό ποσοστό 

σε προπειραματικό στάδιο, παρατηρείται μείωση της εμφάνισης της σε όλες τις ομάδες 

μετά την παρέμβαση. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ιδέα 4.8 στην οποία 

υποστηρίζεται πως το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το 

είδος της φωτεινής πηγής (δηλαδή όσο μικρότερη είναι η φωτεινή πηγή τόσο μεγαλύτερη 

θα είναι η σκιά). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται πριν την παρέμβαση στην ΟΕ2 και 

ΠΟ1 σε πολύ χαμηλό ποσοστό, ενώ δεν παρουσιάζεται καθόλου μετά την παρέμβαση. 

 

Οι ιδέες 4.9 και 4.10 αποτελούν, εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με το σχηματισμό και τη 

μεταβολή του μεγέθους της σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη σε συγκεκριμένες 

πειραματικές διατάξεις. Στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται πως η μια από τις δύο 

αποστάσεις σε μια πειραματική διάταξη φωτεινής πηγής, αντικειμένου και οθόνης 

επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου. Συγκεκριμενοποιείται πως η απόσταση 

που επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου είναι είτε η απόσταση 

αντικειμένου-οθόνης, είτε η απόσταση φωτεινής πηγής-αντικειμένου. Στη δεύτερη 

περίπτωση αναφέρεται πως η ευθεία στην οποία βρίσκονται η φωτεινή πηγή, το 

αντικείμενο και η οθόνη επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς στην οθόνη μιας πειραματικής 

διάταξης. Αναφέρεται πως όταν αλλάζει η συγκεκριμένη ευθεία αυξομειώνεται το μέγεθος 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



241 
 

του αντικειμένου. Και στις δύο περιπτώσεις οι δύο ιδέες δεν παρουσιάζονται σε 

μεταπειραματικό στάδιο σε κάποια από τις ομάδες ενώ πριν από την παρέμβαση 

παρουσιάζονται σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό στην ΟΕ1 και την ΠΟ1. 

4.4.5.Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της Σκιάς ενός 
αντικειμένου 
 
Στην αναφερόμενη κατηγορία ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες των φοιτητών σε σχέση με τους 

υπολογισμούς που πραγματοποίησαν για την εύρεση των διαστάσεων της σκιάς που 

σχηματίζεται σε συγκεκριμένες πειραματικές διατάξεις. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται 

όλες οι υποκατηγορίες των ιδεών σε σχέση με το συλλογισμό που χρησιμοποίησαν για την 

εύρεση των διαστάσεων της σκιάς αντικειμένων σε συγκεκριμένες πειραματικές διατάξεις.  

 

Στην υποκατηγορία 5.1 η οποία περιλαμβάνει και τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

παρουσιάζεται η σύγκριση των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται για την εύρεση της 

σκιάς ενός αντικειμένου ή υπολογίζονται οι διαστάσεις του σχήματος της σκιάς του 

αντικειμένου υπό κλίμακα. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις πραγματοποιούνται 

ορθοί υπολογισμοί και γίνεται η κατάλληλη αναφορά των διαστάσεων και του σχήματος 

της σκιάς. Οι επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτή την 

κατηγορία δεν παρουσιάστηκαν σε προπειραματικό στάδιο. Αντίθετα, παρουσιάστηκαν σε 

μεταπειραματικό στάδιο σε όλες τις ομάδες, με αισθητά ψηλότερο ποσοστό στην ΠΟ1 

(58%, 14 άτομα).  

 

Επιπρόσθετα, η ιδέα 5.2 η οποία αναφερόταν στις κατάλληλες διαστάσεις της σκιάς ενός 

αντικειμένου η εύρεση της οποίας τεκμηριώθηκε μέσα από την κατάλληλη κλίμακα που 

χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό. Σε αυτή την υποκατηγορία δεν χρησιμοποιήθηκαν 

όμοια τρίγωνα και δεν περιγράφηκε με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση της κλίμακας ή των 

αντίστοιχων ανάλογων ποσών. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσίασε ανάλογη 

αύξηση σε μεταπειραματικό στάδιο σε όλες τις ομάδες. Γε
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Πίνακας 15. Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της Σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Κατηγορία 5 
Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
5.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Σύγκριση ομοίων τριγώνων που 

σχηματίζονται για την εύρεση της σκιάς ενός αντικειμένου ή 
υπολογισμός των διαστάσεων του σχήματος της σκιάς υπό κλίμακα. 
Ορθοί υπολογισμοί και αναφορά των διαστάσεων και του σχήματος της 
σκιάς. 

0% (0) 26% (6) 0% (0) 39% (9) 0% (0) 58% (14) 

 
5.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Αναφορά στο κατάλληλο 

μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου χωρίς να παρουσιάζονται 
υπολογισμοί ομοίων τριγώνων (χρήση της κατάλληλης κλίμακας ή των 
ανάλογων ποσών, χωρίς να δίνεται επεξήγηση). 

4% (1) 22% (5) 0% (0) 9% (2) 4% (1) 17% (4) 

 
5.3. Αναφορά σε λανθασμένο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου με βάση 

λανθασμένους υπολογισμούς που δεν στηρίζονται στην ιδέα της 
ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των ομοίων τριγώνων που 
σχηματίζονται. 

 

4% (1) 0% (0) 17% (4) 30% (7) 54%(13) 0% (0) 

 
5.4. Εφαρμογή του συλλογισμού των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται ή 

της κατάλληλης κλίμακας χωρίς κατάληξη στο επιστημονικά αποδεκτό 
μέγεθος της σκιάς. 

 
 
 

0% (0) 22% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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5.5. Αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και αποστάσεων - 

λανθασμένο αποτέλεσμα. 
 

13% (3) 22% (5) 22% (5) 17% (4) 4% (1) 8% (2) 

 
5.6. Άσχετη απάντηση που δεν παρουσιάζει κάποιου είδους συλλογισμό - 

τυχαίοι υπολογισμοί. 
 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 8% (2) 0% (0) 

 
5.7. Δεν γίνονται υπολογισμοί. Παρέχεται περιγραφική εξήγηση του 

σχήματος της σκιάς και αναφέρεται ποιοτικά το μέγεθος 
(μεγαλύτερο/μικρότερο/ίσο). Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
αναφορά. 

 

74%(17) 9% (2) 61%(14) 0% (0) 29% (7) 17% (4) 
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Η υποκατηγορία 5.3 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ποσοστών εμφάνισης της 

πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Οι ιδέες σε αυτή την υποκατηγορία αναφέρονται 

σε λανθασμένο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου με βάση λανθασμένους υπολογισμούς 

που δεν στηρίζονται στην ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των ομοίων 

τριγώνων που σχηματίζονται. Οι ιδέες που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτή την 

υποκατηγορία παρουσίασαν ελάχιστο ποσοστό στην ΟΕ1 σε προπειραματικό στάδιο, ενώ 

μετά την παρέμβαση δεν παρουσιάστηκε καθόλου το συγκεκριμένο σκεπτικό. Στην ΟΕ2 

το ποσοστό εμφάνισης της αναφερόμενης υποκατηγορίας αυξήθηκε μετά τη διδακτική 

παρέμβαση (αύξηση κατά 3 άτομα) και στην ΠΟ1 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του 

ποσοστού εμφάνισης της (μείωση κατά 54%), αφού δεν παρουσιάστηκε καθόλου σε 

μεταπειραματικό στάδιο. Παράλληλα, στην υποκατηγορία 5.4 όπου εφαρμόστηκε ο 

συλλογισμός των ομοίων τριγώνων και σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγηκε η κατάλληλη 

κλίμακα, δεν παρατηρήθηκε κατάληξη στο επιστημονικά αποδεκτό μέγεθος της σκιάς των 

υπό διερεύνηση αντικειμένων. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία συγκέντρωσε ποσοστό 22% 

μόνο στην ΟΕ1, μετά την παρέμβαση. Επιπρόσθετα, η υποκατηγορία 5.5 η οποία 

αντιπροσωπεύει ιδέες με αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και 

αποστάσεων καταλήγοντας σε μη αποδεκτό αποτέλεσμα παρουσιάζει ελάχιστες 

αυξομειώσεις στα πειραματικά δοκίμια όλων των ομάδων πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση.  

 

Η υποκατηγορία 5.7 ομαδοποιεί τις ιδέες των ατόμων που βασίστηκαν σε μια περιγραφική 

εξήγηση του σχήματος της σκιάς και αναφέρθηκαν ποιοτικά στο μέγεθος της σκιάς, ως 

μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση με το υπό μελέτη αντικείμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

έγινε διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αναφορά. Η 

συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσίασε πολύ ψηλά ποσοστά στις ομάδες ελέγχου πριν 

από την παρέμβαση, ενώ στην ΠΟ1 παρουσίασε χαμηλότερο αλλά υπολογίσιμο ποσοστό 

πριν από την παρέμβαση. Σε όλες τις ομάδες παρατηρήθηκε μείωση του συγκεκριμένου 

ποσοστού μετά από τη διδακτική παρέμβαση. Η υποκατηγορία 5.6 δεν παρουσίασε 

κάποιου είδους συλλογισμό, παρά μόνο τυχαίους υπολογισμούς σε πολύ χαμηλά ποσοστά 

σε προπειραματικό στάδιο στις ομάδες ΟΕ1 και ΠΟ1, ενώ ένα άτομο της ομάδας ΟΕ2 

παρουσίασε το αναφερόμενο «σκεπτικό» στη συγκεκριμένη υποκατηγορία σε 

μεταπειραματικό στάδιο.  
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4.4.6.Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία Σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται 
σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Στην έκτη κατηγορία προέκυψαν 11 υποκατηγορίες ιδεών οι οποίες σχετίζονταν με τη 

δημιουργία σκιάς στην περίπτωση που η φωτεινή πηγή βρισκόταν σε αρκετά μεγάλη 

απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι 

υποκατηγορίες ιδεών που σχετίζονται με τη δημιουργία της σκιάς (μέγεθος και σχήμα) 

όταν η φωτεινή πηγή βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη. 

Η συγκεκριμένη περίπτωση διερευνήθηκε χωριστά από τους παράγοντες που επηρεάζουν 

το μέγεθος της σκιάς γιατί προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των δεδομένων 

επιπρόσθετες κατηγορίες ιδεών σε σχέση με τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν.  

 

Οι επιστημονικά αποδεκτές ιδέες κατηγοριοποιήθηκαν στις υποκατηγορίες 6.1 και 6.2 και 

αναφέρονταν στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένα λαμπτήρας τοποθετείται πολύ 

μακριά από την οθόνη. Η περιγραφή των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών αναφερόταν στο 

μέγεθος της σκιάς το οποίο μειώνεται κατά πολύ όσο απομακρύνεται από την οθόνη 

(θεωρώντας σταθερή τη θέση του αντικειμένου) και η μέγιστη μείωση που μπορεί να έχει 

η σκιά είναι η προσέγγιση του πραγματικού μεγέθους του τριγώνου. Στην 6.1 

πραγματοποιήθηκε διάγραμμα για τεκμηρίωση των όσων λέχθηκαν ενώ στην 6.2 δεν έγινε 

διάγραμμα, παρόλο που παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη περιγραφή του αντίστοιχου 

σκεπτικού. Το ψηλότερο ποσοστό στις αναφερόμενες ιδέες παρουσιάστηκε σε 

μεταπειραματικό στάδιο στην ΠΟ1. Παράλληλα, η υποκατηγορία 6.3, περιλαμβάνει όλες 

τις ιδέες που αναφέρουν πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται 

τότε το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει 

το ίδιο. Αναφέρεται επιπρόσθετα πως το αντικείμενο σταματάει τις ακτίνες φωτός που 

φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά στην οθόνη. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάστηκε περίπου στα ίδια ποσοστά σε όλες τις ομάδες τόσο πριν όσο και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση, γεγονός που υποδεικνύει αντίστοιχη μετατόπιση των ιδεών των 

ατόμων όλων των ομάδων στη συγκεκριμένη επιδίωξη, προς τις επιστημονικά αποδεκτές 

ιδέες.  
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Πίνακας 16. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία Σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Κατηγορία 6 
Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από 

το αντικείμενο και την οθόνη 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
6.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ 

μακριά από την οθόνη, το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε 
σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά σε αυτή. Η μέγιστη μείωση που 
μπορεί να παρατηρηθεί είναι στις διαστάσεις του πραγματικού μεγέθους 
του τριγώνου. Γίνεται διάγραμμα για τεκμηρίωση. 

 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 13% (3) 

 
6.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ 

μακριά από την οθόνη το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε 
σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά σε αυτή και η μέγιστη μείωση που 
μπορεί να παρατηρηθεί είναι στις διαστάσεις του πραγματικού μεγέθους 
του τριγώνου. Δεν γίνεται διάγραμμα για τεκμηρίωση. 

 

0% (0) 9% (2) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 8% (2) 

 
6.3. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της 
παραμένει το ίδιο. Το τρίγωνο σταματάει τις ακτίνες φωτός που 
φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. 

26% (6) 52% (12) 26% (6) 57% (13) 21% (5) 54% (13) 

 
6.4. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου είναι πολύ μεγάλη τότε 

η σκιά που δημιουργείται στην οθόνη έχει ακανόνιστο σχήμα 
(παραλληλόγραμμο ή κύκλος) (σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς). 

9% (2) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
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6.5. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 
μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μεγαλώνει αισθητά και το σχήμα της 
παραμένει το ίδιο. 

 

17% (4) 30% (7) 13% (3) 9% (2) 17% (4) 13% (3) 

 
6.6. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου και το σχήμα της παραμένει το ίδιο ή 
μικρότερο γιατί η απόσταση αντικειμένου-οθόνης παραμένει σταθερή. 

 

13% (3) 0% (0) 13% (3) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
6.7. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε δεν θα 

σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάνει μέχρι την 
οθόνη-θα είναι πολύ μακριά (αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). 

 

17% (4) 4% (1) 17% (4) 0% (0) 21% (5) 0% (0) 

 
6.8. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την 

ταχύτητα του φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η 
ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη/μικρότερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 

13% (3) 0% (0) 17% (4) 4% (1) 33% (8) 0% (0) 

 
6.9. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται (σε πολύ 

μεγάλη απόσταση) τότε δεν θα σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί το 
φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη-θα είναι πολύ μακριά (ή αμυδρή 
σκιά ακανόνιστου σχήματος). Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται 
σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα του, τόσο μεγαλύτερη σε 
μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 

0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 8% (2) 

 
6.10. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται (σε μεγάλη 

απόσταση) τότε το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά 
0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (4) 0% (0) 4% (1) Γε
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και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Το τρίγωνο σταματάει τις ακτίνες 
φωτός που φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. 
Γίνεται διάγραμμα σε σχέση με τις αποστάσεις που αλλάζουν. 

 
 
6.11. Άσχετη απάντηση. 
 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 4% (1) 0% (0) 
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Η υποκατηγορία 6.4 αναφέρεται στο αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη όταν η 

απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου είναι πολύ μεγάλη, περιγράφοντας το 

ακανόνιστο σχήμα της σκιάς που δημιουργείται στην οθόνη (παραλληλόγραμμο, ή κύκλος 

και σε μερικές περιπτώσεις κάτω από προϋποθέσεις που αναφέρονται χωρίς να 

παρουσιάζεται τεκμηρίωση). Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναφερόμενη περιγραφή 

συνοδεύεται από ένα διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς. Αυτή η υποκατηγορία 

παρουσιάστηκε σε ελάχιστο ποσοστό πριν από τη διδακτική παρέμβαση στις ομάδες 

ελέγχου και δεν παρουσιάστηκε μετά την παρέμβαση σε κάποια από τις τρεις ομάδες. 

 

Όπως οι περισσότερες υποκατηγορίες που σχηματίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

μαθησιακής επιδίωξης, έτσι και η υποκατηγορία 6.5 αναφέρεται στο αποτέλεσμα που 

προκύπτει όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται, περιγράφοντας πως 

το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου θα μεγαλώσει αισθητά και το σχήμα του θα 

παραμένει το ίδιο. Προφανώς, δεν γίνεται κατανοητή η διάδοση της πορείας του φωτός και 

δεν παρουσιάζεται με οποιοδήποτε τρόπο κάποια τεκμηρίωση που να περιγράφει το 

συγκεκριμένο συλλογισμό. Τα ποσοστά των ιδεών σε αυτή την υποκατηγορία κυμαίνονται 

σε χαμηλά επίπεδα χωρίς ιδιαίτερες μετατοπίσεις στην ΟΕ2 και στην ΠΟ1. Αντίθετα στην 

ΟΕ1, παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση του ποσοστού της αναφερόμενης υποκατηγορίας 

μετά την παρέμβαση.  

 

Στην υποκατηγορία 6.6 γίνεται αναφορά στην αύξηση του μεγέθους της σκιάς του 

τριγώνου και στο αμετάβλητο σχήμα της λόγω της απόστασης αντικειμένου–οθόνης η 

οποία παραμένει σταθερή. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται από τις ομάδες 

ελέγχου κυρίως σε προπειραματικό στάδιο, ενώ δεν παρουσιάζεται από την ΠΟ1. Η 

υποκατηγορία 6.7 περιγράφει πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου 

αυξάνεται, δεν σχηματίζεται σκιά στην οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάσει μέχρι την οθόνη 

(αφού θα είναι πολύ μακριά). Αναφέρεται πως υπάρχει περίπτωση να σχηματίζεται 

αμυδρή σκιά σε ακανόνιστο σχήμα. Η συγκεκριμένη ιδέα στην οποία βασίζεται η 

αντίστοιχη υποκατηγορία αναφέρεται σε παρόμοια ποσοστά πριν από την παρέμβαση, ενώ 

αντίστοιχη μείωση στα ποσοστά της, παρουσιάζεται σε όλες τις ομάδες.  

 

Η υποκατηγορία 6.8 περιγράφει το μέγεθος της σκιάς το οποίο μεταβάλλεται σύμφωνα με 

την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως όσο μεγαλύτερη 

είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη σε μέγεθος θα είναι 
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η σκιά. Η ιδέα στην οποία βασίζεται η αναφερόμενη υποκατηγορία παρουσιάζεται σε 

υπολογίσιμο ποσοστό σε προπειραματικό στάδιο, ιδιαίτερα στην ΠΟ1. Παρόλα αυτά 

παρουσιάζεται σημαντική μείωση στο αναφερόμενο ποσοστό μετά τη διδακτική 

παρέμβαση από τους φοιτητές όλων των ομάδων. 

 

Η υποκατηγορία 6.9 αναφέρεται στην περίπτωση που αυξάνεται η απόσταση πηγής φωτός 

και αντικειμένου (σε πολύ μεγάλη απόσταση) με συνέπεια την απουσία σκιάς στην οθόνη 

αφού το φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη. Αναφέρεται πως εάν σχηματιστεί στην οθόνη 

σκιά θα είναι αμυδρή ή ακανόνιστου σχήματος. Επιπρόσθετα, σε αυτή την υποκατηγορία 

κατηγοριοποιούνται ιδέες που αναφέρονται στη μεταβολή του μεγέθους της σκιάς 

σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός, η οποία εξασθενεί λόγω της 

απόστασης. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία, παρουσιάστηκε σε αμελητέο ποσοστό στις 

ομάδες ΟΕ2 και ΠΟ1. 

 

Η υποκατηγορία 6.10 η οποία αναφέρεται πως στην υπό διερεύνηση περίπτωση το μέγεθος 

της σκιάς του αντικειμένου με τη μεταβολή της απόστασης, μειώνεται αισθητά, αλλά το 

σχήμα της σκιάς παραμένει το ίδιο. Το αντικείμενο σταματάει τις ακτίνες φωτός που 

φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. Σε αυτή την υποκατηγορία γίνεται 

διάγραμμα σε σχέση με τις αποστάσεις που αλλάζουν στην πειραματική διάταξη. Η 

συγκεκριμένη υποκατηγορία ιδεών εμφανίζεται κυρίως από την ΟΕ4 μετά τη διδακτική 

παρέμβαση.  

4.4.7.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 
 

Η έβδομη κατηγορία ιδεών σχετίζεται με τη συμπεριφορά των χρωμάτων στις βαφές κατά 

τις αναμείξεις μεταξύ τους καθώς και με τον καθορισμό των χρωμάτων σε κύρια, 

δευτερεύοντα και συμπληρωματικά χρώματα. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 

παρόλο που αποτελούν χωριστό κεφάλαιο στην ενότητα «Φως και Χρώμα», λειτούργησαν 

ως εισαγωγή στο κεφάλαιο έγχρωμο φως, αφού η γνώση της συμπεριφοράς των χρωμάτων 

στις βαφές, απαιτείται ως προϋπάρχουσα γνώση για τη διεξαγωγή του κεφαλαίου για το 

έγχρωμο φως. Οι υποκατηγορίες των ιδεών που προέκυψαν στη συγκεκριμένη κατηγορία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. 

  

Οι επιστημονικά αποδεκτές υποκατηγορίες ιδεών 7.1 και 7.2 αναφέρονταν στα κύρια 

χρώματα των βαφών και στις μεταξύ τους αναμείξεις. Στη δεύτερη περίπτωση (ιδέα 7.2), 
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γινόταν αναφορά και στην ανάμειξη των τριών κύριων χρωμάτων. Τα ποσοστά των δύο 

υποκατηγοριών καταδεικνύουν πως όλοι συνολικά οι φοιτητές όλων των ομάδων γνώριζαν 

τα κύρια χρώματα των βαφών και τις αναμείξεις τους μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Ταυτόχρονα φαίνεται πως η μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες ήταν καθολική για όλες τις ομάδες στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.  

 

Η υποκατηγορία 7.3 αναφέρεται σε διάφορα χρώματα ως κύρια και σε αναμείξεις 

χρωμάτων που σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά 

πως τα επικρατέστερα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο και 

παρουσιάζονται οι μεταξύ τους αναμείξεις. Οι ιδέες που κατηγοριοποιούνται σε αυτή την 

υποκατηγορία παρουσιάστηκαν μόνο πριν από την παρέμβαση και από τις τρεις ομάδες σε 

αρκετά ψηλό ποσοστό. Αντίστοιχα, σε μεταπειραματικό στάδιο η συγκεκριμένη 

υποκατηγορία δεν παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε ομάδα. 

 

Οι υποκατηγορίες εναλλακτικών ιδεών 7.4 και 7.5 αναφέρονται σε διάφορα χρώματα ως 

κύρια και σε πολλές και διαφορετικές αναμείξεις που σχετίζονται με τις εμπειρίες των 

ατόμων στη ζωγραφική. Επιπρόσθετα, αναφέρονται στο άσπρο και στο μαύρο με τα οποία 

παράγονται σκουρόχρωμα και ανοιχτόχρωμα χρώματα, ενώ όταν αναμειγνύονται μεταξύ 

τους παράγεται το γκρίζο χρώμα. Οι αναφερόμενες υποκατηγορίες ιδεών οι οποίες 

παρουσιάζονται όλες σε προπειραματικά δοκίμια δεν παρουσιάζονται από οποιαδήποτε 

ομάδα μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

 

Επιπρόσθετα, η υποκατηγορία ιδεών 7.6 αναφέρεται στο σκεπτικό πως από τα βασικά 

χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα δευτερεύοντα χρώματα (π.χ. πράσινο, 

πορτοκαλί, μωβ, καφέ κλπ). Παρόλο που παρουσιάζεται ελλιπές αλλά επιστημονικά 

αποδεκτό σκεπτικό η υποκατηγορία 7.5 παρουσιάζεται μόνο από την ΠΟ1 σε 

προπειραματικό στάδιο. Έπειτα, η συγκεκριμένη ιδέα εμπλουτίζεται και παρουσιάζεται 

στο πλαίσιο των υποκατηγοριών 7.1 και 7.2. Παράλληλα, ένα άτομο της ΠΟ1 αναφέρεται 

σε προπειραματικό στάδιο πως με την ανάμειξη δύο χρωμάτων παράγεται ένα νέο υλικό 

(μίγμα) το οποίο απορροφά διαφορετικό μέρος του ηλιακού φάσματος και σε αυτό 

οφείλεται το χρώμα που βλέπουμε. Αυτή η υποκατηγορία, αναπροσαρμόζεται σε 

μεταπειραματικό στάδιο και αποτελεί μέρος των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών 7.1 και 

7.2. 
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Πίνακας 17. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 7 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
7.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το 

κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές 
είναι:  

Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα 
 

0% (0) 30% (7) 0% (0) 48% (11) 0% (0) 58% (14) 

 
7.2. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το 

κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές 
είναι:  

Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα 
Κόκκινο+Μπλε+Πράσινο=Μαύρο 
 

0% (0) 70% (16) 0% (0) 52% (12) 0% (0) 42% (10) 

 
7.3. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 

σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Τα επικρατέστερα βασικά 
χρώματα που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο 
και οι κύριες αναμείξεις είναι: κόκκινο+κίτρινο=πορτοκαλί, 
μπλε+κόκκινο=μωβ, μπλε+κίτρινο=πράσινο. 

 

30% (7) 0% (0) 52%(12) 0% (0) 46%(11) 0% (0) 
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7.4. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 

σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Με το άσπρο φτιάχνεται το 
ροζ και το γαλάζιο. (ή φτιάχνονται πιο ανοιχτόχρωμα χρώματα ή 
σκουρόχρωμα χρώματα). 

 

30% (7) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 

 
7.5. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 

σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Τα επικρατέστερα χρώματα 
που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο και οι 
κύριες αναμείξεις είναι: κόκκινο+κίτρινο=πορτοκαλί, 
μπλε+κόκκινο=μωβ, μπλε+κίτρινο=πράσινο. Με το άσπρο 
φτιάχνονται πιο ανοιχτόχρωμα χρώματα ή σκουρόχρωμα χρώματα και 
η ανάμειξη του μαύρου και του άσπρου δίνει γκρίζο χρώμα. 

 

39% (9) 0% (0) 39% (9) 0% (0) 25% (6) 0% (0) 

 
7.6. Από τα βασικά χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα 

δευτερεύοντα χρώματα (π.χ. πράσινο, πορτοκαλί, μωβ, καφέ κλπ). 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 

 
7.7. Με την ανάμειξη 2 χρωμάτων, το νέο υλικό που δημιουργείται 

απορροφά διαφορετικό μέρος του ηλιακού φάσματος και σε αυτό 
οφείλεται το χρώμα που βλέπουμε. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 
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4.4.8.Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
 

Στην όγδοη κατηγορία παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες που προέκυψαν στην 

προσπάθεια των φοιτητών να κατηγοριοποιήσουν τα χρώματα στις βαφές σύμφωνα με τη 

συμπεριφορά τους στις αναμείξεις. Παρόλο που οι συγκεκριμένες υποκατηγορίες 

σχετίζονται με την προηγούμενη κατηγορία (κατηγορία 7), κρίθηκε αναγκαία η 

δημιουργία μιας επιπρόσθετης κατηγορίας για την ενδελεχή παρουσίαση όλων, 

ανεξαιρέτως, των ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης για το 

Φως και Χρώμα. Οι υποκατηγορίες ιδεών που προέκυψαν στην όγδοη κατηγορία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 18. 

  

Η υποκατηγορία 8.1 αποτελεί την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα και περιγράφει πως εάν 

κάποιος έχει στη διάθεση του τα τρία κύρια χρώματα (κυανό, ματζέντα, κίτρινο), μπορεί 

να παραγάγει όλα τα υπόλοιπα χρώματα χρησιμοποιώντας τα τρία βασικά χρώματα σε 

διαφορετικές αναλογίες και με διαφορετικές αναμείξεις. Αναφέρεται πως από τα βασικά 

χρώματα δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα και πως τα κύρια χρώματα δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν από άλλα χρώματα. Η ολοκληρωμένη επιστημονικά αποδεκτή ιδέα δεν 

παρουσιάζεται από κάποια ομάδα σε προπειραματικό στάδιο, ενώ ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά 

παρουσιάζονται σε μεταπειραματικό στάδιο σε όλες τις ομάδες. Η ΠΟ1 φαίνεται να 

ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη υποκατηγορία, αφού παρουσιάζει το ψηλότερο ποσοστό μετά 

την παρέμβαση.  

 

Στην υποκατηγορία 8.2 κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες που αναφέρονται στα χρώματα 

κόκκινο, κίτρινο και μπλε ως κύρια χρώματα, στη βάση της λογικής ότι δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν από άλλα χρώματα. Οι ιδέες που κατηγοριοποιούνται σε αυτή την ομάδα 

παρουσιάζονται σε υπολογίσιμο ποσοστό σε όλες τις ομάδες πριν από την παρέμβαση, 

ωστόσο μετά την παρέμβαση δεν παρατηρείται το συγκεκριμένο σκεπτικό σε κάποια από 

τις τρεις ομάδες.  Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



255 
 

Πίνακας 18. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 8 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
8.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Εάν έχει στη διάθεση του κάποιος τα 

τρία κύρια χρώματα (κυανό, ματζέντα, κίτρινο) μπορεί να παραγάγει όλα 
τα υπόλοιπα χρώματα χρησιμοποιώντας τα τρία βασικά χρώματα σε 
διαφορετικές αναλογίες και με διαφορετικές αναμείξεις. Από τα βασικά 
χρώματα δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα. Τα κύρια χρώματα δεν 
μπορούν να δημιουργηθούν από τα άλλα χρώματα. 

 

0% (0) 70% (16) 0% (0) 70% (16) 0% (0) 96% (23) 

 
8.2. Τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και μπλε δεν μπορούν να σχηματιστούν 

από άλλα χρώματα και είναι τα βασικά χρώματα. 
 

22% (5) 0% (0) 22% (5) 0% (0) 21% (5) 0% (0) 

 
8.3. Το μαύρο και το άσπρο είναι τα βασικά χρώματα γιατί δεν μπορούν να 

παραχθούν από άλλα χρώματα. 
 

4% (1) 17% (4) 30% (7) 13% (3) 17% (4) 4% (1) 

 
8.4. Τα βασικά χρώματα που είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο, το 

μαύρο και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Όλα 
τα άλλα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά. 

 

26% (6) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 29% (7) 0% (0) 

 
8.5. Όλα τα χρώματα μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα-δεν 

υπάρχουν χρώματα που να μην μπορούν να παραχθούν από άλλα. 
13% (3) 0% (0) 26% (6) 13% (3) 8% (2) 0% (0) Γε
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8.6. Αναφέρονται διάφορα χρώματα ως κύρια με το συλλογισμό πως τα κύρια 
χρώματα δημιουργούν όλα τα υπόλοιπα χρώματα και για αυτό 
ονομάζονται κύρια. 

 

30% (7) 0% (0) 13% (3) 4% (1) 17% (4) 0% (0) 

 
8.7. Τα βασικά χρώματα είναι τα έντονα χρώματα, τα οποία δεν επηρεάζονται 

όταν αναμειγνύονται με άλλα χρώματα. 
 

4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 8% (2) 0% (0) 

 
8.8. Για να φτάσει ένα χρώμα στα μάτια μας, σημαίνει πως πάνω του κτύπησε 

κανονικό φως και στη συνέχεια μετατράπηκε φτάνοντας στη 
συγκεκριμένη μορφή στα μάτια μας. 

 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
8.9. Αναφορά παραδείγματος τροχού που γυρίζει με διαφορετικά χρώματα, 

διαφορετικών συχνοτήτων. Βλέπει μόνο άσπρο γιατί ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να δει πολλά χρώματα μαζί. 

 

0% (0) 9% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 

 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



257 
 

Η υποκατηγορία 8.3 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα ποσοστά 

εμφάνισης της. Το αναφερόμενο σκεπτικό έγκειται στην υπόθεση πως το μαύρο και το 

άσπρο χρώμα είναι τα βασικά χρώματα γιατί δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα 

χρώματα. Σε αυτή την υποκατηγορία, τα ποσοστά εμφάνισης των αντίστοιχων ιδεών είναι 

ψηλότερα στις ΟΕ2 και ΠΟ1 από ότι στην ΟΕ1 πριν από την παρέμβαση. Μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης παρουσιάζεται ανάλογη μείωση των ποσοστών εμφάνισης 

της συγκεκριμένης υποκατηγορίας στις ΟΕ2 και ΠΟ1. Αντίθετα η ΟΕ1 παρουσιάζει 

αύξηση του ποσοστού της συγκεκριμένης υποκατηγορίας σε αντίστοιχο βαθμό με τη 

μείωση που επιτυγχάνεται στις άλλες δύο ομάδες, γεγονός που καταδεικνύει μια 

διαφοροποίηση στις ιδέες των μανθανόντων στις τρεις ομάδες.  

 

Η υποκατηγορία 8.4 συνδυάζει τις ιδέες των υποκατηγοριών 8.2 και 8.3 μαζί. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα χρώματα κόκκινο, μπλε, κίτρινο, μαύρο και άσπρο ως τα 

βασικά χρώματα τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Αναφέρεται 

πως όλα τα άλλα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά. Η υποκατηγορία 8.4 

παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό σε προπειραματικό στάδιο από όλες τις ομάδες. 

Ωστόσο, μετά τη διδακτική παρέμβαση η συγκεκριμένη υποκατηγορία δεν παρουσιάζεται 

από κάποια ομάδα, αφού παρατηρείται μετατόπιση των συγκεκριμένων ιδεών προς τις 

επιστημονικά αποδεκτές (υποκατηγορία 8.1). 

 

Η υποκατηγορία 8.5 αναφέρεται σε ένα διαφορετικό σκεπτικό σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ιδέες σε αυτή την κατηγορία. Υποστηρίζεται πως όλα τα χρώματα μπορούν να παραχθούν 

από άλλα χρώματα και ότι δεν υπάρχουν χρώματα που να μην δύνανται να παραχθούν από 

συνδυασμούς άλλων χρωμάτων. Τα ποσοστά εμφάνισης των ιδεών σε αυτή την 

υποκατηγορία μειώνονται σε αντίστοιχο βαθμό μετά τη διδακτική παρέμβαση σε όλες τις 

ομάδες.  

 

Στην υποκατηγορία 8.6 παρόλο που παρατηρείται εν μέρει επιστημονικά αποδεκτό 

σκεπτικό, τα ποσοστά εμφάνισης της σε μεταπειραματικό στάδιο μειώνονται σε όλες τις 

ομάδες. Σε αυτή την υποκατηγορία αναφέρονται διάφορα χρώματα ως κύρια με το 

συλλογισμό πως τα κύρια χρώματα δημιουργούν όλα τα υπόλοιπα και για αυτό 

ονομάζονται κύρια. Η μείωση που παρατηρείται στα ποσοστά εμφάνισης της 

υποκατηγορίας 8.6 μετά την παρέμβαση οφείλεται στη μετατόπιση των ιδεών προς την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα όπου αναγνωρίζονται κατάλληλα όλα τα κύρια χρώματα. Από 

την άλλη, η υποκατηγορία 8.7 αναφέρεται στο σκεπτικό πως τα βασικά χρώματα είναι τα 
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έντονα χρώματα, τα οποία δεν επηρεάζονται όταν αναμειγνύονται με άλλα χρώματα. Το 

συγκεκριμένο σκεπτικό παρουσιάζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις στις ομάδες ΟΕ1 και 

ΠΟ1, πριν από τη διδακτική παρέμβαση και δεν εμφανίζεται από κάποιο άτομο μετά τη 

διδακτική παρέμβαση.  

 

Οι υποκατηγορίες 8.8 και 8.9 αναφέρονται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς αντίληψης 

των χρωμάτων από το ανθρώπινο μάτι. Στην 8.8 αναφέρεται πως για να φτάσει ένα χρώμα 

στα μάτια κάποιου παρατηρητή, συνεπάγεται πως πάνω στο χρώμα φτάνει κανονικό φως 

και στη συνέχεια το φως μετατρέπεται φτάνοντας σε συγκεκριμένη μορφή (χρώμα) στο 

ανθρώπινο μάτι. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρθηκε από ένα άτομο της ΟΕ1 μετά τη 

διδακτική παρέμβαση. Επιπρόσθετα, στην υποκατηγορία 8.9 αναφέρεται το παράδειγμα 

του τροχού με τα διάφορα χρώματα, τα οποία αποτελούν ακτινοβολίες διαφορετικών 

συχνοτήτων. Αναφέρεται πως καθώς γυρίζει ο τροχός γίνεται αντιληπτό μόνο το άσπρο 

γιατί το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί πολλά χρώματα μαζί. Το συγκεκριμένο 

σκεπτικό παρουσιάζεται από δύο άτομα της ΟΕ1 μετά την παρέμβαση.  

4.4.9.Ιδέες αναμείξεων χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το έγχρωμο φως 
 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τις δύο προηγούμενες σε 

σχέση με την αντίληψη των ατόμων για τα χρώματα στις βαφές, σε μια νέα εφαρμογή σε 

έργο που δόθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου των βαφών μετά από την αξιολόγηση των 

χρωμάτων των βαφών και της συμπεριφοράς τους. Ο σχηματισμός της συγκεκριμένης 

κατηγορίας προέκυψε ως ανάγκη αφού στο αντίστοιχο έργο αξιολόγησης παρουσιάστηκαν 

δεδομένα που απαιτούσαν το σχηματισμό νέων υποκατηγοριών στις τρεις ομάδες. Στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου που αναφερόταν στη νέα εφαρμογή των χρωμάτων των 

βαφών, σχηματίστηκε μια υποκατηγορία η οποία αναφερόταν στην κατηγοριοποίηση των 

χρωμάτων των βαφών σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά (υποκατηγορία 9.1). 

Τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας σε μεταπειραματικό στάδιο αν και ήταν 

ψηλά σε όλες τις ομάδες δεν προσέγγισαν τα ποσοστά της αντίστοιχης υποκατηγορίας 

στην κατηγορία 8 (υποκατηγορία 8.1).  Γε
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Πίνακας 19.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το Φως 
 

Κατηγορία 9 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
9.1. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το 

κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο:Ματζέντα+Κίτρινο,  
Πράσινο:Κίτρινο+Κυανό,  
Μπλε:Κυανό+Ματζέντα,  
Κόκκινο+Μπλε+Πράσινο=Μαύρο. 

 

0% (0) 52% (12) 0% (0) 35% (8) 0% (0) 79% (19) 

 
9.2. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις 

αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Οι αναμείξεις των προβολέων στο 
φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
(τυχαία χρώματα ως κύρια και αναμείξεις με βάση την εμπειρία των 
ατόμων στη ζωγραφική). 

 

91% 
(21) 26% (6) 96% 

(22) 65% (15) 79% 
(19) 17% (4) 

 
9.3. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις στις 

βαφές, χωρίς να διευκρινίζεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο 
διαφέρουν. 

 

0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 17% (4) 0% (0) 

 
9.4. Η ανάμειξη όλων των βασικών χρωμάτων δίνει λευκό χρώμα και στο 

φως και στις βαφές. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) Γε
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9.5. Το φως διασκορπίζεται με ένα πρίσμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 

 
9.6. Τα βασικά χρώματα στο φως είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. 
 

4% (1) 17% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
9.7. Καμία απάντηση/άσχετη απάντηση. 
 

4% (1) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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Αυτό το αποτέλεσμα παρατηρήθηκε γιατί το έργο αξιολόγησης αφορούσε μια νέα 

κατάσταση στην οποία οι φοιτητές αναφέρθηκαν στα χρώματα του φωτός παρουσιάζοντας 

αδιαφοροποίητη συμπεριφορά ανάμεσα σε αυτά και στα χρώματα των βαφών. Σε αυτή την 

περίπτωση η ΠΟ1 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 

μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

 

Η υποκατηγορία 9.2 αφορούσε στις ιδέες των ατόμων που δεν διαφοροποιούσαν με 

οποιοδήποτε τρόπο τη συμπεριφορά των χρωμάτων στο φως και στις βαφές. Συγκεκριμένα 

παρουσιάστηκε το σκεπτικό πως οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι 

ίδιες με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές με αναφορά σε αρκετές περιπτώσεις σε 

τυχαία χρώματα ως κύρια και περιγράφοντας αναμείξεις με βάση την εμπειρία των ατόμων 

στη ζωγραφική. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάστηκε σε πολύ ψηλά ποσοστά σε 

όλες τις ομάδες στα προπειραματικά δοκίμια. Μετά τη διδακτική παρέμβαση 

παρουσιάστηκε σαφής μετατόπιση των εναλλακτικών ιδεών προς την επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα, με τη συγκεκριμένη υποκατηγορία να σημειώνει μείωση σε όλες τις 

ομάδες. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η μικρότερη μείωση (αν και υπολογίσιμη) στην 

υποκατηγορία 9.2 σημειώθηκε στην ΟΕ2.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία 9.3 στην οποία αναφέρεται πως οι 

αναμείξεις των χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις στις βαφές, χωρίς να 

διευκρινίζεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο διαφέρουν. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία 

εμφανίζεται σε χαμηλό ποσοστό στις ομάδες ΟΕ2 και ΠΟ1, μόνο πριν από τη διδακτική 

παρέμβαση. Αντίστοιχα, οι υποκατηγορίες 9.5 και 9.6 παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά σε 

συγκεκριμένες ομάδες παρουσιάζοντας αποσπασματικές ιδέες που στηρίζονται σε 

επιστημονικές παρατηρήσεις. Η υποκατηγορία 9.5 αναφέρεται στην ανάλυση του φωτός 

μέσα από ένα πρίσμα και η υποκατηγορία 9.6 αναφέρεται στα βασικά χρώματα του φωτός 

ως το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Παράλληλα, η υποκατηγορία 9.4 αναφέρεται στην 

ανάμειξη όλων των βασικών χρωμάτων η οποία παράγει λευκό χρώμα τόσο στο φως όσο 

και στις βαφές. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται μόνο από ένα άτομο της 

ΠΟ1 σε μεταπειραματικό δοκίμιο.  

4.4.10.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως 
 

Η δέκατη κατηγορία ιδεών αφορούσε στο τέταρτο κεφάλαιο της ενότητας που αντιστοιχεί 

στο έγχρωμο φως. Όλες οι κατηγορίες που προέκυψαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
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κεφαλαίου περιλαμβάνουν γνώσεις από όλο το διδακτικό υλικό, αφού σε αυτό το 

κεφάλαιο πραγματοποιούνται συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές συσχετιζόμενες έννοιες. 

Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες που σχηματίστηκαν στο πλαίσιο 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου σε σχέση με τις αναμείξεις στο έγχρωμο φως. Οι αναμείξεις 

στο έγχρωμο φως όπως και σε προηγούμενα κεφάλαια (π.χ. σκιές) συνοδεύτηκαν από τα 

αντίστοιχα διαγράμματα για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την πορεία 

διάδοσης του φωτός.  

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στη συγκεκριμένη κατηγορία ομαδοποιήθηκε στην 

υποκατηγορία 10.1 στην οποία επισυνάπτεται το κατάλληλο διάγραμμα αναπαράστασης 

δεσμών φωτός και της πορείας που ακολουθούν για να καταλήξουν στην οθόνη. Το 

αναφερόμενο διάγραμμα πλαισιώνεται από την περιγραφή των  διαφορετικών έγχρωμων 

φωτεινών περιοχών όπου φτάνει μπλε, κόκκινη και ματζέντα ακτινοβολία. Η 

συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάστηκε σε ελάχιστα έως μηδενικά ποσοστά σε 

προπειραματικό στάδιο, ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάστηκε σε αρκετά ψηλά 

ποσοστά σε όλες τις ομάδες με την ΠΟ1 να συγκεντρώνει το ψηλότερο ποσοστό μετά τη 

διδακτική παρέμβαση (63%). Παρουσιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις φοιτητών που 

περιορίστηκαν σε διαγράμματα πρόσοψης και δεν παρουσίασαν την ευθύγραμμη πορεία 

των ακτινών φωτός από τις φωτεινές πηγές προς την οθόνη. Τέτοιες περιπτώσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν στην υποκατηγορία 10.2 η οποία παρουσιάζει υπολογίσιμα ποσοστά 

σε προπειραματικό στάδιο ενώ μετά την παρέμβαση τα ποσοστά όλων των ομάδων σχεδόν 

μηδενίζονται. 

 
 

Διάγραμμα 17.  Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα διάδοσης του φωτός στην 
υποκατηγορία 10.1 
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Αντίστοιχα, παρουσιάστηκαν αρκετές παραλλαγές διαγραμμάτων και επεξηγήσεων που 

σχετίζονταν με την ευθύγραμμη διάδοση του έγχρωμου φωτός, χωρίς να παρουσιάζεται 

πάντοτε το επιστημονικά αποδεκτό σκεπτικό. Για παράδειγμα, η υποκατηγορία 10.3 

ομαδοποιεί όλες τις ιδέες στις οποίες παρουσιάστηκε το κατάλληλο διάγραμμα με τις 

φωτεινές δέσμες σε κάτοψη, συνοδευόμενο από την κοινή ματζέντα φωτεινή περιοχή στην 

οθόνη. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται επιστημονικά μη 

αποδεκτός συλλογισμός σε σχέση με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις 

διαφορετικές περιοχές της οθόνης. Για παράδειγμα, αναφέρεται πως θα υπάρχει ματζέντα 

φωτισμός στην περιοχή όπου φτάνει μόνο μπλε ή κόκκινο φως. Η συγκεκριμένη 

υποκατηγορία παρουσιάστηκε σε χαμηλό ποσοστό σε όλες τις ομάδες μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, ενώ δεν παρουσιάστηκε σε προπειραματικό στάδιο από οποιαδήποτε ομάδα. 

Σε χαμηλά ποσοστά κυμάνθηκε και η υποκατηγορία 10.4 στην οποία παρουσιάζεται με 

επιστημονικά μη αποδεκτό τρόπο το διάγραμμα και οι φωτεινές δέσμες που ξεκινούν από 

διαφορετικές πηγές φωτός καταλήγοντας σε διαφορετικά μέρη της οθόνης, με αποτέλεσμα 

να μην φτάνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα,  

παρουσιάζονται περιοχές με διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων και δεν γίνεται 

κατανοητή η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης 

υποκατηγορίας είναι χαμηλά τόσο σε προπειραματικό όσο και σε μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Η υποκατηγορία 10.5 ομαδοποιεί μια γκάμα ιδεών στην οποία παρουσιάζεται 

διαγραμματικά η πορεία του φωτός καταλήγοντας στην οθόνη και σχηματίζοντας 

διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές. Συγκεκριμένα, γίνεται διάγραμμα που δεν 

παρουσιάζει ξεκάθαρα την ακτινοβολία της κάθε πηγής φωτός και σε αρκετές περιπτώσεις 

πραγματοποιούνται διαγράμματα πρόσοψης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται ακτίνες φωτός 

που καταλήγουν στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία του φωτός από κάθε πηγή 

χωριστά, καθώς ούτε η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Η κηλίδα που σχηματίζεται στο 

κέντρο παρουσιάζεται με διαφορετικά χρώματα (καφέ, πράσινο, μωβ, ματζέντα κλπ). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται τα χρώματα κόκκινο και μπλε φως δεξιά και αριστερά 

της κοινής περιοχής που φωτίζεται στην οθόνη και αντίστροφα. Η συγκεκριμένη 

υποκατηγορία παρουσιάζεται σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από την παρέμβαση σε όλες 

τις ομάδες. Η μείωση της εμφάνισης της μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι εμφανής σε 

όλες τις ομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση. 
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Πίνακας 20. Ιδέες σε σχέση με το Έγχρωμο Φως 
 

Κατηγορία 10 
Αναμείξεις χρωμάτων στο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
10.1.Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλο διάγραμμα που να 

αναπαριστά την ανάμειξη δεσμών φωτός καθώς και την πορεία των 
φωτεινών ακτινών. Κατάλληλη αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες 
φωτεινές περιοχές όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη και ματζέντα 
ακτινοβολία. 

 

4% (1) 48% (11) 13% (3) 48% (11) 0% (0) 63% (15) 

 
10.2.Διάγραμμα πρόσοψης το οποίο αναπαριστά  την ανάμειξη της κόκκινης 

και της μπλε δέσμης φωτός παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα μιας 
ματζέντα ή απόχρωσης κόκκινης κυκλικής φωτεινής περιοχής στην 
οθόνη. 

 

26% (6) 0% (0) 17% (4) 4% (1) 17% (4) 0% (0) 

 
10.3.Κατάλληλο διάγραμμα με αναφορά πως στο κέντρο θα σχηματιστεί 

ματζέντα φωτεινή περιοχή. Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται λανθασμένος 
συλλογισμός σε σχέση με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις 
διαφορετικές περιοχές της οθόνης. Π.χ. αναφέρεται πως θα υπάρχει 
ματζέντα φως στην περιοχή που θα υπάρχει μόνο μπλε ή κόκκινο φως ή 
κόκκινος και μπλε φωτισμός εκεί που δεν φτάνει φως. 

 

0% (0) 9% (2) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 4% (1) 

 
10.4.Επιστημονικά μη αποδεκτό διάγραμμα με τις φωτεινές δέσμες να 

καταλήγουν σε δύο διαφορετικά μέρη της οθόνης με αποτέλεσμα να μην 
0% (0) 4% (1) 9% (2) 4% (1) 17% (4) 4% (1) Γε
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δημιουργείται κάποιο μέρος με ματζέντα φως. Παρουσιάζονται περιοχές 
με διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων. Δεν γίνεται κατανοητή η 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 

 
 
10.5.Διάγραμμα που δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα την ακτινοβολία της κάθε 

πηγής φωτός (στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα 
πρόσοψης). Συγκεκριμένα φαίνονται ακτίνες φωτός που καταλήγουν 
στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία του φωτός από κάθε πηγή 
χωριστά και δεν παρουσιάζεται η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Η 
παρουσίαση της κηλίδας που σχηματίζεται στο κέντρο έχει χρώμα 
καφέ/πράσινο/μωβ/ματζέντα κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται 
τα χρώματα κόκκινο και μπλε φως, δεξιά και αριστερά της οθόνης και 
αντίστροφα. 

 

43% 
(10) 4% (1) 35% (8) 17% 

(4) 17% (4) 4% (1) 

 
10.6.Γίνεται απλή αναφορά των χρωμάτων κόκκινο, μπλε και μωβ στις 

περιοχές που φτάνει φως από τις αντίστοιχες πηγές, με το μωβ να 
αποτελεί το χρώμα της ανάμειξης στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης. 

 

9% (2) 0% (0) 4% (1) 4% (1) 21% (5) 0% (0) 

 
10.7.Στην οθόνη θα παρουσιαστούν χρώματα όπως γαλάζιο/ροζ/πράσινο/ 

μαύρο/άσπρο/κόκκινο μόνο, σύμφωνα με τις αναμείξεις που συμβαίνουν 
ανάμεσα στις φωτεινές δέσμες που παράγονται από τις πηγές φωτός και 
ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη. Στις βαφές και στο φως οι 
αναμείξεις των χρωμάτων γίνονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

17% (4) 0% (0) 22% (5) 0% (0) 25% (6) 4% (1) 

 
10.8.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα θεωρώντας πως το χαρτόνι είναι 

κόκκινο και μπλε φίλτρο. Στο κέντρο της οθόνης θα σχηματιστεί 
ματζέντα ή λευκό χρώμα από την ανάμειξη του μπλε και του κόκκινου, 

0% (0) 17% (4) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 8% (2) Γε
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ενώ αριστερά θα σχηματιστεί κόκκινο και δεξιά θα σχηματιστεί μπλε 
φωτεινή περιοχή (σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται πως θα υπάρχει 
παντού ματζέντα χωρίς να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των φίλτρων). 

 
 
10.9.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα χωρίς να αναφέρεται πως στο κέντρο 

σχηματίζεται ματζέντα/μωβ φως. Επιπρόσθετα, όπου υπάρχει μόνο μπλε 
φως στα δεξιά του διαγράμματος  (σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα) γίνεται 
αναφορά ότι θα σχηματιστεί ματζέντα ή κόκκινο φως και αντίστροφα. 

 

0% (0) 9% (2) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 13% (3) 

 
10.10.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα παρουσιάζοντας την πορεία των 

ακτινών φωτός. Παρόλα αυτά δεν γίνονται κατανοητά τα δεδομένα της 
άσκησης σύμφωνα με τις πηγές φωτός που εκπέμπουν συγκεκριμένο 
φως. Ταυτόχρονα, η εξήγηση αναφέρεται σε επιπρόσθετα στοιχεία που 
δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα π.χ. απορρόφηση πράσινης 
ακτινοβολίας από το λευκό φως. 

0% (0) 9% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



267 
 

Η υποκατηγορία 10.6 περιλαμβάνει τις ιδέες στις οποίες πραγματοποιείται απλή αναφορά 

των χρωμάτων κόκκινο, μπλε και μωβ στις περιοχές που φτάνει φως από τις αντίστοιχες 

πηγές φωτός, με το μωβ να αποτελεί το χρώμα της ανάμειξης των φωτεινών κηλίδων στην 

αντίστοιχη περιοχή της οθόνης. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται σε χαμηλά 

ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο στις ομάδες ΟΕ1 και ΟΕ2, ενώ στην ΠΟ1 

παρουσιάζεται σε ψηλότερο ποσοστό πριν την παρέμβαση. Η ίδια υποκατηγορία 

παρουσιάζεται σχεδόν σε μηδενικό ποσοστό σε όλες τις ομάδες μετά τη διδακτική 

παρέμβαση.  

 

Στην υποκατηγορία 10.7 δεν περιλαμβάνονται διαγραμματικές τεκμηριώσεις σε σχέση με 

την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός για την επεξήγηση των ιδεών των ατόμων. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται στην οθόνη οι κοινές φωτεινές περιοχές όπως γαλάζιο, ροζ, 

πράσινο, μαύρο, άσπρο και κόκκινο, σύμφωνα με τις αναμείξεις που συμβαίνουν ανάμεσα 

στις πηγές φωτός και ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη. Ταυτόχρονα, γίνεται 

αναφορά πως στις βαφές και στο φως οι αναμείξεις των χρωμάτων δεν διαφοροποιούνται. 

Η αναφερόμενη υποκατηγορία παρουσιάζεται σε προπειραματικό στάδιο περίπου στο ίδιο 

ποσοστό από όλες τις ομάδες. Παρατηρείται μια σημαντική μείωση της συγκεκριμένης 

υποκατηγορίας μετά τη διδακτική παρέμβαση τόσο στις ομάδες ελέγχου όσο και στην 

πειραματική ομάδα.  

 

Η υποκατηγορία 10.8 αφορά σε μια εναλλακτική αντίληψη των δεδομένων του έργου που 

δόθηκε για αξιολόγηση στο οποίο γίνεται ένα διάγραμμα θεωρώντας πως το χαρτόνι που 

λειτουργεί ως διάφραγμα αποτελεί στις δύο του πλευρές, κόκκινο και μπλε φίλτρο. 

Αναφέρεται παράλληλα, πως στο κέντρο της οθόνης θα σχηματιστεί ματζέντα ή λευκό 

χρώμα από την ανάμειξη του μπλε και του κόκκινου, ενώ αριστερά θα σχηματιστεί 

κόκκινο και δεξιά θα σχηματιστεί μπλε φωτεινή περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

αναφέρεται πως θα υπάρχει παντού ματζέντα φως χωρίς να γίνεται κατανοητή η 

λειτουργία των φίλτρων. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάστηκε μόνο σε 

μεταπειραματικό στάδιο από όλες τις ομάδες, με την ΟΕ1, να παρουσιάζει αυξημένο 

ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες (17%, έναντι 9% και 8% αντίστοιχα). 

 

Οι υποκατηγορίες 10.9 και 10.10, παρουσιάζουν το κατάλληλο διάγραμμα της 

ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, από τις δύο πηγές φωτός. Παρόλα αυτά, στην 

υποκατηγορία 10.9 δεν αναφέρεται πως στο κέντρο σχηματίζεται ματζέντα φως. 

Επιπρόσθετα, όπου υπάρχει μόνο μπλε φως στα δεξιά του διαγράμματος (σύμφωνα με το 
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διάγραμμα) αναφέρεται πως θα σχηματιστεί ματζέντα ή κόκκινο φως. Η συγκεκριμένη 

υποκατηγορία ιδεών παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά, κυρίως σε μεταπειραματικό 

στάδιο από την ΟΕ1 και ΠΟ1. Αντίστοιχα, στην υποκατηγορία 10.10 δεν γίνονται 

κατανοητά τα δεδομένα της άσκησης σύμφωνα με τις πηγές φωτός που εκπέμπουν 

συγκεκριμένο χρώμα ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα, η εξήγηση αναφέρεται σε επιπρόσθετα 

στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά σε 

απορρόφηση της πράσινης ακτινοβολίας από το λευκό φως, χωρίς να υπάρχει πηγή που να 

εκπέμπει λευκή ή πράσινη ακτινοβολία. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται 

μόνο από δύο άτομα της ΟΕ1 μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

4.4.11.Ιδέες σε σχέση με τις Σκιές και το Έγχρωμο Φως 
 
Σε αυτή την κατηγορία περικλείονται οι υποκατηγορίες που ομαδοποιούν ιδέες οι οποίες 

σχετίζονται με τη διερεύνηση σκιών στην παρουσία δύο πηγών έγχρωμου φωτός. Μέσα 

από την παρουσίαση των αναφερόμενων υποκατηγοριών προκύπτουν οι κύριες 

εναλλακτικές ιδέες των ατόμων πριν και μετά την παρέμβαση σε όλες τις ομάδες, σε 

σχέση με τη διάδοση του φωτός, τις σκιές και τις αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο 

φως. Στον Πίνακα 21 κατηγοριοποιούνται, οι αντίστοιχες ιδέες στις τρεις ομάδες.  

 

Αρχικά, η υποκατηγορία 11.1 ομαδοποιεί τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες οι οποίες 

περιλαμβάνουν το κατάλληλο διάγραμμα που αναπαριστά τη σκιά που δημιουργείται από 

την παρεμβολή μιας πήλινης σφαίρας στην πορεία δύο έγχρωμων δεσμών φωτός καθώς 

και την ανάμειξη δεσμών φωτός η οποία παρουσιάζεται μέσα από την πορεία των 

φωτεινών ακτινών. Επιπρόσθετα, γίνεται κατάλληλη αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες 

φωτεινές περιοχές όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη και ματζέντα ακτινοβολία. 

 
Διάγραμμα 18. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα διάδοσης του φωτός στην 

υποκατηγορία 11.1 
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Πίνακας 21. Ιδέες σε σχέση με τις Σκιές και το Έγχρωμο Φως 
 

Κατηγορία 11 
Σκιές και Έγχρωμο Φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
11.1.Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα που 

αναπαριστά τη σκιά που δημιουργείται καθώς και την ανάμειξη δεσμών 
φωτός και την πορεία των φωτεινών ακτινών. Κατάλληλη αναφορά στις 
διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη 
και ματζέντα ακτινοβολία. 

 

0% (0) 17% (4) 0% (0) 43% (10) 0% (0) 54% (13) 

 
11.2.Η αντικατάσταση του διαφράγματος με μια  πήλινη μπάλα σε μια 

πειραματική διάταξη πηγών φωτός, διαφράγματος και οθόνης δεν θα 
επηρεάσει το αποτέλεσμα στην οθόνη,  όταν υπάρχουν 2 φωτεινές πηγές. 
Το διάφραγμα και η μπάλα διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο στην πορεία 
διάδοσης του φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα 
πρόσοψης που παρουσιάζει μια μωβ/ματζέντα/πράσινη κυκλική φωτεινή 
κηλίδα. Δεν δημιουργείται σκιά από το εμπόδιο που τοποθετείται 
μπροστά από τις δέσμες φωτός. 

 

17% (4) 13% (3) 35% (8) 13% (3) 33% (8) 4% (1) 

 
11.3.Όταν τοποθετούνται δύο φωτεινές πηγές και μια πήλινη μπάλα  ανάμεσα 

σε αυτές και στην οθόνη θα φαίνεται κόκκινο και μπλε χρώμα στην 
οθόνη γιατί τα χρώματα δεν αναμειγνύονται στο φως όταν τοποθετείται 
μια πήλινη μπάλα ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη. Πίσω από 
τη μπάλα φαίνεται κενό. Γίνεται διάγραμμα για την αναπαράσταση της 
επεξήγησης τους. 

22% (5) 4% (1) 13% (3) 4% (1) 17% (4) 0% (0) 
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11.4.Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά 
από 2 φωτεινές πηγές τότε δεν παρουσιάζεται κάποιο χρώμα φωτός στην 
οθόνη αφού δεν περνά το φως από τη μπάλα. Γίνεται αναφορά ότι θα 
υπάρχει σκιά. 

 

9% (2) 17% (4) 13% (3) 4% (1) 17% (4) 0% (0) 

 
11.5.Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά 

από 2 φωτεινές πηγές τότε παρουσιάζεται κόκκινο χρώμα φωτός 
αριστερά στην οθόνη και μπλε χρώμα φωτός δεξιά στην οθόνη. Σε 
κάποιες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα που παρουσιάζεται η πορεία του 
φωτός με τυχαίο τρόπο ή διάγραμμα πρόσοψης. 

 

17% (4) 9% (2) 17% (4) 0% (0) 25% (6) 0% (0) 

 
11.6.Παρουσιάζεται στην οθόνη το σχήμα της σκιάς της μπάλας αφού 

εμποδίζει το φως να περάσει. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην 
πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές σε ορισμένες 
περιπτώσεις αναφέρεται πως γύρω από τη σκιά θα σχηματίζεται μωβ 
χρώμα (ή πράσινο/μαύρο/ κόκκινο από τη μια πλευρά και μπλε από την 
άλλη). Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται σκιά εκεί 
που φτάνει φως από κάποια από τις 2 ή και από τις 2 πηγές. Γίνεται 
διάγραμμα πρόσοψης ή και κάτοψης. 

22% (5) 13% (3) 13% (3) 30% (7) 4% (1) 4% (1) 

 
11.7.Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά 

από 2 φωτεινές πηγές, η μισή μπάλα στην οθόνη θα είναι κόκκινη 
(αριστερά),  και η άλλη μισή μπάλα θα είναι μπλε (δεξιά). Στη μέση θα 
είναι μωβ. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται διαφορετικά χρώματα 
στην μπάλα, χωρίς να γίνεται αναφορά στα χρώματα που σχηματίζονται 
στην οθόνη. 

 
 
 

4% (1) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 
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11.8.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα με ακτίνες φωτός αλλά με 
διαφορετικές αποστάσεις. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην 
πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές θα υπάρχει σκιά στο 
κέντρο παρόλο που στο διάγραμμα στην αντίστοιχη θέση πρέπει να 
υπάρχει ματζέντα φως. Εκεί που δεν περνά το μπλε φως αναφέρεται πως 
θα υπάρχει μπλε φωτισμός στην οθόνη και το ίδιο συμβαίνει και με το 
κόκκινο φως. Αριστερά και δεξιά της οθόνης δεν αναφέρεται το ματζέντα 
φως, αλλά θα υπάρχει αριστερά μπλε και δεξιά κόκκινο φως. 

 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 21% (5) 

 
11.9.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα, παρουσιάζοντας ορθά τη σκιά της 

πήλινης μπάλας στην περίπτωση που τοποθετείται στην πορεία του 
φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές. Ωστόσο, οι περιοχές που 
φωτίζονται από μόνο μπλε ή μόνο κόκκινο φως παρουσιάζονται ως 
φωτεινές περιοχές χρώματος ματζέντα ή ως σκιές. Αντίθετα, σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι περιοχές που φωτίζονται και από τα 2 φανάρια 
θεωρούνται ως φωτεινές περιοχές χρώματος μπλε ή κόκκινου και το 
αντίθετο, δηλαδή ματζέντα χρώμα όπου φωτίζονται από μια από τις δύο 
πηγές. 

 

0% (0) 22% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (4) 

 
11.10.Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του λευκού φωτός 

τότε το χρώμα της μπάλας επηρεάζει το χρώμα του φωτός που καταλήγει 
στην οθόνη. 

 

9% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 
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Η υποκατηγορία 11.1 δεν παρουσιάζεται από κάποια ομάδα σε προπειραματικά δοκίμια. 

Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται σε αρκετά ψηλά ποσοστά σε μεταπειραματικό στάδιο. 

Συγκεκριμένα, η ΠΟ1 συγκεντρώνει το ψηλότερο ποσοστό (54%) μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, ενώ οι ΟΕ1 και ΟΕ2 παρουσιάζουν 17% και 43% αντίστοιχα. Φαίνεται πως η 

ομάδα που χρησιμοποίησε πειραματισμό σε πραγματικά εργαστήρια είχε το χαμηλότερο 

ποσοστό στη συγκεκριμένη υποκατηγορία. 

 

Η υποκατηγορία 11.2 ομαδοποιεί συγκεκριμένες εναλλακτικές ιδέες οι οποίες σχετίζονται 

με το ρόλο που διαδραματίζει η πήλινη μπάλα στην πορεία των έγχρωμων δεσμών φωτός 

όταν τοποθετείται μπροστά από αυτές. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως η αντικατάσταση 

του διαφράγματος με μια  πήλινη μπάλα σε μια πειραματική διάταξη πηγών φωτός, 

διαφράγματος και οθόνης δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα στην οθόνη,  όταν υπάρχουν 2 

φωτεινές πηγές. Παράλληλα υποδεικνύεται πως το διάφραγμα και η μπάλα 

διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο στην πορεία διάδοσης του φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

γίνεται διάγραμμα πρόσοψης που παρουσιάζει μια μωβ ή ματζέντα ή πράσινη κυκλική 

φωτεινή περιοχή. Φαίνεται και από τα διαγράμματα να μη δημιουργείται σκιά από το 

εμπόδιο που τοποθετείται μπροστά από τις δέσμες φωτός. Το αναφερόμενο σκεπτικό 

παρουσιάζεται σε αρκετά υψηλά ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο σε όλες τις ομάδες 

με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται μετά τη διδακτική παρέμβαση στην ΠΟ1. 

Ανάλογη μείωση παρατηρήθηκε και στην ΟΕ2, ενώ η μικρότερη μείωση παρατηρήθηκε 

στην ΟΕ1. 

 

Στην υποκατηγορία 11.3 υποστηρίζεται πως με την τοποθέτηση μιας πήλινης μπάλας στην 

πορεία δύο πηγών φωτός, θα φαινόταν κόκκινο και μπλε χρώμα στην οθόνη γιατί, όπως 

αναφέρεται, τα χρώματα δεν αναμειγνύονται στο φως όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα 

ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη. Ταυτόχρονα αναφέρεται πως πίσω από τη 

μπάλα φαίνεται κενό και γίνεται διάγραμμα για την αναπαράσταση του συγκεκριμένου 

σκεπτικού. Στην αναφερόμενη υποκατηγορία παρουσιάζονται υπολογίσιμα ποσοστά πριν 

από την παρέμβαση από όλες τις ομάδες, ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάζεται 

αντίστοιχη μείωση των ποσοστών εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας σε όλες τις ομάδες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία 11.4 η οποία  υποστηρίζει πως όταν 

τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός μπροστά από 2 φωτεινές πηγές 

τότε δεν παρουσιάζεται κάποιο χρώμα φωτός στην οθόνη αφού δεν θα περάσει το φως 

μέσα από την πήλινη μπάλα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά πως θα υπάρχει σκιά. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από την παρέμβαση από 
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όλες τις ομάδες. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση μόνο οι ΟΕ2 και ΠΟ1 παρουσιάζουν 

μείωση στο ποσοστό εμφάνισης του συγκεκριμένου σκεπτικού, ενώ η ΟΕ1 παρουσιάζει 

ελαφρά αύξηση στο ποσοστό εμφάνισης της.  

 

Η υποκατηγορία 11.5 ομαδοποιεί τις ιδέες που υποστήριξαν πως κατά την τοποθέτηση 

μιας πήλινης μπάλας στην πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές τότε 

παρουσιάζεται κόκκινο χρώμα φωτός αριστερά στην οθόνη και μπλε χρώμα φωτός δεξιά 

στην οθόνη. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία δεν γίνεται αναφορά για τη δημιουργία 

σκιάς και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα που παρουσιάζεται η πορεία του 

φωτός με τυχαίο τρόπο ή παρουσιάζεται απλά ένα διάγραμμα πρόσοψης. Η συγκεκριμένη 

υποκατηγορία συγκεντρώνει παρόμοια ποσοστά στα προπειραματικά δοκίμια όλων των 

ομάδων, ενώ μετά την παρέμβαση παρατηρείται μείωση των αναφερόμενων ποσοστών, με 

την ΠΟ1 να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μείωση της συγκεκριμένης εναλλακτικής ιδέας. 

 

Η υποκατηγορία 11.6 συγκεντρώνει διαφορετικά ενδεχόμενα παρατηρήσεων που 

αντικατοπτρίζουν ανάλογο σκεπτικό στην περίπτωση που μια πήλινη μπάλα τοποθετηθεί 

ως εμπόδιο στην πορεία δύο πηγών έγχρωμου φωτός. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται στην 

οθόνη το σχήμα της σκιάς της μπάλας λόγω του εμποδίου (σφαίρα) στην πορεία διάδοσης 

του φωτός. Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην 

πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές σε ορισμένες περιπτώσεις γύρω από τη 

σκιά θα σχηματίζεται μωβ χρώμα (ή πράσινο, μαύρο, κόκκινο από τη μια πλευρά και μπλε 

από την άλλη). Στις πλείστες από αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται σκιά εκεί που 

φτάνει φως από κάποια από τις δύο ή και από τις δύο πηγές. Γίνεται διάγραμμα πρόσοψης 

ή και κάτοψης για την αναπαράσταση του αναφερόμενου σκεπτικού. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσίασε διαφορετικά ποσοστά ανάμεσα στις τρεις ομάδες. Συγκεκριμένα, η ΟΕ1 

παρουσίασε μείωση των ποσοστών εμφάνισης της συγκεκριμένης υποκατηγορίας μετά την 

παρέμβαση, ενώ αντίθετα η ΟΕ2 παρουσίασε αύξηση των ποσοστών της μετά την 

παρέμβαση. Παράλληλα, η ΠΟ1 δεν παρουσίασε οποιαδήποτε μεταβολή στο πολύ χαμηλό 

ποσοστό (4%) που παρουσίασε πριν και μετά την παρέμβαση στη συγκεκριμένη 

υποκατηγορία.     

 

Η υποκατηγορία 11.7 αναφέρεται στην ίδια περίπτωση της τοποθέτησης μιας πήλινης 

μπάλας στην πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές, περιγράφοντας πως η 

μισή μπάλα στην οθόνη θα είναι κόκκινη (αριστερά),  και η άλλη μισή μπάλα θα είναι 

μπλε (δεξιά). Στη μέση αναφέρεται πως η πήλινη μπάλα θα είναι μωβ.  Σε ορισμένες 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



274 
 

περιπτώσεις αναφέρονται διαφορετικά χρώματα στη μπάλα, χωρίς να γίνεται αναφορά στα 

χρώματα που σχηματίζονται στην οθόνη. Το συγκεκριμένο σκεπτικό παρουσιάστηκε σε 

πολύ χαμηλό ποσοστό μόνο σε προπειραματικό στάδιο, ενώ δεν παρουσιάστηκε μετά την 

παρέμβαση σε κάποια από τις τρεις ομάδες.  

 

Στην υποκατηγορία 11.8 γίνεται το κατάλληλο διάγραμμα της πορείας που ακολουθεί το 

φως όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του, χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

αποστάσεις από αυτές που ορίστηκαν αρχικά. Γίνεται αναφορά πως θα υπάρχει σκιά στο 

κέντρο της οθόνης παρόλο που στο διάγραμμα στην αντίστοιχη περιοχή όπως 

υποδεικνύεται από τις φωτεινές δέσμες πρέπει να υπάρχει ματζέντα φως. Στην περιοχή 

όπου δεν φτάνει μπλε φως αναφέρεται πως θα υπάρχει μπλε φωτισμός στην οθόνη και το 

ίδιο συμβαίνει και με την αντίστοιχη περιοχή για το κόκκινο φως. Αριστερά και δεξιά της 

οθόνης όπου αναμειγνύεται ο μπλε και ο κόκκινος φωτισμός δεν αναφέρεται πως θα 

παρατηρηθεί ματζέντα φως, αλλά αναφέρεται πως θα υπάρχει αριστερά μπλε και δεξιά 

κόκκινο φως. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται αποκλειστικά μετά την 

παρέμβαση από όλες τις ομάδες σε χαμηλά ποσοστά, με εξαίρεση την ΠΟ1 η οποία 

παρουσιάζει ποσοστό 21% μετά την παρέμβαση. Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και η 

υποκατηγορία 11.9 στην οποία πραγματοποιείται το κατάλληλο διάγραμμα και 

παρουσιάζεται με τον κατάλληλο τρόπο η σκιά της πήλινης μπάλας. Παρόλα αυτά οι 

περιοχές που φωτίζονται μόνο από μπλε ή μόνο από κόκκινο φως παρουσιάζονται ως 

περιοχές χρώματος ματζέντα ή ως σκιές. Αντίθετα σε ορισμένες περιπτώσεις οι περιοχές 

που φωτίζονται και από τα δύο φανάρια θεωρούνται ως φωτεινές περιοχές χρώματος μπλε 

ή κόκκινου ή και το αντίθετο, δηλαδή θεωρούνται ως περιοχές που φωτίζονται με 

ματζέντα χρώμα παρόλο που δεν φωτίζονται και από τις δύο φωτεινές πηγές. Η 

συγκεκριμένη υποκατηγορία συμπληρώνει την υποκατηγορία 11.8 και παρουσιάζει 

υπολογίσιμα ποσοστά μετά την παρέμβαση στις ΟΕ1 και ΠΟ1. Η υποκατηγορία 11.9 δεν 

παρουσιάζεται καθόλου από την ΟΕ2. 

 

Η τελευταία υποκατηγορία της ενδέκατης κατηγορίας ομαδοποιεί τις ιδέες που 

υποστηρίζουν πως όταν μια πήλινη μπάλα τοποθετείται στην πορεία λευκού (ή άλλου 

έγχρωμου φωτός) τότε το χρώμα της μπάλας επηρεάζει με κάποιο τρόπο το χρώμα του 

φωτός που θα φτάσει στην οθόνη. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάστηκε μόνο σε 

προπειραματικό στάδιο σε χαμηλό ποσοστό από τις ομάδες ΟΕ1 και ΠΟ1. 
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4.4.12.Ιδέες σε σχέση με το Έγχρωμο Φως και τις Βαφές 
 

Η δωδέκατη κατηγορία σχετίζεται με την ομαδοποίηση των ιδεών που αναφέρονται στην 

παρουσία ή την απουσία των χρωμάτων στο φως και στις βαφές καθώς και στη μεταξύ 

τους συσχέτιση. Η προσπάθεια επεξήγησης της συμπεριφοράς των χρωμάτων στις βαφές 

με βάση την κατανόηση των ατόμων για τους κανόνες λειτουργίας του έγχρωμου φωτός 

οδήγησε στη δημιουργία διαφορετικών υποκατηγοριών ιδεών οι οποίες περιλαμβάνουν 

τόσο επιστημονικά αποδεκτές ιδέες όσο και εναλλακτικές ιδέες. Στον Πίνακα 22 

παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο επεξήγησης του 

μαύρου και του άσπρου χρώματος ως παρουσίας ή απουσίας όλων των χρωμάτων στις 

βαφές και στο έγχρωμο φως. 

 

Αρχικά, οι υποκατηγορίες 12.1 και 12.2 ομαδοποίησαν τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

παρουσιάζοντας τα ποσοστά όλων των ομάδων σε σχέση με την κατανόηση των ατόμων 

για τις βαφές και το έγχρωμο φως. Συγκεκριμένα, η υποκατηγορία 12.1, η οποία 

αποτέλεσε την ολοκληρωμένη επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, αναφέρθηκε αρχικά στο 

μαύρο ως την παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 

βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Όπως αναφέρεται, αυτό 

συμβαίνει γιατί στις βαφές κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά 

(αφαιρετική διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται οι 

ακτινοβολίες που ανακλώνται. Παράλληλα, η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η 

απουσία όλων των χρωμάτων στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή 

φωτός και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία (το μαύρο απορροφά όλες τις ακτινοβολίες) τότε το 

αποτέλεσμα στην οποιαδήποτε οθόνη θα είναι μαύρο. Στην ίδια υποκατηγορία αναφέρεται 

πως η ύπαρξη άσπρου χρώματος στις βαφές θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων. 

Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κανένα βασικό χρώμα των βαφών τότε δεν απορροφάται 

οποιαδήποτε ακτινοβολία με αποτέλεσμα να ανακλώνται όλες οι ακτινοβολίες. 

Παράλληλα, η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των 

βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες 

αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό αναφέρεται πως συμβαίνει γιατί στο φως κάθε 

χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή 

προκύπτει αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα 

απορρόφησης κάποιων ακτινοβολιών έγχρωμου φωτός όπως συμβαίνει στις βαφές. Το 

αναφερόμενο σκεπτικό δεν παρουσιάζεται σε κάποια από τις τρεις ομάδες πριν από τη 

διδακτική παρέμβαση, γεγονός αναμενόμενο. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση 
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παρατηρούνται υπολογίσιμα ποσοστά της συγκεκριμένης ιδέας με την ΠΟ1 να 

συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (50%). Σε σχέση με την υποκατηγορία 12.2 

αναφέρεται το ίδιο σκεπτικό με μόνη διαφορά την παράληψη της επεξήγησης του άσπρου 

χρώματος ως της απουσίας των χρωμάτων. Παρόλα αυτά, δίνεται μια συνολική επεξήγηση 

για το άσπρο και το μαύρο στις βαφές και στο έγχρωμο φως. Η συγκεκριμένη 

υποκατηγορία συμπληρώνει τη 12.1 και δεν παρουσιάζεται πριν από την παρέμβαση. Η 

12.2 παρουσιάζεται σε χαμηλό ποσοστό μετά τη διδακτική παρέμβαση από όλες τις 

ομάδες.  

 

Η υποκατηγορία 12.3 αναφέρεται σε μια εναλλακτική ιδέα για την ύπαρξη μαύρου και 

άσπρου χρώματος. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το μαύρο και το άσπρο χρώμα είναι 

χρώματα ουδέτερα και δεν μπορούν να προσδιοριστούν με κάποιο τρόπο. Γίνεται αναφορά 

πως το μαύρο και το άσπρο στην πραγματικότητα δεν είναι χρώματα γιατί πάντοτε τα 

χρώματα παράγονται για να παράγουν κάποιο άλλο. Αντίθετα υποστηρίζεται πως το 

μαύρο και το άσπρο δεν παράγονται από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, αλλά με την 

παρουσία ή απουσία όλων των χρωμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυτό το σκεπτικό 

προστίθεται πως το άσπρο βρίσκεται στη βάση των χρωμάτων ενώ το μαύρο βρίσκεται 

στην κορυφή των χρωμάτων. Το συγκεκριμένο σκεπτικό παρουσιάστηκε σε χαμηλό 

ποσοστό πριν από την παρέμβαση, ενώ δεν παρουσιάζεται από κάποια ομάδα μετά την 

παρέμβαση. Σε σχέση με την υποκατηγορία 12.4 αναφέρεται πως η παρουσία όλων των 

χρωμάτων δίνει μαύρο τόσο στις βαφές όσο και στο έγχρωμο φως. Σε αυτό το πλαίσιο το 

άσπρο είναι η απουσία όλων των χρωμάτων τόσο στις βαφές όσο και στο φως. Το 

ψηλότερο ποσοστό στη συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται από την ΟΕ1 (22%) 

πριν από τη διδακτική παρέμβαση. Οι υπόλοιπες ομάδες παρουσιάζουν πολύ χαμηλά 

ποσοστά στη συγκεκριμένη υποκατηγορία τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση.  

 

Μια άλλη εναλλακτική ιδέα περιγράφεται στην υποκατηγορία 12.5 στην οποία γίνεται 

αναφορά πως το μαύρο χρώμα είναι το απόλυτο σκοτάδι και η παρουσία του ή όχι 

σχετίζεται με την παρουσία φωτός. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται πως το φως και τα 

χρώματα αλληλοεξαρτώνται και για να δημιουργηθούν χρώματα πρέπει να υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες (πρέπει για παράδειγμα να υπάρχει η απαραίτητη ένταση στις 

ακτίνες φωτός). Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρατηρείται κυρίως σε προπειραματικό 

στάδιο από τις ΟΕ2 και ΠΟ1, σε χαμηλά ποσοστά, ενώ μειώνεται ικανοποιητικά μετά την 

παρέμβαση. 
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Πίνακας 22. Ιδέες σε σχέση με το Έγχρωμο Φως και τις Βαφές 
 

Κατηγορία 12 
Έγχρωμο Φως και Βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
12.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: 

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 
χρωμάτων στις βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 
ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στις βαφές 
κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά (αφαιρετική 
διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται 
οι ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των 
χρωμάτων στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός 
και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται 
σε οποιαδήποτε οθόνη είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στις βαφές θεωρείται ως η απουσία όλων 
των χρωμάτων αφού ισχύει η αφαιρετική διαδικασία. Δηλαδή όταν δεν 
υπάρχει κάποιο βασικό χρώμα των βαφών τότε δεν απορροφάται 
οποιαδήποτε ακτινοβολία με αποτέλεσμα να παραμένει το λευκό.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 
των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 
βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί στο φως κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα 
πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης 
κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές. 

  

0% (0) 35% (8) 0% (0) 35% (8) 0% (0) 50% (12) 
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12.2.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 
χρωμάτων στις βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 
ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στις βαφές 
κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά (αφαιρετική 
διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται 
οι ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των 
χρωμάτων στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός 
και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται 
σε οποιαδήποτε οθόνη είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 
των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 
βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί στο φως κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα 
πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης 
κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές.  

 

0% (0) 17% (4) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 13% (3) 

 
12.3. Το μαύρο και το άσπρο χρώμα είναι χρώματα ουδέτερα τα οποία δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν. Το μαύρο και το άσπρο στην 
πραγματικότητα δεν είναι χρώματα γιατί πάντοτε τα χρώματα 
παράγονται για να παράγουν κάποιο άλλο. Μαύρο και άσπρο δεν 
παράγονται από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, αλλά με την παρουσία ή 
απουσία όλων των χρωμάτων. Το άσπρο βρίσκεται στη βάση των 
χρωμάτων ενώ το μαύρο βρίσκεται στην κορυφή. 

 

13% (3) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 8% (2) 0% (0) 

 
12.4. Η παρουσία όλων των χρωμάτων δίνει μαύρο τόσο στις βαφές όσο και 

στο φως. Το άσπρο είναι η απουσία όλων των χρωμάτων και στις βαφές 
22% (5) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 4% (1) 0% (0) Γε
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και στο φως. 
 
 
12.5.Το μαύρο χρώμα είναι το απόλυτο σκοτάδι και η παρουσία του ή όχι 

σχετίζεται με την παρουσία φωτός. Φως και χρώματα αλληλοεξαρτώνται 
και για να δημιουργηθούν χρώματα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες (π.χ. ένταση ακτινών φωτός). 

 

0% (0) 0% (0) 13% (3) 4% (1) 17% (4) 0% (0) 

 
12.6.Το μαύρο θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων γιατί με την 

ανάμειξη του με άλλα χρώματα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλα 
ή δεν μπορούμε μέσα από αυτό να διακρίνουμε άλλα χρώματα. Το άσπρο 
αποτελεί την απουσία όλων των χρωμάτων γιατί για να υπάρχει πρέπει να 
απουσιάζουν όλα τα άλλα χρώματα. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 

 
12.7.Το άσπρο και το μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως παρουσία ή ως 

απουσία χρωμάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία του ήλιου που υπάρχει 
και που ανακλάται ή απορροφάται. 

 

4% (1) 0% (0) 4% (1) 4% (1) 4% (1) 8% (2) 

 
12.8.Κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε 

χρώμα (παρουσία χρωμάτων), αλλά μπορεί να μην υπάρχει και κανένα 
χρώμα (απουσία χρωμάτων). Το άσπρο υπάρχει σε όλα τα χρώματα, 
αλλά σε αυτό δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Με το μαύρο και το άσπρο 
μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό ονομάζεται 
παρουσία χρωμάτων. 

 

17% (4) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
12.9.Το άσπρο χρώμα θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί 

όταν το λευκό φως αναλύεται δίνει όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Θεωρείται 
0% (0) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
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και η απουσία  των χρωμάτων γιατί σε αυτό δεν διακρίνεται κανένα άλλο 
χρώμα  και ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από την ανάμειξη άλλων. 

 
 
12.10. 

 • Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 
χρωμάτων στις βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 
ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 
των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 
βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. 

 

0% (0) 39% (9) 0% (0) 39% (9) 4% (1) 21% (5) 

 
12.11.Παρουσιάζονται λανθασμένες αναμείξεις που παράγουν λευκό ή μαύρο 

χρώμα. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 

 
12.12.Το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό όλων των χρωμάτων. Όταν δεν 

υπάρχει κάποιο χρώμα τότε παρατηρείται το μαύρο. Όταν προστεθούν 
όλα τα χρώματα μαζί παράγεται και το άσπρο χρώμα ενώ όταν δεν 
υπάρχει κανένα χρώμα, τότε παραμένει το άσπρο ή μαύρο. 

 

9% (2) 0% (0) 17% (4) 0% (0) 33% (8) 4% (1) 

 
12.13.Από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορούν να παραχθούν πολλά 

χρώματα και για αυτό χαρακτηρίζονται ως η παρουσία ή απουσία των 
χρωμάτων κάποιες φορές. Επίσης όταν αναμειγνύεται κάποιο χρώμα με 
το άσπρο ή το μαύρο, στο τέλος σκουραίνει ή γίνεται πιο ανοιχτό και στο 
τέλος χάνεται το χρώμα και για αυτό αναφερόμαστε σε απουσία 
χρωμάτων. Το μαύρο και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα 
χρώματα. 

 

35% (8) 0% (0) 26% (6) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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12.14.Όταν αναμειγνύονται τα τρία βασικά χρώματα του φωτός παράγεται 
λευκό χρώμα. 

 
0% (0) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
12.15.Όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα μαζί παράγεται μαύρο χρώμα. 

Το μαύρο δεν μπορεί να αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να παράγει 
άλλα ή φαίνεται μαύρο οποιοδήποτε χρώμα όταν υπάρχει σκοτάδι 
(απουσία). Το άσπρο  αναμειγνύεται με πολλά άλλα χρώματα και 
παράγει νέα χρώματα. Το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από την 
ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία 
χρωμάτων. 

 

0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 21% (5) 0% (0) 

 
12.16.Άσχετη απάντηση/Καμία απάντηση. 
 

0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 
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Η υποκατηγορία 12.6 περιλαμβάνει μόνο ένα άτομο της ΠΟ1, το οποίο ανέφερε σε 

προπειραματικό δοκίμιο ότι το μαύρο θεωρείται η απουσία όλων των χρωμάτων, γιατί με 

την ανάμειξη του με άλλα χρώματα δεν μπορούν να δημιουργηθούν άλλα χρώματα ή δεν 

είναι δυνατό μέσα από αυτό να διακρίνουμε άλλα χρώματα. Το άσπρο αποτελεί την 

απουσία όλων των χρωμάτων γιατί για να υπάρχει ως χρώμα πρέπει να απουσιάζουν όλα 

τα άλλα χρώματα.  

 

Σε πολύ χαμηλά ποσοστά εμφανίστηκε και η υποκατηγορία 12.7 η οποία παρουσιάζει ένα 

σκεπτικό που προσιδιάζει το επιστημονικά αποδεκτό αφού αναφέρεται σε αυτή πως το 

άσπρο και το μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως παρουσία ή ως απουσία χρωμάτων 

σύμφωνα με την ακτινοβολία του ήλιου που υπάρχει στο χώρο και που ανακλάται ή 

απορροφάται, χωρίς να διευκρινίζεται ο τρόπος ή οι περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται 

ανάκλαση ή απορρόφηση. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε πολύ χαμηλό ποσοστό 

(κυρίως από 1 άτομο) σε όλες τις ομάδες τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση.  

 

Στην υποκατηγορία 12.8 αναφέρεται πως κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί 

να υπάρχει οποιοδήποτε χρώμα (παρουσία χρωμάτων), αλλά μπορεί να μην υπάρχει και 

κανένα χρώμα (απουσία χρωμάτων). Επιπρόσθετα διευκρινίζεται πως  το άσπρο υπάρχει 

σε όλα τα χρώματα, αλλά σε αυτό δεν μπορούν να υπάρχουν άλλα χρώματα. Γίνεται 

αναφορά πως με το μαύρο και το άσπρο μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για 

αυτό ονομάζεται παρουσία χρωμάτων. Το συγκεκριμένο σκεπτικό παρουσιάζεται μόνο 

από τις ΟΕ1 και ΟΕ2 σε προπειραματικό στάδιο, ενώ δεν παρουσιάζεται μετά την 

παρέμβαση από οποιαδήποτε ομάδα. 

 

Στην υποκατηγορία 12.9 γίνεται αναφορά μόνο στο άσπρο χρώμα. Συγκεκριμένα δύο 

φοιτητές της ΟΕ2 αναφέρουν σε προπειραματικό δοκίμιο πως το άσπρο χρώμα θεωρείται 

ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν το λευκό φως αναλύεται δίνει όλα τα 

υπόλοιπα χρώματα. Θεωρείται παράλληλα και η απουσία όλων των χρωμάτων γιατί σε 

αυτό δεν διακρίνεται κανένα άλλο χρώμα και δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την 

ανάμειξη άλλων χρωμάτων. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε από κάποια ομάδα 

μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

 

Η ιδέα που παρουσιάζεται στην υποκατηγορία 12.10 προσεγγίζει το επιστημονικά 

αποδεκτό σκεπτικό. Παρόλα αυτά, είναι ελλιπής αφού αναφέρεται μόνο στο μαύρο και στο 

άσπρο ως η παρουσία όλων των χρωμάτων. Σε αυτή την υποκατηγορία ομαδοποιούνται οι 
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ιδέες που αναφέρουν πως η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 

χρωμάτων στις βαφές και όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες 

προκύπτει το μαύρο. Αντίστοιχα, η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η 

παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειγνύονται όλα τα 

βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν 

παρουσιάζεται σε προπειραματικό δοκίμιο (με εξαίρεση ένα άτομο της ΠΟ1), ενώ 

παρουσιάζεται σε μεταπειραματικό δοκίμιο σε υπολογίσιμο ποσοστό από όλες τις ομάδες. 

 

Στην υποκατηγορία 12.11 απλά αναφέρονται λανθασμένες αναμείξεις που παράγουν 

λευκό ή μαύρο χρώμα, χωρίς να παρουσιάζεται κάποιος συλλογισμός που να επεξηγεί την 

παρουσία ή την απουσία χρωμάτων ως χαρακτηρισμούς του λευκού ή του μαύρου. Σε 

αυτή την περίπτωση μόνο ένα άτομο της ΠΟ1 σε μεταπειραματικό στάδιο 

κατηγοριοποιείται στη συγκεκριμένη υποκατηγορία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

υποκατηγορία 12.14 η οποία παρουσιάζεται κυρίως σε προπειραματικό στάδιο από όλες 

τις ομάδες. Σε αυτή την υποκατηγορία αναφέρεται πως το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό 

όλων των χρωμάτων και όταν δεν υπάρχει κάποιο χρώμα τότε παρατηρείται το μαύρο. 

Στην ίδια υποκατηγορία αναφέρεται πως όταν προστεθούν όλα τα χρώματα μαζί 

παράγεται και το άσπρο χρώμα ενώ όταν δεν υπάρχει κάποιο χρώμα, τότε παραμένει το 

άσπρο ή μαύρο. Μέσα από τη συνολική περιγραφή του συγκεκριμένου συλλογισμού 

φαίνεται να μην υπάρχει ξεκάθαρη άποψη για το άσπρο και το μαύρο ως η παρουσία ή η 

απουσία των χρωμάτων. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο 

ποσοστό πριν από την παρέμβαση από όλες τις ομάδες και κυρίως από την ΠΟ1.  

Παρατηρείται σημαντική μείωση της εμφάνισης της μετά την παρέμβαση, με την ΠΟ1 να 

σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση (29% μείωση). 

 

Στην υποκατηγορία 12.15, αναφέρεται πως όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα μαζί 

παράγεται μαύρο χρώμα. Το μαύρο δεν μπορεί να αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να 

παράγει άλλα ή αναφέρεται πως όλα τα χρώματα φαίνονται μαύρα όταν υπάρχει σκοτάδι 

(μαύρο ως η απουσία χρωμάτων). Το άσπρο  αναμειγνύεται με πολλά άλλα χρώματα και 

παράγει νέα χρώματα (παρουσία χρωμάτων). Το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από την 

ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία χρωμάτων. Η 

συγκεκριμένη εναλλακτική ιδέα παρουσιάζεται κυρίως από την ΠΟ1 σε προπειραματικό 

στάδιο (21%). Μετά τη διδακτική παρέμβαση η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάζεται από 

κάποια από τις τρεις ομάδες.  
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4.4.13.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στο Έγχρωμο Φως 
 

Η τελευταία κατηγορία ιδεών που προέκυψε στο πλαίσιο Φως και Χρώμα σχετιζόταν με 

τις απόψεις των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με τον τρόπο που 

αναμειγνύονται οι έγχρωμες δέσμες φωτός όσον αφορά στο παραγμένο αποτέλεσμα της 

ανάμειξης δύο η περισσοτέρων δεσμών φωτός. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται τα 

αποτελέσματα ενδεχόμενων αναμείξεων των δεσμών φωτός καθώς και η κατηγοριοποίηση 

των χρωμάτων από τους μανθάνοντες σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά 

χρώματα φωτός. Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες ιδεών που 

προέκυψαν στο πλαίσιο της αναφερόμενης κατηγορίας. 

 

Η υποκατηγορία 13.1 ομαδοποίησε όλες τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες που 

σχετίζονταν με την κατάλληλη κατηγοριοποίηση όλων των χρωμάτων σε κύρια, 

δευτερεύοντα και συμπληρωματικά παρουσιάζοντας και τις αντίστοιχες αναμείξεις. Η 

κατάλληλη κατηγοριοποίηση των χρωμάτων δεν παρουσιάστηκε σε προπειραματικό 

στάδιο από κάποια ομάδα. Ωστόσο, μετά τη διδακτική παρέμβαση η αναγνώριση και η 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων παρουσιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία όλων 

των ομάδων. Συγκεκριμένα, οι ΟΕ2 και ΠΟ1 παρουσίασαν σε ποσοστά 100% και 92% 

αντίστοιχα την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Η ΟΕ1 παρουσίασε σε χαμηλότερο ποσοστό 

την αναφερόμενη ιδέα (65%). 

 

Σε αντίθεση με την υποκατηγορία 13.1, η υποκατηγορία 13.2 αναφερόταν στις αναμείξεις 

των χρωμάτων με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική, χωρίς να 

διευκρινίζονται τα κύρια, τα δευτερεύοντα και τα συμπληρωματικά χρώματα στη βάση 

κάποιου κανόνα. Η ιδέα πάνω στην οποία βασιζόταν η υποκατηγορία 13.2 παρουσιάστηκε 

σε ψηλά ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο από όλες τις ομάδες. Ωστόσο, σε όλες τις 

ομάδες παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των ποσοστών που προέκυψαν μετά τη 

διδακτική παρέμβαση. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο συνυπολογίζοντας τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν στην υποκατηγορία 13.1 μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

 

Σε συνέχεια της υποκατηγορίας 13.2, προέκυψε η υποκατηγορία 13.3 στην οποία και πάλι 

όλες οι αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός έγιναν με βάση την εμπειρία των ατόμων 

στις βαφές. Επιπρόσθετα όμως σε αυτή την υποκατηγορία αναφέρθηκε πως τα 

δευτερεύοντα χρώματα καθορίζονται ως τα χρώματα που προκύπτουν μέσα από τις 

αναμείξεις των βασικών χρωμάτων.  
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Πίνακας 23. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στο Έγχρωμο Φως 
 

Κατηγορία 13 
Αναμείξεις χρωμάτων στο Έγχρωμο Φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
13.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλη αναγνώριση και 

κατηγοριοποίηση όλων των κυρίων, των δευτερευόντων και των 
συμπληρωματικών χρωμάτων και των συνδυασμών των κυρίων 
χρωμάτων. 

 

0% (0) 65% (15) 0% (0) 
 

100% 
(23) 

0% (0) 92% (22) 

 
13.2.Γίνονται οι αναμείξεις χρωμάτων με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη 

ζωγραφική, χωρίς να διευκρινίζονται τα κύρια, τα δευτερεύοντα και τα 
συμπληρωματικά χρώματα, με βάση κάποιο σκεπτικό/κανόνα. 

 

48% 
(11) 22% (5) 52% 

(12) 0% (0) 38% (9) 8% (2) 

 
13.3.Τα δευτερεύοντα χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις 

αναμείξεις των βασικών χρωμάτων. Οι αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών 
φωτός γίνονται με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 

 

22% (5) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 21% (5) 0% (0) 

 
13.4.Τα συμπληρώματα των κυρίων χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν 

κάτι στα βασικά ή είναι οι κοινές περιοχές του διαγράμματος. Οι 
αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική. 

 

9% (2) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 

 
13.5.Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις 

αναμείξεις 2 ή περισσοτέρων χρωμάτων. Γίνονται αναμείξεις των 
9% (2) 4% (1) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
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χρωμάτων με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 
 
 
13.6.Τα δευτερεύοντα χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα είναι τα 

ίδια χρώματα και είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των 
κυρίων χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση την εμπειρία των 
ατόμων στις βαφές. 

 

9% (2) 0% (0) 9% (2) 0% (0) 17% (4) 0% (0) 

 
13.7.Συμπληρωματικά χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα 

χρώματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη χρωμάτων για την 
παραγωγή δευτερευόντων χρωμάτων. Δευτερεύοντα ονομάζονται τα 
χρώματα που παράγονται από τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων. Οι 
αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στις βαφές. 

 

0% (0) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 

 
13.8.Τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων και 

τα συμπληρωματικά χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των 
δευτερευόντων χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή διαφορετικών 
αναλογιών ή είναι τα τρία κύρια χρώματα μεταξύ τους ή των κυρίων με 
άλλα δευτερεύοντα. Όλες οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις γνώσεις των 
ατόμων στη ζωγραφική. 

 

4% (1) 0% (0) 13% (3) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 

 
13.9.Αναγνώριση όλων των συνδυασμών των δευτερευόντων χρωμάτων. Δεν 

αναγνωρίζονται τα συμπληρωματικά χρώματα. 
 

0% (0) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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Η υποκατηγορία 13.3 παρουσιάστηκε σε προπειραματικό στάδιο σε υπολογίσιμα ποσοστά 

από όλες τις ομάδες. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία δεν παρουσιάστηκε σε 

μεταπειραματικά δοκίμια από κάποια από τις τρεις ομάδες. Αντίστοιχα αποτελέσματα 

αλλά σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάστηκαν στην υποκατηγορία 13.4, στην οποία 

αναφέρεται πως τα συμπληρώματα ορίζονται ως τα χρώματα που προσθέτουν κάτι στα 

βασικά, χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς και προκύπτουν από τις αναμείξεις των 

βασικών χρωμάτων. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάστηκε μόνο σε 

προπειραματικό στάδιο από τις τρεις ομάδες σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό. Παραλλαγή 

της ιδέας 13.4, αποτέλεσε η υποκατηγορία 13.5 στην οποία αναφέρεται πως τα 

συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις 2 ή 

περισσοτέρων χρωμάτων. Οι αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός γίνονται και σε 

αυτή την υποκατηγορία με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. Η συγκεκριμένη 

ιδέα παρουσιάστηκε μόνο από τις ΟΕ1 και ΟΕ2 σε πολύ χαμηλά ποσοστά τόσο σε 

προπειραματικό όσο και σε μεταπειραματικό στάδιο (η ΟΕ2 δεν παρουσίασε την 13.5 

μετά την παρέμβαση). 

 

Στην υποκατηγορία 13.6 γίνεται μια προσπάθεια για τον ορισμό των δευτερευόντων και 

των συμπληρωματικών χρωμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως τα δευτερεύοντα 

χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα είναι τα ίδια χρώματα και προκύπτουν από τις 

αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων. Όλες οι αναμείξεις γίνονται και σε αυτή την περίπτωση 

με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται πριν 

από την παρέμβαση από τις τρεις ομάδες σε χαμηλό ποσοστό, ενώ μετά την παρέμβαση 

δεν παρουσιάζεται από οποιαδήποτε ομάδα. Τα μηδενικά ποσοστά της συγκεκριμένης 

υποκατηγορίας δικαιολογούνται από τα ψηλά ποσοστά της επιστημονικά αποδεκτής 

κατηγοριοποίησης των χρωμάτων στο φως, που πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές 

μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

 

Η υποκατηγορία 13.7 αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης και ορισμού των 

χρωμάτων σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά σε προπειραματικό στάδιο. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως συμπληρωματικά χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα 

ή τα χρώματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη χρωμάτων για την παραγωγή 

δευτερευόντων χρωμάτων και δευτερεύοντα ονομάζονται τα χρώματα που παράγονται από 

τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των 

ατόμων στις βαφές, όπως συμβαίνει σε όλες τις ιδέες που εκφράστηκαν πριν από την 

παρέμβαση. Η υποκατηγορία 13.7 παρουσιάστηκε μόνο από τις ομάδες ΟΕ2 και ΠΟ1 σε 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



288 
 

προπειραματικό στάδιο. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία δεν παρουσιάστηκε μετά την 

παρέμβαση από κάποια ομάδα. Κατά ανάλογο τρόπο προέκυψε η υποκατηγορία 13.9 η 

οποία αναφέρει πως τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων 

και τα συμπληρωματικά χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των δευτερευόντων 

χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή διαφορετικών αναλογιών των κυρίων χρωμάτων ή των 

κυρίων με άλλα δευτερεύοντα. Όπως και στις υπόλοιπες εναλλακτικές ιδέες όλες οι 

αναμείξεις έγιναν με βάση τις γνώσεις των ατόμων στη ζωγραφική και εκφράστηκαν σε 

προπειραματικό στάδιο. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία δεν παρουσιάστηκε μετά την 

παρέμβαση από κάποια ομάδα. Επιπρόσθετα στην ΟΕ1 ένα άτομο αναγνώρισε όλους τους 

συνδυασμούς των κυρίων και των δευτερευόντων χρωμάτων, αλλά δεν όρισε τα 

συμπληρωματικά χρώματα μετά την παρέμβαση. 

 

Την ποιοτική ανάλυση των ιδεών και την κατηγοριοποίηση τους στις κατηγορίες που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω ακολούθησε η ιεράρχηση τους και ακολούθως η συνολική 

σύγκριση τους ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες με βάση τα στατιστικά 

κριτήρια Kruskal Wallis test (σύγκριση των αρχικών ιδεών των ατόμων πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις) και Wilcoxon signed rank test για τη διερεύνηση της μετατόπισης 

των ιδεών από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε κάθε 

κατηγορία. Ο υπολογισμός του effect size σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια επιπρόσθετη 

σημαντική ένδειξη σε ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ιδέες και τις 

μετατοπίσεις τους πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες. Στον Πίνακα 24 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

του στατιστικού ελέγχου Kruskall Wallis ανάμεσα στις αρχικές ιδέες των τριών ομάδων 

που έλαβαν μέρος στην Α΄ φάση της έρευνας. 

 

Πίνακας 24. Αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis για τη σύγκριση των ιδεών των 
ατόμων στις ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 

 
Κατηγορίες H df sig. 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το φως για να 
μπορεί ένα αντικείμενο να είναι παρατηρήσιμο από 
κάποιο παρατηρητή. 

1.235 2 0.745 

Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη 
λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με 
την πορεία διάδοσης του φωτός. 

5,476 2 0.140 

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών 
διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται 
στην πορεία διάδοσης του φωτός. 

4.904 2 0.179 

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος 1.129 2 0.770 
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της σκιάς ενός αντικειμένου. 
Κατηγορία 5: Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς 
ενός αντικειμένου. 5.427 2 0.143 

Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και 
την οθόνη. 

0.319 2 0.956 

Κατηγορία 7: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές. 9.793 2 0.020 
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις 
βαφές. 4.709 2 0.194 

Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε 
σχέση με το φως. 4.327 2 0.228 

Κατηγορία 10: Αναμείξεις χρωμάτων στο φως. 0.483 2 0.923 
Κατηγορία 11: Σκιές και Έγχρωμο Φως. 1.635 2 0.652 
Κατηγορία 12: Έγχρωμο Φως και Βαφές. 1.816 2 0.611 
Κατηγορία 13: Αναμείξεις χρωμάτων στο Έγχρωμο 
Φως. 2.861 2 0.414 

 

Ο στατιστικός έλεγχος Kruskal-Wallis δεν κατέδειξε οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις  διαφορετικές πειραματικές συνθήκες σχετικά με τις αρχικές ιδέες 

των ατόμων πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις όπως παρουσιάστηκαν μέσα από την 

ποιοτική ανάλυση (σε όλες τις κατηγορίες ιδεών p>0.017, το επίπεδο σημαντικότητας 

ορίστηκε στο p=0.017, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα του family-wise error) (βλ. 

Πίνακα 24).  

 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test 

κατέδειξαν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις πως σε πολλές περιπτώσεις οι μανθάνοντες 

κατάφεραν να υπερβούν τις εναλλακτικές ιδέες που είχαν και να υιοθετήσουν τις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο Πίνακας 25 παρουσιάζει τα 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε όλες τις συνθήκες με 

την ΠΟ1 να έχει το υψηλότερο effect size σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ιδεών που 

παρουσιάστηκαν μέσα από την ποιοτική ανάλυση. Συνεπώς, φαίνεται πως η ΠΟ1 η οποία 

χρησιμοποίησε το στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ είχε τις μεγαλύτερες 

μετατοπίσεις από τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

συγκριτικά με τις ομάδες ΟΕ1 και ΟΕ2 (βλ. Πίνακα 25). 

 
Πίνακας 25. Αποτελέσματα ελέγχου Wilcoxon signed rank test για τις ιδέες της Α΄ φάσης 

της έρευνας 
 
 Κατηγορίες  Πειραματισμός      Z       sig.      r 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το 
φως για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι 
παρατηρήσιμο από κάποιο παρατηρητή. 

ΠΠΕ -3.015 0.003 0.63
ΠΕΕ -3.788 0.000 0.79

ΠΠΕ & ΠΕΕ -3.982 0.000 0.81
Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου ΠΠΕ -3.671 0.000 0.76
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για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής 
φωτός σε σχέση με την πορεία διάδοσης 
του φωτός. 

ΠΕΕ -3.977 0.000 0.83 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.280 0.000 0.87 

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά 
αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς 
αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην 
πορεία διάδοσης του φωτός. 

ΠΠΕ -2.284 0.022 0.48 
ΠΕΕ -2.288 0.022 0.48 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -3.920 0.000 0.8 

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν 
το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΠΕ -2.457 0.014 0.5 
ΠΕΕ -2.275 0.023 0.47 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -3.232 0.001 0.66 
Κατηγορία 5: Υπολογισμός των 
διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΠΕ -3.882 0.000 0.81 
ΠΕΕ -3.284 0.001 0.68 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.117 0.000 0.84 
Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η 
φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη 
απόσταση από το αντικείμενο και την 
οθόνη. 

ΠΠΕ -2.636 0.008 0.55 
ΠΕΕ -1.971 0.049 0.41 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -2.964 0.003 0.6 

Κατηγορία 7: Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές. 

ΠΠΕ -4.796 0.000 0.99 
ΠΕΕ -4.796 0.000 0.99 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.611 0.000 0.94 
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στις βαφές. 

ΠΠΕ -3.903 0.000 0.81 
ΠΕΕ -3.874 0.000 0.8 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.508 0.000 0.92 
Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές σε σχέση με το φως. 

ΠΠΕ -3.505 0.000 0.73 
ΠΕΕ -2.758 0.006 0.57 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.130 0.000 0.84 
Κατηγορία 10: Αναμείξεις χρωμάτων στο 
φως. 

ΠΠΕ -1.843 0.065 0.38 
ΠΕΕ -2.286 0.022 0.48 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -3.130 0.002 0.64 
Κατηγορία 11: Σκιές και Έγχρωμο Φως. ΠΠΕ -2.514 0.012 0.52 

ΠΕΕ -3.784 0.000 0.79 
ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.272 0.000 0.87 

Κατηγορία 12: Έγχρωμο Φως και Βαφές. ΠΠΕ -4.155 0.000 0.87 
ΠΕΕ -3.869 0.000 0.81 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.146 0.000 0.85 
Κατηγορία 13: Αναμείξεις χρωμάτων στο 
Έγχρωμο Φως. 

ΠΠΕ -3.749 0.000 0.78 
ΠΕΕ -4.344 0.000 0.91 

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.298 0.000 0.88 
 
Συνολικά, η ποιοτική ανάλυση των ιδεών της Α΄ φάσης της έρευνας κατέδειξε πως οι 

ομάδες ελέγχου που χρησιμοποίησαν αποκλειστικά ΠΠΕ ή ΠΕΕ είχαν κυρίως τις ίδιες 

αντιλήψεις στο Φως και Χρώμα (εισαγωγή στο φως, σκιές, βαφές και έγχρωμο φως), 

επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες πριν, κατά και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Η ΠΟ1 που χρησιμοποίησε το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

φάνηκε να έχει κυρίως τις ίδιες ιδέες με τις ΟΕ1 και ΟΕ2 πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Μετά τις παρεμβάσεις φαίνεται πως η ΠΟ1 πέτυχε τη μεγαλύτερη 

μετατόπιση από τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. 
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4.5.Συζήτηση αποτελεσμάτων Α΄ φάσης της έρευνας 
 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση στην Α΄ φάση της έρευνας ενισχύουν 

το επιχείρημα που υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης του ΠΕΕ στον ΠΠΕ. Οι περισσότερες έρευνες που 

έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση, διεξήγαγαν συγκρίσεις ανάμεσα στην 

αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (Zacharia & Constantinou, 2008) και σε 

αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν σε ευεργετικά αποτελέσματα εφαρμογής του ΠΕΕ 

(Finkelstein et al., 2005; Zacharia et al., 2008). Ελάχιστες, είναι οι προσπάθειες που 

διερευνούν πιθανούς συνδυασμούς των δύο μέσων πειραματισμού ως προς την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης. Συγκεκριμένα, η παρούσα προσπάθεια που αποσκοπούσε στη 

διερεύνηση του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στη βάση συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας, κατέληξε σε μαθησιακά αποτελέσματα με υποσχόμενες προοπτικές, αφού η 

ποσοτική ανάλυση που διεκπεραιώθηκε στο πλαίσιο της αναφερόμενης διερεύνησης 

κατέδειξε ως την αποτελεσματικότερη συνθήκη από τις τρεις ομάδες που συμμετείχαν 

στην Α΄ φάση της έρευνας, αυτή του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 

 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης υποστηρίζουν τα αποτελέσματα 

της ποσοτικής ανάλυσης. Η ποιοτική ανάλυση των ιδεών των μανθανόντων και η 

κατηγοριοποίηση τους σε υποκατηγορίες σύμφωνα με τις κύριες μαθησιακές επιδιώξεις 

που τέθηκαν κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό, βοήθησαν στη σύγκριση της βελτίωσης της 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ομάδες, ενώ παράλληλα 

κατέδειξε σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εφαρμογής της 

συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Συνολικά, οι ιδέες των μανθανόντων 

κατηγοριοποιήθηκαν σε 13 κατηγορίες (η κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει μια κύρια 

μαθησιακή επιδίωξη που τέθηκε κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό) μέσα από τις οποίες 

εξάγονται συγκεκριμένα συμπεράσματα σε σχέση με τη βελτίωση εννοιολογικής 

κατανόησης στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 

 

Αρχικά, σε σχέση με την πορεία που ακολουθεί το φως, ώστε ένα αντικείμενο να είναι 

ορατό από κάποιο παρατηρητή, φαίνεται πως η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στην οποία 

αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν στην αναφερόμενη περίπτωση, 

παρουσιάζεται στο ψηλότερο ποσοστό στην ΠΟ1, η οποία εμφανίζει ποσοστό 67% μετά 

την παρέμβαση. Οι ΟΕ1 και ΟΕ2 παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό μετά την 

παρέμβαση, με την ομάδα που χρησιμοποίησε ΠΠΕ, να παρουσιάζει το χαμηλότερο 
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ποσοστό. Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται πως η ομάδα που χρησιμοποίησε το 

συνδυασμό των πραγματικών και των εικονικών υλικών είχε την καλύτερη επίδοση στη 

συγκεκριμένη ιδέα γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται αρχικά στις πραγματικές 

εμπειρίες που είχαν τα άτομα με τις πηγές φωτός και τα αντικείμενα στο εργαστήριο, αλλά 

και στις συνεχείς εμπειρίες που είχαν στο εικονικό εργαστήριο μέσα από τη μελέτη 

διαφορετικών πειραματικών διατάξεων χωρίς την επίδραση οποιουδήποτε χρονικού 

περιορισμού. Η ΟΕ1 η οποία εφάρμοσε τον ΠΠΕ φαίνεται πως λόγω περιορισμένου 

χρόνου δεν είχε τις ίδιες ευκαιρίες για πολλαπλές παρατηρήσεις και εκτεταμένη συζήτηση 

στο εργαστήριο για το υπό διερεύνηση φαινόμενο, σε σχέση με τις ευκαιρίες που είχε η 

ΠΟ1. Μάλιστα, η ΟΕ2 παρουσιάζει ψηλότερο ποσοστό από την ΟΕ1, γεγονός που 

επιδεικνύει πως η απουσία χρονικών περιορισμών από το εικονικό εργαστήριο 

ενδεχομένως να διευκόλυνε τόσο τις συζητήσεις των ατόμων όσο και την εργασία τους 

κατά τον εργαστηριακό πειραματισμό (Zacharia et al., 2008). Tα χαμηλότερα ποσοστά 

που πέτυχαν οι ομάδες ελέγχου στη συγκεκριμένη ιδέα συμπληρώνονται από τα ποσοστά 

που εμφάνισαν σε ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες οι οποίες αναφέρονταν 

αποσπασματικά σε προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα 

αντικείμενο χωρίς να γίνεται κατανοητή η πορεία που ακολουθεί το φως σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις. Ακολούθως, φαίνεται πως σε προπειραματικό στάδιο οι μανθάνοντες όλων 

των ομάδων εξέφρασαν ιδέες που αναφέρονταν σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός 

αντικειμένου, προκειμένου αυτό να γίνεται ορατό από κάποιο παρατηρητή. Συγκεκριμένα, 

έγινε αποσπασματική αναφορά σε προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν (π.χ. ύπαρξη 

φωτεινής πηγής, λειτουργία μηχανισμού της όρασης), ενώ παράλληλα έγινε αναφορά στο 

σχήμα, τη μορφή, το χρώμα και το μέγεθος του αντικειμένου ως προϋποθέσεων που 

καθορίζουν την καλή ορατότητα ενός αντικειμένου. Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε 

ειδικότερη αναφορά στις ικανοποιητικές διαστάσεις που πρέπει να έχει ένα αντικείμενο 

για να είναι ορατό και αναφέρεται (χωρίς να διευκρινίζεται) ως προϋπόθεση η 

καταλληλότητα της οπτικής γωνίας του παρατηρητή. Οι συγκεκριμένες ιδέες 

παρουσιάστηκαν κυρίως σε προπειραματικά δοκίμια από όλες τις ομάδες και βασίστηκαν 

κυρίως στις εμπειρίες που είχαν τα άτομα από την καθημερινότητα σε σχέση με την 

αντίληψη τους για την ορατότητα των αντικειμένων και τους μηχανισμούς που είχαν οι 

μανθάνοντες επινοήσει για την επεξήγηση τέτοιων φαινομένων. Η διερεύνηση των 

εναλλακτικών ιδεών των ατόμων για το φως έχει πραγματοποιηθεί μέσα από αντίστοιχες 

έρευνες οι οποίες τεκμηριώνουν την αποσπασματική φύση των μηχανισμών που επινοούν 

τα άτομα για να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Για παράδειγμα, οι Osborne et 

al. (1990) διερεύνησαν τις ιδέες των μανθανόντων για τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται 
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το φως, ένα αντικείμενο και ο παρατηρητής. Όταν ζητήθηκε από τα άτομα να 

ζωγραφίσουν ένα διάγραμμα για το πώς ο παρατηρητής μπορούσε να δει το αντικείμενο 

κάποια άτομα αναπαράστησαν το φως να μπαίνει στο δωμάτιο με τρόπο παρόμοιο με 

αυτόν που περίγραψε η Guesne (1985) (bath of light), χωρίς να διατυπώνουν πως το φως 

βοηθούσε το άτομο να δει το αντικείμενο. Οι μανθάνοντες σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν 

αναπαράστησαν τα διαφορετικά μέρη του φωτός να κινούνται προς συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις, γεγονός που επιδεικνύει πως σε προπειραματικό στάδιο απουσιάζει ο 

συλλογισμός της πορείας που ακολουθεί το φως ώστε να είναι ορατό από κάποιο 

παρατηρητή. Η διδακτική παρέμβαση στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού 

βοήθησε τα περισσότερα άτομα μέσα από τις εμπειρίες, τις συζητήσεις και την 

επαναδιαπραγμάτευση ιδεών στο πλαίσιο της διερώτησης να καταλήξουν στις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Επιπρόσθετες εναλλακτικές ιδέες στην κατηγορία 1 

πλαισίωσαν τους ίδιους ερμηνευτικούς μηχανισμούς από τους μανθάνοντες αναφέροντας 

ρητά ότι ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται 

στο χώρο. Αυτή η ιδέα συνάδει με ιδέες που καταγράφηκαν στο παρελθόν σε 

προηγούμενες έρευνες και καθιστούν ως ερμηνευτικά μοντέλα την κατανόηση που έχουν 

οικοδομήσει οι μανθάνοντες μέσα από χρόνια εμπειριών (Guesne, 1985). Οι αναφερόμενες 

ιδέες δεν παρουσιάστηκαν σε ψηλά ποσοστά μετά την παρέμβαση αφού οι μανθάνοντες 

παρουσίασαν σημαντικές μετατοπίσεις προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στο πλαίσιο 

των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα αντικείμενο 

από κάποιο παρατηρητή. 

 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται ρητή αναφορά στις επιστημονικά 

αποδεκτές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από 

κάποιο παρατηρητή, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται πως είναι δυνατό να παρατηρηθεί η 

φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται χωρίς την παρεμβολή οποιουδήποτε μέσου/εμποδίου 

στην πορεία της (π.χ. σκόνης για να είναι ορατή η πορεία της φωτεινής δέσμης). Η 

συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά μια εναλλακτική αντίληψη των ατόμων η οποία 

οικοδομήθηκε με βάση τις προϋπάρχουσες ιδέες τους και την επίδραση της διδακτικής 

παρέμβασης. Η ύπαρξη επίμονων εναλλακτικών ιδεών πολλές φορές αντιστέκεται στην 

αλλαγή και σε αυτές προσαρμόζεται η νεοαποκτηθείσα γνώση (Vosniadou, 1994). H 

Vosniadou (1994), στην προσπάθεια της να επεξηγήσει την αναφερόμενη κατάσταση 

μίλησε για συνθετικά μοντέλα τα οποία οικοδομούνται στο πλαίσιο της συνύπαρξης και 

συμβιβασμού των επίμονων, υπάρχουσων ιδεών των μανθανόντων και της νέας γνώσης 

(παράδειγμα σφαιρικού σχήματος της γης). Τέτοιου είδους αποτελέσματα στη μαθησιακή 
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διαδικασία δεν παράγονται μέσα από την αναδιοργάνωση των εναλλακτικών ιδεών και 

συνεπώς η διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής όπως έχει οριστεί από διάφορους 

ερευνητές (diSessa, 1993; Vosniadou, 1994) δεν λαμβάνει χώρα. Πέρα από την περιγραφή 

της διαδικασίας της εννοιολογικής αλλαγής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας στις τρεις ομάδες της έρευνας. Φαίνεται πως 

η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε έντονα πριν από την παρέμβαση, αφού 

αποτέλεσε προϊόν της διδακτικής παρέμβασης, ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάστηκε 

σε υπολογίσιμα ποσοστά στις ομάδες ελέγχου (ΟΕ1 και ΟΕ2 σε ποσοστό 35%), ενώ στην 

ΠΟ1 παρουσιάστηκε σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (8%). Η συνθήκη του συνδυασμού του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ, δεν ευνόησε τη δημιουργία της συγκεκριμένης ιδέας γεγονός που ίσως 

να οφείλεται στη συσχέτιση των εμπειριών που είχαν οι μανθάνοντες μέσα από τα 

εικονικά και τα πραγματικά μέσα πειραματισμού. Ενδεχομένως, η συζήτηση της πορείας 

που ακολουθεί το φως στη βάση των προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν για τη διάδοση 

του, να συνδυάζει τις προϋποθέσεις για την ορατότητα ενός αντικειμένου με την πορεία 

που ακολουθεί το φως, λόγω της ανάγκης που δημιουργείται για επεξήγηση του 

φαινομένου στο εικονικό μέσο, με βάση τις πραγματικές εμπειρίες που είχαν οι 

μανθάνοντες στο πραγματικό εργαστήριο. Επομένως, η ενσωμάτωση του ΠΕΕ στη 

μαθησιακή διαδικασία φαίνεται να λειτούργησε καταλυτικά στη βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης στη συγκεκριμένη ιδέα, όταν συνδυάστηκε με τον ΠΠΕ. Η 

θετική επίδραση του ΠΕΕ κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αναφέρεται από πολλούς 

ερευνητές, (π.χ. Carlsen & Andre, 1992; Jaakkola & Nurmi, 2008; Zacharia, 2007), ακόμη 

και όταν δεν συνδυάζεται με τον ΠΠΕ. 

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε στην οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας 

εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία της διάδοσης του φωτός. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τις ιδέες που κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε πειραματικές διατάξεις διαφορετικών φωτεινών 

πηγών, διαφραγμάτων και οθόνων. Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στη συγκεκριμένη 

κατηγορία αναφέρεται στο αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη όταν παρεμβάλλεται 

διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και στην οθόνη, το οποίο καθορίζεται από την οπή 

του διαφράγματος, και το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το 

είδος της φωτεινής πηγής (μια εκτεταμένη πηγή φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά από 

σημειακούς λαμπτήρες). Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα συνοδεύτηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις αναφοράς της από το αντίστοιχο διάγραμμα. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης ιδέας καταδεικνύουν πως η ΠΟ1 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό μετά 
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την παρέμβαση στη συγκεκριμένη ιδέα (96%) έναντι του 78% που πέτυχαν οι δύο ομάδες 

ελέγχου. Φαίνεται έντονα μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μανθάνοντες στα 

δοκίμια πως ο συνδυασμός των εικονικών μέσων (προσομοιώσεις που δημιουργήθηκαν 

για αυτό το σκοπό) με την πρωτόγνωρη εμπειρία που είχαν οι μανθάνοντες με τους 

νηματώδεις λαμπτήρες όταν τους χρησιμοποίησαν στην πράξη, βοήθησε περισσότερο 

στην οικοδόμηση ενός επιστημονικά αποδεκτού μοντέλου για τη λειτουργία εκτεταμένων 

πηγών φωτός. Αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να συνδεθεί με το εξωτερικό φορτίο που 

αναφέρεται στη θεωρία του γνωστικού φορτίου, σε περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες 

ασχολούνται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πραγματικών αντικειμένων ή με 

πτυχές της παρατήρησης που δεν σχετίζονται με το μηχανισμό λειτουργίας του ίδιου του 

φαινομένου (Cook, 2006). Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τη μια 

το χαμηλότερο ποσοστό της συγκεκριμένης ιδέας από την ΟΕ1, ενώ το χαμηλότερο 

ποσοστό της ΟΕ2 θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την απουσία της πραγματικής 

εμπειρίας σε πραγματικό εργαστήριο με νηματώδεις λαμπτήρες. Μια εμπειρία την οποία οι  

μανθάνοντες δεν είχαν ζήσει ούτε μελετήσει εκτός του εργαστηρίου των Φυσικών 

Επιστημών μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτό το γεγονός, οφείλεται και η παρουσίαση 

του μηδενικού ποσοστού της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας από όλους τους μανθάνοντες 

όλων των ομάδων στα προπειραματικά δοκίμια. Στην κατηγορία 2, κατηγοριοποιήθηκαν 

οι ιδέες που αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην οθόνη, στην 

πειραματική διάταξη που περιγράφηκε προηγουμένως. Ιδέες που αναφέρθηκαν στη 

λανθασμένη λειτουργία του διαφράγματος της οθόνης σε σχέση με την ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός παρουσιάστηκαν σε πολύ χαμηλά ποσοστά τόσο πριν όσο και μετά την 

παρέμβαση σε όλες τις ομάδες. Από την άλλη, συγκεκριμένες ιδέες ήταν πολύ 

διαδεδομένες, κυρίως πριν από τη διδακτική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως 

όταν παρεμβάλλεται ένα διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 

αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, 

ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής δεν καθορίζονται από το 

είδος της φωτεινής πηγής (σε αυτή την περίπτωση ένα νηματώδης λαμπτήρας δεν 

αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες). Οι μανθάνοντες που ανέφεραν τη 

συγκεκριμένη ιδέα δεν διαφοροποίησαν το αποτέλεσμα που θα παράγεται στην οθόνη 

όταν θα έχουν στην πειραματική τους διάταξη ένα σημειακό λαμπτήρα ή ένα νηματώδη 

λαμπτήρα. Η συγκεκριμένη ιδέα εμφανίστηκε σε αρκετά ψηλά ποσοστά σε 

προπειραματικό στάδιο (ιδιαίτερα στην ομάδα ΟΕ2). Παρόλα αυτά, η μείωση της ήταν 

εμφανής σε όλες τις ομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα αυτής της 

ιδέας συνδυάζονται με τα αποτελέσματα μιας άλλης εναλλακτικής ιδέας στην οποία το 
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αποτέλεσμα που αναφέρεται στην ίδια διάταξη θα είναι το ίδιο με τη μόνη διαφορά πως η 

φωτεινή περιοχή στην οθόνη θα είναι μεγαλύτερη λόγω του μεγέθους της φωτεινής πηγής. 

Δεν έγινε δηλαδή η αντιστοιχία, ανάμεσα σε ένα νηματώδη λαμπτήρα και σε πολλούς 

σημειακούς λαμπτήρες τοποθετημένους σε σειρά, ούτε σε αυτή την περίπτωση (βλ. 

Διάγραμμα 19). Το διάγραμμα που παρουσιάστηκε σε εναλλακτική ιδέα της κατηγορίας 2 

που προέκυψε μέσα από την ποιοτική ανάλυση των ιδεών, αποτελεί το ίδιο διάγραμμα που 

εντοπίστηκε στην ερευνητική προσπάθεια των Wosilait et al. (1998). 

 

 

 
Διάγραμμα 19. Διάγραμμα εναλλακτικής ιδέας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 
κατηγορίας 2 και συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wosilait et al. (1998) 

 

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια των Wosilait et al. (1998), πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 

προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών, (όπως ακριβώς ήταν το δείγμα της παρούσας 

προσπάθειας). Τόσο σε προπειραματικό στάδιο όσο και σε μεταπειραματικό στάδιο 

βρέθηκαν πανομοιότυπα αποτελέσματα με τα ευρήματα των Wosilait et al. (1998). Η 

μετατόπιση τέτοιων εναλλακτικών ιδεών προς τις επιστημονικά αποδεκτές καταδεικνύει 

την αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης μέσω διερώτησης στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού, πέρα από το μέσο πειραματισμού που εφαρμόστηκε σε 

κάθε συνθήκη. Επιπρόσθετα, καταδεικνύει και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 

υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ομάδες. Φαίνεται πως οι διδακτικές στρατηγικές 

που εφαρμόζονται στο διδακτικό υλικό «Φυσική με Διερώτηση» είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 

στην ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και υποστηρίζουν τη διεξαγωγή 

εργαστηριακών διερευνήσεων σε αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις. Ταυτόχρονα, η 

χρήση διαγραμμάτων για την αναπαράσταση της πορείας του φωτός όπως εισάγεται μέσω 
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του διδακτικού υλικού θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη επεξήγηση 

των υπό-διερεύνηση φαινομένων. Συνολικά, μέσα από την ανάλυση των ιδεών της 

δεύτερης κατηγορίας φαίνεται πως τόσο ο ΠΠΕ, όσο και ο ΠΕΕ, αλλά και η συνδυασμένη 

χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, επέδρασαν θετικά στην οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη 

λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την ευθύγραμμη πορεία διάδοσης 

του φωτός. Επιπρόσθετα, ο εργαστηριακός πειραματισμός σε όλες τις συνθήκες 

υποστήριξε τη διαδικασία κατασκευής των κατάλληλων διαγραμμάτων για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυπταν από την ευθύγραμμη διάδοση του 

φωτός. Γενικότερα, φαίνεται πως η συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ προκάλεσε 

τη μεγαλύτερη μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, 

γεγονός που ενισχύει την εγκυρότητα του μεθοδολογικού πλαισίου που εφαρμόστηκε στην 

Α΄ φάση της έρευνας. 

 

Η κατηγορία 3 αφορούσε στην κατανόηση της έννοιας της σκιάς καθώς και στη 

δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων της σκιάς διαφόρων αντικειμένων που 

παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός. Τα ποσοστά εμφάνισης της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα τόσο πριν όσο και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση ανάμεσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος στην Α΄ φάση της έρευνας 

(πριν την παρέμβαση η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα παρουσιάζεται σε μηδενικό ποσοστό 

στις ΟΕ1 και ΠΟ1). Στο πλαίσιο κατανόησης της σκιάς και του τρόπου δημιουργίας της 

όπως και στην κατάλληλη δημιουργία διαγραμμάτων οι μετατοπίσεις που παρατηρήθηκαν 

σε γενικότερο επίπεδο από τις εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται στις τρεις ομάδες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται άλλες τρεις 

ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, εκ των οποίων οι δύο  δεν αναφέρουν το σχήμα 

και το μέγεθος της σκιάς, αλλά παρουσιάζουν το κατάλληλο διάγραμμα σε σχέση με τις 

φωτεινές δέσμες που καταλήγουν στο αντικείμενο που λειτουργεί ως εμπόδιο και στις 

φωτεινές δέσμες που καταλήγουν στην οθόνη. Οι συγκεκριμένες εναλλακτικές ιδέες 

παρουσιάζονται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά από μανθάνοντες σχεδόν όλων των 

ομάδων. Από την άλλη, στην παρούσα κατηγορία ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που στη 

θέση του διαγράμματος πλάγιας όψης, κατασκεύασαν ένα διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς 

με αναφορά στο γεγονός ότι οποιοδήποτε αντικείμενο παρεμβάλλεται στην πορεία 

διάδοσης του φωτός αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να σχηματίζεται 

σκιά πίσω από αυτό. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν 

από την παρέμβαση από όλες τις ομάδες, γεγονός αναμενόμενο αφού όλοι σχεδόν οι 

μανθάνοντες έχουν εμπειρίες από την καθημερινή τους ζωή με φαινόμενα σκιών που 
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προκαλούνται από διαφορετικές πηγές φωτός. Μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε 

αύξηση της εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας σε όλες τις ομάδες, σε ποσοστά που 

κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. Αρκετοί από τους μανθάνοντες περιορίστηκαν στο 

διάγραμμα της πρόσοψης της σκιάς και δεν προχώρησαν στην παρουσίαση της πορείας 

των ακτινών φωτός στην οθόνη. Φαίνεται πως το διάγραμμα της πρόσοψης της σκιάς ήταν 

αρκετά διαδεδομένο ανάμεσα στις αντιλήψεις των μανθανόντων αφού αρκετοί από αυτούς 

αρκέστηκαν στην περιγραφή της πρόσοψης της σκιάς με αναφορά στο γεγονός ότι 

οποιοδήποτε αντικείμενο παρεμβάλλεται στην πορεία διάδοσης του φωτός, αποτελεί 

εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. Ούτε σε αυτή την ιδέα 

παρουσιάστηκε η οποιαδήποτε διαφοροποίηση, στα ποσοστά εμφάνισης της στις τρεις 

διαφορετικές συνθήκες της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας. Αντίθετα, σε μια 

άλλη ιδέα της ίδιας κατηγορίας παρουσιάστηκαν διαγράμματα πρόσοψης της σκιάς των 

αντικειμένων χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία της ευθύγραμμης διάδοσης του  φωτός ή 

κάποιου είδους συλλογισμός. Η πραγματοποίηση του διαγράμματος της σκιάς έγινε σε 

τυχαίο μέγεθος και σε κάποιες περιπτώσεις αντί να παρουσιάζεται στο σχετικό διάγραμμα 

πραγματοποιήθηκε λεκτική περιγραφή της πρόσοψης της σκιάς. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται έντονα σε προπειραματικό στάδιο, κυρίως στις ομάδες ΟΕ1 και ΟΕ2. 

Παρόλα αυτά, σε όλες τις ομάδες παρουσιάζεται σημαντική μείωση της εμφάνισης της, 

αφού σε μεταπειραματικό στάδιο οι περισσότεροι μανθάνοντες επεξηγούν τις απαντήσεις 

τους και τα διαγράμματα που κατασκευάζουν. Η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε 

σε όλες τις συνθήκες φαίνεται ότι προτρέπει συνεχώς τους μανθάνοντες στην οικοδόμηση 

επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων κυρίως λόγω της φύσης της εργασίας των ομάδων 

στο πλαίσιο της διερώτησης (ημισωκρατικοί διάλογοι, ενεργός εμπλοκή, 

επαναδιαπραγμάτευση των ιδεών κλπ) (βλ. Wosilait et al., 1998). Παρόλα αυτά στο 

πλαίσιο της κατηγορίας 3 παρουσιάστηκαν και εναλλακτικές ιδέες που αναφέρονταν στη 

φύση της σκιάς. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως η σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός 

αντικειμένου πάνω σε κάποια οθόνη. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται η ιδέα πως η σκιά 

αποτελεί ένα είδος φωτός και σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιείται διάγραμμα 

πρόσοψης για αναπαράσταση της σκιάς. Αντίστοιχα αποτελέσματα εντόπισαν οι Feher & 

Rice (1985), οι οποίοι μελετώντας τις ιδέες των παιδιών για τις σκιές, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι πολλά από τα μικρότερα παιδιά θεώρησαν τη σκιά ως την παρουσία 

κάποιου αντικειμένου που το φως μας επιτρέπει να δούμε, παρά ως απουσία φωτός. Η 

σκιά θεωρήθηκε ότι υπάρχει από μόνη της, ότι δηλαδή κρύβεται πίσω από το αντικείμενο, 

μέχρι το φως να τη σπρώξει μακριά από το αντικείμενο, στον τοίχο ή στο έδαφος. Οι ίδιοι 

ερευνητές υποθέτουν ότι τα άτομα έχουν την τάση να περιμένουν ότι η σκιά ενός 
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αντικειμένου θα έχει το ίδιο σχήμα με το αντικείμενο. Οι μανθάνοντες σε αυτή την έρευνα 

όταν αιτιολογούσαν τις προβλέψεις τους αναφέρονταν συχνά στη σκιά ως μια ανάκλαση ή 

ως μια σκοτεινή ανάκλαση του φωτός στην οθόνη, γεγονός που φαίνεται να υποστηρίζεται 

σε υπολογίσιμο ποσοστό από όλες τις ομάδες σε προπειραματικό στάδιο. Παρόλα αυτά, η 

εμπειρία των ατόμων στον εργαστηριακό πειραματισμό βοήθησε τα άτομα να 

αντιληφθούν τη φύση της σκιάς ως «η απουσία φωτός» με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 

ιδέα να μειωθεί σε πολύ χαμηλό ποσοστό σε όλες τις ομάδες μετά την παρέμβαση (η ΠΟ1 

δεν παρουσίασε τη συγκεκριμένη ιδέα μετά την παρέμβαση). Σε σχέση με τη δημιουργία 

των σκιών στο πλαίσιο της κατηγορίας 3 αναφέρθηκαν και εναλλακτικές ιδέες που 

υποστήριξαν πως το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και για αυτό το λόγο πίσω 

από ένα αντικείμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός υπάρχει σκιά. 

Παράλληλα, σε αυτή την υποκατηγορία εναλλακτικών ιδεών ομαδοποιήθηκαν ιδέες 

ατόμων που υποστήριξαν πως η διάδοση του φωτός δεν καταγράφεται ως ευθύγραμμη 

αλλά προς ακανόνιστες διευθύνσεις. Τέτοιες ιδέες δεν παρουσιάστηκαν από οποιαδήποτε 

ομάδα μετά την παρέμβαση, γεγονός αναμενόμενο αφού οι περισσότεροι μανθάνοντες 

χρησιμοποίησαν διαγράμματα με τα οποία καθόριζαν την πορεία του φωτός στην οθόνη. 

Συνολικά, μελετώντας τις υποκατηγορίες ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο της τρίτης 

κατηγορίας, παρόλο που παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση των ιδεών των ατόμων 

από τις εναλλακτικές στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, δεν παρουσιάζεται κάποια 

διαφοροποίηση ανάμεσα στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτυγχάνεται 

από τις τρεις ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία 

ίσως να οφείλεται στο περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται (κατανόηση της φύσης της 

σκιάς), και με βάση αυτό, λόγω του εργαστηριακού πειραματισμού που έτυχαν οι 

μανθάνοντες μέσω του διδακτικού υλικού, φαίνεται πως η κατανόηση της σκιάς ως της 

απουσίας φωτός, ήταν εύκολη υπόθεση για τους μανθάνοντες. Εξάλλου, φαίνεται πως οι 

εμπειρίες που είχαν στο εργαστήριο στο αντίστοιχο κεφάλαιο δεν διαφοροποίησαν με 

οποιοδήποτε τρόπο την κατανόηση που επιτεύχθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

Στην κατηγορία 4 παρατηρήθηκαν διαφορετικά αποτελέσματα παρόλο που και αυτή η 

κατηγορία προέκυψε στο πλαίσιο του κεφαλαίου των σκιών. Ωστόσο, το αντικείμενο που 

διαπραγματευόταν αφορούσε στη βαθύτερη μελέτη των σκιών και συγκεκριμένα των 

παραγόντων που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Στην επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα, η ΠΟ1 η οποία χρησιμοποίησε το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό (38% έναντι 4% και 0% στις ομάδες ελέγχου).  Σε αυτή 

την ιδέα το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη καθορίζεται από τις 
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αποστάσεις του αντικειμένου από το λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα αναφέρεται 

πως όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου, τόσο μικρότερη είναι η 

σκιά που σχηματίζεται στην οθόνη, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αντικειμένου-

οθόνης τόσο μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται θεωρώντας πως κάθε φορά που 

μεταβάλλεται μια απόσταση όλες οι άλλες παραμένουν αμετάβλητες. Ο αναφερόμενος 

συλλογισμός συνοδεύεται από διάγραμμα. Ένα άτομο της ΟΕ1 αναφέρει τον ίδιο 

συλλογισμό μετά την παρέμβαση αλλά χωρίς τη συνοδεία διαγράμματος. Η 

διαφοροποίηση που υφίσταται στη συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να αποδοθεί στη διπλή 

εμπειρία μελέτης των σκιών που είχαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο του συνδυασμού του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ, και της πολλαπλής διερεύνησης του φαινομένου, μέσα από 

πραγματικά υλικά, εικονικά υλικά και τη χρήση του μοντελοχώρου (ΠΕΔΑ), ο οποίος σε 

συμβολικό επίπεδο παρουσίαζε την πορεία των φωτεινών ακτίνων, προτρέποντας τους 

μανθάνοντες να υπολογίζουν διαγραμματικά τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν 

το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Οι μανθάνοντες της ΠΟ1 είχαν την ευχέρεια να 

διαπραγματεύονται δεδομένα που είχαν συλλέξει μέσα από την εναλλαγή των 

πειραματικών μέσων που χρησιμοποίησαν. Οι αναφορές που γίνονταν στις συζητήσεις 

τους πότε για το εικονικό εργαστήριο και πότε για το πραγματικό εργαστήριο 

συνδυάζοντας τα με την εξωτερική αναπαράσταση του μοντελοχώρου, βοήθησε στην 

εμπλοκή όλων των τύπων μανθανόντων και προκάλεσε τη διέγερση του ενδιαφέροντος και 

τη συγκέντρωση των ατόμων στα υπό διερεύνηση φαινόμενα.    

 

Αντίστοιχα, οι μανθάνοντες των ομάδων ΟΕ1 και ΟΕ2, παρουσίασαν ιδιαίτερα ψηλά 

ποσοστά μετά τη διδακτική παρέμβαση στην υποκατηγορία ιδεών όπου ομαδοποιήθηκαν 

οι ιδέες που αναφέρθηκαν στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς, αλλά 

δεν αναφέρθηκαν ταυτόχρονα και οι δύο αποστάσεις (φωτεινής πηγής–αντικειμένου και 

αντικειμένου–οθόνης). Στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται πως όσο αυξάνεται η 

απόσταση φωτεινής πηγής–αντικειμένου, το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου 

μειώνεται και στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται πως όσο αυξάνεται η απόσταση 

αντικειμένου–οθόνης το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου αυξάνεται. Η αναφερόμενη 

υποκατηγορία ιδεών, παρόλο που παρουσιάζεται σε ανάλογο και υπολογίσιμο ποσοστό 

από όλες τις ομάδες σε προπειραματικό στάδιο, μετά την παρέμβαση οι ΟΕ1 και ΟΕ2 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά (74% και 70% αντίστοιχα). Η ΠΟ1 παρουσιάζει 

χαμηλότερο ποσοστό από ότι οι ομάδες ελέγχου, γεγονός που εξηγείται από το ποσοστό 

που παρουσίασε στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Φαίνεται, πως η περεταίρω συζήτηση 

που προέκυψε στην ΠΟ1, λόγω του συνδυασμού και της συσχέτισης των πραγματικών και 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



301 
 

των εικονικών μέσων πειραματισμού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των 

παραγόντων και του τρόπου με τον οποίο επιδρούν στο μέγεθος της σκιάς ενός 

αντικειμένου. Οι διερευνήσεις που διεξάχθηκαν στις ομάδες ελέγχου αν και βοήθησαν 

στην ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης για τους αναφερόμενους παράγοντες, φαίνεται 

να μην επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα μετά την παρέμβαση στο βαθμό επίτευξης 

της ΠΟ1. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ομάδες ελέγχου παρουσίασαν ιδέες που αναφέρονται 

στις αποστάσεις που καθορίζουν το μέγεθος ενός αντικειμένου με απλή αναφορά πως το 

μέγεθος της σκιάς είναι συνήθως μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου, χωρίς να 

παρουσιάζεται κάποιος επιπρόσθετος συλλογισμός. Σε ψηλά ποσοστά παρουσιάστηκαν 

εναλλακτικές ιδέες πριν από την παρέμβαση, οι οποίες αναφέρονται λανθασμένα στον 

τρόπο με τον οποίο οι αποστάσεις αντικειμένου–οθόνης και αντικειμένου–φωτεινής πηγής, 

επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται 

ξεκάθαρα η μετατόπιση αυτών των ιδεών προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες (στις 

ομάδες ελέγχου η μετατόπιση συμβαίνει προς τις ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα).  

 

Η αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, έναντι του ΠΕΕ 

ή του ΠΠΕ αντίστοιχα, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 

σκιάς και τον υπολογισμό των διαστάσεων της διαφαίνεται και από τα ποσοστά εμφάνισης 

της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας στην πέμπτη κατηγορία. Η ΠΟ1 παρουσιάζει σε 

μεταπειραματικό δοκίμιο το υψηλότερο ποσοστό στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα η 

οποία περιλαμβάνει τη σύγκριση των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται για την εύρεση 

της σκιάς ενός αντικειμένου ή τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς με την 

εφαρμογή κλίμακας. Σε αυτή την υποκατηγορία ομαδοποιηθήκαν οι ιδέες στις οποίες 

εφαρμόστηκαν επιστημονικά αποδεκτοί υπολογισμοί για την εύρεση των διαστάσεων της 

σκιάς του αντικειμένου (αντεστραμμένου τριγώνου). Το γεγονός ότι η ΠΟ1 παρουσίασε το 

ψηλότερο ποσοστό μετά την παρέμβαση, συνδέεται με την επιτυχία της ίδιας ομάδας στην 

αναγνώριση των παραγόντων που επιδρούν στο μέγεθος της σκιάς. Η αναφερόμενη 

επιτυχία στηρίχθηκε στις πολλαπλές εμπειρίες πειραματισμού στο εργαστήριο καθώς και 

στη χρήση διαφορετικών μέσων. Η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων που πήραν οι 

μανθάνοντες στο πλαίσιο του πειραματισμού στηρίχθηκε σε πολλαπλές πηγές δεδομένων 

και οι επαγωγικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα στις ομάδες εργασίας κατέληξαν στην 

οικοδόμηση ολοκληρωμένων και επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων. Τα 

αποτελέσματα των ελλιπών επιστημονικά αποδεκτών ιδεών στη συγκεκριμένη κατηγορία 

συμπληρώνουν τα αποτελέσματα της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας σε σχέση με τον 
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υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς, αφού γίνεται αναφορά στο κατάλληλο μέγεθος της 

σκιάς του αντικειμένου χωρίς να παρουσιάζονται υπολογισμοί των ομοίων τριγώνων. Σε 

προπειραματικά δοκίμια δεν βρέθηκε από τους μανθάνοντες το κατάλληλο μέγεθος  (με 

οποιοδήποτε τρόπο) της σκιάς. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση παρουσιάζεται ένα 

υπολογίσιμο ποσοστό από τις τρεις ομάδες, να αναφέρει το κατάλληλο μέγεθος χωρίς να 

δίνεται οποιαδήποτε επεξήγηση. Οι ιδέες που αναφέρονταν σε λανθασμένα μεγέθη της 

σκιάς των αντικειμένων, με βάση λανθασμένους συλλογισμούς που δεν στηρίζονταν στην 

ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται 

παρουσιάστηκαν σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τη διδακτική παρέμβαση σε όλες τις 

συνθήκες και κυρίως στην ΠΟ1 (54%). Μετά την παρέμβαση, η πλειοψηφία της ΠΟ1 

ανέπτυξε τον επιστημονικά αποδεκτό συλλογισμό σε σχέση με την ευθύγραμμη διάδοση 

του φωτός, το σχηματισμό των ομοίων τριγώνων και τον υπολογισμό των διαστάσεων της 

σκιάς και για αυτό το λόγο μετά την παρέμβαση όπου δεν παρουσιάστηκαν αριθμητικοί 

υπολογισμοί έγινε περιγραφική επεξήγηση του σχήματος της σκιάς και ποιοτική 

περιγραφή του μεγέθους του (μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το αντικείμενο). Οι ομάδες 

ελέγχου παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην υποκατηγορία των αναφερόμενων 

ιδεών πριν από την παρέμβαση αφού φαίνεται να επικεντρώθηκαν στην περιγραφή του 

σχήματος και του μεγέθους χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια για υπολογισμό των 

διαστάσεων.    

 

Στην κατηγορία 5 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ιδέες στις οποίες, 

πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του συλλογισμού των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται 

κατά την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, ή χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη κλίμακα 

χωρίς όμως να υπάρχει κατάληξη στο επιστημονικά αποδεκτό μέγεθος της σκιάς. Οι ιδέες 

που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτή την υποκατηγορία προέρχονταν μόνο από την ΟΕ1, και 

εκφράστηκαν συνολικά από 5 άτομα μετά τη διδακτική παρέμβαση. Φαίνεται πως η 

εφαρμογή του ΠΠΕ, επηρέαζε με κάποιο τρόπο την εφαρμογή της μεθόδου των ομοίων 

τριγώνων σε αντίστοιχα διαγράμματα γεγονός που καταδεικνύει πως η κατανόηση που 

επιτεύχθηκε στο συγκείμενο των σκιών παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες. Το γεγονός ότι τα 

άτομα που εργάστηκαν μέσω πραγματικών υλικών παρουσίασαν το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα μπορεί να συνδεθεί με το γεγονός ότι αφιέρωσαν λιγότερο χρόνο στη 

δημιουργία των διαγραμμάτων και τον υπολογισμό της σκιάς με τη μέθοδο των ομοίων 

τριγώνων, από τις ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΕΕ, ή συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η επαλήθευση των προβλέψεων των ατόμων με τη 

χρήση των πραγματικών υλικών ήταν πολύ πιο χρονοβόρα από τον έλεγχο των 
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προβλέψεων σε εικονικό εργαστήριο, όπου παρέχονται όλα τα υλικά και τα όργανα 

μέτρησης σε ιδανικές συνθήκες. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις όπου έγινε 

αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και αποστάσεων σε συγκεκριμένα 

έργα που αφορούσαν σε συγκριμένες πειραματικές διατάξεις. Τέτοιες αποσπασματικές 

αναφορές παρουσιάστηκαν περισσότερο στις ομάδες ελέγχου παρά στην ΠΟ1 για τους 

ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  

 

Η έκτη κατηγορία αφορούσε στην ειδική περίπτωση της δημιουργίας σκιάς όταν η 

φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη. Η 

συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε σε μια νέα εφαρμογή του συλλογισμού που ήδη είχε 

αναπτυχθεί κατά τη διερεύνηση των φαινομένων σκιάς στο κεφάλαιο 2 του διδακτικού 

υλικού. Η ΠΟ1 παρουσίασε ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά στις υποκατηγορίες ιδεών που 

αφορούσαν επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, από τις ομάδες ελέγχου μετά την παρέμβαση. 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα που αναφερόταν στη μέγιστη μείωση που μπορεί να έχει το 

μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου σε σχέση με τη μεταβολή της απόστασης φωτεινής 

πηγής-αντικειμένου φαίνεται να έχει αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην ΠΟ1, γεγονός 

που ενισχύει όλα τα ευρήματα που προέκυψαν στην πέμπτη κατηγορία. Αντίστοιχα, όλες 

οι ομάδες παρουσίασαν μετά την παρέμβαση σε αρκετά ψηλά ποσοστά την ιδέα πως το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά, όταν η απόσταση της πηγής φωτός και 

του αντικειμένου αυξάνεται, ενώ το σχήμα του παραμένει το ίδιο. Συνολικά, οι 

μανθάνοντες και των τριών ομάδων έχουν αναπτύξει το συλλογισμό για να 

συνυπολογίζουν τον τρόπο που μεταβάλλεται η σκιά των αντικειμένων όταν 

μεταβάλλονται οι αποστάσεις που την επηρεάζουν. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκαν 

ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες οι οποίες πλησιάζουν το σκεπτικό της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας, αφού στην ίδια περίπτωση απομάκρυνσης της πηγής 

φωτός από το αντικείμενο, το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και το 

σχήμα της παραμένει το ίδιο. Παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα και 

επεξηγείται πως το τρίγωνο εμποδίζει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν στο αντικείμενο με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. Η συγκεκριμένη ιδέα η οποία εμφανίζεται κυρίως 

στην ΟΕ2 (17%) καταδεικνύει την κατανόηση που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης του 

ΠΕΕ, έναντι του ΠΠΕ, η ομάδα του οποίου δεν παρουσίασε ούτε την επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα, ούτε την αναφερόμενη ιδέα. Συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση 

φαίνεται πως η εξιδανίκευση της πτυχής του φαινομένου που επιτυγχάνεται στον εικονικό 

πειραματισμό, ενδεχομένως να βοηθά τους μανθάνοντες να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τις 

μεταβολές στις αποστάσεις, στις σκιές κλπ. Ταυτόχρονα, η άμεση ανατροφοδότηση που 
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παρέχεται σε μια πρόβλεψη μέσα από τη στιγμιαία εκτέλεση ενός εικονικού πειράματος 

καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εργαλείου μέσα από τέτοια 

αποτελέσματα όπως είναι αυτά της συγκεκριμένης ιδέας. Παράλληλα, η ομάδα που 

χρησιμοποίησε συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αν και δεν παρουσίασε τη 

συγκεκριμένη υποκατηγορία, ήταν η μόνη ομάδα που παρουσίασε την επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα σε μεταπειραματικό στάδιο.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εναλλακτικές ιδέες της κατηγορίας 6 που 

υποστήριξαν πως σε περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφεται στην επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα, το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μεγαλώνει αισθητά, και το σχήμα 

του παραμένει το ίδιο. Παρόλο που σε προπειραματικό στάδιο οι ομάδες παρουσιάζουν 

χαμηλά ποσοστά στη συγκεκριμένη ιδέα, μετά την παρέμβαση οι ομάδες διατηρούν τα ίδια 

ποσοστά με εξαίρεση την ΟΕ1, η οποία παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδέα σε ψηλότερο 

ποσοστό (30%) γεγονός που υποδεικνύει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μανθάνοντες 

στην εφαρμογή του συλλογισμού για δημιουργία της σκιάς σε μια νέα εφαρμογή. Η 

συγκεκριμένη ιδέα προφανώς αποτελεί μια έντονη εναλλακτική ιδέα η οποία είναι επίμονη 

και αντιστέκεται στην αλλαγή (Vosniadou, 1994). Επιπρόσθετα, οι περιορισμένες 

συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΠΕ, έναντι των αντίστοιχων στις ομάδες 

του ΠΕΕ και της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, φαίνεται να επίδρασαν 

αρνητικά στην εφαρμογή του συγκεκριμένου συλλογισμού σε μια νέα κατάσταση. Παρόλα 

αυτά, μέσα από τη συνολική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στις σκιές σε 

διαφορετικές περιπτώσεις και σε διαφορετικές συνθήκες (π.χ. μεταβολή των αποστάσεων 

των αντικειμένων της πειραματικής διάταξης) οι μανθάνοντες αντιλήφθηκαν μετά την 

παρέμβαση πως η μεταβολή της φωτεινότητας (μέγεθος και σχήμα) σχετίζεται με την 

αυξομείωση των αποστάσεων μεταξύ φωτεινής πηγής, αντικειμένου και οθόνης.   

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εναλλακτικές ιδέες της κατηγορίας 6 στις οποίες 

υποστηρίζεται πως το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση (ή την 

ταχύτητα) του φωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται αντιληπτή η ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός. Εξάλλου, η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται μόνο στα 

προπειραματικά δοκίμια όλων των ομάδων (εξαιρείται ένα άτομο της ΟΕ2), με την ΠΟ1 

να επιτυγχάνει το ψηλότερο ποσοστό πριν από την παρέμβαση. Παρόλα αυτά, η ιδέα αυτή 

δεν εμφανίζεται μετά την παρέμβαση γεγονός που επιδεικνύει την αποτελεσματικότητα 

της διδακτικής παρέμβασης και του διδακτικού υλικού που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της 

διερώτησης σε σχέση με τη συγκεκριμένη μαθησιακή επιδίωξη.  
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Συνολικά, μέσα από τις ιδέες που προέκυψαν, για τη δημιουργία και τη φύση των σκιών, 

φαίνεται πως παρόλο που παρατηρήθηκαν σημαντικές μετατοπίσεις στις ιδέες των 

μανθανόντων από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές, εντούτοις σε 

κάποιες περιπτώσεις κάποιες εναλλακτικές ιδέες παρέμειναν (ή δημιουργήθηκαν) μετά τη 

διδακτική παρέμβαση. Ανάλογα ευρήματα βρέθηκαν και στη βιβλιογραφία που 

αναφέρεται στις εναλλακτικές αντιλήψεις μανθανόντων για τις σκιές που ισχύουν και σε 

μικρότερες ηλικίες. Η Guesne (1985) αναφέρει ότι οι μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών 

αντιλαμβάνονταν ότι η «πηγή του φωτός» ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία σκιάς, 

ωστόσο όμως αναφέρθηκαν στην αναπαραγωγή του σχήματος του αντικειμένου. 

Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των παιδιών 13 και 14 ετών εξήγησαν τις σκιές σε σχέση με ένα 

εμπόδιο που σταματάει το πέρασμα του φωτός και χρησιμοποίησαν την ιδέα της 

οντότητας του φωτός μέσα στο χώρο, μια ιδέα η οποία παρουσιάστηκε και από τους 

εμπλεκόμενους στην παρούσα έρευνα. Η Brickhouse (1994), στην έρευνα της αναφέρει 

πως παρόλο που η ανάπτυξη μιας θεωρίας για τη διάδοση του φωτός βοήθησε τους 

μανθάνοντες να κατανοήσουν τις παρατηρήσεις τους που σχετίζονταν με το φως, ωστόσο 

δεν ήταν αποτελεσματική στην κατανόηση της δημιουργίας των σκιών. Παρατηρήθηκαν 

μεγάλες αδυναμίες για τη φύση και τη δημιουργία των σκιών και η σύνδεση τους με τη 

διάδοση του φωτός δεν έγινε εφικτή. Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων σε 

αυτή την έρευνα πολύ λίγοι ήταν οι μανθάνοντες που κατανόησαν την έννοια των σκιών 

και τον τρόπο δημιουργίας τους. Αντιθέτως πολλά ήταν τα άτομα που θεώρησαν τις σκιές 

ως αποδείξεις για την παρουσία φωτός. Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε 

κάποιες περιπτώσεις και στην παρούσα έρευνα, αφού παρόλο που κάποιοι μανθάνοντες 

αναφέρονταν με κατάλληλο τρόπο στους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 

σκιάς και έκαναν και το κατάλληλο διάγραμμα, σε διαφορετικές περιπτώσεις 

διαγραμμάτων δεν χρησιμοποιούσαν τις ίδιες αρχές και μάλιστα παρουσιάστηκαν 

αντιλήψεις σε μεταπειραματικό στάδιο με τον ορισμό της σκιάς ως της αντανάκλασης του 

φωτός. Γενικότερα, παρά τις αποσπασματικές εναλλακτικές ιδέες που παρουσιάστηκαν 

μετά την παρέμβαση στην ενότητα των σκιών, φαίνεται συνολικά μέσα από τα ποσοστά 

εμφάνισης των ιδεών πως επιτεύχθηκε βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης σε όλες τις 

ομάδες με την ΠΟ1 να επιτυγχάνει ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στην εννοιολογική 

κατανόηση, έναντι των υπολοίπων. 

 

Σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, προέκυψαν 3 κατηγορίες οι οποίες 

αναφέρονται: α) στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, β) στην κατηγοριοποίηση των 
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χρωμάτων στις βαφές και γ) στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 

(πριν τη διδασκαλία του έγχρωμου φωτός). Αρχικά στην κατηγορία των αναμείξεων των 

βαφών, φαίνεται πως όλες οι ομάδες αναφέρουν σε μεταπειραματικό στάδιο τα κατάλληλα 

κύρια χρώματα των βαφών και τις μεταξύ τους αναμείξεις. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση 

στην έβδομη κατηγορία όσον αφορά στις αναμείξεις των χρωμάτων, αφού όλες οι ομάδες 

επιτυγχάνουν το απόλυτο στα ποσοστά των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών μετά την 

παρέμβαση. Οι ιδέες που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσαν καθαρά 

στις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική και για αυτό το λόγο δεν παρουσιάστηκε σε 

προπειραματικό στάδιο οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στις τρεις ομάδες που 

εργάστηκαν στις τρεις συνθήκες. Η όγδοη κατηγορία η οποία αφορούσε στην 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές παρουσιάζει μια ελαφρά διαφοροποίηση. Η 

ΠΟ1 παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό σε μεταπειραματικό στάδιο στην αναγνώριση 

της κατάλληλης κατηγοριοποίησης των χρωμάτων (96%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 

η οποία αναφέρεται στο μαύρο και το άσπρο χρώμα ως τα βασικά χρώματα των βαφών, με 

το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Οι άλλες ιδέες που 

αναφέρονται σε διάφορα χρώματα ως κύρια στις βαφές δεν εμφανίζονται μετά την 

παρέμβαση σε όλες τις ομάδες. Ταυτόχρονα, η μείωση της ιδέας που υποστηρίζει πως όλα 

τα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από άλλα χρώματα, παρατηρείται σε όλες τις 

ομάδες, γεγονός που συνάδει με την εμφάνιση της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας σε 

υψηλά ποσοστά από όλες τις ομάδες. Από την άλλη, οι ιδέες που σχετίζονται με τον τρόπο 

που λειτουργεί το φως ώστε να γίνονται ορατά τα διάφορα χρώματα στις βαφές δεν 

αποτελούν επιστημονικά αποδεκτές ιδέες αφού περιγράφουν με αποσπασματικό τρόπο τις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες τους συνδυάζοντας τις με τη συμπεριφορά των χρωμάτων. Σε 

αρκετές περιπτώσεις τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση οι μανθάνοντες αναφέρθηκαν 

στην αδιαφοροποίητη συμπεριφορά των χρωμάτων στο φως και στις βαφές. Αυτό το 

αποτέλεσμα προέκυψε στην κατηγορία 9, όπου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά 

τόσο πριν, όσο και μετά την παρέμβαση ιδιαίτερα στις ΟΕ1 και ΟΕ2. Η επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα παρουσιάστηκε στα υψηλότερα ποσοστά από την ΠΟ1, μετά από την 

παρέμβαση. Παρόλα αυτά, συνυπολογίζοντας τα ποσοστά όλων των υπόλοιπων ιδεών 

στην κατηγορία 9, εξάγεται το ίδιο συμπέρασμα με την κατηγορία 7 στην οποία δεν 

παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες όσον αφορά στην κατανόηση της 

συμπεριφοράς των χρωμάτων στις βαφές.  

 

Στη δέκατη κατηγορία δημιουργήθηκαν οι υποκατηγορίες ιδεών που αφορούσαν στις 

αναμείξεις χρωμάτων στο φως, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο του τέταρτου κεφαλαίου. 
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Σε όλες τις ομάδες, παρουσιάζεται μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες στις 

επιστημονικά αποδεκτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα να 

παρουσιάσει σημαντική αύξηση των ποσοστών της μετά τη διδακτική παρέμβαση, με την 

ΠΟ1 να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης (68%). Αυτό το αποτέλεσμα 

συνάδει με τη μείωση των ποσοστών των εναλλακτικών ιδεών μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, αφού μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και των διαγραμμάτων 

αναπαράστασης της πορείας του φωτός, οι μανθάνοντες ήταν σε θέση να κατασκευάζουν 

διαγράμματα πλάγιας όψης σε συνδυασμό με την πρόσοψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

παρόλο που έγινε το κατάλληλο διάγραμμα παρουσιάστηκε λανθασμένος συλλογισμός σε 

σχέση με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις διαφορετικές περιοχές της οθόνης. 

Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν μετά την παρέμβαση από όλες τις ομάδες σε πολύ 

χαμηλά ποσοστά. Σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες ιδεών ομαδοποιήθηκαν ιδέες που 

παρουσίασαν την πορεία του φωτός με διάφορους τρόπους χωρίς να παρουσιάζεται το 

επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα. Αναφέρονται διάφορα χρώματα σε διαφορετικές 

περιοχές της οθόνης χωρίς κάποιο συγκροτημένο σκεπτικό. Σε όλες τις ομάδες 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της εμφάνισης της συγκεκριμένης υποκατηγορίας μετά 

την παρέμβαση. Φαίνεται πως πριν από την παρέμβαση, παρόλο που οι μανθάνοντες έχουν 

κάποιες εμπειρίες με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός δυσκολεύονται να 

αναπαραστήσουν την πορεία διάδοσης του, ειδικότερα όταν αναμειγνύονται δύο ή 

περισσότερες δέσμες φωτός στην οθόνη. Η μείωση της συγκεκριμένης υποκατηγορίας 

συνάδει με την αύξηση της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε απλή αναφορά στα χρώματα φωτός που φτάνουν στην οθόνη 

καθώς και στην ανάμειξη που συμβαίνει στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται οποιοδήποτε 

διάγραμμα φωτός. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε μετά την παρέμβαση (εκτός 

από ένα άτομο της ΟΕ2), αφού όλοι οι μανθάνοντες περιλάμβαναν κάποιου είδους 

διάγραμμα για να τεκμηριώσουν τις επεξηγήσεις τους. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάστηκε 

και η υποκατηγορία ιδεών που αναφέρονταν σε διάφορα χρώματα φωτός στην οθόνη και 

επεξηγούσαν την ανάμειξη δύο έγχρωμων δεσμών φωτός με βάση τις γνώσεις που 

κατείχαν από τις βαφές. Οι συγκεκριμένες ιδέες δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μετά την 

παρέμβαση από τις τρεις ομάδες. Συνολικά, φαίνεται πως η ΠΟ1 είναι πιο εξοικειωμένη 

με την ιδέα της ανάμειξης και της αναπαράστασης έγχρωμων δεσμών φωτός από τις 

ομάδες ελέγχου, γεγονός που ίσως να οφείλεται στη συσχέτιση των εικονικών μέσων και 

αναπαραστάσεων με τις παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν σε πραγματικά περιβάλλοντα 

πειραματισμού. Η δυνατότητα αντιπαραβολής και συσχέτισης μιας εξιδανικευμένης 
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αναπαράστασης με τις πραγματικές παρατηρήσεις που συμβαίνουν στο εργαστήριο 

φαίνεται να προσδίδει καλύτερη χωρική αντίληψη της διάδοσης του φωτός στους 

μανθάνοντες και υποβοηθά στην κατάλληλη αναπαράσταση της πορείας και της 

κατάληξης του φωτός στην οθόνη. Από την άλλη, αρκετά αποτελεσματική ήταν και η 

διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στις ομάδες ελέγχου αφού παρατηρήθηκε 

σημαντική μετατόπιση των ιδεών τους από τις εναλλακτικές, στις επιστημονικά αποδεκτές 

αντιλήψεις που συνοδεύτηκαν από διαγράμματα αναπαράστασης της ευθύγραμμης 

διάδοσης του φωτός.   

 

Στην κατηγορία 11 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες σε υποκατηγορίες που σχετίζονταν με τη 

διάδοση έγχρωμων δεσμών φωτός και τη δημιουργία σκιάς σε οθόνη. Η επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα που αφορούσε στην κατάλληλη αναπαράσταση της σκιάς μιας κυκλικής 

σφαίρας και των αναμείξεων του φωτός που παρατηρούνταν στην οθόνη παρουσιάστηκε 

σε υψηλότερα ποσοστά στην ΠΟ1 από ότι στις ομάδες ελέγχου, μετά την παρέμβαση (δεν 

παρατηρήθηκε από κάποια ομάδα πριν από την παρέμβαση). Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα φαίνεται να προκύπτει μέσα από τις πολλαπλές εμπειρίες με τα πραγματικά 

και τα εικονικά υλικά που είχαν οι ομάδες μέσα από τον πειραματισμό στο εργαστήριο. Η 

παρουσίαση υψηλότερων ποσοστών της ΠΟ1 μετά την παρέμβαση ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο συνδυασμός της εικονικής με την πραγματική εμπειρία να έδωσε τη 

δυνατότητα της διαγραμματικής αναπαράστασης του φαινομένου έχοντας υπόψη το χώρο 

στον οποίο διαδίδεται το φως. Θα αναμενόταν πως αυτή η δυνατότητα θα παρεχόταν και 

μέσα από τα εικονικά ή τα πραγματικά εργαστήρια γεγονός που φαίνεται να μην συνέβηκε 

στο βαθμό που επιτεύχθηκε στην ομάδα που εφάρμοσε συνδυασμό των εικονικών με τα 

πραγματικά περιβάλλοντα πειραματισμού.  

 

Οι ιδέες των ατόμων που φαίνεται να μην κατανόησαν την πειραματική διάταξη που 

περιγράφεται στο αντίστοιχο έργο αξιολόγησης ομαδοποιήθηκαν σε μια υποκατηγορία της 

κατηγορίας 11. Συγκεκριμένα, οι ιδέες των ατόμων που ομαδοποιούνται σε αυτή την 

υποκατηγορία αναφέρονται στη λειτουργία του διαφράγματος και στη λειτουργία της 

σφαίρας ότι εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στη 

συγκεκριμένη πειραματική διάταξη (ευθύγραμμη διάταξη φωτεινής πηγής–αντικειμένου–

οθόνης). Σε αυτή την περίπτωση αρκετοί φοιτητές σε όλες τις ομάδες δεν διαχώρισαν τον 

τρόπο παρέμβασης των δύο αντικειμένων στην πορεία του φωτός με αποτέλεσμα η 

συγκεκριμένη αντίληψη να παρουσιαστεί σε υπολογίσιμα ποσοστά σε προπειραματικό 

στάδιο. Μετά την παρέμβαση όμως, παρατηρείται σημαντική μείωση των ποσοστών 
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εμφάνισης των συγκεκριμένων ιδεών σε όλες τις ομάδες. Αντίστοιχα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση στην υποκατηγορία που αναφερόταν στο 

γεγονός ότι η σκιά σχηματίζεται πίσω από τη σφαίρα (αντικείμενο) γιατί το αντικείμενο 

δεν επιτρέπει την ανάμειξη των έγχρωμων δεσμών φωτός. Σε αυτή την υποκατηγορία 

πραγματοποιείται διάγραμμα που παρουσιάζει την εν λόγω αντίληψη. Παρουσιάζεται 

σημαντική μείωση της εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας από όλες τις ομάδες μετά την 

παρέμβαση. Η αναφορά ότι θα υπάρχει παντού σκιά, παρουσιάστηκε σε μεταπειραματικό 

στάδιο κυρίως από την ΟΕ1, γεγονός που ενδεχομένως να οφειλόταν στις περισσότερες 

ποιοτικές (μη ακριβείς ποσοτικά), μετρήσεις της σκιάς διαφορετικών αντικειμένων που 

πραγματοποιήθηκαν μέσα από την εφαρμογή του ΠΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο οι μετρήσεις 

που διεξάχθηκαν από αρκετές ομάδες έδιναν έμφαση στο σχήμα της σκιάς που 

σχηματιζόταν παρά στη μέτρηση του μεγέθους της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κατά τη 

διερεύνηση οποιουδήποτε φαινομένου σκιάς, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σκιά του 

αντικειμένου παρά στο φως και τα φαινόμενα ανάμειξης που παρουσιάζονταν γύρω από τη 

σκιά.  

 

Στην υποκατηγορία όπου παρουσιάζεται η πορεία του φωτός με τυχαίο τρόπο, γίνεται 

αναφορά πως θα υπάρχει μπλε και κόκκινος φωτισμός στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται 

ο επιστημονικά αποδεκτός συλλογισμός σε σχέση με την πορεία που ακολουθεί το φως 

μέσα από το διάφραγμα. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμα ποσοστά 

πριν από τη διδακτική παρέμβαση, ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάζεται σε μηδενικά 

ποσοστά σε όλες τις ομάδες εκτός από την ΟΕ1 (9%). Παράλληλα, η ιδέα που αναφέρεται 

στη σκιά που σχηματίζεται στην οθόνη και σε διάφορα χρώματα που θα εμφανίζονται 

στην οθόνη γύρω από τη σκιά, παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό μετά την 

παρέμβαση μόνο στην ΟΕ2. Παρόλο που η συγκεκριμένη ιδέα συνοδεύεται από 

διάγραμμα, δεν παρουσιάζει κάποιο συγκεκριμένο σκεπτικό για την πορεία που ακολουθεί 

το φως, αφού υποστηρίζεται πως σε περιοχές όπου υπάρχει φως θα υπάρχει σκιά. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε ποσοστό 30% μόνο στην ΟΕ2, γεγονός που 

καταδεικνύει πως αν και οι μανθάνοντες ανέπτυξαν σε ικανοποιητικό βαθμό τη δεξιότητα 

και την κατανόηση του τρόπου δημιουργίας διαγραμμάτων για την αναπαράσταση της 

πορείας που ακολουθεί το φως δεν ήταν όλοι σε θέση να επεξηγήσουν τα διαγράμματα 

που κατασκεύαζαν. Αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα ΟΕ2, στην οποία ορισμένοι 

μανθάνοντες φαίνεται να δημιουργούν τυπικά κάποια διαγράμματα χωρίς να 

αντιλαμβάνονται ουσιαστικά το συλλογισμό πίσω από τις αναπαραστάσεις που 

κατασκευάζουν. Η δυσκολία στην επεξήγηση του συλλογισμού των ατόμων μετά από τη 
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δημιουργία διαγραμμάτων παρουσιάζεται και μέσα από τις υπόλοιπες εναλλακτικές ιδέες 

που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας από όλες τις ομάδες που έλαβαν 

μέρος στην Α΄ φάση της έρευνας. 

 

Η κατηγορία 12 ομαδοποίησε τις ιδέες των μανθανόντων που σχετίζονται με τη 

διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των χρωμάτων στο έγχρωμο φως και στις βαφές 

παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα το συλλογισμό των ατόμων που συμμετείχαν στις 

διδακτικές παρεμβάσεις για το έγχρωμο φως. Συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία 

σχηματίστηκαν υποκατηγορίες ιδεών που αναφέρονταν στο άσπρο και στο μαύρο χρώμα 

ως την παρουσία ή την απουσία των χρωμάτων στο φως. Αρχικά, στις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες οι μανθάνοντες περίγραψαν τη λειτουργία/προσθήκη των χρωμάτων στις 

βαφές ως μια αφαιρετική διαδικασία, ενώ αντίστοιχα στο φως ως μια προσθετική 

διαδικασία. Ο συνολικός απολογισμός των ιδεών καταδεικνύει την ΠΟ1 να συγκεντρώνει 

τα ψηλότερα ποσοστά από όλες τις ομάδες σε μεταπειραματικό στάδιο. Οι συγκεκριμένες 

ιδέες δεν εμφανίστηκαν από κάποια ομάδα πριν από την παρέμβαση. Αντίθετα, οι 

περισσότερες ιδέες που εκφράστηκαν σε προπειραματικό στάδιο σχετίζονταν με τις 

εμπειρίες των ατόμων με τα χρώματα στις βαφές. Για παράδειγμα, οι μανθάνοντες και από 

τις τρεις ομάδες αναφέρουν σε προπειραματικό στάδιο πως τα χρώματα άσπρο και μαύρο 

είναι ουδέτερα τόσο στις βαφές όσο και στο φως και δεν μπορούν να προσδιοριστούν. 

Αντίστοιχα, αναφέρεται πως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές αλλά και στο 

φως δίνει μαύρο, ενώ αντίθετα το άσπρο είναι η απουσία όλων των χρωμάτων τόσο στις 

βαφές όσο και στο φως. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε ψηλότερο ποσοστό στα 

προπειραματικά δοκίμια της ΟΕ1. Παρόλα αυτά, σε μεταπειραματικό στάδιο μειώθηκε 

αισθητά αφού παρατηρείται μετατόπιση προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα για τη 

συμπεριφορά των χρωμάτων στο φως και στις βαφές. Οι ΟΕ2 και ΠΟ1 παρουσιάζουν σε 

προπειραματικό στάδιο την αντίληψη πως το μαύρο είναι το απόλυτο σκοτάδι και η 

παρουσία του ή όχι σχετίζεται με την παρουσία φωτός. Αναφέρεται πως το φως και τα 

χρώματα αλληλοεξαρτώνται και για να παρατηρηθούν τα χρώματα πρέπει να υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες. Και σε αυτή την περίπτωση η μείωση της αναφερόμενης ιδέας είναι 

εμφανής και στις δύο ομάδες. Στο πλαίσιο περιγραφής του άσπρου και του μαύρου 

χρώματος αναφέρθηκαν αποσπασματικές ιδέες που στηρίζονταν στις καθημερινές 

εμπειρίες των ατόμων με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν διαφορετικές αντιλήψεις για τους 

χαρακτηρισμούς του μαύρου και του άσπρου ως την παρουσία ή απουσία των χρωμάτων. 

Για παράδειγμα, ένα άτομο της ΠΟ1 ανέφερε πως το μαύρο θεωρείται ως η απουσία των 

χρωμάτων γιατί με την ανάμειξη του με άλλα χρώματα δεν δημιουργούνται άλλα 
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χρώματα. Το άσπρο από την άλλη αποτελεί την απουσία όλων των χρωμάτων γιατί από 

αυτό απουσιάζουν όλα τα άλλα χρώματα. Τέτοιες ιδέες δεν παρουσιάζονται μετά τη 

διδακτική παρέμβαση, αφού συγκεκριμένη επιδίωξη του εργαστηριακού πειραματισμού 

που διεξάχθηκε σε όλες τις ομάδες ήταν η διαφοροποίηση των χρωμάτων στις βαφές και 

στο έγχρωμο φως. Παράλληλα, κάποιοι μανθάνοντες (από όλες τις ομάδες) μέσα από τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους ανέφεραν πως το άσπρο και το μαύρο χρώμα 

χαρακτηρίζονται ως η παρουσία ή ως η απουσία χρωμάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία 

του ήλιου που ανακλάται ή απορροφάται από τα χρώματα. Ένα μικρό ποσοστό στις ΟΕ1 

και ΟΕ2 αναφέρει πως κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει 

οποιοδήποτε χρώμα (παρουσία χρωμάτων) ή να μην υπάρχει κάποιο χρώμα (απουσία 

χρωμάτων). Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά πως με το μαύρο και το άσπρο μπορούν να 

παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό ονομάζονται τα δύο αυτά χρώματα παρουσία 

χρωμάτων. Γενικότερα, στις εναλλακτικές αντιλήψεις που παρουσιάστηκαν σε 

προπειραματικό στάδιο φαίνεται ξεκάθαρα πως οι μανθάνοντες προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν με αδιαφοροποίητο τρόπο τη λειτουργία των χρωμάτων στις βαφές και στο 

έγχρωμο φως. Σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν ιδέες που δεν στηρίζονται σε 

συγκροτημένο σκεπτικό, αλλά προκύπτει μια γκάμα διαφορετικών συμπεριφορών και 

αναμείξεων των χρωμάτων στο πλαίσιο της ερμηνείας των χαρακτηρισμών του μαύρου 

και του άσπρου χρώματος ως της παρουσίας ή της απουσίας όλων των χρωμάτων, και των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες ισχύουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί η υποκατηγορία ιδεών, στην οποία αναφέρεται (σε προπειραματικό στάδιο) πως 

το λευκό χρώμα θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν αναλύεται δίνει 

όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Αναφέρεται παράλληλα όμως πως θεωρείται και ως η απουσία 

των χρωμάτων γιατί σε αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο χρώμα και δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων. Σε αυτή την ιδέα παρόλο που γίνεται 

μια προσπάθεια αναφοράς της ανάλυσης του λευκού φωτός, παράλληλα εμπλέκονται οι 

εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική αφού αναφέρουν πως το συγκεκριμένο «χρώμα» δεν 

μπορεί να δημιουργηθεί από κάποιο άλλο χρώμα. Αυτή η ερμηνεία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ένα είδος συνθετικού μοντέλου (Vosniadou, 1994), το οποίο προκύπτει 

ως ανάγκη προσαρμογής της επιστημονικά αποδεκτής γνώσης στις ήδη υπάρχουσες 

αντιλήψεις των ατόμων για τη λειτουργία των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως.    

 

Οι ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις όλων των κυρίων 

χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως, με αναφορά στο αποτέλεσμα που προκύπτει 

(μαύρο ή άσπρο) παρόλο που προσεγγίζουν την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα δεν 
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παρουσιάζουν ολοκληρωμένο σκεπτικό, αφού παρουσιάζουν μόνο τις παρατηρήσεις που 

έκαναν χωρίς την επεξήγηση του συλλογισμού τους. Σε όλες τις ομάδες παρατηρείται ένα 

υπολογίσιμο ποσοστό της συγκεκριμένης ιδέας μετά την παρέμβαση, γεγονός που 

προκλήθηκε από την επίδραση του πειραματισμού των ατόμων είτε με πραγματικά είτε με 

εικονικά μέσα στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως (σε μια 

περίπτωση παρατηρήθηκαν λανθασμένες αναμείξεις χρωμάτων που να παράγουν λευκό ή 

μαύρο χρώμα). Ένα διαφορετικό συνθετικό μοντέλο (Vosniadou, 1994) φαίνεται να 

εμφανίζεται στην ιδέα, όπου γίνεται αναφορά πως το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό όλων 

των χρωμάτων, ενώ παράλληλα αναφέρεται πως παράγεται και το άσπρο χρώμα όταν 

προστεθούν όλα τα χρώματα μαζί. Σε αυτή την ιδέα διευκρινίζεται πως όταν δεν υπάρχει 

κάποιο χρώμα, τότε παραμένει άσπρο ή μαύρο. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε 

υπολογίσιμα ποσοστά πριν από την παρέμβαση σε όλες τις ομάδες με την ΠΟ1 να 

εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάζεται σημαντική 

μείωση της σε όλες τις ομάδες. Οι ιδέες που αναφέρονταν στην παρουσία ή απουσία όλων 

των χρωμάτων στο μαύρο και στο άσπρο χρώμα, θεωρώντας ως δεδομένο πως αυτά 

μπορούν να παράγουν πολλά χρώματα, αλλά δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα 

χρώματα κατηγοριοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας 12. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από την παρέμβαση στις ΟΕ1 και ΟΕ2, ενώ 

δεν παρουσιάστηκε σε κάποια από τις ομάδες μετά την παρέμβαση. Στο ίδιο πλαίσιο 

παρουσιάστηκαν και οι ιδέες που αναφέρονταν στην απουσία χρωμάτων όταν φαίνεται 

μαύρο/σκοτάδι και στην παρουσία χρωμάτων όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα για να 

δημιουργήσουν το μαύρο. Αντίθετα, στην ίδια υποκατηγορία ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που 

ανέφεραν πως το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων και 

για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία των χρωμάτων. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρατηρήθηκε κυρίως από την ΠΟ1 σε προπειραματικό στάδιο. 

 

Στην κατηγορία 13, δημιουργήθηκαν οι υποκατηγορίες ιδεών που σχετίζονταν με τις 

αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως.  Συγκεκριμένα, σε αυτές τις υποκατηγορίες 

ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες των ατόμων για την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως σε 

κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά και αναγνώριση των κύριων αναμείξεων τους. 

Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων μετατοπίζεται 

από τις εναλλακτικές ιδέες στη λειτουργία των χρωμάτων στην επιστημονικά αποδεκτή 

ιδέα για τις αναμείξεις στο έγχρωμο φως. Στην αναφερόμενη υποκατηγορία 

πραγματοποιείται η κατάλληλη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση όλων των κυρίων, των 

δευτερευόντων και των συμπληρωματικών χρωμάτων και των αποτελεσμάτων των 
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συνδυασμών τους. Συγκεκριμένα φαίνεται πως η καθολική πλειοψηφία των ομάδων ΟΕ2 

και ΠΟ1 πέτυχαν σχεδόν απόλυτα ποσοστά στην εμφάνιση της επιστημονικά αποδεκτής 

ιδέας μετά την παρέμβαση (100% και 92% αντίστοιχα). Η ΟΕ1 πέτυχε ποσοστό 65% στη 

συγκεκριμένη ιδέα (ένα άτομο της ΟΕ1 αναγνώρισε όλους τους συνδυασμούς και τις 

κατηγορίες χρωμάτων εκτός από τα συμπληρωματικά χρώματα). Συνολικά, φαίνεται πως η 

μετατόπιση των ιδεών προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες για τη συμπεριφορά των 

χρωμάτων είναι καθολική, με δεδομένα τα μηδενικά ποσοστά παρουσίασης της σε 

προπειραματικό στάδιο. Μοναδική εξαίρεση παρουσίασε η ομάδα ΟΕ1 η οποία φαίνεται 

να έχει το χαμηλότερο ποσοστό, γεγονός που υποδεικνύει ότι στην ξεκάθαρη αναγνώριση 

των χρωμάτων στο φως διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το εικονικό εργαστήριο με τα 

αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα που παρείχε κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και των 

αναμείξεων των έγχρωμων δεσμών φωτός. Φαίνεται, πως οι πλούσιες συζητήσεις που 

προκλήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΠΕ δεν ήταν ικανές για την πλήρη αναγνώριση και 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων αφού αρκετά από τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους 

έτυχαν συζήτησης στο πλαίσιο της ομάδας για να καταλήξουν στο χρώμα που θα 

παραγόταν σε κάθε περίπτωση ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός.  

 

Τα αποτελέσματα των υποκατηγοριών των εναλλακτικών ιδεών ήταν αναμενόμενα αφού 

σε προπειραματικό στάδιο ένα μεγάλο ποσοστό μανθανόντων δεν ήταν σε θέση να 

κατηγοριοποιήσει τα χρώματα σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά. Σε αυτό το 

πλαίσιο οι μανθάνοντες πραγματοποιούσαν όλες τις αναμείξεις των χρωμάτων με βάση τις 

εμπειρίες τους στις βαφές. Όλες οι ομάδες παρουσίασαν ψηλά ποσοστά πριν από την 

παρέμβαση, ενώ μετά την παρέμβαση εμφανής ήταν η μείωση των ποσοστών της 

συγκεκριμένης ιδέας σε όλες τις ομάδες. Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 

ιδέες όπου οι μανθάνοντες, παρόλο που αναγνώρισαν πως τα δευτερεύοντα χρώματα 

ονομάζονται τα χρώματα που προκύπτουν από τις αναμείξεις των βασικών χρωμάτων, 

ανέφεραν τις αναμείξεις τους με βάση τις εμπειρίες τους στις βαφές. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάστηκε αποκλειστικά σε προπειραματικό στάδιο από όλες τις ομάδες σε παρόμοια 

ποσοστά, ενώ δεν εμφανίστηκε καθόλου μετά από την παρέμβαση, γεγονός που 

υποδεικνύεται και από τα ποσοστά της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας. 

 

Οι ιδέες που αφορούσαν στην έννοια των συμπληρωματικών χρωμάτων καταδεικνύουν 

πως η συγκεκριμένη έννοια δεν φαίνεται να ήταν ανεπτυγμένη ανάμεσα στους 

μανθάνοντες και οι εμπειρίες τους με συμπληρωματικά χρώματα δεν τους επέτρεπαν να τα 

κατηγοριοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο όταν γινόταν αναφορά σε μια γκάμα 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



314 
 

χρωμάτων. Άτομα από όλες τις ομάδες ανέφεραν σε προπειραματικό στάδιο τυχαίους 

ορισμούς για τα συμπληρωματικά χρώματα αποδίδοντας σε αυτά χαρακτηριστικά όπως: α) 

είναι τα χρώματα που προσθέτουν κάτι στα βασικά, β) είναι οι επικαλύψεις των κυρίων 

χρωμάτων, γ) είναι οι συνδυασμοί των κυρίων χρωμάτων ή δ) είναι τα κύρια χρώματα που 

δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή άλλων δευτερευόντων χρωμάτων. Όλες οι ιδέες 

που αφορούσαν σε επιστημονικά μη αποδεκτούς ορισμούς παρουσιάστηκαν πριν από την 

παρέμβαση, ενώ στις πλείστες περιπτώσεις (εκτός από μια περίπτωση) δεν 

παρουσιάστηκαν σε μεταπειραματικό στάδιο. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκε μια προσπάθεια συσχέτισης και κατηγοριοποίησης των δευτερευόντων και 

των συμπληρωματικών χρωμάτων στο φως πριν από τη διδακτική παρέμβαση. Σε αυτό το 

πλαίσιο παρουσιάστηκαν αναφορές που έθεταν ως κοινά (τα ίδια) τα δευτερεύοντα και τα 

συμπληρωματικά χρώματα. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις υποκατηγορίες, ομαδοποιήθηκαν 

ιδέες που αναφέρονταν κατάλληλα στον ορισμό των δευτερευόντων χρωμάτων, ως τα 

χρώματα που προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων ενώ τα 

συμπληρωματικά ορίστηκαν με διάφορους τρόπους (π.χ. παράγονται από τις αναμείξεις 

δευτερευόντων χρωμάτων, είναι τα τρία κύρια μεταξύ τους κλπ). Γενικότερα στο έγχρωμο 

φως φαίνεται πως οι μανθάνοντες όλων των ομάδων παρουσίασαν αρκετές εναλλακτικές 

ιδέες για τον τρόπο που λειτουργούν τα χρώματα κατά τις αναμείξεις τους και για τα 

φαινόμενα που δικαιολογούν τη συμπεριφορά τους. Τέτοιες εναλλακτικές ιδέες έχουν 

μελετηθεί επανειλημμένα από συγκεκριμένες έρευνες οι οποίες παρουσιάζουν 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Για παράδειγμα οι Zylbersztain και Watts (1982) στην 

έρευνα τους έδειξαν πως ένα μεγάλο ποσοστό μανθανόντων θεώρησαν πως το λευκό φως 

του προβολέα αλλάζει όταν τοποθετείται κόκκινη διαφάνεια μπροστά του γιατί κάτι 

συμβαίνει με τα χρώματα, ενώ ένα άλλο μεγάλο ποσοστό μανθανόντων υπέθεσε ότι 

παρουσιάζεται ένας μηχανισμός βαφής. Ένα άλλο ποσοστό σε αυτή την έρευνα, (13 % επί 

του συνόλου), παρουσίασε νοητικά μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία το λευκό φως έδωσε 

χρώμα στο φίλτρο.  Οι Anderson και Smith (1984) βρήκαν ότι το 72% του δείγματος στην 

έρευνα τους δεν θεωρούσε ότι το λευκό φως ήταν μια ανάμειξη των χρωμάτων του φωτός.  

 

Μέσα από τη συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως τόσο οι ομάδες που 

χρησιμοποίησαν ΠΠΕ ή ΠΕΕ, όσο και η ομάδα που εφάρμοσε το συνδυασμό των δύο, 

ήταν αποτελεσματικές ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και 

Χρώμα. Τα αποτελέσματα των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε μεταπειραματικό 

στάδιο κατέδειξαν την εμφανή βελτίωση των ατόμων στις έννοιες σε σχέση με το Φως και 

Χρώμα που διερευνήθηκαν. Τα θετικά αποτελέσματα σε όλες τις ομάδες οφείλονται στην 
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αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού κάτω από το πρότυπο της διερώτησης. Φαίνεται πως οι 

αρχές διερώτησης που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων στρατηγικών όπως 

ήταν η Πρόβλεψη–Παρατήρηση–Επεξήγηση, βοήθησαν τους μανθάνοντες να 

οικοδομήσουν τη νέα γνώση στο πλαίσιο της ομάδας. Ταυτόχρονα, η 

επαναδιαπραγμάτευση της νέας γνώσης στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης φαίνεται 

να ενεργοποίησε τα άτομα σε όλες τις ομάδες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον 

εργαστηριακό πειραματισμό. Η διεξαγωγή υποθέσεων και προβλέψεων, η οποία 

συνοδεύτηκε από τη διεξαγωγή μετρήσεων σε συγκεκριμένα πειράματα οδήγησε στην 

οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων, ως προϊόν της διερώτησης στην οποία 

συμμετείχαν οι μανθάνοντες. Σε τέτοια περιβάλλοντα, όπως αυτά της παρούσας έρευνας οι 

μανθάνοντες είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση, η οποία πραγματοποιείται μέσα 

από την οικοδόμηση της νέας γνώσης που βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες που 

λαμβάνονται μέσα από διάφορες επιστημονικές και μη διαδικασίες (βλ. Grandy & Duschl, 

2007), σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους και τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Ταυτόχρονα, 

ο Hodson (1993) τόνισε πως ο ρόλος του εργαστηρίου δεν πρέπει να επικεντρώνεται στη 

στείρα εκμάθηση μεθόδων ή εργαστηριακών πρακτικών αλλά στη χρήση των 

αναφερόμενων πρακτικών για διερεύνηση φαινομένων, επίλυση προβλημάτων και 

εμπλοκή σε διαδικασίες διερώτησης, γεγονός το οποίο αποτέλεσε χαρακτηριστικό της 

διδακτικής παρέμβασης που διεξάχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

 

Μέσα από τη σύγκριση των ομάδων σε σχέση με τη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης που επιτεύχθηκε σε κάθε συνθήκη, φαίνεται πως οι δύο ομάδες ελέγχου που 

χρησιμοποίησαν ΠΠΕ ή ΠΕΕ, αντίστοιχα δεν παρουσίασαν διαφορές σε σχέση με τη 

βελτίωση που παρατηρήθηκε στις επιδόσεις τους. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συντρέχει 

με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων ερευνών (π.χ. Zacharia & Constantinou, 2008; 

Zacharia & Olympiou, 2011). Σε αυτό το πλαίσιο κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται πως δεν 

είναι η απλή επαφή με τα πραγματικά υλικά που καθορίζει την επίτευξη της μάθησης, 

αλλά είναι η χρήση και διαχείριση των αντίστοιχων υλικών, πραγματικών ή εικονικών, 

στο πλαίσιο του πειραματισμού στο κατάλληλο διδακτικό πρότυπο, που αποτελούν το 

ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης διδακτικής παρέμβασης (Clements, 1999; 

Zacharia & Constantinou, 2008). Πολλές έρευνες στο χώρο της διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών έχουν εντοπίσει ως βασικό πλεονέκτημα, τόσο του ΠΠΕ όσο και του ΠΕΕ, το 

γεγονός ότι επιτρέπουν στα πρόσωπα να αλληλεπιδρούν με υλικά και μοντέλα και να 

κάνουν δοκιμές (Pearsall et al., 1997; Zacharia et al., 2008), γεγονός το οποίο 
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τεκμηριώνεται μέσα από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια και τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΠΕ αποτέλεσε μια μαθησιακή εμπειρία, η οποία 

επέτρεψε στα άτομα να αλληλεπιδράσουν με πραγματικά υλικά και φυσικά μοντέλα στο 

εργαστήριο, με σκοπό την άμεση παρατήρηση και κατανόηση φαινομένων. Αντίστοιχα, ο 

ΠΕΕ αποτέλεσε μια μαθησιακή εμπειρία, η οποία επέτρεψε στα άτομα να 

αλληλεπιδράσουν με εικονικά υλικά και μοντέλα στον υπολογιστή, με σκοπό τη συλλογή 

στοιχείων και την κατανόηση φαινομένων. Τα δύο αυτά περιβάλλοντα παρείχαν 

συγκεκριμένες δυνατότητες στα άτομα οι οποίες παρουσιάζονται επανειλημμένα σε 

υπάρχουσες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα οι μανθάνοντες είχαν την 

ευκαιρία: α) να διερευνήσουν διαφορετικά φαινόμενα μεταβάλλοντας πραγματικά ή 

εικονικά τις τιμές των παραμέτρων, β) να ενεργοποιήσουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες 

κατά τη διερεύνηση των φαινομένων, και γ) να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των 

δράσεων αυτών (Hofstein & Lunetta, 2004; Tao & Gunstone, 1999) ενισχύοντας με αυτό 

τον τρόπο την κατανόηση τους στα υπό διερεύνηση φαινόμενα για το Φως και Χρώμα.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η σύγκριση των ομάδων ελέγχου με την ΠΟ1, η οποία 

χρησιμοποίησε συνδυασμό των δύο μέσων πειραματισμού. Η αναφερόμενη σύγκριση 

κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ της ΠΟ1, γεγονός που τεκμηριώνει την 

αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, έναντι του ΠΠΕ ή 

του ΠΕΕ αντίστοιχα. Μέσα από τα αποτελέσματα της αναφερόμενης ανάλυσης φαίνεται 

πως όταν πραγματοποιηθεί η στοχευμένη χρήση του κάθε μέσου πειραματισμού στη 

μαθησιακή διαδικασία προκύπτουν θετικά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης των μανθανόντων, τα οποία υπερβαίνουν εννοιολογικές και 

άλλες δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή του ΠΠΕ ή του 

ΠΕΕ. Τέτοια αποτελέσματα συνάδουν με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών που 

διεξάγονται προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, οι  Jaakkola et al. (2010b) 

συνοψίζουν πως συντρέχουν πολλαπλοί λόγοι που οδηγούν στην προσπάθεια συνδυασμού 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ και κατηγοριοποίησαν σε τρεις περιοχές τους λόγους που 

στηρίζουν την ιδέα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων και αντιμετώπισης των αδυναμιών 

του κάθε μέσου πειραματισμού: Ι) Ο συνδυασμός και η σύνδεση της χρήσης του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ, σε ένα συγκείμενο μπορεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη θεωρία και την 

πραγματικότητα (e.g., Ronen & Eliahu, 2000). ΙΙ) Δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις 

μπορούν να τονίσουν διαφορετικές πτυχές του ίδιου περιεχομένου (Ainsworth, 2006). ΙΙΙ) 

Κάνοντας συγκρίσεις και βρίσκοντας συσχετίσεις ανάμεσα σε δύο συμπληρωματικές 

αναπαραστάσεις, προωθείται η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης, γιατί τέτοιες 
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συγκρίσεις βοηθούν τους μανθάνοντες να επικεντρωθούν σε κοινές αρχές τις οποίες 

μοιράζονται οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν (e.g. Gentner, Loewenstein, & 

Thompson, 2003). Οι λόγοι που οδηγούν στο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ όπως 

αναφέρθηκαν από τους Jaakkola et al. (2010b), εφαρμόστηκαν στην περίπτωση της 

πειραματικής συνθήκης στην ΠΟ1. Παράλληλα, οι Toth et al. (2009) μέσα από τη 

διεξαγωγή μιας προσπάθειας συνδυασμού των δύο περιβαλλόντων στο διδακτικό πρότυπο 

της διερώτησης, πρόβαλαν την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ. Παρόλα αυτά, δεν προτάθηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής του 

ΠΕΕ στον ΠΠΕ, αφού η συγκεκριμένη παρέμβαση στηρίχθηκε στην αλληλουχία 

εφαρμογών του ΠΕΕ και του ΠΠΕ.  

 

Η παρούσα προσπάθεια βασίστηκε στα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

καθόρισε ένα συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ με γνώμονα την αντιστοιχία δυνατοτήτων 

πειραματικών μέσων και μαθησιακών επιδιώξεων. Από την άλλη, προέκυψαν 

συγκεκριμένα ζητήματα μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία τα οποία παραμένουν υπό 

διερεύνηση όσον αφορά στην εφαρμογή εικονικών μέσων και εργαλείων: Α) Μέσα από 

την εφαρμογή ενός εικονικού εργαστηρίου η εφαρμογή Πολλαπλών Εικονικών Δυναμικά 

συσχετιζόμενων Αναπαραστάσεων (ΠΕΔΑ) στο ίδιο περιβάλλον δεν είναι πάντοτε 

ευεργετική όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα (στην Α΄ φάση της έρευνας οι 

ΠΕΔΑ θεωρήθηκαν ως δυνατότητα και χρησιμοποιήθηκαν στο στοχευμένο συνδυασμό 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ), Β) Μέσα από έρευνες που διερευνούν την αποτελεσματικότητα 

εικονικών μέσων πειραματισμού φαίνεται πως η αξιοποίηση διδακτικού χρόνου που 

προκύπτει από τη χρήση του ΠΕΕ μπορεί να προωθήσει τη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης αφού αφιερώνεται σε συζήτηση επί του περιεχομένου στο πλαίσιο της ομάδας 

(Zacharia et al., 2008). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προβάλλει η διερεύνηση της πιθανής 

παρουσίασης οπτικογραφημένων πειραματικών δεδομένων σε ένα επικείμενο συνδυασμό 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ώστε να εξοικονομηθεί επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος που θα 

μπορούσε να αφιερωθεί  στην περεταίρω συζήτηση για την κατανόηση του εκάστοτε 

συγκειμένου.  

 

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις η Β΄ φάση της έρευνας επικεντρώνεται σε 3 

ερευνητικές προσπάθειες: ι) Στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ΠΕΔΑ στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ, ιι) στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των οπτικογραφημένων 

πειραματικών επιδείξεων σε εικονικά περιβάλλοντα έναντι της εφαρμογής του ΠΕΕ για 

εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου και ιιι) στην αξιοποίηση των ερευνητικών 
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αποτελεσμάτων στη διεξαγωγή ενός στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ με 

βάση το μεθοδολογικό πλαίσιο που καθορίστηκε στην Α΄ φάση της έρευνας.  Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναφερόμενων ερευνητικών προσπαθειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΕ ΚΑΙ  

ΠΕΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΕΔΑ 
 

5.1.Σύγκριση του ΠΕΕ και του ΠΕΕ ενισχυμένου με ΠΕΔΑ, στη βελτίωση 
της εννοιολογικής κατανόησης 
 
Στις περιπτώσεις ενσωμάτωσης του ΠΕΕ στον ΠΠΕ στη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται 

πως ο ρόλος των ΠΕΔΑ μπορεί να είναι καθοριστικός σε διαφορετικές πτυχές μάθησης 

(van der Meij & de Jong, 2006) και ιδιαίτερα ως προς τη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Το ερώτημα που υφίσταται σήμερα στη διεθνή 

βιβλιογραφία δεν είναι κατά πόσο οι ΠΕΔΑ πρέπει ή όχι να χρησιμοποιούνται στη 

μαθησιακή διαδικασία αλλά με ποιο τρόπο και πότε πρέπει να εμπλουτίζουν υφιστάμενα 

εικονικά περιβάλλοντα. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου η ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον 

ΠΠΕ καθορίζεται από τις δυνατότητες του εικονικού μέσου, οι ΠΕΔΑ, διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ΠΕΕ σε ένα επικείμενο προκαθορισμένο 

μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής της συνδυασμένης χρήσης του ΠΕΕ και του ΠΠΕ.  

 

Η διερεύνηση και ο καθορισμός ενός στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

απαιτεί πρώτα την τεκμηρίωση της παράλληλης χρήσης διαφορετικών ΠΕΔΑ, όπως είναι 

για παράδειγμα οι ρεαλιστικές (concrete) και οι αφαιρετικές (reified) αναπαραστάσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν αφαιρετικά αντικείμενα (π.χ. ακτίνες φωτός) για την παρουσίαση 

των υποκείμενων μηχανισμών των υπό διερεύνηση φαινομένων. Η συγκεκριμένη 

απαίτηση πηγάζει από τις συνεχώς ανελισσόμενες δυνατότητες που παρέχονται σήμερα 

από τα εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού. Στην προσπάθεια που έγινε στην Α΄ φάση 

της παρούσας έρευνας η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ στο συνδυασμένο πλαίσιο του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ έγινε ad-hoc χωρίς να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των 

ΠΕΔΑ σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας που 

στόχο έχει τη σύγκριση του ΠΕΕ με την εφαρμογή του ΠΕΕ σε συνδυασμό με 

επιπρόσθετες αναπαραστάσεις (ΠΕΔΑ) ως προς την εννοιολογική κατανόηση στο Φως και 

Χρώμα, έχει ως βαθύτερη επιδίωξη την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των ΠΕΔΑ 

σε ένα εικονικό περιβάλλον και κυρίως της παράλληλης χρήσης των ρεαλιστικών με τις 

εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων και υποκείμενων 
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αφαιρετικών μηχανισμών στο ίδιο εικονικό περιβάλλον. Συνεπώς τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια σχετίζονται με τη σύγκριση της ΟΕ44 (εφαρμογή ΠΕΕ) και 

της ΠΟ2 (εφαρμογή ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ) ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα διαφαίνεται η 

αποτελεσματικότητα της παράλληλης χρήσης διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων και 

επομένως τεκμηριώνεται η καταλληλότητα ενσωμάτωσης τους στο επικείμενο πλαίσιο 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 

 

Η αναφερόμενη διερεύνηση αποσκοπούσε συγκεκριμένα στην απάντηση του ερευνητικού 

ερωτήματος: Πως συγκρίνεται η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης ατόμων που 

εργάζονται με ΠEΕ και ατόμων που εργάζονται με ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ; Τόσο οι 

διδακτικές παρεμβάσεις όσο και η αξιολόγηση των επιδόσεων των μανθανόντων 

ακολούθησαν τον ίδιο ερευνητικό σχεδιασμό με την Α΄ φάση της έρευνας (βλ. 

μεθοδολογία). Επιπρόσθετα, πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε ο 

στατιστικός έλεγχος independent samples t-test, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι δύο 

ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα του αναφερόμενου ελέγχου κατέδειξαν πως δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις όσον αφορά στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο Φως και Χρώμα (p>0.05). 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο για τα δοκίμια που 

χορηγήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση όσο και για το κάθε κεφάλαιο χωριστά σε 

σχέση με τις επιδόσεις των μανθανόντων στα πειραματικά δοκίμια πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις πειραματικές συνθήκες.   

 

Το ίδιο δοκίμιο που δόθηκε στην Α΄ φάση της έρευνας δόθηκε πριν και μετά την 

ολοκλήρωση όλων των διδακτικών παρεμβάσεων στη παρούσα προσπάθεια και κατέδειξε 

πως η ΠΟ2, παρουσίασε ψηλότερες επιδόσεις σε μεταπειραματικό στάδιο, από ότι η ΟΕ2. 

Στο Διάγραμμα 20 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των δύο ομάδων που 

έλαβαν μέρος στις δύο πειραματικές συνθήκες, τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις.  

 

                                                 
4 Η ΟΕ4 εφάρμοσε ΠΕΕ, με αυξημένο δείγμα. Συγκεκριμένα στο δείγμα της ΟΕ4 περιλαμβάνεται και το 
δείγμα της ΟΕ2 που συμμετείχε στην Ά φάση της έρευνας και παρακολούθησε ακριβώς τις ίδιες 
παρεμβάσεις στον ίδιο ερευνητικό σχεδιασμό. 
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Διάγραμμα 20. Μέσοι όροι των επιδόσεων των μανθανόντων πριν και μετά τις διδακτικές 
παρεμβάσεις στο Φως και Χρώμα για τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ2 

 
 

Στο διάγραμμα 20 φαίνεται πως και οι δύο ομάδες (ΠΠΕ και ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) παρουσίασαν 

σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, 

φαίνεται από τους μέσους όρους πως η βελτίωση που επιτυγχάνεται δεν διαφοροποιείται 

σημαντικά ανάμεσα στα άτομα που εργάστηκαν σε εικονικό εργαστήριο και στα άτομα 

που ενισχύθηκαν στο ίδιο εικονικό περιβάλλον με επιπρόσθετες ΠΕΔΑ. Παρόλα αυτά η 

ανάλυση των δεδομένων ανά κεφάλαιο κατέδειξε ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.   

5.1.1.Κεφάλαιο 1.Εισαγωγή στο Φως 
 

Το διδακτικό υλικό που εφαρμόστηκε σε όλες τις συνθήκες για όλες τις ερευνητικές 

προσπάθειες ήταν το ίδιο. Επομένως οι περιγραφές των επιδιώξεων σε κάθε κεφάλαιο 

αναφέρονται στην περιγραφή των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της έρευνας (καθώς 

και στη μεθοδολογία). Στο διάγραμμα 21 που ακολουθεί εμφανίζονται οι μέσοι όροι των 

δύο ομάδων όπως προκύπτουν μέσα από τις αξιολογήσεις των ατόμων που έλαβαν μέρος 

στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια και αφορούν στις επιδόσεις τους στα δοκίμια 

πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις για το κεφάλαιο 1.  
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Διάγραμμα 21. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 1 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ2 
 

Στο Διάγραμμα 21 φαίνεται πως και στις δύο ομάδες παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση 

στην επίδοση των μανθανόντων μετά από τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. 

Μέσα από τη σύγκριση των επιδόσεων των μέσων όρων των ομάδων πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στη 

βελτίωση που επιτυγχάνεται ως προς την εννοιολογική κατανόηση για τις εισαγωγικές 

έννοιες στο φως και τον τρόπο που αυτό ταξιδεύει. Η βελτίωση που παρατηρείται στους 

μέσους όρους κάθε ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση (ΟΕ4=27-58, ΠΟ2=31-59) 

αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση των ατόμων που 

συμμετείχαν στις δύο πειραματικές συνθήκες της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας.   

5.1.2.Κεφάλαιο 2.Σκιές 
 

Οι μαθησιακές επιδιώξεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου αφορούσαν στην κατανόηση του 

φαινομένου της δημιουργίας σκιών (βλ. μεθοδολογία). Συνεπώς τα έργα αξιολόγησης που 

δόθηκαν στόχευαν στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Στο 

Διάγραμμα 22 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των ατόμων 

πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις τόσο από την ΟΕ4 όσο και από την ΠΟ2. 
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Διάγραμμα 22. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 2 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ2 
 

Στο Διάγραμμα 22 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μανθανόντων στα 

προπειραματικά και τα μεταπειραματικά δοκίμια στην ενότητα των σκιών. Μέσα από την 

παρουσίαση των μέσων όρων τόσο των προπειραματικών (ΟΕ4=19, ΠΟ2=15) όσο και των 

μεταπειραματικών δοκιμίων (ΟΕ4=50, ΠΟ2=49), φαίνεται πως οι δύο ομάδες δεν 

διαφέρουν ιδιαίτερα πριν τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως η 

βελτίωση που επήλθε στις επιδόσεις τους μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις ήταν ανάλογη 

στις δύο πειραματικές συνθήκες. 

5.1.3.Κεφάλαιο 3. Βαφές 
 

Το κεφάλαιο των Βαφών αποτέλεσε το εισαγωγικό κεφάλαιο για το έγχρωμο φως. Στο 

Διάγραμμα 23 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων και των δύο ομάδων πριν και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Όπως φαίνεται πριν από την παρέμβαση οι μανθάνοντες 

δεν γνώριζαν τις αναμείξεις των χρωμάτων και την κατηγοριοποίηση τους σε κύρια, 

δευτερεύοντα και συμπληρωματικά στις βαφές. Τα αποτελέσματα των δοκιμίων 

κατέδειξαν τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική χωρίς να παρουσιάζεται κάποιο 

συγκροτημένο σκεπτικό πίσω από τις αναμείξεις που αναφέρθηκαν πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (ΟΕ4=0, ΠΟ2=0). Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις υπήρξε 

σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις και των δύο ομάδων (ΟΕ4=78, ΠΟ2=84). Παράλληλα 
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ο βαθμός βελτίωσης δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ανάμεσα στις 2 ομάδες, γεγονός 

αναμενόμενο, αφού το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφερόταν αποκλειστικά στις αναμείξεις 

των χρωμάτων των βαφών χωρίς οποιαδήποτε εμβάθυνση στον υποκείμενο μηχανισμό 

λειτουργίας του αναφερόμενου φαινομένου.  

 
Διάγραμμα 23. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 3 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ2 

5.1.4.Κεφάλαιο 4.  Έγχρωμο Φως 
 
Στο κεφάλαιο 4 στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι έννοιες των προηγούμενων κεφαλαίων 

προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με τις επιδόσεις των ατόμων των 2 

ομάδων κυρίως μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως μέσα από 

τις επιδόσεις των 2 ομάδων υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα άτομα που 

χρησιμοποίησαν ΠΕΕ σε συνδυασμό με την εφαρμογή των ΠΕΔΑ, και στα άτομα που 

χρησιμοποίησαν αποκλειστικά ΠΕΕ χωρίς ΠΕΔΑ. Στο Διάγραμμα 24 παρουσιάζονται οι 

επιδόσεις των ατόμων πριν και μετά τις παρεμβάσεις για το κεφάλαιο του διδακτικού 

υλικού που αφορούσε στο έγχρωμο φως. Σε αυτό το κεφάλαιο φαίνεται πως επιτεύχθηκε 

σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των 2 ομάδων, με την ΠΟ2 να επιτυγχάνει μεγαλύτερη 

βελτίωση σε σχέση με τις επιδόσεις της ΟΕ4 μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=67, 

ΠΟ2=77). Σε προπειραματικό στάδιο οι δύο ομάδες είχαν ελάχιστη διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις τους (ΟΕ4=15, ΠΟ2=10). 
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Διάγραμμα 24. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 4 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ2 

 

5.2.Αποτελέσματα βελτίωσης εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις 
ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΕΕ και ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 
Για τη διαπίστωση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε 

ανάμεσα στις δύο ομάδες στην  παρούσα φάση της έρευνας εφαρμόστηκε το στατιστικό 

κριτήριο Paired Samples t-test. Πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων των 

ατόμων πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επήλθε 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επίδοση των ατόμων η οποία αντικατοπτρίζει τη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης σε κάθε περίπτωση. Στον Πίνακα 26 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο ομάδων στη βελτίωση της επίδοσης τους πριν 

και μετά την παρέμβαση σε όλα τα κεφάλαια.  

 

Πίνακας 26. Βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης στo Φως και Χρώμα για τις ομάδες 
ΟΕ4 και ΠΟ2 

 
 
Ομάδες 
 

Δοκίμια Κεφαλαίων 
 

T 
 

df 
 

Sig 
 

      
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 8,151 35 .000 
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Πειραματική Ομάδα 2 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 7,621 32 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 11,327 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 2 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 7,828 32 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 17,245 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 2 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 23,619 32 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 14,847 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 2 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 18,586 32 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Φως και Χρώμα 21,542 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 2 Φως και Χρώμα 29,413 32 .000 
     

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 26 καταδεικνύουν τη σημαντική 

βελτίωση στις επιδόσεις και των δύο ομάδων μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις στο 

συγκείμενο Φως και Χρώμα. Συγκεκριμένα, και στις 2 ομάδες παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα προπειραματικά και τα μεταπειραματικά δοκίμια, 

γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση που επιτεύχθηκε στις επιδόσεις των μανθανόντων. 

Η βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού 

καταδεικνύει την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης των μανθανόντων σε όλα τα 

κεφάλαια του διδακτικού υλικού. 

5.3.Αποτελέσματα σύγκρισης της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης 
ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 

Για τη σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα 

στις ΟΕ4 και ΠΟ2 εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος one-way ANCOVA. Ο 

συγκεκριμένος έλεγχος κατέδειξε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις βελτιώσεις των 

επιδόσεων των ατόμων σε συγκεκριμένα σημεία του διδακτικού υλικού ανάμεσα στις δύο 

ομάδες. Στον Πίνακα 27 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

συγκρίσεων ανάμεσα στις 2 ομάδες. 
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Πίνακας 27. Σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα 
ανάμεσα στην ομάδα που χρησιμοποίησε ΠΕΕ και στην ομάδα που χρησιμοποίησε ΠΕΕ 

σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

df1 
 

df2 
 

F 
 

Sig 
 

Εισαγωγή στο Φως 1 66 0.028 0.867 
Σκιές 1 66 0.130 0.719 
Βαφές 1 66 1.020 0.316 
Έγχρωμο Φως 1 66 6.985 0.01 
Φως και Χρώμα 1 66 3.617 0.062 
Έργα Έγχρωμου Φωτός στο δοκίμιο Φ&Χ 1 66 11.191 0.001 
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 27 καταδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες σε συγκεκριμένα σημεία της διδακτικής 

παρέμβασης, ενώ σε κάποια άλλα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές. Συγκεκριμένα 

στο κεφάλαιο 1 δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ομάδες ΟΕ4 και 

ΠΟ2, F(1, 66)=0.028, p=0.867, η2 = 0.000 σε σχέση με τις εισαγωγικές έννοιες στο φως 

(π.χ. τρόπος που ταξιδεύει το φως). Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στο 

κεφάλαιο 2. Οι δύο ομάδες φαίνεται να μην διαφοροποιούνται ως προς τη βελτίωση στις 

επιδόσεις τους σε φαινόμενα δημιουργίας σκιών αφού δεν παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στον έλεγχο που διενεργήθηκε, F(1, 66)=0.130, p=0.719, η2 = 0.002. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και στο τρίτο κεφάλαιο όπου διερευνήθηκαν οι 

αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Συγκεκριμένα, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ούτε στο κεφάλαιο 3 ανάμεσα στις 2 ομάδες, F(1, 66)=1.020, 

p=0.316, η2 = 0.015. 

 

Στο κεφάλαιο 4 στο οποίο διερευνήθηκαν φαινόμενα που αφορούν στο έγχρωμο φως και 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν όλες οι έννοιες που διερευνήθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια παρουσιάστηκαν διαφορετικά αποτελέσματα ανάμεσα στις 2 ομάδες. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ΟΕ4 και 

την ΠΟ2 όσον αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε στις 2 

ομάδες, F(1, 66)=6.985, p=0.01, η2 = 0.1. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα φαίνεται να 

συσχετίζονται και με τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από τις συγκρίσεις που έγιναν 

ανάμεσα στις 2 ομάδες στο δοκίμιο Φ&Χ που αφορούσε στην αξιολόγηση των εννοιών 

που διδάχθηκαν σε όλη την ενότητα Φως και Χρώμα. Συγκεκριμένα φαίνεται πως οι δύο 

ομάδες παρουσιάζουν οριακά στατιστικά σημαντικές διαφορές αφού προσεγγίσουν το 
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επίπεδο σημαντικότητας p=0.05 στη σύγκριση που αφορούσε τις επιδόσεις των ατόμων 

στο περιεκτικό δοκίμιο για το Φως και Χρώμα, F(1, 66)=3.617, p=0.062, η2 = 0.052. Η 

σύνδεση ανάμεσα στα αποτελέσματα του κεφαλαίου 4 και στα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την αξιολόγηση του περιεκτικού δοκιμίου για το Φως και Χρώμα 

διαπιστώνεται από την απομόνωση των έργων που αφορούσαν στο κεφάλαιο 4 στο 

περιεκτικό δοκίμιο και τη σύγκριση των επιδόσεων των ατόμων σε αυτά τα έργα. Η 

αναφερόμενη σύγκριση παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 

ομάδες, γεγονός που επιβεβαίωσε τη διαφοροποίηση των ομάδων σε σχέση με τη 

βελτίωση τους στην εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε, F(1, 66)=11.191, p=0.001, 

η2 = 0.145 σε έννοιες που αφορούσαν στη διερεύνηση του έγχρωμου φωτός. 

5.4.Σύγκριση των ιδεών ανάμεσα στις ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΕΕ και 
ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 
Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των ιδεών των μανθανόντων τόσο πριν όσο και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στόχευε στην περεταίρω αξιοπιστία των συγκρίσεων που 

διεξάχθηκαν σε σχέση με τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτυγχάνεται 

σε κάθε πειραματική συνθήκη και συγκεκριμένα ανάμεσα στις 2 ομάδες που εργάστηκαν 

στο πλαίσιο του ΠΕΕ ενισχυμένου ή μη από την εφαρμογή των ΠΕΔΑ. Τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν προϊόν της ποιοτικής ανάλυσης που 

διεξάχθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας, που στόχο είχε να 

καταδείξει τις μετατοπίσεις των ιδεών από τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες στις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία ανοικτής κωδικοποίησης όπως και στην Α΄ φάση της έρευνας και 

υπολογίστηκαν τα ποσοστά για όλες τις ιδέες σε κάθε κεφάλαιο χωριστά τόσο πριν όσο 

και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι κατηγορίες ιδεών 

όπως προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση καθώς και τα ποσοστά των υποκατηγοριών 

των ιδεών στις οποίες κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες και των 2 ομάδων. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε και η ιεράρχηση των ιδεών των ατόμων σε κάθε κατηγορία και 

στατιστική ανάλυση των ιδεών των ατόμων ανάμεσα στις δύο ομάδες εφαρμόζοντας τα 

στατιστικά κριτήρια Mann-Whitney test και Wilcoxon signed rank test. 

5.4.1.Ιδέες σε σχέση με τις ιδιότητες και την πορεία διάδοσης του Φωτός 
 
Η πρώτη κατηγορία ιδεών αφορούσε στην πορεία διάδοσης του φωτός και στις 

προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα 
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αντικείμενο. Μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν στις 

διαφορετικές υποκατηγορίες της αναφερόμενης κατηγορίας φαίνεται πως συνολικά 

υπάρχει μετατόπιση των ιδεών των μανθανόντων από τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες 

στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα συνάδουν με τα αποτελέσματα τις ποσοτικής ανάλυσης για τις αντίστοιχες 

έννοιες. 

 

Στον Πίνακα 28 παρουσιάζονται οι ιδέες της πρώτης κατηγορίας στην οποία  

κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες που προέκυψαν κυρίως από τα δεδομένα που συλλέγηκαν με 

τη χορήγηση του πειραματικού δοκιμίου 1.  Η κατηγορία 1 σχετίζεται με την πορεία που 

ακολουθεί το φως για να είναι εφικτή η παρατήρηση ενός αντικειμένου. Η ιδέα που 

αναφέρεται στην υποκατηγορία 1.1. αντικατοπτρίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε 

σχέση με την πορεία που ακολουθεί το φως για να είναι εφικτή η παρατήρηση ενός 

αντικείμενου από κάποιο παρατηρητή. Ταυτόχρονα, αναφέρονται οι προϋποθέσεις που 

πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να παρατηρήσει ένα αντικείμενο. Η 

συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάζεται σε ιδιαίτερο ποσοστό πριν από τη διδακτική 

παρέμβαση σε κάποια από τις 2 ομάδες. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται μια αύξηση της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας μετά την παρέμβαση και στις 2 ομάδες (ΠΟ2=39%, 

ΟΕ4=39%). 

 

Παράλληλα, οι ιδέες 1.2 και 1.3 αποτελούν ελλιπή επιστημονικά αποδεκτές ιδέες οι οποίες 

αναφέρονται αποσπασματικά σε προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την εφικτή 

παρατήρηση ενός αντικειμένου. Οι συγκεκριμένες ιδέες παρουσιάζονται σε αμελητέα 

ποσοστά πριν και μετά την παρέμβαση και στις 2 ομάδες, με εξαίρεση την ιδέα 1.3 η οποία 

φαίνεται να παρουσιάζεται σε ποσοστό 15% μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 

ομάδες. Η ιδέα 1.3 αναφερόταν στις δύο από τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν 

για να μπορεί να είναι εφικτή η παρατήρηση κάποιου αντικειμένου από κάποιο 

παρατηρητή. Οι ιδέες 1.4 και 1.5 βασίζονται κυρίως στις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

ατόμων σε σχέση με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί ένας 

παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο. Αναφέρονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου (μέγεθος, διαφάνεια, χρώμα κλπ) καθώς και στην οπτική γωνία χωρίς να 

διευκρινίζεται η σημασία της. Η φωτεινή πηγή αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις ως 

βασική προϋπόθεση για να είναι ορατό ένα αντικείμενο, αφού αυτή αποτελεί πρωτογενή 

εμπειρία όλων των μανθανόντων πριν από την παρέμβαση.  
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Πίνακας 28. Ιδέες σε σχέση με την πορεία που ακολουθεί το φως για είναι εφικτή η παρατήρηση ενός αντικειμένου 
 

Κατηγορία 1 
Πορεία που ακολουθεί το φως για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι παρατηρήσιμο από κάποιο 

παρατηρητή. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 2                 

(ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
1.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο 

πρέπει στο αντικείμενο να φτάνει φως από κάποια φωτεινή πηγή και στη συνέχεια ακτίνες φωτός 
να φτάνουν από το αντικείμενο στα μάτια του παρατηρητή. Συνεπώς οι προϋποθέσεις που πρέπει 
να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να φτάνουν φωτεινές ακτίνες 
από το αντικείμενο στο ανθρώπινο μάτι–να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο 
ανάμεσα στο αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι, 3) να λειτουργεί κατάλληλα ο μηχανισμός της 
όρασης. 

 

3% (1) 39% (14) 0% (0) 39% (13) 

 
1.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί 

κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην 
υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι. 

 

0% (0) 6% (2) 3% (1) 3% (1) 

 
1.3. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί 

κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να λειτουργεί 
κατάλληλα ο μηχανισμός της όρασης. (Όταν αναφέρεται το 2ο κριτήριο το 1ο θεωρείται 
αυτονόητο και αντίστροφα). 

6% (2) 14% (5) 5% (2) 15% (5) 

 
1.4. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιον παρατηρητή πρέπει να υπάρχει φωτεινή πηγή 

και το αντικείμενο να έχει σχήμα, μορφή, χρώμα (διαφανές-αδιαφανές) και να μην είναι πολύ 
μικρό σε μέγεθος (αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά). Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη 

8% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



331 
 

η κανονική λειτουργία του μηχανισμού της όρασης. 
 
 
1.5. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιον παρατηρητή πρέπει να υπάρχει φως και το 

αντικείμενο να έχει ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ η οπτική γωνία που το βλέπει πρέπει να είναι 
η κατάλληλη (δεν διευκρινίζεται ποια είναι αυτή και από κοντινή απόσταση (στο οπτικό πεδίο 
του παρατηρητή). 

 

14% (5) 0% (0) 21% (7) 6% (2) 

 
1.6. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται και με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 
 

11% (4) 0% (0) 9% (3) 0% (0) 

 
1.7. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο ή μια περιοχή από κάποιον παρατηρητή η μόνη αναγκαία 

συνθήκη είναι να υπάρχει φωτεινή πηγή στο χώρο. 
 
 

5% (2) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
1.8. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται και με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να συμβαίνει αυτό είναι να λειτουργεί ο μηχανισμός της όρασης και να υπάρχει 
φωτεινή πηγή στο χώρο. 

 

22% (8) 0% (0) 12% (4) 3% (1) 

 
1.9. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) 

να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και στο 
ανθρώπινο μάτι. Πρέπει να υπάρχει φως και το αντικείμενο να έχει ικανοποιητικές διαστάσεις 
ενώ η οπτική γωνία που το βλέπει να είναι καλή και από κοντινή απόσταση (στο οπτικό πεδίο 
του παρατηρητή). Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς 
διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

11% (4) 0% (0) 24% (8) 6% (2) 
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1.10. Για να γίνει ορατό ένα αντικείμενο πρέπει να υπάρχει φωτεινή πηγή και το αντικείμενο να έχει 
σχήμα, μορφή, χρώμα (διαφανές-αδιαφανές) και να μην είναι πολύ μικρό σε μέγεθος (αναφορά 
σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-ικανοποιητικές διαστάσεις και να βρίσκεται στο οπτικό πεδίου του 
παρατηρητή και σε κοντινή απόσταση). Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή 
δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

14% (5) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
1.11.Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να 

αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί 
ένας παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο ή μια φωτεινή περιοχή είναι να λειτουργεί ο 
μηχανισμός της όρασης, να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και τα μάτια του 
παρατηρητή και να υπάρχει φωτεινή πηγή. 

 

5% (2) 42% (15) 15% (5) 27% (9) 
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Οι δύο ιδέες εμφανίζονται σε υπολογίσιμα ποσοστά μόνο πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (η 1.4 μόνο από την ΟΕ4), ενώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε 

μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Οι ιδέες 1.6, 1.7, 1.8 και 1.9 αναφέρονται αποσπασματικά σε προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για να μπορεί ένας παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο, χωρίς να επεξηγείται με 

τον κατάλληλο τρόπο η πορεία που πρέπει να ακολουθεί το φως για να είναι ορατό ένα 

αντικείμενο από τον παρατηρητή. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται πως η πορεία που 

ακολουθεί το φως μπορεί να είναι ορατή από το ανθρωπινό μάτι χωρίς να παρεμβάλλεται 

οτιδήποτε στην πορεία του φωτός. Τα ποσοστά των αναφερόμενων ιδεών μειώνονται 

σημαντικά μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις γεγονός που καταδεικνύει τη μετατόπιση των 

ατόμων από τις επιστημονικά μη αποδεκτές στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες και στις 2 

ομάδες. Στις περιπτώσεις που οι μανθάνοντες αναφέρθηκαν σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των αντικειμένων ως προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα 

αντικείμενο και ταυτόχρονα αναφέρθηκαν στην παρατήρηση των φωτεινών δεσμών που 

διαδίδονται στο χώρο (1.10), δεν επανέλαβαν τη συγκεκριμένη αντίληψη μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις αφού η αναφερόμενη ιδέα δεν παρουσιάζεται σε μεταπειραματικό 

στάδιο από οποιαδήποτε ομάδα. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά της εναλλακτικής ιδέας 1.11 τόσο πριν όσο και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα παρόλο που περιλαμβάνει όλες τις 

βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει 

ένα αντικείμενο, περιλαμβάνει και την ιδέα της παρατήρησης της φωτεινής δέσμης που 

διαδίδεται στο χώρο καταλήγοντας σε μια οθόνη. Ο συνδυασμός των ιδεών στην 

συγκεκριμένη υποκατηγορία καταδεικνύει το μηχανικό τρόπο με τον οποίο αναφέρονται οι 

βασικές προϋποθέσεις για την παρατήρηση ενός αντικειμένου αφού η απλή αναφορά τους 

σε συνδυασμό με την ορατότητα της φωτεινής δέσμης στο χώρο χωρίς την παρεμβολή 

κάποιου εμποδίου (π.χ. σκόνη) καταδεικνύει την εναλλακτική ερμηνεία της δυνατότητας 

παρατήρησης. Η συγκεκριμένη ιδέα ενώ παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά και από τις 

δύο ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, ακολούθως αυξάνεται σημαντικά σε 

μεταπειραματικό στάδιο, ιδιαίτερα στην ΟΕ4. Φαίνεται πως η συγκεκριμένη ιδέα 

ευνοήθηκε τόσο μέσα από τις συζητήσεις που διεξήχθηκαν κατά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις όσο και μέσα από την εφαρμογή του διδακτικού υλικού. Συνεπώς, μέσα από 

τα ποσοστά που παρουσιάζονται σε προπειραματικό και μεταπειραματικό στάδιο φαίνεται 
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πως η ΠΟ2 παρουσιάζει σε μικρότερο βαθμό τη συγκεκριμένη μετατόπιση–αύξηση της 

ιδέας 1.11. 

5.4.2.Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός 
 

Η δεύτερη κατηγορία ιδεών αφορούσε στην οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία 

μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός. Στον Πίνακα 

29 παρουσιάζονται οι υποκατηγορίες της δεύτερης κατηγορίας στην οποία  

κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες που προέκυψαν κυρίως από τα δεδομένα που συλλέγηκαν με 

τη χορήγηση του πειραματικού δοκιμίου 2. Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στις 

επιστημονικά αποδεκτές και εναλλακτικές ιδέες τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις συνάδουν με τα αποτελέσματα τις ποσοτικής ανάλυσης στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο του διδακτικού υλικού. 

 

Από την παρουσίαση των ποσοστών της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας 2.1 τόσο πριν όσο 

και μετά την παρέμβαση, φαίνεται πως τα άτομα και των 2 ομάδων δεν είχαν ιδιαίτερες 

εμπειρίες με εκτεταμένες πηγές φωτός  (νηματώδεις λαμπτήρες) και τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Συγκεκριμένα, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε σχέση με την πειραματική διάταξη 

που αναφέρεται στη 2.1 δεν παρουσιάζεται από κάποια ομάδα πριν από τη διδακτική 

παρέμβαση ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση στα 

ποσοστά και των δύο ομάδων (ΟΕ4=78% και ΠΟ2=73%).  

 

Αντίθετα, οι ιδέες 2.2 και 2.3 δεν αντικατοπτρίζουν συγκροτημένο σκεπτικό αφού στη μια 

περίπτωση υπονοείται πως το διάφραγμα δεν διαδραματίζει οποιοδήποτε ρόλο στη 

διάδοση του φωτός και παράλληλα αναφέρεται πως η οθόνη φωτίζεται σε όλη της την 

έκταση, ενώ αντίθετα στην άλλη περίπτωση αναφέρεται πως το διάφραγμα αποτελεί 

εμπόδιο στη διάδοση του φωτός και ανεξαρτήτως του σχήματος της οπής, το φως δεν 

περνά από το διάφραγμα για να φτάσει στην οθόνη. Και στις 2 περιπτώσεις τα ποσοστά 

που εμφανίζονται από τις 2 ομάδες είναι πολύ χαμηλά και παρουσιάζονται μόνο σε 

προπειραματικό στάδιο. Επιπρόσθετα, στην ιδέα 2.4 αναφέρεται πως όταν παρεμβάλλεται 

διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει 

στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της 

φωτεινής περιοχής παρουσιάζεται αντεστραμμένο σε σχέση με το σχήμα της οπής. Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε μεταπειραματικό στάδιο από τις 2 ομάδες σε χαμηλό 

ποσοστό. Ταυτόχρονα, φαίνεται να προέκυψε μέσα από την παρανόηση συγκεκριμένης 
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παρατήρησης σε πείραμα του κεφαλαίου 1 που αφορούσε σε συνδυασμό νηματώδων 

λαμπτήρων  (σχήμα Τ) στην αντίστοιχη πειραματική διάταξη. 

 

Η ιδέα 2.5 αποτελεί μια από τις εναλλακτικές ιδέες των ατόμων που συμμετείχαν στην 

παρούσα φάση της έρευνας και αναφέρονται στους νηματώδεις λαμπτήρες ως μη 

εκτεταμένες πηγές φωτός. Συγκεκριμένα, στη διάταξη που καθορίστηκε στο πείραμα 1.7 

του διδακτικού υλικού υποστηρίζεται πως το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής 

από το μέγεθος της φωτεινής πηγής. Η συγκεκριμένη ιδέα σχετίζεται με την εναλλακτική 

ιδέα 2.6 και για αυτό το λόγο τα ποσοστά εμφάνισης της παρουσιάζονται σε συνδυασμό με 

τα ποσοστά της συγκεκριμένης ιδέας. Αρχικά, η ιδέα 2.5 παρουσιάζεται κυρίως από την 

ΠΟ2 σε ποσοστό 18% σε προπειραματικό στάδιο ενώ δεν παρουσιάζεται σε 

μεταπειραματικό στάδιο. Παράλληλα, η ιδέα 2.6 παρουσιάζεται σε πολύ ψηλά ποσοστά 

τόσο στην ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ2 σε προπειραματικό στάδιο (67% και 55% αντίστοιχα). 

 

Μετά την παρέμβαση όμως παρουσιάζονται πολύ χαμηλά ποσοστά και στις 2 ομάδες 

γεγονός που καταδεικνύει τη μετατόπιση των ατόμων σε άλλες ιδέες. Η ιδέα 2.6 

αποτέλεσε την πιο χαρακτηριστική υποκατηγορία ιδεών στη κατηγορία 2 και αναφερόταν 

στην ίδια πειραματική διάταξη με την ιδέα 2.5, αναφέροντας πως το μέγεθος και το σχήμα 

της φωτεινής περιοχής δεν καθορίζονται από το είδος της φωτεινής πηγής  αλλά από την 

οπή του διαφράγματος με τη σαφή προέκταση της αναφερόμενης ιδέας πως ένας 

νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες. Συνολικά δεν 

παρουσιάζεται κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στις μετατοπίσεις των  ποσοστών των δύο 

ομάδων πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Η ιδέα 2.7 αποτέλεσε ακόμη μια χαρακτηριστική εναλλακτική ιδέα στη συγκεκριμένη 

κατηγορία αφού αναφερόταν στην πειραματική διάταξη του πειράματος 1.7 του 

διδακτικού υλικού, υποστηρίζοντας πως το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και  το μέγεθος  της φωτεινής περιοχής 

καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής σε σχέση με την ποσότητα φωτός που 

εκπέμπει (ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες).
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Πίνακας 29. Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός 
 

Κατηγορία 2 
Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία 

διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
2.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και 

την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του 
διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής 
πηγής (μια εκτεταμένη πηγή φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς λαμπτήρες–γίνεται το 
αντίστοιχο διάγραμμα). 

 

0% (0) 78% (28) 0% (0) 73% (24) 

 

2.2.  Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 
που προκύπτει στην οθόνη δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος ούτε από το είδος της 
φωτεινής πηγής (π.χ. σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). Η οθόνη φωτίζεται σε όλη της 
την έκταση, όπως ακριβώς όταν δεν υπάρχει διάφραγμα. 

 

3% (1) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 

2.3. Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε η 
οθόνη δεν φωτίζεται. Το διάφραγμα λειτουργεί ως εμπόδιο στη διάδοση του φωτός. 

 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
2.4. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 

που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της 
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φωτεινής περιοχής παρουσιάζεται αντεστραμμένο σε σχέση με το σχήμα της οπής. 

 

 

2.5. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 
που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της 
φωτεινής περιοχής από το είδος της φωτεινής πηγής (συγκεκριμένα από το μέγεθος της φωτεινής 
πηγής-ο νηματώδης λαμπτήρας δεν αποτελεί μια σειρά από μικρούς σημειακούς λαμπτήρες). 

 

0% (0) 6% (2) 18% (6) 0% (0) 

 

2.6. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 
που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, ενώ αντίθετα το 
μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής δεν καθορίζονται από το είδος της φωτεινής πηγής. 
Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες. 

 

67% 
(24) 3% (1) 55% 

(18) 12% (4) 

 

2.7. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 
που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος της 
φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής σε σχέση με την ποσότητα φωτός 
που εκπέμπει. Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες. 
 

28% 
(10) 3% (1) 18% (6) 6% (2) 

 
2.8. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 

που προκύπτει στην οθόνη (μέγεθος-σχήμα φωτεινής περιοχής) δεν καθορίζεται από την οπή του 
διαφράγματος, ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής (σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες 
αντιστοιχεί). Σχηματίζεται πάντα μια μικρή κυκλική φωτεινή κηλίδα. 

3% (1) 0% (0) 3% (1) 0% (0) Γε
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2.9. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 
που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα 
της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής (ο νηματώδης λαμπτήρας 
αντιστοιχεί σε δύο σημειακούς λαμπτήρες). 

 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



339 
 

Παρόλο που στις ιδέες 2.6 και 2.7 αναφερόταν το ίδιο σχήμα της φωτεινής περιοχής στην 

οθόνη εντούτοις στην περίπτωση της 2.7 το σχήμα της φωτεινής περιοχής παρουσιαζόταν 

σε μεγέθυνση. Παρόλα αυτά παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των ποσοστών της 

συγκεκριμένης ιδέας και στις δύο ομάδες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Η ιδέα 2.8 παρουσιάζεται σε αμελητέο ποσοστό πριν από την παρέμβαση και στις 2 

ομάδες (3%) και αναφέρεται σε μια προϋπάρχουσα αντίληψη που στηρίζεται σε 

προηγούμενες εμπειρίες των μανθανόντων με φωτεινές πηγές, οπές και διαφράγματα 

(κυκλική φωτεινή κηλίδα). Αντιθέτως, η ιδέα 2.9 η οποία αναφέρεται μόνο από ένα άτομο 

της ΟΕ4, στηρίζεται σε εμπειρίες του ατόμου μέσα από τις διδακτικές παρεμβάσεις και 

στη δημιουργία της εναλλακτικής ιδέας πως ένας νηματώδης λαμπτήρας αντιστοιχεί σε 2 

σημειακούς λαμπτήρες.  

5.4.3.Ιδέες σε σχέση με διαγράμματα δημιουργίας σκιών 
 

Η κατηγορία 3 αφορούσε σε ιδέες που σχετίζονταν με τη δημιουργία διαγραμμάτων σκιών 

όταν ένα εμπόδιο παρεμβάλλεται μπροστά από μια ή περισσότερες φωτεινές πηγές. 

Φαίνεται μέσα από τις ιδέες που παρουσίασαν οι μανθάνοντες πως παρά τη μεγάλη 

εμπειρία που έχουν από φαινόμενα δημιουργίας σκιών που παρατηρούν στην 

καθημερινότητα δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσουν  επιστημονικώς αποδεκτά 

διαγράμματα σκιών (βλ. Πίνακα 30). 

 

Συγκεκριμένα, φαίνεται από την παρουσίαση των ποσοστών του επιστημονικά αποδεκτού 

διαγράμματος 3.1 πως οι μανθάνοντες και των 2 ομάδων δεν ήταν σε θέση να 

κατασκευάσουν ένα επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα σκιάς που να σχετίζεται με την 

απλούστερη μορφή διερεύνησης του φαινομένου (τοποθέτηση σφαίρας ανάμεσα σε ένα 

σημειακό λαμπτήρα και μια οθόνη). Φαίνεται, πως οι μανθάνοντες και στις 2 ομάδες 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την παρουσίαση του επιστημονικά 

αποδεκτού διαγράμματος (ΟΕ4=36% και ΠΟ2=33%), η οποία δεν φαίνεται να 

διαφοροποιείται ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

 

Η ιδέα 3.2 σχετίζεται άμεσα με την ιδέα 3.1 αφού σε αυτή κατηγοριοποιούνται όλες οι 

ιδέες που παρουσίαζαν το κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των ακτινών του φωτός και 

της σκιάς που σχηματιζόταν χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. Σε 

αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται μια ελάχιστη αύξηση των ποσοστών και των δύο 
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ομάδων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Η ιδέα 3.3 σχετιζόταν άμεσα με τις εμπειρίες 

των ατόμων πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και φαίνεται να ενισχύθηκε μέσα από τη 

διεξαγωγή των αντίστοιχων πειραμάτων. Συγκεκριμένα, σε αυτή περιλαμβανόταν το 

κατάλληλο διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται μπροστά 

από τη φωτεινή πηγή αναφέροντας πως αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται σε όλες τις 

αντίστοιχες περιπτώσεις (δηλ. εμπόδιο στην πορεία του φωτός) με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται σκοτάδι ή απουσία φωτός (σκιά) πίσω από το εκάστοτε εμπόδιο. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από την παρέμβαση και 

στις δύο ομάδες, ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάστηκε ελαφρά αύξηση των ποσοστών 

και στις δύο συνθήκες χωρίς να παρατηρείται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις 

μετατοπίσεις. Αντίθετα, στην υποκατηγορία 3.4 κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες που 

παρουσίασαν μόνο ένα διάγραμμα πρόσοψης σε τυχαίο μέγεθος (είτε αυτούσιο διάγραμμα 

χωρίς φωτεινές δέσμες ή κάποιου είδους συλλογισμό, είτε περιγραφή του ίδιου του 

διαγράμματος). Στην αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σημαντική μείωση των ποσοστών 

των ιδεών που παρουσιάστηκαν πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4, 

μετατόπιση 38%, ΠΟ2, μετατόπιση 34%) χωρίς να φαίνεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις δύο πειραματικές συνθήκες. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρούνται στην εναλλακτική ιδέα που παρουσιάζεται στην 

υποκατηγορία 3.5, αφού παρουσιάζεται ανάλογη μείωση των ποσοστών της 

συγκεκριμένης ιδέας στις 2 πειραματικές συνθήκες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

(σημαντική μείωση). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζει τη σκιά ως ένα είδος φωτός το 

οποίο χαρακτηρίζεται και ως αντανάκλαση του αντικειμένου στην οθόνη. Παρόλα αυτά, 

μετά τη διδακτική παρέμβαση δεν φαίνεται να υφίσταται η συγκεκριμένη ιδέα, με 

εξαίρεση ένα άτομο της ΟΕ4. 

 

Οι υποκατηγορίες ιδεών 3.6 και 3.7 σχετίζονται με ιδέες που παρουσιάζονται σε χαμηλά 

ποσοστά τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στις 2 ομάδες (η 3.7 

παρουσιάζεται μόνο στην ΟΕ4). Συγκεκριμένα, αναφέρονται σε μία ή δύο περιπτώσεις 

υποστηρίζοντας πως το φως κινείται ακανόνιστα προς όλες τις κατευθύνσεις (χωρίς να έχει 

ευθύγραμμη πορεία) με αποτέλεσμα να σχηματίζονται σκιές σε διάφορα σχήματα. Στην 

ιδέα 3.7 αναφέρεται η αντεστραμμένη σκιά ενός αντικειμένου σε μια οθόνη λόγω της 

ανάκλασης του φωτός πάνω σε αυτή. 
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Πίνακας 30. Ιδέες σε σχέση με διαγράμματα δημιουργίας σκιών 
 

Κατηγορία 3 
Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην 

πορεία διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  (ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
3.1. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα: Κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των ακτινών και της 

σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται ως εμπόδιο στην πορεία διάδοσης του φωτός. 
Αναφορά στη δημιουργία σκιάς η οποία ισοδυναμεί με την απουσία φωτός και καθορίζεται σε 
σχήμα και σε μέγεθος σύμφωνα με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στο χώρο. 

 

8% (3) 36% (13) 0% (0) 33% (11) 

 

3.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα: Κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των ακτινών 
και της σκιάς που σχηματίζεται χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. 

 

0% (0) 11% (4) 3% (1) 9% (3) 

 

3.3. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος πρόσοψης 
σκιάς με αναφορά στο γεγονός ότι οποιοδήποτε αντικείμενο που παρεμβάλλεται στην πορεία 
διάδοσης του φωτός αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να σχηματίζεται σκοτάδι/ 
απουσία φωτός/σκιά πίσω από αυτό.  

 

17% (6) 36% (13) 21% (7) 30% (10) 

 
3.4. Δημιουργία διαγράμματος πρόσοψης σκιάς χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία της ευθύγραμμης 

διάδοσης του φωτός ή κάποιου είδους συλλογισμός (σε τυχαίο μέγεθος). Σε ορισμένες 
περιπτώσεις γίνεται περιγραφή της πρόσοψης στη θέση του διαγράμματος. 

 
44% 
(16) 

 
6% (2) 

 
55% 
(18) 
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3.5. Η σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη. Η σκιά αποτελεί ένα είδος 
φωτός (σε ορισμένες περιπτώσεις ένα διάγραμμα πρόσοψης συνοδεύει τον αναφερόμενο 
συλλογισμό). 

 

22% (8) 3% (1) 15% (5) 0% (0) 

 

3.6. Το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και για αυτό το λόγο πίσω από ένα αντικείμενο που 
αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός υπάρχει σκιά (σε ορισμένες περιπτώσεις το σχήμα της 
σκιάς δεν θα είναι τρίγωνο, π.χ. θα είναι παραλληλόγραμμο). Η διάδοση του φωτός δεν 
καταγράφεται ως ευθύγραμμη, αλλά προς ακανόνιστες διευθύνσεις. 

 

3% (1) 6% (2) 3% (1) 6% (2) 

 

3.7. Περιγραφή ενός αντεστραμμένου σχήματος της σκιάς κάποιου αντικειμένου στην οθόνη λόγω 
της ανάκλασης του φωτός σε αυτό (σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης της 
σκιάς με αναφορά στο συγκεκριμένο συλλογισμό). 
 

6% (2) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 

3.8. Όταν δεν φτάνει φως στην οθόνη της πειραματικής διάταξης δεν μπορεί να σχηματιστεί σκιά- 
όσο πιο έντονο είναι το φως στην οθόνη τόσο πιο έντονη θα παρουσιαστεί η σκιά στην οθόνη 
(ισχύει και το αντίθετο). 

 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 
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Επιπρόσθετα, η ιδέα 3.8 αναφέρεται μόνο από 1 άτομο της ΠΟ2 σε προπειραματικό 

στάδιο και στηρίζεται στην προϋπάρχουσα αντίληψη του συγκεκριμένου ατόμου σε σχέση 

με τη μη ύπαρξη της σκιάς ενός αντικειμένου στις περιπτώσεις που το φως δεν ταξιδεύει 

μέχρι την οθόνη μιας πειραματικής διάταξης. Η συγκεκριμένη ιδέα στηρίζεται σε 

επιστημονικά αποδεκτή αντίληψη παρόλο που δεν παρέχεται περεταίρω εξήγηση του 

μηχανισμού που δεν επιτρέπει την εμφάνιση της σκιάς στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Συνολικά, ούτε στην κατηγορία 3 παρουσιάζεται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις 

μετατοπίσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στους μανθάνοντες των δύο πειραματικών 

συνθηκών. 

5.4.4.Ιδέες σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου 
 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδέες που σχετίζονται με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου που τοποθετείται στην πορεία της 

διάδοσης του φωτός. Η κύρια διερεύνηση των ατόμων στα αντίστοιχα πειράματα και στις 

2 πειραματικές συνθήκες στηρίζεται στις αλλαγές που προκαλούνται στο μέγεθος της 

σκιάς με τη μεταβολή των αποστάσεων ανάμεσα στη φωτεινή πηγή, το αντικείμενο και τη 

οθόνη καθώς και με το μέγεθος του αντικειμένου που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. 

 

Η παρουσίαση των ποσοστών των ιδεών καταδεικνύει κατά πόσο οι μετατοπίσεις των 

ποσοστών και οι αλλαγές που παρουσιάζονται στις 2 ομάδες διαφοροποιούνται ως προς 

την κατανόηση του αναφερόμενου φαινομένου (βλ. Πίνακα 31). Μέσα από τη συνολική 

παρουσίαση των ποσοστών των ιδεών που ομαδοποιήθηκαν στην κατηγορία 4 δεν 

φαίνεται ιδιαίτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αρχικά, στην ιδέα 4.1 που 

παρουσιάζει την επιστημονικά αποδεκτή αντίληψη σε σχέση με τις αποστάσεις φωτεινής 

πηγής–αντικειμένου-οθόνης  και του ρόλου που διαδραματίζουν στο μέγεθος της σκιάς, 

φαίνεται πως μόνο σε μεταπειραματικό στάδιο ήταν ικανοί οι μανθάνοντες να 

παρουσιάσουν το επιστημονικά αποδεκτό σκεπτικό. Σε προπειραματικό στάδιο δεν 

παρουσιάστηκε η επιστημονικά αποδεκτή αντίληψη από κάποια ομάδα, ενώ σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρατηρείται μια ελαφρώς αυξημένη μετατόπιση προς την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα από την ΠΟ2 έναντι της ΟΕ4 (ΠΟ2=24%, ΟΕ4=14%). 
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Πίνακας 31.  Ιδέες σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Κατηγορία 4 
Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
4.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου  στην οθόνη καθορίζεται 

από τις αποστάσεις του αντικειμένου από τον λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα, όσο 
μεγαλύτερη είναι η απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου τόσο μικρότερη είναι η σκιά που 
σχηματίζεται στην οθόνη, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αντικειμένου οθόνης τόσο 
μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται (θεωρείται πως κάθε φορά που μεταβάλλεται μια 
απόσταση οι άλλες αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες). Ο αναφερόμενος συλλογισμός 
συνοδεύεται από διάγραμμα. 

 

0% (0) 14% (5) 0% (0) 24% (8) 

 
4.2. Οι αποστάσεις αντικειμένου-λαμπτήρα και αντικειμένου-οθόνης καθορίζουν το μέγεθος της 

σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη είναι 
συνήθως μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου (χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους 
συλλογισμός). 

 

22% (8) 17% (6) 6% (2) 9% (3) 

 
4.3. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση (ή ταχύτητα) του φωτός. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η 
σκιά. 

 

0% (0) 3% (1) 21% (7) 0% (0) 

 
4.4. Αναφορά στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς-αναφέρεται μια από τις δύο 

αποστάσεις και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς: α) Όσο αυξάνεται η 
απόσταση πηγής αντικειμένου το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μειώνεται (ισχύει και το 
αντίθετο), β) Όσο αυξάνεται η απόσταση αντικειμένου-οθόνης το μέγεθος της σκιάς του 
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αντικειμένου αυξάνεται  (ισχύει και το αντίθετο). 
 
 
4.5. Λανθασμένη αναφορά στον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και 

αντικειμένου-φωτεινής πηγής, το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Το μέγεθος της σκιάς 
ενός αντικειμένου στην οθόνη αναφέρεται σύμφωνα με τις λανθασμένες αναφορές στις 
αποστάσεις που ισχύουν στην πειραματική διάταξη ως μικρότερο/ίσο/μεγαλύτερο από το 
μέγεθος του αντικειμένου. 

 

36%(13) 14% (5) 27% (9) 21% (7) 

 
4.6. Η σκιά ενός αντικειμένου παραμένει αμετάβλητη. Οι αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και 

αντικειμένου φωτεινής πηγής  δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το μέγεθος της σκιάς ενός 
αντικειμένου. 

 

11% (4) 0% (0) 9% (3) 0% (0) 

 
4.7. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το είδος της φωτεινής πηγής 

(όσο μικρότερη είναι φωτεινή πηγή τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σκιά). 
 

6% (2) 0% (0) 12% (4) 0% (0) 

 
4.8. Άσχετη/αντιφατική απάντηση. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Από την άλλη, η ιδέα 4.2 στηρίζεται σε επιστημονικά αποδεκτό σκεπτικό αλλά θεωρείται 

ελλιπής αφού αναφέρει σε γενικότερο επίπεδο πως οι αποστάσεις φωτεινής πηγής–

αντικειμένου–οθόνης επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου χωρίς να 

καθορίζεται με ποιο τρόπο. Παρόλα αυτά αναφέρεται πως συνήθως το μέγεθος της σκιάς 

του αντικειμένου είναι συνήθως μεγαλύτερο από το ίδιο αντικείμενο. Το γεγονός της 

καθημερινής εμπειρίας των ατόμων με τη συγκεκριμένη ιδέα επηρεάζει τα ποσοστά των 

ατόμων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις αφού παρουσιάζονται παρόμοια 

ποσοστά πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε κάθε πειραματική συνθήκη (στην 

ΟΕ4 παρουσιάζονται υψηλότερα ποσοστά από την ΠΟ2 τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις). Επιπρόσθετα, η ιδέα 4.4 συνδέεται με την 4.2 αφού αναφέρεται 

στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη, 

παρουσιάζοντας τον επιστημονικά αποδεκτό συλλογισμό σε μόνο μια από τις δύο 

περιπτώσεις μεταβολής των αποστάσεων (είτε την απόσταση λαμπτήρα–αντικειμένου ή 

την απόσταση αντικειμένου οθόνης). Σε αυτή την υποκατηγορία τα ποσοστά των 2 

ομάδων αυξάνονται κατά παρόμοιο τρόπο μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Αυτά τα 

αποτελέσματα συμπληρώνουν σε κάποιο βαθμό τα αποτελέσματα της υποκατηγορίας 4.1 

που σχετιζόταν με την επιστημονικά αποδεκτή αντίληψη σε σχέση με το ρόλο των 

συγκεκριμένων αποστάσεων στο μέγεθος της σκιάς. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 4.3, στην οποία αναφέρεται πως το μέγεθος της σκιάς 

μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Η συγκεκριμένη ιδέα 

αναφέρεται κυρίως από την ΠΟ2 σε προπειραματικό στάδιο ενώ μειώνεται δραματικά 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, η υποκατηγορία 4.5 παρουσιάζει μια 

λανθασμένη αναφορά των ατόμων και των 2 ομάδων σε σχέση με τον τρόπο που 

επηρεάζουν οι δύο αποστάσεις τη μεταβολή του μεγέθους της σκιάς ενός αντικειμένου.  

Παρόλο που παρουσιάζονται μειώσεις στα ποσοστά των ιδεών και των δύο ομάδων, δεν 

φαίνεται σημαντική μετατόπιση των ατόμων που ανέφεραν σε προπειραματικό στάδιο τη 

συγκεκριμένη εναλλακτική ιδέα προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Η ΟΕ4 

παρουσιάζει μεγαλύτερη μείωση από την ΠΟ2 στα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης 

ιδέας. 

 

Οι ιδέες 4.6 και 4.7 παρουσιάζονται σε προπειραματικό στάδιο και στις 2 ομάδες και 

αναφέρονται σε εναλλακτικές ιδέες που δεν σχετίζονται με την ιδέα διάδοσης του φωτός.  
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Πίνακας 32. Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου 
   

Κατηγορία 5 
Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
5.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Σύγκριση ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται για την εύρεση 

της σκιάς ενός αντικειμένου ή υπολογισμός των διαστάσεων του σχήματος της σκιάς υπό 
κλίμακα. Ορθοί υπολογισμοί και αναφορά των διαστάσεων και του σχήματος της σκιάς. 

 

6% (2) 47% (17) 0% (0) 30% (10) 

 
5.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Αναφορά στο κατάλληλο μέγεθος της σκιάς του 

αντικειμένου χωρίς να παρουσιάζονται υπολογισμοί ομοίων τριγώνων (χρήση της κατάλληλης 
κλίμακας ή των ανάλογων ποσών, χωρίς να δίνεται επεξήγηση). 

 

0% (0) 6% (2) 0% (0) 33% (11) 

 
5.3. Αναφορά σε λανθασμένο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου με βάση λανθασμένους 

υπολογισμούς που δεν στηρίζονται στην ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των 
ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται. 

 
 

25% (9) 25% (9) 33%(11) 6% (2) 

 
5.4. Εφαρμογή του συλλογισμού των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται ή της κατάλληλης 

κλίμακας χωρίς κατάληξη στο επιστημονικά αποδεκτό μέγεθος της σκιάς. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 12% (4) 

 
5.5. Αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και αποστάσεων-λανθασμένο 

αποτέλεσμα. 
 

25% (9) 14% (5) 3% (1) 3% (1) Γε
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5.6. Άσχετη απάντηση που δεν παρουσιάζει κάποιου είδους συλλογισμό-τυχαίοι υπολογισμοί. 
 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
5.7. Δεν γίνονται υπολογισμοί. Παρέχεται περιγραφική εξήγηση του σχήματος της σκιάς και 

αναφέρεται ποιοτικά το μέγεθος (μεγαλύτερο/μικρότερο/ίσο). Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αναφορά. 

 

44%(16) 6% (2) 64%(21) 15% (5) 
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Στη μια περίπτωση γίνεται αναφορά πως οι αποστάσεις δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε 

τρόπο το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου στην οθόνη ενώ στην άλλη αναφέρεται πως 

το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το είδος της φωτεινής 

πηγής. Σε μεταπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάζεται κάποια από τις δύο ιδέες από 

οποιαδήποτε ομάδα. 

 

Συνολικά, δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ως προς τις μετατοπίσεις των 

ατόμων από τις εναλλακτικές ιδέες προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Φαίνεται πως στην αναφερόμενη επιδίωξη (παράγοντες που 

επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς) οι δύο πειραματικές συνθήκες δεν διαφοροποιούνται σε 

τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί τη διερεύνηση κάποιου παράγοντα που επίδρασε στη 

διαφοροποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε σχέση με τη συγκεκριμένη 

μαθησιακή επιδίωξη. 

5.4.5.Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός 
αντικειμένου 
 

Η κατηγορία 5 περιλάμβανε όλους τους τρόπους με τους οποίους οι μανθάνοντες 

επιχείρησαν να υπολογίσουν το μέγεθος της σκιάς ενός συγκεκριμένου αντικειμένου σε 

μια συγκεκριμένη πειραματική διάταξη (βλ. έργο 2, δοκίμιο 2). Οι μανθάνοντες που 

κατάφεραν να υπολογίσουν το κατάλληλο μέγεθος της σκιάς ενός αντεστραμμένου 

τριγώνου χρησιμοποίησαν 2 διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι περιγράφονται στις ιδέες 5.1 

και 5.2. Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση οι μανθάνοντες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο 

των ομοίων τριγώνων, ενώ στη δεύτερη δημιούργησαν τη δική τους κλίμακα με βάση τα 

δεδομένα του διαγράμματος που τους δόθηκε, με αποτέλεσμα να υπολογίσουν 

διαγραμματικά τη σκιά του αντικειμένου στη βάση της αναφερόμενης κλίμακας. Από τα 

ποσοστά των δύο υποκατηγοριών φαίνεται πως μόνο 2 άτομα κατάφεραν να υπολογίσουν 

το κατάλληλο μέγεθος της σκιάς πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά, μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις συνυπολογίζοντας τα ποσοστά εμφάνισης των 2 ιδεών, η ΠΟ2 

φαίνεται να παρουσιάζει ελαφρώς ψηλότερα ποσοστά στην εύρεση του κατάλληλου 

μεγέθους της σκιάς του αντικειμένου, παρόλο που η ΟΕ4 παρουσιάζει ψηλότερο ποσοστό 

στη χρησιμοποίηση της μεθόδου των ομοίων τριγώνων για την εύρεση του κατάλληλου 

μεγέθους της σκιάς. 
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Οι υποκατηγορίες 5.3, 5.4, 5.5 και 5.6 παρουσιάζουν εναλλακτικές προσπάθειες των 

μανθανόντων και των δύο ομάδων για τον υπολογισμό της σκιάς του αντικειμένου τόσο 

πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα στην υποκατηγορία 5.3 

αναφέρεται το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου στη βάση λανθασμένων υπολογισμών 

που δεν στηρίζονται στην ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. Από την άλλη, στην 

περίπτωση 5.4 παρόλο που γίνεται η εφαρμογή των ομοίων τριγώνων ή της κατάλληλης 

κλίμακας δεν παρουσιάζεται το κατάλληλο μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

Παράλληλα, στην υποκατηγορία 5.5 παρουσιάζεται αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις 

ανάλογων ποσών και αποστάσεων παρουσιάζοντας λανθασμένο αποτέλεσμα. 

Επιπρόσθετα, στην υποκατηγορία 5.6 ένα άτομο της ΟΕ4 εμφανίζει σε μεταπειραματικό 

στάδιο άσχετη απάντηση που δεν παρουσιάζει κάποιου είδους συλλογισμό. Γενικότερα, 

σχεδόν σε όλες τις αναφερόμενες εναλλακτικές προσπάθειες παρουσιάζεται μείωση των 

ποσοστών των εναλλακτικών προσπαθειών των μανθανόντων για την εύρεση της μεθόδου 

της σκιάς και στις δύο ομάδες. 

 

Η υποκατηγορία 5.7 επιβεβαιώνει τη μετατόπιση των ιδεών των μανθανόντων από τις 

εναλλακτικές προσπάθειες στην κατάλληλη εφαρμογή είτε των ομοίων τριγώνων είτε της 

κατάλληλης κλίμακας. Αυτό το αποτέλεσμα παρουσιάζεται μέσα από τη σημαντική 

μείωση των ποσοστών της υποκατηγορίας 5.7 μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις τόσο στην 

ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ2. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζει περιγραφική 

εξήγηση του σχήματος της σκιάς του αντικειμένου και αναφέρεται σε αυτή με ποιοτικό 

τρόπο το μέγεθος της (μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση με το αντικείμενο). Σε κάποιες 

περιπτώσεις παρουσιάζεται και διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς να διεξάγεται 

οποιαδήποτε προσπάθεια ακριβούς υπολογισμού του μεγέθους της σκιάς του 

αντεστραμμένου τριγώνου της πειραματικής διάταξης. Τα αποτελέσματα στην 

υποκατηγορία 5.7 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των υποκατηγοριών 5.1 και 5.2 

καταδεικνύουν τη μετατόπιση των προσπαθειών των μανθανόντων από τις εναλλακτικές 

προσπάθειες στην επιστημονικά αποδεκτή εφαρμογή των ομοίων τριγώνων ή της 

κατάλληλης κλίμακας για την εύρεση του μεγέθους της σκιάς του αντεστραμμένου 

τριγώνου στην οθόνη. 
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5.4.6.Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται 
σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Οι ιδέες που κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία 6 σχετίζονται αποκλειστικά με μια 

πειραματική διάταξη στην οποία η φωτεινή πηγή τοποθετείται σε μεγάλη απόσταση από 

το αντικείμενο και την οθόνη με αποτέλεσμα η σκιά που σχηματίζεται στην οθόνη (εάν 

σχηματίζεται) να περιγράφεται με κάποιες ιδιαιτερότητες από τους μανθάνοντες (βλ. 

Πίνακα 33). Συγκεκριμένα, στις υποκατηγορίες 6.1 και 6.2 ομαδοποιούνται οι 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες για το μέγεθος και το σχήμα που θα έχει η σκιά του 

αντικειμένου στην αναφερόμενη περίπτωση.  

 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην περίπτωση που η φωτεινή πηγή τοποθετείται σε πολύ 

μακρινή απόσταση από το αντικείμενο, με αποτέλεσμα το μέγεθος της σκιάς του 

αντικειμένου να μειώνεται προσεγγίζοντας το πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου. Στην 

περίπτωση της 6.1 οι επεξηγήσεις των μανθανόντων τεκμηριώνονται με σχετικό 

διάγραμμα. Στην περίπτωση της 6.2 αναφέρεται ο ίδιος συλλογισμός χωρίς να 

παρουσιάζεται τεκμηρίωση με σχετικό διάγραμμα (μόνο ένα άτομο σε κάθε ομάδα τόσο 

πριν όσο και μετά την παρέμβαση δεν παρουσιάζει τη δημιουργία διαγράμματος 

αναφέροντας τον επιστημονικά αποδεκτό συλλογισμό). Στην περίπτωση της 

υποκατηγορίας 6.1 φαίνεται πως στην ΟΕ4 αναφέρεται από 3 άτομα σε μεταπειραματικό 

στάδιο ο επιστημονικά αποδεκτός συλλογισμός και υποστηρίζεται από διάγραμμα. 

Αντίθετα, στην ΠΟ2 η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται από 5 άτομα σε μεταπειραματικό 

στάδιο (15%), γεγονός που καταδεικνύει μια μικρή διαφοροποίηση στα ποσοστά της 

συγκεκριμένης ιδέας ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

 

Η υποκατηγορία 6.3 παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο από τις δύο ομάδες 

(από ένα άτομο), και δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο σκεπτικό αφού αναφέρει πως στην 

οθόνη θα δημιουργηθεί ένα ακανόνιστο σχήμα σκιάς (ή παραλληλόγραμμο, ή κύκλος) με 

αναφορά σε διάφορες προϋποθέσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά δεν 

παρουσιάζεται κάποιο συγκεκριμένο σκεπτικό. Από την άλλη, η υποκατηγορία 6.4 

προσεγγίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αφού σε αυτή αναφέρεται πως όταν η 

απόσταση φωτεινής πηγής και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του 

τριγώνου μειώνεται αισθητά, ενώ το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Η τεκμηρίωση του 

αναφερόμενου συλλογισμού στηρίζεται στο γεγονός πως οι ακτίνες φωτός που φτάνουν 

στο αντικείμενο εμποδίζονται να περάσουν και για αυτό το λόγο δημιουργείται σκιά.  
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Πίνακας 33. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Κατηγορία 6 
Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο 

και την οθόνη 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ (ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
6.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ μακριά από 

την οθόνη, το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με όταν βρίσκεται πιο 
κοντά και η μέγιστη μείωση που μπορεί να έχει είναι να φτάσει το πραγματικό μέγεθος 
του τριγώνου. Γίνεται διάγραμμα για τεκμηρίωση. 

 

3% (1) 8% (3) 0% (0) 15% (5) 

 
6.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ μακριά από 

την οθόνη το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με όταν βρίσκεται πιο 
κοντά και η μέγιστη μείωση που μπορεί να έχει είναι να φτάσει το πραγματικό μέγεθος 
του τριγώνου. Δεν γίνεται διάγραμμα για τεκμηρίωση. 

 

3% (1) 3% (1) 3% (1) 3% (1) 

 
6.3. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου είναι πολύ μεγάλη τότε η σκιά που 

δημιουργείται στην οθόνη έχει ακανόνιστο σχήμα (παραλληλόγραμμο, κύκλος, σε 
μερικές περιπτώσεις κάτω από προϋποθέσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς. 

 

3% (1) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
6.4. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν η απόσταση πηγής φωτός και 

αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και 
το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Το αντικείμενο (τρίγωνο) σταματάει τις ακτίνες φωτός 
που φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. 

 

25% (9) 50% (18) 21% (7) 36% (12) 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



353 
 

 
6.5. Άσχετη απάντηση. 
 

0% (0) 3% (1) 3% (1) 3% (1) 

 
6.6. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς 

του αντικειμένου (τριγώνου) μεγαλώνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. 
 

22% (8) 14% (5) 39% 
(13) 21% (7) 

 
6.7. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς 

του τριγώνου και το σχήμα της παραμένει το ίδιο ή μικρότερο γιατί η απόσταση 
αντικειμένου-οθόνης παραμένει σταθερή. 

 

14% (5) 8% (3) 0% (0) 0% (0) 

 
6.8. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε δεν θα σχηματιστεί 

κάτι στην οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη-θα είναι πολύ μακριά (ή 
αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). 

 

11% (4) 0% (0) 18% (6) 3% (1) 

6.9. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή ταχύτητα του φωτός. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη/μικρότερη 
σε μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 

17% (6) 3% (1) 12% (4) 0% (0) 

 
6.10.Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται (σε πολύ μεγάλη 

απόσταση) τότε δεν θα σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάνει μέχρι 
την οθόνη-θα είναι πολύ μακριά (ή αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). Το μέγεθος 
της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή ταχύτητα του φωτός. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα 
είναι η σκιά. 

 
 
 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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6.11.Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα:  Όταν η απόσταση πηγής φωτός και 
αντικειμένου αυξάνεται (σε μεγάλη απόσταση) τότε το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου 
μικραίνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Το τρίγωνο σταματάει τις 
ακτίνες φωτός που φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. Γίνεται 
διάγραμμα σε σχέση με τις αποστάσεις που αλλάζουν. 

 

0% (0) 11% (4) 0% (0) 18% 6) 
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Δεν γίνεται παρουσίαση της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και ο τρόπος με τον οποίο 

ταξιδεύουν από μακρινή απόσταση οι ακτίνες φωτός (π.χ. σχεδόν παράλληλη διάδοση).  

 

Στην υποκατηγορία 6.4 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του ποσοστού της 

συγκεκριμένης ιδέας και στις 2 ομάδες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, με την ΟΕ4 να 

επιτυγχάνει ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση (25%, έναντι του 15% που πέτυχε η ΠΟ2). Η 

υποκατηγορία 6.6 παρουσιάζει μια εναλλακτική αντίληψη στην αναφερόμενη πειραματική 

διάταξη αφού σε αυτή ομαδοποιούνται οι ιδέες που υποστηρίζουν πως το μέγεθος της 

σκιάς του τριγώνου μεγαλώνει αισθητά με την αύξηση της απόστασης φωτεινής πηγής-

αντικειμένου, ενώ το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε 

υψηλά ποσοστά πριν από την παρέμβαση και από τις 2 ομάδες ενώ μετά την παρέμβαση 

παρουσιάζεται σε χαμηλότερα αλλά υπολογίσιμα ποσοστά (ΟΕ4=14%, ΠΟ2=21%). 

Ανάλογη μείωση των ποσοστών της συγκεκριμένης ιδέας παρουσιάζεται στις 2 ομάδες. 

 

Η υποκατηγορία 6.7 εμφανίζεται μόνο από την ΟΕ4 σε χαμηλά ποσοστά τόσο πριν όσο 

και μετά την παρέμβαση παρουσιάζοντας κάποια μείωση σε μεταπειραματικό στάδιο.  Η 

συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται στο μέγεθος της σκιάς του τριγώνου το οποίο δεν 

διαφοροποιείται ή γίνεται μικρότερο από το αρχικό μέγεθος της σκιάς (στην αρχική 

απόσταση φωτεινής πηγής αντικειμένου) με τεκμηρίωση του αναφερόμενου συλλογισμού, 

την αμετάβλητη απόσταση του αντικειμένου και της οθόνης. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν 

συνάδει με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και παρουσιάζεται σε μειωμένο ποσοστό 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Η υποκατηγορία 6.8 παρουσιάζει την πρακτική αντίληψη του φαινομένου από τους 

μανθάνοντες όπως το παρατηρούν στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται 

πως στην αναφερόμενη πειραματική διάταξη δεν θα σχηματιστεί σκιά στην οθόνη γιατί 

απλά δεν θα φτάνει οποιοδήποτε φως από τη φωτεινή πηγή στην οθόνη λόγω μακρινής 

απόστασης, ώστε να γίνεται διακριτή η σκιά (σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται αναφορά για 

αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). Τα ποσοστά της συγκεκριμένης ιδέας 

ελαχιστοποιούνται (ΟΕ4=0%, ΠΟ2=3%) μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις δύο 

ομάδες κατά ανάλογο τρόπο. Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στην 

υποκατηγορία 6.9 αφού το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση (ή 

την ταχύτητα) του φωτός. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση 

του φωτός τόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη θα είναι η σκιά του αντικειμένου. Ανεξαρτήτως 

μεγέθους του αντικειμένου τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας μειώνονται 
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σημαντικά μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις δύο ομάδες, χωρίς να παρουσιάζεται 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση.  

 

Η ιδέα που παρουσιάζεται στην υποκατηγορία 6.10, παρουσιάζει ένα συνδυασμό των 

εναλλακτικών ιδεών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας 6 αφού 

υποστηρίζεται πως το μέγεθος της σκιάς που παρουσιάζεται εξαρτάται από την ένταση ή 

την ταχύτητα του φωτός, ενώ παράλληλα αναφέρεται πως η αυξημένη απόσταση της 

φωτεινής πηγής και του αντικειμένου θα αποτελέσουν την αιτία για τη δημιουργία 

αμυδρής σκιάς ή σκιάς ακανόνιστου σχήματος. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται μόνο από 

ένα άτομο της ΟΕ4 σε προπειραματικό στάδιο. 

 

Η τελευταία υποκατηγορία (6.11) της κατηγορίας 6 αποτελεί μια ελλιπή αλλά 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αφού υποστηρίζεται πως με την αύξηση της απόστασης 

φωτεινής πηγής και αντικειμένου προκαλείται μείωση του μεγέθους της σκιάς του 

αντικειμένου, ενώ το σχήμα του τριγώνου παραμένει το ίδιο, λόγω του εμποδίου του 

αντικειμένου (τριγώνου) που βρίσκεται στην πορεία του φωτός. Η διαφοροποίηση της 

συγκεκριμένης ιδέας από την 6.4 είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η εξήγηση του 

συλλογισμού συνοδεύεται από το αντίστοιχο διάγραμμα διάδοσης του φωτός. Η 

συγκεκριμένη υποκατηγορία ιδεών και στις 2 ομάδες παρουσιάζεται μόνο σε 

μεταπειραματικό στάδιο και από τις δύο ομάδες (ΟΕ4=11%, ΠΟ2=18%). 

 

Συνολικά, από τις ιδέες που παρουσιάζονται στην κατηγορία 6, παρόλο που παρουσιάζεται 

μια τάση για μεγαλύτερη μετατόπιση στην ΠΟ2 από τις εναλλακτικές στις επιστημονικά 

αποδεκτές αντιλήψεις σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο, δεν παρουσιάζεται 

σημαντική διαφοροποίηση στα αποτελέσματα των ιδεών των δύο ομάδων. Οι μετατοπίσεις 

στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται με ανάλογο τρόπο ανάμεσα στις δύο 

ομάδες με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης σε όλους τους μανθάνοντες χωρίς να παρουσιάζεται ιδιαίτερη διαφοροποίηση 

στην αναφερόμενη βελτίωση. 

5.4.7.Ιδέες σε σχέση με αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
 

Στην κατηγορία 7 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες σε σχέση με τις αρχικές αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές όπως παρουσιάστηκαν πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

(βλ. Πίνακα 34).  
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Πίνακας 34. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 7 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ              

(ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
7.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το ματζέντα 

και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα 

 

0% (0) 39% (14) 0% (0) 18% (6) 

 
7.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το ματζέντα 

και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα  
Κόκκινο + Μπλε + Πράσινο = Μαύρο 

 

0% (0) 56% (20) 0% (0) 82% (27) 

7.3. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 
ζωγραφική. Τα επικρατέστερα βασικά χρώματα που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε 
και το κίτρινο και οι κύριες αναμείξεις είναι:  
Κόκκινο + κίτρινο = πορτοκαλί 
Μπλε + κόκκινο = μωβ 
Μπλε + κίτρινο = πράσινο 

 

47% 
(17) 3% (1) 52% 

(17) 0% (0) 

 
7.4. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 0% (0) 0% (0) 9% (3) 0% (0) Γε
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ζωγραφική. Το μαύρο και το άσπρο είναι χρώματα που δεν μπορούν να φτιαχτούν από άλλα 
(είναι βασικά). 

 
 
7.5. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 

ζωγραφική. Με το άσπρο δημιουργείται το ροζ και το γαλάζιο (ή παράγονται ανοιχτόχρωμες 
ή σκουρόχρωμες αποχρώσεις). 

 

6% (2) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
7.6. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 

ζωγραφική. Τα επικρατέστερα χρώματα που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και το 
κίτρινο και οι κύριες αναμείξεις είναι: κόκκινο + κίτρινο = πορτοκαλί, μπλε + κόκκινο = 
μωβ, μπλε + κίτρινο = πράσινο. Με το άσπρο φτιάχνονται πιο ανοιχτόχρωμα χρώματα ή 
σκουρόχρωμα χρώματα και η ανάμειξη του μαύρου και του άσπρου δίνει γκρίζο χρώμα. 

 

42% 
(15) 0% (0) 30% 

(10) 0% (0) 

 
7.7. Από τα βασικά χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα δευτερεύοντα χρώματα (π.χ. 

πράσινο, πορτοκαλί, μωβ, καφέ κλπ). 
 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
7.8. Όταν αναμειχθούν όλα τα χρώματα των βαφών δίνουν το άσπρο  χρώμα. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Οι περισσότερες από αυτές ήταν αναμενόμενες σε σχέση με τις εμπειρίες των ατόμων στις 

βαφές. Ωστόσο, παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ποσοστά εμφάνισης τους καθώς 

και στις μετατοπίσεις που παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε επιστημονικά αποδεκτές και 

εναλλακτικές αντιλήψεις στο υπό μελέτη συγκείμενο. 

 

Οι υποκατηγορίες 7.1 και 7.2 οι οποίες αφορούν στις επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις 

για τις αρχικές αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, παρουσιάζονται σχεδόν από όλους 

τους μανθάνοντες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 ομάδες. Αντίθετο 

αποτέλεσμα παρουσιάζεται ανάμεσα στους μανθάνοντες και των 2 ομάδων σε 

προπειραματικό στάδιο αφού οι ίδιες ιδέες παρουσιάζονται σε μηδενικό ποσοστό πριν από 

τις διδακτικές παρεμβάσεις. Η εναλλακτική ιδέα που παρουσιάζεται στην υποκατηγορία 

7.3 περιγράφει τις αρχικές εμπειρίες που έχουν τα άτομα και των δύο ομάδων στη 

ζωγραφική αφού αναφέρονται διαφορετικά κύρια χρώματα που παράγουν διαφορετικές 

αρχικές αναμείξεις στις βαφές (π.χ. κόκκινο, κίτρινο και μπλε). Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται από τον ίδιο αριθμό ατόμων πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις (17) ενώ 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις αναφέρεται μόνο από ένα άτομο της ΟΕ4.  

 

Οι ιδέες 7.4 και 7.5 που παρουσιάζονται στις ομώνυμες υποκατηγορίες αναφέρονται σε 

διάφορα χρώματα ως κύρια με ιδιαίτερη αναφορά στο μαύρο και στο άσπρο χρώμα και 

στον τρόπο που τα δύο «χρώματα» επηρεάζουν τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 

(π.χ. με το μαύρο φτιάχνονται σκουρόχρωμα χρώματα, ενώ με το άσπρο φτιάχνονται 

ανοιχτόχρωμα χρώματα). Οι ιδέες αυτές παρουσιάζονται μόνο σε προπειραματικό στάδιο 

από τις δύο ομάδες και δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στην 

εννοιολογική κατανόηση που επιτυγχάνεται στις 2 ομάδες στο συγκεκριμένο στάδιο αφού 

αφορούν αποσπασματικές περιπτώσεις μανθανόντων που περιγράφουν εμπειρίες τους στη 

ζωγραφική. 

 

Η υποκατηγορία 7.6 αποτελεί το συνδυασμό των υποκατηγοριών 7.3 και 7.5 αφού σε αυτή 

αναφέρονται οι πιο διαδεδομένες αναμείξεις χρωμάτων που στηρίζονται στις εμπειρίες των 

ατόμων στη ζωγραφική με επιπρόσθετη αναφορά στο μαύρο και στο άσπρο στις 

αναμείξεις των χρωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε 

αρκετά ψηλά ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=42%, ΠΟ2=30%), ενώ 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις δεν παρουσιάζεται καθόλου, γεγονός που καταδεικνύει 

τη μετατόπιση των ατόμων από τη συγκεκριμένη ιδέα προς την επιστημονικά αποδεκτή 

ιδέα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται ακόμη 2 ιδέες (7.7 και 7.8) από δύο άτομα των δύο 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



360 
 

ομάδων οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αντιλήψεις τους σχετικά με τις αναμείξεις 

χρωμάτων στη ζωγραφική. Η ιδέα 7.8 αναφέρεται στην ανάμειξη όλων των χρωμάτων με 

αποτέλεσμα την παραγωγή του λευκού «χρώματος» στις βαφές σε μεταπειραματικό 

στάδιο (ΟΕ4=3%), γεγονός που καταδεικνύει ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει 

κατανοήσει ότι το λευκό δεν συγκαταλέγεται στους συνδυασμούς των χρωμάτων στις 

βαφές. 

 

Συνολικά, μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κατηγορίας 7 παρατηρείται 

μια συνολική μετατόπιση των ατόμων από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες για τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Φαίνεται πως, οι 

μανθάνοντες και των δύο ομάδων δεν δυσκολεύτηκαν στην κατάλληλη αναγνώριση των 

αναμείξεων των αρχικών χρωμάτων στις βαφές σε μεταπειραματικό στάδιο και στην 

παραγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος το οποίο διέφερε από τις αρχικές τους ιδέες. Η 

παρουσίαση των ιδεών που ομαδοποιούνται στις κατηγορίες 8 και 9 παρέχουν τη συνολική 

εικόνα της βελτίωσης της κατανόησης των μανθανόντων σε σχέση με τις αναμείξεις 

χρωμάτων στις βαφές και στις δύο πειραματικές συνθήκες. 

5.4.8.Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
 

Η κατηγορία 8 σχετίζεται με τις ιδέες που κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία 7. 

Ωστόσο, οι ιδέες που κατηγοριοποιούνται σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται στην 

αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων των βαφών, πέρα από τις ιδέες για τις αναμείξεις των 

χρωμάτων που κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία 7 (βλ. Πίνακα 35). Συγκεκριμένα η 

ιδέα 8.1 αντικατοπτρίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα όπως παρουσιάστηκε από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των μανθανόντων σε μεταπειραματικό στάδιο. Η αναγνώριση 

των χρωμάτων κυανό, ματζέντα και κίτρινου ως κυρίων χρωμάτων στις βαφές δεν 

παρουσιάστηκε σε προπειραματικό στάδιο από κάποια ομάδα. Παρόλα αυτά μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και οι δύο ομάδες παρουσίασαν αρκετά ψηλά ποσοστά στη 

συγκεκριμένη ιδέα (ΟΕ4=75%, ΠΟ2=88%).    
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Πίνακας 35. Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 8 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
8.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα τρία κύρια χρώματα (κυανό, ματζέντα, κίτρινο) μπορούν 

να δημιουργήσουν όλα τα υπόλοιπα χρώματα μέσα από διαφορετικές αναμείξεις και 
διαφορετικές αναλογίες. Από τα κύρια χρώματα δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα. Τα κύρια 
χρώματα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από τα άλλα χρώματα. 

 

0% (0) 75% (27) 0% (0) 88% (29) 

 
8.2. Τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και μπλε είναι τα κύρια χρώματα και δεν μπορούν να 

σχηματιστούν από άλλα χρώματα. 
 

17% (6) 0% (0) 12% (4) 0% (0) 

 
8.3. Το μαύρο και το άσπρο είναι τα κύρια χρώματα γιατί δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα 

χρώματα. 
 

31% 
(11) 14% (5) 27% (9) 9% (3) 

 
8.4. Τα βασικά χρώματα που είναι το κόκκινο, το μπλε, το κίτρινο, το μαύρο και το άσπρο δεν 

μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Όλα τα άλλα χρώματα μπορούν να 
δημιουργηθούν από αυτά. 

 

17% (6) 0% (0) 30% 
(10) 0% (0) 

 
8.5. Όλα τα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από άλλα χρώματα-δεν υπάρχουν χρώματα που 

να μην μπορούν να δημιουργηθούν από άλλα χρώματα. 
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8.6. Αναφέρονται διάφορα χρώματα ως κύρια, με το συλλογισμό πως τα κύρια χρώματα 
δημιουργούν όλα τα υπόλοιπα χρώματα και για αυτό ονομάζονται κύρια. 

 
8% (3) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
8.7. Για να φτάσει ένα χρώμα στα μάτια ενός παρατηρητή, σημαίνει πως πάνω στο χρώμα φτάνει 

«κανονικό φως» και στη συνέχεια μετατρέπεται φτάνοντας στη συγκεκριμένη μορφή στα 
μάτια του παρατηρητή. 

 

0% (0) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
8.8. Αναφορά παραδείγματος τροχού που γυρίζει με διαφορετικά χρώματα, διαφορετικών 

συχνοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση μόνο το λευκό είναι ορατό γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να δει πολλά χρώματα μαζί. 

 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
8.9. Άσχετη απάντηση/καμία απάντηση. 
 

11% (4) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 
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Στις υποκατηγορίες ιδεών 8.2, 8.3, 8.4 και 8.6 αναφέρονται διάφορα χρώματα ως κύρια 

χρώματα στις βαφές, τεκμηριώνοντας τις αντίστοιχες αντιλήψεις με το σκεπτικό πως τα 

κύρια χρώματα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από άλλα χρώματα. Σε όλες τις ιδέες 

παρουσιάζεται σημαντική μείωση των ποσοστών εμφάνισης τους μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις και στις δύο ομάδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η υποκατηγορία 8.3, 

η οποία αναφέρεται στα χρώματα μαύρο και άσπρο ως κύρια χρώματα στις βαφές. Οι 

συγκεκριμένες ιδέες παρουσιάστηκαν και στις 2 ομάδες πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις σε υπολογίσιμα ποσοστά (ΟΕ4=31%, ΠΟ2=27%) και παρά τη μείωση τους 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις εξακολούθησαν να υφίστανται και στις δύο ομάδες αφού 

παρουσιάστηκαν από κάποια άτομα (ΟΕ4=14%, ΠΟ2= 9%).  

 

Στην υποκατηγορία 8.5 ομαδοποιούνται ιδέες που διαφοροποιούνται από τις 

αναφερόμενες υποκατηγορίες αφού δεν αναφέρονται συγκεκριμένα χρώματα ως κύρια, 

αλλά υποστηρίζεται πως όλα τα χρώματα μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα και 

δεν υπάρχουν χρώματα που να μην μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται κυρίως σε προπειραματικό στάδιο, ενώ μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις μειώνεται αισθητά και από τις δύο ομάδες.   

 

Οι ιδέες που παρουσιάζονται στις υποκατηγορίες 8.7 και 8.8 παρόλο που εμφανίζονται 

μόνο σε προπειραματικό στάδιο της ΠΟ2 από αμελητέο αριθμό μανθανόντων, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση του φωτός με 

τα χρώματα όπως γίνονται αντιληπτά από τους παρατηρητές. Στην ιδέα 8.7 αναφέρεται 

πως για να γίνει αντιληπτό ένα χρώμα από κάποιον παρατηρητή πρέπει το κανονικό φως 

που φτάνει στο χρώμα να μετατραπεί με κάποιο τρόπο και να φτάσει στα μάτια του 

παρατηρητή το έγχρωμο φως με το χρώμα της βαφής (ή του έγχρωμου αντικειμένου). 

Παράλληλα, στην ιδέα 8.8 αναφέρεται το παράδειγμα του έγχρωμου τροχού (με 

διαφορετικά χρώματα), ο οποίος κατά τη διάρκεια που γυρίζει γρήγορα γίνεται αντιληπτός 

ως λευκός από κάποιον παρατηρητή. Παρά την αναφορά στο συγκεκριμένο φαινόμενο 

παρουσιάζεται η εναλλακτική εξήγηση πως το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί 

πολλά χρώματα μαζί (συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται από 1 άτομο της ΠΟ2 σε 

προπειραματικό στάδιο). 

 

Συνολικά, στην κατηγορία 8 φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων και στις 

2 ομάδες μετατοπίζεται από τις εναλλακτικές αντιλήψεις προς την επιστημονικά αποδεκτή 

ιδέα που κατηγοριοποιεί τα χρώματα κυανό, ματζέντα και κίτρινο ως κύρια χρώματα στις 
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βαφές, με το συλλογισμό πως δεν μπορούν να δημιουργηθούν από άλλα χρώματα. Δεν 

παρουσιάζεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 ομάδες σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των ιδεών στην κατηγορία 8 και οι μετατοπίσεις που παρατηρούνται 

φαίνεται να είναι ανάλογες στις 2 ομάδες. 

5.4.9.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το 
φως 
 

Οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο της κατηγορίας 9 δεν ομαδοποιήθηκαν στις δύο 

προηγούμενες υποκατηγορίες γιατί αποτελούν ιδέες που προέκυψαν από συγκεκριμένο 

έργο αξιολόγησης στο οποίο αξιολογούνταν οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως σε 

σχέση με το έγχρωμο φως πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις για το έγχρωμο φως (έργο 

3, δοκίμιο 3) (βλ. Πίνακα 36). Στο συγκεκριμένο έργο η αναφορά των κύριων αναμείξεων 

των βαφών παρουσιάστηκε μόνο σε μεταπειραματικό στάδιο από τις δύο ομάδες, αλλά σε 

διαφορετικά ποσοστά από αυτά που παρουσιάστηκαν στην κατηγορία 7. Συγκεκριμένα, η 

ΟΕ4 παρουσίασε μικρότερο ποσοστό από την ΠΟ2 σε σχέση με την εμφάνιση της 

συγκεκριμένης ιδέας (ΟΕ4=36%, ΠΟ2=79%), αποτέλεσμα το οποίο δεν συνάδει με την 

ίδια ιδέα της κατηγορίας 7 η οποία παρουσιάστηκε μέσα από διαφορετικό έργο 

αξιολόγησης (έργο 1, δοκίμιο 3). Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν από τις δύο 

ομάδες στην υποκατηγορία 9.1 συνδέονται με τα αποτελέσματα της υποκατηγορίας 9.2. 

Στην αναφερόμενη υποκατηγορία ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που αναφέρονται στο γεγονός 

πως οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως και στις βαφές δεν διαφέρουν ως προς τα 

χρώματα που προκύπτουν ως μείγμα. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε αρκετά 

ψηλό ποσοστό πριν από την παρέμβαση και από τις δύο ομάδες, ενώ μετά την παρέμβαση 

παρουσίασε σημαντική μείωση τόσο στην ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ2. Παρόλα αυτά, φαίνεται 

πως η μείωση στην ΠΟ2 ήταν μεγαλύτερη από την ΟΕ4 (ΟΕ4=52%, ΠΟ2=67%). 

 

Στην υποκατηγορία 9.3 γίνεται αναφορά στο γεγονός πως οι αναμείξεις των χρωμάτων στο 

φως διαφέρουν από τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές χωρίς όμως να διευκρινίζεται 

με ποιο τρόπο διαφέρουν και χωρίς να παρουσιάζεται οποιοσδήποτε συλλογισμός πέρα 

από τη συγκεκριμένη αναφορά. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε αρκετά χαμηλό 

ποσοστό και από τις δύο ομάδες (δεν παρουσιάστηκε σε μεταπειραματικό στάδιο από την 

ΠΟ2). 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



365 
 

Πίνακας 36. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 
 

Κατηγορία 9 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
9.1. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το ματζέντα 

και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα                                                    
Κόκκινο + Μπλε + Πράσινο = Μαύρο 
 

0% (0) 36% (13) 0% (0) 79% (26) 

 
9.2. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αναμείξεις των χρωμάτων 

στις βαφές (τυχαία χρώματα ως κύρια και αναμείξεις με βάση την εμπειρία των ατόμων στη 
ζωγραφική). 

97%(35) 44% (16) 79%(26) 12% (4) 

 
9.3. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις στις βαφές, χωρίς να 

διευκρινίζεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο διαφέρουν. 
3% (1) 8% (3) 12% (4) 0% (0) 

 
9.4. Η ταχύτητα του φωτός καθορίζει τα χρώματα που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. 0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
9.5. Η ανάμειξη όλων των βασικών χρωμάτων δίνει λευκό χρώμα και στο φως και στις βαφές. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3% (1) 

 
9.6. Τα βασικά χρώματα στο φως είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. 0% (0) 11% (4) 0% (0) 6% (2) 

 
9.7. Καμία απάντηση/άσχετη απάντηση 
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Επιπρόσθετα, 1 άτομο της ΠΟ2 ανέφερε σε προπειραματικό στάδιο πως η ταχύτητα του 

φωτός είναι αυτή που καθορίζει τα χρώματα που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι, 

αντίληψη που απορρέει ενδεχομένως από τις προϋπάρχουσες γνώσεις του συγκεκριμένου 

ατόμου (9.4). Η υποκατηγορία 9.5 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της 

υποκατηγορίας 9.2 αφού γίνεται αναφορά στην ομοιότητα των αναμείξεων των χρωμάτων 

στο φως και στις βαφές. Συγκεκριμένα, 1 άτομο της ΠΟ2 αναφέρει σε μεταπειραματικό 

στάδιο πως η ανάμειξη όλων των κυρίων χρωμάτων δίνει λευκό χρώμα τόσο στο φως όσο 

και στις βαφές. Επιπρόσθετα, μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων τόσο στην ΟΕ4 όσο και 

στην ΠΟ2, ανέφεραν πως τα κύρια χρώματα στο φως είναι το κόκκινο, το πράσινο και το 

μπλε.  

 

Το ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την κατηγορία 9 είναι το γεγονός της 

διαφοροποίησης κάποιων αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν στην κατηγορία 7. Ο 

σχηματισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας στόχευε στη διερεύνηση αυτής της 

διαφοροποίησης και στην εξαγωγή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 

αναφερόμενη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, φαίνεται μέσα από τις 

συγκεκριμένες ιδέες πως δεν παρουσιάζεται η οποιαδήποτε σημαντική διαφοροποίηση 

στις μετατοπίσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στις 2 ομάδες, πέρα από τα αποτελέσματα 

της κατηγορίας 9 όσον αφορά στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Στην κατηγορία 9 

παρουσιάζεται μεγαλύτερη μετατόπιση των ιδεών των ατόμων προς την επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα στην ΠΟ2.  

5.4.10.Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως 
 

Οι κατηγορίες 10, 11, 12 και 13 προέκυψαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου 4 για το έγχρωμο 

φως. Η πρώτη κατηγορία ιδεών αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των ιδεών σε σχέση με 

την ομαδοποίηση των χρωμάτων σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά (κατηγορία 

10) (βλ. Πίνακα 37). Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 10.1, σχετικά με την κατάλληλη 

αναγνώριση όλων των κυρίων, των δευτερευόντων και των συμπληρωματικών χρωμάτων 

και των συνδυασμών τους δεν παρουσιάστηκε από κάποια ομάδα πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Ωστόσο, παρουσιάστηκε από όλα σχεδόν τα άτομα και των δύο ομάδων σε 

μεταπειραματικό στάδιο (ΟΕ4=97%, ΠΟ2=91%). Αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει πως 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις όλοι σχεδόν οι μανθάνοντες και στις 2 πειραματικές 

συνθήκες ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν όλα τα χρώματα στο 

έγχρωμο φως.  
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Στην υποκατηγορία 10.2 ομαδοποιήθηκαν όλες οι εναλλακτικές ιδέες οι οποίες 

αναφέρονταν στις αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός με βάση την εμπειρία τους στις 

βαφές και γενικότερα στη ζωγραφική, χωρίς να διευκρινίζονται τα χρώματα σε κύρια, 

δευτερεύοντα και συμπληρωματικά. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε αρκετά ψηλό 

ποσοστό πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις τόσο στην ΟΕ4 (72%) όσο και στην ΠΟ2 

(52%), ενώ δεν παρουσιάστηκε σε κάποια από τις δύο ομάδες μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις.  

 

Όλες οι υπόλοιπες υποκατηγορίες ιδεών παρουσίασαν εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με 

αναμείξεις των χρωμάτων (αναφέρονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στις βαφές και 

στη ζωγραφική) και παρουσιάστηκαν σε χαμηλά ποσοστά κυρίως σε προπειραματικό 

στάδιο και από τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, στις υποκατηγορίες ιδεών 10.3, 10.4, 10.6, 

10.7, 10.8 και 10.9 αναφέρονται αντιλήψεις όπως: α) τα συμπληρώματα των κυρίων 

χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν κάτι στα βασικά χρώματα, β) τα συμπληρωματικά 

χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις 2 ή περισσοτέρων χρωμάτων, γ) 

τα δευτερεύοντα και τα συμπληρωματικά χρώματα είναι τα ίδια και είναι αυτά που 

προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων, δ) συμπληρωματικά χρώματα 

ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα χρώματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη 

χρωμάτων για την παραγωγή δευτερευόντων χρωμάτων, ε) τα δευτερεύοντα χρώματα 

παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων και τα συμπληρωματικά χρώματα παράγονται 

από την ανάμειξη των δευτερευόντων χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή διαφορετικών 

αναλογιών ή είναι τα τρία κύρια χρώματα μεταξύ τους κλπ. 

 

Ένα άτομο της ΠΟ2 ανέφερε σε μεταπειραματικό στάδιο πως τα συμπληρωματικά 

χρώματα στο φως είναι το κυανό, το κίτρινο και το ματζέντα χωρίς όμως να επεξηγεί το 

συλλογισμό του (υποκατηγορία 10.5). Επιπρόσθετα, ελάχιστος αριθμός ατόμων και από 

τις 2 ομάδες αναφέρει σε μεταπειραματικό στάδιο όλα τα κύρια και τα δευτερεύοντα 

χρώματα του φωτός χωρίς να μπορεί να αναγνωρίσει τα συμπληρωματικά χρώματα. Γε
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Πίνακας 37. Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως 
 

Κατηγορία 10 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ (ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
10.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλη αναγνώριση όλων των κυρίων, των 

δευτερευόντων και των συμπληρωματικών χρωμάτων, καθώς και των συνδυασμών των 
κυρίων χρωμάτων. 

 

0% (0) 97% (35) 0% (0) 91% (30) 

 
10.2. Γίνονται οι αναμείξεις χρωμάτων με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική, χωρίς 

να διευκρινίζονται τα κύρια, τα δευτερεύοντα και τα συμπληρωματικά χρώματα, με βάση 
κάποιο σκεπτικό/κανόνα. 

 

72% 
(26) 0% (0) 52% 

(17) 0% (0) 

 
10.3. Τα δευτερεύοντα χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των βασικών 

χρωμάτων. Οι αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός γίνονται με βάση την εμπειρία των 
ατόμων στις βαφές. 

 

8% (3) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
10.4. Τα συμπληρώματα των κυρίων χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν κάτι στα βασικά ή 

είναι οι κοινές περιοχές του διαγράμματος. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των 
ατόμων στη ζωγραφική. 

 

3% (1) 0% (0) 9% (3) 0% (0) 

 
10.5. Τα συμπληρωματικά χρώματα στο φως  είναι το κίτρινο, το κυανό και το ματζέντα. 
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10.6.Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις 2 ή 

περισσοτέρων χρωμάτων. Γίνονται αναμείξεις των χρωμάτων με βάση την εμπειρία των 
ατόμων στις βαφές. 

 

3% (1) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
10.7. Τα δευτερεύοντα χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα είναι τα ίδια χρώματα και είναι 

αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με 
βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 

 

6% (2) 0% (0) 15% (5) 0% (0) 

 
10.8.Συμπληρωματικά χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα χρώματα που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη χρωμάτων για την παραγωγή δευτερευόντων χρωμάτων. 
Δευτερεύοντα ονομάζονται τα χρώματα που παράγονται από τις αναμείξεις των κυρίων 
χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στις βαφές. 

 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.9.Τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων και τα συμπληρωματικά 

χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των δευτερευόντων χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή 
διαφορετικών αναλογιών ή είναι τα τρία κύρια χρώματα μεταξύ τους ή των κυρίων με άλλα 
δευτερεύοντα. Όλες οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις γνώσεις των ατόμων στη ζωγραφική. 

 

6% (2) 0% (0) 15% (5) 0% (0) 

 
10.10.Αναγνώριση όλων των συνδυασμών των κυρίων χρωμάτων. Δεν αναγνωρίζονται τα 

συμπληρωματικά χρώματα. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 6% (2) 
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Συνολικά, μέσα από την κατηγορία 10 φαίνεται πως η κοινώς διαδεδομένη αντίληψη σε 

σχέση με το έγχρωμο φως και τα χρώματα σε προπειραματικό στάδιο, είναι πως όλα τα 

χρώματα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο κατά τις αναμείξεις τους τόσο στο φως όσο 

και στις βαφές. Φαίνεται πως τα άτομα δεν έχουν ιδιαίτερες εμπειρίες με τις αναμείξεις 

των χρωμάτων στο φως πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά, μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτές 

και από τις δύο ομάδες αναγνώρισαν επαρκώς όλες τις αναμείξεις των χρωμάτων και τα 

κατηγοριοποίησαν σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά χρώματα σύμφωνα  με 

τον επιστημονικά αποδεκτό τρόπο. Η μετατόπιση των μανθανόντων από τις εναλλακτικές 

ιδέες για το έγχρωμο φως στην κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη διάδοση του και 

τα φαινόμενα που τη χαρακτηρίζουν, τεκμηριώνεται μέσα από τα ποσοστά εμφάνισης των 

ιδεών συνολικά στο τέταρτο κεφάλαιο. 

5.4.11.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως 
 

Η κατηγορία 11 αφορούσε στην πρώτη εφαρμογή των αναμείξεων των χρωμάτων στο φως 

σε συγκεκριμένη περίπτωση ανάμειξης δύο έγχρωμων δεσμών φωτός (μπλε και κόκκινη 

ακτινοβολία) με τη χρήση διαφράγματος (βλ. Πίνακα 38). Μέσα από την κατηγορία αυτή 

φαίνεται η κατανόηση των ατόμων σε σχέση με τον τρόπο διάδοσης του φωτός σε 

συνδυασμό με τις αναμείξεις στο έγχρωμο φως. Αρχικά, μέσα από την παρουσίαση των 

ποσοστών της υποκατηγορίας 11.1 φαίνεται πως η μεγαλύτερη μετατόπιση των ατόμων 

από τις εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα πραγματοποιήθηκε από την 

ΠΟ2. 

 
Συγκεκριμένα, η ιδέα 11.1 φαίνεται πως δεν υφίσταται σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σε 

προπειραματικό στάδιο. Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις τα ποσοστά της 

αναφερόμενης ιδέας αυξάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην ΠΟ2 (73% έναντι 47%, ΟΕ4). 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της ιδέας 11.2 φαίνεται να συμπληρώνουν την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αφού παρουσιάζουν μείωση μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

και στις δύο ομάδες. Η συγκεκριμένη ιδέα αποτελεί μια ελλιπή επιστημονικά αποδεκτή 

ιδέα η οποία αναφέρεται σε διάγραμμα πρόσοψης αντί πλάγιας όψης και παρουσίασης της 

πορείας των φωτεινών δεσμών φωτός. 
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Πίνακας 38. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως 
 

Κατηγορία 11 
Αναμείξεις χρωμάτων στο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
11.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Η ανάμειξη κόκκινης και μπλε ακτινοβολίας παράγει 

ματζέντα φωτεινή περιοχή στην οθόνη. Δημιουργείται κατάλληλο διάγραμμα που 
αναπαριστά την ανάμειξη δεσμών φωτός καθώς και την πορεία των φωτεινών ακτινών. 
Αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη και 
ματζέντα ακτινοβολία από την ανάμειξη της κόκκινης και της μπλε ακτινοβολίας. 

 

8% (3) 47% (17) 3% (1) 73% (24) 

 
11.2. Διάγραμμα πρόσοψης το οποίο αναπαριστά  την ανάμειξη της κόκκινης και της μπλε δέσμης 

φωτός και παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μιας ματζέντα ή απόχρωσης κόκκινης κυκλικής 
φωτεινής περιοχής. 

 

11% (4) 6% (2) 18% (6) 3% (1) 

 
11.3. Παρουσίαση κατάλληλου διαγράμματος  και αναφέρεται πως στο κέντρο θα σχηματιστεί 

ματζέντα φωτεινή περιοχή. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται λανθασμένος συλλογισμός σε 
σχέση με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις διαφορετικές περιοχές της οθόνης. Π.χ. 
αναφέρεται πως θα υπάρχει ματζέντα φως στην περιοχή που θα υπάρχει μόνο μπλε ή 
κόκκινο φως (ή κόκκινος και μπλε φωτισμός εκεί που δεν φτάνει φως). 

 

0% (0) 19% (7) 12% (4) 3% (1) 

 
11.4. Παρουσίαση λανθασμένου διαγράμματος. Οι φωτεινές δέσμες καταλήγουν σε δύο 

διαφορετικά μέρη της οθόνης με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κάποιο μέρος με 
ματζέντα φως (διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων). Δεν γίνεται κατανοητή η 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 
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11.5. Παρουσίαση διαγράμματος που δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα την ακτινοβολία της κάθε πηγής 
φωτός (σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης). Παρουσιάζονται ακτίνες 
φωτός που καταλήγουν στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία του φωτός από κάθε 
πηγή χωριστά (δεν φαίνεται ξεκάθαρα η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός). Η παρουσίαση 
της κηλίδας που σχηματίζεται στο κέντρο έχει χρώμα καφέ/πράσινο/μωβ/ματζέντα κλπ. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται τα χρώματα κόκκινο και μπλε φως, δεξιά και αριστερά 
της οθόνης και αντίστροφα χωρίς να παρουσιάζεται ολοκληρωμένος συλλογισμός. 

 

22% (8) 8% 
(3) 

30% 
(10) 9% (3) 

 
11.6. Απλή αναφορά των χρωμάτων κόκκινο, μπλε και μωβ στις περιοχές που φτάνει φως από τις 

αντίστοιχες πηγές, με το μωβ να αποτελεί το χρώμα της ανάμειξης στην αντίστοιχη περιοχή 
της οθόνης. 

 

3% (1) 3% (1) 15% (5) 0% (0) 

 
11.7. Στην οθόνη όταν αναμειγνύονται δέσμες έγχρωμου φωτός παράγονται χρώματα όπως 

γαλάζιο/ροζ/πράσινο/μαύρο/άσπρο/κόκκινο μόνο, σύμφωνα με τις αναμείξεις που 
συμβαίνουν ανάμεσα στις πηγές φωτός και ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη. Στις 
βαφές και στο φως οι αναμείξεις των χρωμάτων γίνονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

22% (8) 0% (0) 12% (4) 0% (0) 

 
11.8. Παρουσίαση του κατάλληλου διαγράμματος με προϋπόθεση πως το χαρτόνι είναι κόκκινο 

και μπλε φίλτρο. Αναφέρει πως στο κέντρο της οθόνης θα σχηματιστεί ματζέντα ή λευκό 
χρώμα από την ανάμειξη του μπλε και του κόκκινου, ενώ αριστερά θα σχηματιστεί κόκκινο 
και δεξιά θα σχηματιστεί μπλε φωτεινή περιοχή (σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται πως θα 
υπάρχει παντού ματζέντα φωτισμός χωρίς να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των φίλτρων). 

 

3% (1) 8% (3) 0% (0) 6% (2) 

 
11.9. Παρουσίαση κατάλληλου διαγράμματος χωρίς να αναφέρεται πως στο κέντρο σχηματίζεται 

ματζέντα (μωβ) φως. Επιπρόσθετα όπου υπάρχει μόνο μπλε φως στα δεξιά του 
διαγράμματος  (σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα) γίνεται αναφορά ότι θα σχηματιστεί 
ματζέντα ή κόκκινο φως και αντίστροφα. 
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11.10. Παρουσίαση κατάλληλου διαγράμματος της πορείας των ακτινών φωτός. Παρόλα αυτά δεν 
γίνεται κατανοητή η διάδοση του φωτός με βάση τις πηγές φωτός που εκπέμπουν 
συγκεκριμένο φως. Ταυτόχρονα, η εξήγηση αναφέρεται σε επιπρόσθετα στοιχεία π.χ. 
απορρόφηση πράσινης ακτινοβολίας από το λευκό φως. 

 

22% (8) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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Επιπρόσθετα, η υποκατηγορία ιδεών 11.5 αποτελεί μια παραλλαγή της αναφερόμενης 

ιδέας αφού και αυτή παρουσιάζει διάγραμμα πρόσοψης χωρίς να αναφέρεται η πορεία που 

ακολουθούν οι φωτεινές δέσμες προς την οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρονται 

διάφορα χρώματα ως αναμείξεις της κόκκινης και της μπλε ακτινοβολίας, ενώ οι φωτισμοί 

που προκύπτουν στην οθόνη δεν σχετίζονται με κάποιο συγκροτημένο σκεπτικό που να 

στηρίζει την ιδέα διάδοσης του φωτός. Η συγκεκριμένη ιδέα παρόλο που παρουσιάζεται 

σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα 

χαμηλό ποσοστό μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=8%, ΠΟ2=9%). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία ιδεών 11.3, η οποία παρουσιάζεται 

κυρίως σε μεταπειραματικό στάδιο στην ΟΕ4 (19%).  Αντίθετα στην ΠΟ2, φαίνεται πως 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις η συγκεκριμένη υποκατηγορία δεν υφίσταται σε ιδιαίτερα 

υψηλό ποσοστό (3%). Η ιδέα που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση 

παρουσιάζει το κατάλληλο διάγραμμα αναφέροντας και τη ματζέντα ακτινοβολία στο 

κέντρο της οθόνης. Παρόλα αυτά, αναφέρεται παράλληλα πως θα υπάρχει ματζέντα 

φωτισμός στην περιοχή της οθόνης όπου θα υπάρχει μόνο κόκκινος ή μπλε φωτισμός από 

τις αντίστοιχες πηγές φωτός, γεγονός που καταδεικνύει τη λανθασμένη κατανόηση της 

διάδοσης έγχρωμων δεσμών φωτός και των αναμείξεων τους. 

 

Η υποκατηγορία ιδεών 11.4 παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις σε περίπου τα ίδια ποσοστά στις δύο ομάδες. Η συγκεκριμένη 

ιδέα παρουσιάζει ένα εναλλακτικό τρόπο αντίληψης της διάδοσης του φωτός, αφού οι 

φωτεινές δέσμες διαφορετικών χρωμάτων (μπλε και κόκκινη ακτινοβολία) διαδίδονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν σε διαφορετικά μέρη της οθόνης και να δημιουργούνται 

διαφορετικά χρώματα φωτεινών κυκλικών κηλίδων. Ο εναλλακτικός τρόπος αντίληψης 

της διάδοσης του φωτός σε αυτή την περίπτωση διατηρείται από 3 σε 2 άτομα μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στις δύο ομάδες. 

 

Στην περίπτωση της υποκατηγορίας ιδεών 11.6 παρουσιάστηκε απλή αναφορά των 

χρωμάτων που προέκυπταν ως φωτεινές περιοχές στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται 

οποιοδήποτε σκεπτικό της διάδοσης του φωτός. Παρόλο που οι φωτισμοί που αναφέρονται 

σε αυτή την ιδέα προσεγγίζουν την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, η έλλειψη επεξήγησης 

του συλλογισμού πίσω από το αποτέλεσμα που αναφέρεται αποτελεί αδυναμία της 

συγκεκριμένης αντίληψης. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρθηκε κυρίως σε προπειραματικό 
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στάδιο από την ΠΟ2, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται μόνο από ένα άτομο 

της ΟΕ4. 

 

Η υποκατηγορία ιδεών 11.7 αναφέρεται σε μια εναλλακτική αντίληψη η οποία στηρίζεται 

κυρίως σε προϋπάρχουσες γνώσεις των μανθανόντων και για αυτό το λόγο παρουσιάζεται 

μόνο σε προπειραματικό στάδιο και από τις δύο ομάδες. Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

η συγκεκριμένη ιδέα δεν υφίσταται. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται πως οι φωτισμοί 

που προκύπτουν στην οθόνη δεν είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα των αναμείξεων των 

έγχρωμων δεσμών φωτός αλλά και των αναμείξεων του φωτός με το χρώμα της οθόνης. 

Υποστηρίζεται ταυτόχρονα με έμμεσο τρόπο πως οι αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 

και στο φως διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση, αντίληψη η 

οποία παύει να υφίσταται μετά τη διδακτική παρέμβαση (αποτέλεσμα που φάνηκε 

ξεκάθαρα στην κατηγορία 10). 

 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις και στις 2 ομάδες, τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, θεωρήθηκε πως τα 2 μέρη του διαφράγματος του χαρτονιού που 

τοποθετήθηκε μπροστά από τις 2 έγχρωμες φωτεινές πηγές, αποτελούσαν κόκκινο και 

μπλε χρωματικό φίλτρο. Παρά την λανθασμένη κατανόηση της πειραματικής διάταξης, οι 

μανθάνοντες που ανέφεραν τη συγκεκριμένη ιδέα, δεν κατάφεραν ούτε με αυτό τον τρόπο 

να περιγράψουν την πορεία διάδοσης του φωτός αφού ανέφεραν διάφορα σενάρια που δεν 

συνδέονταν με την εφαρμογή 2 χρωματικών φίλτρων και τη διάδοση του φωτός. Η 

υποκατηγορία 11.8 αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της αναφερόμενης ιδέας και 

παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά και στις 2 ομάδες τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, η υποκατηγορία ιδεών 11.9 αποτελεί μια 

εναλλακτική περίπτωση αποσπασματικής κατανόησης της διάδοσης του φωτός στην 

οθόνη και των χρωματισμών που παρουσιάζονται σε αυτή (παρουσιάζεται μόνο από 1 

άτομο της ΟΕ4 μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις).    

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει η ιδέα που αναφέρεται στην υποκατηγορία 11.10, η 

οποία παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο από την ΟΕ4 (22%). Σε αυτή την 

περίπτωση παρόλο που γίνεται το κατάλληλο διάγραμμα και παρουσιάζεται η πορεία των 

φωτεινών δεσμών που καταλήγουν στην οθόνη, δεν φαίνεται να γίνονται κατανοητοί οι 

κανόνες που ισχύουν για τις αναμείξεις του έγχρωμου φωτός καθώς αναφέρονται στοιχεία 

όπως είναι για παράδειγμα η απορρόφηση της πράσινης ακτινοβολίας από το λευκό φως.  
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Συνολικά, φαίνεται μέσα από την κατηγορία 11, πως οι μανθάνοντες και των 2 ομάδων 

κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διάδοσης του φωτός και σε αρκετές περιπτώσεις 

τεκμηριώνουν τις επεξηγήσεις τους με τα επιστημονικά αποδεκτά διαγράμματα. Ωστόσο, 

παρατηρείται μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο πειραματικές συνθήκες η 

οποία φαίνεται να προσδίδει θετικότερη επίδραση στην ΠΟ2. Σύμφωνα με τα συνολικά 

αποτελέσματα των εναλλακτικών ιδεών όπως και με τα ποσοστά της επιστημονικά 

αποδεκτής ιδέας 11.1, διαφαίνεται πως η μεγαλύτερη μετατόπιση των ατόμων προς την 

ιδέα 11.1 πραγματοποιήθηκε στην πειραματική συνθήκη που ενισχύθηκε με ΠΕΔΑ (ΠΟ2). 

Το αναφερόμενο αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφού για πρώτη φορά 

παρουσιάζεται τέτοια διαφοροποίηση στις μετατοπίσεις των ιδεών ανάμεσα στις 2 ομάδες. 

5.4.12.Ιδέες σε σχέση με τις σκιές και το έγχρωμο φως 
 

Στην κατηγορία 12 κατηγοριοποιηθήκαν οι ιδέες που αφορούσαν στη διερεύνηση των 

σκιών που δημιουργούνται από την παρεμπόδιση της διάδοσης διαφορετικών έγχρωμων 

δεσμών φωτός προς την οθόνη σε υφιστάμενη πειραματική διάταξη φωτεινών πηγών, 

αντικειμένου και οθόνης (βλ. Πίνακα 39).  

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα η οποία αντιπροσωπεύει την υποκατηγορία 12.1, 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύνθετου διαγράμματος που να περιλαμβάνει την πορεία 

των φωτεινών ακτινών, την ανάμειξή τους και τη δημιουργία σκιάς με την παρέμβαση 

ενός εμποδίου στην πορεία του φωτός. Η δημιουργία του αναφερόμενου διαγράμματος με 

την κατάλληλη αναφορά και τεκμηρίωση των φωτισμών που κατέληγαν στην οθόνη 

παρουσιάστηκε σε παρόμοιο ποσοστό μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις τόσο από την ΟΕ4 

(44%) όσο και από την ΠΟ2 (48%). Στην ίδια πειραματική διάταξη αναφέρεται και η 

υποκατηγορία ιδεών 12.2 η οποία φαίνεται να παρουσιάζεται σε υπολογίσιμα ποσοστά 

πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Η συγκεκριμένη εναλλακτική ιδέα πηγάζει από την 

αδυναμία της αντίληψης της αλλαγής της πειραματικής διάταξης με την τοποθέτηση ενός 

εμποδίου στην πορεία του φωτός στη θέση του διαφράγματος που βρισκόταν 

προηγουμένως. Η συγκεκριμένη αλλαγή στην πειραματική διάταξη δεν φαίνεται να 

επηρέασε ιδιαίτερα τις αντιλήψεις αρκετών μανθανόντων αφού σε προπειραματικό στάδιο 

τουλάχιστον παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=42%, 

ΠΟ2=33%). Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις η συγκεκριμένη ιδέα φαίνεται 

να μειώνεται ικανοποιητικά και στις 2 ομάδες. 
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Πίνακας 39.  Ιδέες σε σχέση με τις σκιές και το έγχρωμο φως 
 

Κατηγορία 12 
Σκιές και Έγχρωμο Φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ      

(ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
12.1. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλο διάγραμμα που αναπαριστά τη  σκιά που 

δημιουργείται καθώς και την ανάμειξη δεσμών φωτός και την πορεία των φωτεινών 
ακτινών. Κατάλληλη αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές όπου φτάνουν 
μπλε, κόκκινη και ματζέντα ακτινοβολία. 

 

6% (2) 44% (16) 0% (0) 48% (16) 

 
12.2. Η αντικατάσταση του διαφράγματος με μια  πήλινη μπάλα δεν αλλάζει το αποτέλεσμα στην 

οθόνη,  όταν υπάρχουν 2 φωτεινές πηγές. Το διάφραγμα και η μπάλα διαδραματίζουν τον 
ίδιο ρόλο στην πορεία διάδοσης του φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα 
πρόσοψης που παρουσιάζει μια μωβ/ματζέντα/πράσινη κυκλική φωτεινή κηλίδα. Δεν 
δημιουργείται σκιά από το εμπόδιο που τοποθετείται μπροστά από τις δέσμες φωτός. 

 

42% 
(15) 14% (5) 33% 

(11) 3% (1) 

 
12.3. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη 

παρουσιάζεται κόκκινο και μπλε χρώμα στην οθόνη γιατί τα χρώματα δεν αναμειγνύονται 
στο φως. Πίσω από τη μπάλα φαίνεται κενό. Γίνεται διάγραμμα για την αναπαράσταση της 
επεξήγησής τους. 

8% (3) 3% (1) 6% (2) 3% (1) 

 
12.4. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές 

τότε δεν παρουσιάζεται κάποιο χρώμα φωτός στην οθόνη αφού δεν περνά το φως από τη 
μπάλα. Γίνεται αναφορά ότι θα υπάρχει σκιά. 

 

3% (1) 3% (1) 30% 
(10) 9% (3) 
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12.5. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές 
τότε παρουσιάζεται κόκκινο χρώμα φωτός αριστερά στην οθόνη και μπλε χρώμα φωτός δεξιά 
στην οθόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα που παρουσιάζεται η πορεία του 
φωτός με τυχαίο τρόπο ή διάγραμμα πρόσοψης. 

 

22% (8) 0% (0) 12% (4) 6% (2) 

 
12.6. Παρουσιάζεται στην οθόνη το σχήμα της σκιάς της μπάλας αφού εμποδίζει το φως να 

περάσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται πως γύρω από τη σκιά θα σχηματίζεται μωβ 
χρώμα (ή πράσινο/μαύρο/κόκκινο από τη μια πλευρά και μπλε από την άλλη). Επιπρόσθετα 
σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται σκιά εκεί που φτάνει φως από κάποια από τις 2 ή 
και από τις 2 πηγές. Γίνεται διάγραμμα πρόσοψης ή και κάτοψης. 

 

8% (3) 17% (6) 9% (3) 6% (2) 

 
12.7. Γίνεται αναφορά πως η μισή μπάλα στην οθόνη θα ήταν κόκκινη αριστερά,  και η άλλη μισή 

μπάλα θα ήταν μπλε δεξιά. Στη μέση θα ήταν μωβ. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται 
διαφορετικά χρώματα στην μπάλα, χωρίς να γίνεται αναφορά στα χρώματα που 
σχηματίζονται στην οθόνη. 

 

6% (2) 0% (0) % (0) 0% (0) 

 
12.8. Γίνεται το κατάλληλο διάγραμμα με ακτίνες φωτός αλλά με διαφορετικές αποστάσεις. 

Αναφέρεται πως θα υπάρχει σκιά στο κέντρο παρόλο που στο διάγραμμα στην αντίστοιχη 
θέση πρέπει να υπάρχει ματζέντα φως. Εκεί που δεν περνά το μπλε φως αναφέρεται πως θα 
υπάρχει μπλε φωτισμός στην οθόνη και το ίδιο συμβαίνει και με το κόκκινο φως. Αριστερά 
και δεξιά της οθόνης δεν αναφέρεται το ματζέντα φως, αλλά θα υπάρχει αριστερά μπλε και 
δεξιά κόκκινο φως. 

 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 9% (3) 

 
12.9. Γίνεται το κατάλληλο διάγραμμα και παρουσιάζεται ορθά η σκιά της μπάλας. Ωστόσο, οι 

περιοχές που φωτίζονται από μόνο μπλε ή μόνο κόκκινο φως παρουσιάζονται ως φωτεινές 
περιοχές χρώματος ματζέντα ή ως σκιές. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι περιοχές που 
φωτίζονται και από τα 2 φανάρια θεωρούνται ως φωτεινές περιοχές χρώματος μπλε ή 

6% (2) 14% (5) 3% (1) 12% (4) Γε
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κόκκινου και το αντίθετο, δηλαδή ματζέντα χρώμα όπου φωτίζονται από μια από τις δύο 
πηγές. 

 
 
12.10.Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του λευκού φωτός τότε το χρώμα της 

μπάλας επηρεάζει το χρώμα του φωτός που καταλήγει στην οθόνη. 
 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
12.11.Παρουσιάζεται διάγραμμα στο οποίο σχηματίζονται 2 σκιές της μπάλας σε κυκλικό σχήμα. 

Οι 2 σκιές έχουν χρώμα μαύρο και προκαλούνται από τις 2 πηγές φωτός. Η υπόλοιπη οθόνη 
θα έχει χρώμα μωβ λόγω της ανάμειξης του κόκκινου και του μπλε φωτός ή εναλλάσσονται 
περιοχές μπλε και κόκκινου φωτός. 

 

0% (0) 3% (1) 3% (1) 3% (1) 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



380 
 

Ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

αναφέρεται στην αδυναμία ανάμειξης των χρωμάτων όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα 

στην πορεία διάδοσης του φωτός (υποκατηγορία 12.3). Αναφέρεται πως θα υπάρχει κενό 

πίσω από το συγκεκριμένο εμπόδιο και παρουσιάζεται διάγραμμα για τεκμηρίωση της 

συγκεκριμένης αντίληψης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως παρόλο που γίνεται 

αντιληπτή η ιδέα της σκιάς δεν γίνεται κατανοητή η πορεία διάδοσης του φωτός. Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά που μειώνονται μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες. Παράλληλα, στην υποκατηγορία 12.4 

φαίνεται να υποστηρίζεται η ίδια ιδέα με τη διαφορά πως σε αυτή την περίπτωση δεν 

πραγματοποιείται διάγραμμα για τεκμηρίωση της αναφερόμενης εξήγησης. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό από την ΠΟ2 πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (30%). Ωστόσο, σε μεταπειραματικό στάδιο μειώνεται αισθητά 

(9%) σε ποσοστό που δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από την ΟΕ4 (3%). 

 

Στην υποκατηγορία 12.5 παρουσιάζεται ακόμη ένας αποσπασματικός τρόπος αντίληψης 

της πορείας διάδοσης του φωτός αφού υποστηρίζεται πως η πήλινη μπάλα που 

τοποθετείται στην πορεία του έγχρωμου φωτός διαχωρίζει τις δύο δέσμες φωτός (κόκκινη 

και μπλε ακτινοβολία). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε προπειραματικό στάδιο και 

από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=22%, ΠΟ2=12%), ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο φαίνεται να 

μειώνεται αισθητά και στις 2 ομάδες. Επιπρόσθετα, ένας εναλλακτικός τρόπος αντίληψης 

της αναφερόμενης περίπτωσης παρουσιάζεται στην υποκατηγορία 12.6 στην οποία 

αναφέρεται η δημιουργία σκιάς, ενώ γύρω από αυτή γίνεται αναφορά σε διάφορους 

φωτισμούς (π.χ. πράσινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο κλπ) που θα σχηματιστούν στην οθόνη, 

χωρίς να υποστηρίζεται με κάποιο τρόπο ένα συγκροτημένο σκεπτικό. Η συγκεκριμένη 

ιδέα φαίνεται να αυξάνεται μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις στην ΟΕ4 αφού από το 

8% (προπειραματικό στάδιο) ανεβαίνει στο 17%. Στην ΠΟ2 παρατηρείται ελαφρά μείωση 

της συγκεκριμένης ιδέας. 

 

Η ιδέα 12.7 δεν στηρίζεται σε οποιοδήποτε συλλογισμό που αναπτύχθηκε μέσα από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις αφού αναφέρεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο από την ΟΕ4 

(6%) και στηρίζεται στο γεγονός ότι η πήλινη μπάλα λειτουργεί ως οθόνη (δεν γίνεται 

οποιαδήποτε αναφορά στις φωτεινές περιοχές των χρωμάτων που παρουσιάζονται στην 

οθόνη). Από την άλλη, η υποκατηγορία 12.8 στηρίζεται σε ιδέες που στηρίχθηκαν σε 

επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός. Παρόλα 

αυτά, οι αναφορές των φωτεινών χρωματισμών στην οθόνη δεν ήταν αποδεκτές, γεγονός 
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που καταδεικνύει την αποσπασματική παρουσίαση της διάδοσης του φωτός καθώς και των 

αναμείξεων και των απορροφήσεων που γίνονται με την εφαρμογή των χρωματικών 

φίλτρων. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε από 4 άτομα (ΟΕ4, ΠΟ2) μόνο σε 

μεταπειραματικό στάδιο. Η υποκατηγορία 12.9 στηρίζεται στο ίδιο σκεπτικό με την 12.8 

και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται ελαφρά αύξηση του ποσοστού μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 ομάδες (ΟΕ4=14%, ΠΟ2=12%). 

 

Οι υποκατηγορίες 12.10 και 12.11 αντιπροσωπεύουν ιδέες οι οποίες παρουσιάστηκαν 

εξατομικευμένα από άτομα είτε της ΟΕ4 είτε της ΠΟ2 πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Στην περίπτωση της 12.10 γίνεται αναφορά πως το χρώμα της μπάλας 

επηρεάζει το χρώμα του φωτός που καταλήγει στην οθόνη  (λειτουργώντας ως διαφανής 

μπάλα) (1 άτομο της ΠΟ2 σε προπειραματικό στάδιο). Στην περίπτωση της 12.11 

αναφέρονται δύο διαφορετικές κυκλικές σκιές οι οποίες δημιουργούνται από την 

ευθύγραμμη πορεία διάδοσης του φωτός από τις 2 φωτεινές πηγές. Ο αποσπασματικός 

τρόπος αντίληψης της διάδοσης, της απορρόφησης και της ανάκλασης του φωτός 

παρουσιάζεται από 1 άτομο σε κάθε ομάδα τόσο σε προπειραματικό όσο και σε 

μεταπειραματικό στάδιο (εξαίρεση αποτελεί το προπειραματικό στάδιο της ΟΕ4). 

 

Συνολικά, παρουσιάζεται περίπου ο ίδιος βαθμός βελτίωσης των ιδεών των ατόμων και 

στις 2 ομάδες ως προς την εννοιολογική κατανόηση, αφού οι μετατοπίσεις που 

παρατηρούνται από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές είναι παρόμοιας 

εμβέλειας (με βάση τα ποσοστά εμφάνισης τους πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις). Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται μια γενική τάση για δημιουργία επιστημονικά 

αποδεκτών διαγραμμάτων κυρίως από τα άτομα της ΠΟ2 που εφάρμοσαν ΠΕΔΑ κατά τη 

διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. Αυτό το γεγονός βοήθησε τους μανθάνοντες της 

ΠΟ2 στην καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των 

μανθανόντων σε όλα τα έργα του κεφαλαίου 4, που απαιτούσαν εξηγήσεις συλλογισμού 

και βασίζονται σε διαγραμματικές λύσεις. 

5.4.13.Ιδέες σε σχέση με τις βαφές και το έγχρωμο φως 
 

Στην κατηγορία 13 παρουσιάζονται οι ιδέες που καταδεικνύουν την κατανόηση των 

ατόμων σε σχέση με τους κανόνες που λειτουργούν τα χρώματα κατά τις αναμείξεις τους 

τόσο στις βαφές όσο και στο φως (βλ. Πίνακα 40). Συγκεκριμένα, φαίνεται κατά πόσο οι 

μανθάνοντες έχουν καταφέρει να συνδέσουν τον τρόπο που λειτουργούν τα χρώματα σε 
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κάθε περίπτωση, πέρα από τη στείρα απομνημόνευση των χρωμάτων και των αναμείξεων 

τους στο πλαίσιο μιας ορθολογιστικής κατηγοριοποίησης χρωμάτων στις βαφές και στο 

έγχρωμο φως. 

 

Στην κατηγορία 13, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (13.1) περιλαμβάνει ένα 

ολοκληρωμένο συλλογισμό για τον τρόπο λειτουργίας των χρωμάτων τόσο στο φως όσο 

και στις βαφές, με τρόπο που να επιδεικνύεται η κατανόηση των ατόμων για τη 

συγκεκριμένη μαθησιακή επιδίωξη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται πλήρης περιγραφή 

της ύπαρξης και λειτουργίας του λευκού και του μαύρου χρώματος. Η ύπαρξη μαύρου 

χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές αφού κάθε χρώμα που 

αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά (αφαιρετική διαδικασία), δηλαδή απορροφά 

κάποιες ακτινοβολίες και γίνονται αντιληπτές οι ακτινοβολίες που ανακλώνται. 

 

Στην ίδια ιδέα αναφέρεται πως η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων 

των χρωμάτων στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός και δεν 

εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε οθόνης είναι μαύρο. Από 

την άλλη, η ύπαρξη άσπρου χρώματος στις βαφές θεωρείται ως η απουσία όλων των 

χρωμάτων αφού ισχύει η αφαιρετική διαδικασία (δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο βασικό 

χρώμα των βαφών τότε δεν απορροφάται οποιαδήποτε ακτινοβολία με αποτέλεσμα να 

παραμένει το λευκό). Επιπρόσθετα, η ύπαρξη λευκού χρώματος στο φως, θεωρείται ως η 

παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά 

χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το λευκό. Αυτό συμβαίνει γιατί στο φως κάθε 

χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή 

προκύπτει αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα 

απορρόφησης κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρόλο που δεν παρουσιάστηκε σε προπειραματικό στάδιο, παρουσιάστηκε μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 ομάδες με την ΠΟ2 να επιτυγχάνει σχεδόν το διπλάσιο 

ποσοστό επιτυχίας από ότι η ΟΕ4 (ΠΟ2=79%, ΟΕ4=39%) ως προς την αύξηση της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας. Γε
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Πίνακας 40. Ιδέες σε σχέση με τις βαφές και το έγχρωμο φως 
 

Κατηγορία 13 
Έγχρωμο Φως και Βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
(ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
13.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: 

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές 
όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. 
Αυτό συμβαίνει γιατί στις βαφές κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
αφαιρετικά (αφαιρετική διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και 
γίνονται αντιληπτές οι ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων στο 
έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός και δεν εκπέμπεται 
ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε οθόνης είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στις βαφές θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων 
αφού ισχύει η αφαιρετική διαδικασία. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο βασικό χρώμα 
των βαφών τότε δεν απορροφάται οποιαδήποτε ακτινοβολία με αποτέλεσμα να 
παραμένει το λευκό.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών 
χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες 
αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στο φως κάθε χρώμα που 
αναμειγνύεται συμπεριφέρεται προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει 
αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης 
κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές.  

 

0% (0) 39% (14) 0% (0) 79% (26) 

 
13.2. Το μαύρο και το άσπρο χρώμα είναι χρώματα ουδέτερα τα οποία δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν. Το μαύρο και το άσπρο στην πραγματικότητα δεν είναι χρώματα γιατί 
πάντοτε τα χρώματα παράγονται για να παράγουν κάποιο άλλο. Μαύρο και άσπρο δεν 

6% (2) 0% (0) 6% (2) 0% (0) Γε
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παράγονται από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, αλλά με την παρουσία ή απουσία όλων 
των χρωμάτων. Το άσπρο βρίσκεται στη βάση των χρωμάτων ενώ το μαύρο βρίσκεται 
στην κορυφή. 

 
 
13.3. Η παρουσία όλων των χρωμάτων δίνει μαύρο τόσο στις βαφές όσο και στο φως. Το 

άσπρο είναι η απουσία όλων των χρωμάτων και στις βαφές και στο φως. 
 

11% (4) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
13.4. Το μαύρο χρώμα είναι το απόλυτο σκοτάδι και η παρουσία του ή όχι σχετίζεται με την 

παρουσία φωτός. Φως και χρώματα αλληλοεξαρτώνται και για να δημιουργηθούν 
χρώματα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες (π.χ. ένταση ακτινών φωτός). 

 

8% (3) 3% (1) 15% (5) 0% (0) 

 
13.5. Το άσπρο θεωρείται και ως η απουσία όλων των χρωμάτων γιατί πάνω σε αυτό δεν 

μπορούμε να αναμείξουμε οποιοδήποτε άλλο χρώμα και να παραμείνει άσπρο. 
 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.6. Το άσπρο και το μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως η παρουσία ή ως η απουσία 

χρωμάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία του ήλιου που υπάρχει και που ανακλάται ή 
απορροφάται. 

 

3% (1) 3% (1) 9% (3) 0% (0) 

 
13.7. Κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε χρώμα 

(παρουσία χρωμάτων), αλλά μπορεί να μην υπάρχει και κανένα χρώμα (απουσία 
χρωμάτων). Το άσπρο υπάρχει σε όλα τα χρώματα, αλλά σε αυτό δεν υπάρχουν άλλα 
χρώματα. Με το μαύρο και το άσπρο μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για 
αυτό ονομάζεται παρουσία χρωμάτων. 

 
 
 

8% (3) 0% (0) 15% (5) 0% (0) 
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13.8. Το άσπρο χρώμα θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν το λευκό 
φως αναλύεται δίνει όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Θεωρείται και η απουσία  των 
χρωμάτων γιατί σε αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο χρώμα και ούτε μπορεί να 
δημιουργηθεί από την ανάμειξη άλλων. 

 

6% (2) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 

 
13.9. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: 

 • Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις 
βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το 
μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών 
χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες 
αναλογίες προκύπτει το άσπρο. 

 

0% (0) 44% (16) 3% (1) 15% (5) 

 
13.10. Παρουσίαση λανθασμένων αναμείξεων που παράγουν λευκό ή μαύρο χρώμα. 
 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 3% (1) 

 
13.11. Το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό όλων των χρωμάτων. Όταν δεν υπάρχει κάποιο 

χρώμα τότε παρατηρείται το μαύρο. Όταν προστεθούν όλα τα χρώματα μαζί παράγεται 
και το άσπρο χρώμα ενώ όταν δεν υπάρχει κάποιο χρώμα, τότε παραμένει το άσπρο ή το 
μαύρο. 

 

31%(11) 0% (0) 21% (7) 3% (1) 

 
13.12. Από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για 

αυτό ονομάζονται παρουσία ή απουσία των χρωμάτων κάποιες φορές. Επίσης όταν 
αναμειγνύεται κάποιο χρώμα με το άσπρο ή το μαύρο, στο τέλος σκουραίνει ή γίνεται 
πιο ανοιχτό και στο τέλος χάνεται το χρώμα και για αυτό γίνεται αναφορά σε απουσία 
χρωμάτων. Το μαύρο και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. 

 
 

19% (7) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 
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13.13. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: 
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές 
όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. 
Αυτό συμβαίνει γιατί στις βαφές κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
αφαιρετικά (αφαιρετική διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και 
παρουσιάζονται οι ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων στο 
έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός και δεν εκπέμπεται 
ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε οθόνης είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών 
χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες 
αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στο φως κάθε χρώμα που 
αναμειγνύεται συμπεριφέρεται προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει 
αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης 
κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές.  

 

0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 

 
13.14. Όταν αναμειγνύονται τα τρία βασικά χρώματα του φωτός παράγεται λευκό χρώμα. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
13.15. Όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα μαζί παράγεται μαύρο χρώμα. Το μαύρο δεν 

μπορεί να αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να παράγει άλλα ή φαίνεται μαύρο 
οποιοδήποτε χρώμα όταν υπάρχει σκοτάδι (απουσία). Το άσπρο αναμειγνύεται με 
πολλά άλλα χρώματα και παράγει νέα χρώματα. Το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από 
την ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία 
χρωμάτων. 

 

6% (2) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
13.16. Άσχετη απάντηση/Καμία απάντηση. 
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Οι υποκατηγορίες 13.2 και 13.3 αναφέρονται στα χρώματα άσπρο και μαύρο 

προσπαθώντας να τα προσδιορίσουν τόσο στις βαφές όσο και στο φως. Σε αυτές τις 

υποκατηγορίες συμπεριλαμβάνονται ιδέες οι οποίες κατηγοριοποιούν το άσπρο και το 

μαύρο ως ουδέτερα χρώματα ή χρώματα που δεν παράγονται από τις αναμείξεις άλλων 

χρωμάτων αλλά απροσδιόριστα αποτελούν την παρουσία ή την απουσία όλων των 

χρωμάτων (αναφορά και στο άσπρο χρώμα ως την απουσία όλων των χρωμάτων τόσο στο 

έγχρωμο φως όσο και στις βαφές). Οι συγκεκριμένες ιδέες αναφέρονται κυρίως σε 

προπειραματικό στάδιο από τις δύο ομάδες σε πολύ χαμηλά ποσοστά. 

 

Στην υποκατηγορία 13.4 επιχειρείται ένας συνδυασμός ερμηνειών για τον τρόπο που 

λειτουργούν τα χρώματα στις βαφές και στο έγχρωμο φως. Αναφέρεται πως το μαύρο 

χρώμα είναι το απόλυτο σκοτάδι και η παρουσία του ή όχι σχετίζεται με την παρουσία 

φωτός. Ακολουθεί διευκρίνιση πως το φως και τα χρώματα αλληλοεξαρτώνται και η 

δημιουργία τους προκύπτει μέσα από τις κατάλληλες συνθήκες (π.χ. ένταση ακτινών 

φωτός). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται από τις δύο ομάδες σε προπειραματικό 

στάδιο σε χαμηλά ποσοστά ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις δεν παρουσιάζεται στην 

ΠΟ2 (1 άτομο παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδέα στην ΟΕ4). Η ιδέα 13.5 παρουσιάζεται 

και αυτή από 1 άτομο της ΟΕ4, μόνο σε προπειραματικό στάδιο, αναφέροντας ότι το 

άσπρο θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων γιατί πάνω σε αυτό δεν μπορεί να 

αναμειχθεί οποιοδήποτε άλλο χρώμα και να παραμείνει άσπρο. 

 

Η υποκατηγορία 13.6 προσεγγίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, παρόλα αυτά δεν 

παρουσιάζει ολοκληρωμένο σκεπτικό αφού αναφέρεται πως το άσπρο και το μαύρο χρώμα 

χαρακτηρίζονται ως η παρουσία ή ως η απουσία χρωμάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία 

του ήλιου που υπάρχει και που ανακλάται ή απορροφάται. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται και από τις 2 ομάδες σε προπειραματικό στάδιο σε αρκετά χαμηλά 

ποσοστά (ΟΕ4=3%, ΠΟ2=9%), αλλά μόνο από την ΟΕ4 σε μεταπειραματικό στάδιο (1 

άτομο). Στην υποκατηγορία 13.7 παρουσιάζονται και κατηγοριοποιούνται οι ιδέες των 

ατόμων που σχετίζονται με αρκετές εμπειρίες που έχουν στη ζωγραφική με τα χρώματα. Η 

αναφορά πως κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε 

χρώμα (παρουσία χρωμάτων), αλλά μπορεί να μην υπάρχει και οποιοδήποτε χρώμα 

(απουσία χρωμάτων) πηγάζει από μια τέτοια εμπειρία. Το ίδιο ισχύει για τον ισχυρισμό 

πως το άσπρο υπάρχει σε όλα τα χρώματα, αλλά σε αυτό δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Οι 

αναφερόμενες ιδέες αναφέρονται από μερικά άτομα και στις 2 ομάδες μόνο πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=8%, ΠΟ2=15%). 
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Η υποκατηγορία 13.8 κατηγοριοποιεί τις ιδέες που υποστηρίζουν πως το άσπρο χρώμα 

θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν το λευκό φως αναλύεται δίνει 

όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται πως το άσπρο θεωρείται και η 

απουσία των χρωμάτων γιατί σε αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο χρώμα και ούτε μπορεί 

να δημιουργηθεί από την ανάμειξη άλλων. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται μόνο σε 

προπειραματικό στάδιο και από τις 2 ομάδες σε πολύ χαμηλό ποσοστό. 

 

Στην υποκατηγορία 13.9 κατηγοριοποιούνται οι ιδέες που παρουσιάζουν μια ελλιπή 

επιστημονικά αποδεκτή αντίληψη, η οποία παρά το γεγονός ότι προσεγγίζει την 

επιστημονικά αποδεκτή δεν αποτελεί συγκροτημένο σκεπτικό γιατί στηρίζεται καθαρά σε 

παρατήρηση που διεξάχθηκε στο εργαστήριο παρά σε επεξήγηση του συλλογισμού των 

ατόμων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο γεγονός ότι η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται 

ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές ενώ η ύπαρξη άσπρου χρώματος θεωρείται 

ως η παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων του φωτός. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν 

παρουσιάζεται σχεδόν καθόλου σε προπειραματικό στάδιο (ΠΟ2=3%), ενώ σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σε αρκετά ψηλό ποσοστό στην ΟΕ4 (44%). Στην 

ΠΟ2 παρουσιάζεται σε ποσοστό 15%. Στην υποκατηγορία 13.10 ένα άτομο της ΠΟ2 

αναφέρει πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση λανθασμένες αναμείξεις που παράγουν 

λευκό ή μαύρο χρώμα.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία 13.11 η οποία προσεγγίζει την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Παρόλα αυτά αποτελεί εναλλακτική ιδέα αφού παρόλο που 

αναφέρει το μαύρο ως το συνδυασμό όλων των χρωμάτων αλλά και την απουσία των 

χρωμάτων δεν διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει όταν γίνεται αναφορά 

στο άσπρο χρώμα. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από 

τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=31%, ΠΟ2=21%). Παρόλα αυτά, φαίνεται πως μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις η συγκεκριμένη ιδέα δεν υφίσταται αφού αναφέρεται μόνο από 1 

άτομο της ΠΟ2. Στην υποκατηγορία 13.12 αναφέρονται ιδέες που αποτελούν 

προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων σε σχέση με τα χρώματα στις βαφές. Το σύμπλεγμα 

ιδεών που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση απεικονίζει τις εμπειρίες των 

ατόμων με τις βαφές. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως από το μαύρο και το άσπρο χρώμα 

μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό ονομάζονται παρουσία ή απουσία 

των χρωμάτων κάποιες φορές. Ταυτόχρονα αναφέρεται πως όταν αναμειγνύεται κάποιο 

χρώμα με το άσπρο ή το μαύρο, στο τέλος σκουραίνει ή γίνεται πιο ανοιχτό και σταδιακά 
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χάνεται το χρώμα (αναφορά σε απουσία χρωμάτων). Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως το 

μαύρο και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο κυρίως από την ΟΕ4 (19%). Η ΠΟ2 

παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδέα σε ποσοστό 6%. 

 

Η υποκατηγορία 13.3. προσεγγίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Παρόλα αυτά, δεν 

αναφέρεται ολοκληρωμένο σκεπτικό. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά πως η ύπαρξη 

μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές όπου όταν 

αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αναφέρεται 

παράλληλα πως η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων 

στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός και δεν εκπέμπεται 

ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε οθόνης είναι μαύρο. Επιπρόσθετα, 

γίνεται αναφορά πως η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 

των βασικών χρωμάτων του φωτός, αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 

ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Υποστηρίζεται πως αυτό συμβαίνει γιατί στο φως 

κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται προσθετικά (προσθετική διαδικασία), 

δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα 

απορρόφησης κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές. Η συγκεκριμένη ιδέα 

αναφέρεται μόνο από 2 άτομα της ΟΕ4 σε μεταπειραματικό στάδιο. Στην ιδέα 13.14 

αναφέρεται απλά πως η ανάμειξη τριών βασικών χρωμάτων του φωτός παράγει λευκό 

χρώμα (1 άτομο της ΟΕ4 μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις). 

 

Στην υποκατηγορία 13.15 κατηγοριοποιούνται οι ιδέες που αντικατοπτρίζουν ένα 

σύμπλεγμα ιδεών που σχετίζεται με την παραγωγή ή όχι χρωμάτων σε σχέση με το μαύρο 

και το άσπρο χρώμα. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα 

μαζί παράγεται μαύρο χρώμα υποστηρίζοντας παράλληλα πως το μαύρο δεν μπορεί να 

αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να παράγει άλλα (ή φαίνεται μαύρο οποιοδήποτε χρώμα 

όταν υπάρχει σκοτάδι-απουσία). Επιπρόσθετα αναφέρεται πως το άσπρο αναμειγνύεται με 

πολλά άλλα χρώματα και παράγει νέα χρώματα, ωστόσο δεν μπορεί να παραχθεί από την 

ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία χρωμάτων. Η 

συγκεκριμένη ιδέα που στηρίζεται τόσο στις εμπειρίες των ατόμων όσο και στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απέκτησαν μέσα από το 

ισχύον διδακτικό υλικό), παρουσιάστηκε από 2 άτομα και στις 2 ομάδες σε 

προπειραματικό στάδιο. 
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Την ποιοτική ανάλυση των ιδεών και την κατηγοριοποίηση τους στις κατηγορίες που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω ακολούθησε η ιεράρχηση τους και ακολούθως η συνολική 

σύγκριση τους ανάμεσα στις δύο πειραματικές συνθήκες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

πραγματοποιήθηκε στην Α΄ φάση της έρευνας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόστηκαν οι 

στατιστικοί ελέγχοι Mann Whitney test (σύγκριση των αρχικών ιδεών των ατόμων πριν 

από τις διδακτικές παρεμβάσεις) και Wilcoxon signed rank test για τη διερεύνηση της 

μετατόπισης των ιδεών από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε 

κάθε κατηγορία. Στον Πίνακα 41 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του στατιστικού 

ελέγχου Mann Whitney test ανάμεσα στις αρχικές ιδέες των δύο ομάδων που εφάρμοσαν 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 
 
Πίνακας 41. Αποτελέσματα του ελέγχου Mann Whitney για τη σύγκριση των ιδεών των 

ατόμων στις δύο ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 
 
Κατηγορίες Ζ sig. 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το φως για να μπορεί 
ένα αντικείμενο να είναι παρατηρήσιμο από κάποιο 
παρατηρητή. 

0.901 0.368 

Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία 
μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία 
διάδοσης του φωτός. 

1.028 0.304 

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών 
διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται 
στην πορεία διάδοσης του φωτός. 

0.512 0.608 

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου. 0.515 0.606 

Κατηγορία 5: Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός 
αντικειμένου. 3.002 0.003 

Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την 
οθόνη. 

0.186 0.852 

Κατηγορία 7: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές. 1.044 0.296 
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές. 0.111 0.912 
Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με 
το φως. 1.485 0.138 

Κατηγορία 10: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως. 1.025 0.306 
Κατηγορία 11: Αναμείξεις χρωμάτων στο  έγχρωμο φως. 1.796 0.072 
Κατηγορία 12: Σκιές και Έγχρωμο Φως. 0.326 0.745 
Κατηγορία 13: Έγχρωμο Φως και Βαφές. 1.186 0.236 
 

Ο στατιστικός έλεγχος  Mann Whitney test  δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις  διαφορετικές πειραματικές συνθήκες σχετικά με τις αρχικές ιδέες των 

ατόμων πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις στις 12 από τις 13 κατηγορίες όπως 

παρουσιάστηκαν μέσα από την ποιοτική ανάλυση (p > 0.05) (βλ. Πίνακα 41). Εξαίρεση 
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αποτέλεσε η κατηγορία 5 στην οποία φαίνεται να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στις 

αρχικές ιδέες των ατόμων πριν από τη διδακτική παρέμβαση σε σχέση με τον υπολογισμό 

των διαστάσεων της σκιάς (p < 0.05). Παρόλα αυτά, μέσα από τη μελέτη των ποσοστών 

των ιδεών όπως προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση 

δεν αντιπροσωπεύει ενδεχόμενες διαφορές στις αντιλήψεις των ατόμων πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις.  

 

Γενικότερα, τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test 

κατέδειξαν πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες 

στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε όλες τις κατηγορίες ιδεών όπως προέκυψαν μέσα 

από την ποιοτική ανάλυση. Στον Πίνακα 42 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test σε συνδυασμό με το effect size όπως 

προέκυψε σε κάθε κατηγορία. Ο συγκεκριμένος έλεγχος κατέδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στις 2 ομάδες. Επιπρόσθετα, η ΠΟ2 

παρουσίασε μια τάση για υψηλότερο effect size στις περισσότερες κατηγορίες ιδεών που 

παρουσιάστηκαν μέσα από την ποιοτική ανάλυση σε σχέση με την ΟΕ4. 

 

Πίνακας 42. Αποτελέσματα ελέγχου Wilcoxon signed rank test για τις ιδέες που 
προέκυψαν ανάμεσα στην ΟΕ4 και την ΠΟ2 

 
 Κατηγορίες  Πειραματισμός      Z       sig.      R 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το 
φως για να μπορεί ένα αντικείμενο να 
είναι παρατηρήσιμο από κάποιο 
παρατηρητή. 

ΠΕΕ -5.025 0.000 0.59

ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -4.408 
0.000 

0.54

Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου 
για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής 
φωτός σε σχέση με την πορεία διάδοσης 
του φωτός. 

ΠΕΕ -5.012 0.000 0.59

ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -4.689 
0.000 

0.58

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά 
αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς 
αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην 
πορεία διάδοσης του φωτός. 

ΠΕΕ -3.789 0.000 0.45

ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -3.470 0.001 0.43

Κατηγορία 4: Παράγοντες που 
επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός 
αντικειμένου. 

ΠΕΕ -3.152 0.002 0.37

ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -3.258 0.001 0.40

Κατηγορία 5: Υπολογισμός των 
διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΕΕ -4.018 0.000 0.47
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -4.722 0.000 0.58

Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η 
φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη 
απόσταση από το αντικείμενο και την 
οθόνη. 

ΠΕΕ -2.420 0.016 0.29

ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -3.181 
0.001 

0.39

Κατηγορία 7: Αναμείξεις χρωμάτων στις ΠΕΕ -5.831 0.000 0.69
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βαφές. ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -5.667 0.000 0.70 
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στις βαφές. 

ΠΕΕ -5.045 0.000 0.59 
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -5.166 0.000 0.64 

Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές σε σχέση με το φως. 

ΠΕΕ -4.047 0.000 0.48 
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -4.961 0.000 0.61 

Κατηγορία 10: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στο φως. 

ΠΕΕ -5.436 0.000 0.64 
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -5.121 0.000 0.63 

Κατηγορία 11: Αναμείξεις χρωμάτων στο 
Έγχρωμο Φως. 

ΠΕΕ -3.750 0.000 0.44 
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -3.718 0.000 0.46 

Κατηγορία 12: Σκιές και Έγχρωμο Φως. ΠΕΕ -4.532 0.000 0.53 
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -4.392 0.000 0.54 

Κατηγορία 13: Έγχρωμο Φως και Βαφές. ΠΕΕ -5.028 0.000 0.59 
ΠΕΕ+ΠΕΔΑ -5.074 0.000 0.62 

 

Γενικότερα, η ποιοτική ανάλυση των ιδεών των ατόμων της ΟΕ4 και της ΠΟ2 (κυρίως η 

παρουσίαση των ποσοστών) κατέδειξε πως η ομάδα που χρησιμοποίησε επιπρόσθετες 

ΠΕΔΑ πέτυχε μεγαλύτερη μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες προς τις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες σε σχέση με την ομάδα που χρησιμοποίησε αποκλειστικά ΠΕΕ. Η 

παρουσίαση του effect size καθώς και του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test 

παρόλο που δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τη διαπίστωση της βελτίωσης που 

επιτεύχθηκε και στις 2 ομάδες σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

συνάδει με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης όπως παρουσιάστηκαν μέσα από 

τους αντίστοιχους στατιστικούς ελέγχους. 

5.5.Συζήτηση αποτελεσμάτων σύγκρισης ΠΕΕ και ΠΕΕ ενισχυμένου με 
ΠΕΔΑ 
 
Ο κύριος σκοπός της πρώτης ερευνητικής προσπάθειας στη Β΄ φάση της έρευνας 

εστιάστηκε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ΠΕΔΑ όταν ενσωματώνονται 

στο πλαίσιο του ΠΕΕ ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. Συγκεκριμένα, η αναφερόμενη διερεύνηση στόχευε στη σύγκριση του 

παράλληλου συνδυασμού αφαιρετικών (π.χ. διαγράμματα διάδοσης του φωτός σε 

συμβολικό επίπεδο) και ρεαλιστικών εικονικών αναπαραστάσεων και των αντίστοιχων 

ρεαλιστικών αναπαραστάσεων στο ίδιο εικονικό εργαστηριακό περιβάλλον (Optilab, 

Hatzikraniotis et al., 2007), ως προς την προώθηση της εννοιολογικής κατανόησης στο 

Φως και Χρώμα. Οι αφαιρετικές αναπαραστάσεις σε αυτή την προσπάθεια περιλάμβαναν 

την εφαρμογή αφαιρετικών αντικειμένων (reified objects) ώστε να παρουσιάζονται οι 

υποκείμενοι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που χαρακτήριζαν τα υπό διερεύνηση 

φαινόμενα.  
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Στη συγκεκριμένη προσπάθεια για διερεύνηση της αποτελεσματικότερης πειραματικής 

συνθήκης, έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για την εφαρμογή της ίδιας διδακτικής 

προσέγγισης, του ίδιου διδακτικού υλικού, στον ίδιο διδακτικό χρόνο για τις δύο 

συνθήκες. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα φαίνεται πως η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ 

είναι επικερδής κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η αναφερόμενη θέση 

τεκμηριώνεται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία αφού υποστηρίζεται πως ο συνδυασμός  

διαφορετικών ειδών ΠΕΔΑ στο κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να συνοδευτεί 

με πολλαπλά πλεονεκτήματα για τη μάθηση  (e.g., Ainsworth & van Labeke, 2004). Η 

κάθε διαφορετική αναπαράσταση μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση 

με το υπό μελέτη συγκείμενο (π.χ. πορεία διάδοσης του φωτός). Οι Larkin και Simon 

(1987), υποστήριξαν πως διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων μπορούν να χρησιμεύσουν 

για διαφορετικούς σκοπούς εάν ληφθεί υπόψη ότι διαφέρουν ως προς τις δυνατότητες 

αναπαράστασης ή πληρότητας παρουσίασης πτυχών του εκάστοτε φαινομένου. Οι 

γνωστικοί ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτές που ασχολήθηκαν με την αξιοποίηση της 

προστιθέμενης αξίας των ΠΕΔΑ, ασχολήθηκαν με διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων 

τους, ειδικότερα με τις ρεαλιστικές και τις εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις και την 

επίδραση τους στην προώθηση εννοιολογικής κατανόησης (π.χ. Goldstone & Son, 2005). 

Ωστόσο, από τη διεθνή βιβλιογραφία απουσιάζουν παρόμοιες προσπάθειες που να 

διερευνούν την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού ρεαλιστικών με αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

 Τα δύο είδη αναπαραστάσεων, ρεαλιστικές και αφαιρετικές εικονικές αναπαραστάσεις 

(περιλαμβανομένων και των αφαιρετικών αντικειμένων που αναπαριστούσαν) φαίνεται να 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες δυνατότητες. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια 

αποσκοπούσε στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τόσο των ρεαλιστικών όσο και 

των αφαιρετικών αναπαραστάσεων σε ένα εικονικό εργαστηριακό περιβάλλον και έπειτα 

στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του αναφερόμενου συνδυασμού έναντι στην 

απλή εφαρμογή του ίδιου εικονικού περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση αναπαραστάσεων 

αφαιρετικών αντικειμένων. Θεωρείται πλέον προφανές, πως οι ΠΕΔΑ στο πλαίσιο των 

εικονικών μέσων πειραματισμού και συγκεκριμένα των προσομοιώσεων παρέχουν στους 

μανθάνοντες νέους τρόπους διερεύνησης πολύπλοκων φαινομένων (Ainsworth & van 

Labeke 2004). Η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση καταπιάνεται κυρίως με τους τρόπους 

που θα μπορούσαν οι ΠΕΔΑ να ενσωματωθούν σε ένα εικονικό (η μη) μαθησιακό 

περιβάλλον, έχοντας υπόψη τα πολλαπλά είδη αναπαραστάσεων και τις πολλές 

δυνατότητες που παρέχονται μέσα από την εφαρμογή τους (Ploetzner & Lowe, 2004). Οι 
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Goldstone και Son (2005), κατηγοριοποιώντας τις αναπαραστάσεις σε ρεαλιστικές και 

εξιδανικευμένες ανέφεραν τις δυνατότητες του κάθε είδους χωριστά. Παρόλα αυτά δεν 

αναφέρθηκαν σε εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων ή 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα φαινόμενα και στηρίζονται στην 

επιστημονικά αποδεκτή γνώση για το εκάστοτε συγκείμενο. Αρκετές ερευνητικές 

προσπάθειες ασχολήθηκαν με την αποτελεσματικότητα των ρεαλιστικών και των 

εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων χωρίς να διερευνάται η αποτελεσματικότητα ενός 

σεναρίου συνδυασμού ρεαλιστικών και εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων που να 

περιλαμβάνουν αφαιρετικά αντικείμενα και διαδικασίες. Με βάση την αναφερόμενη 

προοπτική τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρέχονται μέσα από την παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια στοχεύουν στην αποτύπωση της αποτελεσματικότητας ενός 

σεναρίου παράλληλου συνδυασμού των δύο ειδών αναπαραστάσεων ως προς την επίτευξη 

της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. 

 

Μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας προσπάθειας φαίνεται πως και στις 2 

πειραματικές συνθήκες επήλθε επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης αφού τόσο η ποσοτική 

όσο και η ποιοτική ανάλυση κατέδειξαν σημαντικές διαφορές στη βελτίωση των 

επιδόσεων των ατόμων αλλά και μετατοπίσεις από τις επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες 

προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Όπως και στην Α΄ φάση της έρευνας, έτσι και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση διαφαίνεται η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης 

που έλαβε χώρα στη βάση καθοδηγούμενου προτύπου διερώτησης μέσα από την 

εφαρμογή του αντίστοιχου διδακτικού υλικού. Ταυτόχρονα, η εργαστηριακή προσέγγιση 

του περιεχομένου εγκυροποιήθηκε μέσα από τα ερευνητικά αποτελέσματα και στις 2 

πειραματικές συνθήκες αφού οι επιδόσεις των μανθανόντων βελτιώθηκαν σημαντικά 

επιδεικνύοντας την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων σε σχέση με τη βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης. 

 

Συγκεκριμένα, η ποιοτική κατηγοριοποίηση των ιδεών των μανθανόντων τόσο πριν όσο 

και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στις δύο πειραματικές συνθήκες, κατέδειξε κάποιες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 συνθήκες. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις που 

παρατηρήθηκαν σε κάποια κεφάλαια (1, 2 και 3) δεν ήταν σημαντικές σε τέτοιο βαθμό 

που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε συνθήκης. Παρόλα αυτά 

μέσα από την προσεκτική παρατήρηση των ποσοστών συγκεκριμένων ιδεών που 

προέκυψαν πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, διαφαίνεται μια τάση για 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



395 
 

μεγαλύτερες μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 

υπέρ της ΠΟ2, η οποία χρησιμοποίησε τις ΠΕΔΑ.  

 

Αρχικά, στην κατηγορία 1, παρουσιάστηκε παρόμοια μετατόπιση από τις εναλλακτικές 

ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα και στις 2 ομάδες. Η συγκεκριμένη κατηγορία 

αναφερόταν στις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση για να μπορεί 

κάποιος παρατηρητής να παρατήρησει ένα αντικείμενο, επεξηγώντας πλήρως την πορεία 

που ακολουθεί το φως για να φτάσει στα μάτια του παρατηρητή. Παρά το γεγονός πως και 

στην ΟΕ4 παρατηρείται αξιόλογη μετατόπιση προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, 

συγκεκριμένες εναλλακτικές ιδέες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση σε μεγαλύτερο βαθμό από την ΠΟ2 (βλ. ιδέα 1.11). Συγκεκριμένα, η ΟΕ4 

παρουσιάζει σε μεταπειραματικό στάδιο σε μεγαλύτερο βαθμό την ιδέα πως ένας 

παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει  την πορεία μιας φωτεινής δέσμης καθώς διαδίδεται. 

Η συγκεκριμένη τάση ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4 δεν 

μπορούσαν να διακρίνουν σε συμβολικό επίπεδο την πορεία διάδοσης του φωτός, γεγονός 

που δεν προκάλεσε ιδιαίτερη συζήτηση στις ομάδες εργασίας σε σχέση με τη φωτεινή 

δέσμη που διαδίδεται στο χώρο, παρά μόνο στο αποτέλεσμα που αυτή προκαλεί στην 

οθόνη. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δεν ήταν τόσο σημαντική ώστε να 

προκαλέσει τέτοιες διαφοροποιήσεις στην εννοιολογική κατανόηση στις 2 ομάδες, οι 

οποίες να μπορούν να αποδοθούν στην ενσωμάτωση ή όχι των ΠΕΔΑ.    

 

Στην κατηγορία 2, όπως αναμενόταν δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις 

2 πειραματικές συνθήκες σε σχέση με τις μετατοπίσεις που παρατηρήθηκαν από τις 

εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Η συγκεκριμένη ιδέα σχετιζόταν με 

την οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση 

με την πορεία διάδοσης του φωτός. Τα αντίστοιχα πειράματα του διδακτικού υλικού που 

σχετίζονταν με την αναφερόμενη ιδέα δεν υποστηρίζονταν πληροφορικά από το εικονικό 

εργαστήριο που χρησιμοποιήθηκε στις διδακτικές παρεμβάσεις. Ο συγκεκριμένος 

περιορισμός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας προσομοίωσης που να αναπαριστά τα 

φαινόμενα του διδακτικού υλικού που σχετίζονταν με πειράματα στα οποία εμπλέκονταν 

οι νηματώδεις λαμπτήρες και την εφαρμογή της στα συγκεκριμένα πειράματα. Η 

επιπρόσθετη δημιουργία της προσομοίωσης της πειραματικής διάταξης που να εμπλέκει 

νηματώδεις λαμπτήρες χρησιμοποιήθηκε και στις 2 πειραματικές συνθήκες. Η 

συγκεκριμένη προσομοίωση δεν συνοδευόταν από οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

αναπαράσταση (ΠΕΔΑ) στην εφαρμογή της κατά τις διδακτικές παρεμβάσεις της ΠΟ2. 
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Συνεπώς, τα αποτελέσματα της κατηγορίας ιδεών που αναφέρονται στα αντίστοιχα 

πειράματα δεν διαφοροποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο ανάμεσα στις δύο πειραματικές 

συνθήκες. Η κυριότερη εναλλακτική ιδέα που παρουσιάστηκε σε ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά 

και από τις δύο ομάδες στην κατηγορία 2 αφορούσε στην έλλειψη εμπειριών των 

μανθανόντων με νηματώδεις λαμπτήρες, γεγονός που οδήγησε στην πανομοιότυπη 

αναφορά αποτελεσμάτων στην οθόνη της πειραματικής διάταξης ανεξάρτητα από το είδος 

της φωτεινής πηγής που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο πείραμα (σημειακή πηγή και 

νηματώδης λαμπτήρας θα παρουσιάσουν το ίδιο ή παρόμοιο αποτέλεσμα στην οθόνη που 

τοποθετείται πίσω από ένα διάφραγμα με τριγωνική οπή). 

 

Η κατηγορία ιδεών 3 αφορούσε στη δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων 

σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί ένα απλό φαινόμενο στη διερεύνηση των σκιών αφού η 

αντίστοιχη πειραματική διάταξη περιλαμβάνει ένα σημειακό λαμπτήρα, ένα διάφραγμα με 

κυκλική οπή και μια οθόνη διατεταγμένα στην ίδια ευθεία. Οι μανθάνοντες τόσο της ΟΕ4 

όσο και της ΠΟ2 δεν δυσκολεύτηκαν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις να αναφέρουν την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα παρά το γεγονός ότι παρουσίασαν διάφορες παραλλαγές στην 

παρουσίασή της (παρουσιάστηκαν και ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες οι οποίες 

είτε παρουσίαζαν επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα χωρίς την αναγκαία επεξήγηση του ή 

παρουσίαζαν επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση του συλλογισμού τους χωρίς την 

παρουσίαση του αναγκαίου διαγράμματος της πορείας του φωτός και του σχηματισμού της 

σκιάς). Στο αναφερόμενο πλαίσιο οι μανθάνοντες και των δύο πειραματικών συνθηκών 

μετατοπίστηκαν από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές χωρίς ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, γεγονός που έγκειται τόσο στην εγγενή απλότητα του 

φαινομένου όσο και στις πλούσιες εμπειρίες που είχαν οι μανθάνοντες στο συγκεκριμένο 

ζήτημα (κύρια ιδέα των μανθανόντων σε προπειραματικό στάδιο ήταν η παρουσίαση της 

πρόσοψης της σκιάς διαγραμματικά, σε μεγαλύτερο μέγεθος από τη σφαίρα που 

τοποθετήθηκε μπροστά από τη φωτεινή πηγή). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η 

αξιολόγηση του ίδιου φαινομένου με τη χρήση ενός νηματώδη λαμπτήρα στη θέση του 

σημειακού, αφού σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να παρουσιάζονταν επιπρόσθετες 

δυσκολίες των μανθανόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως δεν θα αναμένονταν και πάλι 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες, αφού η εφαρμογή ενός 

νηματώδη λαμπτήρα σε εικονικό περιβάλλον δεν θα συνοδευόταν από επιπρόσθετη 

αναπαράσταση που θα επιδείκνυε το ίδιο φαινόμενο σε συμβολικό επίπεδο.     
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Η κατηγορία 4 σχετίζεται με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός 

αντικειμένου (αποστάσεις φωτεινής πηγής–αντικειμένου και οθόνης, μέγεθος αντικειμένου 

κλπ). Στη συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζεται μια ελάχιστη εώς μηδαμινή τάση για 

μεγαλύτερη μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα από 

την ΠΟ2. Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αναφερόταν με κατάλληλο τρόπο στους 

παράγοντες και τον τρόπο που επηρεάζουν το μέγεθος και το σχήμα της σκιάς (η 

επεξήγηση του συλλογισμού συνοδευόταν από διάγραμμα). Η διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις 2 πειραματικές συνθήκες αν και μηδαμινή παρουσιάζει ξανά μια τάση για μεγαλύτερη 

βελτίωση της κατανόησης της συγκεκριμένης ιδέας στην ΠΟ2. Παρόλα αυτά, δεν θα 

μπορούσε ένα τέτοιο αποτέλεσμα να αποδοθεί στην προστιθέμενη αξία των ΠΕΔΑ αφού, 

τα υψηλότερα ποσοστά στη συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζονται σε ελλιπείς ιδέες 

που αναφέρονται αποσπασματικά σε σχέσεις μεταξύ αποστάσεων φωτεινής πηγής, 

αντικειμένου και οθόνης που επηρεάζουν όντως τη σκιά ενός αντικειμένου χωρίς όμως να 

παρουσιάζεται ολοκληρωμένος συλλογισμός. 

 

Ο ακριβής υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου κατηγοριοποιήθηκε 

στην κατηγορία 5, της οποίας τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες που να δύναται να αποδοθεί στην ενσωμάτωση 

των ΠΕΔΑ. Παρά το γεγονός πως παρουσιάζεται μια τάση για μεγαλύτερη μετατόπιση 

από λανθασμένους και αποσπασματικούς υπολογισμούς της σκιάς ενός αντικειμένου προς 

την επιστημονικά αποδεκτή αναφορά των διαστάσεων της στη βάση της σύγκρισης των 

ομοίων τριγώνων σε αντίστοιχο διάγραμμα από την ΟΕ2, αυτή η διαφοροποίηση δεν 

μπορεί να αποδοθεί στην πειραματική συνθήκη, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

χρησιμοποιήθηκε οποιοδήποτε διαφορετικό πειραματικό μέσο για τον υπολογισμό ή την 

πρόβλεψη της σκιάς ενός αντικειμένου σε αντίστοιχο πείραμα (βλ. πείραμα 2 του 

διδακτικού υλικού). Η οποιαδήποτε διαφοροποίηση παρουσιάζεται σε σχέση με τους 

υπολογισμούς των διαστάσεων της σκιάς στη βάση κάποιας στρατηγικής (σύγκριση 

ομοίων τριγώνων ή εφαρμογή κλίμακας), αποδίδεται κυρίως σε ενδο-ομαδικές διαφορές 

που δεν αποτελούν σημείο αναφοράς για διαφοροποίηση των επιδόσεων των ομάδων πριν 

από τις διδακτικές παρεμβάσεις (διαπιστώθηκε με συγκεκριμένο στατιστικό έλεγχο πριν 

την έναρξη των διδακτικών παρεμβάσεων). 

 

Τα αποτελέσματα των ιδεών στην κατηγορία 6 που σχετίζονταν με τη δημιουργία σκιάς 

όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την 

οθόνη (τείνει προς το άπειρο–θεωρητική απάντηση), είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα 
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των προηγούμενων ιδεών αφού δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε διαφοροποίηση που θα 

μπορούσε να αποδοθεί στην πειραματική συνθήκη (εφαρμογή ή όχι ΠΕΔΑ). 

Συγκεκριμένα, φαίνεται μέσα από την παρουσίαση των ποσοστών σε επιστημονικά 

αποδεκτές ή ελλιπείς επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, πως συνολικά οι μανθάνοντες και των 

δύο ομάδων μεταβαίνουν από τις εναλλακτικές ιδέες προς την επιστημονικά αποδεκτή 

αντίληψη. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι μανθάνοντες που δεν αναφέρουν πως η μέγιστη 

μείωση της σκιάς ενός αντικειμένου μπορεί να φτάσει μέχρι και το μέγεθος του 

αντικειμένου, υποστηρίζουν πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου 

αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της 

παραμένει το ίδιο (το τρίγωνο σταματάει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν σε αυτό με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά). Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως μόνο 5 άτομα 

της ΠΟ2 αναφέρουν ξεκάθαρα τον πλήρη συλλογισμό της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας 

παρουσιάζοντας διαγραμματική λύση του θεωρητικού προβλήματος. Η διαγραμματική 

λύση που παρουσιάζεται φαίνεται να έχει τις ρίζες της στην εφαρμογή του μοντελοχώρου 

ο οποίος συνδέεται δυναμικά με την πειραματική διάταξη και οι οποιεσδήποτε αλλαγές 

των αποστάσεων παρουσιάζονταν ταυτόχρονα σε φωτεινές ακτίνες σε συμβολικό επίπεδο. 

 

Οι κατηγορίες ιδεών 7, 8 και 9 που αφορούσαν στο κεφάλαιο των βαφών δεν θα 

μπορούσαν να αποδοθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην πειραματική συνθήκη. Ο 

συγκεκριμένος ισχυρισμός στηρίζεται στο γεγονός πως το κεφάλαιο των βαφών 

διεξάχθηκε και από τις δύο ομάδες από το ίδιο εικονικό μέσο που τέθηκε στη διάθεση των 

μανθανόντων για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων πειραμάτων του διδακτικού υλικού. 

Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή του αναφερόμενου πειραματισμού σε σχέση με τις αναμείξεις 

στις βαφές, την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων των βαφών και τις αναμείξεις των 

χρωμάτων των βαφών σε σχέση με το έγχρωμο φως δεν σχετίζονταν με οποιοδήποτε 

τρόπο με προϋπάρχουσες γνώσεις που οικοδομήθηκαν μέσα από το διδακτικό υλικό σε 

προηγούμενα κεφάλαια (π.χ. εισαγωγή στο φως και σκιές). Όλες οι ιδέες που προέκυψαν 

στο πλαίσιο των αναφερόμενων κατηγοριών μπορούν να αναλυθούν σε επίπεδο 

αποτελεσματικότητας της διδακτικής προσέγγισης που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού στις συγκεκριμένες διδακτικές παρεμβάσεις.  

 

Ανάλογη ερμηνεία ισχύει στα αποτελέσματα της κατηγορίας 10 η οποία αναφέρεται 

αυστηρά στην κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο έγχρωμο φως χωρίς να 

προαπαιτούνται οποιεσδήποτε γνώσεις σε σχέση με την πορεία και τη διάδοση του φωτός. 

Η κατάλληλη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση όλων των κυρίων, των δευτερευόντων και 
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των συμπληρωματικών χρωμάτων στο έγχρωμο φως, πραγματοποιήθηκε από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των μανθανόντων και των δύο ομάδων που συμμετείχαν στις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Η εναλλακτική ιδέα που παρουσιάστηκε σε ψηλά ποσοστά όπως 

αναμενόταν πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, σχετιζόταν με την κατηγοριοποίηση των 

χρωμάτων σύμφωνα με τις γνώσεις των ατόμων στη ζωγραφική και όχι με κάποιο 

σύστημα κανόνων που τους επέτρεπε οποιαδήποτε πρόβλεψη στο πλαίσιο κάποιου 

συγκροτημένου σκεπτικού.  

 

Στην κατηγορία 11, η οποία αναφέρεται σε φαινόμενα αναμείξεων δεσμών έγχρωμου 

φωτός, κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες που προέκυψαν σε αντίστοιχο έργο δοκιμίου που 

δόθηκε πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις του κεφαλαίου 4 του διδακτικού υλικού. 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζεται μεγαλύτερη μετατόπιση των μανθανόντων 

από τις εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στην ΠΟ2. Η επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα σχετίζεται με διαγραμματική παρουσίαση ανάμειξης 2 έγχρωμων δεσμών 

φωτός οι οποίες περνούν μέσα από διάφραγμα και καταλήγουν στην οθόνη. Τα ποσοστά 

της συγκεκριμένης ιδέας ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ΠΟ2 παρά στην ΟΕ4 μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Στις άλλες ιδέες που προέκυψαν στο ίδιο έργο παρουσιάζονται 

διαγραμματικές λύσεις οι οποίες απέχουν από την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Τέτοιες 

ιδέες παρουσιάζονται κυρίως σε προπειραματικό στάδιο ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο 

παρουσιάζονται κυρίως από την ΟΕ4. Με βάση τα αναφερόμενα αποτελέσματα φαίνεται 

πως τα άτομα που συμμετείχαν στην ΠΟ2 και είχαν την ευχέρεια παράλληλης εφαρμογής 

ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων αφαιρετικών αντικειμένων (βλ. 

μοντελοχώρος), ήταν σε θέση να δημιουργήσουν επιστημονικά αποδεκτά διαγράμματα 

επεξηγώντας με πληρότητα το συλλογισμό τους σε φαινόμενα αναμείξεων δεσμών 

έγχρωμου φωτός. Αντίθετα τα άτομα της ΟΕ4 παρόλο που παρουσίασαν σημαντική 

αύξηση στα ποσοστά της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, 

δεν επιδεικνύουν τις ίδιες μετατοπίσεις με τα άτομα της ΠΟ2. Φαίνεται σε αυτό το στάδιο 

πως η συνεισφορά των ΠΕΔΑ είναι ουσιαστική αφού σε ένα πιο πολύπλοκο για τους 

μανθάνοντες συγκείμενο η παράλληλη εφαρμογή διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων 

βοήθησε τους μανθάνοντες να εξοικειωθούν με τις διαγραμματικές λύσεις και πυροδότησε 

συζητήσεις οι οποίες προώθησαν τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου. Ο 

αναφερόμενος ισχυρισμός τεκμηριώνεται και στην κατηγορία 13. 

 

Η κατηγορία 12 σχετίζεται με ένα φαινόμενο δημιουργίας σκιάς και παρασκιών που 

προκύπτουν από τη διάδοση έγχρωμων δεσμών φωτός σε μια πειραματική διάταξη που 
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περιλαμβάνει 2 φωτεινές πηγές, μια πήλινη σφαίρα και μια οθόνη στην ίδια ευθεία. Οι 

μανθάνοντες που συμμετείχαν και στις 2 πειραματικές συνθήκες παρουσιάζουν ανάλογη 

μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα η οποία 

περιλαμβάνει κατάλληλο διάγραμμα αναπαράστασης μιας σκιάς που δημιουργείται καθώς 

και την ανάμειξη δεσμών φωτός και την πορεία των φωτεινών ακτινών. Παράλληλα 

περιλαμβάνει και την κατάλληλη αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές 

που παρουσιάζονται στην οθόνη. Ενώ σε προπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάζεται σε 

υπολογίσιμο ποσοστό η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

παρουσιάζεται ιδιαίτερη αύξηση του ποσοστού των ατόμων τόσο της ΟΕ4 όσο και της 

ΠΟ2. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ιδέας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατηγορίας 11 και 13 αλλά και από τα 

αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης, θα αναμενόταν πως η ΠΟ2 θα παρουσίαζε 

υψηλότερα ποσοστά στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα από την ΟΕ4. Παρόλα αυτά, 

φαίνεται στο συγκεκριμένο έργο αξιολόγησης πως η εφαρμογή του ΠΕΕ στην ΟΕ4 (και 

στην ΠΟ2) βοήθησε στην προώθηση εννοιολογικής κατανόησης επιβεβαιώνοντας έρευνες 

που υποστηρίζουν την εφαρμογή του σε εργαστηριακά περιβάλλοντα διερώτησης στις 

Φυσικές Επιστήμες (Zacharia et al., 2008; Zacharia & Olympiou, 2011; Finkelstein et al., 

2005). Παράλληλα, φαίνεται πως και στις δύο ομάδες τα άτομα δυσκολεύτηκαν να 

κατανοήσουν την υπό μελέτη πειραματική διάταξη σε προπειραματικό στάδιο αφού 

έκαναν διαγράμματα που αναφέρονταν στην πήλινη μπάλα που τοποθετήθηκε στην πορεία 

του έγχρωμου φωτός ως διάφραγμα οθόνης. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καταδεικνύει 

την αδυναμία των ατόμων πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, ανεξαρτήτως 

πειραματικής συνθήκης, να κατανοούν πειραματικές διατάξεις πολύπλοκων φαινομένων. 

Ταυτόχρονα, φαίνεται και η εξοικείωση τους μέσα από  τις διδακτικές παρεμβάσεις  σε 

τέτοιου είδους πειραματικές διατάξεις αφού σε μεταπειραματικό στάδιο τα ποσοστά της 

συγκεκριμένης ιδέας μειώνονται σημαντικά και στις 2 συνθήκες. 

 

Η τελευταία κατηγορία ιδεών (κατηγορία 13) παρουσιάζει τη συνολική εικόνα για την 

κατανόηση των ατόμων στο συγκείμενο Φως και Χρώμα σε σχέση με την οικοδόμηση 

ενός μοντέλου επεξήγησης των φαινομένων στο έγχρωμο φως και στις βαφές. 

Συγκεκριμένα, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αφορούσε στην ύπαρξη μαύρου ή άσπρου 

χρώματος ως της παρουσίας ή απουσίας όλων των χρωμάτων στο φως και στις βαφές. Σε 

αυτή την ιδέα τα άτομα αναφέρθηκαν στο μαύρο ως την παρουσία όλων των χρωμάτων 

στις βαφές με τη διευκρίνιση πως στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές ισχύει η 

αφαιρετική διαδικασία, αφού με κάθε χρώμα που προστίθεται απορροφώνται διαφορετικές 
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ακτινοβολίες. Στην ίδια ιδέα γίνεται αναφορά στο άσπρο χρώμα ως η παρουσία όλων των 

χρωμάτων στο φως, με τη διευκρίνιση πως σε αυτή την περίπτωση ισχύει η προσθετική 

διαδικασία, αφού με την προσθήκη οποιουδήποτε χρώματος προστίθενται διαφορετικές 

ακτινοβολίες, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε απορρόφηση φωτός όπως συμβαίνει στο 

φως. Τα άτομα που οικοδόμησαν το συγκεκριμένο συλλογισμό ήταν σε θέση να διεξάγουν 

επιστημονικά αποδεκτές προβλέψεις σχετικά με φαινόμενα που αφορούσαν στο έγχρωμο 

φως και να τις τεκμηριώνουν με αναφορές τόσο στα πειράματα που πραγματοποίησαν στο 

πλαίσιο του εργαστηρίου, όσο και στις ερμηνείες που οικοδόμησαν κατά τις συζητήσεις 

τους στις ομάδες. Από τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας φαίνεται πως η 

ΠΟ2 πέτυχε το διπλάσιο ποσοστό σε μεταπειραματικό στάδιο από την ΟΕ4. Σε 

προπειραματικό στάδιο η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα δεν αναφέρθηκε από κάποιο άτομο 

στην ΟΕ4 και την ΠΟ2. Αντίθετα τα άτομα της ΟΕ4 φαίνεται να επιτυγχάνουν υψηλό 

ποσοστό σε μια επιστημονικά αποδεκτή αλλά ελλιπή ιδέα αφού αναφέρουν μόνο την 

ύπαρξη του μαύρου και του άσπρου χρώματος ως την παρουσία όλων των χρωμάτων στις 

βαφές και στο φως αντίστοιχα, χωρίς να παρέχουν οποιοδήποτε συλλογισμό ή διευκρίνιση 

σχετικά με την αναφερόμενη δήλωση. Παρόλο που μέσα από τα αποτελέσματα της 

κατηγορίας 13 φαίνεται πως παρατηρείται σημαντική μετατόπιση από τις εναλλακτικές 

ιδέες προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα και στις 2 ομάδες, η σύγκριση στη βελτίωση 

της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων ανάμεσα στις 2 ομάδες καταδεικνύει πως η 

ΠΟ2 επιτυγχάνει σημαντικότερη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση των ατόμων για 

το έγχρωμο φως (βλ. επιστημονικά αποδεκτή ιδέα ΟΕ4=39%, ΠΟ2=79%). Ταυτόχρονα, 

φαίνεται πως η κατανόηση που επιτυγχάνεται στην ΟΕ4 είναι αποσπασματική αφού 

παρόλο που αναφέρονται στις πλείστες περιπτώσεις οι κατάλληλες αναμείξεις χρωμάτων 

τόσο στις βαφές όσο και στο φως, δεν παρουσιάζεται συγκροτημένο σκεπτικό για τη 

συσχέτισή τους. Η εφαρμογή των ΠΕΔΑ κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων 

φαίνεται να αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κατά τη διερεύνηση των φαινομένων 

της ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός. Συγκεκριμένα φαίνεται πως η στήριξη που 

παρείχε ως επιπρόσθετο εργαλείο παρατήρησης του υποκείμενου μηχανισμού που 

κρύβεται πίσω από τη διάδοση και τις αναμείξεις του έγχρωμου φωτός, ήταν καταλυτική 

στην οικοδόμηση ενός μοντέλου για την ερμηνεία των φαινομένων που παρατηρήθηκαν 

στο έγχρωμο φως. Παρόλα αυτά, για τη εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων σε σχέση με τις 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και την ενδεχόμενη σύνδεση τους με την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα, απαιτείται η διερεύνηση των διαδικασιών 

στις 2 ομάδες (βλ. κεφάλαιο 8) και η μεταξύ τους σύγκριση σε σχέση με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που προέκυψαν συνολικά στις 2 πειραματικές συνθήκες. 
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Γενικότερα, τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας καταδεικνύουν πως 

η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ (συνδυασμός ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων 

αφαιρετικών αντικειμένων) στο εικονικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν 

απαραίτητη σε όλη την έκταση του διδακτικού υλικού. Φαίνεται μέσα από τα 

αποτελέσματα πως η κύρια συνεισφορά των ΠΕΔΑ και συγκεκριμένα της αφαιρετικής 

αναπαράστασης που χρησιμοποιήθηκε (μοντελοχώρος) παρατηρήθηκε στις έννοιες του 

κεφαλαίου 4 του διδακτικού υλικού που σχετιζόταν με το έγχρωμο φως. Μέσα από την 

προσεκτική ανάλυση των μαθησιακών επιδιώξεων του διδακτικού υλικού, φαίνεται πως η 

αναπαράσταση των αφαιρετικών αντικειμένων και διαδικασιών (π.χ, διαγραμματική 

αναπαράσταση ακτινών φωτός) βοήθησε τους μανθάνοντες στα σημεία που το διδακτικό 

υλικό ήταν πιο πολύπλοκο και οι μαθησιακές επιδιώξεις που τέθηκαν απαιτούσαν 

πρόσβαση σε αφαιρετικά/εννοιολογικά αντικείμενα (πολύπλοκα διαγράμματα φωτεινών 

δεσμών) για την κατανόηση του υπό μελέτη συγκειμένου. Το ίδιο ισχύει και για την 

αναπαράσταση που παρουσιάζει την οθόνη της πειραματικής διάταξης σε πρόσοψη, 

παράλληλα με την παρουσίαση της πειραματικής διάταξης. Σε αυτή την αναπαράσταση 

παρουσιάζονταν παράλληλα και όλες οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην οθόνη της 

πειραματικής διάταξης κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, παρέχοντας, με αυτό τον 

τρόπο άμεση και συνεχή ανατροφοδότηση σε σχέση με τις τελικές παρατηρήσεις για τη 

διάδοση του φωτός.    

 

Συγκεκριμένα, τα πειράματα του κεφαλαίου 4 απαιτούσαν τη διερεύνηση της διάδοσης 

του φωτός μέσα από χρωματικά φίλτρα κύριων, δευτερευόντων και συμπληρωματικών 

χρωμάτων και της παράλληλης ανάμειξης των αναφερόμενων δεσμών φωτός προτού 

φτάσουν στην οθόνη (βλ. Διάγραμμα 25). Τόσο στην πρώτη περίπτωση όσο και στη 

δεύτερη περίπτωση, η προσπάθεια ερμηνείας του τελικού αποτελέσματος όπως 

εμφανίζεται στην οθόνη (περίπτωση εφαρμογής ΠΠΕ από την ΟΕ4) αποτελεί πολύπλοκη 

διαδικασία σε σχέση με την οικοδόμηση κατανόησης. Ο μόνος τρόπος οικοδόμησης της 

επιστημονικά αποδεκτής ερμηνείας έχει τις ρίζες του στην κατανόηση του υποκείμενου 

μηχανισμού λειτουργίας του συγκεκριμένου φαινομένου. Για την κατανόηση του 

αναφερόμενου μηχανισμού φαίνεται πως θεωρείται απαραίτητη η πρόσβαση σε 

αφαιρετικές αναπαραστάσεις φωτεινών δεσμών οι οποίες παρουσιάζουν την πορεία και 

τον τρόπο διάδοσης του φωτός ανάμεσα στις φωτεινές πηγές, τα αντικείμενα, τα 

χρωματικά φίλτρα που παρεμβάλλονται και την οθόνη. Τέτοιου είδους διαγράμματα ήταν 

προσβάσιμα και διαθέσιμα μόνο στους μανθάνοντες της ΠΟ2 κατά τη διάρκεια του 
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πειραματισμού τους στο πλαίσιο του ΠΕΕ, οι οποίοι τύγχαναν άμεσης ανατροφοδότησης 

σε σχέση με το χρώμα των φωτεινών δεσμών πριν και μετά το χρωματικό φίλτρο ή πριν 

και μετά την ανάμειξη τους με άλλες δέσμες, ή πριν και μετά την κατάληξη τους στην 

οθόνη. Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικά θεωρούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν στα 

τρία πρώτα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. Συγκεκριμένα, μέσα από τις επιδόσεις των 

μανθανόντων και στις 2 πειραματικές συνθήκες, φαίνεται πως δεν διαφοροποιούνται οι 

δύο ομάδες ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. 

 
Σε συνάρτηση με τη συνεισφορά των αφαιρετικών αναπαραστάσεων αφαιρετικών 

αντικειμένων και διαδικασιών (π.χ. μοντελοχώρος) σε πολύπλοκα συγκείμενα (έγχρωμο 

φως), τα αναφερόμενα αποτελέσματα φαίνεται να οφείλονται σε 2 λόγους: 

Ι) Η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ στα συγκεκριμένα κεφάλαια (1, 2 και 3) ήταν περιορισμένης 

έκτασης λόγω του διδακτικού υλικού και των πειραμάτων που περιλάμβαναν (βλ. 

McDermott et al., 1996) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του εικονικού εργαστηρίου που 

χρησιμοποιήθηκε. Το συγκεκριμένο εικονικό εργαστήριο δεν χρησιμοποιήθηκε σε κάποιες 

περιπτώσεις λόγω της αδυναμίας διεξαγωγής συγκεκριμένων πειραμάτων του διδακτικού 

υλικού που χρησιμοποιήθηκε (απαραίτητη προϋπόθεση της ερευνητικής προσπάθειας ήταν 

η διεξαγωγή των ίδιων πειραμάτων από τους μανθάνοντες). Με βάση τον αναφερόμενο 

περιορισμό χρησιμοποιήθηκαν άλλα εικονικά μέσα (προσομοιώσεις) που σχεδιάστηκαν 

για αυτό το σκοπό (βλ. Μεθοδολογία). Η χρήση των αναφερόμενων προσομοιώσεων δεν 

συνοδεύτηκε από το μοντελοχώρο ή από άλλες επιπρόσθετες αναπαραστάσεις. 

 
Διάγραμμα 25. Ενσωμάτωση ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ-συνδυασμός ρεαλιστικών και 

αφαιρετικών αναπαραστάσεων αφαιρετικών διαδικασιών 
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ΙΙ)  Η ΟΕ4 παρόλο που δεν χρησιμοποίησε ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ, κατά τη διάρκεια 

των πειραμάτων, κατασκεύαζε τις δικές της αναπαραστάσεις στο χαρτί (π.χ. διαγράμματα 

φωτεινών δεσμών). Οι μανθάνοντες τόσο της ΟΕ4 όσο και της ΠΟ2 κατασκεύασαν στο 

χαρτί αναπαραστάσεις των υπό μελέτη φαινομένων και στην προσπάθεια ερμηνείας των 

παρατηρήσεων τους πολλές φορές μελετούσαν στο χαρτί, διαγραμματικές λύσεις που 

παρουσιάζονταν αντίστοιχα στην εξιδανικευμένη αναπαράσταση αφαιρετικών 

διαδικασιών (π.χ. απορρόφησης ακτινοβολιών) στο εικονικό εργαστήριο στο πλαίσιο του 

ΠΕΕ. Ταυτόχρονα το διδακτικό προσωπικό σε περιπτώσεις όπου υπήρχε δυσκολία 

ερμηνείας των αποτελεσμάτων καθοδηγούσε τους μανθάνοντες τόσο στην ΟΕ4  όσο και 

στην ΠΟ2 να δημιουργούν αναπαραστάσεις στο χαρτί της ανάμειξης δεσμών φωτός και να 

προσπαθούν να συσχετίσουν και να ερμηνεύσουν τις αναφερόμενες αναπαραστάσεις με τη 

ρεαλιστική εικονική αναπαράσταση του φαινομένου όπως παρουσιαζόταν στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η καθοδήγηση που παρείχε το διδακτικό προσωπικό μέσα 

από τις ομαδικές συζητήσεις που γίνονται ενδεχομένως να επέδρασε καταλυτικά στη 

συσχέτιση και την αντιστοίχιση των διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων που 

χρησιμοποίησαν οι μανθάνοντες και στις 2 συνθήκες (ρεαλιστικές εικονικές 

αναπαραστάσεις και αναπαραστάσεις στο χαρτί) (βλ. Ardac & Akaygun, 2004; van der 

Meij & de Jong, 2006) (οι επιπρόσθετες αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν από τους 

μανθάνοντες στο χαρτί ήταν οι ίδιες και στις 2 πειραματικές συνθήκες όσον αφορά στο 

σκεπτικό και την αναπαράσταση του φαινομένου). 

 

Με βάση τα αναφερόμενα αποτελέσματα όπως προέκυψαν τόσο στην ποσοτική όσο και 

στην ποιοτική ανάλυση, φαίνεται πως η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ 

είναι αναγκαία όταν οι μανθάνοντες  έρχονται αντιμέτωποι με πολύπλοκα φαινόμενα όπως 

αυτό του κεφαλαίου 4. Οι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις είναι απαραίτητες για την 

προώθηση διαισθητικών και «δυνατών» συνδέσεων ανάμεσα στα στοιχεία του εικονικού 

εργαστηρίου και των αντίστοιχων πραγματικών στοιχείων στον πραγματικό κόσμο. Από 

την άλλη, οι αφαιρετικές αναπαραστάσεις αφαιρετικών διαδικασιών και αντικειμένων 

απαιτούνται για τη διευκόλυνση οικοδόμησης ερμηνειών αφαιρετικών μηχανισμών που 

κρύβονται πίσω από το φυσικό φαινόμενο που αναπαρίσταται από τις ρεαλιστικές 

αναπαραστάσεις (π.χ. αυτούσια πειραματική διάταξη στο εικονικό εργαστήριο). Στην 

περίπτωση του κεφαλαίου 4 οι μανθάνοντες ήταν ικανοί να κατανοήσουν τις 

παρατηρήσεις που διενεργούσαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ (ρεαλιστικές αναπαραστάσεις), 

μόνο μετά από την πληροφόρηση που είχαν από την εφαρμογή των εξιδανικευμένων 

αναπαραστάσεων (μοντελοχώρος). Ταυτόχρονα, φαίνεται πως σε τέτοιου είδους 
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συγκείμενα (διερεύνηση αναμείξεων φωτεινών δεσμών στο έγχρωμο φως), διαγράμματα 

στο χαρτί που συνδέουν την συμβολική αναπαράσταση με τη ρεαλιστική αναπαράσταση 

του περιεχομένου μπορούν να βοηθήσουν τους μανθάνοντες να συσχετίσουν τις εικονικές 

αναπαραστάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ με το πραγματικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα να 

συνεισφέρουν στην προώθηση της εννοιολογικής κατανόησης. 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρούσα προσπάθεια καταδεικνύουν πως η 

επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ έγκειται στην ολοκληρωμένη 

κατανόηση των μαθησιακών επιδιώξεων σε κάθε πείραμα, καθώς και της δυνητικής 

συνεισφοράς κάθε πειραματικού μέσου και συγκεκριμένα των ρεαλιστικών 

αναπαραστάσεων, των αφαιρετικών αναπαραστάσεων αφαιρετικών αντικειμένων ή του 

συνδυασμού τους στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Η διεθνής βιβλιογραφία αποκαλύπτει ένα μεγάλο 

αριθμό δυνατοτήτων των ΠΕΔΑ, οι οποίες φαίνεται να συνεισφέρουν στη μάθηση στις 

Φυσικές Επιστήμες  (Ainsworth, 1999; van der Meij & de Jong, 2006). Συνεπώς, η 

παρουσία τους και η αξιοποίηση τους στο πλαίσιο του ΠΕΕ αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

στη βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας που να συνδέει μαθησιακές επιδιώξεις με 

δυνατότητες διαφορετικών αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα μόνο οι ρεαλιστικές 

αναπαραστάσεις μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που επαναφέρονται εύκολα στη 

μνήμη των ατόμων και συνδέονται με ρεαλιστικές και καθημερινές εμπειρίες των ατόμων 

σε αντίθεση με αντίστοιχες αποσπασματικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με 

οποιαδήποτε πραγματική εμπειρία (DiFonzo, Hantula & Bordia, 1998). Από την άλλη, οι 

εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις είναι οι μοναδικές που αποκλείουν οποιεσδήποτε 

λεπτομέρειες που αποπροσανατολίζουν από το υπό μελέτη συγκείμενο και υποστηρίζουν 

την κατανόηση συμβολικών συσχετίσεων και μεταβλητών (οι αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις έχουν χαρακτηριστεί ως ένα είδος εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων). 

Στη μεγάλη γκάμα εικονικών εργαστηρίων και προσομοιώσεων οι μανθάνοντες συχνά 

έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι 

διαφορετικές γνωστικές και πληροφορικές δυνατότητες διαφορετικών μορφών δυναμικών 

αναπαραστάσεων μέσα από το συνδυασμό ή την παράλληλη χρήση τους, μπορούν να 

βοηθήσουν τους μανθάνοντες στην οικοδόμηση επεξηγήσεων και την κατανόηση 

φαινομένων. Με βάση το αναφερόμενο σκεπτικό οι Ainsworth και van Labeke (2004) 

κατηγοριοποίησαν τις διαφορετικές λειτουργίες τέτοιων αναπαραστάσεων σε 

συμπληρωματικές, περιοριστικές και αναπαραστάσεις με προοπτική ευεργετικής 

λειτουργίας στην οικοδόμηση επεξηγήσεων. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση 

τεκμηριώθηκε στη βάση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι συγγραφείς 
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υποστηρίζουν πως η παράλληλη χρήση των διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων και ο 

συνδυασμός των λειτουργιών τους ενδεχομένως να αυξήσει τις γνωστικές απαιτήσεις εις 

βάρος των μανθανόντων, σε σχέση με την κατανόηση των εννοιών και των υπό μελέτη 

αναπαραστάσεων. Συνεπώς, απαιτείται η διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθούν οι 

μανθάνοντες για την κατανόηση της συσχέτισης διαφορετικών μορφών ΠΕΔΑ (π.χ. 

ρεαλιστικές και αφαιρετικές αναπαραστάσεις), εάν πρόκειται να ενσωματώνονται στη 

βάση συγκεκριμένων κριτηρίων για την προώθηση βαθύτερης εννοιολογικής κατανόησης 

στις Φυσικές Επιστήμες.   

 

Στην προσπάθεια για ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού εικονικών με πραγματικά 

περιβάλλοντα πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες, τέτοιου είδους ερευνητικά 

αποτελέσματα θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά προκειμένου να τεκμηριωθεί η χρήση ή 

μη, εξιδανικευμένων αναπαραστάσεων αφαιρετικών αντικειμένων ή διαδικασιών στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ σε ένα επικείμενο συνδυασμό με τον ΠΠΕ. Εάν ένα τέτοιο 

πλαίσιο προκύπτει μέσα από τη σύνδεση των δυνατοτήτων του κάθε πειραματικού μέσου 

με τις εκάστοτε μαθησιακές  επιδιώξεις, τότε η επικείμενη σύνδεση αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων ή επιπρόσθετων ΠΕΔΑ με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης σε 

σχέση με διερευνήσεις πολύπλοκων φαινομένων, τεκμηριώνεται μέσα από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. Συνεπώς, η ενσωμάτωση ΠΕΔΑ 

στο πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ καθορίζεται με βάση το κριτήριο 

πολυπλοκότητας μιας μαθησιακής επιδίωξης η οποία περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός 

υποκείμενου (μη εμφανούς) μηχανισμού λειτουργίας συγκεκριμένου φαινομένου στο 

συγκείμενο Φως και Χρώμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΕ 

 

6.1.Σύγκριση του ΠΕΕ με την εφαρμογή οπτικογραφημένων επιδείξεων του 
ΠΕΕ, στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 
 

Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των προσπαθειών που διεξάγονται σε διεθνές 

επίπεδο για συνδυασμό του ΠΠΕ με τον ΠΕΕ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται 

αναφορά στη δυνατότητα του ΠΕΕ για την αντιμετώπιση χρονικών περιορισμών στον 

εργαστηριακό πειραματισμό και τη δυνητική συνεισφορά του συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού στην αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης που λαμβάνει 

χώρα σε περιβάλλοντα διερώτησης (Zacharia et al., 2008). Σε τέτοιες προσπάθειες 

αναφέρεται με ρητό τρόπο και σε κάποιες περιπτώσεις τεκμηριώνεται με εμπειρικά 

δεδομένα, η αποτελεσματικότητα διδακτικών παρεμβάσεων που αξιοποιούν στοχευμένα 

το χρόνο που προκύπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ, για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών των μανθανόντων σε επιπρόσθετες και πιο χρονοβόρες συζητήσεις που 

προκύπτουν στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού. Μέσα από τέτοιους 

ισχυρισμούς προβάλλεται η ανάγκη για διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας 

διδακτικής παρέμβασης που στοχεύει πρωτίστως στην πλήρη αξιοποίηση του χρόνου που 

προκύπτει μέσα από την παθητική παρακολούθηση των οπτικογραφημένων εικονικών 

πειραμάτων του διδακτικού υλικού, με τρόπο που να παρέχεται στους μανθάνοντες ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση/συζήτηση αυτών των 

δεδομένων. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στόχευε κυρίως στη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ και της σύγκρισης της με 

την εφαρμογή του ΠΕΕ ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Συγκεκριμένα, 

στόχευε στη διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος: Πώς συγκρίνεται η βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα σε ομάδες που πειραματίζονται με ΠΕΕ και ομάδες 

που παρακολουθούν οπτικογραφημένες επιδείξεις πειραμάτων σε Εικονικά Περιβάλλοντα 

Πειραματισμού;  

 

Στην προσπάθεια για καθορισμό ενός συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, απαιτείται η 

διερεύνηση όλων των πιθανών παραμέτρων που ενδεχομένως να επιδρούν σε μια τέτοια 
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προσπάθεια με αποτέλεσμα τον καθορισμό εκείνων των στοιχείων που να επηρεάζουν 

άμεσα την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των 

μανθανόντων και του διδακτικού προσωπικού. Συνεπώς, μέσα από τη σύγκριση της ΟΕ4 

(ΠΕΕ) και της ΠΟ3 (εφαρμογή οπτικογραφημένων επιδείξεων ΠΕΕ), διαφαίνεται η 

επίδραση της κάθε πειραματικής συνθήκης και συγκεκριμένα της αξιοποίησης διδακτικού 

χρόνου (ΠΟ3), έναντι της ενεργούς εμπλοκής και χρήσης υλικών και πειραματικών 

διατάξεων (ΟΕ4) στη βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Φαίνεται 

πως τέτοιου είδους έρευνες απουσιάζουν από τη βιβλιογραφία, ειδικότερα σε προσπάθειες 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αφού σε αντίστοιχες περιπτώσεις συνδυασμών δεν 

επιχειρήθηκε η αξιοποίηση διδακτικού χρόνου μέσα από τη συμπερίληψη 

οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ. Η εφαρμογή ή όχι τέτοιων «εικονικών 

επιδείξεων» πρέπει να προκύπτει μέσα από την τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας τους και όχι μέσα από διαισθητικές αντιλήψεις εκπαιδευτών και 

εκπαιδευτικών που σχηματίστηκαν μέσα από χρόνια εμπειρίας στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού. 

 

Στην παρούσα προσπάθεια οι διδακτικές παρεμβάσεις και η αξιολόγηση των επιδόσεων 

των μανθανόντων ακολούθησαν τον ίδιο ερευνητικό σχεδιασμό με την Α΄ φάση της 

έρευνας (βλ. μεθοδολογία). Παράλληλα, πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος independent samples t-test, ώστε να διαπιστωθεί 

κατά πόσο οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους πριν 

από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου κατέδειξαν 

πως δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις όσον αφορά στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο Φως και 

Χρώμα (p > 0.05). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε 

κάθε κεφάλαιο του διδακτικού υλικού σε σχέση με την εννοιολογική κατανόηση των 

ατόμων στο Φως και Χρώμα. Ταυτόχρονα, αξιολογήθηκε συνολικά η επίδοση των 

μανθανόντων πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε κάθε δοκίμιο που ακολούθησε 

τον ερευνητικό σχεδιασμό που περιγράφεται στη Μεθοδολογία της παρούσας έρευνας.  

 

Αρχικά, το δοκίμιο για το Φως και Χρώμα που δόθηκε πριν και μετά την ολοκλήρωση 

όλων των διδακτικών παρεμβάσεων σε σχέση με την παρούσα φάση της έρευνας 

κατέδειξε πως η ΟΕ4, παρουσίασε ψηλότερες επιδόσεις σε μεταπειραματικό στάδιο, από 

ότι η ΠΟ3. Στο Διάγραμμα 26 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των δύο 
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ομάδων που έλαβαν μέρος στις δύο πειραματικές συνθήκες, τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. 

 
Διάγραμμα 26. Μέσοι όροι των επιδόσεων των μανθανόντων πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις στο Φως και Χρώμα για τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 
 

Στο Διάγραμμα 26 φαίνεται πως και οι δύο ομάδες (ΠEΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις 

ΠΕΕ) παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις στην ενότητα Φως και Χρώμα. Παράλληλα, φαίνεται από τους μέσους όρους 

πως η βελτίωση που επιτυγχάνεται διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα άτομα που 

πειραματίστηκαν σε εικονικό εργαστήριο και στα άτομα που εργάστηκαν μέσα από 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ. Συγκεκριμένα φαίνεται πως παρά το γεγονός πως 

σε προπειραματικό στάδιο οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοιους μέσους όρους στις 

επιδόσεις τους (ΟΕ4=16, ΠΟ3=20), μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσίασαν 

διαφορές. Η ομάδα που εργάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΕ (ΟΕ4=64) παρουσίασε 

μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση από την ομάδα που εργάστηκε με 

οπτικογραφημένες επιδείξεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ, αξιοποιώντας το διδακτικό χρόνο που 

προέκυπτε από την άμεση (παθητική) παρατήρηση των φαινομένων (ΠΟ3=48).   
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6.1.1.Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στο Φως 
 

Το πειράματα του διδακτικού υλικού που εκτελέστηκαν από την ΟΕ4 στο πλαίσιο του 

ΠΕΕ τέθηκαν στη διάθεση της ΠΟ3 για παρακολούθηση. Συγκεκριμένα κατά το 

σχεδιασμό των διδακτικών παρεμβάσεων όλα τα πειράματα του διδακτικού υλικού 

διεξάχθηκαν από το διδακτικό προσωπικό στο πλαίσιο του εικονικού πειραματισμού και 

οπτικογραφήθηκαν. Στα άτομα της ΠΟ3 δόθηκαν οι οπτικογραφημένες επιδείξεις και 

καλέστηκαν να εφαρμόσουν το ίδιο διδακτικό υλικό με την ΟΕ4. Η μόνη διαφορά στη 

διεξαγωγή του διδακτικού υλικού σε όλες τις ενότητες ήταν το γεγονός πως τα άτομα της 

ΠΟ3 αντί να πειραματίζονται στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, 

παρακολουθούσαν επιδείξεις των εικονικών πειραμάτων, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο 

πολύτιμο χρόνο για άμεση παρατήρηση και επιπρόσθετη συζήτηση επί του συγκειμένου 

(διδακτική αξιοποίηση του χρόνου που προέκυψε). Στο Διάγραμμα 27 που ακολουθεί 

εμφανίζονται οι μέσοι όροι των δύο ομάδων όπως παρουσιάζονται μέσα από τις 

αξιολογήσεις των ατόμων που έλαβαν μέρος στις διδακτικές παρεμβάσεις και αφορούν 

στις επιδόσεις τους στα δοκίμια σε προπειραματικό και μεταπειραματικό στάδιο για το 

κεφάλαιο 1.  

 
Διάγραμμα 27. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 1 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 
 

Μέσα από τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 1 (Διάγραμμα 27), φαίνεται πως και στις δύο 

ομάδες παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση στην επίδοση των μανθανόντων μετά από τη 

διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. Μέσα από τη σύγκριση των επιδόσεων των 

ομάδων πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζεται όμως μια σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στη βελτίωση που επιτυγχάνεται ως προς την εννοιολογική 
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κατανόηση για τις εισαγωγικές έννοιες στη διάδοση του φωτός. Συγκεκριμένα, παρά το 

γεγονός ότι οι μέσοι όροι των επιδόσεων των ατόμων πριν από την παρέμβαση βρίσκονται 

στα ίδια επίπεδα (ΟΕ4=27, ΠΟ3=26), μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις διαφοροποιούνται 

σημαντικά με την ΟΕ4 να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις της σε 

σχέση με το Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή στο Φως) (ΟΕ4=58, ΠΟ3=43). Όπως αναφέρθηκε και 

στις προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες η βελτίωση που παρατηρείται στους μέσους 

όρους κάθε ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη 

βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση των ατόμων που συμμετείχαν στις δύο 

πειραματικές συνθήκες της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας.   

6.1.2.Κεφάλαιο 2. Σκιές 
 

Στο κεφάλαιο 2 αξιολογήθηκε η κατανόηση των ατόμων για το φαινόμενο των σκιών, το 

οποίο σχετίζεται άμεσα με τα φαινόμενα που μελετήθηκαν στο κεφάλαιο 1 σχετικά με τη 

διάδοση του φωτός. Η αξιολόγηση έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα κεφάλαια. 

Προπειραματικά και μεταπειραματικά δοκίμια χορηγήθηκαν στους μανθάνοντες και των 

δύο πειραματικών συνθηκών και στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι τελικές επιδόσεις τους 

πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Στο Διάγραμμα 28 παρουσιάζονται οι μέσοι 

όροι των επιδόσεων των ατόμων όπως προέκυψαν μέσα από την κωδικοποίηση και 

ανάλυση των δοκιμίων που δόθηκαν για την αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης 

των ατόμων. 

 
Διάγραμμα 28. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 2 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 
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Στο Διάγραμμα 28 φαίνεται πως και στις 2 ομάδες παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση 

στις επιδόσεις των ατόμων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Μέσα από τη σύγκριση της 

βελτίωσης των επιδόσεων των ομάδων παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 

ομάδες. Φαίνεται πως και στο κεφάλαιο 2 όπως και στο κεφάλαιο 1 η πειραματική 

συνθήκη καθόρισε τη βελτίωση που επιτεύχθηκε στις επιδόσεις των ατόμων που 

συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια. Παρόλο που οι 2 ομάδες 

παρουσίασαν μια ελάχιστη διαφοροποίηση πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις στις 

επιδόσεις τους (ΟΕ4=19, ΠΟ3=27), η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική, μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις η ομάδα που εφάρμοσε ΠΕΕ (ΟΕ4=50) φαίνεται να επιτυγχάνει 

τη μεγαλύτερη βελτίωση στην επίδοσή της σε σχέση με την ομάδα που χρησιμοποίησε τις 

εικονικές οπτικογραφήσεις (ΠΟ3=39) και συνεπώς τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης.   

6.1.3.Κεφάλαιο 3. Βαφές 
 

Το κεφάλαιο 3 που αφορούσε στις βαφές αποτέλεσε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για το 

κεφάλαιο 4 που αφορούσε στο έγχρωμο φως (βλ. Μεθοδολογία). Το συγκεκριμένο 

κεφάλαιο  ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα από την ΠΟ3 η 

οποία χρησιμοποίησε τις εικονικές επιδείξεις των πειραμάτων. Παρόλα αυτά προέκυψαν 

διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των 2 ομάδων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε 

σχέση με τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα χρώματα στις βαφές κατά τις αναμείξεις τους 

και τον τρόπο της κατηγοριοποίησης τους (βλ. Διάγραμμα 29). Τα πειράματα του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου διεξάχθηκαν σε επιπρόσθετη προσομοίωση στην οποία τα 

άτομα είχαν τη δυνατότητα να αναμειγνύουν τα τρία κύρια χρώματα του φωτός με όλους 

τους δυνατούς τρόπους σε διαφορετικές ποσότητες. Από την άλλη, τα άτομα της ΠΟ3 

παρακολούθησαν σε οπτικογραφημένο στιγμιότυπο της ίδιας προσομοίωσης τα πειράματα 

των αναμείξεων των βαφών του διδακτικού υλικού, γεγονός που εξοικονόμησε διδακτικό 

χρόνο ο οποίος αξιοποιήθηκε στις συζητήσεις των παρατηρήσεων που καταγράφηκαν από 

τις παρακολουθήσεις των επιδείξεων. Γε
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Διάγραμμα 29. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 3 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 
 

Στο Διάγραμμα 29 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και των 2 ομάδων τόσο πριν όσο και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού σε προπειραματικό στάδιο τα άτομα 

και των 2 ομάδων δεν ολοκλήρωσαν κάποιο έργο των δοκιμίων με επιτυχία (ΟΕ4=0, 

ΠΟ3=0). Φαίνεται πως στο κεφάλαιο των βαφών οι μανθάνοντες έχουν αρκετές 

εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων και τις αναμείξεις 

τους. Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και οι 2 ομάδες παρουσιάζουν 

σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους (ΟΕ4=78, ΠΟ3=57). Μέσα από τη σύγκριση της 

βελτίωσης των ομάδων στις επιδόσεις τους φαίνεται πως η ομάδα που εφάρμοσε τον ΠΕΕ 

(ΟΕ4) πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση ως προς την επίτευξη της εννοιολογικής 

κατανόησης στο κεφάλαιο των βαφών σε σχέση με την ΠΟ3.  

6.1.4.Κεφάλαιο 4. Έγχρωμο Φως 
 

Το κεφάλαιο 4 αφορούσε σε όλες τις έννοιες που διδάχθηκαν οι μανθάνοντες στην 

ενότητα Φως και Χρώμα και αποτελούσε το καταληκτικό κεφάλαιο για την αξιολόγηση 

των ατόμων των 2 ομάδων σε σχέση με την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης που 

επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της ενότητας. Επιπρόσθετα, η ομάδα που χρησιμοποίησε 
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επιδείξεις οπτικογραφημένων πειραμάτων έχει αξιοποιήσει το διδακτικό χρόνο που 

προέκυψε και από τα άλλα 3 κεφάλαια που προηγήθηκαν σε συζητήσεις στο κεφάλαιο 4 

σε θέματα που αφορούσαν συνολικά όλες τις έννοιες της ενότητας. Στο Διάγραμμα 30 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μέσων όρων των επιδόσεων των ομάδων πριν και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις για το κεφάλαιο 4 που αφορούσε στο έγχρωμο φως. 

 
Διάγραμμα 30. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 4 για 

τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 
 

Μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 30, φαίνεται πως 

διατηρείται η ίδια τάση που παρατηρήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια σε σχέση με τη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων στο έγχρωμο φως. Φαίνεται πως και 

στις 2 ομάδες παρατηρείται σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των ατόμων μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά, μέσα από τη σύγκριση της βελτίωσης των δύο 

ομάδων φαίνεται πως και σε αυτό το κεφάλαιο η ΟΕ4 επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στην επίδοσή της (ΟΕ4=67) σε σχέση με την ΠΟ3. Παρά τη βελτίωση της ΠΟ3, 

δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται η ίδια βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση για το 

έγχρωμο φως, με την ΟΕ4. 

6.2.Αποτελέσματα βελτίωσης εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις 
ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ 
 
Η παρουσίαση των μέσων όρων των επιδόσεων των ατόμων τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 πειραματικές συνθήκες, κατέδειξε τη σημαντική 

βελτίωση που επιτεύχθηκε σε σχέση με την εννοιολογική κατανόηση των ατόμων στο 

έγχρωμο φως. Επιπρόσθετα, με την παρουσίαση των μέσων όρων των επιδόσεων των 
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ατόμων κρίνεται αναγκαία η στατιστική ανάλυση της βελτίωσης των επιδόσεων των 

ατόμων ώστε να τεκμηριωθεί κατά πόσο η αναφερόμενη βελτίωση είναι στατιστικά 

σημαντική και στις 2 ομάδες. Για τη διαπίστωση της βελτίωσης της εννοιολογικής 

κατανόησης που επιτεύχθηκε και στις δύο ομάδες εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο 

Paired Samples t-test. Με αυτό τον έλεγχο πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων 

των ατόμων πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση ώστε να τεκμηριωθεί στατιστικά η 

τάση που παρουσιάστηκε στους μέσους όρους των ατόμων και να συσχετιστεί άμεσα με τη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης σε κάθε πειραματική συνθήκη. Στον Πίνακα 43 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αναφερόμενου στατιστικού ελέγχου και για τις δύο 

ομάδες.  

 

Πίνακας 43. Βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης στo Φως και Χρώμα για τις ομάδες 
ΟΕ4 και ΠΟ3 

 
 
Ομάδες 
 

Δοκίμια Κεφαλαίων 
 

T 
 

Df 
 

Sig 
 

      
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 8,151 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 3 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 4,176 19 .001 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 11,327 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 3 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 3,207 19 .005 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 17,245 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 3 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 7,184 19 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 14,847 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 3 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 7,288 19 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 4 Φως και Χρώμα 21,542 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 3 Φως και Χρώμα 7,432 19 .000 
     
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 43 επιβεβαιώνουν την τάση που 

παρουσιάστηκε στους μέσους όρους των επιδόσεων των ατόμων και στις 2 ομάδες. 

Συγκεκριμένα φαίνεται η στατιστικά σημαντική βελτίωση που επιτεύχθηκε στις επιδόσεις 

των ατόμων και των 2 ομάδων, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις γεγονός που 

αντικατοπτρίζει τη βελτίωση τους στην οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης για το 
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Φως και Χρώμα. Η βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων σε όλα τα κεφάλαια υποδεικνύει 

την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε όλη την έκταση του διδακτικού υλικού.  

6.3.Αποτελέσματα για τη σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής 
κατανόησης ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και 
οπτικογραφημένες επιδείξεις  ΠΕΕ 
 
Η σύγκριση για τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων ανάμεσα στις 2 

ομάδες που έλαβαν μέρος στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε μέσα 

από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου one-way ANCOVA. Ο συγκεκριμένος 

έλεγχος κατέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη βελτίωση των επιδόσεων των 

ατόμων σε όλα τα κεφάλαια, στις δύο ομάδες. Στον Πίνακα 44 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων ανάμεσα στις 2 ομάδες. 

 

Πίνακας 44. Σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα 
ανάμεσα στην ομάδα που χρησιμοποίησε ΠΕΕ και στην ομάδα που χρησιμοποίησε 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

df1 
 

df2 
 

F 
 

Sig 
 

Εισαγωγή στο Φως 1 53 6.009 0.018 
Σκιές 1 53 14.147 0.000 
Βαφές 1 53 6.189 0.016 
Έγχρωμο Φως 1 53 4.04 0.05 
Φως και Χρώμα 1 53 19.102 0.000 
 

Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 44 παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. 

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις 

ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3, F(1, 53)=0.018, p=6.009, η2=0.102 σε σχέση με τις εισαγωγικές 

έννοιες στο φως. Οι διαφορές που παρατηρούνται στη βελτίωση των επιδόσεων των 

ατόμων ήταν υπέρ της ΟΕ4 η οποία εφάρμοσε ΠΕΕ. Ανάλογα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν στο κεφάλαιο 2 όπου οι δύο ομάδες διαφοροποιήθηκαν ως προς τη 

βελτίωση στις επιδόσεις τους σε φαινόμενα δημιουργίας σκιών αφού  παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στον έλεγχο που διενεργήθηκε, F(1, 53)=14.147, 

p=0.000, η2=0.211. Στο κεφάλαιο 2 φαίνεται από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

ελέγχου πως η ΟΕ4 πέτυχε στατιστικά μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις της από την 

ΠΟ3 που χρησιμοποίησε τις οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ. Παρόμοια 
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αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και στο τρίτο κεφάλαιο όπου διερευνήθηκαν οι αναμείξεις 

των χρωμάτων στις βαφές. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο κεφάλαιο 3 ανάμεσα στις 2 ομάδες, υπέρ της ΟΕ4, F(1, 53)=6.189, p=0.016, 

η2 = 0.103. Στο κεφάλαιο 4  παρόλο που παρουσιάστηκαν τα ίδια αποτελέσματα όπως και 

στα προηγούμενα 3 κεφάλαια, παρουσιάστηκε μια τάση για μείωση της διαφοράς στη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που παρατηρήθηκε ανάμεσα στις 2 ομάδες. 

Παρόλα αυτά παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ΟΕ4 και 

την ΠΟ3 όσον αφορά στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης για το έγχρωμο φως, 

F(1, 53)=4.04, p=0.05, η2=0.071.  

 

Συνολικά, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα 4 κεφάλαια του διδακτικού υλικού 

φαίνεται να σχετίζονται και με τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από τις συγκρίσεις που 

έγιναν ανάμεσα στις 2 ομάδες στο δοκίμιο Φ&Χ που αφορούσε στην αξιολόγηση των 

εννοιών που διδάχθηκαν σε όλη την ενότητα Φως και Χρώμα. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως 

οι δύο ομάδες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη σύγκριση που 

αφορούσε στις επιδόσεις των ατόμων στο περιεκτικό δοκίμιο για το Φως και Χρώμα, F(1, 

53)=19.102, p=0.000, η2=0.265. Τόσο σε αυτό το δοκίμιο όσο και στα δοκίμια που 

αντιστοιχούσαν σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού η ομάδα που εφάρμοσε τον 

ΠΕΕ (ΟΕ4) πέτυχε μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση για το Φως και 

Χρώμα από την ομάδα που παρακολούθησε απλά τις οπτικογραφημένες επιδείξεις των 

πειραμάτων (ΠΟ3) εφαρμόζοντας το ίδιο διδακτικό υλικό στο πλαίσιο του 

οπτικογραφημένου ΠΕΕ. 

6.4.Σύγκριση των ιδεών ανάμεσα στις ομάδες που χρησιμοποίησαν ΠΕΕ και 
οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ 
 
Η ποιοτική ανάλυση των ιδεών όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια στόχευε στη σύγκριση 

των ιδεών των ατόμων που έλαβαν μέρος στις 2 πειραματικές συνθήκες, πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις, σε σχέση με την εννοιολογική κατανόηση στο Φως και Χρώμα. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν στις ιδέες που προέκυψαν 

σε κάθε κεφάλαιο, επιστημονικά αποδεκτές και επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες 

αναφορικά με τις έννοιες που εξετάζονται σε κάθε κεφάλαιο της ενότητας. Την 

κωδικοποίηση των ιδεών, ακολούθησε η ιεράρχηση τους τόσο πριν όσο και μετά την 

παρέμβαση, η οποία αξιοποιήθηκε κατά τη στατιστική ανάλυση των ιδεών των δύο 

ομάδων (Mann-Whitney test και Wilcoxon signed rank test). Οι ιδέες που 
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κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες σε σχέση με την ΟΕ4 (εφαρμογή ΠΕΕ), 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στα ακόλουθα κεφάλαια παρουσιάζονται οι 

ιδέες που προέκυψαν από την ΠΟ3 (οπτικογραφημένες επιδείξεις) σε αντιδιαστολή με τις 

ιδέες που παρουσιάστηκαν από την ΟΕ4, η οποία εφάρμοσε τον ΠΕΕ, τόσο πριν όσο και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

6.4.1.Ιδέες σε σχέση με τις ιδιότητες και την πορεία διάδοσης του Φωτός 
 

Η πρώτη κατηγορία ιδεών αφορούσε στην πορεία διάδοσης του φωτός και στις ιδιότητες 

του φωτός. Στον Πίνακα 45 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των ιδεών  που 

προέκυψαν από την ΠΟ3 στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 για τις αναφερόμενες έννοιες. Στον 

ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και τα ποσοστά των ιδεών της ΟΕ4, ώστε να είναι δυνατή η 

ταυτόχρονη σύγκριση των ποσοστών των ιδεών των ατόμων που εφάρμοσαν ΠΕΕ με τα 

ποσοστά των ιδεών των ατόμων που παρακολούθησαν οπτικογραφημένες επιδείξεις του 

ΠΕΕ. 

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα της κατηγορίας 1 (1.1) παρουσιάζει σχεδόν μηδενικά 

ποσοστά στις 2 συνθήκες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά, 

παρουσιάζονται σημαντικές μετατοπίσεις των ιδεών των ατόμων προς τις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες μετά τις παρεμβάσεις με την ΟΕ4 να επιτυγχάνει μεγαλύτερη μετατόπιση 

από την ΠΟ3. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται σε όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για να μπορεί ένας ανεξάρτητος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο, 

παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την πορεία που ακολουθεί το φως για να είναι ορατό ένα 

αντικείμενο από κάποιον παρατηρητή. Φαίνεται πως τα άτομα της ΟΕ4 πέτυχαν 

μεγαλύτερη εννοιολογική κατανόηση στη συγκεκριμένη ιδέα από τα άτομα της ΠΟ2. Τα 

ποσοστά των ελλιπών επιστημονικά αποδεκτών ιδεών (1.2 και 1.3) πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις πλαισιώνουν το πιο πάνω αποτέλεσμα. 

 

Οι εναλλακτικές ιδέες 1.4 και 1.5 παρουσιάζουν έντονες προϋπάρχουσες γνώσεις που 

υφίστανται κυρίως πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Οι αναφερόμενες ιδέες 

σχετίζονται με εναλλακτικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα 

αντικείμενο (οπτική γωνία, μορφή, χρώμα, σχήμα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλπ), οι 

οποίες δεν φαίνεται να υφίστανται μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις στην ΟΕ4. Παρά 

το γεγονός ότι στην ΠΟ3 τα ποσοστά εμφάνισης των συγκεκριμένων ιδεών είναι πολύ 

χαμηλά, οι αναφερόμενες ιδέες υφίστανται και μετά τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, οι ιδέες 
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1.6 και 1.7 αποτελούν εναλλακτικές ή αποσπασματικές ιδέες οι οποίες δεν παρουσιάζουν 

συγκροτημένο σκεπτικό σε σχέση με τη διάδοση του φωτός και τις ιδιότητες του. Οι 

συγκεκριμένες ιδέες παρουσιάζονται σε ελάχιστα εώς μηδενικά ποσοστά και στις 2 

ομάδες, ειδικότερα μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις.  

 

Η εναλλακτική ιδέα 1.8 αναφέρεται με αποσπασματικό τρόπο στις προϋποθέσεις που 

πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα αντικείμενο, σημειώνοντας πως η δέσμη φωτός 

είναι ορατή σε κάποιο παρατηρητή καθώς ταξιδεύει στο χώρο. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται σε παρόμοιο ποσοστό μόνο πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 

συνθήκες της έρευνας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 1.9 η οποία συνδυάζει 

επιστημονικά αποδεκτές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα 

αντικείμενο με προϋπάρχουσες γνώσεις που αντιπροσωπεύουν εναλλακτικές ιδέες (π.χ. 

ικανοποιητικές διαστάσεις, οπτική γωνία και κοντινή απόσταση). Η συγκεκριμένη ιδέα 

αυξάνεται ελαφρά μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις μόνο στην ΠΟ3. Αντίθετα, σημαντική 

μείωση παρατηρείται στην ιδέα 1.10 η οποία καταπιάνεται με ανάλογο ζήτημα 

(προϋποθέσεις για την ορατή παρατήρηση ενός αντικειμένου), χωρίς να παρουσιάζει 

συγκροτημένο σκεπτικό. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζει σημαντική μείωση μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

 

Από την άλλη, η ιδέα 1.11 παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Φαίνεται 

πως και στις 2 δύο ομάδες, παρόλο που οι μανθάνοντες είναι σε θέση να αναφέρουν τις 

βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι ικανός κάποιος παρατηρητής να 

δει ένα αντικείμενο, εντούτοις αναφέρουν πως ο ίδιος παρατηρητής μπορεί να 

παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή 

που απλώνεται στο χώρο. Η συγκεκριμένη ιδέα αυξήθηκε κατακόρυφα και στις 2 ομάδες 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=42%, ΠΟ3=30%). 

6.4.2.Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός 
 

Η δεύτερη κατηγορία ιδεών αφορούσε στην οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία 

μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός. Στη 

κατηγορία 2 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που προέκυψαν στα έργα αξιολόγησης που 

σχετίζονταν με τη διάδοση του φωτός σε πειραματικές διατάξεις που περιλάμβαναν 

σημειακές και εκτεταμένες πηγές φωτός (σημειακούς λαμπτήρες και νηματώδεις 

λαμπτήρες), διαφράγματα και οθόνες.  
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Πίνακας 45. Ιδέες σε σχέση με την πορεία που ακολουθεί το φως για να είναι παρατηρήσιμο ένα αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή 
 

Κατηγορία 1 
Πορεία που ακολουθεί το φως για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι παρατηρήσιμο από 

κάποιο παρατηρητή 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  (ΠΕΕ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
1.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα 

αντικείμενο πρέπει στο αντικείμενο να φτάνει φως από κάποια φωτεινή πηγή και στη 
συνέχεια ακτίνες φωτός να φτάνουν από το αντικείμενο στα μάτια του παρατηρητή. 
Συνεπώς οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα 
αντικείμενο είναι: 1) να φτάνουν φωτεινές ακτίνες από το αντικείμενο στο ανθρώπινο 
μάτι–να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο 
και στο ανθρώπινο μάτι, 3) να λειτουργεί κατάλληλα ο μηχανισμός της όρασης. 

 

3% (1) 39% (14) 0% (0) 15% (3) 

 
1.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για 

να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή 
πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι. 

 

0% (0) 6% (2) 5% (1) 10% (2) 

 
1.3. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να δει ένα 

αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να λειτουργεί κατάλληλα ο 
μηχανισμός της όρασης (όταν αναφέρεται το 2ο κριτήριο το 1ο θεωρείται αυτονόητο 
και αντίστροφα). 

 

6% (2) 14% (5) 5% (1) 0% (0) 

 
1.4. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή πρέπει να υπάρχει 

φωτεινή πηγή και το αντικείμενο να έχει σχήμα, μορφή, χρώμα (διαφανές-αδιαφανές) 
και να μην είναι πολύ μικρό σε μέγεθος (αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά). 
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Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη η κανονική λειτουργία του μηχανισμού της 
όρασης. 

 
 
1.5. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιον παρατηρητή πρέπει να υπάρχει φως 

και το αντικείμενο να έχει ικανοποιητικές διαστάσεις, ενώ η οπτική γωνία που το 
βλέπει πρέπει να είναι η κατάλληλη (δεν διευκρινίζεται ποια είναι αυτή) και από 
κοντινή απόσταση (στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή). 

 

14% (5) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 

 
1.6. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται και με 

αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 
 

11% (4) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 

 
1.7. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο ή μια περιοχή από κάποιον παρατηρητή η μόνη 

αναγκαία συνθήκη είναι να υπάρχει φωτεινή πηγή στο χώρο. 
 

5% (2) 0% (0) 5% (1) 0% (0) 

 
1.8. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται και με 

αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβαίνει αυτό είναι να λειτουργεί ο μηχανισμός της 
όρασης και να υπάρχει φωτεινή πηγή στο χώρο. 

 

22% (8) 0% (0) 25% (5) 0% (0) 

 
1.9. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο 

είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο 
αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι. Πρέπει να υπάρχει φως και το αντικείμενο να 
έχει ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ η οπτική γωνία που το βλέπει να είναι καλή και 
από κοντινή απόσταση (στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή). Ένας παρατηρητής μπορεί 
να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί τη φωτεινή 
περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

11% (4) 0% (0) 5% (1) 15% (3) 
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1.10.Για να γίνει ορατό ένα αντικείμενο πρέπει να υπάρχει φωτεινή πηγή και το 
αντικείμενο να έχει σχήμα, μορφή, χρώμα (διαφανές-αδιαφανές) και να μην είναι πολύ 
μικρό σε μέγεθος (αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-ικανοποιητικές διαστάσεις) 
και να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή (σε κοντινή απόσταση). Ένας 
παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να 
αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

14% (5) 0% (0) 35% (7) 5% (1) 

 
1.11.Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε 

να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για να μπορεί ένας παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο ή μια φωτεινή περιοχή είναι να 
λειτουργεί ο μηχανισμός της όρασης, να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο 
αντικείμενο και τα μάτια του παρατηρητή και να υπάρχει φωτεινή πηγή. 

 

5% (2) 42% (15) 5% (1) 30% (6) 
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Στον Πίνακα 46 παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες ιδεών που ομαδοποιούνται στη 

συγκεκριμένη κατηγορία όπως προέκυψαν μέσα από την κωδικοποίηση των ιδεών πριν 

και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 2.1 αντικατοπτρίζει το επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο για 

τη διάδοση του φωτός από μια εκτεταμένη πηγή φωτός σε σχέση με μια σημειακή πηγή 

φωτός, όταν αυτές βρίσκονται σε πειραματικές διατάξεις που περιλαμβάνουν διαφράγματα 

και οθόνες. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως όταν το διάφραγμα παρεμβάλλεται ανάμεσα 

στη φωτεινή πηγή και την οθόνη, τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος–σχήμα της φωτεινής περιοχής 

καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε 

από κάποια από τις 2 ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά, 

παρουσιάζεται σε αρκετά υψηλά ποσοστά και στις 2 πειραματικές συνθήκες μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=78%,  ΠΟ3=70%).  

 

Οι ιδέες 2.2 και 2.3 αφορούσαν στην ίδια πειραματική διάταξη (φωτεινή πηγή, διάφραγμα 

και οθόνη) και παρουσιάστηκαν από αμελητέα ποσοστά μόνο από την ΟΕ4 (1 ή 2 άτομα). 

Οι αναφερόμενες ιδέες σχετίζονταν με το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη όταν οι 

φωτεινές πηγές τοποθετούνται μπροστά από διάφραγμα (αναφορά σε φωτισμό της οθόνης 

σε όλη την έκταση της αγνοώντας το διάφραγμα και παρουσίαση αντεστραμμένου 

σχήματος στην οθόνη). Στην ιδέα 2.4 έγινε αναφορά πως το αποτέλεσμα που προκύπτει 

στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος–σχήμα της 

φωτεινής περιοχής από το είδος της φωτεινής πηγής. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε 

σε ποσοστό 6% μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις από την ΟΕ4, ενώ σε μεταπειραματικό 

στάδιο παρουσιάστηκε από την ΠΟ3 σε ποσοστό 15%.  

 

Η ιδέα 2.5 παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=67%, ΠΟ3=50%). Συγκεκριμένα, οι μανθάνοντες 

που ανέφεραν τη συγκεκριμένη ιδέα υποστήριξαν πως όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα 

ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα της 

φωτεινής περιοχής δεν καθορίζονται από το είδος της φωτεινής πηγής (σε αυτή την 

περίπτωση ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς 

λαμπτήρες). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσίασε σημαντική πτώση μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις και στις 2 ομάδες (ΟΕ4=3%, ΠΟ3=5%). 
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Πίνακας 46. Ιδέες σε σχέση με την οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός 
 

Κατηγορία 2 
Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με 

την πορεία διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  (ΠΕΕ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
2.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη 

φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 
καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής 
περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής (μια εκτεταμένη πηγή φωτός 
αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς λαμπτήρες-γίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα). 

 

0% (0) 78% (28) 0% (0) 70% (14) 

 

2.2.  Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος 
ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής (π.χ. σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες 
αντιστοιχεί). Η οθόνη φωτίζεται σε όλη της την έκταση, όπως ακριβώς όταν δεν 
υπάρχει διάφραγμα. 

 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 

2.3. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και 
το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής παρουσιάζεται αντεστραμμένο σε σχέση με 
το σχήμα της οπής. 

 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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2.4. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και 
το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής από το είδος της φωτεινής πηγής 
(συγκεκριμένα από το μέγεθος της φωτεινής πηγής-ο νηματώδης λαμπτήρας δεν 
αποτελεί μια σειρά από μικρούς σημειακούς λαμπτήρες). 

 

0% (0) 6% (2) 15% (3) 0% (0) 

 

2.5. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, 
ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής δεν καθορίζονται από το 
είδος της φωτεινής πηγής. Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς 
σημειακούς λαμπτήρες. 

 

67% (24) 3% (1) 50% (10) 5% (1) 

 

2.6. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος 
και  το μέγεθος  της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής 
σε σχέση με την ποσότητα φωτός που εκπέμπει. Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν 
αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες. 
 

28% (10) 8% (3) 15% (3) 25% (5) 

 

2.7. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη (μέγεθος-σχήμα φωτεινής περιοχής) δεν 
καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής (σε 
πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). Σχηματίζεται πάντα μια μικρή κυκλική 
φωτεινή κηλίδα. 

3% (1) 0% (0) 20% (4) 0% (0) 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



426 
 

2.8. Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το 
αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος 
και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής 
πηγής (ο νηματώδης λαμπτήρας αντιστοιχεί σε δύο σημειακούς λαμπτήρες). 

 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 2.6 στην οποία προκύπτει σημαντική 

διαφοροποίηση στα ποσοστά εμφάνισης της. Στη συγκεκριμένη ιδέα ομαδοποιήθηκαν οι 

ιδέες που υποστήριξαν πως όταν παρεμβάλλεται ένα διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή 

πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την 

οπή του διαφράγματος και  το μέγεθος της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος 

της φωτεινής πηγής σε σχέση με την ποσότητα φωτός που εκπέμπει (ούτε σε αυτή την 

περίπτωση ένας νηματώδης λαμπτήρας αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες). Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις και από τις δύο ομάδες (ΟΕ4=28%, ΠΟ3=15%). Παρόλα αυτά, μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις σημαντική μετατόπιση των ποσοστών της αναφερόμενης ιδέας 

συμβαίνει μόνο στην ΟΕ4 (8%). Στην ΠΟ3 παρατηρείται ποσοστό 25% γεγονός που 

καταδεικνύει πως η συγκεκριμένη ιδέα εξακολουθεί να υφίσταται μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. 

 

Η ιδέα 2.7 παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο (ΟΕ4=3%, ΠΟ3=20%) και 

υποστηρίζει πως στην ίδια πειραματική διάταξη που αναφέρεται πιο πάνω (σημειακή 

φωτεινή πηγή και νηματώδης λαμπτήρας) παρουσιάζεται πάντα μια μικρή κυκλική 

φωτεινή κηλίδα. Παράλληλα, η ιδέα 2.8 αναφέρεται μόνο από 1 άτομο της ΟΕ4 σε 

μεταπειραματικό στάδιο και υποστηρίζει πως το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

στην πιο πάνω πειραματική διάταξη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το 

μέγεθος σχήμα της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής. Σε 

αυτή την περίπτωση ο νηματώδης λαμπτήρας αντιστοιχεί σε δύο σημειακούς λαμπτήρες. 

6.4.3.Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που 
παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός 
 

Η κατηγορία 3 περιλαμβάνει όλες τις υποκατηγορίες ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο 

της δημιουργίας διαγραμμάτων σκιών σε συγκεκριμένες πειραματικές διατάξεις που 

διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενότητας 2 του διδακτικού υλικού. Στον 

Πίνακα 47 περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές ιδέες που προέκυψαν πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις στις 2 πειραματικές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι 

μανθάνοντες και των 2 ομάδων είχαν αρκετές προϋπάρχουσες γνώσεις με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται σε υψηλά ποσοστά αρκετές εναλλακτικές ή επιστημονικά ελλιπείς ιδέες 

πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. 
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Αρχικά, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 3.1 περιλαμβάνει τις ιδέες που παρουσίασαν 

επιστημονικά αποδεκτά διαγράμματα σε σχέση με την πορεία των ακτινών και τη 

δημιουργία σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται ως εμπόδιο στην πορεία διάδοσης 

του φωτός. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται αναφορά στη δημιουργία σκιάς η οποία 

ισοδυναμεί με την απουσία φωτός και καθορίζεται σε σχήμα και σε μέγεθος σύμφωνα με 

την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στο χώρο. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε 

αμελητέο ποσοστό και από τις 2 ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=8%, 

ΠΟ3=10%). Αντιθέτως, σε μεταπειραματικό στάδιο μόνο η ΟΕ4 παρουσίασε σημαντική 

αύξηση στα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας (36%). Από την ΠΟ3 μόνο 3 

άτομα παρουσίασαν τη συγκεκριμένη ιδέα μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (15%). 

Επιπρόσθετα, 4 άτομα της ΟΕ4 μετά την παρέμβαση παρουσίασαν την ελλιπή 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (11%) η οποία περιλάμβανε το κατάλληλο διάγραμμα της 

πορείας των ακτινών και της σκιάς που σχηματιζόταν χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου 

είδους συλλογισμός. Μια επιπρόσθετη ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα που 

παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν η ιδέα 3.3 η οποία 

περιλάμβανε το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς του αντικειμένου 

(σφαίρας) με αναφορά στο γεγονός ότι οποιοδήποτε αντικείμενο που παρεμβάλλεται στην 

πορεία διάδοσης του φωτός αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να 

σχηματίζεται σκιά πίσω από αυτό. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμα 

ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=17%, 

ΠΟ3=50%). Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρατηρούνται κάποιες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 ομάδες σε σχέση με τις μετατοπίσεις των ποσοστών των 

ατόμων. Η ΟΕ4 παρουσιάζει αύξηση στο ποσοστό της συγκεκριμένης ιδέας (36%), ενώ η 

ΠΟ3 παρουσιάζει περίπου το ίδιο ποσοστό με αυτό που εμφανίστηκε σε προπειραματικό 

στάδιο (40%). 

 

Από την άλλη, η ιδέα 3.4 αποτελεί μια παραλλαγή της ιδέας 3.3 αφού περιλαμβάνει τη 

δημιουργία διαγράμματος της πρόσοψης της σκιάς ενός αντικειμένου χωρίς να 

παρουσιάζεται η πορεία της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. Το διάγραμμα 

σχηματίζεται σε τυχαίο μέγεθος. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται περιγραφή 

της πρόσοψης στη θέση του διαγράμματος. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στην ΟΕ4 πριν από τη διδακτική παρέμβαση (44%) σε αντίθεση 

με την ΠΟ3 η οποία παρουσιάζει την ίδια ιδέα σε ποσοστό 5%. Παρόλα αυτά, σε 

μεταπειραματικό στάδιο στην ΟΕ4 παρουσιάζεται σημαντική μείωση της αναφερόμενης 
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ιδέας (6%), ενώ στην ΠΟ3 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του ποσοστού της ιδέας 3.4 

(30%). 

 

Η ιδέα 3.5 αποτελεί μια εναλλακτική ιδέα η οποία στηρίζεται εξολοκλήρου στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μανθανόντων. Στη συγκεκριμένη ιδέα υποστηρίζεται πως η 

σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη με το συλλογισμό πως η 

σκιά αποτελεί ένα είδος φωτός. Κάποια άτομα παρουσιάζουν αντίστοιχα διαγράμματα 

σκιών για να τεκμηριώσουν τον αναφερόμενο συλλογισμό. Η ιδέα 3.5 παρουσιάζεται σε 

υπολογίσιμο ποσοστό και από τις 2 ομάδες σε προπειραματικό στάδιο (ΟΕ4=22%, 

ΠΟ3=25%). Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρατηρείται σημαντική μείωση του 

ποσοστού των ιδεών και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=3%, ΠΟ3=10%). 

 

Η ιδέα 3.6 παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα στην αναφερόμενη υποκατηγορία 

υποστηρίζεται πως το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και για αυτό το λόγο πίσω 

από ένα αντικείμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός υπάρχει σκιά. Σε 

κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται πως το σχήμα της σκιάς δεν θα είναι τρίγωνο–όπως είναι 

το σχήμα της οπής (π.χ. θα είναι παραλληλόγραμμο). Ο συλλογισμός που περιγράφεται σε 

αυτή την υποκατηγορία υποστηρίζει πως η διάδοση του φωτός δεν είναι ευθύγραμμη, 

αλλά κινείται προς ακανόνιστες διευθύνσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται είτε από 

1 είτε από 2 άτομα πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 ομάδες. 

Παράλληλα, η ιδέα 3.7 παρουσιάζεται σε αμελητέο ποσοστό μόνο από την ΟΕ4 τόσο πριν 

όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Υποστηρίζει πως το σχήμα της σκιάς ενός 

αντικειμένου θα είναι αντεστραμμένο λόγω της διάδοσης του φωτός και σε κάποιες 

περιπτώσεις ο αναφερόμενος συλλογισμός συνοδεύεται από διάγραμμα πρόσοψης. 
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Πίνακας 47. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός 
 

Κατηγορία 3 
Δημιουργία διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του 

φωτός. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
3.1.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα: Κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των ακτινών και της 

σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται ως εμπόδιο στην πορεία διάδοσης του φωτός. 
Αναφορά στη δημιουργία σκιάς η οποία ισοδυναμεί με την απουσία φωτός και καθορίζεται σε 
σχήμα και σε μέγεθος σύμφωνα με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στο χώρο. 

 

8% (3) 36% (13) 10% (2) 15% (3) 

 
3.2.Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα: Κατάλληλο διάγραμμα της πορείας των ακτινών 

και της σκιάς που σχηματίζεται χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. 

 

0% (0) 11% (4) 0% (0) 0% (0) 

 

3.3. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Δημιουργία κατάλληλου διαγράμματος πρόσοψης 
σκιάς με αναφορά στο γεγονός ότι οποιοδήποτε αντικείμενο που παρεμβάλλεται στην πορεία 
διάδοσης του φωτός αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να σχηματίζεται σκοτάδι/ 
απουσία φωτός/σκιά πίσω από αυτό.  

 

17% (6) 36% (13) 50% 
(10) 40% (8) 

 

3.4. Δημιουργία διαγράμματος πρόσοψης σκιάς χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία της ευθύγραμμης 
διάδοσης του φωτός ή κάποιου είδους συλλογισμός (σε τυχαίο μέγεθος). Σε ορισμένες 

44% 
(16) 6% (2) 5% (1) 30% (6) Γε
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περιπτώσεις γίνεται περιγραφή της πρόσοψης στη θέση του διαγράμματος. 

 

 
3.5. Η σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη. Η σκιά αποτελεί ένα είδος 

φωτός (σε ορισμένες περιπτώσεις ένα διάγραμμα πρόσοψης συνοδεύει τον αναφερόμενο 
συλλογισμό). 

 

22% (8) 3% (1) 25% (5) 10% (2) 

 

3.6. Το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και για αυτό το λόγο πίσω από ένα αντικείμενο που 
αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός υπάρχει σκιά (σε ορισμένες περιπτώσεις το σχήμα της 
σκιάς δεν θα είναι τρίγωνο, π.χ. θα είναι παραλληλόγραμμο). Η διάδοση του φωτός δεν 
καταγράφεται ως ευθύγραμμη, αλλά προς ακανόνιστες διευθύνσεις. 

 

3% (1) 6% (2) 10% (2) 5% (1) 

 

3.7. Περιγραφή ενός αντεστραμμένου σχήματος της σκιάς κάποιου αντικειμένου στην οθόνη λόγω 
της ανάκλασης του φωτός σε αυτό (σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης της 
σκιάς με αναφορά στο συγκεκριμένο συλλογισμό). 

 

6% (2) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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6.4.4.Ιδέες σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Η κατηγορία 4 ομαδοποίησε τις ιδέες που αναφέρονταν στους παράγοντες που επηρεάζουν 

το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Οι ιδέες που ομαδοποιήθηκαν σε αυτή την 

κατηγορία αφορούσαν κυρίως στον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις φωτεινής πηγής, 

διαφράγματος και αντικειμένου τις σκιές που σχηματίζονται στην οθόνη. Συγκεκριμένα, 

στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διερευνήσεις μέσα 

από τις οποίες διαφάνηκε ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι αποστάσεις το μέγεθος και 

το σχήμα της σκιάς ενός αντικείμενου που παρεμβάλλεται στην πορεία του φωτός. Μέσα 

από τα αντίστοιχα έργα αξιολόγησης προέκυψαν οι ιδέες που κατηγοριοποιήθηκαν στην 

κατηγορία 4 (βλ. Πίνακα 48).  

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (4.1) που προέκυψε μέσα από το αντίστοιχο έργο 

αξιολόγησης  σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός 

αντικειμένου, αναφερόταν στις αποστάσεις των αντικειμένων της πειραματικής διάταξης 

του έργου αξιολόγησης. Τα άτομα που ανέφεραν την ιδέα 4.1 υποστήριξαν πως το μέγεθος 

της σκιάς ενός αντικειμένου  στην οθόνη καθορίζεται από τις αποστάσεις του αντικειμένου 

από τον λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως όσο μεγαλύτερη είναι η 

απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου τόσο μικρότερη είναι η σκιά που σχηματίζεται στην 

οθόνη ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αντικειμένου-οθόνης τόσο μεγαλύτερη είναι 

η σκιά που σχηματίζεται. Σε αυτή την ιδέα θεωρήθηκε δεδομένο πως κάθε φορά που 

μεταβάλλεται μια απόσταση οι άλλες αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες. Η 

τεκμηρίωση του αναφερόμενου συλλογισμού συνοδεύτηκε από το αντίστοιχο διάγραμμα. 

Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο από 1 άτομο της ΠΟ3 σε προπειραματικό 

στάδιο, ενώ μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε αμελητέα αύξηση του ποσοστού των 

ατόμων που εξέφρασαν την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (ΟΕ4=14%, ΠΟ3=10%). 

 

Η ιδέα 4.2 παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο ποσοστό από τις 2 ομάδες ιδιαίτερα πριν από 

τις διδακτικές παρεμβάσεις (OE4=22%, ΠΟ3=15%). Η συγκεκριμένη ιδέα αναφερόταν 

στο γεγονός πως οι αποστάσεις αντικειμένου-λαμπτήρα και αντικειμένου-οθόνης 

καθορίζουν το μέγεθος της σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη, χωρίς να επεξηγείται ο 

τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται το μέγεθος της σκιάς με τις αυξομειώσεις των 

αναφερόμενων αποστάσεων. Η μόνη αναφορά στη συγκεκριμένη ιδέα σε σχέση με το 
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μέγεθος της σκιάς ήταν πως αυτή είναι συνήθως μεγαλύτερη από το μέγεθος του 

αντικειμένου. Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση στα 

ποσοστά της αναφερόμενης ιδέας (ΟΕ4=17%, ΠΟ3=0%). 

 

Η ιδέα 4.3 παρουσιάστηκε μόνο από ένα άτομο σε κάθε ομάδα μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται στην εναλλακτική αντίληψη των 2 ατόμων 

πως το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση (ή ταχύτητα) του φωτός. 

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα πως όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα 

τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά. Το αμελητέο ποσοστό εμφάνισης της ιδέας 

4.3 καταδεικνύει πως δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική ιδέα της κατανόησης που 

επιτεύχθηκε στις 2 ομάδες. 

 

Τα αποτελέσματα της ιδέας 4.4 θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα αποτελέσματα της 

ιδέας 4.1. Στην ιδέα 4.4 πραγματοποιείται αναφορά στις αποστάσεις που επηρεάζουν το 

μέγεθος της σκιάς αλλά με αποσπασματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται μια από τις 

δύο αποστάσεις της πειραματικής διάταξης και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το 

μέγεθος της σκιάς: α) Όσο αυξάνεται η απόσταση πηγής αντικειμένου το μέγεθος της 

σκιάς του αντικειμένου μειώνεται (ισχύει και το αντίθετο), β) Όσο αυξάνεται η απόσταση 

αντικειμένου-οθόνης το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου αυξάνεται (ισχύει και το 

αντίθετο). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=25%, ΠΟ3=40%). Σε μεταπειραματικό στάδιο 

παρατηρούνται σημαντικές αλλά ανάλογες αλλαγές στις 2 πειραματικές συνθήκες. Η ΟΕ4 

παρουσιάζει 50% ποσοστό μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ η ΠΟ3 παρουσιάζει 75% 

ποσοστό εμφάνισης σε μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Στην υποκατηγορία 4.5 ομαδοποιήθηκαν οι εναλλακτικές ιδέες των ατόμων που 

σχετίζονται με τις αποστάσεις της πειραματικής διάταξης και του τρόπου με τον οποίο 

επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς του κάθε αντικειμένου. Σε αυτή την υποκατηγορία 

ομαδοποιήθηκαν οι λανθασμένες αναφορές στον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις 

αντικειμένου-οθόνης και αντικειμένου-φωτεινής πηγής, το μέγεθος της σκιάς ενός 

αντικειμένου. 
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Πίνακας 48. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός 
 

Κατηγορία 4 
Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
4.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου  στην οθόνη καθορίζεται 

από τις αποστάσεις του αντικειμένου από το λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα, όσο 
μεγαλύτερη είναι η απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου τόσο μικρότερη είναι η σκιά που 
σχηματίζεται στην οθόνη, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αντικειμένου-οθόνης τόσο 
μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται (θεωρείται πως κάθε φορά που μεταβάλλεται μια 
απόσταση, οι άλλες αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες). Ο αναφερόμενος συλλογισμός 
συνοδεύεται από διάγραμμα. 

 

0% (0) 14% (5) 5% (1) 10% (2) 

 
4.2. Οι αποστάσεις αντικειμένου-λαμπτήρα και αντικειμένου-οθόνης καθορίζουν το μέγεθος της 

σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη είναι 
συνήθως μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου (χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους 
συλλογισμός). 

 

22% (8) 17% (6) 15% (3) 0% (0) 

 
4.3. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η 
σκιά. 

 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 5% (1) 

 
4.4. Αναφορά στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς-αναφέρεται μια από τις δύο 

αποστάσεις και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς: α) Όσο αυξάνεται η 
απόσταση πηγής-αντικειμένου το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μειώνεται (ισχύει και το 
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αντίθετο), β) Όσο αυξάνεται η απόσταση αντικειμένου-οθόνης το μέγεθος της σκιάς του 
αντικειμένου αυξάνεται  (ισχύει και το αντίθετο). 

 
 
4.5. Λανθασμένη αναφορά στον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και 

αντικειμένου-φωτεινής πηγής, το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Το μέγεθος της σκιάς 
ενός αντικειμένου στην οθόνη αναφέρεται σύμφωνα με τις λανθασμένες αναφορές στις 
αποστάσεις που ισχύουν στην πειραματική διάταξη ως μικρότερο/ίσο/μεγαλύτερο από το 
μέγεθος του αντικειμένου. 

 

36%(13) 14% (5) 25% (5) 10% (2) 

 
4.6. Η σκιά ενός αντικειμένου παραμένει αμετάβλητη. Οι αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και 

αντικειμένου-φωτεινής πηγής  δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το μέγεθος της σκιάς ενός 
αντικειμένου. 

 

11% (4) 0% (0) 15% (3) 0% (0) 

 
4.7. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το είδος της φωτεινής πηγής 

(όσο μικρότερη είναι φωτεινή πηγή τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σκιά). 
 

6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
4.8. Άσχετη/καμία απάντηση. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Συγκεκριμένα, το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη αναφερόταν σύμφωνα 

με τις λανθασμένες αναφορές στις αποστάσεις που ίσχυαν στην πειραματική διάταξη ως 

μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου. Η ιδέα 4.5 παρουσιάστηκε 

σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=36%, ΠΟ3=25%). Σε 

μεταπειραματικό στάδιο, η ίδια ιδέα παρουσιάστηκε σε ποσοστό 14% από την ΟΕ4 και σε 

ποσοστό 10% από την ΠΟ3. 

 

Η ιδέα 4.6. παρουσιάστηκε μόνο σε προπειραματικό στάδιο από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=11%, 

ΠΟ3=15%). Η αναφερόμενη ιδέα υποστήριξε πως η σκιά ενός αντικειμένου παραμένει 

αμετάβλητη αφού οι αποστάσεις αντικειμένου–οθόνης και αντικειμένου–φωτεινής πηγής 

δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Σε 

μεταπειραματικό στάδιο η ιδέα 4.6 δεν παρουσιάστηκε από κάποια από τις 2 ομάδες. 

Επιπρόσθετα, η ιδέα 4.7 παρουσιάζει μια εναλλακτική αντίληψη η οποία δεν συνδέεται με 

το επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο της διάδοσης του φωτός αφού τα 2 άτομα της ΟΕ4 που 

την ανέφεραν, υποστήριξαν πως το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται 

σύμφωνα με το είδος της φωτεινής πηγής (όσο μικρότερη είναι η φωτεινή πηγή τόσο 

μεγαλύτερη είναι η σκιά). 

6.4.5.Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός 
αντικειμένου 
 

Η κατηγορία 5 περιλάμβανε όλους τους υπολογισμούς που έγιναν στο πλαίσιο εύρεσης 

του μεγέθους της σκιάς ενός αντικειμένου (ανάποδου τριγώνου) που τοποθετήθηκε 

ανάμεσα στην πορεία διάδοσης του φωτός και μιας οθόνης. Οι ιδέες που ομαδοποιήθηκαν 

στη συγκεκριμένη κατηγορία αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς συλλογισμούς 

υπολογισμού του μεγέθους της σκιάς ενός αντικειμένου. Στον Πίνακα 49 παρουσιάζονται 

όλοι οι διαφορετικοί συλλογισμοί που εφάρμοσαν τα άτομα των 2 διαφορετικών 

πειραματικών συνθηκών. 

 

Η υποκατηγορία 5.1 περιλαμβάνει όλους τους επιστημονικά αποδεκτούς υπολογισμούς για 

το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου οι οποίοι προέκυψαν μέσα από την εύρεση και 

σύγκριση των ομοίων τριγώνων που σχηματίστηκαν στη συγκεκριμένη πειραματική 

διάταξη. Ο αναφερόμενος συλλογισμός παρατηρήθηκε σε χαμηλά ποσοστά από τις 2 

ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=6%, ΠΟ3=20%), ενώ σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στις 2 ομάδες (ΟΕ4=47%, 
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ΠΟ3=40%). Τα αποτελέσματα του αναφερόμενου συλλογισμού συνδυάζονται με τα 

αποτελέσματα της ελλιπούς επιστημονικά αποδεκτής ιδέας 5.2, στην οποία 

πραγματοποιείται αναφορά στο κατάλληλο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου χωρίς να 

παρουσιάζονται υπολογισμοί ομοίων τριγώνων. Αντιθέτως, εφαρμόζεται η κατάλληλη 

κλίμακα ή χρησιμοποιούνται οι επιστημονικά αποδεκτοί λόγοι, χωρίς να δίνεται 

οποιαδήποτε επεξήγηση. Ο συγκεκριμένος συλλογισμός παρατηρήθηκε μόνο από 1 άτομο 

της ΠΟ3 σε προπειραματικό στάδιο, ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρατηρήθηκε 

μια μικρή αύξηση στα ποσοστά εμφάνισης του από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=6%, ΠΟ3=20%). 

 

Από την άλλη, η υποκατηγορία 5.3 ομαδοποίησε όλους τους επιστημονικά μη αποδεκτούς 

υπολογισμούς οι οποίοι δεν στηρίχθηκαν στην ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός 

και των ομοίων τριγώνων που σχηματίστηκαν. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία έγινε 

αναφορά σε λανθασμένο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάστηκε από 9 άτομα τόσο στην ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ3 πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Σε μεταπειραματικό στάδιο παρατηρήθηκε το ίδιο ποσοστό στις 2 

πειραματικές συνθήκες (25%). Παράλληλα, η υποκατηγορία 5.4 περιλάμβανε 

αποσπασματικές αναφορές σε σχέσεις ανάλογων ποσών και αποστάσεων καταλήγοντας σε 

λανθασμένο αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε από την ΠΟ3, αλλά 

παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο ποσοστό από την ΟΕ4 πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (25%), παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε μεταπειραματικό στάδιο 

(14%) μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ένα άτομο της ΟΕ4 μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις έδωσε άσχετη απάντηση που δεν παρουσίασε κάποιου είδους συλλογισμό 

(τυχαίοι υπολογισμοί). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η υποκατηγορία 5.6 στην οποία δεν περιλαμβάνονται 

συγκεκριμένοι υπολογισμοί. Στην αναφερόμενη υποκατηγορία παρέχεται περιγραφική 

επεξήγηση του σχήματος της σκιάς του αντικειμένου με ποιοτική αναφορά στο μέγεθος 

της (μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο). Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα της πορείας 

του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αναφορά. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάστηκε σε υψηλά ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=44%, 

ΠΟ3=30%). Σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάστηκε σημαντική μείωση της 

συγκεκριμένης ιδέας κυρίως από την ΟΕ4 (ΟΕ4=6%, ΠΟ3=15%). 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



438 
 

Πίνακας 49. Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Κατηγορία 5 
Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n)

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
5.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Σύγκριση ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται για την εύρεση 

της σκιάς ενός αντικειμένου ή υπολογισμός των διαστάσεων του σχήματος της σκιάς υπό 
κλίμακα. Ορθοί υπολογισμοί και αναφορά των διαστάσεων και του σχήματος της σκιάς. 

 

6% (2) 47% (17) 20% (4) 40% (8) 

 
5.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Αναφορά στο κατάλληλο μέγεθος της σκιάς του 

αντικειμένου χωρίς να παρουσιάζονται υπολογισμοί ομοίων τριγώνων (χρήση της κατάλληλης 
κλίμακας ή των ανάλογων ποσών, χωρίς να δίνεται επεξήγηση). 

 

0% (0) 6% (2) 5% (1) 20% (4) 

 
5.3. Αναφορά σε λανθασμένο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου με βάση λανθασμένους 

υπολογισμούς που δεν στηρίζονται στην ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των 
ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται. 

 

25% (9) 53% (9) 45% (9) 25% (5) 

 
5.4. Αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και αποστάσεων-λανθασμένο 

αποτέλεσμα. 
 

25% (9) 14% (5) 0% (0) 0% (0) 

 
5.5. Άσχετη απάντηση που δεν παρουσιάζει κάποιου είδους συλλογισμό-τυχαίοι υπολογισμοί. 
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5.6. Δεν γίνονται υπολογισμοί. Παρέχεται περιγραφική εξήγηση του σχήματος της σκιάς και 
αναφέρεται ποιοτικά το μέγεθος (μεγαλύτερο/μικρότερο/ίσο). Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αναφορά. 

 

44%(16) 6% (2) 30% (6) 15% (3) 
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6.4.6.Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται 
σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Στην κατηγορία 6 κατηγοριοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που αφορούσαν στο μέγεθος της 

σκιάς ενός αντικειμένου όταν ένας λαμπτήρας τοποθετείται σε μεγάλη απόσταση από το 

αντικείμενο και την οθόνη. Η συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόταν σε ένα θεωρητικό 

επίπεδο όπου ο λαμπτήρας βρίσκεται σε σχεδόν άπειρη απόσταση από το διάφραγμα και 

την οθόνη (κάτω από πραγματικές συνθήκες ενδεχομένως ο λαμπτήρας να μην ήταν 

ικανός να αποστείλει φως στην οθόνη). Στον Πίνακα 50 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που 

αναφέρθηκαν από τους μανθάνοντες για τη συγκεκριμένη περίπτωση και στις 2 ομάδες. 

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (6.1) που αναφερόταν στο μέγεθος της σκιάς του 

αντικειμένου όταν ο λαμπτήρας τοποθετείται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και 

την οθόνη συνοδεύτηκε από διάγραμμα για τεκμηρίωση του συλλογισμού των ατόμων που 

ανέφεραν τη συγκεκριμένη ιδέα. Η αναφορά στη μέγιστη μείωση που μπορεί να φτάσει η 

σκιά του αντικειμένου (πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου) παρουσιάστηκε σε 

ελάχιστα ποσοστά πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ένα άτομο από κάθε ομάδα, 

υποστήριξε τον αναφερόμενο συλλογισμό πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις μόνο 3 άτομα της ΟΕ4 υποστήριξαν τη συγκεκριμένη ιδέα. 

Παράλληλα η ίδια ιδέα (6.2), αλλά χωρίς την τεκμηρίωση από διάγραμμα, εμφανίστηκε 

από ένα άτομο τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στην ΟΕ4. Στην ΠΟ3 

μόνο σε μεταπειραματικό στάδιο εμφανίστηκε η συγκεκριμένη ιδέα από 1 άτομο. 

 

Η ιδέα 6.3 υποστήριξε πως κάτω από τις αναφερόμενες συνθήκες η σκιά που 

δημιουργείται στην οθόνη θα έχει ακανόνιστο σχήμα (παραλληλόγραμμο ή κύκλο, κλπ), 

τεκμηριώνοντας αυτή την ιδέα σε ορισμένες περιπτώσεις με διάγραμμα πρόσοψης της 

σκιάς. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο από 1 άτομο και στις 2 ομάδες πριν από 

τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάστηκε από 

κάποιο άτομο. Τα αποτελέσματα της ιδέας 6.4 παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ο 

συγκεκριμένος συλλογισμός στηρίζεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα γεγονός που τεκμηριώνεται και από τα ποσοστά εμφάνισης της 

ιδέας πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Στη συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται πως όταν η 

απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του 

τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Παράλληλα αναφέρεται 
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πως το τρίγωνο σταματάει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν στο αντικείμενο με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται σκιά πίσω από αυτό. Η ιδέα 6.4 παρουσιάζεται σε υπολογίσιμα ποσοστά 

πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=25%, ΠΟ3=45%). Σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρατηρείται σημαντική αύξηση της συγκεκριμένης ιδέας αφού η 

ΟΕ4 παρουσιάζει ποσοστό 50% και η ΠΟ3 παρουσιάζει ποσοστό 65%. 

 

Στην υποκατηγορία 6.5 παρουσιάζεται η εναλλακτική αντίληψη πως το μέγεθος της σκιάς 

του τριγώνου μεγαλώνει αισθητά και το σχήμα του παραμένει το ίδιο όταν η απόσταση 

φωτεινής πηγής και αντικειμένου αυξάνεται. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε 

ποσοστό 22% από την ΟΕ4 και από την ΠΟ3 σε ποσοστό 12% πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάστηκαν παρόμοια ποσοστά από τις 2 

ομάδες (ΟΕ4=14%, ΠΟ3=10%). Η υποκατηγορία 6.6 περιλάμβανε μια διαφορετική 

εκδοχή της αναφερόμενης εναλλακτικής ιδέας η οποία υποστήριζε πως το μέγεθος της 

σκιάς του αντικειμένου παραμένει το ίδιο ή μικρότερο όταν αλλάζουν οι αποστάσεις γιατί 

η απόσταση αντικειμένου–οθόνης παραμένει σταθερή. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάστηκε μόνο από την ΟΕ4. Σε προπειραματικό στάδιο εμφανίστηκε σε ποσοστό 

14%, ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσίασε ποσοστό 8%. Από την άλλη, στην 

υποκατηγορία 6.7 υποστηρίχθηκε ο συλλογισμός πως στην οθόνη δεν θα σχηματιστεί σκιά 

(ή αν σχηματιστεί αμυδρή σκιά θα έχει ακανόνιστο σχήμα), όταν η απόσταση φωτεινής 

πηγής και αντικειμένου αυξάνεται σημαντικά. Σε αυτή την περίπτωση 4 άτομα της ΟΕ4 

και 2 άτομα της ΠΟ3 υποστήριξαν σε προπειραματικό στάδιο τη συγκεκριμένη ιδέα. Μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις η συγκεκριμένη ιδέα δεν αναφέρθηκε από κάποιο άτομο στις 2 

ομάδες. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία 6.8 στην οποία υποστηρίζεται η ιδέα 

πως το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του 

φωτός. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η 

ταχύτητα τόσο μεγαλύτερη (ή μικρότερη) θα είναι η σκιά ενός αντικειμένου. Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε κυρίως σε προπειραματικό στάδιο από τις 2 ομάδες 

(ΟΕ4=17%, ΠΟ3=15%). Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάστηκε από ένα άτομο 

της ΟΕ4 και από 2 άτομα της ΠΟ3. Στην υποκατηγορία 6.9 συνδυάζονται οι ιδέες 6.7 και 

6.8 αφού αναφέρονται σε συνδυασμό υποστηρίζοντας πως η αμυδρή σκιά που θα 

παρουσιάζεται σε ακανόνιστο σχήμα στην οθόνη εξαρτάται από την ένταση ή την 

ταχύτητα του φωτός. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται μόνο από 1 άτομο σε 

προπειραματικό στάδιο από την ΟΕ4. 
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Πίνακας 50. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Κατηγορία 6 
Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την 

οθόνη 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
6.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ μακριά από την 

οθόνη, το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά και η 
μέγιστη μείωση που μπορεί να υφίσταται προσεγγίζει το πραγματικό μέγεθος του τριγώνου. 
Γίνεται διάγραμμα για τεκμηρίωση. 

 

3% (1) 8% (3) 5% (1) 0% (0) 

 
6.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ μακριά από την οθόνη 

το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά και η 
μέγιστη μείωση που μπορεί να υφίσταται προσεγγίζει το πραγματικό μέγεθος του τριγώνου. 
Δεν γίνεται διάγραμμα για τεκμηρίωση. 

 

3% (1) 3% (1) 0% (0) 5% (1) 

 
6.3. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου είναι πολύ μεγάλη τότε η σκιά που 

δημιουργείται στην οθόνη έχει ακανόνιστο σχήμα/παραλληλόγραμμο/κύκλος. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς. 

 

3% (1) 0% (0) 5% (1) 0% (0) 

 
6.4. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του 

τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Το τρίγωνο σταματάει τις 
ακτίνες φωτός που φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. 

 

25% (9) 50% (18) 45% (9) 65% (13) 

 
6.5. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του 

τριγώνου μεγαλώνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. 
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6.6. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το μέγεθος της σκιάς του 
τριγώνου και το σχήμα της παραμένει το ίδιο ή μικρότερο γιατί η απόσταση αντικειμένου- 
οθόνης παραμένει σταθερή. 

 

14% (5) 8% (3) 0% (0) 0% (0) 

 
6.7. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε δεν θα σχηματιστεί κάτι στην 

οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη-θα είναι πολύ μακριά (ή αμυδρή σκιά 
ακανόνιστου σχήματος). 

 

11% (4) 0% (0) 10% (2) 0% (0) 

 
6.8. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη σε μέγεθος 
θα είναι η σκιά. 

 

17% (6) 3% (1) 15% (3) 10% (2) 

 
6.9. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται (σε πολύ μεγάλη απόσταση) τότε 

δεν θα σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη-θα είναι πολύ 
μακριά (ή αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα 
με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η 
ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά. 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
6.10. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται (σε μεγάλη απόσταση) τότε το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της παραμένει το ίδιο. Το 
τρίγωνο σταματάει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
σκιά. Γίνεται διάγραμμα σε σχέση με τις αποστάσεις που αλλάζουν. 

 

0% (0) 11% (4) 5% (1) 10% (2) 

 
6.11. Άσχετη/Καμία απάντηση. 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Στην υποκατηγορία 6.10, παρουσιάζεται μια ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στην 

οποία αναφέρεται πως το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα 

της σκιάς παραμένει το ίδιο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά πως το τρίγωνο σταματάει τις 

ακτίνες φωτός που φτάνουν σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. Η 

αναφερόμενη ιδέα συνοδεύεται από διάγραμμα που παρουσιάζει τις αποστάσεις που 

αλλάζουν. Η ΟΕ4 παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδέα μόνο σε μεταπειραματικό στάδιο 

(11%), ενώ η ΠΟ3 σε ποσοστό 10%. Πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις μόνο 1 άτομο 

της ΠΟ3 εμφανίζει τη συγκεκριμένη αντίληψη. 

6.4.7.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
 
Η κατηγορία 7 ομαδοποίησε όλες τις ιδέες των ατόμων των δύο ομάδων που συμμετείχαν 

στις διδακτικές παρεμβάσεις και αφορούσαν στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. 

Μέσα από την κωδικοποίηση των ιδεών των ατόμων προέκυψαν αρκετές εναλλακτικές 

ιδέες οι οποίες στην πλειοψηφία τους άλλαξαν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

υποστηρίζοντας την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Στον Πίνακα 51 παρουσιάζονται όλες οι 

ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας για τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές για τις 2 πειραματικές συνθήκες.  
 

Τα ποσοστά εμφάνισης των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών (7.1 και 7.2) πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τις εναλλακτικές ιδέες των 

ατόμων που προέκυψαν μέσα από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους (κυρίως σε θέματα 

ζωγραφικής). Τα χρώματα κυανό, κίτρινο και ματζέντα καθώς και οι μεταξύ τους 

αναμείξεις δεν αναφέρθηκαν από τις 2 ομάδες στα έργα των δοκιμίων. Συνολικά, πριν από 

τις διδακτικές παρεμβάσεις δεν παρουσιάστηκε κάποιο άτομο στις 2 πειραματικές 

συνθήκες που να υποστηρίζει τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Παρόλα αυτά, σε 

μεταπειραματικό στάδιο η συντριπτική πλειοψηφία της ΟΕ4 παρουσίασε την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (συνολικό ποσοστό 95%). Από την άλλη, η ΠΟ3 παρουσίασε 

αρκετά υψηλό ποσοστό (60%) αλλά χαμηλότερο από την ΟΕ4. 

 

Αντίθετα, σε αρκετά υψηλό ποσοστό παρουσιάστηκαν οι ιδέες που σχετίζονταν με 

εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική με αναφορά στα χρώματα μπλε, κόκκινο και κίτρινο 

ως τα επικρατέστερα κύρια χρώματα στις βαφές (βλ. υποκατηγορία 7.3). Η συγκεκριμένη 

αντίληψη παρουσιάστηκε σε αρκετά υψηλό ποσοστό πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις  

από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=53%, ΠΟ3= 55%). Παρόλα αυτά μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 
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μειώθηκαν κατά πολύ τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας και στις 2 ομάδες 

(ΟΕ4=3%, ΠΟ3=15%). Επιπρόσθετα στην υποκατηγορία 7.4 πραγματοποιήθηκαν 

αναφορές σε διάφορα χρώματα ως κύρια και σε αναμείξεις που σχετίζονταν με εμπειρίες 

στη ζωγραφική, υποστηρίζοντας πως το μαύρο και το άσπρο είναι βασικά χρώματα, με την 

έννοια πως δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Το αναφερόμενο σκεπτικό 

παρουσιάστηκε μόνο από 3 άτομα σε μεταπειραματικό στάδιο από την ΠΟ3. Η 

υποκατηγορία 7.5 αποτέλεσε παραλλαγή των αναφερόμενων εναλλακτικών ιδεών αφού 

στηρίχθηκε κυρίως σε προϋπάρχουσες εμπειρίες ζωγραφικής, υποστηρίζοντας 

επιπρόσθετα πως με τη χρήση του λευκού χρώματος φτιάχνονται ανοιχτόχρωμα ή 

σκουρόχρωμα χρώματα. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε από 2 άτομα σε 

προπειραματικό στάδιο και στις 2 ομάδες, ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

παρουσιάστηκε μόνο από 1 άτομο.  

 

Η υποκατηγορία 7.6 συνδυάζει όλες τις εναλλακτικές ιδέες που προαναφέρθηκαν στην 

ενότητα των βαφών. Πέρα από την αναφορά στα χρώματα κίτρινο, κόκκινο και μπλε ως τα 

επικρατέστερα βασικά χρώματα, γίνεται επιπρόσθετη αναφορά στα χρώματα άσπρο και 

μαύρο και στις αποχρώσεις που αυτά προκαλούν. Η συγκεκριμένη ιδέα ήταν πολύ 

διαδεδομένη ανάμεσα στις 2 ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις αφού 

παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμα ποσοστά (ΟΕ4=42%, ΠΟ3=35%). Αντίθετα, σε 

μεταπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάστηκε από κάποιο άτομο στις 2 πειραματικές 

συνθήκες. Παράλληλα, οι ιδέες που αναφέρονται στις υποκατηγορίες 7.7 και 7.8 

αναφέρθηκαν μόνο από 1 άτομο της κάθε πειραματικής συνθήκης μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (ΟΕ4–7.8 και ΠΟ3–7.7). Στην περίπτωση της υποκατηγορίας 7.7 

υποστηρίχθηκε πως από τα βασικά χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα 

δευτερεύοντα χρώματα, ενώ στην περίπτωση της 7.8 αναφέρθηκε πως η ανάμειξη όλων 

των χρωμάτων παράγει λευκό χρώμα. 
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Πίνακας 51. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 7 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
7.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το ματζέντα και 

το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα 

 

0% (0) 39% (14) 0% (0) 30% (6) 

 
7.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το ματζέντα και 

το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα                                                               
Κόκκινο+Μπλε+Πράσινο=Μαύρο 
 

0% (0) 56% (20) 0% (0) 30% (6) 

 
7.3. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 

ζωγραφική. Τα επικρατέστερα βασικά χρώματα που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και 
το κίτρινο και οι κύριες αναμείξεις είναι: κόκκινο+κίτρινο=πορτοκαλί,  μπλε+κόκκινο=μωβ, 
μπλε+κίτρινο=πράσινο. 

53% 
(19) 3% (1) 55% 

(11) 15% (3) 

 
7.4. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 

ζωγραφική. Το μαύρο και το άσπρο είναι χρώματα που δεν μπορούν να φτιαχτούν από άλλα 
(είναι βασικά). 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 15% (3) Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



447 
 

7.5. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 
ζωγραφική. Με το άσπρο φτιάχνεται το ροζ και το γαλάζιο (ή φτιάχνονται πιο ανοιχτόχρωμα 
χρώματα ή σκουρόχρωμα χρώματα). 

 

6% (2) 0% (0) 10% (2) 5% (1) 

 
7.6. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που σχετίζονται με εμπειρίες στη 

ζωγραφική. Τα επικρατέστερα χρώματα που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και το 
κίτρινο και οι κύριες αναμείξεις είναι: κόκκινο+κίτρινο=πορτοκαλί, μπλε+κόκκινο=μωβ, 
μπλε+κίτρινο=πράσινο. Με το άσπρο φτιάχνονται πιο ανοιχτόχρωμα χρώματα ή σκουρόχρωμα 
χρώματα και η ανάμειξη του μαύρου και του άσπρου δίνει γκρίζο χρώμα. 

 

42%(15) 0% (0) 35% (7) 0% (0) 

 
7.7. Από τα βασικά χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα δευτερεύοντα χρώματα (π.χ. 

πράσινο, πορτοκαλί, μωβ, καφέ κλπ). 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 

 
7.8. Όταν αναμειχθούν όλα τα χρώματα μαζί δίνουν άσπρο  χρώμα. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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6.4.8.Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
 

Στην κατηγορία 8 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που σχετίζονταν με την κατηγοριοποίηση 

των χρωμάτων των βαφών σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά. Η πιο πάνω 

κατηγοριοποίηση ήταν άγνωστη για τους μανθάνοντες και των 2 ομάδων. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις οι μανθάνοντες να μην αναφέρουν την 

επιστημονικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση των χρωμάτων, με αποτέλεσμα να 

παρουσιαστούν αρκετές εναλλακτικές ιδέες. Στον Πίνακα 52 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες 

που προέκυψαν στο πλαίσιο του αντίστοιχου έργου αξιολόγησης στην ενότητα των 

βαφών. 

 

Στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα (8.1) αναφέρεται πως εάν κάποιος έχει στη διάθεση του 

τα τρία κύρια χρώματα (κυανό, ματζέντα, κίτρινο), τότε μπορεί να παραγάγει όλα τα 

υπόλοιπα χρώματα χρησιμοποιώντας τα τρία βασικά χρώματα σε διαφορετικές αναλογίες 

και με διαφορετικές αναμείξεις. Αναφέρεται πως από τα 3 βασικά χρώματα 

δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα, ενώ τα αναφερόμενα κύρια χρώματα δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν από τα άλλα χρώματα. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε σε 

προπειραματικό στάδιο από κάποιο άτομο, αλλά μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

παρουσιάστηκε σε υψηλό ποσοστό και στις 2 πειραματικές συνθήκες με την ΟΕ4 να 

επιτυγχάνει υψηλότερο ποσοστό (75%). Η ΠΟ3 παρουσίασε ποσοστό 50% στη 

συγκεκριμένη ιδέα σε μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Στην υποκατηγορία 8.2 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που υποστήριξαν τα χρώματα κόκκινο, 

κίτρινο και μπλε ως βασικά χρώματα. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο από 6 

άτομα της ΟΕ4 σε προπειραματικό στάδιο ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις δεν 

παρουσιάστηκε σε μεταπειραματικό στάδιο. Παράλληλα, η ιδέα που υποστήριξε πως το 

μαύρο και το άσπρο αποτελούν βασικά χρώματα γιατί δεν μπορούν να παραχθούν από 

άλλα χρώματα (8.3), παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμα ποσοστά ιδιαίτερα πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=31%, ΠΟ3=20%). Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις παρατηρήθηκε μείωση της συγκεκριμένης ιδέας και στις 2 ομάδες 

(ΟΕ4=14%, ΠΟ3=5%). Η ιδέα 8.4 επέκτεινε την εναλλακτική ιδέα 8.3 υποστηρίζοντας 

πως τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε, το μαύρο και το άσπρο και 

πως όλα τα άλλα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά.  
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Πίνακας 52. Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
   

Κατηγορία 8 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
8.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Εάν έχει στη διάθεση του κάποιος τα τρία κύρια χρώματα 

(κυανό, ματζέντα, κίτρινο) μπορεί να παραγάγει όλα τα υπόλοιπα χρώματα χρησιμοποιώντας τα 
τρία βασικά χρώματα σε διαφορετικές αναλογίες και με διαφορετικές αναμείξεις. Από τα βασικά 
χρώματα δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα. Τα κύρια χρώματα δεν μπορούν να δημιουργηθούν 
από τα άλλα χρώματα. 

 

0% (0) 75% (27) 0% (0) 50% (10) 

 
8.2. Τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και μπλε δεν μπορούν να σχηματιστούν από άλλα χρώματα και 

είναι τα βασικά χρώματα. 
 

17% (6) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
8.3. Το μαύρο και το άσπρο είναι τα βασικά χρώματα γιατί δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα 

χρώματα. 
 

31%(11) 14% (5) 20% (4) 5% (1) 

 
8.4. Τα βασικά χρώματα που είναι το κόκκινο, το μπλε, το κίτρινο, το μαύρο και το άσπρο δεν 

μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Όλα τα άλλα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν 
από αυτά. 

 

17% (6) 0% (0) 50% 
(10) 5% (1) 

 
8.5. Όλα τα χρώματα μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα-δεν υπάρχουν χρώματα που να μην 

μπορούν να παραχθούν από άλλα. 
17% (6) 11% (4) 20% (4) 0% (0) Γε
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8.6. Αναφέρονται διάφορα χρώματα ως κύρια με το συλλογισμό πως τα κύρια χρώματα δημιουργούν 
όλα τα υπόλοιπα χρώματα και για αυτό ονομάζονται κύρια. 

 
8% (3) 0% (0) 10% (2) 15% (3) 

 
8.7.  Τα βασικά χρώματα που είναι το κυανό, το ματζέντα, το κίτρινο, και το άσπρο δεν μπορούν να 

παραχθούν από άλλα χρώματα. Όλα τα άλλα χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά.  
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (4) 

 
8.8. Άσχετη απάντηση/Καμία απάντηση. 
 

11% (4) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 
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Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο σε προπειραματικό στάδιο από τις 2 ομάδες με 

την ΟΕ4 να παρουσιάζει ποσοστό 17%, ενώ η ΠΟ3 να παρουσιάζει ποσοστό 50%. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία 8.5 στην οποία υποστηρίζεται πως όλα τα 

χρώματα μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα στις βαφές. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 17% και 20% στην ΟΕ4 και την ΠΟ3 αντίστοιχα πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Σε μεταπειραματικό στάδιο, η ίδια ιδέα παρουσιάζεται μόνο από 

4 άτομα της ΟΕ4. Αντίθετα, στην υποκατηγορία 8.6 αναφέρονται διάφορα χρώματα ως 

κύρια με το συλλογισμό πως τα κύρια χρώματα δημιουργούν όλα τα υπόλοιπα χρώματα 

και για αυτό ονομάζονται κύρια. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε ποσοστά 8% 

(ΟΕ4) και 10% (ΠΟ3) σε προπειραματικό στάδιο, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 15% από την ΠΟ3.  

 

Η ιδέα 8.7 αποτελεί εναλλακτική ιδέα υποστηρίζοντας παράλληλα και την επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση των χρωμάτων ή των 

αναμείξεων τους. Παρατηρείται απλή αναφορά στα χρώματα κυανό, ματζέντα, κίτρινο και 

άσπρο ως τα βασικά χρώματα στις βαφές με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός πως όλα τα 

χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από τα συγκεκριμένα χρώματα. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάστηκε μόνο από 4 άτομα της ΠΟ3 σε μεταπειραματικό στάδιο. 

6.4.9.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με 
το φως 
 

Η κατηγορία 9 αφορούσε στις ιδέες των ατόμων που σχετίζονταν με τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως. Συγκεκριμένα, 

το έργο αξιολόγησης μέσα από το οποίο προέκυψαν οι ιδέες που ομαδοποιήθηκαν στην 

αναφερόμενη κατηγορία αφορούσε σε αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, με 

προεκτάσεις σε ενδεχόμενη ανάμειξη χρωμάτων φωτός (βλ. Δοκίμιο 3, Παράρτημα). 

Φαίνεται μέσα από τη συγκεκριμένη κατηγορία πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

ατόμων που συμμετείχαν και στις 2 πειραματικές συνθήκες δεν διαφοροποιούν τις 

αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως. Στον Πίνακα 53 

παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο της κατηγορίας 

9. 
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Πίνακας 53. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 
 

Κατηγορία 9 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
9.1. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το ματζέντα και 

το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο  
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό  
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα                                                                       
Κόκκινο + Μπλε + Πράσινο = Μαύρο 

 

0% (0) 36% (13) 0% (0) 40% (8) 

 
9.2. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αναμείξεις των χρωμάτων 

στις βαφές. Αναφέρεται πως οι αναμείξεις των προβολέων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις 
αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές (τυχαία χρώματα ως κύρια και αναμείξεις με βάση την 
εμπειρία των ατόμων στη ζωγραφική). 

 

97%(35) 44% (16) 100%(20) 35% (7) 

 
9.3. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις στις βαφές, χωρίς να 

διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαφέρουν. 
 

3% (1) 8% (3) 0% (0) 25% (5) 

 
9.4. Τα βασικά χρώματα στο φως είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. 
 

0% (0) 11% (4) 0% (0) 0% (0) 
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Στην παρούσα κατηγορία, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αφορούσε στις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές με αναφορά στα κύρια χρώματα (9.1) σε μια νέα εφαρμογή (βλ. 

Δοκίμιο 3). Φαίνεται πως οι μανθάνοντες αντιμετώπισαν μεγαλύτερη δυσκολία στην 

αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων και των αναμείξεων τους όταν τους ζητήθηκε να 

αντιμετωπίσουν μια νέα κατάσταση (αντικατάσταση προβολέων με χρώματα βαφών). Η 

επιστημονικά αποδεκτή αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων και των αναμείξεων τους δεν 

παρουσιάστηκε από κάποιο άτομο στις 2 πειραματικές συνθήκες (0%). Μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στις δύο πειραματικές 

συνθήκες στη συγκεκριμένη ιδέα (ΟΕ4=36%, ΠΟ3=40%), η οποία όμως ήταν σημαντικά 

μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε στην κατηγορία 7. Αντίθετα, η 

εναλλακτική ιδέα 9.2 παρουσίασε πολύ ψηλά ποσοστά στις 2 πειραματικές συνθήκες πριν 

από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Στη συγκεκριμένη ιδέα, αναφέρεται πως οι αναμείξεις 

των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. 

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τυχαία χρώματα ως κύρια και αναμείξεις με βάση την εμπειρία 

των ατόμων στη ζωγραφική. Σε προπειραματικό στάδιο όλα τα άτομα που συμμετείχαν 

στις διδακτικές παρεμβάσεις υποστήριξαν την αναφερόμενη ιδέα (εκτός 1 άτομο της 

ΟΕ4). 

 

Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάστηκε σημαντική μείωση στα 

ποσοστά εμφάνισης της αναφερόμενης ιδέας και στις 2 πειραματικές συνθήκες 

(ΟΕ4=44%, ΠΟ3=35%). Τα αποτελέσματα της ιδέας 9.3 συνδυάζονται με τα 

αποτελέσματα της ιδέας 9.2 αφού σε αυτή την ιδέα παρατηρείται αυξημένη τάση μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Στην αναφερόμενη ιδέα υποστηρίζεται πως οι αναμείξεις των 

χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές χωρίς να 

διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαφέρουν. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάζεται 

σε ιδιαίτερα ποσοστά από τις 2 ομάδες, παρά μόνο από την ΠΟ3 μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις σε ποσοστό 25%. Επιπρόσθετα, 4 άτομα της ΟΕ4 αναφέρουν μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις πως τα βασικά χρώματα στο φως είναι το κόκκινο, το πράσινο και 

το μπλε (9.4). 

6.4.10.Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως 
 

Η κατηγορία 10 αφορούσε σε όλες τις ιδέες που εκφράστηκαν σε σχέση με την 

αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως. Συγκεκριμένα, αφορούσε στην 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο έγχρωμο φως σε κύρια, δευτερεύοντα και 
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συμπληρωματικά. Στον Πίνακα 54 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που παρουσιάστηκαν από 

τις 2 ομάδες στο πλαίσιο της κωδικοποίησης και ανάλυσης των ιδεών των ατόμων για τα 

χρώματα στο φως.  

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 10.1 περιλάμβανε την κατάλληλη αναγνώριση όλων των 

κυρίων, των δευτερευόντων και των συμπληρωματικών χρωμάτων καθώς και των 

συνδυασμών των κυρίων χρωμάτων στο φως. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε 

από κάποιο άτομο σε προπειραματικό στάδιο, ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στα ποσοστά και των 2 ομάδων (ΟΕ4=97%, 

ΠΟ3=65%). Φαίνεται πως η αύξηση στο ποσοστό της ιδέας 10.1 ήταν μεγαλύτερη στην 

ΟΕ4 σε σχέση με την ΠΟ3. Τα ποσοστά εμφάνισης της αναφερόμενης ιδέας κυρίως πριν 

από τις διδακτικές παρεμβάσεις επεξηγούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιδέας 

10.2. Στην αναφερόμενη ιδέα υποστηρίζεται πως ισχύουν οι ίδιες αναμείξεις χρωμάτων 

στο φως όπως και στις βαφές, χωρίς να διευκρινίζονται στη βάση κάποιου κανόνα τα 

κύρια, τα δευτερεύοντα και τα συμπληρωματικά χρώματα. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάστηκε σε ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις  

(ΟΕ4=72%, ΠΟ3=90%), ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρατηρήθηκε σημαντική 

μείωση (ΟΕ4=0%, ΠΟ3=30%). Η σημαντικότερη μείωση της εναλλακτικής ιδέας 10.2 

παρατηρήθηκε στην ΟΕ4. 

 

Η ιδέα 10.3  αποτέλεσε ένα συνδυασμό επιστημονικά αποδεκτής ιδέας και εναλλακτικής 

ιδέας, αφού παρόλο που αναφέρεται το σκεπτικό πως δευτερεύοντα ονομάζονται τα 

χρώματα που προκύπτουν από τις αναμείξεις των βασικών χρωμάτων, υποστηρίζεται πως 

οι αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός γίνονται με βάση την εμπειρία των ατόμων 

στις βαφές. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται από 3 ή 2 άτομα από την ΟΕ4 και ΠΟ3 

αντίστοιχα,  σε προπειραματικό στάδιο. Η ιδέα 10.3 δεν υφίσταται μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις σε κάποια ομάδα, με εξαίρεση ένα άτομο της ΠΟ3. Στη συνέχεια, οι ιδέες 

10.4, 10.5, 10.6, 10.7 και 10.8 αποτελούν αποσπασματικές, εναλλακτικές ιδέες που 

αναφέρονται είτε από 1, είτε από 2 άτομα της ΟΕ4 μόνο σε προπειραματικό στάδιο. Οι 

αναφερόμενες ιδέες δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικές ιδέες των 2 ομάδων (ούτε σε 

προπειραματικό στάδιο) λόγω του χαμηλού ποσοστού εμφάνισης τους.  
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Πίνακας 54. Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο Έγχρωμο Φως 
   

Κατηγορία 10 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο Έγχρωμο Φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
10.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλη αναγνώριση όλων των κυρίων, των δευτερευόντων 

και των συμπληρωματικών χρωμάτων και των συνδυασμών των κυρίων χρωμάτων. 
 

0% (0)  
97% (35) 0% (0) 65% (13) 

 
10.2.Αναμείξεις χρωμάτων με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική, χωρίς να 

διευκρινίζονται τα κύρια, τα δευτερεύοντα και τα συμπληρωματικά χρώματα, με βάση κάποιο 
σκεπτικό/κανόνα. 

 

72%(26) 0% (0) 90%(18) 30% (6) 

 
10.3.Τα δευτερεύοντα χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των βασικών 

χρωμάτων. Οι αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός γίνονται με βάση την εμπειρία των 
ατόμων στις βαφές. 

 

8% (3) 0% (0) 10% (2) 5% (1) 

 
10.4. Τα συμπληρώματα των κυρίων χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν κάτι στα βασικά ή είναι 

οι κοινές περιοχές του διαγράμματος. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων 
στη ζωγραφική. 

 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.5.Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις 2 ή περισσοτέρων 

χρωμάτων. Γίνονται αναμείξεις των χρωμάτων με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 
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10.6.Τα δευτερεύοντα χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα είναι τα ίδια χρώματα και είναι 
αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση 
την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 

 

6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.7.Συμπληρωματικά χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα χρώματα που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη χρωμάτων για την παραγωγή δευτερευόντων χρωμάτων. 
Δευτερεύοντα ονομάζονται τα χρώματα που παράγονται από τις αναμείξεις των κυρίων 
χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στις βαφές. 

 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.8.Τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων και τα συμπληρωματικά 

χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των δευτερευόντων χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή 
διαφορετικών αναλογιών ή των κυρίων με άλλα δευτερεύοντα. Όλες οι αναμείξεις γίνονται με 
βάση τις γνώσεις των ατόμων στη ζωγραφική. 

 

6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.9.Αναγνώριση όλων των συνδυασμών των δευτερευόντων χρωμάτων. Δεν αναγνωρίζονται τα 

συμπληρωματικά χρώματα. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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Στις αντίστοιχες ιδέες εκφράζονται οι ακόλουθες αντιλήψεις: α) τα συμπληρώματα των 

κυρίων χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν κάτι στα βασικά χρώματα, β) τα 

συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις 2 ή 

περισσοτέρων χρωμάτων, γ) τα δευτερεύοντα χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα 

είναι τα ίδια χρώματα και είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων 

χρωμάτων, δ) συμπληρωματικά χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα χρώματα 

που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη χρωμάτων για την παραγωγή δευτερευόντων 

χρωμάτων, ενώ δευτερεύοντα ονομάζονται τα χρώματα που παράγονται από τις αναμείξεις 

των κυρίων χρωμάτων και ε) τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των 

κυρίων χρωμάτων και τα συμπληρωματικά χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των 

δευτερευόντων χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή διαφορετικών αναλογιών των χρωμάτων 

ή των κυρίων με άλλα δευτερεύοντα. Σε όλες τις πιο πάνω ιδέες όλες οι αναμείξεις των 

χρωμάτων πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική. 

Επιπρόσθετα, 1 άτομο της ΟΕ4 αναγνώρισε όλους τους συνδυασμούς των δευτερευόντων 

χρωμάτων, χωρίς να αναγνωρίσει τα συμπληρωματικά χρώματα ή τη σημασία τους.  

6.4.11.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως 
 

Στην κατηγορία 11 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που αναπαριστούσαν τις διαγραμματικές 

αναπαραστάσεις των αναμείξεων των έγχρωμων φωτεινών δεσμών στην οθόνη της 

αντίστοιχης πειραματικής διάταξης. Στον Πίνακα 55 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που 

προέκυψαν στο πλαίσιο των τεκμηριωμένων με διάγραμμα απαντήσεων των ατόμων στο 

αντίστοιχο έργο του δοκιμίου (βλ. Παράρτημα) που αφορούσε στο 4ο κεφάλαιο της 

ενότητας Φως και Χρώμα. 

 

Στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 11.1 παρουσιάζεται η κατάλληλη ανάμειξη των δύο 

φωτεινών δεσμών στην οθόνη με ένα διάγραμμα που αναπαριστά τη διάδοση των δύο 

φωτεινών δεσμών να συνοδεύει την επεξήγηση του συλλογισμού των ατόμων που 

ανέφεραν τη συγκεκριμένη ιδέα. Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα της κατηγορίας 11 

παρουσιάστηκε σε ελάχιστο ποσοστό πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 

πειραματικές συνθήκες (ΟΕ4=8%, ΠΟ3=5%). Σε μεταπειραματικό στάδιο, η αναφερόμενη 

ιδέα παρουσιάζει σημαντική αύξηση και στις 2 πειραματικές συνθήκες (ΟΕ4=47%, 

ΠΟ3=55%). 
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Η ιδέα 11.2 προσεγγίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, χωρίς να παρουσιάζει 

ολοκληρωμένο διάγραμμα της ανάμειξης των δεσμών φωτός. Αντίθετα, παρουσιάζεται 

ένα διάγραμμα πρόσοψης το οποίο αναπαριστά  την ανάμειξη μιας κόκκινης και μιας μπλε 

δέσμης φωτός παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα μιας απόχρωσης κόκκινης κυκλικής 

φωτεινής περιοχής. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται κυρίως σε προπειραματικό στάδιο 

από την ΟΕ4 σε χαμηλό ποσοστό (11%), ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται 

σε αμελητέο ποσοστό και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=6%, ΠΟ3=5%). Μια άλλη παραλλαγή 

της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας αποτελεί η ιδέα 11.3 στην οποία παρόλο που 

παρουσιάζεται το κατάλληλο διάγραμμα και αναφέρεται πως στο κέντρο θα σχηματιστεί 

μια ματζέντα φωτεινή περιοχή, παρουσιάζεται λανθασμένος συλλογισμός σε σχέση με την 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις διαφορετικές περιοχές της οθόνης. Η αναφερόμενη 

ιδέα δεν παρουσιάζεται από κάποια ομάδα πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, αλλά 

παρουσιάζεται σε μικρό ποσοστό μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=19%, ΠΟ3=5%).  

 

Αντίθετα με την 11.3, στην 11.4 παρουσιάζεται ένα επιστημονικά μη αποδεκτό διάγραμμα 

σύμφωνα με το οποίο οι φωτεινές δέσμες καταλήγουν σε μέρη της οθόνης που δεν 

συνδέονται με κάποιο τρόπο με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός (παρουσιάζονται 

περιοχές με διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων). Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται σε αμελητέο ποσοστό τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

και από τις 2 ομάδες (σε μεταπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάζεται από την ΠΟ3). Από 

την άλλη, στην ιδέα 11.5 παρουσιάζονται εναλλακτικά διαγράμματα (κυρίως πρόσοψης) 

στα οποία φαίνονται ακτίνες φωτός που καταλήγουν στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η 

πορεία του φωτός από κάθε πηγή χωριστά. Η φωτεινή κηλίδα στο κέντρο της οθόνης 

παρουσιάζεται με διάφορα χρώματα χωρίς να υποστηρίζεται οποιοσδήποτε κανόνας 

ανάμειξης. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε προπειραματικό στάδιο σε ποσοστά 

22% και 15% στις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 αντίστοιχα, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο 

παρουσιάζεται σε χαμηλό ποσοστό (ΟΕ4=8%, ΠΟ3=0%). 

 

Ένα άτομο από την κάθε ομάδα τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

αναφέρει απλά πως φτάνει έγχρωμη ακτινοβολία σε συγκεκριμένα μέρη της οθόνης ενώ 

στο σημείο ανάμειξης παράγεται μωβ φωτισμός (11.6). Η αναφορά σε τυχαία χρώματα 

στην ανάμειξη των φωτεινών δεσμών βασίζεται στο γεγονός πως σε κάποιες περιπτώσεις 

οι μανθάνοντες υποστηρίζουν πως οι αναμείξεις στο φως και στις βαφές 

πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο (11.7).  
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Πίνακας 55. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως 
     

Κατηγορία 11 
Αναμείξεις χρωμάτων στο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
11.1.Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλο διάγραμμα που να αναπαριστά την ανάμειξη 

δεσμών φωτός καθώς και την πορεία των φωτεινών ακτινών. Κατάλληλη αναφορά στις 
διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη και ματζέντα 
ακτινοβολία. 

 

8% (3) 47% (17) 5% (1) 55% (11) 

 
11.2.Διάγραμμα πρόσοψης το οποίο αναπαριστά  την ανάμειξη της κόκκινης και της μπλε δέσμης 

φωτός και παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μιας ματζέντα/απόχρωσης κόκκινης κυκλικής φωτεινής 
περιοχής. 

 

11% (4) 6% (2) 0% (0) 5% (1) 

 
11.3.Γίνεται το κατάλληλο διάγραμμα και αναφέρεται πως στο κέντρο θα σχηματιστεί ματζέντα 

φωτεινή περιοχή. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται λανθασμένος συλλογισμός σε σχέση με την 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις διαφορετικές περιοχές της οθόνης. Π.χ. αναφέρεται πως θα 
υπάρχει ματζέντα φως στην περιοχή που θα υπάρχει μόνο μπλε ή κόκκινο φως ή κόκκινος και 
μπλε φωτισμός εκεί που δεν φτάνει φως. 

 

0% (0) 19% (7) 0% (0) 5% (1) 

 
11.4.Επιστημονικά μη αποδεκτό διάγραμμα με τις φωτεινές δέσμες να καταλήγουν σε δύο 

διαφορετικά μέρη της οθόνης με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κάποιο μέρος με ματζέντα 
φως. Παρουσιάζονται περιοχές με διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων. Δεν γίνεται 
κατανοητή η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 
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11.5.Διάγραμμα που δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα την ακτινοβολία της κάθε πηγής φωτός (Στις 
περισσότερες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης). Συγκεκριμένα φαίνονται ακτίνες 
φωτός που καταλήγουν στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία του φωτός από κάθε πηγή 
χωριστά. Η παρουσίαση της κηλίδας που σχηματίζεται στο κέντρο έχει χρώμα 
καφέ/πράσινο/μωβ/ματζέντα κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται τα χρώματα κόκκινο 
και μπλε φως, δεξιά και αριστερά της οθόνης και αντίστροφα. 

 

22% (8) 8% (3) 15% (3) 0% (0) 

 
11.6. Γίνεται απλή αναφορά των χρωμάτων κόκκινο, μπλε και μωβ στις περιοχές που φτάνει φως από 

τις αντίστοιχες πηγές, με το μωβ να αποτελεί το χρώμα της ανάμειξης στην αντίστοιχη περιοχή 
της οθόνης. 

 

3% (1) 3% (1) 5% (1) 5% (1) 

 
11.7.Στην οθόνη θα παρουσιαστούν χρώματα όπως γαλάζιο, ροζ, πράσινο, μαύρο, άσπρο ή κόκκινο 

μόνο, σύμφωνα με τις αναμείξεις που συμβαίνουν ανάμεσα στις πηγές φωτός και ανάμεσα στις 
πηγές φωτός και στην οθόνη. Στις βαφές και στο φως οι αναμείξεις των χρωμάτων γίνονται με 
τον ίδιο τρόπο. 

 

22% (8) 0% (0) 15% (3) 0% (0) 

 
11.8.Γίνεται το κατάλληλο διάγραμμα θεωρώντας πως το χαρτόνι είναι κόκκινο και μπλε φίλτρο. 

Αναφέρει πως στο κέντρο της οθόνης θα σχηματιστεί ματζέντα ή λευκό χρώμα από την ανάμειξη 
του μπλε και του κόκκινου, ενώ αριστερά θα σχηματιστεί κόκκινο και δεξιά θα σχηματιστεί μπλε 
φωτεινή περιοχή (σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται πως θα υπάρχει παντού ματζέντα χωρίς να 
γίνεται κατανοητή η λειτουργία των φίλτρων). 

 

3% (1) 8% (3) 5% (1) 0% (0) 

 
11.9.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα χωρίς να αναφέρεται πως στο κέντρο σχηματίζεται 

ματζέντα/μωβ φως. Επιπρόσθετα, όπου υπάρχει μόνο μπλε φως στα δεξιά του διαγράμματος  
(σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα) γίνεται αναφορά ότι θα σχηματιστεί ματζέντα ή κόκκινο φως και 
αντίστροφα. 

 

0% (0) 3% (1) 45% (9) 0% (0) Γε
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11.10.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα παρουσιάζοντας την πορεία των ακτινών φωτός. Παρόλα 
αυτά, δεν γίνεται κατανοητή η άσκηση με βάση τις πηγές φωτός που εκπέμπουν συγκεκριμένο 
φως. Ταυτόχρονα, η εξήγηση αναφέρεται σε επιπρόσθετα στοιχεία π.χ. απορρόφηση πράσινης 
ακτινοβολίας από το λευκό φως. 

 

22% (8) 0% (0) 15% (3) 0% (0) 

 
11.11.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα και παρουσίαση επιστημονικά αποδεκτού συλλογισμού. 

Επιστημονικά μη αποδεκτή αναφορά στο χρώμα της ανάμειξης των φωτεινών δεσμών στη 
φωτεινή κηλίδα που σχηματίζεται στην οθόνη. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 30% (6) 

 
 
 

 

Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



462 
 

Σε αυτή την περίπτωση οι μανθάνοντες αναφέρουν σε προπειραματικό στάδιο τη 

συγκεκριμένη ιδέα (ΟΕ4=22%, ΠΟ3=15%), ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο η 

αναφερόμενη ιδέα δεν υποστηρίζεται από κάποιο άτομο στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

Αμελητέο ποσοστό παρουσιάζει και η ιδέα 11.8 στην οποία παρουσιάζεται το 

επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα. Παρόλα αυτά, δεν συνδέεται με την ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός και την κατανόηση της λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων. 

 

Η συγκεκριμένη ιδέα σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται μόνο από 3 άτομα της 

ΟΕ4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 11.9 στην οποία παρουσιάζεται ξανά το 

επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα. Παρόλα αυτά, πραγματοποιείται μια παραλλαγή της 

ιδέας 11.8 αφού πάλι γίνεται αναφορά σε λανθασμένους φωτισμούς στην οθόνη σύμφωνα 

με τη διάδοση του φωτός όπως αναπαρίσταται στο διάγραμμα. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται μόνο από 1 άτομο της ΟΕ4 σε μεταπειραματικό στάδιο, ενώ πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζεται μόνο από την ΠΟ3 από 9 άτομα. Μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις δεν παρουσιάζεται από κάποιο άτομο της ΠΟ3. Σε παρόμοιο 

σκεπτικό στηρίζεται και η ιδέα 11.10 η οποία παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό 

στάδιο, σε ανάλογο ποσοστό από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=22%, ΠΟ3=15%). 

 

Η ιδέα 11.11 παρόλο που ενσωματώνει το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα και 

παρουσιάζει επιστημονικά αποδεκτό συλλογισμό, αναφέρεται σε λανθασμένο χρώμα στην 

περιοχή όπου αναμειγνύονται οι 2 φωτεινές δέσμες. Η συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να 

ερμηνευθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των άλλων ιδεών της κατηγορίας 11, αφού 

παρουσιάζεται μόνο σε μεταπειραματικό στάδιο από την ΠΟ3, σε ποσοστό 30%. 

6.4.12.Ιδέες σε σχέση με τις σκιές στο έγχρωμο φως 
 

Στην κατηγορία 12 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που σχετίζονταν με τη δημιουργία 

σκιών στο έγχρωμο φως. Η αναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνει την ανάλυση ενός 

σύνθετου σχετικά φαινομένου αφού συνδυάζει τις ιδέες των ατόμων για το φαινόμενο των 

σκιών κάτω από τη λειτουργία έγχρωμων δεσμών φωτός. Στον Πίνακα 56 παρουσιάζονται 

όλες οι ιδέες των 2 ομάδων όπως παρουσιάστηκαν πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο.  

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 12.1 περιλαμβάνει το κατάλληλο διάγραμμα της 

πειραματικής διάταξης και της σκιάς που δημιουργείται στην οθόνη, καθώς και της 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



463 
 

ανάμειξης των δεσμών φωτός και της πορείας των φωτεινών ακτινών. Παράλληλα, 

αναφέρονται οι επιστημονικά αποδεκτές έγχρωμες φωτεινές περιοχές της οθόνης οι οποίες 

προκύπτουν είτε από την ανάμειξη δεσμών φωτός, είτε από την απουσία φωτός.  Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο από 2 άτομα σε προπειραματικό στάδιο από την 

ΟΕ4 και την ΠΟ3 από 1 άτομο. Ωστόσο, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάστηκε 

σε ποσοστό 44% από την ΟΕ4 και 25% από την ΠΟ3. Φαίνεται, πως η αύξηση της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας στην ΟΕ4 ήταν η διπλάσια απ’ ότι ήταν στην ΠΟ3. 

Ενδιαφέρον παρουσίασε η ιδέα 12.2, στην οποία φαίνεται πως δεν διαχωρίζεται  (και δεν 

γίνεται κατανοητός) ο ρόλος του διαφράγματος και ο ρόλος του εμποδίου στην  πορεία 

διάδοσης του φωτός. Σε αυτή την ιδέα υποστηρίζεται πως η αντικατάσταση του 

διαφράγματος με μια πήλινη μπάλα δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα στην οθόνη όταν 

υπάρχουν δύο φωτεινές πηγές, αφού η μπάλα και το διάφραγμα διαδραματίζουν τον ίδιο 

ρόλο στην πορεία διάδοσης του φωτός (σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται 

διάγραμμα πρόσοψης με διάφορα χρώματα φωτός στην οθόνη–δεν δημιουργείται 

οποιαδήποτε σκιά από το εμπόδιο που τοποθετείται μπροστά από τις δέσμες φωτός). Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες (ΟΕ4=42%, ΠΟ3=30%). Παρόλα αυτά, σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρατηρείται σημαντική μείωση της συγκεκριμένης ιδέας μόνο 

από την ΟΕ4 (14%). Στην ΠΟ3 η αναφερόμενη ιδέα παραμένει σε ποσοστό 25%. 

 

Οι ιδέες 12.3 και 12.4 παρουσιάζονται σε αμελητέο ποσοστό τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις από τις 2 ομάδες και για αυτό το λόγο δεν αντιπροσωπεύουν 

κύριες ιδέες των ατόμων για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και στις 2 περιπτώσεις 

παρουσιάζεται παραλλαγή του σκεπτικού πως η μπάλα αποτελεί εμπόδιο στο συνδυασμό 

των έγχρωμων δεσμών φωτός με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κενό ή απουσία φωτός πίσω 

από αυτή στην οθόνη. Παράλληλα, στην ιδέα 12.5 δεν είναι κατανοητός ο ρόλος του 

διαφράγματος αφού υποστηρίζεται πως παρουσιάζεται κόκκινο και μπλε φως στις 

περιοχές όπου δεν είναι δυνατό να φτάσει το φως λόγω του διαφράγματος (σε ορισμένες 

περιπτώσεις πραγματοποιείται διάφραγμα με τυχαίο τρόπο. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο και από τις δύο ομάδες (ΟΕ4=22%, 

ΠΟ3=10%). Η ιδέα 12.6 παρουσιάζει μια άλλη εναλλακτική ιδέα στην οποία παρόλο που 

αναφέρεται πως στην οθόνη θα σχηματιστεί το σχήμα της σκιάς της μπάλας, 

υποστηρίζεται πως γύρω από τη σκιά θα υπάρχει μωβ χρώμα, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις υποστηρίζεται πως θα υπάρχει σκιά εκεί όπου θα υπάρχει φως από κάποια 

από τις 2 πηγές φωτός (παρουσιάζεται διάγραμμα πρόσοψης ή κάτοψης).
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Πίνακας 56. Ιδέες σε σχέση με τις σκιές στο έγχρωμο φως 
   

Κατηγορία 12 
Σκιές και Έγχρωμο Φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
12.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα αναπαράστασης της σκιάς 

που δημιουργείται καθώς και της ανάμειξης δεσμών φωτός  περιλαμβανομένης και της πορείας 
των φωτεινών ακτινών. Επιστημονικά αποδεκτή αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές 
περιοχές όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη και ματζέντα ακτινοβολία. 

 

6% (2) 44% (16) 5% (1) 25% (5) 

 
12.2. Η αντικατάσταση του διαφράγματος με μια  πήλινη μπάλα δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα στην 

οθόνη, όταν υπάρχουν 2 φωτεινές πηγές. Το διάφραγμα και η μπάλα διαδραματίζουν τον ίδιο 
ρόλο στην πορεία διάδοσης του φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης 
που παρουσιάζει μια μωβ/ματζέντα/πράσινη κυκλική φωτεινή κηλίδα. Δεν δημιουργείται σκιά 
από το εμπόδιο που τοποθετείται μπροστά από τις δέσμες φωτός. 

 

42%(15) 14% (5) 30% (6) 25% (5) 

 
12.3. Με την τοποθέτηση μιας πήλινης μπάλας στην πορεία του φωτός θα φαινόταν κόκκινο και μπλε 

χρώμα στην οθόνη γιατί τα χρώματα δεν αναμειγνύονται στο φως όταν τοποθετείται μια πήλινη 
μπάλα ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην οθόνη. Πίσω από τη μπάλα φαίνεται κενό. Γίνεται 
διάγραμμα για την αναπαράσταση της αναφερόμενης ερμηνείας. 

 

8% (3) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
12.4. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές 

τότε δεν παρουσιάζεται κάποιο χρώμα φωτός στην οθόνη αφού δεν περνά το φως από τη 
μπάλα. Γίνεται αναφορά ότι θα υπάρχει σκιά. 

 

3% (1) 3% (1) 10% (2) 15% (3) Γε
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12.5. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά από 2 φωτεινές πηγές 
τότε παρουσιάζεται κόκκινο χρώμα φωτός αριστερά στην οθόνη και μπλε χρώμα φωτός δεξιά 
στην οθόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται διάγραμμα αναπαράστασης της πορείας 
του φωτός με τυχαίο τρόπο ή με διάγραμμα πρόσοψης. 

 

22% (8) 0% (0) 10% (2) 0% (0) 

 
12.6. Διάγραμμα του σχήματος της σκιάς της μπάλας στην οθόνη με την περιγραφή πως εμποδίζει το 

φως να περάσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται πως γύρω από τη σκιά θα σχηματίζεται 
μωβ χρώμα (ή πράσινο, μαύρο, κόκκινο από τη μια πλευρά και μπλε από την άλλη). 
Επιπρόσθετα σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται σκιά εκεί που φτάνει φως από κάποια 
από τις 2 ή και από τις 2 πηγές. Γίνεται διάγραμμα πρόσοψης ή κάτοψης. 

 

8% (3) 17% (6) 30% (6) 5% (1) 

12.7. Γίνεται αναφορά πως η μισή μπάλα στην οθόνη θα ήταν κόκκινη αριστερά,  και η άλλη μισή 
μπάλα θα ήταν μπλε δεξιά. Στη μέση θα ήταν μωβ. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται 
διαφορετικά χρώματα στη μπάλα, χωρίς να αναφέρονται τα χρώματα που σχηματίζονται στην 
οθόνη. 

 

6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
12.8. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα παρουσιάζοντας τις αντίστοιχες ακτίνες φωτός αλλά με 

διαφορετικές αποστάσεις. Αναφέρεται πως θα υπάρχει σκιά στο κέντρο παρόλο που στο 
διάγραμμα στην αντίστοιχη θέση πρέπει να υπάρχει ματζέντα φως. Όπου δεν περνά το μπλε 
φως αναφέρεται πως θα υπάρχει μπλε φωτισμός στην οθόνη και το ίδιο συμβαίνει και με το 
κόκκινο φως. Αριστερά και δεξιά της οθόνης δεν αναφέρεται το ματζέντα φως, αλλά θα 
υπάρχει αριστερά μπλε και δεξιά κόκκινο φως. 

 

0% (0) 3% (1) 10% (2) 5% (1) 

 
12.9. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα και παρουσίαση της σκιάς της μπάλας. Ωστόσο, οι περιοχές 

που φωτίζονται από μόνο μπλε ή μόνο κόκκινο φως παρουσιάζονται ως φωτεινές περιοχές 
χρώματος ματζέντα ή ως σκιές. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι περιοχές που 
φωτίζονται και από τα 2 φανάρια θεωρούνται ως φωτεινές περιοχές χρώματος μπλε ή κόκκινου 
και το αντίθετο, δηλαδή ματζέντα χρώμα όπου φωτίζονται από μια από τις δύο πηγές. 

6% (2) 14% (5) 5% (1) 20% (4) Γε
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12.10. Επιστημονικά μη αποδεκτό διάγραμμα στο οποίο σχηματίζονται 2 σκιές της μπάλας σε 
κυκλικό σχήμα. Οι 2 σκιές έχουν χρώμα μαύρο και προκαλούνται από τις 2 πηγές φωτός. Η 
υπόλοιπη οθόνη θα έχει χρώμα μωβ λόγω της ανάμειξης του κόκκινου και του μπλε φωτός ή θα 
εναλλάσσονται περιοχές μπλε και κόκκινου φωτός. 

 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 5% (1) 
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Η αναφερόμενη ιδέα αυξάνεται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις από την ΟΕ4 (από 8% σε 

17%), ενώ στην ΠΟ3 μειώνεται (από 30% σε 5%). Ταυτόχρονα, στην ιδέα 12.7 

αναφέρονται πάνω στην πήλινη μπάλα όλα τα χρώματα φωτός που κανονικά θα έπρεπε να 

αναφέρονται στην οθόνη. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται μόνο από 2 άτομα της ΟΕ4 

σε προπειραματικό στάδιο.  

 

Σε αμελητέο ποσοστό παρουσιάζεται η εναλλακτική ιδέα 12.8 και από τις 2 ομάδες, πριν 

και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Σε αυτή την ιδέα υποστηρίζεται πως θα υπάρχει 

φωτισμός όπου δεν φτάνει φως και παρουσιάζεται σκιά όπου θα υπάρχει ανάμειξη 

έγχρωμων δεσμών φωτός. Παρόλα αυτά, σε αυτή την ιδέα κατασκευάζεται επιστημονικά 

αποδεκτό διάγραμμα. Από την άλλη, η ιδέα 12.9 παρουσιάζει αύξηση στα ποσοστά 

εμφάνισης της μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζει το 

επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα. Ωστόσο, παρουσιάζονται οι φωτεινές περιοχές με 

διαφορετικά χρώματα από αυτά που υφίστανται στην πραγματικότητα (μπλε φως, κόκκινο 

φως, ματζέντα φως, σκιά, κλπ). Οι αναφορές των διαφορετικών χρωμάτων στην ιδέα 

12.10, φαίνεται να αυξάνονται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε μικρό ποσοστό 

(ΟΕ4=14%, ΠΟ3=20%). Από την άλλη, ένα άτομο από κάθε ομάδα σε μεταπειραματικό 

στάδιο αναφέρει πως θα δημιουργηθούν 2 σκιές στην οθόνη της πειραματικής διάταξης σε 

κυκλικό σχήμα (ιδέα 12.10). 

6.4.13.Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία των χρωμάτων στις βαφές και στο 
έγχρωμο φως 
 

Στην κατηγορία 13 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που σχετίζονταν με τον καθορισμό των 

κανόνων που ισχύουν στην ανάμειξη των χρωμάτων στο φως και στις βαφές. Στον Πίνακα 

57 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο αναφοράς των αναμείξεων 

των χρωμάτων στο φως και στις βαφές. Η παρουσίαση των ιδεών σε αυτή την κατηγορία 

σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των κατηγοριών 11 και 12, παρουσιάζει συνολικά την 

κατανόηση των ατόμων και στις δύο ομάδες για το έγχρωμο φως. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας κατηγορίας υποδεικνύουν το βαθμό στον οποίο έγινε κατανοητή η 

διαφοροποίηση των χρωμάτων στο έγχρωμο φως και στις βαφές καθώς και στον τρόπο 

κατηγοριοποίησης και λειτουργίας τους. 

 

Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 13.1 αναφέρεται συνολικά στην προσθετική διαδικασία 

που ισχύει στο έγχρωμο φως και στην αφαιρετική διαδικασία που ισχύει στις βαφές κατά 
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τις αναμείξεις των χρωμάτων. Οι επεξηγήσεις που παρουσιάζονται για την τεκμηρίωση 

των χαρακτηρισμών του άσπρου και του μαύρου χρώματος ως παρουσίας και απουσίας 

των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως είναι οι επιστημονικά αποδεκτές. Η 

αναφερόμενη ιδέα δεν παρουσιάζεται από κάποια ομάδα σε προπειραματικό στάδιο. Μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις, η συγκεκριμένη ιδέα αυξάνεται τόσο στην ΟΕ4 όσο και στην 

ΠΟ3. Συγκεκριμένα, στην ΟΕ4 παρατηρείται η διπλάσια αύξηση της επιστημονικά 

αποδεκτής ιδέας αφού παρουσιάζεται σε ποσοστό 39%, σε αντίθεση με την ΠΟ3 η οποία 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 20%.  

 

Η εναλλακτική ιδέα 13.2 αναφέρεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο από 2 άτομα της 

ΟΕ4, τα οποία υποστηρίζουν πως το μαύρο και το άσπρο χρώμα, είναι χρώματα ουδέτερα 

που δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Σε αυτή την ιδέα αναφέρονται αντικρουόμενες 

επεξηγήσεις για την παρουσία του μαύρου και του άσπρου χρώματος, αφού παρόλο που 

υποστηρίζεται πως δεν μπορούν να παραχθούν από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, 

προκύπτουν από την παρουσία ή απουσία όλων των χρωμάτων. Με ανάλογο τρόπο 

παρουσιάζεται και η εναλλακτική ιδέα 13.3 στην οποία αναφέρεται πως η παρουσία όλων 

των χρωμάτων δίνει μαύρο τόσο στις βαφές, όσο και στο φως, υποστηρίζοντας πως το 

άσπρο είναι η απουσία όλων των χρωμάτων και στις βαφές και στο φως. Η αναφερόμενη 

ιδέα παρουσιάζεται σε αμελητέο ποσοστό κυρίως πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 

στην ΟΕ4 (11%). Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδέα 13.4 στην οποία υποστηρίζεται πως 

φως και χρώματα αλληλοεξαρτώνται και για να δημιουργηθούν χρώματα πρέπει να 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται σε ποσοστό 25% σε 

προπειραματικό στάδιο από την ΠΟ3. Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, η αναφερόμενη 

ιδέα δεν εμφανίζεται από κάποιο άτομο της ΠΟ3. 

 

Ένα άτομο της ΟΕ4 αναφέρει σε προπειραματικό στάδιο πως το άσπρο θεωρείται και ως η 

απουσία όλων των χρωμάτων γιατί πάνω σε αυτό δεν μπορούμε να αναμείξουμε 

οποιοδήποτε άλλο χρώμα και να παραμείνει άσπρο (13.5). Παράλληλα, ένα άτομο σε κάθε 

πειραματική συνθήκη αναφέρει πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις πως το άσπρο και το 

μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως η παρουσία ή ως η απουσία χρωμάτων σύμφωνα με την 

ακτινοβολία του ήλιου που υπάρχει και που ανακλάται ή απορροφάται (13.6). Μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις μόνο 1 άτομο της ΟΕ4 αναφέρει τη συγκεκριμένη ιδέα. Σε 

προπειραματικό στάδιο, 3 άτομα της ΟΕ4 αναφέρουν πως κάτω από το μαύρο και το 

άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε χρώμα (παρουσία χρωμάτων) ή μπορεί να 

μην υπάρχει κάποιο χρώμα (απουσία χρωμάτων) (13.7). Η αναφερόμενη ιδέα δεν 
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αναφέρεται σε μεταπειραματικό στάδιο από κάποιο άτομο. Η ιδέα 13.8 παρουσιάζεται με 

παρόμοιο τρόπο από την ΟΕ4 (2 άτομα σε προπειραματικό στάδιο). Σε αυτή την 

περίπτωση το λευκό χρώμα θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν το 

λευκό φως αναλύεται δίνει όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Παράλληλα, αναφέρεται πως 

θεωρείται και η απουσία των χρωμάτων γιατί σε αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο χρώμα 

και ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων.  

 

Η ιδέα 13.9 αποτελεί μια ελλιπή επιστημονικά αποδεκτή ιδέα η οποία, παρόλο που 

αναφέρεται με κατάλληλο τρόπο στις αναμείξεις των χρωμάτων δεν αναφέρεται σε 

συγκροτημένο σκεπτικό που να αποτυπώνει τον τρόπο της συμπεριφοράς των χρωμάτων 

στις βαφές και στο φως. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η ύπαρξη μαύρου χρώματος 

θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές που όταν αναμειχθούν όλα τα 

βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη λευκού 

χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων του φωτός 

αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το λευκό. Η 

αναφερόμενη ιδέα δεν παρουσιάζεται σε προπειραματικό στάδιο, ενώ παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση σε μεταπειραματικό στάδιο (ΟΕ4=44%, ΠΟ3=55%). 

 

Η εναλλακτική ιδέα 13.10 περιλαμβάνει αντικρουόμενες αντιλήψεις οι οποίες 

αναφέρθηκαν από συγκεκριμένα άτομα στο πλαίσιο της απάντησης τους στο αντίστοιχο 

έργο αξιολόγησης. Σε αυτή την ιδέα αναφέρεται πως το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό 

όλων των χρωμάτων, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται πως όταν δεν υπάρχει κάποιο χρώμα 

τότε παρατηρείται το μαύρο. Η ίδια επεξήγηση αναφέρεται και για το λευκό χρώμα. Τόσο 

στην ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ3 παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο 

(ΟΕ4=31%, ΠΟ3=45%), ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζονται μειωμένα 

ποσοστά (ΟΕ4=0%, ΠΟ3=25%). 
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Πίνακας 57. Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως 
   

Κατηγορία 13 
Έγχρωμο φως και βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
(οπτικογραφήσεις ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
13.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: 

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές όπου 
όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αυτό 
συμβαίνει γιατί στις βαφές κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά 
(αφαιρετική διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται οι 
ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 
αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το 
αποτέλεσμα της οποιαδήποτε οθόνης είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στις βαφές θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων αφού 
ισχύει η αφαιρετική διαδικασία. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο βασικό χρώμα των βαφών 
τότε δεν απορροφάται οποιαδήποτε ακτινοβολία με αποτέλεσμα να παραμένει το λευκό.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων 
του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το 
άσπρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στο φως κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων 
δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις 
βαφές.  
 

0% (0) 39% (14) 0% (0) 20% (4) 

 
13.2.Το μαύρο και το άσπρο χρώμα είναι χρώματα ουδέτερα, τα οποία δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν. Το μαύρο και το άσπρο στην πραγματικότητα δεν είναι χρώματα γιατί 
πάντοτε τα χρώματα παράγονται για να παράγουν κάποιο άλλο. Μαύρο και άσπρο δεν 
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παράγονται από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, αλλά με την παρουσία ή απουσία όλων των 
χρωμάτων. Το άσπρο βρίσκεται στη βάση των χρωμάτων ενώ το μαύρο βρίσκεται στην 
κορυφή. 

 
 
13.3.Η παρουσία όλων των χρωμάτων δίνει μαύρο τόσο στις βαφές όσο και στο φως. Το άσπρο 

είναι η απουσία όλων των χρωμάτων και στις βαφές και στο φως. 
 

11% (4) 3% (1) 5% (1) 0% (0) 

 
13.4.Το μαύρο χρώμα είναι το απόλυτο σκοτάδι και η παρουσία του ή όχι σχετίζεται με την 

παρουσία φωτός. Φως και χρώματα αλληλοεξαρτώνται και για να δημιουργηθούν χρώματα 
πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες (π.χ. ένταση ακτινών φωτός). 

 

8% (3) 3% (1) 25% (5) 0% (0) 

 
13.5.Το άσπρο θεωρείται και ως η απουσία όλων των χρωμάτων γιατί πάνω σε αυτό δεν μπορούμε 

να αναμείξουμε οποιοδήποτε άλλο χρώμα και να παραμείνει άσπρο. 
 

3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.6.Το άσπρο και το μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως παρουσία ή ως απουσία χρωμάτων 

σύμφωνα με την ακτινοβολία του ήλιου που ανακλάται ή απορροφάται. 
 

3% (1) 3% (1) 5% (1) 0% (0) 

 
13.7.Κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε χρώμα (παρουσία 

χρωμάτων), αλλά μπορεί να μην υπάρχει και οποιοδήποτε άλλο χρώμα (απουσία χρωμάτων). 
Το άσπρο υπάρχει σε όλα τα χρώματα, αλλά σε αυτό δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Με το 
μαύρο και το άσπρο μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό ονομάζεται παρουσία 
χρωμάτων. 

 

8% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.8.Το άσπρο χρώμα θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν το λευκό φως 

αναλύεται δίνει όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Θεωρείται και η απουσία  των χρωμάτων γιατί σε 
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αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο χρώμα  και ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από την ανάμειξη 
άλλων. 

 
 
13.9.  

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές όπου 
όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων 
του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το 
άσπρο. 
 

0% (0) 44% (16) 0% (0) 55% (11) 

 
13.10.Το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό όλων των χρωμάτων. Όταν δεν υπάρχει κανένα χρώμα τότε 

παρατηρείται το μαύρο. Όταν προστεθούν όλα τα χρώματα μαζί παράγεται και το άσπρο χρώμα 
ενώ όταν δεν υπάρχει κανένα χρώμα, τότε παραμένει το άσπρο ή το μαύρο. 

 

31%(11) 0% (0) 45% (9) 25% (5) 

 
13.11.Από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό 

ονομάζονται παρουσία ή απουσία των χρωμάτων κάποιες φορές. Επίσης, όταν αναμειγνύεται 
κάποιο χρώμα με το άσπρο ή το μαύρο, στο τέλος σκουραίνει ή γίνεται πιο ανοιχτό και στο 
τέλος χάνεται το χρώμα και για αυτό αναφερόμαστε σε απουσία χρωμάτων. Το μαύρο και το 
άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. 

 

19% (7) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.12.  

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις βαφές όπου 
όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αυτό 
συμβαίνει γιατί στις βαφές κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά 
(αφαιρετική διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται οι 
ακτινοβολίες που ανακλώνται. 
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 

0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 
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αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το 
αποτέλεσμα της οποιαδήποτε οθόνης είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των βασικών χρωμάτων 
του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το 
άσπρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στο φως κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα πρόσθεσης έγχρωμων 
δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις 
βαφές.  

 
 
13.13. Όταν αναμειγνύονται τα τρία βασικά χρώματα του φωτός παράγεται λευκό χρώμα. 
 

0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
13.14.Όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα μαζί παράγεται μαύρο χρώμα. Το μαύρο δεν μπορεί να 

αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να παράγει άλλα ή φαίνεται μαύρο οποιοδήποτε χρώμα όταν 
υπάρχει σκοτάδι (απουσία). Το άσπρο  αναμειγνύεται με πολλά άλλα χρώματα και παράγει νέα 
χρώματα. Το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από την ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για 
αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία χρωμάτων. 

 

6% (2) 0% (0) 20% (4) 0% (0) 
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Η εναλλακτική ιδέα 13.11 παρουσιάζει ένα διαφορετικό συλλογισμό στον οποίο 

υποστηρίζεται πως από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορούν να παραχθούν πολλά 

χρώματα και για αυτό ονομάζονται παρουσία ή απουσία των χρωμάτων κάποιες φορές. 

Ταυτόχρονα αναφέρεται πως όταν αναμειγνύεται κάποιο χρώμα με το μαύρο ή το άσπρο, 

τελικά θα χαθεί το χρώμα και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως απουσία χρωμάτων. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται πως το μαύρο και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από 

άλλα χρώματα. Η συγκεκριμένη ιδέα αναφέρεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο από την 

ΟΕ4. Δεν αναφέρεται από κάποιο άτομο μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις.   

 

Η ιδέα 13.12 προσεγγίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, η οποία σε αυτή την 

περίπτωση αναφέρεται τόσο στην προσθετική διαδικασία που ισχύει στο φως όσο και στην 

αφαιρετική διαδικασία που ισχύει στις βαφές. Αυτό που δεν αναφέρεται στην ιδέα 13.12 

είναι η επεξήγηση του λευκού ως η απουσία όλων των χρωμάτων (διαδικασία ανάκλασης 

όλων των ακτινοβολιών στα μάτια του παρατηρητή ώστε να παρατηρείται λευκό χρώμα). 

Η συγκεκριμένη ιδέα η οποία χαρακτηρίζεται ως επιστημονικά αποδεκτή παρουσιάστηκε 

μόνο από 2 άτομα της ΟΕ4 σε μεταπειραματικό στάδιο. Αντίθετα, ένα άτομο της ΟΕ4 σε 

μεταπειραματικό στάδιο ανέφερε πως όταν αναμειγνύονται τα τρία βασικά χρώματα του 

φωτός παράγεται λευκό χρώμα (13.13). 

 

Η ιδέα 13.14 παρουσιάζει εναλλακτικές επεξηγήσεις για τους χαρακτηρισμούς, παρουσία 

και απουσία χρωμάτων για το λευκό και το μαύρο αφού αναφέρονται τα ακόλουθα: α) 

όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα μαζί παράγεται μαύρο χρώμα, β) το μαύρο δεν 

μπορεί να αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να παράγει άλλα ή φαίνεται μαύρο 

οποιοδήποτε χρώμα όταν υπάρχει σκοτάδι (απουσία), γ) το άσπρο  αναμειγνύεται με 

πολλά άλλα χρώματα και παράγει νέα χρώματα, δ) το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από 

την ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία χρωμάτων. 

Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται μόνο σε προπειραματικό στάδιο από τις 2 ομάδες 

(ΟΕ4=6%, ΠΟ3=20%). Αντίστοιχα, σε μεταπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάζεται σε 

κάποια από τις 2 ομάδες.  

 

Μετά από την κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση των ιδεών των ατόμων τόσο σε 

προπειραματικό όσο και σε μεταπειραματικό στάδιο, ακολούθησε η ιεράρχηση των ιδεών 

με βάση την  επάρκεια τους ως προς την επιστημονικά αποδεκτή γνώση (η ίδια διαδικασία 

εφαρμόστηκε και στις άλλες 3 ερευνητικές εργασίες της παρούσας έρευνας). Αρχικά 

εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney test για τη σύγκριση των αρχικών 
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ιδεών των ατόμων πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και έπειτα εφαρμόστηκε ο 

στατιστικός έλεγχος Wilcoxon signed rank test  για να διαφανεί η ενδεχόμενη βελτίωση 

των ιδεών των ατόμων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

Στον Πίνακα 58 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Mann 

Whitney test ανάμεσα στις αρχικές ιδέες των δύο ομάδων που εφάρμοσαν διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες. 

 
Πίνακας 58. Αποτελέσματα του ελέγχου Mann Whitney για τη σύγκριση των ιδεών των 

ατόμων στις δύο ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 
 
Κατηγορίες Ζ sig. 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το φως για να μπορεί 
ένα αντικείμενο να είναι παρατηρήσιμο από κάποιο 
παρατηρητή. 

0.271 0.786 

Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία 
μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία 
διάδοσης του φωτός. 

1.658 0.097 

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών 
διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται 
στην πορεία διάδοσης του φωτός. 

0.154 0.878 

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου. 1.188 0.235 

Κατηγορία 5: Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός 
αντικειμένου. 0.054 0.957 

Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την 
οθόνη. 

1.691 0.091 

Κατηγορία 7: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές. 0 1 
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές. 0.208 0.835 
Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με 
το φως. 0.745 0.456 

Κατηγορία 10: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως. 0.704 0.481 
Κατηγορία 11: Αναμείξεις χρωμάτων στο  έγχρωμο φως. 1.919 0.055 
Κατηγορία 12: Σκιές και Έγχρωμο Φως. 1.947 0.052 
Κατηγορία 13: Έγχρωμο Φως και Βαφές. 1.805 0.071 
 

Μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 58 (στατιστικός έλεγχος  

Mann Whitney test) φαίνεται πως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις  δύο πειραματικές συνθήκες (ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις ΠΕΕ) σε σχέση 

με τις αρχικές ιδέες των ατόμων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις σε 

προπειραματικό στάδιο (p > 0.05) (βλ. Πίνακα 58).  

 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test 

κατέδειξαν πως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις μετατοπίσεις των 
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ιδεών των ατόμων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις ανάμεσα στις 2 ομάδες. Οι 

περισσότερες μετατοπίσεις εναλλακτικών ιδεών στις πλείστες κατηγορίες φαίνεται να 

επιτυγχάνονται από τα άτομα της ΟΕ4, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στην ΠΟ3 δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες προς τις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Στον Πίνακα 59 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test σε συνδυασμό με το effect size όπως 

προέκυψε σε κάθε κατηγορία. Ο συγκεκριμένος έλεγχος κατέδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενώ σε κάποιες 

άλλες δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες 

προς τις επιστημονικά αποδεκτές.  

 
Πίνακας 59. Αποτελέσματα ελέγχου Wilcoxon signed rank test για τις ιδέες που 

προέκυψαν ανάμεσα στην ΟΕ4 και την ΠΟ3 
 

 Κατηγορίες  Πειραματισμός      Z       sig.      R 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το φως 
για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι 
παρατηρήσιμο από κάποιο παρατηρητή. 

ΠΕΕ -5.025 0.000 0.59
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -2.68 0.007 0.42

Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου για 
τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός 
σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός. 

ΠΕΕ -5.012 0.000 0.59
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.712 0.000 0.59

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά 
αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς 
αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην 
πορεία διάδοσης του φωτός. 

ΠΕΕ -3.789 0.000 0.45

Οπτικογραφήσεις 
ΠΕΕ -1.224 0.221 0.19

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το 
μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΕΕ -3.152 0.002 0.37
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -2.301 0.021 0.36

Κατηγορία 5: Υπολογισμός των διαστάσεων 
της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΕΕ -4.018 0.000 0.47
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -2.646 0.008 0.42

Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η 
φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση 
από το αντικείμενο και την οθόνη. 

ΠΕΕ -2.420 0.016 0.29
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -1.536 0.125 0.24

Κατηγορία 7:Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές. 

ΠΕΕ -5.831 0.000 0.69
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.500 0.000 0.55

Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στις βαφές. 

ΠΕΕ -5.045 0.000 0.59
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.659 0.000 0.58

Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές σε σχέση με το φως. 

ΠΕΕ -4.047 0.000 0.48
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.286 0.001 0.52

Κατηγορία 10: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στο φως. 

ΠΕΕ -5.436 0.000 0.64
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.491 0.000 0.55
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Κατηγορία 11: Αναμείξεις χρωμάτων στο 
Έγχρωμο Φως. 

ΠΕΕ -3.750 0.000 0.44
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.295 0.001 0.52

Κατηγορία 12:Σκιές και έγχρωμο φως. ΠΕΕ -4.532 0.000 0.53 
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -2.265 0.023 0.36

Κατηγορία 13: Έγχρωμο φως και βαφές. ΠΕΕ -5.028 0.000 0.59
Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ -3.477 0.001 0.55

 

Μέσα από το στατιστικό έλεγχο Wilcoxon signed rank test, φάνηκε ότι η ΟΕ4 πέτυχε 

στατιστικά σημαντικές μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά 

αποδεκτές σε όλες τις κατηγορίες ιδεών (p < 0.05). Ωστόσο, αυτό δεν συνέβηκε και στην 

ΠΟ3, αφού σε 2 κατηγορίες (κατηγορίες 3 και 6) δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές. 

Παρόλα αυτά, σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες της ΠΟ3 παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. 

Γενικότερα, η ανάλυση των ιδεών των ατόμων της ΟΕ4 και της ΠΟ3 κατέδειξε πως η 

ομάδα που εφάρμοσε τον ΠΕΕ (ενεργός εμπλοκή των ατόμων στις πειραματικές 

διαδικασίες) πέτυχε μεγαλύτερη μετατόπιση από τις εναλλακτικές ιδέες προς τις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε σχέση με την ομάδα που χρησιμοποίησε 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα υποστηρίζονται 

και από το effect size που παρουσιάζεται στον Πίνακα 59, αφού στις 10 από τις 13 

κατηγορίες η ΟΕ4 παρουσιάζεται να έχει υψηλότερο effect size από την ΠΟ3. Αντίθετα η 

ΠΟ3 παρουσιάζει σε 2 κατηγορίες ( κατηγορίες 9 και 11) υψηλότερο effect size από την 

ΟΕ4. Μόνο σε μια κατηγορία (κατηγορία 2) οι δύο ομάδες παρουσιάζουν το ίδιο effect 

size. Η παρουσίαση του effect size καθώς και του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed 

rank test συνάδει με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης όπως παρουσιάστηκαν 

μέσα από τους αντίστοιχους στατιστικούς ελέγχους και υποδεικνύει πως στην ΟΕ4 

επιτεύχθηκε εννοιολογική κατανόηση σε μεγαλύτερο βαθμό από την ΠΟ3. 

6.5.Συζήτηση αποτελεσμάτων σύγκρισης ΠΕΕ και οπτικογραφημένων 
επιδείξεων του ΠΕΕ 
  
Ο κύριος σκοπός της δεύτερης ερευνητικής προσπάθειας στη Β΄ φάση της έρευνας 

εστιάστηκε στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του ΠΕΕ και της 

αντικατάστασης του με οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ ως προς την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. Η προσπάθεια εφαρμογής 

οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ στόχευε κυρίως στην αξιοποίηση του διδακτικού 
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χρόνου που προέκυπτε μέσα από την εξοικονόμηση του χρόνου που απαιτήθηκε σε κάθε 

πείραμα για την οργάνωση μιας πειραματικής διάταξης και της διεξαγωγής του πειράματος 

στο πλαίσιο του ΠΕΕ από τους μανθάνοντες. Σε συγκεκριμένες έρευνες βρέθηκε πως η 

αξιοποίηση του χρόνου που προκύπτει από την εφαρμογή του ΠΕΕ έναντι του ΠΠΕ όταν 

αξιοποιείται διδακτικά στις συζητήσεις για την οικοδόμηση εννοιών μπορεί να παρέχει 

περισσότερες ευκαιρίες για την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων (Zacharia et al. 

2008). Στο ίδιο πλαίσιο, η εφαρμογή των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ έναντι 

της ενεργού εμπλοκής των μανθανόντων στο πλαίσιο του πειραματισμού, στόχευε στην 

αξιοποίηση του επιπρόσθετου χρόνου που προέκυπτε για τη διεξαγωγή περεταίρω 

συζητήσεων στην οικοδόμηση των εννοιών σε σχέση με την υπό μελέτη ενότητα.    

 

Μέσα από την ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης προσπάθειας 

φαίνεται πως η ΟΕ4 η οποία εφάρμοσε τον ΠΕΕ πέτυχε υψηλότερες επιδόσεις από την 

ΠΟ3, στα δοκίμια που χορηγήθηκαν για την αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες 

και στα 4 κεφάλαια της υπό μελέτη ενότητας, γεγονός που καταδεικνύει την υπεροχή της 

ΟΕ4 όπου εφαρμόστηκε η ενεργός εμπλοκή των ατόμων στη διεξαγωγή του διδακτικού 

υλικού και συγκεκριμένα στην ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών που 

περιλαμβάνονταν σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα της ΠΟ3 είχαν το χρόνο να 

διεξάγουν περισσότερες συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας τους για την ερμηνεία των 

δεδομένων που συλλέγηκαν κατά τις παρατηρήσεις, εντούτοις αυτή η προσπάθεια δεν 

ήταν το ίδιο αποτελεσματική με την ενεργό εμπλοκή των ατόμων στην πειραματική 

(μαθησιακή) διαδικασία. Αυτό το αποτέλεσμα συνάδει με την άποψη συγκεκριμένων 

ερευνητών που ισχυρίζονται πως είναι η ενεργός εμπλοκή και η χρήση–εφαρμογή υλικών, 

μοντέλων, διατάξεων που είναι τα ουσιαστικά στοιχεία μιας ειδικά σχεδιασμένης 

διδακτικής παρέμβασης (π.χ. εικονικά εργαστήρια) (Clements, 1999; Zacharia et al., 2008) 

για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Επιπρόσθετα, τεκμηριώνεται η θέση πως η 

ενεργός εμπλοκή των ατόμων σε διαδικασίες λύσης προβλήματος, υποστηρίζει την εις 

βάθος κατανόηση ενός φαινομένου (NRC, 1999) και παρέχει ευκαιρίες πειραματισμού 

συνδυάζοντας την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων (π.χ. van Joolingen & Zacharia, 

2009).  

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να έχουν απορριφθεί τα εικονικά μέσα που προωθούν 

παθητικές μορφές διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (π.χ. οπτικογραφημένες επιδείξεις 

πειραμάτων) και προωθούνται εργαλεία πειραματισμού που εμπλέκουν τους μανθάνοντες 
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σε αλληλεπιδραστικές διαδικασίες διεξαγωγής και ελέγχου υποθέσεων, χρήσης υλικών και 

οικοδόμησης νέας γνώσης (Scheckler, 2003). Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των 

οπτικογραφημένων επιδείξεων κατέδειξε κάποια σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο της 

ποιοτικής ανάλυσης των ιδεών των ατόμων που παρακολούθησαν τις εικονικές επιδείξεις 

πειραμάτων του ΠΕΕ, και των ιδεών των ατόμων που εφάρμοσαν ενεργά τον ΠΕΕ. 

 

Μέσα από τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης φαίνεται στην κατηγορία 1 πως ένας 

υπολογίσιμος αριθμός ατόμων της ΟΕ4 που εφάρμοσαν τις αντίστοιχες πειραματικές 

διαδικασίες στο πλαίσιο του ΠΕΕ, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν όλες τις προϋποθέσεις 

που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή 

παρουσιάζοντας την ακριβή πορεία που ακολουθεί το φως για να φτάσει στα μάτια του 

παρατηρητή. Η ίδια ιδέα δεν παρουσιάστηκε στο ίδιο ποσοστό από την ΠΟ3. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε από ελάχιστα άτομα της ΠΟ3, γεγονός που καταδεικνύει 

την έλλειψη της επαρκούς διερεύνησης του φαινομένου διάδοσης του φωτός στο 

εργαστήριο και τη διατήρηση υφιστάμενων εναλλακτικών ιδεών στο πλαίσιο της διάδοσης 

του φωτός στο χώρο. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσίαση της ιδέας για τη δυνατότητα 

παρατήρησης μιας φωτεινής δέσμης καθώς διαδίδεται στο χώρο, συνέχισε να υφίσταται 

και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και από τις 2 ομάδες, γεγονός που καταδεικνύει τη 

βαθιά ριζωμένη αντίληψη για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία ενδεχομένως να στηρίζεται 

στις προσπάθειες των ατόμων να ερμηνεύουν το φως ως μια υλική οντότητα. 

 

Στην κατηγορία 2, όπου πραγματοποιείται μια προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός 

μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με την πορεία 

διάδοσης του φωτός, τα άτομα και των 2 ομάδων παρουσίασαν παρόμοια αποτελέσματα 

ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το συγκεκριμένο θέμα. Η 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα αναφέρθηκε μόνο μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις από την 

πλειοψηφία των ατόμων και των 2 ομάδων υποστηρίζοντας πως όταν παρεμβάλλεται 

διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει 

στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της 

φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής (μια εκτεταμένη πηγή 

φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς λαμπτήρες–παρουσίαση αντίστοιχου 

διαγράμματος, βλ. Α΄ φάση της έρευνας για το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα). Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 

ομάδες, αποτέλεσμα αναμενόμενο δεδομένων των πειραμάτων που διεξήχθηκαν για τη 

συγκεκριμένη ιδέα. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΕΕ, οι μανθάνοντες χρησιμοποίησαν 
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επιπρόσθετες προσομοιώσεις του φαινομένου, που αναπτύχθηκαν για αυτό το σκοπό και 

δεν είχαν τη δυνατότητα της οργάνωσης της πειραματικής διάταξης στο εικονικό 

εργαστήριο όπως την είχαν στα υπόλοιπα πειράματα. Το γεγονός ότι εφάρμοσαν απλά το 

πείραμα επιδρώντας σε απλές εικονικές αναπαραστάσεις 2 ή 3 μεταβλητών στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δε φαίνεται να επηρέασε σε τέτοιο βαθμό τις επιδόσεις των 

ατόμων που να διαφοροποιεί την ΟΕ4 από την ΠΟ3. Συνεπώς, λόγω περιορισμένης 

εμπλοκής των ατόμων στο συγκεκριμένο πείραμα, φαίνεται οι μανθάνοντες να εφάρμοσαν 

παρόμοιες διαδικασίες ανάμεσα στις 2 ομάδες γεγονός που συνέτεινε στα αδιαφοροποίητα 

αποτελέσματα ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. 

 

Αντίθετα, στην κατηγορία 3 παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην 

εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε στις 2 ομάδες. Φαίνεται πως η δημιουργία των 

επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην 

πορεία διάδοσης του φωτός  μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τη διεξαγωγή των πειραμάτων 

και την οργάνωση των πειραματικών διατάξεων από τα άτομα, έστω και με εικονικό 

τρόπο. Αντίθετα, η παθητική παρακολούθηση των επιδείξεων του ΠΕΕ στο αναφερόμενο 

φαινόμενο φαίνεται να μην επέδρασε στον αναμενόμενο βαθμό, στην ικανότητα των 

ατόμων να αντιλαμβάνονται χωρικά τις πειραματικές διατάξεις και να δημιουργούν 

διαγράμματα σκιάς των αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην πορεία του φωτός. Για 

αυτό το λόγο, τα άτομα της ΟΕ4 φαίνεται να πέτυχαν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης 

στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Από την άλλη, 

εναλλακτικές ιδέες που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες πριν τις διδακτικές παρεμβάσεις (π.χ. 

η σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη) φαίνεται να 

ξεπεράστηκαν μετά την εφαρμογή του διδακτικού υλικού, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα του πειραματισμού στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών της 

διερώτησης (π.χ. Πρόβλεψη–Παρατήρηση–Επεξήγηση) (Grandy & Duschl, 2007). 

 

Στην κατηγορία 4 αναφέρονται οι ιδέες που σχετίζονταν με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Οι παράγοντες που διερευνήθηκαν 

στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού εκτός από το μέγεθος του αντικειμένου ήταν και οι 

αποστάσεις των αντικειμένων της πειραματικής διάταξης (φωτεινή πηγή–αντικείμενο και 

αντικείμενο–οθόνη). Τα αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας δεν φαίνεται να 

διαφοροποιούν έντονα τις 2 ομάδες, αφού ελάχιστα άτομα παρουσιάζουν την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα και στις 2 ομάδες. Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν 

αναμενόμενο αφού τα άτομα της ΟΕ4 που είχαν ενεργό εμπλοκή στον ΠΕΕ, είχαν τη 
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δυνατότητα να μεταβάλουν ενεργά τις αποστάσεις των αντικειμένων στην πειραματική 

διάταξη και να διαπιστώσουν άμεσα τις μεταβολές στο μέγεθος και το σχήμα της σκιάς 

των αντικειμένων σύμφωνα με τις υποθέσεις και τις διερευνήσεις τους. Αντίθετα, τα άτομα 

της ΠΟ3 δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, παρά μόνο είχαν την ευχέρεια να 

παρακολουθήσουν αρκετές φορές τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα του ΠΕΕ, 

καταγράφοντας ακριβείς πολλαπλές παρατηρήσεις χωρίς ιδιαίτερο χρονικό κόστος. Η 

εξοικονόμηση του χρόνου φαίνεται να επέδρασε καταλυτικά στην ΠΟ3, αφού έδωσε τη 

δυνατότητα περεταίρω συζήτησης των δεδομένων που καταγράφηκαν από την 

παρακολούθηση των επιδείξεων των εικονικών πειραμάτων. Επομένως, οι ενδεχόμενες 

πολλαπλές επεξηγήσεις των αντίστοιχων δεδομένων φαίνεται να επέδρασαν ως 

αντισταθμιστικός παράγοντας στην απουσία της ενεργού εμπλοκής των ατόμων στις 

πειραματικές διατάξεις στις ιδέες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας 4. 

 

Τα παρόμοια αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην κατηγορία 5 ενισχύουν την πιο 

πάνω θέση. Η κατηγορία 5 αφορούσε στον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός 

αντικειμένου. Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα που αφορούσε στη σύγκριση των ομοίων 

τριγώνων που σχηματίζονταν στο πλαίσιο της αντίστοιχης πειραματικής διάταξης και η 

εύρεση της σκιάς ενός αντικειμένου παρουσίασε αύξηση μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

και στις 2 ομάδες, με την ΟΕ4 να επιτυγχάνει ελαφρώς μεγαλύτερη μετατόπιση των 

εναλλακτικών ιδεών προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Οι ορθοί υπολογισμοί που 

παρουσιάζονται και στις 2 ομάδες, πηγάζουν κυρίως από τις επαναλαμβανόμενες 

ευκαιρίες που είχαν και οι 2 ομάδες στη διεξαγωγή υπολογισμών σε διαγραμματικές 

λύσεις σκιών ανεξαρτήτως της διεξαγωγής  πειραμάτων ή παρακολούθησης 

οπτικογραφημένων επιδείξεων. Η απουσία υπολογισμού της σκιάς των αντικειμένων και η 

αναφορά σε λανθασμένα μεγέθη σκιών διατηρήθηκε σε παρόμοια ποσοστά μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στις 2 ομάδες παρά την ελαφρώς αυξημένη μετατόπιση των 

εναλλακτικών ιδεών προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα που παρατηρήθηκε από τα 

άτομα της ΟΕ4 έναντι των ατόμων της ΠΟ3.   

 

Στην κατηγορία 6 παρουσιάζεται μια εξειδικευμένη περίπτωση της δημιουργίας σκιάς ενός 

αντικειμένου όπου η φωτεινή πηγή τοποθετείται σε πολύ μακρινή απόσταση από το 

αντικείμενο και την οθόνη. Η ΟΕ4 παρουσίασε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό από την 

ΠΟ3 στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, και συνολικά οι μετατοπίσεις που 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των ιδεών της αναφερόμενης κατηγορίας καταδεικνύουν 

μεγαλύτερη βελτίωση στην επίτευξη κατανόησης από τα άτομα της ΟΕ4. Φαίνεται πως οι 
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διαφορετικές δοκιμές στη σύγκριση του μεγέθους της σκιάς των αντικειμένων σε διάφορες 

περιπτώσεις συνέτειναν στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων, αφού 

τους έδωσε την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον πειραματισμού, 

να διερευνήσουν το φαινόμενο που τους παρουσιάζεται μεταβάλλοντας εικονικά τις τιμές 

των αποστάσεων των αντικειμένων, να ενεργοποιήσουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες 

και να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών (Hofstein & Lunetta, 2004; 

Tao & Gunstone, 1999).  

 

Στην κατηγορία 7 καταγράφηκαν οι ιδέες των ατόμων σε σχέση με τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη 

κατηγορία φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή η απλή παρακολούθηση των αναμείξεων των 

χρωμάτων στα αντίστοιχα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα από την ΠΟ3. Συγκεκριμένα, 

φαίνεται πως η ΟΕ4 πέτυχε τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στην 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, σε σχέση με την ΠΟ3. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν 

αναμενόμενο, αφού οι μανθάνοντες είχαν την ευχέρεια να πειραματιστούν επανειλημμένα 

με τις εικονικές αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και να αντιμετωπίσουν όλες τις 

προϋπάρχουσες εναλλακτικές ιδέες που είχαν πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

Αντίθετα, τα άτομα της ΠΟ3 δεν είχαν τη δυνατότητα διεξαγωγής οποιασδήποτε 

ανάμειξης χρωμάτων με αποτέλεσμα, η απουσία της ενεργού εμπλοκής των ατόμων στις 

διδακτικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις επίμονες εναλλακτικές ιδέες των ατόμων για 

τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές να περιορίσει την μετατόπιση των ιδεών τους 

προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Παρόλα αυτά, τα άτομα και των 2 ομάδων 

παρουσίασαν σημαντική αύξηση των ποσοστών εμφάνισης της επιστημονικά αποδεκτής 

ιδέας, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αλληλουχίας των 

δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού. Η πιο πάνω θέση 

επιβεβαιώνεται από τη δραματική μείωση των εναλλακτικών ιδεών των ατόμων και των 

δύο ομάδων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες υποστήριζαν αναμείξεις χρωμάτων 

στις βαφές σε σχέση με τις εμπειρίες τους στη ζωγραφική. 

 

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην κατηγορία 8 στην οποία φαίνεται πως τα 

άτομα που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ ήταν σε καλύτερη θέση να αναγνωρίσουν 

και να κατηγοριοποιήσουν τα χρώματα των βαφών σε κύρια, δευτερεύοντα και 

συμπληρωματικά. Τα περισσότερα άτομα και των 2 ομάδων υποστήριξαν διάφορα 

χρώματα ως κύρια σε προπειραματικό στάδιο, με βάση τις εμπειρίες τους στη ζωγραφική. 

Παρόλα αυτά, όπως αναμενόταν, η ΟΕ4 πέτυχε υψηλότερα ποσοστά στην επιστημονικά 
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αποδεκτή ιδέα που αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των χρωμάτων. Φαίνεται πως ούτε 

σε αυτή την περίπτωση, ο επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος που είχαν στη διάθεση τους τα 

άτομα της ΠΟ3 για περεταίρω συζήτηση των παρατηρήσεων που διεξάχθηκαν, στάθηκε 

αντισταθμιστικός παράγοντας για την απουσία της ενεργού εμπλοκής των ατόμων στον 

εργαστηριακό πειραματισμό.        

 

Τα αποτελέσματα της κατηγορίας 9 παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού οι δύο 

ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τις μετατοπίσεις που παρουσίασαν από τις 

εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν 

στο πλαίσιο μιας νέας εφαρμογής των αναμείξεων των χρωμάτων στις βαφές 

αντικαθιστώντας έγχρωμο φως. Στην αναφερόμενη περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία 

όλων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα θεώρησαν σε προπειραματικό στάδιο πως 

οι αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές δεν διαφέρουν από τις αναμείξεις των χρωμάτων 

στο φως. Παρόλο που παρατηρήθηκε κάποια αύξηση στην εμφάνιση της επιστημονικά 

αποδεκτής ιδέας, εντούτοις, η εναλλακτική ιδέα της αδιαφοροποίητης εφαρμογής των 

αναμείξεων των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως εξακολούθησε να υφίσταται 

και στις 2 ομάδες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (σε χαμηλότερο αλλά υπολογίσιμο 

ποσοστό). Τα αναφερόμενα αποτελέσματα οφείλονται στο γεγονός ότι η διαχείριση των 

χρωμάτων και των αναμείξεων τους δεν έτυχαν διδακτικού χειρισμού αφού η ενότητα για 

το έγχρωμο φως δεν είχε ακόμη διδαχθεί. Επομένως τα άτομα των 2 ομάδων παρόλο που 

γνώριζαν τις κύριες αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές δεν αναγνώριζαν τη 

διαφοροποίηση των χρωμάτων στο φως και θεωρούσαν πως ότι ισχύει στις βαφές σε 

σχέση με αναμείξεις των χρωμάτων, ισχύει και στο φως.    

 

Η κατηγορία 10 προέκυψε στο πλαίσιο της ενότητας για το έγχρωμο φως. Σε αυτή την 

κατηγορία επιβεβαιώθηκε η αδιαφοροποίητη εφαρμογή των αναμείξεων των χρωμάτων 

στις βαφές και στο έγχρωμο φως. Συγκεκριμένα, σε προπειραματικό στάδιο δεν υπήρξε 

κάποιο άτομο που να αναφέρεται στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα για τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στο έγχρωμο φως. Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας η οποία αναφερόταν 

στην επιστημονικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση των χρωμάτων σε κύρια, δευτερεύοντα και 

συμπληρωματικά χρώματα (αναφορά στις κύριες αναμείξεις τους). Μέσα από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν σε αυτή την κατηγορία φάνηκε πως η ΟΕ4 

κατηγοριοποίησε στη συντριπτική της πλειοψηφία (97%) τα χρώματα στο έγχρωμο φως με 

αποτέλεσμα να διαφανεί πως επιτεύχθηκε μεγαλύτερη εννοιολογική κατανόηση από την 
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ΠΟ3 (65%). Η απλή παρουσίαση των αναμείξεων των χρωμάτων στο φως στην ΠΟ3 

λειτούργησε με τον ίδιο τρόπο που λειτούργησε η παρουσίαση των χρωμάτων στις βαφές. 

Φαίνεται πως η μη διαχείριση πειραματικών διατάξεων και υλικών στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού λειτούργησε καταλυτικά στη μειωμένη αντίληψη των 

μανθανόντων σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως. 

Η αδυναμία ελέγχου των δικών τους υποθέσεων και η παθητική εμπειρία συλλογής 

δεδομένων παρόλο που εφαρμόστηκε κάτω από το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, 

περιόρισε την κατανόηση των μανθανόντων στις κατηγοριοποιήσεις των χρωμάτων στις 

βαφές και στο έγχρωμο φως.  

 

Τα αποτελέσματα της κατηγορίας 11 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο 

σύνολο τους σε σχέση με τις μετατοπίσεις των ιδεών των ατόμων προς τις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες. Η αναφερόμενη κατηγορία περιλάμβανε διαγραμματικές λύσεις διάδοσης 

έγχρωμων δεσμών φωτός σε πειραματικές διατάξεις που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο του 

διδακτικού υλικού. Σε αυτή την κατηγορία, φαίνεται να επέδρασε καταλυτικά ο 

επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος που είχαν οι μανθάνοντες στη διάθεση τους για τη 

δημιουργία διαγραμμάτων διάδοσης και ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός. Τόσο στην 

ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ3 οι μανθάνοντες καλέστηκαν να δημιουργήσουν διαγράμματα τα 

οποία αναπαριστούσαν την πορεία των φωτεινών δεσμών φωτός. Σε αυτή την προσπάθεια 

οι μανθάνοντες και στις 2 ομάδες αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για τη δημιουργία και την 

ερμηνεία των αναφερόμενων διαγραμμάτων. Στην περίπτωση της ΠΟ3 οι μανθάνοντες 

είχαν πολύ περισσότερο διδακτικό χρόνο στην προσπάθεια τους να κατασκευάσουν τα 

διαγράμματα αναπαράστασης της διάδοσης του φωτός. Συνεπώς, οι συζητήσεις που 

διεξάχθηκαν με τη βοήθεια του διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο της διερώτησης 

βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό, στην πλήρη ερμηνεία των αναπαραστάσεων των φαινομένων 

που αναπαριστούσαν οι υποκείμενες διαγραμματικές λύσεις. Για το λόγο αυτό, όλα τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 11, καταδεικνύουν 

παρόμοιες μετατοπίσεις προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα ανάμεσα στην ΠΟ3 και 

στην ΟΕ4 (η οποία υπερτερούσε στην ενεργό εμπλοκή των μανθανόντων σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα διερώτησης). 

 

Τα αποτελέσματα των κατηγοριών 12 και 13 φαίνεται να είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά 

για την κατανόηση που επήλθε στις 2 ομάδες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Αρχικά, η 

κατηγορία 12 περιλάμβανε ιδέες που αφορούσαν σε ένα σύνθετο φαινόμενο που 

περιλάμβανε τις αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός και παράλληλα τη δημιουργία σκιάς 
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από 2 φωτεινές πηγές. Το αντίστοιχο έργο αξιολόγησης απαιτούσε σύνθεση γνώσεων και 

πληροφοριών από διαφορετικά κεφάλαια της ενότητας, αξιολογώντας τη γνώση που 

οικοδομήθηκε σε μια νέα εφαρμογή. Από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 12 φαίνεται 

πως μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στις 2 ομάδες σε σχέση με τις ιδέες που παρουσιάζονται και την επιστημονικά 

αποδεκτή αντίληψη. Συγκεκριμένα, η ΟΕ4 επιτυγχάνει αρκετά μεγαλύτερη μετατόπιση 

των ιδεών της προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, γεγονός που καταδεικνύει την 

καλύτερη ερμηνεία του φαινομένου και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της εννοιολογικής 

κατανόησης σε σχέση με την ΠΟ3. Ο περιορισμός της ΠΟ3, και σε αυτή την κατηγορία, 

στον παθητικό ρόλο της παραδοσιακής παρακολούθησης εικονικών επιδείξεων εικονικών 

πειραμάτων, αποτέλεσε τον κύριο λόγο της αδυναμίας των ατόμων να ανταποκριθούν σε 

νέες σύνθετες καταστάσεις που απαιτούσαν βαθύτερη γνώση περιεχομένου. Από την 

άλλη, τα άτομα που συμμετείχαν στον ΠΕΕ πέτυχαν να εφαρμόσουν διαγραμματικές 

λύσεις σε σύνθετες καταστάσεις και να αναπαραστήσουν με μεγάλη ευκολία το σχήμα της 

σκιάς του αντικειμένου στην οθόνη. Ταυτόχρονα, λόγω της συνεχούς εμπειρίας τους με τις 

αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουν σε 

κάθε περίπτωση το χρώμα των αναμείξεων των δεσμών φωτός. Αντίθετα, τα άτομα της 

ΠΟ3 αντιμετώπισαν αδυναμίες όχι μόνο στη διαγραμματική επίλυση της νέας κατάστασης 

αλλά και στην ερμηνεία του έργου αξιολόγησης αφού προφανώς δεν είχαν συνηθίσει στην 

πειραματική εκτέλεση οδηγιών σε εργαστηριακό περιβάλλον και συνεπώς είχαν ελλείψεις 

εμπειριών που σχετίζονταν με τη δημιουργία πειραματικών διατάξεων και την 

προβλεπτική δυνατότητα στη βάση υφιστάμενων παρατηρήσεων και ερμηνειών.  

 

Οι ίδιες ερμηνείες υφίστανται και στην κατηγορία 13 στην οποία πραγματοποιήθηκε μια 

προσπάθεια περιγραφής ενός πακέτου κανόνων που προέκυψε στο πλαίσιο οικοδόμησης 

ενός μοντέλου για την ερμηνεία των χρωματικών φαινομένων τόσο στις βαφές όσο και στο 

έγχρωμο φως (δημιουργία κανόνων για τη λειτουργία του έγχρωμου φωτός). Σε 

προπειραματικό στάδιο δεν ήταν ικανή κάποια από τις 2 ομάδες για την αναφορά 

οποιουδήποτε κανόνα που να συνδέει τα χρωματικά φαινόμενα στις βαφές και στο 

έγχρωμο φως. Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις επιβεβαιώθηκε η υπεροχή 

των επιδόσεων των ατόμων της ΟΕ4 στην οικοδόμηση ενός μοντέλου περιεκτικής 

επεξήγησης των παρατηρήσεων των ατόμων σε σχέση με το έγχρωμο φως. Η ΟΕ4 

παρουσίασε περίπου το διπλάσιο ποσοστό στην εμφάνιση της επιστημονικά αποδεκτής 

ιδέας μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με την ΠΟ3. Παρόλα αυτά και στις 2 

ομάδες παρουσιάστηκαν εξίσου ελλιπείς επιστημονικά ιδέες καθώς και εναλλακτικές ιδέες 
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οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά σε μεταπειραματικό στάδιο. Συνολικά, τα αποτελέσματα 

της κατηγορίας 13 συνηγορούν υπέρ της επίτευξης μεγαλύτερης εννοιολογικής 

κατανόησης στην ομάδα που εφάρμοσε τον ΠΕΕ, όπως ήταν αναμενόμενο. Η ανατροπή 

των βασικών αρχών της διαδικασίας της διερώτησης στην ΠΟ3, παρόλο που έγινε 

συνειδητή προσπάθεια εφαρμογής του ίδιου διδακτικού προτύπου, επηρέασε σε σημαντικό 

βαθμό τις επιδόσεις και συνεπώς την κατανόηση που επιτεύχθηκε στους μανθάνοντες.  

 

Όπως υποστηρίζεται στη βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας έρευνας, αρκετές 

ερευνητικές προσπάθειες τεκμηριώνουν την τελευταία δεκαετία, την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής της προσέγγισης της διερώτησης μέσα από την ενσωμάτωση νέων 

εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού (π.χ. Finkelstein et al., 2005; Hsu & Thomas, 

2002; Huppert & Lazarowitz, 2002; Tao & Gunstone, 1999; Zacharia et al. 2008). Η 

παροχή ευκαιριών ενεργού εμπλοκής των μανθανόντων και η υποστήριξη των διαδικασιών 

ανάπτυξης και εγκυροποίησης θεωριών μπορεί να επέλθει μέσα από τον ΠΕΕ σε 

συνδυασμό με διαδικασίες διερώτησης που παρέχονται μέσω του ΠΕΕ. Οι Hofstein και 

Lunetta (2004), υποστηρίζουν πως στις περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες εργαστηρίου 

σχεδιάζονται για να εμπλέξουν άμεσα τα άτομα με υλικά και φαινόμενα, τα εικονικά 

περιβάλλοντα ή οι προσομοιώσεις μπορούν να σχεδιαστούν για να παρέχουν ουσιώδεις 

αναπαραστάσεις εμπειριών διερώτησης που συχνά δεν είναι δυνατές τόσο σε πρακτικό 

όσο και σε νοητικό επίπεδο με τη χρήση άλλων πειραματικών μέσων (όπως για 

παράδειγμα με τη χρήση οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ).  

 

Η αναδιαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από τη χρήση των 

οπτικογραφημένων επιδείξεων διατηρώντας κάποιες από τις βασικές αρχές της 

διερώτησης για την περεταίρω εξασφάλιση διδακτικού χρόνου, αποδείχτηκε να μην είναι 

ικανή να υπερβεί δυσκολίες στην εννοιολογική κατανόηση που προκύπτουν μέσω του 

ΠΕΕ (ή του ΠΠΕ). Όπως υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία, απαιτείται να αφιερώνεται 

περισσότερος χρόνος στη διδασκαλία θεμελιωδών εννοιών στο πλαίσιο κατάλληλων 

μαθησιακών περιβαλλόντων, ώστε να παρέχονται στους εμπλεκόμενους οι ευκαιρίες για 

να οικοδομούν τις ιδέες τους σε ένα μη επικριτικό αλλά σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

μάθησης (Dykstra et al., 1992). Ο ΠΕΕ θα μπορούσε μέσα από τα αποτελέσματα της 

παρούσας προσπάθειας να αποτελέσει ένα τέτοιο περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου να  

διεξάγονται πειράματα, να αναλύονται δεδομένα, να οικοδομούνται ιδέες και να 

αναπτύσσεται εννοιολογική κατανόηση στα υπό μελέτη συγκείμενα (Finkelstein et al. 

2005, Zacharia 2007). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ δεν 
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θα μπορούσαν να θεμελιωθούν, αφού στη βάση εμπειρικών δεδομένων δεν φαίνεται να 

υποστηρίζουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη αρχή διερώτησης ή μαθησιακή επιδίωξη που να 

μην υποστηρίζεται από την ενεργό εμπλοκή των μανθανόντων στο πλαίσιο του ΠΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΕ, ΤΟΥ ΠΕΕ ΚΑΙ 
ΤΟΥ «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ»                           

ΤΟΥ ΠΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΕ 
 

7.1.Σύγκριση του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ 
και του ΠΕΕ στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης 
 
Τα αποτελέσματα των 3 ερευνητικών προσπαθειών που προηγήθηκαν σε συνδυασμό με 

την ανάλυση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, 

καταδεικνύουν σημαντικές ενδείξεις για τις δυνατότητες του ΠΠΕ, του ΠΕΕ, των ΠΕΔΑ 

και των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ. Η θεμελίωση της αποτελεσματικότητας 

κάθε πειραματικού μέσου ή εργαλείου μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα που παρέχονται 

από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια, τεκμηριώνει την επιλογή του ΠΠΕ, του ΠΕΕ, 

των ΠΕΔΑ και των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ σε κάθε περίπτωση 

εφαρμογής τους ή συνδυασμού τους στις Φυσικές Επιστήμες. Από την άλλη, η ανάλυση 

των διαδικασιών όπως πραγματοποιήθηκε μέσα από τις οπτικογραφήσεις της πειραματικής 

εργασίας των ομάδων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις, συνδέεται σε μεγάλο 

βαθμό με κάποια από τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις 

που έλαβαν χώρα, χωρίς να παρουσιάζονται οποιεσδήποτε αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε 

διαδικασίες και βαθμό επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης. 

 

Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέγηκαν τόσο μέσα από τις ερευνητικές εργασίες 

της παρούσας προσπάθειας (συλλογή και αξιολόγηση δοκιμίων, οπτικογραφήσεις 

πειραματικής εργασίας και ανάλυση διαδικασιών), όσο και μέσα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, έγινε προσπάθεια για αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη 

βελτίωση του αρχικού πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όπως παρουσιάστηκε 

αρχικά μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, μέσα από τη 

διεξαγωγή των προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών προέκυψαν στοιχεία για τις 

διδακτικές παρεμβάσεις στο Φως και Χρώμα, τα οποία εισηγούνται την εμπλοκή 

εικονικών εργαλείων ή πειραματικών μέσων σε συγκεκριμένα σημεία του διδακτικού 

υλικού με τρόπο που να βελτιώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, κρίνεται 

αναγκαία η επανεξέταση του πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη βάση που 
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ορίστηκε στη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα που προέκυψαν στη Α΄ φάση της έρευνας εγκυροποιούνται 

μέσα από τη διεξαγωγή μιας επιπρόσθετης εφαρμογής του ΠΕΕ και του ΠΠΕ στο ίδιο 

διδακτικό πρότυπο.           

 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στόχευε κυρίως στην αξιοποίηση των ερευνητικών και 

των εμπειρικών δεδομένων που συλλέγηκαν στο πλαίσιο των ερευνητικών  εργασιών που 

προηγήθηκαν καθώς και των ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με την 

εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στη δημιουργία ενός καθορισμένου πλαισίου χρήσης 

τους για τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Συγκεκριμένα, 

στόχευε στη διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος: Πώς συνεισφέρουν τα εμπειρικά 

δεδομένα των διδακτικών παρεμβάσεων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη δημιουργία ενός 

προκαθορισμένου πλαισίου χρήσης τους για τη βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης; Για 

την απάντηση του αναφερόμενου ερωτήματος αξιοποιήθηκαν δεδομένα που συλλέγηκαν 

από 3 ομάδες: α) η πρώτη ομάδα εργάστηκε στο πλαίσιο του ΠΠΕ σε όλες τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (ΟΕ3), β) η δεύτερη ομάδα εργάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΕ σε όλες τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4) και γ) η τρίτη ομάδα εργάστηκε στο πλαίσιο του 

συνδυασμού του ΠΕΕ και του ΠΠΕ (ΠΟ4) όπως προέκυψε μέσα από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν και μέσα από τα αποτελέσματα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

 

Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων σε αυτή τη φάση της έρευνας ακολούθησε τον  

ερευνητικό σχεδιασμό όλων των προηγούμενων ερευνητικών εργασιών (βλ. μεθοδολογία). 

Συγκεκριμένα, πριν από τη διεξαγωγή της αναφερόμενης ερευνητικής προσπάθειας 

διεξάχθηκε ο στατιστικός έλεγχος one-way ANOVA για τη διερεύνηση της ισοδυναμίας 

των ομάδων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις της παρούσας προσπάθειας, ως 

προς τις προϋπάρχουσες τους γνώσεις για την ενότητα Φως και Χρώμα. Τα αποτελέσματα 

του στατιστικού ελέγχου κατέδειξαν πως δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις 3 ομάδες 

πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο 

Φως και Χρώμα (p > 0.05). Ακολούθως παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν σε κάθε ενότητα του διδακτικού υλικού σε σχέση με τις επιδόσεις και τις ιδέες 

των ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια.  

 

Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε κάθε κεφάλαιο της 

παρούσας ενότητας, προηγείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του περιεκτικού 
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δοκιμίου για το Φως και Χρώμα που χορηγήθηκε  πριν και μετά την ολοκλήρωση της 

ενότητας. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δοκιμίου κατέδειξαν πως η ΠΟ4 η οποία 

χρησιμοποίησε το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στο πλαίσιο των διδακτικών 

παρεμβάσεων πέτυχε υψηλότερες επιδόσεις από τις άλλες δύο ομάδες (ΟΕ3 και Ο4). Στο 

Διάγραμμα 31 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των 3 ομάδων 

που έλαβαν μέρος στις διδακτικές παρεμβάσεις σε προπειραματικό και σε 

μεταπειραματικό στάδιο.  

 
Διάγραμμα 31. Μέσοι όροι των επιδόσεων των μανθανόντων πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις στο Φως και Χρώμα για τις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4 
 

Η παρουσίαση των μέσων όρων των επιδόσεων των ατόμων στο Διάγραμμα 31 

καταδεικνύει πως όλες οι ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους 

(εννοιολογική κατανόηση) μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα Φως και 

Χρώμα. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ισοδυναμία των ομάδων πριν από τη διεξαγωγή 

των διδακτικών παρεμβάσεων (ΟΕ3=15, ΟΕ4=16, ΠΟ3=17). Παρόλα αυτά, μετά τη 

διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων φαίνεται πως η ΠΟ3, η ομάδα που 

χρησιμοποίησε συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ, πέτυχε υψηλότερες επιδόσεις από τις άλλες 2 

ομάδες οι οποίες φαίνεται να μην διαφοροποιούνται ιδιαίτερα μεταξύ τους ως προς τις 

επιδόσεις τους. Η αξιολόγηση στο αναφερόμενο δοκίμιο ήταν περιεκτική αφού 

περιλάμβανε αξιολόγηση εννοιών από όλα τα κεφάλαια της ενότητας Φως και Χρώμα από 

το διδακτικό υλικό «Φυσική με Διερώτηση». 
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7.1.1.Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στο Φως 
 

Η αξιολόγηση των μαθησιακών επιδιώξεων έγινε όπως και στις ερευνητικές προσπάθειες 

που προηγήθηκαν, με τη χορήγηση των ίδιων δοκιμίων πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις σε κάθε κεφάλαιο. Στο Διάγραμμα 32 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

μέσοι όροι των τριών ομάδων που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των δοκιμίων 

αξιολόγησης για το κεφάλαιο 1 του διδακτικού υλικού (εφαρμόστηκε το ίδιο διδακτικό 

υλικό σε όλες τις φάσεις της έρευνας). 

 
Διάγραμμα 32. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 1 για 

τις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ3 
 
Στο Διάγραμμα 32 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των ομάδων τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις για το κεφάλαιο 1 του διδακτικού υλικού. Φαίνεται πως όλες οι 

ομάδες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις επιτυγχάνουν βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης στο κεφάλαιο 1. Μέσα από τις επιδόσεις των ατόμων φαίνεται πως η ΠΟ3 

πέτυχε την υψηλότερη επίδοση μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με τις 

ομάδες ελέγχου (ΟΕ3 και ΟΕ4). Παρόλα αυτά, η αναφερόμενη διαφοροποίηση δεν 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική (ΟΕ3=57, ΟΕ4=58, ΠΟ3= 64). Αντίθετα, οι ομάδες 

ελέγχου δεν διαφοροποιούνται ως προς τη βελτίωση που παρουσιάζουν στις επιδόσεις 

τους αφού οι μέσοι όροι τους δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές.  

7.1.2.Κεφάλαιο 2. Σκιές 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιδόσεων των ατόμων και των τριών 

ομάδων στο κεφάλαιο 2 της ενότητας, το οποίο αναφέρεται στην έννοια των σκιών. Στο 
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συγκεκριμένο κεφάλαιο χορηγήθηκαν τα ίδια δοκίμια που αφορούσαν στην αξιολόγηση 

των αντίστοιχων μαθησιακών επιδιώξεων τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Στο Διάγραμμα 33 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των 

επιδόσεων των ατόμων και των τριών ομάδων σε προπειραματικό και μεταπειραματικό 

στάδιο για το κεφάλαιο 2. 

 
Διάγραμμα 33. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 2 για 

τις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ3 
 

Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 33, φαίνεται πως οι 2 ομάδες 

ελέγχου (ΟΕ3 και ΟΕ4) δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τη βελτίωση που 

παρατηρείται στις επιδόσεις τους μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στο κεφάλαιο των 

σκιών. Από την άλλη, δεν συμβαίνει το ίδιο για την ΠΟ4, η οποία φαίνεται να επιτυγχάνει 

τη μεγαλύτερη βελτίωση στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο κεφάλαιο των 

σκιών, αφού παρουσιάζει την υψηλότερη επίδοση μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις  

(ΠΟ4=59). 

7.1.3.Κεφάλαιο 3. Βαφές 
 

Το κεφάλαιο των βαφών όπως και στις προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες αποτέλεσε 

το εισαγωγικό κεφάλαιο για το έγχρωμο φως. Η γνώση των κύριων χρωμάτων στις βαφές 

και των μεταξύ τους αναμείξεων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση στην επίτευξη 

κατανόησης των κανόνων λειτουργίας του έγχρωμου φωτός. Η αξιολόγηση της 

κατανόησης των ατόμων σε σχέση με την κατηγοριοποίηση και λειτουργία των χρωμάτων 
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στις βαφές έγινε μέσα από τη χορήγηση των αντίστοιχων δοκιμίων πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Στο Διάγραμμα 34, παρουσιάζονται οι επιδόσεις των ατόμων και 

των 3 ομάδων πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στο κεφάλαιο των βαφών. 

 

  
  

Διάγραμμα 34. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 3 για 
τις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ3 

 
 

Μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 34, φαίνεται πως η ΠΟ3 

διαφοροποιείται και πάλι σε σχέση με τη βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων στις 3 

ομάδες. Συγκεκριμένα, η ΠΟ3 επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση σε μεταπειραματικό 

στάδιο σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (ΟΕ3=76, ΟΕ4=78, ΠΟ3=91). Από την άλλη οι 

ομάδες ελέγχου παρόλο που παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους σε 

μεταπειραματικό στάδιο, δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους σε 

σχέση με τις επιδόσεις τους. Συνολικά, και οι 3 ομάδες παρουσιάζουν μεγάλη βελτίωση 

στην κατανόηση των εννοιών που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3, αφού όπως φαίνεται 

από τα αποτελέσματα σε προπειραματικό στάδιο, το κεφάλαιο των βαφών περιλαμβάνει 

έννοιες για τα χρώματα στις βαφές όπου οι μανθάνοντες χαρακτηρίζονται από έντονες 

εναλλακτικές ιδέες. Η αναφερόμενη θέση τεκμηριώνεται από τις εξαιρετικά χαμηλές 

επιδόσεις των ατόμων σε προπειραματικό στάδιο. 
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7.1.4.Κεφάλαιο 4. Έγχρωμο Φως 
 

Το κεφάλαιο για το έγχρωμο φως περιλάμβανε όλες τις έννοιες που οικοδομήθηκαν σε 

προηγούμενα κεφάλαια και σε αυτό διενεργήθηκε μια προσπάθεια συνολικής 

επεξεργασίας ιδεών και εννοιών με αποτέλεσμα την οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη 

λειτουργία του έγχρωμου φωτός και την επεξήγηση των παρατηρήσεων για τα χρωματικά 

φαινόμενα. Στο Διάγραμμα 35 παρουσιάζονται οι επιδόσεις των ατόμων και των 3 ομάδων 

που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των δοκιμίων που χορηγήθηκαν τόσο πριν όσο και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις για το κεφάλαιο 4 της ενότητας Φως και Χρώμα. Τα 

αποτελέσματα στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρέχουν μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα σε 

σχέση με την κατανόηση που επιτεύχθηκε σε κάθε ομάδα, λόγω της περιεκτικής 

εφαρμογής όλων των εννοιών που οικοδομήθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια στο πλαίσιο 

των πειραμάτων του κεφαλαίου 4. Στο Διάγραμμα 35 παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με τις επιδόσεις των ατόμων και των 3 ομάδων 

αναφορικά με τις έννοιες που αφορούν στο έγχρωμο φως. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως σε 

προπειραματικό στάδιο η ΠΟ4 επιτυγχάνει ελαφρώς υψηλότερη επίδοση από τις ομάδες 

ελέγχου, ως απόρροια των επιδόσεων της στα προηγούμενα κεφάλαια.  

 

 
 

Διάγραμμα 35. Μέσοι όροι των ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση στο Κεφάλαιο 4 για 
τις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ3 
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Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό η 

διαφοροποίηση των επιδόσεων της ΠΟ4 από τις άλλες 2 ομάδες, αφού επιτυγχάνει την 

υψηλότερη επίδοση (ΟΕ3=57, ΟΕ4=67, ΠΟ4=85). Επιπρόσθετα, φαίνεται πως στις άλλες 

2 ομάδες παρουσιάζεται μια μικρότερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιδόσεις των 

ομάδων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, με την ΟΕ4, η οποία χρησιμοποίησε ΠΕΕ, να 

επιτυγχάνει υψηλότερη επίδοση από την ΟΕ3. Οι στατιστικοί ελέγχοι που ακολουθούν 

καταδεικνύουν κατά πόσο αυτή η διαφοροποίηση είναι στατιστικά σημαντική ή όχι στο 

πλαίσιο επίτευξης εννοιολογικής κατανόησης για το έγχρωμο φως. 

7.2.Αποτελέσματα βελτίωσης εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και 
Χρώμα ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και στοχευμένο 
συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ 
 

Η εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε σε κάθε ομάδα αντικατοπτρίζεται μέσα από 

τις επιδόσεις των ατόμων στα δοκίμια αξιολόγησης καθώς και στις ιδέες που επέδειξαν 

πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Οι αναφερόμενες ιδέες βαθμολογήθηκαν στη 

βάση του εντύπου κωδικοποίησης που συμφωνήθηκε αρχικά και στη συνέχεια 

διεξάχθηκαν οι απαραίτητοι στατιστικοί έλεγχοι για την παρουσίαση της βελτίωσης της 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε σε κάθε ομάδα. Όπως και στις προηγούμενες 

ερευνητικές προσπάθειες για τη σύγκριση των επιδόσεων των ομάδων πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις στα κεφάλαια της ενότητας για το Φως και Χρώμα εφαρμόστηκε 

ο στατιστικός έλεγχος Paired Samples t-test. Στον Πίνακα 60 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αναφερόμενου στατιστικού ελέγχου σε σχέση με τη 

βελτίωση της επίδοσης των ατόμων των 3 ομάδων πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις για όλα τα κεφάλαια. 

  

Πίνακας 60. Βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης στo Φως και Χρώμα για τις ομάδες 
ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4 

 
 
Ομάδες 
 

Δοκίμια Κεφαλαίων 
 

T 
 

df 
 

Sig 
 

      
Ομάδα Ελέγχου 3 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 8,503 41 .000 
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 8,151 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 4 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Φως 10,988 35 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 3 Κεφάλαιο 2 – Σκιές  10,737 41 .000 
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 11,327 35 .000 
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Πειραματική Ομάδα 4 Κεφάλαιο 2 – Σκιές 13,069 35 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 3 Κεφάλαιο 3 – Βαφές  16,622 41 .000 
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 17,245 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 4 Κεφάλαιο 3 – Βαφές 34,563 35 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 3 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως  11,132 41 .000 
Ομάδα Ελέγχου 4 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 14,847 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 4 Κεφάλαιο 4 – Έγχρωμο Φως 20,746 35 .000 
     
     
Ομάδα Ελέγχου 3 Φως και Χρώμα 19,046 41 .000 
Ομάδα Ελέγχου 4 Φως και Χρώμα 21,542 35 .000 
Πειραματική Ομάδα 4 Φως και Χρώμα 41,784 35 .000 
     
 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν στο στατιστικό έλεγχο Paired Samples t-test όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 60 καταδεικνύουν στατιστικά σημαντική βελτίωση των 

επιδόσεων των ατόμων σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, σε όλες τις 

ομάδες παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των 

ατόμων σε προπειραματικό και μεταπειραματικό στάδιο. Η βελτίωση των επιδόσεων που 

παρουσιάζεται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις καταδεικνύει και την αντίστοιχη βελτίωση 

των επιδόσεων των ατόμων για το Φως και Χρώμα. Επιπρόσθετα κοιτάζοντας τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 60 φαίνεται πως η ΠΟ4 ίσως να επιδεικνύει μεγαλύτερη 

διαφοροποίηση στις επιδόσεις της πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις από τις 

ομάδες ελέγχου. Η συγκεκριμένη σύγκριση ανάμεσα στις 3 ομάδες πραγματοποιείται 

στους στατιστικούς ελέγχους που ακολουθούν.  

7.3.Αποτελέσματα για τη σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής 
κατανόησης στο Φως και Χρώμα ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, 
ΠΕΕ και στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 
Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε 

στο Φως και Χρώμα διαφοροποιείται ανάμεσα στις 3 ομάδες διεξάχθηκε ο στατιστικός 

έλεγχος one-way ANCOVA. Με το συγκεκριμένο έλεγχο διερευνήθηκαν οι 

διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στις επιδόσεις των ομάδων πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις, ώστε να διαφανεί κατά πόσο κάποια από τις πειραματικές 

συνθήκες ήταν πιο αποτελεσματική σε σχέση με τη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης που επιτεύχθηκε στο Φως και Χρώμα. Στον Πίνακα 61 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου στατιστικού ελέγχου. 
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Πίνακας 61. Σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα 
για τις ομάδες ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

df1 
 

df2 
 

F 
 

Sig 
 

Εισαγωγή στο φως 2 110 0,967 0,384 
Σκιές 2 110 6,965 0,001 
Βαφές 2 110 4,34 0,015 
Έγχρωμο φως 2 110 9,55 0,000 
Φως και Χρώμα 2 110 13,533 0,000 
 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στον Πίνακα 61 παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων στα 3 από τα 4 κεφάλαια του 

διδακτικού υλικού, ενώ παρουσιάζονται επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες στο περιεκτικό δοκίμιο που δόθηκε για το Φως και Χρώμα πριν και 

μετά τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. Αναλυτικά, στο κεφάλαιο 1 όπου έγινε 

διερεύνηση των εισαγωγικών εννοιών για διάδοση του φωτός και τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή, δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βελτίωση που επιτεύχθηκε ανάμεσα 

στις ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ3, F(2, 110)=0.967, p=0.384, η2 = 0.017. Στα κεφάλαια 2, 3 και 4 

του διδακτικού υλικού παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ανάμεσα στις 3 

ομάδες που έλαβαν μέρος στη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων (βλ. Πίνακα 61). 

Οι διαφορές που εντοπίστηκαν αντανακλούν σε διαφοροποιήσεις στη βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Για τη 

διευκρίνιση των διαφοροποιήσεων που παρατηρήθηκαν ανάμεσα στις ομάδες διεξάχθηκαν 

επιπρόσθετοι post-hoc ελέγχοι, ώστε να διαπιστωθούν οι ομάδες που παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση. 

 

Στο κεφάλαιο 2, στο οποίο διερευνήθηκαν φαινόμενα σε σχέση με τις σκιές 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ΠΟ4 και τις ΟΕ3 και 

ΟΕ4, F(2, 110)=6.96, p=0.001, η2 = 0.11. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο οι δύο ομάδες 

ελέγχου δεν παρουσίασαν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στους 

μέσους όρους των επιδόσεων τους. Αντίθετα, η ΠΟ4 που χρησιμοποίησε συνδυασμό του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ κατά τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική υψηλότερη επίδοση σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου.   
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Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα ανάμεσα στην ΠΟ3 και τις 

ομάδες ελέγχου. Στο κεφάλαιο των βαφών παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην ΠΟ4 και τις ομάδες ελέγχου, F(2, 110)=4.34, p=0.015, η2 = 0.073. 

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις της ΠΟ4 και των ομάδων ελέγχου φαίνεται πως η ΠΟ4 

επιτυγχάνει υψηλότερη επίδοση (βλ. μέσους όρους). Αντίθετα, οι ΟΕ3 και ΟΕ4 δεν 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη βελτίωση που 

παρατηρήθηκε στις επιδόσεις τους (p=1). Μέσα από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

ελέγχου φαίνεται πως η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που παρατηρείται στην 

ΠΟ4 επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ομάδες ελέγχου, με την ΟΕ3 να 

επιτυγχάνει τη χαμηλότερη επίδοση. 

 

Τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 4 θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, αφού το 

συγκεκριμένο κεφάλαιο συνδυάζει όλες τις έννοιες που οικοδομήθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια της ενότητας Φως και Χρώμα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, οι ΟΕ3 και ΟΕ4 δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση που παρατηρήθηκε 

στις επιδόσεις τους. Αντίθετα, η ΠΟ4 παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις 

της σε σχέση με την ΟΕ3 και την ΟΕ4, F(2, 110)=9.55, p=0.000, η2 = 0.148. Μέσα από 

τους post hoc ελέγχους που διεξάχθηκαν ανάμεσα στην ΠΟ3 και τις ΟΕ3 και ΟΕ4, 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση της επίδοσης 

των μανθανόντων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τη χορήγηση του πειραματικού δοκιμίου για 

το Φως και Χρώμα επιβεβαιώνουν τις διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες της έρευνας. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η ΠΟ4 

διαφέρει στην επίδοση της στο συγκεκριμένο δοκίμιο από τις ομάδες ελέγχου, F(2, 

110)=13.533, p=0.000, η2 = 0.197. Μέσα από τους post hoc ελέγχους που διεξάχθηκαν η 

ΠΟ4 παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις της στο αναφερόμενο 

δοκίμιο με τις ΟΕ3 και τις ΟΕ4 (p <0.016). Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των ατόμων της 

ΠΟ4 είναι σημαντικά ψηλότερες από τις επιδόσεις των ατόμων των ομάδων ελέγχου ΟΕ3 

και ΟΕ4. Από την άλλη, οι δύο ομάδες ελέγχου δεν διαφοροποιούνται στις επιδόσεις που 

πέτυχαν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στο περιεκτικό δοκίμιο για το Φως και Χρώμα 

(p=0.459). Συνολικά, η ποσοτική ανάλυση κατέδειξε πως η ομάδα που εφάρμοσε το 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και της παρούσας έρευνας, πέτυχε 
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μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις 

σε σχέση με τις ομάδες που εφάρμοσαν αποκλειστικά ΠΠΕ ή ΠΕΕ στο Φως και Χρώμα. 

7.4.Σύγκριση των ιδεών για το Φως και Χρώμα, ανάμεσα στις ομάδες που 
εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και στοχευμένο συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ 
 
Η ποιοτική ανάλυση των ιδεών των ατόμων στόχευε στην περεταίρω διερεύνηση των 

διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες και 

ακολούθησε τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στις ερευνητικές προσπάθειες που 

προηγήθηκαν της παρούσας προσπάθειας (βλ. Μεθοδολογία, Α΄ φάση της έρευνας κλπ). 

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε μια προσπάθεια για καταγραφή και κωδικοποίηση όλων των 

ιδεών των μανθανόντων με κύριο στόχο την περεταίρω τεκμηρίωση και εγκυροποίηση των 

αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης. Μέσα από τη διαδικασία ανοικτής 

κωδικοποίησης υπολογίστηκαν τα ποσοστά για όλες τις ιδέες σε κάθε κεφάλαιο χωριστά 

τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

κατηγορίες ιδεών όπως προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση καθώς και τα ποσοστά των 

υποκατηγοριών των ιδεών στις οποίες κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδέες όλων των ατόμων που 

συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε και μια 

δεύτερη ανάλυση των ιδεών η οποία στόχευε στη στατιστική ανάλυση της εμφάνισης των 

ιδεών πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις για την επιβεβαίωση της βελτίωσης της 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 

Την ιεράρχηση  και κωδικοποίηση των ιδεών των ατόμων σε κάθε κατηγορία ακολούθησε 

η στατιστική ανάλυσή τους εφαρμόζοντας τα στατιστικά κριτήρια Kruskal-Wallis test και 

Wilcoxon signed rank test. 

7.4.1.Ιδέες σε σχέση με τις ιδιότητες και την πορεία διάδοσης του Φωτός 
 

Σύμφωνα με τις μαθησιακές επιδιώξεις που ορίστηκαν κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό 

στη βάση της ενότητας Φως και Χρώμα, οι κεντρικοί άξονες των κατηγοριών των ιδεών 

δεν διέφεραν στις διαφορετικές ερευνητικές προσπάθειες που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας. Επομένως η πρώτη κατηγορία ιδεών σχετιζόταν με την πορεία 

διάδοσης του φωτός και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιο 

αντικείμενο να είναι ορατό από κάποιο συγκεκριμένο παρατηρητή. Στον Πίνακα 62 

παρουσιάζονται οι ιδέες που κατηγοριοποιούνται στην πρώτη κατηγορία και 

παρουσιάζονται τα ποσοστά εμφάνισης τους τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις στο κεφάλαιο 1. 
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Μέσα από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά εμφάνισης της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (1.1) στην οποία 

περιγράφεται η πορεία διάδοσης του φωτός από τη φωτεινή πηγή στο αντικείμενο και μετά 

στα μάτια του παρατηρητή, αναφέροντας παράλληλα τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται σε αμελητέο ποσοστό και από τις 3 ομάδες πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά, σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σε αυξημένα 

ποσοστά και στις 3 ομάδες (ΟΕ3=31%, ΟΕ4=39%, ΠΟ4=39%). Η αύξηση που 

παρατηρήθηκε στα ποσοστά της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας δεν φαίνεται να 

διαφοροποιείται ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 

 

Στις υποκατηγορίες 1.2 και 1.3 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που αναφέρονταν 

αποσπασματικά σε κάποιες από τις προϋποθέσεις που έπρεπε να ισχύουν για να είναι 

ορατό ένα αντικείμενο από οποιοδήποτε παρατηρητή. Οι αναφερόμενες ιδέες 

παρουσιάστηκαν σε χαμηλό ποσοστό τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

και από τις 3 ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα. Από την άλλη, οι ιδέες 1.4 και 1.5 οι 

οποίες σχετίζονταν με τα ερμηνευτικά πρότυπα που οικοδομούν οι μανθάνοντες από την 

εμπειρία τους με φαινόμενα διάδοσης του φωτός (αναφέρονται ως προϋποθέσεις 

ορατότητας ενός αντικειμένου το σχήμα, το χρώμα, οι διαστάσεις, η οπτική γωνία κλπ), 

παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο και στις 3 ομάδες, με τη 

μείωση τους μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις να μην υποδεικνύει κάποια διαφοροποίηση 

στις 3 πειραματικές συνθήκες.    

 

Οι ιδέες 1.6 και 1.7 παρουσιάζονται σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά κυρίως πριν από τις 

παρεμβάσεις, όχι γιατί δεν αποτέλεσαν κύριες εναλλακτικές ιδέες των μανθανόντων αλλά 

επειδή οι συγκεκριμένες ιδέες συνδυάστηκαν με άλλες ιδέες οι οποίες παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Για παράδειγμα, η ορατότητα μιας φωτεινής δέσμης καθώς διαδίδεται (ιδέα 1.6) 

συνδυάζεται στη συνέχεια με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί 

κάποιος να δει ένα αντικείμενο. Συγκεκριμένα, η ιδέα 1.8 αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα 

συνδυάζοντας το αναφερόμενο σκεπτικό με τις προϋποθέσεις λειτουργίας του μηχανισμού 

της όρασης και της ύπαρξης φωτεινής πηγής. 
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Πίνακας 62. Ιδέες σε σχέση με τις ιδιότητες και την πορεία διάδοσης του φωτός 
 

Κατηγορία 1 
Πορεία που ακολουθεί το φως για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι 

παρατηρήσιμο από κάποιο παρατηρητή 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4 
(ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 
Μετά την παρέμβαση 

% (n) 
 
1.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Για να μπορεί κάποιος 

παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο πρέπει στο αντικείμενο να 
φτάνει φως από κάποια φωτεινή πηγή και στη συνέχεια  
ακτίνες φωτός να φτάνουν από το αντικείμενο στα μάτια του 
παρατηρητή. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν 
για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να 
φτάνουν φωτεινές ακτίνες από το αντικείμενο στο ανθρώπινο 
μάτι–να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο 
ανάμεσα στο αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι, 3) να 
λειτουργεί κατάλληλα ο μηχανισμός της όρασης. 

 

10% (4) 31% (13) 3% (1) 39% (14) 6% (2) 39% (14) 

 
1.2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος 

παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει 
φωτεινή πηγή, 2) να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο 
αντικείμενο και στο ανθρώπινο μάτι. 

 

5% (2) 7% (3) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 

 
1.3. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος 

παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει 
φωτεινή πηγή, 2) να λειτουργεί κατάλληλα ο μηχανισμός της 
όρασης (όταν αναφέρεται το 2ο κριτήριο το 1ο θεωρείται 
αυτονόητο και αντίστροφα). 

7% (3) 7% (3) 6% (2) 14% (5) 17% (6) 11% (4) 
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1.4. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή 
πρέπει να υπάρχει φωτεινή πηγή και το αντικείμενο να έχει 
σχήμα, μορφή, χρώμα (διαφανές-αδιαφανές) και να μην είναι 
πολύ μικρό σε μέγεθος (αναφορά σε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά). Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη η 
κανονική λειτουργία του μηχανισμού της όρασης. 

 

10% (4) 5% (2) 8% (3) 0% (0) 17% (6) 6% (2) 

 
1.5. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή 

πρέπει να υπάρχει φως και το αντικείμενο να έχει 
ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ η οπτική γωνία που το βλέπει 
πρέπει να είναι η κατάλληλη (δεν διευκρινίζεται ποια είναι 
αυτή) και από κοντινή απόσταση (στο οπτικό πεδίο του 
παρατηρητή). 

 

10% (4) 0% (0) 14% (5) 0% (0) 6% (2) 6% (2) 

 
1.6. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη 

καθώς διαδίδεται και με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί 
τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

5% (2) 5% (2) 11% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
1.7. Για να είναι ορατό ένα αντικείμενο ή μια περιοχή από κάποιον 

παρατηρητή η μόνη αναγκαία συνθήκη είναι να υπάρχει 
φωτεινή πηγή στο χώρο. 

2% (1) 0% (0) 5% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
1.8. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει μια φωτεινή δέσμη 

καθώς διαδίδεται και με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί 
τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να συμβαίνει αυτό είναι να λειτουργεί ο 
μηχανισμός της όρασης και να υπάρχει φωτεινή πηγή στο 
χώρο. 

21% (9) 7% (3) 22% (8) 0% (0) 17% (6) 0% (0) 
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1.9. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος 
να δει ένα αντικείμενο είναι: 1) να υπάρχει φωτεινή πηγή, 2) 
να μην υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και στο 
ανθρώπινο μάτι. Πρέπει να υπάρχει φως και το αντικείμενο να 
έχει ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ η οπτική γωνία που το 
βλέπει να είναι καλή και από κοντινή απόσταση (στο οπτικό 
πεδίο του παρατηρητή). Ένας παρατηρητής μπορεί να 
παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να 
αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

14% (6) 10% (4) 11% (4) 0% (0) 11% (4) 6% (2) 

 
1.10. Για να γίνει ορατό ένα αντικείμενο πρέπει να υπάρχει φωτεινή 

πηγή και το αντικείμενο να έχει σχήμα, μορφή, χρώμα 
(διαφανές-αδιαφανές) και να μην είναι πολύ μικρό σε μέγεθος 
(αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-ικανοποιητικές 
διαστάσεις) και να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή 
και σε κοντινή απόσταση. Ένας παρατηρητής μπορεί να 
παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη καθώς διαδίδεται ώστε να 
αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που απλώνεται στο χώρο. 

 

12% (5) 0% (0) 14% (5) 0% (0) 28%(10) 6% (2) 

 
1.11. Ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει τη φωτεινή δέσμη 

καθώς διαδίδεται ώστε να αντιληφθεί τη φωτεινή περιοχή που 
απλώνεται στο χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί 
ένας παρατηρητής να δει ένα αντικείμενο ή μια φωτεινή 
περιοχή είναι να λειτουργεί ο μηχανισμός της όρασης, να μην 
υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο αντικείμενο και τα μάτια του 
παρατηρητή και να υπάρχει φωτεινή πηγή. 

 

5% (2) 29% (12) 5% (2) 42% (15) 0% (0) 28% (10) 
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Η ιδέα 1.8 παρουσιάζεται σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 

και από τις 3 ομάδες. Παρόλα αυτά, σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό και από τις 3 ομάδες. Μια άλλη παραλλαγή του αναφερόμενου 

σκεπτικού αποτέλεσαν οι ιδέες 1.9 και 1.10 στις οποίες αφού παρουσιαστούν διάφορες 

προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο, στη 

συνέχεια συνδέονται με την ορατότητα της φωτεινής δέσμης καθώς διαδίδεται. Και οι 2 

ιδέες παρουσιάζονται σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

Ωστόσο, σε μεταπειραματικό στάδιο μειώνονται και από τις 3 ομάδες.   

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εναλλακτική ιδέα 1.11 στην οποία αναφέρονται 

επαρκώς οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος παρατηρητής να 

δει ένα αντικείμενο, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ο επιστημονικά μη αποδεκτός 

συλλογισμός της δυνατότητας παρατήρησης της φωτεινής δέσμης καθώς διαδίδεται στο 

χώρο, χωρίς την παρεμβολή οποιουδήποτε μέσου. Η συγκεκριμένη ιδέα, παρά το γεγονός 

ότι δεν παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρατηρείται σε υπολογίσιμο ποσοστό και από τις 3 ομάδες, με 

την ΟΕ4 να επιτυγχάνει το υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης. 

7.4.2.Ιδέες σε σχέση με την κατανόηση της λειτουργίας μιας εκτεταμένης 
πηγής φωτός 
 

Στην κατηγορία 2 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο της 

διερεύνησης της λειτουργίας μιας εκτεταμένης πηγής φωτός, και των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν σε μια οθόνη σε περιπτώσεις που παρεμβάλλεται ανάμεσα τους διάφραγμα 

(με διαφορετικού είδους οπή). Στον Πίνακα 63, παρουσιάζονται όλες οι υποκατηγορίες 

ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας τόσο πριν όσο και μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις. Φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται πως 

οι μανθάνοντες σε όλες τις ομάδες δεν είχαν ιδιαίτερες εμπειρίες στη λειτουργία 

εκτεταμένων πηγών φωτός (νηματώδων λαμπτήρων). Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα που 

παρουσιάζεται (2.1) στην κατηγορία 2 υποστηρίζει πως όταν παρεμβάλλεται ένα 

διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει 

στην οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος και σχήμα της 

φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής (μια εκτεταμένη πηγή 

φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς λαμπτήρες–παρουσιάζεται το αντίστοιχο 

διάγραμμα βλ. Α΄ φάση της παρούσας έρευνας για περισσότερες λεπτομέρειες).                                
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Πίνακας 63. Ιδέες σε σχέση με την κατανόηση της λειτουργίας μιας εκτεταμένης πηγής φωτός 
 

Κατηγορία 2 
Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός 

σε σχέση με την πορεία διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 4 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
2.1 Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα 

στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην 
οθόνη καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα 
της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής (μια 
εκτεταμένη πηγή φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς 
λαμπτήρες–επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα). 

 

0% (0) 74% (31) 0% (0) 78% (28) 0% (0) 72% (26) 

 
2.2 Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή 

και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη δεν 
καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος ούτε από το είδος της φωτεινής 
πηγής (σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). Παρουσιάζονται 
διαφορετικές φωτεινές κηλίδες (τριγωνική και κυκλική ταυτόχρονα). 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (6) 0% (0) 

 

2.3  Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη 
τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη δεν καθορίζεται από την 
οπή του διαφράγματος, ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής (π.χ. σε 
πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). Η οθόνη φωτίζεται σε όλη της 
την έκταση, όπως ακριβώς όταν δεν υπάρχει διάφραγμα. 
 

2% (1) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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2.4 Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή 
και την οθόνη τότε η οθόνη δεν φωτίζεται. Το διάφραγμα λειτουργεί ως 
εμπόδιο στη διάδοση του φωτός. 

 

2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 

2.5 Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη 
τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή 
του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής 
παρουσιάζεται αντεστραμμένο σε σχέση με το σχήμα της οπής. 

 

0% (0) 7% (3) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 

2.6 Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη 
τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη καθορίζεται από την οπή 
του διαφράγματος και το μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής από το 
είδος της φωτεινής πηγής (συγκεκριμένα από το μέγεθος της φωτεινής 
πηγής-ο νηματώδης λαμπτήρας δεν αποτελεί μια σειρά από μικρούς 
σημειακούς λαμπτήρες). 
 

7% (3) 0% (0) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 

 
2.7 Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη 

τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή 
του διαφράγματος, ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής 
περιοχής δεν καθορίζονται από το είδος της φωτεινής πηγής. Ένας 
νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς σημειακούς λαμπτήρες. 
 

 

48%(20) 14% (6) 67%(24) 3% (1) 39%(14) 6% (2) 
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2.8 Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη 
τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή 
του διαφράγματος και  το μέγεθος  της φωτεινής περιοχής καθορίζεται από 
το είδος της φωτεινής πηγής σε σχέση με την ποσότητα φωτός που 
εκπέμπει. Ένας νηματώδης λαμπτήρας δεν αντιστοιχεί σε πολλούς 
σημειακούς λαμπτήρες. 

 

29%(12) 5% (2) 28%(10) 11% (4) 44%(16) 17% (6) 

 

2.9 Όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη 
τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη (μέγεθος-σχήμα φωτεινής 
περιοχής) δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος, ούτε από το 
είδος της φωτεινής πηγής (σε πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί). 
Σχηματίζεται πάντα μια μικρή κυκλική φωτεινή κηλίδα. 
 

7% (3) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
2.10 Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή 

πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη δεν 
καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος αλλά από το είδος της 
φωτεινής πηγής (μέγεθος-σχήμα της φωτεινής περιοχής). 

 

5% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 6% (2) 
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Η αναφερόμενη ιδέα δεν παρουσιάζεται από κάποιο άτομο σε προπειραματικό στάδιο, ενώ 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά από όλες τις 

ομάδες. Ταυτόχρονα, η αύξηση που παρατηρείται στη συγκεκριμένη ιδέα είναι ανάλογη σε 

όλες τις πειραματικές συνθήκες (ΟΕ3=74%, ΟΕ4=78%, ΠΟ4=72%). Η εναλλακτική ιδέα 

2.2 παρουσιάστηκε μόνο από 6 άτομα της ΠΟ3 σε προπειραματικό στάδιο. Στην 

αναφερόμενη ιδέα υποστηρίζεται πως στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάφραγμα 

ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος ούτε από το είδος της φωτεινής πηγής (σε 

πόσους σημειακούς λαμπτήρες αντιστοιχεί).  

 

Αναφέρεται πως παρουσιάζονται διαφορετικές φωτεινές κηλίδες (τριγωνική και κυκλική 

ταυτόχρονα). Μια άλλη εναλλακτική ιδέα παρουσιάζεται από 1 άτομο της ΟΕ3 και της 

ΟΕ4, μόνο σε προπειραματικό στάδιο (2.3) και σε αυτή υποστηρίζεται πως όταν 

παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 

που προκύπτει στην οθόνη δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος ούτε από το 

είδος της φωτεινής πηγής. Υποστηρίζεται πως η οθόνη φωτίζεται σε όλη της την έκταση, 

όπως ακριβώς όταν δεν υπάρχει διάφραγμα. Επιπρόσθετα, σε αμελητέο ποσοστό 

παρουσιάζονται οι ιδέες 2.4, 2.5 και 2.6 αποκλειστικά από τις ομάδες ελέγχου. Στις 

αναφερόμενες ιδέες παρουσιάζεται το διάφραγμα ως αδιαφανές εμπόδιο σε όλες τις 

φωτεινές δέσμες, παρουσιάζονται αντεστραμμένες φωτεινές περιοχές στην οθόνη σε 

σχέση με το σχήμα της οπής και στις περιπτώσεις που αναφέρεται πως η φωτεινή περιοχή 

καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το είδος της φωτεινής πηγής, δεν 

υποστηρίζεται πως μια εκτεταμένη πηγή φωτός αντιστοιχεί σε μια σειρά από μικρούς 

σημειακούς λαμπτήρες.  

 

Οι εναλλακτικές ιδέες 2.7 και 2.8 παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά σε προπειραματικό 

στάδιο σε όλες τις ομάδες. Συγκεκριμένα σε αυτές τις υποκατηγορίες υποστηρίζεται 

αντίστοιχα πως: α) όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την 

οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη θα καθορίζεται από την οπή του 

διαφράγματος, ενώ αντίθετα το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής περιοχής δεν 

καθορίζονται από το είδος της φωτεινής πηγής, β) όταν παρεμβάλλεται διάφραγμα 

ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη 

θα καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος και το μέγεθος  της φωτεινής περιοχής 

καθορίζεται από το είδος της φωτεινής πηγής σε σχέση με την ποσότητα φωτός που 

εκπέμπει. Τόσο στη μια περίπτωση όσο και στην άλλη, ο νηματώδης λαμπτήρας δεν 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



509 
 

αντιστοιχεί σε μια σειρά από σημειακούς λαμπτήρες. Οι αναφερόμενες ιδέες 

παρουσιάζονται σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ σε 

μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σημαντική μείωση τους σε όλες τις ομάδες. 

 

Σε αντίστοιχη πειραματική διάταξη με τις προηγούμενες περιπτώσεις, αναφέρεται πως θα 

παρουσιάζεται πάντα μια μικρή κυκλική κηλίδα ανεξαρτήτως φωτεινής πηγής, 

διαφράγματος και πειραματικής διάταξης (2.9). Η ιδέα 2.9 αναφέρεται από ελάχιστα 

άτομα των ομάδων ελέγχου πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Από την άλλη, η ιδέα 

2.10 παρουσιάζεται σε παρόμοια ποσοστά υποστηρίζοντας πως στις περιπτώσεις που 

παρεμβάλλεται διάφραγμα ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και την οθόνη τότε το αποτέλεσμα 

που προκύπτει στην οθόνη δεν καθορίζεται από την οπή του διαφράγματος αλλά από το 

είδος της φωτεινής πηγής (συγκεκριμένα από το μέγεθος και το σχήμα της φωτεινής 

περιοχής). 

7.4.3. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία διαγραμμάτων σκιών 
 

Η κατηγορία 3 σχετίζεται με την κατηγοριοποίηση των ιδεών που προέκυψαν στο πλαίσιο 

της δημιουργίας σκιών σε πειραματικές διατάξεις που περιλάμβαναν φωτεινές πηγές, 

διαφράγματα και οθόνες. Στον Πίνακα 64 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν σε 

σχέση με τη δημιουργία σκιάς των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στις πειραματικές 

διατάξεις. Στη συγκεκριμένη κατηγορία παρατηρείται μετατόπιση των ατόμων από τις 

εναλλακτικές ιδέες στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, περίπου στον ίδιο βαθμό ανάμεσα 

στις 3 ομάδες που συμμετείχαν στην παρούσα φάση της έρευνας. 

 

Στην υποκατηγορία 3.1, όπου παρουσιάζεται η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα φαίνεται να 

επιτυγχάνεται ένα υπολογίσιμο ποσοστό σε όλες ομάδες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

Σε προπειραματικο στάδιο η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε ελάχιστο ποσοστό σε 

όλες τις ομάδες (στην ΠΟ4 δεν παρουσιάζεται από κάποιο άτομο). Η επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα περιλαμβάνει το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα της πορείας των 

ακτινών και της σκιάς του αντικειμένου που παρεμβάλλεται ως εμπόδιο στην πορεία 

διάδοσης του φωτός. Το αναφερόμενο διάγραμμα συνοδεύεται από τη δημιουργία σκιάς η 

οποία ισοδυναμεί με την απουσία φωτός και καθορίζεται σε σχήμα και σε μέγεθος 

σύμφωνα με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στο χώρο.  
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Πίνακας 64. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία διαγράμματος σκιάς 
 

Κατηγορία 3 
Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που 

παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ+ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
3.1. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα: Επιστημονικά αποδεκτό 

διάγραμμα της πορείας των ακτινών και της σκιάς του αντικειμένου που 
παρεμβάλλεται ως εμπόδιο στην πορεία διάδοσης του φωτός. Αναφορά 
στη δημιουργία σκιάς η οποία ισοδυναμεί με την απουσία φωτός και 
καθορίζεται σε σχήμα και σε μέγεθος σύμφωνα με την ευθύγραμμη 
διάδοση του φωτός στο χώρο. 

 

7% (3) 33% (14) 8% (3) 36% (13) 0% (0) 33% (12) 

 
3.2 Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Επιστημονικά αποδεκτό 

διάγραμμα της πορείας των ακτινών και της σκιάς που σχηματίζεται χωρίς 
να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. 

 

2% (1) 2% (1) 0% (0) 11% (4) 6% (2) 0% (0) 

 

3.3. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Επιστημονικά αποδεκτό 
διάγραμμα της πρόσοψης της σκιάς με αναφορά στο γεγονός ότι 
οποιοδήποτε αντικείμενο παρεμβάλλεται στην πορεία διάδοσης του 
φωτός αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση του με αποτέλεσμα να σχηματίζεται 
σκοτάδι/απουσία φωτός/σκιά πίσω από αυτό.  

 
 
 
 

24%(10) 48% (20) 17% (6) 36% (13) 28%(10) 50% (18) 
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3.4. Διάγραμμα πρόσοψης σκιάς η περιγραφή του σχήματος της πρόσοψης 
χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός ή 
κάποιου είδους συλλογισμός (σε τυχαίο μέγεθος). 

 

24%(10) 7% (3) 44%(16) 6% (2) 17% (6) 0% (0) 

 

3.5. Η σκιά αποτελεί την αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη. Η σκιά 
αποτελεί ένα είδος φωτός (σε ορισμένες  περιπτώσεις ένα διάγραμμα 
πρόσοψης συνοδεύει τον αναφερόμενο συλλογισμό). 

 

24%(10) 2% (2) 22% (8) 3% (1) 17% (6) 17% (6) 

 

3.6. Το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και για αυτό το λόγο πίσω 
από ένα αντικείμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός 
υπάρχει σκιά (σε ορισμένες περιπτώσεις το σχήμα της σκιάς δεν θα είναι 
τρίγωνο, π.χ. θα είναι παραλληλόγραμμο). Η διάδοση του φωτός δεν 
καταγράφεται ως ευθύγραμμη, αλλά προς ακανόνιστες διευθύνσεις. 

 

10% (4) 2% (1) 3% (1) 6% (2) 6% (2) 0% (0) 

 

3.7. Περιγραφή ενός αντεστραμμένου σχήματος της σκιάς κάποιου 
αντικειμένου στην οθόνη λόγω της ανάκλασης του φωτός σε αυτό (σε 
ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς με 
αναφορά στο συγκεκριμένο συλλογισμό). 

 

 

7% (3) 2% (1) 6% (2) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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3.8. Η δημιουργία σκιάς προκαλείται από τη θέση που βρίσκεται ο λαμπτήρας 
και η παραμικρή του κίνηση εξαφανίζει τη σκιά που υπάρχει στην οθόνη 
(σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης). 
 

2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 

3.9. Όταν δεν φτάνει φως στην οθόνη δεν μπορεί να σχηματιστεί σκιά. Όσο 
πιο έντονο είναι το φως που φτάνει στην οθόνη τόσο πιο έντονη θα είναι 
η σκιά που δημιουργείται και ισχύει και το αντίθετο. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 

3.10. Δημιουργία σκιάς δακτυλίου ή άλλου σχήματος σκιάς που δεν έχει 
σχέση με το αντικείμενο που παρεμβάλλεται στην πορεία διάδοσης του 
φωτός. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 22% (8) 0% (0) 
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Από την άλλη, στην υποκατηγορία 3.2 παρουσιάστηκε η ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή 

ιδέα, η οποία περιλάμβανε το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα της δημιουργίας της 

σκιάς χωρίς την παρουσίαση οποιουδήποτε συλλογισμού. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάστηκε σε ελάχιστο ποσοστό από τις 3 ομάδες, τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα η ιδέα 3.3 αποτέλεσε μια άλλη ελλιπή επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα η οποία περιλάμβανε το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα πρόσοψης 

σκιάς με αναφορά στο γεγονός ότι οποιοδήποτε αντικείμενο παρεμβάλλεται στην πορεία 

διάδοσης του φωτός αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση του, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται 

σκιά πίσω από αυτό. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν 

από τις διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες, ενώ παράλληλα παρουσίασε ανάλογη 

αύξηση σε όλες τις ομάδες σε μεταπειραματικό στάδιο. 

 

Στην υποκατηγορία 3.4 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία διαγράμματος πρόσοψης 

χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός ή κάποιου είδους 

συλλογισμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται περιγραφή της πρόσοψης και 

της δημιουργίας σκιάς αντί της παρουσίασης του διαγράμματος της σκιάς. Τέτοιου είδους 

ιδέες παρουσιάστηκαν και στις 3 ομάδες μόνο σε προπειραματικό στάδιο, ενώ μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις μειώθηκε αισθητά η εμφάνιση τους. Αντίθετα, στην ιδέα 3.5 όπου 

παρουσιάζεται διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς στις πλείστες περιπτώσεις, η σκιά 

περιγράφεται ως η αντανάκλαση ενός αντικειμένου στην οθόνη (παρουσιάζεται ως ένα 

είδος φωτός). Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ μετά τις παρεμβάσεις παρουσιάζεται μείωση της μόνο στις 

ομάδες ελέγχου. Η ΠΟ4 διατηρεί το ποσοστό εμφάνισης της και σε μεταπειραματικό 

στάδιο (17%). 

 

Η ιδέα που παρουσιάζεται στην υποκατηγορία 3.6 στηρίζεται κυρίως σε προϋπάρχουσες 

ιδέες των ατόμων και υποστηρίζει πως το φως ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και 

για αυτό το λόγο πίσω από ένα αντικείμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του φωτός 

δημιουργείται σκιά (η διάδοση του φωτός δεν καταγράφεται ως ευθύγραμμη, αλλά προς 

ακανόνιστες διευθύνσεις). Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά τόσο 

πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες. Σε ανάλογα ποσοστά 

παρουσιάζεται και η ιδέα 3.7 μόνο από τις ομάδες ελέγχου περιγράφοντας ως 

αντεστραμμένο το σχήμα της σκιάς ενός αντικειμένου, λόγω της ανάκλασης του φωτός σε 

αυτό. Επιπρόσθετα, ένα άτομο της ΟΕ3 αναφέρει σε προπειραματικό στάδιο πως η 

δημιουργία σκιάς προκαλείται από τη θέση που βρίσκεται ο λαμπτήρας και η παραμικρή 
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του κίνηση εξαφανίζει τη σκιά που υπάρχει στην οθόνη (3.8). Από την άλλη, 2 άτομα της 

ΠΟ4 σε προπειραματικό στάδιο αναφέρουν πως όταν δεν φτάνει φως στην οθόνη δεν 

μπορεί να σχηματιστεί σκιά, υποστηρίζοντας πως όσο πιο έντονο είναι το φως στην οθόνη 

τόσο πιο έντονη είναι η σκιά που σχηματίζεται (3.9). Στην υποκατηγορία 3.10, 8 άτομα 

της ΠΟ4 υποστήριξαν σε προπειραματικό στάδιο τη δημιουργία σκιάς δακτυλίου ή άλλου 

ημιτελούς διαγράμματος στην οθόνη, σε αντικείμενο που δεν σχετιζόταν με το 

αναφερόμενο διάγραμμα. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν παρουσιάστηκε μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις από κάποια ομάδα. 

7.4.4.Ιδέες σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Στην κατηγορία 4 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που σχετίζονταν με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το μέγεθος (και σε κάποιες περιπτώσεις το σχήμα) της σκιάς ενός 

αντικειμένου σε μια πειραματική διάταξη όπως αυτές που περιγράφηκαν προηγουμένως 

στα πειράματα του κεφαλαίου των σκιών. Στον Πίνακα 65 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες 

που ομαδοποιήθηκαν στην κατηγορία 4.  

 

Τα αποτελέσματα της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας στη συγκεκριμένη κατηγορία σε 

μεταπειραματικό στάδιο καταδεικνύουν πως στην ΠΟ4 επιτυγχάνεται ελαφρώς 

μεγαλύτερη κατανόηση σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 

σκιάς ενός αντικειμένου, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Συγκεκριμένα, η επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα παρουσιάζεται μόνο από 1 άτομο της ΟΕ3 σε προπειραματικό στάδιο, ενώ 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε αυξημένο 

ποσοστό και στις 3 ομάδες με την ΠΟ4 να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη αύξηση (ΟΕ3=12%, 

ΟΕ4=14%, ΠΟ4=22%). Στην υποκατηγορία 4.2 παρουσιάζεται μια ελλιπής επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα στην οποία αναφέρεται πως οι αποστάσεις αντικειμένου-λαμπτήρα και 

αντικειμένου-οθόνης καθορίζουν το μέγεθος της σκιάς που σχηματίζεται στην οθόνη χωρίς 

να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται το μέγεθος της σκιάς. Αναφέρεται 

απλά πως το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη είναι συνήθως μεγαλύτερο 

από το μέγεθος του αντικειμένου χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται κυρίως από την ΟΕ4 τόσο σε προπειραματικό όσο και 

σε μεταπειραματικό στάδιο (22% και 17% αντίστοιχα). 
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Πίνακας 65. Ιδέες σε σχέση με τη μεταβολή του μεγέθους της σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Κατηγορία 4 
Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
4.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου  

στην οθόνη καθορίζεται από τις αποστάσεις του αντικειμένου από τον 
λαμπτήρα και την οθόνη. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η 
απόσταση λαμπτήρα-αντικειμένου τόσο μικρότερη είναι η σκιά που 
σχηματίζεται στην οθόνη ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση 
αντικειμένου-οθόνης τόσο μεγαλύτερη είναι η σκιά που σχηματίζεται 
(θεωρείται πως κάθε φορά που μεταβάλλεται μια απόσταση οι άλλες 
αποστάσεις παραμένουν αμετάβλητες).  

 

2% (1) 12% (5) 0% (0) 14% (5) 0% (0) 22% (8) 

 
4.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Οι αποστάσεις αντικειμένου-

λαμπτήρα και αντικειμένου-οθόνης καθορίζουν το μέγεθος της σκιάς που 
σχηματίζεται στην οθόνη. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην 
οθόνη είναι συνήθως μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου 
(χωρίς να παρουσιάζεται κάποιου είδους συλλογισμός). 

 

2% (1) 5% (2) 22% (8) 17% (6) 5% (2) 0% (0) 

 
4.3. Αναφορά στις αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς- 

αναφέρεται μια από τις δύο αποστάσεις και ο τρόπος με τον οποίο 
επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς: α) Όσο αυξάνεται η απόσταση πηγής 
αντικειμένου το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μειώνεται (ισχύει 
και το αντίθετο), β) Όσο αυξάνεται η απόσταση αντικειμένου-οθόνης το 
μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου αυξάνεται  (ισχύει και το αντίθετο). 

50%(21) 71% (30) 25% (9) 50% (18) 61% 
(22) 61% (22) 
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4.4. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την 
ταχύτητα του φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η 
ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 

2% (1) 0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
4.5. Επιστημονικά μη αποδεκτή αναφορά στον τρόπο που επηρεάζουν οι 

αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και αντικειμένου-φωτεινής πηγής, το 
μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Το μέγεθος της σκιάς ενός 
αντικειμένου στην οθόνη αναφέρεται σύμφωνα με τις λανθασμένες 
αναφορές στις αποστάσεις που ισχύουν στην πειραματική διάταξη ως 
μικρότερο/ίσο/μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου. 

 

24%(10) 7% (3) 36%(13) 14% (5) 28%(10) 11% (4) 

 
4.6. Η σκιά ενός αντικειμένου παραμένει αμετάβλητη. Οι αποστάσεις 

αντικειμένου οθόνης και αντικειμένου φωτεινής πηγής  δεν επηρεάζουν 
με οποιοδήποτε τρόπο το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

 

14% (6) 0% (0) 11% (4) 0% (0) 0% (0) 6% (2) 

 
4.7. Το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το 

είδος της φωτεινής πηγής (όσο μικρότερη είναι φωτεινή πηγή τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η σκιά). 

0% (0) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
4.8. Μόνο η μια από τις δύο αποστάσεις επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς του 

αντικειμένου, είτε η απόσταση αντικειμένου οθόνης, είτε η απόσταση 
φωτεινής-πηγής αντικειμένου.  

2% ( 1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
4.9. Η ευθεία στην οποία βρίσκονται η φωτεινή πηγή, το αντικείμενο και η 

οθόνη επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς στην οθόνη. Όταν αλλάζει η 
συγκεκριμένη ευθεία αυξομειώνεται το μέγεθος του αντικειμένου. 

2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
4.8. Άσχετη απάντηση/καμία απάντηση. 0% (0) 5% (2) 0% (0) 3% (1) 6% (2) 0% (0) Γε
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Από την άλλη, η ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 4.3 αναφέρεται σε μια από τις 2 

αποστάσεις που επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς επεξηγώντας και τον τρόπο με τον οποίο 

την επηρεάζουν: α) Όσο αυξάνεται η απόσταση φωτεινής πηγής και αντικειμένου το 

μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου μειώνεται (ισχύει και το αντίθετο), β) όσο αυξάνεται η 

απόσταση αντικειμένου και οθόνης το μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου αυξάνεται  

(ισχύει και το αντίθετο). Τα ποσοστά εμφάνισης της συγκεκριμένης ιδέας θα μπορούσαν 

να συσχετιστούν με τα ποσοστά παρουσίασης της ιδέας 4.2. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό και στις 3 ομάδες πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Ωστόσο, σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σε ακόμη υψηλότερο 

ποσοστό στις ομάδες ελέγχου (ΟΕ3=71%, ΟΕ4=50%), ενώ στην ΠΟ4 παραμένει το ίδιο 

υψηλό ποσοστό που παρατηρήθηκε πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις σε 

μεταπειραματικό στάδιο (61%).  

 

Η ιδέα 4.4 παρατηρήθηκε σε αμελητέο ποσοστό (1 άτομο της ΟΕ3 και 1 άτομο της ΟΕ4) 

και αναφέρεται σε μια εναλλακτική ιδέα η οποία φαίνεται να συγκρούεται τόσο με τις 

εμπειρίες των παιδιών όσο και με τις πειραματικές μετρήσεις που διεξήγαγαν στο πλαίσιο 

του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως το μέγεθος της σκιάς 

μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός (όσο μεγαλύτερη είναι η 

ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά). 

Επιπρόσθετα, η υποκατηγορία 4.5 περιλαμβάνει επιστημονικά μη αποδεκτές αναφορές 

στον τρόπο που επηρεάζουν οι αποστάσεις αντικειμένου-οθόνης και αντικειμένου-

φωτεινής πηγής, το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως  

το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου στην οθόνη είναι, σύμφωνα με τις λανθασμένες 

αναφορές στις αποστάσεις που ισχύουν στην πειραματική διάταξη, 

μικρότερο/ίσο/μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντικειμένου. Τέτοιου είδους αναφορές 

παρουσιάστηκαν σε υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις από όλες 

τις ομάδες, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο ανάλογες ήταν οι μειώσεις και οι μετατοπίσεις 

τη συγκεκριμένης ιδέας και στις 3 ομάδες.  

 

Η εναλλακτική ιδέα 4.6 παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις από τις 2 ομάδες ελέγχου (ΟΕ3=14%, ΟΕ4=11%). Η συγκεκριμένη ιδέα 

αναφερόταν στη σκιά ενός αντικειμένου η οποία παραμένει αμετάβλητη ανεξαρτήτως των 

αποστάσεων του αντικειμένου, της φωτεινής πηγής και της οθόνης. Σε αυτή την 

περίπτωση μόνο 2 άτομα της ΠΟ4 υποστήριξαν τη συγκεκριμένη ιδέα σε μεταπειραματικό 

στάδιο. Επιπρόσθετα, 2 άτομα της ΟΕ4 ανέφεραν σε προπειραματικό στάδιο πως το 
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μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σύμφωνα με το είδος της φωτεινής 

πηγής υποστηρίζοντας πως όσο μικρότερη είναι η φωτεινή πηγή τόσο μεγαλύτερη θα είναι 

η σκιά (4.7). Η συγκεκριμένη ιδέα δεν αναφέρθηκε από άλλη ομάδα. Στο ίδιο 

αποσπασματικό πλαίσιο αναφέρθηκε η ιδέα 4.8 από 1 άτομο της ΟΕ3 σε προπειραματικό 

στάδιο το οποίο υποστήριξε πως μόνο η μια από τις δύο αποστάσεις επηρεάζει το μέγεθος 

της σκιάς του αντικειμένου, είτε η απόσταση μεταξύ αντικειμένου και οθόνης, είτε η 

απόσταση φωτεινής πηγής και αντικειμένου. Στο ίδιο ποσοστό και στο ίδιο στάδιο 

παρουσιάστηκε η ιδέα 4.9 από την ΟΕ3, όπου αναφέρθηκε πως η ευθεία στην οποία 

βρίσκονται η φωτεινή πηγή, το αντικείμενο και η οθόνη επηρεάζει το μέγεθος της σκιάς 

στην οθόνη και όταν αλλάζει η συγκεκριμένη ευθεία αυξομειώνεται το μέγεθος του 

αντικειμένου. Συνολικά, στη συγκεκριμένη κατηγορία ιδεών φαίνεται πως οι μεγαλύτερες 

μετατοπίσεις προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα παρατηρούνται στην ΠΟ4, χωρίς 

αυτές οι μετατοπίσεις να διαφοροποιούν έντονα τις 2 ομάδες. 

7.4.5.Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός 
αντικειμένου 
 

Στην κατηγορία 5 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που σχετίζονται με τους υπολογισμούς που 

διεξάχθηκαν για την εύρεση του μεγέθους της σκιάς των αντικειμένων. Στον Πίνακα 66 

παρουσιάζονται τα ποσοστά εμφάνισης των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους 

προσπάθησαν οι μανθάνοντες να υπολογίσουν τα μεγέθη των σκιών των αντικειμένων. 

Όπως φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην κατηγορία 5 οι 

μεγαλύτερες μετατοπίσεις προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα παρουσιάστηκαν από την 

ΠΟ4. Συγκεκριμένα, στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 5.1 όπου εφαρμόστηκε σύγκριση 

ομοίων τριγώνων για την εύρεση του κατάλληλου μεγέθους της σκιάς ενός αντικειμένου ή 

υπολογισμός των διαστάσεων του σχήματος της σκιάς μέσα από την κατάλληλη κλίμακα, 

η ΠΟ4 παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό από τις 3 ομάδες σε μεταπειραματικό στάδιο 

(ΟΕ3=24%, ΟΕ4=47%, ΠΟ4=72%). 

 

Στην υποκατηγορία 5.2 παρουσιάζεται ένας ελλιπής συλλογισμός, αφού παρόλο που 

αναφέρεται το κατάλληλο μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου δεν παρουσιάζονται 

υπολογισμοί των ομοίων τριγώνων, καθώς ούτε χρήση της κατάλληλης κλίμακας για την 

εύρεση του μεγέθους της σκιάς. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται κυρίως σε 

μεταπειραματικό στάδιο στις 3 ομάδες, με την ΟΕ3 να παρουσιάζει το υψηλότερο 

ποσοστό (36%). Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις τόσο πριν όσο και μετά τις 
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διδακτικές παρεμβάσεις, οι μανθάνοντες όλων των ομάδων αναφέρθηκαν σε λανθασμένο 

μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου, με βάση λανθασμένους υπολογισμούς που δεν 

στηρίχθηκαν στην ιδέα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των ομοίων τριγώνων 

που σχηματίζονται σε ανάλογες πειραματικές διατάξεις (5.3). Επιπρόσθετα, κάποια άτομα 

των ομάδων ελέγχου αναφέρθηκαν αποσπασματικά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και 

αποστάσεων καταλήγοντας σε λανθασμένο αποτέλεσμα (4.4), τόσο σε προπειραματικό 

όσο και σε μεταπειραματικό στάδιο. Από την άλλη, 5 άτομα της ΟΕ3 εφάρμοσαν το 

συλλογισμό των ομοίων τριγώνων που σχηματίστηκαν, ή χρησιμοποίησαν την κατάλληλη 

κλίμακα για την εύρεση του μεγέθους της σκιάς καταλήγοντας όμως σε λανθασμένο 

αποτέλεσμα. Η αναφερόμενη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε μόνο από την ΟΕ3 σε 

προπειραματικό στάδιο.  

 

Στην υποκατηγορία 5.6 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες των ατόμων που δεν παρουσίασαν 

υπολογισμούς για την εύρεση του μεγέθους της σκιάς του αντικειμένου. Αντιθέτως, 

παρουσίασαν περιγραφική εξήγηση του σχήματος της σκιάς του αντικειμένου και 

αναφέρθηκε ποιοτικά το μέγεθος της σκιάς ως μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το 

αντικείμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη περιγραφή συνοδεύτηκε με 

διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αναφορά. Η 

συγκεκριμένη περιγραφή παρουσιάστηκε σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις από όλες τις ομάδες (ΟΕ3=55%, ΟΕ4=44%, ΠΟ4=89%). Παρόλα 

αυτά, σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των ποσοστών της 

συγκεκριμένης ιδέας με την ΠΟ4 να επιτυγχάνει τη σημαντικότερη μείωση (ΟΕ3=10%, 

ΟΕ4=6%, ΠΟ4=11%). Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με τα ποσοστά εμφάνισης της 

επιστημονικά αποδεκτής ιδέας 5.1, καταδεικνύει πως η  ΠΟ4 πέτυχε τις σημαντικότερες 

μετατοπίσεις προς τον επιστημονικά αποδεκτό συλλογισμό για τον υπολογισμό του 

μεγέθους της σκιάς ενός αντικειμένου. 

7.4.6.Ιδέες σε σχέση τη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε 
μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Στην κατηγορία 6 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο μιας 

εξειδικευμένης εφαρμογής δημιουργίας σκιάς ενός αντικειμένου, στην οποία η φωτεινή 

πηγή της πειραματικής διάταξης βρίσκεται πολύ μακριά από το αντικείμενο και την οθόνη.  
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Πίνακας 66. Ιδέες σε σχέση με τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου 
 

Κατηγορία 5 
Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς ενός αντικειμένου 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
5.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Σύγκριση ομοίων τριγώνων που 

σχηματίζονται για την εύρεση της σκιάς ενός αντικειμένου ή 
υπολογισμός των διαστάσεων του σχήματος της σκιάς υπό κλίμακα. 
Ορθοί υπολογισμοί και αναφορά των διαστάσεων και του σχήματος της 
σκιάς. 

 

5% (2) 24% (10) 6% (2) 47% (17) 6% (2) 72% (26) 

 
5.2. Ελλιπής επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Αναφορά στο κατάλληλο 

μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου χωρίς να παρουσιάζονται 
υπολογισμοί ομοίων τριγώνων (χρήση της κατάλληλης κλίμακας ή των 
ανάλογων ποσών, χωρίς να δίνεται επεξήγηση). 

 

5% (2) 36% (15) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 6% (2) 

 
5.3. Αναφορά σε λανθασμένο μέγεθος της σκιάς του αντικειμένου με βάση 

λανθασμένους υπολογισμούς που δεν στηρίζονται στην ιδέα της 
ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και των ομοίων τριγώνων που 
σχηματίζονται. 

 

21% (9) 7% (3) 25% (9) 25% (9) 6% (2) 13% (4) 

 
5.4. Αποσπασματική αναφορά σε σχέσεις ανάλογων ποσών και αποστάσεων-

λανθασμένο αποτέλεσμα. 
 
 

7% (3) 12% (5) 25% (9) 14% (5) 0% (0) 0% (0) Γε
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5.5. Εφαρμογή του συλλογισμού των ομοίων τριγώνων που σχηματίζονται ή 
της κατάλληλης κλίμακας χωρίς κατάληξη στο επιστημονικά αποδεκτό 
μέγεθος της σκιάς.   

 

0% (0) 12% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
5.5. Άσχετη απάντηση που δεν παρουσιάζει κάποιου είδους συλλογισμό-

τυχαίοι υπολογισμοί. 
 

7% (3) 0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
5.6. Δεν γίνονται υπολογισμοί. Παρέχεται περιγραφική εξήγηση του 

σχήματος της σκιάς και αναφέρεται ποιοτικά το μέγεθος 
(μεγαλύτερο/μικρότερο/ίσο). Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 
διάγραμμα της πορείας του φωτός χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
αναφορά. 

 

55%(23) 10% (4) 44%(16) 6% (2) 89%(32) 11% (4) 
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ιδέες που παρουσιάστηκαν από τους μανθάνοντες 

αφορούσαν αποκλειστικά θεωρητικό επίπεδο, αφού δεν διερεύνησαν τέτοιου είδους 

εφαρμογές στο εργαστήριο (παρόλο που διερεύνησαν όλες τις θεωρητικές αρχές που 

διέπουν τη συγκεκριμένη περίπτωση).  

 

Στον Πίνακα 67 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο της 

δημιουργίας σκιάς κάτω από τις αναφερόμενες συνθήκες. Μέσα από τα ποσοστά 

εμφάνισης της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας φαίνεται πως τα άτομα όλων των ομάδων 

αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Οι 

υποκατηγορίες 6.1 και 6.2 παρουσιάζουν τα ποσοστά εμφάνισης των επιστημονικά 

αποδεκτών ιδεών που συνοδεύονται με ή χωρίς διάγραμμα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται 

πως όταν ένας λαμπτήρας τοποθετείται πολύ μακριά από την οθόνη, το μέγεθος της σκιάς 

μειώνεται κατά πολύ σε σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά στην οθόνη και η μέγιστη 

μείωση που μπορεί να έχει είναι να φτάσει το πραγματικό μέγεθος του τριγώνου. Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε αμελητέο ποσοστό πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σε αυξημένο ποσοστό 

κυρίως από την ΠΟ4 (ΠΟ4=22%, ΟΕ3=15%, ΟΕ4=11%). 

 

Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, σε ελάχιστες περιπτώσεις αναφέρθηκε από τις ομάδες 

ελέγχου σε προπειραματικό στάδιο πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου 

είναι πολύ μεγάλη τότε η σκιά που δημιουργείται στην οθόνη έχει ακανόνιστο σχήμα (σε 

ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς) (6.3). Από την άλλη, η 

υποκατηγορία ιδεών 6.4 προσεγγίζει την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, χωρίς όμως να 

παρουσιάζει ολοκληρωμένο σκεπτικό της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και τη 

δημιουργία σκιάς στο κατάλληλο μέγεθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα υπολογίσιμο 

ποσοστό ατόμων παρουσίασε την αναφερόμενη ιδέα σε προπειραματικό στάδιο από όλες 

τις ομάδες. Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις τα ποσοστά της ιδέας 6.4 αυξάνονται 

σημαντικά σε όλες τις ομάδες κατά ανάλογο τρόπο (ΟΕ3=57%, ΟΕ4= 61%, ΠΟ4=50%). 

Η ιδέα 6.5 αποτέλεσε μέρος της ιδέας 6.4, χωρίς όμως να παρουσιάζει οποιοδήποτε 

συλλογισμό σε σχέση με τη μείωση του μεγέθους της σκιάς του αντικειμένου. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο από την  ΠΟ4 σε προπειραματικό στάδιο (22%). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της υποκατηγορίας 6.6 στην οποία 

υποστηρίζεται πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μεγαλώνει αισθητά και το σχήμα της σκιάς παραμένει το 
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ίδιο. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες. Παρόλα αυτά, μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις οι 3 ομάδες παρουσίασαν διαφορετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στην 

ΟΕ3 παρουσιάστηκε μικρή αύξηση του ποσοστού της ιδέας 6.6 μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Αντίθετα, στις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4 παρουσιάστηκε ελαφρά μείωση του 

ποσοστού της αναφερόμενης ιδέας μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ4=14%, 

ΠΟ4=11%). Στην υποκατηγορία 6.7 αναφέρεται μια άλλη εναλλακτική ιδέα κατά την 

οποία υποστηρίζεται πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται, τότε 

το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου και το σχήμα της παραμένει το ίδιο ή μικρότερο, γιατί 

η απόσταση μεταξύ αντικειμένου και οθόνης παραμένει σταθερή. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 14% σε προπειραματικό στάδιο από τις ΟΕ3 και ΟΕ4 ενώ 

μειώνεται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ3=0%, ΟΕ4=8%). Αντίθετα, η ΠΟ4 

παρουσιάζει μια μικρή αύξηση της συγκεκριμένης ιδέας μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

(από 6% σε 11%). Η υποκατηγορία 6.8 παρουσιάζει μια ιδέα η οποία προσεγγίζει το 

φαινόμενο με εμπειρικό κυρίως τρόπο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως όταν η απόσταση 

φωτεινής πηγής και αντικειμένου αυξάνεται τότε δεν θα σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί 

το φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη (ενδεχομένως να σχηματίζεται αμυδρή σκιά 

ακανόνιστου σχήματος). Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο ποσοστό 

πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες, με την ΠΟ4 να επιτυγχάνει τη 

μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό εμφάνισης της σε μεταπειραματικό στάδιο (μείωση 

16%). 

 

Οι εναλλακτικές ιδέες που παρουσιάστηκαν στις υποκατηγορίες 6.9 και 6.10 σε 

προπειραματικό στάδιο από όλες τις ομάδες έπαψαν να υφίστανται μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (εξαιρείται μια περίπτωση της ΟΕ4 στην ιδέα 6.9). Η ιδέα 6.9 αναφερόταν 

στη μεταβολή του μεγέθους της σκιάς σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. 

Από την άλλη, η ιδέα 6.10 (η οποία δεν παρουσιάστηκε από την ΠΟ4) στηρίχθηκε στην 

ίδια ιδέα αναφέροντας επιπρόσθετα πως όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου 

αυξάνεται (σε πολύ μεγάλη απόσταση) τότε δεν θα σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί το 

φως δεν θα φτάνει μέχρι την οθόνη. Συνολικά, οι 3 ομάδες δεν φαίνεται να 

διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς τις μετατοπίσεις που παρουσιάζουν στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή της κατηγορίας 6. Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται μια τάση για 

μεγαλύτερη μετατόπιση των ιδεών των ατόμων προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα από 

την ΠΟ4. 
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Πίνακας 67. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και την οθόνη 
 

Κατηγορία 6 
Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το 

αντικείμενο και την οθόνη 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
6.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ 

μακριά από την οθόνη, το μέγεθος της σκιάς θα μειωθεί κατά πολύ σε 
σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά και η μέγιστη μείωση που μπορεί να 
έχει η σκιά είναι στις διαστάσεις του πραγματικού μεγέθους του τριγώνου. 
Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα για τεκμηρίωση του αναφερόμενου 
συλλογισμού. 

 

2% (1) 10% (4) 3% (1) 8% (3) 6% (2) 22% (8) 

 
6.2. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Όταν ένας λαμπτήρας τοποθετηθεί πολύ 

μακριά από την οθόνη το μέγεθος της σκιάς που σχηματίζεται θα μειωθεί 
σημαντικά σε σχέση με όταν βρίσκεται πιο κοντά και η μέγιστη μείωση 
που μπορεί να παρατηρηθεί είναι στις πραγματικές διαστάσεις του 
αντικειμένου/τριγώνου (δεν συνοδεύεται από διάγραμμα για τεκμηρίωση 
του συλλογισμού). 

 

0% (0) 5% (2) 3% (1) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
6.3. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου είναι πολύ μεγάλη τότε η 

σκιά που δημιουργείται στην οθόνη έχει ακανόνιστο 
σχήμα/παραλληλόγραμμο/κύκλος. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
πραγματοποιείται διάγραμμα πρόσοψης της σκιάς. 

 
 
 

5% (2) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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6.4. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά και το σχήμα της 
παραμένει το ίδιο. Το τρίγωνο σταματάει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν 
σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά. 

 

26%(11) 57% (24) 25% (9) 61% (22) 11% (4) 50% (18) 

 
6.5. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου μεγαλώνει σε μεγάλη 

απόσταση τότε το μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μικραίνει αισθητά. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 22% (8) 0% (0) 

 
6.6. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 

μέγεθος της σκιάς του τριγώνου μεγαλώνει αισθητά και το σχήμα της 
παραμένει το ίδιο. 

 

17% (7) 21% (9) 22% (8) 14% (5) 22% (8) 11% (4) 

6.7. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε το 
μέγεθος της σκιάς του τριγώνου και το σχήμα της παραμένει το ίδιο ή 
μικρότερο γιατί η απόσταση αντικειμένου - οθόνης παραμένει σταθερή. 

 

14% (6) 0% (0) 14% (5) 8% (3) 6% (2) 11% (4) 

 
6.8. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται τότε δεν θα 

σχηματιστεί κάτι στην οθόνη γιατί το φως δεν φτάνει μέχρι την οθόνη - θα 
είναι πολύ μακριά (ή αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). 

 

14% (6) 5% (2) 11% (4) 0% (0) 22% (8) 6% (2) 

 
6.9. Το μέγεθος της σκιάς μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την 

ταχύτητα του φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η 
ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη/μικρότερη σε μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 

14% (6) 0% (0) 17% (6) 3% (1) 11% (4) 0% (0) 

 
6.10. Όταν η απόσταση πηγής φωτός και αντικειμένου αυξάνεται σημαντικά 5% (2) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
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τότε δεν σχηματίζεται σκιά στην οθόνη γιατί το φως δεν θα φτάνει μέχρι 
την οθόνη (ή αμυδρή σκιά ακανόνιστου σχήματος). Το μέγεθος της σκιάς 
μεταβάλλεται σύμφωνα με την ένταση ή την ταχύτητα του φωτός. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός ή η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη σε 
μέγεθος θα είναι η σκιά. 

 
 
6.11. Άσχετη απάντηση/Καμία απάντηση. 
 

2% (1) 2% (1) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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7.4.7.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
 

Η κατηγορία 7 περιλαμβάνει όλες τις ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο των αναμείξεων 

των χρωμάτων στις βαφές για τις 3 ομάδες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη φάση της 

έρευνας. Στον Πίνακα 68 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο 

αναφοράς των αποτελεσμάτων των αναμείξεων των βαφών (πριν και μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις) από τις 3 ομάδες. Από τα αποτελέσματα της παρούσας κατηγορίας φαίνεται 

πως οι μανθάνοντες έχουν συγκεκριμένες απόψεις σε σχέση με τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές οι οποίες αν και δεν συνάδουν με την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 

στο συγκεκριμένο θέμα, δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο.  

 

Οι υποκατηγορίες ιδεών 7.1 και 7.2 αναφέρονται στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε 

σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, όπου φαίνεται πως η συντριπτική 

πλειοψηφία όλων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν υποστήριξαν τη 

συγκεκριμένη αντίληψη σε προπειραματικό στάδιο. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, αφού όλα σχεδόν τα άτομα σε κάθε 

πειραματική συνθήκη είναι σε θέση να εκφράσουν με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο τις 

κατάλληλες αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. 

 

Στις υποκατηγορίες ιδεών 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6 παρουσιάζονται συγκεκριμένες 

εναλλακτικές ιδέες οι οποίες αναφέρονται σε αναμείξεις διαφόρων χρωμάτων και 

συνδέονται άμεσα  μεταξύ τους αφού σχετίζονται με εμπειρίες των ατόμων στις βαφές.  Τα 

κύρια χρώματα που αναφέρονται και παρουσιάζονται οι αναμείξεις τους είναι το κόκκινο, 

το κίτρινο και το μπλε, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ιδιαίτερη αναφορά στο μαύρο 

και το άσπρο. Συγκεκριμένα, το μαύρο και το άσπρο παρουσιάζονται είτε ως χρώματα που 

δεν μπορούν να δημιουργηθούν από αναμείξεις άλλων χρωμάτων, είτε παρουσιάζονται 

αναμείξεις τους για τη δημιουργία ανοιχτόχρωμων ή σκουρόχρωμων χρωμάτων. Τα 

ποσοστά εμφάνισης των συγκεκριμένων ιδεών είναι ιδιαίτερα υψηλά σε προπειραματικό 

στάδιο σε όλες τις ομάδες. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα των 

επιστημονικά αποδεκτών ιδεών 7.1 και 7.2, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

παρουσιάζονται μηδενικά ποσοστά στις αντίστοιχες εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με τις 

κύριες αναμείξεις των χρωμάτων στια βαφές, αφού σε όλες τις ομάδες παρατηρείται 

πλήρης αντίληψη των αποτελεσμάτων ανάμειξης των χρωμάτων στις βαφές. 
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Πίνακας 68. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 7 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
7.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το 

κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο                                                                        
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό                                                                            
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα 

 

5% (2) 19% (8) 0% (0) 39% (14) 0% (0) 11% (4) 

 
7.2. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το 

κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο                                                               
Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό                                                                        
Μπλε: Κυανό + Ματζέντα                                                          
Κόκκινο+Μπλε+Πράσινο=Μαύρο 
 

0% (0) 76% (32) 0% (0) 56% (20) 0% (0) 89% (32) 

 
7.3.Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 

σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Τα επικρατέστερα βασικά 
χρώματα που αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο και οι 
κύριες αναμείξεις είναι:  
Κόκκινο + κίτρινο = πορτοκαλί                                                                 
Μπλε + κόκκινο = μωβ                                                                               
Μπλε + κίτρινο = πράσινο 
 

31%(13) 5% (2) 53%(19) 6% (2) 50%(18) 0% (0) 
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7.4. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 
σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Το μαύρο και το άσπρο είναι 
χρώματα που δεν μπορούν να φτιαχτούν από άλλα (είναι βασικά). 

 

7% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 22% (8) 0% (0) 

 
7.5. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 

σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Με το άσπρο δημιουργείται το 
ροζ και το γαλάζιο (ή προκύπτουν πιο ανοιχτόχρωμα χρώματα ή 
σκουρόχρωμα χρώματα). 

 

31%(13) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
7.6. Αναφορά διαφόρων χρωμάτων ως κυρίων και αναμείξεων που 

σχετίζονται με εμπειρίες στη ζωγραφική. Τα επικρατέστερα χρώματα που 
αναφέρονται είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο και οι κύριες 
αναμείξεις είναι: κόκκινο+κίτρινο=πορτοκαλί, μπλε+κόκκινο=μωβ, 
μπλε+κίτρινο=πράσινο. Με το άσπρο δημιουργούνται πιο ανοιχτόχρωμα 
χρώματα ή σκουρόχρωμα χρώματα και η ανάμειξη του μαύρου και του 
άσπρου δίνει γκρίζο χρώμα. 

 

26%(11) 0% (0) 42%(15) 0% (0) 22% (8) 0% (0) 
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7.4.8.Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
 

Στην κατηγορία 8 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση 

των χρωμάτων στις βαφές σε κύρια χρώματα, δευτερεύοντα χρώματα και 

συμπληρωματικά χρώματα. Όπως φαίνεται και μέσα από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 

7, η συντριπτική πλειοψηφία των μανθανόντων σε όλες τις πειραματικές συνθήκες 

διατηρεί ένα εναλλακτικό πρότυπο ανάμειξης και κατηγοριοποίησης των χρωμάτων στις 

βαφές, το οποίο στηρίζεται στις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες τους με αναμείξεις χρωμάτων. 

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως μέσα από τις διδακτικές παρεμβάσεις στο αντίστοιχο 

διδακτικό υλικό, αναπτύσσεται η επιστημονικά αποδεκτή γνώση σε σχέση με τις 

αναμείξεις των χρωμάτων και την κατηγοριοποίηση τους στις βαφές. Στον Πίνακα 69 

παρουσιάζονται όλες οι ιδέες των ατόμων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προσπάθειας 

τους για κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην υποκατηγορία 8.1 όπου ομαδοποιούνται 

όλες οι επιστημονικά αποδεκτές ιδέες που εκφράστηκαν σε σχέση με την 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές, φαίνεται πως η ΠΟ4 επιτυγχάνει τη 

μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό εμφάνισης της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας σε 

μεταπειραματικό στάδιο (ΟΕ3=57%, ΟΕ4=75%, ΠΟ4=83%). Αντίθετα, δεν βρέθηκε 

κάποιο άτομο από τις 3 ομάδες που να είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσει τα χρώματα στις 

βαφές σε προπειραματικό στάδιο.  

 

Από την άλλη, οι ιδέες που εμφανίζονται στις υποκατηγορίες 8.2, 8.3 και 8.4 

παρουσιάζουν συσχετιζόμενες αντιλήψεις σε σχέση με τη λειτουργία διαφόρων χρωμάτων 

ως κυρίων όπως είναι το μπλε, το κίτρινο, το κόκκινο, το άσπρο και το μαύρο, 

αναφέροντας πως με τη χρήση κάποιων ή όλων των αναφερόμενων χρωμάτων μπορούν να 

παραχθούν όλα τα άλλα χρώματα. Στις περιπτώσεις των ιδεών 8.2 και 8.4 παρατηρούνται 

ολικές μετατοπίσεις των ιδεών μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις κυρίως προς την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Αντίθετα, η ιδέα 8.3 εμφανίζεται και σε μεταπειραματικό 

στάδιο σε χαμηλότερα αλλά υπολογίσιμα ποσοστά (ΟΕ3=14%, ΟΕ4=14%, ΠΟ4=17%). Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζει το μαύρο και το άσπρο χρώμα ως τα βασικά (κύρια) 

χρώματα στις βαφές, υποστηρίζοντας πως δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από 

αναμείξεις άλλων χρωμάτων. Στην περίπτωση της ιδέας 8.6, αναφέρονται επιπρόσθετα και 
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άλλα χρώματα ως κύρια στη βάση του συλλογισμού πως τα κύρια χρώματα μπορούν με τις 

αναμείξεις τους να δημιουργήσουν όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Σε αυτή την ιδέα 

παρουσιάζονται υπολογίσιμα ποσοστά πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, 

παρουσιάζονται σημαντικές μειώσεις σε όλες τις πειραματικές συνθήκες μετά τη 

διδακτική παρέμβαση με τη μεγαλύτερη μείωση να εμφανίζεται στην ΠΟ4. 

 

Στην ιδέα 8.5 υποστηρίζεται πως όλα τα χρώματα μπορούν να παραχθούν από άλλα 

χρώματα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν χρώματα που να μην μπορούν να παραχθούν από 

άλλα χρώματα. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε χαμηλά ποσοστά πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζει χαμηλή μείωση σε 

μεταπειραματικό στάδιο σε όλες τις ομάδες. Από την άλλη, 4 άτομα της ΟΕ3 

υποστηρίζουν σε μεταπειραματικό στάδιο πως το άσπρο χρώμα συγκαταλέγεται ανάμεσα 

στο κυανό, το κίτρινο και το ματζέντα ως κύριο χρώμα στις βαφές. Η αναφερόμενη ιδέα 

δεν αναφέρεται σε κάποιο στάδιο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Παράλληλα, 1 άτομο της 

ίδιας ομάδας αναφέρει σε προπειραματικό στάδιο πως τα βασικά χρώματα ορίζονται ως τα 

έντονα χρώματα που δεν επηρεάζονται όταν αναμειγνύονται με άλλα χρώματα. Συνολικά, 

τα αποτελέσματα της κατηγορίας 8 συνάδουν με τα αποτελέσματα της κατηγορίας 7, 

παρουσιάζοντας την ΠΟ4, ως την ομάδα που εμφανίζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 

κατανόηση της ανάμειξης και της κατηγοριοποίησης των χρωμάτων στις βαφές. 

7.4.9.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το 
Φως 
 
Στην κατηγορία 9 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που σχετίζονται με την ανάμειξη των κυρίων 

χρωμάτων στις βαφές σε μια νέα εφαρμογή στην οποία πραγματοποιείται αναφορά σε 

προβολείς έγχρωμων δεσμών φωτός χωρίς να ζητείται από τους μανθάνοντες να 

εντοπίσουν αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός. Συγκεκριμένα, ζητείται από αυτούς να 

εντοπίσουν υποκατάστατα των προβολέων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά, χρώματα στις 

βαφές. Στον Πίνακα 70 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο πλαίσιο της νέας 

εφαρμογής των αναμείξεων των χρωμάτων στις βαφές.    Γε
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Πίνακας 69. Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 
 

Κατηγορία 8 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
8.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα:  Εάν έχει στη διάθεση του κάποιος τα τρία 

κύρια χρώματα (κυανό, ματζέντα, κίτρινο) μπορεί να παραγάγει όλα τα 
υπόλοιπα χρώματα χρησιμοποιώντας τα τρία βασικά χρώματα σε 
διαφορετικές αναλογίες και με διαφορετικές αναμείξεις. Από τα βασικά 
χρώματα δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα. Τα κύρια χρώματα δεν 
μπορούν να δημιουργηθούν από τα άλλα χρώματα. 

 

0% (0) 57% (24) 0% (0) 75% (27) 0% (0) 83% (30) 

 
8.2. Τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και μπλε δεν μπορούν να σχηματιστούν από 

άλλα χρώματα και είναι τα βασικά χρώματα. 
 

14% (6) 0% (0) 17% (6) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
8.3. Το μαύρο και το άσπρο είναι τα βασικά χρώματα γιατί δεν μπορούν να 

παραχθούν από άλλα χρώματα. 
 

19% (8) 14% (6) 31%(11) 14% (5) 33%(12) 17% (6) 

 
8.4. Τα βασικά χρώματα που είναι το κόκκινο, το μπλε, το κίτρινο, το μαύρο 

και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Όλα τα άλλα 
χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά. 

 

21% (9) 0% (0) 17% (6) 0% (0) 28%(10) 0% (0) 

 
8.5. Όλα τα χρώματα μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα-δεν υπάρχουν 

χρώματα που να μην παράγονται από άλλα. 
17% (7) 2% (1) 17% (6) 11% (4) 6% (2) 0% (0) Γε
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8.6. Αναφέρονται διάφορα χρώματα ως κύρια με το συλλογισμό πως τα κύρια 
χρώματα δημιουργούν όλα τα υπόλοιπα χρώματα και για αυτό 
ονομάζονται κύρια. 

 

26%(11) 14% (6) 8% (3) 0% (0) 22% (8) 0% (0) 

 
8.7.  Τα βασικά χρώματα που είναι το κυανό, το ματζέντα, το κίτρινο, και το 

άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. Όλα τα άλλα 
χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά.  

 

0% (0) 10% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
8.8. Τα βασικά χρώματα είναι τα έντονα χρώματα, τα οποία δεν επηρεάζονται 

όταν αναμειγνύονται με άλλα χρώματα. 
 

2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
8.9. Άσχετη απάντηση/καμία απάντηση. 
 

0% (0) 2% (1) 11% (4) 0% (0) 0% (2) 0% (0) 
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Μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 9.1 

φαίνεται πως σε προπειραματικό στάδιο οι μανθάνοντες δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν 

τις επιστημονικά αποδεκτές αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές (αποτέλεσμα το οποίο 

φαίνεται και μέσα από τις κατηγορίες 7 και 8). Αντίθετα, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

φαίνεται πως η ΠΟ3 επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μετατόπιση των ιδεών των μανθανόντων 

προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, όπου παρουσιάζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής 

που περιγράφηκε προηγουμένως, όλα τα κύρια χρώματα στις βαφές και οι μεταξύ τους 

αναμείξεις (ΟΕ3=62%, ΟΕ4=36%, ΠΟ4=94%). Από την άλλη, φαίνεται πως ένα μεγάλο 

ποσοστό ατόμων των ομάδων ελέγχου ΟΕ3 και ΟΕ4, υποστηρίζει μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις πως οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις 

αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές (ΟΕ3=21%, ΟΕ4=44%). Η συγκεκριμένη ιδέα (9.2) 

παρουσιάζεται μόνο από 2 άτομα σε μεταπειραματικό στάδιο από την ΠΟ4. Ελάχιστα 

άτομα από τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4 αναφέρουν πως οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως 

διαφέρουν από τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, χωρίς να διευκρινίζουν ποια είναι 

τα κύρια χρώματα στις βαφές ή πως αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους (9.3). 

 

Επιπρόσθετα, μέσα από τα αποτελέσματα της υποκατηγορίας 9.4, διαπιστώνεται πως 

κάποια άτομα έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις σε σχέση με τα κύρια χρώματα του φωτός 

(αναφορά στο μπλε, το κόκκινο και το πράσινο σε προπειραματικό στάδιο). Παρόλα αυτά, 

τα συγκεκριμένα άτομα δεν αναφέρουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εφαρμογής τα 

κύρια χρώματα των βαφών και τις μεταξύ τους αναμείξεις. Παράλληλα, 1 άτομο της ΟΕ3 

αναφέρει σε μεταπειραματικό στάδιο τα χρώματα κυανό, κίτρινο, ματζέντα και άσπρο ως 

κύρια χρώματα στις βαφές διαχωρίζοντας τα από τα κύρια χρώματα του φωτός (9.5). 

 

Συνολικά, μέσα από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 9 φαίνεται πως η μεγαλύτερη 

εμβάθυνση στις αναμείξεις και στην κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές 

επιτεύχθηκε στην ΠΟ4, αφού σε αυτήν παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις προς 

την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στο πλαίσιο της νέας εφαρμογής των χρωμάτων των 

βαφών ως υποκατάστατων των χρωμάτων του έγχρωμου φωτός και των αναμείξεων τους.  Γε
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Πίνακας 70. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το Φως 
 

Κατηγορία 9 
Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση με το φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
9.1. Επιστημονικά Αποδεκτή ιδέα: Τα κύρια χρώματα στις βαφές είναι το 

κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο. Οι κύριες αναμείξεις στις βαφές είναι: 
        Κόκκινο: Ματζέντα + Κίτρινο                                                                  

Πράσινο: Κίτρινο + Κυανό                                                           
Μπλε:Κυανό+Ματζέντα                                                               
Κόκκινο+Μπλε+Πράσινο=Μαύρο 

 

5% (2) 62% (26) 0% (0) 36% (13) 0% (0) 94% (34) 

 
9.2. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις 

αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Αναφέρεται πως οι αναμείξεις των 
προβολέων στο φως είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αναμείξεις των 
χρωμάτων στις βαφές. 

 

90%(38) 21% (9) 97%(35) 44% (16) 89%(32) 6% (2) 

 
9.3. Οι αναμείξεις των χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις στις 

βαφές, χωρίς να διευκρινίζεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο 
διαφέρουν. 

 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 8% (3) 6% (2) 0% (0) 

 
9.4. Τα βασικά χρώματα στο φως είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. 
 
 
 

2% (1) 12% (5) 0% (0) 11% (4) 6% (2) 0% (0) Γε
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9.5. Κύρια χρώματα στις βαφές είναι το κυανό, το κίτρινο, το ματζέντα και το 
άσπρο. 

 
0% (0) 2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
9.6. Άσχετη απάντηση/καμία απάντηση. 
 

2% (1) 2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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7.4.10.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 
 

Τα αποτελέσματα της κατηγορίας 10 καταδεικνύουν πως τουλάχιστον σε προπειραματικό 

στάδιο όλες οι προϋπάρχουσες ιδέες των ατόμων σε σχέση με τις αναμείξεις στο έγχρωμο 

φως, σχετίζονται κυρίως με τις εμπειρίες που έχουν στις βαφές. Παρόλα αυτά, φαίνεται 

πως μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων κατανοεί τη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και στο έγχρωμο φως. 

Στον Πίνακα 71 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν τόσο πριν όσο και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με τις αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός. 

 

Αρχικά, η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε σχέση με την αναγνώριση των αναμείξεων των 

χρωμάτων στο φως και την κατηγοριοποίηση τους σε κύρια, δευτερεύοντα και 

συμπληρωματικά δεν παρουσιάζεται σε προπειραματικό στάδιο (εξαίρεση αποτελεί 1 

άτομο της ΟΕ3). Παρόλα αυτά, σε μεταπειραματικό στάδιο η συντριπτική πλειοψηφία 

όλων των ομάδων παρουσίασε την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 10.1 (ΟΕ3=69%, 

ΟΕ4=97%, ΠΟ4=94%). Όπως φαίνεται από τα ποσοστά της συγκεκριμένης ιδέας, η ΟΕ3 

ήταν η ομάδα που πέτυχε το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με την αναγνώριση και την 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως σε αντίθεση με τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4 οι 

οποίες πέτυχαν σχεδόν απόλυτο ποσοστό επιτυχίας. Από την άλλη, η ιδέα 10.2 

παρουσίασε την πιο κοινότυπη ιδέα ανάμεσα στους μανθάνοντες σε προπειραματικό 

στάδιο. Η συγκεκριμένη ιδέα περιλάμβανε τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και 

στις εμπειρίες που είχαν στη ζωγραφική επεξηγώντας τις αναμείξεις των χρωμάτων στο 

φως χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση ανάμεσα στα χρώματα σε 

κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά. Στη συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο και από τις 3 ομάδες, με την ΠΟ4 να 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (ΠΟ4=94%). 

 

Σε πιο χαμηλό ποσοστό εμφανίζεται η ιδέα 10.3, αποκλειστικά σε προπειραματικό στάδιο 

και από τις 3 ομάδες (ΟΕ3=14%, ΟΕ4=8%, ΠΟ4= 6%). Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζει 

το συλλογισμό πως τα δευτερεύοντα χρώματα ονομάζονται τα χρώματα που προκύπτουν 

από τα κύρια χρώματα. Ωστόσο, οι αναμείξεις που παρουσιάζονται στηρίζονται στις 

εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική (βαφές). Η αναφερόμενη ιδέα δεν παρουσιάζεται σε 

κάποια ομάδα μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη μετατόπιση 

των ατόμων προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. 
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Σε αμελητέο ποσοστό παρουσιάζονται οι ιδέες 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 και 10.8 από τις 

ομάδες ελέγχου, κυρίως σε προπειραματικό στάδιο. Οι συγκεκριμένες ιδέες δεν αποτελούν 

διαδεδομένες ιδέες των ατόμων αφού αναφέρονται από 1 ή 2 άτομα σε κάθε περίπτωση. 

Οι συγκεκριμένες ιδέες υποστηρίζουν εναλλακτικές αντιλήψεις των ατόμων όπως: α) τα 

συμπληρώματα των κυρίων χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν κάτι στα βασικά, β) τα 

συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις 2 ή 

περισσοτέρων χρωμάτων, γ) τα δευτερεύοντα χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα 

είναι τα ίδια χρώματα και είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων 

χρωμάτων, δ) τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων και τα 

συμπληρωματικά χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των δευτερευόντων χρωμάτων ή 

των τριών κυρίων ή των κυρίων με άλλα δευτερεύοντα χρώματα, ε) συμπληρωματικά 

χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα χρώματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάμειξη χρωμάτων για την παραγωγή δευτερευόντων χρωμάτων. Σε όλες τις 

αναφερόμενες περιπτώσεις όλες οι αναμείξεις πραγματοποιούνται με βάση τις εμπειρίες 

των ατόμων στις βαφές. Συνολικά, από τις εναλλακτικές ιδέες των ατόμων που 

παρουσιάστηκαν σε προπειραματικό στάδιο, φαίνεται πως εκτός από την αδυναμία των 

ατόμων στην αναγνώριση των χρωμάτων στο φως, παρουσιάστηκε έλλειψη εμπειριών 

στην κατηγοριοποίηση των χρωμάτων και αδυναμία στην επεξήγηση της έννοιας των 

συμπληρωματικών χρωμάτων. Το συγκεκριμένο γεγονός διαφαίνεται και από την ιδέα 

10.9, στην οποία παρά την αναγνώριση όλων των συνδυασμών των κυρίων και των 

δευτερευόντων χρωμάτων, δεν αναγνωρίζονται τα συμπληρωματικά χρώματα. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται σε αμελητέο ποσοστό, εμφανίζεται 

αποκλειστικά και από τις 3 ομάδες σε μεταπειραματικό στάδιο.   
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Πίνακας 71. Ιδέες σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 
 

Κατηγορία 10 
Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 4 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
10.1.Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Κατάλληλη αναγνώριση όλων των 

κυρίων, των δευτερευόντων και των συμπληρωματικών χρωμάτων και 
των συνδυασμών των κυρίων χρωμάτων. 

 

2% (1) 69% (29) 0% (0) 97% (35) 0% (0) 94% (34) 

 
10.2.Γίνονται οι αναμείξεις χρωμάτων με βάση τις εμπειρίες των ατόμων 

στη ζωγραφική, χωρίς να διευκρινίζονται τα κύρια, τα δευτερεύοντα και 
τα συμπληρωματικά χρώματα, με βάση κάποιο σκεπτικό/κανόνα. 

 

67%(28) 21% (9) 72%(26) 0% (0) 94%(34) 0% (0) 

 
10.3.Τα δευτερεύοντα χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις 

αναμείξεις των βασικών χρωμάτων. Οι αναμείξεις των έγχρωμων 
δεσμών φωτός γίνονται με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 

 

14% (6) 0% (0) 8% (3) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 

 
10.4.Τα συμπληρώματα των κυρίων χρωμάτων είναι αυτά που προσθέτουν 

κάτι στα βασικά ή είναι οι κοινές περιοχές του διαγράμματος. Οι 
αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στη ζωγραφική. 

 

5% (2) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.5.Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που προκύπτουν από τις 

αναμείξεις 2 ή περισσοτέρων χρωμάτων. Γίνονται αναμείξεις των 
χρωμάτων με βάση την εμπειρία των ατόμων στις βαφές. 

5% (2) 2% (1) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
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10.6.Τα δευτερεύοντα χρώματα και τα συμπληρωματικά χρώματα είναι τα 
ίδια χρώματα και είναι αυτά που προκύπτουν από τις αναμείξεις των 
κυρίων χρωμάτων. Οι αναμείξεις γίνονται με βάση την εμπειρία των 
ατόμων στις βαφές. 

 

5% (2) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.7. Συμπληρωματικά χρώματα ονομάζονται τα κύρια χρώματα ή τα 

χρώματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμειξη χρωμάτων για την 
παραγωγή δευτερευόντων χρωμάτων. Δευτερεύοντα ονομάζονται τα 
χρώματα που παράγονται από τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων. Οι 
αναμείξεις γίνονται με βάση τις εμπειρίες των ατόμων στις βαφές. 

 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.8. Τα δευτερεύοντα χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των κυρίων 

και τα συμπληρωματικά χρώματα παράγονται από την ανάμειξη των 
δευτερευόντων χρωμάτων ή των τριών κυρίων ή διαφορετικών 
αναλογιών ή των κυρίων με άλλα δευτερεύοντα. Όλες οι αναμείξεις 
πραγματοποιούνται με βάση τις γνώσεις των ατόμων στη ζωγραφική. 

 

2% (1) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
10.9. Αναγνώριση όλων των συνδυασμών των δευτερευόντων χρωμάτων. 

Δεν αναγνωρίζονται τα συμπληρωματικά χρώματα. 
 

0% (0) 7% (3) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 6% (2) 
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7.4.11.Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 
 

Η κατηγορία 11 περιλάμβανε όλες τις ιδέες που πρόεκυψαν στο πλαίσιο της 

διαγραμματικής πρόβλεψης αποτελέσματος σε οθόνη, σε ενδεχόμενη ανάμειξη έγχρωμων 

δεσμών φωτός με τη χρήση διαφράγματος. Στον Πίνακα 72 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες 

που προέκυψαν στην αναφερόμενη περίπτωση από όλες τις ομάδες σε προπειραματικό και 

μεταπειραματικό στάδιο. Μέσα από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 11 διαφαίνεται πως 

η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις ήταν σε θέση να 

αναφέρουν την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα και να την τεκμηριώσουν, με την εφαρμογή 

του κατάλληλου διαγράμματος.    

 

Στην περίπτωση της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας, φαίνεται πως ελάχιστα άτομα ήταν σε 

θέση πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις να προβλέψουν με επιστημονικά αποδεκτό 

τρόπο το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε στην οθόνη, αναφέροντας τις έγχρωμες φωτεινές 

περιοχές της μπλε, κόκκινης και ματζέντα ακτινοβολίας που παρουσιάζονταν στην οθόνη 

(ο συλλογισμός συνοδευόταν από το απαραίτητο διάγραμμα). Μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις αυξήθηκε κατακόρυφα το ποσοστό της αναφερόμενης ιδέας σε όλες τις 

ομάδες, με την ΠΟ4 να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη αύξηση στην εμφάνιση της ιδέας 11.1 

(ΟΕ3=45%, ΟΕ4=47%, ΠΟ4=89%). 

 

Η ιδέα 11.2 εμφανίστηκε μόνο από τις ομάδες ελέγχου κυρίως σε προπειραματικό στάδιο 

παρουσιάζοντας ένα διάγραμμα πρόσοψης μιας κόκκινης (ή απόχρωσης κόκκινης) 

κυκλικής φωτεινής περιοχής στην οθόνη. Η αναφερόμενη ιδέα δεν εμφανίστηκε σε 

μεταπειραματικό στάδιο, πέρα από 2 άτομα της ΟΕ4. Από την άλλη, στην υποκατηγορία 

11.3 παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα αφού η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζει ελαφρά αύξηση μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στις ομάδες ελέγχου ενώ 

στην ΠΟ4 παραμένει στο ίδιο ποσοστό. Στην ιδέα 11.3 παρουσιάζεται το επιστημονικά 

αποδεκτό διάγραμμα και αναφέρεται πως στο κέντρο θα σχηματιστεί ματζέντα φωτεινή 

περιοχή. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται λανθασμένος συλλογισμός σε σχέση με την 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στις διαφορετικές περιοχές της οθόνης (π.χ. αναφέρεται 

πως θα υπάρχει ματζέντα φως στην περιοχή που θα υπάρχει μόνο μπλε ή κόκκινο φως). Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε αυξημένο ποσοστό μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

στις 2 από τις 3 ομάδες (ΟΕ3=17%, ΟΕ4=19%, ΠΟ4=11%).  
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Η εναλλακτική ιδέα 11.4 παρουσιάζει με επιστημονικά μη αποδεκτό τρόπο το διάγραμμα 

της πειραματικής διάταξης, αφού οι φωτεινές δέσμες καταλήγουν σε δύο διαφορετικά 

μέρη της οθόνης με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κάποιο μέρος με ματζέντα φως. 

Παράλληλα, παρουσιάζονται περιοχές με διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων 

γεγονός που επιδεικνύει την αδυναμία κατανόησης της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. 

Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται σε μικρό αλλά υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο μειώνεται ελάχιστα σε όλες τις 

ομάδες (με εξαίρεση την ΠΟ4 στην οποία δεν εμφανίζεται καθόλου).   

 

Στην υποκατηγορία 11.5 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα την 

ακτινοβολία της κάθε πηγής φωτός (κυρίως διάγραμμα πρόσοψης). Συγκεκριμένα, 

εμφανίζονται ακτίνες φωτός να καταλήγουν στην οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία 

του φωτός από κάθε πηγή χωριστά. Η παρουσίαση της φωτεινής κηλίδας που σχηματίζεται 

στο κέντρο έχει χρώμα καφέ/πράσινο/μωβ/ματζέντα κλπ. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάζεται μόνο από τις ομάδες ελέγχου κυρίως σε προπειραματικό στάδιο 

(ΟΕ3=26%, ΟΕ4=22%), ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάζεται σε ελάχιστο 

ποσοστό. Ανάλογα αποτελέσματα, με χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται και στην 

υποκατηγορία 11.6 στην οποία αναφέρονται τα χρώματα κόκκινο, μπλε και μωβ φωτεινές 

περιοχές στην οθόνη, με το μωβ να αποτελεί την περιοχή της ανάμειξης των έγχρωμων 

δεσμών φωτός. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της ιδέας 11.7 παρουσιάζονται στην οθόνη 

χρώματα όπως γαλάζιο, ροζ, πράσινο, μαύρο, άσπρο ή κόκκινο σύμφωνα με τις αναμείξεις 

που συμβαίνουν ανάμεσα στις φωτεινές πηγές και ανάμεσα στις φωτεινές πηγές και στην 

οθόνη. Αναφέρεται παράλληλα πως στις βαφές και στο φως οι αναμείξεις των χρωμάτων 

γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται αποκλειστικά από τις 

ομάδες ελέγχου σε προπειραματικό στάδιο (ΟΕ3=12%, ΟΕ4=22%). 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στην ΟΕ3 κάποια άτομα θεώρησαν πως στη θέση του 

διαφράγματος υπάρχει μπλε και κόκκινο φίλτρο παρουσιάζοντας το κατάλληλο διάγραμμα 

στη βάση του συγκεκριμένου συλλογισμού. Η ιδέα 11.8 παρουσιάστηκε κυρίως σε 

μεταπειραματικό στάδιο από τις ομάδες ελέγχου (ΟΕ3 και ΟΕ4). Από την άλλη, 4 άτομα 

της ΟΕ3 παρουσίασαν σε προπειραματικό στάδιο το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα 

χωρίς να αναφέρουν οποιοδήποτε χρώμα ανάμειξης φωτός στην οθόνη (αναφορά μόνο σε 

κόκκινη και μπλε κηλίδα στην οθόνη) (ιδέα 11.9). Η υποκατηγορία 11.10 παρουσιάζει μια 

άλλη παραλλαγή εναλλακτικής ιδέας αφού υποστηρίζει πως όπου υπάρχει μόνο μπλε φως 

στα δεξιά του διαγράμματος (σύμφωνα με το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα) γίνεται 
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αναφορά ότι θα σχηματιστεί ματζέντα ή κόκκινο φως και αντίστροφα, χωρίς να 

αναφέρεται πως στο κέντρο θα σχηματιστεί ματζέντα φως. Ελάχιστα άτομα παρουσίασαν 

τη συγκεκριμένη ιδέα πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες (η ΠΟ4 

δεν παρουσίασε τη συγκεκριμένη ιδέα μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις). Στο ίδιο πλαίσιο, 

η ιδέα 11.11 παρουσιάζει το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα χωρίς να γίνεται 

κατανοητή η πειραματική διάταξη με βάση τις πηγές φωτός που εκπέμπουν συγκεκριμένο 

φως. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε κυρίως σε προπειραματικό στάδιο από τις ΟΕ4 

και ΠΟ4, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσιάστηκε μόνο από 2 άτομα της ΟΕ3.     

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ιδέας 11.12, στην οποία 

εμφανίζεται το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα σε σχέση με τη διάδοση του φωτός και 

αναφέρεται λανθασμένα το χρώμα της ανάμειξης των φωτεινών δεσμών στη φωτεινή 

περιοχή που εμφανίζεται στην οθόνη. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται αποκλειστικά 

από την ΠΟ4 μόνο σε προπειραματικό στάδιο, ενώ δεν παρουσιάζεται από άλλη ομάδα σε 

οποιοδήποτε σημείο των διδακτικών παρεμβάσεων. 

 

Συνολικά, μέσα από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 11, φαίνεται πως η ΠΟ4 επιτυγχάνει 

τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις των εναλλακτικών ιδεών που προέκυψαν σε αυτή, προς την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 11.1. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια ελαφρά τάση για 

μεγαλύτερες μετατοπίσεις εναλλακτικών ιδεών της ΟΕ4 σε σχέση με την ΟΕ3, προς την 

αντίστοιχη επιστημονικά αποδεκτή ιδέα.  
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Πίνακας 72. Ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως 
 

Κατηγορία 11 
Αναμείξεις χρωμάτων στο έγχρωμο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 4 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
11.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα 

αναπαράστασης της ανάμειξης δεσμών φωτός καθώς και της 
ευθύγραμμης πορείας των φωτεινών ακτινών. Κατάλληλη αναφορά 
στις διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές (μπλε, κόκκινη και 
ματζέντα ακτινοβολία) που παρουσιάζονται στην οθόνη. 
 

12% (5) 45% (19) 8% (3) 47% (17) 11% (4) 89% (32) 

 
11.2. Διάγραμμα πρόσοψης αναπαράστασης της ανάμειξης της κόκκινης και 

της μπλε δέσμης φωτός και παρουσίαση του αποτελέσματος μιας 
ματζέντα  ή απόχρωσης κόκκινης κυκλικής φωτεινής περιοχής. 

 

17% (7) 0% (0) 11% (4) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 

 
11.3. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα με αναφορά πως στο κέντρο του 

σχηματίζεται ματζέντα φωτεινή περιοχή στην περίπτωση της 
αντίστοιχης πειραματικής διάταξης. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται 
λανθασμένος συλλογισμός σε σχέση με την ευθύγραμμη διάδοση του 
φωτός στις διαφορετικές περιοχές της οθόνης. Π.χ. αναφέρεται πως θα 
υπάρχει ματζέντα φως στην περιοχή που θα υπάρχει μόνο μπλε ή 
κόκκινο φως ή κόκκινος και μπλε φωτισμός εκεί που δεν φτάνει φως. 

 
 
 
 

2% (1) 17% (7) 0% (0) 19% (7) 11% (4) 11% (4) 
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11.4. Επιστημονικά μη αποδεκτό διάγραμμα αφού οι φωτεινές δέσμες 
καταλήγουν σε δύο διαφορετικά μέρη της οθόνης με αποτέλεσμα να 
μην δημιουργείται κάποιο μέρος με ματζέντα φως. Παρουσιάζονται 
περιοχές με διαφορετικά χρώματα κυκλικών κηλίδων. Δεν γίνεται 
κατανοητή η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 

 

12% (5) 5% (2) 10% (3) 6% (2) 11% (4) 0% (0) 

 
11.5. Διάγραμμα που δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα την ακτινοβολία της κάθε 

πηγής φωτός (στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται διάγραμμα 
πρόσοψης). Παρουσιάζονται ακτίνες φωτός που καταλήγουν στην 
οθόνη χωρίς να παρουσιάζεται η πορεία του φωτός από κάθε πηγή 
χωριστά (δεν φαίνεται ξεκάθαρα η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός). 
Η παρουσίαση της κηλίδας που σχηματίζεται στο κέντρο έχει χρώμα 
καφέ, πράσινο, μωβ, ματζέντα κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
αναφέρονται τα χρώματα κόκκινο και μπλε φως, δεξιά και αριστερά 
της οθόνης και αντίστροφα. 

 

26% 
(11) 2% (1) 22% (8) 8% 

(3) 0% (0) 0% (0) 

 
11.6. Απλή αναφορά των χρωμάτων κόκκινο, μπλε και μωβ στις περιοχές 

που φτάνει φως από τις αντίστοιχες πηγές, με το μωβ να αποτελεί το 
χρώμα της ανάμειξης στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης. 

 

10% (4) 0% (0) 3% (1) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 

 
11.7. Στην οθόνη θα παρουσιαστούν χρώματα όπως γαλάζιο, ροζ, πράσινο, 

μαύρο, άσπρο ή κόκκινο μόνο, σύμφωνα με τις αναμείξεις που 
συμβαίνουν ανάμεσα στις φωτεινές πηγές και ανάμεσα στις φωτεινές 
πηγές και στην οθόνη. Στις βαφές και στο φως οι αναμείξεις των 
χρωμάτων γίνονται με τον ίδιο τρόπο. 

 
 
 

12% (5) 0% (0) 22% (8) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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11.8. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα θεωρώντας πως το διάφραγμα της 
πειραματικής διάταξης είναι κόκκινο και μπλε φίλτρο. Αναφέρει πως 
στο κέντρο της οθόνης θα σχηματιστεί ματζέντα ή λευκό χρώμα από 
την ανάμειξη του μπλε και του κόκκινου, ενώ αριστερά θα 
σχηματιστεί κόκκινη και δεξιά θα σχηματιστεί μπλε φωτεινή περιοχή. 
Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται πως θα υπάρχει παντού ματζέντα 
χωρίς να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των φίλτρων. 

 

0% (0) 19% (8) 3% (1) 8% (3) 0% (0) 0% (0) 

 
11.9. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα χωρίς να αναφέρεται πως στο 

κέντρο σχηματίζεται ματζέντα φως. Παρουσίαση κόκκινης και μπλε 
φωτεινής κηλίδας στην οθόνη. 

 

10% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
11.10. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα χωρίς να αναφέρεται πως στο 

κέντρο σχηματίζεται ματζέντα ή μωβ φωτεινή περιοχή. Επιπρόσθετα, 
όπου υπάρχει μόνο μπλε φως στα δεξιά του διαγράμματος (σύμφωνα 
με το διάγραμμα) αναφέρεται ότι θα σχηματιστεί ματζέντα ή κόκκινη 
φωτεινή περιοχή και αντίστροφα. 

 

0% (0) 7% (3) 0% (0) 3% (1) 6% (2) 0% (0) 

 
11.11. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα και παρουσίαση της πορείας των 

ακτινών φωτός. Αδυναμία κατανόησης της πειραματικής διάταξης με 
βάση τις πηγές φωτός που εκπέμπουν συγκεκριμένο φως. Αναφορά σε 
επιπρόσθετα στοιχεία π.χ. απορρόφηση πράσινης ακτινοβολίας από το 
λευκό φως. 

 

0% (0) 5% (2) 22% (8) 0% (0) 11% (4) 0% (0) 

11.12.Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα και παρουσίαση ορθού 
συλλογισμού. Επιστημονικά μη αποδεκτή αναφορά του χρώματος 
ανάμειξης των φωτεινών δεσμών στη φωτεινή κηλίδα. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50%(18) 0% (0) Γε
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7.4.12.Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιών στο έγχρωμο φως 
 

Στην κατηγορία 12 ομαδοποιήθηκαν όλες οι ιδέες οι οποίες σχετίζονταν με τη δημιουργία 

σκιών στην περίπτωση τοποθέτησης κάποιου εμποδίου στην πορεία έγχρωμων δεσμών 

φωτός. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ομαδοποιήθηκαν ιδέες που περιλάμβαναν έννοιες 

από όλη την ενότητα στο Φως και Χρώμα, αφού οι αναφερόμενες έννοιες απαιτούνταν για 

την πλήρη κατανόηση του έργου αξιολόγησης που χορηγήθηκε. Στον Πίνακα 73 

παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

στην κατηγορία που αναφέρεται στη δημιουργία σκιών στο έγχρωμο φως. 

 

Όπως και σε κάποιες από τις προηγούμενες κατηγορίες έτσι και στην κατηγορία 12, η 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα εμφανίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΠΟ4 μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις (ΟΕ3=33%, ΟΕ4=44%, ΠΟ4=56%). Παρόλα αυτά, η αύξηση που 

επιτυγχάνεται σε μεταπειραματικό στάδιο, φαίνεται να είναι ανάλογη ανάμεσα στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 12.1 αναφερόταν 

στην περιγραφή της αναπαράστασης της σκιάς που δημιουργείται κατά την ανάμειξη 

έγχρωμων δεσμών φωτός όταν μπροστά τους παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο (πήλινη μπάλα). 

Ταυτόχρονα, αναφέρονται με τον επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, όλες οι φωτεινές 

περιοχές που εμφανίζονται στην οθόνη. Από την άλλη, η υποκατηγορία ιδεών 12.2 

παρουσιάζει την αδυναμία κατανόησης της πειραματικής διάταξης και του τρόπου με τον 

οποίο λειτουργεί από κάποιους μανθάνοντες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως μια 

πήλινη μπάλα και ένα διάφραγμα όταν τοποθετούνται μπροστά από μια φωτεινή πηγή θα 

προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα στην οθόνη. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε 

υψηλότερο ποσοστό σε προπειραματικό στάδιο από τις ομάδες έλεγχου και μειώθηκε μετά 

τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ η ΠΟ4 δεν παρουσίασε οποιαδήποτε μεταβολή στην 

εμφάνιση της συγκεκριμένης ιδέας σε προπειραματικό ή μεταπειραματικό στάδιο (11%). 

 

Οι υποκατηγορίες ιδεών 12.3, 12.4 και 12.5 αφορούν σε εναλλακτικές ιδέες που 

παρουσιάστηκαν σε χαμηλά ποσοστά κυρίως πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις από 

όλες τις ομάδες. Η ιδέα 12.3 αναφερόταν στο γεγονός πως δεν είναι δυνατή η ανάμειξη 

έγχρωμων δεσμών φωτός όταν τοποθετείται μπροστά από αυτές μια πήλινη μπάλα και 

παρουσιάστηκε μόνο από τις ομάδες ελέγχου κυρίως σε προπειραματικό στάδιο. Η ιδέα 

12.4 αναφερόταν στο γεγονός πως η πήλινη μπάλα που τοποθετείται ως εμπόδιο στην 

πορεία του έγχρωμου φωτός δεν αφήνει το φως να περάσει σε κάποιο σημείο της οθόνης 
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με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκιά σε όλη την οθόνη. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσίασε μείωση μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις μόνο στην ΠΟ4 (η ΟΕ3 παρουσίασε 

αύξηση, η ΟΕ4 παρέμεινε σταθερή στο ίδιο ποσοστό). Η υποκατηγορία 12.5 ομαδοποίησε 

τις ιδέες που παρουσίαζαν τη διάδοση του φωτός με τυχαίο τρόπο, υποστηρίζοντας πως 

πίσω από το εμπόδιο θα παρατηρηθεί κόκκινο ή  μπλε φως (διάγραμμα πρόσοψης), χωρίς 

να παρουσιάζεται ο επιστημονικά αποδεκτός συλλογισμός. Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάστηκε κυρίως από τις ομάδες ελέγχου σε προπειραματικό στάδιο, οι οποίες 

παρουσίασαν μείωση μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (2 άτομα της ΠΟ4 παρουσίασαν τη 

συγκεκριμένη ιδέα πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις). 

 

Η υποκατηγορία ιδεών 12.6 παρουσιάζει μια εναλλακτική ιδέα η οποία προσεγγίζει την 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως στην οθόνη παρουσιάζεται το 

σχήμα της σκιάς της μπάλας αφού εμποδίζει το φως να περάσει και γύρω από τη μπάλα 

σχηματίζεται μωβ χρώμα φωτός (αναφέρονται και άλλα χρώματα φωτός). Η συγκεκριμένη 

ιδέα τεκμηριώνεται από ένα επιστημονικά μη αποδεκτό διάγραμμα, το οποίο παρουσιάζει 

τη σκιά σε λανθασμένη θέση. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται σε υπολογίσιμο 

ποσοστό πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις μόνο από την ΟΕ3 (29%), ενώ σε 

μεταπειραματικό στάδιο μειώνεται σημαντικά (10%). Από την άλλη, η ιδέα 12.6 

αυξάνεται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στην ΟΕ4 (από 8% σε 17%), ενώ η ΠΟ4 δεν 

παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδέα ούτε πριν ούτε μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Η υποκατηγορία ιδεών 12.7 αποτελεί μια εναλλακτική ιδέα η οποία παρουσιάστηκε σε 

αμελητέο ποσοστό από όλες τις ομάδες και αναφέρεται στα διαφορετικά χρώματα φωτός 

που θα φτάνουν στην πήλινη μπάλα από τις δύο έγχρωμες δέσμες φωτός. Η συγκεκριμένη 

ιδέα αναφέρεται στο σχήμα της μπάλας στην οθόνη και τα διαφορετικά χρώματα που θα 

χαρακτηρίζουν το εσωτερικό του σχήματος της μπάλας, γεγονός που καταδεικνύει την 

αδυναμία κατανόησης της πειραματικής διάταξης και του τρόπου διάδοσης του φωτός από 

τα συγκεκριμένα άτομα.  Γε
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Πίνακας 73. Ιδέες σε σχέση με τη δημιουργία σκιών στο έγχρωμο φως 
 

Κατηγορία 12 
Δημιουργία σκιών στο έγχρωμο φως 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 4 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 
12.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα 

αναπαράστασης της σκιάς που δημιουργείται καθώς και την ανάμειξης 
δεσμών φωτός και της πορείας των φωτεινών ακτινών όταν μια πήλινη 
μπάλα τοποθετείται μπροστά από 2 πηγές φωτός (μπλε και κόκκινη 
ακτινοβολία). Αναφορά στις διαφορετικές έγχρωμες φωτεινές περιοχές 
όπου φτάνουν μπλε, κόκκινη και ματζέντα ακτινοβολία. 

 

7% (3) 33% (14) 6% (2) 44% (16) 17% (6) 56% (20) 

 
12.2. Η αντικατάσταση του διαφράγματος με μια  πήλινη μπάλα δεν θα 

αλλάξει το αποτέλεσμα στην οθόνη,  όταν υπάρχουν 2 φωτεινές πηγές. 
Το διάφραγμα και η μπάλα διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο στην πορεία 
διάδοσης του φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται 
διάγραμμα πρόσοψης που παρουσιάζει μια μωβ/ματζέντα/πράσινη 
κυκλική φωτεινή κηλίδα. Δεν δημιουργείται σκιά από το εμπόδιο που 
τοποθετείται μπροστά από τις δέσμες φωτός. 

 

19% (8) 7% (3) 42%(15) 14% (5) 11% (4) 11% (4) 

 
12.3. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα μπροστά από 2 φωτεινές πηγές 

(μπλε και κόκκινη ακτινοβολία) θα φαίνεται κόκκινο και μπλε χρώμα 
στην οθόνη γιατί τα χρώματα δεν αναμειγνύονται στο φως όταν 
τοποθετείται μια πήλινη μπάλα ανάμεσα στις πηγές φωτός και στην 
οθόνη. Πίσω από τη μπάλα θα υπάρχει κενό. Διάγραμμα 
αναπαράστασης της επεξήγησης τους. 

12% (5) 5% (2) 8% (3) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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12.4. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία 2 έγχρωμων 
φωτεινών δεσμών, τότε δεν παρουσιάζεται κάποιο χρώμα φωτός στην 
οθόνη αφού δεν περνά το φως από τη μπάλα. Αναφορά ύπαρξης σκιάς. 

 

7% (3) 14% (6) 3% (1) 3% (1) 11% (4) 0% (0) 

 
12.5. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του φωτός, μπροστά 

από 2 φωτεινές πηγές τότε παρουσιάζεται κόκκινο χρώμα φωτός 
αριστερά της οθόνης και μπλε χρώμα φωτός δεξιά της οθόνης. Σε 
κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται διάγραμμα αναπαράστασης της 
πορείας του φωτός με τυχαίο τρόπο (ή διάγραμμα πρόσοψης). 

 

17% (7) 10% (4) 22% (8) 0% (0) 6% (2) 6% (2) 

 
12.6. Όταν μια πήλινη μπάλα τοποθετείται στην πορεία 2 έγχρωμων 

φωτεινών δεσμών τότε παρουσιάζεται στην οθόνη το σχήμα της σκιάς 
της μπάλας αφού εμποδίζει το φως να περάσει. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις αναφέρεται πως γύρω από τη σκιά θα σχηματίζεται μωβ 
χρώμα (ή πράσινο, μαύρο, κόκκινο από τη μια πλευρά και μπλε από την 
άλλη). Διάγραμμα πρόσοψης ή κάτοψης, με τη σκιά να παρουσιάζεται 
σε λανθασμένη θέση σύμφωνα με την παρουσία φωτός στην οθόνη. 

 

29%(12) 10% (4) 8% (3) 17% (6) 0% (0) 0% (0) 

 
12.7. Όταν μια πήλινη μπάλα τοποθετείται στην πορεία 2 έγχρωμων 

φωτεινών δεσμών τότε σχηματίζεται η μισή μπάλα στην οθόνη κόκκινη 
(αριστερά) και η άλλη μισή μπάλα μπλε (δεξιά). Στη μέση του 
σχήματος της μπάλας θα υπάρχει μωβ χρώμα. Σε κάποιες περιπτώσεις 
αναφέρονται διαφορετικά χρώματα στη μπάλα, χωρίς να γίνεται 
αναφορά στα χρώματα που σχηματίζονται στην οθόνη (παρουσίαση 
ημικυκλίων). 

 
 
 

2% (1) 2% (1) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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12.8. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα της διάδοσης του φωτός στην 
πήλινη μπάλα και την οθόνη από τις 2 φωτεινές πηγές. Αναφέρεται πως 
θα υπάρχει σκιά στο κέντρο της οθόνης παρόλο που στο διάγραμμα 
στην αντίστοιχη θέση πρέπει να υπάρχει ματζέντα φως. Εκεί που δεν 
περνά το μπλε φως αναφέρεται πως θα υπάρχει μπλε φωτισμός στην 
οθόνη και το ίδιο συμβαίνει και με το κόκκινο φως. Αριστερά και δεξιά 
της οθόνης δεν αναφέρεται το ματζέντα φως, αλλά αναφέρεται πως θα 
υπάρχει αριστερά μπλε και δεξιά κόκκινο φως. 

 

2% (1) 7% (3) 0% (0) 3% (1) 22% (8) 6% (2) 

 
12.9. Επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα της διάδοσης του φωτός στην 

πήλινη μπάλα και στην οθόνη από τις 2 φωτεινές πηγές και παρουσίαση 
του επιστημονικά αποδεκτού σχήματος της σκιάς της μπάλας. Οι 
περιοχές που φωτίζονται από μόνο μπλε ή μόνο κόκκινο φως 
παρουσιάζονται ως φωτεινές περιοχές χρώματος ματζέντα ή ως σκιές. 
Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι περιοχές που φωτίζονται και από 
τα 2 φανάρια θεωρούνται ως φωτεινές περιοχές χρώματος μπλε ή 
κόκκινου και το αντίθετο. 

 

0% (0) 12% (5) 6% (2) 14% (5) 22% (8) 17% (6) 

 
12.10.Διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται 2 σκιές της μπάλας σε κυκλικό 

σχήμα. Οι 2 σκιές έχουν χρώμα μαύρο και προκαλούνται από τις 2 
πηγές φωτός. Η υπόλοιπη οθόνη θα έχει χρώμα μωβ λόγω της 
ανάμειξης του κόκκινου και του μπλε φωτός ή παρουσιάζονται 
εναλλαγές μπλε και κόκκινου φωτός. 

 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 3% (1) 11% (4) 6% (2) 

12.11. Όταν τοποθετείται μια πήλινη μπάλα στην πορεία του λευκού φωτός 
τότε το χρώμα της μπάλας επηρεάζει το χρώμα του φωτός που 
καταλήγει στην οθόνη.  

 

5% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Γε
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα 12.8, στην οποία παρόλο που εμφανίζεται το επιστημονικά 

αποδεκτό διάγραμμα, εφαρμόζονται διαφορετικές αποστάσεις με αποτέλεσμα να 

αναφέρεται πως θα υπάρχει σκιά στο κέντρο της οθόνης, παρόλο που στην αντίστοιχη 

θέση πρέπει να υπάρχει ματζέντα φως. Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάζεται κυρίως από 

την ΠΟ4 σε προπειραματικό στάδιο, ενώ μειώνεται σημαντικά μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις (από 22% σε 6%). Μια παραλλαγή της αναφερόμενης εναλλακτικής ιδέας 

ήταν και η 12.9 η οποία παρουσιάζει το επιστημονικά αποδεκτό διάγραμμα 

καταδεικνύοντας τη σκιά της μπάλας. Παρόλα αυτά, οι φωτισμένες περιοχές στην οθόνη 

δεν γίνονται κατανοητές σύμφωνα με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Η 

αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζει αύξηση στις ομάδες ελέγχου μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, ενώ αντίθετα στην ΠΟ4 παρουσιάζει ελαφρά μείωση  σε μεταπειραματικό 

στάδιο. 

 

Στην περίπτωση της υποκατηγορίας 12.10 παρουσιάζεται διάγραμμα στο οποίο 

σχηματίζονται 2 σκιές της μπάλας σε κυκλικό σχήμα. Οι 2 σκιές χαρακτηρίζονται από 

μαύρο χρώμα και προκαλούνται από τις 2 φωτεινές πηγές που περιλαμβάνονται στην 

πειραματική διάταξη. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται κυρίως από την ΠΟ4 σε χαμηλό 

ποσοστό σε προπειραματικό στάδιο, το οποίο μειώνεται μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

(από 11% σε 6%). Επιπρόσθετα, 2 άτομα της ΟΕ3 αναφέρουν σε προπειραματικό στάδιο 

πως το χρώμα της πήλινης μπάλας που τοποθετείται στην πορεία του λευκού φωτός 

επηρεάζει το χρώμα του φωτός που καταλήγει στην οθόνη. 

 

Συνολικά, μέσα από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 12 φαίνεται πως η ΠΟ4 

παρουσιάζει μια τάση για βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου των σκιών που 

σχηματίζονται στο έγχρωμο φως. Αυτό διαφαίνεται από τα ποσοστά εμφάνισης 

συγκεκριμένων ιδεών και στη δυνατότητα δημιουργίας των επιστημονικά αποδεκτών  

διαγραμμάτων στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. 

Ταυτόχρονα, τα ελαφρώς αυξημένα ποσοστά σε προπειραματικό στάδιο σε ιδέες που 

περιλάμβαναν επιστημονικά αποδεκτά διαγράμματα από τα άτομα της ΠΟ4, 

καταδεικνύουν την περεταίρω εξοικείωση των ατόμων με τη δημιουργία διαγραμμάτων 

προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους. 
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7.4.13.Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία των χρωμάτων στις βαφές και στο 
έγχρωμο φως 
 

Οι ιδέες που κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία 13 αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την κατανόηση των ατόμων σε σχέση με το έγχρωμο φως και τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρονται τα χρώματα τόσο στις βαφές όσο και στο έγχρωμο φως, στη βάση ενός 

ενιαίου μηχανισμού. Στον Πίνακα 74 παρουσιάζονται όλες οι ιδέες που προέκυψαν από τις 

τρεις ομάδες στην προσπάθεια τους να συγκρίνουν, να συνδέσουν και να ερμηνεύσουν τον 

τρόπο λειτουργίας των χρωμάτων τόσο στις βαφές όσο και στο έγχρωμο φως. Συνεπώς, τα 

αποτελέσματα της αναφερόμενης κατηγορίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της 

βαρύτητας των επιδιώξεων που αξιολογήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

Τα αποτελέσματα της επιστημονικά αποδεκτής κατηγορίας 13.1 καταδεικνύουν την 

υπεροχή της ΠΟ4 έναντι των ομάδων ελέγχου. Η επιστημονικά αποδεκτή ιδέα 

περιλάμβανε την ολοκληρωμένη επεξήγηση του μηχανισμού με τον οποίο λειτουργούν τα 

χρώματα στις βαφές (αφαιρετική διαδικασία) και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα 

χρώματα στο έγχρωμο φως (προσθετική διαδικασία) (βλ. Πίνακα 74). Η αναφερόμενη ιδέα 

παρουσιάστηκε μόνο από 2 άτομα της ΠΟ4 σε προπειραματικό στάδιο, ενώ μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση σε όλες τις ομάδες, με την ΠΟ4 

να επιτυγχάνει σχεδόν τη διπλάσια αύξηση σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (ΟΕ3=38%, 

ΟΕ4=39%, ΠΟ4=61%). 

 

Οι εναλλακτικές ιδέες 13.2 και 13.3 παρουσιάστηκαν σε χαμηλά ποσοστά κυρίως σε 

προπειραματικό στάδιο από όλες τις ομάδες (με εξαίρεση την ΠΟ4, η οποία δεν 

παρουσίασε την ιδέα 13.2). Στην περίπτωση της 13.2 παρουσιάστηκε μια προσπάθεια 

προσδιορισμού του μαύρου και του άσπρου χρώματος ως ουδέτερων χρωμάτων, τα οποία 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα χρώματα στον τρόπο που λειτουργούν ή που προκύπτουν 

μέσα από αναμείξεις. Στην ιδέα 13.3 παρουσιάστηκε μια εναλλακτική ιδέα στην οποία το 

μαύρο αποτελεί την παρουσία όλων των χρωμάτων τόσο στις βαφές όσο και στο φως, ενώ 

αντίθετα το άσπρο αποτέλεσε την απουσία όλων των χρωμάτων και στις βαφές αλλά και 

στο φως. Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, οι 2 ιδέες παρουσιάστηκαν σε αμελητέα ως 

μηδενικά ποσοστά και στις 3 ομάδες. 

 

Η ιδέα 13.4 παρουσιάστηκε κυρίως από την ΠΟ4 πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 

(17%) υποστηρίζοντας ότι το φως και τα χρώματα αλληλοεξαρτώνται και η παρουσία του 
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μαύρου σχετίζεται με την παρουσία φωτός. Η αναφερόμενη ιδέα μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις παρουσιάστηκε μόνο από 1 άτομο της ΟΕ4. Επιπρόσθετα, από 1 άτομο της 

ΟΕ4, παρουσιάστηκε η ιδέα 13.5 πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας 

πως το άσπρο θεωρείται ως η απουσία όλων των χρωμάτων, γιατί δεν είναι δυνατή η 

ανάμειξη οποιουδήποτε χρώματος με αυτό. Από την άλλη, η ελλιπής επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα 13.6 παρουσιάστηκε σε ελάχιστα ποσοστά και από τις 3 ομάδες. Στην ΠΟ4 

η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε από 2 άτομα τα οποία υποστήριξαν πως το άσπρο και 

το μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως η παρουσία ή ως η απουσία χρωμάτων, σύμφωνα με 

την ακτινοβολία του ήλιου που ανακλάται ή απορροφάται.    

 

Σε συγκεκριμένες ιδέες παρουσιάστηκε μια προσπάθεια επεξήγησης της λειτουργίας των 

χρωμάτων μέσα από μια σύνθεση ιδεών που στηρίχθηκαν κυρίως σε εμπειρίες και 

προϋπάρχουσες ιδέες των ατόμων. Στην περίπτωση της 13.7 αναφέρθηκε πως κάτω από το 

μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε χρώμα (παρουσία χρωμάτων), 

αλλά μπορεί και να μην υπάρχει και οποιοδήποτε χρώμα (απουσία χρωμάτων). Στη βάση 

του ίδιου συλλογισμού αναφέρεται πως το άσπρο υπάρχει σε όλα τα χρώματα, αλλά σε 

αυτό δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Υποστηρίζεται επιπρόσθετα πως με το μαύρο και το 

άσπρο μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό χαρακτηρίζονται και ως 

παρουσία χρωμάτων. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάζεται αποκλειστικά σε 

προπειραματικό στάδιο σε χαμηλό ποσοστό μόνο από τις ΟΕ3 και ΟΕ4. Παράλληλα, 2 

άτομα της ΟΕ4 ανέφεραν σε προπειραματικό στάδιο πως το άσπρο χρώμα θεωρείται ως η 

παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί όταν το λευκό φως αναλύεται δίνει όλα τα υπόλοιπα 

χρώματα. Επιπρόσθετα, υποστηρίχθηκε πως θεωρείται και η απουσία  των χρωμάτων γιατί 

σε αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο χρώμα  και ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από την 

ανάμειξη άλλων χρωμάτων (13.8). 
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Πίνακας 74. Ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία των χρωμάτων στο έγχρωμο φως και στις βαφές 
 

Κατηγορία 13 
Έγχρωμο φως και βαφές 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
(ΠΠΕ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
(ΠΕΕ) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά  την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 

Πριν την 
παρέμβαση 

% (n) 

Μετά την 
παρέμβαση 

% (n) 
 

13.1. Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα: 
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 
χρωμάτων στις βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 
ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στις βαφές 
κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά (αφαιρετική 
διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται 
οι ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των 
χρωμάτων στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός 
και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε 
οθόνης είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στις βαφές θεωρείται ως η απουσία όλων 
των χρωμάτων αφού ισχύει η αφαιρετική διαδικασία. Δηλαδή όταν δεν 
υπάρχει κάποιο βασικό χρώμα των βαφών τότε δεν απορροφάται 
οποιαδήποτε ακτινοβολία με αποτέλεσμα να παραμένει το λευκό.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 
των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 
βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί στο φως κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα 
πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης 
κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές.  
 

0% (0) 38% (16) 0% (0) 39% (14) 6% (2) 61% (22) 
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13.2. Το μαύρο και το άσπρο χρώμα είναι χρώματα ουδέτερα τα οποία δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν. Το μαύρο και το άσπρο στην 
πραγματικότητα δεν είναι χρώματα γιατί πάντοτε τα χρώματα 
παράγονται για να παράγουν κάποιο άλλο. Μαύρο και άσπρο δεν 
παράγονται από την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, αλλά με την παρουσία ή 
απουσία όλων των χρωμάτων. Το άσπρο βρίσκεται στη βάση των 
χρωμάτων ενώ το μαύρο βρίσκεται στην κορυφή. 

 

7% (3) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.3. Η παρουσία όλων των χρωμάτων δίνει μαύρο τόσο στις βαφές όσο και 

στο φως. Το άσπρο είναι η απουσία όλων των χρωμάτων τόσο στις βαφές 
όσο και στο φως. 

 

17% (7) 2% (1) 11% (4) 3% (1) 6% (2) 0% (0) 

 
13.4. Το μαύρο χρώμα είναι το απόλυτο σκοτάδι και η παρουσία του ή όχι 

σχετίζεται με την παρουσία φωτός. Φως και χρώματα αλληλοεξαρτώνται 
και για να δημιουργηθούν χρώματα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες (π.χ. ένταση ακτινών φωτός). 

 

0% (0) 0% (0) 8% (3) 3% (1) 17% (6) 0% (0) 

 
13.5. Το άσπρο θεωρείται και ως η απουσία όλων των χρωμάτων γιατί πάνω 

σε αυτό δεν μπορούμε να αναμείξουμε οποιοδήποτε άλλο χρώμα και να 
παραμείνει άσπρο. 

 

0% (0) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.6. Το άσπρο και το μαύρο χρώμα χαρακτηρίζονται ως παρουσία ή ως 

απουσία χρωμάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία του ήλιου που υπάρχει 
και που ανακλάται ή απορροφάται. 

 
 

2% (1) 0% (0) 3% (1) 3% (1) 6% (2) 6% (2) Γε
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13.7. Κάτω από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορεί να υπάρχει 
οποιοδήποτε χρώμα (παρουσία χρωμάτων), αλλά μπορεί να μην υπάρχει 
και κανένα χρώμα (απουσία χρωμάτων). Το άσπρο υπάρχει σε όλα τα 
χρώματα, αλλά σε αυτό δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Με το μαύρο και 
το άσπρο μπορούν να παραχθούν πολλά χρώματα και για αυτό 
ονομάζεται παρουσία χρωμάτων. 

 

21% (9) 0% (0) 8% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.8. Το άσπρο χρώμα θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων γιατί 

όταν το λευκό φως αναλύεται δίνει όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Θεωρείται 
και η απουσία  των χρωμάτων γιατί σε αυτό δεν διακρίνεται κάποιο άλλο 
χρώμα  και δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την ανάμειξη άλλων. 

 

0% (0) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

 
13.9.  

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 
χρωμάτων στις βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 
ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 
των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 
βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. 

 

7% (3) 36% (15) 0% (0) 44% (16) 6% (2) 33% (12) 

 
13.10. Το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό όλων των χρωμάτων. Όταν δεν 

υπάρχει κάποιο χρώμα τότε παρατηρείται το μαύρο. Όταν προστεθούν 
όλα τα χρώματα μαζί παράγεται και το άσπρο χρώμα ενώ όταν δεν 
υπάρχει κάποιο χρώμα, τότε παραμένει το άσπρο ή μαύρο. 

 

21% (9) 2% (1) 31%(11) 0% (0) 33%(12) 0% (0) 

 
13.11. Από το μαύρο και το άσπρο χρώμα μπορούν να παραχθούν πολλά 

χρώματα και για αυτό ονομάζονται παρουσία ή απουσία των χρωμάτων 
19% (8) 0% (0) 19% (7) 0% (0) 6% (2) 0% (0) Γε
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κάποιες φορές. Επίσης όταν αναμειγνύεται κάποιο χρώμα με το άσπρο ή 
το μαύρο, στο τέλος σκουραίνει ή γίνεται πιο ανοιχτό και στο τέλος 
χάνεται το χρώμα και για αυτό αναφερόμαστε σε απουσία χρωμάτων. Το 
μαύρο και το άσπρο δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. 

 
 
13.12.  

• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των 
χρωμάτων στις βαφές όπου όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε 
ίσες αναλογίες προκύπτει το μαύρο. Αυτό συμβαίνει γιατί στις βαφές 
κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται αφαιρετικά (αφαιρετική 
διαδικασία), δηλαδή απορροφά κάποιες ακτινοβολίες και παρουσιάζονται 
οι ακτινοβολίες που ανακλώνται.  
• Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η απουσία όλων των 
χρωμάτων στο έγχρωμο φως αφού όταν δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός 
και δεν εκπέμπεται ακτινοβολία τότε το αποτέλεσμα της οποιαδήποτε 
οθόνης είναι μαύρο.  
• Η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων 
των βασικών χρωμάτων του φωτός αφού όταν αναμειχθούν όλα τα 
βασικά χρώματα σε ίσες αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί στο φως κάθε χρώμα που αναμειγνύεται συμπεριφέρεται 
προσθετικά (προσθετική διαδικασία), δηλαδή προκύπτει αποτέλεσμα 
πρόσθεσης έγχρωμων δεσμών φωτός και όχι αποτέλεσμα απορρόφησης 
κάποιων ακτινοβολιών όπως συμβαίνει στις βαφές.  

 

0% (0) 10% (4) 0% (0) 6% (2) 0% (0) 0% (0) 

 
13.13. Όταν αναμειγνύονται τα τρία βασικά χρώματα του φωτός παράγεται 

λευκό χρώμα. 
 
 
 

0% (0) 5% (2) 0% (0) 3% (1) 0% (0) 0% (0) 
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13.14. Όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα μαζί παράγεται μαύρο χρώμα. 
Το μαύρο δεν μπορεί να αναμειχθεί με άλλα χρώματα για να παράγει 
άλλα ή φαίνεται μαύρο οποιοδήποτε χρώμα όταν υπάρχει σκοτάδι 
(απουσία). Το άσπρο  αναμειγνύεται με πολλά άλλα χρώματα και 
παράγει νέα χρώματα. Το άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από την 
ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό χαρακτηρίζεται ως η απουσία 
χρωμάτων. 

 

2% (1) 5% (2) 6% (2) 0% (0) 2% (6) 0% (0) 

 
13.15. Άσχετη απάντηση/καμία απάντηση. 
 

2% (1) 2% (1) 0% (0) 0% (0) 2% (2) 0% (0) 
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Τα αποτελέσματα της υποκατηγορίας 13.9 παρουσιάζουν μια ελλιπή επιστημονικά 

αποδεκτή ιδέα μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται το σκεπτικό 

πως η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η παρουσία όλων των χρωμάτων στις 

βαφές, ενώ η ύπαρξη άσπρου χρώματος στο φως θεωρείται ως η παρουσία όλων των 

βασικών χρωμάτων στο φως, αφού όταν αναμειχθούν όλα τα βασικά χρώματα σε ίσες 

αναλογίες προκύπτει το άσπρο. Η συγκεκριμένη ιδέα παρατηρήθηκε σε αμελητέο ποσοστό 

πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάστηκε 

σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό και στις 3 ομάδες (ΟΕ3=36%, ΟΕ4=44%, ΠΟ4=33%). Από 

την άλλη, η ιδέα 13.10 αποτέλεσε μια διαδεδομένη εναλλακτική αντίληψη των ατόμων 

που συμμετείχαν στην έρευνα αφού υποστηρίζει πως το μαύρο αποτελεί το συνδυασμό 

όλων των χρωμάτων. Υποστηρίζεται πως όταν δεν υπάρχει κανένα χρώμα τότε 

παρατηρείται το μαύρο και όταν προστίθενται όλα τα χρώματα μαζί παράγεται και το 

άσπρο χρώμα, ενώ όταν δεν υπάρχει κάποιο χρώμα, τότε παραμένει το άσπρο ή μαύρο. Η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο ποσοστό πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, ενώ σε μεταπειραματικό στάδιο δεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερα από κάποια 

ομάδα. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της υποκατηγορίας 13.11, αφού η 

συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε μόνο σε προπειραματικό στάδιο από τις 3 ομάδες 

(ΟΕ3=19%, ΟΕ4=19%, ΠΟ4=6%). Στην ιδέα 13.11 το μαύρο και το άσπρο χρώμα 

παρουσιάζονται ως η παρουσία ή η απουσία χρωμάτων σε σχέση με τις σκουρόχρωμες ή 

ανοιχτόχρωμες αναμείξεις χρωμάτων που αυτά παράγουν, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται 

πως και τα 2 δεν μπορούν να παραχθούν από άλλα χρώματα. 

 

Η υποκατηγορία ιδεών 13.12 αποτελεί μια ελλιπή επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στην οποία 

περιγράφεται αποσπασματικά η αφαιρετική και η προσθετική διαδικασία που ισχύει στις 

βαφές και στο έγχρωμο φως αντίστοιχα. Η αναφερόμενη ιδέα παρουσιάστηκε από 

ελάχιστο ποσοστό σε μεταπειραματικό στάδιο από τις ομάδες ελέγχου. Με τον ίδιο τρόπο 

παρουσιάστηκε και η ιδέα 13.13 στην οποία αναφέρεται μόνο πως η ανάμειξη των τριών 

βασικών χρωμάτων φωτός παράγει το λευκό χρώμα. Στην περίπτωση της ιδέας 13.14 

παρουσιάζονται απόψεις των μανθανόντων που προέκυψαν από τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους κυρίως αφού υποστηρίζεται πως: α) όταν αναμειγνύονται όλα τα χρώματα 

μαζί παράγεται μαύρο χρώμα, β) το μαύρο χρώμα δεν μπορεί να αναμειχθεί με άλλα 

χρώματα για να παράγει άλλα ή φαίνεται μαύρο οποιοδήποτε χρώμα όταν υπάρχει 

σκοτάδι, γ) το άσπρο αναμειγνύεται με πολλά χρώματα και παράγει νέα χρώματα, δ) το 

άσπρο δεν μπορεί να παραχθεί από την ανάμειξη όλων των χρωμάτων και για αυτό 
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χαρακτηρίζεται ως η απουσία των χρωμάτων. Η ιδέα 13.14 παρουσιάστηκε σε αμελητέο 

ποσοστό κυρίως πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις.  

 

Την κατηγοριοποίηση των ιδεών των ατόμων πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, 

ακολούθησε η ιεράρχηση των ιδεών με βάση την  επάρκεια τους ως προς την 

επιστημονικά αποδεκτή γνώση (διαδικασία που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες 

ερευνητικές εργασίες της παρούσας έρευνας). Ακολούθως, για τη σύγκριση των αρχικών 

ιδεών που κατείχαν οι μανθάνοντες των διαφορετικών ομάδων σε προπειραματικό στάδιο, 

εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος Kruskal Wallis test. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο 

στατιστικός έλεγχος Wilcoxon signed rank test  για να διαφανεί κατά πόσο οι ιδέες των 

ατόμων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις βελτιώθηκαν (μετατόπιση προς τις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες) σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Στον Πίνακα 75 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Kruskal Wallis test ανάμεσα στις αρχικές ιδέες 

των ατόμων που συμμετείχαν στις 3 διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 

 
Πίνακας 75 . Αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis test για τη σύγκριση των ιδεών 

των ατόμων στις δύο ομάδες πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις 
 
Κατηγορίες H Df sig. 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το φως για να 
μπορεί ένα αντικείμενο να είναι παρατηρήσιμο από 
κάποιο παρατηρητή. 

3.251 2 0.197 

Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου για τη 
λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός σε σχέση με 
την πορεία διάδοσης του φωτός. 

1.222 2 0.543 

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών 
διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται 
στην πορεία διάδοσης του φωτός. 

2.35 2 0.309 

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 
σκιάς ενός αντικειμένου. 4.258 2 0.119 

Κατηγορία 5: Υπολογισμός των διαστάσεων της σκιάς 
ενός αντικειμένου. 3.962 2 0.138 

Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αντικείμενο και 
την οθόνη. 

0.381 2 0.826 

Κατηγορία 7: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές. 3.602 2 0.165 
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις 
βαφές. 2.807 2 0.246 

Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις βαφές σε σχέση 
με το φως. 2.119 2 0.347 

Κατηγορία 10: Κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως. 5.427 2 0.066 
Κατηγορία 11: Αναμείξεις χρωμάτων στο  έγχρωμο φως. 5.822 2 0.054 
Κατηγορία 12: Σκιές και Έγχρωμο Φως. 16.298 2 0.000 
Κατηγορία 13: Έγχρωμο Φως και Βαφές. 4.389 2 0.111 
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Μέσα από το στατιστικό έλεγχο Kruskal Wallis test (βλ. Πίνακα 75) φαίνεται πως δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες που έλαβαν μέρος 

στη συγκεκριμένη φάση της έρευνας (ΟΕ3, ΟΕ4 και ΠΟ4), όσον αφορά στις αρχικές ιδέες 

των ατόμων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις σε προπειραματικό στάδιο (p > 

0.05) (Πίνακας 75). Εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία 12, στην οποία οι αρχικές ιδέες των 

ατόμων διαφοροποιούνται σε σχέση με την ιεράρχηση τους πριν από τις διδακτικές 

παρεμβάσεις, όσον αφορά στην επάρκεια της επιστημονικής γνώσης που κατείχαν σε 

προπειραματικό στάδιο. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 12 φαίνεται πως οι ιδέες των 

ατόμων της ΠΟ4 διαφοροποιούνται ως προς τις ιδέες των ατόμων των ομάδων ΟΕ3 και 

ΟΕ4, με τρόπο που ιεραρχούνται σε υψηλότερο επίπεδο κατανόησης ως προς τη 

διερεύνηση των σκιών στο έγχρωμο φως.  

 

Τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test κατέδειξαν πως 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μετατοπίσεις ανάμεσα στις 3 ομάδες σε σχέση  με τις 

ιδέες τους πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Στον Πίνακα 76 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test σε συνδυασμό με το 

effect size όπως προέκυψε σε κάθε κατηγορία. 

 

Πίνακας 76. Αποτελέσματα ελέγχου Wilcoxon signed rank test για τις ιδέες των ατόμων 
που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και ΠΠΕ σε συνδυασμό με τον ΠΕΕ 

 
 Κατηγορίες  Πειραματισμός      Z       sig.     R 
Κατηγορία 1: Πορεία που ακολουθεί το φως 
για να μπορεί ένα αντικείμενο να είναι 
παρατηρήσιμο από κάποιο παρατηρητή. 

ΠΠΕ -3.368 0.001 0.4
ΠΕΕ -5.090 0.000 0.6

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.076 0.000 0.5
Κατηγορία 2: Οικοδόμηση ενός μοντέλου 
για τη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής 
φωτός σε σχέση με την πορεία διάδοσης του 
φωτός. 

ΠΠΕ -5.037 0.000 0.5
ΠΕΕ -5.098 0.000 0.6

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.604 0.000 0.5

Κατηγορία 3: Δημιουργία επιστημονικά 
αποδεκτών διαγραμμάτων σκιάς 
αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην 
πορεία διάδοσης του φωτός. 

ΠΠΕ -3.627 0.000 0.4
ΠΕΕ -3.558 0.000 0.4

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.244 0.000 0.5

Κατηγορία 4: Παράγοντες που επηρεάζουν 
το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΠΕ -2.998 0.003 0.3
ΠΕΕ -2.992 0.003 0.3

ΠΠΕ & ΠΕΕ -2.024 0.043 0.2
Κατηγορία 5: Υπολογισμός των διαστάσεων 
της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΠΠΕ -4.474 0.000 0.5
ΠΕΕ -3.715 0.000 0.4

ΠΠΕ & ΠΕΕ -5.099 0.000 0.6
Κατηγορία 6: Δημιουργία σκιάς όταν η 
φωτεινή πηγή βρίσκεται σε μεγάλη 
απόσταση από το αντικείμενο και την 
οθόνη. 

ΠΠΕ -3.718 0.000 0.4
ΠΕΕ -2.337 0.019 0.3

ΠΠΕ & ΠΕΕ -3.883 0.000 0.5
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Κατηγορία 7:Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές. 

ΠΠΕ -6.164 0.000 0.7
ΠΕΕ -6.083 0.000 0.7

ΠΠΕ & ΠΕΕ -6.000 0.000 0.7
Κατηγορία 8: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στις βαφές. 

ΠΠΕ -5.103 0.000 0.6
ΠΕΕ -5.117 0.000 0.6

ΠΠΕ & ΠΕΕ -5.035 0.000 0.6
Κατηγορία 9: Αναμείξεις χρωμάτων στις 
βαφές σε σχέση με το φως. 

ΠΠΕ -4.934 0.000 0.5
ΠΕΕ -4.267 0.000 0.5

ΠΠΕ & ΠΕΕ -5.564 0.000 0.7
Κατηγορία 10: Κατηγοριοποίηση των 
χρωμάτων στο έγχρωμο φως. 

ΠΠΕ -5.160 0.065 0.6
ΠΕΕ -5.657 0.000 0.7

ΠΠΕ & ΠΕΕ -5.738 0.000 0.7
Κατηγορία 11: Αναμείξεις των χρωμάτων 
στο έγχρωμο φως. 

ΠΠΕ -1.933 0.053 0.2
ΠΕΕ -2.908 0.004 0.3

ΠΠΕ & ΠΕΕ -4.966 0.000 0.6
Κατηγορία 12: Σκιές και έγχρωμο φως. ΠΠΕ -3.449 0.001  0.4

ΠΕΕ -4.644 0.000 0.5
ΠΠΕ & ΠΕΕ -3.027 0.002 0.4

Κατηγορία 13: Έγχρωμο φως και βαφές. ΠΠΕ -5.247 0.000 0.6
ΠΕΕ -5.265 0.000 0.6

ΠΠΕ & ΠΕΕ -5.145 0.000 0.6
 

Ο στατιστικός έλεγχος Wilcoxon signed rank test, κατέδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ιδέες που παρουσίασαν και οι τρεις ομάδες πριν και 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις (p<0.05). Ωστόσο, σε κάποιες κατηγορίες φαίνεται να 

παρατηρούνται κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τις μετατοπίσεις των ιδεών που 

παρουσιάστηκαν. Συγκεκριμένα, στις πρώτες τέσσερις κατηγορίες τα αποτελέσματα του 

αναφερόμενου στατιστικού ελέγχου δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στις μετατοπίσεις των ιδεών των τριών ομάδων (παρόμοιες τιμές effect size).  

Στις κατηγορίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των σκιών (κεφάλαιο 2), φαίνεται πως η 

ΠΟ4 παρουσιάζει μεγαλύτερες μετατοπίσεις προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα στις 2 

από τις 3 κατηγορίες (κατηγορίες 5 και 6).  Παράλληλα, στο κεφάλαιο των βαφών, οι τρεις 

ομάδες δεν διαφοροποιούνται στις κατηγορίες 7 και 8, αλλά διαφοροποιούνται στην 

κατηγορία 9, με την ΠΟ4 να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις των εναλλακτικών 

ιδεών προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Από την άλλη, στο κεφάλαιο για το έγχρωμο 

φως παρουσιάζεται μια ιδιομορφία στα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου. Ενώ 

στις κατηγορίες 10 και 11 φαίνεται πως η ΠΟ4 επιτυγχάνει και πάλι τις μεγαλύτερες 

μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, δεν 

συμβαίνει το ίδιο και στην κατηγορία 12, όπου η ΠΟ4 παρουσιάζει (σύμφωνα με το effect 

size) παρόμοιες μετατοπίσεις των εναλλακτικών ιδεών προς την επιστημονικά αποδεκτή 

ιδέα σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
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κατηγορίας, η κατηγορία 12 αποτέλεσε τη μοναδική κατηγορία όπου η ΠΟ4 παρουσίασε 

τις περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές (έστω και ελλιπείς) ιδέες σε προπειραματικό 

στάδιο, γεγονός που επηρέασε και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου στατιστικού 

ελέγχου. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία 13 σύμφωνα με τον αναφερόμενο στατιστικό 

έλεγχο, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 3 ομάδες της 

έρευνας ως προς τις μετατοπίσεις που παρουσιάστηκαν στις ιδέες των μανθανόντων, 

παρόλο που η ΠΟ4 παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης της επιστημονικά 

αποδεκτής ιδέας.     

  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test 

συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης όπως 

παρουσιάστηκαν μέσα από τους αντίστοιχους στατιστικούς ελέγχους. Παρόλο που σε 

κάποιες κατηγορίες δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ως προς τις 

μετατοπίσεις των ιδεών των ατόμων προς την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα ανάμεσα στις 3 

ομάδες (βλ. effect size), εντούτοις οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται σε 

συγκεκριμένα σημεία (κατηγορίες) επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση πως η ΠΟ4 

βελτιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιδόσεις της στο Φως και Χρώμα σε σχέση με τις 

ομάδες ελέγχου. 

7.5.Συζήτηση αποτελεσμάτων σύγκρισης ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμού του 
ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 
Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη, η τεκμηρίωση 

και η εγκυροποίηση ενός πλαισίου που να παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο 

συνδυάζεται ο ΠΠΕ με τον ΠΕΕ στον εργαστηριακό πειραματισμό στις Φυσικές 

Επιστήμες. Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο (όπως παρουσιάζεται στη μεθοδολογία 

της παρούσας έρευνας), επικεντρώνεται στις μαθησιακές επιδιώξεις κάθε πειράματος οι 

οποίες εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα πειραματικά μέσα (ΠΠΕ ή ΠΕΕ). Η 

αναφερόμενη σύνδεση απαιτεί την κατανόηση των μαθησιακών επιδιώξεων κάθε 

πειράματος, καθώς και την επίγνωση των δυνατοτήτων/χαρακτηριστικών κάθε 

πειραματικού μέσου και συγκεκριμένα των μοναδικών δυνατοτήτων του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ (Zacharia et al. 2008). Η βιβλιογραφία σε αυτή την κατεύθυνση έρευνας έχει 

καταδείξει πολλές δυνατότητες τόσο του ΠΠΕ όσο και του ΠΕΕ, οι οποίες επιδρούν 

θετικά στην μάθηση και συγκεκριμένα στην εννοιολογική κατανόηση στις Φυσικές 

Επιστήμες (Hsu & Thomas, 2002; Huppert & Lazarowitz, 2002; Windschitl, 2000). 

Συνεπώς, η παρουσία των δύο πειραματικών μέσων στη μάθηση και συγκεκριμένα στον 
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εργαστηριακό πειραματισμό θεωρείται ουσιαστική και απαραίτητη. Για παράδειγμα, μόνο 

η πολύπλευρη αλληλεπίδραση με τα πραγματικά υλικά στο πλαίσιο του ΠΠΕ, μπορεί να 

επιδείξει στους μανθάνοντες την πολυπλοκότητα των Φυσικών Επιστημών (π.χ. σφάλματα 

μετρήσεων) και να τους οδηγήσει σε μια πιο θεμελιωμένη αντίληψη σε σχέση με τους 

περιορισμούς συγκεκριμένων εικονικών εργαστηρίων ή γενικότερα του ΠΕΕ (Windschitl, 

2000). Από την άλλη, οι αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ παρέχουν τη δυνατότητα 

εφαρμογής και χρήσης αφαιρετικών αντικειμένων και εννοιών. Σε μια προσπάθεια 

ταυτόχρονης αξιοποίησης των μοναδικών δυνατοτήτων του κάθε πειραματικού μέσου 

επιχειρήθηκε ο συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη βάση του αναφερόμενου 

μεθοδολογικού πλαισίου. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας της αποκλειστικής εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ με τη 

συνδυασμένη χρήση των δύο μέσων ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ιδέα πίσω 

από τη συγκεκριμένη σύγκριση ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο ο στοχευμένος 

συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, συνεισφέρει περισσότερο στην ανάπτυξη της 

εννοιολογικής κατανόησης από την αποκλειστική εφαρμογή του κάθε πειραματικού 

μέσου.  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν πως η εφαρμογή του στοχευμένου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στα πειράματα του διδακτικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε στις διδακτικές παρεμβάσεις, βοήθησε στη βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης των ατόμων στο Φως και Χρώμα περισσότερο από τις ομάδες που εφάρμοσαν 

αποκλειστικά ΠΠΕ ή ΠΕΕ. Παρόμοια αποτελέσματα κατέδειξε και η ποιοτική ανάλυση 

στην οποία παρουσιάστηκαν οι ιδέες που εξέφρασαν οι μανθάνοντες σε κάθε συνθήκη. 

Μέσα από τις μετατοπίσεις που παρουσιάστηκαν από τις εναλλακτικές ιδέες στις 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε σχέση με το Φως και Χρώμα, φαίνεται πως η ομάδα που 

χρησιμοποίησε το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (ΠΟ4) πέτυχε τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Εξαίρεση 

αποτέλεσε το πρώτο κεφάλαιο το οποίο αποτέλεσε το εισαγωγικό κεφάλαιο σε σχέση με 

τη διαχείριση σημειακών πηγών φωτός, διαφραγμάτων και οθόνων και αφορούσε σε 

εισαγωγικές έννοιες σε σχέση με τις προϋποθέσεις και τη διάδοση του φωτός. Στο 

κεφάλαιο 1 δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με τη βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές μετατοπίσεις από τις 

εναλλακτικές ιδέες προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές ομάδες. 
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Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πρώτου κεφαλαίου προέκυψαν οι 2 πρώτες κατηγορίες 

ιδεών που σχετίζονταν με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι ορατό ένα 

αντικείμενο από κάποιο παρατηρητή καθώς και με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών 

φωτός. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα ποσοστά που προέκυψαν στις 3 ομάδες πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο πρώτο κεφάλαιο ανάμεσα στις ομάδες. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν στο κεφάλαιο 1 υποδεικνύουν πως όταν πρόκειται για 

εισαγωγικές έννοιες στο Φως και Χρώμα, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι 

μανθάνοντες δεν έχουν ιδιαίτερες προϋπάρχουσες εμπειρίες (βλ. νηματώδεις λαμπτήρες), 

το πειραματικό μέσο που εφαρμόζεται (ΠΠΕ ή ΠΕΕ) παρόλο που καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, δεν θεωρείται υπεύθυνο σε ενδεχόμενες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες. Ταυτόχρονα, η μειωμένη εφαρμογή 

εξειδικευμένων πειραματικών διατάξεων στο κεφάλαιο 1 σε συνδυασμό με τις έντονες και 

επίμονες προϋπάρχουσες ιδέες των μανθανόντων στο Φως, δεν επέτρεψε την εμφάνιση 

οποιασδήποτε διαφοροποίησης στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Στην κατηγορία 

ιδεών 3 φαίνεται να επιβεβαιώνεται η  αναφερόμενη ερμηνεία αφού και στις 3 ομάδες, δεν 

παρουσιάζεται διαφοροποίηση σε σχέση με τη δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών 

διαγραμμάτων σκιάς αντικειμένων που παρεμβάλλονται στην πορεία διάδοσης του φωτός. 

Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά 

στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, ενώ στις ΟΕ3 και ΠΟ4 παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

αυξημένα ποσοστά τόσο πριν όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις στην περίπτωση 

που περιγράφεται/παρουσιάζεται ένα διάγραμμα πρόσοψης σκιάς λόγω του εμποδίου που 

παρεμβάλλεται στην πορεία διάδοσης του φωτός στο χώρο. Οι μανθάνοντες έχουν 

πλούσιες εμπειρίες με τη δημιουργία σκιών στην καθημερινότητα. Επομένως, η απλή 

παρουσίαση του φαινομένου είτε με εικονικό είτε με πραγματικό τρόπο δεν φαίνεται να 

επιδρά με διαφορετικό τρόπο στη δημιουργία του κατάλληλου διαγράμματος πρόσοψης ή 

κάτοψης της σκιάς του αντικειμένου. Επιπρόσθετα, οι συζητήσεις που διεξάγονται στο 

πλαίσιο του διδακτικού υλικού Φυσική με Διερώτηση φαίνεται να καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τα μαθησιακά αποτελέσματα όπου το υπό μελέτη φαινόμενο συνδέεται άμεσα με 

καθημερινές και με προϋπάρχουσες εργαστηριακές και μαθησιακές εμπειρίες. 

 

Τα αποτελέσματα της κατηγορίας 4 παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια τάση για 

περεταίρω βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στην ΠΟ4 αφού εμφανίζεται ελάχιστα 
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μεγαλύτερο ποσοστό στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα και στις ελλιπείς επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες σε μεταταπειραματικό στάδιο σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Στην 

κατηγορία 4 ομαδοποιήθηκαν οι ιδέες που σχετίζονταν με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου και συγκεκριμένα με τον τρόπο που οι 

αποστάσεις φωτεινής πηγής, αντικειμένου, και οθόνης επηρεάζουν τη δημιουργία σκιάς. 

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πείραμα σε σχέση με τις 

αποστάσεις και τη δημιουργία σκιάς ήταν περισσότερες στις ομάδες όπου εφαρμόστηκε ο 

ΠΕΕ. Ωστόσο, φαίνεται πως η ομάδα που συνδύασε τον ΠΠΕ και τον ΠΕΕ, παρουσίασε 

μια τάση για μεγαλύτερη βελτίωση της κατανόησης της σε σχέση με τον τρόπο που 

επηρεάζει η μεταβολή των αναφερόμενων αποστάσεων. Αυτό το αποτέλεσμα ενδεχομένως 

να συνδέεται με το γεγονός πως η εφαρμογή της πραγματικής εμπειρίας και η πλαισίωσή 

της με πολλαπλές ακριβείς μετρήσεις της ίδιας εικονικής αναπαράστασης, βοήθησε στην 

εμβάθυνση της κατανόησης του φαινομένου, με τρόπο που να μην αμφισβητούνται ούτε οι 

παρατηρήσεις που διεξάγονταν σε σχέση με το σχήμα της σκιάς, αλλά ούτε και οι 

μεταβολές που παρατηρούνταν σε σχέση με το μέγεθος της σκιάς. Η αναφερόμενη 

ερμηνεία επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της κατηγορίας 5 στην οποία 

παρουσιάζονται οι ιδέες που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό των διαστάσεων της σκιάς 

ενός αντικειμένου, στο πλαίσιο του οποίου απαιτήθηκε η εφαρμογή των υπό μελέτη 

εννοιών για τη διάδοση του φωτός και τη δημιουργία σκιών. Μέσα από τα αποτελέσματα 

της κατηγορίας 5 είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα που συνδύασε τον ΠΠΕ και τον ΠΕΕ ήταν 

σε θέση να υπολογίσει τις διαστάσεις της σκιάς ενός αντικειμένου και να εφαρμόσει τις 

κατάλληλες στρατηγικές σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ομάδες ελέγχου. Ο συνδυασμός 

των εμπειριών (πραγματικής και εικονικής) που προηγήθηκε σε προηγούμενα πειράματα, 

φαίνεται να λειτούργησε καταλυτικά στη σύνδεση της πρακτικής λειτουργίας του 

φαινομένου με τη θεωρητική προοπτική της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός στο χώρο. 

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην κατηγορία 6, όπου ομαδοποιήθηκαν οι 

ιδέες που αφορούσαν στη δημιουργία σκιάς όταν η φωτεινή πηγή βρίσκεται πολύ μακριά 

από το αντικείμενο και την οθόνη. Παρόλο που η συγκεκριμένη εφαρμογή φαίνεται να 

δυσκόλεψε τους μανθάνοντες ακόμη και σε μεταπειραματικό στάδιο, η ΠΟ4 παρουσίασε 

το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Οι πολλαπλές εικονικές 

εμπειρίες με διαγράμματα και φαινόμενα σκιών σε συνδυασμό με την πραγματική 

εμπειρία της παρατήρησης της σκιάς φαίνεται να προώθησε τη βαθύτερη εννοιολογική 

κατανόηση σε σχέση με τη δημιουργία σκιών. Επιπρόσθετα, οι διαγραμματικές 

προβλέψεις του υπολογισμού της σκιάς ενός αντικειμένου πριν την πραγματική και έπειτα 

την εικονική εμπειρία παρείχαν: α) την άμεση εμπλοκή και αναδιαμόρφωση των 
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προϋπάρχουσων ιδεών των ατόμων, και β) την άμεση ανατροφοδότηση σε αντικρουόμενες 

αντιλήψεις ατόμων στο πλαίσιο της ομάδας.   

 

Σε σχέση με το εισαγωγικό κεφάλαιο των βαφών, όπως αναμενόταν όλες οι ομάδες 

πέτυχαν σε ανάλογο βαθμό την αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων των βαφών καθώς και 

των αναμείξεων τους (βλ. κατηγορία 7). Η αναγνώριση των χρωμάτων από τους 

μανθάνοντες δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους μανθάνοντες αφού είτε πραγματικά είτε 

εικονικά έκαναν τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων στις βαφές, λαμβάνοντας άμεση 

ανατροφοδότηση για το αποτέλεσμα των μειγμάτων των βαφών που προέκυπταν. Παρόλα 

αυτά, στην κατηγοριοποίηση των χρωμάτων σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά  

(κατηγορία 8) τα άτομα που εφάρμοσαν ΠΠΕ, αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες που 

φαίνεται να σχετίζονται με τις αμφιβολίες που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του 

πειραματισμού με αναμείξεις των χρωμάτων και με την επιτυχή κατάληξη των 

αποτελεσμάτων τους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μανθάνοντες που χρησιμοποίησαν 

πραγματικές βαφές δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν ομόφωνα στο χρώμα του μείγματος 

που προέκυπτε από συγκεκριμένες αναμείξεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις που 

οδηγούσαν σε κάποιες περιπτώσεις σε επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες. Οι 

συγκεκριμένες ιδέες φαίνεται να επηρέασαν την κατανόηση των μανθανόντων ακόμη και 

μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό. 

  

Στην κατηγορία 9 επιχειρήθηκε η αναγνώριση των χρωμάτων στις βαφές σε μια εφαρμογή 

όπου αναφερόταν η εμπλοκή έγχρωμων φωτεινών δεσμών. Παρόλο που δεν ζητήθηκε από 

τους μανθάνοντες η αναγνώριση των χρωμάτων στο φως, οι περισσότεροι από αυτούς 

δήλωσαν πως τα χρώματα στις βαφές και στο έγχρωμο φως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. 

Μάλιστα, στις ομάδες ελέγχου η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε σε υπολογίσιμο 

ποσοστό μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Στην ομάδα που εφαρμόστηκε ο στοχευμένος 

συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, φαίνεται να μειώνεται η αναφερόμενη εναλλακτική 

ιδέα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ομάδες ελέγχου, γεγονός που υποδεικνύει πως οι 

μανθάνοντες της ΠΟ4 ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα χρώματα στις βαφές και να 

ερμηνεύσουν αντίστοιχα έργα αξιολόγησης με τον επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους μανθάνοντες των ομάδων ελέγχου. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία δεν συνδέεται σε κάποια περίπτωση με την αναγνώριση των χρωμάτων στο 

φως, αφού η αντίστοιχη επιδίωξη δεν περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 3 αλλά στο κεφάλαιο 

4 και συγκεκριμένα σχετίζεται με την κατηγορία 10. Στην κατηγορία 10 παρουσιάζεται 

ανάλογη αύξηση στα ποσοστά εμφάνισης της επιστημονικά αποδεκτής ιδέας σε σχέση με 
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την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως και αντίστοιχη μείωση της εναλλακτικής 

ιδέας που υποστηρίζει πως τα χρώματα στις βαφές και οι αναμείξεις τους 

αντιπροσωπεύουν τα χρώματα και τις αναμείξεις του έγχρωμου φωτός. Τα αποτελέσματα 

της κατηγορίας 10 παρουσιάζουν ξανά την αδυναμία της ΟΕ3 να κατηγοριοποιήσει και να 

αναγνωρίσει με τον επιστημονικά αποδεκτό τρόπο τα χρώματα στο έγχρωμο φως. Αυτό το 

αποτέλεσμα συνδέεται και πάλι με τις διαφορετικές απόψεις που είχαν τα άτομα σε σχέση 

με το αποτέλεσμα του φωτός που παρουσιαζόταν στην οθόνη του πραγματικού 

εργαστηρίου. Η έλλειψη ομοφωνίας στο πλαίσιο της ομάδας, σε αρκετές περιπτώσεις 

οδηγούσε τους μανθάνοντες σε λανθασμένες παρατηρήσεις και επομένως σε εναλλακτικές 

ερμηνείες οι οποίες λειτουργούσαν αρνητικά στην οικοδόμηση ενός επιστημονικά 

αποδεκτού μοντέλου λειτουργίας του έγχρωμου φωτός (βλ. στη συνέχεια τις διαδικασίες 

που ακολούθησαν οι μανθάνοντες της κάθε ομάδας).  

 

Στην κατηγορία 11 που σχετιζόταν με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως, η 

ΠΟ4 αποτέλεσε την ομάδα που σε μεταπειραματικό στάδιο παρουσίασε τα υψηλότερα 

ποσοστά στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, τεκμηριώνοντας την με το επιστημονικά 

αποδεκτό διάγραμμα. Η ομάδα που εφάρμοσε το στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ με τον 

ΠΕΕ πέτυχε διπλάσιο ποσοστό στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε σχέση με τις ομάδες 

ελέγχου. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των αποτελεσμάτων των 

προηγούμενων κατηγοριών. Φαίνεται πως η ΠΟ4 ήταν η ομάδα με τις περισσότερες 

εμπειρίες τόσο στις διαγραμματικές προβλέψεις των αποτελεσμάτων στις οθόνες των 

πειραματικών διατάξεων όσο και στην αναγνώριση των επιστημονικά αποδεκτών 

χρωμάτων στο έγχρωμο φως και των αναμείξεων τους. Η αναφερόμενη ερμηνεία 

τεκμηριώνεται από τις ιδέες που πρόεκυψαν στο πλαίσιο της ΠΟ4 σε προπειραματικό 

στάδιο, αφού οι μισοί από τους εμπλεκόμενους, παρόλο που ήταν σε θέση να παρέχουν 

την επιστημονικά αποδεκτή διαγραμματική ανάμειξη των διαφορετικών δεσμών φωτός, 

δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τις αναμείξεις τους. Οι ομάδες ελέγχου παρόλο που 

στην πλειοψηφία τους ήταν σε θέση να παρέχουν επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, 

συνοδευόμενες με διαγραμματικές λύσεις, σε αρκετές περιπτώσεις παρουσίασαν 

αδυναμίες στην ολοκληρωμένη παρουσίαση διαγραμμάτων διάδοσης του φωτός καθώς και 

στην παρουσίαση επιστημονικά αποδεκτών αναμείξεων στο έγχρωμο φως.   

 

Στην κατηγορία 12 όπου παρουσιάζεται η ομαδοποίηση των ιδεών που προέκυψαν στο 

πλαίσιο της διερεύνησης της δημιουργίας σκιών κατά τη διάδοση πολλαπλών έγχρωμων 

δεσμών φωτός, παρουσιάζεται μια τάση για μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική 
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κατανόηση από τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4, με την ΠΟ4 να επιτυγχάνει τα υψηλότερα 

ποσοστά επιστημονικά αποδεκτής ιδέας σε μεταπειραματικό στάδιο από τις άλλες ομάδες. 

Η αναπαράσταση της δημιουργίας της σκιάς συνδυάζοντας την εφαρμογή δύο έγχρωμων 

πηγών φωτός, φαίνεται να δυσκόλεψε περισσότερο τα άτομα της ΟΕ3 (ΠΠΕ), γεγονός 

αναμενόμενο, αφού η παρατήρηση του συγκεκριμένου φαινομένου σε πραγματικές 

συνθήκες παρουσιάζει δυσκολίες λόγω των αρκετών δευτερευόντων στοιχείων που 

παρουσιάζονται σε διαφορετική ένταση στην οθόνη (π.χ. παρασκιές). Από την άλλη, τα 

άτομα που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ, ήταν σε θέση να διεξάγουν περισσότερες ακριβείς 

μετρήσεις σε ένα εξιδανικευμένο περιβάλλον δημιουργίας σκιών διαχωρίζοντας με 

ιδιαίτερη ευκολία τις σκιές από τις παρασκιές που σχηματίζονταν στην οθόνη. 

Ταυτόχρονα οι αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως, φαίνονταν ξεκάθαρα στην 

οθόνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρά τις μικροδιαφωνίες που προέκυψαν για τη 

συμφωνία του τελικού χρώματος του μείγματος, οι μανθάνοντες στις ομάδες ΠΟ4 και 

ΟΕ4, συμφωνούσαν στις πλείστες περιπτώσεις σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα προτού 

συνεχίσουν στην επόμενη τους δοκιμή, γεγονός το οποίο δεν συνέβαινε και στην ΟΕ3. 

 

Στην κατηγορία 13 φαίνεται πως η ΠΟ4 επιτυγχάνει το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με 

τις ομάδες ελέγχου, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις όσον αφορά στη σύγκριση και τη 

σύνδεση της λειτουργίας των χρωμάτων στο έγχρωμο φως και στις βαφές. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, η ΠΟ4 παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη βελτίωση στην 

επιστημονικά αποδεκτή περιγραφή της προσθετικής και της αφαιρετικής διαδικασίας που 

παρατηρείται στο έγχρωμο φως και στις βαφές αντίστοιχα. Ο συνδυασμός των 

αποτελεσμάτων των αναμείξεων των χρωμάτων στο έγχρωμο φως και στις βαφές 

προϋποθέτει την περιεκτική αντίληψη και αναγνώριση των χρωμάτων και των αναμείξεων 

τους, καθώς και του μηχανισμού διάδοσης του φωτός για να μπορεί ένα αντικείμενο να 

είναι ορατό με γυμνό μάτι. Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων κατηγοριών, τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν αναμενόμενα, αφού σε συνολικό 

επίπεδο η ομάδα που εφάρμοσε το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, πέτυχε τη 

μεγαλύτερη εμβάθυνση στην εννοιολογική κατανόηση για το Φως και Χρώμα. Αυτά τα 

αποτελέσματα καταδεικνύουν πως, στο συγκεκριμένο συγκείμενο, η εφαρμογή ενός 

στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ είναι πιο αποτελεσματική από την 

αποκλειστική χρήση του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ. Παρόλα αυτά, απαιτείται επιπλέον έρευνα προς 

αυτή την κατεύθυνση προτού διατυπωθούν οριστικά συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν 

να γενικεύονται σε σχέση με την εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ.   
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Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η επισήμανση της ισοδυναμίας των ομάδων ελέγχου (ΟΕ3 

και ΟΕ4), σε σχέση με τις επιδόσεις που είχαν στα δοκίμια σε όλα τα κεφάλαια της 

ενότητας. Ωστόσο, επισημαίνεται παράλληλα η θετική τάση που παρουσίασε η ΟΕ4 

(ΠΕΕ) έναντι της ΟΕ3 (ΠΠΕ), ειδικότερα στους μέσους όρους των δοκιμίων σε 

μεταπειραματικό στάδιο. Η αναφερόμενη διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες που 

χρησιμοποίησαν ΠΠΕ ή ΠΕΕ, θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο ΠΕΕ 

χαρακτηριζόταν από περισσότερες μοναδικές δυνατότητες από τον ΠΠΕ στο 

συγκεκριμένο συγκείμενο (βλ. βιβλιογραφική επισκόπηση). Ωστόσο, για την εξαγωγή πιο 

έγκυρων συμπερασμάτων απαιτείται η διερεύνηση των διαδικασιών που έλαβαν χώρα 

κατά τον πειραματισμό των ατόμων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Η 

διερεύνηση των συγκεκριμένων διαδικασιών όλων των πειραματικών συνθηκών 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τις οπτικογραφήσεις της εργασίας των ομάδων στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (βλ. μεθοδολογία).  

  

Από την άλλη, το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες ελέγχου δεν 

βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές υποθάλπει πως η εφαρμογή του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, όταν ενσωματώνεται σε συγκείμενα, παρόμοια με το υπό μελέτη συγκείμενο, μπορεί 

να είναι εξίσου αποτελεσματική στην προώθηση της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως 

και Χρώμα. Το αναφερόμενο αποτέλεσμα, επιβεβαιώνεται τόσο μέσα από την ποσοτική 

όσο και μέσα από την ποιοτική ανάλυση, η οποία κατέδειξε παρόμοιες μετατοπίσεις από 

τις επιστημονικά μη αποδεκτές στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες και στις δύο ομάδες 

ελέγχου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνάδει με αποτελέσματα άλλων ερευνών 

(Zacharia & Constantinou, 2008; Zacharia & Olympiou, 2011) και εγκυροποιεί τη θέση 

πως η φύση της μάθησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν αλλάζουν ουσιαστικά όταν 

ο ΠΠΕ αντικαθίσταται από τον ΠΕΕ. Επιπρόσθετα, τέτοια αποτελέσματα συνάδουν με 

άλλα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία κατέδειξαν πως ο ΠΕΕ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα συγκείμενα και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

παρέχοντας αυθεντικές εργαστηριακές εμπειρίες οι οποίες δεν διαφέρουν ουσιαστικά από 

τις μεθόδους και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται μέσα από τη χρήση του ΠΠΕ (Klahr et 

al., 2007; Triona & Klahr, 2003; Zacharia & Olympiou, 2011).  

 

Συνολικά, το γεγονός ότι η χρήση ενός στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

που στηρίζεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, 

φαίνεται να ενισχύει περισσότερο την εννοιολογική κατανόηση στο Φως και Χρώμα από 

την αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, προκαλεί τις ήδη υπάρχουσες νόρμες 
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σε σχέση με τον εργαστηριακό πειραματισμό στις Φυσικές Επιστήμες. Ειδικότερα, 

προκαλεί τον εργαστηριακό πειραματισμό όπως εφαρμόζεται μέσα από τον ΠΠΕ ή τον 

ΠΕΕ, με τρόπο που καλεί την αναδιοργάνωση και την αναδόμηση του ώστε να 

περιλαμβάνει στοχευμένους συνδυασμούς του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Ωστόσο, αυτή η ανάγκη 

για αναδιοργάνωση απαιτεί την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μοναδικές 

δυνατότητες του ΠΠΕ και του ΠΕΕ επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις Φυσικές 

Επιστήμες. Συνεπώς, θεωρείται ουσιώδης η επέκταση της εμπειρικής βάσης των 

δεδομένων, τέτοιου είδους ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε μια τέτοια προσπάθεια προς την αναφερόμενη 

κατεύθυνση, αφού πραγματοποιήθηκαν οπτικογραφήσεις της εργασίας διαφόρων ομάδων 

μανθανόντων στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν οι διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν σε κάθε συνθήκη. Οι  συγκρίσεις των διαδικασιών που έλαβαν χώρα σε 

κάθε πειραματική συνθήκη επεκτείνονται σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στη Β΄ 

φάση της έρευνας (ΟΕ3, ΟΕ4, ΠΟ2, ΠΟ3 και ΠΟ4) και στοχεύουν σε πρώτο στάδιο στην 

ενδεχόμενη αναγνώριση του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο εργάζονται οι 

διαφορετικές ομάδες και έπειτα σε ενδεχόμενες συνδέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένες 

διαδικασίες και στα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις αξιολογήσεις 

που διεξάχθηκαν. Ταυτόχρονα, μέσα από την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου που 

εφαρμόστηκε, αναμένεται να διαπιστωθούν ενδεικτικές συνδέσεις των μαθησιακών 

επιδιώξεων και του πειραματικού μέσου που εφαρμοζόταν σε κάθε περίπτωση με τις 

διαδικασίες που επέλεγαν να ακολουθούν οι μανθάνοντες σε κάθε πείραμα στο πλαίσιο 

της ομάδας. Η επέκταση της εμπειρικής βάσης των δεδομένων προς αυτή την κατεύθυνση, 

αναμένεται να προσδώσει περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με την εκάστοτε επιλογή 

και εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ στη μαθησιακή διαδικασία.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ 
ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΕ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΔΑ 

 

8.1.Περιγραφή και σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την 
εφαρμογή του ΠΕΕ και του ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης στο Φως και Χρώμα, μέσα από τις ερευνητικές προσπάθειες της Β΄ φάσης της 

έρευνας, υποδεικνύουν την ανάγκη για περεταίρω διερεύνηση των διαδικασιών που 

έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών των μανθανόντων σε κάθε πειραματική 

συνθήκη χωριστά. Η ανάγκη αυτή προέκυψε στο πλαίσιο της προσπάθειας ερμηνείας των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε κάθε πειραματική συνθήκη. Οι συγκρίσεις ανάμεσα στις 

διαφορετικές συνθήκες ανέδειξαν διαφοροποιήσεις σε κάποιες περιπτώσεις ως προς την 

επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα οδήγησαν στην 

ανάγκη για περεταίρω διερεύνηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στις 

ομάδες. Επομένως, σε κάθε ερευνητική προσπάθεια οπτικογραφήθηκαν 2 ομάδες από κάθε 

πειραματική συνθήκη κατά όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση οπτικογραφήθηκαν 2 ομάδες που εργάστηκαν στο πλαίσιο του 

ΠΕΕ και 2 ομάδες που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ όταν ενισχύθηκε με Πολλαπλές 

Εικονικές Δυναμικά συσχετιζόμενες Αναπαραστάσεις (ΠΕΔΑ) (πειραματική συνθήκη: 

ΠΕΕ+ΠΕΔΑ). Οι αναφερόμενες ομάδες αποτέλεσαν μέρος του δείγματος που έλαβε μέρος 

στη συλλογή των δεδομένων για αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και 

Χρώμα. 

 

Στην περίπτωση της σύγκρισης της βελτίωσης της επίτευξης της εννοιολογικής 

κατανόησης ανάμεσα στις ομάδες ΟΕ4 (ΠΕΕ) και ΠΟ2 (ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στο κεφάλαιο 4 (έγχρωμο φως) υπέρ της ομάδας 

που εφάρμοσε τις ΠΕΔΑ (ΠΟ2). Μια πρώτη ανάλυση απέδωσε το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα στο γεγονός ότι το κεφάλαιο 4 που σχετίζεται με τη διερεύνηση της διάδοσης 

του έγχρωμου φωτός και των κανόνων που το διέπουν αποτελεί το πιο πολύπλοκο 
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κεφάλαιο της  ενότητας, αφού συνδυάζει όλες τις έννοιες που οικοδομήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη διαπίστωση δεν 

υπάρχουν άλλα δεδομένα που να τεκμηριώνουν τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν 

ανάμεσα στις 2 ομάδες. Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τις στατιστικές 

αναλύσεις των επιδόσεων στα δοκίμια, επιλέγηκαν 2 πειράματα από το κεφάλαιο 4 για την 

κωδικοποίηση και την ανάλυση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες. Η 

συγκεκριμένη επιλογή βασίστηκε επιπρόσθετα στο αναστοχαστικό ημερολόγιο του 

ερευνητή κατά το οποίο παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τις εργασίες των 

μανθανόντων στα συγκεκριμένα πειράματα (πειράματα 4.1 και 4.4 του διδακτικού υλικού, 

βλ. Παράρτημα). Παράλληλα, στα αναφερόμενα πειράματα παρατηρήθηκε έντονη 

εφαρμογή και χρήση των ΠΕΔΑ και ιδιαίτερα του μοντελοχώρου.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιγραφικά όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες σε κάθε ομάδα σε κάθε πειραματική συνθήκη, σύμφωνα με το έντυπο 

κωδικοποίησης που εφαρμόστηκε (βλ. μεθοδολογία).  Η περιγραφή και η σύγκριση των 

διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την εργασία των μανθανόντων και στις 2 

πειραματικές συνθήκες αποσκοπεί στην απάντηση του ακόλουθου ερευνητικού 

ερωτήματος: Ποιές διαδικασίες ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες 

(ΠΕΕ ή ΠΕΕ με ΠΕΔΑ) για την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης; 

8.2.Διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο του ΠΕΕ και 
του ΠΕΕ σε συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 
Η κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες περιέλαβε 9 άξονες 

οι οποίοι κωδικοποιήθηκαν σε επιμέρους διαδικασίες. Οι άξονες ήταν: α) είδος 

δραστηριότητας, β) ποιός μιλούσε κατά τη διάρκεια των εργασιών, γ) πού ήταν στραμμένη 

η προσοχή των μανθανόντων, δ) είδος διαλόγου, ε) τεκμηρίωση πρόβλεψης, στ) 

τεκμηρίωση επεξήγησης, ζ) επιστημονικά αποδεκτή ή όχι διαδικασία, η) είδος συζήτησης 

και θ) εννοιολογική κατανόηση των μανθανόντων πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό 

προσωπικό. Στον Πίνακα 77 παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι 2 

ομάδες σε κάθε πειραματική συνθήκη για το Πείραμα 4.1 του διδακτικού υλικού και στη 

συνέχεια περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στην εργασία των 

συγκεκριμένων ομάδων. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στις ομάδες της ίδιας πειραματικής συνθήκης, αυτές δεν αποδόθηκαν στο πειραματικό 

μέσο που εφαρμόστηκε αλλά σε διαφοροποιήσεις που σχετίζονταν με τα άτομα της κάθε 

ομάδας.  
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Σε σχέση με τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στις 2 πειραματικές συνθήκες (ΟΕ4 και 

ΠΟ2), φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ2 (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ), έκαναν περισσότερες προβλέψεις 

από τις ομάδες της ΟΕ4. Από την άλλη, οι συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες, όπως 

ούτε και οι παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος. 

Οι παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν όπως και οι δηλώσεις που σχετίζονταν με τις 

επεξηγήσεις των ατόμων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν  με το διδακτικό 

προσωπικό, παρόλο που στην περίπτωση της ΠΟ2, παρατηρήθηκε μια τάση για αυξημένη 

συζήτηση κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού.  

 

Σχετικά με τις δηλώσεις που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών των 

μανθανόντων στον άξονα «ποιός μιλά» δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες σε σχέση με τη συνεισφορά των μανθανόντων και 

του διδακτικού προσωπικού στις εργασίες των ομάδων στο πείραμα 4.1. Αντίθετα, στον 

άξονα «που είναι στραμμένη η προσοχή των μανθανόντων» παρουσιάζονται κάποιες 

διαφοροποιήσεις στις 2 πειραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως  στην ΠΟ2 οι 

δύο ομάδες ασχολούνται περισσότερο με τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας καθώς 

διεξάγουν τις παρατηρήσεις τους και τις συζητήσεις τους. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τη 

συζήτηση  που διεξάγεται στο πλαίσιο της εξαγωγής των συμπερασμάτων μέσα από τα 

αποτελέσματα που λαμβάνουν οι μανθάνοντες καθώς και μέσα από τη χρήση του 

εικονικού εργαστηρίου δεν παρουσιάζεται κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 

πειραματικές συνθήκες, ως προς το πού είναι στραμμένη η προσοχή των ατόμων. 

 

Στον άξονα «είδος διαλόγου» φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ2 παρουσιάζουν 

περισσότερες ερωτήσεις που σχετίζονται με το επιστημονικό περιεχόμενο, καθώς και μια 

τάση για περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις, σε σχέση με τις ομάδες της 

ΟΕ4. Επιπρόσθετα, οι ίδιες ομάδες (ΠΟ2) παρουσιάζουν αυξημένες επιστημονικά 

αποδεκτές και επιστημονικά μη αποδεκτές δηλώσεις. Αντίθετα, οι ομάδες της ΟΕ4 

φαίνεται να περιορίζονται περισσότερο σε σχόλια που σχετίζονται με το επιστημονικό 

περιεχόμενο.
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Πίνακας 77. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες ΠΕΕ και ΠΕΕ+ΠΕΔΑ στο πείραμα 4.1 
     

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΕ ΠΕΕ+ΠΕΔΑ 
ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β 

Δραστηριότητα Πρόβλεψη 57 9 121 61 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 155 154 235 113 
 Άμεση παρατήρηση 87 188 95 105 
 Επεξήγηση 146 155 189 187 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 45 162 49 192 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 3 0 31 53 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 11 36 60 19 
 Άσχετο 25 46 19 52 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 448 673 742 658 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 29 77 56 122 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 25 16 86 72 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 136 230 156 227 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 288 447 565 432 
 Άσχετο 33 57 16 52 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 25 45 40 78 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 0 14 28 13 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 37 93 121 139 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 56 64 114 121 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  7 19 55 34 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 100 172 62 77 
 Διάβασμα οδηγιών 16 14 5 8 
 Αστεία/Άσχετα 48 118 25 52 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 61 78 157 129 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 26 31 91 38 

                                                 
5 Οι αριθμοί σε κάθε πίνακα υποδηλώνουν τον αριθμό εμφάνισης της κάθε κατηγορίας συζήτησης σε κάθε πείραμα χωριστά. Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 15 15 53 16 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 0 1 3 2 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 85 86 41 76 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 0 1 12 0 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 3 3 45 18 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 2 6 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 2 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα –Έγκυρη 65 59 17 53 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 6 10 7 14 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 6 10 3 5 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 0 6 17 1 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 0 5 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 0 0 2 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 0 1 24 6 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 3 2 70 21 
Κατάλληλη παρατήρηση 52 67 104 64 

 Λανθασμένη παρατήρηση 1 14 8 9 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 71 69 68 58 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 6 16 41 15 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 34 152 55 207 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 7 15 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 3 0 5 18 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 0 0 36 37 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 0 1 35 0 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 11 32 15 15 Γε
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Επιπλέον, οι ομάδες της ΠΟ2 ασχολούνται περισσότερο με την οργάνωση των 

διαδικαστικών θεμάτων για το συγκεκριμένο πείραμα, και για αυτό εξάλλου παρατηρείται 

μια αυξημένη τάση για ερωτήσεις και απαντήσεις που σχετίζονται με την πειραματική 

διαδικασία. Οι ομάδες της ΟΕ4 παρουσιάζουν περισσότερα σχόλια που σχετίζονται με την 

πειραματική διαδικασία, παρά τις αντιλήψεις τους σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων κατά 

την οργάνωση και διεξαγωγή του πειράματος.  

 

Σε σχέση με την «τεκμηρίωση των προβλέψεων», φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ2 

παρουσιάζουν περισσότερες προβλέψεις κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους, κυρίως 

επιστημονικά μη αποδεκτές, από τις αντίστοιχες ομάδες της ΟΕ4. Η τεκμηρίωση των 

προβλέψεων των ομάδων και των 2 πειραματικών συνθηκών επικεντρώνεται κυρίως σε 

προηγούμενα πειράματα του διδακτικού υλικού παρά σε προηγούμενη γνώση ή εμπειρία 

των ατόμων στο συγκεκριμένο συγκείμενο. Τα αποτελέσματα της «τεκμηρίωσης των 

επεξηγήσεων» όλων των ομάδων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την «επιστημονικά αποδεκτή ή όχι διαδικασία» φαίνεται  να μην διαφοροποιούν ιδιαίτερα 

τις εργασίες των ατόμων των 2 πειραματικών συνθηκών σε σχέση με το βαθμό στον οποίο 

ασχολήθηκαν με την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους στο συγκεκριμένο πείραμα. 

Επιπρόσθετα, φαίνεται πως οι περισσότερες επεξηγήσεις οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου πειράματος και όχι ιδιαίτερα σε αναφορές που σχετίζονταν με προηγούμενα 

πειράματα του διδακτικού υλικού. Από την άλλη, στο πλαίσιο της «επιστημονικά 

αποδεκτής ή όχι διαδικασίας» παρουσιάζονται οι περισσότερες προβλέψεις επιστημονικά 

αποδεκτές ή μη, που διεξάχθηκαν από τις ομάδες της ΠΟ2  καθώς και μια τάση για 

περισσότερες κατάλληλες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 

συγκεκριμένου πειράματος.  

 

Σε σχέση με το είδος της συζήτησης, οι δύο πειραματικές συνθήκες δεν διαφοροποιούνται, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν αναφορικά με το επιστημονικό 

περιεχόμενο του πειράματος. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης υποκατηγορίας 

καταδεικνύουν πως οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις, σχετίζονται με τις διαφορές των 

ομάδων παρά με τις πειραματικές συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα είδη 

συζητήσεων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του πειράματος 4.1 με μια μικρή διαφορά στη 

συζήτηση κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού για την πειραματική 

διαδικασία. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζεται μια αυξημένη τάση από τις 

ομάδες της ΠΟ2. Συνολικά, φαίνεται να παρουσιάζεται κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα 

στην έκταση των συζητήσεων (ανεξαρτήτως είδους συζήτησης), που έλαβαν χώρα στις 2 
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πειραματικές συνθήκες με το διδακτικό προσωπικό, με την ΠΟ2 να εμφανίζει μεγαλύτερες 

συζητήσεις στη συνολική διεξαγωγή του πειράματος 4.1. 

 

Οι ομάδες που οπτικογραφήθηκαν και στις 2 πειραματικές συνθήκες κατέληξαν στην 

επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε σχέση με την αναγνώριση και την κατηγοριοποίηση των 

χρωμάτων στο φως σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά πριν από τις συζητήσεις 

με το διδακτικό προσωπικό. Αυτό το αποτέλεσμα δηλώνει την αποτελεσματικότητα του 

διδακτικού υλικού (διεξαγωγής του πειράματος 4.1) που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού ανεξαρτήτως πειραματικής συνθήκης.   

 

Στον Πίνακα 78 που ακολουθεί, παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι 

2 ομάδες σε κάθε πειραματική συνθήκη για το Πείραμα 4.4 του διδακτικού υλικού και στη 

συνέχεια περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν κατά την εργασία των 

συγκεκριμένων ομάδων. Το αναφερόμενο πείραμα σχετίζεται με την κατανόηση της 

λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος σε σχέση με τη διάδοση, την 

ανάλυση και την απορρόφηση του φωτός σε κάθε περίπτωση. 

 

Όπως αναμενόταν σε αρκετές περιπτώσεις οι ομάδες των 2 πειραματικών συνθηκών 

εκδήλωσαν παρόμοιες συμπεριφορές κατά την εργασία τους στο πείραμα 4.4. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση των δραστηριοτήτων των ομάδων (πρόβλεψη, συζήτηση, 

παρατήρηση και επεξήγηση) όσες διαφοροποιήσεις εκδηλώθηκαν σχετίζονταν με 

διαφορές που οφείλονταν κυρίως στο πλαίσιο των ομάδων και όχι στο πλαίσιο εφαρμογής 

ή όχι των ΠΕΔΑ. Παράλληλα, στον άξονα «ποιός μιλά» οι ομάδες των δύο πειραματικών 

συνθηκών δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς την έκταση ομιλίας τόσο των 

μανθανόντων όσο και του διδακτικού προσωπικού.  

 

Αντίθετα, μια σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας των ομάδων καθώς και στη χρήση του εικονικού εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, 

φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ2 ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, τόσο με τη 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους, όσο και με τη συνεχή χρήση του εικονικού 

εργαστηρίου κατά τον πειραματισμό τους στο συγκεκριμένο πείραμα. Παρόλα αυτά, οι 

συζητήσεις που εκδηλώνονται φαίνεται να μην διαφοροποιούνται ως προς την έκταση 

τους ανάμεσα στην ΠΟ2 και την ΟΕ4. Παράλληλα, σε σχέση με το «είδος διαλόγου» οι 

ομάδες των ΠΟ2 και ΟΕ4 φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τις ερωτήσεις που 

αφορούν σε επιστημονικό περιεχόμενο, καθώς και στις επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις 
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που αφορούν και αυτές στο επιστημονικό περιεχόμενο. Τόσο στην πρώτη όσο και στη 

δεύτερη περίπτωση υπερτερεί η ΠΟ2 έναντι της ΟΕ4. Παρόλα αυτά, οι 2 συνθήκες δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται σε σχέση με τη διατύπωση επιστημονικά αποδεκτών ή 

επιστημονικά μη αποδεκτών απαντήσεων για το επιστημονικό περιεχόμενο. Η 

διαφοροποίηση στις ερωτήσεις που διατυπώνονται και τις επιστημονικά αποδεκτές 

δηλώσεις, συμπληρώνεται από τη διαφοροποίηση των ομάδων στη διεξαγωγή σχολίων 

επιστημονικού περιεχομένου, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τις ομάδες της ΟΕ4.     

 

Όπως και στο πείραμα 4.1, έτσι και στο πείραμα 4.4 οι μανθάνοντες της ΠΟ2 φαίνεται να 

ασχολούνται περισσότερο με την οργάνωση της διαδικασίας για κατάλληλη διεξαγωγή του 

πειράματος, από ότι οι μανθάνοντες της ΟΕ4. Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες σε σχέση με τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις 

απαντήσεις που παράγουν σε σχέση με την πειραματική διαδικασία. Αναφορικά με τις 

προβλέψεις που διεξάγονται στο πείραμα 4.4, φαίνεται πως οι μανθάνοντες και στις 2 

ομάδες παρουσιάζουν ελλείψεις στην τεκμηρίωση των προβλέψεων τους, οι οποίες κατά 

την πλειοψηφία τους αναφέρονται σε προηγούμενα πειράματα του διδακτικού υλικού 

παρά σε προηγούμενες εμπειρίες τους. 

 

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων 

και των 2 ομάδων, οι οποίες παρόλο που παρουσιάζονται σε σαφώς αυξημένο βαθμό δεν 

διαφοροποιούνται ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες και στηρίζονται κυρίως σε 

υφιστάμενα πειράματα, παρά σε προηγούμενα πειράματα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις 

παρουσιάζεται τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων στη βάση προηγούμενων 

εμπειριών ή γνώσεων.  
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Πίνακας 78. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες ΠΕΕ και ΠΕΕ+ΠΕΔΑ στο πείραμα 4.4 
      
     

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΕ ΠΕΕ+ΠΕΔΑ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

Δραστηριότητα Πρόβλεψη 23 1 82 21 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 111 97 155 70 
 Άμεση παρατήρηση 76 41 149 49 
 Επεξήγηση 340 453 273 537 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 250 84 187 152 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 38 7 42 52 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 72 62 136 47 
 Άσχετο 97 60 41 36 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 889 742 942 851 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 118 62 123 113 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 72 58 123 94 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 162 176 229 217 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 676 491 675 618 
 Άσχετο 97 79 38 35 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 91 65 86 97 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 14 4 28 21 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 111 99 195 161 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 93 84 194 160 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  32 13 81 28 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 245 172 146 133 
 Διάβασμα οδηγιών 22 18 5 3 
 Αστεία/Άσχετα 186 150 94 36 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 84 62 134 180 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 49 45 40 56 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 28 26 19 31 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 4 4 5 1 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 47 61 38 57 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 10 0 1 4 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 9 1 20 11 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα – Έγκυρη 157 110 185 123 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 39 5 62 35 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 22 36 2 30 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 0 4 2 5 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 4 0 3 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 0 1 2 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 10 0 1 4 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 9 1 36 11 
Κατάλληλη παρατήρηση 29 21 44 31 

 Λανθασμένη παρατήρηση 5 4 1 0 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 179 151 187 156 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 39 10 66 40 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό περιεχόμενο 237 76 184 152 
Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική διαδικασία 6 8 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 18 0 169 3 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 20 6 2 8 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό περιεχόμενο 37 2 0 143 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική διαδικασία 33 60 0 0 
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Σχετικά με τις επιστημονικά αποδεκτές ή όχι διαδικασίες που ακολουθούν οι μανθάνοντες, 

φαίνεται να παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα τόσο στο στάδιο της πρόβλεψης όσο 

και στο στάδιο της παρατήρησης και της επεξήγησης ανάμεσα στις ομάδες ΠΟ2 και ΟΕ4. 

Ανάλογα αποτελέσματα, παρουσιάζονται στο είδος των συζητήσεων που διεξάγονται και 

από τις 2 ομάδες (ΠΟ2 και ΟΕ4). Συγκεκριμένα, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται το είδος 

της συζήτησης σε κάποια από τις 2 συνθήκες αφού όσες διαφοροποιήσεις προκύπτουν 

φαίνεται να οφείλονται περισσότερο στις ομάδες των μανθανόντων που συμμετέχουν παρά 

στην επιπρόσθετη εφαρμογή ή όχι των ΠΕΔΑ. Οι μεγαλύτερες συζητήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πείραμα 4.4 αφορούσαν κυρίως σε συζητήσεις που έπρεπε να 

γίνουν λόγω του διδακτικού υλικού για το επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος.    

 

Η εννοιολογική κατανόηση που οικοδομήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος 

φαίνεται να διαφέρει ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, πριν από τη 

διερεύνηση του πρίσματος (ίδιο εικονικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και στις 2 

πειραματικές συνθήκες), οι μανθάνοντες των 2 ομάδων, ΟΕ4 και ΠΟ2, φαίνεται να 

εκφράζουν διαφορετικές ιδέες σε σχέση με τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων. 

Συγκεκριμένα, η μια ομάδα της ΟΕ4 πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό 

εκφράζει την εναλλακτική ιδέα πως τα χρωματικά φίλτρα προσθέτουν χρώματα στο φως, 

αφού μέσα από τις παρατηρήσεις τους σε κάποιες περιπτώσεις οι φωτεινές δέσμες 

«χρωματίζονται με άλλο χρώμα» (βλ. απόσπασμα 1). Η δεύτερη ομάδα της ΟΕ4 εκφράζει 

την ελλιπή ιδέα πως τα χρωματικά φίλτρα αφαιρούν χρώματα από το φως, χωρίς να μπορεί 

να τεκμηριώσει το συγκεκριμένο σκεπτικό στη βάση κάποιου μηχανισμού λειτουργίας των 

χρωματικών φίλτρων. Η αναφερόμενη ομάδα αρκείται στην αναφορά της χρήσης 

χρωματικών φίλτρων κυρίων χρωμάτων και στον τρόπο που αυτά λειτουργούν σε επίπεδο 

απλής παρατήρησης.  

 

Διδάσκων Μάλιστα. Άμα κτυπά λευκό φως πάνω σε κόκκινη διαφάνεια 
τι συμβαίνει; 

Φοιτήτρια 1 Λευκό πάνω σε κόκκινη. 
Φοιτήτρια 2 Εν να αφήσει μόνο  
Φοιτήτρια 1 Εν να φκει κόκκινο. 
Διδάσκων Τι θα περάσει από την άλλη; 
Φοιτήτρια 1 Εν κόκκινο που θα φκει. 
Φοιτήτρια 2 Εν θα φκει και ματζέντα και μπλε; 
Φοιτήτρια 1 Όχι. 
Φοιτήτρια 2 Ναι μα εγώ νομίζω εν να είναι… 
Φοιτήτρια 1 Λευκό πάνω σε κόκκινη διαφάνεια. Λογικά είπαμε ότι περνά 

μόνο το κόκκινο. Το λευκό αποτελούν το όλα. 
Φοιτήτρια 2 Εν να φκουν όλα; Μόνο ματζέντα, μπλε και κόκκινο. 
Διδάσκων Στοπ. Θέλω πρόβλεψη μην το κάνεις. 
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Φοιτήτρια 2 Εγώ είπα. Κόκκινο, ματζέντα, μπλε. 
Διδάσκων Εσύ; 
Φοιτήτρια 2 Γιατί τάχα το κόκκινο… 
Φοιτήτρια 3   Ματζέντα, μπλε; Αφού εν άσπρο το φως τους. 
Φοιτήτρια 1 Ναι αλλά το άσπρο εν.. 
Φοιτήτρια 2 Περιλαμβάνει τα όλα το άσπρο. Και αφήνει να περνούν μόνο 

τα σχετικά. 
Φοιτήτρια 2 Ήταν να βλέπω κόκκινο. 
Διδάσκων Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη; 
Φοιτήτρια 3   Κόκκινο. 
Διδάσκων Βάλε το κόκκινο να δούμε. 
Φοιτήτρια 1 Κόκκινο, κόκκινο. 
Φοιτήτρια 2 Περνά κόκκινο. 
Διδάσκων Περνά κόκκινο έτσι; 
Φοιτήτρια 3   Άτε ρε. 
Διδάσκων Τώρα, κάπου έχουμε συγχυσμένο ποιος είναι ο ρόλος του 

χρωματικού φίλτρου. 
Διδάσκων Η διαφάνεια δηλαδή. Ποιος είναι ο ρόλος της, προσθέτει ή 

αφαιρεί χρώμα; 
Φοιτήτρια 1 Προσθέτει.  
Φοιτήτρια 2 Προσθέτει. 

 
Απόσπασμα 1: Έναρξη της συζήτησης για τα αποτελέσματα του πειράματος 4.4 με την 

Ομάδα 1 της ΟΕ4 
 

Από την άλλη, και στις δύο ομάδες της ΠΟ2, οι μανθάνοντες είναι σε θέση να 

περιγράψουν ολοκληρωμένα το μηχανισμό λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων τόσο 

κυρίων όσο και δευτερευόντων χρωμάτων, παρουσιάζοντας με τον επιστημονικά αποδεκτό 

τρόπο το αποτέλεσμα που προκύπτει σε κάθε περίπτωση στην οθόνη της αντίστοιχης 

πειραματικής διάταξης. 

 

8.3.Συμπεράσματα και συζήτηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών  που 
ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο του ΠΕΕ και του ΠΕΕ σε 
συνδυασμό με ΠΕΔΑ 
 

Μέσα από την κωδικοποίηση και ανάλυση των οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων που 

αφορούσαν στην εργασία των ομάδων στο πλαίσιο του ΠΕΕ και του ΠΕΕ σε συνδυασμό 

με ΠΕΔΑ, φαίνεται πως παρατηρούνται κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο 

εργασίας των μανθανόντων, οι οποίες ενδεχομένως να συνδέονται με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Παράλληλα παρατηρούνται και 

παρόμοιες συμπεριφορές και διαδικασίες ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες, γεγονός 

που ήταν αναμενόμενο, αφού και στις δύο συνθήκες ο εργαστηριακός πειραματισμός 

διεξάγεται στο πλαίσιο του ΠΕΕ, κάτω από το ίδιο διδακτικό πρότυπο.  
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Αρχικά, στην περίπτωση της κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων παρατηρείται πως σε 

κάποιες περιπτώσεις τόσο στην ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ2, δεν διεξάγεται η πρόβλεψη για 

δύο λόγους: ι) παρατηρήθηκαν περιπτώσεις πειραμάτων στις οποίες οι μανθάνοντες 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στη διεξαγωγή προβλέψεων είτε λόγω έλλειψης εμπειριών, είτε 

λόγω αδυναμίας παραγωγής ενός ερμηνευτικού μοντέλου σε υπάρχοντα παρατηρήσιμα 

φαινόμενα και ιι) η εφαρμογή του εικονικού εργαστηρίου παρείχε άμεση ανατροφοδότηση 

σε οποιοδήποτε εικονικό πείραμα σε βαθμό που οι μανθάνοντες χαρακτηρίζονταν από το 

δίλημμα της άμεσης πρόσβασης στο αποτέλεσμα της μέτρησης, με 2-3 κινήσεις του 

ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνεπώς, οι συζητήσεις που διεξάγονται στο 

στάδιο της πρόβλεψης φαίνεται να είναι μειωμένες και στις 2 πειραματικές συνθήκες με 

την ΠΟ2 να παρουσιάζει μια τάση για διεξαγωγή περισσότερων προβλέψεων (η 

αναφερόμενη τάση ενδεχομένως να σχετίζεται με την εμπειρία και την παρουσία του 

μοντελοχώρου στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον σε προηγούμενα πειράματα, 

στον οποίο παρουσιαζόταν ο υποκείμενος μηχανισμός του υπό μελέτη φαινομένου). Σε 

σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, όπως φαίνεται και στα 2 πειράματα, η διάκριση 

ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες (εφαρμογή ΠΕΔΑ) δεν είναι επαρκής για να 

διαφοροποιήσει τη μαθησιακή διαδικασία (πρόβλεψη, παρατήρηση, συζήτηση με 

διδακτικό προσωπικό κλπ.  

 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα που καταδεικνύουν ποιός μιλά (φοιτητές ή διδακτικό 

προσωπικό), παρουσιάζουν την ενεργό εμπλοκή των ατόμων που συμμετείχαν στις 

διδακτικές παρεμβάσεις καθώς και την αποτελεσματικότητα της διδακτικής προσέγγισης 

στο πλαίσιο του αντίστοιχου διδακτικού προτύπου (Φυσική με Διερώτηση). Η ενεργός 

εμπλοκή και η διεξαγωγή συζητήσεων στο πλαίσιο της ομάδας αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο στη διεξαγωγή του εργαστηριακού πειραματισμού μέσω διερώτησης. Φαίνεται 

πως η εφαρμογή ή όχι των ΠΕΔΑ, σε ένα εικονικό περιβάλλον δεν καθορίζει άμεσα το 

βαθμό εμπλοκής και ομιλίας των μανθανόντων στο αναφερόμενο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού.  

 

Ο άξονας στον οποίο κωδικοποιήθηκε η προσοχή των μανθανόντων κατά τη διάρκεια του 

εργαστηριακού πειραματισμού παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 

πειραματικές συνθήκες και στα 2 πειράματα που κωδικοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, και 

στα 2 πειράματα, τα άτομα της ΠΟ2 (ΠΕΕ+ΠΕΔΑ) φαίνεται να ασχολούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους (διδακτικό υλικό). Αυτό 

το αποτέλεσμα όπως τεκμηριώνεται και από το αναστοχαστικό ημερολόγιο του ερευνητή, 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



586 
 

οφείλεται και στην παρουσία του μοντελοχώρου (ΠΕΔΑ), στη βάση του οποίου 

διεξάγονται οι περισσότερες συζητήσεις είτε κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων είτε 

κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης των επεξηγήσεων στα 2 πειράματα. Φαίνεται πως η 

εφαρμογή του μοντελοχώρου επεκτείνει τον εικονικό εργαστηριακό πειραματισμό, αφού 

αναπαριστά σε συμβολικό επίπεδο και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη διάδοση του 

έγχρωμου φωτός στο χώρο αλλά και μέσα από διάφορα χρωματικά φίλτρα. Σε αρκετές 

περιπτώσεις οι μανθάνοντες μέσα από τις πληροφορίες που συλλέγουν από το 

μοντελοχώρο καταγράφουν τις επεξηγήσεις τους στα φύλλα εργασίας τους. Παράλληλα, 

φαίνεται πως η ΠΟ2 ασχολείται περισσότερο με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου στο 

πείραμα 4.4, απ’ ότι η ΟΕ4, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επιπρόσθετη χρήση του 

μοντελοχώρου στην κατανόηση του σύνθετου φαινομένου της απορρόφησης και 

ανάκλασης του φωτός. Οι δύο ομάδες (ΟΕ4 και ΠΟ2) δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται 

σε σχέση με την έκταση των συζητήσεων τους (σε σχέση με το που είναι στραμμένη η 

προσοχή τους), γεγονός που συνδέεται με την εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης της 

διερώτησης σε όλες τις ομάδες, αφού η διεξαγωγή των συζητήσεων στο πλαίσιο της 

ομάδας αποτελεί προϋπόθεση της εφαρμογής του αναφερόμενου διδακτικού προτύπου και 

καθορίζεται πρωτίστως από το αντίστοιχο διδακτικό υλικό. 

 

Αναφορικά με το είδος του διαλόγου οι ομάδες στις 2 πειραματικές συνθήκες 

παρουσίασαν αρκετές ομοιότητες αλλά και ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, τα 

άτομα της ΠΟ2 φαίνεται να διεξάγουν περισσότερες ερωτήσεις κατά τη διεξαγωγή του 

κάθε πειράματος (τόσο στο 4.1 όσο και στο 4.4) σε σχέση με τα άτομα της ΟΕ4. Η 

παρουσία ή όχι των ΠΕΔΑ και ειδικά του μοντελοχώρου φαίνεται να πυροδοτεί 

περισσότερες ερωτήσεις στην ΠΟ2 που να χρήζουν σχολιασμού και επεξήγησης. Παρόλα 

αυτά, δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση στον αριθμό των απαντήσεων που δίνουν τα 

άτομα στις 2 συνθήκες, επιστημονικά αποδεκτές ή μη (σε σχέση με τον αριθμό των 

απαντήσεων που δίνονται και όχι σε σχέση με το περιεχόμενο). Αντίθετα παρουσιάζεται 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις που διεξάγονται στις 

ομάδες των 2 συνθηκών με τα άτομα της ΠΟ2 να αναφέρουν τις περισσότερες 

επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις. Μπορεί να μην παρατηρήθηκαν περισσότερες 

απαντήσεις από τα άτομα της ΠΟ2 στο μεγάλο αριθμό των ερωτήσεων που ειπώθηκαν, 

ωστόσο παρουσιάστηκε μεγαλύτερος αριθμός δηλώσεων που αντικατόπτριζαν απόψεις 

που αφορούσαν άμεσα στο εννοιολογικό περιεχόμενο και στηρίζονται σε επιστημονικά 

αποδεκτές γνώσεις. Ο μειωμένος αριθμός των απαντήσεων σε σχέση με τον αυξημένο 

αριθμό των επιστημονικά αποδεκτών δηλώσεων δικαιολογείται από την αδυναμία της 
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άμεσης απάντησης των μανθανόντων σε υπό μελέτη ζητήματα που προέκυπταν κατά τη 

διάρκεια του πειραματισμού. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε σε αντίθεση με τη διεξαγωγή 

επιστημονικά αποδεκτών δηλώσεων οι οποίες αποτελούσαν προϊόν εκτεταμένων 

συζητήσεων και προβληματισμού στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων. Όσον αφορούσε 

στις επιστημονικά μη αποδεκτές δηλώσεις δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες των 2 πειραματικών συνθηκών.  

 

Ενδιαφέρον παρουσίασε η διατύπωση των σχολίων επιστημονικού περιεχομένου, τα οποία 

εμφανίστηκαν κυρίως από τα άτομα των ομάδων της ΟΕ2. Φαίνεται πως τα σχόλια 

επιστημονικού περιεχομένου αποτέλεσαν το υποκατάστατο στη θέση των επιστημονικά 

αποδεκτών απαντήσεων και δηλώσεων στις ερωτήσεις που προέκυπταν (ως σχόλιο 

θεωρήθηκαν οι ουδέτερες προτάσεις ως προς το περιεχόμενο οι οποίες δεν λαμβάνουν 

συγκεκριμένη θέση και δεν υποστηρίζουν οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή ή 

επιστημονικά μη αποδεκτή ιδέα). Η δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι μανθάνοντες μέσα 

από την εφαρμογή των ρεαλιστικών εικονικών αναπαραστάσεων (ΠΕΕ) σε σχέση με τη 

διατύπωση ενός συστήματος κανόνων που να εξυπηρετούν τον υποκείμενο ερμηνευτικό 

μηχανισμό λειτουργίας του υπό μελέτη φαινομένου, εκδηλώθηκε με τη διατύπωση των 

αναφερόμενων σχολίων. Αντίθετα, στην περίπτωση του συνδυασμού των ρεαλιστικών με 

τις εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων (ΠΕΕ+ΠΕΔΑ), τα 

συγκεκριμένα σχόλια ήταν σαφώς μειωμένα, και στη θέση τους παρουσιάστηκαν 

αυξημένες δηλώσεις και απαντήσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως εννοιολογικής ακρίβειας, 

καταδεικνύουν την αυξημένη προσπάθεια οικοδόμησης ερμηνευτικών μηχανισμών τόσο 

στις αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός (4.1) όσο και στη λειτουργία των χρωματικών 

φίλτρων.  

 

Σε σχέση με την ανάγνωση των οδηγιών στα φύλλα εργασίας από τους μανθάνοντες δεν 

παρατηρήθηκε οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες, αφού 

όπως αναμενόταν, η συγκεκριμένη διαδικασία καθορίστηκε κυρίως από το διδακτικό 

υλικό και όχι από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ανάμεσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος στη 

συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια. Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε το ίδιο 

αποτέλεσμα όσον αφορά στις προσπάθειες των ατόμων που σχετίζονταν με την οργάνωση 

της εργασίας τους και τα διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν τόσο στις πειραματικές 

διατάξεις που χρησιμοποιούσαν όσο και στη διατύπωση των συμπερασμάτων τους κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων. Φαίνεται πως οι ομάδες που άνηκαν στην ΠΟ2 ασχολήθηκαν 

περισσότερο με την οργάνωση των εργασιών τους και με διαδικαστικά θέματα που 
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αφορούσαν στην ορθή εκτέλεση της πειραματικής διάταξης από τις ομάδες της ΟΕ4. Σε 

συγκεκριμένο σημείο του πειράματος 4.4 παρουσιάστηκαν αρκετά διαδικαστικά θέματα 

στο πλαίσιο των εργασιών της ΠΟ2, για την οργάνωση της εργασίας των μανθανόντων 

λόγω της προσπάθειας που κατέβαλαν για τη δημιουργία διαγραμμάτων διάδοσης, 

απορρόφησης και ανάμειξης έγχρωμου φωτός. Το συγκεκριμένο σημείο αποτέλεσε την 

πρώτη φορά που οι μανθάνοντες επιχείρησαν να δημιουργήσουν τέτοια σύνθετα 

διαγράμματα χρησιμοποιώντας χρωματικά φίλτρα. Επιπρόσθετα, φαίνεται πως η 

εφαρμογή των ΠΕΔΑ, υποστήριξε την προσεγμένη εφαρμογή των πειραματικών 

διατάξεων γεγονός που τεκμηριώνεται με την επιπρόσθετη προσοχή που επέδειξαν οι 

μανθάνοντες κατά το χειρισμό των εικονικών εργαλείων και υλικών αλλά και κατά τη 

διάρκεια της διατύπωσης των συμπερασμάτων τους. Παρόλα αυτά, όσον αφορούσε 

αποκλειστικά στην πειραματική διαδικασία δεν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τα σχόλια που παρατηρήθηκαν από τις 2 

ομάδες (ΟΕ4 και ΠΟ2), ανεξαρτήτως της προσοχής που επέδειξαν κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής των συγκεκριμένων πειραματικών διατάξεων (4.1 και 4.4). 

 

Αναφορικά με την τεκμηρίωση των προβλέψεων των ατόμων, φαίνεται πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα και των 2 ομάδων δεν τεκμηρίωναν τις προβλέψεις 

τους επεξηγώντας το συλλογισμό τους και στις περιπτώσεις που το έκαναν, συνήθως 

εξέφραζαν εναλλακτικές ιδέες που σχετίζονταν κυρίως με ιδέες που οικοδομήθηκαν σε 

προηγούμενα πειράματα σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους. Το συγκεκριμένο εύρημα 

ενδεχομένως να οφείλεται στην εφαρμογή του ΠΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου τα άτομα να 

μην αναλώνουν ιδιαίτερο χρόνο για τη διατύπωση και τεκμηρίωση των προβλέψεων, λόγω 

των ερμηνειών που αναφέρονται πιο πάνω (π.χ. άμεση ανατροφοδότηση μετά την 

παρατήρηση κλπ) (το συγκεκριμένο εύρημα είναι χρήσιμο να αναλυθεί με βάση την 

αντίστοιχη διαδικασία στο πλαίσιο του ΠΠΕ). Παράλληλα, η απουσία τεκμηρίωσης των 

προβλέψεων στη βάση των προϋπάρχουσων εμπειριών και η προσπάθεια τεκμηρίωσης 

τους με βάση τα προηγούμενα πειράματα που έκαναν σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία 

συνθετικών μοντέλων (Vosniadou, 1994), αφού οι μανθάνοντες στην προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης των νοητικών τους δομών μετά από τη διεξαγωγή του εργαστηριακού 

πειραματισμού, συνδυάζουν προϋπάρχουσες γνώσεις με τη νέα γνώση και καταλήγουν σε 

νέες εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με το υπό μελέτη συγκείμενο. Αυτό το φαινόμενο 

παρουσιάστηκε κατά τις προβλέψεις που έκαναν τα άτομα σε σχέση με τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στο έγχρωμο φως, μετά από τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων σε 

σχέση με τα χρώματα στις βαφές. Οι μανθάνοντες χρησιμοποίησαν τις εμπειρίες που είχαν 
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στη ζωγραφική συνδυάζοντας τις με τη νέα γνώση που οικοδομήθηκε στο κεφάλαιο των 

βαφών και κατέληξαν σε συνδυασμούς χρωμάτων που δεν σχετίζονταν με οποιοδήποτε 

μηχανισμό λειτουργίας του έγχρωμου φωτός αλλά σε αποτελέσματα που υποστήριξαν 

τόσο τις εμπειρίες τους μέσα από την καθημερινότητα όσο και τα συμπεράσματα που 

είχαν οικοδομήσει στα προηγούμενα πειράματα.  

 

Η τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των μανθανόντων και στις 2 πειραματικές συνθήκες δεν 

φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με την έκταση και την ενασχόληση των ατόμων 

στις συζητήσεις που διεξάγουν στο πλαίσιο της ομάδας τους. Αντίθετα, σε όλες τις ομάδες 

η τεκμηρίωση των επεξηγήσεων που αναφέρονται σχετίζεται περισσότερο με τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων πειραμάτων (4.1 και 4.4), και σε ελάχιστο βαθμό 

συνδέεται με κάποια προηγούμενα πειράματα που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του 

διδακτικού υλικού για το Φως και Χρώμα. Σε όλες τις ομάδες οι τεκμηριώσεις που 

αναφέρονται είναι κυρίως έγκυρες και σε μικρότερο βαθμό αναφέρονται μη έγκυρες 

τεκμηριώσεις επεξηγήσεων. Σε περιπτώσεις μη έγκυρων επεξηγήσεων, οι μανθάνοντες και 

των 2 ομάδων συζητούσαν μεταξύ τους μέχρι να καταλήξουν σε ομοφωνία. Ανεξαρτήτως 

εγκυρότητας του αποτελέσματος, μετά τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό οι 

μανθάνοντες κατέληγαν στην οικοδόμηση έγκυρων επεξηγήσεων. Επιπρόσθετα, όπως 

συνέβηκε και στην περίπτωση της τεκμηρίωσης των προβλέψεων, οι μανθάνοντες δεν 

αναφέρονταν σε προηγούμενες γνώσεις που είχαν για να τεκμηριώσουν τις επεξηγήσεις 

τους, αλλά κυρίως σε αποτελέσματα πειραμάτων που προέκυπταν μέσω του 

εργαστηριακού πειραματισμού.    

 

Μέσα από τα αποτελέσματα, παρά τις διαφοροποιήσεις που αναφέρονται, φαίνεται  πως η 

εφαρμογή ή όχι των ΠΕΔΑ, και ο συνδυασμός ρεαλιστικών με αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων ή διαδικασιών δεν επέδρασε ιδιαίτερα στην 

εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας σε σχέση με τις προβλέψεις, τις παρατηρήσεις και 

τις επεξηγήσεις που διεξάχθηκαν από τους μανθάνοντες στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της επιστημονικά 

αποδεκτής ή όχι διαδικασίας στα 3 στάδια, πρόβλεψη, παρατήρηση και επεξήγηση οι 

ομάδες στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις που να οφείλονται στην εφαρμογή ή όχι των ΠΕΔΑ. Αντίθετα, φαίνεται 

πως κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται (π.χ. έλλειψη επαρκών 

προβλέψεων και τεκμηριώσεων τους) οφείλονται κυρίως στην εφαρμογή του ΠΕΕ, 

γεγονός που επέδρασε και στην εκδήλωση παρόμοιων συμπεριφορών ανάμεσα στις 2 
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ομάδες. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις μη έγκυρων προβλέψεων οι μανθάνοντες 

φαίνεται να δυσανασχετούν μετά τη διάψευση της πρόβλεψης τους αφού έτυχαν άμεσης 

ανατροφοδότησης από το εικονικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονταν. Από την άλλη, η 

ταυτόχρονη προβολή και εφαρμογή του μοντελοχώρου δεν άφηνε περιθώρια στην 

περίπτωση της ΠΟ2 για μη αναγνώριση της επιστημονικά μη αποδεκτής πρόβλεψης στο 

πλαίσιο του πειράματος 4.1. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση προβληματισμού των ατόμων 

στο στάδιο της πρόβλεψης οι μανθάνοντες της ΠΟ2, διεξήγαγαν αμέσως το πείραμα και 

έλυσαν επί τόπου την απορία τους χρησιμοποιώντας το μοντελοχώρο.  

 

Σε σχέση με τις παρατηρήσεις που διεξάγουν οι μανθάνοντες όλων των ομάδων κατά την 

πειραματική διαδικασία φαίνεται πως ο ΠΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διεξαγωγή των κατάλληλων επιστημονικά αποδεκτών παρατηρήσεων. Το συγκεκριμένο 

εύρημα τεκμηριώνεται και από τη βιβλιογραφία αφού κύριο χαρακτηριστικό του ΠΕΕ 

είναι η διεξαγωγή ακριβών μετρήσεων κατά την πειραματική διαδικασία (Zacharia et al., 

2008, Zacharia & Olympiou, 2011). Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις οι μανθάνοντες 

διενεργούν λανθασμένες παρατηρήσεις κατά την ανάμειξη έγχρωμων δεσμών φωτός, αλλά 

στη συνέχεια με τη διεξαγωγή επιπρόσθετων μετρήσεων (απουσία χρονικών 

περιορισμών), διορθώνουν τα λανθασμένα τους αποτελέσματα. Παράλληλα με τα 

πλεονεκτήματα εφαρμογής του ΠΕΕ, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν και 

εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με τη γωνία εκπομπής του φωτός όπως παρουσιαζόταν μέσα 

από το μοντελοχώρο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως η γωνία εκπομπής ενδεχομένως να 

σχετίζεται με την ένταση του φωτός στην οθόνη και η αύξηση της να προκαλεί το έντονο 

χρώμα της φωτεινής περιοχής στην οθόνη (βλ. απόσπασμα 2). 

 

Φοιτήτρια 1 Βάλε κυανό με μπλε να δούμε τι εν να φκει. 
Φοιτήτρια 2 Τώρα μετά. Κόκκινο συν κυανό. Λευκό. Κάθε φορά εν 

να κάμνουμε ένα συνδυασμό λιγότερο. Ε ναι. 
Φοιτήτρια 1 Τι χρώμα; 
Φοιτήτρια 2 Ροζ. 
Φοιτήτρια 3 Ροζ σκούρο.  
Φοιτήτρια 3 Εν το μεταξύ μπορεί να είναι που εν η διαφάνεια μας, ας 

πούμε, μπορεί επειδή το χρώμα μας είναι πολλά έντονο. 
Αν το βάλουμε ας πούμε 50 γωνία εκπομπής που λαλεί 
μπορεί να φαίνεται τέλεια κόκκινο. 

 

Απόσπασμα 2. Εναλλακτική ιδέα που δημιουργείται από ομάδα της ΠΟ2 στο πλαίσιο του 
πειράματος 4.1 
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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των παρατηρήσεων των ομάδων της ΠΟ2, 

φαίνεται πως ο μοντελοχώρος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων. Φαίνεται πως η διεξαγωγή των παρατηρήσεων τόσο σε ρεαλιστικό όσο και σε 

συμβολικό επίπεδο, με την ταυτόχρονη παρουσίαση του υποκείμενου μηχανισμού 

ανάμειξης των έγχρωμων δεσμών φωτός, στηρίζει την προσπάθεια των μανθανόντων για 

έγκυρες παρατηρήσεις (βλ. απόσπασμα 3) 

   

Φοιτήτρια 1 Χωρίς τούτο το πράμα ήντα λως εν το αποτέλεσμα; Δυο 
λεπτά. Γιατί εν σκοτεινό; Αφού εν αναμμένα. 

Φοιτήτρια 2 Άφηκες την γωνία 40 εκεί; 
Φοιτήτρια 1 Ααα, πιιι, δεν ξέρω ρε παιθκιά. 
Φοιτήτρια 2 Ξανακάμε το. Εν ανάγκη να βάλεις στήριγμα; Αλλά ναι. 
Φοιτήτρια 1 Ναι εν μπαίνουν τα άλλα. 
Φοιτήτρια 3 Άνοιξε το μοντελοχώρο που εν έτσι να τα βλέπουμε 

καλύτερα γιατί εγώ συγχύζουμε. 
Φοιτήτρια 1 Λοιπόν προσθήκη χρωματικού φίλτρου, κόκκινου, 

προβολή, πέτασμα. 
 

Απόσπασμα 3. Αναγκαιότητα χρήσης του μοντελοχώρου από ομάδα της ΠΟ2 στο πλαίσιο 
του πειράματος 4.4 

 
Στο απόσπασμα 3 παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής του μοντελοχώρου κατά 

την έναρξη του πειράματος 4.4 στο οποίο διενεργήθηκαν οι παρατηρήσεις αναμείξεων 

έγχρωμων δεσμών φωτός που περνούσαν μέσα από τα χρωματικά φίλτρα. Η παρουσίαση 

του μηχανισμού απορρόφησης και ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός σε συνδυασμό με 

τη ρεαλιστική αναπαράσταση του φαινομένου φαίνεται να υποστηρίζει τόσο την 

εγκυρότητα των παρατηρήσεων όσο και την μετέπειτα κατανόηση του φαινομένου. 

  

Όσον αφορά στην οικοδόμηση των επεξηγήσεων στο αντίστοιχο στάδιο της πειραματικής 

διαδικασίας, η διδακτική προσέγγιση της διερώτησης όπως εφαρμόστηκε από το διδακτικό 

προσωπικό φαίνεται να έχει υπερκαλύψει την οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 

πειραματικές συνθήκες, αφού δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές τόσο ανάμεσα στις 

επιστημονικά αποδεκτές όσο και στις επιστημονικά μη αποδεκτές επεξηγήσεις. Η 

οικοδόμηση των επεξηγήσεων έλαβε χώρα τόσο κατά τις συζητήσεις των μανθανόντων 

στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας, όσο και κατά τις συζητήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό. Συνεπώς σε αυτή την υποκατηγορία δεν παρουσιάζονται ενδεχόμενες 

διαφοροποιήσεις οικοδόμησης επεξηγήσεων πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό. Ταυτόχρονα, παρά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, οι μανθάνοντες των 

ομάδων της ΠΟ2 σε αρκετές περιπτώσεις, πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό 
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προσωπικό, παρόλο που κατέληγαν σε λανθασμένα συμπεράσματα, οι συζητήσεις τους 

ήταν πλούσιες και συνεχείς κατά τις προσπάθειες οικοδόμησης ερμηνειών για τα υπό 

μελέτη φαινόμενα. 

 

Από την άλλη, τόσο στην ΟΕ4 όσο και στην ΠΟ2, οι μανθάνοντες πειραματίζονταν στο 

εικονικό εργαστήριο εφαρμόζοντας δικές τους υποθέσεις εργαζόμενοι σε ένα μη 

επικριτικό περιβάλλον διερώτησης. Το πιο πάνω φαινόμενο παρατηρήθηκε λόγω της 

απουσίας χρονικών περιορισμών στην εκτέλεση των πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ και 

τη δυνατότητα που τους παρείχε το εικονικό εργαστήριο για τη συνεχή δοκιμή μετρήσεων 

σε διαφορετικές υποθέσεις των ατόμων των ομάδων. Τέτοιου είδους διαδικασίες 

παρατηρήθηκαν κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες δεν κατέληγαν σε 

επεξηγήσεις και αναγκάζονταν χωρίς ιδιαίτερα διλήμματα να δοκιμάζουν νέες περιπτώσεις 

διάδοσης του φωτός με τη χρήση διπλών χρωματικών φίλτρων. Οι μανθάνοντες της ΠΟ2 

σε αρκετές περιπτώσεις εμβάθυναν τις συζητήσεις τους μέσα από τη χρήση και των ΠΕΔΑ 

σε τέτοιο σημείο που υπέρβαιναν τις προκαθορισμένες μαθησιακές επιδιώξεις, γεγονός 

που φαίνεται να βοήθησε στην περεταίρω βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης του 

φαινομένου. Ταυτόχρονα, με  την εφαρμογή των ΠΕΔΑ και συγκεκριμένα του 

μοντελοχώρου, οι μανθάνοντες της ΠΟ2 δεν δυσκολεύονταν να ανακαλέσουν γνώσεις από 

προηγούμενα κεφάλαια, (π.χ. σκιές) για να οικοδομήσουν επεξηγήσεις σε σχέση με τα 

αποτελέσματα που λάμβαναν στο μοντελοχώρο αναφορικά με τη λειτουργία των 

χρωματικών φίλτρων και τη δημιουργία διαγραμματικών αναπαραστάσεων των 

αντίστοιχων φαινομένων (βλ. απόσπασμα 4).  

 

Φοιτήτρια 1 Όμως τούτο εν κόκκινο λόγω του φωτός ή εν κόκκινο 
λόγω της διαφάνειας; 

Φοιτήτρια 2 Θωρείς τις κόκκινες που περνούν; Οι κόκκινες περνούν 
σίγουρα. Βλέπεις τις μπλε τζαί τις πράσινες πως 
κόφκουντε; 

Φοιτήτρια 3 Ναι. 
Φοιτήτρια 2 Τούτο το μαύρο εν και εν επειδή αφήνεις να περνούν 

τζαί φκαίνει  μαύρο, απλά εν το κομμάτι της οθόνης που 
δεν έχει κανένα φως να χτυπά πάνω του. Κατάλαβες; 
Θυμάσαι τον καιρό που κάμναμε σκιές; 

Φοιτήτρια 3 Ναι. 
Φοιτήτρια 2 Τζαί εκόφκετουν ένα κομμάτι των ακτινών τζαί ένα 

κομμάτι τζαί δαμέ δεν εχτύπαν τίποτε;  
Φοιτήτρια 3 Α, δηλαδή που κάποια σημεία περνούν φως ενώ που 

κάποια εν περνούν; 
Φοιτήτρια 2 Το φίλτρο τούτο, δεν αφήνει ούτε το μπλε χρώμα, ούτε 

το πράσινο χρώμα να περάσει που μέσα του. 
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Φοιτήτρια 1 Εν σαν εμπόδιο, όμως για τα άλλα χρώματα, όχι για το  
κόκκινο. 

Φοιτήτρια 2 Απορροφά τις ακτίνες. 
 

Απόσπασμα 4. Αναγκαιότητα χρήσης του μοντελοχώρου από ομάδα της ΠΟ2 στο πλαίσιο 
του πειράματος 4.4 

 
Η συζήτηση που παρουσιάζεται στο απόσπασμα 4 σχετίζεται με την οικοδόμηση μιας 

επιστημονικά αποδεκτής επεξήγησης σε σχέση με τη διάδοση των έγχρωμων δεσμών 

φωτός μέσα από τα χρωματικά φίλτρα και στο χώρο του εικονικού εργαστηρίου σε μια 

προσπάθεια ερμηνείας του αποτελέσματος που προκύπτει στην οθόνη. Η προσπάθεια αυτή 

λαμβάνει χώρα μέσα από την εφαρμογή των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο μοντελοχώρος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

οικοδόμηση των ερμηνειών των μανθανόντων για τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων 

αφού η κατανόηση τους οικοδομείται στη βάση της δυνατότητας του για την παροχή της 

συμβολικής αναπαράστασης των φωτεινών δεσμών που απορροφώνται και που 

ανακλώνται. 

 

Αναφορικά με το είδος των συζητήσεων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών των 

μανθανόντων με το διδακτικό προσωπικό στα δύο πειράματα που κωδικοποιήθηκαν, 

παρατηρείται έντονα πως οι μεγαλύτερες συζητήσεις διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των 

προκαθορισμένων σημείων του διδακτικού υλικού για συζήτηση του επιστημονικού 

περιεχόμενου του κάθε πειράματος με το διδακτικό προσωπικό. Ανάλογα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν σε όλες τις ομάδες και των δύο πειραματικών συνθηκών, γεγονός 

αναμενόμενο, αφού η διδακτική προσέγγιση της καθοδηγούμενης διερώτησης στην οποία 

στηρίζεται το αντίστοιχο διδακτικό υλικό θέτει ως προϋπόθεση της εφαρμογής της, τις 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, αναφορικά με το επιστημονικό περιεχόμενο του 

κάθε πειράματος. Σε αυτό το πλαίσιο η αναλυτική κωδικοποίηση των συζητήσεων των 

ατόμων στις ομάδες κατέδειξε πως οι διδάσκοντες σε όλες σχεδόν τις συζητήσεις 

αρκέστηκαν στη διατύπωση κυρίως ερωτήσεων και επιστημονικών σχολίων, παρά στη 

διατύπωση επιστημονικών δηλώσεων και επιστημονικά αποδεκτών απαντήσεων σε 

ερωτήσεις που πραγματοποιούσαν οι μανθάνοντες. Συνεπώς, η πιστή εφαρμογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης  σε όλες τις ομάδες φαίνεται να επηρέασε σε 

σημαντικό βαθμό τη διεξαγωγή και την εξέλιξη των συζητήσεων των ομάδων.  

 

Στις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό για την πειραματική διαδικασία, φαίνεται να 

παρουσιάζεται μια ελάχιστη διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες με τις 
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ομάδες της ΟΕ4 να παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένο το συγκεκριμένο είδος συζήτησης 

σε σχέση με τις ομάδες της ΠΟ2, οι οποίες δεν παρουσίασαν το συγκεκριμένο είδος 

συζήτησης. Φαίνεται πως στη δεύτερη περίπτωση οι μανθάνοντες της ΠΟ2 ανέφεραν 

σχόλια για την πειραματική διαδικασία κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των ατόμων για 

το επιστημονικό περιεχόμενο, και όχι χωριστά για την πειραματική διαδικασία, όπως 

συνέβηκε στις ομάδες της ΟΕ4. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καταδεικνύει πως οι 

μανθάνοντες της ΠΟ2 φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την πειραματική διάταξη 

που χρησιμοποιούν, σε σημείο που αναφέρουν περιγραφές των πειραματικών διατάξεων 

καθώς προσπαθούν να οικοδομήσουν ερμηνείες για τα αποτελέσματα που προέκυπταν σε 

κάθε πείραμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απουσία της ρητής περιγραφής της 

πειραματικής διάταξης χωριστά από τις συζητήσεις που διεξάγονταν για το επιστημονικό 

περιεχόμενο.  

 

Οι συζητήσεις που διεξάγονταν μετά από επεμβάσεις του διδακτικού προσωπικού στην 

εργασία των μανθανόντων και αφορούσαν είτε στο επιστημονικό περιεχόμενο, είτε στην 

πειραματική διαδικασία δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται λόγω της εφαρμογής ή όχι των 

ΠΕΔΑ, αφού δεν παρουσιάζεται συγκεκριμένο μοτίβο ανάμεσα στις συζητήσεις των 

ομάδων των 2 συνθηκών. Συγκεκριμένα, μόνο μια  από τις 4 ομάδες (ομάδα της ΠΟ2) 

παρουσίασε μεγάλης έκτασης συζήτηση για το επιστημονικό περιεχόμενο μετά από 

επέμβαση του διδακτικού προσωπικού. Το αναφερόμενο αποτέλεσμα οφειλόταν σε 

συμπεριφορά της συγκεκριμένης ομάδας αφού οι μανθάνοντες σε αυτή την περίπτωση 

εμβάθυναν τη συζήτηση λόγω των διαπιστώσεων τους κατά τη χρήση του μοντελοχώρου. 

Παρά το γεγονός πως οι μανθάνοντες της άλλης ομάδας της ΠΟ2 δεν παρουσίασαν την 

ίδια συμπεριφορά, εντούτοις η αναφερόμενη συμπεριφορά της συγκεκριμένης ομάδας δεν 

θα μπορούσε να εκδηλωθεί χωρίς τη χρήση του μοντελοχώρου.  

 

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν στις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό που 

έλαβαν χώρα λόγω αποριών των μανθανόντων τόσο για την πειραματική διαδικασία όσο 

και για το επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος. Οι συζητήσεις που προέκυψαν λόγω 

αποριών από τα άτομα των ομάδων δεν διαφοροποιήθηκαν στην έκταση τους λόγω του 

πειραματικού μέσου, γεγονός που φαίνεται από τα αποτελέσματα στους Πίνακες 67 και 

68. Συνολικά, τόσο μέσα από τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης των εργασιών των 

ομάδων στα συγκεκριμένα πειράματα, όσο και μέσα από το αναστοχαστικό ημερολόγιο 

του ερευνητή παρουσιάζονται συγκεκριμένες συμπεριφορές, οι οποίες οφείλονται σε 

κάποιες περιπτώσεις στη χρήση του εικονικού εργαστηρίου ενώ σε κάποιες άλλες στην 
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επιπρόσθετη εφαρμογή του μοντελοχώρου. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων των ατόμων με το διδακτικό προσωπικό, πραγματοποιούνται μετρήσεις και 

συγκεκριμένα αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός σε όλες τις ομάδες για την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων στα οποία κατέληξαν. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

παρουσιάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις αφού οι μανθάνοντες που εργάζονταν στο 

εικονικό εργαστήριο με ή χωρίς τη χρήση των ΠΕΔΑ, κατά τις συζητήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό, ανέτρεξαν σε αρκετές περιπτώσεις στις υφιστάμενες εικονικές πειραματικές 

διατάξεις για την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους σε ζητήματα που προέκυπταν κατά 

τη διεξαγωγή των συζητήσεων τους. Η απουσία χρονικών και πρακτικών περιορισμών για 

την άμεση επανάληψη των πειραματικών δοκιμών, παρείχε την ευχέρεια των συνεχών 

δοκιμών των υποθέσεων και των προβληματισμών που προέκυπταν μέσα από κάθε 

συζήτηση με ή χωρίς το διδακτικό προσωπικό (βλ. απόσπασμα 5).    

 

Φοιτήτρια 1 Έμπλεξα το φως με τις βαφές. 
Φοιτήτρια 2 Τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός είναι τα ίδια με τις 

βαφές, όχι. Τζαί ποιο χρώμα προκύπτει αν αναμείξετε, 
νομίζω εν το λευκό. 

Φοιτήτρια 3 Ή το λευκό ή το άσπρο είναι. 
Φοιτήτρια 2 Ή το λευκό ή το άσπρο. 
Φοιτήτρια 1 Ενώ με τις βαφές φκάλουμε μαύρο. 
Φοιτήτρια 2 Ναι, εν για αυτό που λαλώ εν το λευκό, γιατί εν 

ανάποδα. 
Φοιτήτρια 1 Πράσινο, μπλε, κόκκινο. 
Φοιτήτρια 2 Κόρη αφού εκάμαμε το, εκάμαμε το. 
Φοιτήτρια 3 Και τα τρία; Εν εκάμαμε τζιαί τα τρία. 
Φοιτήτρια 1 Δαμέ εν να έχει τομή, εν το επόμενο. 
Φοιτήτρια 2 Να το κάμουμε γιατί, απλά νομίζω ότι από εκείνα τα 

χρώματα που αναμείξαμε προκύπτει. Κάποια εν βασικά 
και κάποια εν δευτερεύοντα οπότε προκύπτουν τα άλλα 
δυο κύρια. 

Φοιτήτρια 1 Έμπλεξα το φως με τις βαφές. 
Φοιτήτρια 2 Τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός είναι τα ίδια με, 

όχι. 
 

Απόσπασμα 5. Επανάληψη πειράματος για την οικοδόμηση επεξηγήσεων και την 
επιβεβαίωση αποτελεσμάτων 

 

Ειδικότερα, η εφαρμογή των ΠΕΔΑ και συγκεκριμένα του μοντελοχώρου φαίνεται να 

προκαλεί νέα ερεθίσματα για επιπρόσθετη συζήτηση κατά τη διάρκεια του ΠΕΕ. Στην 

ΠΟ2 παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες παρατηρώντας σε συμβολικό 

επίπεδο το μοντελοχώρο προσπαθούσαν να επεξηγήσουν τι συμβαίνει στις φωτεινές 

ακτίνες που ταξιδεύουν στο χώρο πάνω και κάτω από τα χρωματικά φίλτρα που 
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χρησιμοποιούσαν στο πείραμα 4.4. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις της ΟΕ4, οι μανθάνοντες 

δεν προχωρούσαν σε τέτοιου είδους συζητήσεις χωρίς να τους έχει ζητηθεί. Παράλληλα, 

κατά την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τα άτομα της ΠΟ2 εύκολα ανακαλούν γνώση από 

τα προηγούμενα κεφάλαια (π.χ. κεφάλαιο των σκιών) καθώς πειραματίζονται με το 

μοντελοχώρο στο τελευταίο κεφάλαιο της ενότητας για το έγχρωμο φως και τη λειτουργία 

των χρωματικών φίλτρων. Φαίνεται πως ο μοντελοχώρος αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο 

τόσο στην ανάκληση σημαντικών πληροφοριών από τα προηγούμενα πειράματα αλλά και 

στην οικοδόμηση νέων επεξηγήσεων μέσω της παράλληλης πληροφόρησης σε συμβολικό 

επίπεδο. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου παρουσιάστηκε πρόβλημα στην ερμηνεία 

των παρατηρήσεων που προέκυπταν κατά τις αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός, τα 

άτομα της ΠΟ2 επιδίωκαν τη χρήση του μοντελοχώρου για να καταλήξουν σε ομόφωνη 

ερμηνεία. Η αναφερόμενη συμπεριφορά παρουσιάστηκε ξεκάθαρα όταν οι μανθάνοντες 

οδηγήθηκαν στο μοντελοχώρο ως απόρροια των διαφωνιών τους για την οικοδόμηση μιας 

κοινής ερμηνείας. Ταυτόχρονα, οι διαγραμματικές λύσεις που προτείνουν οι μανθάνοντες 

για την αναπαράσταση των φαινομένων ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός και 

απορρόφησης τους από τα χρωματικά φίλτρα, είναι σαφώς επηρεασμένες από τη χρήση 

του μοντελοχώρου, αφού παρουσιάζονται δέσμες φωτός με περισσότερες ακτίνες από τις 

αναγκαίες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην οθόνη της πειραματικής διάταξης 

(αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός με την παρεμβολή χρωματικών φίλτρων). Η 

αναφερόμενη διαφοροποίηση των διαγραμματικών λύσεων των μανθανόντων, αποτέλεσε 

αφετηρία για περεταίρω εμβάθυνση των συζητήσεων των ατόμων σε σχέση με τις 

φωτεινές ακτίνες που περιλάμβαναν στα διαγράμματα των πειραματικών διατάξεων που 

χρησιμοποιούσαν με αποτέλεσμα να οικοδομούν επιστημονικά αποδεκτές επεξηγήσεις. 

  

Γενικότερα, οι ερμηνείες των μανθανόντων και των 2 ομάδων της ΠΟ2 μέσα από τις 

πειραματικές διαδικασίες των δύο πειραμάτων, προσέγγιζαν τις επιστημονικά αποδεκτές 

ιδέες πριν από τη διεξαγωγή των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό για τα 

αντίστοιχα πειράματα. Αντίθετα, οι 2 ομάδες της ΟΕ4 μέσα από τις πειραματικές 

διαδικασίες των πειραμάτων κατέληγαν σε ελλιπείς ιδέες, οι οποίες στηρίζονταν στις 

κατάλληλες παρατηρήσεις αλλά σε μη αποδεκτούς μηχανισμούς για τη λειτουργία των 

φαινομένων (τόσο στο πείραμα 4.1 όσο και στο πείραμα 4.2). Επιπρόσθετα, η μια από τις 

2 ομάδες της ΟΕ4 κατέληξε σε επιστημονικά μη αποδεκτή ιδέα πριν από τις συζητήσεις με 

το διδακτικό προσωπικό, μετά τη διεξαγωγή του πειράματος 4.4. Συγκεκριμένα, δεν ήταν 

σε θέση να διαχωρίσει το ρόλο του χρωματικού φίλτρου από το ρόλο του πρίσματος και να 

περιγράψει το μηχανισμό λειτουργίας των χρωματικών φαινομένων σε κάθε πειραματική 
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διάταξη. Μέσα από τις ερμηνείες που κατέληξαν οι μανθάνοντες στις 2 πειραματικές 

συνθήκες πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, φαίνεται πως οι ομάδες που 

χρησιμοποίησαν συνδυασμό ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων με τη χρήση 

των αφαιρετικών αντικειμένων (μοντελοχώρος) είχαν την στήριξη που χρειάζονταν για 

την οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών ερμηνειών στα υπό μελέτη πειράματα. Οι 

ομάδες που εφάρμοσαν αποκλειστικά ρεαλιστικές αναπαραστάσεις φαίνεται πως δεν ήταν 

σε θέση να οικοδομήσουν περιεκτικές ερμηνείες του τρόπου με τον οποίο αναμειγνύονται 

οι έγχρωμες δέσμες φωτός, και του μηχανισμού που κρύβεται πίσω από τη λειτουργία των 

χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος.    

 

Η περιγραφή των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν ΠΕΔΑ 

στο κεφάλαιο για έγχρωμο φως σε συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

προέκυψαν μέσα από την αξιολόγηση των μανθανόντων, τεκμηριώνει τη χρησιμότητα της 

συνδυασμένης εφαρμογής ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων που 

περιλαμβάνουν αφαιρετικά αντικείμενα και διαδικασίες, στο πλαίσιο του ΠΕΕ για την 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα 

δικαιολογούν και την αξιοποίηση των ΠΕΔΑ και σε άλλα εργαστηριακά περιβάλλοντα 

που συνδυάζουν τον ΠΠΕ και τον ΠΕΕ σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ 
ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΕ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΕ 

 

9.1.Περιγραφή και σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την 
εφαρμογή του ΠΕΕ και οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ 
 

Η περιγραφή και η σύγκριση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά την 

εργασία τους στο πλαίσιο του ΠΠΕ και των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, 

κατέδειξε σημαντικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της προσπάθειας ερμηνειών των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως προέκυψαν στις 2 πειραματικές συνθήκες. Οι 

διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα των 2 

συνθηκών σε κάποιο βαθμό ερμηνεύονται και συνδέονται με τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο των εργασιών τους για την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης. Συγκεκριμένα, οπτικογραφήθηκαν 2 ομάδες από κάθε 

πειραματική συνθήκη κατά όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (2 ομάδες που 

εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ και 2 ομάδες που εργάστηκαν μέσω της εφαρμογής 

οπτικογραφημένων επιδείξεων εικονικών πειραμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ). Οι ομάδες 

που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προσπάθεια αποτέλεσαν μέρος του δείγματος στο 

οποίο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης για το Φως και 

Χρώμα. 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το 

Φως και Χρώμα, κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες που 

εφάρμοσαν ΠΕΕ (ΟΕ4) και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ (ΠΟ3), με την ΟΕ4 να 

υπερτερεί σε όλα τα κεφάλαια. Τα αποτελέσματα αυτά κρίθηκαν αναμενόμενα με βάση τη 

διεθνή βιβλιογραφία, αφού η πειραματική συνθήκη εφαρμογής του ΠΕΕ υπερτερεί σε 

αρκετά σημεία διδακτικής μεθοδολογίας έναντι της εφαρμογής οπτικογραφημένων 

επιδείξεων. Παρόλα αυτά, δεν έχει διερευνηθεί προηγουμένως η αξιοποίηση του 

επιπρόσθετου διδακτικού χρόνου που προκύπτει από την εφαρμογή των 

οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, ως προς την επίδραση της στα μαθησιακά 
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αποτελέσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση και η κωδικοποίηση των 

εργασιών των μανθανόντων στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιπρόσθετου χρόνου που 

προκύπτει σε περιβάλλοντα «διερώτησης» όταν απουσιάζει η ενεργός εμπλοκή των 

μανθανόντων με εικονικά υλικά και πειραματικές διατάξεις και περιορίζεται σε εφαρμογή 

των διαδικασιών της διερώτησης, μέσω διεξαγωγής των παρατηρήσεων από 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των μαθησιακών αποτελεσμάτων ανάμεσα 

στις 2 πειραματικές συνθήκες, επιλέγηκε 1 πείραμα από κάθε κεφάλαιο για την 

κωδικοποίηση και την ανάλυση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες. Όπως 

και στην προηγούμενη ερευνητική προσπάθεια, η συγκεκριμένη επιλογή βασίστηκε και 

στο αναστοχαστικό ημερολόγιο του ερευνητή κατά το οποίο παρατηρήθηκαν 

διαφοροποιήσεις ως προς τις εργασίες των μανθανόντων στα συγκεκριμένα πειράματα. 

Διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλα πειράματα, ωστόσο πραγματοποιήθηκε 

επιλογή των πιο αντιπροσωπευτικών πειραμάτων σε κάθε κεφάλαιο. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται περιγραφικά όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες σε 

κάθε ομάδα σε κάθε πειραματική συνθήκη, σύμφωνα με το έντυπο κωδικοποίησης που 

εφαρμόστηκε (βλ. μεθοδολογία). Η περιγραφή και η σύγκριση των διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν κατά την εργασία των μανθανόντων και στις 2 πειραματικές συνθήκες 

αποσκοπεί στην απάντηση του ακόλουθου ερευνητικού ερωτήματος: Ποιές διαδικασίες 

ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες (ΠΕΕ ή οπτικογραφημένες 

επιδείξεις ΠΕΕ) για την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης; 

9.2.Διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ΠΕΕ και των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ 
 

Η κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες περιέλαβε τους 9 

άξονες (με τις υποκατηγορίες τους) που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερευνητική 

προσπάθεια (σύγκριση διαδικασιών ΠΕΕ και ΠΕΕ+ΠΕΔΑ). Συνολικά, πραγματοποιήθηκε 

η κωδικοποίηση και η ανάλυση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες σε 5 

πειράματα του διδακτικού υλικού (1.8, 2.2, 3.1, 4.1 και 4.4, βλ. Παράρτημα). Στον Πίνακα 

79 παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι 2 ομάδες σε κάθε 

πειραματική συνθήκη για το Πείραμα 1.8 του κεφαλαίου 1 του διδακτικού υλικού και στη 

συνέχεια περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν κατά την εργασία των 

ομάδων στο συγκεκριμένο πείραμα. Όπως φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα στο 
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πείραμα 1.8, οι δύο πειραματικές συνθήκες διαφοροποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις ως 

προς τις διαδικασίες που ακολουθούν οι διαφορετικές ομάδες. 

9.2.1.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 1.8 
 

Σε σχέση με τις δραστηριότητες που εκτελούν οι μανθάνοντες των διαφορετικών 

πειραματικών συνθηκών στο πείραμα 1.8, φαίνεται πως οι ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ3 

διαφοροποιούνται και στα 3 στάδια της πειραματικής διαδικασίας: πρόβλεψη, παρατήρηση 

και επεξήγηση. Αρχικά, οι ομάδες της ΟΕ4 φαίνεται να διεξάγουν σημαντικά 

περισσότερες προβλέψεις από τις ομάδες της ΠΟ3. Οι ομάδες που παρακολούθησαν τις 

οπτικογραφήσεις δεν φαίνεται να διενεργούν προβλέψεις σε σχέση με το πείραμα που θα 

ακολουθήσει με τους νηματώδεις λαμπτήρες. Παρόλα αυτά, όταν προχωρούν στις 

παρατηρήσεις της πειραματικής διαδικασίας, οι ομάδες της ΠΟ3 ασχολούνται 

περισσότερο από τις ομάδες της ΟΕ4 για την καταγραφή των παρατηρήσεων και τη 

συμφωνία των ατόμων των ομάδων στις παρατηρήσεις που διεξάγονται. Κατά τη διάρκεια 

των παρατηρήσεων τα άτομα που παρακολουθούν τις οπτικογραφήσεις των εικονικών 

πειραμάτων, ενεργοποιούν συνεχώς τα οπτικογραφημένα πειράματα, ώστε κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων να παρατηρούν ταυτόχρονα την έκβαση του πειράματος που 

συζητούν. Οι συζητήσεις που διεξάγονται σε σχέση με την πειραματική διαδικασία δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάμεσα στις ομάδες. Οι δηλώσεις που σχετίζονται με την 

πειραματική διαδικασία στην ΠΟ3, σχετίζονται με τα όργανα και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην οπτικογράφηση του εικονικού πειράματος και στον τρόπο που 

αυτά επηρεάζουν το αποτέλεσμα στην οθόνη της πειραματικής διάταξης. Η 

διαφοροποίηση που παρουσιάζεται στις παρατηρήσεις που διεξάγονται, συνοδεύεται από 

τα αποτελέσματα των επεξηγήσεων αφού οι ομάδες της ΠΟ3 φαίνεται να διεξάγουν πιο 

εκτεταμένες συζητήσεις σε σχέση με την οικοδόμηση ερμηνειών, αναφορικά με τις 

παρατηρήσεις που διεξάγονται. Από την άλλη, οι συζητήσεις που διεξάγονται με το 

διδακτικό προσωπικό λόγω διδακτικού υλικού, λόγω επέμβασης του διδακτικού 

προσωπικού κατά την πειραματική διαδικασία ή κατόπιν αποριών/ερωτήσεων των 

μανθανόντων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ανάμεσα στις ομάδες. Παρόλα 

αυτά, οι ομάδες της ΟΕ4 φαίνεται να ασχολούνται με άσχετα σχόλια σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τις ομάδες της ΠΟ3. Συνυπολογίζοντας τα άσχετα σχόλια που παρουσιάζουν τα άτομα 

των ομάδων ΟΕ4 και ΠΟ3 και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με την ομιλία των 

μανθανόντων και του διδακτικού προσωπικού (ποιος μιλά), φαίνεται πως οι δύο συνθήκες 

δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα. 
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Αναφορικά με την προσοχή των ατόμων κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, φαίνεται 

πως οι μανθάνοντες των 2 συνθηκών ασχολούνται σε παρόμοιο βαθμό με τη συμπλήρωση 

των φύλλων εργασίας τους. Από την άλλη, παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ως προς 

τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου (ΟΕ4) ή των οπτικογραφημένων επιδείξεων των 

πειραμάτων (ΠΟ3). Φαίνεται πως τα άτομα της ΠΟ3 χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

τις οπτικογραφημένες επιδείξεις σε σχέση με την εφαρμογή του ΠΕΕ από την ΟΕ4, αφού 

όπως φαίνεται και στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους έχουν σε συνεχή λειτουργία τα 

οπτικογραφημένα στιγμιότυπα για καλύτερη και αντικειμενικότερη διεξαγωγή μετρήσεων 

και οικοδόμηση των αντίστοιχων ερμηνειών. Επιπρόσθετα, τα άτομα των δύο συνθηκών 

φαίνεται να έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε συζητήσεις σχετικά με την έκβαση του 

συγκεκριμένου πειράματος σε παρόμοιο βαθμό (βλ. Πίνακα 79), παρόλο που τα άτομα της 

ΟΕ4 αναφέρουν περισσότερα άσχετα σχόλια από τα άτομα της ΠΟ3, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. 

 

Σε σχέση με το είδος διαλόγου που διεξάχθηκε στις 2 πειραματικές συνθήκες 

παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές διαφορές σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες διαλόγων. 

Οι ομάδες της ΠΟ3 φαίνεται να διεξάγουν περισσότερες ερωτήσεις επιστημονικού 

περιεχομένου από τις ομάδες της ΟΕ4 σε σχέση με τη λειτουργία των σημειακών και των 

νηματώδων λαμπτήρων στις αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις. Παρόλα αυτά, οι 

απαντήσεις που σχετίζονται με το επιστημονικό περιεχόμενο (επιστημονικά αποδεκτές ή 

μη) όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 79, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα ανάμεσα στις 2 

πειραματικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις που σχετίζονται με το 

επιστημονικό περιεχόμενο (επιστημονικά αποδεκτές και μη). Αντίθετα, οι ομάδες της ΠΟ3 

παρουσιάζουν πολύ περισσότερα σχόλια που σχετίζονται με το επιστημονικό περιεχόμενο 

απ’ ότι οι ομάδες της ΟΕ4.  
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Πίνακας 79. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στο πείραμα 1.8 
      

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΕ Οπτικογραφήσεις ΠΕΕ 
ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β 

Δραστηριότητα Πρόβλεψη 248 298 5 29 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 9 20 19 11 
 Άμεση παρατήρηση 5 5 10 36 
 Επεξήγηση 36 31 317 166 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 239 223 218 86 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 7 11 10 12 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 235 36 206 99 
 Άσχετο 114 186 35 89 
Ποιος Μιλά Φοιτητές 706 693 664 442 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 185 130 157 86 
Που είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 51 40 86 37 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 4 6 52 38 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 725 579 648 364 
 Άσχετο 120 201 35 89 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 43 42 80 45 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 16 19 24 18 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 88 83 187 101 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 57 42 74 50 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  50 30 38 16 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 63 35 162 80 
 Διάβασμα οδηγιών 9 18 9 8 
 Αστεία/Άσχετα 189 253 36 89 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 349 260 155 69 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 8 18 21 22 
 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 10 13 5 8 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 1 2 2 1 Γε
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 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 5 8 28 21 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 50 45 5 13 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 59 47 0 5 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα –Έγκυρη 23 9 55 35 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 1 2 40 15 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 7 22 33 7 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 3 4 1 1 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 8 0 0 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 50 45 5 13 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 59 47 0 5 
Κατάλληλη παρατήρηση 5 5 3 11 

 Λανθασμένη παρατήρηση 0 0 1 0 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 28 29 88 42 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 10 5 41 16 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 209 179 218 86 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 21 44 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 9 0 5 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 1 2 10 7 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 226 10 187 90 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 16 24 20 9 
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Σχετικά με τη οργάνωση των εργασιών των μανθανόντων και τα διαδικαστικά ζητήματα 

που αφορούσαν στις εργασίες των ομάδων, φαίνεται πως οι ομάδες της ΟΕ4 ασχολήθηκαν 

περισσότερο με την κατανόηση του τρόπου που έπρεπε να εργαστούν για τη συλλογή και 

την καταγραφή των δεδομένων που θα συνέλεγαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Αντίθετα, σε 

σχέση με το διάβασμα των οδηγιών που δίνονταν στα φύλλα εργασίας παρουσιάστηκε 

παρόμοια συμπεριφορά στον τρόπο εργασίας των ομάδων των 2 πειραματικών συνθηκών. 

Αναφορικά με την πειραματική διαδικασία της πειραματικής διάταξης που σχετιζόταν με 

τους νηματώδεις λαμπτήρες, τα διαφράγματα και τις οθόνες, δεν παρουσιάστηκαν 

ιδιαίτερες διαφορές στην έκταση των διαλόγων που διενεργήθηκαν παρά μόνο στα σχόλια 

για την πειραματική διαδικασία, αφού οι μανθάνοντες της ΠΟ3 παρουσίασαν 

περισσότερα. Στην περίπτωση της ΠΟ3, οι αναφορές στην πειραματική διαδικασία 

αφορούσαν σε υλικά και όργανα των πειραματικών διατάξεων που παρατηρούσαν στα 

οπτικογραφημένα στιγμιότυπα και όχι σε υλικά ή όργανα στα οποία είχαν πρόσβαση κατά 

την πειραματική διαδικασία.  

 

Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία των δραστηριοτήτων, οι ομάδες της ΟΕ4 ήταν αυτές 

που παρουσίασαν τις περισσότερες προβλέψεις (επιστημονικά αποδεκτές και μη), ενώ οι 

ομάδες της ΠΟ3 παρουσίασαν ελάχιστες προβλέψεις σχετικά με την εφαρμογή του 

νηματώδη λαμπτήρα στην αντίστοιχη πειραματική διάταξη. Η τεκμηρίωση των 

προβλέψεων των μανθανόντων κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο. Όλες οι τεκμηριώσεις 

προβλέψεων που παρουσιάστηκαν από τις 2 ομάδες αφορούσαν σε προηγούμενα 

πειράματα που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 και όχι σε προηγούμενες 

εμπειρίες που είχαν στο συγκεκριμένο θέμα (λειτουργία και εφαρμογή εκτεταμένων πηγών 

φωτός). Από την άλλη, μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων παρουσιάστηκε 

διαφοροποίηση στην τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των 2 πειραματικών συνθηκών. 

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ3 καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες 

για επεξήγηση των εικονικών αναπαραστάσεων που παρατηρούν στα οπτικογραφημένα 

στιγμιότυπα, από τις ομάδες της ΟΕ4. Ωστόσο, οι περισσότερες τεκμηριώσεις που 

αναφέρονται από τις ομάδες της ΟΕ4 είναι επιστημονικά αποδεκτές, ενώ αντίθετα, οι 

τεκμηριώσεις των επεξηγήσεων που αναφέρονται από τις ομάδες της ΠΟ3 χωρίζονται 

τόσο σε επιστημονικά αποδεκτές όσο και σε επιστημονικά μη αποδεκτές. Συνολικά, οι 

περισσότερες τεκμηριώσεις επεξηγήσεων και στις 2 συνθήκες παρουσιάζονται μέσα από 

τα υφιστάμενα πειράματα και σε λιγότερο βαθμό προκύπτουν μέσα από προηγούμενα 

πειράματα. Ελάχιστη είναι η τεκμηρίωση των επεξηγήσεων που προέκυψε μέσα από 

προηγούμενη γνώση ή εμπειρία σε σχέση με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός.   
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Σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος 1.8 

(Πρόβλεψη–Παρατήρηση–Επεξήγηση), φαίνεται πως παρουσιάζονται κάποιες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες, όσον αφορά στις προβλέψεις και 

στις επεξηγήσεις που παρουσίασαν οι μανθάνοντες. Ο μεγαλύτερος αριθμός προβλέψεων 

παρουσιάστηκε από τις ομάδες της ΟΕ4. Ωστόσο, αρκετές από αυτές (τουλάχιστον οι 

μισές) ήταν επιστημονικά μη αποδεκτές σε σχέση με το περιεχόμενο. Οι ελάχιστες 

προβλέψεις που παρουσίασε η ΠΟ3 περιορίστηκαν κυρίως στη λειτουργία σημειακών 

πηγών φωτός και σε ελάχιστες περιπτώσεις στη λειτουργία μιας εκτεταμένης πηγής φωτός.  

 

Οι παρατηρήσεις και στις 2 πειραματικές συνθήκες ήταν περιορισμένες λόγω του υπό 

μελέτη φαινομένου (παρουσίαση αποτελεσμάτων στην οθόνη-στις πειραματικές διατάξεις 

σημειακών και εκτεταμένων πηγών φωτός), στο οποίο διερευνήθηκαν συγκεκριμένες 

περιπτώσεις πειραματικών διατάξεων διάδοσης του φωτός που περιλάμβαναν λαμπτήρες, 

διαφράγματα και οθόνες. Οι ελάχιστες παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του 

πειράματος 1.8 δεν χωρούσαν αμφισβήτηση και συνεπώς παρουσιάστηκε ομοφωνία κατά 

τη λήψη τους από τους μανθάνοντες και στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

 

Οι ομάδες της ΠΟ3 φαίνεται να ασχολήθηκαν περισσότερο με την οικοδόμηση των 

επεξηγήσεων τους σε σχέση με τις παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάστηκαν περισσότερες προσπάθειες επεξήγησης των μετρήσεων των ατόμων στην 

ΠΟ3 απ’ ότι στην ΟΕ4. Παράλληλα, σχεδόν οι μισές από αυτές ήταν επιστημονικά μη 

αποδεκτές, αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε και στην περίπτωση της ΟΕ4. Ταυτόχρονα, 

όλες οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν με το διδακτικό προσωπικό σε σχέση με τη 

διεξαγωγή και την ερμηνεία των πειραμάτων για την οικοδόμηση των αντίστοιχων  

επεξηγήσεων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς την έκταση τους, παρά 

μόνο στην περίπτωση της συζήτησης για την πειραματική διαδικασία (οργάνωση της 

πειραματικής διάταξης, τρόπος εργασίας κλπ) όπου πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο 

βαθμό από την ΟΕ4 που εφάρμοσε τον ΠΕΕ.  

 

Συνολικά, σε όλες τις ομάδες και στις 2 πειραματικές συνθήκες παρουσιάστηκαν 

επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες σε σχέση με την κατανόηση των ατόμων όσον αφορά 

στη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός, με την ολοκλήρωση των πειραμάτων πριν από 

τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως μετά τη διεξαγωγή 

των συζητήσεων των ομάδων είτε λόγω του διδακτικού υλικού, είτε λόγω επέμβασής του, 
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είτε λόγω απορίας που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του πειράματος, οικοδομήθηκαν οι 

επιστημονικά αποδεκτές ιδέες και επιτεύχθηκε εννοιολογική κατανόηση σε σχέση με τη 

λειτουργία σημειακών και εκτεταμένων πηγών φωτός στις συγκεκριμένες πειραματικές 

διατάξεις.    

9.2.2.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 2.2 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την περιγραφή 

και σύγκριση των διαδικασιών των ομάδων που εφάρμοσαν ΠΕΕ και που 

παρακολούθησαν οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στο πείραμα 2.2 του κεφαλαίου 

των σκιών στην ενότητα Φως και Χρώμα. Στον Πίνακα 80 παρουσιάζονται όλα τα 

αποτελέσματα των 9 αξόνων και των υποκατηγοριών τους στις ομάδες των 2 

διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. 

 

Όπως και στο πείραμα 1.8 έτσι και στο πείραμα 2.2 φαίνεται πως η ΟΕ4 διεξάγει τις 

περισσότερες προβλέψεις σε σχέση με την ΠΟ3. Αναφορικά με τις παρατηρήσεις και τις 

επεξηγήσεις που διεξάγονται, δεν παρουσιάζεται κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. Τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σχέση 

με την έκταση των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

των πειραμάτων, είτε αυτές προκύπτουν λόγω του διδακτικού υλικού είτε ως απόρροια 

επεμβάσεων του διδακτικού προσωπικού στην εργασία των ατόμων στις ομάδες. Ανάλογα 

αποτελέσματα προκύπτουν και στις συζητήσεις των ομάδων για την πειραματική 

διαδικασία (τρόπος εργασίας, οργάνωση της πειραματικής διάταξης κλπ). Αντίθετα, 

παρουσιάζεται μια μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες των πειραματικών 

συνθηκών όσον αφορά στις συζητήσεις που προέκυψαν λόγω αποριών ή ερωτήσεων, με 

την ΟΕ4 να παρουσιάζει ελαφρώς αυξημένες συζητήσεις σε σχέση με την ΠΟ3, η οποία 

σχεδόν σε κανένα σημείο δεν εξέφρασε απορία όσον αφορά στη διεξαγωγή του εν λόγω 

πειράματος. Συνολικά, αναφορικά με το ποιος μιλά (διδακτικό προσωπικό ή μανθάνοντες), 

φαίνεται πως οι ομάδες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα λόγω πειραματικής συνθήκης. Η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται σε μια από τις 2 ομάδες της ΟΕ4 φαίνεται να οφείλεται 

περισσότερο στην ιδιαιτερότητα των συζητήσεων που προκύπτουν στη συγκεκριμένη 

ομάδα.   

 

Οι ομάδες της ΟΕ4 φαίνεται να ασχολούνται περισσότερο με τη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας τους απ’ ότι οι ομάδες της ΠΟ3. Αντίθετα, οι ομάδες στις δύο πειραματικές 
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συνθήκες δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς την ενασχόληση τους με την 

εφαρμογή του ΠΕΕ ή της χρήσης των οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων του ΠΕΕ. 

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και στην έκταση των συζητήσεων που διενεργούν οι 

μανθάνοντες των ομάδων στο πείραμα 2.2. Διαφοροποίηση παρουσιάζεται σε μία εκ των 2 

ομάδων της ΟΕ4, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται σε μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση σε 

σχέση με τη διερεύνηση της αναπαράστασης της σκιάς μιας ευθύγραμμης ράβδου στην 

οθόνη και τον επιστημονικά αποδεκτό υπολογισμό των διαστάσεων της.  

 

Αναφορικά με το είδος των διαλόγων που προκύπτουν σε κάθε πειραματική συνθήκη δεν 

παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες όσον αφορά στη 

διεξαγωγή του πειράματος 2.2. Παρόλα αυτά, εξαίρεση αποτελεί η διατύπωση των 

σχολίων επιστημονικού περιεχομένου καθώς και των σχολιασμών για την πειραματική 

διαδικασία από τις ομάδες της ΟΕ4. Φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα πως οι ομάδες 

της ΟΕ4 παρουσίασαν περισσότερα σχόλια από τις ομάδες της ΠΟ3 τόσο για το 

επιστημονικό περιεχόμενο όσο και για την πειραματική διαδικασία. Στις υπόλοιπες 

υποκατηγορίες σε σχέση με το είδος των διαλόγων δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες, με εξαίρεση την ομάδα που παρουσίασε τις 

εκτεταμένες συζητήσεις στο συγκεκριμένο πείραμα σε σχέση με τη διαγραμματική 

αναπαράσταση και την πρόβλεψη της σκιάς της ράβδου.  

 

Όσον αφορά στην τεκμηρίωση των προβλέψεων που πραγματοποιήθηκαν, 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. Όπως και στο 

πείραμα 1.8 έτσι και στο 2.2, η ΟΕ4 παρουσιάζει περισσότερες τεκμηριώσεις αναφορικά 

με τις προβλέψεις που διεξάγονται από τους μανθάνοντες, σε αντίθεση με τις ομάδες της 

ΠΟ3 που σε συνδυασμό με τις ελάχιστες προβλέψεις που διεξάγονται δεν τεκμηριώνονται 

επαρκώς. 
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Πίνακας 80. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στο πείραμα 2.2 
      

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΕ Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ 
ΟΜΑΔΑ 

Α 
ΟΜΑΔΑ 

Β 
ΟΜΑΔΑ 

Α 
ΟΜΑΔΑ 

Β 
Δραστηριότητα Πρόβλεψη 125 195 13 8 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 18 82 3 28 
 Άμεση παρατήρηση 21 29 54 14 
 Επεξήγηση 23 188 77 102 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 86 161 147 127 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 0 98 0 13 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 11 86 0 2 
 Άσχετο 4 160 33 51 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 237 868 271 272 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 42 141 56 73 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 47 69 13 12 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 5 54 54 16 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 232 714 226 266 
 Άσχετο 4 163 33 51 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 10 54 32 37 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 8 17 20 20 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 26 124 75 70 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 13 33 29 14 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  17 26 20 4 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 90 243 66 49 
 Διάβασμα οδηγιών 4 9 4 5 
 Αστεία/Άσχετα 31 266 33 51 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 39 118 21 37 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 10 38 13 28 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 8 12 4 10 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 0 1 0 5 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 23 66 10 14 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 4 5 1 0 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 19 7 3 6 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα –Έγκυρη 10 12 1 12 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 3 3 3 5 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 0 1 4 11 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 0 0 6 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 0 20 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 0 0 27 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 4 5 1 0 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 19 7 3 6 
Κατάλληλη παρατήρηση 12 3 4 15 

 Λανθασμένη παρατήρηση 2 14 6 1 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 10 13 20 23 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 3 3 27 5 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό περιεχόμενο 70 148 132 127 
Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική διαδικασία 13 16 0 0 

 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 59 0 6 
 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 0 38 0 13 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 69 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική διαδικασία 11 11 0 3 
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Επιπρόσθετα, οι περισσότερες τεκμηριώσεις που αναφέρονται σχετίζονται με 

εναλλακτικές ιδέες των ατόμων και προκύπτουν όλες από προηγούμενα πειράματα που 

έκαναν και όχι μέσα από τις υπάρχουσες εμπειρίες τους με φαινόμενα  δημιουργίας σκιών.  

 

Οι δύο πειραματικές συνθήκες φαίνεται να διαφοροποιούνται σε σχέση με την τεκμηρίωση 

των επεξηγήσεων που αναφέρονται στο πλαίσιο του πειράματος 2.2. Οι τεκμηριώσεις 

επεξηγήσεων που βασίζονται σε υφιστάμενα πειράματα δεν φαίνονται να 

διαφοροποιούνται λόγω πειραματικής συνθήκης είτε είναι επιστημονικά αποδεκτές, είτε 

είναι επιστημονικά μη αποδεκτές. Από την άλλη, μόνο οι ομάδες της ΠΟ4 συνοδεύουν τις 

επεξηγήσεις τους με γνώσεις που απέκτησαν από προηγούμενα πειράματα ή από 

προηγούμενες εμπειρίες που σχετίζονται με τη δημιουργία σκιών. Συνολικά, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη 

αποδεκτές διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες στις 2 πειραματικές συνθήκες, 

φαίνεται πως αυτές διαφοροποιούνται στις διαδικασίες της πρόβλεψης και της 

επεξήγησης. Συγκεκριμένα, οι μανθάνοντες της ΟΕ4 κάνουν περισσότερες επιστημονικά 

αποδεκτές προβλέψεις από τους μανθάνοντες της ΠΟ3, παρόλο που και στις 2 περιπτώσεις 

διεξάγονται σε ελάχιστο βαθμό. Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και στην περίπτωση 

των επιστημονικά μη αποδεκτών προβλέψεων. Όσον αφορά στην καταλληλότητα των 

παρατηρήσεων που διεξάχθηκαν από τις ομάδες στις 2 συνθήκες, φαίνεται πως αυτές δεν 

διαφοροποιούνται σύμφωνα με την καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα τους λόγω 

πειραματικής συνθήκης. Σε σχέση με τη διαδικασία οικοδόμησης των επεξηγήσεων 

φαίνεται πως οι ομάδες που εργάστηκαν μέσα από οπτικογραφημένες επιδείξεις 

παρουσίασαν μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων που σχετίζονταν με επιστημονικά αποδεκτές 

επεξηγήσεις από τις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ. 

 

Το είδος των συζητήσεων που διεξάχθηκαν από τις διαφορετικές ομάδες δεν φαίνεται να 

διαφοροποιείται λόγω διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. Ωστόσο, παρουσιάζεται μια 

ελάχιστη διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες της ΟΕ4 και της ΠΟ3, όσον αφορά στις 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό που προέκυψαν λόγω διδακτικού υλικού για την 

πειραματική διαδικασία και στις συζητήσεις που προέκυψαν λόγων αποριών ή ερωτήσεων 

για την πειραματική διαδικασία. Και στις 2 περιπτώσεις οι ομάδες της ΠΟ3 δεν 

παρουσίασαν ανάλογες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό.  

 

Συνολικά, φαίνεται πως πριν τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό όλες  οι ομάδες 

και στις 2 πειραματικές συνθήκες δεν οικοδόμησαν επαρκή εννοιολογική κατανόηση σε 
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σχέση με τα φαινόμενα δημιουργίας των σκιών, τους παράγοντες που επιδρούν στη 

μεταβολή του μεγέθους των σκιών και στον επιστημονικά αποδεκτό υπολογισμό του 

μεγέθους των σκιών. Αντίθετα, φαίνεται μέσα από τις εναλλακτικές ιδέες που 

παρουσιάζονται κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου πειράματος πως οι συζητήσεις με 

το διδακτικό προσωπικού καθοδηγούν τους μανθάνοντες προς την πλήρη αντίληψη των 

αποτελεσμάτων τους και συνεπώς στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το υπό 

μελέτη φαινόμενο.   

9.2.3.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 3.1 
 

Το πείραμα 3.1 αφορούσε στην πρώτη διερεύνηση των μανθανόντων σε σχέση με την 

αναγνώριση και την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις βαφές. Το συγκεκριμένο 

πείραμα δεν επιδίωκε οποιαδήποτε συσχέτιση με τη λειτουργία του έγχρωμου φωτός, αλλά 

αποτέλεσε την εισαγωγή στη συμπεριφορά των χρωμάτων κατά τις αναμείξεις τους στις 

βαφές και στον τρόπο που αυτά κατηγοριοποιούνται. Στον Πίνακα 81 κωδικοποιήθηκαν οι 

διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες σε σχέση με τις εργασίες τους στις ομάδες 

κατά τη διεξαγωγή του πειράματος 3.1, τόσο για την ομάδα που εφάρμοσε ΠΕΕ όσο και 

για την ομάδα που χρησιμοποίησε τις οπτικογραφημένες επιδείξεις των πειραμάτων του 

ΠΕΕ. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή και σύγκριση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

 

Σε σχέση με τις δραστηριότητες των μανθανόντων στις 2 ομάδες, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα, απουσιάζει το στάδιο της πρόβλεψης από όλες τις ομάδες, γεγονός που 

προέκυψε από το διδακτικό υλικό, το οποίο κατεύθυνε τους μανθάνοντες στον απευθείας 

χειρισμό και ανάμειξη των χρωμάτων. Στη συνέχεια φαίνεται πως οι ομάδες της ΟΕ4 

ασχολήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό με τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων από την ΠΟ3. 

Παρόλα αυτά, στο στάδιο της επεξήγησης φαίνεται πως όλες οι ομάδες καταβάλουν 

ανάλογη προσπάθεια για την επεξήγηση των παρατηρήσεων τους. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι ερωτήσεις που διεξάχθηκαν τόσο ανάμεσα στους μανθάνοντες όσο και 

με το διδακτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι ομάδες της ΟΕ4 διενεργούν 

συζητήσεις σε σχέση με την πειραματική διαδικασία, που θα ακολουθήσουν για τη 

διεξαγωγή του πειράματος, γεγονός που απουσιάζει από τις ομάδες που εργάστηκαν με 

οπτικογραφημένες επιδείξεις. Ταυτόχρονα, οι ομάδες της ΟΕ4 παρουσιάζουν αυξημένες 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό (λόγω ερωτήσεων/αποριών), ενώ αντίθετα οι 

ομάδες της ΠΟ3 παρουσιάζουν ελάχιστες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, οι 
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οποίες διεξάγονται και αυτές στο πλαίσιο αποριών ή ερωτήσεων σε σχέση με τη 

διεξαγωγή του πειράματος και τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν. Δεν 

παρουσιάστηκε συζήτηση σε κάποια από τις 2 ομάδες λόγω επέμβασης του διδακτικού 

προσωπικού κατά την εργασία των ατόμων με τις αναμείξεις των βαφών. Συνολικά, 

φαίνεται πως στις ομάδες της ΟΕ4 οι μανθάνοντες μιλάνε περισσότερο (περισσότερες 

δηλώσεις) από τους μανθάνοντες της ΠΟ3. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις που 

προκύπτουν από το διδακτικό προσωπικό. 

 

Σε σχέση με την προσοχή των μανθανόντων στο πείραμα φαίνεται πως αυτή κατανέμεται 

με διαφορετικό τρόπο ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. Οι μανθάνοντες της ΟΕ4 

αφιερώνουν χρόνο για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους, ενώ οι μανθάνοντες 

της ΠΟ3 περιορίζονται στην απλή λήψη σημειώσεων κατά τη διάρκεια που διεξάγουν τις 

συζητήσεις και τις παρατηρήσεις τους για το πείραμα. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως 

ασχολούνται στον ίδιο βαθμό με την εφαρμογή του ΠΕΕ ή τη χρήση των 

οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ. Αντίθετα, στην ΟΕ4 οι μανθάνοντες διεξάγουν 

μεγαλύτερες συζητήσεις από τις ομάδες της ΠΟ3 σε σχέση με τις παρατηρήσεις τους και 

την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους σε σχέση με τα αποτελέσματα του πειράματος. 

 

Στο πλαίσιο των διαλόγων των διαφορετικών ομάδων, μέσα από την κωδικοποίηση των 

εργασιών τους, προέκυψε πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4 διεξήγαγαν περισσότερες 

ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν περισσότερες 

επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις για το επιστημονικό περιεχόμενο από τις ομάδες της 

ΠΟ3. Ταυτόχρονα, οι ομάδες της ΟΕ4 παρουσίασαν περισσότερες επιστημονικά 

αποδεκτές δηλώσεις από τις ομάδες της ΠΟ3, ενώ αντίθετα οι ομάδες που εργάστηκαν με 

οπτικογραφημένες επιδείξεις παρουσίασαν περισσότερες επιστημονικά μη αποδεκτές 

απαντήσεις για το επιστημονικό περιεχόμενο στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Οι ομάδες των  

2 πειραματικών συνθηκών δεν παρουσίασαν διαφορές σε σχέση με τις επιστημονικά μη 

αποδεκτές δηλώσεις και τα σχόλια του επιστημονικού περιεχομένου που παρουσίασαν 

κατά την εργασία τους.  Γε
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Πίνακας 81. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στο πείραμα 3.1 
      

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΕ Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ 
ΟΜΑΔΑ 

Α 
ΟΜΑΔΑ 

Β 
ΟΜΑΔΑ 

Α 
ΟΜΑΔΑ 

Β 
Δραστηριότητα Πρόβλεψη 0 0 0 0 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 29 14 2 2 
 Άμεση παρατήρηση 38 27 20 6 
 Επεξήγηση 122 49 55 30 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 0 0 0 0 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 0 0 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 106 60 34 7 
 Άσχετο 5 0 5 0 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 263 124 99 42 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 37 26 17 3 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 21 7 0 0 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 7 9 19 7 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 258 128 92 38 
 Άσχετο 14 6 5 0 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 27 25 9 4 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 1 2 10 0 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 37 34 31 15 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 44 22 13 8 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  10 3 5 1 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 96 34 21 10 
 Διάβασμα οδηγιών 14 10 8 5 
 Αστεία/Άσχετα 31 11 5 0 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 18 5 12 1 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 5 2 1 1 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 6 1 1 0 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 0 0 0 0 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 11 1 0 0 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα –Έγκυρη 58 29 9 9 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 5 4 7 1 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 0 2 0 0 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 0 0 2 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 0 0 0 0 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 0 0 0 0 
Κατάλληλη παρατήρηση 27 15 9 5 

 Λανθασμένη παρατήρηση 2 2 3 0 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 58 29 9 9 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 5 4 9 1 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 0 0 0 
Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική διαδικασία 0 0 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 0 0 0 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 0 0 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό περιεχόμενο 106 60 47 7 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική διαδικασία 0 0 0 0 
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Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν κατά την κωδικοποίηση της οργάνωσης των 

διαδικαστικών ζητημάτων της εργασίας των ομάδων και στο διάβασμα των οδηγιών των 

φύλλων εργασίας που χορηγήθηκαν σε όλους τους μανθάνοντες για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που σχετίζονταν με την πειραματική 

διαδικασία όπως και τα σχόλια για την πειραματική διαδικασία, φαίνεται να είναι 

περιορισμένα σε όλες τις ομάδες, έως ανύπαρκτα στις ομάδες της ΠΟ3.     

 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, δεν διατυπώθηκαν οποιεσδήποτε προβλέψεις από 

τους μανθάνοντες σε κάποια από τις 4 ομάδες. Από την άλλη, παρουσιάστηκαν 

διαφοροποιήσεις κατά την οικοδόμηση των επεξηγήσεων αφού παρουσιάζεται σημαντική 

διαφοροποίηση στην προσπάθεια της τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων της ΟΕ4 και στην 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων της ΠΟ3. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι μανθάνοντες της 

ΟΕ4 παρουσιάζουν μεγαλύτερη προσπάθεια για τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους 

βασιζόμενοι στο πείραμα που διεξάγουν, παρουσιάζοντας επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

σε σχέση με τους ισχυρισμούς τους. Από την άλλη, οι ομάδες της ΠΟ3 παρουσιάζουν μια 

αδυναμία στην έγκυρη τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους κατά τη διάρκεια του 

πειράματος 3.1. Επιπρόσθετα, όλες οι προσπάθειες που παρουσιάστηκαν για τεκμηρίωση 

των επεξηγήσεων των ατόμων σχετίζονταν με το υφιστάμενο πείραμα και όχι με 

προηγούμενα πειράματα, προϋπάρχουσες γνώσεις ή εμπειρίες. 

 

Συνολικά, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες φαίνεται πως οι 

μανθάνοντες που είχαν την ευχέρεια να πειραματιστούν με τον ΠΕΕ, διεξήγαγαν τις 

κατάλληλες παρατηρήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα που χρησιμοποίησαν 

οπτικογραφημένες επιδείξεις. Επιπρόσθετα, οι ομάδες της ΟΕ4 παρουσίασαν 

περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές επεξηγήσεις σε σχέση με τις ομάδες της ΠΟ3. 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο είδος των συζητήσεων που λάμβαναν χώρα κατά τις 

εργασίες των ομάδων με το διδακτικό προσωπικό, φαίνεται πως συνολικά διεξήχθηκαν 

μεγαλύτερες συζητήσεις στις ομάδες που πειραματίζονταν στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Παρόλα 

αυτά, δεν παρουσιάζεται κάποια συσχέτιση στο είδος των συζητήσεων που διεξάγονταν 

και στις πειραματικές συνθήκες αφού σε όλες τις ομάδες που οπτικογραφήθηκαν 

συνολικά, οι συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό προέκυπταν μέσα από ερωτήσεις ή 

απορίες των μανθανόντων για το επιστημονικό περιεχόμενο.  

 

Γενικότερα, παρουσιάζεται σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην εννοιολογική 

κατανόηση που επιτυγχάνεται στις ομάδες στις 2 πειραματικές συνθήκες, πριν από τις 
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συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, στη μια από τις δύο ομάδες της 

ΠΟ3 οι μανθάνοντες δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει ομόφωνα στις κατάλληλες 

παρατηρήσεις σχετικά με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και ζητούν τη βοήθεια 

του διδακτικού προσωπικού. Στην άλλη ομάδα της ΠΟ3, οι μανθάνοντες καταλήγουν στην 

επιστημονικά αποδεκτή αλλά ελλιπή ιδέα σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων, αφού 

παρόλο που αναγνωρίζουν τις κύριες αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές, δεν μπορούν 

να διαχωρίσουν το συστηματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συγκεκριμένα χρώματα 

(π.χ. κύρια και δευτερεύοντα χρώματα, κύριο με το συμπληρωματικό του κλπ). Αντίθετα, 

οι ομάδες της ΟΕ4 που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ, κατέληξαν στις επιστημονικά αποδεκτές 

ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές και στον τρόπο που 

συμπεριφέρονται συγκεκριμένα χρώματα βαφών (κύρια, δευτερεύοντα κλπ). Μέσα από τα 

αναφερόμενα αποτελέσματα φαίνεται πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4, βελτίωσαν 

περισσότερο την εννοιολογική τους κατανόηση από τους μανθάνοντες της ΠΟ3, πριν από 

τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό στο πείραμα 3.1.       

9.2.4.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 4.1 
 

Το πείραμα 4.1 αποτέλεσε το πρώτο πείραμα στο έγχρωμο φως και σχετιζόταν με τις 

αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός και την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως 

σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους. Το συγκεκριμένο πείραμα αποτέλεσε τη συνέχεια του 

κεφαλαίου των βαφών στο οποίο καθορίστηκαν τα κύρια χρώματα στις βαφές και 

αποσκοπούσε στην πρώτη εμπειρία των ατόμων με τα χρώματα στο φως, 

αντιπαραθέτοντας τα με τα αποτελέσματα των αναμείξεων των χρωμάτων στις βαφές. 

Στον Πίνακα 82 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης των διαδικασιών 

που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά την εργασία τους σε ομάδες στις δύο πειραματικές 

συνθήκες εφαρμογής του ΠΕΕ και των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ. 

 

Αρχικά, σε σχέση με τα στάδια που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά την εργασία τους 

στις ομάδες, παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες. 

Παρόλο που σε σχέση με τις προβλέψεις που διεξήχθηκαν δεν εμφανίζονται διαφορές στις 

ομάδες, παρουσιάζονται διαφορές στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων των ατόμων στις 2 

πειραματικές συνθήκες. Τα άτομα της ΟΕ4 φαίνεται να διεξάγουν περισσότερες 

παρατηρήσεις από τα άτομα της ΠΟ3. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως όλες οι ομάδες και των 

2 συνθηκών ασχολούνται με την οικοδόμηση των επεξηγήσεων στον ίδιο βαθμό, παρά τη 

διαφοροποίηση στις παρατηρήσεις τους. Διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται επίσης σε 
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συγκεκριμένες περιπτώσεις των συζητήσεων των ατόμων μεταξύ τους ή με το διδακτικό 

προσωπικό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των συζητήσεων για την πειραματική 

διαδικασία φαίνεται πως η ΟΕ4 ασχολήθηκε σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό με την 

κατανόηση και την οργάνωση της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθούσε παρά την 

ΠΟ3. Ταυτόχρονα, οι ομάδες της ίδιας συνθήκης (ΠΕΕ) φαίνεται να διενεργούν ελαφρώς 

περισσότερες ερωτήσεις στο διδακτικό προσωπικό σε σχέση με τις εργασίες που διεξάγουν 

κατά τον πειραματισμό τους με τις αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός. Συνολικά, 

φαίνεται πως οι μανθάνοντες των ομάδων της ΟΕ4 διεξάγουν μεγαλύτερες συζητήσεις 

μεταξύ τους κατά την εργασία τους στο συγκεκριμένο πείραμα, παρά τα άτομα της ομάδας 

ΠΟ3. Παρόλα αυτά, δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο βαθμό ομιλίας 

του διδακτικού προσωπικού στις ομάδες των δύο διαφορετικών συνθηκών. 

 

Αναφορικά με την απόδοση της προσοχής των μανθανόντων κατά την εργασία τους στις 

ομάδες, φαίνεται πως οι μανθάνοντες και των δύο συνθηκών, παρόλο που ασχολούνται σε 

ανάλογο βαθμό με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους και με την διεξαγωγή των 

συζητήσεων τους είτε μέσω του ΠΕΕ είτε μέσω οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, 

διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό χρήσης του πειραματικού μέσου. Συγκεκριμένα, 

φαίνεται πως οι μανθάνοντες των ομάδων της ΟΕ4 ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με 

τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΕΕ, σε σχέση με τις ομάδες της ΠΟ3 κατά την 

εργασία τους στο πείραμα 4.1. 

 

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της έκτασης των συζητήσεων των ομάδων στο 

συγκεκριμένο πείραμα, παρουσιάζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις στο είδος των 

διαλόγων που λαμβάνουν χώρα κατά τις εργασίες των ομάδων. Συγκεκριμένα δεν 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τις 

δηλώσεις που σχετίζονται με το επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος ανάμεσα στις 

ΟΕ4 και ΠΟ3. 
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Πίνακας 82. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στο πείραμα 4.1 
      

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΕ Οπτικογραφήσεις ΠΕΕ 
ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β 

Δραστηριότητα Πρόβλεψη 7 9 9 5 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 155 154 27 17 
 Άμεση παρατήρηση 87 188 76 18 
 Επεξήγηση 146 155 192 94 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 45 162 140 85 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 3 0 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 11 36 5 0 
 Άσχετο 25 46 15 12 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 448 673 407 190 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 29 77 55 41 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 25 16 41 21 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 136 230 95 13 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 288 447 313 185 
 Άσχετο 33 57 15 12 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 25 45 47 40 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 0 14 11 6 
Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 37 93 96 71 

 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 56 64 61 25 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  7 19 38 6 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 100 172 84 25 
 Διάβασμα οδηγιών 16 14 11 5 
 Αστεία/Άσχετα 48 118 15 11 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 61 78 84 25 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 26 31 9 11 
 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 15 15 1 6 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 0 1 0 0 Γε
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 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 85 86 6 0 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 0 1 0 0 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 3 3 8 5 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα –Έγκυρη 65 59 45 15 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 6 10 11 1 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 6 10 24 10 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 0 6 21 1 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 0 0 1 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 0 1 0 1 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 3 2 8 5 
Κατάλληλη παρατήρηση 52 67 30 10 

 Λανθασμένη παρατήρηση 1 14 3 0 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 71 69 69 25 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 6 16 33 2 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 0 152 142 85 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική διαδικασία 3 15 0 0 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 52 0 0 0 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 1 0 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 71 1 6 0 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική διαδικασία 6 32 0 0 
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Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα σχόλια που εκφράζονται 

για το επιστημονικό περιεχόμενο υπέρ της ΟΕ4, γεγονός που εμπλουτίζει περισσότερο τις 

συζητήσεις των αντίστοιχων ομάδων. Ταυτόχρονα, οι ενισχυμένες συζητήσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά την πειραματική διαδικασία στην ΟΕ4, πλαισιώθηκαν από τις 

αντίστοιχες ερωτήσεις και επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις που αφορούσαν στην 

πειραματική διαδικασία από τις αντίστοιχες ομάδες μανθανόντων. Επιπρόσθετα, οι ίδιες 

ομάδες (ΟΕ4) παρουσίασαν περισσότερα σχόλια για την πειραματική διαδικασία από τις 

ομάδες της ΠΟ3. Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 

διάβασμα των οδηγιών των φύλλων εργασίας καθώς και με τη διαδικαστική οργάνωση της 

πορείας εργασίας των μανθανόντων στο πείραμα 4.1 ανάμεσα στις ομάδες των 

διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. Αναφορικά με την τεκμηρίωση των προβλέψεων, 

δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες, αφού φαίνεται πως 

οι μανθάνοντες παρά τις εμπειρίες τους με το φως και τα χρώματα δεν εξέφρασαν 

ιδιαίτερο αριθμό προβλέψεων και επομένως η τεκμηρίωση των προβλέψεων φαίνεται να 

υποβαθμίστηκε εντελώς σε όλες τις ομάδες. Αντίθετα, σε σχέση με την τεκμηρίωση των 

επεξηγήσεων των ατόμων, παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αφού οι ομάδες 

της ΟΕ4 φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη προσπάθεια για τεκμηρίωση των 

επεξηγήσεων που οικοδομούν. Ταυτόχρονα, οι ίδιες ομάδες παρουσιάζουν κυρίως έγκυρη 

τεκμηρίωση στις επεξηγήσεις τους, η οποία στηρίζεται κυρίως σε δεδομένα του 

υφιστάμενου πειράματος (4.1.). Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρουσιάζονται επεξηγήσεις 

που τεκμηριώνονται στη βάση προηγούμενων πειραμάτων, ενώ απουσιάζει η προσπάθεια 

τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων των ατόμων στη βάση προηγούμενων εμπειριών και 

γνώσεων τους.  

 

Συνολικά, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πείραμα 4.1, 

φαίνεται πως οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ (ΟΕ4) πραγματοποίησαν περισσότερες 

«κατάλληλες παρατηρήσεις» από τους μανθάνοντες που παρακολούθησαν 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ, ενώ στο στάδιο της επεξήγησης,  ασχολήθηκαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την οικοδόμηση  επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων παρά με 

την οικοδόμηση επιστημονικά μη αποδεκτών επεξηγήσεων. Όσον αφορά στις προβλέψεις, 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες προβλέψεις από τις 2 

ομάδες, ενώ η πλειοψηφία αυτών που παρουσιάστηκαν αποτελούσαν επιστημονικά μη 

αποδεκτές προβλέψεις.  

 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



621 
 

Το είδος των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό, φαίνεται πως δεν διαφοροποιήθηκε 

σύμφωνα με την πειραματική συνθήκη στο πείραμα 4.1. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι 

συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων είναι της ίδιας 

έκτασης και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σημείων ελέγχου του διδακτικού υλικού 

σε σχέση με τα αποτελέσματα της εργασίας των ομάδων. Μόνο σε μια ομάδα της ΟΕ4, η 

συζήτηση για το συγκεκριμένο πείραμα διεξάχθηκε κατόπιν επέμβασης του διδακτικού 

προσωπικού και λόγω αποριών και ερωτήσεων των μανθανόντων για το επιστημονικό 

περιεχόμενο.  

 

Αναφορικά με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε στις ομάδες και 

των 2 πειραματικών συνθηκών, φαίνεται πως σε όλες τις περιπτώσεις αναπτύσσονται 

επιστημονικά αποδεκτές αλλά ελλιπείς ιδέες, αφού σε όλες τις ομάδες οικοδομείται 

κατανόηση σε σχέση με την αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων και τον τρόπο που 

συμπεριφέρονται κατά τις αναμείξεις τους, διαφοροποιώντας τα από τα χρώματα στις 

βαφές. Παρόλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις δεν παρουσιάζεται επαρκής κατανόηση πριν 

από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό σε σχέση με την πλήρη κατηγοριοποίηση 

των χρωμάτων σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά χρώματα στο έγχρωμο φως. 

Ωστόσο, μέσα από τη γενική παρουσίαση των συζητήσεων των ατόμων, τα άτομα της ΟΕ4 

(ΠΕΕ) παρουσίασαν με μεγαλύτερη σιγουριά τις απόψεις τους για τα κύρια χρώματα του 

φωτός και τις μεταξύ τους αναμείξεις.        

9.2.5.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 4.4 
 

Το πείραμα 4.4 αφορά στη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων και του οπτικού 

φράγματος (ή πρίσματος) στην πορεία διάδοσης του έγχρωμου φωτός. Για τη διερεύνηση 

του συγκεκριμένου φαινομένου απαιτούνται υπάρχουσες γνώσεις από προηγούμενα 

κεφάλαια και πειράματα του διδακτικού υλικού. Συγκεκριμένα, απαιτήθηκε από τους 

μανθάνοντες να διερευνήσουν τη λειτουργία διαφορετικών έγχρωμων χρωματικών 

φίλτρων και στη συνέχεια να συνδυάσουν τη λειτουργία των φίλτρων με τη λειτουργία του 

πρίσματος στην πορεία διάδοσης του έγχρωμου φωτός. Στον Πίνακα 83 παρουσιάζονται οι 

διαδικασίες στις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι εργασίες των μανθανόντων όλων των ομάδων 

και των 2 πειραματικών συνθηκών.   

 

Στον άξονα των δραστηριοτήτων οι ομάδες των 2 πειραματικών συνθηκών 

διαφοροποιούνται ως προς 3 υποκατηγορίες δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι ομάδες 
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που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ (ΟΕ4) ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο με την 

οικοδόμηση επεξηγήσεων των δεδομένων που συλλέγηκαν κατά τις παρατηρήσεις τους. 

Παρόλο που δεν διαφοροποιούνται στις 2 συνθήκες οι παρατηρήσεις που διεξάγονται ως 

προς την έκταση τους, φαίνεται ξεκάθαρα η περεταίρω ενασχόληση της ΟΕ4 με την 

οικοδόμηση επεξηγήσεων για τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος, 

απ’ ότι στην ΠΟ3. Όσον αφορά στο στάδιο των προβλέψεων φαίνεται πως η πειραματική 

συνθήκη δεν επηρέασε ιδιαίτερα τις προβλέψεις που διεξάχθηκαν στην αρχή του 

συγκεκριμένου πειράματος. Αναφορικά με τις συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο 

του πειράματος 4.4, φαίνεται πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4 ασχολήθηκαν περισσότερο με 

τις συζητήσεις που σχετίζονταν με την πειραματική διαδικασία που ακολουθούσαν κατά 

τη διεξαγωγή του διδακτικού υλικού. Παράλληλα, στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν με το 

διδακτικό προσωπικό, δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση ανάμεσα στις πειραματικές 

συνθήκες σε σχέση με την έκταση των συζητήσεων που προέκυψαν μέσα από τα σημεία 

ελέγχου του διδακτικού υλικού. Αντίθετα, μόνο στην ΟΕ4 προέκυψε ανάγκη σε κάποια 

σημεία του διδακτικού υλικού να επέμβει το διδακτικό προσωπικό. Η σημαντική 

διαφοροποίηση στο πλαίσιο των συζητήσεων των ομάδων με το διδακτικό προσωπικό 

παρουσιάστηκε στις συζητήσεις που προέκυψαν με το διδακτικό προσωπικό λόγω 

αποριών ή ερωτήσεων των μανθανόντων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος. 

Συγκεκριμένα, η ΠΟ3 παρουσίασε εκτεταμένες συζητήσεις σε σχέση με την ΟΕ4, κυρίως 

σε σχέση με τις ερωτήσεις και τις απορίες που διενεργούσαν οι μανθάνοντες που 

εργάζονταν με οπτικογραφημένες επιδείξεις εικονικών πειραμάτων. Παρόλα αυτά, οι πιο 

πλούσιες και εκτεταμένες συζητήσεις μεταξύ των μανθανόντων φαίνεται να 

παρουσιάστηκαν από την ΟΕ4. Αντίθετα, στην ΠΟ3 φαίνεται πως η παρουσία του 

διδακτικού προσωπικού στις συζητήσεις ήταν πιο έντονη σε σχέση με την ΟΕ4.     

 

Σε σχέση με το που ήταν στραμμένη η προσοχή των μανθανόντων κατά τη διάρκεια των 

εργασιών τους στις ομάδες, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 

την εφαρμογή του ΠΕΕ ή αντίστοιχα των οπτικογραφημένων επιδείξεων, καθώς ούτε στην 

έκταση των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα τόσο ανάμεσα στους μανθάνοντες όσο και 

ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τα άτομα των ομάδων κατά τη διεξαγωγή των 

εργασιών τους.  

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



623 
 

Πίνακας 83. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στο πείραμα 4.4 
      

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΕ Οπτικογραφήσεις 

ΠΕΕ 
ΟΜΑΔΑ 

Α 
ΟΜΑΔΑ 

Β 
ΟΜΑΔΑ 

Α 
ΟΜΑΔΑ 

Β 
Δραστηριότητα Πρόβλεψη 23 1 3 0 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 111 97 10 9 
 Άμεση παρατήρηση 76 41 67 71 
 Επεξήγηση 340 453 183 181 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 250 84 221 18 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 38 7 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 72 62 152 372 
 Άσχετο 97 60 12 29 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 889 742 500 502 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 118 62 145 178 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 72 58 33 27 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 162 176 179 129 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 0 0 0 0 

 Συζήτηση 676 491 423 497 
 Άσχετο 97 79 13 28 
Είδος 
Διαλόγου 

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 91 65 64 85 
Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 14 4 24 28 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 111 99 165 175 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 93 84 86 72 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  32 13 37 36 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 245 172 117 126 
 Διάβασμα οδηγιών 22 18 6 10 
 Αστεία/Άσχετα 186 150 12 29 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 84 62 113 86 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 49 45 8 15 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 28 26 4 10 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 4 4 0 0 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 47 61 9 9 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 10 0 2 0 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 9 1 0 0 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα –Έγκυρη 157 110 33 47 
Υφιστάμενο πείραμα – Μη έγκυρη 39 5 30 42 

 Προηγούμενο πείραμα – Έγκυρη 22 36 36 6 
 Προηγούμενο πείραμα – Μη έγκυρη 0 4 12 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Έγκυρη 0 4 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Μη έγκυρη 0 1 0 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 10 0 2 0 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 9 1 0 0 
Κατάλληλη παρατήρηση 29 21 16 20 

 Λανθασμένη παρατήρηση 5 4 4 0 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 179 151 69 53 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 39 10 42 42 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό περιεχόμενο 237 76 222 18 
Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική διαδικασία 6 8 0 0 

 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 18 0 0 0 
 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 20 6 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό περιεχόμενο 37 2 153 385 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική διαδικασία 33 60 0 0 
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Η ΠΟ3 παρουσιάζει αυξημένη εφαρμογή (παρακολούθηση) των οπτικογραφημένων 

επιδείξεων των εικονικών πειραμάτων και συνεπώς παρουσιάζει συζητήσεις των 

μετρήσεων και των αποτελεσμάτων του πειράματος 4.4, που καταλήγουν σε παρόμοια 

έκταση με τις αντίστοιχες συζητήσεις που παρουσιάζει η ΟΕ4. Από την άλλη, οι ομάδες 

της ΟΕ4 φαίνεται να ασχολούνται περισσότερο με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 

τους σε σχέση με την αντίστοιχη ενασχόληση των ομάδων της ΠΟ3 στην επιτυχή 

συμπλήρωση των απαιτούμενων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. 

 

Μέσα από τα αποτελέσματα των αναφερόμενων κατηγοριών, αναμενόμενη ήταν και η 

διαφοροποίηση των ομάδων των δύο πειραματικών συνθηκών ως προς το είδος διαλόγου 

που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Οι ομάδες της ΠΟ3 διεξήγαγαν τις 

περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο, και ταυτόχρονα 

παρουσίασαν τις περισσότερες επιστημονικά μη αποδεκτές απαντήσεις σε σχέση με το 

περιεχόμενο του υπό μελέτη φαινομένου. Οι ομάδες και στις 2 πειραματικές συνθήκες 

παρουσίασαν περίπου τον ίδιο αριθμό επιστημονικά αποδεκτών απαντήσεων σε 

διαφορετικές ερωτήσεις που διεξάχθηκαν. Οι δηλώσεις που παρουσίασαν οι ομάδες στις 2 

συνθήκες (επιστημονικά αποδεκτές ή μη) δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς την έκταση 

τους, σε αντίθεση με τα σχόλια που αφορούσαν στο επιστημονικό περιεχόμενο και 

εκφράστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την ΟΕ4. Παράλληλα, φαίνεται πως τα άτομα της 

ΟΕ4 ασχολήθηκαν περισσότερο με το ενδελεχές διάβασμα των οδηγιών των φύλλων 

εργασίας του διδακτικού υλικού, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν περισσότερα άσχετα με 

την εργασία τους σχόλια. Αναφορικά, με τη διαδικαστική οργάνωση των εργασιών των 

ατόμων δεν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 ομάδες. Αναφορικά με την 

πειραματική διαδικασία που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τη διεξαγωγή του 

συγκεκριμένου πειράματος και που αφορούσε στην κατανόηση της πειραματικής διάταξης 

και στα στάδια που έπρεπε να ακολουθήσουν οι μανθάνοντες για να καταλήξουν στην 

οικοδόμηση της επιστημονικά αποδεκτής γνώσης, φαίνεται ξεκάθαρα πως μόνο οι ομάδες 

της ΟΕ4 ασχολήθηκαν με την προσεκτική κατανόηση και εφαρμογή της πειραματικής 

διαδικασίας για την πλήρη διερεύνηση των φαινομένων (ερωτήσεις, απαντήσεις και 

σχόλια), ανάμειξης, απορρόφησης και ανάλυσης του έγχρωμου φωτός.    

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως δεν διεξάχθηκαν ιδιαίτερες προβλέψεις στο 

συγκεκριμένο πείραμα και επομένως δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες 

τεκμηρίωσης των προβλέψεων από οποιαδήποτε ομάδα. Οι ελάχιστες προσπάθειες που 

παρουσιάστηκαν σχετίζονταν κυρίως με γνώσεις που προέκυψαν από προηγούμενα 
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πειράματα του διδακτικού υλικού. Αντίθετα, σε σχέση με την προσπάθεια τεκμηρίωσης 

των επεξηγήσεων που έδιναν οι μανθάνοντες φαίνεται πως οι ομάδες της ΟΕ4, 

παρουσιάζουν εκτεταμένες προσπάθειες τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων τους που 

βασίζονται σε επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, οι οποίες προέκυψαν μέσα από το 

υφιστάμενο πείραμα. Αντίθετα, οι ομάδες της ΠΟ3 σε ελάχιστες περιπτώσεις προέβηκαν 

σε έγκυρες τεκμηριώσεις των επεξηγήσεων τους που αφορούσαν επιστημονικά αποδεκτές 

ιδέες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσπάθειες τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων των 

ατόμων στηρίζονταν είτε στο υφιστάμενο πείραμα είτε σε προηγούμενα πειράματα του 

διδακτικού υλικού. Σε ελάχιστες περιπτώσεις τέτοιες προσπάθειες στηρίχθηκαν σε 

προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες των 2 ομάδων.    

 

Γενικότερα, σε σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη αποδεκτές 

διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες όλων των ομάδων στα 3 στάδια της 

πρόβλεψης, της παρατήρησης και της επεξήγησης, παρουσιάζονται έντονες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες κυρίως στο στάδιο της 

επεξήγησης. Φαίνεται πως οι ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ, παρουσίασαν εκτεταμένες 

συζητήσεις που σχετίζονταν με την οικοδόμηση των επεξηγήσεων στο πείραμα 4.4 και 

εξέφρασαν ιδέες που σχετίζονταν με επιστημονικά αποδεκτές επεξηγήσεις σε τριπλάσια 

έκταση από τις ομάδες που παρακολούθησαν τις οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ. Η 

εκτεταμένη εμπλοκή των ατόμων της ΟΕ4 στην οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών 

επεξηγήσεων αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση των δύο συνθηκών αφού σχετίζεται 

άμεσα με την εννοιολογική κατανόηση των ατόμων. 

 

Αναφορικά με το είδος των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με το διδακτικό 

προσωπικό, δεν φαίνεται η επίδραση κάποιας πειραματικής συνθήκης στις συζητήσεις που 

οφείλονται σε σημεία ελέγχου του διδακτικού υλικού. Σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις 2 συνθήκες παρουσιάζεται στις συζητήσεις για το επιστημονικό περιεχόμενο που 

προέκυψαν μέσα από απορίες ή ερωτήσεις των μανθανόντων. Οι ομάδες της ΠΟ3 

παρουσίασαν εκτεταμένες συζητήσεις σε σχέση με την ΟΕ4, λόγω ερωτήσεων και 

αποριών που σχετίζονταν με το επιστημονικό περιεχόμενο. Μικρές διαφοροποιήσεις 

παρουσιάζονται υπέρ της ΟΕ4 σχετικά με συζητήσεις που αφορούσαν στην πειραματική 

διαδικασία που ακολούθησαν οι μανθάνοντες και προέκυψαν είτε μέσα από το διδακτικό 

υλικό, είτε κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού, είτε λόγω αποριών των 

μανθανόντων.    
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Συνολικά, μέσα από την εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις 4 ομάδες 

που εργάστηκαν στο πλαίσιο των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών, δεν 

παρουσιάζεται σημαντική επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το υπό μελέτη 

συγκείμενο μέσα από την απλή διεξαγωγή των πειραμάτων, χωρίς την εμπλοκή του 

διδακτικού προσωπικού στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν. Συγκεκριμένα και οι 2 ομάδες 

της ΠΟ3 παρουσιάζουν αποσπασματικό σκεπτικό σε σχέση με τη λειτουργία των 

χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος και περιορίζονται σε απομονωμένες 

παρατηρήσεις διάδοσης του φωτός μέσα από τα χρωματικά φίλτρα και το πρίσμα, χωρίς 

να διατυπώνουν οποιοδήποτε κανόνα λειτουργίας των φίλτρων ή του πρίσματος που να 

υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίστοιχα, κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις 2 ομάδες 

της ΟΕ4, με τη διαφορά ότι η μία εκ των δύο ομάδων παρουσιάζει την επιστημονικά 

αποδεκτή αλλά ελλιπή ιδέα, αναφέροντας το μηχανισμό λειτουργίας του πρίσματος αλλά 

και των χρωματικών φίλτρων, στηριζόμενη μόνο σε συγκεκριμένες δέσμες έγχρωμου 

φωτός και συγκεκριμένα χρωματικά φίλτρα, χωρίς να συνυπολογίζει τις αντίστοιχες 

δέσμες φωτός δευτερευόντων χρωμάτων καθώς και τα χρωματικά φίλτρα δευτερευόντων 

χρωμάτων. Συνεπώς σε όλες τις ομάδες, φαίνεται πως η συζήτηση με το διδακτικό 

προσωπικό διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο 

συγκεκριμένο πείραμα. 

9.3.Συμπεράσματα και συζήτηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών  που 
ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ και των 
οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ 
 

H ανάλυση των οπτικογραφημένων στιγμιότυπων των εργασιών των μανθανόντων που 

εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ και με οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ, 

παρουσίασε με ποσοτικό και με περιγραφικό τρόπο τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες στις 2 πειραματικές συνθήκες κατά την εργασία τους στις ομάδες. Μέσα από 

την παρουσίαση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες σε καθένα από τα 5 

πειράματα που επιλέγηκαν στην αναφερόμενη ανάλυση, προκύπτουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον τρόπο που εργάζονται οι μανθάνοντες των 2 πειραματικών 

συνθηκών. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης ανάλυσης προέκυψαν μοτίβα στη συμπεριφορά των ομάδων σε κάθε 

πειραματική συνθήκη, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις οφείλεται στο μέσο 

πειραματισμού που εφαρμόστηκε (εφαρμογή ΠΕΕ και οπτικογραφημένες επιδείξεις του 

ΠΕΕ). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αρχικά οι ερμηνείες των αποτελεσμάτων ανά 

πείραμα σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες και έπειτα οι 
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διαφοροποιήσεις που επέδειξαν τα άτομα των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών στον 

τρόπο εργασίας τους σε συνολικό επίπεδο.  

9.3.1.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 1.8. 
 

Μέσα από τα αποτελέσματα για το πείραμα 1.8 φαίνεται πως παρουσιάζονται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αρχικά, στο στάδιο της πρόβλεψης 

φαίνεται πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4 (ΠΕΕ) διενέργησαν περισσότερες προβλέψεις στο 

συγκεκριμένο πείραμα σε σχέση με τα άτομα που συμμετείχαν στην ΠΟ3 

(οπτικογραφημένες επιδείξεις ΠΕΕ). Από την άλλη, τα άτομα που εργάστηκαν με 

οπτικογραφήσεις στο πείραμα 1.8 παρουσίασαν αυξημένη προσπάθεια στη διατύπωση των 

επεξηγήσεων του φαινομένου. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση παρουσιάζει ένα ισοζύγιο 

στην προσπάθεια των ατόμων για την κατανόηση του μηχανισμού που κρύβεται πίσω από 

τη λειτουργία των εκτεταμένων πηγών φωτός. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου δεν 

παρουσιάστηκε σημαντική προσπάθεια στο στάδιο της επεξήγησης (ΟΕ4), αναλώθηκε 

μεγάλη προσπάθεια από τα άτομα στο στάδιο των προβλέψεων για τον ίδιο ακριβώς λόγο 

– την προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου μέσα από τη διεκπεραίωση του διδακτικού 

υλικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα άτομα να εργαστούν συνολικά στον ίδιο βαθμό (ίδιο 

χρόνο) στο συγκεκριμένο πείραμα, με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Παράλληλα, το 

γεγονός ότι οι μανθάνοντες ήδη είχαν συνηθίσει την ενεργοποίηση του οπτικογραφημένου 

πειράματος που είχαν ήδη μπροστά τους (στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) σε 

συνδυασμό με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη διατύπωση προβλέψεων σε 

φαινόμενα που αφορούσαν εκτεταμένες πηγές φωτός, οδήγησε στη μειωμένη ενασχόληση 

των μανθανόντων της ΠΟ3 με τη διατύπωση προβλέψεων. Συνεπώς, ανάλογα 

αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και κατά την τεκμηρίωση των προβλέψεων των 

μανθανόντων. Συγκεκριμένα, η τεκμηρίωση των προβλέψεων όπως πραγματοποιήθηκε 

από την ΟΕ4, στηριζόταν κυρίως σε προηγούμενα πειράματα και όχι σε προηγούμενες 

γνώσεις ή εμπειρίες. Όλες οι τεκμηριώσεις που επιχειρήθηκαν από όλες τις ομάδες δεν 

σχετίζονταν με προϋπάρχουσες γνώσεις, γιατί όπως φάνηκε και μέσα από τα 

προπειραματικά δοκίμια που χορηγήθηκαν στους μανθάνοντες, δεν είχαν οποιαδήποτε 

εμπειρία με τη λειτουργία εκτεταμένων φωτεινών πηγών όπως είναι οι νηματώδεις 

λαμπτήρες.  

 

Ελάχιστη διαφοροποίηση παρουσιάστηκε κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων στο 

πείραμα 1.8, με τους μανθάνοντες της ΠΟ3 να παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένες 
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παρατηρήσεις σε σχέση με τους μανθάνοντες της ΟΕ4. Συγκεκριμένα, ενεργοποίησαν το 

οπτικογραφημένο πείραμα, περισσότερες από μια φορές προσπαθώντας ταυτόχρονα να 

επεξηγήσουν τις παρατηρήσεις τους. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων 

τους δεν είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δικές τους (νέες) υποθέσεις με αποτέλεσμα 

να περιοριστούν αυστηρά στο προκαθορισμένο πλαίσιο του οπτικογραφημένου εικονικού 

πειράματος με τους νηματώδεις λαμπτήρες, τα διαφράγματα και τις οθόνες. Αντίθετα, τα 

άτομα της ΟΕ4, έχοντας την ελευθερία των κινήσεων διεξήγαγαν τις παρατηρήσεις τους 

στο εικονικό εργαστήριο με βάση τις ανάγκες τους, γεγονός που οδήγησε στη στοχευμένη 

εφαρμογή του ΠΕΕ, και στην ερμηνεία των παρατηρήσεων που καθορίστηκαν είτε από τη 

διεκπεραίωση του διδακτικού υλικού είτε από τη δική τους ανάγκη για διεξαγωγή των 

υποθέσεων τους.  

 

Αναφορικά με τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο πείραμα, δεν 

παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες σε 

σχέση με το βαθμό ενασχόλησης των μανθανόντων τόσο στις συζητήσεις για την 

πειραματική διαδικασία, όσο και στις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό λόγω του 

διδακτικού υλικού, λόγω επέμβασης του διδακτικού προσωπικού όπου παρατηρήθηκε 

ανάγκη και λόγω αποριών ή ερωτήσεων των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή του 

πειράματος. Αυτά τα αποτελέσματα, ενδεχομένως να σχετίζονται και με το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο πείραμα αξιολογούσε συγκεκριμένα τη λειτουργία του νηματώδη λαμπτήρα 

σε συγκεκριμένες πειραματικές διατάξεις και δεν προσέδωσε ιδιαίτερες ευκαιρίες στους 

μανθάνοντες για επέκταση της πειραματικής βάσης των δεδομένων που μάζεψαν, πέρα 

από τη συγκεκριμένη περίπτωση που περιλάμβανε το διδακτικό υλικό. Αυτός ο 

περιορισμός σχετίζεται με τις δυνατότητες του εικονικού μέσου που εφαρμόστηκε, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη του διδακτικού 

υλικού. Επιπρόσθετα, η ελευθερία των κινήσεων στην ΟΕ4 κατά την εργασία των ατόμων 

στις ομάδες σε συνδυασμό με την εξάλειψη των χρονικών περιορισμών μέσα από την 

εφαρμογή του ΠΕΕ, φαίνεται να επηρέασε τις ομάδες να ασχοληθούν και με άσχετα 

ζητήματα σε σχέση με το πείραμα 1.8. Αντίθετα, οι ομάδες της ΠΟ3, λόγω της αδυναμίας 

τους να ασχοληθούν με την πειραματική διάταξη φαίνεται να είχαν περισσότερη 

ανασφάλεια κατά την ερμηνεία των παρατηρήσεων τους με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν 

λιγότερα άσχετα σχόλια. Ταυτόχρονα, η έκταση ομιλίας των μανθανόντων σε σχέση με το 

πείραμα 1.8 δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ιδιαίτερα ανάμεσα στις ομάδες των 2 

συνθηκών. Το ίδιο παρατηρήθηκε και με την έκταση ομιλίας του διδακτικού προσωπικού 

στο συγκεκριμένο πείραμα, αποτέλεσμα αναμενόμενο, συνυπολογίζοντας την αυστηρά 
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προκαθορισμένη καθοδηγούμενη εφαρμογή του διδακτικού υλικού που εφαρμόστηκε, τις 

ελάχιστες παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν στην ΟΕ4 και τους περιορισμούς των 

μανθανόντων στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους μέσα από τις οπτικογραφημένες 

επιδείξεις.   

 

Οι 2 πειραματικές συνθήκες διαφοροποιήθηκαν ως προς τη χρήση του πειραματικού 

μέσου, με τις ομάδες της ΠΟ3 να σχολιάζουν εκτενέστερα τις παρατηρήσεις που 

διεξάγουν κατά την παρακολούθηση των οπτικογραφήσεων. Το γεγονός ότι είχαν συνεχώς 

σε λειτουργία την επίδειξη του πειράματος καθώς συζητούσαν κατέληξε στη μεγαλύτερη 

ενασχόληση τους με το πειραματικό μέσο στο συγκεκριμένο πείραμα. Αντίθετα στις 

συζητήσεις που διεξάχθηκαν καθώς και στη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας οι ομάδες 

των 2 συνθηκών δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως.  

 

Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν αναφορικά με το είδος διαλόγου στις 2 

πειραματικές συνθήκες συνδέονται άμεσα με τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κυρίως 

στην ΠΟ3 κατά την εργασία τους στο πλαίσιο του πειραματισμού. Συγκεκριμένα, το 

γεγονός ότι διενεργήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις από την ΠΟ3 καθώς και σχόλια 

επιστημονικού περιεχομένου συνδέεται με το γεγονός πως οι μανθάνοντες που 

συμμετείχαν στις οπτικογραφήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα της άμεσης επέμβασης στην 

υφιστάμενη πειραματική διάταξη ώστε να διεξάγουν δικές τους δοκιμές και να 

επιβεβαιώσουν/απορρίψουν δικές τους υποθέσεις. Από την άλλη, οι μανθάνοντες της ΟΕ4, 

παρουσίασαν πιο εκτεταμένο διάλογο κατά την οργάνωση των εργασιών τους, αφού 

έπρεπε με δική τους πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσουν την πειραματική διάταξη για τη 

συλλογή των δεδομένων. Τα περισσότερα σχόλια που παρουσιάστηκαν για την 

πειραματική διαδικασία από την ΠΟ3 φαίνεται να οφείλονται στον περιορισμό που είχαν 

οι μανθάνοντες σε σχέση με την εμπλοκή τους με εικονικά υλικά και όργανα στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην αδυναμία επέμβασης στην υφιστάμενη πειραματική 

διάταξη. Όσον αφορούσε σε ερωτήσεις, απαντήσεις και δηλώσεις τόσο για το 

επιστημονικό περιεχόμενο, όσο και για την πειραματική διάταξη του πειράματος 1.8, οι 

ομάδες των 2 πειραματικών συνθηκών δεν διαφοροποιήθηκαν, γεγονός που συνδέεται 

άμεσα με την έκταση των συζητήσεων τους κατά τη διεξαγωγή του πειράματος 1.8 καθώς 

και με το γεγονός της αυστηρά καθοδηγούμενης διαδικασίας που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου πειράματος μέσω του πειραματικού 

μέσου που εφαρμόστηκε (επιπρόσθετη προσομοίωση που δεν περιλαμβανόταν στο 
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εικονικό εργαστήριο). Το γεγονός ότι οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν ΠΕΕ, δεν είχαν 

πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες ενός εικονικού εργαστηρίου, αλλά στις δυνατότητες 

μιας προσομοίωσης που σχεδιάστηκε για το συγκεκριμένο πείραμα, φαίνεται να περιόρισε 

τόσο τον τρόπο εργασίας των μανθανόντων όσο και τις ενέργειες τους κατά τη διεξαγωγή 

του πειράματος.              

 

Η ιδιομορφία που παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο πείραμα σε σχέση με την εφαρμογή 

επιπρόσθετης προσομοίωσης φαίνεται να επηρέασε τα στάδια του πειραματισμού στις 2 

πειραματικές συνθήκες. Ενώ η ομάδα ΟΕ4 έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της 

πρόβλεψης, η ομάδα ΠΟ3 έδωσε έμφαση στο στάδιο της επεξήγησης. Για αυτό το λόγο 

φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ3 παρουσιάζουν πιο εκτεταμένη τεκμηρίωση των 

επεξηγήσεων τους, βασιζόμενοι κυρίως στα δεδομένα που συλλέγουν από το πείραμα που 

διεξάγουν. Σε λιγότερες περιπτώσεις οι μανθάνοντες όλων των ομάδων αναφέρονται σε 

προηγούμενα πειράματα για την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους. Αντίθετα, το γεγονός 

ότι οι μανθάνοντες ασχολήθηκαν έντονα με τη διατύπωση προβλέψεων στην ΟΕ4, 

φαίνεται να βοήθησε ιδιαίτερα στη σύντομη τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους μετά από 

τα δεδομένα που μάζεψαν από τη διεξαγωγή του πειράματος.   

 

Σε σχέση με το είδος των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα είδη των συζητήσεων 

όπως κωδικοποιήθηκαν στις διάφορες υποκατηγορίες συζητήσεων. Μόνο στην περίπτωση 

της συζήτησης για την πειραματική διαδικασία παρουσιάστηκε διαφοροποίηση υπέρ της 

ΟΕ4, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού οι ομάδες που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ, 

συμμετείχαν ενεργά στο χειρισμό της συγκεκριμένης πειραματικής διάταξης (πείραμα 

1.8.). Σε όλα τα άλλα είδη συζητήσεων οι ελάχιστες διαφορές που παρουσιάζονται δεν 

φαίνεται να συνδέονται με το πειραματικό μέσο που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση, 

αλλά περισσότερο με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας χωριστά.   

 

Μέσα από την ανάλυση του συγκεκριμένου πειράματος καθώς και από την κωδικοποίηση 

των αναστοχαστικών ημερολογίων, προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στον τρόπο εργασίας των μανθανόντων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες και στις 

διαδικασίες που ακολούθησαν. Γενικότερα, φάνηκε πως τα άτομα που εργάζονταν με 

οπτικογραφημένες επιδείξεις (ΠΟ3) δεν πείθονταν ιδιαίτερα από τις παρατηρήσεις που 

διεξήγαγαν μέσα από τις παρακολουθήσεις των εικονικών πειραμάτων (βλ. απόσπασμα 6). 

Μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία οι μανθάνοντες θεωρούν παράλογο το αποτέλεσμα που 
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προκύπτει στην οθόνη, με βάση τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει από τα προηγούμενα 

πειράματα σε σχέση με τις παρατηρήσεις που διεξάγουν κατά τη λειτουργία του νηματώδη 

λαμπτήρα (βλ. απόσπασμα 7). 

 

Φοιτήτρια 1 Βασικά ήταν αναμμένος ο λαμπτήρας τούτος και ήταν 
να το δούμε στο βίντεο. 

Φοιτήτρια 2 Βασικά εδώ λέει προβλέψτε 
Φοιτήτρια 1 Προβλέψαμε...Α εδώ; Να το διαβάσουμε. 
Φοιτήτρια 2 Είδαμε το τάχα; 
Φοιτήτρια 3 Βασικά η άσπρη κουκκίδα που θα φαίνεται στην 

οθόνη... 
Φοιτήτρια 1 Θα έπαιρνε το σχήμα του νηματώδη λαμπτήρα 
Φοιτήτρια 2 Η φωτεινή κουκκίδα να βάλουμε; 
Φοιτήτρια 3 Ναι. 

 
Απόσπασμα 6. Αμφισβήτηση της παρατήρησης από ομάδα της ΠΟ3 

 
Φοιτήτρια 1 Τάχα ναι σαν να και πάει το φως και ποδά και πάει και 

δαμέ και πάει και δαμέ και μεγαλώνει, ενώ αφού τόση 
εν η οπή τόσο έπρεπε να είναι το σχήμα. 

Φοιτήτρια 2 Ναι. Εν καταλαβαίνω τώρα. Εκάμαν το και εν αλήθεια; 
Φοιτήτρια 3 Ναι αφού ε το δαμέ. Προβλέψτε τι θα βλέπατε στην 

οθόνη, αν δύο νηματώδεις λαμπτήρες διατάσσονταν με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν μια πηγή φωτός σε 
σχήμα Τ. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα, για να εξηγήσετε 
την πρόβλεψή σας. 

Φοιτήτρια 2 Να πιάσω μολύβι να το κάνω 
Φοιτήτρια 1 Δηλαδή να βάλεις 2 λαμπτήρες δίπλα-δίπλα, έτσι ας 

πούμε; 
Φοιτήτρια 3 Η να … 
Φοιτήτρια 1 Σε σχήμα Τ. Έτσι, ε καλά και να έχει τρίγωνο 

υποτίθεται; 
Φοιτήτρια 3 Εν με κόφτει ήταν να βγει τούτο… 

 
Απόσπασμα 7. Αμφισβήτηση της παρατήρησης από ομάδα της ΠΟ3 

 

Ταυτόχρονα, οι μανθάνοντες της ΠΟ3 δεν διεξήγαγαν τις προβλέψεις πριν από τη 

διεξαγωγή του πειράματος, αλλά κατέγραφαν στα φύλλα εργασίας τις προβλέψεις τους 

μετά την παρατήρηση του αποτελέσματος στην πειραματική διάταξη του νηματώδη 

λαμπτήρα. Φαίνεται πως η ιδιαίτερη ευκολία με την οποία οι μανθάνοντες μπορούσαν να 

παρατηρήσουν άμεσα το φαινόμενο μέσα από τις οπτικογραφήσεις, τους οδήγησε στην 

άμεση παρατήρηση των φαινομένων και όχι στην αυστηρή εφαρμογή του διδακτικού 

υλικού (διατύπωση προβλέψεων). 
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Αναφορικά με τις συζητήσεις που διεξάγονταν στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων, 

παρόλο που δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την έκταση των 

συζητήσεων, οι ομάδες της ΠΟ3 φαίνεται να αναλώνουν χρόνο στις συζητήσεις τους με το 

διδακτικό προσωπικό για να επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις που διεξάγουν μέσω των 

οπτικογραφήσεων. Η απουσία διεξαγωγής πραγματικών και άμεσων παρατηρήσεων 

φαίνεται να αποτελεί περιορισμό για τους μανθάνοντες της ΠΟ3, οι οποίοι νιώθουν την 

ανάγκη για επιβεβαίωση και περεταίρω επεξήγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν 

μέσα από τις επιδείξεις των εικονικών πειραμάτων, στην παρουσία του διδακτικού 

προσωπικού. Αυτή η ανάγκη αποτέλεσε και τον κύριο λόγο που οι ομάδες της ΠΟ3 

παρουσίασαν εκτεταμένες δηλώσεις σε σχέση με το στάδιο της επεξήγησης σε σύγκριση 

με τις ομάδες  που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Παράλληλα, φαίνεται πως ο 

επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος που προέκυψε από την απλή παρακολούθηση επιδείξεων 

εικονικών πειραμάτων από την ΠΟ3, αξιοποιήθηκε σε εκτεταμένη συζήτηση με το 

διδακτικό προσωπικό. Αφιερώθηκε αρκετός χρόνος κατά τις εργασίες των ομάδων της 

ΠΟ3 στη συζήτηση των αποτελεσμάτων τους, γιατί δεν παρουσιάστηκε ζήτημα χρονικών 

περιορισμών, καθώς απουσίαζαν πλήρως οι διαδικαστικές εργασίες και η ενεργός εμπλοκή 

των ατόμων στο συγκεκριμένο πείραμα (βλ. απόσπασμα 8).  

 

Φοιτήτρια 1 Τι σχέση έχει αν ταράξει ο λαμπτήρας σε οτιδήποτε 
σχήμα και να έχει αφού πιάνει το σχήμα εκείνο εκεί. 

Φοιτήτρια 2 Πιάνει το σχήμα της οπής. 
Φοιτήτρια 3 Βασικά γιατί βγαίνει τόσο μεγάλο από πίσω; 
Φοιτήτρια 1 Πόσο εν να βγεί; 
Διδάσκων Η απορία σας είναι ότι δεν είναι λογικό το αποτέλεσμα 

τούτο; 
Φοιτήτρια 2 Αν ήταν στρογγυλός…. 
Διδάσκων Θα ήταν ένα σημείο;… 
Φοιτήτρια 1 Ότι θα έβγαινε ένα στρογγυλό. Σε τούτο. 
Διδάσκων Άρα η πρόβλεψη σας ήταν εκείνη, αρχικά ότι θα έχω 

ένα συγκεκριμένο φωτεινό κύκλο. Ακούγεται και λογικό 
με όσα κάναμε έτσι; Ξαφνικά κάνατε την παρατήρηση 
σας και το βλέπετε αυτό το πράγμα θέλω να μου το 
εξηγήσετε. 

Φοιτήτρια 1 Ένα λεπτό εν σωστό τούτο; 
Διδάσκων Εσύ τι νομίζεις; Είναι η παρατήρηση σας; 
Φοιτήτρια 1 Ένα λεπτό που το σχεδιάζαμε τούτο δαμέ γιατί δεν 

σχεδιάζαμε και από εδώ φως να πάει έτσι; 
Διδάσκων Εν η απορία μου. Ποια η διαφορά τούτης της διάταξης 

από τούτο; 
Φοιτήτρια 1 Τούτη εν πλάγια, εκείνη είναι … 
Διδάσκων Εκτός από το ότι είναι προοπτική και πλάγια, τί 

διαφορετικό έχω σε τούτη τη πειραματική διάταξη και τί 
διαφορετικό έχω σε τούτη; 
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Φοιτήτρια 2 Ότι από εδώ φεύγει το φως από ένα σημείο. 
Διδάσκων Άρα η διαφορά είναι στους λαμπτήρες; 
Φοιτήτρια 3 Ναι. 
Διδάσκων Ε νόμιζα εν εκεί… 
Φοιτήτρια 3 Όχι εκεί είδαμε το σημείο… 
Διδάσκων Εκεί τι λαμπτήρα έχω; 
Φοιτήτρια 1 Στρογγυλό. 
Διδάσκων Σημειακό. 
Φοιτήτρια 2 Γιατί εκείνος δεν είναι σημειακός; 
Διδάσκων Εκείνος είναι σημειακός; Τι σημαίνει σημειακός 

λαμπτήρας; 
Φοιτήτρια 2 Να  φεύγει μόνο από 1  σημείο. 
Φοιτήτρια 3 Ένα σημείο. 
Διδάσκων Πολύ ωραία. Εδώ το φως φεύγει μόνο από ένα σημείο; 
Φοιτήτρια 1 Εδώ τον κάναμε ότι είναι σημειακός και να φεύγει φως 

και από εδώ και από εδώ. 
Διδάσκων Θεωρήσαμε ότι είναι σημειακός όπως και οι μικροί 

λαμπτήρες που βλέπατε. Άρα θεωρούμε ότι οι σημειακοί 
λαμπτήρες κάνουν αυτό που μόλις είπε η συμφοιτήτρια 
σας. Ότι το φως; 

Φοιτήτρια 2 Φεύγει μόνο από ένα σημείο. 
Διδάσκων Φεύγει μόνο από ένα σημείο. Τώρα έχετε μπροστά σας 

ένα νηματώδη λαμπτήρα…  
Φοιτήτρια 3 Είναι σαν να έχεις πολλούς σημειακούς μαζί; 
Διδάσκων Εσείς να μου πείτε. Και είναι κάτι που ρωτά εδώ και για 

να φτάσετε εδώ πρέπει να απαντήσετε στο πιο πάνω. 
Φοιτήτρια 1 Ναι απαντήσαμε ότι ναι. 
Φοιτήτρια 3 Ότι είναι σαν να βάλλουμε τον ένα δίπλα στον άλλο, 

σημειακούς. 
Φοιτήτρια 2 Είναι σαν να και αυξάνεται. Προχωρά. 

 
Απόσπασμα 8. Παράδειγμα αποσπάσματος εκτεταμένης συζήτησης της Ά ομάδας της 
συνθήκης των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, με το διδακτικό προσωπικό 

 

Συνεπώς, το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν συζητήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές 

συνθήκες σε παρόμοια έκταση οφείλεται σε εντελώς διαφορετικούς λόγους. Ενώ στην 

ΠΟ3, αναλώθηκε χρόνος για περεταίρω συζήτηση των παρατηρήσεων και των 

αποτελεσμάτων που λήφθηκαν μέσα από τις οπτικογραφήσεις, στην ΟΕ4 αναλώθηκε 

σημαντικός χρόνος κατά την οργάνωση των εργασιών των ομάδων κατά τη διεξαγωγή του 

πειράματος και στις συζητήσεις που διεξάγονταν κατά την εμπλοκή των ατόμων στην 

πειραματική διαδικασία του 1.8.  

 

Από την άλλη, ένα στοιχείο το οποίο φαίνεται να βοήθησε σημαντικά τις συζητήσεις που 

διεξάγονταν στις ομάδες της ΠΟ3, ήταν το γεγονός πως η οπτικογραφημένη επίδειξη του 

πειράματος 1.8 ήταν ενεργοποιημένη καθώς διεξάγονταν οι συζητήσεις τόσο μεταξύ των 

μανθανόντων όσο και με το διδακτικό προσωπικό. Η συνεχής δυνατότητα παρατήρησης 
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του υπό μελέτη φαινομένου έδωσε τη δυνατότητα προσανατολισμένης συζήτησης στις 

κατάλληλες παρατηρήσεις, οι οποίες ήταν απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή 

σφάλματα μέτρησης. Το συγκεκριμένο γεγονός φαίνεται να βοήθησε τους μανθάνοντες να 

καταλήγουν ευκολότερα στις ερμηνείες των παρατηρήσεων τους. Αντίθετα, στις 

περιπτώσεις έργων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του πειράματος μέσα από το 

διδακτικό υλικό οι μανθάνοντες της ΠΟ3, χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, φαίνεται να 

εφαρμόζουν επιφανειακά τις ερμηνείες που οικοδόμησαν στο πλαίσιο του πειράματος. 

Συγκεκριμένα, σε μια από τις 2 ομάδες της ΠΟ3, οι μανθάνοντες προχώρησαν στο 

επόμενο έργο του πειράματος χωρίς να έχουν καταλήξει στο αποτέλεσμα που θα 

σχηματιζόταν στην οθόνη από το συνδυασμό 2 φωτεινών νηματώδων λαμπτήρων (βλ. 

πείραμα 1.8 του διδακτικού υλικού). Η επιφανειακή αντιμετώπιση τόσο της 

διεκπεραίωσης του διδακτικού υλικού όσο και της εκπλήρωσης των έργων που 

ανατέθηκαν στους μανθάνοντες στο πείραμα 1.8, συνδέεται άμεσα με την επίδειξη των 

εικονικών πειραμάτων και την παθητική διεξαγωγή των παρατηρήσεων του 

συγκεκριμένου πειράματος.    

9.3.2.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 2.2 
 

Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες κατά τη 

διεξαγωγή του πειράματος 2.2, ήταν λιγότερες σε σχέση με το πείραμα 1.8. Παρόλα αυτά, 

παρουσιάστηκαν διαφορές ανάμεσα στις ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα που 

ενδεχομένως να οφείλονται κυρίως στην εφαρμογή διαφορετικών πειραματικών μέσων. 

Αρχικά, φαίνεται όπως και στο πείραμα 1.8 πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4, διενεργούν 

περισσότερες προβλέψεις από τους μανθάνοντες της ΠΟ3. Το γεγονός ότι οι ομάδες της 

ΠΟ3 έχουν τη δυνατότητα της παρατήρησης του φαινομένου με την απλή ενεργοποίηση 

ενός αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν στη διάθεση τους σε κάθε στιγμή, 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μειωμένη διεξαγωγή προβλέψεων που παρατηρείται 

κατά τις εργασίες των ομάδων. Παρόλα αυτά, φαίνεται στο συγκεκριμένο πείραμα πως οι 

ομάδες δεν διαφοροποιούνται ως προς την έκταση του σταδίου της παρατήρησης και της 

επεξήγησης κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Το ίδιο παρατηρείται και στις 

συζητήσεις που διεξάγονται είτε λόγω αποριών, είτε λόγω των σημείων ελέγχου του 

διδακτικού υλικού. Η μοναδική διαφοροποίηση που παρατηρείται στις συζητήσεις των 2 

πειραματικών συνθηκών σχετίζεται με την πειραματική διαδικασία, αποτέλεσμα 

αναμενόμενο, εάν ληφθεί υπόψη πως στην περίπτωση της ΟΕ4, οι ομάδες χρειάστηκε να 

δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν την πειραματική διάταξη του πειράματος 2.2. Από την 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



636 
 

άλλη, τα άτομα της ΠΟ3 απλά παρακολούθησαν την επίδειξη του εικονικού πειράματος 

και επικεντρώθηκαν στη σύγκριση του αποτελέσματος του πειράματος με το διάγραμμα 

αναπαράστασης του φαινομένου που κατασκεύασαν στα φύλλα εργασίας τους. 

 

Αναφορικά με την έκταση του χρόνου ομιλίας των ατόμων σε κάθε πειραματική συνθήκη, 

φαίνεται πως μόνο μια από τις 4 ομάδες διαφοροποιείται σε σχέση με τις ομιλίες των 

μανθανόντων. Η συγκεκριμένη ομάδα, φαίνεται να έχει εκτεταμένες συζητήσεις σε όλα τα 

ζητήματα του πειράματος, σε σημείο που να διαφοροποιείται από την αντίστοιχη ομάδα 

της ίδιας πειραματικής συνθήκης. Επομένως, η αναφερόμενη διαφοροποίηση δεν 

οφείλεται στην πειραματική συνθήκη, αλλά κυρίως στην ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης 

ομάδας να επεξεργάζεται σε εκτεταμένο βαθμό τα δεδομένα της τόσο κατά τη διάρκεια 

της πειραματικής διαδικασίας όσο και κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της. 

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην έκταση της ομιλίας του διδακτικού 

προσωπικού, και αποδίδονται στον ίδιο λόγο.  

 

Η προσοχή των μανθανόντων στο συγκεκριμένο πείραμα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται 

σε κάποια από τις υποκατηγορίες της κωδικοποίησης, ανάμεσα στις 2 πειραματικές 

συνθήκες, με εξαίρεση τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Φαίνεται πως οι 

μανθάνοντες της ΟΕ4 ασχολούνται περισσότερο με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 

τους κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, γεγονός που ενδεχομένως να προκύπτει από την 

ανάγκη της καταγραφής των παρατηρήσεων των ατόμων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

ΠΕΕ. Η προσήλωση των ατόμων τόσο στην εφαρμογή του πειραματικού μέσου όσο και 

στις μεταξύ τους συζητήσεις δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά λόγω των 

διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. Αντίθετα, φαίνεται πως η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης (διερώτηση), επηρεάζει σε ανάλογο βαθμό την 

προσοχή των μανθανόντων στις εργασίες τους, ανεξαρτήτως πειραματικού μέσου.  

 

Αναφορικά με το είδος των διαλόγων που διεξήγαγαν οι μανθάνοντες των ομάδων, δεν 

παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πειραματικές συνθήκες, που να 

οφείλονται στο πειραματικό μέσο. Συγκεκριμένα, δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις 

στις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τις δηλώσεις, ούτε σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο, ούτε σε σχέση με την πειραματική διαδικασία. Η μοναδική διαφοροποίηση 

που παρουσιάζεται στους διαλόγους των 2 συνθηκών είναι στα σχόλια που διατυπώνονται 

τόσο για το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και για την πειραματική διαδικασία. Η 

ερμηνεία των αναφερόμενων αποτελεσμάτων συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



637 
 

εργάστηκαν οι μανθάνοντες στις 2 πειραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, φαίνεται μέσα 

από τα αποτελέσματα των προβλέψεων καθώς και της τεκμηρίωσης των προβλέψεων πως 

οι μανθάνοντες της ΟΕ4 ασχολήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό με τις προβλέψεις και τις 

τεκμηριώσεις τους από την ΠΟ3. Από την άλλη, η ΠΟ3 φαίνεται να ασχολήθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων της σε σχέση με την ΟΕ4. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετίζονται με το γεγονός πως στο πείραμα 2.2 οι 

μανθάνοντες της ΠΟ3 διεξήγαγαν πρώτα το πείραμα και έπειτα προσπάθησαν να το 

αναπαραστήσουν διαγραμματικά, προσπαθώντας να κατανοήσουν το αποτέλεσμα της 

σκιάς της ράβδου που σχηματίστηκε στην οθόνη. Αντίθετα, τα άτομα της ΟΕ4, προτού 

διεξάγουν το πείραμα 2.2 προσπάθησαν να αναπαραστήσουν διαγραμματικά τη σκιά της 

ράβδου που θα προκύψει στην οθόνη και έπειτα σύγκριναν το αποτέλεσμα τους με την 

παρατήρηση που διεξήγαγαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΕΕ. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι ερμηνείες των ατόμων στην περίπτωση της ΟΕ4 να οικοδομηθούν κυρίως 

στο στάδιο της πρόβλεψης, ενώ αντίθετα της ΠΟ3 στο στάδιο της επεξήγησης, αψηφώντας 

ακόμη μια φορά τις οδηγίες του διδακτικού υλικού για την αρχική διεξαγωγή της 

πρόβλεψης πριν από τη διεκπεραίωση του πειράματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως 

όλες οι τεκμηριώσεις των προβλέψεων και στις 2 πειραματικές συνθήκες, επιστημονικά 

αποδεκτές ή μη, αφορούσαν προηγούμενα πειράματα και δεν βασίζονταν σε προηγούμενες 

γνώσεις ή εμπειρίες των ατόμων. Αντίθετα, η τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων 

στην περίπτωση της ΟΕ4, στηρίχθηκε αποκλειστικά στο υφιστάμενο πείραμα και στις 

παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ, ενώ στην περίπτωση της ΠΟ3, η 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων στηρίχθηκε τόσο σε προηγούμενα πειράματα όσο και σε 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 

της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης των ατόμων τόσο στις παρατηρήσεις τους, όσο και στην 

οικοδόμηση των ερμηνειών τους που στηρίζονται σε αυτές. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως η 

οικοδόμηση των επεξηγήσεων των ατόμων στηρίζεται έντονα και στις συζητήσεις που 

διεξάγονται με το διδακτικό προσωπικό, τόσο κατά τη διάρκεια του υφιστάμενου 

πειράματος όσο και σε προηγούμενα σημεία ελέγχου του διδακτικού προσωπικού. 

Συνεπώς, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η προσπάθεια εφαρμογής του διδακτικού 

προτύπου της διερώτησης στη συγκεκριμένη πειραματική συνθήκη, αφού χωρίς τις 

ομαδικές συζητήσεις και την καθοδηγούμενη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού, η 

επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης θα ήταν αμφίβολη.     

 

Η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων στις προβλέψεις και τις επεξηγήσεις των ομάδων 

των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών, συνοψίζεται στην κατηγοριοποίηση των 
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διαδικασιών των ομάδων σε επιστημονικά αποδεκτές ή μη σε επίπεδο πρόβλεψης, 

παρατήρησης και επεξήγησης. Οι ομάδες της ΟΕ4 φαίνεται να υπερέχουν στη διεξαγωγή 

προβλέψεων, ενώ οι ομάδες της ΠΟ3 φαίνεται να υπερέχουν στην προσπάθεια διατύπωσης 

επεξηγήσεων. Αξίζει να σημειωθεί, πως στη μια από τις 2 ομάδες της ΠΟ3 

παρατηρήθηκαν περισσότερες επιστημονικά μη αποδεκτές δηλώσεις επεξήγησης απ’ ότι 

επιστημονικά αποδεκτές.  

 

Όσον αφορά στο είδος των συζητήσεων που έλαβαν χώρα ανάμεσα στους μανθάνοντες 

και το διδακτικό προσωπικό, δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς την πειραματική 

συνθήκη που εφαρμόστηκε. Συγκεκριμένα, οι πιο εκτεταμένες συζητήσεις διεξήχθηκαν 

στο πλαίσιο των σημείων ελέγχου του διδακτικού υλικού που εφαρμόστηκε και δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται λόγω πειραματικής συνθήκης. Από την άλλη, η μόνη 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στο είδος των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό 

οφειλόταν στην πειραματική διαδικασία, γεγονός που ήταν αναμενόμενο αφού στην 

περίπτωση της ΠΟ3, ασχολήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά με τη διαγραμματική 

αναπαράσταση του φαινομένου στο χαρτί παρά με την πειραματική διαδικασία και την 

κατάλληλη διεξαγωγή του πειράματος.        

 

Συνολικά, μέσα από την κωδικοποίηση των διαδικασιών στο συγκεκριμένο πείραμα, και 

μέσα από την ανάλυση του αναστοχαστικού ημερολογίου, φαίνεται πως οι εργασίες των 

μανθανόντων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες διαφοροποιήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό. Η κυριότερη διαφοροποίηση των 2 συνθηκών ήταν η κατάργηση της πρόβλεψης 

από τους μανθάνοντες της ΠΟ3, χωρίς να το συνειδητοποιούν. Συγκεκριμένα, στο πείραμα 

2.2 οι μανθάνοντες επιχειρούν τεκμηρίωση της παρατήρησης τους κατά την επίδειξη του 

εικονικού πειράματος, νομιζόμενοι πως διενεργούν πρόβλεψη. Οι μανθάνοντες 

αναγκάστηκαν να διαβάσουν τις οδηγίες επανειλημμένα, για να κατανοήσουν τον τρόπο 

εργασίας τους. Κατά τη διάρκεια της οργάνωσης των εργασιών τους, η επίδειξη του 

εικονικού πειράματος ήταν ενεργοποιημένη από τους ίδιους συνεχώς. Συνεπώς, οι 

«προβλέψεις» που διεξήχθηκαν από τις ομάδες της ΠΟ3, έλαβαν χώρα μετά τις 

παρατηρήσεις (βλ. απόσπασμα 9).     

 

Φοιτήτρια  1 Ξανά. Θεωρήστε ότι μια ράβδος τοποθετείται σε 
απόσταση 45 cm από τον ορθοστάτη. 

Φοιτήτρια  2 Εν 45 εκατοστά τούτα που έκανε; Όχι τώρα εν και 
(βλέπουν την επίδειξη). 

Φοιτήτρια  3 Μετά που το μετακίνησε πρέπει 
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Φοιτήτρια  1 Κόρη ποιος είναι ο ορθοστάτης; Α. 
Φοιτήτρια  3 Και τούτο δείχνει. Α, ναι. 
Φοιτήτρια  2 Γιατί εν σωστό; Αφού δαμέ εν το 90 δαμέ εν το 100. Όχι 

δαμε εν το 95 άρα 10, 20. 
Φοιτήτρια  3 Θεωρήστε ότι μια ράβδος τοποθετείται σε απόσταση 45 

cm.  
Φοιτήτρια  2 45. Εν σωστός. Εν σωστό. 
Φοιτήτρια  3 Να το σημειώσουμε, 2 λεπτά. 
Φοιτήτρια  1 Να προβλέψετε λαλεί το μήκος της σκιάς της ράβδου. 

Αφού είναι λαλεί 0, 125 m. 
Φοιτήτρια  2 Ναι αλλά εν η σκιά. Εκείνη εν και είναι η σκιά. Να 

προβλέψουμε λαλεί πόσα είναι η σκιά. Εγώ νομίζω θα 
είναι παραπάνω αλλά το πόσο δεν ξέρω. 

Φοιτήτρια  3 Εν θα πρέπει να το κάνουμε…Πες θα κάνουμε τη 
ράβδο. 

Φοιτήτρια  2 Ναι ελάτε να κάνουμε το σχέδιο. Πρώτα κάμετε μια 
λάμπα δαμέ. 

Φοιτήτρια  1 Ναι εν το θέμα όμως… 
Φοιτήτρια  3 Σε πλάγια να το κάνουμε; 
Φοιτήτρια  1 Κόρη που είναι το σβηστήρι; 
Φοιτήτρια  2 Έτσι όπως το κάνουμε πάντα. 
Φοιτήτρια  1 Υπό κλίμακα να το κάνουμε λαλούν. Άρα 4,5 να πούμε. 

 

Απόσπασμα 9. Διεξαγωγή παρατήρησης πριν από την πρόβλεψη από την ΠΟ3 
 

Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι μανθάνοντες προσπαθούν να παρουσιάσουν 

διαγραμματικά την «πρόβλεψη» τους, της οποίας προηγήθηκε η παρατήρηση του 

φαινομένου της δημιουργίας της σκιάς της ράβδου (πείραμα 2.2), στην πρώτη δυσκολία 

που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των εργασιών τους για το σχήμα και το μέγεθος της 

σκιάς στην οθόνη, οι μανθάνοντες ενεργοποιούν ξανά την οπτικογραφημένη επίδειξη του 

εικονικού πειράματος, για να λύσουν με αυτό τον τρόπο την απορία τους. Η ασυνείδητη 

διατύπωση προβλέψεων μετά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων εκ μέρους της ΠΟ3, 

καταδεικνύει τη μηχανική αντίληψη των μανθανόντων για τις διαδικασίες που ακολουθούν 

(πρόβλεψη–παρατήρηση–επεξήγηση), υποβαθμίζοντας έτσι την αξία των επιστημονικών 

διαδικασιών που εφαρμόζουν στην προσπάθεια οικοδόμησης νοήματος. Από την άλλη, 

κατά τις διαδικασίες εφαρμογής του ΠΕΕ, οι μανθάνοντες προτού εμπλακούν ενεργά με το 

χειρισμό οργάνων, υλικών και πειραματικών διατάξεων, έστω και εικονικά, νιώθουν την 

ανάγκη για τη διατύπωση μιας πρόβλεψης, και ακολούθως αναμένουν την έκβαση του 

πειράματος μετά από δικές τους ενέργειες για να διαπιστώσουν κατά πόσο ήταν έγκυρες ή 

όχι οι εκτιμήσεις τους.  
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Συνολικά, φαίνεται πως κατά την εργασία των ατόμων στο συγκεκριμένο πείραμα, δεν 

οικοδομείται η εννοιολογική κατανόηση για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Συγκεκριμένα, οι 

μανθάνοντες δεν καταλήγουν σε επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες και αντιμετωπίζουν 

επιφανειακά όλες τις διαδικασίες του πειράματος. Φαίνεται από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων πως όχι μόνο δεν καταλήγουν σε επιστημονικά αποδεκτά συμπεράσματα, 

αλλά διεξάγουν τις συζητήσεις που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει κατά την εργασία 

τους στις ομάδες, μόνο στην παρουσία του διδακτικού προσωπικού (βλ. απόσπασμα 10).  

 

Διδάσκων Άρα, ποιά είναι η σκιά; 
Φοιτήτρια 1 Από εδώ, ως εδώ. 
Φοιτήτρια 2 Όχι διαφωνώ. 
Διδάσκων Να  ακούσω. 
Φοιτήτρια 2 Δεν είναι από εδώ ως εδώ; Επειδή δαμέ είναι ο μόνος 

τόπος που δεν…. 
Φοιτήτρια 3 Γιατί πριν που ήταν μόνο του τούτο το φανάρι υπήρχε 

άλλο φως; Όχι.  
Φοιτήτρια 2 Εντάξει τώρα έχουμε 3 όμως.  
Φοιτήτρια 3 Α εν καλά που λαλεί η Ανθή. 
Φοιτήτρια 1 Κόρη περίμενε. Τούτο το φανάρι υποτίθεται χτυπά δαμέ. 

Ναι αλλά μέσα σε τούτη τη περιοχή χτυπά και τούτο το 
φανάρι, χτυπά και τούτο το φανάρι. 

Φοιτήτρια 3 Ε άρα νομίζω εν η αρχική εγώ εκείνη που ήταν και πριν. 
Διδάσκων Εγώ περιμένω να καταλήξετε σαν ομάδα και να μου 

πείτε. 
Φοιτήτρια 3 Ε διότι τούτη από κάτω εν δαμέ που κάθεται εν και είναι 

δαμέ ή φωτίζει τούτη την περιοχή για να είναι μαύρη. 
Φοιτήτρια 2 Ε τάχα τώρα ποιος ο λόγος για να έχουμε 2 φανάρια; 
Φοιτήτρια 3 Εν έχει σχέση νομίζω. 
Φοιτήτρια 2 Εγώ πιστεύω ότι είναι τούτη δαμέ η κύρια σκιά 

επειδή… 
Φοιτήτρια 1 Όχι δαμέ. Εσύ ποια λαλείς ότι είναι; 
Φοιτήτρια 2 Δαμέ. 
Διδάσκων Να κάνω μια διευκρίνιση μόνο. Πόσο φως έχω στη 

σκιά; 
Φοιτήτρια 1 Ε αφού δαμέ εν το φωτίζει κάτι. Ποιο το φωτίζει; 
Φοιτήτρια 3 Τίποτε αφού εν έχει. 
Διδάσκων Εσείς τώρα ψάχνετε να βρείτε τις κύριες σκιές ή 

παρασκιές; 
Φοιτήτρια 1 Τη σκιά. 
Διδάσκων Τη σκιά. Η σκιά τι είναι; 
Φοιτήτρια 3 Εκεί που δεν έχει καθόλου φως. 
Φοιτήτρια 1 Δεν έχει φως. 
Διδάσκων Εκεί που δεν έχει καθόλου φως. Άρα αυτό που θα μου 

δείξετε είναι εκεί που δεν φτάνει φως από καμία πηγή 
φωτός. Άρα όποιες σκιές και αν υπάρχουν στην οθόνη 
σας πρέπει να μου αποδείξετε ότι… 

Φοιτήτρια 2 Ε, άρα εν τούτο αφού δαμέ, φτάνει. Δαμέ φτάνει. Όχι 
φτάνει δαμέ; 
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Διδάσκων Ε, να το δούμε τότε.  
 

Απόσπασμα 10. Συζήτηση της ομάδας Α της ΠΟ3 με το διδακτικό προσωπικό 
 

Γενικότερα, φαίνεται μέσα από τις εργασίες των μανθανόντων και τις συζητήσεις που 

διεξάγονται στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων της ΠΟ3, πως οι οπτικογραφημένες 

επιδείξεις του πειράματος 2.2 δεν επιφέρουν σημαντικούς προβληματισμούς, δεν 

προκαλούν τους μανθάνοντες με οποιοδήποτε τρόπο αφού η δοκιμή νέων υποθέσεων 

αποκλείεται εκ των πραγμάτων και δεν παρέχουν ευκαιρίες εμβάθυνσης της συζήτησης 

στο συγκεκριμένο φαινόμενο, ανεξαρτήτως του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου που 

προκύπτει από τη σύντομη παρουσίαση της επίδειξης του εικονικού πειράματος. Αντίθετα, 

οι εργασίες των ομάδων της ΠΟ3 στο πείραμα 2.2, περιορίζονται σε απλές επιβεβαιώσεις 

και επαναλήψεις εννοιών και ερμηνειών που έχουν ήδη οικοδομηθεί σε προηγούμενα 

πειράματα.  

9.3.3.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 3.1 
 

Το πείραμα 3.1 αποτέλεσε το πρώτο πείραμα του κεφαλαίου των βαφών, στο οποίο οι  

μανθάνοντες καλέστηκαν να αναγνωρίσουν τα κύρια χρώματα των βαφών και τις μεταξύ 

τους αναμείξεις. Όπως και στα πειράματα που προηγήθηκαν έτσι και στο πείραμα 3.1 

παρουσιάστηκαν κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 2 πειραματικές 

συνθήκες. Αρχικά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ομάδων, οι διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάστηκαν σχετίζονταν κυρίως με τις παρατηρήσεις που έκαναν οι μανθάνοντες και 

με τις συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία καθώς και με τις συζητήσεις που 

προέκυψαν από το διδακτικό υλικό. Συγκεκριμένα, στο πείραμα 3.1 δεν παρουσιάστηκαν 

προβλέψεις από κάποια ομάδα, γιατί το διδακτικό υλικό δεν ζητούσε από τους 

μανθάνοντες να προβλέψουν τα χρώματα των αναμείξεων των χρωμάτων των βαφών 

(εισάχθηκαν αμέσως στη διεξαγωγή των αναμείξεων των χρωμάτων).  

 

Οι παρατηρήσεις που έκαναν οι ομάδες της ΟΕ4, φαίνεται να ήταν σε μεγαλύτερη έκταση 

από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι ομάδες της ΠΟ3, γεγονός που οφείλεται στην ανάγκη 

των ατόμων για περεταίρω πειραματισμό με τα χρώματα των βαφών. Συνυπολογίζοντας τα 

αποτελέσματα των προπειραματικών δοκιμίων φαίνεται πως στο συγκεκριμένο πείραμα 

(αντίστοιχη μαθησιακή επιδίωξη) οι μανθάνοντες διακατέχονται από έντονες εναλλακτικές 

ιδέες σε σχέση με τα κύρια χρώματα στις βαφές και με τις αναμείξεις τους. Συνεπώς, η 

κατανόηση του επιστημονικά αποδεκτού μοντέλου και η αλλαγή των εναλλακτικών τους 
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αντιλήψεων, συνοδεύτηκε από τις αντίστοιχες προσπάθειες στο πλαίσιο του ΠΕΕ. 

Αντίθετα στην ΠΟ3, οι μανθάνοντες αρκέστηκαν (αναγκαστικά), στην απλή 

παρακολούθηση της επίδειξης των εικονικών αναμείξεων των χρωμάτων. Αναφορικά με 

το στάδιο της επεξήγησης, φαίνεται πως οι δύο ομάδες δεν διαφοροποιούνται, αποτέλεσμα 

που δικαιολογείται μέσα από τα ευρήματα της έκτασης των συζητήσεων που προέκυψαν 

από τις 2 ομάδες. Όπως φαίνεται στην ΟΕ4 παρατηρήθηκαν εκτεταμένες συζητήσεις 

συνολικά, τόσο για την πειραματική διαδικασία όσο και με το διδακτικό προσωπικό για το 

περιεχόμενο του πειράματος γενικότερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα που 

εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ, ασχολήθηκαν περισσότερο με τον τρόπο οργάνωσης 

των εργασιών τους στο πλαίσιο των σημαντικότερων αναμείξεων των χρωμάτων κυανού, 

ματζέντα και κίτρινου, σε αντίθεση με τα άτομα της ΠΟ3, τα οποία απλά 

παρακολούθησαν σε μια εικονική οπτικογραφημένη επίδειξη τις ίδιες αναμείξεις. 

Παράλληλα, οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν στην ΠΟ3 σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο, προέκυψαν κυρίως λόγω απορίας ή ερώτησης από τους μανθάνοντες που 

παρακολούθησαν τις επιδείξεις. Από την άλλη, στην περίπτωση της ΟΕ4, οι συζητήσεις 

που διεξάχθηκαν ήταν στο πλαίσιο της ενημέρωσης του διδακτικού προσωπικού σε σχέση 

με τα αποτελέσματα που κατέληξαν οι μανθάνοντες μετά την εφαρμογή του ΠΕΕ. 

Συνολικά, οι μανθάνοντες της ΟΕ4 φαίνεται να μιλούν περισσότερο από τους μανθάνοντες 

της ΠΟ3 κατά την εργασία τους στο συγκεκριμένο πείραμα, γεγονός που συνδέεται και με 

τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και από το 

διδακτικό προσωπικό γεγονός αναμενόμενο, αφού φαίνεται πως η αλληλεπίδραση του με 

τις ομάδες της ΟΕ4 ήταν μεγαλύτερη κυρίως λόγω της εφαρμογής του ΠΕΕ (δοκιμές, 

αναμείξεις χρωμάτων, ομοφωνία παρατηρήσεων, ερμηνείες κλπ). Τα αναφερόμενα 

συμπεράσματα τεκμηριώνονται από την κωδικοποίηση της προσοχής των μανθανόντων 

που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά την οποία φαίνεται πως οι ομάδες της ΟΕ4 είναι 

περισσότερο προσηλωμένες στις συζητήσεις που διεξάγονται και στη συμπλήρωση των 

φύλλων εργασίας τους. Από την άλλη, η προσοχή των ατόμων στην εφαρμογή του 

πειραματικού μέσου δεν φαίνεται να διαφοροποιείται στις 2 συνθήκες, γεγονός που 

οφείλεται στην απλότητα του συγκειμένου του πειράματος 3.1 (συγκεκριμένες αναμείξεις 

των βαφών ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής του ΠΕΕ, λόγω του περιορισμού του 

εικονικού μέσου: επιτρέπει τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αναμείξεων). 

 

Λόγω της απλότητας του συγκειμένου του συγκεκριμένου πειράματος (αναμείξεις 

χρωμάτων) δεν παρουσιάστηκαν έντονες διαφορές στο είδος του διαλόγου των 2 

πειραματικών συνθηκών. Παρόλα αυτά, παρουσιάστηκαν κάποιες σημαντικές 
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διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες των διαλόγων που έλαβαν χώρα στο 

πλαίσιο των εργασιών των ομάδων. Οι ομάδες που πειραματίστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ 

(ΟΕ4) για να καταλήξουν στα κύρια χρώματα των βαφών και στις μεταξύ τους αναμείξεις, 

όπως ήταν λογικό, πέρασαν από μια διαδικασία δοκιμής υποθέσεων, παρατήρησης, 

διατύπωσης ερμηνειών και επαναδιαπραγμάτευσης  ιδεών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ομάδες 

της ΟΕ4 παρουσίασαν περισσότερες ερωτήσεις, περισσότερες απαντήσεις (κυρίως 

επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις) και περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις 

από την ΠΟ3. Φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ3, πέρασαν σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα από το συγκεκριμένο πείραμα, διότι παρατηρώντας την επίδειξη του εικονικού 

πειράματος δεν αντιμετώπισαν οποιαδήποτε δυσκολία στη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας τους, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν χωρίς επιφύλαξη στο επόμενο πείραμα. 

Κατά συνέπεια, τόσο οι ερωτήσεις, όσο και οι απαντήσεις που παρουσίασαν στο πλαίσιο 

των συζητήσεων τους ήταν σαφώς μειωμένες. Αναφορικά με το είδος του διαλόγου δεν 

παρουσιάστηκαν άλλες διαφοροποιήσεις, ανάμεσα στις ομάδες των πειραματικών 

συνθηκών, που να μπορούν να αποδοθούν στην εφαρμογή του πειραματικού μέσου.   

 

Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν στις εκτεταμένες συζητήσεις των ομάδων που 

εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ (και συγκεκριμένα με το διδακτικό προσωπικό), 

συνοδεύτηκαν και από την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους στη βάση του υφιστάμενου 

πειράματος. Από την άλλη, τα αποτελέσματα των ομάδων της ΠΟ3, δεν φαίνεται να 

τεκμηριώθηκαν με βάση τις πειραματικές προσπάθειες των ατόμων που τις αποτελούσαν, 

γεγονός αναμενόμενο, αφού οποιαδήποτε τεκμηρίωση πήγαζε από την εικονική επίδειξη 

που παρακολούθησαν. Οι μανθάνοντες της ΠΟ3 δεν είχαν την εντύπωση ότι 

πειραματίστηκαν για να καταλήξουν στα αποτελέσματα τους και δεν ένιωσαν την ανάγκη 

ότι έπρεπε να δικαιολογήσουν τις παρατηρήσεις τους, αφού θεώρησαν ότι η καταγραφή 

αυτών που παρακολούθησαν ήταν αρκετή για να ολοκληρώσουν την εργασία τους στο 

συγκεκριμένο πείραμα. Συνεπώς, φαίνεται πώς οι ομάδες της ΟΕ4 ασχολήθηκαν πιο 

έντονα από τις ομάδες της ΠΟ3, τόσο με τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων, όσο και με τη 

διατύπωση επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων στο πλαίσιο του πειραματισμού, 

εφαρμόζοντας το διδακτικό πρότυπο που ακολούθησαν και στα προηγούμενα πειράματα 

κατά τη διεξαγωγή του διδακτικού υλικού (διεξαγωγή παρατηρήσεων και ερμηνεία 

αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της ομάδας μέσα από συνεχή επαναδιαπραγμάτευση ιδεών). 

Από την άλλη, οι ομάδες της ΠΟ3, δεν φαίνεται να ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο 

πείραμα στο βαθμό που έπρεπε, όχι γιατί δεν το επιδίωξαν αλλά επειδή απουσίαζαν τα 
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ερεθίσματα κατά την εργασία τους λόγω της αδυναμίας του πειραματικού μέσου, στην 

αυτόνομη ανάμειξη διαφορετικών χρωμάτων και διαφορετικής έντασης χρωμάτων.  

 

Αναφορικά με το είδος των συζητήσεων των ομάδων με το διδακτικό προσωπικό, φαίνεται 

πως στην περίπτωση της εφαρμογής του ΠΕΕ, οι περισσότερες συζητήσεις διεξάγονται 

στα σημεία ελέγχου του διδακτικού υλικού, γεγονός που καταδεικνύει την ολοκλήρωση 

των εργασιών των ατόμων στις ομάδες τους και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που 

διεξάγονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού. Από την άλλη, οι 

περισσότερες συζητήσεις που διεξάγονται με το διδακτικό προσωπικό στην ομάδα ΠΟ3, 

προκύπτουν λόγω αποριών ή ερωτήσεων από τους μανθάνοντες, γεγονός που καταδεικνύει 

την ανασφάλεια των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους και την 

ανεπάρκεια του πειραματικού μέσου, στην παροχή ευκαιριών για νέες δοκιμές και 

επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις στο συγκεκριμένο πείραμα.    

 

Γενικότερα, μέσα από τη διεξαγωγή του πειράματος 3.1 φαίνεται πως οι ομάδες που 

εργάστηκαν με οπτικογραφημένες επιδείξεις εικονικών πειραμάτων, εκτέλεσαν σε 

συντομία το συγκεκριμένο πείραμα, κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους και σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι αμφίβολο κατά πόσο επήλθε κατανόηση στη βάση κάποιου μοτίβου 

ανάμειξης των κυρίων χρωμάτων στις βαφές. Η σύντομη εκτέλεση του πειράματος 

στάθηκε εμπόδιο στην πλήρη κατηγοριοποίηση των χρωμάτων και στη διευκρίνιση των 

κυρίων και των δευτερευόντων χρωμάτων πριν από τη συζήτηση που ακολούθησε με το 

διδακτικό προσωπικό. Αντίθετα, ο χρόνος που αναλώθηκε από την ΟΕ4 που εφάρμοσε τον 

ΠΕΕ, ήταν αρκετός για να εντοπίσουν οι μανθάνοντες τα κύρια χρώματα και τις μεταξύ 

τους αναμείξεις. Στην περίπτωση της ΠΟ3, παρατηρήθηκαν και αδυναμίες κατά τη 

διεξαγωγή των παρατηρήσεων αφού σε συγκεκριμένη περίπτωση οι μανθάνοντες 

δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν το χρώμα που παραγόταν σε συγκεκριμένες αναμείξεις. 

Παρά το γεγονός ότι οπτικογραφήθηκε το ίδιο εικονικό μέσο με αυτό που εφαρμόστηκε 

κατά τη διεξαγωγή του ΠΕΕ, οι μανθάνοντες της ΠΟ3 είχαν αμφιβολίες σε σχέση με το 

αποτέλεσμα κάποιων αναμείξεων (βλ. απόσπασμα 11). Σε τέτοιες περιπτώσεις το 

διδακτικό προσωπικό παρότρυνε τις ομάδες να ενεργοποιήσουν ξανά το οπτικογραφημένο 

στιγμιότυπο του εικονικού πειράματος. Σε αντίθεση με την ΟΕ4, στην οποία οι 

μανθάνοντες με σχετική ευκολία κατέληγαν σε ομοφωνία για το αποτέλεσμα των 

αναμείξεων. 
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Φοιτήτρια 1 Το κίτρινο με τούτο εν κόκκινο που θα το πούμε; 
Φοιτήτρια 2 Ματζέντα και κίτρινο εν πορτοκαλί; 
Φοιτήτρια 1 Η κόκκινο ή πορτοκαλί. Δεν καταλάβω τι είναι; 
Φοιτήτρια 3 Πορτοκαλοκόκκινο και κανεί. 
Φοιτήτρια 1 Εν κόκκινο βασικά. 
Φοιτήτρια 3 Ματζέντα και κυανό. 
Φοιτήτρια 2 Εβάλετε μπλε στο ματζέντα και κυανό; 
Φοιτήτρια 1 Ματζέντα και κυανό; Ναι. 

 

Απόσπασμα 11. Αμφιλεγόμενη παρατήρηση σε σχέση με την ανάμειξη 2 κυρίων 
χρωμάτων στις βαφές στην ομάδα Α της ΠΟ3 

 
Η αμφισβήτηση κάποιων παρατηρήσεων των μανθανόντων της ΠΟ3 και η σύντομη 

ενασχόλησή τους με το πείραμα, οδήγησε στην επιφανειακή κατανόηση του μηχανισμού 

ανάμειξης των χρωμάτων και κατά συνέπεια σε εννοιολογικές δυσκολίες, στη συνέχεια 

της ενότητας. Σε τέτοιου είδους δυσκολίες, οι συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό 

διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εννοιολογική κατανόηση των ατόμων της ΠΟ3, 

γεγονός που βοήθησε τους μανθάνοντες στη μετέπειτα σύνδεση του μηχανισμού 

λειτουργίας των χρωμάτων στις βαφές με το έγχρωμο φως.  

9.3.4.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 4.1 
 

Το πείραμα 4.1 αποτέλεσε το εισαγωγικό πείραμα στο έγχρωμο φως. Μέσα από τα 

αποτελέσματα των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στις ομάδες τους, 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο εργασίας τους στις 2 

πειραματικές συνθήκες. Αρχικά, οι προβλέψεις όλων των ομάδων ήταν μειωμένες στο 

συγκεκριμένο πείραμα, γεγονός αναμενόμενο όπως φαίνεται μέσα από τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες και στα προηγούμενα πειράματα. Φαίνεται πως τόσο κατά 

την εφαρμογή του ΠΕΕ, όσο και κατά την εφαρμογή των οπτικογραφημένων επιδείξεων, 

παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι ομάδες του ΠΕΕ υπερτερούν στη διεξαγωγή των 

προβλέψεων, γενικά παρουσιάζονται μειωμένες προβλέψεις, γεγονός που ενδεχομένως να 

οφείλεται στην εύκολη πρόσβαση των ατόμων στο πειραματικό μέσο. Αντίθετα, στις 

ομάδες της ΟΕ4 παρουσιάζονται εκτεταμένες παρατηρήσεις στο συγκεκριμένο πείραμα, 

γεγονός αναμενόμενο, αφού οι μανθάνοντες διεξάγουν πολλές δοκιμές αναμείξεων 

έγχρωμων δεσμών φωτός, λόγω της δυνατότητας που παρέχεται από το εικονικό 

εργαστήριο που χρησιμοποιείται για τις αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός. Από την 

άλλη, οι ομάδες της ΠΟ3, διεξήγαγαν μειωμένες παρατηρήσεις αφού απλά 

παρακολούθησαν το οπτικογραφημένο στιγμιότυπο συγκεκριμένων αναμείξεων έγχρωμων 

δεσμών φωτός, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν νέες δοκιμές ή να επέμβουν 
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στην πειραματική διάταξη μεταβάλλοντας αποστάσεις ανάμεσα στις φωτεινές πηγές, 

γωνίες εκπομπής κλπ. Η αναφερόμενη αδυναμία οδήγησε και στη σημαντική 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στις συζητήσεις των ομάδων για την πειραματική 

διαδικασία, οι οποίες ήταν εκτεταμένες μόνο κατά την εφαρμογή του ΠΕΕ, γεγονός 

αναμενόμενο, αφού οι μανθάνοντες που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ, χρειάστηκε να 

λάβουν αποφάσεις για τα εικονικά υλικά και τα όργανα που θα χρησιμοποιούσαν, καθώς 

και για τη κατάλληλη λειτουργία της πειραματικής διάταξης από την οποία 

πραγματοποίησαν συλλογή των δεδομένων τους. Οι αναφερόμενες εργασίες απουσίασαν 

εντελώς από την ΠΟ3 αφού η επίδειξη του εικονικού πειράματος απέκλειε οποιαδήποτε 

ενεργό εμπλοκή των ατόμων στο χειρισμό της εικονικής πειραματικής διάταξης. Παρόλα 

αυτά, παρά τη διαφοροποίηση στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων των ομάδων, δεν 

παρατηρήθηκε διαφορά στην έκταση των επεξηγήσεων των ατόμων στις 2 πειραματικές 

συνθήκες, ανεξαρτήτως των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζονται στη συνέχεια για την 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων. Αναφορικά με τις συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο 

πείραμα 4.1, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην έκταση των συζητήσεων 

λόγω του διδακτικού υλικού, που να αποδίδονται στην εφαρμογή του πειραματικού μέσου, 

όπως ούτε στην έκταση των συζητήσεων κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού. 

Ελάχιστη διαφοροποίηση παρουσιάστηκε στις συζητήσεις που προέκυψαν λόγω αποριών, 

με την ΟΕ4 να παρουσιάζει ελαφρώς πιο εκτεταμένη συζήτηση για ερωτήσεις και απορίες 

που δημιουργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, σε αντίθεση με την ΠΟ3 που 

σχεδόν δεν παρουσίασε απορίες προς το διδακτικό προσωπικό κατά τη διεξαγωγή των 

εργασιών της στο συγκεκριμένο πείραμα. Από τα αναφερόμενα αποτελέσματα διαφαίνεται 

ακόμη μια φορά ο πιο παθητικός ρόλος της ΠΟ3 στη διεξαγωγή του διδακτικού υλικού, 

αφού η έλλειψη του χειρισμού της πειραματικής διάταξης και των δοκιμών που κρίνονται 

αναγκαίες μέσα από τη διεξαγωγή του πειράματος οδηγεί στον επιφανειακό χειρισμό της 

οπτικογραφημένης επίδειξης του πειράματος και στο μειωμένο ενδιαφέρον για το 

συγκεκριμένο πείραμα. Η έκταση της ομιλίας των μανθανόντων επιδεικνύει την 

εγκυρότητα της συγκεκριμένης ερμηνείας αφού η ΟΕ4 υπερτερεί της ΠΟ3, στο χρόνο 

ομιλίας των μανθανόντων στο πείραμα 4.1. 

 

Από την άλλη, σε σχέση με την προσοχή των μανθανόντων κατά την εργασία τους στις 

ομάδες του πειράματος 4.1, φαίνεται πως η εμπλοκή των ομάδων της ΟΕ4, με την 

εφαρμογή του πειραματικού μέσου (ΠΕΕ) είναι μεγαλύτερη από τις ομάδες της ΠΟ3, 

γεγονός που δικαιολογείται από τις ενέργειες των ατόμων κατά την εργασία τους και στις 

δοκιμές αναμείξεων των χρωμάτων που προτείνουν. Στην ΠΟ3, οι μανθάνοντες 
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αναγκάζονται να περιοριστούν στην παθητική παρακολούθηση της επίδειξης του 

πειράματος και απλά να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. Για αυτό το λόγο 

παρουσιάζεται διαφοροποίηση στη χρήση του πειραματικού μέσου, χωρίς να παρατηρείται 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην έκταση των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

καθώς και στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Οι ομάδες της ΠΟ3 ενεργοποίησαν 

την επίδειξη του εικονικού πειράματος περισσότερες από μια φορές, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα των αναμείξεων σε αντίθεση 

με τις ομάδες της ΟΕ4, οι οποίες δοκίμαζαν και κάποιες φορές επαναλάμβαναν αναμείξεις 

διαφορετικών έγχρωμων δεσμών φωτός.    

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα του είδους των διαλόγων που 

διεξήχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. Η παρόμοια έκταση τόσο των ερωτήσεων, των δηλώσεων, όσο και των 

απαντήσεων σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο στις 2 πειραματικές συνθήκες, 

οφείλεται στο ανάλογο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι μανθάνοντες κατά τη διερεύνηση της 

αναγνώρισης των κυρίων χρωμάτων στο φως και στη διαπίστωση πως αυτά 

διαφοροποιούνται από τα κύρια χρώματα στις βαφές. Φαίνεται πως η διαφορετική 

συμπεριφορά των χρωμάτων στο φως και στις βαφές οδήγησε τους μανθάνοντες και των 2 

συνθηκών σε μια συνεχή διερεύνηση εύρεσης ενός μηχανισμού επεξήγησης της 

συμπεριφοράς των χρωμάτων στις 2 περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, οι διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάστηκαν σε σχέση με την πειραματική διαδικασία (ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια 

κλπ) ήταν αναμενόμενες, αφού οι μανθάνοντες της ΟΕ4 χρειάστηκε να εφαρμόσουν την 

πειραματική διάταξη στο πλαίσιο του ΠΕΕ και να εμπλακούν στη διαχείριση της 

λειτουργίας των φωτεινών πηγών, των οθονών, των μεταξύ τους αποστάσεων κλπ. Κατά 

τη διάρκεια της αναφερόμενης ενασχόλησης των ομάδων στο πλαίσιο του ΠΕΕ, 

διεξάχθηκαν και σχόλια επιστημονικού περιεχομένου καθώς και άσχετα σχόλια, με 

αποτέλεσμα η ΟΕ4 να υπερτερεί στη διατύπωση των αναφερόμενων σχολίων. 

 

Οι τεκμηριώσεις των προβλέψεων των ατόμων ήταν ελάχιστες και βασίζονταν όλες σε 

προηγούμενα πειράματα. Οι ομάδες των 2 συνθηκών δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τη 

διατύπωση προβλέψεων. Αντίθετα, κατά την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων, οι ομάδες της 

ΟΕ4 παρουσιάζουν μεγαλύτερες προσπάθειες από τις ομάδες της ΠΟ3 για να 

τεκμηριώνουν τις ερμηνείες τους, αναφερόμενοι στις εργασίες τους, αντιπαραβάλλοντας 

τις αναμείξεις του έγχρωμου φωτός με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Από την 

άλλη, οι ομάδες της ΠΟ3 φαίνεται να υστερούν στην έγκυρη τεκμηρίωση των 
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επεξηγήσεων τους, αφού παρουσιάζουν αδυναμίες τόσο κατά τη περιγραφή των εργασιών 

τους όσο και στην επαναφορά και σύγκριση της λειτουργίας των χρωμάτων στις βαφές με 

τη λειτουργία των χρωμάτων στο φως. Οι ομάδες της ΠΟ3, λόγω της ελλιπούς 

κατανόησης του πειράματος 4.1, προσπαθούν σε αρκετές περιπτώσεις να τεκμηριώσουν 

τις επεξηγήσεις τους στη βάση προηγούμενων πειραμάτων και ευρημάτων που προέκυψαν 

κυρίως μέσα από τις συζητήσεις τους με το διδακτικό προσωπικό. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι τεκμηριώσεις τους να είναι λιγότερο επαρκείς από τις τεκμηριώσεις που 

αναφέρονται από την ΟΕ4 και οι οποίες στηρίζονται περισσότερο στην εμπειρία 

εφαρμογής και χρήσης του ΠΕΕ σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον διερώτησης, παρά σε 

προηγούμενα πειράματα και αποσπασματικές γνώσεις που οικοδομήθηκαν μέσα από την 

τυφλή διεκπεραίωση του διδακτικού υλικού και όχι μέσα από τις διαδικασίες ενεργού 

πειραματισμού που ακολούθησαν οι μανθάνοντες.    

 

Σε σχέση με τα στάδια Πρόβλεψη–Παρατήρηση–Επεξήγηση που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες, οι ομάδες της ΟΕ4 υπερτερούσαν τόσο στην καταλληλότητα των 

παρατηρήσεων καθώς και στην εγκυρότητα των επεξηγήσεων που παρουσίασαν (οι 

προβλέψεις που διατυπώθηκαν ήταν ελάχιστες όπως έχει ήδη αναφερθεί). Στην περίπτωση 

του πειράματος 4.1, ήταν αναγκαία η ενεργός εμπλοκή των ατόμων και η άμεση 

παρατήρηση των δοκιμών τους σε σχέση με τις αναμείξεις φωτεινών δεσμών 

διαφορετικών χρωμάτων. Φαίνεται πως η πειραματική συνθήκη της ΠΟ3 που δεν επέτρεπε 

τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις περιόρισε τους μανθάνοντες τόσο σε επίπεδο 

παρατηρήσεων όσο και σε επίπεδο επεξηγήσεων.   

 

Το είδος το συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό δεν διαφοροποιήθηκε εξαιτίας του 

πειραματικού μέσου που εφαρμόστηκε, γεγονός που οφείλεται στο ενδιαφέρον που 

επέδειξαν όλες οι ομάδες κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, κυρίως λόγω των συνεχών 

αντικρουόμενων αποτελεσμάτων που λάμβαναν οι μανθάνοντες σε σχέση με τις 

προηγούμενες τους εμπειρίες (π.χ. λειτουργία των χρωμάτων στις βαφές). Οι 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν στη μια από τις 3 ομάδες οφείλονταν στις 

ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ομάδας σε σχέση με τον τρόπο εργασίας της.  

 

Γενικότερα, μέσα από το αναστοχαστικό ημερολόγιο του ερευνητή παρουσιάστηκαν 

συμπεριφορές οι οποίες συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

μέσα από την κωδικοποίηση των διαδικασιών των ατόμων και με τις ερμηνείες που τα 

συνοδεύουν. Για παράδειγμα, οι μανθάνοντες της ΟΕ4 θεωρούν πως το εικονικό 
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εργαστήριο που χρησιμοποιείται ενδεχομένως να είναι παραπλανητικό γιατί τα 

αποτελέσματα των αναμείξεων των χρωμάτων στο φως διαφέρουν από τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές. Παρόλα αυτά, η καταγραφή και η χρήση των αποτελεσμάτων για 

την εξαγωγή των συμπερασμάτων τους καταδεικνύει πως δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης 

των παρατηρήσεων τους. Αντίθετα, στην περίπτωση της ΠΟ3, οι μανθάνοντες 

αμφισβητούν τα αποτελέσματα που λαμβάνουν από την επίδειξη του πειράματος σε 

σημείο που δεν είναι σε θέση να οικοδομήσουν ερμηνείες ακολουθώντας πιστά τα 

δεδομένα που συλλέγουν από το οπτικογραφημένο  εικονικό πείραμα. 

 

Στην περίπτωση της ΠΟ3 απουσιάζει η συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό για την 

πειραματική διαδικασία που ακολούθησαν οι μανθάνοντες για τη δημιουργία της 

πειραματικής διάταξης και για αυτό το λόγο αναλώνεται όλος ο διδακτικός χρόνος στη 

συζήτηση για το επιστημονικό περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, δημιουργούνται απορίες που 

απαιτούν την εφαρμογή του ΠΕΕ (π.χ. γιατί παρουσιάζεται στρόγγυλη φωτεινή περιοχή 

στην οθόνη;) (βλ. απόσπασμα 12). Ταυτόχρονα, μέσα από τις απορίες που διεξάγονται από 

τις ομάδες της ΠΟ3 παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις από τα προηγούμενα κεφάλαια 

της ενότητας. Η αδυναμία πειραματισμού στο πλαίσιο του ΠΕΕ, στέρησε από τους 

μανθάνοντες την εμπειρική διαπίστωση της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός στο χώρο. 

Παράλληλα, φαίνεται πως οι διερευνήσεις που έλαβαν χώρα στο κεφάλαιο 1 του 

διδακτικού υλικού δεν οδήγησαν σε βαθιά και εμπεριστατωμένη εννοιολογική κατανόηση 

επί του συγκειμένου.    

 

Φοιτήτρια 1 Ναι που ξέρουμε ότι είναι στρογγυλό αφού δεν έχει 
κάτι; 

Διδάσκων Θα πρέπει να  σκεφτείτε γιατί βλέπετε αυτό που 
βλέπετε. Φανταστείτε αν δεν υπήρχε αυτό στην οθόνη 
που βλέπετε. 

Φοιτήτρια 1 Έκαμες κάτι και έγινε τούτο το πράγμα που έγινε  τώρα; 
Φοιτήτρια 2 Αν δεν ήταν τούτο το πράγμα ήταν να φαίνεται 

στρογγυλή, όπως το κάναμε. Δεν θα φαίνεται 
στρογγυλό; 

Διδάσκων Νομίζω με αυτό που βλέπετε τώρα και αυτό που 
βλέπατε προηγουμένως μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το 
βλέπετε έτσι. Χρειάζεται να το δείτε λίγο προσεκτικά 
όμως.  

Φοιτήτρια 1 Είναι στρογγυλό και μετά που αλλάζει … είναι έτσι. Δεν 
καταλάβω γιατί βγαίνει στρογγυλό 

Φοιτήτρια 3 Ούτε εγώ καταλάβω. Να ξανακάνουμε… κόρη γράφει… 
γράφει τι σχήμα βάζουμε εκεί;  Όχι εν το έχει. 

Φοιτήτρια 2 Κόρη … 
Φοιτήτρια 3 Α κόρη ξέρεις άμα βάζαμε μόνο φανάρι ήταν να βγει 
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μόνο το στρογγυλό τώρα που βγαίνει τάχα…. 
Φοιτήτρια 1 Γιατί να βγαίνει στρογγυλό τάχα άμα είναι μόνο φανάρι; 

Αφού δεν έχει κάτι μπροστά. 
Φοιτήτρια 3 Άμα βάλεις ένα φανάρι μπροστά από ένα τοίχο ας πούμε 

τι θα σχηματιστεί; Τι σκιά; Εν θα βγει μια σκιά; 
Στρογγυλή; 

Φοιτήτρια 1 Ναι 
Φοιτήτρια 3 Γι’ αυτό δαμέ εν έτσι. Δαμέ σταματά … 
Φοιτήτρια 2 Από κάτω έχει άσπρο ας πούμε και από κάτω κόκκινο 

μετά όμως που αλλάζει και γίνεται όλο τετράγωνο 
σημαίνει ότι, σημαίνει ότι … 

Φοιτήτρια 3 Κάτι σχήμα άλλαξε για να βγει έτσι. 
Φοιτήτρια 2 Αλλάζει σημαίνει ότι πάεις πιο πίσω για να αλλάζει 

τούτο έτσι; Ενώ άμα το παίρνεις πιο κοντά εν θα ήταν… 
Φοιτήτρια 3 Άμα το παίρνεις πιο κοντά αλλάζει. 
Φοιτήτρια 2 Η γωνιά εκπομπής τι ήταν; Τι εννοεί; Δεν ξέρω. 
Φοιτήτρια 1 Κάμε το. 
Φοιτήτρια 3 Άμα το παίρνεις πιο κοντά το φανάρι … 
Φοιτήτρια 2 Ε ναι για να φαίνεται μάλλον το κόκκινο ολόκληρο 

μάλλον επήραμε το που 20. Σαν να και πήραμε το πιο 
πίσω το φανάρι. 

Φοιτήτρια 1 Τι σημαίνει; 
 

Απόσπασμα 12. Ανάγκη εφαρμογής του ΠΕΕ από την ομάδα Α που παρακολούθησε 
οπτικογραφημένη επίδειξη του εικονικού πειράματος 4.1 

 
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε ξανά το φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε προηγούμενο 

πείραμα της ομάδας της ΠΟ3 κατά το οποίο οι μανθάνοντες ασυνείδητα διενεργούν πρώτα 

την παρατήρηση και στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο πιστεύουν πως 

διεξάγουν πρόβλεψη. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, οι μανθάνοντες της ΠΟ3 αφού 

παρακολούθησαν την επίδειξη του εικονικού πειράματος 4.1, προσπάθησαν να 

διατυπώσουν την πρόβλεψη τους βασιζόμενοι στα χρώματα των βαφών που είχαν 

γνωρίσει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια λόγω των ερωτήσεων και των έργων 

του διδακτικού υλικού οι μανθάνοντες αναγκάζονται να τρέξουν επανειλημμένα την 

οπτικογραφημένη επίδειξη του πειράματος, ώστε να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τις 

διαφορές στις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως και τις αναμείξεις των χρωμάτων στις 

βαφές (βλ. απόσπασμα 13).  

 

Φοιτήτρια 1 Ναι δείτε δαμέ. Δες ανάμειξη του μπλε, του κόκκινου 
και του πράσινου, δίνει άσπρο. 

Φοιτήτρια 2 Όλα τα δευτερεύοντα; 
Φοιτήτρια 1 Ποιό χρώμα…όλα τα δευτερεύοντα; Το κυανό το 

κίτρινο…το άσπρο. 
Φοιτήτρια 2 Μα δεν είναι μόνο αυτά τα δευτερεύοντα. 
Φοιτήτρια 1 Ε, ας πούμε η ανάμιξη όλων των..ας πούμε πάμε στις 
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βαφές. Η ανάμειξη όλων των 3 βασικών δεν ήταν καφέ 
πάλι και η ανάμειξη όλων των δευτερευόντων πάλι 
καφέ. 

Φοιτήτρια 2 Άσπρο. 
Φοιτήτρια 1 Άρα πάλι θα είναι άσπρο. Κατάλαβες; 
Φοιτήτρια 3 Όχι. 
Φοιτήτρια 1 Δεν είδαμε στις βαφές ότι η ανάμιξη των βασικών 

έβγαζε καφέ αλλά είδαμε ότι και εκεί που σμίγονταν τα 
δευτερεύοντα ήταν καφέ. 

Φοιτήτρια 3 Ναι. 
Φοιτήτρια 1 Βασικά μαύρο. Σκούρο χρώμα. 
Φοιτήτρια 3 Άρα τι είναι δαμέ; 
Φοιτήτρια 2 Άσπρο. 
Φοιτήτρια 1 Όπως είναι η ανάμειξη των 3 βασικών που είναι άσπρο, 

είναι και η ανάμιξη των 3 δευτερευόντων. 
Φοιτήτρια 3 Εντάξει πάλι άσπρο. Άσπρο. 

 

Απόσπασμα 13. Αντιπαραβολή λειτουργίας των χρωμάτων στις βαφές με τη λειτουργία 
των χρωμάτων στο φως, μετά από επανειλημμένη παρακολούθηση της επίδειξης του 

πειράματος 4.1 από την ομάδα Β της ΠΟ3 
 

Μέσα από τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πείραμα 4.1, 

τεκμηριώνεται η σημασία εφαρμογής του ΠΕΕ, έναντι των οπτικογραφημένων επιδείξεων 

του ΠΕΕ. Η παροχή ευκαιριών στους μανθάνοντες για συνεχείς δοκιμές (διεξαγωγή όλων 

των δυνατών αναμείξεων έγχρωμων δεσμών φωτός ανά δύο και ανά τρία χρώματα σε 

σύνολο 6 διαφορετικών χρωμάτων), βοήθησε τους μανθάνοντες να εξοικειωθούν τόσο με 

την πειραματική διαδικασία όσο και με το επιστημονικό περιεχόμενο (αναγνώριση και 

ανάμειξη των κυρίων χρωμάτων στο έγχρωμο φως). Αντίθετα, φαίνεται πως η εφαρμογή 

οπτικογραφημένων επιδείξεων σύνθετων εικονικών πειραμάτων συνάδει με στρατηγικές 

παραδοσιακής μάθησης αντίστοιχων εννοιών στο Φως και Χρώμα και παρουσιάζει 

σημαντικές αδυναμίες στην ανάπτυξη και εμβάθυνση της εννοιολογικής κατανόησης στο 

συγκεκριμένο συγκείμενο.     

9.3.5.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 4.4 
 

Η διεξαγωγή του πειράματος 4.4 είχε ως προϋπόθεση την κατανόηση ουσιωδών εννοιών 

σε σχέση με τη διάδοση, την ανάκλαση και την απορρόφηση του φωτός κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες στο συγκεκριμένο πείραμα κατέδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στις 2 πειραματικές συνθήκες, γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται σε κάποιο βαθμό 

και στην περιεκτικότητα των προϋπάρχουσων γνώσεων που τίθενται ως προϋπόθεση για 

την κατανόηση του υποκείμενου φαινομένου (4.4). Συνεπώς, οι διαδικασίες που 
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ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο συγκεκριμένο πείραμα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ως 

προς τις συγκρίσεις των 2 πειραματικών συνθηκών, δεδομένης της αναγκαιότητας της 

προϋπάρχουσας κατανόησης των μανθανόντων στο συγκεκριμένο φαινόμενο (λειτουργία 

χρωματικών φίλτρων και πρίσματος σε σχέση με τη διάδοση του φωτός).  

 

Αρχικά, φαίνεται πως σε σχέση με τη δραστηριότητα της πρόβλεψης, οι μανθάνοντες και 

των 2 συνθηκών παρουσιάζουν ιδιαίτερη αδυναμία στη διατύπωση των προβλέψεων, η 

απουσία των οποίων φαίνεται να συνοδεύεται και από την ευκολία με την οποία τα άτομα 

έχουν πρόσβαση στο αποτέλεσμα του πειράματος τόσο μέσω του ΠΕΕ (ΟΕ4) όσο και 

μέσα από τις οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ. Από την άλλη, σε σχέση με τις 

παρατηρήσεις που διεξάγονται, δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφοροποίηση στο 

συγκεκριμένο πείραμα, λόγω της ανάγκης που προκύπτει τόσο από την ΟΕ4 όσο και από 

την ΠΟ3 για ενδελεχή παρατήρηση των χρωματικών φαινομένων που προκύπτουν μέσα 

από τη σειριακή ή ταυτόχρονη εφαρμογή των χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος. Η 

ΟΕ4 διεξήγαγε συνεχόμενες δοκιμές, αναπροσαρμόζοντας την πειραματική διάταξη ώστε 

να περιλαμβάνει, διαφορετικά χρωματικά φίλτρα, με διαφορετική σειρά και διαφορετικές 

αποστάσεις, με κύριο σκοπό τη συνεχόμενη συλλογή δεδομένων. Ταυτόχρονα, η ΠΟ3 

διεξήγαγε για αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρήσεις ενεργοποιώντας επανειλημμένα την 

οπτικογραφημένη επίδειξη του εικονικού πειράματος χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα 

επέμβασης ή χειρισμού οποιασδήποτε πειραματικής διάταξης. Η ΠΟ3 περιορίστηκε στην 

παθητική παρακολούθηση και συλλογή των δεδομένων από την επίδειξη του εικονικού 

πειράματος, γεγονός που φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστική σημασία στην επίτευξη 

κατανόησης στο συγκεκριμένο πείραμα. Η σημαντική διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε 

στο στάδιο της επεξήγησης ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες καταδεικνύει τη 

διαφορετική δυνατότητα που παρέχεται στις 2 ομάδες λόγω του πειραματικού μέσου. 

Μέσα από την παρακολούθηση των επεξηγήσεων που έδωσαν οι μανθάνοντες και στις 2 

συνθήκες, φαίνεται πως οι μανθάνοντες στην ΟΕ4, προσπαθούν επανειλημμένα να 

επεξηγήσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν στις διαφορετικές δοκιμές που 

διενεργούν, καταλήγοντας όμως σε ελλιπείς ή εναλλακτικές ιδέες. Το ίδιο συμβαίνει και 

στην ΠΟ3, με τη διαφορά όμως πως τα αποτελέσματα του πειράματος τα οποία 

παρέχονται μέσα από την εικονική επίδειξη του πειράματος, δεν τυγχάνουν της ίδιας 

επεξεργασίας με τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΟΕ4 (ΠΕΕ). Αναμενόμενα ήταν 

και τα αποτελέσματα της έκτασης των συζητήσεων που διεξάχθηκαν ανάμεσα στους 

μανθάνοντες για την πειραματική διαδικασία, αφού όπως ήταν αναμενόμενο τα άτομα της 

ΟΕ4, ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο με την πειραματική διαδικασία παρά τα άτομα της 
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ΠΟ3. Συγκεκριμένα, τα άτομα που παρακολούθησαν την επίδειξη του πειράματος, 

περιορίστηκαν στην περιγραφή της πειραματικής διάταξης όπως την είδαν στο 

οπτικογραφημένο στιγμιότυπο, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε χειροπιαστή εμπειρία με την 

εφαρμογή της. Από την άλλη, τα άτομα της ΠΟ3 είχαν έντονη την ανάγκη να συζητήσουν 

με το διδακτικό προσωπικό τις απορίες και τις ερωτήσεις που είχαν, στο διπλάσιο βαθμό 

απ’ ότι η ΟΕ4. Η ΟΕ4 λόγω της ενεργούς εμπλοκής της στο εικονικό εργαστήριο, είχε τη 

δυνατότητα να επιλύει αρκετές απορίες που προέκυπταν ad-hoc, μέσα από την 

επαλήθευση ή διάψευση των δοκιμών (υποθέσεων) της στην εικονική πειραματική 

διάταξη. Αντίθετα, η ΠΟ3 δεν είχε τη δυνατότητα να επιλύει οποιαδήποτε απορία 

προέκυπτε μέσα από την παρακολούθηση του πειράματος λόγω της αδυναμίας εφαρμογής 

της συγκεκριμένης πειραματικής διάταξης. Όσον αφορά στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν 

λόγω διδακτικού υλικού ή λόγω επέμβασης του διδακτικού προσωπικού, οι ομάδες στις 2 

πειραματικές συνθήκες δεν διαφοροποιήθηκαν. Μέσα από τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων καθώς και από την ενεργό ομιλία των φοιτητών κατά τη διάρκεια των 

εργασιών τους φαίνεται συνολικά πως οι μανθάνοντες της ΟΕ4 διεξήγαγαν πιο 

εκτεταμένες και πιο πλούσιες συζητήσεις από τους μανθάνοντες της ΠΟ3, γεγονός που 

φαίνεται να καθορίζεται έντονα από το πειραματικό μέσο που εφαρμόστηκε, αφού αρκετές 

από τις συζητήσεις των μανθανόντων αναλώθηκαν τόσο στην κατάλληλη διάταξη του 

πειράματος, όσο και στη διεκπεραίωση των επιπρόσθετων δοκιμών που απαιτήθηκαν στο 

πλαίσιο των συζητήσεων των ατόμων της ΟΕ4. 

 

Σε σχέση με τον τρόπο εργασίας των μανθανόντων φαίνεται πως τα άτομα της ΟΕ4 

συμπληρώνουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα φύλλα εργασίας τους, γεγονός που 

προκύπτει και από τις πλούσιες συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ομάδας. 

Φαίνεται πως η ΠΟ3 παρόλο που ασχολείται εξίσου με τη συνεχή παθητική παρατήρηση 

του πειράματος, όπως και η ΟΕ4 (η οποία εφαρμόζει ΠΕΕ), και παρουσιάζει ανάλογη 

έκταση στις συζητήσεις τόσο μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή όσο και με το 

διδακτικό προσωπικό, αναλώνεται σε αρκετές περιπτώσεις στην κατανόηση της 

πειραματικής διάταξης στην οποία δεν μπορεί να επέμβει για να πειραματιστεί με αυτή. 

Αντίθετα, προσπαθεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των υποκείμενων επιπρόσθετων 

υποθέσεων που δημιουργούνται κατά τις συζητήσεις, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

απόρριψης ή αποδοχής τους. Η κωδικοποίηση της προσοχής των μανθανόντων στη 

συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, στη χρήση του πειραματικού μέσου και στη συζήτηση 

με βάση όλους τους περιορισμούς που συνάντησαν τα άτομα της ΠΟ3, επιβεβαιώνει τα 
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αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν και στη δραστηριότητα των 2 πειραματικών 

συνθηκών. 

 

Η κωδικοποίηση των διαλόγων των μανθανόντων στις ομάδες, κατέδειξε ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα, τα οποία σε κάποιο βαθμό ερμηνεύουν το είδος των συζητήσεων που 

διεξάχθηκαν ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Το γεγονός ότι η ΠΟ3 διενέργησε 

περισσότερες ερωτήσεις από την ΟΕ4, δεν οδήγησε ούτε σε πιο πλούσια συζήτηση, αλλά 

ούτε σε βαθύτερη κατανόηση, όπως φαίνεται από την έκβαση του πειράματος. 

Συγκεκριμένα, η ΠΟ3 παρουσίασε περισσότερες επιστημονικά μη αποδεκτές απαντήσεις 

στις ερωτήσεις που διεξάχθηκαν, ενώ σε αρκετές από αυτές δεν υπήρξε συγκεκριμένη 

απάντηση, λόγω της αδυναμίας των μανθανόντων να πειραματιστούν για να ελέγξουν τις 

περιπτώσεις διάδοσης φωτός χρησιμοποιώντας χρωματικά φίλτρα ή το πρίσμα. Οι δύο 

ομάδες δεν παρουσίασαν διαφορές στις επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις και στις 

επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο του 

πειράματος. Παρόλα αυτά, οι απαντήσεις της ΟΕ4 πλαισιώθηκαν με περισσότερα σχόλια 

επιστημονικού περιεχομένου, γεγονός που βοήθησε περισσότερο τις συζητήσεις των 

μανθανόντων στην κατάληξη μιας κοινής ερμηνείας. Ταυτόχρονα, οι μανθάνοντες της 

ΟΕ4 αναγκάστηκαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο διάβασμα οδηγιών ώστε να 

βεβαιωθούν ότι κατανόησαν την εκφώνηση του πειράματος και τον τρόπο με τον οποίο 

έπρεπε να εργαστούν. Οι ομάδες της ΠΟ3 δεν μοιράστηκαν τις ίδιες ανησυχίες, αφού γι’ 

αυτούς η εκφώνηση του πειράματος αποτέλεσε τυπική διαδικασία την οποία θεώρησαν 

πως θα κατανοούσαν εντελώς με την παθητική παρακολούθηση της οπτικογραφημένης 

επίδειξης του. Οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις και τα σχόλια που διεξήχθηκαν από την ΟΕ4 

για την πειραματική διαδικασία ήταν αναμενόμενες, δεδομένης της ενασχόλησης των 

ομάδων στη συγκεκριμένη συνθήκη με τον ΠΕΕ. 

 

Γενικότερα, στο συγκεκριμένο πείραμα είναι ευδιάκριτη η απουσία τεκμηρίωσης των 

ελάχιστων προβλέψεων που διατυπώθηκαν, αφού οι μανθάνοντες φαίνεται να έχουν 

μειωμένες εμπειρίες σε σχέση με τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων και του 

πρίσματος στο πλαίσιο της διάδοσης του φωτός. Οι ελάχιστες τεκμηριώσεις που 

παρατηρήθηκαν, στηρίχθηκαν στην άμεση εμπειρία των ατόμων στο υφιστάμενο πείραμα, 

πριν από τη διεξαγωγή κάποιας ή κάποιων δοκιμών. Αναφορικά με την τεκμηρίωση των 

επεξηγήσεων που παρείχαν οι μανθάνοντες της ΟΕ4, όπως αναμενόταν στηρίχθηκαν 

κυρίως στα εμπειρικά δεδομένα που μάζεψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, σε 

αντίθεση με τις προσπάθειες των ατόμων της ΠΟ3, οι οποίες δεν στηρίχθηκαν σε δικές 
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τους ενέργειες, αλλά σε δεδομένα που δόθηκαν με συγκεκριμένες δοκιμές μέσα από τα 

οπτικογραφημένα στιγμιότυπα του εικονικού πειράματος. Η προσπάθεια τεκμηρίωσης των 

επεξηγήσεων και των 2 ομάδων επήλθε κυρίως μέσα από την εμπειρία του υφιστάμενου 

πειράματος, γεγονός αναμενόμενο εάν ληφθεί υπόψη η μειωμένη εμπειρία των ατόμων  

που συμμετείχαν στη διδακτική παρέμβαση με τη διερεύνηση αντίστοιχων φαινομένων 

(βλ. προβλέψεις).  

 

Μέσα από τη συνολική κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες, 

η σημαντική διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε στο στάδιο της επεξήγησης σε 

συνδυασμό με την ανάλυση των διαλόγων που έλαβαν χώρα καταδεικνύει και τη βαθύτερη 

κατανόηση εννοιών προηγούμενων κεφαλαίων από τα άτομα της ΟΕ4 έναντι των ατόμων 

της ΠΟ3. Αναλογικά, φαίνεται πως η ΠΟ3 παρουσίασε σημαντικά περισσότερες 

επιστημονικά μη αποδεκτές επεξηγήσεις σε σχέση με την ΟΕ4. Όσον αφορούσε στις 

συζητήσεις που διεξάχθηκαν φαίνεται πως αυτές διαφοροποιήθηκαν σε όλες τις 

περιπτώσεις που αφορούσαν στην πειραματική διαδικασία λόγω της ενεργού εμπλοκής 

των ατόμων της ΟΕ4 σε αυτή. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε σημαντική διαφοροποίηση 

στις συζητήσεις των ατόμων που προέκυψαν λόγων αποριών για το επιστημονικό 

περιεχόμενο, με τις ομάδες της ΠΟ3 να παρουσιάζουν εκτεταμένες προσπάθειες για 

κατανόηση των αποριών τους, σε σχέση με τις ομάδες της ΟΕ4. Η έλλειψη ευκαιριών 

συνεχούς διαπραγμάτευσης των ιδεών των ατόμων μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους 

είχε επίδραση στις συζητήσεις που διεξήγαγαν τα άτομα με το διδακτικό προσωπικό, με 

τρόπο που επηρεάστηκε τόσο το περιεχόμενο των συζητήσεων όσο και η έκτασή τους.  

 

Μέσα από το αναστοχαστικό ημερολόγιο και την κωδικοποίηση των εργασιών των 

μανθανόντων φάνηκε πως οι ομάδες της ΠΟ3, κατέληγαν συχνά (σε μεγαλύτερο βαθμό 

από την ΟΕ4) σε επιστημονικά μη αποδεκτές ερμηνείες σε σχέση με τις παρατηρήσεις που 

έπαιρναν από το οπτικογραφημένο στιγμιότυπο του πειράματος 4.4. Η απουσία της 

δυνατότητας του πειραματισμού και η έλλειψη αυθεντικών εμπειριών περιόρισε σε 

σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες των ατόμων για διατύπωση ερμηνευτικών μηχανισμών 

που να συνάδουν με τις παρατηρήσεις που διεξήγαγαν, ώστε να παρουσιάζεται ένα 

συγκροτημένο σκεπτικό για το υπό μελέτη φαινόμενο (βλ. απόσπασμα 14). 

 

Φοιτήτρια 1 Είπα ότι όπως έρχεται δαμέ έχει κόκκινο φως δαμέ. Το 
κόκκινο φως που έρχεται δαμέ εν φως. 

Φοιτήτρια 2 Ναι εν φως που έχει εν και να … 
Φοιτήτρια 1 Εν φως που θα μείνει. Τώρα να σκεφτούμε.  
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Φοιτήτρια 2 Ε το κόκκινο δηλαδή ήρθε που τούτο το κόκκινο δαμέ; 
Φοιτήτρια 3 Εν σαν να μας λαλεί ότι όλα αναμιγνύονται με όλα…ας 

πούμε το κόκκινο πάει παντού, το πράσινο πάει παντού, 
το πράσινο πάει παντού. Σημαίνει παντού δαμέ σε 
κάποια σημεία. 

Φοιτήτρια 2 Ε πως αναμιγνύεται με άλλα και γίνεται κόκκινο. Ναι 
έτσι όπως μας το είπε… 

Φοιτήτρια 3 Σαν να… και πρέπει να βγουν πάνω στην οθόνη όλοι οι 
συνδυασμοί του κόκκινο-πράσινου, πράσινο-μπλε. Εγώ 
έτσι κατάλαβα. 

Φοιτήτρια 2 Αν ήταν να είναι όλη η οθόνη το ίδιο χρώμα. 
Φοιτήτρια 1 Ε ναι. 
Φοιτήτρια 2 Εν και γίνεται έτσι πράγμα. 
Φοιτήτρια 3 Ε ναι εννοώ σου εν έβγαλα point. 
Φοιτήτρια 2 Εν τούτο που λαλεί η Άνθη. Τούτο το κόκκινο φως εν 

πρέπει να προήλθε από την κόκκινη λάμπα. Πρέπει… 
Φοιτήτρια 1 Την ώρα που χτυπά δαμέ και περνά δαμέ. Για να βγει 

δαμέ λιλά σημαίνει ότι δαμέ πρέπει να έχει κόκκινο φως 
οπωσδήποτε. Πού βρέθηκε δαμέ το φως;  

Φοιτήτρια 3 Έχει περίπτωση να μην έχει σχέση με φως; Εννοώ 
σου… 

Φοιτήτρια 1 Να είναι χρώμα; 
Φοιτήτρια 3 Ναι μπράβο, να είναι φως και να θεωρείται βαφή τούτο 

ας πούμε; Κόκκινη; 
Φοιτήτρια 1 Κόρη εν οι συνδυασμοί που βγαίνουνε που το κόκκινο 

και που τούτα τα χρώματα και το κόκκινο. 
Φοιτήτρια 2 Α Παναγία μου, δεν μπορώ να σκεφτώ. 
Φοιτήτρια 3 Η Μαρία είναι εκτός. 
Φοιτήτρια 2 Κόρη δαμέ ας πούμε εν κόκκινη η οθόνη. Γιατί είναι  

κόκκινη η οθόνη; Γιατί να μην σκεφτώ ότι στην οθόνη 
αναμιγνύονται τα χρώματα και ήταν να είναι άσπρη 
οθόνη οπόταν να βγει άλλο χρώμα. 

Φοιτήτρια 1 Κόρη επειδή έχουμε κόκκινο φίλτρο και περνά. Το 
κόκκινο εν πιο έντονο σε σχέση με τα άλλα 2 χρώματα. 

Φοιτήτρια 2 Πε μου κόρη. 
Φοιτήτρια 1 Επειδή έχουμε και κόκκινο φως και κόκκινη διαφάνεια 

σημαίνει ότι το κόκκινο εν πιο έντονο σε σχέση με τα 
άλλα χρώματα…Αν είχαμε δαμέ πράσινη διαφάνεια 
ήταν να βγαίνουν δαμέ άλλα χρώματα γιατί το πράσινο 
ήταν να πιο έντονο από τα άλλα. Εν μπορώ… 

 
Απόσπασμα 14. Εναλλακτικές ερμηνείες της ομάδας Α για το πείραμα 4.4, η οποία 

παρακολούθησε την οπτικογραφημένη επίδειξη του εικονικού πειράματος 
 
Στο απόσπασμα 14 παρουσιάζεται μια από τις επανειλημμένες προσπάθειες των ομάδων 

που εργάστηκαν με οπτικογραφημένες επιδείξεις πειραμάτων για ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στην οθόνη του εικονικού εργαστηρίου. Παρόλα 

αυτά, η απουσία της δυνατότητας του πειραματισμού καθορίζει το ερμηνευτικό πλαίσιο 

στο οποίο περιορίζονται οι μανθάνοντες με συνέπεια να ανακυκλώνουν συνεχώς 
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επιστημονικά μη αποδεκτές ερμηνείες. Ταυτόχρονα, τα άτομα των συγκεκριμένων ομάδων 

προσπαθούν να καταγράφουν με λεπτομέρεια τις παρατηρήσεις που διεξάγουν μέσα από 

τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα με αποτέλεσμα να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στο 

γράψιμο των παρατηρήσεων τους. Η αναφερόμενη συμπεριφορά ενδεχομένως να πηγάζει 

από την ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τις εργασίες των μανθανόντων στη συλλογή 

έτοιμων δεδομένων και στην αδυναμία διεξαγωγής του πειράματος για τη συλλογή των 

δεδομένων. 

   

Στην περίπτωση της εισαγωγής του πρίσματος στην πειραματική διάταξη, οι μανθάνοντες 

φαίνεται να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εξαγωγή των συμπερασμάτων σε σχέση με τις 

παρατηρήσεις που διεξάγουν και αναγκάζονται να επαναλάβουν σε αρκετές περιπτώσεις 

τις παρατηρήσεις τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις επανεκκινούν το οπτικογραφημένο 

στιγμιότυπο και παρακολουθούν προσεκτικά τις υφιστάμενες δοκιμές με χρωματικά 

φίλτρα και διαφορετικές ακτινοβολίες (διαφορετικού χρώματος) με απώτερο σκοπό την 

κατανόηση και την ερμηνεία του αποτελέσματος που παρατηρούν στην οθόνη (βλ. 

απόσπασμα 15). 

 

Φοιτήτρια 1 Το ξαναβάζεις λίγο από την αρχή; 
Φοιτήτρια 2 Ναι. πώς να το κάνουμε; Άτε. Το είδετε πρώτα άνοιξε… 
Φοιτήτρια 1 Πρώτα όλο κόκκινο. 
Φοιτήτρια 2 Πρώτα όλο κόκκινο ανοίγοντας το τούτο και μετά 

κίτρινο και μετά ματζέντα. 
Φοιτήτρια 1 Ναι αλλά κοίτα. Κόκκινο και κίτρινο, κόκκινο και 

πράσινο εδώ μας έβγαλε κίτρινο αλλά κάτω γιατί μας 
έβγαλε κόκκινο; Α διότι… 

Φοιτήτρια 2 Κόκκινο φανάρι. 
Φοιτήτρια 1 Γιατί το φίλτρο είπαμε ότι δίνει το χρώμα του στο φως. 
Φοιτήτρια 2 Α ναι μπράβο. Το φίλτρο. Να πούμε ότι είδαμε στην 

οθόνη 3 χρώματα. Κόκκινο, κίτρινο. 
Φοιτήτρια 1 Κοίτα, κοίτα  άναψε το κόκκινο εδώ είναι φίλτρο και 

εδώ είναι κίτρινο και εδώ είναι πάλι φίλτρο και είναι ο 
συνδυασμός. Σαν να περνά το χρώμα.  

Φοιτήτρια 2 Άρα αν περνά άλλο χρώμα, ότι χρώμα και να είναι το 
φως και να περάσει.  

Φοιτήτρια 1 Παίρνει το χρώμα του. 
Φοιτήτρια 2 Το χρώμα του φίλτρου. 

 

Απόσπασμα 15. Προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων της οθόνης της πειραματικής 
διάταξης μετά από επανέναρξη του οπτικογραφημένου στιγμιότυπου από τη Β ομάδα. 
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Στο απόσπασμα 15 παρουσιάζεται μια από τις πολλαπλές προσπάθειες των ατόμων της 

ΠΟ3 για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην οθόνη της πειραματικής 

διάταξης, όταν στην πορεία έγχρωμων φωτεινών δεσμών παρεμβάλλονται χρωματικά 

φίλτρα. Όπως φαίνεται στο απόσπασμα, οι δυσκολίες των ατόμων στο συγκεκριμένο 

ζήτημα δεν μπορούν να ξεπεραστούν με την απλή συζήτηση των έτοιμων παρατηρήσεων 

που λαμβάνουν από το οπτικογραφημένο στιγμιότυπο του πειράματος. 

   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στο 

περιεχόμενο των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις 2 πειραματικές συνθήκες, ειδικότερα 

ανάμεσα στους μανθάνοντες και το διδακτικό προσωπικό. Λόγω των σημαντικών 

δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι μανθάνοντες της ΠΟ3 για την ερμηνεία των 

παρατηρήσεων τους, το διδακτικό προσωπικό σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να 

συζητήσει με τους μανθάνοντες αρχικά τις παρατηρήσεις τους και έπειτα να παρέχει 

προβληματισμούς σε σχέση με τα αποτελέσματα του οπτικογραφημένου πειράματος. Σε 

αυτή την προσπάθεια το διδακτικό προσωπικό παρακολουθούσε σε κάποιες περιπτώσεις 

με τους μανθάνοντες τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα για να βεβαιώνεται πως οι 

μανθάνοντες ήταν συγκεντρωμένοι στη διεξαγωγή των κατάλληλων παρατηρήσεων. Η 

συγκεκριμένη ενέργεια του διδακτικού προσωπικού προέκυψε ως ανάγκη όταν τα άτομα 

της ΠΟ3 παρουσίασαν διαφωνίες στις παρατηρήσεις και επιπρόσθετα παρουσίασαν και 

επιστημονικά μη αποδεκτές παρατηρήσεις, τις οποίες ισχυρίστηκαν ότι διενέργησαν κατά 

την παρακολούθηση της επίδειξης του εικονικού πειράματος. Κατά τη διαδικασία 

παρακολούθησης της επίδειξης, οι μανθάνοντες φάνηκε να βοηθούνται από τη συζήτηση 

συγκεκριμένων στιγμιότυπων του πειράματος με το διδακτικό προσωπικό, για να εξάγουν 

κάποιες ερμηνείες. Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις όταν το διδακτικό προσωπικό 

έθετε ένα προβληματισμό και άφηνε την ομάδα να δουλέψει, τότε οι μανθάνοντες 

παρακολουθούσαν ξανά το οπτικογραφημένο στιγμιότυπο, με αποτέλεσμα να καταλήγουν 

ξανά σε επιστημονικά μη αποδεκτή ερμηνεία σε σχέση με τη λειτουργία των χρωματικών 

φίλτρων και του πρίσματος (βλ. απόσπασμα 16).  

 

Φοιτήτρια 1 Λαλεί μας χωρίζει το φως σε διάφορα χρώματα ή 
προσθέτει χρώματα στο φως;  

Φοιτήτρια 2 Χωρίζει. 
Άννα Όχι αν είναι κυανό θα του βάλει μπλε και πράσινο και 

κυανό. 
Φοιτήτρια 2 Ναι αλλά δεν προσθέτει χρώματα. 
Φοιτήτρια 3 Ναι το χωρίζει, το χωρίζει. 
Φοιτήτρια 1 Το χωρίζει. 
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Φοιτήτρια 3 Το χωρίζει. 
Φοιτήτρια 2 Δεν ξέρω αυτό το πράγμα το έχω χάσει εντελώς. 
Φοιτήτρια 3 Χωρίζει το φως σε… στα χρώματα που το αποτελούν. 
Φοιτήτρια 2 Τώρα μιλάμε για το πρίσμα; 
Φοιτήτρια 3 Και για τα 2 (χρωματικό φίλτρο και πρίσμα) αφού και 

τα 2 το ίδιο πράγμα κάνουν γιατί αν είχαμε ποδά κυανό 
ήταν να έβγαζε πάλι μπλε, πράσινο και κυανό και το ίδιο 
θα ήταν αν βάζαμε και μια διαφάνεια εδώ κυανό. 

Φοιτήτρια 2 Λες; 
Φοιτήτρια 3 Δε κυανό εδώ…έχουμε…δαμέ έχουμε κυανό και δαμέ 

έχουμε… 
Φοιτήτρια 2 Κοίτα αυτό πως το λένε; 
Φοιτήτρια 3 Η διαφάνεια; 
Φοιτήτρια 2 Η διαφάνεια απλά δίνει στο λευκό φως το χρώμα του. 

Μετά το πρίσμα κάνει την ανάλυση.  
Φοιτήτρια 3 Δεν είναι δείτε μετά την διαφάνεια. Και τα 2 χωρίζει τα 

σε χρώματα. 
Φοιτήτρια 1 Ναι. 
Φοιτήτρια 2 Ναι, αλλά κοίτα τώρα στην διαφάνεια έχουν πέσει όλα 

τα χρώματα ενώ εδώ πέρα υπάρχει μόνο το λευκό. 
Φοιτήτρια 1 Ναι μα αναλύει πάλι. 
Φοιτήτρια 3 Έχει σημασία λαλείς; 
Φοιτήτρια 1 Έχει. 
Φοιτήτρια 2 Δεν ξέρω. 

 

Απόσπασμα 16. Επιστημονικά μη αποδεκτή ερμηνεία μετά από πολλαπλή παρατήρηση 
του φαινομένου και μετά από συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό από την ομάδα Β της 

ΠΟ3 
 
Οι περισσότερες ερμηνείες ή προσπάθειες ερμηνειών που διεξάγονται από την ΠΟ3, όπως 

στο παράδειγμα της συζήτησης στο απόσπασμα 16, οι μανθάνοντες παρακολουθούν 

παράλληλα τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα. Οι μειωμένες επεξηγήσεις που παρέχονται 

στο διδακτικό προσωπικό με την ολοκλήρωση των εργασιών των ατόμων στο 

συγκεκριμένο πείραμα, ελλίπονται ολοκληρωμένου συνοπτικού σκεπτικού, αφού 

απουσιάζουν περιεκτικοί κανόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρωματικών 

φίλτρων και του πρίσματος. Ταυτόχρονα, κατά τη διατύπωση των εναλλακτικών 

ερμηνειών τους είναι προφανές πως τα άτομα της ΠΟ3 χρειάζονται υποστήριξη από το 

διδακτικό προσωπικό (ή και από επιπρόσθετο πειραματικό μέσο π.χ. ΠΕΕ) εάν πρόκειται 

να επιτευχθεί η εννοιολογική κατανόηση που στηρίζεται στην επίτευξη των μαθησιακών 

επιδιώξεων που τέθηκαν αρχικά. Αντίθετα, στην περίπτωση της ΟΕ4 (ΠΕΕ), καθώς 

προσπαθούν να διατυπώσουν τις ερμηνείες τους, οι μανθάνοντες ταυτόχρονα διενεργούν 

τις δοκιμές που απαιτούνται για διάψευση ή επιβεβαίωση των υποθέσεων τους με 

αποτέλεσμα, να παρουσιάζουν στο διδακτικό προσωπικό μια πιο τεκμηριωμένη ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων τους. Ανεξάρτητα από την εννοιολογική κατανόηση που 
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επιτυγχάνεται σε κάθε ομάδα, η ΟΕ4 φαίνεται να έχει επιπρόσθετα μεγαλύτερη 

μεταγνωστική επάρκεια στο υπό μελέτη συγκείμενο παρά την ΠΟ3. Εξάλλου, στην ΠΟ3 

αρκετές από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό αναλώθηκαν στην υπενθύμιση 

γνώσεων και ερμηνειών που οικοδομήθηκαν σε προηγούμενα στάδια του διδακτικού 

υλικού και αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως 

και Χρώμα. Γενικότερα, φαίνεται πως όλες οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν τόσο 

στις διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες όσο και στο περιεχόμενο των 

συζητήσεων των ομάδων των 2 συνθηκών, φαίνεται να επέδρασαν στην επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης στο συγκεκριμένο πείραμα. 

9.4.Εννοιολογική κατανόηση μετά από κάθε πείραμα  
 

Η εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε μετά από κάθε πείραμα πριν από 

οποιαδήποτε συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες 

τόσο στις ομάδες της ΟΕ4 όσο και στις ομάδες της ΠΟ3. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

μανθάνοντες κατέληγαν είτε σε εναλλακτικές ιδέες είτε σε ελλιπείς ιδέες μετά από την 

εργασία τους στις ομάδες και μεσολάβησαν οι συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, 

ώστε τα άτομα να καταλήξουν σε επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε σχέση με τις 

εννοιολογικές επιδιώξεις των υπό μελέτη πειραμάτων. 

 

Συγκεκριμένα, στο πείραμα 1.7-1.8 όλες οι ομάδες κατέληξαν σε επιστημονικά μη 

αποδεκτές ιδέες πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό υποστηρίζοντας πως 

η εφαρμογή ενός συνδυασμού νηματώδων λαμπτήρων θα προκαλούσε την εμφάνιση μιας 

φωτεινής περιοχής στην οθόνη που θα είχε τη μορφή του αναφερόμενου συνδυασμού, 

χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση (π.χ. δεν αναφέρθηκε οποιαδήποτε αντιστροφή του 

σχήματος της φωτεινής περιοχής). Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, οι μανθάνοντες 

θεώρησαν πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό, πως σε μια πειραματική 

διάταξη που συνδυάζεται ένας νηματώδης με ένα σημειακό λαμπτήρα, ο σημειακός 

λαμπτήρας δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα στην οθόνη, ερμηνεία 

που ανατρέπει το μηχανισμό ερμηνείας που οικοδόμησαν οι μανθάνοντες κατά τη διάρκεια 

της διεξαγωγής του πειράματος 1.7 (Ομάδα Α – ΠΕΕ). 

 

Στο πείραμα 2.2 στο οποίο οι μανθάνοντες καλέστηκαν να υπολογίσουν με ακρίβεια το 

μέγεθος και το σχήμα της σκιάς της ράβδου στην οθόνη, παρουσιάστηκαν ανάλογα 

αποτελέσματα, σε σχέση με την εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε πριν από τη 
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συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις, δεν 

διενεργήθηκε η απαιτούμενη πρόβλεψη σε σχέση με το μέγεθος και τη σκιά της ράβδου, 

και διεξάχθηκε αμέσως η παρατήρηση του φαινομένου, φαίνεται πως ούτε σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι ομάδες ήταν σε θέση να εντοπίσουν με ακρίβεια το μέγεθος της σκιάς της 

ράβδου πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

(Ομάδα Α-ΠΕΕ), οι μανθάνοντες συνυπολόγιζαν τις παρασκιές στη σκιά και προσπάθησαν 

να υπολογίσουν το μέγεθος της σκιάς μαζί με τις παρασκιές. Σε άλλες περιπτώσεις (ΠΟ3) 

οι μανθάνοντες δεν ήταν σε θέση να υπολογίσουν τη σκιά της  ράβδου, πριν συζητήσουν 

με το διδακτικό προσωπικό τον τρόπο με τον οποίο θα κατέληγαν στην επιστημονικά 

αποδεκτή γνώση. Φαίνεται πως οι οπτικογραφημένες επιδείξεις των εικονικών πειραμάτων 

προκαλούσαν ανασφάλεια στους μανθάνοντες και δεν πρόσφεραν σε αυτούς οποιοδήποτε 

ερέθισμα για την επίτευξη μιας διαγραμματικής αναπαράστασης της επιστημονικά 

αποδεκτής γνώσης σε σχέση με τη διάδοση του φωτός.     

 

Στο πείραμα 3.1 παρουσιάζεται μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες σε 

σχέση με την εννοιολογική κατανόηση που επιτεύχθηκε πριν από τη συζήτηση με το 

διδακτικό προσωπικό. Το συγκεκριμένο πείραμα αφορούσε στην αρχική αναγνώριση των 

χρωμάτων στις βαφές καθώς και των κύριων αναμείξεων τους. Οι ομάδες που εφάρμοσαν 

ΠΕΕ (ΟΕ4), παρουσίασαν τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες σε σχέση με τα κύρια 

χρώματα και τις αναμείξεις τους, πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό σε 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, οι ομάδες που παρακολούθησαν τις 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ (ΠΟ3), αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα 

στην προσπάθεια τους για κατάληξη σε ομόφωνα συμπεράσματα σε σχέση με κύρια 

χρώματα στις βαφές και στις μεταξύ τους αναμείξεις. Συγκεκριμένα, στη μια περίπτωση 

(ομάδα Α–επιδείξεις), οι μανθάνοντες δεν κατέληξαν ομόφωνα στα κύρια χρώματα των 

βαφών πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό, γιατί δεν ήταν σε θέση να 

πειραματιστούν με τις αναμείξεις των χρωμάτων και να διαμορφώσουν τους τόνους των 

χρωμάτων με τέτοιο τρόπο που να υποστηρίζεται η εξαγωγή ομόφωνων συμπερασμάτων. 

Από την άλλη, η ομάδα Β (ΠΟ3) παρουσίασε ελλιπή ιδέα σε σχέση με τα κύρια χρώματα 

στις βαφές, αφού παρόλο που οι μανθάνοντες αναγνώρισαν τα 3 κύρια χρώματα στις 

βαφές, δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν με ευκολία τις μεταξύ τους αναμείξεις και τη 

συμπεριφορά των χρωμάτων κατά τις αναμείξεις τους γενικότερα στις βαφές. Η συζήτηση 

με το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση και στις 2 ομάδες που 

παρακολούθησαν τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα του ΠΕΕ, για την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης στο κεφάλαιο των βαφών.  
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Το πείραμα 4.1 αποτέλεσε το εισαγωγικό πείραμα στο έγχρωμο φως και στόχευε στην 

αναγνώριση των κυρίων χρωμάτων στο φως και στις μεταξύ τους αναμείξεις. Συνεπώς, οι 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό που προηγήθηκαν σε σχέση με τα χρώματα στις 

βαφές, αποτέλεσαν τη βάση για την οικοδόμηση κατανόησης σε σχέση με την αναγνώριση 

και την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως. Τόσο στις ομάδες της ΟΕ4 όσο και στις 

ομάδες της ΠΟ3, παρουσιάστηκε ελλιπής κατανόηση με την ολοκλήρωση του πειράματος 

σε σχέση με τις ερμηνείες των ατόμων στις παρατηρήσεις που διεξήγαγαν, πριν από τις 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό. Συνολικά, σε όλες τις ομάδες, οι μανθάνοντες 

ήταν σε θέση να αναφέρουν τα κύρια χρώματα στο φως καθώς και τις μεταξύ τους 

αναμείξεις, κατηγοριοποιώντας τα χρώματα σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά. 

Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε μια αδυναμία της διατύπωσης του 

ορισμού για τα συμπληρωματικά χρώματα, η πλειοψηφία των ατόμων σε όλες τις ομάδες 

ήταν σε θέση να αναφέρει την επιστημονικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση των χρωμάτων 

στο φως πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, σε όλες τις 

ομάδες παρατηρήθηκε αδυναμία της κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του χρωματικού 

φίλτρου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία έγχρωμων δεσμών φωτός στην 

πειραματική διάταξη του 4.1. Η κατανόηση της λειτουργίας του χρωματικού φίλτρου δεν 

αποτέλεσε κύρια επιδίωξη του συγκεκριμένου πειράματος (μαθησιακή επιδίωξη του 

πειράματος 4.4), παρόλα αυτά δεν ήταν σε θέση κάποια από τις ομάδες να περιγράψει και 

να εξηγήσει τη λειτουργία του πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό (στις 

συζητήσεις του 4.1, έγινε απλή αναφορά των χρωματικών φίλτρων και δεν έγινε 

προσπάθεια επεξήγησης του τρόπου λειτουργίας του). Η παρόμοια συμπεριφορά των 

ατόμων της ΠΟ3 με τα άτομα της ΟΕ4 ενδεχομένως να στηρίζεται στις εκτεταμένες 

συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο κεφάλαιο 3 σε σχέση με τα χρώματα στις βαφές. 

Ταυτόχρονα, η απλότητα του συγκειμένου των αναμείξεων των χρωμάτων στο πείραμα 

4.1, φαίνεται να συνδυάζεται με την παρόμοια συμπεριφορά των ατόμων και στις 2 

συνθήκες (ειδικότερα σε σχέση με την ομοφωνία των μανθανόντων στις παρατηρήσεις 

των χρωματικών αναμείξεων). 

 

Αντίθετα, στο πείραμα 4.4 προέκυψαν διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με το πείραμα 

4.1, όσον αφορά στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης πριν από τη συζήτηση με το 

διδακτικό προσωπικό. Σε όλες τις ομάδες παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες στην 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων καθώς και του πρίσματος. 

Στην ΠΟ3 φαίνεται πως το πειραματικό μέσο που εφαρμόστηκε ήταν αδύνατο να στηρίξει 
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τους μανθάνοντες με τρόπο που να οδηγηθούν χωρίς οποιαδήποτε στήριξη στην 

οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών ερμηνειών σε σχέση με τις επιδιώξεις του 

πειράματος. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων, οι μανθάνοντες που 

παρακολούθησαν τις οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ, δεν ήταν σε θέση να 

ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα που έβλεπαν στην οθόνη της πειραματικής διάταξης και 

όσες φορές προσπάθησαν να διατυπώσουν μια ερμηνεία σε σχέση με τη λειτουργία των 

χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος στη διάδοση του φωτός, είτε εμφανίζονταν 

διαφωνίες στις παρατηρήσεις των μανθανόντων, είτε ασυμφωνίες στις παρατηρήσεις και 

τους ερμηνευτικούς μηχανισμούς που πρότειναν, είτε παρουσιάζονταν αδυναμίες 

επιβεβαίωσης ή διάψευσης των υποθέσεων τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνεται πως το 

πειραματικό μέσο (επίδειξη εικονικού πειράματος) συνδέεται με την αδυναμία των 

ατόμων των ομάδων να καταλήξουν στην οικοδόμηση και διατύπωση μιας κοινής 

ερμηνείας. Από την άλλη, ανάλογη δυσκολία παρουσιάστηκε και στις ομάδες της ΟΕ4 σε 

σχέση με τη διατύπωση μιας κοινής εξήγησης για το διαχωρισμό της λειτουργίας των 

χρωματικών φίλτρων και του πρίσματος στη διάδοση του φωτός. Σε μια από τις 2 ομάδες 

της ΟΕ4, δεν παρουσιάζεται ξεκάθαρο σκεπτικό αναφορικά με τη λειτουργία των 

χρωματικών φίλτρων και οι μανθάνοντες πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό 

προσωπικό περιορίζονται στην ερμηνεία που υποστηρίζει πως τα χρωματικά φίλτρα 

προσθέτουν χρώματα στο φως. Παρόλα αυτά, μετά τη συζήτηση με το διδακτικό 

προσωπικό οι μανθάνοντες καταλήγουν στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. Από την άλλη, 

η δεύτερη ομάδα της ΟΕ4 (ομάδα Β), παρουσιάζει επιστημονικά αποδεκτή αλλά ελλιπή 

γνώση πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό (η μοναδική ομάδα που 

παρουσιάζει επιστημονικά αποδεκτή γνώση πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό 

προσωπικό). Συγκεκριμένα, οι μανθάνοντες διαχωρίζουν τη λειτουργία των χρωματικών 

φίλτρων και του πρίσματος αναφέροντας πως τα φίλτρα αφαιρούν χρώματα από το φως, 

ενώ το πρίσμα διαχωρίζει τα χρώματα στο έγχρωμο φως. Παρόλα αυτά, η τεκμηρίωση της 

αναφερόμενης θέσης είναι ελλιπής, αφού δεν αναφέρεται κάποιος κανόνας στην 

περίπτωση της εφαρμογής των δευτερευόντων χρωματικών φίλτρων στην πορεία διάδοσης 

του φωτός. Για τη αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων και τη 

διατύπωση ενός γενικού κανόνα για τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων και του 

πρίσματος απαιτήθηκε η ολοκλήρωση της συζήτησης με το διδακτικό προσωπικό.  

 

Συνολικά, φαίνεται πως σε όλες τις ομάδες σε όλα τα πειράματα, οι συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό διαδραμάτισαν καθοριστική σημασία στη οικοδόμηση 

εννοιολογικής κατανόησης στο έγχρωμο φως. Αντίθετα, η οικοδόμηση εννοιολογικής 
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κατανόησης στις ομάδες των 2 πειραματικών συνθηκών φαίνεται να είναι ελλιπής πριν τις 

αναφερόμενες συζητήσεις. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του ΠΕΕ φαίνεται να υπερτερεί 

στην στήριξη των μανθανόντων για την επεξεργασία ιδεών και την οικοδόμηση 

επιστημονικής γνώσης, έναντι των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, μέσα από τη 

χρήση των οποίων παρουσιάστηκαν σημαντικές αδυναμίες στην επίλυση εννοιολογικών 

δυσκολιών των μανθανόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ 
ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ, ΤΟΥ ΠΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΕ 
 

10.1.Περιγραφή και σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την 
εφαρμογή του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ 
και του ΠΕΕ 
 

Οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών 

πειραματικών μέσων συνδέονται άμεσα με τις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. Συνεπώς, η 

κωδικοποίηση, η περιγραφή και η σύγκριση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες, καταδεικνύει σημαντικές 

διαφοροποιήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ομοιότητες, στον τρόπο εργασίας των 

μανθανόντων στις ομάδες τους. Όπως και στις προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, οι 

διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα των 2 

συνθηκών σε κάποιο βαθμό ερμηνεύονται και συνδέονται με τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο των εργασιών τους για την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί, 

αντιστοιχεί στην ανάλυση 6 ομάδων που ανήκουν σε 3 διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες σύμφωνα με το πειραματικό μέσο που εφαρμόστηκε (2 ομάδες αντιστοιχούν σε 

κάθε πειραματική συνθήκη). Συγκεκριμένα, από την ΟΕ3 επιλέγηκαν τυχαία 2 ομάδες 

(εφαρμογή ΠΠΕ), από την ΟΕ4 επιλέγηκαν άλλες 2 ομάδες (εφαρμογή ΠΕΕ) και από την 

ΠΟ4 επιλέγηκαν τυχαία άλλες 2 ομάδες  (συνδυασμός ΠΠΕ και ΠΕΕ). 

 

Μέσα από την ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως προέκυψαν από τα 

πειραματικά δοκίμια, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το Φως και Χρώμα υπέρ της ΠΟ4 που εφάρμοσε 

το στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αξιοποιώντας όλες τις μοναδικές 

δυνατότητες των 2 πειραματικών μέσων με στοχευμένο τρόπο (βλ. μεθοδολογία). Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα 

ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, αφού μέχρι τώρα, δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες που 
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να συνδυάζουν τον ΠΠΕ με τον ΠΕΕ στη βάση μιας προκαθορισμένης μεθοδολογίας. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περεταίρω διερεύνηση των διαδικασιών 

που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τη διάρκεια των εργασιών τους στις ομάδες, ώστε 

να διαφανούν ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ή ομοιότητες ανάμεσα στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες που να συνδέονται και σε κάποιο βαθμό να δικαιολογούν τα 

αναφερόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Η επιλογή των πειραμάτων για κωδικοποίηση και 

ανάλυση στηρίζεται στο ίδιο σκεπτικό επιλογής των πειραμάτων στην προηγουμένη 

ερευνητική προσπάθεια (σύγκριση διαδικασιών ΠΕΕ και οπτικογραφημένων επιδείξεων 

του ΠΕΕ). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται περιγραφικά όλες οι διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες σε κάθε ομάδα σε κάθε πειραματική συνθήκη, σύμφωνα με 

το έντυπο κωδικοποίησης που εφαρμόστηκε (βλ. μεθοδολογία).  Η περιγραφή και η 

σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την εργασία των μανθανόντων και 

στις 3 πειραματικές συνθήκες αποσκοπεί στην απάντηση του ακόλουθου ερευνητικού 

ερωτήματος: Ποιες διαδικασίες ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά την εργασία σε ομάδες 

(ΠΠΕ, ΠΕΕ ή στοχευμένου συνδυασμού ΠΠΕ & ΠΕΕ) για την οικοδόμηση εννοιολογικής 

κατανόησης; 

10.2.Διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου συνυδασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 
 

Η κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες περιέλαβε τους 9 

άξονες (με τις υποκατηγορίες τους) που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 2 ερευνητικές 

προσπάθειες (π.χ. σύγκριση διαδικασιών ΠΕΕ και οπτικογραφημένων επιδείξεων ΠΕΕ). 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση και η ανάλυση των διαδικασιών που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες σε 5 πειράματα του διδακτικού υλικού (πειράματα 1.8, 2.2, 

3.1, 4.1 και 4.4). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

κωδικοποίηση των διαδικασιών των μανθανόντων και διεξάγονται οι αντίστοιχες 

συγκρίσεις ανάμεσα στις 3 διαφορετικές συνθήκες. 

10.2.1.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 1.8 
 

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες των ομάδων και γενικότερα 

στις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στις 3 πειραματικές συνθήκες ήταν οι περισσότερες 

στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια (σε σύγκριση με τις 2 ερευνητικές  προσπάθειες 

που προηγήθηκαν). Στον Πίνακα 84 παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι ομάδες σε κάθε πειραματική συνθήκη για το Πείραμα 1.8 του κεφαλαίου 
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1 του διδακτικού υλικού και στη συνέχεια περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις που 

προέκυψαν κατά την εργασία των ομάδων στο συγκεκριμένο πείραμα. Οι ομάδες ΟΕ3 

(ΠΠΕ), ΟΕ4 (ΠΕΕ) και ΠΟ4 (ΠΠΕ+ΠΕΕ), διαφοροποιούνται σημαντικά και στα 3 στάδια 

της πειραματικής διαδικασίας: πρόβλεψη, παρατήρηση και επεξήγηση.  

 

Αρχικά, οι ομάδες της ΠΟ4 φαίνεται να διεξάγουν τις λιγότερες προβλέψεις, σε αντίθεση 

με τις ομάδες ελέγχου που διατυπώνουν περισσότερες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, η ΟΕ4 

φαίνεται να ασχολείται περισσότερο από όλες τις ομάδες με τη διατύπωση των 

προβλέψεων. Αντίθετα, κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων και κατά την οικοδόμηση 

των επεξηγήσεων, οι μανθάνοντες της ΠΟ4 διατυπώνουν τις περισσότερες παρατηρήσεις 

σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου και φαίνεται να ασχολούνται σε σημαντικά μεγαλύτερο 

βαθμό με την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους στη βάση των παρατηρήσεων που είχαν 

διεξαχθεί. Αναφορικά με τη διεξαγωγή των συζητήσεων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των 

εργασιών όλων των ομάδων παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κάποιες 

διαφοροποιήσεις. Παρόλο, που δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 

πειραματικές συνθήκες σε σχέση με την έκταση των συζητήσεων των ατόμων για την 

πειραματική διαδικασία, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις συζητήσεις που 

οφείλονταν στα σημεία ελέγχου του διδακτικού υλικού και στις συζητήσεις που 

προέκυψαν λόγω επέμβασης του διδακτικού προσωπικού στο συγκεκριμένο πείραμα. 

Φαίνεται πως η ΟΕ4 (ΠΕΕ) παρουσίασε τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό στο σημείο ελέγχου του συγκεκριμένου πειράματος, ενώ αντίθετα στην 

περίπτωση της ΠΟ4 το διδακτικό προσωπικό επενέβηκε περισσότερες φορές στις εργασίες 

των ατόμων σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Στην περίπτωση των συζητήσεων που 

προέκυψαν λόγω αποριών των μανθανόντων, στο αναφερόμενο πείραμα δεν 

παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις που να μπορούν να αποδοθούν στην 

εφαρμογή της διαφορετικής πειραματικής συνθήκης. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η διατύπωση των άσχετων σχολίων κατά την εργασία των ομάδων στην 

περίπτωση της εφαρμογής του ΠΕΕ (ΟΕ4), κατά την οποία οι μανθάνοντες ασχολούνται 

σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό με σχόλια που δεν σχετίζονται με το υπό μελέτη συγκείμενο, 

απ’ ότι οι ομάδες ΟΕ3 και ΠΟ4. Ταυτόχρονα, η ομάδα ΟΕ3 (ΠΠΕ) διατυπώνει 

περισσότερα σχόλια άσχετου περιεχομένου από την ΠΟ4 (ΠΠΕ+ΠΕΕ). Συνολικά, η 

έκταση ομιλίας των μανθανόντων στην περίπτωση εφαρμογής του ΠΠΕ ήταν η μικρότερη 

σε σχέση με τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4. Αντίθετα, η έκταση ομιλίας του διδακτικού 

προσωπικού δεν φαίνεται να διαφοροποιείται λόγω πειραματικής συνθήκης, αλλά η 
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οποιαδήποτε διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως σε ιδιαίτερες συμπεριφορές συγκεκριμένων 

ομάδων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 

Αναφορικά με την προσοχή των μανθανόντων κατά την έκβαση του πειράματος 1.7–1.8, 

φαίνεται πως οι μανθάνοντες της ΠΟ4 ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους σε σχέση με τις ομάδες ΟΕ3 και ΟΕ4. Από την 

άλλη, η εφαρμογή του εικονικού εργαστηρίου από τους μανθάνοντες όπου χρειάστηκε 

στην περίπτωση του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, δεν 

διαφοροποιείται σε σχέση με την έκταση εφαρμογής του σε σύγκριση με την ΟΕ4. Από 

την άλλη, η προσοχή των μανθανόντων κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ στην ΠΟ4 φαίνεται 

να επεκτείνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την προσοχή που επέδειξαν κατά την 

αντίστοιχη εφαρμογή του ΠΠΕ στην ΟΕ3. Ταυτόχρονα, η προσοχή των μανθανόντων στις 

ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4 ήταν στραμμένη στις συζητήσεις είτε μεταξύ τους, είτε μεταξύ των 

μανθανόντων και του διδακτικού προσωπικού, σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ομάδες της 

ΟΕ3 (ΠΠΕ). Σε σχέση με την προσοχή των ατόμων στη διατύπωση άσχετων σχολίων, 

φαίνεται πως η ομάδα που εφάρμοσε τον ΠΕΕ (ΟΕ4) παρουσίασε τα περισσότερα άσχετα 

σχόλια κατά τις εργασίες των μανθανόντων της, σε σχέση με τις άλλες 2 ομάδες. Αντίθετα, 

οι ομάδες της ΠΟ4 απέδωσαν ελάχιστη προσοχή σε σχέση με τη διατύπωση άσχετων 

σχολίων κατά την εργασία τους στις ομάδες, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου.  

 

Σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν αναφορικά με το είδος των διαλόγων που 

εμφάνισαν οι ομάδες στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Αρχικά, φαίνεται πως οι 

ομάδες της ΠΟ4 διατύπωσαν τις περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο σε σύγκριση με τις ομάδες ΟΕ3 και ΟΕ4 και όπως ήταν αναμενόμενο, 

παρουσίασαν ταυτόχρονα τις περισσότερες απαντήσεις (επιστημονικά αποδεκτές ή μη) σε 

σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Ταυτόχρονα, οι ομάδες της ΠΟ4 παρουσίασαν τις 

περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο της λειτουργίας των σημειακών και των εκτεταμένων πηγών φωτός στις 

αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις, ενώ η ΟΕ4 παρουσίασε περισσότερες επιστημονικά 

αποδεκτές δηλώσεις από την ΟΕ3. Αναφορικά με τις επιστημονικά μη αποδεκτές 

δηλώσεις η ΟΕ3 παρουσίασε τις λιγότερες, συγκριτικά με τις άλλες δύο πειραματικές 

συνθήκες (ΟΕ4 και ΠΟ4). Παρόλα αυτά, η ΟΕ3 παρουσίασε συνολικά τις λιγότερες 

δηλώσεις επιστημονικού περιεχομένου. Αναφορικά με τη διατύπωση σχολίων 

επιστημονικού περιεχομένου, η ΟΕ4 φαίνεται να διατυπώνει τα λιγότερα σχόλια σε 

σύγκριση με τις άλλες ομάδες, ενώ η ΠΟ4 διατυπώνει τα περισσότερα σχόλια κατά τις 
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εργασίες της στο συγκεκριμένο πείραμα. Σε σχέση με το διάβασμα των οδηγιών δεν 

παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών 

πειραματικών συνθηκών. Από την άλλη, κωδικοποιώντας το είδος των διαλόγων στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες, φαίνεται πως η ΟΕ4 παρουσιάζει στους διαλόγους 

της τα περισσότερα άσχετα με την εργασία της σχόλια, αποτέλεσμα που συνάδει με την 

παράλληλη κωδικοποίηση των εργασιών των μανθανόντων και στις άλλες κατηγορίες (π.χ. 

προσοχή των μανθανόντων). Ταυτόχρονα, οι ομάδες της ΟΕ4 καταναλώνουν τις 

περισσότερες δηλώσεις στο πλαίσιο της διαδικαστικής οργάνωσης των εργασιών τους σε 

σχέση με την αντίστοιχη οργάνωση των εργασιών της ΟΕ3 και της ΠΟ4. Επιπρόσθετα, 

παρόλο που η ΠΟ4 παρουσιάζει τις περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με την πειραματική 

διαδικασία που ακολουθούν οι μανθάνοντες στις ομάδες τους, οι ομάδες των 

διαφορετικών συνθηκών δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με τις απαντήσεις που 

παρουσιάζουν για την πειραματική διαδικασία (επιστημονικά αποδεκτές ή μη), παρά μόνο 

διαφοροποιούνται στη διατύπωση σχολίων σε σχέση με την πειραματική διαδικασία με 

την ΠΟ4 να παρουσιάζει τα περισσότερα σχόλια.  

 

Αναφορικά με την τεκμηρίωση των προβλέψεων, φαίνεται πως όλες οι ομάδες σε όλες τις 

πειραματικές συνθήκες, τεκμηριώνονται στο πλαίσιο των προηγούμενων πειραμάτων του 

διδακτικού υλικού και όχι στη βάση προηγούμενων γνώσεων ή εμπειριών. Οι ομάδες των 

ΟΕ3 και ΟΕ4 τεκμηριώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις προβλέψεις τους σε σχέση με την 

ΠΟ4, τόσο σε επιστημονικά αποδεκτό επίπεδο όσο και σε επιστημονικά μη αποδεκτό 

επίπεδο. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα συνδέονται με την τεκμηρίωση των 

επεξηγήσεων, οι οποίες οικοδομούνται κυρίως στο πλαίσιο είτε υφιστάμενων πειραμάτων 

είτε προηγούμενων πειραμάτων του διδακτικού υλικού. Η ΠΟ4 που παρουσίασε στις 

εργασίες της μικρότερη προσπάθεια για τεκμηρίωση των προβλέψεων της, παρουσίασε τη 

μεγαλύτερη προσπάθεια για τεκμηρίωση των επεξηγήσεων της μέσα από τα πειραματικά 

δεδομένα τόσο του υφιστάμενου πειράματος όσο και προηγούμενων πειραμάτων, 

παράλληλα σε επιστημονικά αποδεκτό αλλά και σε επιστημονικά μη αποδεκτό επίπεδο.  
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Πίνακας 84. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο πείραμα 1.8 
        

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΠΕ ΠΕΕ ΠΠΕ & ΠΕΕ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

Δραστηριότητα  Πρόβλεψη 155 85 248 298 37 31 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 10 19 9 20 65 7 
 Άμεση παρατήρηση 9 33 5 5 36 96 
 Επεξήγηση 17 82 36 31 261 302 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 134 140 239 223 120 184 
 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ 63 13 7 11 178 183 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 51 112 235 36 155 30 
 Άσχετο 42 88 114 186 13 39 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 376 466 706 693 674 694 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 126 111 185 130 191 178 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 6 26 51 40 110 93 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 0 0 4 6 1 35 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 2 11 0 0 35 70 

 Συζήτηση 449 452 725 579 704 633 
 Άσχετο 45 89 120 201 15 40 
Είδος Διαλόγου Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 37 38 43 42 79 98 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό 

περιεχόμενο 8 9 16 19 20 15 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 93 87 88 83 134 162 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 24 35 57 42 89 112 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  12 15 50 30 54 22 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 119 75 63 35 135 136 
 Διάβασμα οδηγιών 11 16 9 18 7 19 
 Αστεία/Άσχετα 63 108 189 253 61 64 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 50 148 349 260 160 109 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 31 14 8 18 41 56 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 25 22 10 13 16 19 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 5 0 1 2 2 2 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 24 10 5 8 67 58 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά αποδεκτή 32 41 50 45 18 12 
Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά μη αποδεκτή 22 20 59 47 0 1 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–Έγκυρη 10 12 23 9 77 93 
Υφιστάμενο πείραμα–Μη έγκυρη 2 8 1 2 55 25 

 Προηγούμενο πείραμα–Έγκυρη 0 1 7 22 47 61 
 Προηγούμενο πείραμα–Μη έγκυρη 3 0 3 4 10 1 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Έγκυρη 0 0 0 0 1 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Μη έγκυρη 0 0 8 0 0 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 38 41 50 45 18 12 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 22 20 59 47 0 1 
Κατάλληλη παρατήρηση 5 8 5 5 11 23 

 Λανθασμένη παρατήρηση 0 0 0 0         8 9 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 10 12 28 29 125 153 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 3 8 10 5 65 26 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 106 132 209 179 113 184 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 25 8 21 44 7 3 

 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 6 7 0 9 155 182 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 57 6 1 2 22 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 51 102 226 10 148 0 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 3 0 16 24 8 41 Γε
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Τα αποτελέσματα των προσπαθειών των ομάδων για τεκμηρίωση των προβλέψεων αλλά 

και των επεξηγήσεων τους παρουσιάζονται σε επίπεδο κωδικοποίησης των διαδικασιών 

των ομάδων σε επιστημονικά αποδεκτές και επιστημονικά μη αποδεκτές διαδικασίες. Οι 

ομάδες ΟΕ3 και ΟΕ4, παρουσίασαν τις περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές προβλέψεις 

και τις περισσότερες επιστημονικά μη αποδεκτές προβλέψεις σε σύγκριση με την ΠΟ4. 

Από την άλλη, οι ομάδες της ΠΟ4 διεξήγαγαν τις περισσότερες παρατηρήσεις 

(κατάλληλες και ακατάλληλες) και όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα παρουσίασαν τη 

μεγαλύτερη προσπάθεια στην οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων, 

εμφανίζοντας εκτεταμένες συζητήσεις στο πλαίσιο επιστημονικά αποδεκτών ή μη 

επεξηγήσεων της λειτουργίας διαφορετικών ειδών φωτεινών πηγών και διαφραγμάτων 

στις πειραματικές διατάξεις του πειράματος 1.7-1.8. 

 

Αναφορικά με το είδος των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό, η ομάδα ΟΕ4 (ΠΕΕ) 

παρουσίασε τις μεγαλύτερες συζητήσεις σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο στα 

σημεία ελέγχου του διδακτικού υλικού, ενώ η ΠΟ4 παρουσίασε την πιο εκτεταμένη 

συζήτηση κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο των εργασιών της 

ομάδας στο συγκεκριμένο πείραμα για το επιστημονικό περιεχόμενο. Η ΟΕ4 παρουσίασε 

επίσης τις μεγαλύτερες συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία σε σχέση με τις άλλες 

ομάδες. Σε συζητήσεις που είχαν σημείο αφετηρίας απορίες ή ερωτήσεις των μανθανόντων 

τόσο για το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και για την πειραματική διαδικασία δεν 

παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες που να καθιστούν 

μοτίβα συμπεριφορών ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 

 

Συνολικά, μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αναπτύχθηκε εννοιολογική 

κατανόηση σε όλες τις ομάδες σε σχέση με τη λειτουργία σημειακών και εκτεταμένων 

πηγών φωτός. Παρόλα αυτά, πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, δεν 

υποστηρίχθηκε από οποιαδήποτε ομάδα, η επιστημονικά αποδεκτή ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση εκτεταμένων πηγών φωτός, όπως είναι ο 

νηματώδης λαμπτήρας. Μόνο μια ομάδα της ΠΟ4 εξέφρασε μια επιστημονικά αποδεκτή 

αλλά ελλιπή ιδέα σε σχέση με τα αποτελέσματα του συνδυασμού 2 εκτεταμένων φωτεινών 

πηγών στην οθόνη, αναγνωρίζοντας τη φωτεινή περιοχή που σχηματίζεται 

(αντεστραμμένο σχήμα Τ), αλλά χωρίς να μπορεί να εφαρμόσει το ίδιο σκεπτικό σε μια 

καινούρια κατάσταση (άσκηση 1.8). Συγκεκριμένα οι ομάδες της ΟΕ3, πριν από τη 

συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό δεν αναγνωρίζουν την ιδέα αντικατάστασης μιας 

σειράς σημειακών λαμπτήρων από μια εκτεταμένη πηγή φωτός και αναφέρονται κυρίως 
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στην ένταση της φωτεινής περιοχής και στο ρόλο που ενδεχομένως να έχει το σχήμα της 

οπής στο σχήμα της φωτεινής περιοχής. Παράλληλα, οι ομάδες της ΟΕ4, αναγνωρίζουν το 

σχήμα που θα έχει η φωτεινή περιοχή στην οθόνη με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών 

φωτός, ωστόσο δεν μπορούν να εφαρμόσουν την ιδέα σχηματισμού της φωτεινής περιοχής 

σε οποιαδήποτε καινούρια κατάσταση. Από την άλλη, παρόλο που η μια ομάδα της ΠΟ4 

προσέγγισε την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα, η άλλη ομάδα δεν κατανόησε τον τρόπο με 

τον οποίο το φως διαδίδεται από μια εκτεταμένη πηγή φωτός μέσα από την οπή του 

διαφράγματος και πως καταλήγει στην οθόνη. Γενικότερα, φαίνεται πριν από τη συζήτηση 

με το διδακτικό προσωπικό πως οι ομάδες της ΠΟ4 προσεγγίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

την επιστημονικά αποδεκτή ιδέα από τις ομάδες ελέγχου, ΟΕ3 και ΟΕ4.        

10.2.2.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 2.2 
 

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο του πειράματος 2.2 ανάμεσα στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες ήταν μικρότερης εμβέλειας σε σχέση με τις 

διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στο πείραμα 1.7-1.8. Στον Πίνακα 85 

παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες σε κάθε πειραματική 

συνθήκη για το πείραμα 2.2 του κεφαλαίου 2 του διδακτικού υλικού και στη συνέχεια 

περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν κατά την εργασία των ομάδων στο 

συγκεκριμένο πείραμα. Οι ομάδες ΟΕ3 (ΠΠΕ), ΟΕ4 (ΠΕΕ) και ΠΟ4 (ΠΠΕ + ΠΕΕ), 

διαφοροποιούνται σημαντικά στο στάδιο της παρατήρησης του συγκεκριμένου 

πειράματος. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η ΠΟ4 παρουσιάζει περισσότερες παρατηρήσεις 

σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, παρόλο που στο συγκεκριμένο πείραμα εφάρμοσε ΠΕΕ 

(όπως και η ΟΕ4). Αντίθετα, στο στάδιο των προβλέψεων ή των επεξηγήσεων δεν 

παρουσιάζονται διαφορές ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να αποδοθούν στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, σε σχέση με τις συζητήσεις που 

έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο πείραμα τόσο για την πειραματική διαδικασία όσο και για 

το επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος (λόγω διδακτικού υλικού, λόγω αποριών, ή 

λόγω επέμβασης του διδακτικού προσωπικού) οι ομάδες σε όλες τις πειραματικές 

συνθήκες δεν διαφοροποιούνται στη βάση κάποιου μοτίβου, αλλά όποιες διαφορές 

παρουσιάζονται οφείλονται σε διαφοροποιήσεις συμπεριφορών ανάμεσα στις ομάδες και 

όχι στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει ανάμεσα στην έκταση 

ομιλίας των μανθανόντων και του διδακτικού προσωπικού στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. 
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Αναφορικά με την προσοχή των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, αυτή 

φαίνεται να διαφοροποιείται κυρίως στην εφαρμογή του πειραματικού μέσου, όπου η ΠΟ4 

φαίνεται να εφαρμόζει σε μεγαλύτερο βαθμό το εικονικό εργαστήριο από ότι η ΟΕ3 το 

πραγματικό εργαστήριο ή η ΟΕ4 αντίστοιχα το εικονικό εργαστήριο. Αντίθετα, δεν 

παρουσιάζεται κάποια διαφορά ανάμεσα στην προσοχή των ομάδων στη συμπλήρωση των 

φύλλων εργασίας καθώς και στην έκταση των συζητήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του πειράματος 2.2, η οποία θα μπορούσε μετέπειτα να συνδεθεί με την εφαρμογή 

διαφορετικού πειραματικού μέσου. Οι διαφορετικές ομάδες που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε επίπεδο πειραματικής συνθήκης σε 

σχέση με το είδος των διαλόγων που διεξήγαγαν, αφού μέσα από τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 85 φαίνεται πως δεν παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο μοτίβο στη διεξαγωγή 

ερωτήσεων, απαντήσεων, σχολίων ή δηλώσεων που να σχετίζονται με το επιστημονικό 

περιεχόμενο ή την πειραματική διαδικασία ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών 

συνθηκών. Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην οργάνωση των εργασιών των 

μανθανόντων και το διάβασμα των οδηγιών.   

 

Οι ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4 που εφάρμοσαν ΠΕΕ στο συγκεκριμένο πείραμα, παρουσίασαν 

μια τάση για διεξαγωγή μεγαλύτερης προσπάθειας για τεκμηρίωση των προβλέψεων που 

διεξήγαγαν πριν τον πειραματισμό. Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των τεκμηριώσεων 

που αναφέρθηκαν σχετίζονταν με προηγούμενα πειράματα, αφορούσαν κυρίως 

επιστημονικά μη αποδεκτές ιδέες. Διαφορετικά αποτελέσματα προέκυψαν κατά την 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων αφού όπως φαίνεται η ΠΟ4 παρουσίασε τις μεγαλύτερες 

προσπάθειες για τεκμηρίωση των επεξηγήσεων της, η πλειονότητα των οποίων αφορούσαν 

σε επιστημονικά αποδεκτές ιδέες οι οποίες σχετίζονταν με το υφιστάμενο πείραμα (2.2). 

Ελάχιστες ήταν οι προσπάθειες τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων στη βάση προηγούμενων 

πειραμάτων, η πλειοψηφία των οποίων διεξάχθηκε και πάλι από την ΠΟ4. Τεκμηριώσεις 

επεξηγήσεων που να σχετίζονται με προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες δεν 

παρουσιάστηκαν από οποιαδήποτε ομάδα. Τα αποτελέσματα της τεκμηρίωσης των 

επεξηγήσεων συνδυάζονται με τα αποτελέσματα των επιστημονικά αποδεκτών ή 

επιστημονικά μη αποδεκτών διαδικασιών που εφάρμοσαν οι διαφορετικές ομάδες. Γε
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Πίνακας 85. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο πείραμα 2.2 
        

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΠΕ ΠΕΕ ΠΠΕ & ΠΕΕ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

Δραστηριότητα  Πρόβλεψη 131 66 125 195 106 370 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 67 21 18 82 71 81 
 Άμεση παρατήρηση 31 10 21 29 39 76 
 Επεξήγηση 56 29 23 188 84 38 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 213 150 86 161 0 251 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 10 0 0 98 22 2 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 61 2 11 86 114 30 
 Άσχετο 52 29 4 160 16 116 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 510 229 237 868 401 854 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 131 66 42 141 51 109 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 32 36 47 69 37 165 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 0 0 5 54 79 230 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 27 20 0 0 0 0 

 Συζήτηση 530 229 232 714 321 468 
 Άσχετο 60 33 4 163 15 101 
Είδος Διαλόγου Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 51 16 10 54 23 57 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό 

περιεχόμενο 8 3 8 17 16 20 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 88 35 26 124 48 110 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 29 8 13 33 37 106 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  13 6 17 26 24 42 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 128 68 90 243 62 108 
 Διάβασμα οδηγιών 11 4 4 9 6 9 
 Αστεία/Άσχετα 80 96 31 266 18 117 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 140 48 39 118 115 125 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 32 1 10 38 45 100 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 15 0 8 12 14 34 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 5 1 0 1 6 8 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 46 10 23 66 38 127 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά αποδεκτή 8 0 4 5 3 37 
Προηγούμενο πείραμα – Επιστημονικά μη αποδεκτή 8 2 19 7 21 24 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 0 14 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία – Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 0 3 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–Έγκυρη 21 13 10 12 50 49 
Υφιστάμενο πείραμα–Μη έγκυρη 7 3 3 3 22 14 

 Προηγούμενο πείραμα–Έγκυρη 4 0 0 1 0 23 
 Προηγούμενο πείραμα–Μη έγκυρη 0 0 0 0 0 2 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Έγκυρη 0 0 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Μη έγκυρη 0 0 0 0 0 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 13 0 4 5 3 50 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 9 2 19 7 21 27 
Κατάλληλη παρατήρηση 10 3 12 3 12 8 

 Λανθασμένη παρατήρηση 8 1 2 14 0 0 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 25 13 10 13 50 72 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 7 3 3 3 22 16 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 133 144 70 148 0 250 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 71 0 13 16 0 0 

 Συζήτηση κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 10 0 0 59 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 0 0 0 38 22 2 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 55 2 0 69 114 0 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 0 0 11 11 0 31 Γε
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Οι ομάδες που οπτικογραφήθηκαν δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς την 

καταλληλότητα της διατύπωσης των προβλέψεων ή της διεξαγωγής των παρατηρήσεων. 

Ωστόσο, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τις επιστημονικά αποδεκτές ή 

επιστημονικά μη αποδεκτές επεξηγήσεις που διατυπώνουν στο πλαίσιο των εργασιών τους 

με την ΠΟ4 να παρουσιάζει τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις που να αφορούν στη 

διατύπωση επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων. Ταυτόχρονα, η ΠΟ4 παρουσιάζει τις 

πιο εκτεταμένες συζητήσεις που αφορούν στη διατύπωση επιστημονικά μη αποδεκτών 

επεξηγήσεων. Συνολικά, όσον αφορά στο είδος των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα 

στις ομάδες των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών, δεν φαίνεται να παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις σε επίπεδο πειραματικής συνθήκης. Αντίθετα, οποιεσδήποτε 

διαφοροποιήσεις προκύπτουν παρατηρούνται κυρίως σε επίπεδο ομάδας. Τα αναφερόμενα 

αποτελέσματα αφορούν σε όλα τα είδη συζητήσεων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 

85.    

 

Συνολικά, οι ομάδες ελέγχου, ΟΕ3 και ΟΕ4 δυσκολεύονται να εντοπίσουν το μέγεθος της 

σκιάς της ράβδου στη διαγραμματική λύση που επιχειρούν να προτείνουν, πριν από τη 

συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Σε μια από τις 2 ομάδες της ΟΕ3, πραγματοποιείται 

επανάληψη του πειράματος με το διδακτικό προσωπικό, λόγω των λανθασμένων 

παρατηρήσεων που διεξάχθηκαν κατά τις εργασίες της ομάδας.  Από την άλλη στην ΟΕ4, 

οι μανθάνοντες πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό θεωρούν πως το 

μέγεθος της σκιάς μεγαλώνει όταν υπάρχουν περισσότερες από μια πηγές φωτός στην 

πειραματική διάταξη, υπολογίζοντας τις παρασκιές ως κύρια σκιά. Αντίθετα, η μια από τις 

2 ομάδες της ΠΟ4 καταλήγει στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα σε σχέση με το μέγεθος 

της σκιάς πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό, ενώ η δεύτερη ομάδα δεν 

καταλήγει στην εύρεση της σκιάς της ράβδου πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό 

προσωπικό. Συνολικά, μόνο μια από τις 6 ομάδες που συμμετείχαν στην παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια οικοδόμησαν την επιστημονικά αποδεκτή ερμηνεία πριν από τη 

διεξαγωγή των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό. 

10.2.3.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 3.1 
 

Το πείραμα 3.1 παρουσίασε μια ιδιομορφία σε σχέση με την κωδικοποίηση των εργασιών 

που ακολούθησαν οι μανθάνοντες όλων των ομάδων κατά τη διεξαγωγή του πειράματος. 

Στο τέλος του πειράματος δεν ακολουθεί σημείο ελέγχου στο διδακτικό υλικό που να 

απαιτεί συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Αντίθετα, μετά το πείραμα 3.1 ακολουθεί 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



678 
 

δεύτερο πείραμα που έχει αντίστοιχες μαθησιακές επιδιώξεις με το πείραμα 3.1. Στον 

Πίνακα 86 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών που ακολούθησαν όλες οι 

ομάδες στο πείραμα 3.1, που αναφερόταν στις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές.      

 

Σε σχέση με τις δραστηριότητες των ατόμων στο συγκεκριμένο πείραμα, παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες στο στάδιο της 

παρατήρησης. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η ΠΟ4 διεξάγει περισσότερες παρατηρήσεις 

από τις ομάδες ΟΕ3 και ΟΕ4, παρά το γεγονός ότι εφαρμόζει ΠΠΕ όπως και η ΟΕ3. 

Αντίθετα, στο στάδιο της πρόβλεψης και της επεξήγησης δεν παρατηρείται οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση σε σχέση με την ενασχόληση των ατόμων στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. Συγκεκριμένα, στο στάδιο της πρόβλεψης δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες 

προβλέψεις, κυρίως λόγω του διδακτικού υλικού (δεν ζητείται από το διδακτικό υλικό η 

διεξαγωγή προβλέψεων πριν από το πείραμα). Ταυτόχρονα, δεν παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες που να σχετίζονται με συζητήσεις που 

αφορούν στην πειραματική διαδικασία (κυρίως λόγω της απλότητας της–αναμείξεις 

βαφών), ενώ παράλληλα δεν παρατηρούνται συζητήσεις που να οφείλονται στο διδακτικό 

υλικό από οποιαδήποτε ομάδα. Αντίθετα, η ΟΕ3 είναι η μοναδική που παρουσιάζει 

συζητήσεις κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού κατά τις εργασίες των ατόμων 

της, ενώ η ΟΕ4 παρουσιάζει σε μεγαλύτερη έκταση από την ΟΕ3, συζητήσεις που 

προκύπτουν λόγω ερωτήσεων των μανθανόντων για το επιστημονικό περιεχόμενο. Από 

την άλλη, η ΠΟ4 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό στο 

πλαίσιο του πειράματος, αφού και στις 2 ομάδες οι μανθάνοντες με απλό τρόπο 

καταλήγουν ομόφωνα στα αποτελέσματα των αναμείξεων των χρωμάτων. Αναφορικά με 

την έκταση της ομιλίας των μανθανόντων δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στις πειραματικές συνθήκες. Ωστόσο, στις ΟΕ3 και ΟΕ4 φαίνεται πως η έκταση ομιλίας 

του διδακτικού προσωπικού είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στην ΠΟ4, γεγονός αναμενόμενο με 

βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων των ομάδων με το διδακτικό προσωπικό, όπως 

παρουσιάζονται στην προηγούμενη κατηγορία. 

 

Σε σχέση με την προσοχή των ατόμων στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας κατά τη 

διεξαγωγή των εργασιών τους στο πείραμα 3.1, δεν παρουσιάζεται διαφορετική 

συμπεριφορά στις 3 πειραματικές συνθήκες. Από την άλλη, η προσοχή των ατόμων στην 

εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ κατά την ανάμειξη των χρωμάτων, διαφοροποιείται αφού 

όπως φαίνεται τα άτομα της ΟΕ3 αναλώνουν περισσότερη προσπάθεια κατά τις αναμείξεις 

των χρωμάτων από τα άτομα της ΟΕ4, ενώ τα άτομα της ΠΟ4 παρόλο που εφαρμόζουν 
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αποκλειστικά ΠΠΕ στο πλαίσιο του πειράματος 3.1, έχουν στραμμένη την προσοχή τους 

στις αναμείξεις των χρωμάτων σε μεγαλύτερο βαθμό από την ΟΕ3 και την ΟΕ4. 

Αναφορικά με την προσοχή των ατόμων στη μεταξύ τους συζήτηση ή στις συζητήσεις με 

το διδακτικό προσωπικό φαίνεται πως τα άτομα των ΟΕ3 και ΟΕ4 διεξάγουν πιο 

εκτεταμένες συζητήσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος από τα άτομα της 

ΠΟ4.   

 

Οι 3 πειραματικές συνθήκες φαίνεται να διαφοροποιούνται ελαφρώς στο είδος των 

διαλόγων που διεξάγουν μόνο σε 2 σημεία: στις επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις για 

το επιστημονικό περιεχόμενο και στα σχόλια που διεξάγονται για το επιστημονικό 

περιεχόμενο κατά τη διάρκεια του πειράματος. Οι ΟΕ3 και ΟΕ4 φαίνεται να 

παρουσιάζουν ελαφρώς περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις σε σχέση με το 

περιεχόμενο του πειράματος από την ΠΟ4.   

 

Οι ομάδες ελέγχου υπερτερούν και στη διατύπωση επιστημονικών σχολίων  από την ΠΟ4. 

Αντίθετα, οι ομάδες των 3 συνθηκών δεν διαφοροποιούνται ως προς την έκταση των 

ερωτήσεων και των δηλώσεων που σχετίζονται με το επιστημονικό περιεχόμενο καθώς 

ούτε στις απαντήσεις που παρουσιάζονται στις ερωτήσεις για την πειραματική διαδικασία. 

Παρουσιάζεται ωστόσο μια μικρή διαφοροποίηση των ΟΕ3 και ΠΟ4 από την ΟΕ4, στη 

διατύπωση ερωτήσεων και σχολίων για την πειραματική διαδικασία του συγκεκριμένου 

πειράματος. Όπως αναμενόταν δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφορές στο διάβασμα 

των οδηγιών και στην οργάνωση των εργασιών των μανθανόντων κατά την πειραματική 

διαδικασία.    

 

Η απουσία διεξαγωγής προβλέψεων από όλες τις ομάδες συνδέεται με την απουσία της 

τεκμηρίωσης των προβλέψεων σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Από την άλλη, στο 

συγκεκριμένο πείραμα φαίνεται πως οι ΟΕ3 και ΟΕ4 διεξάγουν μεγαλύτερες προσπάθειες 

για τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους σε αντίθεση με την ΠΟ4 η οποία παρουσιάζει 

μειωμένες προσπάθειες για τεκμηρίωση των επεξηγήσεων της. Όλες οι προσπάθειες 

τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων των μανθανόντων στηρίζονται σε ευρήματα και 

πληροφορίες από το υφιστάμενο πείραμα. Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις 

διαδικασίες που ακολουθούνται. Για παράδειγμα, οι 3 πειραματικές συνθήκες φαίνεται να 

εφαρμόζουν στον ίδιο βαθμό κατάλληλες ή λανθασμένες παρατηρήσεις. 
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Πίνακας 86. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο πείραμα 3.1 
        

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΠΕ ΠΕΕ ΠΠΕ & ΠΕΕ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

Δραστηριότητα  Πρόβλεψη 0 0 0 0 2 4 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 55 154 29 14 64 6 
 Άμεση παρατήρηση 33 38 38 27 50 107 
 Επεξήγηση 55 111 122 49 39 70 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 0 0 0 0 0 0 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 49 106 0 0 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 23 19 106 60 0 23 
 Άσχετο 8 6 5 0 17 9 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 190 385 263 124 172 212 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 33 48 37 26 0 7 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 14 13 21 7 8 0 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 0 0 7 9 0 0 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 18 39 0 0 93 113 

 Συζήτηση 184 352 258 128 54 97 
 Άσχετο 8 30 14 6 17 9 
Είδος Διαλόγου Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 22 21 27 25 3 16 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό 

περιεχόμενο 4 4 1 2 4 9 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 40 48 37 34 9 38 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 25 32 44 22 27 10 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  7 24 10 3 23 14 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 32 42 96 34 6 20 
 Διάβασμα οδηγιών 4 19 14 10 2 9 
 Αστεία/Άσχετα 18 98 31 11 17 14 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 19 61 18 5 34 28 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 19 18 5 2 8 17 Γε

ώρ
γιο

ς Ο
λυ

μπ
ίου



681 
 

 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 7 8 6 1 5 11 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 0 1 0 0 1 1 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 26 57 11 1 33 32 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 1 0 
Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 1 0 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 0 3 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 0 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–Έγκυρη 20 25 58 29 1 15 
Υφιστάμενο πείραμα–Μη έγκυρη 5 6 5 4 3 10 

 Προηγούμενο πείραμα–Έγκυρη 0 0 0 2 0 0 
 Προηγούμενο πείραμα–Μη έγκυρη 0 0 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Έγκυρη 0 0 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Μη έγκυρη 0 0 0 0 0 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 0 0 0 0 1 3 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 0 0 0 0 1 0 
Κατάλληλη παρατήρηση 22 13 27 15 21 6 

 Λανθασμένη παρατήρηση 6 11 2 2 14 14 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 20 25 58 29 2 15 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 5 6 5 4 3 10 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 0 0 0 0 0 0 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 0 0 0 0 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 39 78 0 0 0 0 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 10 28 0 0 0 0 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 13 12 106 60 0 23 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 10 7 0 0 0 0 Γε
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Παρόλα αυτά, φαίνεται συνολικά πως η ΠΟ4 διεξάγει περισσότερες παρατηρήσεις από τις 

ομάδες ελέγχου. Αντίθετα, στο στάδιο των επεξηγήσεων φαίνεται πως οι ΟΕ3 και ΟΕ4 

διεξάγουν επιστημονικά αποδεκτές επεξηγήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό από την ΠΟ4. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στο είδος των συζητήσεων που 

προέκυψαν στο πείραμα 3.1. Μόνο στην ΟΕ3 διεξήχθηκαν συζητήσεις κατόπιν επέμβασης 

του διδακτικού προσωπικού τόσο για την πειραματική διαδικασία όσο και για το 

επιστημονικό περιεχόμενο της ανάμειξης των χρωμάτων στις βαφές. Αντίθετα, η ΟΕ4 

παρουσίασε τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό λόγω αποριών ή 

ερωτήσεων των μανθανόντων σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο. Από την άλλη, η 

ΠΟ4 δεν επιδόθηκε σε συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό σχεδόν καθόλου, και 

περιορίστηκε σε συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας στο πείραμα 3.1.   

 

Γενικότερα, παρόλο που με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 3 όλες οι ομάδες 

οικοδόμησαν εννοιολογική κατανόηση σε σχέση με τη συμπεριφορά των χρωμάτων στις 

βαφές, παρουσιάστηκαν ορισμένες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την 

κατανόηση που επιτεύχθηκε πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό αναφορικά 

με την κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου του πειράματος 3.1. Φαίνεται πως η 

ΟΕ3 και η ΠΟ4 είχαν ανάλογο αποτέλεσμα σε σχέση με την οικοδόμηση κατανόησης 

αναφορικά με τις αναμείξεις των χρωμάτων στο έγχρωμο φως. Όλες οι ομάδες των 2 

συνθηκών εφάρμοσαν ΠΠΕ στο συγκεκριμένο πείραμα. Ωστόσο, φαίνεται πως οι 3 από τις 

4 ομάδες παρουσίασαν αδυναμία στην κατανόηση του τρόπου ανάμειξης των χρωμάτων 

στις βαφές και στην κατηγοριοποίηση των χρωμάτων. Η μοναδική ομάδα της ΟΕ3 που 

παρουσίασε επιστημονικά αποδεκτή αλλά ελλιπή ιδέα πριν από τις συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό δεν ήταν σε θέση να αναφερθεί στην πλήρη κατηγοριοποίηση των 

χρωμάτων στις βαφές και να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο όλες τις αναμείξεις των 

χρωμάτων που μελέτησε. Φαίνεται πως και στις 2 πειραματικές συνθήκες (ΟΕ3 και ΠΟ4) 

το γεγονός ότι τα άτομα σε ορισμένες περιπτώσεις διαφωνούσαν μεταξύ τους σε σχέση με 

τις παρατηρήσεις τους λειτούργησε αρνητικά ως προς την κατανόηση που επιτεύχθηκε. 

Από την άλλη, οι ομάδες της ΟΕ4 ήταν οι μοναδικές που με την ολοκλήρωση του 

πειράματος 3.1 ήταν σε θέση να αναφέρουν την κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στις 

βαφές καθώς και τις μεταξύ τους αναμείξεις παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο σκεπτικό, 

πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό. Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε για τις 

ομάδες της ΠΟ4 όταν αργότερα οδηγήθηκαν στο πείραμα 3.2, το οποίο διεξάχθηκε στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ.   
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10.2.4.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 4.1 
 

Η κωδικοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 4.1 παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το συγκεκριμένο πείραμα εμπερικλείει ταυτόχρονη εφαρμογή 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στην ΠΟ4, γεγονός που φαίνεται να επέδρασε στις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τις εργασίες τους στο συγκεκριμένο πείραμα. Ο 

Πίνακας 87 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διαδικασιών που ακολούθησαν όλες οι 

ομάδες στο πείραμα 4.1 για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων του έγχρωμου φωτός.   

 

Αρχικά, οι ομάδες στις 3 πειραματικές συνθήκες φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά 

στο στάδιο της παρατήρησης του συγκεκριμένου πειράματος. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως 

η ΠΟ4 διεξάγει τις περισσότερες παρατηρήσεις σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων 

στο έγχρωμο φως, απ’ ότι οι ομάδες ελέγχου. Αντίθετα, οι ομάδες των 3 συνθηκών δεν 

διαφοροποιούνται όσον αφορά στη διατύπωση των προβλέψεων τους στο συγκεκριμένο 

πείραμα (εξαίρεση αποτελεί η μια ομάδα της ΠΟ4, η οποία διατυπώνει περισσότερες 

προβλέψεις από τις άλλες ομάδες). Ανάλογα αποτελέσματα εκδηλώθηκαν στην 

οικοδόμηση των επεξηγήσεων αφού δεν ξεχωρίζει κάποια συνθήκη σε σχέση με την 

έκταση του σταδίου επεξήγησης στις εργασίες των ομάδων σε κάθε πείραμα. Οι ομάδες 

δεν διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τις συζητήσεις των ατόμων με το διδακτικό 

προσωπικό καθώς ούτε στην έκταση των συζητήσεων για την πειραματική διαδικασία. Η 

μόνη διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε ήταν στην περίπτωση της ΟΕ4 αναφορικά με 

την έκταση της συζήτησης μετά από παρέμβαση του διδακτικού προσωπικού. 

Συγκεκριμένα, η ΟΕ4 ήταν η μόνη που παρουσίασε αμελητέα εώς καθόλου συζήτηση 

μετά από πρωτοβουλία του διδακτικού προσωπικού. Από την άλλη, η έκταση ομιλίας των 

ατόμων της ΠΟ4 φαίνεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την έκταση ομιλίας των 

ατόμων των ομάδων ελέγχου. Αντίθετα, δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις ομάδες αναφορικά με την έκταση της ομιλίας του διδακτικού προσωπικού 

κατά τη διεξαγωγή των εργασιών των ατόμων στις ομάδες.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της προσοχής των μανθανόντων 

κατά τις εργασίες τους στο πείραμα 4.1. Οι ομάδες της ΠΟ4 διαφοροποιούνται από τις 

ομάδες έλεγχου τόσο κατά τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους όσο και κατά τη 

χρήση του εικονικού ή του πραγματικού εργαστηρίου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι 

ομάδες της ΠΟ4 εφαρμόζουν τόσο τον ΠΕΕ όσο και τον ΠΠΕ κατά τη διεξαγωγή του 

πειράματος 4.1, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τα 2 πειραματικά μέσα σε μεγαλύτερο 
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βαθμό από τις ομάδες ελέγχου, οι οποίες εφαρμόζουν αποκλειστικά είτε τον ΠΠΕ ή τον 

ΠΕΕ. Ως αποτέλεσμα της αναφερόμενης χρήσης του πειραματικού μέσου, οι ομάδες της 

ΠΟ4 φαίνεται να ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας τους από τις ομάδες ελέγχου (ΟΕ3 και ΟΕ4). Οι ομάδες των 3 συνθηκών δεν 

διαφοροποιούνται σε σχέση με την προσοχή των ατόμων στις συζητήσεις (τόσο μεταξύ 

τους όσο και με το διδακτικό προσωπικό) που διεξάγονται στο πλαίσιο του πειράματος. 

 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στο είδος των διαλόγων που διεξάχθηκαν σε 

κάθε πειραματική συνθήκη. Οι ομάδες της ΠΟ4 διεξήγαγαν τις περισσότερες ερωτήσεις 

που σχετίζονταν τόσο με το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και με την πειραματική 

διαδικασία. Αναφορικά με το επιστημονικό περιεχόμενο, οι ομάδες της ΠΟ4 διατύπωσαν 

τις περισσότερες απαντήσεις (επιστημονικά αποδεκτές ή μη) καθώς και τις περισσότερες 

δηλώσεις (επιστημονικά αποδεκτές ή μη) συγκριτικά με τις ομάδες ελέγχου. Οι ομάδες 

στις 3 πειραματικές συνθήκες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τη διατύπωση σχολίων 

επιστημονικού περιεχομένου, διάβασμα οδηγιών και στη διαδικαστική οργάνωση των 

εργασιών τους. Διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν και στις επιστημονικά αποδεκτές 

απαντήσεις για την πειραματική διαδικασία καθώς και στη διατύπωση σχολίων για την 

πειραματική διαδικασία υπέρ της ΠΟ4. 

 

Αναφορικά με την τεκμηρίωση των ελάχιστων προβλέψεων που διατυπώθηκαν δεν 

παρουσιάζονται διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Οι ελάχιστες προσπάθειες τεκμηρίωσης 

που εκδηλώθηκαν αποσπασματικά από τους μανθάνοντες βασίζονταν κυρίως σε 

προηγούμενα πειράματα παρά σε προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες. Από την άλλη, οι 

περισσότερες προσπάθειες για τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων 

παρουσιάστηκαν στην ΠΟ4. Παρόλο που δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες σε σχέση με τις έγκυρες τεκμηριώσεις των επεξηγήσεων των 

ατόμων, η συνολική προσπάθεια τεκμηρίωσης της ΠΟ4 φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από 

την προσπάθεια των ομάδων ελέγχου. Η μεγαλύτερη προσπάθεια τεκμηρίωσης των 

επεξηγήσεων των ατόμων βασίζεται πρωτίστως σε δεδομένα του υφιστάμενου πειράματος 

παρά σε δεδομένα προηγούμενων πειραμάτων ή σε προϋπάρχουσες γνώσεις. 

 

Συνολικά, σε σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη αποδεκτές 

διαδικασίες που ακολουθούν οι μανθάνοντες, οι ομάδες των διαφορετικών συνθηκών 

διαφοροποιούνται στην καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα της διεξαγωγής των 

παρατηρήσεων. 
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Πίνακας 87. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο πείραμα 4.1 
        

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΠΕ ΠΕΕ ΠΠΕ & ΠΕΕ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔΑ 
Β 

Δραστηριότητα  Πρόβλεψη 4 20 7 9 5 52 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 52 133 155 154 139 128 
 Άμεση παρατήρηση 120 74 87 188 317 400 
 Επεξήγηση 102 90 146 155 262 101 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 87 200 45 162 112 91 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 51 49 3 0 18 79 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 22 30 11 36 39 75 
 Άσχετο 18 171 25 46 19 94 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 369 641 448 673 830 921 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 80 122 29 77 81 99 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 13 16 25 16 39 95 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 0 0 136 230 182 274 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 89 85 0 0 186 265 

 Συζήτηση 335 494 288 447 485 292 
 Άσχετο 17 173 33 57 19 94 
Είδος Διαλόγου Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 33 39 25 45 76 59 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό 

περιεχόμενο 13 21 0 14 35 39 

 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 63 77 37 93 165 139 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 39 61 56 64 132 150 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  24 35 7 19 66 75 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 51 102 100 172 92 82 
 Διάβασμα οδηγιών 9 13 16 14 7 10 
 Αστεία/Άσχετα 34 182 48 118 20 95 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 54 106 61 78 103 128 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 41 32 26 31 53 77 Γε
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 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 20 15 15 15 29 30 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 5 3 0 1 2 3 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 63 81 85 86 131 133 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 1 3 4 
Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 7 3 3 1 4 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 0 4 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–Έγκυρη 25 52 65 59 79 54 
Υφιστάμενο πείραμα–Μη έγκυρη 14 13 6 10 36 21 

 Προηγούμενο πείραμα–Έγκυρη 3 13 6 10 17 8 
 Προηγούμενο πείραμα–Μη έγκυρη 1 3 0 6 10 4 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Έγκυρη 0 0 0 0 0 3 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Μη έγκυρη 0 0 0 0 0 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 0 0 0 1 3 4 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 0 7 3 2 1 9 
Κατάλληλη παρατήρηση 47 49 52 67 97 166 

 Λανθασμένη παρατήρηση 29 29 1 14 45 89 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 28 65 71 69 97 65 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 15 16 6 16 46 24 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 67 192 52 152 112 95 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 20 8 3 15 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 0 0 0 13 25 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 51 41 1 0 6 56 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 2 13 71 1 26 42 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 20 19 6 32 14 34 Γε
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Η ΠΟ4 παρουσιάζει ταυτόχρονα τις περισσότερες κατάλληλες και τις περισσότερες 

ακατάλληλες παρατηρήσεις σε σχέση με τις παρατηρήσεις που διεξάγουν οι ομάδες 

ελέγχου. Δεν παρουσιάζονται οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες σε 

σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές ή μη διαδικασίες που εφαρμόζονται στα στάδια των 

προβλέψεων και των παρατηρήσεων. 

 

Το είδος των συζητήσεων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων στο 

πείραμα 4.1 ποικίλει σε όλες τις πειραματικές συνθήκες. Όλα τα είδη συζητήσεων 

παρουσιάστηκαν και στις 3 πειραματικές συνθήκες, χωρίς να εντοπίζεται κάποιο μοτίβο σε 

οποιαδήποτε πειραματική συνθήκη που να παρουσιάζει συγκεκριμένη συμπεριφορά στο 

είδος συζήτησης κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών των μανθανόντων, με 

εξαίρεση τις συζητήσεις που διεξάχθηκαν κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού 

για το επιστημονικό περιεχόμενο και την πειραματική διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι 

ομάδες ΠΟ4 και ΟΕ3 οι οποίες εφάρμοσαν τον ΠΠΕ, χρειάστηκε να διεξάγουν συζητήσεις 

με το διδακτικό προσωπικό για την πειραματική διαδικασία, γεγονός που δεν συνέβηκε 

στην περίπτωση της ΟΕ4. Από την άλλη, μόνο στην ΠΟ4 διεξάχθηκαν συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό (αν και ελάχιστες) που προέκυψαν μετά από επέμβαση του και 

σχετίζονταν με το επιστημονικό περιεχόμενο.           

 

Γενικότερα, όσον αφορά στην οικοδόμηση της εννοιολογικής κατανόησης στο 

συγκεκριμένο πείραμα πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, 

παρουσιάζονται κάποιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 3 πειραματικές συνθήκες. Πριν 

από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό δεν οικοδομήθηκαν οι επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες σε σχέση με το πείραμα 4.1 από οποιαδήποτε ομάδα, παρόλο που στις 

περισσότερες περιπτώσεις οικοδομήθηκαν επιστημονικά αποδεκτές, αλλά ελλιπείς ιδέες. 

Για παράδειγμα, η ομάδα Α της ΟΕ3 ήταν σε θέση πριν από τις συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό να αναγνωρίσει όλα τα κύρια χρώματα του φωτός, αλλά ταυτόχρονα 

παρουσίασε αδυναμία στην ξεκάθαρη αναγνώριση όλων των αναμείξεων τους. Από την 

άλλη, η ομάδα Β της ΟΕ3, παρόλο που αναγνώρισε τα τρία κύρια χρώματα του φωτός, 

παρουσίασε εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με τις αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων όπως: 

α) η ανάμειξη των 3 κυρίων χρωμάτων παράγει λευκοκίτρινο χρώμα και β) οι αναμείξεις 

των πρώτων δευτερευόντων χρωμάτων που προκύπτουν από τις αναμείξεις των κυρίων 

χρωμάτων παράγουν γκριζόμαυρο χρώμα στο φως. Αντίθετα και οι 2 ομάδες της ΟΕ4 

ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν όλα τα κύρια και τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός 

καθώς και τις μεταξύ τους αναμείξεις. Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν και στις ομάδες 
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της ΠΟ4, με εξαίρεση την ομάδα Β, η οποία παρόλο που αναγνώρισε πλήρως τα κύρια 

χρώματα στο φως, οι μανθάνοντες της παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες στον 

εντοπισμό ενός κανόνα που να τους επιτρέπει να ανακαλούν στη μνήμη τους όλες τις 

αναμείξεις των κυρίων χρωμάτων και των δευτερευόντων χρωμάτων στο φως. Συνολικά, 

όλες οι ομάδες δεν ήταν σε θέση να επεξηγήσουν τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων 

πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, παρόλο που αναγνώριζαν στην 

πλειοψηφία τους τα κύρια χρώματα και τις αναμείξεις τους. Ωστόσο, η επεξήγηση της 

λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων δεν αποτέλεσε επιδίωξη του συγκεκριμένου 

πειράματος (μαθησιακή επιδίωξη του πειράματος 4.4 και 4.5).     

10.2.5.Διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πείραμα 4.4 
 

Το πείραμα 4.4 σχετίζεται με τη διερεύνηση σύνθετων φαινομένων που περιλαμβάνουν 

διαφορετικά χρωματικά φίλτρα καθώς και οπτικό πρίσμα στην πορεία διάδοσης του 

φωτός, και όπως και στην περίπτωση του πειράματος 4.1, το συγκεκριμένο πείραμα 

εμπερικλείει ταυτόχρονη εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στην ΠΟ4. Ο Πίνακας 88 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διαδικασιών που ακολούθησαν όλες οι ομάδες στο 

πείραμα 4.4 για τη διερεύνηση των φαινομένων απορρόφησης, διάθλασης και ανάκλασης 

του φωτός. 

 

Σε επίπεδο δραστηριότητας οι ομάδες των 3 πειραματικών συνθηκών διαφοροποιήθηκαν 

σημαντικά στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους στο πείραμα 4.4. Συγκεκριμένα, η 

ΠΟ4 διεξήγαγε τις διπλάσιες περίπου παρατηρήσεις σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Από 

την άλλη, οι ομάδες των 3 συνθηκών δεν διαφοροποιούνται στα στάδια της πρόβλεψης και 

της επεξήγησης των αποτελεσμάτων τους στο αναφερόμενο πείραμα. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται μειωμένος αριθμός διατύπωσης προβλέψεων από όλες τις ομάδες, ενώ στο 

στάδιο των επεξηγήσεων παρατηρούνται εκτεταμένες συζητήσεις που σχετίζονται με την 

κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ατόμων σε όλες τις πειραματικές 

συνθήκες. Αναφορικά με τις συζητήσεις των ατόμων με το διδακτικό προσωπικό αλλά και 

στις συζητήσεις τους για την πειραματική διαδικασία, δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες 

διαφορές ως προς την έκταση τους σε κάθε πειραματική συνθήκη που να καθορίζουν 

μοτίβα συμπεριφορών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συνολική έκταση ομιλίας των 

μανθανόντων, αλλά και του διδακτικού προσωπικού σε κάθε πειραματική συνθήκη.  
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Σε σχέση με την προσοχή των μανθανόντων παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις, όπως και 

στο πείραμα 4.1, στη συνολική χρήση του πειραματικού μέσου από τις ομάδες των 

διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. Αρχικά, στις ομάδες ελέγχου παρουσιάζεται 

σημαντική διαφορά στην εκτεταμένη χρήση του ΠΕΕ από την ΟΕ4, σε σχέση με την 

εφαρμογή του ΠΠΕ από την ΟΕ3. Επιπρόσθετα η ΠΟ4, η οποία εφαρμόζει στοχευμένη 

εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ σε διαφορετικά σημεία του πειράματος, παρουσίασε την 

πιο εκτεταμένη χρήση των πειραματικών μέσων σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Η 

ΟΕ4 έχει στραμμένη την προσοχή της στα φύλλα εργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 

άλλες ομάδες, ενώ σε επίπεδο συζητήσεων δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις πειραματικές συνθήκες σε σχέση με την προσοχή των μανθανόντων (η ομάδα Α της 

ΟΕ3 διαφοροποιείται σημαντικά σε επίπεδο έκτασης της συζήτησης, αλλά δεν συμβαίνει 

το ίδιο με την ομάδα Β της ίδιας συνθήκης). Παράλληλα, η ΠΟ4 φαίνεται να είναι η 

ομάδα η οποία αναφέρεται ελάχιστα σε άσχετα σχόλια κατά την εργασία της στο πείραμα 

4.4. 

 

Αναφορικά με το είδος των διαλόγων που διεξάχθηκαν στο πείραμα 4.4, δεν 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις που να καθιστούν μοτίβα συμπεριφορών ως 

προς τα στοιχεία του διαλόγου που χρησιμοποίησαν οι μανθάνοντες στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες (π.χ. ερώτηση, απάντηση, δήλωση κλπ). Συγκεκριμένα μόνο στην 

περίπτωση της διαδικαστικής οργάνωσης των εργασιών των ομάδων η ΠΟ4 παρουσίασε 

τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου πειράματος. Σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις, δηλώσεις και σχόλια που αφορούσαν τόσο 

το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και στην πειραματική διαδικασία δεν παρουσιάστηκαν 

ιδιαίτερες διαφορές που να καθιστούν συμπεριφορές που να συνδέονται έστω έμμεσα με 

την εφαρμογή διαφορετικού πειραματικού μέσου. 

 

Η ελάχιστη διατύπωση προβλέψεων από όλες τις ομάδες συνδέεται άμεσα με την 

αμελητέα προσπάθεια όλων των ομάδων για τεκμηρίωση των προβλέψεων τους. Όλες οι 

προσπάθειες για τεκμηρίωση στηρίχθηκαν σε προηγούμενα πειράματα παρά σε 

προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες των ατόμων. Αντίστοιχα, όλες οι προσπάθειες για 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων στηρίχθηκαν σε υφιστάμενα ή προηγούμενα 

πειράματα που διεξήγαγαν στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού, παρά σε προηγούμενες 

γνώσεις ή εμπειρίες. Μέσα από την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων δεν 

προέκυψε οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στις 3 πειραματικές συνθήκες.   
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Πίνακας 88. Διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο πείραμα 4.4 
        

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΠΕ ΠΕΕ ΠΠΕ & ΠΕΕ 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔ
Α Β 

ΟΜΑΔ
Α Α 

ΟΜΑΔ
Α Β 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

ΟΜΑΔ
Α Β 

Δραστηριότητα  Πρόβλεψη 0 1 23 1 3 1 
 Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 9 59 111 97 103 47 
 Άμεση παρατήρηση 14 97 76 41 204 110 
 Επεξήγηση 220 114 340 453 323 133 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού 628 60 250 84 299 250 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ 14 71 38 7 13 211 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης 182 54 72 62 17 35 
 Άσχετο 12 205 97 60 8 43 
Ποιός Μιλά Φοιτητές 740 574 889 742 828 627 
 Διδακτικό προσωπικό (ΔΠ) 339 89 118 62 140 203 
Πού είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας 25 20 72 58 31 44 
Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 0 0 162 176 245 101 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 27 97 0 0 83 73 

 Συζήτηση 1015 342 676 491 604 569 
 Άσχετο 20 205 97 79 7 43 
Είδος Διαλόγου Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 150 20 91 65 108 106 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για επιστημονικό περιεχόμενο 29 6 14 4 23 26 
 Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 211 54 111 99 153 181 
 Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 85 53 93 84 172 81 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  47 22 32 13 39 26 
 Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 291 80 245 172 152 114 
 Διάβασμα οδηγιών 8 20 22 18 4 8 
 Αστεία/Άσχετα 56 233 186 150 8 45 
 Διαδικαστικά-οργάνωση εργασίας 76 70 84 62 164 120 
 Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 38 27 49 45 37 54 
 Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 40 20 28 26 22 24 Γε
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 Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για πειραματική διαδικασία 3 2 4 4 5 2 
 Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 45 55 47 61 83 43 
Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά αποδεκτή 0 1 10 0 2 1 
Προηγούμενο πείραμα–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 9 1 0 0 

 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά αποδεκτή 0 0 0 0 0 0 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Επιστημονικά μη αποδεκτή 0 0 0 0 1 0 
Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–Έγκυρη 230 27 157 110 95 112 
Υφιστάμενο πείραμα–Μη έγκυρη 56 9 39 5 32 26 

 Προηγούμενο πείραμα–Έγκυρη 5 12 22 36 79 36 
 Προηγούμενο πείραμα–Μη έγκυρη 2 5 0 4 9 5 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Έγκυρη 0 0 0 4 1 3 
 Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–Μη έγκυρη 0 0 0 1 1 0 
Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 0 1 10 0 2 1 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 0 0 9 1 1 0 
Κατάλληλη παρατήρηση 21 43 29 21 57 34 

 Λανθασμένη παρατήρηση 8 16 5 4 15 10 
 Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 233 39 179 151 175 151 
 Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 57 14 39 10 42 31 
Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο 528 60 237 76 301 255 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία 85 0 6 8 0 0 

 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για το επιστημονικό περιεχόμενο 0 27 18 0 0 218 
 Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης ΔΠ για την πειραματική διαδικασία 14 44 20 6 11 36 
 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 

περιεχόμενο 136 28 37 2 0 32 

 Συζήτηση με ΔΠ λόγω απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία 46 25 33 60 19 0 
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Σε σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές ή όχι διαδικασίες που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες όλων των ομάδων στα 3 στάδια της πρόβλεψης, της παρατήρησης και της 

επεξήγησης, οι ομάδες των 3 συνθηκών δεν διαφοροποιήθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο. 

Φαίνεται, όπως και στις κωδικοποιήσεις των αξόνων που προηγήθηκαν, πως οι 

μανθάνοντες σε όλες τις ομάδες παρουσίασαν ελάχιστες προβλέψεις, ενώ μέσα από τη 

διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους επιδόθηκαν έντονα στην οικοδόμηση επεξηγήσεων για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Ταυτόχρονα, το είδος των συζητήσεων σε όλες τις 

ομάδες ποικίλει αφού σε όλες τις συνθήκες παρουσιάζονται διαφορετικών εκτάσεων 

συζητήσεις τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την πειραματική διαδικασία που δεν 

συνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο μοτίβα συμπεριφορών ανάμεσα στις ίδιες ομάδες μιας 

πειραματικής συνθήκης.  

 

Οι περισσότερες ομάδες που συμμετείχαν στις διάφορες πειραματικές συνθήκες 

παρουσίασαν επιστημονικά αποδεκτές αλλά ελλιπείς ιδέες σε σχέση με την εννοιολογική 

κατανόηση της λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων και της λειτουργίας του πρίσματος 

στην πορεία διάδοσης του φωτός, πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα Α της ΟΕ3 η οποία παρουσίασε τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις 

στο πείραμα 4.4, παρόλο που συζήτησε διεξοδικά όλα τα παραδείγματα αναμείξεων 

έγχρωμων δεσμών φωτός που διενήργησε μέσα από την εφαρμογή του ΠΠΕ, ανέπτυξε 

κατανόηση σε σχέση με τη λειτουργία του πρίσματος στην πορεία διάδοσης του φωτός, 

αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στην κατανόηση της λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων 

πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό (κατά πόσο δηλαδή προσθέτουν ή 

αφαιρούν χρώμα από το λευκό φως). Αντίθετα, η ομάδα Β της ΟΕ4 δεν καταλήγει σε 

κάποιο συγκροτημένο σκεπτικό σε σχέση με τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων ή του 

οπτικού πρίσματος στην πορεία διάδοσης του φωτός, πριν από τις συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό (καλούν το διδακτικό προσωπικό σε συζήτηση χωρίς να έχουν 

καταλήξει σε συμπεράσματα). Από την άλλη, και οι 2 ομάδες της ΟΕ4 καταλήγουν πριν 

από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, πως το πρίσμα διαχωρίζει της 

διαφορετικές ακτινοβολίες που συνυπάρχουν στο λευκό φως, χωρίς να παρέχεται κάποιου 

είδους τεκμηρίωση. Επιπρόσθετα, η μια από τις δύο ομάδες καταλήγει πως τα χρωματικά 

φίλτρα αφαιρούν χρώματα από το λευκό φως, χωρίς να διευκρινίζει τι συμβαίνει με τα 

χρωματικά φίλτρα των δευτερευόντων χρωμάτων. Η άλλη ομάδα της ΟΕ4, υποστηρίζει 

πως τα χρωματικά φίλτρα προσθέτουν χρώματα στο λευκό φως χωρίς να παρουσιάζεται 

κάποιος μηχανισμός λειτουργίας των φίλτρων. Η μοναδική ομάδα που κατέληξε στην 

οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης σε σχέση με τη λειτουργία των χρωματικών 
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φίλτρων και του πρίσματος ήταν η μια από τις δύο ομάδες της ΠΟ4 που εφάρμοσε 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Η συγκεκριμένη ομάδα, διατύπωσε ένα κανόνα 

λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων σύμφωνα με τον οποίο όλες οι προβλέψεις 

αναμείξεων και απορρόφησης χρωμάτων ήταν επιστημονικά αποδεκτές, καθώς στη 

συνέχεια υποστήριξε πως η αλλαγή του μέσου (αέρας–γυαλί) στη διάδοση του φωτός 

επιδρά στο διαχωρισμό των χρωματικών ακτινοβολιών του φωτός. Η ομάδα Β της ΠΟ4, 

παρόλο που κατέληξε πως τα χρωματικά φίλτρα αφαιρούν χρώματα από το φως και το 

πρίσμα διαχωρίζει τα χρώματα στο λευκό φως, δεν παρουσίασε οποιαδήποτε τεκμηρίωση 

ή γενίκευση στα αναφερόμενα συμπεράσματα, γεγονός που κατέδειξε την ελλιπή 

επιστημονικά ιδέα που οικοδόμησε μετά τη διεξαγωγή του πειράματος και πριν από τη 

συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Συνολικά, φαίνεται πως οι ιδέες της ΠΟ4 μετά τη 

διεξαγωγή του πειράματος, προσεγγίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες σε σχέση με τις ιδέες των ομάδων ελέγχου, πριν από τις συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, οι μανθάνοντες της ΟΕ4 παρουσιάζονται σημαντικά 

πιο εξοικειωμένοι με τις αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών φωτός και τη χρήση των 

χρωματικών φίλτρων από τους μανθάνοντες της ΟΕ3, γεγονός που επηρέασε σε σημαντικό 

βαθμό τις συζητήσεις που ακολούθησαν για την οικοδόμηση της εννοιολογικής 

κατανόησης στο έγχρωμο φως.   

10.3.Συμπεράσματα και συζήτηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών  που 
ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και 
του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής σε σχέση με τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες στις 3 διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (ΠΠΕ, ΠΕΕ και 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ) κατέδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με 

τις συμπεριφορές και τον τρόπο εργασίας των μανθανόντων. Μέσα από τις διαδικασίες 

που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στα 5 πειράματα που επιλέγηκαν για ανάλυση 

παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές στον τρόπο εργασίας των ομάδων 

υποδεικνύοντας προεκτάσεις σύνδεσης συγκεκριμένων διαδικασιών με την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε στις 3 πειραματικές συνθήκες. Ακολούθως 

παρουσιάζονται οι ερμηνείες των αποτελεσμάτων σε καθένα από τα 5 πειράματα που 

επιλέγηκαν για ανάλυση και έπειτα παρουσιάζονται γενικευμένες συμπεριφορές που 

παρουσιάστηκαν στην κάθε πειραματική συνθήκη και συνδέονται με την εφαρμογή του 

εκάστοτε πειραματικού μέσου.   
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10.3.1.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 1.8 
 

Μέσα από τις διαδικασίες που παρουσιάστηκαν στο πείραμα 1.8 προέκυψαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε όλες τις δραστηριότητες και τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας 

που πέρασαν οι 3 διαφορετικές ομάδες. Αρχικά, στο στάδιο της πρόβλεψης οι 

μανθάνοντες των ομάδων ελέγχου διενήργησαν εκτεταμένες συζητήσεις στην προσπάθεια 

τους να διατυπώσουν επιστημονικά αποδεκτές προβλέψεις, σε σχέση με τις συζητήσεις 

που διεξάχθηκαν στο αντίστοιχο στάδιο από την ΠΟ4. Η διαφοροποίηση αυτή 

επεκτείνεται στο στάδιο της επεξήγησης όπου παρουσιάζονται αντίθετα αποτελέσματα με 

την ΠΟ4 να διεξάγει εκτεταμένες συζητήσεις για την επεξήγηση των παρατηρήσεων της 

σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Ταυτόχρονα, η ΠΟ4 διεξήγαγε περισσότερες 

παρατηρήσεις αναφορικά με τις ομάδες ελέγχου σε σχέση  με τη λειτουργία σημειακών 

και εκτεταμένων πηγών φωτός στο πείραμα 1.8. Μέσα από τη συνολική παρουσίαση των 3 

σταδίων του πειράματος, φαίνεται πως οι μανθάνοντες στις ομάδες ελέγχου 

αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πείραμα περισσότερο ως άσκηση, την οποία προσπαθούν 

να επιλύσουν μέσα από τις γνώσεις που οικοδόμησαν από προηγούμενα πειράματα και 

ενδιαφέρονται λιγότερο στην πιστή διεξαγωγή του πειράματος όπως καθορίζεται από το 

διδακτικό υλικό. Για αυτό το λόγο αναλώνονται σε μεγάλες συζητήσεις στο στάδιο της 

πρόβλεψης και μέσα από τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων (τις οποίες προσπερνούν 

σχετικά σύντομα), προσπαθούν να επιβεβαιώσουν το συλλογισμό που διατύπωσαν στο 

στάδιο της πρόβλεψης. Αντίθετα, τα άτομα της ΠΟ4 διεξάγουν τις προβλέψεις τους και 

προχωρώντας στο στάδιο της παρατήρησης, εφαρμόζοντας τόσο τον ΠΠΕ όσο και τον 

ΠΕΕ, έχουν σαφή εικόνα των πειραματικών αποτελεσμάτων, γεγονός που τους βοηθά 

στην οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους (γι’ αυτό παρουσιάζονται εκτεταμένες 

συζητήσεις στην ΠΟ4 στο στάδιο της πρόβλεψης). Διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν και 

στις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό σε 2 περιπτώσεις. Αρχικά, η ομάδα ΟΕ4 

παρουσίασε εκτεταμένες συζητήσεις στο σημείο ελέγχου του διδακτικού υλικού σε σχέση 

με τις άλλες δύο ομάδες, γεγονός που οφείλεται πρωτίστως στην απουσία πραγματικών 

νηματώδων λαμπτήρων στο πείραμα 1.8. Λόγω της έλλειψης προϋπάρχουσων εμπειριών 

με τη λειτουργία εκτεταμένων πηγών φωτός, οι μανθάνοντες παρουσίασαν δυσκολίες στην 

πλήρη αντίληψη της λειτουργίας τέτοιων πηγών φωτός και παρουσίασαν την ανάγκη να 

πειραματιστούν με πραγματικό νηματώδη λαμπτήρα (γεγονός που δεν έγινε λόγω 

ερευνητικού σχεδιασμού). Αυτή η ανάγκη επέκτεινε τις συζητήσεις των ατόμων με το 

διδακτικό προσωπικό στην ΟΕ4, ενώ παράλληλα στην ΠΟ4 επεκτάθηκε η συζήτηση 

κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού. Η επέκταση των συγκεκριμένων 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



695 
 

συζητήσεων στην ΠΟ4 ερμηνεύεται από την παράλληλη λειτουργία των νηματώδων 

λαμπτήρων σε πραγματικό και εικονικό επίπεδο. Οι μανθάνοντες της ΠΟ4 προσπάθησαν 

με επιτυχία να αντιστοιχίσουν τις παρατηρήσεις που διεξήγαγαν στα δύο πειραματικά 

μέσα γεγονός που τους βοήθησε στην οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους. Παράλληλα, οι 

εκτεταμένες παρατηρήσεις που διεξήγαγαν σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου ιδιαίτερα μέσα 

από την εφαρμογή και των 2 πειραματικών μέσων απαίτησαν τη μεγαλύτερη εμπλοκή του 

διδακτικού προσωπικού στην εργασία των μανθανόντων. Οι συζητήσεις που προέκυψαν 

λόγω της πειραματικής διαδικασίας ή λόγω ερωτήσεων των μανθανόντων δεν 

διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με την έκταση τους στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες 

με τρόπο που να υπονοείται οποιαδήποτε σύνδεση με την εφαρμογή διαφορετικών 

πειραματικών μέσων.  

 

Το γεγονός ότι οι μανθάνοντες των ομάδων που εφάρμοσαν ΠΕΕ κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριμένου πειράματος (ΟΕ4, ΠΟ4) παρουσίασαν εκτεταμένο χρόνο ομιλίας, 

προέκυψε ως συνέπεια της δυνατότητας του ΠΕΕ να εκτελείται το πείραμα σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα οι μανθάνοντες να έχουν περισσότερο χρόνο 

συζήτησης για διαπραγμάτευση των ιδεών τους. Η έκταση ομιλίας του διδακτικού 

προσωπικού δεν διαφοροποιήθηκε ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές ομάδες με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

 

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την προσοχή των 

μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή του πειράματος συνδέονται με την εφαρμογή των 

διαφορετικών πειραματικών μέσων αφού παρόμοιες συμπεριφορές παρουσιάστηκαν σε 

κάθε πειραματική συνθήκη. Οι μανθάνοντες της ΠΟ4 έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στη 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους σε σχέση με τις άλλες ομάδες, γεγονός 

αναμενόμενο συνυπολογίζοντας τις εκτεταμένες παρατηρήσεις που διεξήγαγαν και στις 

εκτεταμένες συζητήσεις τους στο στάδιο της επεξήγησης. Λόγω των εκτεταμένων τους 

παρατηρήσεων τα άτομα της ΠΟ4 χρησιμοποίησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τον ΠΠΕ από τα 

άτομα που εφάρμοσαν ΠΠΕ στην ΟΕ3. Ο χρόνος δεν λειτούργησε εις βάρος της ΠΟ4 σε 

σχέση με τη διεξαγωγή του πειράματος στο πλαίσιο του ΠΠΕ, γιατί οι μανθάνοντες είχαν 

την ευκαιρία να πειραματιστούν παράλληλα με τον ΠΕΕ στο συγκεκριμένο πείραμα, 

γεγονός που τους βοήθησε να έχουν ταυτόχρονα την πραγματική εμπειρία συνδυασμένη 

με ακριβείς παρατηρήσεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Από την άλλη, στην περίπτωση του ΠΠΕ 

(ΟΕ3), οποιαδήποτε επανάληψη του πειράματος ήταν χρονοβόρα διαδικασία και 

παρουσίασε ταυτόχρονα δυσκολίες στην ομόφωνη παρατήρηση ενός συγκεκριμένου 
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σχήματος φωτεινής περιοχής στην οθόνη. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

η διεξαγωγή ξεκάθαρων παρατηρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ, έδωσε ευκαιρίες στους 

μανθάνοντες για περισσότερη συζήτηση των αποτελεσμάτων τους (μεγαλύτερη η προσοχή 

των ομάδων της ΟΕ4 και της ΠΟ4 στη συζήτηση). Από την άλλη, το γεγονός ότι στην 

ΟΕ4 παρουσιάστηκαν τα περισσότερα άσχετα σχόλια κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων 

στο πλαίσιο του πειράματος, καταδεικνύει και την αδυναμία των μανθανόντων να 

χειριστούν το διδακτικό χρόνο που κερδίζουν από την εικονική διεξαγωγή του πειράματος, 

γεγονός που ενδεχομένως να στοιχίζει στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης για το 

συγκεκριμένο φαινόμενο.     

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το είδος των διαλόγων που διεξάχθηκαν στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος προσέδωσε περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση 

με το περιεχόμενο των συζητήσεων και των εργασιών που έλαβαν χώρα στις διαφορετικές 

ομάδες. Μέσα από τα αποτελέσματα, παρουσιάζεται ξεκάθαρα πως οι πιο εκτεταμένες 

συζητήσεις που αφορούσαν τόσο στο επιστημονικό περιεχόμενο όσο και στην 

πειραματική διαδικασία διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της ΠΟ4. Συγκεκριμένα, 

το γεγονός ότι στην ΠΟ4 διεξάχθηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις, απαντήσεις και 

δηλώσεις επιστημονικού περιεχομένου σε συνδυασμό με την διατύπωση των 

περισσότερων άσχετων σχολίων από την ΟΕ4 καταδεικνύει πως η ομοιότητα στις 

εκτεταμένες συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων ΟΕ4 και ΠΟ4 είναι 

διαφορετικής φύσης, αφού μόνο στην περίπτωση της ΠΟ4, οι εκτεταμένες συζητήσεις 

οφείλονται εξολοκλήρου στο επιστημονικό περιεχόμενο ή στην πειραματική διαδικασία 

του συγκεκριμένου πειράματος. Αντίθετα, στην περίπτωση της ΟΕ3, φαίνεται πως 

διεξήχθηκαν οι λιγότερες απαντήσεις και δηλώσεις επιστημονικού περιεχομένου 

(επιστημονικά αποδεκτές ή μη). Αναφορικά με την πειραματική διαδικασία του 

συγκεκριμένου πειράματος, όπως ήταν αναμενόμενο, η ΟΕ4 παρουσίασε τις λιγότερες 

ερωτήσεις, απαντήσεις και σχόλια, συγκριτικά με τις ομάδες ΟΕ3 και ΠΟ4 που είχαν να 

χειριστούν την πραγματική πειραματική διάταξη.  

 

Αναφορικά με την τεκμηρίωση των προβλέψεων που διεξήγαγαν οι μανθάνοντες στο 

πλαίσιο των εργασιών τους, οι ομάδες ΟΕ3 και ΟΕ4 που διεξήγαγαν τις περισσότερες 

προβλέψεις παρουσίασαν τις περισσότερες τεκμηριώσεις στις προβλέψεις τους, παρόλο 

που ένα υπολογίσιμο ποσοστό των τεκμηριώσεων τους δεν ήταν επιστημονικά αποδεκτές. 

Αντίθετα, η ΠΟ4 παρά το γεγονός της μειωμένης προσπάθειας που κατέβαλε για 

τεκμηρίωση των προβλέψεων της, η συντριπτική πλειοψηφία των τεκμηριώσεων που 
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ανέφερε αφορούσαν σε επιστημονικά αποδεκτές προβλέψεις οι οποίες στηρίζονταν 

αποκλειστικά σε προηγούμενα πειράματα (η τεκμηρίωση στη βάση προηγούμενων 

πειραμάτων ίσχυσε στις προσπάθειες όλων των ομάδων στο πείραμα 1.8). Αντίθετα 

αποτελέσματα προέκυψαν σε σχέση με την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των 

μανθανόντων αφού, φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ4 παρουσίασαν τη μεγαλύτερη 

προσπάθεια για επιτυχημένη τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους στο πείραμα 1.8. Η ΠΟ4 

παρουσίασε με μεγάλη διαφορά τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις σε σχέση με την έγκυρη 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων που οικοδόμησαν οι μανθάνοντες στο συγκεκριμένο 

πείραμα. Η διαφοροποίηση στην τεκμηρίωση των επεξηγήσεων οφείλεται όχι μόνο στον 

περισσότερο χρόνο που ανάλωσε η ΠΟ4 σε σχέση με την ΟΕ3 στο στάδιο της επεξήγησης, 

αλλά κυρίως στην ταυτόχρονη εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, και στη διαδικασία 

αντιστοίχισης των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα 2 πειραματικά μέσα στο πλαίσιο 

του ίδιου πειράματος. Η διαδικασία συσχέτισης των παρατηρήσεων που διεξάχθηκαν στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, οδήγησε στην επέκταση των επεξηγήσεων των 

μανθανόντων, οι οποίες στηρίχθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις στο υφιστάμενο 

πείραμα ή σε πειράματα που προηγήθηκαν και σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη 

πειραματική διάταξη.       

 

Μέσα από τη συνολική παρουσίαση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι ομάδες στο 

πείραμα 1.7, επιβεβαιώνεται πως οι ομάδες ελέγχου διεξήγαγαν τις περισσότερες 

επιστημονικά αποδεκτές προβλέψεις, ενώ αντίθετα η ΠΟ4 διεξήγαγε τις περισσότερες 

κατάλληλες παρατηρήσεις και τις περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές επεξηγήσεις. Στο 

συγκεκριμένο πείραμα, ο συνδυασμός των δύο πειραματικών μέσων υποστήριξε τη 

διεξαγωγή των επιστημονικά αποδεκτών διαδικασιών και ακολούθησε πιστά την 

πειραματική διαδικασία όπως καθορίστηκε από το διδακτικό υλικό. Η εφαρμογή του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ αντίστοιχα στις 2 ομάδες ελέγχου, παρόλο που ακολούθησε την πειραματική 

διαδικασία όπως καθορίστηκε από το διδακτικό υλικό παρουσίασε αδυναμίες στην 

εκτεταμένη συλλογή των δεδομένων μέσα από τις παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν και στο 

στάδιο οικοδόμησης των επεξηγήσεων αφού, οι 2 ομάδες αναλώθηκαν περισσότερο στην 

τεκμηρίωση των προβλέψεων τους παρά των επεξηγήσεων τους στη βάση των 

αποτελεσμάτων που είχαν μέσα από τη διεξαγωγή του πειράματος. Αναφορικά με το είδος 

των συζητήσεων που διεξάχθηκαν συνολικά στο πείραμα 1.7, φαίνεται πως η ΟΕ4 

διεξήγαγε τις μεγαλύτερες συζητήσεις στο σημείο ελέγχου του συγκεκριμένου πειράματος, 

ενώ η ΠΟ4 τις μεγαλύτερες συζητήσεις κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού 

για το επιστημονικό περιεχόμενο. Από τη μια, η έλλειψη των πραγματικών νηματώδων 
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λαμπτήρων κατά τις εργασίες των μανθανόντων της ΟΕ4 και από την άλλη η εκτεταμένη 

συλλογή δεδομένων και διεξαγωγή παρατηρήσεων από την ΠΟ4 οδήγησαν σε εκτεταμένες 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό στα αντίστοιχα σημεία της πειραματικής 

διαδικασίας. Επιπρόσθετα, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με την 

έκταση των συζητήσεων που διεξάχθηκαν ανάμεσα στις ομάδες για την πειραματική 

διαδικασία είτε λόγω διδακτικού υλικού είτε λόγω αποριών, όπως αναμενόταν, αφού στην 

περίπτωση της ΟΕ4 δεν εφαρμόστηκε ο ΠΠΕ. Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που δεν 

υπήρχε δυνατότητα δημιουργίας της πραγματικής πειραματικής διαδικασίας οι 

μανθάνοντες διεξήγαγαν συζητήσεις που σχετίζονταν με τη λειτουργία της πραγματικής 

διάταξης γιατί δεν είχαν εμπειρίες με εκτεταμένες πηγές φωτός, όταν αυτές τοποθετούνται 

μπροστά από διαφράγματα. Αντίθετα, οι ομάδες ΟΕ3 και ΠΟ4 παρουσίασαν συζητήσεις 

με το διδακτικό προσωπικό για την πειραματική διαδικασία γιατί χρησιμοποιούσαν για 

πρώτη φορά, νηματώδη λαμπτήρα στην πειραματική τους διάταξη.  

 

Μέσα από τη συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών των 

μανθανόντων προκύπτουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες φαίνεται να εκδηλώνονται 

λόγω της εφαρμογής του διαφορετικού πειραματικού μέσου που εφαρμόστηκε σε κάθε 

πειραματική συνθήκη. Αρχικά στην ΟΕ3, όπου εφαρμόστηκε ο ΠΠΕ παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφοροποίηση στις συζητήσεις των ατόμων αναφορικά με το επιστημονικό 

περιεχόμενο καθώς και διαφορετική σειρά διεξαγωγής του είδους των συζητήσεων των 

μανθανόντων απ’ ότι στις άλλες ομάδες. Η τελική πρόβλεψη στην οποία καταλήγουν οι 

ομάδες της ΟΕ3 δεν είναι επιστημονικά αποδεκτή υποστηρίζοντας πως ο νηματώδης 

λαμπτήρας δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μια σειρά από σημειακές πηγές φωτός. 

Επιπρόσθετα, σε κάποια ομάδα η πρόβλεψη διεξάγεται σε σχέση με τη φωτεινότητα του 

αποτελέσματος στην οθόνη και όχι σε σχέση με το σχήμα της φωτεινής περιοχής που 

εμφανίζεται. Στην ΟΕ3 η διεξαγωγή των προβλέψεων συνοδεύεται από τη διεξαγωγή των 

παρατηρήσεων. Λόγω της διαφωνίας των ατόμων στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων και 

της αδυναμίας διεξαγωγής ξεκάθαρης παρατήρησης λόγω λανθασμένου χειρισμού της 

πειραματικής διάταξης (τοποθέτηση της φωτεινής πηγής σε μεγάλη απόσταση από το 

διάφραγμα και την οθόνη), οι προβλέψεις των ατόμων συνδέονται με την οικοδόμηση των 

επεξηγήσεων και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων 

(διεξαγωγή ακατάλληλων παρατηρήσεων). Η δημιουργία της αναφερόμενης κατάστασης 

απαίτησε την παρουσία διδακτικού προσωπικού κατά τη διεξαγωγή του πειράματος ώστε 

να βοηθηθούν οι μανθάνοντες στην κατάλληλη λειτουργία της πειραματικής διάταξης και 

στη διεξαγωγή των κατάλληλων παρατηρήσεων. Από την άλλη, στην περίπτωση της ΟΕ4, 
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λόγω των ξεκάθαρων παρατηρήσεων που διεξάγουν οι μανθάνοντες, δεν ασχολούνται όσο 

θα έπρεπε με την επεξήγηση των παρατηρήσεων τους, με αποτέλεσμα σε μια από τις 2 

ομάδες να μην καταλήγουν σε μια περιεκτική ερμηνεία για τα αποτελέσματα τους. 

Αντίθετα, στη συγκεκριμένη ομάδα, θεωρούν πως οι συζητήσεις που διεξάγονται με το 

διδακτικό προσωπικό θα τους βοηθήσουν να καταλήξουν στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων τους. Συνεπώς, με την παρουσία του διδακτικού προσωπικού καταλήγουν 

σε επιστημονικά αποδεκτή ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους αναφορικά με τη 

λειτουργία των εκτεταμένων πηγών φωτός. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των εργασιών τους 

νιώθουν την άνεση του χρόνου σε αρκετές περιπτώσεις με αποτέλεσμα κάποιες φορές να 

ασχολούνται με άσχετα σχόλια και δηλώσεις που δεν σχετίζονται με την εργασία τους στο 

πείραμα.  

 

Στην περίπτωση της ΠΟ4 παρατηρείται ένας διαφορετικός τρόπος εργασίας σε σχέση με 

τη σειρά των διαδικασιών που ακολουθούν οι μανθάνοντες για να καταλήξουν σε 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Η μια από τις 2 ομάδες της ΠΟ4 διεξάγει πρώτα τις 

παρατηρήσεις της στην πραγματική πειραματική διάταξη και έπειτα αναφέρει τις 

προβλέψεις της σε σχέση με τη λειτουργία του νηματώδη λαμπτήρα. Οι ομάδες της ΠΟ4 

κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων τους στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ,  διατυπώνουν 

λανθασμένα τις παρατηρήσεις τους (αναφορά σε φωτεινή κηλίδα στην οθόνη), ενώ στη 

συνέχεια μεταφέρονται στο εικονικό πείραμα όπου διεξάγουν την ίδια παρατήρηση και 

διατυπώνουν με τον κατάλληλο τρόπο το αποτέλεσμα της παρατήρησης τους. Σε αυτή την 

περίπτωση η ΠΟ4 χρησιμοποίησε το εικονικό πείραμα ως μέσο επιβεβαίωσης των 

παρατηρήσεων της στη λειτουργία του νηματώδη λαμπτήρα στη συγκεκριμένη 

πειραματική διάταξη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των ατόμων της ΠΟ4 σε σχέση 

με τα αποτελέσματα του πειράματος, οι μανθάνοντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με 

αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επιστρέφουν ξανά στο εικονικό πείραμα για τη διεξαγωγή 

επαναλαμβανόμενων παρατηρήσεων. Μετά από αυτή τη διαδικασία οι μανθάνοντες 

καταλήγουν σε επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

εκδηλώθηκε και κατά τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, όπου διαπιστώθηκε πως 

οι μανθάνοντες δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα της παρατήρησης που διεξήγαγαν κατά τη 

διάρκεια του πειράματος. Σε αυτή την περίπτωση το διδακτικό προσωπικό αξιοποίησε το 

εικονικό πείραμα ώστε να επαναφέρει την παρατήρηση των μανθανόντων στην αφαιρετική 

αναπαράσταση του εικονικού πειράματος. Η αναφερόμενη ανάγκη παρουσιάστηκε κατά 

τις συζητήσεις του διδακτικού προσωπικού με την ΟΕ3, όπου πραγματοποιήθηκε 

επανάληψη του πειράματος στο πλαίσιο του ΠΠΕ, για την εξαγωγή επιστημονικά 
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αποδεκτών ερμηνειών στη βάση των κατάλληλων παρατηρήσεων. Γενικότερα, οι 

συζητήσεις που διεξήγαγαν οι μανθάνοντες της ΠΟ4 στο πλαίσιο του σταδίου των 

επεξηγήσεων τους είναι πλούσιες από πλευράς περιεχομένου γιατί δεν ερμηνεύουν 

επιφανειακά τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούν επανειλημμένα να συνδυάσουν όλα 

τα δεδομένα που μάζεψαν από την εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ώστε να καταλήξουν 

σε τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα σε συζητήσεις όπου παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα 

στις παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν στα δύο πειραματικά μέσα (κυρίως λόγω σφαλμάτων 

μέτρησης), οι προσπάθειες των μανθανόντων επεκτάθηκαν ώστε να ερμηνευθεί η διαφορά 

στις παρατηρήσεις και να αποδοθεί στον υπεύθυνο παράγοντα π.χ. σφάλματα μέτρησης. 

 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των ατόμων με το διδακτικό προσωπικό 

παρουσιάστηκε η ανάγκη για τη διευκρίνιση των διαφορετικών όψεων (κάτοψη, πλάγια 

όψη, προοπτική προβολή, πρόσοψη) με τις οποίες μπορεί να παρατηρήσει ένας 

παρατηρητής το αποτέλεσμα κάποιου πειράματος. Σε αυτό το πλαίσιο το διδακτικό 

προσωπικό χρησιμοποιεί τα υλικά της πραγματικής πειραματικής διάταξης στην ΟΕ3 για 

να ρωτήσει τους μανθάνοντες ποιες είναι οι διαφορετικές όψεις παρατήρησης. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος φαίνεται να βοηθά ιδιαίτερα τους μανθάνοντες στην κατανόηση 

των διαφορετικών όψεων. Από την άλλη, στην περίπτωση της ΟΕ4, όπου οι μανθάνοντες 

καλούνται να κατανοήσουν μέσα από τη χρήση των εικονικών μέσων τις διαφορετικές 

όψεις δυσκολεύονται περισσότερο, παρά τη δυνατότητα που τους παρέχεται από το 

εικονικό εργαστήριο για πλήρη παρατήρηση όλων των διαφορετικών όψεων (τρισδιάστατο 

εικονικό εργαστήριο). Η απουσία των πραγματικών παραδειγμάτων στο εργαστήριο των 

διαφορετικών όψεων οδηγεί τους μανθάνοντες σε διαγραμματικές λύσεις οι οποίες 

συζητούνται στο πλαίσιο κατανόησης των διαφορετικών όψεων σύμφωνα με τον τρόπο 

που διαδίδεται το φως. Στην ΠΟ4, οι μανθάνοντες κατά την οικοδόμηση των επεξηγήσεων 

τους συχνά ανατρέχουν στις πραγματικές πειραματικές διατάξεις για να επεξηγήσουν τις 

διαφορετικές όψεις παρατήρησης μιας πειραματικής διάταξης. Φαίνεται πως ο ΠΠΕ, 

βοηθά ιδιαίτερα τους μανθάνοντες στην κατανόηση των διαφορετικών όψεων 

παρατήρησης. Από την άλλη, φαίνεται στην ΠΟ4 πως η δυνατότητα εφαρμογής του ΠΕΕ 

στο πλαίσιο του ΠΠΕ, καλλιεργεί μια κουλτούρα επαναλαμβανόμενης αναδρομής στις 

πραγματικές πειραματικές διατάξεις και αντιπαραβολής των πραγματικών με τις εικονικές 

διατάξεις. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται η σημασία του ΠΠΕ όταν προκύπτει ανάγκη για 

περεταίρω διερεύνηση της πραγματικής πειραματικής διάταξης, δυνατότητα που 

ενδεχομένως να παρέχεται συνοδευόμενη από αδυναμίες στο εκάστοτε εικονικό 

εργαστήριο (βλ. απόσπασμα 17). 
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Φοιτήτρια 1 Όχι θα βλέπεις, πάλι θα βλέπεις έτσι, απλά, εν νά 
βλέπεις και κάτι από πάνω (εικονικά υλικά). Εννά 
βλέπεις και κάτι εδώ. Εκατάλαβες; 

Φοιτήτρια 2 Λοιπόν τούτη είναι η οθόνη. 
Φοιτήτρια 1 Έχεις σβηστήρι; 
Φοιτήτρια 2 Τούτη εν η οθόνη δαμέ; 
Φοιτήτρια 3 Δεν είναι έτσι Έλενα. 
Φοιτήτρια 2 Δεν κατάλαβα. Τούτα δαμέ τι είναι; 
Φοιτήτρια 1 Φέρε τα να σας το εξηγήσω (πραγματικά υλικά). Εσύ 

βλέπεις το έτσι. 
Φοιτήτρια 2 Πού; Το διάφραγμα. 
Φοιτήτρια 1 Εσύ βλέπεις το έτσι. Εντάξει; 
Φοιτήτρια 2 Ναι 
Φοιτήτρια 1 Άρα βλέπεις μια γραμμή. Τούτο το πράγμα εδώ που 

βλέπεις, και βλέπεις το και τούτο. 
Φοιτήτρια 2 Ναι. 
Φοιτήτρια 1 Άρα μπορεί να μην βλέπεις ούτε την… 
Φοιτήτρια 2 Την τρύπα δεν τη βλέπουμε. 
Φοιτήτρια 1 Εν βλέπεις την φωτεινή περιοχή…Εν βλέπεις που 

φτάνει το φως βασικά. 
 

Απόσπασμα 17. Μεταφορά από τα εικονικά στα πραγματικά μέσα στην προσπάθεια 
επεξήγησης των διαφορετικών όψεων παρατήρησης στην ομάδα ΠΟ4 

 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις συζητήσεων της ΠΟ4, το διδακτικό προσωπικό παρέχει χρόνο στις 

ομάδες να εντοπίζουν τα λάθη τους λόγω των εκτεταμένων συζητήσεων που διεξάγονται 

κατά τις εργασίες τους. Η εφαρμογή του ΠΠΕ σε συνδυασμό με τον ΠΕΕ και η 

αντιστοίχιση των παρατηρήσεων από τα διαφορετικά μέσα πειραματισμού παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα. Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο στις ομάδες ελέγχου, αφού στις 

περιπτώσεις που οι μανθάνοντες εκδήλωσαν αδυναμίες στην κατανόηση της λειτουργίας 

των πειραματικών διατάξεων δεν ήταν ικανοί να υπερβούν από μόνοι τους–χωρίς την 

παρουσία του διδακτικού προσωπικού τις αναφερόμενες δυσκολίες. Από την άλλη, στην 

περίπτωση της ΠΟ4, μετά από τις επεμβάσεις του διδακτικού προσωπικού (χωρίς να 

απαιτείται στη συνέχεια η παρουσία του), οι μανθάνοντες ήταν σε θέση να καταλήγουν σε 

επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε η ομάδα Β΄ της 

ΠΟ4, η οποία κατέληξε στην επιστημονικά αποδεκτή ερμηνεία του πειράματος 1.7 

(αντεστραμμένο σχήμα της φωτεινής περιοχής που προκαλεί ο συνδυασμός δύο 

νηματώδων λαμπτήρων) πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό. Από την άλλη, 

στις ομάδες ελέγχου φαίνεται πως παρά τις επεμβάσεις του διδακτικού προσωπικού κατά 

τη διεξαγωγή των πειραμάτων, οι μανθάνοντες χρειάζονται περισσότερη στήριξη είτε 
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λόγω της αδυναμίας ξεκάθαρης παρατήρησης (ΠΠΕ, βλ. απόσπασμα 18), είτε λόγω 

αδυναμίας πραγματικής παρατήρησης μέσα από τη χρήση νηματώδων λαμπτήρων (ΠΕΕ). 

 

Φοιτήτρια 1 Η πρόβλεψη είναι σωστή ή όχι; 
Φοιτήτρια 2 Εγώ νομίζω δεν είναι σωστή. 
Φοιτήτρια 1 Εγώ νομίζω είναι σωστή γιατί έχει πολλά από τούτα. 

Ξανά ανάψετε το (νηματώδη λαμπτήρα). 
Φοιτήτρια 2 Ναι αλλά μιλούμε για εκείνο που φαίνεται πάνω στην 

οθόνη. 
Φοιτήτρια 1 Δεν λέει αν φαίνεται. 
Φοιτήτρια 2 Λαλεί αν μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά από μικρούς 

λαμπτήρες τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Ε ναι 
αλλά δεν είναι για την φωτεινότητα, είναι για το πώς 
φαίνεται. 

Φοιτήτρια 1 Ξανά-άναψε το. 
Φοιτήτρια 3 Τι πρέπει να πούμε. 
Φοιτήτρια 1 Αν αποτελείται από πολλούς λαμπτήρες; 
Φοιτήτρια 3 Ναι. Αφού εμείς πρέπει να το συγκρίνουμε με το από 

μέσα. 
Φοιτήτρια 1 Δεν είναι 1; Ε αποτελείται από πολλούς λαμπτήρες ο 

ένα δίπλα στον άλλο; 
Φοιτήτρια 3 Κλείσε το, κλείσε το. Μαρία μην το έχεις πολλή ώρα 

γιατί θα πονέσεις τα μάτια σου. 
Φοιτήτρια 2 Δεν είναι διαφορετικοί λαμπτήρες; 
Φοιτήτρια 1 Ένας είναι. 
Φοιτήτρια 3 Έλα φέρε το. Φέρε το κοντά. Κόρη εκείνα τα μικρά. 
Φοιτήτρια 1 Έχει από εκείνο το πραγματάκι, είναι λαμπτήρες εκείνα  

ή για να κρατεί το σύρμα που πάει έτσι. Νομίζω εν για 
εκείνο που είναι εκεί. 

Φοιτήτρια 3 Ε μα είναι εκείνο που δείχνει να ανάβει. 
Φοιτήτρια 1 Όχι εν το σύρμα που ανάβει που περνά από μέσα...άρα, 

όχι είναι ένας λαμπτήρας και έχεις δίκαιο. 
Φοιτήτρια 2 Ευχαριστώ. 
Φοιτήτρια 3 Άρα τι να βάλουμε; 
Φοιτήτρια 1 Όχι δεν υποστηρίζουμε αυτή τη δήλωση. Να βάλουμε τι 

πιστεύουμε μετά; 
 

Απόσπασμα 18. Διεξαγωγή αμφιλεγόμενης παρατήρησης και κατάληξη σε επιστημονικά 
μη αποδεκτή ερμηνεία από την ΟΕ3 

 

Συνολικά, φαίνεται πως στο πείραμα 1.8 η πραγματική εμπειρία εφαρμογής του ΠΠΕ ήταν 

αναγκαία, λόγω της έλλειψης των εμπειριών των ατόμων με τη χρήση νηματώδων 

λαμπτήρων, ενώ ταυτόχρονα, η εφαρμογή του ΠΕΕ φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο στην ομοφωνία των παρατηρήσεων που διεξήγαγαν οι μανθάνοντες και έπειτα στην 

καθολική προσπάθεια (στο πλαίσιο της ομάδας) για την ερμηνεία τους. Συνεπώς, η ΠΟ4 η 

οποία συνδύασε τις 2 μοναδικές δυνατότητες των διαφορετικών πειραματικών μέσων 
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διεξήγαγε πλούσιες και εκτεταμένες συζητήσεις (όσον αφορούσε στο επιστημονικό 

περιεχόμενο) σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου με αποτέλεσμα μέσα από την 

αλληλεπίδραση της με το διδακτικό προσωπικό να καταλήγει στην επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης σε συνολικό επίπεδο. Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσίασαν οι 

ομάδες ελέγχου στις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, αντιμετωπίστηκαν στο 

πλαίσιο της διεξαγωγής ημι-σωκρατικών διαλόγων στη βάση των δεδομένων που 

συλλέγηκαν κατά την πειραματική διαδικασία κάτω από το διδακτικό πρότυπο της 

διερώτησης. 

10.3.2.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 2.2 
 

Στο πείραμα 2.2 παρουσιάστηκαν κάποιες κοινές συμπεριφορές στις διαφορετικές ομάδες, 

όπως και στο πείραμα 1.7. Παρόλα αυτά, οι διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες στο πείραμα 2.2 ήταν λιγότερες από τις διαφορές που 

παρουσιάστηκαν στο πείραμα 1.7. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις δραστηριότητες των 

ατόμων οι ομάδες των τριών συνθηκών διαφοροποιούνται σημαντικά στο στάδιο της 

παρατήρησης. Όπως και στο πείραμα 1.8 έτσι και στο 2.2, η ΠΟ4 ασχολήθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό με τη διεξαγωγή παρατηρήσεων. Παρόλο που η ΠΟ4 εφάρμοσε 

αποκλειστικά τον ΠΕΕ στο συγκεκριμένο πείραμα, εντούτοις ασχολήθηκε περισσότερο με 

τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων από την ΟΕ4, η οποία επίσης εφάρμοσε τον ΠΕΕ. 

Φαίνεται πως στην ΠΟ4 καλλιεργήθηκε μια κουλτούρα ενδελεχούς προσπάθειας για 

συλλογή των δεδομένων η οποία να συσχετίζει τα δεδομένα που συλλέγονται από τον 

ΠΠΕ με τα αντίστοιχα δεδομένα που συλλέγονται από τον ΠΕΕ. Το προηγούμενο πείραμα 

(2.1) εκτελέστηκε από την ΠΟ4 στο πλαίσιο του ΠΠΕ και το φαινόμενο που διερευνήθηκε 

στα 2 πειράματα ήταν πανομοιότυπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ΠΟ4 να διεξάγει 

συγκρίσεις και συσχετίσεις ανάμεσα στα αποτελέσματα του πειράματος 2.1 (εφαρμογή 

ΠΠΕ) και στα αποτελέσματα του πειράματος 2.2 (εφαρμογή ΠΕΕ). Αντίθετα, στα άλλα 

στάδια του πειράματος (πρόβλεψη και επεξήγηση) οι διαφορετικές ομάδες δεν 

διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς το βαθμό ενασχόλησης τους με τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, γεγονός που καθορίστηκε κυρίως από τη φύση του πειράματος. Στο 

συγκεκριμένο πείραμα οι μανθάνοντες καλέστηκαν να υπολογίσουν το μέγεθος της σκιάς 

μιας ράβδου (πρόβλεψη) και έπειτα να διεξάγουν την αντίστοιχη παρατήρηση για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η πρόβλεψη τους ήταν επιστημονικά αποδεκτή. Αυτή η διαδικασία 

είχε ως αποτέλεσμα οι μανθάνοντες να ασχοληθούν εκτεταμένα με τις προβλέψεις τους. 

Ταυτόχρονα, την επαλήθευση ή διάψευση των επεξηγήσεων των ατόμων ακολούθησε η 
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προσπάθεια επεξήγησης των διαγραμματικών λύσεων που πρότειναν για τον υπολογισμό 

του μεγέθους της σκιάς της ράβδου. Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν με το 

διδακτικό προσωπικό είτε λόγω του διδακτικού υλικού είτε λόγω πρωτοβουλίας των 

μανθανόντων ή του διδακτικού προσωπικού, δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς την έκταση 

τους γεγονός που τεκμηριώνεται και από την παρόμοια έκταση ομιλίας τόσο στους 

μανθάνοντες όσο και με το διδακτικό προσωπικό.  

 

Αναφορικά με την προσοχή των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν υποστηρίζουν το αναφερόμενο επιχείρημα της εκτεταμένης 

συζήτησης των μανθανόντων στο στάδιο της παρατήρησης και στη συλλογή εκτεταμένων 

παρατηρήσεων από την ΠΟ4. Η κύρια διαφοροποίηση που παρουσιάζεται ανάμεσα στις 3 

ομάδες αφορά στη χρήση του πειραματικού μέσου και συγκεκριμένα στην εκτεταμένη 

εφαρμογή του ΠΕΕ. Φαίνεται πως η διαδικασία εναλλαγής πειραματικού μέσου από τον 

ΠΠΕ στον ΠΕΕ, επηρέασε θετικά την έκταση ενασχόλησης των μανθανόντων με το 

πειραματικό μέσο. Από την άλλη, η προσοχή των μανθανόντων στη συμπλήρωση των 

φύλλων εργασίας ή στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν δεν διαφοροποιείται ανάμεσα στις 

ομάδες. 

 

Το είδος των διαλόγων που ακολούθησαν οι διαφορετικές ομάδες δεν διαφοροποιήθηκε 

ιδιαίτερα σε επίπεδο πειραματικής συνθήκης, αλλά όποιες διαφορές παρουσιάστηκαν 

εμφανίστηκαν σε επίπεδο ιδιαιτεροτήτων των ομάδων. Η απουσία διαφορών σε σχέση με 

το είδος των διαλόγων έγκειται στο πλαίσιο του πειράματος που διεξάχθηκε, στο οποίο ο 

περισσότερος διδακτικός χρόνος του πειράματος αναλώθηκε κυρίως στην επιστημονικά 

αποδεκτή διαγραμματική αναπαράσταση του φαινομένου δημιουργίας της σκιάς σε όλες 

τις ομάδες, για τον υπολογισμό του μεγέθους της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι διάλογοι 

των ομάδων να περιοριστούν στη συγκεκριμένη εργασία, η οποία δεν παρουσίασε 

σημαντικές διαφορές ως προς το είδος των διαλόγων ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες.  

 

Όσο αφορά στην προσπάθεια των τεκμηριώσεων των προβλέψεων των μανθανόντων αλλά 

κυρίως των επεξηγήσεων τους, παρουσιάζεται μια ξεκάθαρη τάση από την ΠΟ4 για πιο 

εκτεταμένη προσπάθεια τεκμηρίωσης των ισχυρισμών της. Συγκεκριμένα, η ΠΟ4 μέσα 

από την προσπάθεια της αναπαράστασης του φαινομένου σε συνδυασμό με τα δεδομένα 

που συλλέγηκαν από τον ΠΠΕ (πείραμα 2.1) και από τον ΠΕΕ (πείραμα 2.2), είχε τη 

δυνατότητα να αναφερθεί με λεπτομέρεια στα πολλαπλά δεδομένα που συνέλεξε κατά τον 

πειραματισμό της, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε πιο τεκμηριωμένες επεξηγήσεις σε 
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σχέση με τις άλλες ομάδες. Εξάλλου, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως η μια από τις 

δύο ομάδες της ΠΟ4 ανακάλεσε δεδομένα από προηγούμενα πειράματα για τεκμηρίωση 

των επεξηγήσεων της, ενώ και οι 2 ομάδες βασίστηκαν στα δεδομένα του υφιστάμενου 

πειράματος σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι άλλες ομάδες για την οικοδόμηση των 

επεξηγήσεων τους. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι μανθάνοντες της ΠΟ4 εφάρμοσαν 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες ομάδες τις επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες στο 

στάδιο της επεξήγησης, γεγονός που αποδίδεται όχι μόνο στο συνδυασμό των 

πειραματικών μέσων στα 2 πειράματα (2.1 και 2.2) αλλά και στη διπλή εμπειρία των 

ατόμων με το ίδιο φαινόμενο, παρόλο που διερευνήθηκε διαφορετική πτυχή του στις 2 

περιπτώσεις.          

 

Σε σχέση με την έκταση των συζητήσεων που διεξάχθηκαν στο συγκεκριμένο πείραμα με 

το διδακτικό προσωπικό, φάνηκε κατά την κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων πως δεν 

αναμένονταν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Οι όποιες διαφορές 

παρουσιάστηκαν σε σχέση με την έκταση των συζητήσεων  οφείλονταν σε ιδιαιτερότητες 

των ομάδων και δεν στηρίχθηκαν σε συμπεριφορές που προέκυψαν λόγω εφαρμογής 

διαφορετικού μέσου. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή διαφορετικού πειραματικού μέσου 

προκάλεσε συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες διαφοροποίησαν σε σημαντικό βαθμό 

είτε τη σειρά των διαδικασιών των μανθανόντων είτε τον τρόπο εργασίας τους σε κάποιες 

περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πειραματισμού οι ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4, 

οι οποίες εφάρμοσαν εξολοκλήρου τον ΠΕΕ στο πείραμα 2.2, εκδήλωσαν συμπεριφορές 

που διέφεραν σημαντικά από τον τρόπο εργασίας των ομάδων της ΟΕ3 που εφάρμοσε 

ΠΠΕ.    

 

Αρχικά, στην ΟΕ3 απαιτήθηκε η παρουσία του διδακτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή 

της πειραματικής διαδικασίας και για τη συλλογή των επιστημονικά αποδεκτών 

μετρήσεων (διεξαγωγή παρατηρήσεων). Συγκεκριμένα, η ομάδα Α΄ χρειάστηκε να 

επαναλάβει το πείραμα στην παρουσία του διδακτικού προσωπικού για τη συλλογή των 

κατάλληλων δεδομένων, ενώ η ομάδα Β άρχισε τη διεξαγωγή του πειράματος στην 

παρουσία του διδακτικού προσωπικού λόγω των αδυναμιών που παρουσίασε κατά το 

χειρισμό της πειραματικής διάταξης. Παράλληλα, οι μανθάνοντες της ομάδας Β΄ της ΟΕ3 

ασχολήθηκαν με την πειραματική διάταξη χωρίς να διεξάγουν πρώτα την πρόβλεψη τους 

σε σχέση με το μέγεθος της ράβδου. Αντίθετα, με την ολοκλήρωση της παρατήρησης τους 

προσπάθησαν να αναπαραστήσουν διαγραμματικά το φαινόμενο που παρατήρησαν. Κατά 

τη διάρκεια του πειραματισμού και των 2 ομάδων της ΟΕ3, αναλώνεται σημαντικός 
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χρόνος για το στήσιμο της πειραματικής διάταξης, γεγονός που διαφοροποιεί την ΟΕ3 από 

τις ΟΕ4 και ΠΟ4, οι οποίες στον πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ είχαν έτοιμα τα εργαλεία 

και με την απλή ενεργοποίηση τους, σε ελάχιστο χρόνο ετοιμάστηκε η αντίστοιχη 

πειραματική διάταξη. Παράλληλα, κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων των ατόμων, 

παρουσιάστηκαν δυσκολίες οι οποίες οφείλονταν κυρίως σε παρασκιές οι οποίες 

δυσχέραιναν τον εντοπισμό της κύριας σκιάς από τους μανθάνοντες (βλ. απόσπασμα 19). 

Αυτή η δυσκολία είχε ως αποτέλεσμα οι μανθάνοντες να οδηγούνται σε λανθασμένες 

παρατηρήσεις και κατά συνέπεια στις συζητήσεις τους με το διδακτικό προσωπικό να 

εκφράζουν λανθασμένες μετρήσεις συνοδευόμενες από επιστημονικά μη αποδεκτές 

ερμηνείες.  

 

Φοιτήτρια 1 Αφού δεν φαίνεται σκιά.. Όχι να ανάψουμε ακόμα ένα 
φανάρι. Κόρη κράτα δαμέ… 

Φοιτήτρια 2 Κρατώ εγώ. 
Φοιτήτρια 3 Πάνω χάνεται η σκιά. 
Φοιτήτρια 1 Μικραίνει? 
Φοιτήτρια 3 Όχι. 
Φοιτήτρια 1 Αφού δεν είναι η ράβδος εκείνη.  
Φοιτήτρια 2 Σημαίνει είναι που κάπου αλλού. 
Φοιτήτρια 3 Βάλε το κάπου αλλού. 
Φοιτήτρια 1 Γίνεται; 
Φοιτήτρια 2 Κόρη τι λέει; 
Φοιτήτρια 3 Κόρη λογικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι; 
Φοιτήτρια 2 Μικραίνει πολλά. Γιατί; Περίμενε..βάλε το έτσι…κάμε 

το έτσι και βαλ’ το έτσι. 
Φοιτήτρια 1 Θωρείς την; 
Φοιτήτρια 2 Μεν το βάλεις μες τη μέση. Βάστα την οθόνη και.. 

διώξε το πρώτο..το δεύτερο…πρώτη σκιά τούτη.. 
δεύτερη; 

Φοιτήτρια 3 Ίσιωσε τα. 
Φοιτήτρια 2 Μεγαλώνουν που κάτω έτσι; Ή όχι; 
Φοιτήτρια 3 Κόρη εδώ δε που είναι το ένα και, φέρε μου το τούτο… 

μικραίνει. 
Φοιτήτρια 2 Όχι δημιουργείται ακόμα μια. Κόρη δημιουργείται 

ακόμα μια. Όχι δεν δημιουργείται ακόμα μια. 
Φοιτήτρια 1 Έτσι σου φάνηκε. 
Φοιτήτρια 3 Έτσι εν δαμέ. Εντάξει; Τωρά; 
Φοιτήτρια 1 Θωρείς την που κατέβηκε κάτω όμως; 
Φοιτήτρια 2 Δεν δημιουργείται κάτι άλλο. Δε, δε, εδώ…δέτε..βλέπεις 

τη σκιά; Έχει ακόμη μια εδώ. 
Φοιτήτρια 3 Παίζει ρόλο; Είναι ακόμα μια ή είναι αντανάκλαση; 

Ξέρω εγώ; 
 

Απόσπασμα 19. Δυσκολίες παρατήρησης του μεγέθους της σκιάς της ράβδου στο πείραμα 
2.2 από την ΟΕ3 
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Αντίθετα, οι μανθάνοντες των ομάδων που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ (ΟΕ4 και ΠΟ4), είχαν 

έτοιμη την πειραματική διάταξη του πειράματος και μόλις ανέφεραν την πρόβλεψη τους 

(με βάση τη διαγραμματική αναπαράσταση του φαινομένου), διεξήγαγαν τους 

πειραματικούς ελέγχους στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Κάποιοι μανθάνοντες ωστόσο (ομάδα Α, 

ΠΟ4) εκτέλεσαν το πείραμα με το πάτημα ενός κουμπιού στο εικονικό εργαστήριο πριν τη 

διατύπωση της πρόβλεψης στο πλαίσιο της ομάδας. Η βεβιασμένη τους παρατήρηση τους 

οδήγησε σε λανθασμένη μέτρηση, αναφέροντας πως το μέγεθος της σκιάς είναι ίσο με το 

μέγεθος της ράβδου. Η αναφερόμενη παρατυπία είχε ως αποτέλεσμα την ασυνείδητη 

δέσμευση των μανθανόντων με τη λανθασμένη παρατήρηση κατά τη διάρκεια της 

διατύπωσης της πρόβλεψης, γεγονός που επηρέασε τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια της 

διαγραμματικής αναπαράστασης του φαινομένου (βλ. απόσπασμα 20).  

 

Φοιτήτρια 1 Τώρα πρέπει να προβλέψουμε το ύψος της σκιάς; 
Φοιτήτρια 2 Ποιο φανάρι πρέπει να ανάψουμε; Το μεσαίο; 
Φοιτήτρια 3 Ναι. Το μεσαίο το φανάρι. 
Φοιτήτρια 4 Δεν ξέρω. 
Φοιτήτρια 3 Η πρόβλεψη. Τώρα κάνουμε πρόβλεψη. 
Παναγιώτα Η πρόβλεψη μας είναι ότι θα έχουν το ίδιο ύψος h. 
Φοιτήτρια 3 Ε ναι, έκαμες την πρόβλεψη πάνω στην οθόνη; 
Φοιτήτρια 4 Ναι. 
Φοιτήτρια 3 Και είπες ότι θα ανάψει και τούτο το φως; 
Φοιτήτρια 4 Ναι. 
Φοιτήτρια 3 Και εσύ έκαμες το μέσα στη μέση; 
Φοιτήτρια 1 Εμείς βάλαμε το μήκος. Ζητά σου το μήκος της σκιάς. 
Φοιτήτρια 4 Το μήκος θα είναι όπως το μήκος της ράβδου. 
Φοιτήτρια 1 Να κάμουμε τις γραμμές και μετά να..δεν πάει έτσι. 
Φοιτήτρια 3 Είναι η πρόβλεψη μας. Δεν πάει έτσι. Απλά εγώ έτσι το 

έκαμα, για να βγει ίδια. 
Φοιτήτρια 2 Θα πάει έτσι; 
Φοιτήτρια 1 Θα κάμουμε και τη σκιά όμως; 
Φοιτήτρια 4 Εντάξει; Να έχει το ίδιο ύψος και το ίδιο μήκος. 

 
Απόσπασμα 20. Παρατήρηση πριν από τη διεξαγωγή της πρόβλεψης μέσα από την 

εφαρμογή του ΠΕΕ από την ΠΟ4 
 

Παρά την παρατυπία στην πειραματική διαδικασία κατά τη διεξαγωγή των προβλέψεων, οι 

μανθάνοντες της ΠΟ4, μετά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους, συνειδητοποιούν πως 

τα διαγράμματα που έκαναν για τη διατύπωση των προβλέψεων τους συμφωνούν με τις 

παρατηρήσεις τους, παρόλο που ανέφεραν προηγουμένως επιστημονικά μη αποδεκτές 

προβλέψεις. Φαίνεται μέσα από τις εργασίες των ομάδων της ΠΟ4 πως οι προβλέψεις 

διατυπώθηκαν προς την επιστημονικά αποδεκτή κατεύθυνση αλλά λόγω της παρατυπίας 

μερικών ατόμων κατά τη διάρκεια του πειράματος (πρόωρη ενεργοποίηση του εικονικού 
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πειράματος, παρατήρηση στο στάδιο της πρόβλεψης) διατήρησαν αρχικά την πεποίθηση 

πως η σκιά έπρεπε να έχει το ίδιο μέγεθος με το αντικείμενο. Παρόλα αυτά, τη διεξαγωγή 

των παρατηρήσεων ακολουθεί αμέσως η σύγκριση των παρατηρήσεων των ατόμων με την 

αρχική πρόβλεψη, φαινόμενο που δεν παρουσιάστηκε στις ομάδες που εργάστηκαν στο 

πλαίσιο του ΠΠΕ. Η συγκεκριμένη αντίδραση οφείλεται κυρίως στην στρωτή διαδικασία 

πειραματισμού που ακολούθησαν οι ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ σε συνδυασμό με τη 

γρήγορη διεξαγωγή του πειράματος από τις ΟΕ4 και ΠΟ4. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

ΟΕ3, ο χρόνος που μεσολάβησε από τη διατύπωση της πρόβλεψης μέχρι την ολοκλήρωση 

του πειράματος θεωρήθηκε καταλυτικός παράγοντας στην αμεσότητα της επαλήθευσης ή 

διάψευσης της πρόβλεψης από τους μανθάνοντες. Στο ίδιο πλαίσιο, η δυνατότητα 

συνεχούς και ταυτόχρονης δημιουργίας διαφορετικών πειραματικών διατάξεων (π.χ. 

μεταβολή των αποστάσεων, των φωτεινών πηγών κλπ) που παρέχεται από το εικονικό 

εργαστήριο σε συνδυασμό με την άμεση προσαρμογή των διαγραμμάτων των προβλέψεων 

των ατόμων δίνει τη συνεχή δυνατότητα επαλήθευσης ή διάψευσης υποθέσεων των 

ατόμων γεγονός που φαίνεται να συνεισφέρει τόσο στην έκβαση των συζητήσεων που 

διεξάγουν στο στάδιο των επεξηγήσεων τους όσο και στη μετέπειτα επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο υπό μελέτη φαινόμενο. Παράλληλα, η συνεχής διάθεση 

του εικονικού εργαστηρίου σε ιδανικές συνθήκες πειραματισμού (π.χ. πλήρης συσκότιση, 

ρύθμιση γωνιάς εκπομπής φωτεινών πηγών κλπ), παρέχει συνεχή υποστήριξη στις 

συζητήσεις που διεξάγουν οι μανθάνοντες τόσο στο στάδιο της παρατήρησης όσο και στο 

στάδιο της επεξήγησης. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με το διδακτικό 

προσωπικό, παρέχεται η συνεχής δυνατότητα δοκιμών των υποθέσεων ή των ερωτήσεων 

που προκύπτουν τόσο από μέρους του διδακτικού προσωπικού όσο και από μέρους των 

μανθανόντων χωρίς καμία απολύτως χρονοτριβή. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνθηκαν 

ιδιαίτερα οι συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό αφού οι διδάσκοντες είχαν τη συνεχή 

στήριξη του πειραματικού μέσου σε οποιαδήποτε ερώτηση διατύπωναν, με αποτέλεσμα οι 

ημι-σωκρατικοί διάλογοι ανάμεσα σε μανθάνοντες και διδακτικό προσωπικό να 

διεξάγονται στο πλαίσιο του διδακτικού προτύπου της διερώτησης. 

10.3.3.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 3.1 
 

Το πείραμα 3.1  που αφορούσε στην ανάμειξη των χρωμάτων στις βαφές αποτέλεσε το 

εισαγωγικό πείραμα στο κεφάλαιο 3 του διδακτικού υλικού και σε αυτό παρουσιάστηκαν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις συμπεριφορές των ομάδων των διαφορετικών 

πειραματικών συνθηκών. Η ίδια διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε στα πειράματα 1.7-
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1.8 και 2.2 σε σχέση με την έκταση της διεξαγωγής των παρατηρήσεων ανάμεσα στις 

διαφορετικές συνθήκες, παρουσιάστηκε και στο πείραμα 3.1. Συγκεκριμένα, η ΠΟ4 

παρόλο που εφάρμοσε αποκλειστικά ΠΠΕ στο πείραμα 3.1, διεξήγαγε εκτεταμένες 

συζητήσεις στο στάδιο της παρατήρησης σε σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων και τα 

αποτελέσματα τους. Η ΠΟ4 σε αντίθεση με την ΟΕ3 (εφάρμοσε το ίδιο μέσο 

πειραματισμού-ΠΠΕ), έδειχνε να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις μετρήσεις που 

διεξήγαγε και στα αποτελέσματα των αναμείξεων των χρωμάτων, παρά την ΟΕ3 η οποία 

παρουσίαζε συνεχώς επιφυλάξεις σε σχέση με τις παρατηρήσεις στις οποίες κατέληγε. 

Παρόλο που και στις 2 ομάδες παρατηρούνταν λανθασμένες παρατηρήσεις, η ΠΟ4 

συνέχισε την εκτεταμένη εφαρμογή των αναμείξεων των χρωμάτων, ενώ η ΟΕ3 είχε 

διαρκώς την ανάγκη του διδακτικού προσωπικού τόσο κατά τη διάρκεια των αναμείξεων 

των χρωμάτων όσο και για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που προέκυπταν. Σε 

αυτό το σημείο η διαφορά στις συμπεριφορές των ομάδων οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ σε κάθε κεφάλαιο στην περίπτωση της ΠΟ4, έδωσε τη 

δυνατότητα στους μανθάνοντες να διεξάγουν με ακρίβεια την πειραματική διαδικασία με 

τρόπο που να επιβεβαιώνει ο ΠΕΕ σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα του ΠΠΕ.  Αυτή η 

σειροθέτηση στη στοχευμένη εφαρμογή του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, παρείχε 

επιπρόσθετη ελευθερία στους μανθάνοντες στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης διερώτησης 

να καταλήγουν σε συμπεράσματα στη βάση των δικών τους παρατηρήσεων χωρίς την 

αυστηρή καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού. Το αναφερόμενο επιχείρημα 

τεκμηριώνεται και από τις συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του πειράματος 3.1 με 

το διδακτικό προσωπικό. Το τέλος του πειράματος 3.1, δεν συνοδευόταν από σημείο 

ελέγχου του διδακτικού υλικού με αποτέλεσμα, όποιες συζητήσεις προέκυψαν στο 

συγκεκριμένο πείραμα αποτέλεσαν προϊόν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού (ΟΕ3) 

ή κατόπιν αποριών/ερωτήσεων των μανθανόντων (ΟΕ4). Στην περίπτωση της ΟΕ3 η 

επέμβαση του διδακτικού προσωπικού στις συζητήσεις των μανθανόντων κρίθηκε 

αναγκαία, δεδομένων των επιφυλάξεων των ατόμων σε σχέση με τις παρατηρήσεις τους. 

Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις οι μανθάνοντες διενεργούσαν αναμείξεις χρωμάτων 

με λανθασμένο τρόπο (π.χ. διαφορετικές ποσότητες, διαφορετικές αναμείξεις λόγω μη 

επαρκούς ξεπλύματος των πινέλων ανάμειξης κλπ), με αποτέλεσμα η επέμβαση του 

διδακτικού προσωπικού να θεωρείται επιτακτική ανάγκη, προκειμένου τα άτομα να 

διεξάγουν τις επιστημονικά αποδεκτές παρατηρήσεις που απαιτούνταν για τη 

διεκπεραίωση των αντίστοιχων έργων του διδακτικού υλικού. Από την άλλη, η απουσία 

των πραγματικών εμπειριών στην περίπτωση της ΟΕ4, οδήγησε αρκετούς μανθάνοντες και 

από τις 2 ομάδες σε ερωτήσεις και απορίες προς το διδακτικό υλικό, γεγονός που 
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προέκυπτε και λόγω της υπεραπλουστευμένης διάταξης των χρωμάτων των βαφών στο 

εικονικό μέσο του πειραματισμού (βλ. προσομοίωση αναμείξεων των βαφών). Αντίθετα, η 

ΠΟ4 δεν παρουσίασε ιδιαίτερη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό σε οποιοδήποτε 

επίπεδο γιατί ακολούθησε πιστά όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες αναμείξεων των 

βαφών και όπου χρειάστηκε επανέλαβε αρκετές αναμείξεις χρωμάτων, κυρίως λόγω της 

απουσίας χρονικών περιορισμών κάτω από την οποία συνήθισε να εργάζεται, έστω και αν 

τη δεδομένη στιγμή οι ομάδες της ΠΟ4 εργάζονταν στο πλαίσιο του ΠΠΕ. Οι 

αναφερόμενοι ισχυρισμοί υποστηρίζονται και από την έκταση της ομιλίας του διδακτικού 

προσωπικού στο πείραμα 3.1, όπου φαίνεται πως στις ομάδες ελέγχου, το διδακτικό 

προσωπικό παρουσίασε πιο εκτεταμένες ομιλίες σε σχέση με την ΠΟ4. 

 

Τόσο στο στάδιο της πρόβλεψης όσο και στο στάδιο της επεξήγησης δεν παρουσιάστηκαν 

διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών συνθηκών γεγονός που οφείλεται 

πρωτίστως στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πείραμα δεν προέβλεπε τη διεξαγωγή 

προβλέψεων πριν από τις αναμείξεις των χρωμάτων των βαφών. Παράλληλα, το στάδιο 

της επεξήγησης στο συγκεκριμένο πείραμα δεν περιλάμβανε ιδιαίτερη δυσκολία στην 

περιγραφή του συλλογισμού με τον οποίο τα χρώματα αναμειγνύονται και έπειτα 

κατηγοριοποιούνται σε κύρια, δευτερεύοντα και συμπληρωματικά.       

 

Η διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων ανάμεσα στις 

ομάδες, υποστηρίχθηκε από την κωδικοποίηση της προσοχής των μανθανόντων που 

αναλώθηκε για την εκτέλεση του πειράματος σε κάθε πειραματική συνθήκη. 

Συγκεκριμένα, οι μανθάνοντες της ΠΟ4, είχαν στραμμένη την προσοχή τους στην 

εκτέλεση του πειράματος (ΠΠΕ) σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ομάδες ελέγχου, ενώ 

ταυτόχρονα η ΟΕ4 είχε στραμμένη την προσοχή της στην εκτέλεση του πειράματος σε 

ελάχιστο βαθμό σε σχέση με τις άλλες πειραματικές συνθήκες, γεγονός που οφείλεται 

τόσο στην υπεραπλούστευση των εικονικών αναμείξεων των χρωμάτων όσο και στην 

πολύ σύντομη διεξαγωγή του αναφερόμενου πειράματος. Δεν παρουσιάστηκαν διαφορές 

στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας σε οποιαδήποτε από τις 3 συνθήκες, κυρίως λόγω 

της συγκεκριμένης φύσης των έργων που περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό στο πείραμα 

3.1 (π.χ. αναμείξεις των χρωμάτων κλπ). Από την άλλη, οι μανθάνοντες των ομάδων 

ελέγχου παρουσίασαν εκτεταμένες συζητήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις η προσοχή 

τους ήταν στραμμένη στη συζήτηση των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, γεγονός που δεν συνέβηκε στην ίδια έκταση στην περίπτωση της ΠΟ4. 

Φαίνεται πως η επαναλαμβανόμενη και διαρκής συλλογή των δεδομένων (έστω και 
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λανθασμένα σε κάποιες περιπτώσεις), αποτέλεσε έναυσμα παράλληλης εξαγωγής 

συμπερασμάτων κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων με τέτοιο τρόπο, που στο στάδιο 

των επεξηγήσεων–συζητήσεων ανάμεσα στους μανθάνοντες μετά από την ενασχόληση 

τους με τον πειραματισμό, οι μανθάνοντες να περιορίζονται απλά στη γενίκευση και 

επανάληψη των αποτελεσμάτων τους.  

 

Τα αναφερόμενα συμπεράσματα υποστηρίζονται και από το είδος των διαλόγων που 

διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του πειράματος 3.1. Παρόλο που δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με το είδος των διαλόγων που διεξάχθηκαν τόσο ως προς το 

επιστημονικό περιεχόμενο, όσο και ως προς την πειραματική διαδικασία, οι δύο διαφορές 

που εμφανίστηκαν σε σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις που αφορούσαν 

στο επιστημονικό περιεχόμενο καθώς και στα σχόλια του επιστημονικού περιεχομένου 

ήταν υπέρ των ομάδων ελέγχου αναφορικά με το βαθμό εμφάνισης τους, γεγονός που 

υποδεικνύει τις εκτεταμένες συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του πειράματος 3.1 

στις ΟΕ3 και ΟΕ4, έναντι της ΠΟ4. Το πείραμα 3.1 αποτέλεσε ένα πείραμα απλής 

ανάμειξης των χρωμάτων στο εισαγωγικό κεφάλαιο των βαφών (ως προς το έγχρωμο 

φως), στο οποίο οι μανθάνοντες δεν θα έπρεπε να αναλώσουν ιδιαίτερο χρόνο. Παρόλα 

αυτά, είτε λόγω δυσκολιών στις ξεκάθαρες παρατηρήσεις, είτε λόγω απουσίας 

πραγματικών παρατηρήσεων, οι μανθάνοντες των ομάδων ελέγχου αναγκάστηκαν να 

συνδυάσουν τα αποτελέσματα των αναμείξεων τους καταλήγοντας σε πιο εκτεταμένες 

συζητήσεις. Στο πλαίσιο των εκτεταμένων συζητήσεων οι μανθάνοντες των ομάδων 

ελέγχου προσπάθησαν να τεκμηριώσουν τις επεξηγήσεις τους στη βάση του υφιστάμενου 

πειράματος με έγκυρο τρόπο. Οι ομάδες της ΠΟ4 δεν παρουσίασαν στον ίδιο βαθμό 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων τους γιατί κατέληγαν σε συμπεράσματα καθώς 

διενεργούσαν τις αναμείξεις των χρωμάτων (κατά τις παρατηρήσεις τους). Επιπρόσθετα, 

λόγω της σύντομης διεξαγωγής του πειράματος από την ΠΟ4, δεν παρουσιάστηκε 

ιδιαίτερη τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της ΠΟ4 σε σχέση με τις αναμείξεις των 

χρωμάτων στις βαφές. Για τον ίδιο λόγο, δικαιολογούνται οι διαφορές που προκύπτουν 

στην έκταση των επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων ανάμεσα στις διαφορετικές 

συνθήκες υπέρ των ομάδων ελέγχου. Από την άλλη, οι αυξημένες λανθασμένες 

παρατηρήσεις που διεξάγονται σε επίπεδο διαδικασίας δεν φάνηκε να επηρεάζουν 

ιδιαίτερα τις εργασίες των μανθανόντων της ΠΟ4 στη διεκπεραίωση του πειράματος, που 

παρά τα επιστημονικά μη αποδεκτά αποτελέσματα που προέκυψαν, οι ομάδες στη 

συνέχεια κατέληξαν στην επιστημονικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση των χρωμάτων.    
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Γενικότερα, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις πειραματικές συνθήκες σε επίπεδο 

συζητήσεων των ατόμων με το διδακτικό προσωπικό που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, 

εμφανίστηκαν με τον ίδιο τρόπο κατά την κωδικοποίηση του είδους των συζητήσεων που 

διεξάχθηκαν. Οι ομάδες ελέγχου ήταν αυτές που παρουσίασαν πιο εκτεταμένες συζητήσεις 

λόγω επέμβασης του διδακτικού προσωπικού κατά την πειραματική διαδικασία και λόγω 

αποριών των μανθανόντων κυρίως σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο. Αρχικά, 

στην περίπτωση της ΟΕ3, το διδακτικό προσωπικό επεμβαίνει για τη διευκρίνιση των 

ονομάτων των χρωμάτων που έχουν οι βαφές που χρησιμοποιούν οι μανθάνοντες, αφού σε 

κάποιες περιπτώσεις προέκυψε θέμα αναγνώρισης των διαφορετικών χρωμάτων. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αναμείξεων των χρωμάτων παρουσιάζεται ασυνέπεια 

σε σχέση με τις ποσότητες των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο ανάμειξης 

των χρωμάτων με τα πινέλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση ανάμειξης, 

ακόμη και στις περιπτώσεις που επιχειρούνται οι ίδιες αναμείξεις να παράγονται 

διαφορετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, στις περιπτώσεις ανάμειξης διαφορετικών 

χρωμάτων παρατηρείται ένα μπέρδεμα ανάμεσα σε διαφορετικά χρώματα και 

διαφορετικές αποχρώσεις των χρωμάτων που προκύπτουν μέσα από τις αναμείξεις των 

βαφών (βλ. απόσπασμα 21). Η συγκεκριμένη δυσκολία έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά 

σε διάφορα χρώματα βαφών τα οποία δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των μανθανόντων 

στην κατάληξη σε κάποιο κανόνα.      

 

Φοιτήτρια 1 Είναι λιλά, δεν είναι μωβ.  
Φοιτήτρια 2 Είναι μωβ κόρη. 
Φοιτήτρια 1 Είναι λιλά. Βάλε ακόμα λίγο μπλε. 
Φοιτήτρια 2 Είναι μωβ τούτο το πράμα; 
Φοιτήτρια 1 Περίμενε.. κυανό και κυανό; 
Φοιτήτρια 3 Κυανό και κυανό φκαίνει κυανό κόρη. 
Φοιτήτρια 1 Περίμενε τωρά τι εβάλαμε; Κυανό και ματζέντα δίνει 

μου μωβ; Κίτρινο και κυανό, πράσινο.  
Φοιτήτρια 2 Άμα βάλεις κίτρινο θα φκεί κόκκινο. 
Φοιτήτρια 1 Είναι πορτοκαλί; 
Φοιτήτρια 2 Είναι πορτοκαλί ή είναι κόκκινο; 
Φοιτήτρια 3 Είναι πορτοκαλί; 
Φοιτήτρια 2 Κόρη είναι κόκκινο; 
Φοιτήτρια 1 Βάλε κόκκινο άτε. Ματζέντα και κυανό είπαμε ότι 

φκαίνει; 
Φοιτήτρια 3 Κόκκινο. 
Φοιτήτρια 2 Μωβ. 
Φοιτήτρια 1 Ματζέντα με ματζέντα, ίσον ματζέντα. Ματζέντα και 

κίτρινο; 
Φοιτήτρια 2 Κόκκινο. 
Φοιτήτρια 1 Βάλε κίτρινο εντάξει; 
Φοιτήτρια 2 Βάλε μπλε και.. 
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Φοιτήτρια 3 Βάλε κίτρινο. 
Φοιτήτρια 1 Βάλε από πάνω. 
Φοιτήτρια 3 Όπως το μαύρο. 
Φοιτήτρια 1 Καφέ; 
Φοιτήτρια 2 Κόρη, βάλτε κι άλλο μπλε. 
Φοιτήτρια 3 Γιατί να βάλουμε κι άλλο; 
Φοιτήτρια 2 Φαίνεται; 
Φοιτήτρια 3 Εν κίτρινο που πρέπει να βάλουμε;…Κύριε.  
Φοιτήτρια 2 Εν καφέ που βγήκε. Βγήκε καφέ τωρά. 
Φοιτήτρια 3 Καφέ. Να το. Τούτο εν χακί..Εκάμαμε το…Και ύστερα.. 
Φοιτήτρια 1 Τι βγαίνει τελικά; Χακί; 

 

Απόσπασμα 21. Παρατηρήσεις της ΟΕ3 κατά τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές 
 

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και στην περίπτωση της ΠΟ4, η οποία εφαρμόζει 

αποκλειστικά ΠΠΕ κατά τη διεξαγωγή του πειράματος 3.1. Συγκεκριμένα, οι λανθασμένες 

αναμείξεις που πραγματοποιούνται οδηγούν σε λανθασμένες παρατηρήσεις και 

επιστημονικά μη αποδεκτά αποτελέσματα. Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν τους 

μανθάνοντες σε επιστημονικά μη αποδεκτά συμπεράσματα (π.χ. κύρια χρώματα είναι το 

κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε). Παρόλα αυτά, οι μανθάνοντες της ΠΟ4 συνειδητοποιούν 

ότι κατέληξαν σε λανθασμένα αποτελέσματα μέσα από τη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας και επιστρέφουν πίσω στις αναμείξεις των χρωμάτων (δεν καλούν το διδακτικό 

προσωπικό όπως κάνει η ΟΕ3) και επαναδιαπραγματεύονται τις ιδέες τους κατά τη 

διάρκεια των επαναλήψεων των αναμείξεων των χρωμάτων που διενεργούν. Τόσο οι 

μανθάνοντες της ΟΕ3 όσο και οι μανθάνοντες της ΠΟ4 δυσκολεύονται έντονα να 

καταλήξουν στη δημιουργία του μαύρου χρώματος. Προσπαθούν έντονα αναμειγνύοντας 

διάφορα χρώματα μεταξύ τους καταλήγοντας σε διάφορες αποχρώσεις, χωρίς να 

προκύπτει μαύρο χρώμα με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αδιέξοδο ως προς το 

συγκεκριμένο έργο του διδακτικού υλικού (βλ. απόσπασμα 22).  

 

Φοιτήτρια 1 Πώς μπορείτε να φτιάξετε γκρίζο ή μαύρο χρώμα 
χρησιμοποιώντας τα αρχικά χρώματα; Ε το δαμέ δεν 
είναι γκρίζο; Αν βάλουμε ακόμη λίγο…Αν βάλουμε 
ακόμη λίγο μπλε εν θα… 

Φοιτήτρια 2 Ε ναι, εν η μόνη πιθανότητα γιατί αλλά θα τα σμίξεις 
δυο, δυο.  

Φοιτήτρια 3 Άμα βάλουμε και τα τρία…  
Φοιτήτρια 1 Άμα το μπλε εν παραπάνω…  
Φοιτήτρια 2 Να το χρωματίσουμε σε άλλο.  
Φοιτήτρια 3 Κόρη βάλε παραπάνω κίτρινο δαμέ.  
Φοιτήτρια 1 Ρε μαύρο. 
Φοιτήτρια 3 Εν μαύρο τούτο; 
Φοιτήτρια 1 Όχι να σχηματίσουμε μαύρο.  
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Φοιτήτρια 2 Λοιπόν περιμένετε.  
Φοιτήτρια 3 Κόρη βάλε εκεί παραπάνω μπλε.  
Φοιτήτρια 2 Περίμενε να βάλω και το ροζ και ύστερα. 
Φοιτήτρια 1 Ματζέντα. Φούξια που είναι βασικά δεν είναι; 
Φοιτήτρια 2 Εν λίγο σκούρο όμως. Δε το.  
Φοιτήτρια 1 Βάλε ακόμη λίγο μπλε.  
Φοιτήτρια 2 Να βάλω ακόμη λίγο μπλε. Εν βγαίνει μαύρο… 
Φοιτήτρια 1 Ω είναι πολύ ωραίο το χρώμα.  
Φοιτήτρια 2 Κύριε εν βγαίνει μαύρο πουθενά. Πώς θα το 

σχηματίσουμε αφού δεν βγαίνει; 
 

Απόσπασμα 22. Δυσκολία κατάληξης σε μαύρο χρώμα από τις αναμείξεις της ΠΟ4 
 

Από την άλλη η ΟΕ4, η οποία εφάρμοσε τον ΠΕΕ στο συγκεκριμένο πείραμα, μάζεψε 

άμεσα επιστημονικά αποδεκτά δεδομένα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατέληξε 

στα κύρια και στα δευτερεύοντα χρώματα. Παρόλα αυτά, η απουσία πραγματικών 

εμπειριών φαίνεται να επηρέασε τους μανθάνοντες οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν τις 

αναμείξεις των χρωμάτων ως βαφές αλλά ως χρώματα ενός εικονικού μέσου τα οποία 

απομνημόνευσαν. Παρόλο που δεν δυσκολεύτηκαν ούτε στην ανάμειξη των τριών κυρίων 

χρωμάτων να καταλήξουν σε αποτέλεσμα και παρά τη σύντομη διεξαγωγή του 

πειράματος, εντούτοις οι μανθάνοντες είχαν μεταξύ τους συζητήσεις και συχνά καλούσαν 

το διδακτικό προσωπικό είτε για επίλυση αποριών, είτε για επιβεβαίωση των ήδη 

επιστημονικά αποδεκτών παρατηρήσεων τους.  

10.3.4.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 4.1 
 

Το πείραμα 4.1 αποτέλεσε το εισαγωγικό πείραμα στο έγχρωμο φως και κατά συνέπεια 

την πρώτη εμπειρία των ατόμων στο εργαστήριο με αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν ανάμεσα στις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι ομάδες στο συγκεκριμένο πείραμα, που σε κάποιες περιπτώσεις συνάδουν 

με τις διαφοροποιήσεις που παρουσίασαν οι ομάδες στα προηγούμενα πειράματα. Αρχικά, 

παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο στάδιο της πρόβλεψης και της επεξήγησης 

(όσον αφορά στην έκταση των συζητήσεων των ατόμων), στο στάδιο των παρατηρήσεων 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές με την ΠΟ4 να διεξάγει σε σημαντικό βαθμό πιο 

εκτεταμένες παρατηρήσεις, γεγονός που οφείλεται: α) στη σειριακή εφαρμογή του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στο ίδιο πείραμα, για διαφορετικές αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός 

(παρόλο που οι μανθάνοντες εφάρμοσαν και τα 2 πειραματικά μέσα για αρκετές 

αναμείξεις έγχρωμων φωτεινών δεσμών), β) στην κουλτούρα που καλλιεργήθηκε στις 

ομάδες της ΠΟ4 για τη διεξαγωγή εκτεταμένων παρατηρήσεων και έπειτα στη ταυτόχρονη 
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συζήτηση των αποτελεσμάτων κατά τη διεξαγωγή επιπρόσθετων επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων. Οι ομάδες ελέγχου οι οποίες εφάρμοσαν αποκλειστικά είτε ΠΠΕ ή ΠΕΕ, 

διεξήγαγαν μειωμένες παρατηρήσεις σε σχέση με την ΠΟ4. Ταυτόχρονα, η σημαντική 

διαφοροποίηση που παρατηρείται στη συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό μετά από 

επέμβαση του στις εργασίες των μανθανόντων ανάμεσα στις 2 ομάδες (ΟΕ3 και ΠΟ4) και 

την ΟΕ4, φαίνεται να οφείλεται στην εφαρμογή του ΠΠΕ, κατά την οποία χρειάστηκε η 

παρουσία του διδακτικού προσωπικού στις πρώτες προσπάθειες των μανθανόντων για 

διεξαγωγή των αναμείξεων των έγχρωμων δεσμών φωτός, παρόλο που προηγήθηκε 

εξοικείωση με την αναφερόμενη πειραματική διάταξη. Αντίθετα στην ΟΕ4, όπου 

εφαρμόστηκε ο ΠΕΕ δεν προέκυψε τέτοια ανάγκη γιατί οι μανθάνοντες με πολύ απλό 

τρόπο είχαν τη δυνατότητα να διενεργούν εικονικά τις αναμείξεις των έγχρωμων δεσμών 

φωτός χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή σφάλματα μετρήσεων αφού εργάζονταν σε 

ένα εξειδικευμένο εικονικό περιβάλλον με πλήρη συσκότιση. Αναφορικά με τις 

συζητήσεις που προέκυψαν στο στάδιο της δραστηριότητας είτε λόγω διδακτικού υλικού 

είτε λόγω ερωτήσεων των μανθανόντων, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο έκτασης 

ομιλίας οι μανθάνοντες της ΠΟ4 μίλησαν περισσότερο στο πλαίσιο του πειράματος 4.1 

από τους μανθάνοντες στις ομάδες ελέγχου, ενώ η έκταση ομιλίας του διδακτικού 

προσωπικού δεν διαφοροποιήθηκε στις πειραματικές συνθήκες. Μέσα από αυτά τα 

αποτελέσματα φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ4 πέραν των εκτεταμένων παρατηρήσεων, 

επεξεργάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα αποτελέσματα τους, και επειδή σπάνια νιώθουν 

την πίεση των χρονικών περιορισμών, εμβαθύνουν σε αρκετές περιπτώσεις τις συζητήσεις 

τους. Παράλληλα, όσες φορές χρειάστηκε να επαναλάβουν μετρήσεις στο πλαίσιο του 

πειραματισμού τους, το έκαναν χωρίς ενδοιασμούς.   

 

Οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί υποστηρίζονται και από τα αποτελέσματα που περιγράφουν 

την προσοχή των μανθανόντων κατά την πειραματική διαδικασία. Οι μανθάνοντες της 

ΠΟ4 έχουν την προσοχή τους στη χρήση των πειραματικών μέσων (ΠΠΕ και ΠΕΕ) σε 

αρκετά μεγαλύτερο βαθμό από τους μανθάνοντες στις ομάδες ελέγχου και παράλληλα 

συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό. Παρόλο που σε επίπεδο έκτασης 

συζητήσεων οι 3 συνθήκες δεν διαφοροποιούνται, ωστόσο τα αποτελέσματα συνολικά σε 

σχέση με την προσοχή των μανθανόντων καταδεικνύουν πως οι μανθάνοντες της ΠΟ4 

μέσα από την εκτεταμένη εφαρμογή των πειραματικών μέσων καταλήγουν σε πιο 

λεπτομερή αποτελέσματα και μέσα από την ενδελεχή συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 
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τους είναι σε θέση να εξάγουν θεμελιωμένα συμπεράσματα στο πλαίσιο των εκτεταμένων 

παρατηρήσεων που διεξήγαγαν.    

 

Οι διαφορές στις εργασίες των μανθανόντων παρουσιάζονται και στο είδος του διαλόγου, 

αφού οι εκτεταμένες προσπάθειες της ΠΟ4 κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων και 

κατά την εμβάθυνση των συζητήσεων οδήγησαν σε αυξημένες ερωτήσεις, απαντήσεις και 

δηλώσεις σε σχέση τόσο με το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και με την πειραματική 

διαδικασία, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Οι συζητήσεις της ΠΟ4 επεκτείνονται 

πέρα από τα έργα του διδακτικού υλικού και στην προσπάθεια συσχέτισης των ίδιων 

πειραματικών διατάξεων (εικονικών και πραγματικών). Συγκεκριμένα, μέσα από αυτή τη 

διαδικασία φαίνεται να υποβοηθούνται στην εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων που 

να τους παρέχουν προβλεπτική ισχύ στις αναμείξεις των χρωμάτων στο φως και στον 

τρόπο συμπεριφοράς του έγχρωμου φωτός.     

 

Αναφορικά με τις τεκμηριώσεις των προβλέψεων και των επεξηγήσεων που παρείχαν οι 

μανθάνοντες των διαφορετικών ομάδων, δεν παρουσιάστηκαν έντονες διαφοροποιήσεις 

όσον αφορά στην έκταση τους. Εξάλλου, η τεκμηρίωση των προβλέψεων ήταν αμελητέα 

σε όλες τις ομάδες, λόγω κυρίως της αδυναμίας των μανθανόντων να τεκμηριώσουν τα 

χρωματικά φαινόμενα στη βάση οποιουδήποτε άλλου συλλογισμού πέρα από τις 

αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Γενικότερα, σε σχέση με τις επιστημονικά 

αποδεκτές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν σε κάθε ομάδα, είναι ξεκάθαρο πως η ΠΟ4 

διεξήγαγε τις περισσότερες κατάλληλες παρατηρήσεις, γεγονός που τη βοήθησε στην 

έγκυρη εξαγωγή κανόνων που να της επιτρέπουν να προβλέπει το αποτέλεσμα της 

ανάμειξης οποιονδήποτε έγχρωμων δεσμών φωτός. Ταυτόχρονα, σε σχέση με το είδος των 

συζητήσεων που διεξάχθηκαν με το διδακτικό προσωπικό στο πλαίσιο του πειράματος 4.1, 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 

επέμβασης του διδακτικού προσωπικού κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας 

στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ (ΟΕ3 και ΠΟ4). Στις συζητήσεις που διεξάχθηκαν λόγω 

διδακτικού υλικού ή λόγω ερωτήσεων των ατόμων, φαίνεται πως το διδακτικό υλικό που 

εφαρμόστηκε διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έκταση των συζητήσεων που 

διεξάχθηκαν, αφού καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο τέλος 

του πειράματος (αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των χρωμάτων στο φως–σύγκριση με 

τα χρώματα των βαφών). Αντίθετα, οι πειραματικές δυσκολίες και τα σφάλματα μέτρησης 

που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος στο πλαίσιο του ΠΠΕ, πυροδότησαν 

συζητήσεις μέσω της πρωτοβουλίας του διδακτικού προσωπικού που σχετίζονταν με την 
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κατάλληλη διεξαγωγή των αναμείξεων των χρωμάτων μέσω της ενδεδειγμένης χρήσης της 

πραγματικής πειραματικής διάταξης καθώς και με το ρόλο των πειραματικών σφαλμάτων 

ή σφαλμάτων μέτρησης στον εργαστηριακό πειραματισμό στις Φυσικές Επιστήμες 

(συζήτηση που δεν διεξάχθηκε στην περίπτωση εφαρμογής του ΠΕΕ, λόγω των συνθηκών 

που επικρατούσαν στο εικονικό εργαστηριακό περιβάλλον).     

 

Μέσα από την προσεκτική ανάλυση του αναστοχαστικού ημερολογίου του ερευνητή σε 

σχέση με τις εργασίες των μανθανόντων και τις διαδικασίες που ακολούθησαν, 

παρουσιάστηκαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν αρκετές από τις 

διαφορές και τις ομοιότητες που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της κωδικοποίησης των 

διαδικασιών, ενώ υποστηρίζουν ταυτόχρονα τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν πιο 

πάνω. Η ΟΕ3 αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των 

παρατηρήσεων της στο πείραμα 4.1, αφού οι μανθάνοντες αναφέρουν διαφορετικά 

αποτελέσματα αναμείξεων στην ίδια ανάμειξη φωτεινών δεσμών. Συγκεκριμένα, οι 

μανθάνοντες δεν συμφωνούν για το χρώμα που παράγεται και παρουσιάζονται χρονοβόρες 

συζητήσεις για την κατάληξη σε ομόφωνη απόφαση. Σε αρκετές περιπτώσεις όπου οι 

μανθάνοντες της ΟΕ3 τελικά δεν καταλήγουν σε ομόφωνη απόφαση, επεμβαίνει το 

διδακτικό προσωπικό για να παρέχει βοήθεια (βλ. απόσπασμα 23). Όπου οι μανθάνοντες 

δεν κατέληγαν σε ομοφωνία στην παρουσία του διδακτικού προσωπικού, τότε το 

διδακτικό προσωπικό ανέθετε στην ομάδα να διεξάγει στο πλαίσιο του πειραματισμού τις 

συγκεκριμένες αναμείξεις φωτεινών δεσμών (ξεκάθαρα αποτελέσματα) οι οποίες θα 

στήριζαν την προσπάθεια των ατόμων για την εξαγωγή κανόνων στο συγκεκριμένο θέμα. 

Σε μια εκ των 2 ομάδων της ΟΕ3, το διδακτικό προσωπικό συνόδευε όλες τις προσπάθειες 

των μανθανόντων στην πραγματική πειραματική διάταξη, για να βεβαιωθεί ότι διεξάγεται 

με τον κατάλληλο τρόπο το πείραμα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το διδακτικό 

προσωπικό διευκρινίζει τα ονόματα των χρωμάτων και των χρωματικών φίλτρων που 

χρησιμοποιούνται, ώστε οι μανθάνοντες στις συζητήσεις τους να αναφέρονται, στα ίδια 

χρώματα και στις ίδιες δοκιμές. 

 

Φοιτήτρια 1 Μπλε. 
Φοιτήτρια 2 Τζίνο είναι μπλε έτσι; 
Φοιτήτρια 1 Ναι και τούτο κυανό. 
Φοιτήτρια 2 Κόκκινο και πράσινο, κίτρινο. 
Φοιτήτρια 1 Κόρη εν ροζ τζίνο το πράμα τωρά; Δεν είναι ροζ. 
Φοιτήτρια 2 Ροζ. 
Φοιτήτρια 1 Είναι ασπρορόζ. Περίμενε το κόκκινο και το μπλε… 

Είναι ασπροροζ τζίνο το πράμα. 
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Φοιτήτρια 2 Πράσινο και μπλε, είναι πράσινο πάλε. 
Φοιτήτρια 3 Γαλάζιο ανοικτό. 
Φοιτήτρια 1 Περίμενε πράσινο και μπλε τιρκουάζ. 
Φοιτήτρια 3 Τι χρώμα είναι το τιρκουάζ; 
Φοιτήτρια 1 Ε κάτι με πράσινο και μπλε. Τι να γράψουμε; Τιρκουάζ;  
Φοιτήτρια 3 Anyway ανοικτό πράσινο. 
Φοιτήτρια 1 Ε μπλε πράσινο, εν θα γράψουμε πράσινο. Τιρκουάζ; 
Φοιτήτρια 3 Πράσινο ανοικτό και κανεί. 
Φοιτήτρια 1 Πράσινο πολύ ανοικτό; 
Φοιτήτρια 3 Τζαμέ που ενώνονται και τα τρία; Τζαμέ που ενώνονται 

και τα τρία; 
Φοιτήτρια 2 Είναι κίτρινο. 
Φοιτήτρια 1 Είναι κίτρινο πολλά ανοικτό. Νάταλυ; 
Φοιτήτρια 2 Ναι.  
Φοιτήτρια 1 Είναι κίτρινο πολλά ανοικτό. 
Φοιτήτρια 3 Κίτρινο πολλά ανοικτό όμως, αλλά εν να γράψουμε.. 
Φοιτήτρια 1 Ασπροκίτρινο. 
Φοιτήτρια 3 Ασπροκίτρινο. 
Φοιτήτρια 1 Κάτι άλλο; Νάταλυ κοίτα; Έκαμνε μας έτσι. 
Φοιτήτρια 2 Λοιπόν ματζέντα. Όχι θέλουμε τα άλλα. Κίτρινο και το 

κυανό. Πού είναι;  
Φοιτήτρια 3 Κόρη εν πρέπει να τα ενώσουμε μεταξύ τους τούτα; 
Φοιτήτρια 2 Κόρη ενώνουμε τα κύρια μεταξύ τους. Τούτα είναι τα 

συμπληρωματικά δεν είναι; 
Φοιτήτρια 3 Ε μα είναι άλλα στο φως και άλλα στις βαφές. 
Φοιτήτρια 2 Αα! Τι είναι αυτό; 
Φοιτήτρια 3 Είναι το κυανό εκείνο; 
Φοιτήτρια 4 Είναι κυανό που βάλατε; 
Φοιτήτρια 1 Ναι. 
Φοιτήτρια 4 Κυανό με τι; Κυανό με μπλε; 
Φοιτήτρια 1 Κυανό με ματζέντα. Κόρη να τα κάνουμε εμείς και να 

γράφει η Πάνια και να τα αντιγράψουμε μετά που τη 
Πάνια για να κερδίσουμε χρόνο. 

Φοιτήτρια 2 Τι γίνεται τούτο; Πώς βγήκε έτσι; 
Φοιτήτρια 4 Τι είναι τούτο; 
Φοιτήτρια 2 Ματζέντα και.. 
Φοιτήτρια 4 Κυανό; Μπλε και κίτρινο; Ένα λεπτό. Μπλε και κίτρινο 

βγαίνει κίτρινο ανοικτό. Εν κυανό εκείνο ή μπλε; 
Φοιτήτρια 1 Κόρη ποιός μου έπιασε τα φυλλάδια μου; 
Φοιτήτρια 3 Έβαλες τα εκεί; 
Φοιτήτρια 4 Άρα κυανό και κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ανοικτό. 
Φοιτήτρια 2 Κυανό και κίτρινο; 
Φοιτήτρια 3 Ματζέντα, κίτρινο και κυανό. 
Φοιτήτρια 1 Τι; 
Φοιτήτρια 3 Ματζέντα, κίτρινο και κυανό, άσπρο. 
Φοιτήτρια 1 Κόρη αν είναι άσπρο, εγώ είμαι αστροναύτης. 
Φοιτήτρια 3 Είναι άσπρο το μεσαίο; 
Φοιτήτρια 1 Όχι. 
Φοιτήτρια 4 Κόρη δεν έχει ματζέντα μέσα. Αφού η ματζέντα είναι 

δεξιά. 
Φοιτήτρια 1 Αχνοφαίνεται. Έτο ρε. Αα κοίτα. 
Φοιτήτρια 2 Είναι άσπρο. 
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Φοιτήτρια 4 Είναι ασπροκίτρινο. 
Φοιτήτρια 1 Δεν είναι άσπρο. 
Φοιτήτρια 4 Τούτο είναι άσπρο. 
Φοιτήτρια 4 Δεν είναι άσπρο, σαν να πρασινίζει. 
Φοιτήτρια 1 Κύριε διαφώτισε μας, σας παρακαλώ. 
Φοιτήτρια 4 Εγώ νομίζω είναι άσπρο. 
Φοιτήτρια 3 Κι εγώ. 
Φοιτήτρια 1 Δεν είναι άσπρο. 
Φοιτήτρια 4 Κίτρινο ανοικτό προς άσπρο. Δεν έχει κίτρινο; Εγώ 

βλέπω κίτρινο μέσα. 
Διδάσκων Η κάθε ομάδα πρέπει να καταλήξει σε ομοφωνία σε 

σχέση με το αποτέλεσμα που παράγεται. 
 

Απόσπασμα 23. Διαφωνία κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων στο πείραμα 4.1 από την 
ΟΕ3 κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ 

 

Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μανθάνοντες της ΟΕ3 στην ομόφωνη 

κατάληξη σε αποτελέσματα αναμείξεων των χρωμάτων, προσπαθούν να καταλήξουν σε 

«λογικές» απαντήσεις με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν στο κεφάλαιο των βαφών σε 

σχέση με τις αναμείξεις των χρωμάτων στις βαφές. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειες τους 

καταλήγουν σε αδιέξοδο λόγω της ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν στο 

έγχρωμο φως σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των βαφών. Επιπρόσθετα, κάποιοι 

μανθάνοντες υποστηρίζουν πως η ανάμειξη όλων των πρώτων δευτερευόντων χρωμάτων 

στο φως παράγει γκριζόμαυρο χρώμα. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της 

πειραματικής διάταξης του ΠΠΕ, μέσα από τις επιστημονικά μη αποδεκτές παρατηρήσεις 

που διεξάχθηκαν από κάποια άτομα, παρουσιάστηκαν χρονικοί περιορισμοί οι οποίοι 

διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις δοκιμές των μανθανόντων για τις διάφορες 

αναμείξεις που διεξήγαγαν. Τέτοιοι περιορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα οι μανθάνοντες να 

μην δοκιμάσουν όλες τις υποθέσεις τους, και κατά συνέπεια να δυσκολευτούν ιδιαίτερα 

στην εξαγωγή των συμπερασμάτων τους. 

 

Από την άλλη, η ΟΕ4 δεν αντιμετώπισε κάποιο χρονικό περιορισμό με αποτέλεσμα να 

διεξάγει όλες τις παρατηρήσεις και όλους τους συνδυασμούς χρωμάτων που θεώρησε 

αναγκαίους, διαψεύδοντας ή επαληθεύοντας όλες τις υποθέσεις της. Ταυτόχρονα σε όλες 

τις περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες χρειάστηκε να κάνουν συγκεκριμένες δοκιμές, 

λάμβαναν άμεση ανατροφοδότηση από το εικονικό εργαστήριο γεγονός που διευκόλυνε 

ουσιαστικά τις συζητήσεις των ατόμων. Παρόλα αυτά, οι μανθάνοντες ιδιαίτερα κατά την 

έναρξη του πειραματισμού τους στο 4.1, παρουσίασαν μια επιφύλαξη σε σχέση με την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παρήγαγε το εικονικό εργαστήριο (βλ. απόσπασμα 

24). Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο εικονικό εργαστήριο 
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γιατί τα αποτελέσματα των αναμείξεων των χρωμάτων θεωρούνται «παράλογα» σε σχέση 

με όλες τις γνώσεις που είχαν οικοδομήσει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των 

χρωμάτων στις βαφές. Παρ’ όλες τις ανησυχίες που παρουσίασαν όμως κατέγραψαν στα 

φύλλα εργασίας τους όλα τα αποτελέσματα που συνέλεξαν χωρίς να τίθεται οποιαδήποτε 

αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων τους στη συνέχεια κατά την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων. 

 

Φοιτήτρια 1 Βάλε το μεσαίο πράσινο. Το πράσινο εβάλαμε το με 
μπλε, με κόκκινο. 

Φοιτήτρια 2 Με κυανό. 
Φοιτήτρια 3 Με άσπρο βγαίνει ανοικτό. 
Φοιτήτρια 1 Με κίτρινο. 
Φοιτήτρια 3 Ανοικτό πάλε. 
Φοιτήτρια 1 Άσπρο ναι. 
Φοιτήτρια 3 Βγαίνει ανοικτό. 
Φοιτήτρια 1 Άσπρο με πράσινο. Πράσινο. 
Φοιτήτρια 2 Και κυανό βάλαμε. Πάλε το ίδιο; 
Φοιτήτρια 3 Έλεος πια. 
Φοιτήτρια 1 Εν πιο σκούρο τούτο. Ή είναι το ίδιο; 
Φοιτήτρια 3 Όχι είναι το ίδιο πράμα. Νομίζω είναι χαλασμένο το 

μηχάνημα. 
 

Απόσπασμα 24. Αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων του ΠΕΕ από την ΟΕ4 
 

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την εφαρμογή του ΠΕΕ, οι μανθάνοντες 

έτυχε να διαφωνούν σε σχέση με το αποτέλεσμα των χρωματισμών που παράγονται στην 

οθόνη της εικονικής πειραματικής διάταξης. Ωστόσο, οι διαφωνίες των ατόμων διήρκησαν 

ελάχιστο χρόνο μέχρι να καταλήξουν σε ομοφωνία σε σχέση με τις διαφωνίες των ατόμων 

που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ. Τα ξεκάθαρα αποτελέσματα του ΠΕΕ 

οδήγησαν σε πολύ σύντομες συζητήσεις για την κατάληξη των κυριότερων χρωματισμών 

των αναμείξεων των έγχρωμων δεσμών φωτός. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα της άμεσης 

ανατροφοδότησης που παρείχε το εικονικό εργαστήριο έδωσε την ευκαιρία στις ομάδες 

της ΟΕ4 να διενεργήσουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των χρωμάτων που παρείχε 

το εικονικό εργαστήριο (ανά 2 και ανά 3 έγχρωμες φωτεινές δέσμες).  

 

Αντίθετα, στην περίπτωση της ΠΟ4 η οποία αρχικά χρησιμοποίησε τον ΠΠΕ και έπειτα 

τον ΠΕΕ στο ίδιο πείραμα, αρχικά παρουσίασε δυσκολίες στην κατάληξη σε ομόφωνη 

παρατήρηση σε σχέση με το αποτέλεσμα αναμείξεων έγχρωμων φωτεινών δεσμών. 

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με την ΟΕ3 (ΠΠΕ), οι μανθάνοντες της ΠΟ4 όπου 

διαφωνούσαν στις παρατηρήσεις τους συζητούσαν στο πλαίσιο της ομάδας τη 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



721 
 

συγκεκριμένη παρατήρηση, και σε κάποιες περιπτώσεις αφού δοκίμαζαν διαφορετικές 

αναμείξεις επέστρεφαν στην παρατήρηση που διαφωνούσαν. Σε αρκετές περιπτώσεις 

κατέληγαν σε ομοφωνία χωρίς την επέμβαση του διδακτικού προσωπικού. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι οι ομάδες της ΠΟ4 ήταν οι μόνες που πριν την έναρξη της πειραματικής 

διαδικασίας ανέφεραν στο πλαίσιο της ομάδας όλα τα κύρια χρώματα των βαφών και τις 

μεταξύ τους αναμείξεις. 

 

Στην ΟΕ3 όπου εφαρμόστηκε αποκλειστικά ο ΠΠΕ, παρουσιάστηκαν ιδιομορφίες στη 

σειρά των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν. Συγκεκριμένα, οι μανθάνοντες διενήργησαν 

πρωτίστως τις παρατηρήσεις τους και μετά συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να διεξάγουν 

προβλέψεις στο συγκεκριμένο πείραμα για τις αναμείξεις των φωτεινών δεσμών. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της ΟΕ4 όπου εφαρμόζεται αποκλειστικά ο ΠΕΕ, δεν 

διεξάγονται οι απαιτούμενες προβλέψεις από τους μανθάνοντες, ούτε οι τεκμηριώσεις τους 

εσκεμμένα, λόγω της εύκολης και άμεσης πρόσβασης στο εικονικό εργαστήριο το οποίο 

παρέχει άμεση ανατροφοδότηση σε οποιαδήποτε δοκιμή. Παράλληλα, κατά τη διεξαγωγή 

του διδακτικού υλικού οι μανθάνοντες διενεργούν επιπρόσθετες δοκιμές αναμείξεων 

φωτεινών δεσμών, είτε προς επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων τους είτε λόγω περεταίρω 

διερεύνησης με τρόπο που να τεκμηριώνουν με δεδομένα τις απαντήσεις τους. Κατά τον 

πειραματισμό τους στο πλαίσιο του ΠΕΕ, ασχολούνται με ιδιαίτερη ακρίβεια στις 

αποστάσεις των αντικειμένων και των οργάνων που χρησιμοποιούν καθώς και με την 

πιστή αναπαράσταση του φαινομένου που τους ζητείται (το εικονικό εργαστήριο παρέχει 

άμεσα αυτή τη δυνατότητα). Αντίθετα, κατά τον πειραματισμό της ΟΕ3 στο πλαίσιο του 

ΠΠΕ και κατά τη διεκπεραίωση του διδακτικού υλικού, οι μανθάνοντες δεν έχουν τη 

δυνατότητα της άμεσης διεξαγωγής επιπρόσθετων δοκιμών, γιατί η συγκεκριμένη 

διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί μετάβαση στην πραγματική πειραματική διάταξη 

(δεν βρίσκεται στον πάγκο εργασίας τους λόγω του χώρου που καταβάλλει). Παράλληλα, 

κατά τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό διαπιστώνεται πως απαιτείται η 

επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας της πειραματικής διάταξης από τους μανθάνοντες οι 

οποίοι δυσκολεύονται σε κάποιες περιπτώσεις να κατανοήσουν τον τρόπο διάδοσης και 

ανάμειξης των έγχρωμων φωτεινών δεσμών. Η δυσκολία τους αυτή ενισχύεται από την 

αδυναμία κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων τα οποία 

τοποθετούνται μπροστά από λευκό φως (μαθησιακή επιδίωξη του πειράματος 4.4). Από 

την άλλη στην περίπτωση της ΟΕ4, δεν προκύπτει η συγκεκριμένη δυσκολία γιατί στο 

εικονικό εργαστήριο παρέχεται η δυνατότητα έγχρωμων φωτεινών δεσμών χωρίς τη χρήση 

χρωματικών φίλτρων αλλά με τη χρήση αυτούσιων έγχρωμων φωτεινών πηγών, γεγονός 
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που εξιδανικεύει τη συγκεκριμένη διερεύνηση. Όπως και σε προηγούμενα πειράματα η 

εξιδανίκευση συγκεκριμένων πτυχών των υπό μελέτη φαινομένων ενισχύει τόσο τις 

εργασίες των μανθανόντων όσο και τις προσπάθειες περιεκτικής συζήτησης των 

μανθανόντων με το διδακτικό προσωπικό στο τέλος του πειράματος. 

 

Στην περίπτωση της ΠΟ4, εκδηλώνονται κάποιες σημαντικές διαφορές στις εργασίες και 

στις συζητήσεις των μανθανόντων σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου οι οποίες οφείλονται 

ξεκάθαρα στην εφαρμογή του πειραματικού μέσου. Κατά τη μετάβαση των μανθανόντων 

από τον ΠΠΕ στον ΠΕΕ στο ίδιο πείραμα, παρατηρείται σύγκρουση κάποιων 

αποτελεσμάτων σε αναμείξεις φωτεινών δεσμών που διεξήγαγαν οι μανθάνοντες. 

Ταυτόχρονα, παρά τη συλλογή των δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΠΕ, η αδυναμία 

διατύπωσης κανόνων εκ μέρους των μανθανόντων στο συγκεκριμένο στάδιο του 

πειράματος στάθηκε ευεργετική στη δημιουργία αμφισβητήσεων για τις παρατηρήσεις 

τους, για την εγκυρότητα του εικονικού εργαστηρίου, για το συλλογισμό τους κλπ. 

Συνεπώς, παρατηρήσεις που ήδη είχαν διεξαχθεί στο πλαίσιο του ΠΠΕ επαναλαμβάνονται 

με τρόπο που υποδεικνύει την αναγκαιότητα της αναφερόμενης επανάληψης αφού οι 

μανθάνοντες διενεργούν τις ίδιες παρατηρήσεις, με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζοντας τις 

ίδιες ανασφάλειες και αδυναμίες (βλ. απόσπασμα 25).     

 

Φοιτήτρια 1 Να βάλουμε και το άσπρο δαμέ με τα άλλα. 
Φοιτήτρια 2 Ωωωω… 
Φοιτήτρια 1 Α τι εν τούτο; 
Φοιτητής 3 Τι είναι τούτο; Ροζ; 
Φοιτήτρια 1 Είναι ροζ. 
Φοιτήτρια 2 Όχι θυμίζει μου το μήλο εκείνο το χρώμα. Πως το 

λαλούν; 
Φοιτητής 3 Δεν είναι μωβ; 
Φοιτήτρια 1 Δεν είναι μωβ. Το μωβ είναι τούτο. 
Φοιτήτρια 4 Δεν είναι πορτοκαλί; 
Φοιτήτρια 2 Είναι πορτοκαλοκόκκινο… 
Φοιτητής 3 Ποιο; 
Φοιτήτρια 2 Το μεσαίο. 
Φοιτητής 3 Όχι. 
Φοιτήτρια 1 Όχι δεν είναι πορτοκαλί. 
Φοιτήτρια 4 Είναι κοντά στο φούξια. 
Φοιτητής 3 Ναι είναι κοντά στο ροζ. Είναι κοντά στο σκούρο ροζ. 
Φοιτήτρια 2 Δεν είναι φούξια. Είναι ροζ. 
Φοιτητής 3 Εγώ έτσι νομίζω. 
Φοιτήτρια 1 Είναι ροζ… 
Φοιτήτρια 4 Να τα βάλουμε όλα. Να βάλουμε τούτα που τα 

βλέπουμε τουλάχιστον εμείς. Εμένα φαίνεται μου 
πορτοκαλί. 
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Φοιτήτρια 1 Έλα να τα δεις που ποδά. 
Φοιτήτρια 2 Σκούρο ροζ που λαλεί και ο Μάριος. 
Φοιτήτρια 1 Σκούρο ροζ ναι. 
Φοιτήτρια 4 Τι εβάλαμε τώρα; Κόκκινο με ματζέντα; 
Φοιτήτρια 2 Ναι. Και κόκκινο με κίτρινο τώρα. 
Φοιτήτρια 1 Και κόκκινο με κίτρινο τι κάνει; 
Φοιτήτρια 2 Α…πορτοκαλί. 
Φοιτήτρια 4 Πορτοκαλί. Περίμενε δεν τα βάλαμε όλα. 
Φοιτήτρια 1 Ε δεν βάλαμε το άσπρο. 
Φοιτήτρια 2 Ναι πράσινο και …κόκκινο και άσπρο. 
Φοιτήτρια 1 Κόκκινο και άσπρο. 
Φοιτητής 3 Θα είναι ροζ. 
Φοιτήτρια 2 Θυμίζει μου φράουλα παγωτό. 
Φοιτητής 3 Τούτο είναι το original ροζ νομίζω. 
Φοιτήτρια 1 Δεν είναι το original ροζ. 
Φοιτητής 3 Όχι, όχι. Εγώ θα το βάλω ροζ όμως. 
Φοιτήτρια 1 Ροζ ανοιχτό πιο πολύ από το άλλο. 
Φοιτήτρια 2 Ανοιχτό ροζ. 
Φοιτήτρια 1 Μάλιστα. Τώρα να βάλουμε άσπρο, πράσινο…λαχανί. 

 

Απόσπασμα 25. Επανάληψη παρατήρησης στο πλαίσιο του ΠΕΕ (είχε διεξαχθεί στον 
ΠΠΕ) από την ΠΟ4 

 
Συνεπώς, η επανάληψη συγκεκριμένων παρατηρήσεων μέσα από το εικονικό πειραματικό 

μέσο φαίνεται να αποτελεί επουσιώδη εμπειρία για τους μανθάνοντες αφού την 

αντιμετωπίζουν ως πρωτόγνωρη εμπειρία. Στη συνέχεια όμως με την ολοκλήρωση μιας 

γκάμας παρατηρήσεων, οι μανθάνοντες συγκρίνουν κάποια από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν μέσα από τη χρήση των 2 πειραματικών μέσων. Το γεγονός ότι δεν είχαν 

ξεκάθαρες παρατηρήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ (ιδιαίτερα κατά τις αναμείξεις 

3 έγχρωμων φωτεινών δεσμών), σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που έλαβαν στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ και τις γνώσεις που οικοδόμησαν κατά τις αναμείξεις των χρωμάτων στις 

βαφές, οδήγησαν αρχικά στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας των δεδομένων που 

συλλέγονταν στο πλαίσιο του ΠΕΕ (όπως συνέβηκε στην περίπτωση της ΟΕ3). Από την 

άλλη, στην περίπτωση του ΠΠΕ, η ανάμειξη των 3 κυρίων χρωμάτων του φωτός κατέληγε 

σε λευκοκίτρινο χρώμα και όχι σε απολύτως λευκό, γεγονός που οδηγούσε τους 

μανθάνοντες μακριά από το επιστημονικά αποδεκτό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

παρατήρησης. Παρόλα αυτά, ανάλογοι προβληματισμοί οδήγησαν σε εμβάθυνση των 

συζητήσεων κατά την εφαρμογή του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ με αποτέλεσμα 

οι μανθάνοντες να οδηγούνται σε επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες. 

 

Αναφορικά με τις διαφωνίες που προέκυπταν στο πλαίσιο του πειραματισμού στην ΠΟ4 

και στην ΟΕ4 κατά τη διεξαγωγή των αναμείξεων των χρωμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΕ, 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



724 
 

διέφεραν στη φύση τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες διαφωνίες που προέκυπταν κατά 

την εφαρμογή του ΠΠΕ από την ΟΕ3. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή του ΠΕΕ, οι 

μανθάνοντες μετά την αποδοχή της εγκυρότητας του εικονικού εργαστηρίου δεν 

αμφισβητούν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε ανάμειξης φωτεινών δεσμών (εάν το 

συγκεκριμένο χρώμα έπρεπε να βγει ως αποτέλεσμα ανάμειξης ή όχι). Οι συζητήσεις που 

προκύπτουν για το αποτέλεσμα αφορούν στην ονοματολογία του παραγμένου χρώματος, 

ώστε να είναι σε θέση οι μανθάνοντες να θυμούνται το αποτέλεσμα (βλ. απόσπασμα 26). 

Από την άλλη, κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ οι περισσότερες διαφωνίες που προέκυπταν 

αφορούσαν κυρίως στο αποτέλεσμα των αναμείξεων και κατά πόσο διεξάχθηκαν με τον 

κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του αποτελέσματος. Η 

ονοματολογία του αποτελέσματος στην περίπτωση του ΠΠΕ, παρόλο που συζητήθηκε 

έντονα από τους μανθάνοντες αποτέλεσε δευτερεύων ζήτημα κατά τον πειραματισμό στις 

ομάδες της ΟΕ3.  

 

Φοιτήτρια 1 Κόκκινο μπλε… 
Φοιτήτρια 2 Ματζέντα… 
Φοιτήτρια 3 Ναι άλλο. 
Φοιτήτρια 1 Α το μωβ που είχαμε… έσβησα το. 
Φοιτήτρια 4 Το μωβ είναι η ματζέντα. 
Φοιτήτρια 3 Άφησε το μπλε, μην το αλλάζεις κάθε φορά. 
Φοιτήτρια 1 Άφηνε το ένα σταθερό για να τα βρίσκουμε με τη σειρά. 
Φοιτήτρια 2 Κόκκινο, μπλε. 
Φοιτήτρια 1 Περίμενε κόκκινο, ματζέντα; Είναι κόκκινο εκείνο; 
Φοιτήτρια 4 Ναι. 
Φοιτήτρια 1 Κόκκινο απαλό είχαμε βάλει. 
Φοιτήτρια 4 Κόκκινο. 
Φοιτήτρια 2 Δεν είναι κόκκινο. 
Φοιτήτρια 1 Κόκκινο να το δαμέ. Τούτο είναι φούξια. Παναγιώτα 

μου περίμενε σιγά, σιγά να σε παρακολουθούμε.    
Φοιτήτρια 2 Τώρα τι να βάλουμε; 
Φοιτήτρια 4 Δεν είναι κόκκινο ακριβώς, είναι κάτι ενδιάμεσο. 
Φοιτήτρια 3 Τι να βάλουμε; Φούξια; 

 
Απόσπασμα 26. Προσπάθεια ονοματολογίας της απόχρωσης που παράγεται μετά από 

ανάμειξη έγχρωμων δεσμών φωτός από την ΠΟ4 
 

Οι μανθάνοντες της ΠΟ4 στο στάδιο της επεξήγησης, διαφώνησαν σε κάποιες περιπτώσεις 

σε αποτελέσματα των παρατηρήσεων τους. Επειδή όμως είχαν τη δυνατότητα του ΠΕΕ 

(αμεσότητα παρατηρήσεων) μέσα από την άμεση ανατροφοδότηση που έλαβαν, 

κατέληξαν με χαρακτηριστική ευκολία σε μια κοινή ερμηνεία. Ταυτόχρονα, παρόλο που 

θα μπορούσαν να διεξάγουν/επαναλάβουν τις δοκιμές τους στο πλαίσιο του ΠΠΕ, 

επιλέγουν πάντοτε το εικονικό εργαστήριο, λόγω των ξεκάθαρων παρατηρήσεων που 
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λαμβάνουν και λόγω της απαλλαγής τους από χρονικούς περιορισμούς. Μέσα από τις 

αναφερόμενες επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, οι μανθάνοντες καταλήγουν σε μοτίβα 

ανάμεσα στα αποτελέσματα τους, και παρόλο που δεν αντικατοπτρίζουν επιστημονικά 

αποδεκτούς μηχανισμούς, παρουσιάζουν προβλεπτική ισχύ στις αναμείξεις των χρωμάτων 

στο έγχρωμο φως (π.χ. το κοινό χρώμα των κυρίων χρωμάτων του φωτός όπως προκύπτει 

στις βαφές αποτελεί το αποτέλεσμα της ανάμειξης των κυρίων χρωμάτων στο φως). Λόγω 

της εμβάθυνσης των συζητήσεων των μανθανόντων της ΠΟ4 (πολλαπλές δοκιμές 

αναμείξεων και σύγκριση δεδομένων και πειραματικών διατάξεων ανάμεσα στον ΠΠΕ και 

τον ΠΕΕ), οικοδομούνται ερμηνείες οι οποίες επεκτείνουν την κατανόηση των ατόμων 

πέρα από τις μαθησιακές επιδιώξεις που είχαν τεθεί αρχικά. Για παράδειγμα, η απλή 

αναφορά των χρωματικών φίλτρων στο πείραμα 4.1, δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα τις 

ομάδες σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους (αναφορά πως τα χρωματικά φίλτρα 

χρωματίζουν το φως). Οι ομάδες της ΠΟ4 παρουσίασαν όμως διαφορετική συμπεριφορά 

αφού προσπάθησαν να επεξηγήσουν τη λειτουργία των χρωματικών φίλτρων παρά το 

γεγονός ότι κατέληξαν σε επιστημονικά μη αποδεκτή ερμηνεία: «όταν βάλεις κυανό φίλτρο 

και βάλεις και ένα άλλο χρώμα πίσω του θα φαίνεται μαύρο γιατί επιτρέπει μόνο στις 

ακτίνες που είναι το ίδιο χρώμα να περάσουν», (φοιτήτρια 2, ΠΟ4). 

 

Συνολικά, σε όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των ομάδων της ΠΟ4, 

φαίνεται πως οι μανθάνοντες εμβαθύνουν τις συζητήσεις τους. Παράλληλα, η 

αλληλεπίδραση των ομάδων με το διδακτικό προσωπικό αφήνει αρκετά περιθώρια στο 

διδακτικό προσωπικό να θέσει προβληματισμούς προς επίλυση και να αφήσει τις ομάδες 

να εργαστούν από μόνες τους, χωρίς επιφύλαξη, όπως συμβαίνει με τις ομάδες ελέγχου 

(ιδιαίτερα στην ΟΕ3 στο συγκεκριμένο πείραμα). Η αναφερόμενη συμπεριφορά 

υποστηρίζει το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, με τρόπο που απαλλάσσει τις ομάδες 

από περιορισμούς που οφείλονται στη φύση της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης 

(έλλειψη υποστηρικτικών διεργασιών σε μανθάνοντες με χαμηλό υπόβαθρο). Αυτή η 

διευκόλυνση που παρέχεται από το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο για την επιτυχία της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης ως προς την 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης.  

10.3.4.1.Διαγράμματα της χρονικής εξέλιξης των δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν οι 
ομάδες στο πείραμα 4.1 
 

Τα διαγράμματα των δραστηριοτήτων των 6 ομάδων των 3 διαφορετικών πειραματικών 

συνθηκών παρουσιάζουν το χρόνο που αναλώθηκε σε κάθε δραστηριότητα σε σχέση με το 
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πείραμα 4.1 (βλ. Παράρτημα). Μέσα από την παρουσίαση του χρόνου που αφιερώθηκε σε 

κάθε δραστηριότητα επιβεβαιώνονται οι διαφοροποιήσεις, αλλά και οι ομοιότητες που 

προέκυψαν κατά την κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες 

κατά τις εργασίες τους στο πείραμα 4.1.  

 

Το διάγραμμα της χρονικής εξέλιξης των δραστηριοτήτων της κάθε ομάδας, παρουσιάζει 

τον ελάχιστο χρόνο που αναλώθηκε στη διατύπωση των προβλέψεων κατά τη διάρκεια του 

πειραματισμού, επιβεβαιώνοντας το χρονικό σημείο στο οποίο έλαβαν χώρα οι 

προβλέψεις. Τα διαγράμματα καταδεικνύουν πως οι προβλέψεις διατυπώθηκαν από τις 

ομάδες κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του πειράματος και όχι πριν την έναρξη του. Το 

συγκεκριμένο εύρημα παρουσιάστηκε σε όλες τις ομάδες, γεγονός που οφείλεται στο 

διδακτικό υλικό το οποίο δεν ζητούσε ρητά από τους μανθάνοντες τη διατύπωση 

προβλέψεων για τα αποτελέσματα των αναμείξεων των χρωμάτων, στην έναρξη του 

πειράματος, όπως συνηθιζόταν σε αρκετές περιπτώσεις άλλων πειραμάτων του διδακτικού 

υλικού. Συνεπώς, οι ομάδες προχώρησαν στη διεξαγωγή του πειράματος, αλλά πριν από τη 

δοκιμή συγκεκριμένων υποθέσεων (αναμείξεων φωτεινών δεσμών) διατύπωναν τις 

προβλέψεις τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος.      

 

Τα διαγράμματα των εργασιών των ομάδων παρουσιάζουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε 

σχέση με τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων και τις συζητήσεις που διεξάχθηκαν 

αναφορικά με την πειραματική διαδικασία. Στις ομάδες ελέγχου φαίνεται πως οι 

συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία και η διεξαγωγή των παρατηρήσεων στο 

πείραμα 4.1 αποτελούν αλληλένδετες διαδικασίες, αφού διεξάγονται σχεδόν παράλληλα. 

Το συγκεκριμένο εύρημα τεκμηριώνεται από τις οπτικογραφήσεις των ομάδων κατά τον 

πειραματισμό τους, αφού κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων οι μανθάνοντες 

ασχολούνται ταυτόχρονα και με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 

αντίστοιχη πειραματική διάταξη (φωτεινές πηγές, χρωματικά φίλτρα, οθόνη κλπ). Μια 

μικρή απόκλιση παρουσιάζεται στην ομάδα Β΄ της ΟΕ3, η οποία αναλώνει το λιγότερο 

χρόνο για τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων, της οποίας προηγείται μια μικρή συζήτηση 

για την πειραματική διαδικασία. Φαίνεται πως η διαφοροποίηση της συγκεκριμένης 

ομάδας από τις υπόλοιπες ομάδες δεν οφείλεται τόσο στο πειραματικό μέσο που 

εφαρμόστηκε (ΠΠΕ) όσο στη διατύπωση αρκετών άσχετων σχολίων κατά την έναρξη του 

πειράματος (ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ομάδας). Από την άλλη, οι ομάδες της ΠΟ4 

(συνδυασμός ΠΠΕ και ΠΕΕ), αναλώνουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σε συζητήσεις 

για την πειραματική διαδικασία, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
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η αντίστοιχη πειραματική διάταξη πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος και έπειτα 

ακολουθεί η διεξαγωγή των παρατηρήσεων. Η παράλληλη συζήτηση για την πειραματική 

διαδικασία με τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων που παρατηρήθηκε στις ομάδες ελέγχου 

δεν παρατηρείται στην ΠΟ4. Παράλληλα, μετά τη διεξαγωγή των συζητήσεων των 

ατόμων, παρατηρούνται εκτεταμένες παρατηρήσεις στην ΠΟ4 οι οποίες διαρκούν 

περισσότερο χρόνο από τις παρατηρήσεις που διεξάχθηκαν στις ομάδες ελέγχου. Σε 

συγκεκριμένα σημεία κατά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων παρατηρούνται μικρές 

συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία κυρίως στα χρονικά σημεία όπου 

πραγματοποιείται εναλλαγή του πειραματικού μέσου (μετάβαση από τον ΠΠΕ στον ΠΕΕ). 

Οι εκτεταμένες παρατηρήσεις που παρουσιάζονται στα διαγράμματα, επιβεβαιώνονται από 

την κωδικοποίηση των διαδικασιών των ομάδων στο πείραμα 4.1 που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως.  

 

Στο στάδιο της επεξήγησης δεν παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο μοτίβο ανάμεσα στις 

συμπεριφορές των ομάδων σε κάθε πειραματική συνθήκη. Σχεδόν σε όλες τις ομάδες 

επιχειρείται μια προσπάθεια επεξήγησης των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν κατά την 

πειραματική διαδικασία, μετά τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις 

επιχειρείται παράλληλη επεξήγηση των ευρημάτων των ατόμων κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής των παρατηρήσεων (ομάδα Α-ΟΕ3, ομάδα Α-ΠΟ4). Παρ’ όλες τις μικρές 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στις ομάδες αναφορικά με τη χρονική διάρκεια και 

τη χρονική συνέχεια του σταδίου της επεξήγησης δεν προκύπτει κάποια συμπεριφορά που 

να ομαδοποιεί τις ομάδες της ίδιας πειραματικής συνθήκης.    

 

Η επίδραση του διδακτικού υλικού και η πιστή εφαρμογή του τεκμηριώνεται από το 

χρονικό σημείο στο οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις όλων των ομάδων με το διδακτικό 

προσωπικό, στο σημείο ελέγχου του πειράματος 4.1. Όπως φαίνεται μέσα από τα 

διαγράμματα όλων των ομάδων, οι αναφερόμενες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα περίπου 

στο ίδιο χρονικό σημείο, το οποίο καθορίζεται τόσο από το διδακτικό υλικό όσο και από 

την ολοκλήρωση των εργασιών των μανθανόντων στο συγκεκριμένο πείραμα. Παρά την 

εφαρμογή των διαφορετικών πειραματικών μέσων (ΠΠΕ, ΠΕΕ, συνδυασμός ΠΠΕ και 

ΠΕΕ) οι 6 ομάδες ακολουθούν το διδακτικό υλικό και μέσα από την εφαρμογή της 

ομώνυμης διδακτικής προσέγγισης μοιράζονται ανάλογες εμπειρίες συζήτησης και 

επαναδιαπραγμάτευσης ιδεών σε περιβάλλοντα διερώτησης.  
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Οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού κατά τις 

εργασίες των μανθανόντων, διαφοροποιούνται στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες 

όπως φαίνεται μέσα από τα διαγράμματα. Συγκεκριμένα, στην ΟΕ3 η οποία εφάρμοσε τον 

ΠΠΕ, το διδακτικό προσωπικό αναγκάζεται να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις για το 

χειρισμό της πειραματικής διάταξης και την κατάλληλη συλλογή των δεδομένων. 

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η επέμβαση του διδακτικού προσωπικού ήταν 

εκτεταμένη, προκειμένου οι μανθάνοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό της 

πειραματικής διάταξης με πραγματικά υλικά (παρόλο που προηγήθηκε εξοικείωση των 

ατόμων με τη λειτουργία της). Από την άλλη, στην περίπτωση της ΟΕ4 (εφαρμογή ΠΕΕ) 

οι επεμβάσεις του διδακτικού προσωπικού ήταν αμελητέες έως ανύπαρκτες, αφού οι 

μανθάνοντες είχαν πλήρη εξοικείωση με την πειραματική διάταξη του εικονικού 

εργαστηρίου και είχαν την ευκαιρία να διεξάγουν τις παρατηρήσεις τους σε ένα μη 

επικριτικό περιβάλλον διερώτησης κάτω από εξιδανικευμένες εργαστηριακές συνθήκες 

(πλήρης συσκότιση κλπ). Η μηδαμινή προσπάθεια επέμβασης του διδακτικού προσωπικού 

στις εργασίες των ομάδων της ΟΕ4 επιβεβαιώνεται από τον ελάχιστο χρόνο που 

αφιερώθηκε σε τέτοιες συζητήσεις στις 2 ομάδες της ΟΕ4 (βλ. διαγράμματα της ΟΕ4 στο 

πείραμα 4.1). Οι αντίστοιχες συζητήσεις (κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού) 

που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της ΠΟ4 διαφοροποιήθηκαν από τις ομάδες 

ελέγχου, όπως φαίνεται από τα διαγράμματα των συγκεκριμένων ομάδων, γεγονός που 

φαίνεται να καθορίστηκε από την εφαρμογή των 2 πειραματικών μέσων. Μέσα από τα 

διαγράμματα φαίνεται πως στα αρχικά στάδια του πειράματος το διδακτικό προσωπικό 

επεμβαίνει κατά την έναρξη της διεξαγωγής των παρατηρήσεων των ατόμων στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ΠΠΕ, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι μανθάνοντες χειρίζονται με τον 

κατάλληλο τρόπο την πραγματική πειραματική διάταξη (ανάγκη που προέκυψε κατά τις 

εργασίες της ΟΕ3, κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ στο ίδιο πείραμα). Στη συνέχεια, όταν οι 

μανθάνοντες της ΠΟ4 μεταβαίνουν στην εφαρμογή του ΠΕΕ για τη συνέχεια του 

πειράματος, το διδακτικό προσωπικό δεν επεμβαίνει σχεδόν καθόλου στις εργασίες των 

μανθανόντων. Οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις παρατηρούνται στο διάγραμμα της μιας εκ 

των δύο ομάδων της ΠΟ4, αφορούν σε διαδικαστικά ζητήματα και διεξάγονται σε 

ελάχιστο χρόνο. Συνεπώς, μέσα από τα διαγράμματα όλων των ομάδων φαίνεται πως οι 

συζητήσεις κατόπιν επεμβάσεων του διδακτικού προσωπικού προέκυπταν ως ανάγκη κατά 

την εφαρμογή του ΠΠΕ. Αντίθετα, οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν λόγω αποριών ή 

ερωτήσεων των μανθανόντων με το διδακτικό προσωπικό δεν προέκυψαν στη βάση 

συγκεκριμένων συμπεριφορών που καθορίστηκαν από την εφαρμογή κάποιου 

πειραματικού μέσου, αλλά προέκυψαν περισσότερο στο πλαίσιο εφαρμογής του  
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εργαστηριακού πειραματισμού κάτω από το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης 

(ερωτήσεις κατά τις ενέργειες των μανθανόντων στη χρήση του εργαστηριακού 

εξοπλισμού και στην κατάληξη των αποτελεσμάτων των αναμείξεων των έγχρωμων 

δεσμών φωτός).          

10.3.4.2.Διαγράμματα της προσοχής των μανθανόντων των ομάδων στο πείραμα 4.1 
 
Μέσα από τα διαγράμματα που παρουσιάζουν την προσοχή των μανθανόντων κατά τη 

διεξαγωγή του πειράματος, φαίνεται ο χρόνος που ανάλωσαν οι μανθάνοντες κατά τη 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, την εφαρμογή του πειραματικού μέσου και στις 

συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας τόσο αναμεταξύ τους όσο και με το διδακτικό 

προσωπικό συνολικά (βλ. Παράρτημα). Η παρουσίαση του χρόνου που αφιερώθηκε σε 

κάθε επίπεδο της προσοχής των μανθανόντων παρέχει επιπρόσθετη πληροφόρηση σε 

σχέση με τη συμπεριφορά των ομάδων σε κάθε πειραματική συνθήκη. 

 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας φαίνεται πως οι μανθάνοντες των 

ομάδων ελέγχου αφιέρωσαν λιγότερο χρόνο για τη διεκπεραίωση των έργων που 

περιλάμβαναν σε σύγκριση με την ΠΟ4. Συγκεκριμένα, οι μανθάνοντες στις ομάδες 

ελέγχου συμπλήρωναν τα φύλλα εργασίας κατά τη διεξαγωγή του πειράματος (κατά τη 

διάρκεια των παρατηρήσεων και της οικοδόμησης των επεξηγήσεων) χωρίς να 

παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο μοτίβο σε σχέση με το χρονικό σημείο συμπλήρωσης τους. 

Αντίθετα, οι ομάδες της ΠΟ4, φαίνεται ότι αφιερώνουν αρχικά ένα σημαντικό μέρος του 

χρόνου τους για την καταγραφή στα φύλλα εργασίας όλων των αναμείξεων των έγχρωμων 

δεσμών που θα αναμείξουν, ώστε να έχουν οργανωμένη την εργασία τους σε σχέση με τα 

δεδομένα που ήθελαν να συλλέξουν. Με αυτό τον τρόπο διασφάλισαν πως θα είχαν στη 

διάθεση τους όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να εξάγουν τα επικείμενα 

συμπεράσματα τους σε σχέση με τη λειτουργία του έγχρωμου φωτός και την 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων του. Παράλληλα, αφού οργάνωσαν τις εργασίες τους στα 

φύλλα εργασίας όπως φαίνεται στα διαγράμματα, ασχολήθηκαν με τη συμπλήρωση τους 

κατά τη διάρκεια του πειράματος με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκαν οι ομάδες ελέγχου. Ο 

αρχικός χρόνος που αφιερώθηκε στην οργάνωση των εργασιών των ομάδων της ΠΟ4, 

δικαιολογεί και την αυξημένη ενασχόληση της ΠΟ4 με τη συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας, όπως προέκυψε κατά την κωδικοποίηση των διαδικασιών του πειράματος.  

 

Η ενασχόληση των ομάδων με το πειραματικό μέσο που εφάρμοσαν (ΠΠΕ ή ΠΕΕ) 

συνδέεται με τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων που παρουσιάστηκαν στα διαγράμματα 
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των δραστηριοτήτων προηγουμένως. Φαίνεται μέσα από τα διαγράμματα της προσοχής 

των μανθανόντων πως οι ομάδες της ΟΕ4 (ΠΕΕ) είχαν στραμμένη την προσοχή τους στην 

εφαρμογή του ΠΕΕ περισσότερο χρόνο από την ΟΕ3 που εφάρμοσε ΠΠΕ. Ταυτόχρονα, η 

ΟΕ3 περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο στην εφαρμογή του ΠΠΕ σε σχέση με 

την ΟΕ4, η οποία εφάρμοζε τον ΠΕΕ σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διεξαγωγή του 

πειράματος. Αυτό το εύρημα δικαιολογείται κυρίως από τεχνικής πλευράς, αφού οι 

μανθάνοντες της ΟΕ4 είχαν στη διάθεση τους στον πάγκο εργασίας τους συνεχώς το 

εικονικό εργαστήριο, σε αντίθεση με τα άτομα της ΟΕ3 τα οποία έπρεπε κάθε φορά να 

μεταφερθούν από τον πάγκο εργασίας τους στο σταθμό με τις πραγματικές πειραματικές 

διατάξεις για να διεξάγουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

συγκεντρωτική και πιο περιορισμένη ενασχόληση των ομάδων της ΟΕ3 με την εφαρμογή 

του πειραματικού μέσου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σταδίου των επεξηγήσεων. 

Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν και από την παρουσίαση των διαγραμμάτων της ΠΟ4. 

Παρόλα αυτά προκύπτει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ΠΟ4 και στις ομάδες 

ελέγχου. Επειδή η ΠΟ4 είχε την ευκαιρία να πειραματιστεί στο πλαίσιο του ίδιου 

πειράματος τόσο με πραγματικά όσο και με εικονικά μέσα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

συνεχή και διαρκή εμπλοκή των μανθανόντων της με το πειραματικό μέσο όποτε 

χρειαζόταν. Παρόλο που αρχικά παρουσιάζεται και στις 2 ομάδες της ΠΟ4 η 

συγκεντρωτική εμπλοκή των ατόμων στο πραγματικό εργαστήριο, στη συνέχεια φαίνεται 

ξεκάθαρα η εμπλοκή των ατόμων με το εικονικό εργαστήριο κατά τη διεξαγωγή και 

ολοκλήρωση του πειράματος 4.1. Συνολικά, φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ4 είχαν 

στραμμένη τη προσοχή τους στο πειραματικό μέσο, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 

τις ομάδες ελέγχου.  

 

Όσον αφορά στις συζητήσεις που διεξήχθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος, δεν 

παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο μοτίβο ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών 

συνθηκών, γεγονός που οφείλεται τόσο στη φύση του πειραματισμού όσο και στην 

εφαρμογή του διδακτικού προτύπου της διερώτησης. Οι μανθάνοντες όλων των ομάδων 

περά από την ενασχόληση τους με το πειραματικό μέσο, έχουν την ευθύνη για τη συλλογή 

στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο της ομάδας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα όλες οι ομάδες να ασχοληθούν λεπτομερώς με την πειραματική διαδικασία 

και το επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος, διεξάγοντας εκτεταμένες συζητήσεις 

σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με το διδακτικό 

προσωπικό. Οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στο είδος των συζητήσεων με το διδακτικό 

προσωπικό παρουσιάζονται στα διαγράμματα των δραστηριοτήτων και στους πίνακες 
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κωδικοποίησης και περιγραφής των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες όλων 

των ομάδων στο πείραμα 4.1. 

10.3.5.Συμπεράσματα μέσα από το Πείραμα 4.4 
 

Το πείραμα 4.4 βασίστηκε στις γνώσεις των μανθανόντων για το Φως και Χρώμα και 

προϋπέθεται όλες τις γνώσεις που οικοδομήθηκαν στα προηγούμενα πειράματα του 

διδακτικού υλικού. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο πείραμα 

αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι ομάδες των διαφορετικών συνθηκών, 

ήταν λιγότερες σε σχέση με τα άλλα πειράματα που αναλύθηκαν, ωστόσο ήταν σημαντικές 

γιατί αποδίδονται πρωτίστως στην εφαρμογή του πειραματικού μέσου. Αρχικά, σε επίπεδο 

δραστηριότητας η σημαντικότερη διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε στις ομάδες 

αφορούσε στο στάδιο της παρατήρησης με τις ομάδες της ΠΟ4 να παρουσιάζουν τις 

περισσότερες παρατηρήσεις σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, στοιχείο που προέκυψε 

και στα προηγούμενα πειράματα που κωδικοποιήθηκαν. Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται 

πρωτίστως στη διπλή εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στην ΠΟ4, που παρόλο που τα 2 

πειραματικά μέσα απευθύνονταν σε διαφορετικές εργασίες παρόμοιας φύσης (αναμείξεις 

διαφορετικών έγχρωμων δεσμών) οι μανθάνοντες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία του 

εικονικού μέσου επαναλαμβάνοντας αρκετές από τις μετρήσεις που είχαν διεξάγει κατά 

την έναρξη του πειράματος στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ. Ταυτόχρονα, η ανάγκη της 

πραγματικής εμπειρίας στο σημείο εφαρμογής του πρίσματος στην πειραματική διάταξη 

σε συνδυασμό με τις εξιδανικευμένες παρατηρήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του εικονικού 

πειράματος, οδήγησε την ΠΟ4 στη διεξαγωγή περισσότερων παρατηρήσεων. Πέρα όμως 

από τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε 

επίπεδο άλλων δραστηριοτήτων (πρόβλεψη, επεξήγηση, συζητήσεις κλπ), ανάμεσα στις 

ομάδες των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών. Φαίνεται, πως η πολυπλοκότητα του 

πειράματος και η εφαρμογή του στο πλαίσιο της διερώτησης ενέπλεξε τους μανθάνοντες 

όλων των ομάδων σε μια προσπάθεια εκτεταμένων συζητήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και 

με το διδακτικό προσωπικό για την οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών ερμηνειών στο 

στάδιο της επεξήγησης. Ο αναφερόμενος ισχυρισμός τεκμηριώνεται και από τις 

εκτεταμένες ομιλίες που παρουσιάζονται σε όλες τις ομάδες από τους μανθάνοντες και 

από το διδακτικό προσωπικό. 

 

Σε σχέση με την προσοχή των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή του πειράματος 4.4, 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 3 συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
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συσχετιστούν με την εφαρμογή του πειραματικού μέσου. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που 

εφάρμοσαν ΠΕΕ (ΟΕ4 και ΠΟ4) παρουσίασαν μεγαλύτερη προσοχή στη συμπλήρωση 

των φύλλων εργασίας τους σε σύγκριση με την ΟΕ3. Φαίνεται πως στην  περίπτωση 

εφαρμογής του ΠΕΕ, τα άτομα έχουν πιο οργανωμένη την εργασία τους και σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι βρίσκονται διαρκώς στο πάγκο εργασίας τους μπροστά από τους 

υπολογιστές τους και δεν χρειάζονται να μεταβαίνουν σε άλλο πάγκο εργασίας για τη 

διεξαγωγή των εργασιών τους, φαίνεται να ευεργετεί την εκτεταμένη και συνεχή συλλογή 

και καταγραφή στοιχείων στα φύλλα εργασίας τους. Ταυτόχρονα, οι ομάδες που 

εφάρμοσαν ΠΕΕ (ΟΕ4 και ΠΟ4) παρουσίασαν εκτεταμένη χρήση του εικονικού μέσου σε 

αντίθεση με την ΟΕ3 η οποία χρησιμοποίησε σε λιγότερο βαθμό το πραγματικό 

εργαστήριο τόσο γιατί έπρεπε να μετακινηθεί από τη θέση εργασίας της για να μεταβεί 

στην πραγματική πειραματική διάταξη όσο και γιατι αντιμετώπιζε χρονικούς περιορισμούς 

κατά τη διεξαγωγή του πειράματος 4.4. Παράλληλα, η ΠΟ4 φαίνεται να παρουσιάζει μια 

τάση για πιο εκτεταμένη χρήση των πειραματικών μέσων αφού και σε αυτό το πείραμα 

έχει τη δυνατότητα της σειριακής εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στο ίδιο πείραμα. Η 

προσοχή των μανθανόντων ήταν στραμμένη προς τις συζητήσεις που διεξάγονταν σε όλες 

τις ομάδες για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, αφού το συγκεκριμένο πείραμα συνδύασε 

γνώσεις απ’ όλα τα πειράματα και η συνεισφορά όλων των ατόμων της ομάδας στη 

συζήτηση ήταν αναγκαία προκειμένου να καταλήξουν σε επιστημονικά αποδεκτές 

ερμηνείες. Παρόλο που δεν παρουσιάζεται κάποιο μοτίβο σε σχέση με την έκταση των 

συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο πείραμα από όλες τις ομάδες, η ομάδα Α 

της ΟΕ3 εμφάνισε μια μεγάλη και εκτεταμένη συζήτηση στο πλαίσιο του πειράματος 

γεγονός που δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στη χρήση του πειραματικού μέσου, 

αλλά και στις ιδιαιτερότητες της ομάδας. Η συγκεκριμένη ομάδα, επεκτάθηκε στη 

συζήτηση της χάρη στις διαφωνίες που προέκυψαν σε επίπεδο παρατηρήσεων στο πλαίσιο 

της ομάδας κατά την επανάληψη των μετρήσεων που διεξήχθηκαν σε πραγματικό 

εργαστήριο (χρονοβόρα διαδικασία που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες συζητήσεις).           

 

Αναφορικά με το είδος των διαλόγων οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν, 

παρουσιάζουν μια ιδιομορφία λόγω της ομάδας Α της ΟΕ3, η οποία συνήθιζε να διεξάγει 

εκτεταμένες συζητήσεις. Συνυπολογίζοντας το συγκεκριμένο εύρημα, φαίνεται πως οι 

ομάδες της ΠΟ4 διεξήγαγαν τις περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις επιστημονικού 

περιεχομένου από τις υπόλοιπες ομάδες, γεγονός που συνδέεται με την εφαρμογή και των 

δύο πειραματικών μέσων. Φαίνεται πως οι συζητήσεις στην ΠΟ4 ήταν πιο πλούσιες γιατί 

σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του ΠΕΕ μετά τον ΠΠΕ, οι μανθάνοντες έμπαιναν σε 
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μια διαδικασία συσχέτισης και σύγκρισης των δεδομένων που λάμβαναν από τον ΠΠΕ και 

τον ΠΕΕ. Αντίθετα, οι ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τις δηλώσεις και τα σχόλια 

που διατυπώθηκαν σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο. Το ίδιο συνέβηκε στις 

ερωτήσεις και τις απαντήσεις που αφορούσαν στην πειραματική διαδικασία. Αντίθετα, σε 

σχέση με τη διαδικαστική οργάνωση των εργασιών των ομάδων, η ΠΟ4 παρουσίασε 

εκτεταμένη ενασχόληση με την οργάνωση του τρόπου με τον οποίο θα εργαζόταν κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων, καταγράφοντας όλες τις δοκιμές έγχρωμων φωτεινών δεσμών 

και ταυτόχρονης χρήσης χρωματικών φίλτρων που θα διεξήγαγε. Από την άλλη, οι ομάδες 

ελέγχου καθόρισαν τις δοκιμές που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 

πειραματισμού είτε με τον ΠΠΕ είτε με τον ΠΕΕ.  

 

Τα αποτελέσματα των τεκμηριώσεων των προβλέψεων που προέκυψαν ήταν 

αναμενόμενα, δεδομένων των ελάχιστων προβλέψεων που προέκυψαν από όλες τις 

ομάδες. Οι μειωμένες προβλέψεις οφείλονταν, όπως και στο πείραμα 4.1, στο γεγονός ότι 

το διδακτικό υλικό δεν απαιτούσε ρητά τη διατύπωση προβλέψεων πριν από τη διεξαγωγή 

του πειράματος. Αναφορικά με την τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων, 

παρουσιάζεται μια εκτεταμένη προσπάθεια από όλες τις ομάδες σε όλες τις πειραματικές 

συνθήκες για τεκμηρίωση των ερμηνειών τους και την επεξήγηση των αποτελεσμάτων στα 

οποία κατέληξαν. Φαίνεται πως όλες οι ομάδες, λόγω του συγκεκριμένου πειράματος, 

αναζητούν ερμηνείες για τις παρατηρήσεις τους, εφαρμόζοντας όλες τις γνώσεις που έχουν 

οικοδομήσει κατά τη διεκπεραίωση του διδακτικού υλικού. Η πολυπλοκότητα του 

πειράματος σε συνδυασμό με τις πολλαπλές παρατηρήσεις που καλούνται να διεξάγουν, 

δεν αφήνουν αμέτοχους τους μανθάνοντες σε οποιαδήποτε πειραματική συνθήκη, αλλά 

αντίθετα τους ενεργοποιεί σε μια προσπάθεια κατανόησης των εννοιών που 

πραγματεύονται και δημιουργίας ενός μοντέλου επεξήγησης των φαινομένων που 

διερευνούν (λειτουργία του πρίσματος και των χρωματικών φίλτρων στην πορεία διάδοσης 

του έγχρωμου φωτός). 

 

Γενικότερα, σε σχέση με τις επιστημονικά αποδεκτές ή επιστημονικά μη αποδεκτές 

διαδικασίες που ακολουθούν οι μανθάνοντες, φαίνεται πως δεν παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα τρία στάδια της πρόβλεψης, της παρατήρησης και 

της επεξήγησης. Το στάδιο της πρόβλεψης πρακτικά δεν εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο 

πείραμα, αφού σε όσες περιπτώσεις διατυπώθηκαν προβλέψεις επιστημονικά αποδεκτές ή 

μη, διατυπώθηκαν άδηλα από συγκεκριμένα άτομα και όχι σε επίπεδο ομάδας. Από την 

άλλη, στο στάδιο της παρατήρησης παρόλο που η ΠΟ4 ασχολήθηκε περισσότερο με τη 
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διεξαγωγή των παρατηρήσεων, οι ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά ως προς τη 

διεξαγωγή κατάλληλων ή λανθασμένων παρατηρήσεων στην ολότητα τους. Αυτό το 

αποτέλεσμα δεν αλλοιώνει την αυξημένη ενασχόληση της ΠΟ4 με τη διεξαγωγή των 

παρατηρήσεων ή την επανάληψη ορισμένων εξ’ αυτών. Συνολικά, στο στάδιο της 

επεξήγησης οι μανθάνοντες όλων των ομάδων διατύπωσαν αρκετές επιστημονικά 

αποδεκτές επεξηγήσεις σε δεδομένα τα οποία συνέλεξαν. Παρόλα αυτά, όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια δεν φαίνεται να επήλθε η ίδια επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης σε όλες τις ομάδες, γεγονός που υποδεικνύει πως αν και επιστημονικά 

αποδεκτές, το εννοιολογικό περιεχόμενο των επεξηγήσεων διαφοροποιείται ανάμεσα στις 

διαφορετικές ομάδες πειραματισμού, γεγονός που συνδέεται με τις διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά την εργασία των ομάδων.  

 

Αναφορικά, με το είδος των συζητήσεων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των διδακτικών 

παρεμβάσεων με το διδακτικό προσωπικό, οι ομάδες της κάθε συνθήκης δεν 

διαφοροποιήθηκαν ως προς κάποιο είδος συζήτησης γεγονός που οφείλεται στη διεξαγωγή 

όλων των ειδών των συζητήσεων σε ομάδες όλων των πειραματικών συνθηκών. Η 

εμφάνιση όλων των ειδών συζητήσεων χωρίς την παρουσία κάποιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς υποδεικνύει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που έλαβαν χώρα κατά 

την οικοδόμηση νοήματος σε όλες τις ομάδες. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την εφαρμογή 

της διερώτησης ως διδακτικής προσέγγισης σε όλες τις ομάδες, η οποία δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί στη βάση τυποποιημένων διαδικασιών.      

 

Μέσα από την ανάλυση του αναστοχαστικού ημερολογίου του ερευνητή και την 

προσεκτική κωδικοποίηση των οπτικογραφήσεων των εργασιών των ομάδων προέκυψαν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές σε κάθε πειραματική συνθήκη οι οποίες συνδέονται άμεσα 

με την εφαρμογή διαφορετικών πειραματικών μέσων. Αρχικά, η ΟΕ3 ήταν η ομάδα που 

απαίτησε τη μεγαλύτερη στήριξη και βοήθεια από όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια του 

πειραματισμού. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά τη διεξαγωγή του πειράματος τόσο με τα 

χρωματικά φίλτρα όσο και με το πρίσμα, απαιτήθηκε η εμπλοκή του διδακτικού 

προσωπικού για τη διεξαγωγή των κατάλληλων παρατηρήσεων, με αποτέλεσμα οι 

παρατηρήσεις να διεξάγονται κάτω από την παρουσία και στήριξη του διδακτικού 

προσωπικού (βλ. απόσπασμα 27) 

 

Φοιτήτρια 1 Κόκκινο, κίτρινο. 
Διδάσκων Γύρισε το λίγο, εκεί θα είσαι ακόμα καλύτερα. 
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Φοιτήτρια 2 Είναι όλα που εμφανίζονται και τα δευτερεύοντα  και τα 
κύρια. 

Διδάσκων Μπορείτε να γράφετε. Γράψετε ότι βλέπετε. 
Φοιτήτρια 3 Ναι. 
Φοιτήτρια 1 Κόκκινο, κίτρινο, μπλε. 
Φοιτήτρια 3 Αφού έτο, εμφανίζονται όλα τα κύρια χρώματα; 

εμφανίζονται όλα τα δευτερεύοντα; Ναι. 
Φοιτήτρια 1 Πού είναι  η ματζέντα; 
Φοιτήτρια 2 Να την. 
Φοιτήτρια 1 Είναι ματζέντα; Δεν είναι μωβ; Κόρη είναι το κόκκινο 

εντάξει; Το μπλε, πράσινο, τα κύρια. Ματζέντα, κίτρινο 
και; Το κυανό πού είναι; 

Φοιτήτρια 2 Κάπου χαμένο δαμέ. 
Φοιτήτρια 1 Ναι. 
Διδάσκων Όχι δεν έπρεπε να το φύγεις. 
Φοιτήτρια 1 Όχι; 
Διδάσκων Μια από σας να γράφει. Νομίζω καλύτερα γράφε εσύ 

και η άλλη να βάλει τη διαφάνεια εκεί που πρέπει. Βρες 
το ουράνιο τόξο μας. Πάρα πολύ ωραία εκεί που το 
βρήκες. Τι πρέπει να κάνεις εσύ τώρα; 

Φοιτήτρια 2 Να βάλω μια διαφάνεια ανάμεσα στην οθόνη και στο 
πρίσμα. 

Διδάσκων Ανάμεσα στην οθόνη και στο πρίσμα. Εκεί. Τι βλέπετε; 
Φοιτήτρια 3 Ένα κόκκινο. 
Διδάσκων Γράψε ότι βλέπεις. Γράψετε ότι βλέπετε. Τώρα πρέπει 

να το βάλεις και ανάμεσα πού; Το έβαλες ανάμεσα στην 
οθόνη και το πρίσμα και ανάμεσα σε τί; Πού πρέπει να 
το βάλεις τη δεύτερη φορά; Έρχεται και φωτεινή δέσμη 
από εδώ στο πρίσμα. 

Φοιτήτρια 2 Έτσι; 
Διδάσκων Το έβαλες ανάμεσα στο φως και το πρίσμα πρέπει να το 

βάλεις και ανάμεσα; 
Φοιτήτρια 2 Στο φως. 
Φοιτήτρια 1 Κόκκινο. 
Διδάσκων Γράψετε τι βλέπετε και συγκρίνετε το κιόλας. Πρώτα 

ήταν έτσι και μετά έτσι. Πριν δεν φαινόταν, απλά 
άλλαξε λίγο τον τρόπο που το κρατούσε εδώ. 

Φοιτήτρια 2 Κύριε δεν είναι έτσι; 
Διδάσκων Δεν είναι το ίδιο; Κοίταξε; Πώς διαφέρει τούτο που 

τούτο;  
Φοιτήτρια 3 Πάλε κόκκινο. 
Διδάσκων Βλέπετε διαφορά; 
Φοιτήτρια 3 Όχι. 
Διδάσκων Ωραία. Γράψετε αυτό που βλέπετε. Και το ίδιο πράγμα 

θα το δοκιμάσετε και με το μπλε και με το πράσινο. 
Φοιτήτρια 2 Ποιά φαίνεται να είναι η λειτουργία των διαφανειών; 

Προσθέτουν ή αφαιρούν χρώμα από το φως;   
Φοιτήτρια 3 Πράσινο. 
Φοιτήτρια 1 Κόρη το τελευταίο να το γράψουμε τωρά που το 

θυμούμαστε. 
Φοιτήτρια 3 Πες το. 
Φοιτήτρια 1 Εε το πρίσμα προσθέτει χρώματα.  
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Φοιτήτρια 3 Είναι η διαφάνεια που προσθέτει. 
 

Απόσπασμα 27. Διεξαγωγή παρατηρήσεων στο πείραμα 4.4 στην παρουσία του 
διδακτικού προσωπικού από την ΟΕ3 

  
Η μια από τις 2 ομάδες της ΟΕ3 προτού αρχίσει τη διεξαγωγή του πειράματος, ενημερώνει 

το διδακτικό προσωπικό ότι θα κάνει το πείραμα, ζητώντας έμμεσα την παρουσία του. 

Είναι προφανές πως και οι 2 ομάδες παρά την εξοικείωση με τον  εξοπλισμό του ΠΠΕ δεν 

νιώθουν άνετα με τη χρήση του. Οι ομάδες της ΟΕ3 διεξήγαγαν το πείραμα στην 

παρουσία του διδακτικού προσωπικού και αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες σχετικά με 

την κατάλληλη εφαρμογή της πειραματικής διάταξης και την ολοκλήρωση του πειράματος 

(βλ. απόσπασμα 27). Ειδικότερα, κατά την τοποθέτηση του χρωματικού φίλτρου μπροστά 

και πίσω από το πρίσμα οι μανθάνοντες της ΟΕ3 δεν ήταν βέβαιοι με ποιο τρόπο να 

τοποθετήσουν τα δύο αντικείμενα στην πορεία του λευκού φωτός. Αντίθετα, στην 

περίπτωση της ΟΕ4 οι μανθάνοντες με το πάτημα του ποντικιού, το χρωματικό φίλτρο 

τοποθετήθηκε αμέσως στην προκαθορισμένη από το εικονικό εργαστήριο θέση, χωρίς να 

δημιουργηθεί οποιαδήποτε συζήτηση ή χρονοτριβή σε σχέση με τη θέση του φίλτρου 

έναντι του πρίσματος.  

 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του ΠΠΕ από την ΟΕ3 προκαλεί αρκετούς προβληματισμούς, 

αφού σχεδόν όλα τα συμπεράσματα που εξάγονται συνδέονται με την αληθινή 

πειραματική διάταξη, διαδικασία που αν και χρονοβόρα, παρέχει χειροπιαστά ερεθίσματα 

για την οικοδόμηση ερμηνειών των ατόμων στη βάση των ρεαλιστικών τους 

παρατηρήσεων. Οι αναφερόμενες συνδέσεις φαίνεται να αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για 

τους μανθάνοντες αφού η άμεση παρατήρηση του φαινομένου μέσα από τον ενεργό 

χειρισμό μιας πειραματικής διάταξης αποτελεί μοναδική δυνατότητα του ΠΠΕ που 

αποδείχτηκε να συνεισφέρει στη μάθηση. Παρόλα αυτά, κατά τη διεκπεραίωση του 

διδακτικού υλικού, οι μανθάνοντες της ΟΕ3 χρειάζονται περισσότερη στήριξη και 

καθοδήγηση από τους μανθάνοντες των άλλων ομάδων. Η απουσία μιας πραγματικής 

πειραματικής διάταξης στον πάγκο τους και η ανάγκη μετάβασης τους σε σταθμό 

εργασίας, παρόλο που ως δυνατότητα παρέχεται διαρκώς, έμμεσα αποτρέπει τους 

μανθάνοντες σε κάθε δυσκολία τους να ανατρέχουν στην πειραματική διάταξη, με 

επιπρόσθετη δυσκολία τους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη, οι ομάδες που 

εφάρμοσαν τον ΠΕΕ (ΟΕ4 και ΠΟ4) είχαν στη διάθεση τους το εικονικό εργαστήριο στο 

οποίο πειραματίζονταν ανελλιπώς μπροστά σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπιζαν κατά τη 

διεκπεραίωση του διδακτικού υλικού. Κατά τις συζητήσεις που διεξάγονταν με το 
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διδακτικό προσωπικό, οι μανθάνοντες της ΟΕ3, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην περιγραφή 

της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποίησαν για τη διεξαγωγή του πειράματος. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις αναλωνόταν αρκετός χρόνος για την επεξήγηση της πειραματικής 

διάταξης και του τρόπου λειτουργίας της. Παράλληλα, για την οικοδόμηση κατανόησης 

στο συγκεκριμένο πείραμα κατά τις συζητήσεις, χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός του 

πραγματικού εργαστηρίου π.χ. πρίσμα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για να 

αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες έντονες εναλλακτικές ιδέες (βλ. απόσπασμα 28), 

δυνατότητα που δεν υπήρχε στην περίπτωση εφαρμογής του ΠΕΕ από την ΟΕ4.    

 

Διδάσκων Η λειτουργία του πρίσματος ποιά είναι στην ουσία; 
Φοιτήτρια 1 Περιέχει όλα τα χρώματα; 
Διδάσκων Το πρίσμα περιέχει μέσα όλα τα χρώματα; 
Φοιτήτρια 1 Όχι απλά έτσι όπως το εγυρίσαμε σε μια στιγμή είδαμε 

στην οθόνη όλα τα χρώματα. 
Διδάσκων Περιέχει όμως όλα τα χρώματα; 
Φοιτήτρια 1 Όχι. Όλα τα κύρια χρώματα. 
Διδάσκων Δώστε μου το πρίσμα ένα δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε ποιά 

είναι η λειτουργία του πρίσματος. Τί κάνει στην ουσία 
το πρίσμα όταν κτυπά μια λευκή δέσμη πάνω του; 

Φοιτήτρια 2 Δεν το προσθέτει ή αφαιρεί. Εν τούτο που ρωτά. 
Φοιτήτρια 3 Ρε το πρίσμα έχει μέσα; Δεν έχει μέσα. Έτσι όπως το 

γυρίζουμε και κτυπά στις γωνίες… 
Φοιτήτρια 1 Ναι αλλά γιατί αν δεν έχει μέσα και γυρίζεις το έτσι 

ίνταλως βγαίνει; 
Φοιτήτρια 3 Εν η γωνία του με το φως. Ξέρω γω; 
Φοιτήτρια 1 Ε ναι η γωνία του με το φως γιατί τα βγάλλει; Αφού 

τζίνο τα παράγει. Αφού εν και βάλλεις τίποτε άλλο για 
να βγει το χρώμα. 

Φοιτήτρια 3 Οκ μισό λεπτό. 
Φοιτήτρια 1 Κόρη εξαναμάθαμε το εντωμεταξύ. Και πολλές φορές 

που κόβεται κανένα γυαλί και μες τη μέση του έχει…. 
Φοιτήτρια 2 Ουράνιο τόξο. 
Φοιτήτρια 1 Ναι. Κόρη αμαν κόφκεις ένα γυαλί δεν βλέπεις χρώμα 

μέσα; 
Φοιτήτρια 3 Ναι δεν έχει μέσα το γυαλί τα χρώματα. Πρέπει να το 

κάμεις… 
Φοιτήτρια 1 Κόρη πολλές φορές έχεις ένα κομμάτι γυαλί εντάξει; 

Και κόβεις το στη μέση. Άμαν το δεις πλάγια δεν έχει 
χρώμα μέσα; Ε λογικά εν θα ήταν άχρωμο; Αν δεν είχε 
χρώμα μέσα ήταν να έβλεπες χρώμα αμαν εγύριζες 
πλάγια; 

 
Απόσπασμα 28. Εναλλακτική ιδέα που σχηματίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ από 

την ΟΕ3 
 

Λόγω τέτοιων ισχυρά εδρεωμένων εναλλακτικών ιδεών που σχηματίζονταν μέσα από τις 

συζητήσεις των ατόμων κατά την πειραματική διαδικασία, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες 
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των ατόμων να περιγράφουν την πειραματική διάταξη που εφάρμοσαν κατά τη διεξαγωγή 

του πειράματος, το διδακτικό προσωπικό αναγκαζόταν να επαναλάβει με τους 

μανθάνοντες το αναφερόμενο πείραμα. Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες 

της ΟΕ3 δυσκολεύονταν να καταλήξουν στο ρόλο των χρωματικών φίλτρων ή του 

πρίσματος, καλούσαν το διδακτικό προσωπικό για συζήτηση. Αντίθετα, στην περίπτωση 

της ΟΕ4 οι μανθάνοντες όταν καλούσαν το διδακτικό προσωπικό για συζήτηση ήταν σε 

θέση να αναφέρουν άμεσα την πορεία εργασίας που ακολούθησαν και να αναφέρουν τα 

αποτελέσματα τους, γεγονός που αποτελούσε σημαντικό έναυσμα στη διεκπεραίωση των 

συζητήσεων για επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. 

 

Στην περίπτωση της ΠΟ4, παρόμοιες συμπεριφορές με την ΟΕ3 και την ΟΕ4 

εκδηλώθηκαν στις περιπτώσεις εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ αντίστοιχα. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του πειραματισμού με το πρίσμα, οι μανθάνοντες δεν είναι 

βέβαιοι κατά πόσο εμφανίζονται ή όχι όλα τα πρώτα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός 

μέσα από την ανάλυση που παθαίνει το φως καθώς διαδίδεται μέσα από το πρίσμα. 

Ταυτόχρονα, αμέσως μετά τη διεξαγωγή του πειράματος με τα χρωματικά φίλτρα και το 

πρίσμα, οι μανθάνοντες μιας εκ των 2 ομάδων της ΠΟ4, αναφέρουν πως έχουν κατανοήσει 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα χρωματικά φίλτρα και το πρίσμα σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, φαίνεται μέσα από τις συζητήσεις τους πως οι 

ερμηνείες τους δεν ήταν επιστημονικά αποδεκτές, αδυναμία που εξυπηρετείται από τη 

διεξαγωγή του εικονικού πειράματος στη συνέχεια. Η διεξαγωγή του εικονικού 

πειράματος μετά από το πραγματικό πείραμα από την ΠΟ4, λειτουργεί ως επιβεβαίωση 

κάποιων παρατηρήσεων των ατόμων για τις οποίες δεν ήταν βέβαιοι. Ταυτόχρονα, χωρίς 

ιδιαίτερο χρονικό κόστος υποστηρίζονται οι προσπάθειες των μανθανόντων κατά την 

οικοδόμηση ερμηνειών που συμφωνούν με τα δεδομένα που είχαν συλλεγεί τόσο μέσω 

του ΠΠΕ όσο και μέσω του ΠΕΕ. Με την εφαρμογή του εικονικού πειράματος οι 

μανθάνοντες επιλύουν αρκετές από τις δυσκολίες τους και με άμεσο τρόπο οδηγούνται σε 

επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες (άμεση ανατροφοδότηση). 

 

Η χρήση του εικονικού εργαστηρίου ως υποστηρικτικού εργαλείου φαίνεται έντονα μέσα 

από τις συζητήσεις που διεξάγουν οι μανθάνοντες όπως και μέσα από τις συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, μέσα από την προσπάθεια επεξήγησης του 

συλλογισμού τους προς το διδακτικό προσωπικό οι μανθάνοντες χρησιμοποιούν το 

εικονικό εργαστήριο για να τεκμηριώσουν την ερμηνεία τους, μέσα από τα δεδομένα που 

συλλέγουν ad-hoc (βλ. απόσπασμα 29). Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διατύπωσης 
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των επεξηγήσεων τους οι μανθάνοντες καθώς προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις θέσεις 

τους σε σχέση με το αποτέλεσμα που προκύπτει στην οθόνη όταν τοποθετείται το φίλτρο 

μπροστά ή πίσω από το πρίσμα, αναγκάζονται να ανατρέξουν στο εικονικό εργαστήριο, με 

αποτέλεσμα να διεξάγουν με τη σειρά όλους τους συνδυασμούς δευτερευόντων 

χρωματικών φίλτρων σε συνδυασμό με το πρίσμα, αφού δεν τίθεται θέμα χρονικών 

περιορισμών. 

 

Φοιτήτρια 1 Τα κύρια χρώματα του φωτός όταν συναντήσουν ένα 
πρίσμα… 

Φοιτήτρια 2 Όχι μόνο πρίσμα και την διαφάνεια του ίδιου χρώματος. 
Φοιτήτρια 1 Ναι άμα έχει πρίσμα. 
Φοιτήτρια 2 Ναι όχι μόνο πρίσμα και διαφάνεια  ας πούμε …. 
Φοιτήτρια 1 Ναι κατάλαβα. 
Φοιτήτρια 3 Έτσι. (εργάζονται στο εικονικό εργαστήριο) 
Φοιτήτρια 1 Δαμέ δεν βγαίνει το δευτερεύον. 
Φοιτήτρια 4 Δεν είναι έτσι που είπα. 
Φοιτήτρια 3 Έπρεπε να βγαίνει και ματζέντα, δαμέ. 
Φοιτήτρια 1 Α Παναγία μου. 
Φοιτήτρια 3 Δοκίμασε τα όλα με την σειρά. Άμα κάνουμε το κίτρινο. 
Φοιτήτρια 2 Κίτρινο. 
Φοιτήτρια 3 Εν δευτερεύον. Κυανό, δευτερεύον, ματζέντα, 

δευτερεύον. Γιατί; 
Φοιτήτρια 2 Επειδή εν το κέντρο των χρωμάτων; 
Φοιτήτρια 1 Γιατί; 
Φοιτήτρια 3 Ε μα και το κυανό και το κίτρινο εν το κύριο μέρος. 
Φοιτήτρια 1 Ε συγχύστηκα. Γιατί να μην βγαίνει ματζέντα. 
Φοιτήτρια 2 Ποιό; 
Φοιτήτρια 1 Που βάλαμε τη ματζέντα βγαίνουν τα κύρια που 

φαίνεται.   
Φοιτήτρια 4 Εκτός και αν δεν υπάρχουν που δεν υπάρχουν στο 

φάσμα. 
Φοιτήτρια 1 Α ναι δεν υπάρχει ματζέντα. 
Φοιτήτρια 4 Άρα είναι σαν να βάζουμε τη διαφάνεια μπροστά από το 

πρίσμα εντάξει; Δαμέ δεν έχει πρίσμα τώρα. Είναι μετά 
το πρίσμα. 

Φοιτήτρια 1 Έχει πρίσμα. 
Φοιτήτρια 4 Δεν έχει, είναι μετά το πρίσμα. 
Φοιτήτρια 1 Έχει. 
Φοιτήτρια 4 Δαμέ είναι μεταξύ των επιφανειών. Φαντάσου ότι έχεις 

μια διαφάνεια και βάζεις τη μετά το πρίσμα εντάξει και 
έχεις και μια δέσμη που είναι όλα τα χρώματα. Όχι το 
ματζέντα μέσα. Αν η διαφάνεια που θα βάλεις είναι 
κύριο χρώμα πάνω στην οθόνη θα αφήσει να περάσει 
μόνο το κύριο χρώμα, είναι τούτο που κάνει η διαφάνεια 
στο φίλτρο. Αν είναι δευτερεύον χρώμα θα αφήσει να 
εμφανιστεί ο εαυτός του, το δευτερεύον χρώμα και τα 
χρώματα από τα οποία προέκυψε. Αν βάλεις ματζέντα 
τον εαυτό του, που να τον βρεις για να τον αφήσει. 
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Αφού δεν υπάρχει. 
Φοιτήτρια 2 Ναι δεν υπάρχει. 
Φοιτήτρια 4 Δεν υπάρχει στο φάσμα. 
Φοιτήτρια 1 Ε άρα τα κύρια χρώματα του φωτός αφήνουν να περάσει 

μόνο ο εαυτός τους. 
Φοιτήτρια 4 Αφαιρούν χρώματα. Αφαιρούν χρώμα. 
  

Απόσπασμα 29. Διατύπωση ερμηνείας από την ΠΟ4 κατά την επανάληψη παρατηρήσεων 
στο εικονικό εργαστήριο στο Πείραμα 4.4 

 
Σε περιπτώσεις όπου κατά τις συζητήσεις οι μανθάνοντες κατέληγαν σε επιστημονικά μη 

αποδεκτές δηλώσεις σε σχέση με τις παρατηρήσεις που διεξήγαγαν, το διδακτικό 

προσωπικό προέτρεπε τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4 που εργάζονταν σε εικονικό εργαστήριο 

να επαναλάβουν συγκεκριμένες μετρήσεις που αφορούσαν στις επιστημονικά μη 

αποδεκτές δηλώσεις που υποστήριζαν. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις οι 

μανθάνοντες διευκρίνισαν πως μέσα από τη χρήση του μοντελοχώρου (αφαιρετική 

αναπαράσταση που συνδέεται δυναμικά με τη ρεαλιστική αναπαράσταση του 

φαινομένου), είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την πορεία και τα αποτελέσματα 

κάθε έγχρωμης φωτεινής δέσμης, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη της διαγραμματικής 

αναπαράστασης του φαινομένου. Από την άλλη, στις προσπάθειες των μανθανόντων της 

ΠΟ4 για διαγραμματική αναπαράσταση του φαινομένου, φάνηκε ξεκάθαρα η επίδραση 

του μοντελοχώρου, αφού χρησιμοποιούσαν περισσότερες ακτίνες στα διαγράμματα τους 

για την αναπαράσταση των φωτεινών δεσμών σε σχέση με τις ακτίνες που 

χρησιμοποιούσαν οι μανθάνοντες των ομάδων ελέγχου (σαφής επίδραση της χρήσης του 

μοντελοχώρου).  

 

Η δυνατότητα διεξαγωγής παρατηρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ και η δυνατότητα 

επιστροφής στο εικονικό εργαστήριο και επανάληψης μετρήσεων καλλιέργησε μια 

κουλτούρα στους μανθάνοντες της ΠΟ4, περεταίρω διερεύνησης των φαινομένων που 

εξέταζαν δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεξαγωγή των παρατηρήσεων τους. Αυτό 

φάνηκε ιδιαίτερα όταν οι μανθάνοντες της ΠΟ4 κατά την εργασία τους στην πραγματική 

πειραματική διάταξη δεν ήταν βέβαιοι για κάποιες μετρήσεις τους σε σχέση με τη διάδοση 

του φωτός μέσα από τα χρωματικά φίλτρα και το πρίσμα, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 

στην πραγματική πειραματική διάταξη και να επιβεβαιώσουν κάποιες παρατηρήσεις τους 

προτού καταλήξουν στην τελική τους ερμηνεία σχετικά με τη λειτουργία των φίλτρων και 

του πρίσματος όταν τοποθετούνται σε σειρά. Η αναφερόμενη συμπεριφορά δεν 

εκδηλώθηκε στις ομάδες της ΟΕ3 όπου εφαρμόστηκε ο ΠΠΕ, γεγονός που υποδεικνύει τη 
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διαφορετική κουλτούρα που αναπτύχθηκε στις 2 ομάδες κατά τον πειραματισμό τους στο 

εργαστήριο. 

 

Γενικότερα, η μετάβαση των ατόμων της ΠΟ4 από τα πραγματικά στα εικονικά υλικά 

βοήθησε έντονα την επιβεβαίωση ή τη διάψευση συγκεκριμένων πτυχών των ερμηνειών 

που οικοδομούσαν στο πλαίσιο της λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων και του 

πρίσματος στην πορεία διάδοσης του φωτός. Ταυτόχρονα, τόσο η συσχέτιση των 

δεδομένων όσο και η αντιστοιχία των πειραματικών διατάξεων (εικονικών και 

πραγματικών) παρείχαν στους μανθάνοντες ένα συνδυασμό δυνατοτήτων για καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου εργασίας τους, αλλά και για ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης.  

10.3.5.1.Διαγράμματα των δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν οι ομάδες στο πείραμα 
4.4 
 
Τα διαγράμματα των δραστηριοτήτων των 6 ομάδων των 3 διαφορετικών πειραματικών 

συνθηκών παρουσιάζουν το χρόνο που αναλώθηκε σε κάθε δραστηριότητα σε σχέση με το 

πείραμα 4.4, με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες στο πείραμα 4.1 

(βλ. Παράρτημα). Μέσα από την παρουσίαση του χρόνου που αφιερώθηκε σε κάθε 

δραστηριότητα επιβεβαιώνονται οι διαφοροποιήσεις, αλλά και οι ομοιότητες που 

προέκυψαν κατά την κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες 

κατά τις εργασίες τους στο πείραμα 4.4.  

 

Το διάγραμμα των δραστηριοτήτων της κάθε ομάδας, παρουσιάζει τον ελάχιστο χρόνο που 

αναλώθηκε στη διατύπωση των προβλέψεων όπως ακριβώς συνέβηκε και στο πείραμα 4.1. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην καθοδήγηση του διδακτικού υλικού για άμεση 

εμπλοκή με τον εργαστηριακό πειραματισμό, παρά στη διατύπωση προβλέψεων, μέσα από 

τον οποίο προκύπτουν τα αποτελέσματα της απορρόφησης, της ανάκλασης και της 

ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός. Μέσα από τα διαγράμματα όλων των ομάδων 

διαπιστώνεται πως ήταν ελάχιστες εώς αμελητέες οι προβλέψεις που διεξάχθηκαν κατά τη 

διεξαγωγή του πειράματος. Ταυτόχρονα, σε όλες τις ομάδες οι προβλέψεις διατυπώθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή του πειράματος πριν από συγκεκριμένες δοκιμές και όχι κατά την 

έναρξη του πειράματος.   

 

Οι συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία παρουσίασαν μια ιδιομορφία σε σχέση με 

τις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Οι ομάδες της ΠΟ4 παρουσίασαν τέτοιες 

συζητήσεις κυρίως πριν την εφαρμογή του κάθε πειραματικού μέσου (ΠΠΕ ή ΠΕΕ), σε 
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αντίθεση με τις ομάδες της ΟΕ4, οι οποίες παρουσίασαν αντίστοιχες συζητήσεις κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής των παρατηρήσεων. Την ίδια συμπεριφορά επέδειξε η μια εκ των 

2 ομάδων της ΟΕ3, ενώ η άλλη ομάδα εκδήλωσε τέτοιου είδους συζητήσεις μόνο πριν από 

τη διεξαγωγή του πειράματος. Τα παρόμοια αποτελέσματα ανάμεσα στις ομάδες 

αναφορικά με τις συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία στα πειράματα 4.1 και 4.4 

καταδεικνύουν πως ο συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, καλλιέργησε μια κουλτούρα για 

κατανόηση αρχικά της πειραματικής διάταξης και του τρόπου που λειτουργεί και έπειτα τη 

διεξαγωγή παρατηρήσεων και τη συλλογή των δεδομένων στο πλαίσιο του κατάλληλου 

πειραματισμού (ορθού χειρισμού της πειραματικής διάταξης).  

 

Αναφορικά με τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων, τα διαγράμματα καταδεικνύουν μια 

ιδιομορφία αναφορικά με τον τρόπο και το χρονικό σημείο στο οποίο διεξάγονται οι 

παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως στις ομάδες της ΟΕ3 οι παρατηρήσεις 

λαμβάνουν χώρα με συνεχόμενο χρονικά τρόπο και έπειτα ακολουθεί το στάδιο της 

επεξήγησης κατά το οποίο οι μανθάνοντες επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις παρατηρήσεις 

τους. Στην περίπτωση των ομάδων ΟΕ4 και ΠΟ4, η διεξαγωγή των παρατηρήσεων 

πραγματοποιείται παράλληλα με τις προσπάθειες των μανθανόντων για ερμηνεία των 

παρατηρήσεων. Φαίνεται από τα διαγράμματα πως οι παρατηρήσεις συντρέχουν με τις 

επεξηγήσεις παρόλο που στην ΠΟ4 διεξάγονται σε μεγαλύτερη έκταση. Το συγκεκριμένο 

εύρημα καταδεικνύει πως ο ΠΕΕ υποστηρίζει την άμεση και ταυτόχρονη ερμηνεία των 

δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή του πειράματος και δεν ευνοεί την 

παραδοσιακή και ετεροχρονισμένη συλλογή των δεδομένων και την μετέπειτα ερμηνεία 

τους. Από την άλλη, η εφαρμογή του ΠΠΕ, συνήθως οδηγεί στην αρχική συλλογή των 

δεδομένων και τη μετέπειτα ερμηνεία τους μέσα από την αντιπαραβολή όλων των 

δεδομένων που συλλέγηκαν. Μέσα από τις εργασίες των ομάδων φαίνεται πως η 

ταυτόχρονη προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων κατά τη διάρκεια της συλλογής των 

δεδομένων βοηθά στην περεταίρω εξοικείωση των μανθανόντων με τις έννοιες που 

οικοδομούνται. Ταυτόχρονα, όμως παρουσιάζει αδυναμίες στην εξαγωγή περιεκτικών 

συμπερασμάτων αφού οποιεσδήποτε ερμηνείες βασίζονται σε αποσπασματικά δεδομένα. 

Ο συνδυασμός των 2 πειραματικών μέσων ενδέχεται να παρέχει και τις 2 δυνατότητες, με 

αποτέλεσμα να υποστηρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την εξαγωγή επιστημονικά αποδεκτών 

επεξηγήσεων. Σε όλες τις ομάδες αφιερώνεται σημαντικός χρόνος στο στάδιο της 

επεξήγησης γεγονός που δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του πειράματος και τις 

διαφορετικές πτυχές των φαινομένων που διερευνώνται (π.χ. απορρόφηση, διάθλαση και 

ανάκλαση του φωτός).  
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Οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο σημείο ελέγχου του διδακτικού υλικού που 

ακολουθούσε το πείραμα 4.4, δεν διαφοροποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαφορετικών 

πειραματικών συνθηκών όπως φάνηκε μέσα από τα διαγράμματα, αλλά διαφοροποιήθηκαν 

στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ομάδας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της 

μιας ομάδας της ΟΕ3 διεξάχθηκαν εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό 

τόσο σε σχέση με την πειραματική διαδικασία όσο και για το επιστημονικό περιεχόμενο 

του πειράματος, με αποτέλεσμα να αναλωθεί αρκετός χρόνος στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης συζήτησης. Από την άλλη, παρόλο που παρουσιάστηκαν εκτεταμένες 

συζητήσεις στα σημεία ελέγχου και στις ομάδες της ΠΟ4, δεν παρουσιάστηκε κάποιο 

μοτίβο σε σχέση με το χρονικό σημείο διεξαγωγής των συζητήσεων, παρά μόνο ότι 

διεξάχθηκαν μετά από τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων από τους μανθάνοντες στο 

πείραμα 4.4 όπως προνοείται από το διδακτικό υλικό.  

 

Το πείραμα 4.4 αποτέλεσε σύνθετο πείραμα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό 

ανάμεσα στους μανθάνοντες όλων των ομάδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να διεξάγονται 

συζητήσεις σε όλες τις ομάδες τόσο κατόπιν επέμβασης του διδακτικού προσωπικού όπου 

χρειαζόταν όσο και κατόπιν ερωτήσεων που διεξάγονταν από τους μανθάνοντες προς το 

διδακτικό προσωπικό για την πειραματική διάταξη και το επιστημονικό περιεχόμενο του 

πειράματος. Τα διαγράμματα καταδεικνύουν πως οι συζητήσεις αυτές διεξάγονταν σε 

ανύποπτο χρόνο κατά τη διάρκεια του πειράματος και είχαν διαφορετική έκταση σε κάθε 

ομάδα. Η έκταση καθώς και το χρονικό σημείο έναρξης των αναφερόμενων συζητήσεων 

δεν καθορίστηκε από την πειραματική συνθήκη αλλά από τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

ομάδας.    

10.3.5.2.Διαγράμματα της προσοχής των μανθανόντων των ομάδων στο πείραμα 4.4 
 
Η παρουσίαση της προσοχής των μανθανόντων κατά τη διεξαγωγή του πειράματος 4.4 σε 

σχέση με το χρόνο, καταδεικνύει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον 

τρόπο εργασίας των μανθανόντων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Αρχικά, σε 

σχέση με το χρόνο που αναλώθηκε  κατά τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας φαίνεται 

πως οι ομάδες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, με εξαίρεση την ομάδα Β΄ της ΟΕ3, η 

οποία αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας της. Η 

σημαντική διαφοροποίηση φαίνεται στα χρονικά σημεία στα οποία διεξάχθηκε η 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας των ομάδων, όπου η ΟΕ3 φαίνεται να διαφοροποιείται 

σε σχέση με τις ομάδες ΟΕ4 και ΠΟ4. Συγκεκριμένα, η ΟΕ3 (ΠΠΕ) ασχολήθηκε με τη 
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συμπλήρωση των φύλλων εργασίας της μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (βλ. 

Παράρτημα), σε αντίθεση με τις ΟΕ4 και ΠΟ4 που ασχολήθηκαν με τη συμπλήρωση των 

φύλλων εργασίας τους κατά όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του πειράματος. Μέσα από 

τα αναφερόμενα ευρήματα φαίνεται πως όταν οι μανθάνοντες ασχολούνται με τον ΠΠΕ, 

έχουν την τάση να συμπληρώνουν πριν ή μετά τη διεξαγωγή του πειράματος τις μετρήσεις 

τους και όχι κατά τη διάρκεια, όπως συμβαίνει με την εφαρμογή του ΠΕΕ. Αυτή η 

συμπεριφορά παρουσιάστηκε τόσο κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ από την ΟΕ3 όσο και 

κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ από την ΠΟ4. Γενικότερα, η συμπλήρωση των φύλλων 

εργασίας και η άμεση καταγραφή των παρατηρήσεων των μανθανόντων όπου 

πραγματοποιήθηκε την ίδια στιγμή της διεξαγωγής των μετρήσεων, οδήγησε στην 

αποφυγή φαινομένων αλλοίωσης των δεδομένων καθώς και επαναλήψεων παρατηρήσεων, 

λόγω δυσκολιών απομνημόνευσης από τους μανθάνοντες.  

 

Η προσοχή των μανθανόντων στην εφαρμογή του εικονικού ή του πραγματικού 

εργαστηρίου καθόρισε και την εμπλοκή των ατόμων στη διεξαγωγή παρατηρήσεων ή στην 

οικοδόμηση ερμηνειών μέσα από την ταυτόχρονη εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ.  Τα 

διαγράμματα της προσοχής των ατόμων στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες 

κατέδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών 

συνθηκών. Αρχικά, φαίνεται πως οι ομάδες της ΟΕ3 έχουν στραμμένη την προσοχή τους 

σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, όπου χειρίζονται την 

πραγματική πειραματική διάταξη για τη συλλογή δεδομένων. Η δυσκολία των ατόμων να 

μεταφέρονται από τον πάγκο εργασίας τους στο σταθμό με την πραγματική πειραματική 

διάταξη οδήγησε τους μανθάνοντες στη συγκεντρωτική συλλογή δεδομένων κατά τη 

διάρκεια του πειραματισμού τους και στην έλλειψη επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κατά 

τη διεξαγωγή των συζητήσεων των ατόμων της ΟΕ3. Αντιθέτως, στην περίπτωση της ΟΕ4 

οι μανθάνοντες είχαν το εικονικό εργαστήριο στη διάθεση τους, στον πάγκο εργασίας τους 

με αποτέλεσμα να ανατρέχουν σε αυτό όποτε αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε δυσκολία κατά 

τη διεξαγωγή του πειράματος. Συνεπώς, η προσοχή των μανθανόντων στο πειραματικό 

μέσο απλώθηκε σε μεγαλύτερη έκταση στη χρονική διάρκεια του πειράματος στην 

περίπτωση της ΟΕ4, σε σύγκριση με την ΟΕ3. Το συγκεκριμένο εύρημα συνδέεται με τη 

μεγαλύτερη αυτονομία που παρουσίασαν οι ομάδες της ΟΕ4 κατά τις εργασίες τους, 

συγκριτικά με τις ομάδες της ΟΕ3 που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΠΕ. Η αδυναμία 

άμεσης μετάβασης στο σταθμό εργασίας των ομάδων της ΟΕ3, σε συνδυασμό με τους 

χρονικούς περιορισμούς της εφαρμογής του ΠΠΕ, οδήγησαν στην περιορισμένη χρήση 

του πειραματικού μέσου, γεγονός που ενδεχομένως να επέδρασε στην επίτευξη της 
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εννοιολογικής κατανόησης. Από την άλλη, ο συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στην 

ομάδα ΠΟ4, παρείχε ταυτόχρονα την άμεση εμπειρία με το φαινόμενο (ΠΠΕ) καθώς και 

τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις απορρόφησης, ανάκλασης και διάθλασης αναμείξεων 

έγχρωμων δεσμών φωτός για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα διαγράμματα της ΠΟ4 

κατέδειξαν τη συνεχή απόδοση προσοχής στο πειραματικό μέσο κατά την πειραματική 

διαδικασία. Συγκεκριμένα και οι 2 ομάδες της ΠΟ4 εφάρμοσαν αρχικά τον ΠΕΕ ενώ στη 

συνέχεια χρησιμοποίησαν τον ΠΠΕ κατά τη διερεύνηση της διάδοσης του φωτός μέσα από 

το πρίσμα. Μετά την παρατήρηση του ουράνιου τόξου των χρωμάτων στην οθόνη και την 

παράλληλη εφαρμογή χρωματικών φίλτρων κυρίων χρωμάτων, οι μανθάνοντες 

οδηγήθηκαν στο εικονικό εργαστήριο όπου διενέργησαν εξειδικευμένες δοκιμές με την 

εφαρμογή χρωματικών φίλτρων δευτερευόντων χρωμάτων μπροστά και πίσω από το 

πρίσμα στην αντίστοιχη πειραματική διάταξη. Στα διαγράμματα των ομάδων της ΠΟ4 

παρουσιάζεται η πορεία εφαρμογής αρχικά του ΠΕΕ, έπειτα του ΠΠΕ και στη συνέχεια 

ξανά του ΠΕΕ, ενώ κατά τη διεξαγωγή του πειράματος φαίνεται και στις 2 ομάδες πως 

όσες φορές χρειάστηκε η επανάληψη μιας μέτρησης ή η επιπρόσθετη δοκιμή νέων 

υποθέσεων, οι μανθάνοντες ανέτρεξαν στο εικονικό εργαστήριο παράλληλα με τις 

συζητήσεις που διεξήγαγαν για την οικοδόμηση των ερμηνειών τους. Συνολικά, μέσα από 

τα διαγράμματα φαίνεται πως η ΠΟ4 αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο στη χρήση των 2 

πειραματικών μέσων σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα, η συνδυασμένη 

εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, επεκτάθηκε σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του 

πειράματος 4.4. 

 

Αναφορικά με την έκταση των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο πείραμα 4.4 τόσο 

μεταξύ των μανθανόντων όσο και με το διδακτικό προσωπικό, οι 6 ομάδες των 

διαφορετικών πειραματικών συνθηκών παρουσίασαν εκτεταμένες συζητήσεις, οι οποίες 

διήρκησαν σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του πειράματος. Η πολυπλοκότητα του 

πειράματος λόγω της διερεύνησης δύο φαινομένων σε συνδυασμό (απορρόφηση φωτός 

και διάθλαση), απαίτησε τη συνεχή διαπραγμάτευση των ιδεών των ατόμων κατά τη 

διεξαγωγή του πειράματος, γεγονός που δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό τις συνεχείς 

συζητήσεις. Από την άλλη, φάνηκε πως η ΟΕ3 ήταν η ομάδα που βασίστηκε κυρίως στη 

διεξαγωγή των συζητήσεων και όχι στην ταυτόχρονη εφαρμογή του πειραματικού μέσου 

αφού ήταν η μόνη ομάδα που εφάρμοσε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο τον ΠΠΕ. Οι 

άλλες 2 ομάδες, παράλληλα με τις εκτεταμένες συζητήσεις χρησιμοποιούσαν τον ΠΕΕ 

όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο, με αποτέλεσμα η διαδικασία του πειραματισμού να 
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πλαισιώνεται διαρκώς από τις ερμηνείες των μανθανόντων, οι οποίες τεκμηριώνονταν στη 

βάση των δεδομένων που συλλέγονταν από τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



747 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στο κεφάλαιο της συζήτησης των αποτελεσμάτων που ακολουθεί περιλαμβάνονται 3 

κύριες ενότητες: α) συνοπτική παρουσίαση και ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων και 

των ερευνητικών ευρημάτων όλων των ερευνητικών προσπαθειών που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα έρευνα, β) συνεισφορά της κάθε ερευνητικής προσπάθειας στα επιμέρους 

ερευνητικά πεδία της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα, τη συνεισφορά 

της κάθε ερευνητικής προσπάθειας στη θεμελίωση ενός πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στη μαθησιακή διαδικασία των Φυσικών Επιστημών και γ) ανάλυση 

συγκεκριμένων εισηγήσεων για μελλοντική έρευνα και επέκταση των ευρημάτων της 

παρούσας προσπάθειας, μέσα από τη γενικότερη θεμελίωση του πλαισίου συνδυασμού του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ που αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα.  

11.1.Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων 
 

Η παρούσα εργασία έθεσε ως κύριο σκοπό της την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ ως προς την ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. Για την επίτευξη του κύριου σκοπού η παρούσα έρευνα περιέλαβε 4 στάδια. 

Το πρώτο στάδιο σχετιζόταν με την εφαρμογή ενός στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στη βάση ενός μεθοδολογικού πλαισίου (βλ. μεθοδολογία) για την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα, και τη σύγκριση της  

αποτελεσματικότητας του με την αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ αντίστοιχα. 

Το δεύτερο στάδιο περιέλαβε την ενσωμάτωση πολλαπλών εικονικών δυναμικά 

συσχετιζόμενων εικονικών αναπαραστάσεων (ΠΕΔΑ) στο εικονικό εργαστήριο που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του 

συνδυασμού ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων αφαιρετικών αντικειμένων 

και διαδικασιών έναντι της αποκλειστικής εφαρμογής ρεαλιστικών αναπαραστάσεων 

(εφαρμογή εικονικού εργαστηρίου) ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο 

Φως και Χρώμα. Το τρίτο στάδιο περιέλαβε τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της 

εφαρμογής των οπτικογραφημένων επιδείξεων εικονικών πειραμάτων με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής του ΠΕΕ, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της 
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αποτελεσματικότητας αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου που προέκυψε από την απουσία 

της δυνατότητας της ενεργού εμπλοκής των ατόμων στη διαδικασία του πειραματισμού, 

ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Το τέταρτο στάδιο 

περιέλαβε την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σταδίων της έρευνας, 

στο πλαίσιο του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, εφαρμόζοντας το 

αναφερόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο στις διδακτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα και συγκρίνοντας την 

αποτελεσματικότητα του με την εφαρμογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ αντίστοιχα. Σε κάθε 

στάδιο της έρευνας οπτικογραφήθηκαν οι εργασίες 2 ομάδων από κάθε πειραματική 

συνθήκη ώστε να διερευνηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούν οι μανθάνοντες κατά τον 

πειραματισμό τους σε κάθε συνθήκη και να διατυπωθούν πιθανές προεκτάσεις σύνδεσης 

συγκεκριμένων συμπεριφορών με τη επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. Συνεπώς, τα 3 ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν στην επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, συνδέονται με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε κάθε στάδιο της έρευνας, ενώ τα 3 ερευνητικά ερωτήματα που 

συνδέονται με τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες κατά τις εργασίες τους 

στις ομάδες συνδέονται με την κωδικοποίηση των διαδικασιών που περιγράφονται στις 

ομάδες της κάθε πειραματικής συνθήκης στα πειράματα που επιλέγηκαν για περεταίρω 

ανάλυση και σύγκριση ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες. Το τελευταίο ερώτημα που 

αναφέρεται στη συνεισφορά των εμπειρικών δεδομένων που προέκυψαν από την 

εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη δημιουργία ενός προκαθορισμένου πλαισίου χρήσης 

τους για τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες, συνδέεται 

με τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας έρευνας. Τα αναφερόμενα ευρήματα 

αξιοποιήθηκαν κατά την εγκυροποίηση του πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, 

το οποίο δύναται να εφαρμοστεί και σε διαφορετικά συγκείμενα κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις (περιλαμβάνονται στο πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ). Στη 

συνέχεια συνοψίζονται τα ερευνητικά ευρήματα που έχουν προκύψει σε κάθε στάδιο της 

έρευνας. 
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11.1.1.Σύγκριση εφαρμογής του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου 
συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ ως προς την εννοιολογική κατανόηση για 
το Φως και Χρώμα (Α΄ φάση της έρευνας) 
 

Η Α΄ φάση της έρευνας, στόχευε στην εφαρμογή ενός στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στη βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας (βλ. μεθοδολογία της έρευνας) και 

στη σύγκριση του με την αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ και του ΠΕΕ αντίστοιχα ως προς 

την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Συνεπώς, η σύγκριση που 

διεξάχθηκε ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ (ΟΕ1), ΠΕΕ (ΟΕ2) και στοχευμένο 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ (ΠΟ1) κατέδειξε πως η ΠΟ1 πέτυχε τις υψηλότερες 

επιδόσεις στα 3 από τα 4 κεφάλαια του διδακτικού υλικού για το Φως και Χρώμα (στο 

κεφάλαιο 1 δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές). Ταυτόχρονα, στη 

συγκεκριμένη ομάδα παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές 

ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με τις 

έννοιες των σκιών, των βαφών και του τρόπου λειτουργίας του έγχρωμου φωτός. Στην Α΄ 

φάση της έρευνας, μέσα από τη θεωρητική θεμελίωση του πλαισίου συνδυασμού που 

εφαρμόστηκε (εντοπισμός δυνατοτήτων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ από τη διεθνή 

βιβλιογραφία), διαπιστώθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία ήταν αναπάντητα στη 

βιβλιογραφία και διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των διδακτικών 

παρεμβάσεων που ακολούθησαν και ιδιαίτερα στην προσπάθεια συνδυασμού του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ. Συγκεκριμένα: Α) Στη διεθνή βιβλιογραφία οι απόψεις διίστανται σε σχέση με 

την ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ (και συγκεκριμένα του συνδυασμού διαφορετικών ειδών 

αναπαραστάσεων, π.χ. ρεαλιστικές και αφαιρετικές αναπαραστάσεις) σε οποιαδήποτε 

εφαρμογή του ΠΕΕ ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης και συνεπώς η 

οποιαδήποτε εφαρμογή τους θα έπρεπε να διερευνηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα 

της στα μαθησιακά αποτελέσματα. Β) Δεν έχει διερευνηθεί προηγουμένως η διερεύνηση 

της αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου που προκύπτει από την απουσία της ενεργού 

εμπλοκής των ατόμων στη διαδικασία του πειραματισμού και της άμεσης παροχής των 

κατάλληλων παρατηρήσεων μέσα από οπτικογραφημένες επιδείξεις εικονικών 

πειραμάτων. Οι αναφερόμενες ελλείψεις της βιβλιογραφίας οδήγησαν στη διεξαγωγή των 

αντίστοιχων ερευνητικών προσπαθειών, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται 

συνοπτικά στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, η αδυναμία κατανόησης του τρόπου συμπεριφοράς 

των ομάδων σε κάθε πειραματική συνθήκη και η αδυναμία κατανόησης της 

διαφοροποίησης των ομάδων ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα οδήγησε στην 
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οπτικογραφήση, την κωδικοποίηση και την ανάλυση των διαδικασιών που ακολούθησαν 

οι μανθάνοντες σε κάθε πειραματική συνθήκη.  

11.1.2.Σύγκριση εφαρμογής του ΠΕΕ και του ΠΕΕ ενισχυμένου με ΠΕΔΑ ως 
προς την εννοιολογική κατανόηση για το Φως και Χρώμα 
 
Η εφαρμογή των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι 

οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας (διδακτικό υλικό, διδακτικός 

χρόνος, διδακτική προσέγγιση) στόχευε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του 

συνδυασμού ρεαλιστικών με αφαιρετικές αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων και 

διαδικασιών και ειδικότερα της παράλληλης εφαρμογής τους στο ίδιο εικονικό περιβάλλον 

ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης προσπάθειας κατέδειξαν πως η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ και η 

παράλληλη εφαρμογή ρεαλιστικών και εξειδικευμένων αναπαραστάσεων αφαιρετικών 

αντικειμένων ήταν πιο αποτελεσματική από την αποκλειστική εφαρμογή ρεαλιστικών 

αναπαραστάσεων (αποκλειστική εφαρμογή ΠΕΕ) ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης μόνο σε πολύπλοκα/σύνθετα φαινόμενα του διδακτικού υλικού. 

Συγκεκριμένα, η σύγκριση ανάμεσα στις 2 ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ (ΟΕ4) και ΠΕΕ 

ενισχυμένου με ΠΕΔΑ (ΠΟ2) κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

των 2 ομάδων υπέρ της ΠΟ2, μόνο στο κεφάλαιο 4 που αφορούσε στη διερεύνηση της 

λειτουργίας του έγχρωμου φωτός. Δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στις επιδόσεις των 

ομάδων στα τρία πρώτα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα 

πλαισιώθηκαν και από τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης, τα οποία κατέδειξαν πως 

οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες 

παρουσιάστηκαν στην ΠΟ2, κυρίως στις κατηγορίες ιδεών που σχετίζονταν με τη 

λειτουργία του έγχρωμου φωτός. Φαίνεται μέσα από τα αναφερόμενα αποτελέσματα πως ο 

συνδυασμός των ρεαλιστικών με τις αφαιρετικές αναπαραστάσεις είναι ιδιαίτερα 

επικερδής ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης όταν διερευνώνται πολύπλοκά 

ή σύνθετα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται σε σύνθετους εννοιολογικούς/συμβολικούς 

μηχανισμούς.     

 

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου σεναρίου παράλληλου συνδυασμού των δύο ειδών 

αναπαραστάσεων ως προς την επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και 

Χρώμα, οδήγησαν στην ανάγκη για διερεύνηση των διαδικασιών που ακολούθησαν οι 

ομάδες στις 2 διαφορετικές πειραματικές συνθήκες κατά τις εργασίες τους στο πλαίσιο του 

διδακτικού υλικού. Τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης των διαδικασιών των 
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μανθανόντων κατέδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες. Συνολικά, μέσα από την ανάλυση των πειραμάτων του 

κεφαλαίου 4 φάνηκε πως οι μανθάνοντες που χρησιμοποίησαν παράλληλη εφαρμογή 

ρεαλιστικών με εικονικές αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων, διατύπωσαν 

περισσότερες ερωτήσεις και ανέφεραν περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις σε 

σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο σε σύγκριση με τα άτομα που εφάρμοσαν 

αποκλειστικά ΠΕΕ. Από την άλλη, τα άτομα της ΟΕ4 ανέφεραν περισσότερα σχόλια 

επιστημονικού περιεχομένου σε σχέση με τα άτομα της ΠΟ2. Ταυτόχρονα, τα άτομα της 

ΠΟ2 διεξήγαγαν πιο εκτεταμένες συζητήσεις σε σχέση με την οργάνωση των εργασιών 

τους και παράλληλα ασχολήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα της ΟΕ4 με τη 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους. Επιπρόσθετα, στο πείραμα 4.4 όπου 

διερευνήθηκαν σύνθετα φαινόμενα απορρόφησης, ανάκλασης και διάθλασης του φωτός, 

τα άτομα της ΠΟ2 ασχολήθηκαν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό με το εικονικό εργαστήριο 

και τις ΠΕΔΑ που το συνόδευαν σε σχέση με την ΟΕ4, γεγονός που αποδόθηκε στην 

εφαρμογή του μοντελοχώρου που παρείχε τη συμβολική αναπαράσταση του φαινομένου 

της διάδοσης και της απορρόφησης του φωτός μέσα από τα χρωματικά φίλτρα που 

τοποθετήθηκαν μπροστά από την οθόνη της πειραματικής διάταξης. Οι αναφερόμενες 

διαφοροποιήσεις φαίνεται να επηρέασαν την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης των 

ατόμων στην ΠΟ2 αφού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους στα μεταπειραματικά δοκίμια του κεφαλαίου 4.   

11.1.3.Σύγκριση εφαρμογής του ΠΕΕ και οπτικογραφημένων επιδείξεων του 
ΠΕΕ ως προς την εννοιολογική κατανόηση για το Φως και Χρώμα 
 
Η σύγκριση εφαρμογής του ΠΕΕ με την εφαρμογή οπτικογραφημένων επιδείξεων του 

ΠΕΕ, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις που καθορίστηκαν και στην προηγουμένη 

ερευνητική προσπάθεια (διδακτικό υλικό, διδακτικός χρόνος, διδακτική προσέγγιση), 

στόχευε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης του διδακτικού 

χρόνου που προκύπτει από τη σύντομη διεξαγωγή παρατηρήσεων μέσα από την παθητική 

παρακολούθηση επιδείξεων εικονικών πειραμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

αποτελεσματικότητα της ενεργούς εμπλοκής των ατόμων στον ΠΕΕ, ως προς την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής 

προσπάθειας κατέδειξαν πως οι 2 ομάδες είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση 

με τις επιδόσεις τους στα δοκίμια αξιολόγησης σε όλα τα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, η ΟΕ4 

η οποία εφάρμοσε τον ΠΕΕ πέτυχε υψηλότερες επιδόσεις στα μεταπειραματικά δοκίμια 

όλων των κεφαλαίων και συνεπώς είχε μεγαλύτερη βελτίωση στην επίτευξη εννοιολογικής 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



752 
 

κατανόησης για το Φως και Χρώμα. Ανάλογα αποτελέσματα κατέδειξε και η ποιοτική 

ανάλυση των ιδεών των ατόμων, κατά την οποία η ΟΕ4 παρουσίασε τις μεγαλύτερες 

μετατοπίσεις από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές στις περισσότερες 

κατηγορίες ιδεών. Φαίνεται πως η αξιοποίηση του επιπρόσθετου διδακτικού χρόνου που 

προέκυψε από την παθητική παρακολούθηση του ΠΕΕ δεν ήταν αρκετή για να υπερβεί τη 

μαθησιακή αξία της ενεργού εμπλοκής των μανθανόντων στον εργαστηριακό 

πειραματισμό που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της ΟΕ4.  

 

Αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά τις εργασίες των ατόμων στις 2 

πειραματικές συνθήκες, αυτές διαφοροποιήθηκαν από πείραμα σε πείραμα, ανάλογα με τη 

φύση του πειράματος καθώς και την πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αρχικά 

στα 2 από τα 5 πειράματα που κωδικοποιήθηκαν, το διδακτικό υλικό ζητούσε ρητά από 

τους μανθάνοντες τη διατύπωση των προβλέψεων. Φαίνεται πως τα άτομα που 

παρακολούθησαν τις οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ, δεν διατυπώνουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό προβλέψεις πριν από τη διεξαγωγή των πειραμάτων, αλλά συνήθως 

ενεργοποιούσαν αμέσως την οπτικογραφημένη επίδειξη των εικονικών πειραμάτων για τη 

διεξαγωγή των παρατηρήσεων. Σε όλα τα πειράματα που κωδικοποιήθηκαν οι ομάδες της 

ΟΕ4 (ΠΕΕ) παρουσίασαν μεγαλύτερες συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία με 

εξαίρεση το πείραμα 1.7-1.8, το οποίο περιλάμβανε μια πολύ απλή εικονική πειραματική 

διάταξη (φωτεινή πηγή, διάφραγμα, οθόνη). 

 

Παρά τον επιπρόσθετο διδακτικό χρόνο που είχαν στη διάθεση τους οι ομάδες της ΠΟ3, 

για την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους, εντούτοις δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες 

διαφορές στην έκταση των συζητήσεων των ατόμων στο στάδιο των επεξηγήσεων. 

Αντίθετα, στο πείραμα 4.4 οι μανθάνοντες της ΟΕ4 διενεργούν πιο εκτεταμένες 

συζητήσεις από τα άτομα της ΠΟ3, για την οικοδόμηση επεξηγήσεων παρά το λιγότερο 

χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Μόνο στο πείραμα 1.8 οι μανθάνοντες της ΠΟ3 

παρουσιάζουν εκτεταμένη συζήτηση σε σχέση με την οικοδόμηση των ερμηνειών τους, 

γεγονός που σχετίζεται με την παρόμοια φύση των παρατηρήσεων στις 2 πειραματικές 

συνθήκες, αφού η διεξαγωγή των πειραμάτων με τους νηματώδεις λαμπτήρες διεξάχθηκε 

στις προσομοιώσεις που ετοιμάστηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Συνολικά, στα 

πειράματα 4.1 και 4.4 όπου απαιτήθηκε γνώση από όλα τα κεφάλαια του διδακτικού 

υλικού, οι μανθάνοντες της ΟΕ4 παρουσίασαν τις περισσότερες τεκμηριώσεις 

επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων. Από την άλλη, τα άτομα της ΠΟ3 παρουσίασαν 

πιο εκτεταμένες συζητήσεις λόγω αποριών στο πείραμα 4.4 με το διδακτικό προσωπικό, 
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κυρίως λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο του πειράματος. Για αυτό το λόγο παρουσίασαν και εκτεταμένες ερωτήσεις 

που αφορούσαν στο επιστημονικό περιεχόμενο του πειράματος 4.4. σε σχέση με τα άτομα 

της ΟΕ4 (ΠΕΕ).  

 

Οι μανθάνοντες της ΟΕ4 μίλησαν περισσότερο από τα άτομα της ΠΟ3 κατά την εργασία 

τους στις ομάδες, στα 4 από τα 5 πειράματα που κωδικοποιήθηκαν (εξαίρεση αποτέλεσε 

το πείραμα 2.2). Επιπρόσθετα, η ΟΕ4 έδωσε μεγαλύτερη προσοχή γενικότερα στη 

συμπλήρωση των φύλλων εργασίας της κατά τη διεξαγωγή του διδακτικού υλικού. 

Παράλληλα, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ (ΟΕ4) παρουσίασαν 

περισσότερες συζητήσεις για την πειραματική διαδικασία και κατά τον πειραματισμό τους 

διατύπωσαν περισσότερες ερωτήσεις, απαντήσεις και σχόλια που αφορούσαν στην 

πειραματική διαδικασία. Οι διαφοροποιήσεις που αναφέρονται σε γενικότερο επίπεδο, 

ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες ενδέχεται να έχουν σημαντικές προεκτάσεις στις 

διαφορές που παρατηρήθηκαν στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων 

σε σχέση με το Φως και Χρώμα. 

11.1.4.Σύγκριση εφαρμογής του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου 
συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ ως προς την εννοιολογική κατανόηση για 
το Φως και Χρώμα (Β΄ φάση της έρευνας) 
 

Όλες οι ερευνητικές προσπάθειες που προηγήθηκαν στόχευαν στην περεταίρω ενημέρωση 

και πληροφόρηση του αρχικού πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που 

εφαρμόστηκε στην Α΄ φάση της έρευνας. Το προκαθορισμένο πλαίσιο του συνδυασμού 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που εφαρμόστηκε στην Α΄ φάση της έρευνας, ενισχύθηκε με τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, καθώς και 

μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και εφαρμόστηκε για δεύτερη φορά στο ίδιο συγκείμενο 

για το Φως και Χρώμα. Ταυτόχρονα, η ίδια διδακτική παρέμβαση έλαβε χώρα στο πλαίσιο 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ώστε να αυξηθεί το δείγμα των ομάδων που εφάρμοσαν 

αποκλειστικά είτε το ένα είτε το άλλο πειραματικό μέσο. Συνολικά, μέσα από την 

εφαρμογή του πλαισίου που αναπτύχθηκε για συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, η ομάδα 

που συνδύασε τα 2 πειραματικά μέσα (ΠΟ4) πέτυχε τις  υψηλότερες επιδόσεις στα 

μεταπειραματικά δοκίμια των 3 από τα 4 κεφάλαια του διδακτικού υλικού (μόνο στο 

κεφάλαιο 1 δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη βελτίωση 

των επιδόσεων των 3 ομάδων). Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης κατέδειξαν με 

ανάλογο τρόπο πως η ΠΟ4 παρουσίασε τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις των ιδεών των 
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ατόμων από τις εναλλακτικές ιδέες στις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Ταυτόχρονα παρά 

τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι ομάδες ελέγχου κατά τις εργασίες τους στα 

πειράματα, δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης που επέδειξαν. Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται πως 

η ΠΟ4 η οποία εφάρμοσε τη συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, πέτυχε τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση για το Φως και Χρώμα, σε σύγκριση 

με τις ομάδες ελέγχου (ΟΕ3 και ΟΕ4) που εφάρμοσαν αποκλειστικά ΠΠΕ ή ΠΕΕ. Η 

συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης της 

έρευνας, ενώ ταυτόχρονα εγκυροποίησε το πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

που εφαρμόστηκε, τουλάχιστον στο συγκείμενο Φως και Χρώμα. 

 

Αναφορικά με τον τρόπο εργασίας των μανθανόντων στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες που 

ακολούθησαν οι μανθάνοντες. Συνολικά, φαίνεται πως οι ομάδες της ΠΟ4 που εφάρμοσαν 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, πραγματοποίησαν εκτεταμένες παρατηρήσεις κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων σε σχέση με τις ομάδες ΟΕ3 και ΟΕ4 που χρησιμοποίησαν 

αποκλειστικά ΠΠΕ ή ΠΕΕ αντίστοιχα. Μέσα από τα πειράματα που κωδικοποιήθηκαν, 

σύμφωνα με το φαινόμενο που διερευνήθηκε στο κάθε πείραμα παρατηρήθηκαν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές από την κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του 

πειράματος 1.7 και 1.8, που περιλάμβανε τη διερεύνηση της λειτουργίας εκτεταμένων 

πηγών φωτός (νηματώδεις λαμπτήρες), η ομάδα που εφάρμοσε τον ΠΕΕ (ΟΕ4) 

παρουσίασε εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό σε σύγκριση με την ΟΕ3, 

λόγω απουσίας εμπειριών με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Από την άλλη, το πείραμα 3.1 

στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική διερεύνηση των χρωμάτων στις βαφές, δεν 

περιλάμβανε σημείο ελέγχου στο οποίο να καλούνται οι μανθάνοντες να συζητήσουν τα 

αποτελέσματα τους με το διδακτικό προσωπικό. Εντούτοις, οι ομάδες που εφάρμοσαν τον 

ΠΠΕ (ΟΕ3) παρουσίασαν εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό μετά από 

επέμβαση του διδακτικού προσωπικού στις εργασίες των μανθανόντων, λόγω του 

προβληματικού τρόπου με τον οποίο διενεργούσαν τις αναμείξεις των χρωμάτων στις 

πραγματικές βαφές. Ταυτόχρονα, εκτεταμένες συζητήσεις λόγω αποριών των 

μανθανόντων προς το διδακτικό προσωπικό παρουσιάστηκαν στις ομάδες που εφάρμοσαν 

τον ΠΕΕ (ΟΕ4), κυρίως λόγω της υπεραπλούστευσης του φαινομένου ανάμειξης των 

χρωμάτων των βαφών στην προσομοίωση που χρησιμοποιήθηκε από τα άτομα της 

συγκεκριμένης ομάδας. Αντίθετα, στην περίπτωση της ΠΟ4, δεν παρουσιάστηκε 

οποιαδήποτε συζήτηση με το διδακτικό προσωπικό στο συγκεκριμένο πείραμα, παρόλο 
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που εφαρμόστηκε μόνο ο ΠΠΕ. Οι μανθάνοντες της ΠΟ4, ακολούθησαν πιστά το 

διδακτικό υλικό και διεξήγαγαν το πείραμα 3.1 χωρίς την άμεση παρέμβαση του 

διδακτικού προσωπικού. 

 

Αντίθετα, στο πείραμα 4.1 παρουσιάστηκε η ανάγκη εκτεταμένων επεμβάσεων του 

διδακτικού προσωπικού στις εργασίες των ατόμων που εφάρμοσαν τον ΠΠΕ (ΟΕ3 και 

ΠΟ4). Η αναφερόμενη ανάγκη προέκυψε λόγω της μη εξοικείωσης των ατόμων με το 

χειρισμό της πραγματικής πειραματικής διάταξης (δημιουργία έγχρωμων δεσμών φωτός 

και ανάμειξη τους) παρόλο που προηγήθηκε η διαδικασία εξοικείωσης των ατόμων με τον 

εξοπλισμό του εργαστηρίου, γεγονός που υποχρέωσε το διδακτικό προσωπικό να επέμβει 

με τρόπο που να διευκολύνει τη διαδικασία της διεξαγωγής κατάλληλων παρατηρήσεων. 

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκδηλώθηκε από τα άτομα που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ 

(ΟΕ4 και ΠΟ4 στο σημείο του πειράματος που εφαρμόστηκε ο ΠΕΕ).  

 

Συνολικά, φαίνεται μέσα από την κωδικοποίηση των διαδικασιών των πειραμάτων που 

επιλέγηκαν, πως στην ομάδα που συνδυάστηκε ο ΠΠΕ με τον ΠΕΕ, χρησιμοποιήθηκε 

εκτεταμένα το κάθε πειραματικό μέσο, ακόμη και στις περιπτώσεις των πειραμάτων που 

εφαρμόστηκε μόνο το ένα από τα δύο πειραματικά μέσα (ΠΠΕ ή ΠΕΕ). Φαίνεται πως ο 

συνδυασμός της εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, καλλιεργεί μια κουλτούρα πλούσιας 

συλλογής δεδομένων για την οικοδόμηση των ερμηνειών. Ταυτόχρονα, στα πειράματα 

όπου απαιτήθηκαν εκτεταμένες πειραματικές δοκιμές και εκτεταμένες συζητήσεις (4.1 και 

4.4), οι ομάδες που συνδύασαν τον ΠΠΕ με τον ΠΕΕ, παρουσίασαν τις περισσότερες 

ερωτήσεις καθώς και τις περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις επιστημονικού 

περιεχομένου. Οι πλούσιες συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο των 2 πειραμάτων 

καθορίστηκαν κυρίως από τις συγκρίσεις των 2 πειραματικών διατάξεων  (ΠΠΕ και ΠΕΕ), 

καθώς και από τις συσχετίσεις των πειραματικών δεδομένων που συλλέχθηκαν. Παρόλα 

αυτά, η γενική προσπάθεια τεκμηρίωσης των επεξηγήσεων των ατόμων από όλες τις 

ομάδες που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις καθορίστηκε από τη διδακτική 

προσέγγιση της διερώτησης που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του εργαστηριακού 

πειραματισμού. Ταυτόχρονα, η οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών συζητήσεων από 

όλες τις ομάδες, ιδιαίτερα μετά από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό 

καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα τόσο του διδακτικού υλικού και της συγκεκριμένης 

διδακτικής προσέγγισης αλλά και των πειραματικών μέσων που αξιοποιήθηκαν στην 

έρευνα (ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμός ΠΠΕ και ΠΕΕ). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως 

πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, οι ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΠΕ 
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και τον ΠΕΕ προσέγγιζαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες στα 

περισσότερα πειράματα.           

11.2.Συνεισφορά της παρούσας έρευνας στην ενίσχυση του θεωρητικού 
πλαισίου 
 

Μέσα από τις ερευνητικές προσπάθειες που διεξήχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας, παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων σε σχέση με θέματα στα οποία παρουσιάζονται αντικρουόμενα δεδομένα 

στη διεθνή βιβλιογραφία, κυρίως ως προς την εφαρμογή διαφορετικών πειραματικών 

μέσων (ΠΠΕ, ΠΕΕ, συνδυασμός ΠΠΕ και ΠΕΕ) καθώς και ως προς την εφαρμογή όλων 

των δυνατοτήτων που μπορεί να παρέχει ο ΠΕΕ (ΠΕΔΑ και οπτικογραφημένες επιδείξεις 

εικονικών πειραμάτων για την αξιοποίηση διδακτικού χρόνου). Τα αποτελέσματα των 

ερευνητικών προσπαθειών της παρούσας εργασίας κατέδειξαν σαφείς ενδείξεις προς την 

εφαρμογή η όχι των πειραματικών μέσων και των δυνατοτήτων τους ως προς τη 

δημιουργία και εφαρμογή ενός πλαισίου στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της συνεισφοράς της κάθε ερευνητικής προσπάθειας 

στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας στο οποίο απευθύνεται. 

11.2.1.Συνεισφορά της σύγκρισης του ΠΕΕ και του ΠΕΕ ενισχυμένου με 
ΠΕΔΑ, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 
 

Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας ήταν η σύγκριση της 

βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων που εργάστηκαν με ΠΕΕ και των 

ατόμων που εργάστηκαν με ΠΕΕ σε συνδυασμό με πολλαπλές εικονικές δυναμικά 

συσχετιζόμενες αναπαραστάσεις (ΠΕΔΑ). Ταυτόχρονα, κατά τη διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης προσπάθειας πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση των διαδικασιών που 

εφάρμοσαν οι μανθάνοντες στις 2 πειραματικές συνθήκες σε πειράματα που συνδέονται με 

διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ως προς την επίτευξη της εννοιολογικής 

κατανόησης στις 2 ομάδες (πειράματα 4.1 και 4.4). Τα αποτελέσματα της παρούσας 

προσπάθειας κατέδειξαν πως η συνθήκη στην οποία ενσωματωθήκαν οι ΠΕΔΑ 

(συνδυασμός ρεαλιστικών με αφαιρετικές αναπαραστάσεις), πέτυχε τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο τέταρτο κεφάλαιο όπου τα υπό 

διερεύνηση φαινόμενα ήταν πιο σύνθετα, αφού προϋπέθεταν όλες τις γνώσεις που είχαν 

οικοδομηθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, ενώ ταυτόχρονα περιλάμβαναν το χειρισμό πιο 
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σύνθετων πειραματικών διατάξεων (εικονικών πειραματικών διατάξεων). Ταυτόχρονα, 

στα 3 κεφάλαια που προηγήθηκαν και οι δύο ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση 

στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, χωρίς να εμφανίσουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές.  

 

Αρχικά, μέσα από τα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται πως η εφαρμογή 

του ΠΕΕ καθώς και η ενσωμάτωση επιπρόσθετων εικονικών αναπαραστάσεων μπορεί να 

είναι αποτελεσματική ως προς τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες, όταν εφαρμόζεται κάτω από το διδακτικό πρότυπο της διερώτησης (Bell & 

Trundle, 2008; van der Meij & de jong, 2006; Zacharia et al., 2008; Zacharia & 

Constantinou, 2008; Zacharia & Olympiou, 2011). Συνεπώς, η βελτίωση της 

εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων και στις 2 πειραματικές συνθήκες που εφάρμοσαν 

τον ΠΕΕ, ήταν αναμενόμενη, δεδομένου του εικονικού εργαστηριακού πειραματισμού που 

εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο διδακτικό πρότυπο. Ταυτόχρονα, η αντίστοιχη βελτίωση 

που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες οφείλεται στο γεγονός πως η 

επιπρόσθετη εφαρμογή των ΠΕΔΑ, ενσωματώθηκε με τέτοιο τρόπο που δεν επηρέασε 

αρνητικά την προσπάθεια οικοδόμησης νοήματος από τους μανθάνοντες. Συγκεκριμένα, 

το γεγονός ότι οι 2 επιπρόσθετες εικονικές αναπαραστάσεις (μοντελοχώρος και πρόσοψη 

οθόνης) παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα με τη ρεαλιστική αναπαράσταση της κάθε 

πειραματικής διάταξης του αντίστοιχου φαινομένου, φαίνεται να διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη κατανόησης από τους μανθάνοντες όλων των επιπέδων 

(χαμηλό ή υψηλό υπόβαθρο, πλούσιες ή ελάχιστες προϋπάρχουσες γνώσεις, κλπ) (Cook, 

2006). Η εικονική αναπαράσταση των φωτεινών ακτινών οι οποίες δεν εμφανίζονται στην 

περίπτωση εφαρμογής του ΠΕΕ, αλλά παρουσιάζονται στο μοντελοχώρο (αφαιρετικά 

αντικείμενα και διαδικασίες), θεωρητικά αναμενόταν πως θα βοηθούσαν τους 

μανθάνοντες στη δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων ανάμεσα στις αναπαραστάσεις 

ρεαλιστικού και αφαιρετικού επιπέδου, με αποτέλεσμα οι ομάδες της ΠΟ2 να πετύχουν τις 

υψηλότερες επιδόσεις σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. Παρόλα αυτά, η 

αναφερόμενη υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε, αφού στην πράξη ο συνδυασμός διαφορετικών 

αναπαραστάσεων δεν έχει πάντοτε την ίδια προοπτική (Roth, Bowen & McGinn, 1999). 

Μέσα από τη βιβλιογραφία φαίνεται πως ο συνδυασμός διαφορετικών ειδών εικονικών ή 

μη αναπαραστάσεων δεν είναι πάντοτε επικερδής για τη μάθηση, αφού υπάρχει το 

ενδεχόμενο να λειτουργήσει και προς την αντίθετη κατεύθυνση, περιορίζοντας τους 

μανθάνοντες (ειδικά αυτούς με χαμηλό υπόβαθρο) ως προς την οικοδόμηση νοήματος που 

προϋποθέτει σύνδεση των διαφορετικών πληροφοριών που παρέχονται μέσα από τις 
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διαφορετικές αναπαραστάσεις (Seufert, 2003). Ακόμη και στις περιπτώσεις που 

επιχειρούνται συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές αναπαραστάσεις, συνήθως είναι 

επιφανειακές και σχετίζονται με εξωτερικά χαρακτηριστικά παρά με τους υποκείμενους 

σχετικούς μηχανισμούς. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση της παρούσας προσπάθειας ο 

συνδυασμός ρεαλιστικών και αφαιρετικών εικονικών αναπαραστάσεων αφαιρετικών 

αντικειμένων και διαδικασιών, δεν αποτέλεσε περιορισμό στην οικοδόμηση νοήματος από 

τους μανθάνοντες, αφού δεν παρουσιάστηκαν διαφορές υπέρ της συνθήκης των 

ρεαλιστικών αναπαραστάσεων (ΠΕΕ) όσον αφορά στην επίτευξη κατανόησης, σε 

οποιοδήποτε σημείο των διδακτικών παρεμβάσεων.  

 

Από την άλλη, ο συνδυασμός ρεαλιστικών και αφαιρετικών αναπαραστάσεων 

αφαιρετικών αντικειμένων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ, προσέδωσε διαφορετικές 

δυνατότητες στην πειραματική συνθήκη όπου εφαρμόστηκε, αφού παρουσιάστηκαν 

διαφορετικά αποτελέσματα στο κεφάλαιο 4. Συγκεκριμένα, τα θετικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν υπέρ της ΠΟ2 (ΠΕΕ + ΠΕΔΑ) κατέδειξαν πως η ρητή σύνδεση διαφορετικών 

ειδών αναπαραστάσεων του ίδιου φαινομένου βοήθησε τους μανθάνοντες στη μεγαλύτερη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης για το έγχρωμο φως (κεφάλαιο 4). Το 

συγκεκριμένο εύρημα αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου υποστηρίζεται πως ο 

συνδυασμός συμβολικών (εξιδανικευμένων αφαιρετικών) αναπαραστάσεων και 

μακροσκοπικών (ρεαλιστικών αναπαραστάσεων) μπορεί να μειώσει το γνωστικό φορτίο 

και συνεπώς να υποβοηθήσει τη μάθηση ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο. Στο 

κεφάλαιο 4 όπου τα φαινόμενα που διερευνήθηκαν ήταν πιο σύνθετα, οι πολλαπλές 

αναπαραστάσεις φαίνεται να στήριξαν όλους τους τύπους μανθανόντων χωρίς να 

παρουσιάζουν περιορισμούς στο συνδυασμό ή την κατανόηση των αναπαραστάσεων. 

Μάλιστα, το γεγονός ότι οι μανθάνοντες δεν χρειάστηκε να διατηρούν μια αναπαράσταση 

στην εργαζόμενη μνήμη τους κατά τη διάρκεια του πειραματισμού, αλλά παρατηρούσαν 

ταυτόχρονα και δυναμικά όλες τις αλλαγές σε όλες τις ΠΕΔΑ που χρησιμοποιούσαν, είχε 

ως αποτέλεσμα οι γνωστικές πηγές τους να μην φθάσουν σε απαγορευτικά όρια, αλλά να 

διατίθενται συνεχώς για την επεξεργασία των δεδομένων και την οικοδόμηση ερμηνειών. 

Παράλληλα, η δυνατότητα που παρεχόταν από το εικονικό περιβάλλον για την 

αντιστοίχιση των ρεαλιστικών αναπαραστάσεων των εργαλείων και των οργάνων με τις 

αντίστοιχες συμβολικές τους, εξωτερίκευσε την διαδικασία μετάβασης των ατόμων από τη 

μια αναπαράσταση στην άλλη με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των γνωστικών πηγών 

των ατόμων και τη χρησιμοποίησή τους στη διαδικασία οικοδόμησης νοήματος (Cook, 

2006).  
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε κάθε κεφάλαιο του διδακτικού υλικού 

μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, είναι ξεκάθαρο πως η διαφοροποίηση που προέκυψε σε 

σχέση με τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων σχετίζεται με την 

πολύπλοκη φύση των υπό διερεύνηση φαινομένων του κεφαλαίου 4 και με την απαίτηση 

πρόσβασης σε αφαιρετικά/εννοιολογικά αντικείμενα (διαγράμματα φωτεινών ακτίνων και 

φωτεινών δεσμών). Συγκεκριμένα, τα πειράματα για το έγχρωμο φως περιλάμβαναν 

διαφορετικές έγχρωμες δέσμες φωτός οι οποίες διαδίδονταν μέσα από «πρωτεύοντα ή 

δευτερεύοντα» χρωματικά φίλτρα και αναμειγνύονταν προτού καταλήξουν στην οθόνη της 

πειραματικής διάταξης. Σε όλες τις περιπτώσεις, απορρόφησης, ανάμειξης και ανάκλασης 

του φωτός στην οθόνη, οι μανθάνοντες που εργάζονταν στο πλαίσιο του ΠΕΕ είχαν 

πρόσβαση μόνο στο αποτέλεσμα που παρουσιαζόταν στην οθόνη. Σε όλα τα πειράματα για 

το έγχρωμο φως, η επεξήγηση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονταν στην οθόνη 

δυσκόλευε τους μανθάνοντες, αφού η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην οθόνη δεν 

παρείχε πρόσβαση στην κατανόηση του υποκείμενου μηχανισμού λειτουργίας του 

φαινομένου. Για την πλήρη επεξήγηση των χρωματικών φαινομένων, απαιτήθηκε 

πρόσβαση σε διαγράμματα φωτεινών ακτινών που παρουσίαζαν την πορεία διάδοσης του 

φωτός από τη φωτεινή πηγή προς την οθόνη μέσα από διαφορετικά χρωματικά φίλτρα. 

Στην περίπτωση της εφαρμογής του ΠΕΕ από την ΟΕ4, οι μανθάνοντες είχαν πρόσβαση 

μόνο στα διαγράμματα που δημιουργούσαν οι ίδιοι στο χαρτί (διαγράμματα έγιναν μόνο 

σε συγκεκριμένες δοκιμές). Αντίθετα, στην περίπτωση της ενσωμάτωσης των ΠΕΔΑ στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ, τέτοιες διαγραμματικές λύσεις της διάδοσης του φωτός ήταν άμεσα 

διαθέσιμες στο μοντελοχώρο του εικονικού εργαστηρίου, μέσα από τον οποίο παρεχόταν 

ανατροφοδότηση σε κάθε χρονική στιγμή, απορρόφησης ή ανάμειξης των χρωματικών 

δεσμών του φωτός μέσα από τη χρήση των χρωματικών φίλτρων. Ταυτόχρονα, τα 

αποτελέσματα της οθόνης παρουσιάζονταν σε μια επιπρόσθετη αναπαράσταση της 

οθόνης, η οποία αντιστοιχούσε σε αυτή της πειραματικής διάταξης. Σε αυτή την 

περίπτωση, όπου συνδυάστηκε η εφαρμογή των ρεαλιστικών με τις αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις, η μεγαλύτερη βελτίωση της κατανόησης των μανθανόντων της ΠΟ2 

ήταν εμφανής, αφού φαίνεται να αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του κάθε είδους εικονικής 

αναπαράστασης καθώς και της δυναμικής συσχέτισης τους (Ainsworth & van Labeke, 

2004).  

 

Ταυτόχρονα, η ανάλογη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που παρατηρήθηκε στα 

τρία πρώτα κεφάλαια, κατέδειξε πως ο συνδυασμός των ρεαλιστικών με αφαιρετικές 
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αναπαραστάσεις δεν θεωρείται απαραίτητος σε μαθησιακές διαδικασίες όπου δεν 

απαιτείται πρόσβαση στον υποκείμενο μηχανισμό λειτουργίας του φαινομένου. Με άλλα 

λόγια, στις περιπτώσεις όπου ο υποκείμενος μηχανισμός εξάγεται από τις συζητήσεις και 

την επεξεργασία των ιδεών των μανθανόντων μετά από τις παρατηρήσεις και τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων, ενδεχομένως οι αναπαραστάσεις αφαιρετικών 

αντικειμένων ή διαδικασιών να μην είναι απαραίτητες. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου ο 

μηχανισμός λειτουργίας του φαινομένου δεν είναι προφανής και θεωρείται σύνθετος, η 

παράλληλη εφαρμογή και δυναμική συσχέτιση ρεαλιστικών με αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις φαίνεται να είναι επουσιώδης. Παράλληλα, ο ισχυρισμός πως η πιθανή 

εφαρμογή των δύο ειδών αναπαραστάσεων θα μπορούσε να υφίσταται σε κάθε φαινόμενο 

(αφού δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στα 3 πρώτα κεφάλαια στις 2 ομάδες), παρόλο που 

δεν απορρίπτεται χρήζει περεταίρω διερεύνησης, αφού μια τέτοια γενίκευση στη βάση του 

συγκεκριμένου δείγματος σε ένα μόνο συγκείμενο (Φως και Χρώμα) θεωρείται αδύνατη. 

Συνεπώς, απαιτείται περεταίρω διερεύνηση στην παρουσία διαφορετικών ειδών εικονικών 

αναπαραστάσεων με δυναμικό τρόπο και σε άλλα συγκείμενα προκειμένου να διαφανεί 

κατά πόσο τέτοιοι συνδυασμοί υποστηρίζουν τη μάθηση ή κατά πόσο υπερκερνούν τις 

γνωστικές δυνατότητες και τις γνωστικές πηγές των μανθανόντων, επηρεάζοντας αρνητικά 

τη μαθησιακή διαδικασία (Ainsworth & van Labeke, 2004).  

 

Η διερεύνηση των διαδικασιών των ομάδων κατά τις εργασίες τους στις δύο πειραματικές 

συνθήκες, παρείχε σημαντικά δεδομένα ως προς αυτή την κατεύθυνση, αφού παρουσίασε 

τις διαφορετικές επιδράσεις ενός τέτοιου συνδυασμού ρεαλιστικών με αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις στη συμπεριφορά των ατόμων. Συγκεκριμένα, μέσα από τα 

αποτελέσματα της κωδικοποίησης των διαδικασιών που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στις 

2 πειραματικές συνθήκες, φάνηκε πως ο συνδυασμός των ρεαλιστικών με τις αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων ή διαδικασιών ωθεί τους μανθάνοντες σε 

μεγαλύτερη ενασχόληση τους με το πειραματικό μέσο. Η προσπάθεια αντιστοίχισης και 

συσχέτισης των διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων των μανθανόντων οδήγησε τους 

μανθάνοντες στη διευκόλυνση των ερμηνειών των αποτελεσμάτων που παρατηρούσαν 

στην οθόνη της πειραματικής διάταξης, με συνέπεια να διενεργούν περισσότερες δοκιμές 

για την άμεση διάψευση ή επιβεβαίωση των υποθέσεων τους. Η εξιδανικευμένη μορφή της 

πειραματικής διάταξης σε συνδυασμό με τη συμβολική/αφαιρετική παρουσία των 

φωτεινών ακτινών παρείχε τη δυνατότητα της άμεσης κατανόησης του υπό διερεύνηση 

φαινομένου. Η πλήρης κατανόηση της πειραματικής διάταξης και της περεταίρω 

ενασχόλησης των ατόμων με αυτή βοήθησε τους μανθάνοντες να οργανώνουν καλύτερα 
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τις εργασίες τους και να διεξάγουν στοχευμένες προσπάθειες για την εξαγωγή 

συγκεκριμένων συμπερασμάτων. Στα 2 πειράματα που κωδικοποιήθηκαν, οι μανθάνοντες 

της ΠΟ2 παρουσίασαν εκτεταμένη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους, σε σχέση με 

αυτούς της ΟΕ4, γεγονός που υποστηρίζει τον αναφερόμενο ισχυρισμό.  

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο συνδυασμός των ρεαλιστικών με τις αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ, απέφερε πιο πλούσιες συζητήσεις στο πλαίσιο των 

εργασιών των ομάδων. Οι περισσότερες ερωτήσεις επιστημονικού περιεχομένου που 

διεξάχθηκαν στην ΠΟ2 σχετίζονται τόσο με τους περεταίρω προβληματισμούς που 

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντελοχώρου (ΠΕΔΑ) όσο και με την 

προσπάθεια συσχέτισης των ρεαλιστικών με τις αφαιρετικές αναπαραστάσεις στα 2 

πειράματα. Οι περισσότερες επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις που διατυπώθηκαν κατά 

τη διεξαγωγή των πειραμάτων καθώς και τα σχόλια επιστημονικού περιεχομένου 

στηρίχθηκαν πρωτίστως σε δεδομένα που λήφθηκαν από το μοντελοχώρο, τα οποία στη 

συνέχεια συνδέθηκαν με τα δεδομένα που προέκυψαν από τη ρεαλιστική αναπαράσταση 

του ΠΕΕ. Παράλληλα, οι επιστημονικά αποδεκτές δηλώσεις που εκφράστηκαν από την 

ομάδα που ενσωμάτωσε τις αφαιρετικές στις ρεαλιστικές αναπαραστάσεις, βοήθησαν 

ιδιαίτερα στη διατύπωση πιο γενικευμένων κανόνων συμπεριφοράς του έγχρωμου φωτός, 

χάρη στις πολλαπλές δοκιμές που διεξήχθηκαν. Η χρήση του μοντελοχώρου βοήθησε στη 

γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων παρά στην απόδοση τους σε συγκεκριμένες 

πειραματικές δοκιμές. Το αναφερόμενο εύρημα υποστηρίζεται από τους Goldstone και 

Son (2005), οι οποίοι αναφέρουν πως ο σειριακός συνδυασμός των ρεαλιστικών με τις 

αφαιρετικές αναπαραστάσεις διευκολύνει τις ερμηνείες περιπτώσεων που συνδέονται με 

αφαιρετικές συσχετίσεις παρά με συγκεκριμένες συμπεριφορές σε εξειδικευμένες 

πειραματικές δοκιμές.  

 

Παρόλο που οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι μανθάνοντες όπως αναφέρονται πιο 

πάνω, σχετίζονται με πειράματα του κεφαλαίου 4 όπου παρουσιάστηκαν οι 

διαφοροποιήσεις στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις 2 πειραματικές 

συνθήκες, διαφοροποιήσεις αναμένονταν και κατά τη διεξαγωγή των άλλων κεφαλαίων 

στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι ΠΕΔΑ, λόγω της εφαρμογής τους και της ανάγκης 

συσχέτισης τους όπως συνέβηκε στο κεφάλαιο 4. Ταυτόχρονα, η ανάγκη του διδακτικού 

προσωπικού για χρήση της συμβολικής/αφαιρετικής αναπαράστασης όπου χρειαζόταν 

κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων καταδεικνύει την ενδεχόμενη χρησιμότητα της στα 

κεφάλαια που προηγήθηκαν. Συνεπώς, σε μια προσπάθεια επιπρόσθετης διερεύνησης στο 
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Φως και Χρώμα, ο συνδυασμός των 2 ειδών αναπαραστάσεων σε κάθε κεφάλαιο ενδέχεται 

να υποστηρίξει άτομα διαφορετικού υποβάθρου (Cook, 2006) αλλά και τις συζητήσεις που 

διεξάγονται με το διδακτικό προσωπικό για τα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων.      

 

Οι έρευνες σε αυτή την κατεύθυνση συνάδουν με τα αποτελέσματα της παρούσας 

προσπάθειας αφού θεμελιώνουν τη σημασία του βασικού επιχειρήματος, πως η εφαρμογή 

των εξιδανικευμένων και αφαιρετικών εικονικών αναπαραστάσεων μπορεί να παρέχει 

επιπρόσθετες δυνατότητες οι οποίες δεν παρέχονται από τις ρεαλιστικές αναπαραστάσεις 

(π.χ., Clements & McMillen, 1996; Uttal, Scudder & DeLoache, 1997; Uttal, Liu, & 

DeLoache, 1999). Για παράδειγμα, ο Schwartz και οι συνεργάτες του (Schwartz, 1995; 

Schwartz & Black, 1996a, 1996b; Schwartz & Moore, 1998), επιχειρηματολόγησαν πως οι 

ρεαλιστικές αναπαραστάσεις ενθαρρύνουν τους μανθάνοντες να χρησιμοποιούν 

αναλογικές και δυναμικές επινοήσεις, ενώ οι πιο εξιδανικευμένες/αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις ενθαρρύνουν αναλυτικές στρατηγικές συλλογισμού. Μέσα από την 

κωδικοποίηση των εργασιών των ομάδων φαίνεται πως οι μανθάνοντες που 

χρησιμοποίησαν παράλληλα τα διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων (ΠΕΔΑ) εφάρμοσαν 

τέτοιες στρατηγικές γεγονός που τεκμηριώνεται μέσα από τις αυξημένες ερωτήσεις 

επιστημονικού περιεχομένου που διατυπώθηκαν, καθώς επίσης και από τις δηλώσεις τους. 

Γενικότερα, η εφαρμογή των ΠΕΔΑ στις διδακτικές παρεμβάσεις που έγιναν, παρείχε στο 

σύνολο της τα τρία βασικά πλεονεκτήματα που ισχυρίζονται οι van der Meij και de Jong 

(2006), ότι προκύπτουν μέσα από τη χρήση των ΠΕΔΑ: α) αξιοποιήθηκαν τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τόσο των ρεαλιστικών (αναπαράσταση εικονικού 

εργαστηρίου–πειραματικής διάταξης) όσο και των αφαιρετικών αναπαραστάσεων 

αφαιρετικών αντικειμένων (πρόσοψη οθόνης, μοντελοχώρος), β) η χρήση του 

μοντελοχώρου θέσπισε το πλαίσιο ερμηνείας της πειραματικής διάταξης και των 

φαινομένων που έλαβαν χώρα στο εικονικό εργαστήριο, καθορίζοντας τα βασικά στοιχεία 

του υπό μελέτη συγκειμένου (constraining interpretation) και γ) η μεταφορά και 

μετάφραση από τη μια αναπαράσταση στην άλλη βοήθησε τους μανθάνοντες να 

οικοδομήσουν αφαιρετικές έννοιες (απορρόφηση συγκεκριμένων ακτινοβολιών φωτός) 

και συνεπώς να οικοδομήσουν βαθύτερη κατανόηση στο Φως και Χρώμα. Παρόλο που 

αρχικά οι μανθάνοντες αφιέρωσαν κάποιο ελάχιστο χρόνο στην αντιστοίχιση των 

χαρακτηριστικών των διαφορετικών αναπαραστάσεων, δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να 

συσχετίσουν τις αναπαραστάσεις μεταξύ τους, γεγονός που αποτελεί σοβαρό περιορισμό 

σε αρκετές προσπάθειες εφαρμογής των ΠΕΔΑ (Chandler & Sweller, 1992; Mayer & 

Moreno, 1998). Ταυτόχρονα, η αδυναμία που παρουσιάζεται συνήθως στην ερμηνεία των 
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ιδιοτήτων κάθε αναπαράστασης και η μεταφορά από τη μια αναπαράσταση στην άλλη 

(συμπληρωματικός ρόλος αναπαραστάσεων) από τα άτομα με χαμηλό υπόβαθρο (Κozma 

2003), δεν φάνηκε να επηρέασε ιδιαίτερα τους μανθάνοντες της ΠΟ2, κυρίως λόγω της 

δυναμικής συσχέτισης των αναπαραστάσεων αλλά και λόγω των απλών χαρακτηριστικών 

λειτουργίας τους.  

 

Οι αδυναμίες ή οι δυσκολίες εφαρμογής ή ενσωμάτωσης των ΠΕΔΑ όπως αναφέρονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία, αντιμετωπίστηκαν με τη μεθοδολογία ενσωμάτωσης των ΠΕΔΑ 

που προτείνεται από αρκετές έρευνες (τουλάχιστον στο κεφάλαιο 4). Συγκεκριμένα, 

αρκετές έρευνες υποστηρίζουν πως η μάθηση μέσα από την εφαρμογή των ΠΕΔΑ μπορεί 

να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση του συγκειμένου όταν οι αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιούνται είναι ενσωματωμένες στο μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

πειραματίζονται και αλληλεπιδρούν οι μανθάνοντες. Στην περίπτωση του κεφαλαίου 4 

(έγχρωμο φως), όπως και στα άλλα κεφάλαια του διδακτικού υλικού, οι αναπαραστάσεις 

του μοντελοχώρου και της πρόσοψης της οθόνης ήταν ενσωματωμένες στο εικονικό 

περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκε (Optilab) με αποτέλεσμα οι 

μανθάνοντες να επιτύχουν βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση για το έγχρωμο φως από 

την ομάδα που εφάρμοσε αποκλειστικά τον ΠΕΕ (βλ. Ainsworth & Peevers, 2003; 

Chandler & Sweller, 1991; Mayer & Moreno, 1998; Tabbers, Martens, & Van 

Merrienboer, 2000). Επιπρόσθετα, η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει πως η δυναμική 

συσχέτιση των πολλαπλών αναπαραστάσεων (ΠΕΔΑ), αποτελεί την πιο αποτελεσματική 

μέθοδο ρητής συσχέτισης διαφορετικού είδους αναπαραστάσεων από τους μανθάνοντες 

(Ainsworth, 1999). Στην παρούσα προσπάθεια, οι αναπαραστάσεις του μοντελοχώρου, της 

πρόσοψης της οθόνης και του εικονικού εργαστηρίου, συσχετίζονταν δυναμικά μεταξύ 

τους, γεγονός που προσέδωσε στους μανθάνοντες όλων των επιπέδων τη δυνατότητα 

εγκαθίδρυσης αντιστοιχιών ανάμεσα στα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, με 

αποτέλεσμα την επίτευξη βαθύτερης κατανόησης (Kaput, 1989; Scaife & Rogers, 1996; 

Kozma, Russell, Jones, Marx, & Davis, 1996). Τα επιχειρήματα που τίθενται ενάντια στη 

δυναμική συσχέτιση των πολλαπλών αναπαραστάσεων αναφέρονται: α) στην 

έλλειψη/μείωση διαδικασιών αναστοχασμού των μανθανόντων μέσα από δικές τους 

ενέργειες συσχέτισης των αναπαραστάσεων, με αποτέλεσμα την εφαρμογή πιο παθητικών 

διδακτικών προσεγγίσεων (Ainsworth, 1999) και β) η δυναμική συσχέτιση και 

παρουσίαση πολλαπλών σύνθετων εικονικών αναπαραστάσεων ενδεχομένως να οδηγήσει 

σε αύξηση του γνωστικού φορτίου (Lowe, 1999). Στις διδακτικές παρεμβάσεις για το Φως 

και Χρώμα, η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε ενίσχυσε το συνεχή αναστοχασμό 
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ανάμεσα στους μανθάνοντες σε σχέση με την εφαρμογή του ΠΕΕ, χωρίς να παρατηρείται 

οποιαδήποτε παθητική προσέγγιση εκ μέρους των μανθανόντων κατά την πειραματική 

διαδικασία. Ταυτόχρονα, η δυναμική συσχέτιση των αναπαραστάσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν φάνηκε να αυξάνει το γνωστικό φορτίο σε βαθμό που να μην 

μπορούν να το χειριστούν οι μανθάνοντες, αφού μέσα από τις συζητήσεις που διεξήγαγαν 

με το διδακτικό προσωπικό αναζητούσαν την παρουσίαση του μοντελοχώρου σε 

συνδυασμό με την παρουσίαση της πειραματικής διάταξης στην προσπάθεια τους να 

διατυπώσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις ερμηνείες των αποτελεσμάτων τους. 

     

Συνολικά, μέσα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας 

φαίνεται πως η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ (συνδυασμός ρεαλιστικών με αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΕ) είναι αναγκαία όταν οι μανθάνοντες έρχονται 

αντιμέτωποι με πολύπλοκα φαινόμενα (όπως αυτά του κεφαλαίου 4). Οι ρεαλιστικές 

αναπαραστάσεις είναι απαραίτητες για την προώθηση ισχυρών και διαισθητικών 

συνδέσεων ανάμεσα στα στοιχεία του εικονικού εργαστηρίου και τα αντίστοιχα 

πραγματικά (σε πραγματικό εργαστήριο), ενώ οι αφαιρετικές αναπαραστάσεις 

αφαιρετικών αντικειμένων ή διαδικασιών φαίνεται να είναι αναγκαίες για την διευκόλυνση 

των ερμηνειών αφαιρετικών μηχανισμών που υπόκεινται στο φυσικό φαινόμενο που 

αναπαριστούν οι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις. Στην περίπτωση του έγχρωμου φωτός οι 

μανθάνοντες ήταν σε θέση να κατανοήσουν άμεσα τις παρατηρήσεις τους κατά την 

εφαρμογή του ΠΕΕ μόνο όταν η αφαιρετική αναπαράσταση του μοντελοχώρου τους 

παρείχε πρόσβαση στη διαγραμματική αναπαράσταση των έγχρωμων φωτεινών ακτινών. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώθηκε σημαντικά η εννοιολογική κατανόηση των 

ατόμων αφού οι μανθάνοντες είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν πολύπλοκους 

αφαιρετικούς μηχανισμούς (Mathewson, 1999). Παράλληλα διαφαίνεται πως η 

ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ σε εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού παρέχει στους 

μανθάνοντες νέους τρόπους οπτικοποίησης πολύπλοκων φαινομένων (Smetana & Bell, 

2011). Οι Ainsworth και van Labeke (2004), ισχυρίζονται πως η εφαρμογή διαφορετικής 

μορφής ΠΕΔΑ μπορεί να οδηγήσει σε πιο βαθιά κατανόηση  (π.χ. έγχρωμο φως), αλλά 

ταυτόχρονα αναφέρονται στην ανάγκη μεγιστοποίησης των πλεονεκτημάτων που 

παρέχονται μέσα από τις ΠΕΔΑ, χωρίς να συνοδεύονται από το αντίστοιχο μαθησιακό 

κόστος που επιδεικνύει η εφαρμογή τους μέσα από τις ερευνητικές προσπάθειες αυτής της 

κατεύθυνσης. Οι προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες παρόλο που εντόπισαν τη 

σημασία εφαρμογής αναπαραστάσεων αφαιρετικών αντικειμένων και διαδικασιών σε 

εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα στην επίτευξη κατανόησης της επιστημονικής γνώσης 
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(βλ. Mikropoulos & Natsis, 2011), δεν παρουσιάζουν κάποιο μεθοδολογικό πλαίσιο 

εφαρμογής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Συνεπώς, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της παρούσας έρευνας, συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στο οποίο θα ενσωματώνονται οι ΠΕΔΑ ως 

επιπρόσθετες δυνατότητες του ΠΕΕ στη βάση καθορισμένης μεθοδολογίας, ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές 

Επιστήμες. 

11.2.2.Συνεισφορά της σύγκρισης του ΠΕΕ και των οπτικογραφημένων 
επιδείξεων του ΠΕΕ, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης    
 
Ο κύριος σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας ήταν η σύγκριση της βελτίωσης της 

εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων που εργάστηκαν με ΠΕΕ και των ατόμων που 

εργάστηκαν με οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ (ίδιο εικονικό εργαστήριο). Μετά τη 

διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των διαδικασιών 

που εφάρμοσαν οι μανθάνοντες σε κάθε πειραματική συνθήκη σε πειράματα που 

επιλέγηκαν από κάθε κεφάλαιο και συνδέονται με διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν 

ως προς την επίτευξη της εννοιολογικής κατανόησης στις 2 ομάδες (πειράματα 1.8, 2.2, 

3.1, 4.1 και 4.4). Τα αποτελέσματα της πιο πάνω σύγκρισης κατέδειξαν πως η συνθήκη 

όπου εφαρμόστηκε ο ΠΕΕ, πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. 

 

Αρχικά, μέσα από την περιγραφή της διεξαγωγής των διδακτικών παρεμβάσεων στις 2 

πειραματικές συνθήκες, δίνεται η εντύπωση πως στην περίπτωση εφαρμογής των 

οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων του ΠΕΕ, εφαρμόστηκε η παραδοσιακή προσέγγιση της 

απλής παρακολούθησης πειραματικών επιδείξεων από το διδακτικό προσωπικό και η 

συζήτηση των ίδιων αποτελεσμάτων των παρατηρήσεων των μανθανόντων. Αντίθετα, 

μέσα από την προσπάθεια εφαρμογής της διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης (και τη 

διεξαγωγή του αντίστοιχου διδακτικού προσωπικού), οι μανθάνοντες είχαν τη δυνατότητα 

πέρα από την παθητική παρακολούθηση των παρατηρήσεων από τα οπτικογραφημένα 

στιγμιότυπα του ΠΕΕ, να συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους (που σε κάποιες περιπτώσεις 

ήταν διαφορετικές ανάμεσα στις ομάδες, γεγονός που δεν συμβαίνει σε παραδοσιακές 

επιδείξεις πειραμάτων) και να επαναδιαπραγματευθούν τις ιδέες τους σε ένα μη επικριτικό 

περιβάλλον διερώτησης. Η διαμόρφωση των αναφερόμενων συνθηκών οδήγησε τους 

μανθάνοντες της ΠΟ3 (οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ) στην επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. Παρόλα αυτά, 
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όπως ήταν αναμενόμενο μέσα από τα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, η 

εφαρμογή του ΠΕΕ στο πλαίσιο της διερώτησης οδήγησε σε βαθιά εννοιολογική 

κατανόηση (Zacharia & Constantinou, 2008; Zacharia & Olympiou, 2011) και μάλιστα 

βαθύτερη από την κατανόηση που επιτεύχθηκε από την ομάδα που εφάρμοσε τις 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ.  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν πως και στις 2 πειραματικές 

συνθήκες επιτεύχθηκε εννοιολογική κατανόηση σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού 

υλικού. Η σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις ομάδες 

των 2 πειραματικών συνθηκών όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατέδειξε πως η 

εφαρμογή του ΠΕΕ ήταν η πιο αποτελεσματική σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού 

υλικού, αφού σε όλες τις υπό διερεύνηση έννοιες οι μανθάνοντες της ΟΕ4 επέδειξαν 

μεγαλύτερη κατανόηση. Η προσπάθεια σύγκρισης που επιχειρήθηκε στην παρούσα 

προσπάθεια επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της 

ενεργού εμπλοκής των ατόμων μέσα από τη χρήση του πειραματικού μέσου (ΠΕΕ) για τη 

διεξαγωγή των παρατηρήσεων, δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί ή να υπερκεραστεί 

από την αξιοποίηση του επιπρόσθετου διδακτικού χρόνου που προέκυψε από την 

παρακολούθηση των οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων του ΠΕΕ, στη θέση της διεξαγωγής 

των αντίστοιχων πειραμάτων.    

 

Οι Zacharia et al. (2008) σε μια προσπάθεια σύγκρισης της εφαρμογής του ΠΠΕ με ένα 

σειριακό συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, κατέληξαν πως ο συνδυασμός των 2 

πειραματικών μέσων ήταν πιο αποτελεσματικός από την απλή εφαρμογή του ΠΠΕ, 

αποδίδοντας την προστιθέμενη αξία της εφαρμογής του ΠΕΕ στη δυνατότητα επιτάχυνσης 

των πειραμάτων που διεξάχθηκαν, με αποτέλεσμα την περεταίρω επεξεργασία των υπό 

διερεύνηση ιδεών, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον επιπρόσθετο διδακτικό χρόνο που 

προέκυψε από την εφαρμογή του ΠΕΕ. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα κατέδειξαν τη 

σημασία της αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου που μπορεί να επέλθει μέσα από την 

εφαρμογή ενός πειραματικού μέσου που μπορεί να παρέχει αυτή τη δυνατότητα (π.χ. ΠΕΕ, 

οπτικογραφημένες επιδείξεις ΠΕΕ). Στην παρούσα προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι 

αξιοποιήθηκε κατά ανάλογο τρόπο ο χρόνος που προέκυψε από την παθητική 

παρακολούθηση των οπτικογραφημένων επιδείξεων των εικονικών πειραμάτων στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ, οι προσπάθειες της ΠΟ3 δεν ήταν αρκετές για την επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα συγκριτικά με τις ομάδες που εφάρμοσαν 

τον ΠΕΕ. Συνεπώς, φαίνεται πως η ενεργός εμπλοκή των ατόμων κατά τον εργαστηριακό 
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πειραματισμό είναι επουσιώδης και δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την 

αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου που προκύπτει μέσα από την απλή παρακολούθηση 

εικονικών πειραμάτων.  

 

Από την άλλη, οι Zacharia και Olympiou (2011) στην προσπάθεια τους να συγκρίνουν τον 

ΠΠΕ, τον ΠΕΕ με 2 σειριακούς συνδυασμούς περιέλαβαν στις συγκρίσεις τους και μια 

ομάδα η οποία διενέργησε συλλογή των πειραματικών δεδομένων της μέσα από επιδείξεις 

πειραμάτων εφαρμόζοντας αντίστοιχο διδακτικό υλικό από το πρόγραμμα Φυσική με 

Διερώτηση (McDermott et al., 1996). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα πειράματα 

διεξάχθηκαν από το διδακτικό προσωπικό και οι μανθάνοντες διεξήγαγαν τις 

παρατηρήσεις τους παρακολουθώντας με παθητικό τρόπο την έκβαση των πειραμάτων. Σε 

αυτή την περίπτωση, παρόλο που οι μανθάνοντες αξιοποίησαν το διδακτικό χρόνο που 

προέκυψε από την απαλλαγή της διεξαγωγής των πραγματικών πειραμάτων πέτυχαν 

χαμηλότερες επιδόσεις στα δοκίμια αξιολόγησης της εννοιολογικής κατανόησης στο 

συγκεκριμένο συγκείμενο (θερμότητα και θερμοκρασία) από τις ομάδες που είχαν ενεργό 

εμπλοκή στην πειραματική διαδικασία είτε μέσω του ΠΠΕ είτε μέσω του ΠΕΕ. Φαίνεται 

πως η απουσία της ενεργούς εμπλοκής των ατόμων στην πειραματική διαδικασία στοίχισε 

περισσότερο στους μανθάνοντες σε σχέση με την οικοδόμηση των επιστημονικά 

αποδεκτών εννοιών, παρά το γεγονός ότι είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους για 

τη διαπραγμάτευση των ιδεών τους. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση της έρευνας των 

Zacharia και Olympiou (2011), οι μανθάνοντες παρακολούθησαν τις επιδείξεις των 

πειραμάτων μέσα από παραδοσιακές διαλέξεις του διδακτικού προσωπικού που 

περιλάμβαναν τις επιδείξεις των πειραμάτων. Συνεπώς, η έρευνα των Zacharia και 

Olympiou (2011), διαφοροποιήθηκε από την παρούσα προσπάθεια σε 2 επίπεδα: α) οι 

επιδείξεις των πειραμάτων στην παρούσα έρευνα ήταν εικονικές και διεξάχθηκαν στο 

πλαίσιο του ΠΕΕ (όπου οπτικογραφήθηκαν) σε αντίθεση με τις επιδείξεις των 

πραγματικών πειραμάτων που διεξάχθηκαν από το διδακτικό προσωπικό είτε σε 

πραγματικό χρόνο είτε διατέθηκαν στους μανθάνοντες τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα 

τους και β) στην περίπτωση της έρευνας των Zacharia και Olympiou (2011) διεξάχθηκαν 

διαλέξεις που περιλάμβαναν επιδείξεις των πραγματικών πειραμάτων στο πλαίσιο μιας 

παραδοσιακής προσέγγισης σε αντίθεση με την παρούσα προσπάθεια όπου 

πραγματοποιήθηκε μια προσχεδιασμένη προσπάθεια εφαρμογής του διδακτικού προτύπου 

της «διερώτησης» χωρίς τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων μέσα από τον πειραματισμό και 

την ενεργό εμπλοκή των μανθανόντων. Με βάση την πρώτη διαφοροποίηση η συνθήκη 

παρακολούθησης των οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων της παρούσας έρευνας τίθεται σε 
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πλεονεκτική θέση παρά της αντίστοιχης συνθήκης στην έρευνα των Zacharia και 

Olympiou (2011), γιατί μέσα από την απλή παρακολούθηση των οπτικογραφημένων 

εικονικών πειραμάτων προκύπτει επιπρόσθετος χρόνος από την παρακολούθηση της 

διεξαγωγής των αντίστοιχων πραγματικών. Με βάση τη δεύτερη διαφοροποίηση, η 

συνθήκη της παρούσας έρευνας τίθεται πάλι σε πλεονεκτική θέση αφού η προσπάθεια 

εφαρμογής ενός μεταλλαγμένου διδακτικού προτύπου διερώτησης (απουσία ενεργού 

εμπλοκής κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων) αναμένεται να είναι πιο αποτελεσματική 

από την παραδοσιακή προσέγγιση που εφαρμόστηκε στην έρευνα των Zacharia και 

Olympiou (2011).  

 

Παρά τις αναφερόμενες διαφοροποιήσεις τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ήταν 

ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Zacharia και Olympiou (2011). Η συνθήκη 

εφαρμογής των οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ήταν 

λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στο 

Φως και Χρώμα από την εφαρμογή του ΠΕΕ. Το συγκεκριμένο εύρημα τεκμηριώνεται 

μέσα από τις έρευνες της τελευταίας δεκαετίας οι οποίες καταδεικνύουν πως η εφαρμογή 

της διερώτησης μέσα από τις ευκαιρίες για ενεργό εμπλοκή των ατόμων που παρέχονται 

μέσω του ΠΕΕ, μπορεί να επιφέρει επουσιώδη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Bell & 

Trundle, 2008; Finkelstein et al., 2005; Hsu & Thomas, 2002; Huppert & Lazarowitz, 

2002; Tao & Gunstone, 1999). Για παράδειγμα, οι Dori και Barak (2001) 

επιχειρηματολογούν πως ο συνδυασμός εικονικών ή φυσικών αναπαραστάσεων όταν 

χρησιμοποιούνται στο διδακτικό πρότυπο της διερώτησης υποστηρίζουν την μάθηση και 

αναπτύσσουν τη χωρική αντίληψη της μοριακής δομής περισσότερο απ’ ότι οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις ή οι διαλέξεις μέσω πειραματικών επιδείξεων.  

 

Στην πειραματική συνθήκη όπου χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματικό μέσο οι 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ, παρόλο που επιχειρήθηκε η εφαρμογή της 

διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου διδακτικού υλικού, η 

πειραματική και η μαθησιακή διαδικασία που ακολούθησαν οι μανθάνοντες στερήθηκε 

σημαντικών σταδίων του συγκεκριμένου διδακτικού προτύπου όπως παρουσιάζεται μέσα 

από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε διάφορες προσπάθειες περιγραφής και οριοθέτησης της 

προσέγγισης της διερώτησης, η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση οριοθετείται στη 

βάση μιας ολιστικής προοπτικής όπου επιλέγονται οι στρατηγικές και οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκάστοτε διδακτικής παρέμβασης (de Jong, 2006; 

Grandy & Duschl, 2007; van Joolingen, & Zacharia, 2009). Στις διδακτικές παρεμβάσεις 
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της παρούσας προσπάθειας απουσίαζε η αναφερόμενη προοπτική αφού κατά τη διεξαγωγή 

του πειραματισμού τα άτομα της ΠΟ3, δεν είχαν τη δυνατότητα ελέγχου των δικών τους 

υποθέσεων και εργάστηκαν στο περιοριστικό πλαίσιο που καθόρισε η οπτικογραφημένη 

επίδειξη των εικονικών πειραμάτων. Παρόλα αυτά, η βελτίωση της εννοιολογικής 

κατανόησης που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνθήκης, οφείλεται στις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις που τηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των διδακτικών 

παρεμβάσεων στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού όπως αναφέρθηκαν από 

τους Grandy και Duschl (2007) (διερεύνηση επιστημονικά προσανατολισμένων 

ερωτημάτων, ανάπτυξη και αξιολόγηση επεξηγήσεων στη βάση δεδομένων, σύγκριση 

επεξηγήσεων με εναλλακτικές επεξηγήσεις που ενδεχομένως να αντανακλούν σε 

επιστημονική κατανόηση, επαναδιαπραγμάτευση ιδεών των μανθανόντων). 

 

Η αλλοίωση των διαδικασιών του εργαστηριακού πειραματισμού μέσω διερώτησης που 

επήλθε μέσα από την εφαρμογή των οπτικογραφημένων επιδείξεων των εικονικών 

πειραμάτων, παρουσιάστηκε σε συγκεκριμένα σημεία μέσα από την κωδικοποίηση των 

εργασιών των ατόμων. Μέσα από τη συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων φάνηκε 

αρχικά πως στα πειράματα που ζητήθηκε ρητά η διεξαγωγή των προβλέψεων (2 από τα 5 

πειράματα που κωδικοποιήθηκαν) οι μανθάνοντες που εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ 

διατύπωσαν περισσότερες προβλέψεις τεκμηριώνοντας τις κυρίως μέσα από προηγούμενα 

πειράματα που διεξήγαγαν στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού, από τα άτομα που 

εργάστηκαν στο πλαίσιο των οπτικογραφημένων επιδείξεων των εικονικών πειραμάτων. 

Ταυτόχρονα, οι ομάδες που εφάρμοσαν ΠΕΕ, διεξήγαγαν πιο εκτεταμένες συζητήσεις για 

την πειραματική διαδικασία όπως ήταν αναμενόμενο κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων 

(εξαίρεση αποτέλεσε το πείραμα 1.8 το οποίο εκτελέστηκε σε ειδικά σχεδιασμένη 

προσομοίωση και όχι στο εικονικό εργαστήριο  Οptilab). Η αρχική διαφοροποίηση των 

ομάδων τόσο κατά τη διεξαγωγή των προβλέψεων όσο και κατά τη διαδικασία της 

δημιουργίας της πειραματικής διάταξης οφείλεται κυρίως στις οπτικογραφημένες 

επιδείξεις του ΠΕΕ, μέσα από την εφαρμογή των οποίων ανατράπηκε η αναμενόμενη 

πορεία εργασιών των ομάδων στη βάση του διδακτικού υλικού που εφαρμόστηκε. Το 

αναφερόμενο επιχείρημα τεκμηριώνεται κυρίως μέσα από τις περισσότερες ερωτήσεις, τις 

απαντήσεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν για την πειραματική διαδικασία κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων 4.1 και 4.4 από τις ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ. Στα 

συγκεκριμένα πειράματα, οι ομάδες που παρακολούθησαν τις επιδείξεις των εικονικών 

πειραμάτων, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την πειραματική διάταξη ή την πειραματική 
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διαδικασία συλλογής των δεδομένων γιατί λάμβαναν έτοιμα τα δεδομένα μέσα από την 

ταυτόχρονη και κατάλληλη διεξαγωγή του πειράματος.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός πως παρά τον επιπρόσθετο χρόνο που 

προέκυψε από τη γρήγορη διεξαγωγή των παρατηρήσεων μέσα από την παρακολούθηση 

των στιγμιοτύπων του ΠΕΕ από την ΠΟ3, οι μανθάνοντες δεν αφιέρωσαν περισσότερο 

χρόνο για την οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους σε σύγκριση με το χρόνο που 

αφιέρωσαν οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ (εξαίρεση αποτέλεσε το πείραμα 1.8 

το οποίο σχετιζόταν με τη μελέτη της συμπεριφοράς των νηματώδων λαμπτήρων, 

φαινόμενο που φαίνεται να απαιτεί τον ΠΠΕ, λόγω της παντελούς έλλειψης εμπειριών των 

μανθανόντων σε σχέση με το φαινόμενο). Αντίθετα, στο πείραμα 4.4 όπου απαιτήθηκε 

ιδιαίτερη προσπάθεια από τους μανθάνοντες για την οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών 

επεξηγήσεων κατά το διαχωρισμό της λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων από τη 

λειτουργία του οπτικού πρίσματος, οι ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ αφιέρωσαν 

περισσότερο χρόνο στην οικοδόμηση των επεξηγήσεων από τις ομάδες που 

παρακολούθησαν τις επιδείξεις του ΠΕΕ. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με 

τον επιπρόσθετο διδακτικό χρόνο που «αξιοποιείται» από την ΠΟ3. Φαίνεται πως ένα 

υπολογίσιμο ποσοστό του διδακτικού χρόνου αναλώνεται από τους μανθάνοντες στην 

επαναλαμβανόμενη διεξαγωγή των παθητικών παρατηρήσεων σε μια προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν τον υποκείμενο μηχανισμό λειτουργίας των χρωματικών φίλτρων και του 

πρίσματος. Η αδυναμία δοκιμής των δικών τους υποθέσεων οδηγεί στη συνεχή δημιουργία 

αναπάντητων ερωτημάτων και αδυναμία της συνεχούς διαπραγμάτευσης των ιδεών τους 

στη βάση πειραματικών δεδομένων, γεγονός που επηρέασε τόσο την οικοδόμηση 

επιστημονικά αποδεκτών επεξηγήσεων όσο και την επίτευξη της εννοιολογικής 

κατανόησης γενικότερα στο συγκείμενο. Το αναφερόμενο επιχείρημα στο πείραμα 4.4 

τεκμηριώνεται και από τις περισσότερες ερωτήσεις επιστημονικού περιεχομένου που 

διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των πλούσιων σχετικά συζητήσεων κατά τη διεξαγωγή του 

ΠΕΕ. Οι περισσότερες απορίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του πειραματισμού 

οδήγησαν σε πιο εκτεταμένες συζητήσεις κατά την οικοδόμηση επεξηγήσεων (έστω και 

λόγω αποριών) γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εκτενέστερη και πιο ολοκληρωμένη 

τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων. Συνολικά, το γεγονός ότι οι μανθάνοντες που 

εργάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ μίλησαν περισσότερό από τους μανθάνοντες που 

παρακολούθησαν τις επιδείξεις, όπως φάνηκε από την κωδικοποίηση των εργασιών των 

ομάδων (με εξαίρεση το πείραμα 2.2, στο οποίο σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι 

μανθάνοντες ασχολήθηκαν πέρα από την παρατήρηση του φαινομένου, με τη δημιουργία 
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διαγραμματικών αναπαραστάσεων της διάδοσης του φωτός και της δημιουργίας σκιών) 

και γενικότερα ασχολήθηκαν περισσότερο με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας τους, 

αφήνει προεκτάσεις αμφισβήτησης σε σχέση με την καταλληλότητα διαχείρισης του 

διδακτικού χρόνου που απορρέει από την παθητική παρακολούθηση των επιδείξεων των 

εικονικών πειραμάτων. Όπως φαίνεται από τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων των ατόμων 

το γεγονός ότι οι ομάδες που παρακολούθησαν τις εικονικές επιδείξεις ασχολήθηκαν 

εξίσου με τη συλλογή δεδομένων όπως και οι ομάδες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ, 

καταδεικνύει πως τα άτομα που πειραματίστηκαν με την πειραματική διάταξη είχαν την 

ευχέρεια να διεξάγουν περισσότερες δοκιμές ανάμειξης, απορρόφησης και διάθλασης 

έγχρωμου φωτός σε σχέση με τις ομάδες που απλά διεξήγαγαν επαναλαμβανόμενες 

παρατηρήσεις των ίδιων πειραματικών δοκιμών. Η αναφερόμενη αδυναμία συνείσφερε 

στην εξ ορισμού μη αποδοτική διαχείριση όλου του διδακτικού χρόνου που προέκυπτε από 

την παθητική παρακολούθηση των εικονικών πειραμάτων.     

 

Συνεπώς, η διαχείριση των ανησυχιών που προκύπτουν μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία 

σε σχέση με τους περιορισμούς και τις αδυναμίες του εργαστηριακού πειραματισμού στις 

Φυσικές Επιστήμες, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται μέσα από τις δυνατότητες που 

παρέχει η εφαρμογή των επιδείξεων των εικονικών πειραμάτων. Συγκεκριμένα οι 

ακόλουθοι περιορισμοί όπως αναφέρονται από τους Hofstein και Lunetta (2004), όχι μόνο 

συνεχίζουν να υφίστανται αλλά ενισχύονται: 

• Πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε φύλλα εργασίας εργαστηριακών 

μαθημάτων ακολουθούν έτοιμες συνταγές τις οποίες ακολουθούν ρητορικά οι 

μανθάνοντες κατά τη διάρκεια του πειραματισμού. Ακόμη και στην περίπτωση του 

διδακτικού υλικού Φυσική με Διερώτηση, όπου εφαρμόζεται πιστά η 

καθοδηγούμενη διερώτηση, η εφαρμογή των οπτικογραφημένων επιδείξεων του 

ΠΕΕ απέτρεψε τους μανθάνοντες από την εμπλοκή τους σε δικές τους διερευνήσεις 

σε μια σειρά επικείμενων πειραματικών δοκιμών που ενδεχομένως να τους 

οδηγούσε στην εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων.  

• Η παραμέληση της ενίσχυσης και της αξιολόγησης της πρακτικής γνώσης και των 

πρακτικών και τεχνικών δυνατοτήτων των μανθανόντων για σκοπούς 

εργαστηριακού πειραματισμού, η οποία υφίσταται σε τέτοιου είδους 

εργαστηριακές παρεμβάσεις, ενισχύεται και ολοκληρώνεται με την πλήρη απουσία 

της ενεργού εμπλοκής των ατόμων με εργαστηριακό εξοπλισμό, είτε πραγματικό 

είτε εικονικό, μέσα από την εφαρμογή οπτικογραφημένων επιδείξεων των 

εικονικών πειραμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μανθάνοντες να 
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αντιμετωπίζουν τα εργαστηριακά πειράματα ως διεκπεραιωτικές ασκήσεις και όχι 

ως εμπειρίες διερεύνησης και διερώτησης. 

• Η πιθανή αναντιστοιχία ανάμεσα στις θεωρητικές αρχές του διδακτικού 

προσωπικού και την πρακτική που εφαρμόζει, ενδεχομένως να επηρεάσει τις 

αντιλήψεις και τις εργασίες των μανθανόντων κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού 

πειραματισμού. Η πιθανή εφαρμογή οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, 

ενδεχομένως να οδηγήσει το διδακτικό προσωπικό στην εκδήλωση διαφορετικής 

συμπεριφοράς σε σχέση με τη διεξαγωγή ημι-σωκρατικών διαλόγων κατά τις 

συζητήσεις με τους μανθάνοντες αναφορικά με τα αποτελέσματα των εργασιών 

τους. 

• Η εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης της διερώτησης στο πλαίσιο του 

εργαστηριακού πειραματισμού συχνά απαιτεί πολυδάπανο εξοπλισμό, κατάλληλα 

τεχνολογικά εργαλεία, υποφέρει από χρονικούς περιορισμούς καθώς και από 

αδυναμίες του διδακτικού προσωπικού να συντονίσουν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα διδακτικό υλικό, εργαστηριακό εξοπλισμό, τεχνολογικά εργαλεία και 

κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης. Η παρουσία και εφαρμογή οπτικογραφημένων 

επιδείξεων του ΠΕΕ αντιμετωπίζει πολλούς από τους αναφερόμενους 

περιορισμούς με κόστος όμως μια από τις κυριότερες παραμέτρους του 

εργαστηριακού πειραματισμού στο πλαίσιο της διερώτησης–την ενεργό εμπλοκή 

των μανθανόντων στο χειρισμό του πειραματικού μέσου κατά τη συλλογή 

στοιχείων και δεδομένων.   

 

Γενικότερα, μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας προσπάθειας φαίνεται πως το 

κυριότερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής των οπτικογραφημένων επιδείξεων των 

εικονικών πειραμάτων, αυτό της διδακτικής αξιοποίησης του επιπρόσθετου χρόνου που 

προκύπτει από την παθητική παρατήρηση των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ, σε 

συνδυασμό με την εγκυρότητα και καταλληλότητα των δεδομένων που συλλέγονται, δεν 

είναι ικανό να αντικαταστήσει την ενεργό εμπλοκή των ατόμων στον εργαστηριακό 

πειραματισμό, ακόμη και όταν αυτός διενεργείται από εικονικά μέσα. Αντίθετα, η ενεργός 

εμπλοκή των ατόμων μέσα από διαδικασίες διερώτησης θεωρείται απαραίτητη 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη εννοιολογική κατανόηση. Τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας εγκυροποιούν το επιχείρημα της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ ως 

προς τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα, έναντι των 

επιδείξεων του ΠΕΕ, έστω και αν αυτές επιχειρούνται στο πλαίσιο της ίδιας διδακτικής 

προσέγγισης εφαρμόζοντας το αντίστοιχο εγκυροποιημένο διδακτικό υλικό.  
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11.2.3.Συνεισφορά της σύγκρισης του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του συνδυασμού 
του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ως προς την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνδυασμού του 
ΠΠΕ και του ΠΕΕ για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης  
 

11.2.3.1.Σύγκριση του ΠΠΕ, του ΠΕΕ και του στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και 
του ΠΕΕ ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 
 

Ο κύριος σκοπός της τελευταίας ερευνητικής προσπάθειας της παρούσας εργασίας ήταν η 

σύγκριση της βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης των ατόμων που εργάστηκαν με 

ΠΠΕ, ΠΕΕ και ένα στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη βάση ενός 

προκαθορισμένου πλαισίου το οποίο αξιοποίησε τα ερευνητικά αποτελέσματα της Α΄ 

φάσης της έρευνας καθώς επίσης και των 2 προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών  

(σύγκριση ΠΕΕ και ΠΕΕ+ΠΕΔΑ, σύγκριση ΠΕΕ και οπτικογραφημένων επιδείξεων του 

ΠΕΕ). Όπως και στις άλλες ερευνητικές προσπάθειες μετά τη διεξαγωγή των διδακτικών 

παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των διαδικασιών που εφάρμοσαν οι 

μανθάνοντες σε κάθε πειραματική συνθήκη σε πειράματα που επιλέγηκαν από κάθε 

κεφάλαιο και συνδέονται με διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ως προς την επίτευξη 

της εννοιολογικής κατανόησης στις 3 ομάδες (πειράματα 1.8, 2.2, 3.1, 4.1 και 4.4). Τα 

αποτελέσματα της πιο πάνω σύγκρισης κατέδειξαν πως η συνθήκη όπου εφαρμόστηκε το 

πλαίσιο του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης σε όλα τα κεφάλαια του διδακτικού υλικού. 

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των εμπειρικών δεδομένων τόσο της παρούσας εργασίας όσο 

και της διεθνούς βιβλιογραφίας βοήθησε στον ακριβή καθορισμό εφαρμογής του ΠΠΕ ή 

του ΠΕΕ σε κάθε πείραμα του διδακτικού υλικού, ακολουθώντας πιστά το μεθοδολογικό 

πλαίσιο που εφαρμόστηκε στις 2 φάσεις του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στην 

παρούσα έρευνα. 

 

Η σύγκριση των πειραματικών συνθηκών που εφαρμόστηκαν και στην Α΄ φάση της 

έρευνας εγκυροποίησε τόσο το μεθοδολογικό πλαίσιο συνδυασμού που εφαρμόστηκε όσο 

και τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης της έρευνας. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τα δοκίμια αξιολόγησης, φαίνεται πως 

επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χρήσης του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Η ΠΟ4 (ΠΠΕ + ΠΕΕ) παρουσίασε στα 3 

από τα 4 κεφάλαια του διδακτικού υλικού τη μεγαλύτερη βελτίωση στην εννοιολογική 

κατανόηση των ατόμων για το Φως και Χρώμα σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου ΟΕ3 

και ΟΕ4 οι οποίες χρησιμοποίησαν αποκλειστικά ΠΠΕ και ΠΕΕ, αντίστοιχα. Μόνο στο 
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κεφάλαιο 1 (εισαγωγή στις έννοιες της διάδοσης του φωτός) δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως το μεθοδολογικό 

πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που εφαρμόστηκε στην Α΄ φάση της έρευνας 

είναι αποτελεσματικό και έγκυρο, τουλάχιστον για το συγκείμενο Φως και Χρώμα. Αξίζει 

να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας 

ταυτίζονται απόλυτα με τα ευρήματα της Α΄ φάσης της έρευνας παρέχοντας έτσι 

επιπρόσθετη εγκυρότητα στο μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε. Η επιτυχία της 

συγκεκριμένης προσπάθειας στηρίζεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε 

(τόσο στην Α΄ φάση όσο και στη Β΄ φάση της έρευνας), το οποίο θέτει ως βασικές 

προϋποθέσεις της εγκυρότητας εφαρμογής του, την πλήρη κατανόηση των μαθησιακών 

επιδιώξεων κάθε εργαστηριακού πειράματος χωριστά, καθώς και τις δυνατότητες που 

παρέχονται μέσα από κάθε πειραματικό μέσο και ιδιαίτερα τις «μοναδικές δυνατότητες» 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ αντίστοιχα. 

 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρέχουν πληροφορίες αναφορικά 

με την προοπτική και την αξία της εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στις Φυσικές 

Επιστήμες, και ειδικότερα του ΠΕΕ, ο οποίος έχει αμφισβητηθεί ως προς την 

αποτελεσματικότητα του και έχει θεωρηθεί ως υποκατάστατο του ΠΠΕ (Marshall & 

Young, 2006). Οι αναλύσεις που διεξάχθηκαν τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ φάση της 

έρευνας αναφορικά με τη σύγκριση του ΠΠΕ και του ΠΕΕ κατέδειξαν πως η εφαρμογή  

του ΠΕΕ, μπορεί να προωθήσει την εννοιολογική κατανόηση των ατόμων σε έννοιες των 

Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα στο Φως και Χρώμα με τον ίδιο τρόπο που 

προωθούνται μέσω του ΠΠΕ, όταν εφαρμόζεται η διδακτική προσέγγιση της διερώτησης, 

επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα αρκετών ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία (Klahr et 

al., 2007; Smetana & Bell, 2011; Scalise et al., 2011; Triona et al., 2003; Zacharia et al., 

2008; Zacharia & Constantinou, 2008; Zacharia & Olympiou, 2011). Ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση της 

ανάπτυξης της εννοιολογικής κατανόησης. Για παράδειγμα, οι Akpan και Andre (2000), 

υποστήριξαν πως οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ στις ανατομίες βατράχων 

πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις ως προς την κατανόηση τους στις ανατομίες από τους 

μανθάνοντες που εφάρμοσαν τις πραγματικές ανατομίες στο πλαίσιο του ΠΠΕ. Ανάλογα 

αποτελέσματα παρουσίασαν οι Trey και Khan (2008), οι οποίοι υποστήριξαν πως οι 

δυναμικές αναλογίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΕ, υποστήριξαν την 

κατανόηση φαινομένων που δεν είναι παρατηρήσιμα στη Χημεία. Τέτοιου είδους 
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δυνατότητες όπως παρουσιάζονται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία καταδεικνύουν την 

ανάγκη τοποθέτησης του ΠΕΕ σε ένα πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΕ, με τρόπο που να 

αξιοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα τέτοιων ερευνών. 

 

Στην παρούσα έρευνα, κατά την εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, διεξάχθηκε μια 

στοχευμένη προσπάθεια για την αξιοποίηση όλων των μοναδικών δυνατοτήτων των 2 

πειραματικών μέσων. Στην περίπτωση του ΠΠΕ αξιοποιήθηκε η παράλληλη εμπλοκή των 

ανθρώπινων αισθήσεων που απαιτήθηκαν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων (χειροπιαστές 

εμπειρίες όρασης και αφής), ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν πρακτικές και κιναισθητικές 

δεξιότητες για τη διαχείριση του πειραματικού εξοπλισμού από τους μανθάνοντες (Millar, 

1999; Schliemann & Carraher, 2002; Verschaffel, Greer & De Corte, 2000). Από την άλλη, 

στην περίπτωση του ΠΕΕ αξιοποιήθηκε η εφαρμογή ρεαλιστικών εικονικών 

αναπαραστάσεων των φαινομένων μέσα από τις οποίες υπήρξε ελαχιστοποίηση των 

σφαλμάτων, ευέλικτη διαχείριση του χρόνου και διεξαγωγή των πειραμάτων σε ιδανικές 

συνθήκες (Akpan & Andre, 2000; Hobson, Triona & Klahr, 2003; Zacharia et al., 2008). 

Μέσα από τα αναφερόμενα παραδείγματα των μοναδικών δυνατοτήτων του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ, όπως εφαρμόστηκαν από τις ομάδες ελέγχου, φαίνεται πως η μη διαφοροποίηση στη 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν ΠΠΕ ή 

ΠΕΕ, οφείλεται στις διαφορετικές μοναδικές δυνατότητες που ίσχυαν σε κάθε περίπτωση. 

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσίασαν οι Winn et al. (2006), μέσα από τη σύγκριση που 

διεξήγαγαν σε φοιτητές ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στην 

ωκεανογραφία, ανάμεσα σε εικονικές εμπειρίες μέσω προσομοιώσεων και στην 

πραγματική εμπειρία του πειραματισμού σε πραγματικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα 

τους κατέδειξαν πως δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μάθηση που 

επιτεύχθηκε σε εικονικό και πραγματικό περιβάλλον. Ωστόσο, στην παρούσα προσπάθεια 

η ελάχιστη διαφοροποίηση στους μέσους όρους των επιδόσεων των ατόμων που 

παρατηρήθηκε και στις 2 φάσεις της έρευνας υπέρ της ομάδας που εφάρμοσε τον ΠΕΕ, 

ενδεχομένως να οφείλεται στις περισσότερες μοναδικές δυνατότητες του ΠΕΕ, που 

εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο συγκείμενο (Φως και Χρώμα). Η έρευνα ως προς την 

αποτελεσματικότητα των εικονικών περιβαλλόντων πειραματισμού προχωρεί ένα βήμα 

παραπέρα διερευνώντας την επέκταση των εικονικών εργαστηρίων σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Σε τέτοια 

περιβάλλοντα πραγματοποιούνται προσχεδιασμένες προσπάθειες συνδυασμού των 

μοναδικών δυνατοτήτων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Τέτοιου είδους περιβάλλοντα πέρα από 

την παροχή των ΠΕΔΑ, ενσωματώνουν συσκευές κιναισθητικής αφής αξιοποιώντας όλα 
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τα κανάλια αξιοποίησης της εργαζόμενης μνήμης των μανθανόντων (Mikropoulos & 

Natsis, 2011). Ο πειραματικός χαρακτήρας των Φυσικών Επιστημών και η ανάγκη για 

άμεση αλληλεπίδραση με πραγματικά υλικά και μοντέλα, προωθούν συνεχώς τη χρήση 

συστημάτων κιναισθητικής αφής. Ωστόσο, τέτοιου είδους συστήματα χρησιμοποιούνται 

σε ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες εκπαιδευτικού περιεχομένου κυρίως λόγω των 

οικονομικών περιορισμών και της απουσίας τέτοιου είδους εξοπλισμού σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ενώ χρησιμοποιούνται περισσότερο σε εφαρμογές ιατρικής και μηχανολογίας. 

Παρά τους αναφερόμενους περιορισμούς, οι Salzman, Dede, Loftin και Chen (1999), 

υποστηρίζουν πως τα κανάλια αισθήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, 

ώστε να καθοδηγούν την προσοχή των μανθανόντων και να ενισχύουν την ποιότητα της 

μάθησης και τις εμπειρίες αλληλεπίδρασης με υλικά και μοντέλα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση σε αυτή την προσπάθεια, αποτελεί η εύρεση τρόπων συνδυασμού 

διαφορετικών πειραματικών μέσων που να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα και η εύρεση 

τρόπων χρήσης τους για την υποστήριξη διαφορετικών μαθησιακών στόχων, 

διαφορετικών τύπων μανθανόντων.   

 

Το γεγονός ότι ο στοχευμένος συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όταν θεμελιώνεται στο 

μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία, φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσματικός ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε σύγκριση με την αποκλειστική 

εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, υποστηρίζει την πιο πάνω προοπτική προκαλώντας τις 

ήδη υφιστάμενες νόρμες στον εργαστηριακό πειραματισμό στις Φυσικές Επιστήμες. 

Συγκεκριμένα, προκαλεί τον εργαστηριακό πειραματισμό όπως είναι διαδεδομένος μέσω 

του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, με τρόπο που απαιτεί την αναδιοργάνωση και αναπροσαρμογή του 

ώστε να περιλαμβάνει στοχευμένους συνδυασμούς του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, συνδυάζοντας 

διαφορετικά κανάλια αισθήσεων και πολλαπλά κανάλια αξιοποίησης της εργαζόμενης 

μνήμης. Για την κατανόηση όμως του τρόπου με τον οποίο διαφοροποιείται ο συνδυασμός 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ από την αποκλειστική εφαρμογή του κάθε πειραματικού μέσου 

ήταν αναγκαία η διερεύνηση και η κωδικοποίηση των εργασιών των ατόμων σε κάθε 

πειραματική συνθήκη, η οποία προσέδωσε σαφείς ενδείξεις για τις διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάστηκαν στον τρόπο εργασίας των ατόμων και ενδεχομένως να συνδέονται με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των 3 πειραματικών συνθηκών. 

 

Η κυριότερη διαφορά που παρουσιάστηκε ανάμεσα στις 3 πειραματικές συνθήκες της Β΄ 

φάσης της έρευνας ήταν οι εκτεταμένες παρατηρήσεις που διεξήγαγαν οι ομάδες της ΠΟ4 

(συνδυασμός ΠΠΕ και ΠΕΕ) σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Σε όλα τα πειράματα που 
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κωδικοποιήθηκαν φαίνεται πως οι μανθάνοντες ακόμη και στις περιπτώσεις όπου 

εφαρμόζεται μόνο το ένα από τα δύο πειραματικά μέσα (ΠΠΕ ή ΠΕΕ) ασχολούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό με τη συλλογή των δεδομένων και με τη χρήση του πειραματικού 

μέσου σε μια προσπάθεια να μαζέψουν όσο το δυνατό περισσότερα δεδομένα για να 

θεμελιώσουν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις ερμηνείες τους. Φαίνεται πως ο συνδυασμός 

του ΠΕΕ και του ΠΠΕ, προσέδωσε μεγαλύτερη αυτονομία στις ενέργειες των 

μανθανόντων, ώστε αυτοί να βασίζονται πρωτίστως στα δεδομένα που συλλέγουν, παρά 

στις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό όπως συνέβαινε στις ομάδες ελέγχου. Για 

παράδειγμα, στο πείραμα διερεύνησης των χρωμάτων των βαφών (3.1) παρόλο που δεν 

υπήρχε σημείο ελέγχου για  συζήτηση των αποτελεσμάτων των ομάδων με το διδακτικό 

προσωπικό, οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν τον ΠΠΕ διενήργησαν εκτεταμένες 

συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό κυρίως μετά από παρέμβαση του διδακτικού 

προσωπικού λόγω αδυναμιών των ατόμων στο χειρισμό των βαφών και στη διεξαγωγή 

των κατάλληλων παρατηρήσεων. Από την άλλη, στο ίδιο πείραμα οι ομάδες που 

εφάρμοσαν τον ΠΕΕ παρουσίασαν εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό 

λόγω δικών τους ερωτήσεων, γεγονός που συνδέεται με την απουσία της πραγματικής 

εμπειρίας ανάμειξης βαφών στο εργαστήριο. Αντίθετα, στην περίπτωση του συνδυασμού 

του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, οι ομάδες δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες συζητήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό στο συγκεκριμένο πείραμα, αλλά μέσα από τα δεδομένα που συνέλεγαν 

κατέληγαν σε ερμηνείες (είτε επιστημονικά αποδεκτές, είτε επιστημονικά μη αποδεκτές), 

οι οποίες αποτελούσαν τη βάση για την επικείμενη διαπραγμάτευση των ιδεών των 

ατόμων.      

 

Στην περίπτωση της εφαρμογής του ΠΕΕ, η μεγαλύτερη αδυναμία που παρουσιάστηκε, 

όπως φαίνεται και στο πείραμα 3.1 αλλά και στο 1.8, ήταν η απουσία των πραγματικών 

εμπειριών με την αρχική παρατήρηση του φαινομένου. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι 

μανθάνοντες δεν ήρθαν σε επαφή με πραγματικές εκτεταμένες πηγές φωτός και δεν ήταν 

βέβαιοι πως έμοιαζαν ή πως λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες πηγές φωτός, οδήγησε σε 

εκτεταμένες συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό σε σχέση με τις άλλες ομάδες που 

εφάρμοσαν τον ΠΠΕ στο συγκεκριμένο πείραμα και είχαν τη δυνατότητα της πραγματικής 

εμπειρίας του φαινομένου. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την 

παρατήρηση του πραγματικού φαινομένου φαίνεται να αντισταθμίζουν την απουσία της 

πραγματικής εμπειρίας στο πλαίσιο του ΠΕΕ, αφού οι 3 πειραματικές συνθήκες δεν 

διαφοροποιήθηκαν ως προς τη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης στο κεφάλαιο 1 

όπου διερευνήθηκε η λειτουργία των σημειακών και των εκτεταμένων πηγών φωτός. 
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Επιπρόσθετα, στο πείραμα 4.1 όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η προσπάθεια 

ανάμειξης έγχρωμων δεσμών φωτός, το διδακτικό προσωπικό χρειάστηκε να επέμβει σε 

αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΠΠΕ από τις ομάδες ΠΟ4 και ΟΕ3. 

Στο συγκεκριμένο πείραμα, οι μανθάνοντες που εφάρμοζαν τον ΠΠΕ φαίνεται να μην 

είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση του πειραματικού εξοπλισμού (παρόλο που 

προηγήθηκε η εξοικείωση τους με τα υλικά και τα όργανα του ΠΠΕ). Ταυτόχρονα, 

φαίνεται να αμφισβητούν διαρκώς τις παρατηρήσεις που διεξάγουν, κυρίως λόγω των 

διαφωνιών που προκύπτουν στο πλαίσιο της κάθε ομάδας σε σχέση με την παρατήρηση 

του χρώματος που παράγεται στην οθόνη. Αντίθετα, στην περίπτωση της εφαρμογής του 

ΠΕΕ στο ίδιο πείραμα, οι μανθάνοντες, χωρίς την ιδιαίτερη επέμβαση του διδακτικού 

προσωπικού, παρά τις συζητήσεις που προκύπτουν για τη συμφωνία του αποτελέσματος 

στην οθόνη, καταλήγουν σε ομοφωνία σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από τις 

ομάδες που εφαρμόζουν τον ΠΠΕ. 

 

Γενικότερα, όμως μέσα από την κωδικοποίηση των διαδικασιών των ομάδων που 

εργάστηκαν στις 3 διαφορετικές συνθήκες, φαίνεται πως η εφαρμογή της διδακτικής 

προσέγγισης της διερώτησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού, 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια τεκμηρίωσης των ερμηνειών και 

γενικότερα των επεξηγήσεων των ατόμων σε κάθε πείραμα. Η αποτελεσματικότητα του 

διδακτικού προτύπου της καθοδηγούμενης διερώτησης, διαφαίνεται μέσα από τις 

ομοιότητες που παρουσιάστηκαν κατά τον πειραματισμό των ομάδων με διαφορετικό 

πειραματικό μέσο, σε συνδυασμό με την επίτευξη κατανόησης σε κάθε πείραμα μετά από 

την ολοκλήρωση των συζητήσεων με το διδακτικό προσωπικό. Πολλές έρευνες έχουν 

τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της διερώτησης στο πλαίσιο του 

ΠΕΕ. Για παράδειγμα, οι Monaghan και Clement (1999), αναφέρουν πως η εφαρμογή του 

ΠΕΕ στήριξε τις διαδικασίες διερώτησης μέσα από τη βοήθεια που παρείχε στον έλεγχο 

των προβλέψεων τους και στην ανάπτυξη επιστημονικά αποδεκτών νοητικών μοντέλων σε 

σχέση με την κίνηση. Επιπρόσθετα, οι Geban, Askar και Ozkan (1992), αναφέρουν θετικά 

αποτελέσματα σε μια γκάμα δεξιοτήτων διερώτησης μέσα από την εφαρμογή του ΠΕΕ.  

 

Ταυτόχρονα, η εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού καθορίστηκε σημαντικά από τις 

ανάγκες που προέκυπταν κατά τον εργαστηριακό πειραματισμό, ωστόσο σε καμία 

περίπτωση οι συζητήσεις που διεξάχθηκαν στις 3 ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς 

το επιστημονικό περιεχόμενο του κάθε πειράματος. Στα πειράματα 4.1 και 4.4, τα οποία 
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αποτέλεσαν σημαντικούς δείκτες για τον καθορισμό των ομοιοτήτων και των διαφορών 

που παρουσιάστηκαν σε κάθε πειραματική συνθήκη, αναφορικά με τις εργασίες των 

ατόμων, αναδείχθηκε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες που εφάρμοσαν 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ και στις ομάδες που εφάρμοσαν αποκλειστικά ΠΠΕ ή 

ΠΕΕ. Οι ερωτήσεις που διεξάχθηκαν στα συγκεκριμένα πειράματα και αφορούσαν στο 

υπό διερεύνηση επιστημονικό περιεχόμενο, καθώς και οι επιστημονικά αποδεκτές 

απαντήσεις που δόθηκαν στις αντίστοιχες ερωτήσεις ήταν αυξημένες στην περίπτωση της 

ΠΟ4 συγκριτικά με τις ομάδες ελέγχου. Το αναφερόμενο εύρημα πηγάζει από τις πιο 

πλούσιες συζητήσεις των μανθανόντων που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο του συνδυασμού του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Πέρα από την κουλτούρα που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη 

πειραματική συνθήκη για πλούσια συλλογή των δεδομένων, οι συζητήσεις των 

μανθανόντων σύγκριναν σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα που συνέλεγαν στον ΠΠΕ 

και στον ΠΕΕ αντίστοιχα, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να συσχετίσουν τις πραγματικές 

με τις εικονικές πειραματικές διατάξεις. Η προσπάθεια σύγκρισης και συσχέτισης 

πειραματικών δεδομένων και αντίστοιχων πειραματικών διατάξεων φαίνεται να 

προσέδωσε στους μανθάνοντες τη δυνατότητα για περεταίρω εμβάθυνση στην επίτευξη 

εννοιολογικής κατανόησης, γεγονός που συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι οι ομάδες που 

συνδύασαν τον ΠΠΕ και τον ΠΕΕ, προσέγγισαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιστημονικά 

αποδεκτές ιδέες σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες που εφάρμοσαν αποκλειστικά είτε 

ΠΠΕ είτε ΠΕΕ, πριν από τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό. Συνεπώς, οι πλούσιες 

συζητήσεις που διεξάχθηκαν από την ΠΟ4, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 4 όπου 

περιλαμβάνονταν όλες οι έννοιες που οικοδομήθηκαν στην ενότητα Φως και Χρώμα, 

συνδέονται άμεσα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης 

που παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη ομάδα, έναντι των ομάδων ελέγχου. 

 

Λόγω των πλούσιων συζητήσεων που διεξάχθηκαν ιδιαίτερα στα πειράματα 4.1 και 4.4, τα 

οποία περιλάμβαναν γενικότερα όλες τις έννοιες που οικοδομήθηκαν μέχρι το κεφάλαιο 4 

στην ενότητα Φως και Χρώμα, πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση των διαδικασιών που 

εφάρμοσαν οι μανθάνοντες σε σχέση με τη χρονική στιγμή και τη χρονική διάρκεια της 

κάθε διαδικασίας, ώστε να διαπιστωθούν οι πιθανές ομοιότητες ή διαφορές στη 

συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται με διαφορετικά πειραματικά μέσα (βλ. 

διαγράμματα πειραμάτων 4.1 και 4.4, Παράρτημα). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

στην παρουσίαση των χρονοδιαγραμμάτων κατέδειξαν κάποια μοτίβα συμπεριφορών κατά 

τη διεξαγωγή των πειραμάτων σε σχέση με το χρόνο, πέρα από τις διαδικασίες που 

ακολουθούσαν οι μανθάνοντες κατά τον πειραματισμό τους στις ομάδες. Αρχικά, όλες οι 
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ομάδες δεν φαίνεται να διεξάγουν προβλέψεις αποκλειστικά πριν από την έναρξη της 

πειραματικής διαδικασίας, αλλά κατά τη διεξαγωγή του πειράματος ταυτόχρονα με το 

χειρισμό της πειραματικής διάταξης. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι οι μανθάνοντες διαβάζοντας τις οδηγίες του διδακτικού υλικού ασχολούνται 

πρωτίστως με τη δημιουργία και το χειρισμό της πειραματικής διάταξης για τη διεξαγωγή 

του πειράματος και έπειτα δοκιμάζοντας τις πρώτες πειραματικές δοκιμές, διεξάγουν στην 

πορεία του πειράματος τις προβλέψεις τους. Ταυτόχρονα, μόνο στα 2 από τα 5 πειράματα 

που κωδικοποιήθηκαν ζητείται ρητά από τους μανθάνοντες, να διεξάγουν προβλέψεις για 

τα πειράματα που ακολουθούν.  

 

Στη συνέχεια οι μανθάνοντες των ομάδων της ΠΟ4 διεξήγαγαν συζητήσεις για την 

πειραματική διαδικασία κυρίως πριν από την εφαρμογή του πειραματικού μέσου (ΠΠΕ ή 

ΠΕΕ), σε αντίθεση με τις ομάδες της ΟΕ4, οι οποίες παρουσίασαν τέτοιες συζητήσεις 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των παρατηρήσεων. Φαίνεται πως ο συνδυασμός του 

ΠΠΕ με τον ΠΕΕ σε ένα πείραμα οδηγεί τους μανθάνοντες στην αρχική ενασχόληση τους 

με την πλήρη κατανόηση της πειραματικής διαδικασίας και έπειτα στη διεκπεραίωση του 

πειράματος. Αντίθετα, η ελευθερία των κινήσεων που παρέχει ο ΠΕΕ σε ένα μη επικριτικό 

μαθησιακό περιβάλλον, παρέχει τη δυνατότητα στους μανθάνοντες να δοκιμάζουν 

απευθείας τις υποθέσεις τους έστω και αν αυτές αποκλίνουν από τη βασική επιδίωξη του 

πειράματος. Γι’ αυτό εξάλλου παρατηρείται η παράλληλη συζήτηση της πειραματικής 

διαδικασίας με τη διεξαγωγή του πειράματος.  

 

Αναφορικά με τη διεξαγωγή του πειράματος και τη διενέργεια των παρατηρήσεων των 

ατόμων παρατηρείται μια ιδιαιτερότητα ανάμεσα στις ομάδες της ΟΕ3 που εφάρμοσαν τον 

ΠΠΕ και τις ομάδες των ΟΕ4 και ΠΟ4 που εφάρμοσαν τον ΠΕΕ. Κατά τη διεξαγωγή του 

πειράματος 4.4, στην περίπτωση εφαρμογής του ΠΠΕ, οι παρατηρήσεις διενεργήθηκαν με 

συνεχόμενο χρονικά τρόπο και έπειτα ακολούθησε το στάδιο της επεξήγησης κατά το 

οποίο οι μανθάνοντες επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις παρατηρήσεις τους. Στην 

περίπτωση των ομάδων της ΟΕ4 και ΠΟ4, όπου εφαρμόστηκε ο ΠΕΕ, η διεξαγωγή των 

παρατηρήσεων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις προσπάθειες των μανθανόντων για 

ερμηνεία των παρατηρήσεων. Η παρουσίαση των διαγραμμάτων της χρονικής εξέλιξης 

των διαδικασιών των ατόμων, κατέδειξε πως οι παρατηρήσεις των ατόμων των 

συγκεκριμένων ομάδων συνέτρεχαν με τις εξηγήσεις τους παρόλο που στην περίπτωση της 

ΠΟ4 (συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ) διεξήχθηκαν σε μεγαλύτερη έκταση. Η 

κωδικοποίηση των εργασιών των ατόμων κατέδειξε πως η εφαρμογή του ΠΕΕ παρέχει τη 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



781 
 

δυνατότητα του παράλληλου πειραματισμού και διεξαγωγής παρατηρήσεων στην 

προσπάθεια οικοδόμησης των ερμηνειών και θεμελίωσης τους με πειραματικά δεδομένα. 

Η γρήγορη, ευέλικτη και άμεση συλλογή δεδομένων, που παρέχει ο ΠΕΕ, αποτέλεσε ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα στην τεκμηρίωση των επεξηγήσεων των ατόμων και στην 

οικοδόμηση επιστημονικά αποδεκτών ιδεών (Zacharia et al., 2008; Zacharia & 

Constantinou, 2008; Zacharia & Olympiou, 2011). Αντίθετα, κατά το χειρισμό της 

πραγματικής πειραματικής διάταξης στο πλαίσιο του ΠΠΕ στα πειράματα 4.1 και 4.4, 

όπως φάνηκε μέσα από τα διαγράμματα των εργασιών των ατόμων, το διδακτικό 

προσωπικό αναγκάστηκε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις τόσο για τον κατάλληλο 

χειρισμό της διάταξης όσο και για επιπρόσθετη στήριξη κατά τη διεξαγωγή των 

παρατηρήσεων.           

 
Η καλύτερη οργάνωση των εργασιών των ατόμων της ΠΟ4 που αναφέρθηκε 

προηγουμένως φάνηκε και μέσα από τα διαγράμματα των εργασιών των ατόμων στα 

πειράματα 4.1 και 4.4. Φάνηκε τόσο μέσα από τις οπτικογραφήσεις όσο και μέσα από τα 

διαγράμματα των αναφερόμενων πειραμάτων πως οι μανθάνοντες που εφάρμοσαν 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, μέσα από τις πολλαπλές δοκιμές, οργάνωσαν τις 

εργασίες τους στα φύλλα εργασίας τους και έπειτα διεξήγαγαν τις παρατηρήσεις τους 

συμπληρώνοντας ταυτόχρονα τα φύλλα εργασίας τους. Αντιθέτως, στην περίπτωση της 

αποκλειστικής εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, οι μανθάνοντες καθώς διεξήγαγαν τις 

δοκιμές τους, οργάνωναν ταυτόχρονα τις εργασίες τους, συμπληρώνοντας τα φύλλα 

εργασιών τους.        

 

Συνολικά, μέσα από τα διαγράμματα παρουσίασης των διαδικασιών που ακολούθησαν οι 

μανθάνοντες, φαίνεται πως η ομάδα που εφάρμοσε τον ΠΠΕ, παρουσίασε περιορισμένο 

χρόνο πειραματισμού σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία σε σύγκριση με τις ομάδες που 

εφάρμοσαν τον ΠΕΕ. Επιπρόσθετα, όπου εφαρμόστηκε ο ΠΕΕ πλαισίωσε τις συζητήσεις 

των ατόμων σε όλα τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας (πρόβλεψη, παρατήρηση και 

επεξήγηση). Ταυτόχρονα, οι ομάδες που αξιοποίησαν ή εφάρμοσαν τον ΠΕΕ (ΠΟ4 και 

ΟΕ4), παρουσίασαν πιο εκτεταμένο χρόνο πειραματισμού τόσο κατά τις μεταξύ τους 

συζητήσεις όσο και κατά τις συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, κατά όλη τη διάρκεια 

της διεξαγωγής του πειράματος. Επιπρόσθετα, η ομάδα που συνδύασε την εφαρμογή του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ, διεξήγαγε τον πιο εκτεταμένο πειραματισμό κατά τη διάρκεια των 

εργασιών των ατόμων και μέσα από το συνδυασμό των μοναδικών δυνατοτήτων του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ καθώς και την αντιπαραβολή και συσχέτιση των πειραματικών διατάξεων και 
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των δεδομένων που προέκυψαν μέσα από αυτές, πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα, αποτέλεσμα που συνάδει με τα 

ευρήματα άλλων ερευνών που διενήργησαν προσπάθειες συνδυασμού των 2 πειραματικών 

μέσων (Jaakkola et al., 2010b; Toth et al., 2009).     

11.2.3.2.Συνεισφορά των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας στην ανάπτυξη ενός 
πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 
κατανόησης 
 

Τα εμπειρικά δεδομένα όπως προέκυψαν τόσο μέσα από την Α΄ φάση της έρευνας, όσο 

και μέσα από τη ΄Β φάση της έρευνας συνεισέφεραν προς την εγκυροποίηση τόσο του 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που εφαρμόστηκε στη Β΄ φάση της έρευνας όσο και 

προς την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου εφαρμογής του. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα αποδείχτηκαν άκρως ενθαρρυντικά προς το 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ως προς το πλαίσιο που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε 

στην παρούσα έρευνα (παρουσιάζεται συνοπτικά στη συνέχεια) για την επίτευξη της 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. 

 

Αρχικά, τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης της έρευνας, όπου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά ο 

στοχευμένος συνδυασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, κατέδειξαν πως είναι πιο 

αποτελεσματικός ο συνδυασμός από την αποκλειστική εφαρμογή του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, ακόμη και όταν αξιοποιούνται οι 

μοναδικές δυνατότητες των 2 πειραματικών μέσων σε κάθε συνθήκη (ομάδες ελέγχου). Ο 

συγκεκριμένος σχεδιασμός στοχευμένου συνδυασμού απουσιάζει από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, αφού όσες ερευνητικές προσπάθειες αναφέρονται σε στοχευμένο 

συνδυασμό ΠΠΕ και ΠΕΕ, είτε επικεντρώνονται στη δυνητική συνεισφορά του χωρίς να 

παρουσιάζουν εμπειρικά δεδομένα (Winn et al., 2006, Zacharia et al., 2008) είτε 

εφαρμόζουν συνδυασμούς ΠΠΕ και  ΠΕΕ με παράλληλο ή σειριακό τρόπο (εφαρμογή και 

των 2 πειραματικών μέσων για το ίδιο πείραμα, βλ. Jaakola et al. 2010, εφαρμογή του 

ΠΠΕ σε μια ενότητα του διδακτικού υλικού και εφαρμογή του ΠΕΕ σε μια άλλη ενότητα 

του διδακτικού υλικού που ακολουθεί ή αντίστροφα, βλ. Zacharia & Olympiou, 2011). Τα 

αποτελέσματα της Α΄ φάσης της έρευνας οδήγησαν στην ανάγκη για περεταίρω 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ τόσο ως 

προς τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και ως προς τις εργασίες των ατόμων που 

εργάζονται σε κάθε πειραματικό μέσο (σύγκριση εργασιών των ατόμων που εφαρμόζουν 

ΠΠΕ, ΠΕΕ και συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ). Συνεπώς, η Β΄ φάση της έρευνας 
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εξυπηρέτησε αυτή ακριβώς την ανάγκη επεκτείνοντας τις ερευνητικές προσπάθειες που 

διεξάγονται για διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων του ΠΕΕ. 

 

Με βάση την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου που αξιοποιήθηκε στην πρώτη 

προσπάθεια συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, προέκυψαν κάποια αναπάντητα 

ερωτήματα στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία απαιτήθηκε να απαντηθούν με εμπειρικά 

δεδομένα προτού επαναληφθεί οποιαδήποτε προσπάθεια συνδυασμού στη βάση του ίδιου 

πλαισίου. Το γεγονός ότι το αναφερόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο βασίστηκε στο 

συνδυασμό των μαθησιακών επιδιώξεων του κάθε πειράματος με τις δυνατότητες του 

κάθε πειραματικού μέσου  (ΠΠΕ ή ΠΕΕ) όπως τεκμηριώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, 

οδήγησε στην εύρεση ελλειμματικών τεκμηριώσεων ως προς συγκεκριμένες δυνατότητες 

του ΠΕΕ. Συγκεκριμένα, στη διεθνή βιβλιογραφία η απόδειξη της αποτελεσματικότητας 

της αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου που προκύπτει από την εφαρμογή του ΠΕΕ αντί 

του ΠΠΕ (βλ. Zacharia et al., 2008), οδήγησε στο βασικό ερώτημα κατά πόσο ο 

επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος που δυνητικά μπορεί να προκύψει μέσα από την παθητική 

παρακολούθηση οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων αντί του πειραματισμού, μπορεί να 

ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από τη διδακτική αξιοποίηση του. Στο 

πλαίσιο εφαρμογής ενός επικείμενου συνδυασμού στη Β΄ φάση της έρευνας, απαιτήθηκε η 

σύγκριση των οπτικογραφημένων επιδείξεων του ΠΕΕ με την εφαρμογή του ΠΕΕ ως προς 

την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας κατέδειξαν τη σημασία της ενεργού εμπλοκής 

των ατόμων σε διαδικασίες πειραματισμού σε περιβάλλοντα διερώτησης, αφού οι 

μανθάνοντες που εφάρμοσαν ΠΠΕ παρουσίασαν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις από τα 

άτομα που παρακολούθησαν παθητικά τις οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ στα 

μεταπειραματικά δοκίμια. Συνεπώς, στην προσπάθεια οποιασδήποτε συνδυασμένης 

εφαρμογής του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, δεν θα ήταν δικαιολογημένη η εφαρμογή 

οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων του ΠΕΕ, στην προοπτική αξιοποίησης του διδακτικού 

χρόνου που προκύπτει από την παθητική παρακολούθηση των πειραμάτων της ενότητας 

Φως και Χρώμα.      

 

Αντίθετα, η ερευνητική προσπάθεια που διεξάχθηκε στη Β΄ φάση της έρευνας και 

σχετιζόταν με την ενσωμάτωση ΠΕΔΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ κατέδειξε 

σημαντικά αποτελέσματα τα οποία ενδέχεται να συνεισφέρουν σημαντικά σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια επιχειρηθεί σε ένα ενδεχόμενο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 

Συγκεκριμένα, τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν υπέρ της εφαρμογής των ΠΕΔΑ 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



784 
 

στο πλαίσιο του ΠΕΕ, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο τέταρτο 

κεφάλαιο στο Φως και Χρώμα, κατέδειξαν τη θετική επίδραση του συνδυασμού 

ρεαλιστικών με αφαιρετικές αναπαραστάσεις αφαιρετικών αντικειμένων και διαδικασιών, 

όταν τα υπό διερεύνηση φαινόμενα είναι πολύπλοκά λόγω εμπλοκής αρκετών παραμέτρων 

που συντρέχουν ταυτόχρονα (π.χ. διάδοση διαφορετικών έγχρωμων ακτινοβολιών, 

εφαρμογή διαφορετικών χρωματικών φίλτρων, μελέτη σκιών κλπ). Με βάση αυτά τα 

αποτελέσματα η εφαρμογή των ΠΕΔΑ στα πειράματα του τετάρτου κεφαλαίου κρίθηκε 

αναγκαία. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή τους στα υπόλοιπα κεφάλαια κρίθηκε αναγκαία, αφού 

μέσα από την κωδικοποίηση των εργασιών των ατόμων φάνηκε ο υποστηρικτικός τους 

ρόλος τόσο κατά τις συζητήσεις των μανθανόντων όσο και στις συζητήσεις των 

μανθανόντων με το διδακτικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, η εμπλοκή των ΠΕΔΑ 

υποστήριξε τις προσπάθειες των ατόμων στην κατασκευή των διαγραμμάτων για 

αναπαράσταση των φαινομένων δημιουργίας σκιών, γεγονός που βοήθησε στη διατύπωση 

ερμηνειών των παρατηρήσεων τους (βλ. Ainsworth & van Labeke, 2004). Συνεπώς, μέσα 

από τα αποτελέσματα της σύγκρισης της εφαρμογής των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ, με 

την απλή εφαρμογή του ΠΕΕ, φάνηκε πως οι ΠΕΔΑ μπορούν να διαδραματίσουν 

υποστηρικτικό ρόλο κατά την πειραματική διαδικασία ακόμη και στο κεφάλαιο 2 του 

διδακτικού υλικού στο οποίο δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

αναφορικά με τη βελτίωση εννοιολογικής κατανόησης των 2 ομάδων στις σκιές. Συνεπώς, 

η εφαρμογή των ΠΕΔΑ κατά το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη Β΄ φάση της 

έρευνας αξιοποιήθηκε τόσο στο δεύτερο όσο και στο τέταρτο κεφάλαιο της ενότητας, 

σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από τις οπτικογραφήσεις των εργασιών 

των ατόμων αλλά και μέσα από τα πειραματικά δοκίμια.      

 

Ο αρχικός σχεδιασμός του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη Β΄ φάση της έρευνας στηρίχθηκε στο 

πλαίσιο εφαρμογής του συνδυασμού των δύο πειραματικών μέσων στην Α΄ φάση της 

έρευνας. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε κατά την Ά φάση της έρευνας αξιοποιήθηκε με 

τον ίδιο τρόπο κατά τη Β΄ φάση της έρευνας, εγκυροποιώντας με αυτό τον τρόπο τα 

αρχικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των δύο 

ερευνητικών προσπαθειών της Β΄ φάσης της έρευνας (σύγκριση ΠΕΕ με 

οπτικογραφημένες επιδείξεις του ΠΕΕ και σύγκριση ενσωμάτωσης ΠΕΔΑ στον ΠΕΕ και  

απλής εφαρμογής του ΠΕΕ) κατά το σχεδιασμό του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

που ακολούθησε. Ο ισχυρισμός των Zacharia et al. (2008) σε σχέση με την προστιθέμενη 

αξία του ΠΕΕ, όταν αξιοποιείται ο επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος που προκύπτει από τη 

γρήγορη διεξαγωγή των πειραμάτων και τη γρήγορη συλλογή των δεδομένων, φαίνεται να 
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ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου τα άτομα έχουν ενεργό εμπλοκή στον εργαστηριακό 

πειραματισμό και δεν διεξάγουν παθητικές παρατηρήσεις μέσα από οπτικογραφήσεις 

εικονικών πειραμάτων. Εξάλλου, τα αποτελέσματα της έρευνας των Zacharia et al. (2008), 

προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ στο διδακτικό πρότυπο της διερώτησης, 

γεγονός που διασφαλίζει την ενεργό εμπλοκή των ατόμων. Σε περιπτώσεις όπως στην 

αναφερόμενη ερευνητική προσπάθεια, όπου απουσιάζει η ενεργός εμπλοκή των ατόμων, η 

αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, κυρίως μέσα από συζητήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό, παρόλο που παρέχει σημαντική υποστήριξη στις προσπάθειες των 

μανθανόντων για την οικοδόμηση κατανόησης (βλ. βελτίωση επιδόσεων των ατόμων σε 

όλες τις ενότητες), δεν είναι αρκετή για να υπερβεί τις δυνατότητες της εφαρμογής ενός 

πειραματικού μέσου στο διδακτικό πρότυπο της διερώτησης και ιδιαίτερα του ΠΕΕ. 

Συνεπώς, τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα δεν αξιοποιήθηκαν σε οποιοδήποτε πείραμα 

κατά το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αφού φάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα της 

αντίστοιχης ερευνητικής προσπάθειας στη Β΄ φάση της έρευνας να είναι υποδεέστερα από 

την απλή εφαρμογή του ΠΕΕ. Αντίθετα, η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ στο πλαίσιο του ΠΕΕ, 

παρά τις αντικρουόμενες απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα τους κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα 

κατά την αναπαράσταση φαινομένων και κατά την οικοδόμηση επεξηγήσεων (Ainsworth, 

1999; Cook, 2006; van der Meij & de Jong, 2006), φάνηκε να ενισχύει τις προσπάθειες 

των ατόμων προς την οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης. Τα αναφερόμενα 

αποτελέσματα αξιοποιήθηκαν στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τέταρτο κεφάλαιο της 

ενότητας Φως και Χρώμα, στο πλαίσιο του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όπου 

εφαρμόστηκαν τα δύο πειραματικά μέσα σύμφωνα με τις δυνατότητες τους όπως 

προκύπτουν μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και το συνδυασμό τους με τις 

μαθησιακές επιδιώξεις των συγκεκριμένων διδακτικών παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση του δεύτερου κεφαλαίου οι ΠΕΔΑ εφαρμόστηκαν στα πειράματα που 

επιλέγηκε ο ΠΕΕ κυρίως για την υποστήριξη των μανθανόντων στην κατασκευή 

διαγραμματικών αναπαραστάσεων σε φαινόμενα δημιουργίας σκιών. Παράλληλα, στην 

περίπτωση του τέταρτου κεφαλαίου οι ΠΕΔΑ εφαρμόστηκαν για τη διευκόλυνση της 

διεξαγωγής και της κατανόησης των παρατηρήσεων των ατόμων κυρίως στα 

αποτελέσματα που προέκυπταν στην οθόνη μετά από αναμείξεις έγχρωμων δεσμών φωτός 

καθώς και μετά από απορρόφηση ή διάθλαση του φωτός μέσα από χρωματικά φίλτρα ή 

πρίσματα, αντίστοιχα. Συνεπώς, στο τέταρτο κεφάλαιο η εφαρμογή των ΠΕΔΑ κατά το 

συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στην προώθηση 

εννοιολογικής κατανόησης αφού διευκόλυνε τόσο τη διαδικασία των παρατηρήσεων των 
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ατόμων, όσο και στην οικοδόμηση των επεξηγήσεων τους. Παράλληλα, οι ΠΕΔΑ 

διευκόλυναν την κατασκευή διαγραμματικών λύσεων όπου χρειάστηκε, αφού ο 

μοντελοχώρος που εφαρμόστηκε αποτέλεσε σαφές παράδειγμα συμβολικής 

αναπαράστασης (ή διαγραμματικής αναπαράστασης) της διάδοσης του φωτός στο χώρο.  

 

Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο προέκυψε σε σχέση με την επιτυχημένη ενσωμάτωση 

του ΠΕΕ ή άλλων εικονικών εργαλείων (π.χ. ΠΕΔΑ), είναι η αναγκαιότητα της παροχής 

ποιοτικής υποστηρικτικής δομής στους μανθάνοντες που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 

τεχνολογικά εργαλεία. Παραδείγματα τέτοιας δομής είναι: η εξοικείωση των ατόμων με τις 

λειτουργίες των εικονικών μέσων που εφαρμόζονται, η παροχή υποστηρικτικών 

διεργασιών ή εργαλείων (scaffolding), συνεχής και άμεση ανατροφοδότηση σε δράσεις και 

αποφάσεις και εύκολη πρόσβαση σε γνώσεις περιεχομένου. Σύμφωνα με τους Trundle & 

Bell (2010), τέτοιου είδους υποστηρικτική δομή μπορεί να παρέχεται μέσα από το ίδιο το 

εικονικό μέσο, ή μπορεί να παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό. Στην παρούσα έρευνα, 

η αναφερόμενη υποστήριξη προήλθε τόσο μέσα από το εικονικό μέσο που εφαρμόστηκε 

όσο και από το διδακτικό προσωπικό. Και στις δύο περιπτώσεις η αναφερόμενη 

υποστηρικτική δομή ενδυνάμωσε τη σύνδεση ανάμεσα στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη 

εννοιολογικής κατανόησης και το εικονικό μέσο (προσομοίωση) και ενθάρρυνε την 

κριτική σκέψη (de Jong et al., 1999; Huppert et al., 2002; Soderberg & Price, 2003; 

Windschitl, 2001). 

 

Γενικότερα, πέρα από την ενσωμάτωση του ΠΕΕ στον ΠΠΕ, σε όλες τις πειραματικές 

συνθήκες που έλαβαν χώρα στο ίδιο διδακτικό πρότυπο εφαρμόστηκαν διαδικασίες 

ανάπτυξης εννοιολογικής κατανόησης που συνάδουν με υφιστάμενα μοντέλα 

εννοιολογικής αλλαγής (Trundle & Bell, 2010): α) διατύπωση αρχικών ιδεών και 

προσδοκιών, β) συλλογή και ανάλυση δεδομένων, γ) αντιμετώπιση ανεπάρκειας των 

αρχικών ιδεών, δ) συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας για την οικοδόμηση νέων 

επεξηγήσεων, ε) δοκιμή και έλεγχος πιθανών επεξηγήσεων έναντι δεδομένων, στ) 

αναθεώρηση επεξηγήσεων μέσα από διαδικασίες εικονικής αναπαράστασης ή 

μοντελοποίησης, η ) επίτευξη ομοφωνίας ως προς την καλύτερη επεξήγηση. Η εφαρμογή 

τέτοιων διαδικασιών οδήγησε τις πλείστες ομάδες, μέσα από τις συζητήσεις με το 

διδακτικό προσωπικό σε επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης ανεξαρτήτως πειραματικής 

συνθήκης. Ωστόσο, η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κατέληξε σε 

διαφοροποιήσεις που αποδίδονται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πειραματικών 

μέσων που εφαρμόστηκαν σε κάθε πειραματική συνθήκη. 
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Πέρα από τα εμπειρικά δεδομένα που προέκυψαν από τις τρεις ερευνητικές προσπάθειες, η 

διεξαγωγή του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, στηρίχθηκε στην ίδια μεθοδολογία 

που εφαρμόστηκε η Α΄ φάση της έρευνας. Τα αποτελέσματα της τελευταίας ερευνητικής 

προσπάθειας της Β΄ φάσης της έρευνας, όχι μόνο εγκυροποίησαν το σκεπτικό του 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ αλλά επέκτειναν την εμπειρική βάση των δεδομένων 

προς την αξιοποίηση συνδυασμών των εικονικών με τα πραγματικά υλικά τόσο σε επίπεδο 

πειράματος όσο και σε επίπεδο μαθησιακών επιδιώξεων. Ο τελευταίος συνδυασμός του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, κατέδειξε την 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνδυασμού των δύο πειραματικών μέσων που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα προσπάθεια και επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς 

προϋπάρχουσων ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση (Akpan & Andre, 2000; Jaakkola et 

al., 2010b; Winn et al., 2006; Zacharia et al., 2008; Zacharia & Olympiou, 2011). 

11.2.3.3.Πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ για την επίτευξη εννοιολογικής 
κατανόησης 
 

Οι Zacharia et al. (2008) εισηγούνται πως ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη ενός 

πλαισίου στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ο οποίος θα υπερβαίνει την 

αποτελεσματικότητα της αποκλειστικής εφαρμογής του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ ως προς την 

επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, στηρίζεται στην ανάλυση των ειδικών μαθησιακών 

επιδιώξεων κάθε πειράματος/πειραματικής δραστηριότητας με τρόπο που να ικανοποιούν 

τις βασικές ανάγκες των μανθανόντων (π.χ. αυθεντική παρατήρηση, εμπειρίες διαχείρισης 

σφαλμάτων μέτρησης, εμπειρίες που περιλαμβάνουν παρατηρήσεις συμβολικών 

αντικειμένων όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα). Με βάση αυτή την ανάλυση, ο ΠΠΕ 

και ΠΕΕ πρέπει να συνδυάζονται με τρόπο που να εξυπηρετούν όσο το δυνατό καλύτερα 

τις αναγκαίες για τους μανθάνοντες εμπειρίες. Με άλλα λόγια, ο «καθορισμός» των 

μαθησιακών επιδιώξεων κάθε πειράματος ως κριτηρίου για επιλογή του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ, 

παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής του κάθε πειραματικού μέσου στις απαιτήσεις κάθε 

πειράματος, ώστε οι μανθάνοντες να βιώνουν την επικείμενη  εμπειρία του (πειράματος) 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο αναφερόμενος ισχυρισμός υποδηλώνει πως οι 

παιδαγωγικές και οι διδακτικές παράμετροι ενός πειράματος (π.χ. περιεχόμενο, 

συνεργασία, γνωστικές δεξιότητες), οι οποίες αντανακλώνται μέσα από τις μαθησιακές 

επιδιώξεις, υπηρετούνται καλύτερα μέσα από  τη στοχευμένη εφαρμογή του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ στη βάση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το μοναδικό «μειονέκτημα» του 

συγκεκριμένου πλαισίου έγκειται στο γεγονός πως για την ανάπτυξη του, απαιτείται 
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εγκυροποιημένη γνώση των δυνατοτήτων του ΠΠΕ και του ΠΕΕ σε επίπεδο μοναδικών 

δυνατοτήτων που παρέχεται από κάθε πειραματικό μέσο. 

 

Στην παρούσα έρευνα οι ιδέες που προέκυψαν από την έρευνα των Zacharia et al. (2008), 

αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία και εφαρμογή του πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και 

του ΠΕΕ (βλ. Διάγραμμα 36). Ακολούθως, περιγράφονται όλα τα στάδια σε συνδυασμό με 

τις δράσεις που ακολουθήθηκαν κατά την εφαρμογή του πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ 

και του ΠΕΕ στην παρούσα έρευνα. Η περιγραφή των σταδίων που ακολουθήθηκαν κατά 

την εφαρμογή του πλαισίου συνδυασμού που αναπτύχθηκε στην παρούσα προσπάθεια 

στόχευε στην τοποθέτηση και εκτέλεση του σε πραγματικό συγκείμενο (Φως και Χρώμα) 

και στην εγκυροποίησή του μέσα από εμπειρικά δεδομένα, δράσεις που ολοκληρώθηκαν 

με τη διεξαγωγή των ερευνητικών προσπαθειών της παρούσας εργασίας. 

 
Διάγραμμα 36. Πλαίσιο στοχευμένου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ στις Φυσικές 

Επιστήμες 
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Το πρώτο στάδιο του πλαισίου που αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα περιλάμβανε την 

αναγνώριση και την κωδικοποίηση των γενικών μαθησιακών επιδιώξεων (προώθηση 

εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα) και έπειτα την αναγνώριση των ειδικών 

μαθησιακών επιδιώξεων για κάθε πείραμα του διδακτικού υλικού. Στην περίπτωση των 

διδακτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν δεν παρουσιάστηκε ανάγκη για 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των μαθησιακών επιδιώξεων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

των μανθανόντων που συμμετείχαν στην έρευνα, γιατί το διδακτικό υλικό που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα προσπάθεια σχεδιάστηκε ειδικά για προϋπηρεσιακούς 

εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, το επιλεγμένο διδακτικό υλικό δεν προαπαιτούσε 

οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες γνώσεις περιεχομένου, αφού άρχισε με την εισαγωγή των 

βασικών θεμελιωδών εννοιών στο συγκείμενο Φως και Χρώμα.  

 

Στο δεύτερο στάδιο του πλαισίου που αναπτύχθηκε, διεξάχθηκε η ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας με κύριο στόχο την τεκμηρίωση των μοναδικών δυνατοτήτων του 

ΠΠΕ και του ΠΕΕ στη βάση ερευνητικών αποτελεσμάτων ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους στην προώθηση των μαθησιακών επιδιώξεων όπως 

κωδικοποιήθηκαν στο πρώτο στάδιο. Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε στοχευμένη 

προσπάθεια αντιστοίχισης/σύνδεσης των δυνατοτήτων του κάθε πειραματικού μέσου με 

τις υποκείμενες μαθησιακές επιδιώξεις της παρούσας προσπάθειας, θεμελιώνοντας την 

αναφερόμενη σύνδεση με ερευνητικά αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στον 

Πίνακα 5 που παρουσιάζεται στη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, εμφανίζονται οι 

μοναδικές δυνατότητες του ΠΠΕ και του ΠΕΕ οι οποίες συνδέονται με την προώθηση 

μαθησιακών επιδιώξεων όπως προέκυψαν μέσα από συγκεκριμένες έρευνες (βλ. Πίνακα 5, 

Μεθοδολογία). Για παράδειγμα, στην περίπτωση που μια από τις μαθησιακές επιδιώξεις 

ενός πειράματος περιλάμβανε τη διεξαγωγή και ανάλυση αρκετών ακριβών πειραματικών 

μετρήσεων (με κύριο στόχο την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων, τη δημιουργία μιας 

συγκεκριμένης διαγραμματικής λύσης ή μαθηματικής φόρμουλας), ο ΠΕΕ επιλεγόταν αντί 

του ΠΠΕ στη βιβλιογραφία, γιατί παρείχε τη δυνατότητα της διεξαγωγής μετρήσεων σε 

ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από οποιαδήποτε περίπτωση σφάλματος μέτρησης (Maisch 

et al., 2009; Toth et al., 2009). Σε τέτοιες περιπτώσεις τα σφάλματα μετρήσεων έχουν 

βρεθεί να αποπροσανατολίζουν τους μανθάνοντες, ειδικότερα στις περιπτώσεις εισαγωγής 

πολύπλοκων εννοιών/φαινομένων ή στις περιπτώσεις εισαγωγής εννοιών/φαινομενών για 

πρώτη φορά (Zacharia & Constantinou, 2008; Zacharia et al., 2008). Από την άλλη, όταν ο 

στόχος ήταν να διαφανεί η φυσιολογική παρουσία και σημασία των σφαλμάτων μέτρησης 
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στις Φυσικές Επιστήμες, ο ΠΠΕ επιλεγόταν αντί του ΠΕΕ, γιατί στις περισσότερες 

περιπτώσεις εφαρμογής του ΠΕΕ, τα σφάλματα μέτρησης συχνά αγνοούνται. Εξάλλου η 

γνωστική/εννοιολογική επάρκεια σε ένα συγκείμενο περιλαμβάνει τη γνώση της ύπαρξης 

διαφόρων ειδών σφαλμάτων μέτρησης καθώς επίσης και τρόπων αντιμετώπισης τους 

(δυνατότητα που συνήθως προσφέρεται μόνο από τον ΠΠΕ). Η σύγχρονη έρευνα 

υποστηρίζει πως όταν ο ΠΕΕ εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του εξιδανικευμένου 

πειραματισμού (απαλλαγή από σφάλματα μέτρησης), οι μανθάνοντες τείνουν να 

αντιλαμβάνονται μια περιορισμένη πτυχή του πειραματισμού (Chen, 2010). Το γεγονός ότι 

ο ΠΠΕ και ο ΠΕΕ όταν εφαρμόζονταν αποκλειστικά στις ομάδες ελέγχου, δεν παρείχαν 

και τις 2 πτυχές της δυνατότητας που σχετίζεται με τα σφάλματα μέτρησης καταδεικνύει 

επιπρόσθετα την ανάγκη για στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ σύμφωνα 

πάντα με τις επικείμενες μαθησιακές επιδιώξεις. Με άλλα λόγια, οι μανθάνοντες που 

εφάρμοσαν το στοχευμένο συνδυασμό στη βάση του πλαισίου που περιγράφεται, 

αξιοποίησαν και τις 2 πτυχές της αναφερόμενης δυνατότητας, αφού βίωσαν τόσο την 

πολύπλοκη φύση των Φυσικών Επιστημών στον εργαστηριακό πειραματισμό όσο και την 

εξιδανικευμένη περίπτωση πειραματισμού στην απουσία αχρείαστων επιπρόσθετων 

στοιχείων/παρεμβολών.   

 

Στο τέταρτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των πειραματικών μέσων που υπήρχαν 

διαθέσιμα για τη διεξαγωγή των προσχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων, ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υποστηρίζονται από τις απαιτούμενες δυνατότητες που 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ως ιδιαίτερα βοηθητικές προς συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις παρέχοντας τη δυνατότητα πιστής διεξαγωγής των πειραμάτων όπως 

αναφέρονται στο διδακτικό υλικό (π.χ. υψηλή πιστότητα αναπαράστασης όλων των 

φαινομένων, διερεύνηση πειραμάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον κλπ). Στην περίπτωση 

του ΠΠΕ όλες οι δυνατότητες που απαιτούνταν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων και την 

επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων ήταν διαθέσιμες, σε αντίθεση με τον ΠΕΕ, όπου δεν 

παρέχονταν όλες οι απαιτούμενες δυνατότητες για τη διεξαγωγή του διδακτικού υλικού 

από το ίδιο εικονικό εργαστήριο. Συνεπώς, πέρα από το επιλέγμένο εικονικό εργαστήριο 

(για πληροφορίες βλ. Μεθοδολογία), κατασκευάστηκε ένας μικρός αριθμός 

αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων για να καλύψει όλες τις αναγκαίες δυνατότητες που 

απαιτούνταν από τον ΠΕΕ για τη διεκπεραίωση του διδακτικού υλικού και την επιτυχή 

ολοκλήρωση των πειραμάτων της ενότητας Φως και Χρώμα.   
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Στο πέμπτο στάδιο του πλαισίου που αναπτύχθηκε, σχεδιαστήκε μια παρέμβαση 

εξοικείωσης των ατόμων που θα συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα με τα εργαλεία και 

υλικά του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί η ικανότητα των ατόμων να 

αλληλεπιδρούν με αυτά και να τα χειρίζονται με τρόπο που να μην αποτελεί περιορισμό 

για την επιτυχημένη διεξαγωγή των πειραμάτων. Επιπρόσθετα, η αναφερόμενη 

προσπάθεια εξοικείωσης που έλαβε χώρα στόχευε στη δυνατότητα εναλλαγής των 

μανθανόντων με ομαλό τρόπο από το ένα πειραματικό μέσο στο άλλο (από τον ΠΠΕ στον 

ΠΕΕ και αντίθετα) κατά τη διάρκεια του πειραματισμού (για περισσότερες πληροφορίες 

σε σχέση με την εξοικείωση των ατόμων με τα πειραματικά μέσα βλ. Μεθοδολογία). 

Αναφορικά με την ικανότητα εναλλαγής των ατόμων από τον ΠΠΕ στον ΠΕΕ και 

αντίθετα, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε πως οι μανθάνοντες δεν αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μετάβαση τους από τον ΠΠΕ  στον ΠΕΕ ή αντίστροφα (π.χ. 

Zacharia & Olympiou, 2011). Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός ενισχύεται ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις που οι μανθάνοντες χρησιμοποιούν εικονικά εργαστήρια υψηλής πιστότητας 

(εικονικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν ρεαλιστικές αναπαραστάσεις οι οποίες 

αναπαριστούν πιστά την πραγματικότητα). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα 

εικονικό εργαστήριο υψηλής πιστότητας (high fidelity) για τη διασφάλιση της ομαλής 

εναλλαγής των ατόμων από τον ΠΠΕ στον ΠΕΕ και αντίστροφα. Το συγκεκριμένο 

εικονικό εργαστήριο περιλάμβανε ένα εργαλείο το οποίο παρείχε εξιδανικευμένες 

αναπαραστάσεις όλων των ρεαλιστικών αναπαραστάσεων που εμφανίζονταν στις οθόνες 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και αφαιρετικών/συμβολικών αντικειμένων και 

διαδικασιών που λάμβαναν χώρα (π.χ. αναπαράσταση ακτινών φωτός καθώς διαδίδονται). 

Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε περίπτωση απευθείας μετάβαση από τον 

ΠΠΕ στις αφαιρετικές αναπαραστάσεις του ΠΕΕ. Οι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις του 

ΠΕΕ μεσολάβησαν σε όλες τις περιπτώσεις μετάβασης των ατόμων από τον ΠΠΕ στις 

εξιδανικευμένες ή αφαιρετικές αναπαραστάσεις του ΠΕΕ.  

 

Στο έκτο στάδιο πραγματοποιήθηκε προσεγμένη μελέτη των πειραμάτων του διδακτικού 

υλικού και για κάθε ένα από αυτά επιλέγηκε το πειραματικό μέσο που εφαρμόστηκε από 

τους μανθάνοντες σε κάθε σημείο των πειραμάτων. Η αναφερόμενη προσπάθεια στόχευε 

στην ενημέρωση των ατόμων που συμμετείχαν στις διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με 

την εφαρμογή είτε του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οδηγίες κάθε 

πειράματος προσαρμόστηκαν με τρόπο που να ενσωματώνουν το κάθε πειραματικό μέσο, 

όπου ορίστηκε με βάση το περιγραφόμενο πλαίσιο συνδυασμού. Όπως φάνηκε μέσα από 

το συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, η συνδυασμένη χρήση των δύο πειραματικών 
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μέσων διαφοροποιείται από πείραμα σε πείραμα. Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθησιακές επιδιώξεις κάθε πειράματος όπως 

καταγράφονται συνδέονται με τις δυνατότητες του ΠΠΕ ή του ΠΕΕ αντίστοιχα. 

Ταυτόχρονα, παρέχεται ο συλλογισμός της κάθε σύνδεσης επιδίωξεων και παρεχόμενων 

δυνατοτήτων των πειραματικών μέσων.    

 

Συνολικά, η εφαρμογή όλων των συνδυασμών του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, σύμφωνα με το 

αναφερόμενο πλαίσιο, καθώς και η ενσωμάτωση τους σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, 

απαιτεί από τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένες γνώσεις και 

δεξιότητες. Για παράδειγμα, απαιτείται η επίγνωση των εικονικών εργαστηρίων που είναι 

διαθέσιμα καθώς επίσης και των πραγματικών εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για 

τη διεξαγωγή μιας διδακτικής παρέμβασης. Ταυτόχρονα, απαιτείται η γνώση των 

δυνατοτήτων και των περιορισμών που συνοδεύουν τον ΠΠΕ και τον ΠΕΕ, χωρίς να 

υποβαθμίζονται οι απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι 

μανθάνοντες για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν με επιτυχία το κάθε πειραματικό μέσο. 

Γενικότερα, η εφαρμογή του αναφερόμενου πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 

στην παρούσα έρευνα στο συγκείμενο Φως και Χρώμα, κατέδειξε ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ φάση της έρευνας γεγονός που ενισχύει κάθε 

προσπάθεια εφαρμογής του σε διαφορετικά συγκείμενα και σε διαφορετικές ηλικίες 

μανθανόντων, στις Φυσικές Επιστήμες. 

11.3.Εισηγήσεις για επέκταση της παρούσας έρευνας 
 

11.3.1.Ενσωμάτωση ΠΕΔΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ 
 

Η ενσωμάτωση των ΠΕΔΑ τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΕ όσο και στο πλαίσιο 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, φάνηκε να ενισχύει τα μαθησιακά αποτελέσματα ως 

προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης στο Φως και Χρώμα. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας συνάδουν με ευρήματα άλλων ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που 

καταδεικνύουν τη χρησιμότητα των ΠΕΔΑ στο μαθησιακό περιβάλλον καθώς και την 

εφαρμογή τόσο ρεαλιστικών όσο και εξιδανικευμένων ή αφαιρετικών αναπαραστάσεων 

(βλ. van der Meij & de Jong, 2006; Goldstone & Son, 2005). Παρόλα αυτά η 

συγκεκριμένη κατεύθυνση έρευνας θα μπορούσε να επεκταθεί προς τη διερεύνηση της 

επίδρασης των ΠΕΔΑ στη δημιουργία των γραφικών/διαγραμματικών αναπαραστάσεων 

των ατόμων των υπό μελέτη φαινομένων (π.χ. διάδοση του φωτός στο χώρο) σε σχέση με 
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τις αντίστοιχες διαγραμματικές λύσεις που παρέχονται μέσα από ρεαλιστικές 

αναπαραστάσεις πειραματικών διατάξεων στο πλαίσιο του ΠΕΕ. Ταυτόχρονα, η επίδραση 

των ΠΕΔΑ (συνδυασμός ρεαλιστικών–εξιδανικευμένων/αφαιρετικών αναπαραστάσεων) 

στην επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης θα μπορούσε να διερευνηθεί σε κάθε πείραμα 

αποκλειστικά, μέσα από την κωδικοποίηση του χρόνου που αναλώνεται σε κάθε είδος 

αναπαράστασης σε κάθε εικονικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση και την 

επιστημονική ακρίβεια των επεξηγήσεων που οικοδομούνται με την ολοκλήρωση κάθε 

πειράματος. Μια τέτοια προσπάθεια θα στόχευε στη συσχέτιση του χρόνου που 

αναλώνουν οι μανθάνοντες σε κάθε είδος αναπαράστασης με τα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης. Συνεπώς, 

στην περίπτωση της κωδικοποίησης των διαδικασιών που θα ακολουθούσαν οι 

μανθάνοντες, η αναδόμηση του εντύπου κωδικοποίησης προς την κωδικοποίηση της 

ενασχόλησης των ατόμων με κάθε είδος αναπαράστασης θα παρείχε την απαιτούμενη 

πληροφόρηση.  Σε σχέση με την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης σε κάθε μια από τις 

υφιστάμενες πειραματικές συνθήκες που έλαβαν χώρα στην παρούσα έρευνα, θα ήταν 

χρήσιμη η επέκταση των δεδομένων μέσα από την οπτικογράφηση περισσότερων 

πειραμάτων σε όλες τις ομάδες μανθανόντων που συμμετείχαν στην έρευνα. Ταυτόχρονα, 

η σύνδεση των επιδόσεων των ατόμων στα μεταπειραματικά δοκίμια με τις διαδικασίες 

που ακολούθησαν οι μανθάνοντες μέσα από την εφαρμογή κάθε είδους αναπαράστασης, 

θα επέκτεινε τη βάση δεδομένων συσχετίζοντας είδη αναπαραστάσεων, συγκεκριμένες 

διαδικασίες (μαθησιακές ή μη) και μαθησιακά αποτελέσματα.  

11.3.2.Ενσωμάτωση οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων στο πλαίσιο 
συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν πως η εφαρμογή των 

οπτικογραφημένων επιδείξεων εικονικών πειραμάτων στο πλαίσιο του υφιστάμενου 

ερευνητικού σχεδιασμού, συγκρινόμενη με την εφαρμογή του ΠΕΕ,  δεν στήριξε τη 

μαθησιακή διαδικασία στον ίδιο βαθμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οπτικογραφημένες 

επιδείξεις εικονικών πειραμάτων να μην αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στο πλαίσιο 

συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις όπου οι μανθάνοντες 

δυσκολεύτηκαν να ανακαλέσουν γνώσεις από τα πειράματα που διεξήγαγαν, η εφαρμογή 

οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων εικονικών πειραμάτων που ήδη είχαν διεξαχθεί, θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως υποστηρικτική διεργασία. Η ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία 

της αναφερόμενης εφαρμογής στηρίζεται στην αδυναμία των μανθανόντων να 
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επαναλαμβάνουν πειραματικές μετρήσεις κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων είτε λόγω 

χρονικών περιορισμών, είτε λόγω αποπροσανατολισμού τους από τη διαδικασία 

οικοδόμησης νοήματος κατά την οικοδόμηση των επεξηγήσεων. Σε περιπτώσεις όπου ο 

ΠΕΕ θα εξάλειφε οποιουσδήποτε χρονικούς περιορισμούς, πάλι θα ήταν αδύνατη η 

επανάληψη των πειραμάτων που θα προέκυπτε κυρίως ως ανάγκη από μανθάνοντες που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό υπόβαθρο ή χαμηλό επίπεδο ανάλυσης. Συνεπώς, η 

εφαρμογή των οπτικογραφημένων επιδείξεων των εικονικών πειραμάτων ως 

υποστηρικτική διεργασία, ενδεχομένως να επέφερε μαθησιακό όφελος σε ένα επικείμενο 

στοχευμένο συνδυασμό του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. Θα ήταν χρήσιμη η διεξαγωγή 

μελλοντικής έρευνας η οποία θα περιλάμβανε μια επιπρόσθετη πειραματική συνθήκη, 

όπου θα εφαρμοζόταν το ίδιο πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που 

εφαρμόστηκε σε αυτή την έρευνα. Η ενδεχόμενη σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

αναφερόμενης συνθήκης, με τα αποτελέσματα της συνθήκης του στοχευμένου 

συνδυασμού που διεξάχθηκε στην παρούσα έρευνα, μπορεί να οδηγήσει στην τεκμηρίωση 

της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής οπτικογραφημένων στιγμιοτύπων εικονικών 

πειραμάτων ως υποστηρικτικής διεργασίας στην ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης.    

11.3.3. Εφαρμογή πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ 
 

Το πλαίσιο συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα, 

παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, 

είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί και σε άλλα συγκείμενα των Φυσικών Επιστημών καθώς 

και σε άλλες πτυχές μάθησης (π.χ. ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας) ώστε να 

γενικευθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του σε αντίστοιχους συνδυασμούς ΠΠΕ και ΠΕΕ. 

Μέσα από τέτοιες προσπάθειες, ενδεχομένως να αναδειχθούν άλλες πτυχές ή παράγοντες 

που υπεισέρχονται στο πλαίσιο του συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, όπως 

παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα. Ταυτόχρονα, το ίδιο πλαίσιο συνδυασμού των δύο 

πειραματικών μέσων, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικίες, ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσο θα είναι εξίσου αποτελεσματικό σε διαφορετικό ακροατήριο από 

αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.   

 

Αναφορικά με τον ερευνητικό σχεδιασμό και τη διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκαν 

στη συγκεκριμένη έρευνα, ενδεχομένως κάποιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 

διαφορετικές ομάδες σε σχέση με την εφαρμογή των 2 πειραματικών μέσων να 

εξομαλύνθηκαν ως προς την εννοιολογική κατανόηση, λόγω των συζητήσεων που 
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διεξάγονταν με το διδακτικό προσωπικό στα σημεία ελέγχου του διδακτικού υλικού 

Φυσική με Διερώτηση. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να συνεισφέρει προς την 

αντιμετώπιση της αναφερόμενης κατάστασης μέσα από τη διερεύνηση της επίδρασης του 

κάθε πειραματικού μέσου ως προς την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης, είτε μετά από 

κάθε πείραμα, είτε μετά από ενότητες πειραμάτων/πειραματικών εργασιών χωρίς τη 

μεσολάβηση των συζητήσεων των μανθανόντων με το διδακτικό προσωπικό. Η 

διερεύνηση της εξέλιξης των ιδεών των ατόμων σε κάθε πείραμα χωριστά με την απουσία 

της συνεισφοράς των συζητήσεων του διδακτικού προσωπικού ενδέχεται να προσδώσει 

νέες προοπτικές προς την επέκταση του πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα. Παράλληλα, απαιτείται μελλοντική έρευνα η οποία 

θα προσανατολίζεται προς τη σύνδεση των διαδικασιών που ακολουθούν οι μανθάνοντες 

κατά την πειραματική διαδικασία με τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως προκύπτουν τόσο 

σε επίπεδο ομάδας όσο και σε ατομικό επίπεδο, ως προς την επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες.   

 

Συνολικά, αρκετά ερευνητικά αποτελέσματα υποστηρίζουν πως η συνεχής συνεργασία και 

η επαναδιαπραγμάτευση ιδεών των ατόμων δεν αποτελούν αποκλειστικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων σε ένα εικονικό περιβάλλον, αλλά αποτελούν στοιχεία  που 

παρατηρούνται κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση των μανθανόντων καθώς και 

εξωτερικών παραγόντων (π.χ. διδακτικό προσωπικό) και σε άλλα περιβάλλοντα 

πειραματισμού (βλ. Mikropoulos & Natsis, 2011). Τα αναφερόμενα στοιχεία έχουν 

αποδειχθεί ουσιαστικά για την επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης ανεξαρτήτως 

πειραματικής συνθήκης. Λαμβάνοντας υπόψη πως αυτά τα στοιχεία υποστηρίζονται από 

όλες τις πειραματικές συνθήκες που εφαρμόστηκαν στην παρούσα προσπάθεια, απαιτείται 

περεταίρω έρευνα που να εξετάζει τη διατήρηση της γνώσης που οικοδομείται μέσα από 

εικονικά περιβάλλοντα πειραματισμού ή μέσα από συνδυασμένη χρήση του ΠΠΕ και του 

ΠΕΕ. Μακροχρόνιες έρευνες (longitudinal) απαιτούνται για τη διερεύνηση της διατήρησης 

του εννοιολογικού περιεχομένου σε διάφορα συγκείμενα, το οποίο προκύπτει μέσα από 

την εφαρμογή τέτοιων πειραματικών συνθηκών που να ενσωματώνουν τα εικονικά 

εργαστήρια στο πλαίσιο του εργαστηριακού πειραματισμού στη βάση καθορισμένου 

μεθοδολογικού πλαισίου συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Δραστηριότητα

Πρόβλεψη 1 
Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία 2 
Άμεση παρατήρηση 3 
Επεξήγηση 4 
Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω 
διδακτικού υλικού 

5 

Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης διδακτικού 
προσωπικού 

6 

Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω 
απορίας/ερώτησης 

7 

Άσχετο 8 
   

Ποιος Μιλά Φοιτητές 1 
Διδακτικό προσωπικό  2 

   

Που είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλων εργασίας διδακτικού 
υλικού 

1 

Χρησιμοποίηση εικονικού εργαστηρίου 2 
Εκτέλεση πραγματικού πειράματος 3 
Συζήτηση 4 
Άσχετο 5 

   

Είδος Διαλόγου

Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για 
επιστημονικό περιεχόμενο 

1 

Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για 
επιστημονικό περιεχόμενο 

2 

Ερώτηση για επιστημονικό περιεχόμενο 3 
Επιστημονικά αποδεκτή δήλωση 4 
Επιστημονικά μη αποδεκτή δήλωση  5 
Σχόλιο επιστημονικού περιεχομένου 6 
Διάβασμα οδηγιών 7 
Άσχετο 8 
Διαδικαστικά-οργάνωση Εργασίας 9 
Ερώτηση για πειραματική διαδικασία 10 
Επιστημονικά αποδεκτή απάντηση για 
πειραματική διαδικασία 

11 

Επιστημονικά μη αποδεκτή απάντηση για 
πειραματική διαδικασία 

12 

Σχόλιο για πειραματική διαδικασία 13 
   

Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο πείραμα–επιστημονικά 
αποδεκτή 

1 

Προηγούμενο πείραμα–επιστημονικά μη 
αποδεκτή 

2 

Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–
επιστημονικά αποδεκτή γνώση 

3 

Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–
Επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση 

4 
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Τεκμηρίωση 
επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–έγκυρη 1 
Υφιστάμενο πείραμα–μη έγκυρη 2 
Προηγούμενο πείραμα–έγκυρη 3 
Προηγούμενο πείραμα–μη έγκυρη 4 
Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–έγκυρη 5 
Προηγούμενη γνώση/εμπειρία–μη έγκυρη 6 

   

Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά αποδεκτή πρόβλεψη 1 
Επιστημονικά μη αποδεκτή πρόβλεψη 2 
Κατάλληλη παρατήρηση 3 
Λανθασμένη παρατήρηση 4 
Επιστημονικά αποδεκτή επεξήγηση 5 
Επιστημονικά μη αποδεκτή επεξήγηση 6 

   

Είδος 
συζήτησης 

Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω 
διδακτικού υλικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο. 

1 

Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω 
διδακτικού υλικού για την πειραματική 
διαδικασία. 

2 

Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης διδακτικού 
προσωπικού για το επιστημονικό 
περιεχόμενο. 

3 

Συζήτηση  κατόπιν επέμβασης διδακτικού 
προσωπικού για την πειραματική 
διαδικασία. 

4 

Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω 
απορίας/ερώτησης για το επιστημονικό 
περιεχόμενο. 

5 

Συζήτηση με διδακτικό προσωπικό λόγω 
απορίας/ερώτησης για την πειραματική 
διαδικασία. 

6 

   
Εννοιολογική 
κατανόηση 
πριν από τη 
συζήτηση με το 
διδακτικό 
προσωπικό 

Επιστημονικά αποδεκτή ιδέα. 1 
Επιστημονικά αποδεκτή αλλά ελλιπής ιδέα.  2 
Επιστημονικά μη αποδεκτή ιδέα. 3 
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Περιγραφή του εντύπου κωδικοποίησης δεδομένων 

Κατηγορία Υποκατηγορία Περιγραφή  Κατηγορίας Παράδειγμα από απομαγνητοφωνημένο 
κείμενο 

Κωδικο
ποίηση 

Δραστηριότητα 

Πρόβλεψη 

Αναφορά σε υφιστάμενες ιδέες για την 
αναμενόμενη έκβαση ενός πειράματος. 
Αναφορά στην επικείμενη έκβαση του 
πειράματος υπό τους συγκεκριμένους 
όρους. 

Προβλέψτε τι θα βλέπατε στην οθόνη, αν 
αντικαθιστούσατε τους τρεις μικρούς 
λαμπτήρες με ένα νηματώδη λαμπτήρα.  
Λογικά δεν θα το βλέπαμε πιο έντονο; 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΟΕ3). 

1 

Συζήτηση για την 
πειραματική 
διαδικασία 

Συζήτηση που σχετίζεται με την πορεία 
εργασίας των μανθανόντων κατά την 
εκτέλεση του πειράματος.  

«Να το δωμάτιο. Άλλαξε την γωνιά 
πρόσπτωσης γιατί δεν το πιάνει όλο» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΠΟ4). 

2 

Άμεση παρατήρηση 

Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων 
μέσω των αισθήσεων κατά τη διεξαγωγή 
των πειραμάτων. 

«Άρα είναι μαύρο. Βάλε το πράσινο μόνο… 
βλέπεις το είναι μαύρο. Βάλε το κόκκινο τώρα. 
Βγήκε κόκκινο.» (Φοιτήτρια 3, Ομάδα Α, 
ΠΟ4). 

3 

Επεξήγηση 

Ερμηνεία και ανάλυση των πληροφοριών 
που συλλέγηκαν με βάση τις γνώσεις και 
τις απόψεις των μελών της ομάδας. 

Κυανό με ματζέντα. Το κυανό είναι που 
πράσινο και μπλε, η ματζέντα κόκκινο και 
μπλε άρα έχουμε δύο φορές το μπλε, κόκκινο 
και πράσινο. Κόκκινο και πράσινο κάνουν…εε 
τάχα εν να μια απόχρωση του μπλε ανοικτή. 
(Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΟΕ4). 

4 

Συζήτηση με 
διδακτικό προσωπικό 
σε χρονικό σημείο 
που καθορίζεται από 
το διδακτικό υλικό 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των 
ατόμων με ένα μέλος του διδακτικού 
προσωπικού, λόγω σημείου ελέγχου του 
διδακτικού υλικού (βλ. Φυσική με 
Διερώτηση, McDermott et al., 1996). 

«Τα δευτερεύοντα που προκύπτουν από 
αναμείξεις κυρίων στο φως ποια ήταν;» 
(Διδάσκων, Ομάδα Α, ΟΕ3). 5 

Συζήτηση  κατόπιν 
επέμβασης διδακτικού 

προσωπικού 

Συζήτηση ανάμεσα στο διδακτικό 
προσωπικό  και τους μανθάνοντες μετά 
από πρωτοβουλία του διδακτικού 

«Υπάρχει μια διαφορά εδώ σε σχέση με εκεί. 
Υπάρχει μια διαφορά.» (Διδάσκων, Ομάδα Α, 
ΟΕ3). 
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προσωπικού να εμπλακεί στις συζητήσεις 
των ομάδων. (π.χ. σε περιπτώσεις όπου 
παρατηρούνται δυσλειτουργίες στο 
πλαίσιο της διεξαγωγής των πειραμάτων 
και απαιτείται περεταίρω καθοδήγηση).  

Συζήτηση με 
διδακτικό προσωπικό 

λόγω απορίας 

Συζήτηση ανάμεσα στο διδακτικό 
προσωπικό  και τους μανθάνοντες μετά 
από διεξαγωγή αποριών των 
μανθανόντων είτε για το περιεχόμενο είτε 
για την πειραματική διαδικασία. 

«Βασικά εκάναμε το να συνδυάσουμε 2, να 
αφήσουμε μόνο 1 χρώμα ανοιχτό καταλάθος 
και βγήκε μαύρο και μείναμε και βλέπαμε. Δεν 
ξέρουμε τι έγινε.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, 
ΠΟ2). 

7 

Άσχετο 
Αναφορά σε οτιδήποτε άσχετο με την 
εργασία των φοιτητών στο 
πείραμα/μάθημα. 

«Που θα ξεκινήσεις πιάσε με ένα τηλέφωνο.» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΟΕ4). 8 

     

Ποιος Μιλά 

Φοιτητές 

Αναφορές των μανθανόντων στη 
συζήτηση. 

«Μπορεί να είναι και κυανό τούτο, μπορει να 
είναι και ματζέντα, αλλά πάλι θα βγει το κυανό 
και το ματζέντα.» (Φοιτήτρια 3, Ομάδα Α, 
ΠΟ2).

1 

Διδακτικό προσωπικό 
(ΔΠ) 

Αναφορές του διδακτικού προσωπικού 
στη συζήτηση. 

«Εδώ θα βάλετε τις διαφάνειες που θέλετε και 
θα πατάτε έλεγχος και μετά αφαιρείτε τις και 
βάζετε άλλες.» (Διδάσκων, Ομάδα Α, ΠΟ4). 

2 

     

Που είναι 
στραμμένη η 
προσοχή τους 

Συμπλήρωση φύλλων 
εργασίας 

Οι μανθάνοντες συμπληρώνουν τα  
φύλλα εργασίας τους με αναφορές 
συνήθως σε αυτά που γράφουν. 

«Πρέπει να μετρήσουμε και τα εκατοστόμετρα 
μετά του διαγράμματος.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα 
Α, ΟΕ3). 

1 

Χρήση εικονικού 
εργαστηρίου 

Οι μανθάνοντες χρησιμοποιούν το 
εικονικό εργαστήριο για τη διεξαγωγή 
των πειραμάτων.  

«Άναψε τα δύο κάτω φανάρια Μαρία μου για 
να τα καλύπτει η κόκκινη διαφάνεια.» 
(Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΟΕ4). 

2 

Εκτέλεση 
πραγματικού 

Οι μανθάνοντες εμπλέκονται με τη χρήση 
πραγματικών υλικών και διατάξεων για 

«Μην το βάλεις μέσα την μέση. Κράτα την 
οθόνη και φύε το πρώτο.. το δεύτερο… πρώτη 3 Γε
ώρ

γιο
ς Ο

λυ
μπ

ίου



825 
 

πειράματος τη διεξαγωγή των πειραμάτων. σκιά τούτη.. δεύτερη; (Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, 
ΟΕ3).» 

Συζήτηση 

Πραγματοποιείται συζήτηση είτε 
ανάμεσα στους φοιτητές, είτε ανάμεσα 
στους φοιτητές και το διδακτικό 
προσωπικό. 

«Ποιο άλλο εκάναμε; Έχεις πολλές μετρήσεις; 
Πόσες έχεις;» (Φοιτήτρια 3, Ομάδα Α, ΟΕ3). 
 4 

Άσχετο 

Αναφορά σε οτιδήποτε άσχετο με την 
εργασία των φοιτητών στο 
πείραμα/μάθημα. 

«Έκατσα και έκανα το τετράδιο εργασιών να 
φεύγει γιατί εν μπορούσα, και εν μπορούσα να 
σκεφτώ την άσκηση στο τετράδιο εργασιών.» 
(Φοιτήτρια 3, Ομάδα Α, ΠΟ2). 

5 

     

Είδος Διαλόγου 

Επιστημονικά 
αποδεκτή απάντηση 
για επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Δήλωση που προκύπτει μετά από 
ερώτηση για το επιστημονικό 
περιεχόμενο και αφορά σε επιστημονικά 
αποδεκτή γνώση. 

«Τα πρώτα δευτερεύοντα χρώματα που 
προκύπτουν από την ανάμειξη των κύριων 
χρωμάτων στο φως είναι η ματζέντα, το κυανό 
και το κίτρινο.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΟΕ4). 

1 

Επιστημονικά μη 
αποδεκτή απάντηση 
για επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Δήλωση που προκύπτει μετά από 
ερώτηση για το επιστημονικό 
περιεχόμενο, και αφορά σε επιστημονικά 
μη αποδεκτή γνώση. 

«Βασικά το φίλτρο χρώμα… βασικά το… η 
οθόνη χρωματίζεται ανάλογα με το χρώμα του 
φίλτρου.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΠΟ2). 2 

Ερώτηση για 
επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Ερώτηση που αναφέρεται σε 
επιστημονικό περιεχόμενο και 
υποβάλλεται είτε από τους μανθάνοντες 
είτε από το διδακτικό προσωπικό. 

«Στην αρχή εγώ είπα χωρίζει το φως σε 
διάφορα χρώματα αλλά μετά είπαμε προσθέτει 
γιατί σκεφτήκαμε ότι το φως είναι άσπρο. 
Γίνεται να φωτίζει το άσπρο;… Εεε να χωρίζει 
το άσπρο χρώμα;» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, 
ΟΕ3). 

3 

Επιστημονικά 
αποδεκτή δήλωση 

Δήλωση που αντικατοπτρίζει άποψη 
μανθανόντων που αφορά άμεσα στο 
εννοιολογικό περιεχόμενο και στηρίζεται 
σε επιστημονικά αποδεκτή γνώση. 
 

«Το κόκκινο και το πράσινο στο φως, κίτρινο.» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α,ΟΕ3). 

4 Γε
ώρ
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Επιστημονικά μη 
αποδεκτή δήλωση 

Δήλωση που αντικατοπτρίζει άποψη 
μανθανόντων που αφορά άμεσα στο 
εννοιολογικό περιεχόμενο και στηρίζεται 
σε επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση. 

«Το ματζέντα προέρχεται από την ακτίνα του 
κόκκινου και του πράσινου.» (Φοιτήτρια 1, 
Ομάδα Α, ΠΟ4). 5 

Σχόλιο 

Αναφορά ουδέτερη ως προς το 
εννοιολογικό περιεχόμενο και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε θέση, ούτε 
υποστηρίζει κάποια συγκεκριμένη ιδέα. 

Τάχα δεν το βλέπουμε; Δεν γίνεται αφού είναι 
φως. (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΟΕ4). 6 

Διάβασμα οδηγιών 

Διάβασμα των οδηγιών του διδακτικού 
υλικού από τους μανθάνοντες. 

«Αυτό το πείραμα θα πρέπει να γίνει σε 
συσκοτισμένο δωμάτιο. Ρυθμίστε 3 φανάρια, 
χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαφάνειες, 
ώστε το καθένα να εκπέμπει ένα κύριο χρώμα 
φωτός (τα τρία χρώματα φωτός να είναι 
διαφορετικά).» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΠΟ4). 

7 

Άσχετο Αναφορά άσχετη ως προς το περιεχόμενο 
του πειράματος/μαθήματος.  

«Δεν ξέρω αυτό το πράγμα το έχω χάσει 
εντελώς.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Β, ΠΟ3). 8 

Διαδικαστικά-
Οργάνωση Εργασίας 

Αναφορά στη διαδικασία εκτέλεσης του 
πειράματος, καθώς και στην όλη 
οργάνωση της ομάδας σε διαδικαστικά 
ζητήματα. 

«Κυρία θέλουμε συζήτηση.» (Φοιτήτρια 1, 
Ομάδα Α, ΟΕ4). 9 

Ερώτηση για 
πειραματική 
διαδικασία 

Ερώτηση που αναφέρεται στην 
πειραματική διαδικασία που ακολουθούν 
οι μανθάνοντες και υποβάλλεται είτε από 
τους μανθάνοντες είτε από το διδακτικό 
προσωπικό. 

«Είναι κόκκινο το φίλτρο που έβαλες;» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΠΟ4). 

10 

Επιστημονικά 
αποδεκτή απάντηση 
για πειραματική 
διαδικασία 

Δήλωση που προκύπτει μετά από 
ερώτηση για την πειραματική διαδικασία 
και αφορά σε επιστημονικά αποδεκτή 
αντίληψη. 

«Βάλαμε τούτα τα τρία μαζί χωρίς το φίλτρο.» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΟΕ4). 11 

Επιστημονικά μη 
αποδεκτή απάντηση 

Δήλωση που προκύπτει μετά από 
ερώτηση για την πειραματική διαδικασία 

«Η διάταξη που είχαμε στη διάθεση μας ήταν 
τα φανάρια με τα χρώματα.» (στη διάταξη των 12 Γε
ώρ
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για πειραματική 
διαδικασία 

και αφορά σε επιστημονικά μη αποδεκτή 
αντίληψη. 

χρωματικών φίλτρων) (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Β, 
ΠΟ4). 

Σχόλιο για 
πειραματική 
διαδικασία. 

Αναφορά ουδέτερη ως προς την 
πειραματική διαδικασία και δεν λαμβάνει 
οποιαδήποτε θέση, ούτε υποστηρίζει 
κάποια συγκεκριμένη θέση. 

«Με μπλε και πράσινο εκάναμε το πείραμα.» 
(Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, ΟΕ4). 13 

     

Τεκμηρίωση 
Πρόβλεψης 

Προηγούμενο 
Πείραμα – 

Επιστημονικά 
αποδεκτή γνώση 

Αναφορά σε προηγούμενο πείραμα του 
διδακτικού υλικού τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της πρόβλεψης του 
πειράματος. 

«Όπως είδαμε και προηγουμένως που είχαμε 2 
λαμπτήρες και είχε 2 φωτεινές κηλίδες και 
τώρα έτσι θα ήταν να ήταν. Λογικά. (πείραμα 
με 3 σημειακούς λαμπτήρες).» (Φοιτήτρια 1, 
Ομάδα Β, ΠΟ3). 

1 

Προηγούμενο πείραμα 
– επιστημονικά μη 
αποδεκτή γνώση 

Αναφορά σε προηγούμενο πείραμα του 
διδακτικού υλικού τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της πρόβλεψης του 
πειράματος. 

«Βασικά έβαλα την κάθε ακτίνα να περνά από 
τη γωνιά του τριγώνου και να έρχεται και 
πρόκειται να σχηματίζεται τρίγωνο (στην 
περίπτωση νηματώδη λαμπτήρα).» (Φοιτήτρια 
1, Ομάδα Α, ΟΕ4). 

2 

Προηγούμενη 
γνώση/εμπειρία – 
επιστημονικά 

αποδεκτή γνώση 

Αναφορά σε προηγούμενη γνώση (από 
προηγούμενα χρόνια) τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της πρόβλεψης του 
πειράματος. 

«Το ματζέντα είναι το ροζ και το κυανό είναι 
το γαλάζιο.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Β, ΠΟ4). 

3 

Προηγούμενη 
γνώση/εμπειρία – 
επιστημονικά μη 
αποδεκτή γνώση 

Αναφορά σε προηγούμενη γνώση (από 
προηγούμενα χρόνια) τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της πρόβλεψης του 
πειράματος. 

«Ναι και τούτη η σκιά που είναι 127 cm. 
Δηλαδή 1m = 1000cm.» (Φοιτήτρια 2, Ομάδα 
Β, ΠΟ4). 4 Γε
ώρ
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Τεκμηρίωση 
Επεξήγησης 

Υφιστάμενο πείραμα–
έγκυρη 

Αναφορά σε δεδομένα από το πείραμα 
που εκτελείται υποστηρίζοντας 
επιστημονικά αποδεκτή εξήγηση. Οι 
μανθάνοντες βρίσκονται στο στάδιο της 
επεξήγησης του πειράματος. 

«Τελικά είπαμε ότι η λειτουργία των 
χρωματικών φίλτρων είναι να αφαιρούν χρώμα 
από την άποψη ότι απορροφούν τα χρώματα 
που…(επεξηγεί με παραδείγματα).» (Φοιτήτρια 
2, Ομάδα Α, ΠΟ2). 

1 

Υφιστάμενο πείραμα–
μη έγκυρη 

Αναφορά σε δεδομένα από το πείραμα 
που εκτελείται υποστηρίζοντας 
επιστημονικά μη αποδεκτή εξήγηση. Οι 
μανθάνοντες βρίσκονται στο στάδιο της 
επεξήγησης του πειράματος. 

Το πρίσμα προσθέτει φως. Γιατί αν είχαμε το 
φως μόνο του υποτίθεται δεν θα βλέπαμε 
τίποτε. Ενώ μόλις βάλαμε το πρίσμα είδαμε 
χρώματα άρα προσθέτει. 
(Φοιτήτρια 3, Ομάδα Α, ΟΕ3). 

2 

Προηγούμενο 
πείραμα–έγκυρη 

Αναφορά σε δεδομένα από προηγούμενο 
πείραμα τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της επεξήγησης του 
πειράματος. 

«Το μέρος που δεν καλύπτεται από το φίλτρο 
που δεν καλύπτεται στην οθόνη από το φίλτρο 
αναμιγνύεται με το κόκκινο και με το πράσινο 
και βγαίνει κίτρινο.» (Φοιτήτρια 3, Ομάδα Β, 
ΠΟ3). 

3 

Προηγούμενο 
πείραμα–μη έγκυρη 

Αναφορά σε δεδομένα από προηγούμενο 
πείραμα τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της επεξήγησης του 
πειράματος. 

«Για να είναι 2 τρίγωνα όμοια πρέπει να έχουν 
ίσες πλευρές.» (Φοιτήτρια 2, Ομάδα Β, ΠΟ4). 

4 

Προηγούμενη 
γνώση/εμπειρία–

έγκυρη 

Αναφορά σε προηγούμενη γνώση (από 
προηγούμενα χρόνια) τεκμηριώνοντας με 
επιστημονικά αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της επεξήγησης του 
πειράματος. 

«Τα χρώματα στο φως είναι κόκκινο, μπλε και 
πράσινο, αφού στο computer είναι τα RGB. 
Red, green blue.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Β, 
ΠΟ4). 5 

Προηγούμενη 
γνώση/εμπειρία – μη 

Αναφορά σε προηγούμενη γνώση (από 
προηγούμενα χρόνια) τεκμηριώνοντας με 

«Τα κύρια χρώματα στο φως είναι το κίτρινο, 
το μπλε και το κόκκινο.» (Φοιτήτρια 3, Ομάδα 6 Γε
ώρ
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έγκυρη επιστημονικά μη αποδεκτή γνώση την 
απάντηση. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της επεξήγησης του 
πειράματος. 

Β, ΠΟ3). 

     

Επιστημονικά 
αποδεκτή ή όχι 
διαδικασία 

Επιστημονικά 
αποδεκτή πρόβλεψη 

Διεξαγωγή επιστημονικά αποδεκτής 
πρόβλεψης. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της πρόβλεψης του 
πειράματος. 

Όταν προσθέτουμε 3 λαμπτήρες  παράλληλα 
σχηματίζονται 3 φωτεινές κηλίδες απέναντι. 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Β, ΠΟ3). 1 

Επιστημονικά μη 
αποδεκτή πρόβλεψη 

Διεξαγωγή επιστημονικά μη αποδεκτής 
πρόβλεψης. Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της πρόβλεψης του 
πειράματος. 

«Μπλε με κυανό απλά το μπλε θα γίνει πιο 
μπλε.» (Φοιτήτρια 2, Ομάδα Β, ΠΟ4). 2 

Κατάλληλη 
παρατήρηση 

Αναφορά στις κατάλληλες παρατηρήσεις 
(διεξαγωγή αναμενόμενων 
παρατηρήσεων με βάση την κατάλληλη 
εκτέλεση του πειράματος). Οι 
μανθάνοντες βρίσκονται στο στάδιο της 
παρατήρησης του πειράματος 

«Τα κύρια χρώματα αφήνουν  μόνο τον εαυτό 
τους να περάσει, ενώ τα δευτερεύοντα 
χρώματα αφήνουν τον εαυτό τους και τα κύρια 
χρώματα από τα οποία προκύπτει.» (Φοιτήτρια 
2, Ομάδα Α, ΠΟ4). 

3 

Λανθασμένη 
παρατήρηση 

Αναφορά σε λανθασμένες παρατηρήσεις 
(διεξαγωγή λανθασμένων παρατηρήσεων 
με βάση την ακατάλληλη εκτέλεση του 
πειράματος). Οι μανθάνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο της παρατήρησης του 
πειράματος. 

«Τι βάλαμε; Κυανό όχι μπλε. Όχι μπλε και 
πράσινο. Πρασινίζει; Λαχανί; Ναι λαχανί.» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΠΟ4). 4 

Επιστημονικά 
αποδεκτή επεξήγηση 

Οικοδόμηση μιας επιστημονικά 
αποδεκτής επεξήγησης. Οι μανθάνοντες 
βρίσκονται στο στάδιο της επεξήγησης 
του πειράματος. 

«Ναι βασικά εδώ που είναι πράσινο παιδιά 
είναι επειδή έρχονται μόνο οι ακτίνες του 
πράσινου.» (Φοιτήτρια 2, Ομάδα Α, ΠΟ2). 5 

Επιστημονικά μη 
αποδεκτή επεξήγηση 

Οικοδόμηση μιας επιστημονικά μη 
αποδεκτής επεξήγησης. Οι μανθάνοντες 

«Δεν μπορούμε να κάνουμε μείγμα με 2 από τα 
αρχικά χρώματα το οποίο να έχει το ίδιο χρώμα 6 Γε
ώρ
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βρίσκονται στο στάδιο της επεξήγησης 
του πειράματος. 

με ένα από τα άλλα αρχικά χρώματα γιατί είναι 
πολύ διαφορετικά τα χρώματα μεταξύ τους.» 
(Φοιτήτρια 2, Ομάδα Β,ΠΟ3). 

     

Είδος 
Συζήτησης 

Συζήτηση με 
διδακτικό προσωπικό 
λόγω διδακτικού 
υλικού για το 
επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Συζήτηση που προκύπτει λόγω του 
σημείου ελέγχου του διδακτικού υλικού 
για το επιστημονικό περιεχόμενο. 

«Πράσινο, μπλε, κόκκινο. Εκεί που κατάφερνε 
να περάσει το φως και να μην χτυπήσει πάνω 
στη διαφάνεια φαινόταν. Εκεί που χτυπούσε 
πάνω στη διαφάνεια δεν φαινόταν. Εκεί που 
κατάφερνε το πράσινο να περάσει πάνω από τη 
διαφάνεια, φαινόταν πράσινο, ενώ το κόκκινο 
που κατάφερνε να περάσει από τη διαφάνεια, 
φαινόταν πάνω στην οθόνη και ήταν και το 
μπλε που άμα χτυπούσε πάνω στη διαφάνεια 
δεν περνούσε από τη διαφάνεια ενώ άμα 
περνούσε πάνω από τη διαφάνεια χτυπούσε 
πάνω στην οθόνη. Και εκεί που έσμιγαν  
φαίνονταν τα συμπληρωματικά τους και μέσα 
στη μέση το κόκκινο.» (Φοιτήτρια 1, Ομάδα Α, 
ΠΟ4). 

1 

Συζήτηση με 
διδακτικό προσωπικό 
λόγω διδακτικού 
υλικού για την 
πειραματική 
διαδικασία 

Συζήτηση που προκύπτει λόγω του 
σημείου ελέγχου του διδακτικού υλικού 
για την πειραματική διαδικασία. 

«Είχαμε 3 πηγές που εκπέμπουν φως σε μια 
οθόνη. Κόκκινο, μπλε και κόκκινο και είδαμε 
την τομή τους, των 2 κυρίων και 3 και μετά 
των 3.» (Φοιτήτρια 3, Ομάδα Α, ΠΟ4). 2 

Συζήτηση  κατόπιν 
επέμβασης διδακτικού 
προσωπικού για το 
επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Συζήτηση που προκύπτει λόγω 
επέμβασης του διδακτικού προσωπικού 
στις εργασίες των μανθανόντων για το 
επιστημονικό περιεχόμενο. 

«Πρόβλεψη θέλω και θα το δοκιμάσετε τώρα. 
Κλείστα όλα τα φανάρια, βάλε κυανή 
ακτινοβολία. Στο μεσαίο βάλε κυανή 
ακτινοβολία, τα άλλα να είναι κλειστά και πριν 
το ανοίξεις περιμένω την πρόβλεψη σας.» 
(Διδάσκων, Ομάδα Α, ΠΟ2). 
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Συζήτηση  κατόπιν 
επέμβασης διδακτικού 
προσωπικού για την 

πειραματική 
διαδικασία 

Συζήτηση που προκύπτει λόγω 
επέμβασης του διδακτικού προσωπικού 
στις εργασίες των μανθανόντων για την 
πειραματική διαδικασία. 

«Εισηγούμαι τη ματζέντα να την αφήσετε 
τελευταία.» (Διδάσκων, Ομάδα Β, ΠΟ4). 

4 

Συζήτηση με 
διδακτικό προσωπικό 

λόγω 
απορίας/ερώτησης για 

το επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Συζήτηση που προκύπτει με το διδακτικό 
προσωπικό λόγω αποριών ή ερωτήσεων 
των μανθανόντων για το επιστημονικό 
περιεχόμενο.  

Άρα επιστρέφουμε στο παράδειγμα που σας 
είπα πριν λίγο. Σας είπα ότι έχετε μπλε φως, 
δεν έχετε το λευκό αυτή τη στιγμή και βάζετε 
κόκκινο φίλτρο. (Διδάσκων, Ομάδα Α, ΟΕ3). 5 

Συζήτηση με 
διδακτικό προσωπικό 

λόγω 
απορίας/ερώτησης για 

την πειραματική 
διαδικασία 

Συζήτηση που προκύπτει με το διδακτικό 
προσωπικό λόγω αποριών ή ερωτήσεων 
των μανθανόντων για την πειραματική 
διαδικασία. 

«Κύριε πόσα πρέπει περίπου; Κύριε… πόσες 
αναμείξεις πρέπει να κάνουμε;» (Φοιτήτρια 3, 
Ομάδα Β, ΠΟ4). 6 

     

Εννοιολογική 
κατανόηση πριν 

από τη 
συζήτηση με το 
Διδακτικό 
Προσωπικό. 

Επιστημονικά 
αποδεκτή ιδέα 

Η εννοιολογική κατανόηση της ομάδας 
για το υπό μελέτη πείραμα βασίζεται 
στην επιστημονικά αποδεκτή ιδέα του 
πειράματος (στο τέλος του πειράματος, 
πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό 
προσωπικό). 

«Τα τρία κύρια χρώματα στο φως είναι το 
πράσινο, το κόκκινο και το μπλε. Τα 
δευτερεύοντα χρώματα του φωτός είναι τα 
κύρια χρώματα των βαφών και ισχύει και το 
αντίθετο.» (Ομάδα Α, ΠΟ2). 

1 

Επιστημονικά 
αποδεκτή αλλά 
ελλιπής ιδέα 

Η εννοιολογική κατανόηση της ομάδας 
για το υπό μελέτη πείραμα βασίζεται 
μερικώς στην επιστημονικά αποδεκτή 
ιδέα του πειράματος (στο τέλος του 
πειράματος, πριν από τη συζήτηση με το 
διδακτικό προσωπικό). Δεν αναφέρονται 
με κατάλληλο τρόπο όλες οι πτυχές της 

«Το πρίσμα διαχωρίζει το λευκό φως σε 
διάφορες έγχρωμες ακτινοβολίες. Τα 
χρωματικά φίλτρα είτε προσθέτουν είτε 
αφαιρούν χρώματα στο φως.»  (Ομάδα Α, 
ΟΕ3). 

2 
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κατανόησης στο πείραμα και δεν 
παρουσιάζεται ολοκληρωμένο σκεπτικό. 

Επιστημονικά μη 
αποδεκτή ιδέα 

Η εννοιολογική κατανόηση της ομάδας 
για το υπό μελέτη πείραμα βασίζεται σε 
επιστημονικά μη αποδεκτή ιδέα του 
πειράματος (στο τέλος του πειράματος, 
πριν από τη συζήτηση με το διδακτικό 
προσωπικό). Παρουσιάζονται 
εναλλακτικές ιδέες στην παρουσίαση της 
επεξήγησης. 

«Τα χρωματικά φίλτρα και το πρίσμα έχουν 
περίπου τον ίδιο ρόλο γιατί και τα 2 επιτρέπουν 
να περάσει το φως… αν είναι το φως 
επιτρέπουν να περάσει το φως. Aς πούμε 
επιτρέπει να περάσει το φως αν είναι βασικά το 
βασικό, αν είναι  δευτερεύον το δευτερεύον.» 
(Ομάδα Β, ΠΟ3). 

3 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
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Επιλεγμένα οπτικογραφημένα πειράματα6 που κωδικοποιήθηκαν με 
βάση τις εργασίες των μανθανόντων 

 
Πείραμα 1.7-1.8 
 
Θεωρήστε ότι το πείραμα αυτό εκτελείται σε συσκοτισμένο δωμάτιο. Ένα διάφραγμα 

τοποθετείται μεταξύ δύο μικρών λαμπτήρων και μιας οθόνης, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προβλέψτε τι θα δείτε στην οθόνη.  Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Προβλέψτε τι θα βλέπατε στην οθόνη, αν προσθέτατε ένα τρίτο λαμπτήρα παράλληλα με 

τη μπαταρία και στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τους άλλους δύο λαμπτήρες.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Προβλέψτε τι θα βλέπατε στην οθόνη, αν 

αντικαθιστούσατε τους τρεις μικρούς 

λαμπτήρες με ένα νηματώδη λαμπτήρα.  

Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                 
6 Υιοθετήθηκαν με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education 
Group, 1992, Physics by Inquiry, Wiley, NY. 
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Προμηθευτείτε ένα τέτοιο λαμπτήρα και ελέγξτε την πρόβλεψή σας. Περιγράψτε με ποιο 

τρόπο η παρατήρησή σας υποστηρίζει τη δήλωση ότι “ένας νηματώδης λαμπτήρας μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια σειρά από μικρούς λαμπτήρες τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον 

άλλο”. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Προβλέψτε τι θα βλέπατε στην οθόνη, αν δύο νηματώδεις λαμπτήρες διατάσσονταν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν μια πηγή φωτός σε σχήμα Τ,  Σχεδιάστε ένα διάγραμμα, 

για να εξηγήσετε την πρόβλεψή σας. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 
Σχεδιάστε ένα διάγραμμα πλάγιας όψης και ένα διάγραμμα κάτοψης, για να εξηγήσετε το 

συλλογισμό σας. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Άσκηση 1.8 

 

Υποθέστε ότι το πείραμα αυτό γίνεται σε συσκοτισμένο δωμάτιο. Σε αυτό το πείραμα θα 

κάνετε διάφορες προβλέψεις. Αν βρείτε ότι οι προβλέψεις σας είναι λανθασμένες, 

προσπαθήστε να εντοπίσετε το λάθος στον τρόπο που σκεφτήκατε, προτού προχωρήσετε 

στην επόμενη πρόβλεψη. 

 

Προβλέψτε τι θα δείτε στην οθόνη, όταν ένας μικρός λαμπτήρας 

τοποθετηθεί δίπλα από την κορυφή ενός νηματώδους 

λαμπτήρα, ώστε και οι δύο λαμπτήρες να βρίσκονται 

μπροστά από ένα διάφραγμα με τριγωνική οπή, όπως 

φαίνεται στο σχήμα δεξιά. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

 

 

 

Προβλέψτε τι θα βλέπατε στην οθόνη, αν η οπή στο διάφραγμα 

είχε σχήμα αστεριού. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

 

 

 
 Συζητήστε τα αποτελέσματα σας με ένα 
μέλος του διδακτικού προσωπικού. 
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Πείραμα 2.2 
 

Θεωρήστε ότι μια ράβδος τοποθετείται σε απόσταση 30 cm από το φανάρι και μια 

κατακόρυφη οθόνη τοποθετείται σε απόσταση 20 cm πίσω από τη ράβδο. Αν h είναι το 

ύψος της ράβδου, σχεδιάστε το διάγραμμα της διάταξης, υπό κλίμακα, και προβλέψτε το 

μήκος της σκιάς της ράβδου. 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ετοιμάστε την πειραματική διάταξη και ελέγξτε την πρόβλεψή σας. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Υποθέστε ότι ανάβετε ακόμη ένα φανάρι πάνω από το πρώτο φανάρι. Τι νομίζετε ότι θα 

παρατηρήσετε; Σχεδιάστε ένα διάγραμμα πιο κάτω απεικονίζοντας τις ιδέες σας για τις 

παρατηρήσεις που θα κάνετε στην οθόνη. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ετοιμάστε τη διάταξη και ελέγξετε πειραματικά την πρόβλεψη σας. 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 Συζητήστε τα αποτελέσματα σας με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού. 
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Πείραμα 3.1. 
 

Έχετε στη διάθεση σας τις εξής βαφές: κυανό, ματζέντα και κίτρινο. Πριν ξεκινήσετε το 

πείραμα, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε πώς ονομάζεται το κάθε χρώμα που 

έχετε στη διάθεσή σας. 

 
Α) Ερευνήστε τι συμβαίνει, όταν αναμείξετε δύο ή περισσότερα χρώματα.  Καταγράψτε τα 

αποτελέσματά σας.   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Πειραματιστείτε με την ανάμειξη χρωμάτων σε διάφορες αναλογίες.  Eπαναλάβετε τη 

διαδικασία αυτή, μέχρι να είστε σε θέση να γνωρίζετε το χρώμα που θα προκύψει, όταν 

αναμείξετε δύο οποιαδήποτε χρώματα.  Κατασκευάσετε έναν πίνακα, για να 

καταχωρήσετε τα αποτελέσματά σας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 ΚΥΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΑΤΖΕΝΤΑ 
ΚΥΑΝΟ    
ΜΑΤΖΕΝΤΑ    
ΚΙΤΡΙΝΟ    

B.Μπορείτε να κάνετε ένα μείγμα με δύο από τα αρχικά χρώματα, το οποίο να έχει το ίδιο 

χρώμα με ένα από τα άλλα αρχικά χρώματα; Αν δεν μπορείτε εξηγήστε γιατί νομίζετε πως 

συμβαίνει αυτό. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Πώς μπορείτε να φτιάξετε γκρίζο ή μαύρο χρώμα χρησιμοποιώντας τα αρχικά χρώματα; 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Μπορείτε να φτιάξετε γκρίζο ή μαύρο χρώμα αναμειγνύοντας μόνο δύο από τα αρχικά 

χρώματα;   

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός διαφορετικών χρωμάτων που χρειάζεται, για να 

φτιάξετε καθένα από τα άλλα χρώματα βαφών που γνωρίζετε;  Ποια χρώματα θα 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στην κάθε περίπτωση; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Eπειδή τα χρώματα κυανό, ματζέντα και κίτρινο μπορούν να αναμειχθούν, για να 

σχηματίσουν ένα μεγάλο εύρος χρωμάτων, ονομάζονται κύρια χρώματα βαφών.  Όταν δύο 

κύρια χρώματα αναμειγνύονται σε συγκεκριμένες αναλογίες, τα χρώματα που προκύπτουν 

ονομάζονται δευτερεύοντα χρώματα βαφών.  Στο πείραμα που ακολουθεί, θα 

ερευνήσουμε τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα κύρια και δευτερεύοντα χρώματα. 

(Σημείωση:  Oι ζωγράφοι συχνά χρησιμοποιούν άλλα χρώματα ως κύρια.  Η διαφορά 

ανάμεσα στα δύο συστήματα επιλογής θα συζητηθεί αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο). 

 

Πείραμα 4.1 
 

Αυτό το πείραμα θα πρέπει να γίνει σε ένα συσκοτισμένο δωμάτιο. Για να δημιουργήσετε 

μια έγχρωμη δέσμη φωτός, τοποθετήστε μια έγχρωμη διαφάνεια στην πορεία μιας δέσμης 

λευκού φωτός.  Για το πείραμα αυτό θα χρειαστείτε διαφάνειες στα εξής χρώματα:  μπλε, 

κυανό, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο και κίτρινο. 

 

Α) Δοκιμάστε να δημιουργήσετε διαφορετικά χρώματα φωτός. Όταν το κάνετε 

προσπαθήστε να αναμείξετε διαφορετικές δέσμες φωτός στην οθόνη. Τι παρατηρείτε; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Β) Ρυθμίστε ένα φανάρι να εκπέμπει κόκκινο φως. Ακολούθως ρυθμίστε ένα δεύτερο 

φανάρι να εκπέμπει πράσινο φως. Υποθέστε ότι αναμειγνύονται οι δύο δέσμες φωτός. 

Προτού ανάψετε τα φανάρια κάνετε μια πρόβλεψη για το τι αναμένετε να παρατηρήσετε 

στην οθόνη. 
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_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ελέγξετε πειραματικά τις προβλέψεις σας και καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Γ)Επαναλάβετε το μέρος Β αυτού του πειράματος χρησιμοποιώντας όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς των διαφανειών που έχετε στη διάθεσή σας.  Καταγράψτε τις παρατηρήσεις 

σας.  

 

Kαθώς πειραματίζεστε, προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: Μπορείτε 

να διασταυρώσετε δύο έγχρωμες δέσμες φωτός, ώστε να δημιουργήσετε ένα χρώμα που να 

είναι το ίδιο με το χρώμα με ένα από τα 6 χρώματα των διαφανειών; (Χρησιμοποιήστε σε 

κάθε παρατήρηση τα 2 φανάρια, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε το χρώμα που παράγεται 

από τη διασταύρωση με κάποιο από τα χρώματα που παρουσιάζονται στις ιδιότητες ενός 

τρίτου φαναριού στο οποίο τοποθετείται κάποια έγχρωμη διαφάνεια).  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Υπάρχουν οποιαδήποτε χρώματα ακτίνων φωτός, τα οποία συμπεριφέρονται ως κύρια με 

την έννοια των κυρίων χρωμάτων στις βαφές;  Εξηγήστε. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ποια είναι τα κύρια χρώματα του φωτός; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Τα κύρια χρώματα του φωτός  είναι τα ίδια με τα κύρια χρώματα των βαφών; 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ποια είναι τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

Τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός είναι τα ίδια με τα δευτερεύοντα χρώματα των 

βαφών; 

________________________________________________________________________ 

Ποιο χρώμα προκύπτει, αν αναμείξετε όλα τα κύρια χρώματα του φωτός; 

________________________________________________________________________ 

Ποιο χρώμα προκύπτει, όταν αναμείξετε όλα τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός; 

________________________________________________________________________ 

 
 Συζητήστε τα αποτελέσματα σας με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού. 

 
Πείραμα 4.4. 
 
Α) Αυτό το πείραμα θα πρέπει να γίνει σε συσκοτισμένο δωμάτιο. Ρυθμίστε 3 φανάρια, 

χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαφάνειες, ώστε το καθένα να εκπέμπει ένα κύριο 

χρώμα φωτός (τα τρία χρώματα φωτός να είναι διαφορετικά). Τοποθετήστε σε απόσταση 

30 cm μια κόκκινη διαφάνεια μπροστά από κάθε έγχρωμη δέσμη φωτός. Καταγράψτε τις 

παρατηρήσεις σας.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Β) Προμηθευτείτε ένα οπτικό πρίσμα ή ένα οπτικό φράγμα από ένα μέλος του διδακτικού 

προσωπικού.  Τοποθετήστε το πρίσμα ή το οπτικό φράγμα στην πορεία μιας δέσμης φωτός 

από το κουτί φωτός.  Πειραματιστείτε με τον προσανατολισμό τόσο του πρίσματος όσο 

και της φωτεινής δέσμης, μέχρι να δείτε ένα ουράνιο τόξο από χρώματα.  Aυτή η σειρά 

χρωμάτων ονομάζεται φάσμα χρωμάτων. Εμφανίζονται όλα τα κύρια χρώματα του φωτός 

στο φάσμα; 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Εμφανίζονται όλα τα δευτερεύοντα χρώματα του φωτός στο φάσμα; 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Εάν τοποθετήσετε μια έγχρωμη διαφάνεια ανάμεσα στην οθόνη και το πρίσμα (ή το 

οπτικό φράγμα) τι αναμένετε να παρατηρήσετε;  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Περιγράψτε πώς αλλάζει αυτό που βλέπετε στην οθόνη, όταν μια διαφάνεια τοποθετείται 

στην πορεία της δέσμης φωτός.  Υπάρχει διαφορά, αν η διαφάνεια τοποθετηθεί μπροστά ή 

πίσω από το πρίσμα (ή το οπτικό φράγμα); 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Γ)Ποια φαίνεται να είναι η λειτουργία των διαφανειών: “προσθέτουν” ή “αφαιρούν” 

χρώμα από το φως;  Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ποια φαίνεται να είναι η λειτουργία του πρίσματος ή του οπτικού φράγματος: χωρίζει το 

φως σε διάφορα χρώματα ή προσθέτει χρώματα στο φως;  Εξηγήστε.  Πώς μπορείτε να 

διαχωρίσετε μεταξύ αυτών των δύο επιλογών, χρησιμοποιώντας ένα οπτικό φράγμα και 

έγχρωμες διαφάνειες; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Συζητήστε τα αποτελέσματα σας με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού. 
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ΔΟΚΙΜΙΑ 
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ7 
Διαγνωστικό δοκίμιο  1 

  
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________ 
Ημερομηνία: _________________________________________________________ 
Εργαστήριο:__________________________________________________________ 
 
1. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να δει ένα αντικείμενο; 
Να καταγράψετε όσες περισσότερες προϋποθέσεις μπορείτε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Φανταστείτε ότι κάποιος φίλος σας βρίσκεται σε ένα μακρύ σκοτεινό διάδρομο και 
εσείς βρίσκεστε σε μια από τις πόρτες που ανοίγουν στο διάδρομο. Βλέπετε προς το 
διάδρομο. Ο φίλος σας κρατάει ένα φανάρι που εκπέμπει μια λεπτή δέσμη φωτός κατά 
μήκος του διαδρόμου. Δεν υπάρχει κανενός είδους άλλος φωτισμός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 
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Θα μπορούσατε να πείτε κατά πόσο σε μια συγκεκριμένη στιγμή το φανάρι είναι 
αναμμένο ή όχι; Αν ναι, πώς; Τί θα βλέπατε που θα σας έδινε αυτή την πληροφορία; Αν 
όχι, εξηγήστε γιατί όχι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Θεωρήστε ότι βρισκόμαστε σε ένα απόλυτα σκοτεινό δωμάτιο και ακολούθως 
ανάβουμε την πηγή φωτός που υποδεικνύεται στην κάθε μια από τις πιο κάτω ερωτήσεις. 
 
Στις διπλανές περιπτώσεις τοποθετήσαμε  
ένα διάφραγμα με τριγωνική οπή μεταξύ μιας  
πηγής φωτός και μιας οθόνης. 
 
Υποθέστε ότι τοποθετούμε ένα πολύ μικρό  
λαμπτήρα μπροστά από το διάφραγμα, όπως 
φαίνεται στα δεξιά. Σχεδιάστε τί θα δείτε στην  
οθόνη όταν ανάψει ο λαμπτήρας. 
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθετούμε ένα νηματώδη λαμπτήρα πάνω 
από τον πρώτο, όπως φαίνεται και πάλι στα  
δεξιά. Θα άλλαζε καθόλου το τι θα βλέπατε  
στην οθόνη; Σχεδιάστε και πάλι τι θα δείτε  
όταν είναι αναμμένος ο λαμπτήρας. 
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ8 

Διαγνωστικό δοκίμιο  2 
 
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________ 
Ημερομηνία: _________________________________________________________ 
Εργαστήριο:__________________________________________________________ 
 
Για όλες τις ασκήσεις να θεωρήσετε ότι το δωμάτιο είναι εντελώς σκοτεινό πρωτού 
ανάψουν λαμπτήρες. 
 
1. Στις δύο ερωτήσεις που ακολουθούν μια μικρή σφαιρική μπάλα βρίσκεται μεταξύ μιας 
φωτεινής πηγής και μιας οθόνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρήστε ότι η φωτεινή πηγή είναι ένας πολύ μικρός λαμπτήρας, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. Να σχεδιάσετε τι θα δείτε στην οθόνη όταν ανάψει ο λαμπτήρας. Εξηγήστε 
πως καταλήξατε στην απάντηση σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 
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20 cm

20 cm

ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ9 
Διαγνωστικό δοκίμιο  2 

 
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________ 
Ημερομηνία: _________________________________________________________ 
Εργαστήριο:__________________________________________________________ 
 
1.Ένα κομμάτι χαρτόνι έχει κοπεί σε σχήμα τριγώνου.  Οι διαστάσεις του τριγώνου 
φαίνονται στο σχήμα δεξιά. 

 
 
 
 

 
 
 
 

A. Προβλέψτε το μέγεθος και το σχήμα της σκιάς που θα εμφανιζόταν στην οθόνη, αν 
ένας μικρός αναμμένος λαμπτήρας, το χάρτινο τρίγωνο και η οθόνη τοποθετούνταν σε μια 
γραμμή, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.  (Σημειώστε ότι η νοητή γραμμή που 
περνά μέσα από το λαμπτήρα και το κέντρο του τριγώνου είναι κάθετη στην οθόνη.)  
Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 
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B. Yπάρχει κάποια θέση κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής, στην οποία, αν 
τοποθετηθεί ο λαμπτήρας, η σκιά του τριγώνου θα έχει το διπλάσιο ύψος από αυτό που 
είχε στο μέρος Α;  Αν ναι, ποια είναι αυτή;  Αν όχι, εξηγήστε γιατί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Υποθέστε ότι ο λαμπτήρας τοποθετείται κατά μήκος της γραμμής, πολύ μακριά από το 
τρίγωνο και την οθόνη.  Περιγράψτε το μέγεθος και το σχήμα της σκιάς στην προκειμένη 
περίπτωση.  Εξηγήστε.  Περιγράψτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φθάνει το φως στην 
οθόνη σε αυτή την περίπτωση. 
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ10 
Διαγνωστικό δοκίμιο  3 

 
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________ 
Ημερομηνία: _________________________________________________________ 
Εργαστήριο:__________________________________________________________ 
 
1. Ένας νέος φτωχός ζωγράφος θέλει να αγοράσει τον ελάχιστο αριθμό βαφών που 
χρειάζεται. Ελπίζει ότι θα μπορεί με αναμείξεις αυτών των «βασικών χρωμάτων να 
παραγάγει όλα τα άλλα χρώματα.  
 
Α) Ποια χρώματα θα το συμβουλεύατε να αγοράσει; Ποιες αναμείξεις πρέπει να κάνει για 
να παραγάγει τα υπόλοιπα χρώματα; Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Υπάρχουν χρώματα τα οποία δεν μπορεί να παραγάγει με προσμίξεις άλλων χρωμάτων; 
Εξηγήστε που στηρίζετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 
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2. Ο ζωγράφος βρήκε δουλεία σε ένα θεατρικό οργανισμό. Του έχουν αναθέσει την ευθύνη 
να αναπληρώσει το φωτισμό της σκηνής. Πρέπει να αγοράσει προβολείς διαφόρων 
χρωμάτων για να φωτίζει τις παραστάσεις. Ωστόσο, σύντομα αντιλαμβάνεται ότι το 
κόστος κάθε προβολέα είναι τεράστιο. Συνεπώς, αποφασίζει και πάλι να αγοράσει τον 
ελάχιστο αριθμό χρωμάτων με την πρόθεση να παραγάγει τα υπόλοιπα χρώματα με 
προσμίξεις (προβάλλοντας δύο ή περισσότερα χρώματα στο ίδιο σημείο). 
 
Ποια χρώματα θα το συμβουλεύατε να αγοράσει; Ποιες αναμείξεις πρέπει να κάνει για να 
παραγάγει τα υπόλοιπα χρώματα; Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ11 
Διαγνωστικό δοκίμιο  4 

  
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________ 
Ημερομηνία: _________________________________________________________ 
Εργαστήριο:__________________________________________________________ 
 
1. Δύο μικροί αναμμένοι λαμπτήρες, ένα κομμάτι χαρτόνι με κυκλική οπή και μια οθόνη 
διατάσσονται όπως φαίνεται στο διάγραμμα κάτοψης πιο κάτω. Πάνω από το λαμπτήρα 
στα αριστερά υπάρχει μια κόκκινη διαφάνεια και πάνω από το λαμπτήρα στα δεξιά 
υπάρχει μια μπλε διαφάνεια, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Τί θα βλέπατε πάνω στην οθόνη; Σχεδιάστε ένα διάγραμμα, σημειώνοντας το χρώμα 
που προβλέπετε ότι θα εμφανιστεί σε κάθε σημείο της οθόνης. Εξηγήστε το συλλογισμό 
σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 
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Β) Υποθέστε ότι το χαρτόνι με την κυκλική οπή αντικαθιστάται από μια μικρή πήλινη 
μπάλα της ίδιας διαμέτρου με την οπή. Τί θα βλέπατε στην οθόνη σε αυτή την περίπτωση; 
Σχεδιάστε ένα διάγραμμα, σημειώνοντας το χρώμα που προβλέπετε ότι θα εμφανιστεί σε 
κάθε σημείο της οθόνης. Εξηγήστε το συλλογισμό σας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Η ύπαρξη μαύρου χρώματος θεωρείται ως η «παρουσία όλων των χρωμάτων», όπως 
επίσης και ως «η απουσία όλων των χρωμάτων». Το ίδιο θεωρείται και για το άσπρο 
χρώμα. Περιγράψτε, τόσο για το άσπρο όσο και για το μαύρο χρώμα, τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες ισχύουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Εξηγήστε το συλλογισμό σας. 
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ12 
Διαγνωστικό δοκίμιο  4 

  
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________ 
Ημερομηνία: _________________________________________________________ 
Εργαστήριο:__________________________________________________________ 
 
3. Τρεις πηγές εκπέμπουν φως σε μια οθόνη όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. 
Ονομάστε κάθε μέρος της οθόνης με το κατάλληλο χρώμα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Σε καθεμιά από τις διαφορετικές περιοχές του διαγράμματος γράψτε το όνομα του 
χρώματος αυτής της περιοχής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Ποια είναι τα δευτερεύοντα χρώματα του διαγράμματος; 
 
 
  
 
 
 
 
Γ. Ποια είναι τα συμπληρώματα των κύριων χρωμάτων στο διάγραμμα; 
 

 

 

                                                 
12 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



854 
 

ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ13 
Διαγνωστικό δοκίμιο 

 
1. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει μία κάτοψη ενός δωματίου στο οποίο υπάρχουν 
οκτώ κολώνες (Α-Η), τρεις παρατηρητές (1, 2 και 3) και ένας τοίχος.  
 
Μπορεί κάθε παρατηρητής να δει όλες τις κολώνες;  
 

 
 
Στις πιο κάτω οθόνες, να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα το οποίο θα παρουσιάζει τι βλέπει ο 
κάθε παρατηρητής, σε πλάγια όψη. Εξηγήστε το συλλογισμό σας. (10 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Υιοθετήθηκε με προσαρμογές από το πρόγραμμα L. C. McDermott & The Physics Education Group, 1992, 
Physics by Inquiry, Wiley, NY. 

Παρατηρητής 1 Παρατηρητής 2 Παρατηρητής 3 
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2. Στο πάγκο ενός εργαστηρίου βρίσκονται τοποθετημένα 3 φανάρια το ένα ακριβώς πάνω 
από το άλλο όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Τα 3 φανάρια εκπέμπουν λευκό φως. 
Τοποθετείται μπροστά από αυτά ένας κύβος όπως φαίνεται πιο κάτω. Να σχεδιάσετε τη 
σκιά που θα προκύψει στην οθόνη σας. Να εξηγήσετε το συλλογισμό σας. (10 μονάδες) 
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3. Θεωρήστε ότι ζωγραφίζετε τρεις αλληλοεπικαλυπτόμενους κύκλους με διαφορετικό 
κύριο χρώμα βαφής τον καθένα (βλέπετε το πιο κάτω σχήμα). (10 μονάδες) 
 

 
 
 
A. Σε καθεμιά από τις διαφορετικές περιοχές του διαγράμματος γράψτε το όνομα του 
χρώματος αυτής της περιοχής.  
 
 
 
 
 
 
 
B. Ποια είναι τα δευτερεύοντα χρώματα του διαγράμματος;  
 
 
  
 
 
 
 
Γ. Ποια είναι τα συμπληρώματα των κύριων χρωμάτων στο διάγραμμα;  
 
 
 
 
 
 
Δ. Ποιο χρώμα παίρνετε, όταν αναμείξετε δύο συμπληρωματικά χρώματα βαφής; 
Εξηγήστε το συλλογισμό σας.  
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4. Τρία κουτιά που εκπέμπουν φως τοποθετούνται πάνω σε άσπρο χαρτί σε ένα τραπέζι.  
Το πρώτο από αυτά εκπέμπει κόκκινη δέσμη φωτός, το δεύτερο μπλε και το τρίτο 
πράσινη, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.  Οι δέσμες κατευθύνονται προς ένα καρφί.  
Η δέσμη φωτός από το κάθε κουτί προσπίπτει τόσο πάνω στο καρφί όσο και πάνω στο 
άσπρο χαρτί πάνω στο τραπέζι.  (Μπορείτε να θεωρήσετε τους λαμπτήρες φωτός ως 
σημειακές πηγές φωτός και ως γωνία εκπομπής αυτή που καθορίζεται από τα κουτιά 
φωτός). 
 
Ποιο χρώμα θα βλέπατε στο χαρτί για καθένα από τα αριθμημένα σημεία;  Εξηγήστε το 
συλλογισμό σας. (30 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΜΠΛΕ

ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΚΑΡΦΙ 
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5. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα νυχτερινό κέντρο, στο οποίο δεν υπάρχει καθόλου 
φωτισμός. Υπάρχουν μόνο φωτορυθμικά πράσινου και ματζέντα χρώματος. Υποθέστε ότι 
φοράτε μπλε παντελόνι. Να γράψετε ποιο ή ποια είναι τα πιθανά χρώματα που θα βλέπετε 
το παντελόνι σας. Εξηγήστε το συλλογισμό σας. (20 μονάδες) 
 
Υπόδειξη: Λόγω της κίνησης των φωτορυθμικών υπάρχει πιθανότητα να φτάνει στο 
παντελόνι σας σε δεδομένη στιγμή: 
α) φως μόνο από ένα φωτορρυθμικό (π.χ. πράσινο),  
β) φως και από τα δύο φωτορρυθμικά,  
γ) να μην φτάνει φως από κανένα φωτορρυθμικό. 
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6. Ένα διάφραγμα με κυκλική οπή τοποθετείται ανάμεσα σε ένα μικρό αναμμένο 
λαμπτήρα και μια οθόνη.  Πώς θα επηρέαζε το μέγεθος της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη 
καθεμιά από τις ακόλουθες αλλαγές;  Σε κάθε περίπτωση εξηγήστε το συλλογισμό σας και 
σχεδιάστε διαγράμματα, για να υποστηρίξετε την απάντησή σας. 
 
A. Η οθόνη πλησιάζει το διάφραγμα (χωρίς να μετακινείται ο λαμπτήρας ή το διάφραγμα).  
(5 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Το διάφραγμα πλησιάζει την οθόνη (χωρίς να μετακινείται η οθόνη ή ο λαμπτήρας). (5 
μονάδες) 
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Γ. Υποθέστε ότι έχετε στη διάθεση σας την πιο κάτω πειραματική διάταξη και βρίσκεστε 
σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Σχεδιάστε τι θα δείτε στην οθόνη όταν ανάψει ο λαμπτήρας. 
Εξηγήστε το συλλογισμό σας. (10 μονάδες) 
 
                                                                                                Σχεδιάστε εδώ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διάφραγμα 

Λαμπτήρες 

Οθόνη 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4.1 
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Διαγράμματα της χρονικής εξέλιξης των Δραστηριοτήτων των ομάδων των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών 
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Διαγράμματα της χρονικής εξέλιξης της Προσοχής των μανθανόντων των ομάδων των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4.4 
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Διαγράμματα της χρονικής εξέλιξης των Δραστηριοτήτων των ομάδων των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών 
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Διαγράμματα της χρονικής εξέλιξης της προσοχής των μανθανόντων των ομάδων των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών 
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ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΕ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαχθείτε στο Εικονικό Εργαστήριο «Σκιές και 
Χρώματα»  
 
Το εικονικό εργαστήριο παρουσιάζεται στην οθόνη όπως πιο κάτω και οι λειτουργίες του 
απεικονίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαλεία και 
Λειτουργίες 
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Τα μέρη του εικονικού εργαστηρίου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαλεία και 
Λειτουργίες 

Ορθοστάτης 

Σημείο 
ανύψωσης 
ορθοστάτη 

Φανάρια Οθόνη 

Φωτεινή 
Περιοχή 
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Εργαλεία και λειτουργίες των μερών του εικονικού εργαστηρίου 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται στις πιο κάτω δραστηριότητες για να 

εξοικειωθείτε με το εικονικό εργαστήριο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δοκιμάστε να ανάψετε κάποιο από τα τρία φανάρια που βρίσκονται τοποθετημένα στον 

ορθοστάτη. Πώς το κάνατε αυτό; 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει δυνατότητα τα φανάρια να εκπέμπουν κόκκινο φως; Αν ναι πώς; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Πατήστε δεξί κλικ σε ένα από τα φανάρια και επιλέξετε τις ιδιότητες. Τί παρατηρείτε; 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του φωτός που εκπέμπεται από το κάθε 

φανάρι; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Ποια είναι η χρησιμότητα της επιλογής «Γωνία Εκπομπής»; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσπαθήστε να τοποθετήσετε ένα στήριγμα στον πάγκο του εικονικού εργαστηρίου 

όπως φαίνεται πιο πάνω. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Στο στήριγμα που τοποθετήσατε πιο πάνω προσπαθήστε να στηρίξετε ένα αντικείμενο 

(συγκεκριμένα μια σφαίρα) όπως φαίνεται στην πιο κάτω οθόνη.  

 

 
 

Ανάψετε το μεσαίο φανάρι. Τί παρατηρείτε στην οθόνη; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Προσπαθήστε τώρα να μετακινήσετε τη σφαίρα προς το μέρος της οθόνης όπως φαίνεται 

πιο κάτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Πώς το κάνατε αυτό; 
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Προσπαθήστε τώρα στη θέση της σφαίρας να τοποθετήσετε ένα κύβο όπως φαίνεται πιο 

κάτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Περιγράψετε τα βήματα που ακολουθήσατε:  

Α) Για να διαγράψετε τη σφαίρα. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Β) Για να προσθέσετε τον κύβο. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Δοκιμάστε τώρα να προσθέσετε ένα πράσινο φίλτρο αριστερά του κύβου όπως φαίνεται 

στην ακόλουθη εικόνα. 
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Περιγράψετε με δικά σας λόγια ποια είναι η χρησιμότητα των πιο κάτω εργαλείων του 

εικονικού εργαστηρίου. 

  
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πώς μπορείτε να οδηγηθείτε στην πιο πάνω εικόνα στο εικονικό εργαστήριο; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να προσθέσετε ένα αντικείμενο στο 

εικονικό εργαστήριο; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Φανταστείτε τώρα ότι θέλετε να μετρήσετε τη σκιά στην οθόνη της πιο κάτω πειραματικής 

διάταξης. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετοιμάστε την πιο πάνω διάταξη στο εικονικό εργαστήριο σε τυχαίες αποστάσεις και 

μετρήστε το ύψος της σκιάς που δημιουργείται στην οθόνη; Ποιο εργαλείο του εικονικού 

εργαστηρίου χρησιμοποιήσατε για να μετρήσετε τη σκιά στην οθόνη; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Να περιγράψετε τη χρησιμότητα των ακόλουθων εργαλείων: 
 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Με ποιο τρόπο μπορείτε να παρατηρήσετε την ακόλουθη προβολή στο εικονικό 

εργαστήριο; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποια είναι η χρησιμότητα των ακόλουθων λειτουργιών στο εικονικό εργαστήριο; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Α ___________________________________________________________________ 

Β ___________________________________________________________________ 

Γ ___________________________________________________________________ 

Δ ___________________________________________________________________ 

Ε ___________________________________________________________________ 

Α Γ 

Β 

Δ 

Ε 
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Στο εικονικό εργαστήριο υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης σε σκοτεινό δωμάτιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σκοτεινό δωμάτιο όπως φαίνεται πιο πάνω; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Στην πιο πάνω προβολή, όπως σε κάθε νέα πειραματική διάταξη στο εικονικό εργαστήριο 

υπάρχει δυνατότητα παρατήρησης στο μοντελοχώρο του εικονικού εργαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο μπορείτε να παρατηρήσετε το μοντελοχώρο στο εικονικό εργαστήριο; 

_________________________________________________________________________ 
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Πιστεύετε ότι ο μοντελοχώρος είναι χρήσιμο εργαλείο για το εικονικό εργαστήριο; Αν ναι 

εξηγήστε ποια είναι η χρησιμότητα του. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής παρατήρησης για το πέτασμα της οθόνης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο μπορείτε να παρατηρήσετε το πέτασμα της οθόνης όπως φαίνεται στην πιο 

πάνω εικόνα; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Γε
ώρ
γιο
ς Ο
λυ
μπ
ίου



900 
 

Περιγράψετε τις πιο κάτω λειτουργίες στην εικόνα του πετάσματος στο εικονικό 

εργαστήριο. 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
 
Στη συνέχεια περιγράψετε με συντομία τη λειτουργία της κάθε επιλογής που 

παρουσιάζεται πιο κάτω στο εικονικό εργαστήριο. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Δραστηριότητα 1 
 

Έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα υλικά: 

• Διάφραγμα (χαρτόνι με κυκλική οπή στη μέση) 

• Οθόνη (χαρτόνι) 

• Λαμπτήρας 

• Καλώδια 

• Μπαταρία  

 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα πιο πάνω υλικά για να δημιουργήσετε μια φωτεινή κηλίδα 

στην οθόνη; Καταγράψετε πιο κάτω την πορεία που θα ακολουθήσετε. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Δραστηριότητα 2 
 

Έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα υλικά: 

• Οθόνη (χαρτόνι) 

• Φανάρι 

• Ράβδο  

 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα πιο πάνω υλικά για να δημιουργήσετε μια σκιά στην οθόνη; 

Καταγράψετε πιο κάτω την πορεία που θα ακολουθήσετε. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3 
 

Έχετε στις διάθεση σας τρία είδη βαφών: κυανό, ματζέντα, κίτρινο. Προσπαθήστε να 

αναμείξετε τις τρεις βαφές σε ίσες αναλογίες. Με ποιο τρόπο μπορείτε να το κάνετε αυτό; 

Καταγράψετε πιο κάτω την πορεία που ακολουθήσατε. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Δραστηριότητα 4 
 
Έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα υλικά - αντικείμενα: 

• Οθόνη (άσπρο πανί) 

• Ανακλαστικό Επιδιασκόπιο  

• Διαφάνειες διαφορετικών χρωμάτων 

 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα πιο πάνω υλικά για να δημιουργήσετε έγχρωμες δέσμες 

φωτός; Καταγράψετε πιο κάτω την πορεία που θα ακολουθήσετε. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΙΕΣ 
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΑΜΑΠ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να εισαχθείτε στο Εικονικό Εργαστήριο «Σκιές και 
Χρώματα» 
 
 
Το εικονικό εργαστήριο παρουσιάζεται στην οθόνη όπως πιο κάτω και οι λειτουργίες του 
απεικονίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαλεία και 
Λειτουργίες 
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Τα μέρη του εικονικού εργαστηρίου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαλεία 
και 
Λειτουργίες 

Ορθοστάτης 

Σημείο 
ανύψωσης 
ορθοστάτη 

Φανάρια 

Οθόνη 

Φωτεινή 
Περιοχή 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Στο Εικονικό Εργαστήριο «Σκιές και Χρώματα» δίνεται η δυνατότητα σύνθεσης 
έγχρωμων δεσμών φωτός και παρατήρησης σκιών και παρασκιών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον πάγκο του εικονικού εργαστηρίου υπάρχουν τρεις σημειακές πηγές κωνικής 
εκπομπής τοποθετημένες η μια πάνω από την άλλη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε κάθε μία από τις πηγές (φανάρια) δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του χρώματος του 
φωτός (από μια παλέττα επτά χρωμάτων) καθώς και το εύρος του κώνου εκπομπής. 
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Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης διαφόρων στοιχείων και αντικειμένων σε στηρίγματα 
τα οποία μεταβάλλονται (σε ύψος) και μετακινούνται κατά μήκος του εικονικού πάγκου 
του εργαστηρίου. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα οπτικά στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν: χρωματικά φίλτρα (για φαινόμενα ανάλυσης 
φωτός) και συμπαγή αντικείμενα (για φαινόμενα σκιάς και παρασκιάς).  
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Παρέχεται η δυνατότητα πειραματισμού και μέτρησης με όργανα μέτρησης, όπως 
μοιρογνωμόνια και υποδεκάμετρα. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Λειτουργίες Εικονικού Πάγκου 

 

Ο πάγκος πειραμάτων του εργαστηρίου «Σκιές και Χρώματα» περιλαμβάνει αριθμημένο 
οπτικό άξονα, πέτασμα προβολής και τρεις φωτεινές πηγές τοποθετημένες σε κατάλληλο 
στήριγμα.  

Στήριγμα φωτεινών πηγών: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της μετακίνησης ολόκληρου 
του στηρίγματος κατά μήκους του αριθμημένου άξονα. Ταυτόχρονα, παρέχεται η 
δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του στηρίγματος πάνω στο οποίο βρίσκονται οι 
φωτεινές πηγές. 

Φωτεινή πηγή: Κάθε φωτεινή πηγή έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει κάποιο φως ή όχι. 
Στην αρχή όλες οι πηγές είναι κλειστές. Πατώντας δεξί κλίκ σε κάθε φωτεινή πηγή δίνεται 
η δυνατότητα μεταβολής των ιδιοτήτων της κάθε πηγής (χρώμα δέσμης φωτός, γωνία 
εκπομπής). 

Στήριγμα στοιχείου: Για την προσθήκη κάποιου στοιχείου στον πάγκο του εργαστηρίου 
είναι απαραίτητη η προσθήκη μιας βάσης. Η προσθήκη νεός στηρίγματος γίνεται με την 
επιλογή του συγκεκριμένου κουμπιού από το μενού «Προσθήκη Στηρίγματος». Το 
στήριγμα εμφανίζεται πάνω στον αριθμημένο άξονα και μπορεί να διαγραφεί με δεξί κλικ. 

Προσθήκη στοιχείου: Ένα στοιχείο τοποθετείται πάνω στο στήριγμα με το πάτημα του 
κουμπιού «Προσθήκη Στοιχείου». Σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζεται επιλογή ώστε να 
διαλέξει ο χρήστης το κατάλληλο στοιχείο.  

Υποδεκάμετρο: Αποτελείται από δύο κύκλους: ο μεγαλύτερος αποτελεί τη «βάση» του 
εργαλείου και επιτρέπει στο χρήστη να μετακινεί το υποδεκάμετρο, ενώ ο μικρότερος 
κύκλος είναι το άκρο του υποδεκάμετρου. Για να γίνει η μετακίνηση του άκρου του 
υποδεκαμέτρου πρέπει να γίνει κλικ στην περιφέρεια του κύκλου του υποδεκαμέτρου. 

Μοιρογνωμόνιο: Αποτελείται από τρεις κύκλους: ο μεγαλύτερος αποτελεί τη «βάση» του 
οργάνου και επιτρέπει στον χρήστη να μετακινεί το μοιρογνωμόνιο, ενώ οι δύο μικρότεροι 
κύκλοι είναι τα άκρα του οργάνου. Η γωνία (σε μοίρες) που σχηματίζει το κέντρο του 
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μεγάλου κύκλου με κάθε ένα από τα κέντρα των άλλων δύο κύκλων αποτελεί τη γωνία 
μέτρησης.  

Προβολή πετάσματος: Παρέχεται η δυνατότητα ξεχωριστής παρατήρησης της εικόνας 
του πετάσματος αφού με αυτή την επιλογή παρουσιάζεται χωριστά η οθόνη του εικονικού 
εργαστηρίου.  

Μοντελοχώρος: Ο μοντελοχώρος αποτελεί μια νοητική απεικόνιση συμβολικών 
αναπαραστάσεων των πειραμάτων και δεν επιτρέπει χειριστικές παρεμβάσεις, αφού η 
λειτουργία του περιορίζεται στη διεξαγωγή παρατηρήσεων. Παρέχεται η δυνατότητα 
αποθήκευσης του μοντελοχώρου ως εικόνα. 

 

Λειτουργίες του μενού του εικονικού εργαστηρίου 

 

 

Σε αυτό το μενού απεικονίζονται οι λειτουργίες του εικονικού εργαστηρίου «Σκιές 
και Χρώματα» 

Πατώντας αυτό το εικονίδιο παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 

νέας διάταξης. Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του πειράματος και 

παρουσιάζεται ο εικονικός πάγκος του εργαστηρίου όπως 

παρουσιάστηκε αρχικά με την εισαγωγή σας στο σύστημα. 

 

Πατώντας αυτό το εικονίδιο παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης 

μιας ήδη υπάρχουσας πειραματικής διάταξης, η οποία βρίσκεται στο 

αρχείο του χρήστη. 

 

Πατώντας αυτό το εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του 

πειράματος – της πειραματικής διάταξης που έχετε δημιουργήσει 

στο αρχείο που επιθυμείτε.  
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Με αυτό το εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του 

πειράματος. Απαιτείται όμως να αποθηκευτεί πρώτα το πείραμα σε 

κάποιο αρχείο ως ήδη υπάρχουσα πειραματική διάταξη, ώστε να 

καταστεί δυνατή η δημιουργία του applet. 

 

Με αυτό το εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα προβολής του 

πετάσματος στην οθόνη σε ξεχωριστό πλαίσιο. Η οθόνη φαίνεται 

διακριτά στον εικονικό πάγκο του εργαστηρίου. Παρόλα αυτά 

υπάρχει η δυνατότητα χωριστής παρουσίασης της για τη           

συγκεκριμένη μελέτη των αποτελεσμάτων του εκάστοτε πειράματος 

 

Με αυτό το εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της 

πειραματικής διάταξης ως εικόνας για μετέπειτα χρήση της. 

 

Με το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της 

φωτεινότητας του εικονικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα με αυτή 

την επιλογή το εικονικό εργαστήριο μετατρέπεται σε σκοτεινό 

δωμάτιο, διατηρώντας όμως όλες του τις λειτουργίες όπως και 

προηγουμένως. Στην περίπτωση της επιλογής του το συγκεκριμένο εικονίδιο θα 

μετατραπεί στο εικονίδιο που παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

Το πιο πάνω εικονίδιο μετατρέπεται στο διπλανό όταν το εικονικό 

περιβάλλον βρίσκεται σε σκοτεινό δωμάτιο. Με την επιλογή του 

διπλανού εικονιδίου επανέρχεται η φωτεινότητα του χώρου. 

Το διπλανό εικονίδιο παρέχει μια σημαντική λειτουργία. Με την 

επιλογή του παρουσιάζεται ο μοντελοχώρος, στον οποίο φαίνονται οι 

συμβολικές αναπαραστάσεις των φωτεινών ακτινών (δεσμών φωτός) 

σύμφωνα με την εκάστοτε πειραματική διάταξη. 
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Σε αυτό το μενού απεικονίζονται τα εργαλεία του εικονικού εργαστηρίου «Σκιές και 

Χρώματα» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πατώντας το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα 

μετακίνησης στο εικονικό εργαστήριο προς τα δεξιά ή 

προς τα αριστερά. Ο δρομέας του υπολογιστή παίρνει 

οριζόντια μορφή με αποτέλεσμα να παρέχεται η ένδειξη 

για τη συγκεκριμένη λειτουργία. 

Πατώντας το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα 

μεγέθυνσης συγκεκριμένων χώρων στο εικονικό 

εργαστήριο. Συγκεκριμένα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να μεγεθύνει οποιοδήποτε σημείο του εικονικού 

εργαστηρίου θέλει προκειμένου να παρατηρήσει 

καλύτερα ένα φαινόμενο. Αυτό το εργαλείο 

χρησιμοποιείται έντονα στις περιπτώσεις μέτρησης με 

υποδεκάμετρο. Για να απαλλαγεί ο χρήστης από τη χρήση 

του θα πρέπει να επιλέξει ξανά το συγκεκριμένο 

εικονίδιο. 

Η διπλανή επιλογή εκτελεί ακριβώς την αντίθετη 

λειτουργία με το προηγούμενο εικονίδιο. Πατώντας το 

διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα σμίκρυνσης του 

χώρου που μεγεθύνατε προηγουμένως. συγκεκριμένων 

χώρων στο εικονικό εργαστήριο. Συγκεκριμένα, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να σμικρύνει οποιοδήποτε 

σημείο του εικονικού εργαστηρίου θέλει προκειμένου να 

παρατηρήσει καλύτερα ένα φαινόμενο. Για να απαλλαγεί 

ο χρήστης από τη χρήση του θα πρέπει να επιλέξει ξανά 

το συγκεκριμένο εικονίδιο. 
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Πατώντας τα εικονίδια 1 και 3 παρέχεται η δυνατότητα προοπτικής προβολής της 

πειραματικής διάταξης του εικονικού εργαστηρίου. Ο εικονικός πάγκος βρίσκεται σε 

πλάγια προβολή και με τις συγκεκριμένες λειτουργίες δίνεται η δυνατότητα παρατήρησης 

της οθόνης από προοπτική προβολή.  

 

Πατώντας τα εικονίδια 2 και 5 παρέχεται η δυνατότητα προβολής κάτοψης και επιπλέον 

γίνεται μεταφορά της παρατήρησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω του εικονικού πάγκου. 

 

Η επιλογή του εικονιδίου 4 επαναφέρει την πλάγια προβολή και παρουσιάζεται η 

πειραματική διάταξη στην αρχική της θέση.  

1 

4 

5 

2 
3 
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Πατώντας το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα 

προσθήκης στηρίγματος για τη στήριξη ενός στοιχείου στο 

πείραμα (αντικείμενο, χρωματικό φίλτρο). Χωρίς το 

στήριγμα δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσθήκη 

αντικειμένου στο εικονικό εργαστήριο  

Πατώντας το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα 

προσθήκης ενός αντικειμένου ή χρωματικού φίλτρου στο 

ήδη υπάρχον στήριγμα. Οι επιλογές αντικειμένων και 

χρωματικών φίλτρων στην εικονική πειραματική διάταξη 

παρουσιάζονται πιο κάτω. 
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Πατώντας το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα 

χρήσης του υποδεκαμέτρου. Το υποδεκάμετρο αποτελεί ένα 

εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα μέτρησης του μεγέθους 

οποιασδήποτε απόστασης στο εικονικό εργαστήριο. 

Πατώντας το διπλανό εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα 

χρήσης του μοιρογνωμονίου. Το μοιρογνωμόνιο παρέχει τη 

δυνατότητα μέτρησης οποιασδήποτε γωνίας στο εικονικό 

εργαστήριο. 
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