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Περίληψη: Παρά τη συσσώρευση ενός αξιοσηµείωτου αριθµού διάσπαρτων εµπειρικών δεδοµένων, σχετικά µε τη 
θερµότητα, τη θερµοκρασία και τα θερµικά φαινόµενα, είναι περιορισµένες οι προσπάθειες συγκρότησης πιο γενικών 
επιπέδων περιγραφής της σκέψης των µαθητών (µοντέλα µαθητών). Στόχος της εργασίας αυτής, είναι η διαµόρφωση ενός 
περιορισµένου αριθµού µοντέλων σκέψης των µαθητών του δηµοτικού σχολείου για την εννοιολογική περιοχή της 
θερµότητας. Με βάση τα ευρήµατα έρευνας, που έχει διεξαχθεί σε µαθητές δηµοτικών σχολείων στην Ελλάδα και 
αναφέρεται στις επιπτώσεις ορισµένων παραγόντων του πλαισίου στις αντιλήψεις των µαθητών για την εννοιολογική 
περιοχή της θερµότητας, συγκροτήθηκαν πέντε µοντέλα. Τρία µοντέλα αφορούν σε καταστάσεις θέρµανσης και δύο σε 
καταστάσεις µόνωσης. Τα µοντέλα αυτά συνδυάζουν, τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές εξηγούν τα θερµικά φαινόµενα, µε 
τις αντιλήψεις τους για τη θερµότητα, τη θερµοκρασία και τη θερµική ισορροπία. Τα µοντέλα σκέψης των µαθητών 
επιτρέπουν µια χαρτογράφηση της υπάρχουσας εννοιολογικής δοµής που διαθέτουν οι µαθητές και συνιστούν παιδαγωγικά 
εργαλεία, για τον εντοπισµό, την αποσαφήνιση και την ερµηνεία των νοητικών µεταβολών που απαιτούνται για την 
µετάβαση από την πρακτικο-βιωµατική γνώση στη σχολική γνώση. 
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Abstract: Despite the accumulation of a remarkable number of diverse empirical data, it seems that the efforts to establish 
more general levels that describe the pupils’ thought (pupils’ models), regarding heat, temperature and thermal phenomena 
are limited. What this particular research aims at is to develop a limited number of pupils’ models for the conceptual domain 
of heat. Based on findings of the research, that has conducted with pupils of the elementary schools in Greece and it refers to 
the consequences of some situational factors on pupils’ conceptions for the conceptual domain of heat, five pupils’ models 
were established. Three models refer to the thermal situations and two to the insulation situations. These models combine the 
way that pupils give explanations for the thermal phenomena with the pupils’ conceptions about heat, temperature and 
thermal equilibrium. The pupils’ models, allow the map-making of the existing conceptual structure of the pupils and these 
constitute the pedagogic tools for the identification, clarification and interpretation of the intellectual changes required for the 
transition from everyday life based knowledge to school knowledge. 
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Α. Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας που αποσκοπεί στη συγκρότηση µαθησιακών 
διατάξεων και στην παραγωγή διδακτικού υλικού για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας, κατάλληλων 
για την µετάβαση των µαθητών του δηµοτικού από την πρακτικο-βιωµατική γνώση στη σχολική γνώση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση και την παραγωγή των προαναφερθέντων, αποτελεί η σε βάθος 
κατανόηση της εννοιολογικής δοµής που διαθέτουν οι µαθητές, ή µε άλλα λόγια η συγκρότηση των µοντέλων 
σκέψης των µαθητών. Τα µοντέλα αυτά συνιστούν τα παιδαγωγικά εργαλεία για τον εντοπισµό, την 
αποσαφήνιση και την ερµηνεία των νοητικών µεταβολών που απαιτούνται για την µετάβαση προς τη σχολική 
γνώση. 
Για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας έχει πραγµατοποιηθεί διεθνώς σηµαντικός αριθµός ερευνών που 
έφεραν σε φως πολλές και ποικίλες µαθησιακές δυσκολίες (για παράδειγµα, Erickson 1979, Tiberghien 1983, 
Wiser 1986, Linn & Songer 1991, Kesidou & Duit 1993, Harrison et al. 1999). Παρά τη συσσώρευση όµως ενός 
αξιοσηµείωτου αριθµού διάσπαρτων εµπειρικών δεδοµένων, φαίνεται να είναι περιορισµένες, οι προσπάθειες 
συγκρότησης πιο γενικών επιπέδων περιγραφής των συλλογισµών των µαθητών για την εν λόγω περιοχή 
(Tiberghien 1998). Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Σκουµιός και Χατζηνικήτα (2000) µε βάση: (α) την 
ταξινόµηση σε κατηγορίες των αντιλήψεων των µαθητών, που προήλθαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των 
ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί διεθνώς για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας και (β) τις 
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συνδέσεις µεταξύ των αντιλήψεων, οι οποίες προέκυψαν από πρωτογενείς απαντήσεις µαθητών που 
παρατίθενται στη σχετική βιβλιογραφία, διαµόρφωσαν τρία µοντέλα σκέψης των µαθητών (βλ. Πίνακα 1).  
 

Χαρακτηριστικές διαστάσεις 
µοντέλων 

Μοντέλο I Μοντέλο II Μοντέλο III 

Θερµότητα:  
εµφανίζει χαρακτηριστικά ουσίας 

 
εµφανίζει χαρακτηριστικά 
ουσίας  

 
εµφανίζει χαρακτηριστικά 
ουσίας 

 
εµφανίζει χαρακτηριστικά 
ουσίας  

Θερµότητα:  
χαρακτηρίζεται από (α) την ένταση 
ή (β) την ποσότητά της 

 
χαρακτηρίζεται από την 
έντασή της 

 
χαρακτηρίζεται από την 
ποσότητά της  

 
χαρακτηρίζεται από την 
ποσότητά της  

Θερµότητα:  
εµφανίζεται µε (α) µία οντότητα ή 
(β) δύο οντότητες (θερµότητα, 
ψύχος) 

 
2 οντότητες (θερµότητα 
και ψύχος) 

 
2 οντότητες (θερµότητα 
και ψύχος) 

 
1 οντότητα (θερµότητα) 
 

Αιτία ροής θερµότητας:  
(α) το θερµό (ψυχρό) σώµα ή (β) η 
διαφορά θερµοκρασίας 

 
το θερµό (ψυχρό) σώµα 

 
το θερµό (ψυχρό) σώµα 

 
η διαφορά θερµοκρασίας 

Συνολική θερµότητα:  
(α) διατηρείται ή (β) µεταβάλλεται  

 
µεταβάλλεται  

 
διατηρείται  

 
διατηρείται  

Θερµοκρασία: 
εξαρτάται (α) από ορισµένα 
χαρακτηριστικά του σώµατος 
(σύσταση, µέγεθος) ή (β) από το 
περιβάλλον του σώµατος 

 
εξαρτάται από ορισµένα 
χαρακτηριστικά του 
σώµατος (σύσταση, 
µέγεθος) 

 
εξαρτάται από ορισµένα 
χαρακτηριστικά του 
σώµατος 
(σύσταση, µέγεθος) 

 
εξαρτάται από το 
περιβάλλον του σώµατος 

Θερµοκρασία:  
συνδέεται µε (α) την ένταση ή (β) 
την ποσότητα της θερµότητας 
(ψυχρότητας) του σώµατος 

 
συνδέεται µε την ένταση 
της θερµότητας 
(ψυχρότητας)  

 
συνδέεται µε την 
ποσότητα της θερµότητας 
(ψυχρότητας)  

 
συνδέεται µε την 
ποσότητα της θερµότητας 
ανά µονάδα µάζας 

Άθροισµα θερµοκρασιών: 
(α) διατηρείται ή (β) µεταβάλλεται 

 
µεταβάλλεται 

 
διατηρείται 

 
µεταβάλλεται 

Θερµική ισορροπία:  
υπάρχει (α) ως πιθανή κατάσταση, 
όπου τα σώµατα αποκτούν ίσες 
θερµότητες (ψυχρότητες) ή (β) ως 
αναγκαιότητα, όπου τα σώµατα 
αποκτούν ίσες θερµοκρασίες  

 
υπάρχει ως πιθανή 
κατάσταση, όπου τα 
σώµατα αποκτούν 
θερµότητες (ψυχρότητες) 
ίσων εντάσεων 

 
υπάρχει ως πιθανή 
κατάσταση, όπου τα 
σώµατα αποκτούν ίσες 
ποσότητες θερµότητας 
(ψυχρότητας) 

 
υπάρχει ως αναγκαιότητα, 
όπου τα σώµατα 
αποκτούν ίσες 
θερµοκρασίες 
 

Εξηγήσεις θερµικών φαινοµένων: 
(α) µε όρους δράσης, ή (β) µε όρους 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
σωµάτων 

 
µε όρους δράσης 

 
µε όρους δράσης 

 
µε όρους αλληλεπίδρασης 

Πίνακας 1: Μοντέλα µαθητών µε βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα 
Τα µοντέλα αυτά συνδυάζουν, τις αντιλήψεις των µαθητών για τη θερµότητα, τη θερµοκρασία και τη θερµική 
ισορροπία, µε τις κατηγορίες εξήγησης για τα θερµικά φαινόµενα.  
Σε ότι αφορά όµως τα παραπάνω µοντέλα, πρέπει να γίνουν οι εξής επισηµάνσεις: (α) δεν περιλαµβάνουν 
παράγοντες του πλαισίου από τους οποίους πιθανά να εξαρτώνται οι αντιλήψεις των µαθητών οι οποίες 
συγκροτούν τα µοντέλα και (β) διαµορφώθηκαν µε βάση τα ευρήµατα ερευνών για τις αντιλήψεις µαθητών 
κυρίως της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αφού είναι περιορισµένος ο αριθµός των εργασιών µε µαθητές που 
φοιτούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτές οι διαπιστώσεις εγείρουν το ζήτηµα της εκ νέου συγκρότησης 
των µοντέλων σκέψης των µαθητών για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας, µε βάση τα εµπειρικά 
δεδοµένα που θα έχουν συλλεχθεί από µαθητές του δηµοτικού σχολείου στην Ελλάδα και θα είναι τέτοια, ώστε 
να απαντούν στο ερώτηµα των επιπτώσεων ορισµένων παραγόντων που χαρακτηρίζουν το πλαίσιο στις 
αντιλήψεις των µαθητών για την εν λόγω εννοιολογική περιοχή.  

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η συγκρότηση ενός περιορισµένου αριθµού µοντέλων σκέψης µαθητών 
του δηµοτικού σχολείου, που να περιλαµβάνουν παράγοντες που χαρακτηρίζουν το πλαίσιο. Προς την 
κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε έρευνα (Σκουµιός & Χατζηνικήτα, υπό δηµοσίευση), τα 
αποτελέσµατα της οποίας αξιοποιήθηκαν για τη συγκρότηση των µοντέλων σκέψης των µαθητών. 

Σε ότι αφορά τη δοµή της παρούσας εργασίας, αυτή οργανώνεται ως ακολούθως. Αρχικά, παρουσιάζεται 
συνοπτικά η έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί, σχετικά µε τις επιπτώσεις ορισµένων παραγόντων που 
χαρακτηρίζουν το πλαίσιο στις αντιλήψεις µαθητών για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας (βλ. ενότητα 
Β). Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα ευρήµατα της έρευνας αυτής, διαµορφώνονται τα µοντέλα των µαθητών (βλ. 
ενότητα Γ). Στην τελευταία ενότητα, σχολιάζονται τα µοντέλα που συγκροτήθηκαν υπό το πρίσµα της 
συσχέτισής τους µε τα µοντέλα που συγκροτήθηκαν µε βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα και της συµβολής τους 
στο σχεδιασµό µαθησιακών διατάξεων και διδακτικού υλικού (βλ. ενότητα ∆). 
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Β. Παράγοντες πλαισίου και αντιλήψεις µαθητών για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας      
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά, η διαδικασία διεξαγωγής και τα αποτελέσµατα της έρευνας 

που πραγµατοποιήθηκε, µε σκοπό να διερευνηθούν οι επιπτώσεις µιας σειράς παραγόντων που χαρακτηρίζουν 
το πλαίσιο, στις αντιλήψεις που ενεργοποιούν οι µαθητές, για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας (για πιο 
αναλυτική παρουσίαση βλ. Σκουµιός & Χατζηνικήτα, υπό δηµοσίευση). 

Αρχικά, λαµβάνοντας υπόψη, τις αντιλήψεις των µαθητών που έχουν καταγραφεί στις έρευνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί, την εξέλιξη των ιδεών για τη θερµότητα και τη θερµοκρασία όπως αυτές προκύπτουν από την 
Ιστορία των Επιστηµών και την ηλικία των µαθητών, διαµορφώθηκε µια σειρά ζητηµάτων που θα διερευνηθούν 
στην έρευνα (βλ. Πίνακα 2). 
Σχετικά µε τη θερµότητα, ερευνήθηκε αν: (α) εµφανίζει χαρακτηριστικά υλικής ουσίας ή ενέργειας, (β) χαρακτηρίζεται από 
την ένταση ή την ποσότητά της, (γ) εµφανίζεται µε µία ή δύο οντότητες (θερµότητα/ψύχος), (δ) αιτία της ροής της είναι το 
θερµό (ψυχρό) σώµα ή η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των σωµάτων και (ε) διατηρείται ή µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 
ενός φαινοµένου. 
Αναφορικά µε τη θερµοκρασία, εξετάστηκε αν: (α) εξαρτάται από ορισµένα χαρακτηριστικά του σώµατος (µάζα, σύσταση) ή 
από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντός του, και (β) συνδέεται µε την ένταση ή την ποσότητα της θερµότητας που περιέχεται 
στο σώµα. 
Για τη θερµική ισορροπία έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί αν: (α) είναι µόνιµη τελική κατάσταση ή όχι, (β) υπάρχει ως 
αναγκαιότητα ή ως πιθανή κατάσταση, (γ) χαρακτηρίζεται από εξίσωση των θερµοκρασιών των σωµάτων ή τα σώµατα 
αποκτούν διαφορετικές θερµοκρασίες, και (δ) θεωρείται ως κατάσταση εξίσωσης των εντάσεων ή των ποσοτήτων 
θερµότητας των σωµάτων.  
Σε ότι αφορά τις εξηγήσεις που προτείνουν οι µαθητές για τα διάφορα θερµικά φαινόµενα, εξετάστηκε αν: (α) τα σώµατα 
εµφανίζουν ίδιους ή διαφορετικούς ρόλους (ενεργητικοί/παθητικοί παράγοντες), (β) τα θερµικά φαινόµενα εξηγούνται µε 
όρους δράσης (µονόδροµης ή αµφίδροµης) ή αλληλεπίδρασης. Εξετάστηκε επιπρόσθετα, αν η δράση: (i) πραγµατοποιείται 
σε συγκεκριµένη κατεύθυνση µε αρχή ένα σώµα και τέλος ένα άλλο σώµα, (ii) εξαρτάται από το µέγεθος, τη σύσταση, τη 
θερµοκρασία των σωµάτων, (iii) γίνεται αυθόρµητα ή για την επίτευξη κάποιου σκοπού και (iv) έχει ένα τέλος ή ενεργεί 
συνεχώς. 

Πίνακας 2: Τα ζητήµατα ως προς τα οποία διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των µαθητών για εννοιολογική περιοχή της 
θερµότητας 

 
Στη συνέχεια, από τη µελέτη πρωτογενών απαντήσεων των µαθητών, που παρατίθενται σε έρευνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί διεθνώς, σχετικά µε την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας (Erickson 1979, Tiberghien 
1983, Wiser 1986), διαµορφώθηκε µια σειρά υποθέσεων σχετικά µε παράγοντες του πλαισίου που πιθανά να 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις αντιλήψεις που ενεργοποιούν οι µαθητές. Τέτοιοι παράγοντες είναι: (α) η 
θερµοκρασία των σωµάτων, (β) η θερµοκρασία του περιβάλλοντός τους, (γ) η ύπαρξη επαφής µεταξύ των 
σωµάτων, (δ) ο τρόπος θέρµανσης (τα σώµατα θερµαίνονται από θερµή πηγή ή από θερµότερο σώµα) και (ε) η 
σύσταση του µονωτικού υλικού (π.χ. µάλλινο, ξύλινο).  
Για τη συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε 30 µαθητές που φοιτούν 
στην Στ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου. Οι µαθητές είχαν διδαχθεί στα πλαίσια των σχολικών µαθηµάτων τις 
ενότητες για τη θερµότητα και τη θερµοκρασία.  
Με βάση τους παράγοντες του πλαισίου που αναφέρθηκαν, συγκροτήθηκαν πέντε καταστάσεις θέρµανσης και 
µόνωσης (βλ. Πίνακα 3). Στις συνεντεύξεις χρησιµοποιήθηκε µια ποικιλία έργων, τα οποία επιλέχτηκαν ώστε να 
καλύπτουν τις καταστάσεις θέρµανσης και µόνωσης (βλ. Παράρτηµα: έργα συνεντεύξεων). Στους µαθητές 
παρουσιάστηκαν απεικονίσεις πειραµατικών καταστάσεων µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου και τους ζητήθηκαν 
προβλέψεις και εξηγήσεις.  

 
Παράγοντες πλαισίου Καταστάσεις θέρµανσης και µόνωσης 
Θερµοκρασία σωµάτων Σώµατα διαφορετικών θερµοκρασιών 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος Σώµατα που βρίσκονται µέσα σε συνηθισµένες συνθήκες δωµατίου ή 

σε θερµό (ψυχρό) περιβάλλον 
Ύπαρξη επαφής µεταξύ των σωµάτων ∆ιάφορα σώµατα σε επαφή και σε απόσταση 
Τρόπος θέρµανσης (ψύξης) Σώµατα που θερµαίνονται (ψύχονται) από θερµή (ψυχρή) πηγή ή 

από θερµότερο (ψυχρότερο) σώµα 
Σύσταση µονωτικού υλικού Θερµά (ψυχρά) σώµατα που περιβάλλονται από διαφορετικής 

σύστασης υλικά (µέταλλο, ξύλο, µαλλί) 
Πίνακας 3: Παράγοντες πλαισίου και καταστάσεις θέρµανσης - µόνωσης 

 
Η ηµι-ποιοτική ανάλυση του εµπειρικού υλικού έκανε φανερή την ύπαρξη ενός πυρήνα αντιλήψεων, 
ανεξάρτητου του πλαισίου που χρησιµοποιήθηκε για την ενεργοποίησή τους. Εντοπίστηκαν επίσης, οι 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν τις πειραµατικές καταστάσεις και φαίνεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις 
αντιλήψεις που ενεργοποιούν οι µαθητές. 
α. Αντιλήψεις ανεξάρτητες από παράγοντες του πλαισίου 
Οι µαθητές χρησιµοποιούν σταθερά ορισµένες αντιλήψεις, για να περιγράψουν και να εξηγήσουν τα θερµικά 
φαινόµενα που τους παρουσιάστηκαν, χωρίς να επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του πλαισίου της 
πειραµατικής κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, η θερµότητα: (α) για το σύνολο των µαθητών έχει 
χαρακτηριστικά υλικής ουσίας, (β) σύµφωνα µε τους περισσότερους µαθητές (87%), χαρακτηρίζεται από την 
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έντασή της και δεν διατηρείται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των φαινοµένων, ενώ ελάχιστοι µαθητές (13%) 
θεωρούν ότι χαρακτηρίζεται από την ποσότητά της και διατηρείται. Η θερµοκρασία: (α) συνδέεται, µε την 
ένταση της θερµότητας (87%), ή µε την ποσότητα της θερµότητας (13%) και (β) εξαρτάται από το µέγεθος του 
σώµατος (80%) ή από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος (20%). Η θερµική ισορροπία, για το σύνολο των 
µαθητών, υπάρχει ως πιθανή κατάσταση. Οι εξηγήσεις των µαθητών για τα θερµικά φαινόµενα συνίστανται σε 
όρους δράσης (µονόδροµης ή αµφίδροµης) του ενός σώµατος πάνω στο άλλο. Ειδικότερα, οι µαθητές, θεωρούν 
ότι η δράση: (i) πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένη κατεύθυνση, (ii) εξαρτάται από το µέγεθος και τη 
θερµοκρασία της θερµής (ψυχρής) πηγής και (iii) γίνεται αυθόρµητα και όχι για την επίτευξη κάποιου σκοπού. 
β. Αντιλήψεις που εξαρτώνται από παράγοντες του πλαισίου 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τις πειραµατικές καταστάσεις που 
προσέγγισαν οι µαθητές και φαίνεται ότι έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις αντιλήψεις που αυτοί ενεργοποιούν.  
- Θερµοκρασία σωµάτων. Θερµοκρασία περιβάλλοντος 

Οι µαθητές θεωρούν ότι µεταξύ δύο σωµάτων ρέει θερµότητα, ψύχος ή και τα δύο, ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία τους. Στις περιπτώσεις που: (i) ένα θερµό (ψυχρό) σώµα έρχεται σε επαφή µε ένα θερµότερο 
(ψυχρότερο) σώµα ή µε ένα σώµα θερµοκρασίας δωµατίου, (ii) διάφορα σώµατα, βρίσκονται σε θερµό (ψυχρό) 
περιβάλλον, το σύνολο των µαθητών εξηγεί τα φαινόµενα χρησιµοποιώντας µια οντότητα, τη θερµότητα 
(ψύχος) που εκπέµπεται από το θερµό (ψυχρό) σώµα. Στις περιπτώσεις όµως που ένα θερµό σώµα έρχεται σε 
επαφή µε ένα ψυχρό σώµα τότε, η πλειοψηφία των µαθητών (80%) ερµηνεύει τα φαινόµενα µε δύο οντότητες, 
τη θερµότητα που εκπέµπεται από το θερµό σώµα και το ψύχος που εκπέµπεται από το ψυχρό σώµα, ενώ 
ελάχιστοι µόνο µαθητές ερµηνεύουν τα φαινόµενα θεωρώντας ότι το ένα σώµα δίνει στο άλλο µόνο θερµότητα 
(10%) ή µόνο ψύχος (10%).  

Οι εξηγήσεις των µαθητών για τα θερµικά φαινόµενα δίνονται µε όρους µονόδροµης ή αµφίδροµης δράσης, 
του ενός σώµατος πάνω στο άλλο, ανάλογα µε τις θερµοκρασίες των σωµάτων και του περιβάλλοντός τους. Ο 
ίδιος παράγοντας του πλαισίου επηρεάζει τις αντιλήψεις των µαθητών σχετικά µε την αιτία της ροής θερµότητας 
(ψύχους). Στην περίπτωση που ένα θερµό (ψυχρό) σώµα έρχεται σε επαφή µε ένα θερµότερο (ψυχρότερο) σώµα 
ή µε ένα σώµα θερµοκρασίας δωµατίου, το σύνολο των µαθητών ερµηνεύει το φαινόµενο µε όρους µονόδροµης 
δράσης, του θερµού (ψυχρού) σώµατος (ενεργητικός παράγοντας) πάνω στο άλλο σώµα (παθητικός 
παράγοντας). Αν ένα θερµό σώµα έρχεται σε επαφή µε ένα ψυχρό σώµα, τότε η πλειοψηφία των µαθητών (80%) 
ερµηνεύει το φαινόµενο µε όρους αµφίδροµης δράσης µεταξύ των σωµάτων και µόνο το 20% του µαθητικού 
πληθυσµού µε όρους µονόδροµης δράσης. Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις, το θερµό (ψυχρό) σώµα θεωρείται 
ως αιτία της ροής θερµότητας (ψύχους). Όταν όµως, διάφορα σώµατα βρίσκονται σε θερµό (ψυχρό) περιβάλλον, 
το σύνολο των µαθητών εξηγεί το φαινόµενο µε όρους µονόδροµης δράσης του θερµού (ψυχρού) περιβάλλοντος 
(ενεργητικός παράγοντας) πάνω στα σώµατα (παθητικοί παράγοντες) και θεωρεί ως αιτία της ροής θερµότητας 
(ψύχους) το θερµό (ψυχρό) περιβάλλον.  
- Ύπαρξη επαφής µεταξύ των σωµάτων 

Σύµφωνα µε τους µαθητές, η θερµοκρασία των σωµάτων εξαρτάται ή όχι από τη σύστασή τους, ανάλογα µε 
το αν τα σώµατα είναι σε επαφή ή βρίσκονται σε απόσταση. Όταν τα σώµατα δεν είναι σε επαφή, σχεδόν όλοι οι 
µαθητές (97%) θεωρούν ότι η θερµοκρασία των σωµάτων εξαρτάται από τη σύστασή τους (και εποµένως τα 
διάφορα σώµατα που βρίσκονται για αρκετό χρόνο σε ένα χώρο δεν αποκτούν ίσες θερµοκρασίες), ενώ 
ελάχιστοι µαθητές (3%) αντιλαµβάνονται ότι η θερµοκρασία των σωµάτων εξαρτάται από τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντός τους (και εποµένως τα σώµατα τελικά αποκτούν ίσες θερµοκρασίες). Στην περίπτωση όµως, που 
ένα θερµό (ή ψυχρό) σώµα είναι σε επαφή µε ένα θερµότερο (ή ψυχρότερο) σώµα, οι µισοί σχεδόν µαθητές 
(58%) θεωρούν ότι η θερµοκρασία εξαρτάται από τη σύσταση του σώµατος ενώ οι άλλοι µισοί (42%) θεωρούν 
ότι η θερµοκρασία εξαρτάται από το περιβάλλον σώµατος.  
- Τρόπος θέρµανσης (ψύξης) 

Οι µαθητές θεωρούν ότι στη θερµική ισορροπία τα σώµατα φτάνουν σε µια τελική θερµική κατάσταση ή 
έχουν συνεχώς µεταβαλλόµενη θερµοκρασία, ανάλογα µε τον τρόπο θέρµανσης (ψύξης). Οι µισοί περίπου 
µαθητές (46%) θεωρούν ότι τα σώµατα που βρίσκονται πάνω σε εστία θέρµανσης ή µέσα σε φούρνο ή ψυγείο 
δεν φτάνουν σε µια µόνιµη τελική κατάσταση και ότι η ροή της θερµότητας δεν έχει τέλος, ενώ οι άλλοι µισοί 
σχεδόν µαθητές (54%), θεωρούν ότι τα σώµατα φτάνουν σε µια τελική θερµική κατάσταση. Στην περίπτωση 
όµως, που ένα σώµα θερµαίνεται από ένα θερµότερο σώµα ή ψύχεται από ένα ψυχρότερο σώµα, το σύνολο των 
µαθητών, θεωρεί ότι τα σώµατα φτάνουν σε µια τελική θερµική κατάσταση. 
- Σύσταση µονωτικού υλικού 

Σε καταστάσεις µόνωσης, οι µαθητές θεωρούν ως αιτία της ροής θερµότητας το προς µόνωση σώµα ή το 
σώµα που χρησιµοποιείται ως µονωτής, ανάλογα µε τη σύσταση του µονωτικού υλικού. Όταν ο µονωτής είναι 
µάλλινο σώµα, η πλειοψηφία των µαθητών (87%) θεωρεί ως αιτία ροής θερµότητας τον µονωτή, ενώ ελάχιστοι 
µαθητές (13%) θεωρούν ως αιτία ροής θερµότητας το προς µόνωση σώµα. Όταν όµως, ο µονωτής είναι ξύλινο 
σώµα, οι περισσότεροι µαθητές (67%) θεωρούν ως αιτία ροής θερµότητας το προς µόνωση σώµα, ενώ αρκετά 
λιγότεροι µαθητές (33%) θεωρούν ως αιτία ροής θερµότητας τον µονωτή. 
Γ. Μοντέλα µαθητών για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας    

Αξιοποιώντας τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε τις επιπτώσεις παραγόντων που χαρακτηρίζουν το 
πλαίσιο στις αντιλήψεις που ενεργοποιούν οι µαθητές (βλ. ενότητα Β), σε συνδυασµό µε τη βοήθεια του τεστ χ2 

που χρησιµοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στους 
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παράγοντες του πλαισίου και στις αντιλήψεις των µαθητών, διαµορφώθηκαν πέντε µοντέλα σκέψης των 
µαθητών. Από τα πέντε µοντέλα που συγκροτήθηκαν, τα τρία αναφέρονται σε καταστάσεις θέρµανσης (ψύξης) 
και τα δύο σε καταστάσεις µόνωσης. Τα µοντέλα αυτά συνδυάζουν, τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές 
περιγράφουν τα θερµικά φαινόµενα, µε τις αντιλήψεις τους για τη θερµότητα, τη θερµοκρασία και τη θερµική 
ισορροπία.  

∆ιαπιστώθηκε ότι τα µοντέλα που συγκροτήθηκαν παρουσιάζουν ορισµένα κοινά στοιχεία και 
διαφοροποιούνται σε κάποια άλλα στοιχεία. Στα επόµενα παρουσιάζονται τα στοιχεία εκείνα που είναι κοινά σε 
όλα τα µοντέλα, αλλά και εκείνα που τα διαφοροποιούν. 
α. Κοινά στοιχεία µοντέλων των µαθητών 

Όλα τα µοντέλα παρουσιάζουν κάποια κοινά στοιχεία, σε ότι αφορά τη διαδικασία µε την οποία οι µαθητές 
εξηγούν τα θερµικά φαινόµενα και τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τη θερµότητα, τη θερµοκρασία και τη 
θερµική ισορροπία (βλ. Πίνακα 4). Τα θερµικά φαινόµενα, εξηγούνται από το σύνολο των µαθητών µε όρους 
δράσης, του ενός σώµατος (ενεργητικός παράγοντας) πάνω στο άλλο (παθητικός δέκτης). Η δράση αυτή: (α) 
έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση, (β) εξαρτάται από τη θερµική κατάσταση και το µέγεθος του ενεργητικού δότη 
και (γ) γίνεται αυθόρµητα και όχι για την επίτευξη κάποιου σκοπού. Η θερµότητα: (α) για το σύνολο των 
µαθητών, εµφανίζει χαρακτηριστικά υλικής ουσίας και (β) χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε τους περισσότερους 
µαθητές, από την έντασή της, οπότε δεν διατηρείται (ενώ ελάχιστοι µαθητές θεωρούν ότι χαρακτηρίζεται από 
την ποσότητά της, οπότε και διατηρείται). Η θερµοκρασία συνδέεται, σύµφωνα µε τους περισσότερους µαθητές, 
µε την ένταση της θερµότητας που περιέχει το σώµα (ενώ ελάχιστοι µαθητές την συνδέουν µε την ποσότητα της 
θερµότητας). Τέλος, η θερµική ισορροπία, για το σύνολο των µαθητών, δεν θεωρείται αναγκαιότητα, αλλά 
πιθανή κατάσταση. 

 
 

∆ράσεις µεταξύ σωµάτων • Γίνονται αυθόρµητα και όχι για την επίτευξη κάποιου σκοπού 
• Εξαρτώνται από τη θερµοκρασία και το µέγεθος του ενεργητικού δότη 
• Έχουν συγκεκριµένη κατεύθυνση 

Θερµότητα • Εµφανίζει χαρακτηριστικά ρευστού 
• Χαρακτηρίζεται από την έντασή της 
• Κατά την διάρκεια της εξέλιξης των φαινοµένων δεν διατηρείται 

Θερµοκρασία • Συνδέεται µε την ένταση της θερµότητας που περιέχει το σώµα 
Θερµική ισορροπία • ∆εν θεωρείται αναγκαιότητα 

Πίνακας 4: Κοινά στοιχεία µοντέλων µαθητών 
 
β. Μοντέλα µαθητών για καταστάσεις θέρµανσης 
Σε ότι αφορά τις καταστάσεις θέρµανσης, τα τρία µοντέλα που προέκυψαν (µοντέλα Θ.1, Θ.2, Θ.3), 
αναπαριστώνται σχηµατικά στον πίνακα 5.  
 

Μοντέλο Θ.1 

 
 
 

Περιβάλλον 
 
 

Ροή θερµότητας (ψύχους) 

 Λιγότερο θερµό (ψυχρό) ή 
θερµοκρασίας δωµατίου  

σώµα Β 
Θερµό (ψυχρό) 

σώµα Α  
 
 

Μοντέλο Θ.2 
 

 
 
 

Περιβάλλον 
                                                                           Ροή θερµότητας 
 

Ροή ψύχους 
 

Ψυχρό 
σώµα Β  Θερµό 

σώµα Α  

 
 

Μοντέλο Θ.3 
 
 
 

 
 

 
 

Σώµα Β  Σώµα Α  

Περιβάλλον                                              Ροή θερµότητας (ψύχους) 

Πίνακας 5: Σχηµατική αναπαράσταση µοντέλων µαθητών για καταστάσεις θέρµανσης 
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Το µοντέλο Θ.1, αναφέρεται σε καταστάσεις όπου ένα θερµό (ψυχρό) σώµα Α έρχεται σε επαφή µε ένα 
λιγότερο θερµό (ψυχρό) σώµα ή µε θερµοκρασίας δωµατίου σώµα Β. Οι µαθητές εξηγούν αυτές τις 
καταστάσεις, αγνοώντας την ύπαρξη του περιβάλλοντος και θεωρώντας ότι τα σώµατα έχουν διαφορετικούς 
ρόλους. Το σώµα Α είναι ενεργητικός δότης, ενώ το σώµα Β είναι παθητικός δέκτης των δράσεων του σώµατος 
Α. Το σώµα Α, επειδή είναι θερµό (ψυχρό), δίνει θερµότητα (ψύχος) στο σώµα Β. Μετά την παρέλευση κάποιου 
χρόνου σταµατά η δράση του ενός σώµατος πάνω στο άλλο. Τα σώµατα φτάνουν σε µια µόνιµη τελική 
κατάσταση, όπου σταθεροποιείται η θερµοκρασία τους. Οι τελικές θερµοκρασίες των σωµάτων είναι 
διαφορετικές, σύµφωνα µε τους µισούς σχεδόν µαθητές, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν ότι τα σώµατα αποκτούν 
ίσες θερµοκρασίες. 

Το µοντέλο Θ.2 αφορά καταστάσεις όπου ένα θερµό σώµα Α είναι σε επαφή µε ψυχρό σώµα Β. Οι µαθητές 
εξηγούν αυτή την κατάσταση, αγνοώντας την επίδραση του περιβάλλοντος και θεωρώντας ότι τα σώµατα έχουν 
όµοιους ρόλους (και τα δύο σώµατα είναι ενεργητικοί δότες). Το σώµα Α, επειδή είναι θερµό, δίνει θερµότητα 
στο σώµα Β. Παρόµοια, το σώµα Β, επειδή είναι ψυχρό, δίνει ψύχος στο σώµα Α. Η δράση του ενός σώµατος 
πάνω στο άλλο σταµατά κάποια στιγµή. Τα σώµατα τότε φτάνουν σε µια µόνιµη τελική κατάσταση, όπου 
σταθεροποιείται η θερµοκρασία τους. Οι τελικές θερµοκρασίες των σωµάτων (για το σύνολο σχεδόν των 
µαθητών) είναι ίσες. 

Τέλος, το µοντέλο Θ.3 εµφανίζεται όταν διάφορα σώµατα που δεν είναι σε επαφή, βρίσκονται µέσα σε 
θερµό ή ψυχρό περιβάλλον. Οι µαθητές εξηγούν αυτές τις καταστάσεις θεωρώντας ότι τα σώµατα και το 
περιβάλλον τους, έχουν διαφορετικούς ρόλους. Το θερµό (ψυχρό) περιβάλλον είναι ενεργητικός δότης, ενώ τα 
σώµατα είναι παθητικοί δέκτες των δράσεων του. Το περιβάλλον επειδή είναι θερµό (ψυχρό), δίνει θερµότητα 
(ψύχος) στα σώµατα. Η δράση του περιβάλλοντος πάνω στα σώµα δεν έχει απαραίτητα ένα τέλος. Τα σώµατα 
δεν φτάνουν απαραίτητα σε µια µόνιµη τελική κατάσταση και αποκτούν διαφορετικές θερµοκρασίες που 
εξαρτώνται από τη σύσταση τους. 
 

Χαρακτηριστικές 
διαστάσεις µοντέλων 

Μοντέλο Θ.1 Μοντέλο Θ.2 Μοντέλο Θ.3 

Χαρακτηριστικά 
πειραµατικών 
καταστάσεων 

• Θερµό ή ψυχρό σώµα σε 
επαφή µε σώµα 
θερµοκρασίας δωµατίου 

• Θερµό (ψυχρό) σώµα σε 
επαφή µε λιγότερο θερµό 
(ψυχρό) σώµα 

• Θερµό σώµα σε επαφή 
µε ψυχρό σώµα 

 

• Σώµατα που είναι 
µέσα σε θερµό (ψυχρό) 
περιβάλλον 

∆ράσεις µεταξύ 
σωµάτων 

• Μονόδροµη δράση µε 
σώµατα διαφορετικών 
ρόλων. Το πολύ θερµό 
(ψυχρό) σώµα είναι 
ενεργητικός δότης το άλλο 
σώµα παθητικός δέκτης 
της δράσης του πρώτου 

• ∆ράση που έχει ένα τέλος 

• Αµοιβαία δράση του 
ενός σώµατος πάνω 
στο άλλο. Τα σώµατα 
είναι ενεργητικοί δότες 

 
 
 
• ∆ράση που έχει ένα 

τέλος 

• Μονόδροµη δράση µε 
σώµατα διαφορετικών 
ρόλων. Το περιβάλλον 
είναι ενεργητικός 
δότης 

 
 
 
• ∆ράση που δεν έχει 

απαραίτητα ένα τέλος 
Θερµότητα • Εµφανίζεται µε µία 

οντότητα (θερµότητα ή 
ψύχος) 

• Αιτία της ροής της είναι το 
θερµό (ψυχρό) σώµα  

• Εµφανίζεται µε δύο 
οντότητες (θερµότητα 
και ψύχος)  

• Αιτία της ροής της 
είναι το θερµό και το 
ψυχρό σώµα  

• Εµφανίζεται µε µία 
οντότητα (θερµότητα ή 
ψύχος) 

• Αιτία της ροής της 
είναι το θερµό (ψυχρό) 
περιβάλλον 

Θερµοκρασία • ∆εν εξαρτάται απαραίτητα 
από τη σύσταση του 
σώµατος 

• ∆εν εξαρτάται από τη 
σύσταση του σώµατος 

• Εξαρτάται από τη 
σύσταση του σώµατος 

Θερµική ισορροπία • Τα σώµατα φτάνουν σε 
µια µόνιµη τελική 
κατάσταση 

• Τα σώµατα δεν έχουν 
απαραίτητα διαφορετικές 
θερµοκρασίες 

• Τα σώµατα φτάνουν 
σε µια µόνιµη τελική 
κατάσταση 

• Τα σώµατα έχουν ίσες 
θερµοκρασίες 

• Τα σώµατα δεν 
φτάνουν απαραίτητα 
σε µια µόνιµη τελική 
κατάσταση 

• Τα σώµατα έχουν 
διαφορετικές 
θερµοκρασίες 

Πίνακας 6: Μοντέλα µαθητών για καταστάσεις θέρµανσης 
 
Τα παραπάνω µοντέλα, εποµένως, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν: (α) για την περιγραφή των θερµικών 
φαινοµένων χρησιµοποιείται µονόδροµη ή αµοιβαία δράση, (β) η δράση έχει ένα τέλος ή λαµβάνει χώρα 
συνεχώς, (γ) η θερµότητα εµφανίζεται µε µία ή δύο οντότητες, (δ) αιτία της ροής θερµότητας (ψύχους) είναι το 
θερµό (ψυχρό) σώµα ή το περιβάλλον του, (ε) η θερµοκρασία εξαρτάται από τη σύσταση των σωµάτων και (στ) 
τα σώµατα φτάνουν σε µια τελική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εξίσωση των θερµοκρασιών τους ή 
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αποκτούν διαφορετικές θερµοκρασίες (βλ. Πίνακα 6). Τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιούνται από το µεγαλύτερο 
µέρος των µαθητών (87%). 
 
γ. Μοντέλα µαθητών σε καταστάσεις µόνωσης 
Στις καταστάσεις µόνωσης, τα δύο µοντέλα που συγκροτήθηκαν (µοντέλα Μ.1 και Μ.2), αναπαριστώνται 
σχηµατικά στον πίνακα 7. Αναφέρονται σε καταστάσεις όπου ένα θερµό (ψυχρό) σώµα µονώνεται από σώµατα 
διαφορετικής σύστασης (π.χ. µέταλλο, ξύλο ή µαλλί).  
 

Μοντέλο Μ.1 

Θερµότητα (ψύχος) 

Θερµό (ψυχρό) σώµα 
Α 

Σώµα Β (µέταλλο)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σώµα Γ (µαλλί ή ξύλο) 

Θερµότητα (ψύχος) 

Θερµό (ψυχρό)  
σώµα Α 

Μοντέλο Μ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Θερµότητα 

Θερµό (ψυχρό)  
σώµα Α 

Σώµα Γ (µαλλί ή ξύλο) 

Θερµό (ψυχρό) σώµα 
Α 

 Ψύχος

Σώµα Β (µέταλλο) 

 
Πίνακας 7: Σχηµατική αναπαράσταση µοντέλων µαθητών για καταστάσεις µόνωσης 

 
 
Οι µαθητές που χρησιµοποιούν το µοντέλο Μ.1, θεωρούν ότι το προς µόνωση θερµό (ψυχρό) σώµα Α και τα 

σώµατα Β, Γ που το περιβάλλουν, έχουν διαφορετικούς ρόλους. Το σώµα Α είναι ενεργητικός δότης, τα σώµατα 
Β, Γ είναι παθητικοί δέκτες της δράσης του Α. Το σώµα Α επειδή είναι θερµό (ψυχρό) δίνει θερµότητα (ψύχος) 
που διέρχεται µε διαφορετική ευκολία από τα σώµατα Β, Γ ανάλογα µε τη σύσταση τους (η θερµότητα ή το 
ψύχος διέρχονται πιο εύκολα από το µάλλινο ή το ξύλινο σώµα σε σχέση µε το µεταλλικό σώµα). Το θερµό 
(ψυχρό) σώµα, που βρίσκεται µέσα στο σώµα που είναι αγωγός (µέταλλο), διατηρεί τη θερµοκρασία του για 
περισσότερο χρόνο. 

 
Χαρακτηριστικές 

διαστάσεις µοντέλων 
Μοντέλο Μ.1 Μοντέλο Μ.2 

Χαρακτηριστικά 
πειραµατικών 
διατάξεων 

Ένα θερµό (ψυχρό) σώµα µονώνεται από 
σώµατα διαφορετικής σύστασης 

Ένα θερµό (ψυχρό) σώµα µονώνεται από 
σώµατα διαφορετικής σύστασης 

∆ράσεις µεταξύ 
σωµάτων 

Το προς µόνωση θερµό ή ψυχρό σώµα 
είναι ενεργητικός δότης, ο µονωτής 
παθητικός δέκτης της δράσης του πρώτου 

Το σώµα που χρησιµοποιείται για µονωτής 
είναι ενεργητικός δότης, το προς µόνωση θερµό 
(ψυχρό) σώµα είναι παθητικός δέκτης της 
δράσης του πρώτου 

Θερµότητα Εµφανίζεται µε µία οντότητα (θερµότητα 
ή ψύχος) 
Αιτία της ροής της είναι το προς µόνωση 
θερµό ή ψυχρό σώµα  

Εµφανίζεται µε δύο οντότητες (θερµότητα και 
ψύχος) 
Αιτία της ροής της είναι το σώµα που 
χρησιµοποιείται ως µονωτής 

Θερµοκρασία Το θερµό (ψυχρό) σώµα, που βρίσκεται 
µέσα στο σώµα που είναι αγωγός, 
διατηρεί τη θερµοκρασία του για 
περισσότερο χρόνο 

Το θερµό (ψυχρό) σώµα που βρίσκεται µέσα 
στο σώµα που είναι µονωτής, έχει υψηλότερη 
θερµοκρασία, από αυτό που βρίσκεται µέσα 
στο σώµα που είναι αγωγός 

Πίνακας 8: Μοντέλα µαθητών για καταστάσεις µόνωσης 
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Οι µαθητές που χρησιµοποιούν το µοντέλο Μ.2, θεωρούν ότι το σώµατα Β, Γ και το προς µόνωση σώµα Α 
έχουν και πάλι διαφορετικούς ρόλους. Στην περίπτωση αυτή όµως, τα σώµατα Β, Γ είναι ενεργητικοί δότες, το 
σώµα Α είναι παθητικός δέκτης της δράσης των Β, Γ. Το σώµα Β που είναι αγωγός, επειδή είναι ψυχρό σώµα, 
δίνει ψύχος στο θερµό (ψυχρό) σώµα Α. Το σώµα Γ που είναι µονωτής, επειδή είναι σχετικά θερµό σώµα, δίνει 
θερµότητα στο θερµό (ψυχρό) σώµα Α. Το σώµα που βρίσκεται µέσα στο µονωτή (µαλλί, ξύλο), έχει 
υψηλότερη θερµοκρασία, από αυτό που βρίσκεται µέσα στο σώµα που είναι αγωγός (µέταλλο). 
Τα παραπάνω µοντέλα, εποµένως, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν: (α) ενεργητικός δότης είναι το προς 
µόνωση θερµό (ψυχρό) σώµα ή το σώµα που χρησιµοποιείται ως µονωτής, (β) η θερµότητα εµφανίζεται µε µία 
ή δύο οντότητες, (γ) αιτία της ροής θερµότητας είναι το θερµό (ψυχρό) σώµα ή το σώµα που χρησιµοποιείται ως 
µονωτής και (δ) το σώµα που περικλείεται από µονωτή έχει υψηλότερη ή χαµηλότερη θερµοκρασία, από το 
σώµα που περικλείεται από αγωγό (βλ. πίνακα 8). 
Όταν ο µονωτής είναι µάλλινο σώµα, η πλειοψηφία των µαθητών (87%) χρησιµοποιεί το µοντέλο Μ.2, ενώ 
ελάχιστοι µαθητές (13%) χρησιµοποιούν το µοντέλο Μ.1. Όταν όµως ο µονωτής είναι ξύλινο σώµα οι 
περισσότεροι µαθητές (67%) χρησιµοποιούν το µοντέλο Μ.1, ενώ αρκετά λιγότεροι (33%) χρησιµοποιούν το 
µοντέλο Μ.2.  
 

∆. Συµπεράσµατα 
Στην εργασία αυτή, συγκροτήθηκαν πέντε µοντέλα σκέψης µαθητών, για την εννοιολογική περιοχή της 
θερµότητας, µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του εµπειρικού υλικού που προέκυψε από την έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε τις επιπτώσεις ορισµένων παραγόντων του πλαισίου στις αντιλήψεις που 
ενεργοποιούν οι µαθητές. Τα τρία πρώτα µοντέλα (Θ.1, Θ.2, Θ.3), αναφέρονται σε καταστάσεις θέρµανσης 
(ψύξης), όπου ένα σώµα θερµαίνεται (ψύχεται) από κάποιο άλλο θερµό (ψυχρό) σώµα. Τα δύο άλλα µοντέλα 
(Μ.1, Μ.2), αναφέρονται σε καταστάσεις µόνωσης, όπου ένα θερµό (ψυχρό) σώµα, περικλείεται από σώµατα 
διαφορετικής σύστασης, ώστε να διατηρήσει για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται τη θερµική του κατάσταση.  
Σε αντίθεση µε τα τρία µοντέλα που συγκροτήθηκαν µε βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που 
έχουν διεξαχθεί διεθνώς (βλ. Πίνακα 1), τα πέντε νέα µοντέλα των µαθητών που συγκροτήθηκαν από τα 
δεδοµένα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µε µαθητές του δηµοτικού σχολείου στην Ελλάδα (βλ. πίνακες 4, 
6 και 8), περιλαµβάνουν παράγοντες του πλαισίου, οι οποίοι δεν είχαν συµπεριληφθεί στα αρχικά µοντέλα. Τα 
νέα αυτά µοντέλα φαίνεται επίσης ότι αποτελούν διάφορες εκδηλώσεις ή εξειδικεύσεις του Μοντέλου I που 
διαµορφώθηκε µε βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση (βλ. Πίνακας 1). 
Αυτά τα πέντε µοντέλα των µαθητών που συγκροτήθηκαν, επιτρέπουν την σε βάθος κατανόηση της 
εννοιολογικής δοµής που διαθέτουν οι µαθητές για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας. Για τον λόγο 
αυτό, συνιστούν παιδαγωγικά εργαλεία, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συγκρότηση µαθησιακών 
διατάξεων και στην παραγωγή διδακτικού υλικού, για την εν λόγω εννοιολογική περιοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Έργα συνεντεύξεων 
 

 
1. Για τις καταστάσεις που ακολουθούν ζητήθηκαν προβλέψεις και εξηγήσεις σχετικά µε την εξέλιξη των φαινοµένων. 
   Ένας σιδερένιος κύλινδρος (θερµοκρασίας δωµατίου) τοποθετείται µέσα σε δοχείο που περιέχει νερό το οποίο έχει 

ζεσταθεί. 
- Ένας σιδερένιος κύλινδρος (θερµοκρασίας δωµατίου) τοποθετείται µέσα σε δοχείο που περιέχει τριµµένο πάγο. 
- Θερµαίνουµε ένα σιδερένιο κύλινδρο και τον τοποθετούµε σε δοχείο το οποίο περιέχει νερό που ήταν για αρκετές ώρες 

στο ψυγείο.  
- Μέσα σε δοχείο που περιέχει νερό το οποίο ήταν για αρκετές ώρες στο ψυγείο, τοποθετούµε έναν µεταλλικό κύλινδρο 

που ήταν για αρκετές ώρες στην κατάψυξη. 
- Θερµαίνουµε έναν µεταλλικό κύλινδρο ώστε να γίνει πολύ ζεστός και τον τοποθετούµε σε δοχείο που περιέχει χλιαρό 

νερό.  
2. Για τις καταστάσεις που ακολουθούν ζητήθηκαν προβλέψεις και εξηγήσεις σχετικά µε την εξέλιξη των φαινοµένων. 

- Ένα δοχείο µε αλεύρι, ένα τεµάχιο ξύλου, δύο διαφορετικού µεγέθους σιδερένιες ράβδοι και δύο δοχεία που περιέχουν 
διαφορετικές ποσότητες νερού, βρίσκονται πάνω σε ένα τραπέζι του σπιτιού σου για αρκετές ώρες.  

- Τοποθετούµε τα παραπάνω σώµατα σε αναµµένο φούρνο.  
- Βγάζουµε από το φούρνο τα παραπάνω σώµατα και τα αφήνουµε στο τραπέζι της κουζίνας για αρκετές ώρες.  
- Τοποθετούµε τα παραπάνω σώµατα σε ψυγείο. 
- Βγάζουµε από το ψυγείο τα παραπάνω σώµατα και τα αφήνουµε στο τραπέζι της κουζίνας για αρκετές ώρες.  

3. Σε ποιο δοχείο, σιδερένιο ή ξύλινο, θα προτιµούσες να βάλεις µια ζεστή σιδερένια ράβδο ώστε να µείνει για όσο το 
δυνατόν περισσότερο χρόνο ζεστή;  

4. Σε ποιο δοχείο, σιδερένιο ή ξύλινο, θα προτιµούσες να βάλεις µια κρύα σιδερένια ράβδο ώστε να µείνει για όσο το 
δυνατόν περισσότερο χρόνο κρύα;  

5. Σε αλουµινόχαρτο ή σε µάλλινο ύφασµα, θα προτιµούσες να τυλίξεις µια ζεστή σιδερένια ράβδο ώστε να µείνει για όσο 
το δυνατόν περισσότερο χρόνο ζεστή;  

6. Σε αλουµινόχαρτο ή σε µάλλινο ύφασµα, θα προτιµούσες να τυλίξεις µια κρύα σιδερένια ράβδο ώστε να µείνει για όσο 
το δυνατόν περισσότερο χρόνο κρύα; 
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