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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε µε µαθητές ΣΤ΄ τάξεως µε 
θέµα την σχέση µεταξύ µαγνητισµού και ηλεκτρισµού, την αρχή λειτουργίας της γεννήτριας και την χρησιµοποίησή της στα 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από τη διεξαγωγή πειραµάτων, δραστηριοτήτων και επιτόπου 
επισκέψεων σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς και την χρήση πλήθους οπτικοακουστικού υλικού έγινε προσπάθεια για 
αποτελεσµατικότερη, ποιοτικότερη και πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω θεµάτων.   
Μέσα από την παρουσίαση ενδεικτικών περιπτώσεων µαθητών φαίνεται τόσο µια µετάβαση των συλλήψεων των παιδιών 
προς τις επιστηµονικά αποδεκτές, όπως και οι διαφορετικές όψεις και επιδράσεις της διδασκαλίας στις συλλήψεις αυτές.  
Επίσης, οι προϋπάρχουσες καθηµερινές εµπειρίες και γνώσεις, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον των µαθητών έπαιξαν 
σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των παραπάνω συλλήψεων αλλά και στην δηµιουργία πολλών λανθασµένων αντιλήψεων  
 
Λέξεις Κλειδιά: Συλλήψεις-αντιλήψεις παιδιών, γεννήτρια, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού.  
 
Abstract: Present article describes a classroom intervention project with 6th grade children, concerning currently used ways 
of electricity generation and the energy sources use.   
Twelve years old children actively participated in experiments with magnets, electromagnets, coils and generators in order to 
comprehend basic concepts of electricity generation. Furthermore, various audio-visual materials, additionally to a field trip, 
were extensively and supportively used for the rest teaching intervention concerning commercial electricity production. Pre 
and post-intervention students’ interviews revealed a transition to more scientifically accepted concepts, but also serious prε-
existed misconceptions were retained, and other emerged during project conduction. Except of teaching, crucial role on 
children’s conceptions had their everyday experiences, prior knowledge and personal interest of the topic under investigation.   
 

Εισαγωγή 
Τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζονται εδώ στηρίζονται σε δεδοµένα τα οποία προέρχονται από µια 
ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια η οποία περιελάµβανε την µελέτη των συλλήψεων µαθητών ΣΤ΄ τάξης, πριν 
και µετά την διεξαγωγή σχετικής διδακτικής παρέµβασης, σχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρισµού και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή τη δραστηριότητα, καθώς και τις αλλαγές που η παρέµβαση επέφερε στις 
συλλήψεις των µαθητών (Malandrakis G.). 
Φωτίζονται όψεις της ερευνητικής προσπάθειας οι οποίες δεν έχουν αναλυθεί και µελετηθεί µέχρι τώρα και 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση των συλλήψεων των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται 
αναλυτικά η διδακτική πορεία, τα πειράµατα και οι δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι παραπάνω 
µαθητές για την κατανόηση εννοιών σχετικών µε τους µαγνήτες, την δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου από την 
µεταβολή µαγνητικού πεδίου, η οποία αποτελεί την αρχή λειτουργίας της γεννήτριας, και τέλος την πρακτική 
εφαρµογή και χρήση των γεννητριών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλης κλίµακας στα εργοστάσια 
ηλεκτροπαραγωγής.  (Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο, Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Β’ τεύχος, σσ.10-12, 17-22). Επίσης, µέσα 
από την παρουσίαση 3 συγκεκριµένων περιπτώσεων µαθητών δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουµε 
σηµαντικές πτυχές για τον τρόπο που οι µαθητές αποκτούν την γνώση και την ενσωµατώνουν στην ήδη 
υπάρχουσα.   

Στόχοι της παρούσας εργασίας   
Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι:  
1. Να περιγράψει αναλυτικά τη διδακτική προσέγγιση που επιχειρήθηκε για την κατανόηση από τους µαθητές 

του τρόπου λειτουργίας της γεννήτριας και την εµπλοκή τους σε πειράµατα και δραστηριότητες ώστε να 
διευκολυνθεί η κατανόηση αυτή. 

2. Να περιγράψει, µέσα από την παρουσίαση 3 περιπτώσεων µαθητών/τριών, τον τρόπο που εµείς θεωρούµε 
ότι αυτοί αντιλαµβάνονται, κατανοούν και αναπτύσσουν τη γνώση σχετικά µε την λειτουργία της 
γεννήτριας και την χρησιµοποίησή της στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µετά από σχετική 
διδασκαλία.   

3. Να παρουσιάσει τον τρόπο, µέσα από τρεις περιπτώσεις µαθητών/τριών, µε τον οποίο πιστεύουµε ότι αυτοί 
αντιλαµβάνονται την λειτουργία των διαφόρων τύπων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας και τις 
επιπτώσεις, τόσο στο περιβάλλον όσο και στους  ανθρώπους, από την λειτουργία αυτή.  
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Βιβλιογραφική επισκόπηση 
Στην επισταµένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφική αναζήτηση η οποία διεξήχθη δεν βρέθηκε 
κάποιο άρθρο σχετικά µε τις ιδέες µαθητών για τις γεννήτριες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
βιοµηχανική κλίµακα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την δραστηριότητα αυτή. Ελάχιστες έρευνες 
αναφέρονται σε έννοιες και θέµατα τα οποία συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως η ρύπανση (π.χ. Brody, 1990; 1994) και η όξινη βροχή (π.χ. Boyes & Stanisstreet, 1997). 
Ωστόσο, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερευνών, ειδικά από το πεδίο της διδακτικής των επιστηµών (science 
education) οι οποίες αφορούν τον ηλεκτρισµό (π.χ. Summers, Kruger & Mant, 1998; Tarciso & Gilbert, 1999), 
τον µαγνητισµό (π.χ. Anderson et al., 2000), το ηλεκτρικό ρεύµα, την τάση (π.χ. Psillos, Koumaras & 
Tiberghien, 1988) την ενέργεια κλπ.. Όµως, στις έρευνες αυτές τα συγκεκριµένα θέµατα και το επίπεδο 
ανάλυσης και προσέγγισης που επιχειρείται είναι πέρα από τους στόχους που έχουµε θέσει στην παρούσα 
έρευνα (π.χ. αρχές λειτουργίας γεννήτριας και εργοστασίων). 

Μέθοδος έρευνας 
Για την εκµαίευση των ιδεών των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της συνέντευξης πάνω σε συγκεκριµένες 
καταστάσεις (Interview About Instances, IAI) η οποία τροποποιήθηκε και προσαρµόστηκε ανάλογα. (Gilbert, 
Watts, & Osborne, 1985: Osborne & Gilbert, 1980a: Osborne & Gilbert 1980b: White & Gunstone, 1993).   
Μετά από τις αρχικές συνεντεύξεις σχετικά µε την λειτουργία της γεννήτριας και τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ακολούθησε σχετική διδακτική παρέµβαση, διαρκείας 20 διδακτικών ωρών σε διάστηµα 
6 εβδοµάδων. Ύστερα από την πάροδο 20 περίπου ηµερών από την ολοκλήρωσή της παρέµβασης έγινε ξανά 
λήψη συνεντεύξεων απ’ όλους τους µαθητές, πάλι µε την χρήση των ίδιων καρτών.  Συνολικά ελήφθησαν 29 
συνεντεύξεις από 15 µαθητές/ριες ΣΤ΄ τάξης.  

Η διδακτική παρέµβαση 
Από τις 20 ώρες που κράτησε συνολικά η διδακτική παρέµβαση µέσα στην τάξη, οι µισές διατέθηκαν για την 
κατανόηση της αρχής λειτουργίας της γεννήτριας και των βασικών µερών από τα οποία αυτή αποτελείται. 
Χωρίς την προαπαιτούµενη αυτή γνώση και κατανόηση, η εν συνεχεία µελέτη του τρόπου λειτουργίας των 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις υπόλοιπες 10 ώρες διδασκαλίας, θα ήταν ελλιπής και 
χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα.   
Για το λόγο αυτό, η σειρά παρουσίασης, κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, των εννοιών και αρχών της 
φυσικής πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της γεννήτριας ήταν η εξής:  
1. Η µαγνητική βελόνα επηρεάζεται από την ύπαρξη µαγνητικού πεδίου άλλου µαγνήτη.   
2. Η ύπαρξη και η µεταβολή ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται γύρω από ρευµατοφόρο αγωγό επηρεάζει 

την πυξίδα, εποµένως δηµιουργείται γύρω απ’ αυτόν µαγνητικό πεδίο (πείραµα Hans Christian Örsted, 
1820).   

3. Μπορεί όµως να πετύχουµε και το αντίθετο, δηλαδή ότι κινώντας ένα µαγνήτη µέσα σε ένα πηνίο, 
δηµιουργώντας δηλαδή µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο γύρω από ένα αγωγό, εµφανίζεται διαφορά 
δυναµικού, και κατά συνέπεια ηλεκτρικό ρεύµα στον αγωγό, αν το κύκλωµα είναι κλειστό. (πείραµα 
Michael Faraday, 1831)   

4. Εισαγωγή στην λειτουργία της γεννήτριας, η οποία στηρίζεται στην παραπάνω αρχή (M.Faradey). 
Περιστρέφοντας το πηνίο (ή το µαγνήτη) δηµιουργείται µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο γύρω από ένα 
αγωγό (τις σπείρες του πηνίου) και εποµένως εµφανίζεται διαφορά δυναµικού στα άκρα του πηνίου. Αν 
αυτά συνδεθούν σε κάποιο κλειστό κύκλωµα, τότε αυτό διαρρέετε από ρεύµα.   

5. Το ζητούµενο λοιπόν για την εκµετάλλευση της γεννήτριας είναι η εύρεση ενός τρόπου περιστροφής της, µε 
κάποια κινητήρια δύναµη, έτσι ώστε να παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα.   

Το σηµείο αυτό ήταν σταθµός για το πέρασµα στην δεύτερη θεµατική ενότητα της διδακτικής παρέµβασης, την 
λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η βασική αρχή και προϋπόθεση για την 
κατανόηση της λειτουργίας τους αποτελεί η διαπίστωση ότι όλα (εκτός τα φωτοβολταϊκά στοιχεία) 
χρησιµοποιούν γεννήτρια για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος, και αυτό που διαφοροποιείται είναι µόνο 
ο τρόπος µε τον οποίο κινείται η γεννήτρια. Έτσι χρησιµοποιείται ως κινητήρια δύναµη:   

+ 
+ 
+ 

ο ατµός (ατµοηλεκτρικοί σταθµοί-ΑΗΣ, πυρηνικά εργοστάσια, ηλιακή ενέργεια)  
το νερό (υδροηλεκτρικοί σταθµοί-ΥΗΣ) 
ο άνεµος (ανεµογεννήτριες) 

Στο δεύτερο µέρος της διδασκαλίας έγινε παρουσίαση των διαφόρων τύπων εργοστασίων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του κάθε τύπου.  Με βάση την παραπάνω σειρά παρουσίασης των εννοιών, η εµπλοκή των 
µαθητών µε πειράµατα σχεδιάστηκε ως εξής:   
1. Χωρισµένοι σε οµάδες των 3-4, οι µαθητές πειραµατίστηκαν, µε την βοήθεια του δασκάλου, και 

διαπίστωσαν ότι η πυξίδα επηρεάζεται από ένα µαγνήτη. Επίσης δείχθηκε ότι η πυξίδα επηρεάζεται και από 
µέταλλα (σίδηρο, ατσάλι κλπ.) χωρίς όµως αυτά να είναι µαγνητισµένα.  Με τον πειραµατισµό των παιδιών 
µε χάλκινα καλώδια και ράβδους φάνηκε ότι ο χαλκός, από τον οποίο είναι κατασκευασµένα τα καλώδια, 
δεν επηρεάζει τον µαγνήτη. Αυτή ήταν µια σηµαντική παράµετρος για την συνέχεια της διδακτικής 
παρέµβασης, αφού στο πείραµα του Örsted πολλά παιδιά θα µπορούσαν να ισχυριστούν ότι το µέταλλο του 
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ρευµατοφόρου αγωγού, άσχετα αν διαρέεται από ρεύµα, είναι αυτό που επηρεάζει την πυξίδα. (∆ιάρκεια: 90 
λεπτά)    

2. Με µπαταρία και πηνίο δείχθηκε από τον διδάσκοντα η επίδραση που ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο, που 
σχηµατίζεται γύρω από αγωγό που διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύµα, σε πυξίδα (πείραµα Örsted, 1820). Τα 
παιδιά, χωρισµένα σε οµάδες των 3-4, πειραµατίστηκαν συνδέοντας µπαταρίες µε σύρµατα, δηµιουργώντας 
έτσι ρευµατοφόρους αγωγούς κοντά σε πυξίδες. Η εκτροπή της µαγνητικής βελόνας προκαλούνταν από την 
διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο δηµιουργούσε µαγνητικό πεδίο και δηµιουργούσε στην βελόνα τα 
ίδια αποτελέσµατα (εκτροπή) µε ένα κοινό µαγνήτη. (∆ιάρκεια: 90 λεπτά)  

3. Για να δειχθεί το αντίθετο, ότι δηλαδή από το µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορούµε να παράγουµε 
ηλεκτρικό ρεύµα, τα παιδιά, χωρισµένα σε οµάδες των 3-4, εξασκήθηκαν και πειραµατίστηκαν, µε την 
βοήθεια του δασκάλου, µε τα διάφορα πηνία, τα οποία είχαν τα ίδια κατασκευάσει. Αρχικά, σε κάθε οµάδα, 
έγινε σύνδεση των µπαταριών µε βολτόµετρα ώστε κάθε απόκλιση στο όργανο αυτό να υποδηλώνει ότι ο 
αγωγός διαρέεται από ρεύµα. Στη συνέχεια έγινε επίδειξη του πειράµατος του Faraday από τον διδάσκοντα, 
και ακολούθως τα παιδιά το επανέλαβαν. Τα παιδιά πειραµατίστηκαν τόσο µε την κίνηση του µαγνήτη όσο 
και του πηνίου, ή και των δύο µαζί, παρατηρώντας κάθε φορά τις αλλαγές στην ένδειξη του βολτόµετρου, 
οι οποίες υποδήλωναν την ύπαρξη τάσης. (∆ιάρκεια: 90 λεπτά)   

4. Εκτός από τα έτοιµα πηνία που χρησιµοποιήθηκαν στα παραπάνω πειράµατα, οι µαθητές κατασκεύασαν ανά 
οµάδες, πηνία µε διαφορετικούς αριθµούς σπειρών το καθένα (100, 200, 300, 400 σπείρες) και 
πειραµατίστηκαν µε την δηµιουργία ηλεκτρικής τάσης στα άκρα τους από την κίνηση του µαγνήτη µέσα στο 
πηνίο. Επίσης πειραµατίστηκαν µε τις επιπτώσεις που έχει στην εµφάνιση επαγωγικής τάσης η ταχύτητα 
κίνησης, η ύπαρξη σιδηροπυρήνα και ο αριθµός των σπειρών του πηνίου. (∆ιάρκεια: 90 λεπτά)   

5. Στη συνέχεια έγινε η επίδειξη από το διδάσκοντα της χειροκίνητης ηλεκτρογεννήτριας του σχολείου για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, ώστε να ανάψουν οι λαµπτήρες. Έγινε ενηµέρωση για τα κινητά (ρότορας) 
και τα σταθερά (στάτορας) µέρη της ηλεκτρογεννήτριας, και στη συνέχεια όλοι οι µαθητές πειραµατίστηκαν 
µε την χειροκίνητη ηλεκτρογεννήτρια (ταχύτητα περιστροφής, ύπαρξη µαγνήτη κτλ). (∆ιάρκεια:45 λεπτά) 

6. Σε όλους τους µαθητές µοιράστηκε φυλλάδιο µε ταξινοµηµένους τους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάλογα µε την κινητήρια δύναµη της γεννήτριας (βλέπε ∆ιάγραµµα 1). Έγινε εκτεταµένη 
συζήτηση και ανάλυση του φυλλαδίου. (∆ιάρκεια: 45 λεπτά)   

 

Στη συνέχεια περάσαµε στη δεύτερη θεµατική ενότητα της διδακτικής παρέµβασης η οποία περιελάµβανε την 
µελέτη του κάθε κύριου τύπου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς, 
τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς, τις ανεµογεννήτριες, τους  
ηλιακούς συλλέκτες και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία.  
 

 
∆ιάγραµµα 1: Οι διάφοροι τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι ενεργειακές πηγές που χρησιµοποιούνται. 

Η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του κάθε τύπου εργοστασίου έγινε µέσα από διαφάνειες, φωτογραφίες 
µεγέθους Α4, διαγράµµατα λειτουργίας, video για την λειτουργία των λιγνιτωρυχείων και επιτόπου επίσκεψη σε 
δύο µονάδες παραγωγής της ∆ΕΗ. Τον ατµοηλεκτρικό σταθµό στην περιοχή της Ξυλοκαµάρας Χανίων, οποίος 
λειτουργεί µε πετρέλαιο και ένα µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό στην Γεωργιούπολη Ν.Χανίων. Και στους δύο 
σταθµούς έγινε ενηµέρωση του τρόπου λειτουργίας τους και τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν από κοντά πως λειτουργούν οι µονάδες αυτές. Μέσα από κάθε παρουσίαση, σκοπός µας ήταν 
να παρουσιαστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι αρχές λειτουργίας του κάθε τύπου εργοστασίου και των 
επιδράσεων τους στο περιβάλλον.   
Εκτός όµως από την παραγωγή ηλεκτρισµού µε τη χρήση γεννήτριας, η διδακτική παρέµβαση περιελάµβανε και 
τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, όπου έχουµε απ’ ευθείας µετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρικό ρεύµα. Κατά 
την διάρκεια των τριών διδακτικών ωρών που είχε διάρκεια το τµήµα αυτό της διδακτικής παρέµβασης, έγινε 
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στα παιδιά, µε την βοήθεια διαφανειών και φωτογραφιών η εξήγηση της αρχής λειτουργίας του θερµοσίφωνα 
και των φωτοβολταϊκών στοιχείων και των µεταξύ τους διαφορών. Στη συνέχεια τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα 
να πειραµατιστούν και να παίξουν µε πραγµατικά φωτοβολταϊκά στοιχεία και να διαπιστώσουν τη σχέση µεταξύ 
έντασης ηλιακού φωτός και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας µοτεράκια µε χρωµατιστούς έλικες 
στα φωτοβολταϊκά στοιχεία και παρατηρώντας κάθε φορά την ταχύτητα περιστροφής τους.   

Αποτελέσµατα  
Παρακάτω αναφέρονται τρεις ενδεικτικές περιπτώσεις µαθητών οι οποίοι συµµετείχαν στην έρευνα και 
περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο εµείς θεωρούµε ότι επέδρασε η σχετική διδασκαλία στη δόµηση της νέας 
γνώσης και στην σύλληψη εννοιών σχετικών µε την λειτουργία της γεννήτριας και τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλο που όλοι οι µαθητές συµµετείχαν στα ίδια πειράµατα και παρακολούθησαν την 
ίδια διδασκαλία, δεν είχαµε πάντα την ανάλογη, σε βάθος και έκταση, κατανόηση εννοιών από αυτούς. Βασικό 
ρόλο στο αποτέλεσµα αυτό, εκτός την διδασκαλία, έπαιξε και η προηγούµενη γνώση, καθηµερινή εµπειρία, και 
προσωπικό ενδιαφέρον των µαθητών/τριών.  
Στα τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα που παραθέτουµε φαίνονται καθαρά οι διαφορετικές όψεις της 
επίδρασης αυτής στις αντιλήψεις των µαθητών.   
Ελένη 
Η Ελένη αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγµα συνεπούς, µελετηρής µαθήτριας, µε ικανοποιητικό επίπεδο 
γνώσεων και επιδόσεων στο σχολείο, η οποία µπορεί και εργάζεται µε συστηµατικό τρόπο και παρακολουθεί µε 
ενδιαφέρον το καθηµερινό µάθηµα.   
Πριν την διδακτική παρέµβαση οι γνώσεις της σχετικά µε τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 
πολύ ασαφείς και αόριστες. Μετά την διδακτική παρέµβαση το γενικότερο γνωστικό επίπεδο, όπως και το 
επίπεδο κατανόησης των περισσοτέρων εννοιών που περιελάµβανε η διδακτική παρέµβαση, φαίνεται να έχει 
βελτιωθεί σε σηµαντικό βαθµό και να προσεγγίζει τις επιστηµονικά αποδεκτές αντιλήψεις. Αναγνωρίζει την 
γεννήτρια, τα µέρη από τα οποία αποτελείται και ότι παράγει ηλεκτρισµό. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία µπορεί να 
περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας της και τις ενεργειακές πηγές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
κίνησή της. Ενώ στις αρχικές συνεντεύξεις φαίνεται να έχει άγνοια για το πως λειτουργούν ο ΑΗΣ και ο ΥΗΣ, 
στις τελικές δείχνει να έχει κατανοήσει τις αρχές λειτουργίας τους καθώς και την ύπαρξη γεννήτριας και 
στροβίλων. Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω φράσεις για τον ΑΗΣ: 
 
 

 Πριν τη διδακτική παρέµβαση:   Μετά την διδακτική παρέµβαση:
050 Ελ ..ε: κινείται . ε:: µπορεί να 

χρησιµοποιεί πετρέλαιο 
..2.. ή να χρησιµοποιεί 
κάρβουνο/ ..25.. 

 082 Ελ 

      

ε .καίµε λιγνίτη . και:: ο λιγνι . και::  παράγεται ατµός . ο 
ατµός πηγαί . ε:: πηγαίνει ε κάτι σωλήνες .. και: γυρίζει 
τους σ στρόβιλους . και αυτοί γυρίζουν τη γεννήτρια/ .. και/ 
. παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα/ .. και µετά τον ατµό .. 
πηγαίνει στην καµινάδα .. και:: και τον καθαρίζει και 
πηγαίνει στην ατµόσφαιρα\ .  

    083 Ερ τον ατµό λες . που γύρισε τη γεννήτρια  
    084 Ελ ναι  

 

Όµως, στον ΥΗΣ, παρόλο που περιγράφει µε µεγάλη ακρίβεια και λεπτοµέρεια την λειτουργία του, θεωρεί ότι 
το νερό που χρησιµοποιείται µολύνεται. Την αντίληψη αυτή έχει στις αρχικές συνεντεύξεις και η διδασκαλία 
µάλλον δεν στάθηκε ικανή να την πείσει για το αντίθετο, αφού και στις τελικές διατυπώνει την ίδια ιδέα.   
 

 Πριν τη διδακτική παρέµβαση:   Μετά την διδακτική παρέµβαση:
074 Ελ  112 Ελ µολύνεται ..  
   113 Ερ µολύνεται λες/. τι µπορεί να πάθει 
  

ναι/ . µολύνεται και µετά πηγαίνει .. µπορεί να 
πηγαίνει στη θάλασσα . και να µολύνει τη 
θάλασσα . και να πεθάνουν τα ψάρια   114 Ελ 

075 Ερ πως/ µολύνεται/ . πως/ µπορεί να µολυνθεί/ . 
από τι/  

   
2.. µολύνεται και:: ..3.. ε µολύνεται 
το νερό .. 

076 Ελ ..από::: ..8..     
077 Ερ . σε σε/ ποια περίπτωση ας πούµε µπορεί να 

συµβεί αυτό/ ..  
    

078 Ελ . όταν ..     
079 Ερ συνέχεια δηλαδή συµβαίνει αυτό/ .. όποτε 

περνά από το εργοστάσιο µολύνεται/ 
    

080 Ελ ναι      
081 Ερ µήπως . µπορείς να µου εξηγήσεις τι παθαίνει/ 

δηλαδή το νερό . τι µπορεί/ να πάθει/  
    

082 Ελ ..2.. να περάσει: από:: .. από µια µηχανή και:: . 
να\\ µολυνθεί\\ 

    

 

Μετά την διδακτική παρέµβαση όµως, δείχνει να έχει κατανοήσει τις παραπέρα χρησιµότητες των ταµιευτήρων 
των ΥΗΣ, αφού στις αρχικές συνεντεύξεις φαίνεται να µην ξέρει αν και κατά πόσο µπορεί το νερό να 
χρησιµοποιηθεί και κάπου αλλού, ενώ στις τελικές αναφέρει την άρδευση και ύδρευση.   
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Εκτός όµως από τους ΥΗΣ, η Ελένη φαίνεται να κατανοεί, µετά την διδακτική παρέµβαση, σε µεγάλο βαθµό 
την χρησιµότητα του ηλιακού φωτός για την λειτουργία του υπολογιστή χειρός (136) µε φωτοκύτταρο.    
 Πριν τη διδακτική παρέµβαση:   Μετά την διδακτική παρέµβαση:

134 Ελ πως λειτουργεί δηλαδή µε το φως   160 Ελ .. ε: δε ξέρω καλά/ . αλλά . αλλά πέφτουνε οι 
ακτίνες  

135 Ερ δεν/ έχεις/ δει/ τέτοια κοµπιουτεράκια/     του ήλιου . στο κοµπιουτεράκι . και δουλεύει 
136 Ελ όχι  161 Ερ παράγεται ηλεκτρισµός εκεί δηλαδή  
    162 Ελ ναι  

 

Στην λειτουργία των ηλιακών θερµοσιφώνων δεν σηµειώθηκε καµιά αλλαγή, αφού και πριν και µετά την 
διδασκαλία ορθά θεωρεί ότι οι ακτίνες του ήλιου ζεσταίνουν απ’ ευθείας το νερό.  
Τέλος, µετά την διδακτική προσέγγιση ελάχιστα έχουν τροποποιηθεί οι συλλήψεις της αναφορικά µε τις 
επιπτώσεις στην κατοικηµένη περιοχή και τον άνθρωπο από την λειτουργία ενός ΑΗΣ, αφού τα καυσαέρια είναι 
αυτά που ευθύνονται, κατά κύριο λόγο, για το πρόβληµα.   
 

 Πριν τη διδακτική παρέµβαση:   Μετά την διδακτική παρέµβαση:
169 Ερ δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα .. τη βοηθάει/ . τη 

ρυπαίνει/ .. την καθαρίζει::/ .. τη::ν .. 
διευκολύνει:: (την κατοικηµένη περιοχή) 

 177 Ερ έχει καµιά επίπτωση αυτό το εργοστάσιο άµα 
είναι κοντά στην κατοικηµένη περιοχή . άµα 
είναι κοντά στα σπίτια/ ..  

170 Ελ  178 Ελ ναι .. δηλαδή ... ε:: µολύνεται:: . από δω και 
πάει κατευθείαν στα σπίτια τους ο αέρας..  

 

τη βοηθάει::  γιατί::  της δίνει . το φως ..2.. τη 
µολύνει γιατί:: ..2.. η καύση κάποιου:: . ε:: του . 
υλικού που χρησιµοποιεί .. µολύνει/ το 
περιβάλλον  

 179 Ερ ο αέρας/ από που λες 

171 Ερ ε:: .. στους ανθρώπους που µένουν εκεί . έχει/ 
καµιά επίπτωση .. στους ανθρώπους που ζουν/ 
στην πόλη εκεί  .. 

 180 Ελ από το εργοστάσιο .. που είναι µολυσµένος . 
και πηγαίνει\ . στα\\ σπίτια\\ τους\\ 

172 Ελ όχι     
 
Αντώνης  
Ο Αντώνης ήταν ένας µαθητής µε µέτριο ακαδηµαϊκό επίπεδο, όχι και τόσο συνεπής στις σχολικές του 
υποχρεώσεις του, αλλά µε πολλές και έξυπνες ιδέες και συχνές, διεισδυτικές απορίες. Ο Αντώνης, παρόλο που 
σε αρκετές περιπτώσεις βελτιώθηκαν οι γνώσεις του και οι αντιλήψεις του σε θέµατα σχετικά µε την λειτουργία 
της γεννήτριας και των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν φάνηκε να επηρεάζεται σε τόσο 
µεγάλο βαθµό από την διδασκαλία και να προσεγγίζει τις επιστηµονικά αποδεκτές αντιλήψεις. Στην περίπτωση 
όµως της γεννήτριας φαίνεται να έχει κατανοήσει αρκετά καλά και να περιγράφει ορθά τον τρόπο λειτουργίας 
της, µετά την διδακτική παρέµβαση.  
 

008 Αν το γυρνάµε το πηνίο/ . και µέσα στο µαγνήτη και παράγει/ ρεύµα/ .. ε:/ δηλαδή έξω ο µαγνήτης µέσα είναι το 
πηνίο/ . παράγεται το ηλεκτρικό ρεύµα/ .. µαγνητίζεται/  

    ...  
017 Ερ το πηνίο/ . τι είναι το πηνίο/ 
018 Αν το πηνίο/ είναι:: . κάποια συρµατάκια/ .. που::::/  κάτσε\ να\ το\ εξηγήσω\ τώρα\ ..ναι συρµατάκια  
019 Ερ ναι συρµατάκια . πως είναι συρµατάκια κοµµένα/ . µεταξύ τους  
020 Αν τυλιγµένα/ γύρω από:: . ένα/ σχήµα .. τετράγωνο/ κύκλο/ .. ε:/ . και:: έρχεται ο µαγνήτης . α/ και καλώδια/ ... 

όπως αυτά εδώ που έχει/ . πρέπει να συνδέεται . η λάµπα/ .. και:::: .. µπορούµε/ να παράγουµε ρεύµα . άµα 
βάλουµε ένα µαγνήτη µέσα σ’ αυτά/ .. µαγνήτη ισχυρό/ . ή/ να::/ το γυρίζουµε γύρω γύρω από ένα µαγνήτη/ 

Όµως, για την κατανόηση της λειτουργίας του ΥΗΣ φαίνεται να έχει αρκετές δυσκολίες, οι οποίες έχουν να 
κάνουν µε την ύπαρξη (156), τη θέση (160) και τον τρόπο λειτουργίας (162) της γεννήτριας:  
 

153 Ερ ποιο/ σωλήνα .  
154 Αν νάτος/ . αυτός . πηγαίνει σ’ αυτή την ειδική τη µηχανή/ . το νερό γυρνάει µέσα στο εργοστάσιο . και:: 

φτιάχνει το ηλεκτρικό ρεύµα/  
155 Ερ ωραία . αυτή µηχανή µπορεί να είναι γεννήτρια/ . ή κάποια άλλη µηχανή .ειδική/  
156 Αν γεννήτρια/ δε είναι  
157 Ερ γιατί λες  
158 Αν γιατί:: .. ξέρω/  . έχουν κάτι σαν πέδιλα . γύρω γύρω . και:: γυρίζει και::: .. επεξεργάζεται το νερό 
159 Ερ δηλαδή κάπου αλλού είναι η γεννήτρια/ . αν υπάρχει/ . ή δεν υπάρχει γεννήτρια  
160 Αν γεννήτρια πρέπει να υπάρχει µέσα/ . στο εργοστάσιο 
161 Ερ ναι . και πως δουλεύει αυτή/  
162 Αν µε µπαταρίες  
163 Ερ µε\ µπαταρίες\ . και αυτό εδώ τι γυρνάει/ είπες έχει κάτι πέδιλα . ναι  
164 Αν ε::/ . το νερό πέφτει σ’ αυτά τα πέδιλα και γίνεται κάτι τώρα . δεν ξέρω τι γίνεται .. γυρίζει στο εργοστάσιο/ 

. και επεξεργάζεται αυτή η:: . το νερό και βγάζουµε το ρεύµα/  
Στο ίδιο θέµα πάντως, τους ΥΗΣ, θεωρεί ότι το νερό µε το οποίο αυτοί λειτουργούν αποτελεί ένα είδος κλειστού 
κυκλώµατος. Φαίνεται να πιστεύει ότι το νερό, µετά το πέρασµά του από το εργοστάσιο, επιστρέφει και πάλι 
στην τεχνητή λίµνη µε κάποιο αγωγό για να χρησιµοποιηθεί ξανά, χωρίς όµως να υφίσταται κάποιου είδους 
ρύπανση.  
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Όµως, στις τελικές συνεντεύξεις, στη συζήτηση για τις ανεµογεννήτριες βλέπουµε και τον τρόπο µε το οποίο 
επιδρούν και άλλες, εκτός σχολείου πηγές µάθησης.   
 

226 Αν λοιπόν/ . αυτά είναι τώρα γεννήτριες/ . από κάποιες .. αυτές τώρα τελευταία:: βγήκανε ... κάνα δυο 
χρονάκια ..  αυτές ε:: επεξεργάζονται/ τον άνεµο χωρίς να µολύνουν το περιβάλλον/  

       ... 
150 Αν παλιά δεν είχαν βγει καν/ . παλιά/ .. το ’80 ας πούµε . ’89 .. δεν υπήρχανε: 
251 Ερ τώρα τελευταία δηλαδή βγήκαν αυτά/  
252 Αν ναι . τέσσερα/ χρόνια νοµίζω  
253 Ερ το έχεις διαβάσει πουθενά  
254 Αν όχι το ‘χω δει στην τηλεόραση 
255 Ερ βλέπεις κανένα ντοκιµαντέρ στην τηλεόραση/  
256 Αν ε/ µερικές φορές . ε:/ µε ζώα: . µε τέτοια µερικές φορές .. αν και πρώτη φορά το είδα σε διαφήµιση/ αυτό/ .. 

που έλεγε για λάµπες οικονοµικές . για τέτοια/ . σαν αυτά εδώ:: που µολύνουν το περιβάλλον .. διάφορα 
τέτοια . έλεγε/  

 

Μόνο που στη συγκεκριµένη περίπτωση η τηλεόραση φαίνεται να δηµιούργησε αρκετή σύγχυση και 
λανθασµένες εντυπώσεις στους µαθητές. Ίσως δεν αρκεί µόνο η παρακολούθηση κάποιου προγράµµατός ή 
εκποµπής, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη συζήτηση και προβληµατισµό για την αποφυγή 
παρανοήσεων.   
Με ανάλογο τρόπο επιδρούν και οι καθηµερινές εµπειρίες και βιώµατα των µαθητών στην διαµόρφωση 
αντιλήψεων. Στο παρακάτω παράδειγµα φαίνεται η καταλυτική επίδραση ενός τέτοιου, καθηµερινού βιώµατος, 
όπως αυτό της λαµπρότητας του ήλιου (278) και τις επιπτώσεις του στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από 
φωτοβολταϊκά στοιχεία: 
 

273 Ερ µπορεί να λειτουργήσει χωρίς µπαταρίες . δηλαδή µόνο µε αυτά τα φωτοκύτταρα/ 
274 Αν . µονάχα/ το πρωί γιατί το βράδυ::  
275 Ερ ναι εντάξει . το βράδυ όµως άµα ανάψουµε µια λάµπα/ . σαν κι αυτή/ . θα ανάβει:/ . θα λειτουργεί/  
276 Αν πάρα/ πολύ λίγο . γιατί ο ήλιος είναι:: . έχει πάρα πολύ:: έντονη ακτινοβολία/  
277 Ερ δεν λέµε λαµπάκι .  µια λάµπα όπως αυτή που έχουµε στο δωµάτιό µας . άµα ανάψουµε  
278 Αν >>µα::/ τον ήλιο δεν µπορούµε να τον δούµε . ενώ την λάµπα/ µπορούµε να τη δούµε . δεν έχουν 

καµιά σχέση αναµεταξύ τους  
279 Ερ στο κοµπιουτεράκι φτάνει . έστω/ και αυτό το φως της λάµπας φτάνει για να λειτουργήσει το 

κοµπιουτεράκι .  
280 Αν πάρα/ πού λίγο . ίσα ίσα να φανεί το µισό ένα/  
281 Ερ θα κάνει πράξεις/ . θα φτάνει/ δηλαδή για να κάνει πράξεις 
282 Αν .. ίσως  

 

Οι εκπλήξεις στην µελέτη του Αντώνη συνεχίζονται από τις ιδέες που διατυπώνει για τις επιπτώσεις στον 
άνθρωπο από την λειτουργία ενός ΑΗΣ. Ενώ αρχικά αναφέρει πάρα πολλές, σηµαντικές και µη, εν δυνάµει 
επιπτώσεις, στις τελικές συνεντεύξεις κατηγορηµατικά δηλώνει ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους, 
χωρίς όµως να δικαιολογεί το γιατί. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει την εκποµπή καυσαερίων από τον ΑΗΣ χωρίς 
όµως να την συνδέει µε προβλήµατα στους ανθρώπους. 

Νίκος  
Ο Νίκος ήταν ένας µαθητής µε µέτρια έως χαµηλή επίδοση στο σχολείο, η παρουσία του οποίου µέσα στην τάξη 
ήταν εντελώς διακριτική, αθόρυβη, και περνούσε σχεδόν απαρατήρητη. Η επικοινωνία µε τον δάσκαλο, πριν την 
έναρξη του προγράµµατος, ήταν ελάχιστη και γινόταν µόνο µετά από ερώτηση του διδάσκοντα προς αυτόν και 
χωρίς να λαµβάνονται συχνά, σχεδόν καθόλου, οι επιθυµητές απαντήσεις. ∆εν έδειχνε να βρίσκει κάποιο 
ενδιαφέρον στα καθηµερινά µαθήµατα και δεν συµµετείχε στις διαδικασίες µέσα στην τάξη.    
Από την πρώτη όµως συνέντευξη, προς µεγάλη µας έκπληξη, φάνηκε ότι είχε αρκετές εξειδικευµένες γνώσεις 
για τα υπό µελέτη θέµατα και είχε κατανοήσει σε µεγάλο βαθµό πολλές σχετικές έννοιες. Οι γνώσεις του ήταν 
ασύγκριτα πλουσιότερες και λεπτοµερέστερες σε σχέση µε τους συµµαθητές του, και σχεδόν στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων το επίπεδο κατανόησής του προσέγγιζε τις επιστηµονικά αποδεκτές ιδέες. Η διδακτική 
παρέµβαση τον βοήθησε να εκλεπτύνει και να εµβαθύνει τις γνώσεις του σχετικά µε την γεννήτρια, την δοµή 
της και την λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων.   
Είναι χαρακτηριστικές, για την λειτουργία της γεννήτριας, οι παρακάτω φράσεις, µετά την διδακτική 
παρέµβαση:    

004 Ν ..ναι είναι::: .. πηγή . ηλεκτρισµού µε:: . µε:  . µαγνήτη  και: .. πηνίο 
005 Ερ ναι . τι κάνει αυτό/  
006 Ν ε:: όταν το κινούµε µε το χέρι . κατασκευάζει ρεύµα .. ανάλογα µε την ταχύτητα που το κινούµε  
007 Ερ δηλαδή .. παράγει ρεύµα . από ποια µέρη αποτελείται . ποια είναι τα βασικά/ του µέρη/ . που δουλεύει .. 

για\ να\ δουλέψει\ 
008 Ν µαγνήτη/ . και πηνίο/  
009 Ερ ποιος/ είναι ο µαγνήτης  
010 Ν αυτό εδώ  [δείχνει τον πεταλοειδή µαγνήτη] 
011 Ερ το πηνίο πιο είναι  
012 Ν αυτό που περιστρέφεται από: . µέσα/ στο  µαγνήτη . κάτω/ από το µαγνήτη 
013 Ερ από τι είναι φτιαγµένο τώρα αυτό το πηνίο . τι είναι το πηνίο δηλαδή/  
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014 Ν είναι καλώδιο . τυλιγµένο γύρω γύρω από: ένα άλλο: . αντικείµενο  
015 Ερ έχει σηµασία αν θα είναι λίγες/ ή . πολλές/ φορές τυλιγµένο/ 
016 Ν ..ναι\ .. αναλόγως πόσες φορές το έχουνε τυλίξει . τόσο  πιο πολύ:: ρεύµα  . ηλεκτρισµό/ κατασκευάζει 

 

Εξαιρετικά λεπτοµερής και εµπεριστατωµένη είναι η περιγραφή του τρόπου κίνησης του πηνίου από διάφορες 
πηγές ενέργειας και την παραγωγή ατµού για τον σκοπό αυτό: 

024 Ν µε τον άνεµο/ . ή µε τον:: .. µε το νερό/ . ή µε ατµό/ ... να βάλουµε το:: εκεί το:: . εκεί που είναι το χέρι . 
να το αφαιρέσουµε και να βάλουµε ένα:: σωλήνα µικρό/ .. και::: ένα έλικα/ .... και από κάτω/ να βάλουµε 
φωτιά/ ας\ πούµε\  .. και µε τον ατµό που θα βγαίνει θα γυρνάει ο έλικας .. ανάλογα πόσο δυνατός είναι ο 
ατµός . πόση δύναµη έχει ο ατµός . τόσο πιο γρήγορα θα γυρνάει 

και στη συνέχεια:  
056 Ν αυτό το συγκεκριµένο εργοστάσιο παράγει ηλεκτρισµό καίγοντας// πράγµατα .. πετρέλαιο/ ουράνιο/ ξύλα/ 

.. κάρβουνα/  
057 Ερ και πως παράγει ηλεκτρισµό/ . µπορείς να µου . περιγράψεις πιο λεπτοµερώς  
058 Ν τον ατµό/ και γυρνάει ένα µεγάλο έλικα και αυτός ο έλικας γυρνάει .. πηνία/  και τα πηνία περιστρέφονται 

µέσα σε µαγνήτες / . και έτσι κατασκευάζεται ρεύµα 
 

Από την παραπάνω φράση του Νίκου (58) στην οποία περιγράφει τον τρόπο που οι γεννήτριες σε ένα ΑΗΣ 
παράγουν ηλεκτρισµό, και από το γεγονός ότι και στους υπόλοιπους τύπους εργοστασίων (ΥΗΣ & 
ανεµογεννήτριες) επαναλαµβάνει την ίδια αρχή λειτουργίας (τα πηνία περιστρέφονται, από το νερό ή τον άνεµο, 
µέσα σε µαγνήτες και έτσι παράγεται ρεύµα), µπορούµε να συµπεράνουµε ότι έχει κατανοήσει την σχέση µεταξύ 
περιστροφής της γεννήτριας και παραγωγής ηλεκτρισµού. Άλλωστε, αυτό ήταν και το βασικό αντικείµενο και ο 
κύριος σκοπός της διδασκαλίας, το πως δηλαδή από την περιστροφή της γεννήτριας περνάµε στην βιοµηχανική 
παραγωγή ηλεκτρισµού, χρησιµοποιώντας διάφορες ενεργειακές πηγές για την περιστροφή της. 
Σε µερικά όµως θέµατα η διδακτική παρέµβαση δεν τον βοήθησε να ξεπεράσει ορισµένες λανθασµένες 
αντιλήψεις που είχε διαµορφώσει. Για παράδειγµα, η αρχική του αντίληψη, ότι µπορούµε να αποθηκεύουµε σε 
τεράστιες µπαταρίες την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, εξακολουθεί 
να υφίσταται και στις τελικές συνεντεύξεις, αφού διατυπώνει την ίδια ιδέα για τις ανεµογεννήτριες.   
Το ενδιαφέρον όµως στον Νίκο είναι ότι παρόλο που έχει σηµαντικό υπόβαθρο γνώσεων, σε µία περίπτωση η 
διδακτική παρέµβαση φαίνεται να του δηµιούργησε κάποιες λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε την λειτουργία 
του ηλιακού θερµοσίφωνα. Ενώ στις αρχικές συνεντεύξεις ορθά αναφέρει ότι ο ήλιος ζεσταίνει απ’ ευθείας το 
νερό, στις τελικές θεωρεί ότι το µετατρέπει πρώτα σε ηλεκτρισµό.   
 

 Πριν τη διδακτική παρέµβαση:   Μετά την διδακτική παρέµβαση:
114 Ν .. στις στέγες των κτηρίων .. τα 

χτυπάει/ ο ήλιος .. και θερµαίνουν 
το νερό  

 138 Ν 

115 Ερ χρησιµοποιούν καθόλου 
ηλεκτρισµό δηλαδή αυτά/  

   

ε::/ ο ηλιακός θερµοσίφωνας/ .. χτυπάει// σε κάτι 
καθρέπτες που:: . µαζεύουν/ το ρεύµα . το ρυθµίζουνε/ . 
και:: .. το:: το το φώς του ηλίου το ρυθµίζουνε και το:: . 
κατασκευάζουν σε ρεύµα/ . το κατασκευάζουν σε ρεύµα . 
σε ηλεκτρισµό . και µετά µε αυτόν τον ηλεκτρισµό/ . 
θερµαίνεται το:: . νερό/  

116 Ν ..όχι\\  139 Ερ δηλαδή πρώτα µετατρέπουν το φως του ήλιου . σε ρεύµα/ 
και µετά µε το ρεύµα ζεσταίνουν το νερό  

    140 Ν ναι/ 
 

Το πιθανότερο είναι ότι κατά την διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης η ενασχόληση και ο πειραµατισµός µε τα 
φωτοκύτταρα ίσως να προκάλεσε αυτή τη σύγχυση. Οι δύο αυτές συσκευές µοιάζουν εξωτερικά, ειδικά το 
µαύρο χρώµα στο υπόστρωµα των πλακών, και εύκολα µπορεί κάποιος να µπερδευτεί. Ίσως, στην προσπάθειά 
του να ερµηνεύσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια το πως θερµαίνεται το νερό στο θερµοσίφωνα, να ενσωµάτωσε την 
λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων στην ερµηνεία αυτή. 
Σχετικά µε τις επιπτώσεις στους ανθρώπους από την λειτουργία του ΑΗΣ, ο Νίκος και στις δύο συνεντεύξεις 
φαίνεται να πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, αφού είτε µπορεί να είναι απλώς στεναχωρηµένοι για τις 
επιπτώσεις στα φυτά και τα ζώα, είτε αυτοί κάνουν εµβόλια και έτσι προστατεύονται (τελικά) από τις αρρώστιες.   
Προφανώς οι αντιλήψεις αυτές δεν προσεγγίζουν τις επιστηµονικά αποδεκτές και η ύπαρξή τους µετά την 
διδακτική παρέµβαση εγείρει ερωτηµατικά για την αποτελεσµατικότητά της στο σηµείο αυτό. Το οξύµωρο όµως 
είναι ότι ο Νίκος αναγνωρίζει τις επιπτώσεις στα ζώα, τα φυτά και το ευρύτερο περιβάλλον, αλλά όχι στους 
ανθρώπους. Για τον ίδιο όµως φαίνεται να παρουσιάζει κάποια λογική συνοχή, αφού πιστεύει ότι η ρύπανση 
από τους καπνούς των εργοστασίων προκαλεί αρρώστιες στα ζώα, από τις οποίες όµως οι άνθρωποι µπορούν να 
προστατευθούν µε τα εµβόλια.   

Συµπεράσµατα 
Βλέποντας συνολικά την επίδραση της διδακτικής πορείας που ακολουθήθηκε για την µελέτη της γεννήτριας και 
την εφαρµογής της στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι:   
• Σ΄ όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάσαµε, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες, οι µαθητές αναγνωρίζουν τη 

γεννήτρια ως συσκευή που µπορεί να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα και επιπλέον έχουν κατανοήσει: (α).τα µέρη 
από τα οποία αυτή αποτελείται, (β).τον τρόπο λειτουργίας της, (γ).την ύπαρξη και χρησιµοποίησή της στις 
ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες.   
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• Οι µαθητές δεν δυσκολεύτηκαν να περάσουν από τον µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό και από εκεί στην 
λειτουργία της γεννήτριας. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν και η κατανόηση ότι όλες οι 
ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες χρησιµοποιούν γεννήτριες, και το µόνο που διαφοροποιείται είναι ο τρόπος 
κίνησης της γεννήτριας, ανάλογα µε την ενεργειακή πηγή που χρησιµοποιείται.   

• Στο σηµείο αυτό καθοριστική ήταν και η χρησιµοποίηση του σχετικού φυλλαδίου µε τους τρόπους 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις ενεργειακές πηγές που χρησιµοποιούνται.   

• Τα διάφορα οπτικο-ακουστικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν διευκόλυναν σε πολλές περιπτώσεις την 
κατανόηση των µαθητών, χωρίς όµως πάντα να πετυχαίνουν το σκοπό τους (π.χ. τηλεθέρµανση, πυρηνικά 
εργοστάσια, λιγνίτης-λιγνιτωρυχεία, κτλ).   

• Για µια ακόµα φορά επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι αρκετές παρανοήσεις από µέρους των παιδιών δεν 
επηρεάζονται από διδακτικές παρεµβάσεις και παραµένουν ουσιαστικά άθικτες µετά την λήξη της (π.χ. ο 
ΥΗΣ µολύνει το νερό). Επίσης, υπάρχει προσπάθεια για ενσωµάτωση της νέας γνώσης στην παλιά (π.χ. 
φωτοβολταϊκά στοιχεία και ηλιακός θερµοσίφωνας). Επιπλέον, η διδακτική παρέµβαση ενδεχοµένως να 
προκάλεσε και λανθασµένες αντιλήψεις σε κάποιους µαθητές (ερµηνεία της λειτουργίας του ηλιακού 
θερµοσίφωνα µε τα φωτοβολταϊκά στοιχεία).   

• Εκτός όµως από την διδασκαλία, σηµαντικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν τόσο οι προηγούµενες γνώσεις των 
µαθητών, όσο και η καθηµερινή τους εµπειρία και το προσωπικό τους ενδιαφέρον.   

• 

• 

Οι µαθητές αναγνωρίζουν την ύπαρξη καυσαερίων από τα εργοστάσια και αναφέρουν επιπτώσεις σε άλλους 
οργανισµούς, όµως για τον άνθρωπο δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα.  

Μερικοί µαθητές, αν και επισκέφτηκαν ένα ΥΗΣ και είδαν από κοντά την λειτουργία του, εξακολουθούσαν 
στην συνέχεια να πιστεύουν ότι το νερό µολύνεται από το εργοστάσιο.  

 

Προτάσεις 
Κλείνοντας την παρουσίαση της εργασίας θεωρούµε σκόπιµο να προτείνουµε τα εξής, ώστε ανάλογες 
µελλοντικές διδακτικές παρεµβάσεις να είναι πιο αποτελεσµατικές:  
 

 Ακόµα πιο ενεργή συµµετοχή των µαθητών σε πειραµατικές δραστηριότητες και διάθεση περισσότερων 
υλικών και µέσων για τις κατασκευές από τους ίδιους των υπό µελέτη µηχανηµάτων. (π.χ. κατσκευή 
λειτουργικού µοντέλου ανεµογεννήτριας & υδροστρόβιλο)   

 ∆ιάθεση περισσότερου χρόνου στις κατασκευές από τους ίδιους τους µαθητές, µε παράλληλη προσέγγιση 
και ερµηνεία σε θεωρητικό επίπεδο των λειτουργιών τους. Ο συνδυασµός τέτοιων δραστηριοτήτων στο 1ο 
µέρος της διδακτικής προσέγγισης, φαίνεται ότι βοήθησε σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων αυτού του 
µέρους.   
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