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Περίληψη: Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνηθεί αν η ανάπτυξη του εννοιολογικού µοντέλου της ανάλυσης 
ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές επηρεάζει την κατανόηση συνθετότερων εννοιών οπτικής όπως είναι 
η δηµιουργία ειδώλων µε τη χρήση φακών. Στην έρευνα συµµετείχαν δύο τµήµατα Ε’ τάξης δηµοτικού σχολείου (παιδιά 
ηλικίας 11 χρόνων). Για τους σκοπούς της έρευνας αναπτύχθηκε ειδικό διδακτικό υλικό που στηρίχθηκε στην προσέγγιση 
της διερώτησης και δόθηκαν τρία διαγνωστικά δοκίµια τα οποία είχαν επιµέρους ερωτήµατα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 
η διδασκαλία του συγκεκριµένου εννοιολογικού µοντέλου φαίνεται να δίνει σηµαντικό προβάδισµα στη µεταγενέστερη 
κατανόηση των παιδιών σε έννοιες που αφορούν στους φακούς, χωρίς ωστόσο η προσέγγιση της διερώτησης να αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση. 
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Abstract: The research reported in this paper was designed to investigate whether the development of a conceptual model for 
analyzing a luminous object into point sources of light influences the subsequent understanding of physical concepts in optics 
such as the formation of an image by a thin lens. Participants in the research were two 5th grade elementary classes with 11-
year-old children. For the purpose of this research we developed specially designed curriculum following the approach of 
inquiry-based collaborative learning. We also administered three tests that included various tests each. The results indicated 
that the development of this model provides a significant advantage to the later understanding of physical concepts. The 
particular version of inquiry that was adopted was not a necessary condition for the development of the model.  
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Εισαγωγή 
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνηθεί αν η ανάπτυξη του εννοιολογικού µοντέλου της ανάλυσης 
ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές επηρεάζει την κατανόηση συνθετότερων εννοιών 
οπτικής από µέρους των παιδιών. Όσα παιδιά αναπτύσσουν το µοντέλο αυτό είναι σε θέση να προβλέψουν 
λεπτοµερώς το είδωλο που δηµιουργείται σε µια οθόνη όταν µπροστά από ένα διάφραγµα µε οπή οποιουδήποτε 
σχήµατος τοποθετηθεί µια µεγάλη φωτεινή πηγή οποιουδήποτε άλλου σχήµατος. Τα παιδιά αυτά προσεγγίζουν 
το πρόβληµα αναλύοντας την εκάστοτε πηγή σε πολλές σηµειακές πηγές οι οποίες βρίσκονται η µια κοντά στην 
άλλη. Ακολούθως, σχηµατίζουν το είδωλο που δηµιουργεί η κάθε σηµειακή πηγή από µόνη της και συνενώνουν 
τα διάφορα είδωλα για να καταλήξουν στο είδωλο της µεγάλης φωτεινής πηγής.  
Η κατανόηση εννοιών, όπως είναι η ανάκλαση και η διάθλαση ή η δηµιουργία ειδώλου από συγκλίνοντες και 
αποκλίνοντες φακούς, εµπίπτει στους µαθησιακούς στόχους που καθορίζονται στα Αναλυτικά Προγράµµατα 
διαφόρων χωρών1234. Συνεπώς, η πιθανότητα αυτή η κατανόηση να προϋποθέτει την ανάπτυξη του ανωτέρω ή 

                                                 
1 Hirn, C. & Viennot, L. (1999). Transformation of didactic intentions by teachers: the case of geometrical optics in grade 8 
in France, In Proceedings of the Second International Conference of the European Science Education Research Association 
(ESERA), Research in Science Education. Past, Present and Future. M. Komorek, H. Behrendt, H. Dahncke, R. Duit, W. 
Graber, A. Kross (Eds), Kiel, 2, 447-450.  
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άλλου εννοιολογικού µοντέλου θα ενδιαφέρει εκτός από µελετητές της µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες, 
εκπαιδευτικούς και οµάδες σχεδιασµού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού.  

 Θεωρητικό πλαίσιο 
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, οι µαθητές έρχονται στη µαθησιακή διαδικασία µε ήδη διαµορφωµένες ιδέες, 
πεποιθήσεις και προσδοκίες5. Οι ιδέες αυτές αναπτύσσονται κατά την προσπάθεια των µαθητών να ερµηνεύσουν 
τα διάφορα φυσικά φαινόµενα που παρατηρούν στην καθηµερινή τους ζωή και επηρεάζουν άµεσα το 
αποτέλεσµα της διδασκαλίας. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην ανάγκη για εντοπισµό και καταγραφή των 
αρχικών ιδεών των παιδιών πριν από κάθε διδασκαλία. Η συστηµατική διερεύνηση της κατανόησή τους και η 
χρήση των αποτελεσµάτων αυτών στο σχεδιασµό διδακτικών στρατηγικών είναι απαραίτητα στάδια στην 
ανάπτυξη διδακτικού υλικού και στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά6. 
Φως 

      

                                                                                                                                                        

Οι έρευνες που πραγµατοποίησαν οι Driver, Guesne και Tiberghien7 έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν δύο 
διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι φως. Τα περισσότερα παιδιά ηλικίας 10-11 χρόνων ταυτίζουν το φως µε 
την πηγή του, τα αποτελέσµατα που έχει ή την κατάστασή του, ενώ παιδιά ηλικίας 12-14 χρόνων αναγνωρίζουν 
το φως ως µια ξεχωριστή οντότητα στο χώρο η οποία εντοπίζεται µεταξύ της πηγής και του αποτελέσµατος του 
φωτός.   
Όσον αφορά στις πηγές φωτός, όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν εικόνες διαφόρων αντικειµένων που 
δίνουν φως, παρατηρήθηκε ότι µε αρκετή ευκολία έδιναν µια µεγάλη ποικιλία πηγών, κυρίως πρωταρχικών. 
Σύµφωνα µε τους Osborne, Black, Smith και Meadows8, η ιδέα αυτή είναι αρκετά αναπτυγµένη στα παιδιά ήδη 
από την ηλικία των 7-8 χρόνων. Αντίθετα, αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη δυσκολία στο να εξηγήσουν πώς το φως 
ταξιδεύει και φτάνει στη γη.  H ιδέα της κίνησης του φωτός είναι ξένη προς τα παιδιά, ακόµα και γι’ αυτά που 
δέχονται ότι το φως είναι µια οντότητα στο χώρο7. 
Όσον αφορά στη διεύθυνση διάδοσης του φωτός, οι Driver, Guesne και Tiberghien7, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά 
µπορούν να τοποθετήσουν το φως σε ευθύγραµµες ακτίνες ακόµα και όταν δεν γνωρίζουν ότι το φως ταξιδεύει 
κατά µήκος των ακτινών αυτών. Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά όταν θέλουν να αναπαραστήσουν το 
φως έχουν την τάση να χρησιµοποιούν γραµµές (π.χ. συχνά αναπαριστούν τον ήλιο µε ένα κύκλο και µικρές 
γραµµές γύρω του). Ακόµα πολλά παιδιά εντοπίζουν τη σωστή διάταξη πηγής, αντικειµένου και σκιάς του 
αντικειµένου κάτι που δείχνει ότι κατανοούν την ιδέα της διάδοσης του φωτός. Τέλος, αρκετά παιδιά που 
πιστεύουν ότι το φως διαδίδεται ευθύγραµµα, φαίνεται να πιστεύουν ότι οι ευθείες αυτές ακολουθούν µόνο την 
οριζόντια κατεύθυνση. 
Σχηµατισµός φωτεινού ειδώλου µε τη χρήση λαµπτήρων µε ευθύγραµµο νήµα
Οι Rice και Feher9 πραγµατοποίησαν µια έρευνα κατά την οποία εξέταζαν τις αρχικές ιδέες των παιδιών στο 
σχηµατισµό ειδώλων µε τη χρήση λαµπτήρων µε µεγάλο νήµα. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούσαν στα πειράµατά 
τους µια µεγάλη οθόνη, επίπεδα αντικείµενα µε τρύπες, τα οποία τοποθετούνταν µεταξύ πηγής και οθόνης, και 
µια πηγή φωτός σε σχήµα σταυρού. Τα παιδιά καλούνταν να προβλέψουν το σχήµα του ειδώλου όταν 
χρησιµοποιούσαν αντικείµενο που είχε κυκλική οπή διαµέτρου 1 και 25 εκατοστών. Οι προβλέψεις τους για τα 
είδωλα που σχηµατίζονται µε τις τρύπες αυτές ήταν οι ακόλουθες: ένας κύκλος, ένας σταυρός ή ένα ενδιάµεσο 
σχήµα το οποίο συνδύαζε και τα δύο προηγούµενα σχήµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών υποστήριζε 
ότι το σχήµα του ειδώλου είναι κυκλικό γιατί επηρεάζεται από το σχήµα της οπής (54% στη µεγάλη οπή και 
80% στη µικρή οπή).  
Όταν τα παιδιά παρακολούθησαν την εκτέλεση του πειράµατος και καλούνταν να δώσουν εξηγήσεις, τα 
περισσότερα απέδιδαν ενεργητικό ρόλο στο φως (40%). Τα υπόλοιπα δήλωναν, απλώς, ότι το σχήµα ήταν 
σταυρός γιατί η πηγή φωτός είχε αυτό το σχήµα (26%) ενώ άλλα υποστήριζαν ότι η οπή δηµιουργεί ανάκλαση 
του σταυρού αναγνωρίζοντας, έτσι, ενεργητικό ρόλο στην οπή (20%). 
Στη συνέχεια, τα παιδιά ρωτήθηκαν ποιο είδωλο θα σχηµατιστεί αν η πηγή φωτός έχει το σχήµα Τ. Όλα τα 
παιδιά πρόβλεψαν ότι το σχήµα στην οθόνη θα έχει το σχήµα της πηγής και σχεδίασαν διαγώνιες γραµµές στα 

 
2 Chauvet, F., Colin, P., & Viennot, L. (1999a). Images in optics and corresponding learners difficulties: awareness and 
decision-making in teachers. In Proceedings of the Second International Conference of the European Science Education 
Research Association (ESERA), Research in Science Education. Past, Present and Future. M. Komorek, H. Behrendt, H. 
Dahncke, R. Duit, W. Graber, A. Kross (Eds), Kiel, 2, 626-629.  
3 National Research Council, (1996). National Science Education Standards. Washington DC: National Academy Press.  
4 American Association for the Advancement Of Science, (1993). Banchmarks for Science Literaracy: Project 2061. NY: 
Oxford University Press.    
5 Goldberg, F. & Bendall, S. (1995). Making the invisible visible: A teaching/learning environment that builds on a new view 
of the physics learner. American Journal of physics, 63 (11), 978-991. 
6 Wosilait, K., Heron, P., Shaffer, P. &  Mc Dermott, L. (1998). Development and assessment of a research-based tutorial on 
light and shadow.  American Journal of physics, 66 (10), 906-913. 
7 Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1985). Children’s ideas in Science. Philadelphia: Open University Press. 
8 Osborne, J., Black, P., Smith, M., & Meadows, J. (1990). Primary Space Project - Research Report - Light. Liverpool: 
Liverpool University Press.  
9 Feher, E., & Rice, K. (1987). Pinholes and images: Children’s Conceptions of Light and Vision I. Science Education, 71 
(4), 629-639. 
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διαγράµµατά τους. Όταν έγινε στα παιδιά επίδειξη του πειράµατος, ζητήθηκε από αυτά να εξηγήσουν γιατί το 
είδωλο ήταν αντεστραµµένο. Ένα ποσοστό 40% των παιδιών χρησιµοποίησαν αναλογίες στις απαντήσεις τους 
υποστηρίζοντας, για παράδειγµα, ότι συµβαίνει το ίδιο µ’ αυτό που συµβαίνει στο φακό του µατιού. Το ίδιο 
ποσοστό παιδιών δίνει ενεργητικό ρόλο στο φως το οποίο όταν περάσει µέσα από την οπή αντιστρέφεται. 
Φακοί 
Έρευνες που έχουν γίνει από τους Goldberg και McDermott10, έχουν δείξει ότι ένας σηµαντικός αριθµός 
προπτυχιακών φοιτητών δεν αναγνώριζαν το φακό ως απαραίτητο στοιχείο για τη δηµιουργία ειδώλου. Οι ίδιοι 
φοιτητές ρωτήθηκαν τι θα συµβεί αν καλύψουµε το µισό φακό µε αδιαφανές ρούχο. Το 95% απάντησε ότι το 
µισό είδωλο θα εξαφανιστεί. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι αφού το µισό φως δεν περνά, τότε και το µισό είδωλο δε 
θα σχηµατιστεί.  
Όταν οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν τι θα συµβεί αν µετακινηθεί η οθόνη προς το φακό, φάνηκε ότι ο 
ρόλος της οθόνης συχνά παρεξηγείται. Το 70% απάντησε ότι το είδωλο θα αλλάξει µέγεθος αλλά θα παραµείνει 
καθαρό, κάτι που δείχνει ότι οι φοιτητές θεωρούν ότι το είδωλο είναι ορατό πάνω στην οθόνη ανεξάρτητα από 
τη θέση που βρίσκεται αυτή.  

3. Μεθοδολογία έρευνας 
Συµµετέχοντες 

  

Η έρευνα έλαβε χώρα στον ανώτερο κύκλο ενός µικρού αστικού δηµοτικού σχολείου. Στην αρχή της χρονιάς 
καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει κατανοµή των παιδιών σε ισοδύναµες τάξεις και οι εκπαιδευτικοί έτυχαν 
προετοιµασίας σε ειδικές συναντήσεις πριν από κάθε παρέµβαση.  
 

Στην έρευνα συµµετείχαν δύο τµήµατα πέµπτης τάξης του δηµοτικού σχολείου. Το σύνολο των παιδιών σε κάθε 
τάξη ήταν 22 στην οµάδα ελέγχου (9 αγόρια, 13 κορίτσια) και 21 στην πειραµατική οµάδα (6 αγόρια, 15 
κορίτσια). Επειδή κάποια παιδιά και από τις δύο οµάδες απουσίασαν σε κάποιο µέρος της διδακτικής 
παρέµβασης, ο συνολικός αριθµός απαντήσεων από κάθε οµάδα αυξοµειώνεται σε διάφορα διαγνωστικά 
δοκίµια. 
∆ιδακτικές Παρεµβάσεις
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δύο οµάδες, η πειραµατική και η οµάδα ελέγχου. Η οµάδα 
ελέγχου ακολούθησε την πορεία του βιβλίου11, ενώ στην πειραµατική οµάδα προστέθηκαν κάποιοι επιπλέον 
στόχοι που αφορούσαν στο εννοιολογικό µοντέλο που προαναφέρθηκε. Και στις δύο οµάδες αφιερώθηκε ο ίδιος 
διδακτικός χρόνος. Στην κάθε περίπτωση, η διδασκαλία γινόταν από τη δασκάλα της κάθε τάξης. Για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων δόθηκαν τρία ειδικά αναπτυγµένα διαγνωστικά δοκίµια τα οποία είχαν 
επιµέρους ερωτήµατα. 

Οµάδα Ελέγχου (Ν=22) Πειραµατική Οµάδα (Ν=21) 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1 ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1 

ΜΕ1-Μαθαίνω για τους καθρέφτες (I) – Ε’ τάξη ΜΠ1-Πότε βλέπω τα αντικείµενα; 
ΜΕ2-Μαθαίνω για τους καθρέφτες (II) – Ε’ τάξη ΜΠ2-Πηγές Φωτός 

ΜΕ3-Είδωλα και Ανάκλαση – Ε’ τάξη ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2 ΜΠ3-Είδωλα και Ανάκλαση – Ε’ τάξη 

ΜΕΠ4-Μαθαίνω για τους φακούς – Στ’ τάξη ΜΕΠ4-Μαθαίνω για τους φακούς – Στ’ τάξη 
ΜΕΠ5-Σχηµατισµός ειδώλου ΜΕΠ5-Μάθηµα για το σχηµατισµό ειδώλου 

∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3 ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3 
Πίνακας 1: Ακολουθία µαθηµάτων και διαγνωστικών δοκιµίων στις δύο οµάδες  

 

Στην πειραµατική οµάδα, µετά από τη συµπλήρωση του πρώτου διαγνωστικού δοκιµίου, έγιναν δύο µαθήµατα 
τα οποία αναπτύχθηκαν ειδικά για την οικοδόµηση του εννοιολογικού µοντέλου. Με τα µαθήµατα αυτά 
επιδιώχθηκε τα παιδιά να πειραµατιστούν µε διάφορα υλικά και να σχηµατίσουν το είδωλο που δηµιουργείται 
σε µια οθόνη όταν µπροστά από ένα διάφραγµα µε οπή τοποθετηθεί µια πηγή φωτός. Οι πηγές φωτός που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: µία σηµειακή πηγή, δύο σηµειακές πηγές σε διάφορους σχηµατισµούς, ένας 
ευθύγραµµος νηµατώδης λαµπτήρας και δύο ευθύγραµµοι νηµατώδεις λαµπτήρες σε διάφορους σχηµατισµούς. 
Στο σηµείο αυτό δόθηκε και το δεύτερο διαγνωστικό δοκίµιο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο διαγνωστικό 
δοκίµιο χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές σηµειακές πηγές (µία σηµειακή πηγή, δύο σηµειακές πηγές και 
νηµατώδεις λαµπτήρες σε σχήµα U και P), καθώς, και διαφορετικό διάφραγµα (µε οπή σε σχήµα τραπεζίου). 
 

Ακολούθως, διδάχθηκε το τρίτο µάθηµα του βιβλίου της πέµπτης τάξης από την ενότητα «Καθρέφτες-Είδωλα-
Συµµετρία»7. Το µάθηµα αυτό έχει ως επιδίωξη τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της ανάκλασης του 
φωτός, να διαπιστώσουν πειραµατικά το νόµο της ανάκλασης και να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ειδώλου 
σε επίπεδο καθρέφτη. Το επόµενο µάθηµα προερχόταν από το βιβλίο της έκτης τάξης του δηµοτικού σχολείου 

                                                 
10 Goldberg, F. & Mc Dermott, L. (1986). An investigation of student understanding of the real image formed by converging 
lens or concave mirror. American Journal of physics, 55 (2), 108-119. 
11 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου, (1997). Πρώτα βήµατα στην Επιστήµη–Ε’ ∆ηµοτικού. Λευκωσία: Υπηρεσία 
Ανάπτυξης Προγραµµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.  
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και, συγκεκριµένα, από την ενότητα «Φακοί»12. Οι στόχοι του µαθήµατος αυτού είναι τα παιδιά να διακρίνουν 
τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς και να διαπιστώσουν πώς µεταβάλλεται το είδωλο, όταν ένας 
συγκλίνων φακός πλησιάζει ένα αντικείµενο. Στο τέλος της παρέµβασης, σχεδιάστηκε ένα µάθηµα που 
αφορούσε στο σχηµατισµό ειδώλου µε τη χρήση διαφραγµάτων και φακών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πορεία 
που ακολουθούσαν οι ακτίνες φωτός. Στο τέλος, τα παιδιά κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ∆ιαγνωστικό 
∆οκίµιο 3. 
Η οµάδα ελέγχου, µετά από το διαγνωστικό δοκίµιο 1, διδάχθηκε τα τρία µαθήµατα του βιβλίου της πέµπτης 
τάξης που αφορούσαν στο σχηµατισµό ειδώλου σε επίπεδο καθρέφτη και την ανάκλαση του φωτός7. Στη 
συνέχεια, δόθηκε στα παιδιά το διαγνωστικό δοκίµιο 2. Στην πειραµατική οµάδα το διαγνωστικό δοκίµιο 2 
δόθηκε πριν το µάθηµα «Είδωλα και Ανάκλαση» (ΜΠ3) σε αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου. Η διαφορά αυτή 
εξυπηρετούσε µόνο οργανωτικούς λόγους. Η παρέµβαση στην οµάδα ελέγχου ολοκληρώθηκε µε το µάθηµα της 
έκτης τάξης από την ενότητα «Φακοί»8 και το µάθηµα για το σχηµατισµό ειδώλων µε τη χρήση διαφραγµάτων 
και φακών. Το τελευταίο µάθηµα σχεδιάστηκε ειδικά για την έρευνα αυτή και ήταν ίδιο µε το αντίστοιχο που 
διδάχθηκε στην πειραµατική οµάδα. Η τελική αξιολόγηση έγινε µε το διαγνωστικό δοκίµιο 3.  
∆ιαγνωστικά ∆οκίµια   

 

Στην αρχή της έρευνας δόθηκε και στις δύο οµάδες το διαγνωστικό δοκίµιο 1, το οποίο αποτελούνταν από 
τέσσερα ερωτήµατα. Με το διαγνωστικό αυτό έγινε ανίχνευση των αρχικών ιδεών των παιδιών για τα εξής 
θέµατα: πηγές φωτός, προϋποθέσεις όρασης και σχηµατισµός ειδώλου σε οθόνη µε τη χρήση φακού.  
 

Στη µέση της παρέµβασης (Πίνακας 1), δόθηκε στα παιδιά το διαγνωστικό δοκίµιο 2 το οποίο αποτελούνταν 
από τέσσερα ερωτήµατα και εξέταζε κατά πόσο τα παιδιά ανέπτυξαν το εννοιολογικό µοντέλο της ανάλυσης 
ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές φωτεινές πηγές. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις αποτελούσαν µέρος 
της διδασκαλίας στην πειραµατική οµάδα µόνο. Οι τελευταίες δύο δε διδάχθηκαν ούτε στην πειραµατική ούτε 
στην οµάδα ελέγχου. 
  

Το διαγνωστικό δοκίµιο 3, το οποίο περιλάµβανε τα ίδια τέσσερα ερωτήµατα µε το δοκίµιο 1, δόθηκε για να 
καταγραφούν τυχόν αλλαγές στις αρχικές ιδέες των παιδιών. Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις αποτελούσαν µέρος της 
διδασκαλίας και στις δύο οµάδες. Η τελευταία ερώτηση (3.4) δε διδάχθηκε σε καµιά οµάδα.   
Ανάλυση ∆εδοµένων 
Όλες οι απαντήσεις των παιδιών στα ερωτήµατα που τέθηκαν στο πλαίσιο των διαγνωστικών δοκιµίων έτυχαν 
φαινοµενογραφικής ανάλυσης13. Από την ανάλυση προέκυψαν κατηγορίες απαντήσεων οι οποίες για σκοπούς 
παρουσίασης ιεραρχήθηκαν από την πλέον ανακριβή µέχρι αυτή που προσεγγίζει καλύτερα το επιστηµονικό 
πρότυπο. 

4. Αποτελέσµατα 
Το διαγνωστικό δοκίµιο 1 δόθηκε µε σκοπό να εντοπιστούν οι αρχικές ιδέες των παιδιών για τις έννοιες που θα 
διδάσκονταν. Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις του δοκιµίου (1.1, 1.2, 1.3) αφορούσαν στις προϋποθέσεις όρασης. Οι 
απαντήσεις σε κάθε µια από τις ερωτήσεις αυτές βαθµολογήθηκαν από 0-3 µε κριτήριο τον αριθµό των 
προϋποθέσεων που δήλωναν τα παιδιά στην αιτιολόγησή τους. Οι προσδοκώµενες τρεις προϋποθέσεις είναι οι 
εξής: ύπαρξη πηγής φωτός, απρόσκοπτη διάδοση φωτός από την πηγή στο αντικείµενο (και ακολούθως στο 
µάτι), ανοικτό µάτι για να δεχτεί το φως.  
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται η βαθµολογία και των δύο οµάδων στα τρία πρώτα διαγνωστικά δοκίµια. 
 

 Επίδοση στο ∆.∆. 1.1 Επίδοση στο ∆.∆. 1.2 Επίδοση στο ∆.∆. 1.3 
Οµάδα Ελέγχου 
(Ν=22) 0,28 1,00 0,90 
Πειραµατική Οµάδα 
(Ν=21) 0,09 0,66 0,71 

Πίνακας 2: Μέση επίδοση των δύο οµάδων στα ερωτήµατα 1.1, 1.2, 1.3 (µέγιστη δυνατή βαθµολογία=3) 
 
Ο µέσος όρος στην επίδοση των παιδιών είναι µεγαλύτερος στην οµάδα ελέγχου και στις τρεις ερωτήσεις. Η 
διαφορά στη µέση επίδοση των οµάδων και στα τρία ερωτήµατα είναι στατιστικά σηµαντική (υπέρ της οµάδας 
ελέγχου) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, αλλά δεν είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% 
[t(40)=2,147, 0,01<p<0,05]. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας θα θεωρήσουµε ότι οι δύο οµάδες είναι 
ισοδύναµες ως προς τις αρχικές τους ιδέες. Και στα τρία ερωτήµατα η βαθµολογία τους είναι παραπλήσια κάτι 
που µας υποδεικνύει ότι τα παιδιά των δύο οµάδων έχουν περίπου τις ίδιες ιδέες, και άρα τις ίδιες 
προϋπάρχουσες γνώσεις όσον αφορά στις έννοιες του φωτός.  
Στον πίνακα 6 φαίνονται όλες οι κατηγορίες απαντήσεων των παιδιών στο ερώτηµα 1.4 του πρώτου 
διαγνωστικού δοκιµίου.  
 

                                                 
12 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου, (1997). Πρώτα βήµατα στην Επιστήµη–Στ’ ∆ηµοτικού. Λευκωσία: 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.   
13 Marton, F. & Booth, Sh. (1997). Learning and awareness. New Jersey: Lawrence Erlbaum. 
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Είδος Απάντησης 
Συχνότητα 

Οµάδα Ελέγχου 
(Ν=22) 

Συχνότητα 
Πειραµατική Οµάδα 

(Ν=21) 
1. Καµιά απάντηση ή ελλιπής απάντηση ή άλλη απάντηση  1 4 
2. Το είδωλο θα αλλάξει. 2 8 
3. Το είδωλο θα είναι λιγότερο φωτεινό. 1 0 
4. Το είδωλο θα διατηρήσει το σχήµα του αλλά θα είναι πιο 
µικρό. 4 0 
5. Το είδωλο θα µοιραστεί. 8 8 
6. Το είδωλο θα παραµείνει όπως είναι. 4 1 

Πίνακας 3: Επίδοση στο ∆.∆. 1.4 («Τι θα συµβεί στο είδωλο αν σκεπάσουµε το µισό φακό µε ένα ρούχο;») 
 

Τα περισσότερα παιδιά υποστηρίζουν ότι το είδωλο θα µοιραστεί όταν σκεπαστεί ο µισός φακός µε αδιαφανές 
ρούχο. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις των Goldberg και McDermott6 οι οποίοι αναφέρουν 
ότι σε αντίστοιχη ερώτηση που δόθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους η πλειοψηφία των παιδιών απάντησε 
ότι το µισό είδωλο θα εξαφανιστεί. Οι µαθητές θεώρησαν ότι αφού το µισό φως δεν περνά τότε και το µισό 
είδωλο δε θα σχηµατιστεί.  
 

Από τις πιο πάνω κατηγορίες απαντήσεων δεχθήκαµε ως ορθή µόνο την κατηγορία 6 (πίνακας 6). Στον πίνακα 7 
φαίνεται ο αριθµός των παιδιών από κάθε οµάδα που έδωσαν ορθή απάντηση. 
 

Οµάδα Ελέγχου (Ν=22) Πειραµατική Οµάδα (Ν=21) 
Ορθά Λανθασµένα Ορθά Λανθασµένα 

4 16 1 20 
Πίνακας 4: Επίδοση στο ∆.∆. 1.4 («Τι θα συµβεί στο είδωλο αν σκεπάσουµε το µισό φακό µε ένα ρούχο;») 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα του πίνακα 7, είναι φανερό ότι οι δύο οµάδες είναι σχεδόν ισοδύναµες ως προς τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά στις επιδόσεις των δύο οµάδων δεν είναι 
στατιστικά σηµαντική [χ2(1)=2,22 , p>0,05]. Συνεπώς, οποιαδήποτε διαφορά στην τελική αξιολόγηση µπορούµε 
να θεωρήσουµε ότι θα οφείλεται στο διδακτικό υλικό που χρησιµοποίησε η κάθε οµάδα. 
 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 2 περιλάµβανε δύο ερωτήσεις (2.1, 2.2) που είχαν διδαχθεί στο πλαίσιο της 
παρέµβασης. Όλα τα παιδιά βρήκαν αυτές τις ερωτήσεις ιδιαίτερα εύκολες και συνεπώς τα αποτελέσµατά τους 
δεν παρουσιάζονται.  
 

Όπως αναφέρθηκε και πριν, µε το διαγνωστικό δοκίµιο 2 ελέγχθηκε κατά πόσο τα παιδιά ανάπτυξαν το 
εννοιολογικό µοντέλο της ανάλυσης ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές. Κριτήριο για την 
απόφαση αυτή ήταν κατά πόσο τα παιδιά απάντησαν ορθά στα ερωτήµατα 2.3 και 2.4.  
 

Τα συνολικά αποτελέσµατα στο διαγνωστικό δοκίµιο 2.3 συνοψίζονται στον πίνακα 5. 
 

Πίνακας 5: Επίδοση στο ∆.∆. 2.3 («Τι θα δούµε στην οθόνη αν µπροστά από ένα διάφραγµα σε σχήµα τραπεζίου 
τοποθετηθεί ένας ευθύγραµµος λαµπτήρας;») 

Είδος Απάντησης 
Συχνότητα 
Οµάδα 
Ελέγχου 
(Ν=22) 

Συχνότητα 
Πειραµατική Οµάδα 

(Ν=21) 

1. Καµιά απάντηση ή ελλιπής απάντηση  ή άλλη απάντηση 1 0 
2. Στην οθόνη θα φανεί ο νηµατώδης λαµπτήρας. 13 0 
3. Το φωτεινό σχήµα παραµένει το ίδιο µε το είδωλο που 
σχηµατίζεται όταν υπάρχει ένας σηµειακός λαµπτήρας.   1 0 
4. Το φωτεινό σχήµα θα είναι πιο µεγάλο και θα είναι 
αντεστραµµένο σε σχέση µε το σχήµα του διαφράγµατος.  1 0 
5. Το φωτεινό σχήµα θα είναι πιο µεγάλο και θα είναι το ίδιο µε 
το σχήµα του διαφράγµατος. 6 7 
6. Το φωτεινό σχήµα θα είναι µεγαλύτερο και πιο σύνθετο σε 
σχέση µε το σχήµα του διαφράγµατος γιατί ο νηµατώδης 
λαµπτήρας µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από πολλούς 
σηµειακούς λαµπτήρες.    

0 14 

 
Η πλειοψηφία των παιδιών της οµάδας ελέγχου υποστηρίζει ότι στην οθόνη θα φανεί το σχήµα του λαµπτήρα, 
ενώ 6 παιδιά υποστηρίζουν ότι θα φανεί το σχήµα της οπής. Αυτό δείχνει την πεποίθηση κάποιων παιδιών ότι το 
σχήµα της φωτεινής περιοχής επηρεάζεται µόνο από το λαµπτήρα και την πεποίθηση κάποιων άλλων ότι 
επηρεάζεται µόνο από την οπή του διαφράγµατος. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν και οι Rice και Feher5, οι 
οποίοι χρησιµοποίησαν στα πειράµατά τους ένα λαµπτήρα σε σχήµα σταυρού και κυκλικό διάφραγµα.  
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Στον πίνακα 8 η κατηγορία 6 θεωρήθηκε ως η µόνη ορθή. Η πλειοψηφία των παιδιών της πειραµατικής οµάδας 
έδωσαν ορθή απάντηση αναφέροντας ότι το φωτεινό σχήµα θα είναι πιο πολύπλοκο αφού ο νηµατώδης 
λαµπτήρας µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από πολλούς σηµειακούς λαµπτήρες. Τέλος, 7 από τα παιδιά της 
οµάδας αυτής επιµένουν στην άποψη ότι το φωτεινό σχήµα θα είναι το ίδιο µε την οπή του διαφράγµατος.    
 

Στον πίνακα 6 φαίνεται η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στο ερώτηµα 2.4. 
 
 

Είδος Απάντησης 
Συχνότητα 

Οµάδα Ελέγχου 
(Ν=22) 

Συχνότητα 
Πειραµατική Οµάδα 

(Ν=21) 

1. Καµιά απάντηση ή ελλιπής απάντηση ή άλλη απάντηση 0 1 
2. Το φωτεινό σχήµα θα είναι το ίδιο µε το σχήµα του 
λαµπτήρα.    10 1 
3. Το φωτεινό σχήµα θα είναι το ίδιο µε το σχήµα του 
διαφράγµατος. 6 0 
4. Το φωτεινό σχήµα θα είναι το Ρ σε σχήµα τριγώνου. 3 0 
5. Το φωτεινό σχήµα θα είναι µεγαλύτερο και πιο σύνθετο 
σε σχέση µε το σχήµα του διαφράγµατος. Συγκεκριµένα 
πολλά τρίγωνα µαζί θα σχηµατίζουν ένα Ρ.   

3 2 

6. Το φωτεινό σχήµα θα είναι µεγαλύτερο και πιο σύνθετο 
σε σχέση µε το σχήµα του διαφράγµατος. Συγκεκριµένα 
πολλά τρίγωνα µαζί θα σχηµατίζουν ένα αναποδογυρισµένο 
Ρ.  

0 17 

Πίνακας 6: Επίδοση στο ∆.∆. 2.4 («Τι θα δούµε στην οθόνη αν µπροστά από ένα διάφραγµα σε σχήµα τραπεζίου 
τοποθετηθεί ένας λαµπτήρας σε σχήµα Ρ;») 

 

Και σ’ αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: το 
φωτεινό σχήµα θα είναι το ίδιο µε το λαµπτήρα, το ίδιο µε την οπή του διαφράγµατος ή ένας συνδυασµός των 
δύο σχηµάτων (κατηγορίες 2,3,4). Η πλειοψηφία των παιδιών της πειραµατικής οµάδας δίνει και πάλι ορθή 
απάντηση (κατηγορία 6), αναγνωρίζοντας ότι η οπή του διαφράγµατος, αλλά και το σχήµα του λαµπτήρα, 
επηρεάζουν το σχήµα της φωτεινής περιοχής. Στην ερώτηση αυτή παρατηρείται και η αδυναµία των παιδιών να 
αναγνωρίσουν πότε το φωτεινό σχήµα θα είναι αναποδογυρισµένο. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά 
δυσκολεύονται να καθορίσουν την πορεία που ακολουθεί το φως. Όταν οι Rice και Feher5 ρώτησαν τα παιδιά 
γιατί το φωτεινό σχήµα είναι αναποδογυρισµένο, το 40% χρησιµοποιούσαν αναλογίες στις απαντήσεις τους, 
υποστηρίζοντας, για παράδειγµα, ότι συµβαίνει το ίδιο µ’ αυτό που συµβαίνει στο φακό του µατιού. Το ίδιο 
ποσοστό παιδιών δίνει ενεργητικό ρόλο στο φως, το οποίο όταν περάσει µέσα από την οπή αναποδογυρίζεται.   
Ο πίνακας 7 δείχνει πόσα παιδιά απάντησαν ορθά στα διαγνωστικά δοκίµια 2.3 και 2.4, και άρα ανάπτυξαν το 
εννοιολογικό µοντέλο της ανάλυσης ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές. 
 

 Οµάδα Ελέγχου(Ν=22) Πειραµατική Οµάδα(Ν=21) 

Αριθµός παιδιών που έχουν αναπτύξει το 
µοντέλο 

0 13 

Αριθµός παιδιών που δεν έχουν αναπτύξει 
το µοντέλο 

22 8 

Πίνακας 7: Ανάπτυξη του εννοιολογικού µοντέλου της ανάλυσης ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 10, 13 παιδιά της πειραµατικής οµάδας ανάπτυξαν το εννοιολογικό µοντέλο, ενώ 
κανένα παιδί της οµάδας ελέγχου δεν το ανάπτυξε, κάτι αναµενόµενο εφόσον τα παιδιά αυτά δεν 
παρακολούθησαν τα αντίστοιχα µαθήµατα. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το διδακτικό υλικό 
για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου µοντέλου είναι αρκετά αποτελεσµατικό. Η διαφορά στην επίδοση των 
παιδιών των δύο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντική [χ2(1)=19,52 , p=0,00]. 
Το διαγνωστικό δοκίµιο 3 περιλάµβανε τρεις ερωτήσεις (3.1, 3.2, 3.3) πανοµοιότυπες µε τις αντίστοιχες του 
διαγνωστικού δοκιµίου 1, οι οποίες αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
παρεµβάσεων. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε υψηλό βαθµό επιτυχίας σε αυτά τα έργα (3.1, 3.2, 3.3) και 
συνεπώς οι απαντήσεις δεν παρουσιάζονται περαιτέρω. Η επιτυχία των παιδιών σε σχέση µε την κατανόηση των 
προϋποθέσεων όρασης καταδεικνύει τη σηµαντική µετάθεσή τους σε σχέση µε τις αρχικές τους ιδέες, όπως 
αυτές είχαν καταγραφεί, και υποστηρίζει, επίσης, την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων. 

Τα αποτελέσµατα στο διαγνωστικό δοκίµιο 3.4 φαίνονται στον πίνακα 8. Το συγκεκριµένο ερώτηµα και η 
πειραµατική διάταξη που αφορά στην κάλυψη µέρους της επιφάνειας του φακού δεν διδάχθηκαν σε καµιά 
οµάδα.   
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Οµάδα Ελέγχου (Ν=22) Πειραµατική Οµάδα (Ν=21) 
Ορθά Λανθασµένα Ορθά Λανθασµένα 

9 10 17 4 
Πίνακας 8: Επίδοση στο ∆.∆. 3.4 («Τι θα συµβεί στο είδωλο αν σκεπάσουµε το µισό φακό;») 

 

Τα περισσότερα παιδιά της πειραµατικής οµάδας (Ν=17, ποσοστό 81%) απάντησαν ορθά ότι το είδωλο θα 
παραµείνει ακριβώς το ίδιο, ενώ µόνο 4 παιδιά έδωσαν λανθασµένη απάντηση. Από την οµάδα ελέγχου έδωσε 
ορθή απάντηση µικρότερος αριθµός παιδιών (Ν=9, ποσοστό 47%), ενώ αρκετά από αυτά (Ν=10) έδωσαν 
λανθασµένη απάντηση. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι πολύ σηµαντικά, αν ληφθεί υπόψη ότι στο προπειραµατικό 
δοκίµιο (1.4) τέσσερα παιδιά από την οµάδα ελέγχου (ποσοστό 18%) και µόνο ένα παιδί από την πειραµατική 
οµάδα (ποσοστό 5%) έδωσαν ορθή απάντηση (Πίνακας 7). Η διαφορά στην τελική επίδοση των δύο οµάδων 
(πίνακας 1) είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% [χ2(1)=4,95 , 0,01<p<0,05]. 
Στον πίνακα 9 φαίνεται πόσα από τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας που ανέπτυξαν το εννοιολογικό µοντέλο 
της ανάλυσης ενός φωτεινού αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές έδωσαν ορθή απάντηση στο διαγνωστικό 
δοκίµιο 3.4 που αφορούσε στο φακό.  
 

 Παιδιά που έχουν αναπτύξει το 
µοντέλο (Ν=13) 

Παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει το 
µοντέλο (Ν=8) 

Ορθή απάντηση στο 3.4 10 7 
Λανθασµένη απάντηση στο 3.4 3 1 

Πίνακας 9: Επίδοση των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3.4 
 
Φαίνεται ότι τα 10 από τα 13 παιδιά της πειραµατικής οµάδας που ανάπτυξαν το εννοιολογικό µοντέλο 
κατάφεραν να δώσουν ορθή απάντηση στο διαγνωστικό δοκίµιο 3.5. Από τα 8 παιδιά της πειραµατικής οµάδας 
που δεν ανάπτυξαν το εννοιολογικό µοντέλο, τα 7 έδωσαν ορθή απάντηση, ενώ µόνο ένας µαθητής έδωσε 
λανθασµένη απάντηση. Η διαφορά στην επίδοση των δύο υποοµάδων δεν είναι στατιστικά σηµαντική 
[χ2(1)=0,36 , p>0,1]. 

5. Συζήτηση αποτελεσµάτων – συµπεράσµατα 
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να βελτιώσει το διδακτικό υλικό της πέµπτης και έκτης τάξης του δηµοτικού 
σχολείου που αφορούσε στο φως. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι η πλειοψηφία των παιδιών της 
πειραµατικής οµάδας κατάφερε να αναπτύξει το εννοιολογικό µοντέλο της ανάλυσης ενός φωτεινού 
αντικειµένου σε πολλές σηµειακές πηγές, κάτι που υποδεικνύει ότι το διδακτικό υλικό, το οποίο σχεδιάστηκε, 
βοήθησε στην πραγµατοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί. Από τα ίδια αποτελέσµατα φαίνεται, επίσης, ότι 
µέσα από κατάλληλες παρεµβάσεις είναι εφικτή η ανάπτυξη του εννοιολογικού µοντέλου από παιδιά ηλικίας 11 
χρόνων. Αντίθετα, κανένα από τα παιδιά της οµάδας ελέγχου δεν το ανέπτυξε. 
 

Προχωρώντας στις απαντήσεις των παιδιών που αφορούσαν στο σχηµατισµό ειδώλου µε τη βοήθεια ενός 
φακού, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας είχαν καλύτερη επίδοση από τα παιδιά της οµάδας 
ελέγχου. Συγκεκριµένα, 17 παιδιά της πειραµατικής οµάδας και µόνο 9 παιδιά της οµάδας ελέγχου απάντησαν 
ορθά στην ερώτηση «Τι θα πάθει το είδωλο όταν σκεπάσουµε το µισό φακό µε ένα ρούχο;» (διαγνωστικό 
δοκίµιο 3.4). Η διαφορά αυτή, πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας είχαν 
διδαχθεί το συγκεκριµένο εννοιολογικό µοντέλο και είχαν ασχοληθεί, κυρίως µέσα από πειράµατα, µε 
καταστάσεις δηµιουργίας φωτεινών σχηµάτων µε τη χρήση διαφράγµατος και δηµιουργίας ειδώλων µε τη χρήση 
φακών. Η εµπειρία τους αυτή φαίνεται να τους βοήθησε να απαντήσουν ορθά στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
Ειδικότερα, κάθε προσπάθεια ορθής αιτιολόγησης της δηµιουργίας φωτεινών σχηµάτων απαιτεί την ανάλυση 
της πηγής φωτός σε ένα σύνολο σηµειακών πηγών και την εφαρµογή της ευθύγραµµης διάδοσης του φωτός για 
τοποθέτηση των µεµονωµένων φωτεινών σχηµάτων. Οι δύο αυτές ιδέες είναι βασικές προϋποθέσεις της 
πλήρους κατανόησης του σχηµατισµού ειδώλου από φακούς.   
 

Ο αριθµός των παιδιών της οµάδας ελέγχου που κατανόησαν επαρκώς τη λειτουργία των φακών για να 
απαντήσουν ορθά στην απάντηση 3.4 µας οδηγεί σε δύο συµπεράσµατα: (α) η προσέγγιση της διερώτησης δεν 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης σε σχέση µε τη λειτουργία 
των φακών και (β) το εννοιολογικό µοντέλο της ανάλυσης ενός φωτεινού αντικειµένου σε σηµειακές πηγές 
φαίνεται να αναπτύσσεται από µερικά παιδιά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για τους φακούς. 
 

Στον πίνακα 12 φαίνεται πόσα από τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας που ανάπτυξαν το εννοιολογικό µοντέλο 
κατάφεραν να απαντήσουν µε επιτυχία στο διαγνωστικό δοκίµιο 3.4. Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές στην ερώτηση αυτή µεταξύ των παιδιών της πειραµατικής οµάδας που ανάπτυξαν το 
εννοιολογικό µοντέλο και αυτών που δεν το ανάπτυξαν. Η παρατήρηση αυτή δεν οδηγεί απαραίτητα στο 
συµπέρασµα ότι το εννοιολογικό µοντέλο δεν είναι απαραίτητο για την κατανόηση εννοιών που αφορούν στους 
φακούς. Το δείγµα είναι πολύ µικρό για να µας οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα. Επίσης, το αποτέλεσµα 
αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το κριτήριο που τέθηκε για την ανάπτυξη του εννοιολογικού µοντέλου 
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ενδεχοµένως ήταν πολύ υψηλό. Θα πρέπει ακόµα να αναφερθεί ότι το διαγνωστικό δοκίµιο για το εννοιολογικό 
µοντέλο δόθηκε στο ενδιάµεσο της παρέµβασης, ωστόσο η συζήτηση για το σχηµατισµό φωτεινών περιοχών και 
ειδώλων συνεχίστηκε και µετά. Συνεπώς, είναι πιθανό κάποια από τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας να 
εµπέδωσαν το µοντέλο µετά από τη συµπλήρωση του διαγνωστικού 2.4.  
 

Από τα πιο πάνω συµπεραίνεται ότι η διδασκαλία του εννοιολογικού µοντέλου της ανάλυσης ενός αντικειµένου 
σε πολλές σηµειακές πηγές φαίνεται να δίνει σηµαντικό προβάδισµα στη µεταγενέστερη κατανόηση των 
παιδιών σε έννοιες που αφορούν στους φακούς. Φάνηκε ότι τα παιδιά που είχαν διδαχθεί το συγκεκριµένο 
µοντέλο απέδωσαν καλύτερα σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο σχηµατισµό ειδώλου µε τη χρήση φακού. 
Ωστόσο, το δείγµα είναι πολύ περιορισµένο σε αριθµό και συνεπώς τα δεδοµένα δεν αποδεικνύουν ότι το 
µοντέλο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διδασκαλία εννοιών που αφορούν στους φακούς. Η επίδραση 
του µοντέλου στην κατανόηση της λειτουργίας κατόπτρων και της έννοιας της ανάκλασης δεν έχει διερευνηθεί 
και θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µεταγενέστερων ερευνών. 
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