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Περίληψη: H εργασία διερεύνησε τις γνωστικές ικανότητες µαθητών της έκτης τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου (∆Σ), όπως 
διαφαίνονται κατά την εµπλοκή των παιδιών στη διερεύνηση ενός προσοµοιωµένου επιστηµονικού προβλήµατος. Για το 
σκοπό αυτό, έγιναν ατοµικές συνεντεύξεις µε 12 παιδιά έκτης τάξης ∆Σ τα οποία µοιράστηκαν σε δύο ισοδύναµες οµάδες µε 
κριτήριο τις επιδόσεις τους. Για τις συνεντεύξεις χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συσκευές, µια για κάθε οµάδα 
παιδιών. Η κάθε συσκευή αποτελείτο από ένα ξύλινο κουτί που στην επιφάνειά του υπήρχαν µια σειρά από 8 λαµπτήρες και 
µια σειρά από διακόπτες. Η µια συσκευή είχε 4 και η άλλη 5 διακόπτες. Οι λαµπτήρες και οι διακόπτες ήταν συνδεδεµένοι 
µε πηγή (µπαταρία) σε "κρυµµένο" κύκλωµα στο εσωτερικό της συσκευής, ενώ µε το συνδυασµό της θέσης των διακοπτών 
ήταν δυνατό να ανάβει κάθε φορά ένας ή κανένας από τους λαµπτήρες. Το κύκλωµα κάθε συσκευής ήταν συνδεδεµένο µε 
τέτοιο τρόπο ώστε ο ένας από τους διακόπτες να λειτουργεί ως γενικός διακόπτης, ενώ στη συσκευή µε τους πέντε 
διακόπτες, ο ένας διακόπτης δεν ήταν συνδεδεµένος στο κύκλωµα (εικονικός διακόπτης). Η διάρκεια της συνέντευξης 
κυµάνθηκε µεταξύ 30 και 60 λεπτών. Το κάθε παιδί έπρεπε να ανακοινώνει βήµα µε βήµα τις σκέψεις του και ύστερα να 
εκτελεί πειράµατα, ώστε να ανακαλύψει µε ποιο τρόπο φωτοβολούσε ο κάθε λαµπτήρας. Η διαδικασία αυτή βασίστηκε στην 
εργασία των Klahr και Dunbar (1988), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιστηµονική σκέψη χαρακτηρίζεται µε την εµπλοκή 
των ατόµων σε διαδικασίες διπλής αναζήτησης (αναζήτησης στο χώρο των υποθέσεων και στο χώρο των πειραµάτων). Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι χώροι των υποθέσεων και των πειραµάτων διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη συσκευή. 
Προκύπτει επίσης ότι τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να αντλήσουν πληροφορίες για επίλυση του προβλήµατος, 
καταφεύγουν συχνότερα στο χώρο των πειραµάτων και τείνουν να µην απορρίπτουν µια υπόθεση µετά από πειραµατικά 
δεδοµένα που την αντικρούουν Αδυναµίες διαπιστώθηκαν και στην ικανότητα των παιδιών για έλεγχο µεταβλητών και για 
συνδυαστική σκέψη κατά τη διάρκεια των πειραµατισµών τους. Φάνηκε επίσης η σηµαντική επίδραση των προηγούµενων 
γνώσεων των παιδιών αλλά και των συνθηκών πειραµατισµού στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν το πρόβληµα που 
τους δόθηκε. Οι διαπιστώσεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων µε στόχο την 
ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών και την καθοδήγηση µελλοντικών ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Γνωστικές ικανότητες, επιστηµονική διερεύνηση, λύση προβλήµατος, διερεύνηση σε διπλό χώρο. 
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Abstract: The study investigated sixth-grade students’ cognitive abilities during the investigation of a simulated scientific 
problem. For this reason, individual interviews, lasting 30-60 minutes, were conducted with 12 sixth-grade students (11-12 
years old) in an elementary school in Cyprus. The 12 students were divided into two equivalent groups based on their school 
performance. Two different devices were used for the interviews, one for each group. Each device consisted of a wooden 
white box with eight coloured light bulbs lined up across the top of the box surface and a line of switches across the middle 
of the box surface. Four or five switches were attached in each device, respectively, and they could be moved into two 
positions, up and down. A battery, the bulbs, and the switches were connected in a "hidden" circuit inside each box. In the 
circuit, one of the switches was connected as a general switch, while, in the second device, the fifth switch was a dummy one. 
During the interviews, students were instructed to think aloud and explain their thoughts prior to conducting any 
experimentation in their attempts to find out the way each lamp would light on. They were also instructed to proceed in a 
step-by-step fashion and were encouraged to keep records of their experimental results. This procedure was based on Klahr 
and Dunbar’s (1988) study, who consider scientific investigation as a dual search, a search in a space of hypotheses and a 
search in a space of experiments. The results showed that both spaces varied depending on the number of switches on the 
device, and that children, when trying to secure information for the solution of the problem, searched more frequently the 
experimental space. Children also had a tendency to disregard evidence contrary to their hypotheses, and were not always 
able to use the control-of-variables strategy or combinatorial reasoning. Prior experiences and the context of the problem also 
seemed to influence students' strategies. These results have implications for the design of appropriate teaching scenarios 
promoting cognitive growth and for future research.  
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Eισαγωγή 
Η επιστηµονική διερεύνηση είναι µια δραστηριότητα που απαιτεί τον συντονισµό ανώτερων γνωστικών 
ικανοτήτων, όπως οι ικανότητες λύσης προβλήµατος, παραγωγικού και επαγωγικού συλλογισµού. Στοιχεία 
επιστηµονικής διερεύνησης αποτελούν, για παράδειγµα, η διατύπωση υποθέσεων, ο σχεδιασµός και η εκτέλεση 
πειραµάτων και η αξιολόγηση των δεδοµένων που οδηγεί σε αναθεώρηση ή και απόρριψη των υποθέσεων 
αυτών υπό το φως της ερευνητικής µαρτυρίας. Οι πρώτες ερευνητικές προσπάθειες, που µελέτησαν την 
ανάπτυξη του επιστηµονικού συλλογισµού, εξέτασαν αποµονωµένα µερικά µόνο από τα στοιχεία αυτά και την 
επίδρασή τους στη διαδικασία της διερεύνησης. Οι Klahr και Dunbar (1988) ανέπτυξαν στη συνέχεια ένα 
ενοποιηµένο µοντέλο διερεύνησης, το οποίο αποτέλεσε το πλαίσιο ανάπτυξης της ερευνητικής προσπάθειας 
αναφορικά µε τις δυνατότητες και τις ικανότητες διαφόρων υποκειµένων για την πραγµατοποίηση µιας 
επιστηµονικής διερεύνησης. Στο µοντέλο αυτό ο επιστηµονικός συλλογισµός αντιµετωπίστηκε ως προσπάθεια 
λύσης προβλήµατος και στηρίζεται στην παραδοχή ότι η επιστηµονική διερεύνηση χαρακτηρίζεται από εµπλοκή 
των ατόµων σε διαδικασίες διπλής αναζήτησης, αναζήτησης τόσο στο χώρο των υποθέσεων όσο και στο χώρο 
των πειραµάτων (Klahr & Dunbar, 1988; Klahr, Fey, & Dunbar, 1993; Klahr, 2000). Η προσπάθεια αυτή οδηγεί 
στη διατύπωση αρχικών υποθέσεων, το σχεδιασµό πειραµάτων και την αξιολόγηση και τροποποίηση των 
αρχικών υποθέσεων µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα. Οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των ατόµων και 
το πλαίσιο της διερεύνησης παίζουν σηµαντικό ρόλο στο είδος (φύση) των υποθέσεων και τη διαδοχή µε την 
οποία διατυπώνονται και αξιολογούνται, ενώ επηρεάζουν και τις πειραµατικές στρατηγικές που εφαρµόζονται 
για τον έλεγχό τους. Η αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων αυτών οδηγεί σε αλλεπάλληλες επαναλήψεις του 
ίδιου κύκλου δραστηριοτήτων µε στόχο την αλληλοσυµπλήρωσή τους µέχρι την κατάληξη σε αποτέλεσµα 
αποδεκτό για τα άτοµα που εµπλέκονται στη διερεύνηση. 
Η διαδικασία µιας διερεύνησης µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις, τη 
διατύπωση υποθέσεων, τον πειραµατισµό και την αξιολόγηση των δεδοµένων, ενώ οι φάσεις αυτές συνήθως 
επαναλαµβάνονται σε διαδοχικούς κύκλους διερευνήσεων. Στο αρχικό µοντέλο των Klahr και Dunbar (1988) 
δίνεται έµφαση στις δύο πρώτες φάσεις της επιστηµονικής διερεύνησης, στη διατύπωση υποθέσεων και τον 
πειραµατισµό. Περισσότερη έµφαση στην τρίτη φάση της επιστηµονικής διερεύνησης, δηλαδή την αξιολόγηση 
των δεδοµένων, δίνει η Κuhn µε τους συνεργάτες της (Κuhn κ.α., 1988; Kuhn, 1989; Kuhn, Schauble, & Garcia-
Mila, 1992). Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, ο πυρήνας της επιστηµονικής σκέψης βρίσκεται στις δεξιότητες 
συντονισµού της θεωρίας µε τα δεδοµένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια µιας διερεύνησης.  
Η προσπάθεια της Kuhn και των συνεργατών της επικρίθηκε έντονα τόσο για το µεθοδολογικό όσο και για το 
εννοιολογικό υπόβαθρό της µε κυριότερη κριτική αυτή της Koslowski (1996). Τα κύρια σηµεία της κριτικής 
αφορούσαν την πολυπλοκότητα των έργων που χρησιµοποιήθηκαν, τον τρόπο κωδικοποίησης των δεδοµένων 
και την αληθοφάνεια των παραγόντων που εξετάζονταν (Zimmerman, 2000). Οι Sodian κ.α. (1991), για 
παράδειγµα, χρησιµοποιώντας πιο απλά έργα κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ακόµα και µικρότερα παιδιά 
µπορούν να διακρίνουν τη θεωρία από την απόδειξη σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα των Kuhn κ.α. (1988), 
όπου τα παιδιά τρίτης και έκτης τάξης ∆Σ δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσουν τις θεωρίες τους από τις αποδείξεις 
οι οποίες τις επιβεβαίωναν ή τις αναιρούσαν. Tο κυριότερο σηµείο της κριτικής της Koslowski (1996) αφορούσε 
την υπερβολική έµφαση που δόθηκε σε δεδοµένα που συµµεταβάλλονται και στα οποία έπρεπε να στηριχθούν 
τα υποκείµενα για να αναγνωρίσουν αιτιατούς παράγοντες µε αποτέλεσµα να δίνεται µια παραποιηµένη εικόνα 
των ικανοτήτων συλλογισµού των παιδιών και των ενηλίκων. Σε αντιδιαστολή, η Koslowski (1996) έδωσε 
έµφαση στον αιτιατό µηχανισµό, δηλαδή στη διαδικασία µε την οποία µια αιτία επιδρά σε ένα αποτέλεσµα. Η 
έρευνα της Koslowski (1996) έδειξε ότι τα παιδιά και οι ενήλικες κατέχουν πλούσιες εµπειρίες για τα 
«καθηµερινά» και τα επιστηµονικά φαινόµενα τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν για να αναγνωρίζουν 
αιτιώδεις σχέσεις.  
Στη δεκαετία που ακολούθησε την έρευνα των Klahr και Dunbar (1988) παρουσιάστηκε µια στροφή των 
ερευνητών προς έρευνες στις οποίες τα παιδιά, ή οι ενήλικες, λαµβάνουν µέρος και στις τρεις φάσεις της 
επιστηµονικής δραστηριότητας που είναι η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός και η αξιολόγηση των 
πειραµατικών δεδοµένων (Κlahr, Dunbar, & Fay; 1993; Penner & Klahr, 1996; Schauble, 1996; Okada & 
Simon; 1997; Chen & Klahr; 1999; Toth, Klahr, & Chen, 2000). Οι προσπάθειες αυτές χαρακτηρίστηκαν ως 
έρευνες "αυτοκατευθυνόµενου πειραµατισµού," όπου τα υποκείµενα διερευνούν ένα πολυµεταβλητό σύστηµα 
και τα ίδια κατευθύνουν τις ενέργειές τους. Τα προβλήµατα διερεύνησης σχετίζονται είτε µε προβλήµατα της 
φυσικής πραγµατικότητας είτε µε προσοµοιώσεις της στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε µερικές από αυτές τις 
έρευνες προσφέρεται στα υποκείµενα ένα "σύστηµα εξωτερικής µνήµης," όπως, για παράδειγµα, η δυνατότητα 
να κρατούν σηµειώσεις ή να συµπληρώνουν κάρτες, µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται η πιθανότητα να 
αποδίδονται οι δυσκολίες τους στις περιορισµένες ικανότητες της εργαζόµενης µνήµης τους και να 
διευκολύνεται η µελέτη των ικανοτήτων συλλογισµού τους. 
Από τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών προκύπτουν εξελικτικές διαφορές µεταξύ παιδιών διαφόρων ηλικιών 
και ενηλίκων. Επίσης προκύπτει ότι διαφορετικά άτοµα χρησιµοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για τη λύση 
των προβληµάτων. Με βάση µάλιστα αυτές τις διαφορές, τα άτοµα διακρίνονται σε θεωρητικούς και 
πειραµατιστές (Klahr & Dunbar; 1988; Schauble, 1990). Τα άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως θεωρητικοί, 
στηρίζονται περισσότερο στις υποθέσεις παρά στα πειραµατικά δεδοµένα για να λύσουν ένα πρόβληµα και 
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προσπαθούν να το επιλύσουν θεωρητικά, εµπλέκονται δηλαδή κυρίως σε αναζητήσεις στο χώρο των 
υποθέσεων. Τα άτοµα αυτά τείνουν να διατυπώνουν τις υποθέσεις ή τις θεωρίες τους και µετά να 
πειραµατίζονται για να τις ελέγξουν. Αντίθετα, οι πειραµατιστές στηρίζονται περισσότερο στα πειραµατικά 
δεδοµένα για να λύσουν ένα πρόβληµα και διατυπώνουν υποθέσεις οι οποίες εξηγούν ή στηρίζουν τα δεδοµένα 
τους. ∆εν προσπαθούν να διατυπώσουν λύσεις πριν τη συλλογή δεδοµένων και αρχίζουν να. πειραµατίζονται 
χρησιµοποιώντας τη δοκιµή και πλάνη, χωρίς να έχουν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο στο µυαλό τους, και 
καταφεύγουν κυρίως σε αναζητήσεις στο χώρο των πειραµάτων.  
Γίνεται επίσης διαχωρισµός των ατόµων σε επιστήµονες και µηχανικούς ανάλογα µε τον προσωπικό σκοπό του 
κάθε υποκειµένου κατά τον πειραµατισµό, ο οποίος επηρεάζει τις στρατηγικές που χρησιµοποιεί το κάθε άτοµο 
(Schauble κ.α., 1991). Σύµφωνα µε το διαχωρισµό αυτό, τα άτοµα που υιοθετούν το µηχανιστικό µοντέλο 
πειραµατισµού επιδιώκουν ένα επιθυµητό αποτέλεσµα και δε λαµβάνουν υπόψη τους τα πειραµατικά δεδοµένα 
στη διατύπωση υποθέσεων, αφού επιδιώκουν µόνο να πραγµατοποιείται και να επαναλαµβάνεται συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα. Χειρίζονται τις µεταβλητές µε τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγηθούν στο αναµενόµενο αποτέλεσµα και 
πιστεύουν ότι ο σκοπός τους έχει επιτευχθεί όταν φτάσουν στο αποτέλεσµα αυτό. Αντίθετα, τα άτοµα, που 
υιοθετούν το επιστηµονικό µοντέλο πειραµατισµού, επιδιώκουν να διερευνήσουν σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος 
και την επίδραση κάθε πιθανής µεταβλητής, εξετάζοντας όλους τους δυνατούς συνδυασµούς και επιδιώκοντας 
συστηµατικό έλεγχο όλων των µεταβλητών.  
Η παρούσα εργασία υιοθέτησε τον αυτοκατευθυνόµενο πειραµατισµό χρησιµοποιώντας φυσικά συστήµατα 
διερεύνησης (πραγµατικές συσκευές) µε τις οποίες όµως επιδιώκεται η λύση ενός προβλήµατος. Η εργασία αυτή 
στηρίχθηκε στα πορίσµατα µιας προηγούµενης προσπάθειας (Valanides & Papageorgiou, 2001) µε µερική 
διαφοροποίηση του περιβάλλοντος της διερεύνησης. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει και να 
περιγράψει τους δύο χώρους αναζήτησης, όπως προτείνονται από τους Klahr και Dunbar (1988), κατά την 
εµπλοκή µαθητών έκτης τάξης ∆Σ στη διερεύνηση ενός πραγµατικού προβλήµατος. Εξέτασε επίσης την 
επίδραση που ασκεί ένα διαφοροποιηµένο περιβάλλον στις στρατηγικές που εφαρµόζονται και διερεύνησε 
διάφορες γνωστικές ικανότητες των παιδιών, όπως οι ικανότητες για συνδυαστική σκέψη, για αναγνώριση και 
έλεγχο µεταβλητών, για διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων, για εκτέλεση πειραµάτων, για συλλογή δεδοµένων 
και αξιοποίησή τους για την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων. 

Μεθοδολογία 
Το δείγµα  

 

To δείγµα της έρευνας απετέλεσαν 12 παιδιά (7 αγόρια και 5 κορίτσια) έκτης τάξης (11-12 χρονών) ενός ∆Σ της 
Κύπρου που προθυµοποιήθηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. Το δείγµα αποτελείτο από παιδιά µικτών 
ικανοτήτων, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ισοδύναµες και ισάριθµες οµάδες µε κριτήριο τις επιδόσεις τους και 
τις εκτιµήσεις των δασκάλων τους. Τα παιδιά πληροφορήθηκαν ότι έπρεπε να επιλύσουν ένα πρόβληµα και ότι 
µπορούσαν να πειραµατιστούν µε µια συσκευή.  
Οι πειραµατικές συσκευές  
∆ύο συσκευές που κατασκευάστηκαν ειδικά για το σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή των 
δεδοµένων. Η κάθε συσκευή αποτελείτο από ένα ξύλινο κουτί που είχε στην επιφάνειά του µια σειρά από 8 
λαµπτήρες και µια σειρά από διακόπτες οι οποίοι µπορούσαν να µετακινούνται σε δύο θέσεις (πάνω και κάτω). 
Η µια συσκευή είχε 4 και η άλλη 5 διακόπτες. Οι λαµπτήρες ήταν αριθµηµένοι µε τους αριθµούς 1 ως 8 και 
είχαν διαφορετικά χρώµατα, ενώ οι διακόπτες αριθµήθηκαν επίσης από το 1 µέχρι το 5. Οι 8 λαµπτήρες και οι 
διακόπτες ήταν συνδεδεµένοι σε "κρυµµένο" κύκλωµα στο εσωτερικό της συσκευής µε τέτοιο τρόπο, ώστε σε 
κάθε πειραµατική προσπάθεια, µε το συνδυασµό διαφορετικών διακοπτών, να ανάβει ένας ή κανένας από τους 
λαµπτήρες. Το κύκλωµα κάθε συσκευής ήταν συνδεδεµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε ο ένας διακόπτης να 
λειτουργεί ως γενικός διακόπτης. Στην περίπτωση της συσκευής µε τους 4 διακόπτες, ο πρώτος διακόπτης 
ενεργούσε ως γενικός διακόπτης, ενώ στη συσκευή µε τους πέντε διακόπτες, ως γενικός διακόπτης ενεργούσε ο 
τρίτος διακόπτης. Οι δύο συσκευές λειτουργούσαν βασικά µε τον ίδιο τρόπο, αφού ο πέµπτος διακόπτης της 
δεύτερης συσκευής δεν ήταν συνδεδεµένος στο κύκλωµα της συσκευής (εικονικός διακόπτης). Σε κάθε συσκευή 
υπήρχε επίσης ένα δοκιµαστικό κουµπί (tester) που λειτουργούσε ως δεύτερος γενικός διακόπτης. Ο διακόπτης 
αυτός έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για την εξακρίβωση του αποτελέσµατος κάθε πειράµατος, δηλαδή, µπορούσε 
να εξακριβωθεί αν µε ένα συγκεκριµένο συνδυασµό της θέσης των διακοπτών (πάνω ή κάτω) φωτοβολούσε 
ένας ή κανένας από τους λαµπτήρες.  

∆ιαδικασία της έρευνας 
Για τη συλλογή των δεδοµένων έγιναν ατοµικές συνεντεύξεις µε τα παιδιά, ενώ για κάθε οµάδα παιδιών 
χρησιµοποιήθηκε µόνο η µια από τις συσκευές. Μια απλoυστευµένη µορφή των δύο συσκευών 
χρησιµοποιήθηκε στην αρχή κάθε συνέντευξης µε σκοπό να εξοικειώσει τα παιδιά µε το περιβάλλον του 
προβλήµατος. Η απλουστευµένη µορφή της συσκευής αποτελείτο από ένα λαµπτήρα, ένα διακόπτη και ένα 
δοκιµαστικό όµοιο µε αυτό που υπήρχε στις δύο συσκευές. Τα παιδιά διατύπωναν µια υπόθεση σχετικά µε τη 
λειτουργία της απλουστευµένης αυτής συσκευής και προχωρούσαν σε έλεγχο της υπόθεσής τους 
πειραµατιζόµενα µέχρι να πετύχουν τη φωτοβολία του λαµπτήρα. Ακολούθως, παρουσιαζόταν σε κάθε παιδί η 
συσκευή και το παιδί έπρεπε να διατυπώσει µια αρχική υπόθεση (θεωρία) για τον τρόπο λειτουργίας της, το 
ρόλο των διακοπτών και τη φωτοβολία των λαµπτήρων. Οι υποθέσεις αυτές ονοµάστηκαν “αρχικές υποθέσεις” 
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αφού διατυπώθηκαν πριν από κάθε πειραµατική προσπάθεια. Στη συνέχεια, τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν για 
να ανακαλύψουν το διαφορετικό ρόλο των 4 ή 5 διακοπτών της συσκευής και τον τρόπο µε τον οποίο έπρεπε να 
συνδυάζονται για να φωτοβολεί ο καθένας από τους 8 λαµπτήρες.  
 
Η διάρκεια της συνέντευξης κυµάνθηκε µεταξύ 30 και 60 λεπτών, αφού τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 
πειραµατιστούν ελεύθερα διατυπώνοντας και ελέγχοντας τις υποθέσεις τους µέχρι τη λύση του προβλήµατος, 
ενώ µετά τα 60 λεπτά δε συνεχιζόταν η συνέντευξη έστω και αν δεν ολοκληρωνόταν η διερεύνηση. Για τη 
συνέντευξη, εφαρµόστηκε η διαδικασία της "φωνακτής σκέψης," όπου κάθε παιδί ανακοίνωνε βήµα µε βήµα τις 
σκέψεις του και ύστερα εκτελούσε πειράµατα, ενώ είχε τη δυνατότητα να καταγράφει τα αποτελέσµατα των 
παρατηρήσεών του, δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αξιοποιεί ένα δικό του “σύστηµα εξωτερικής µνήµης.”  

Ανάλυση των συνεντεύξεων 
Οι 12 συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και αποµαγνητοφωνήθηκαν µε στόχο τη λεπτοµερή τους ανάλυση. 
Καταγράφηκαν και αριθµήθηκαν οι υποθέσεις που διατύπωσε κάθε παιδί και τα πειράµατα που εκτέλεσε. Οι 
υποθέσεις και τα πειράµατα των παιδιών οριοθετούν τους χώρους των υποθέσεων και των πειραµάτων τους. Τα 
αποτελέσµατα αναλύθηκαν προσεκτικά, ώστε να ελεγχθούν οι ικανότητες των παιδιών για έλεγχο µεταβλητών 
και για συνδυαστική σκέψη. Στη συγκεκριµένη διερεύνηση, οι 4 ή 5 διακόπτες αποτελούσαν τις ανεξάρτητες 
µεταβλητές που οι τιµές τους σε συνδυασµό επηρέαζαν την εξαρτηµένη µεταβλητή, δηλαδή ποιος από τους 8 
λαµπτήρες θα φωτοβολούσε. Κατά την ανάλυση των δεδοµένων, θεωρήθηκε ότι ένα παιδί είχε αναπτύξει την 
ικανότητα για έλεγχο µεταβλητών, αν εφάρµοζε τη στρατηγική αυτή στο 70% των πειραµατικών του 
προσπαθειών και ότι δεν είχε την ικανότητα, αν εφάρµοζε τη στρατηγική σε λιγότερες από το 30% των 
πειραµατικών του προσπαθειών. 

Αποτελέσµατα 
Tα παιδιά πριν να χρησιµοποιήσουν την πειραµατική συσκευή παρακινήθηκαν να διατυπώσουν τις αρχικές 
υποθέσεις τους σχετικά µε τη λειτουργία της και τον τρόπο φωτοβολίας των λαµπτήρων. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται οι αρχικές υποθέσεις των παιδιών των δύο οµάδων. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι τα παιδιά 
διατύπωσαν µια ποικιλία αρχικών υποθέσεων, ενώ κάποια παιδιά διατύπωσαν περισσότερες από µια αρχικές 
υποθέσεις, οι οποίες δε σχετίζονταν ούτε και προέκυπταν λογικά η µια από την άλλη. Οι αρχικές υποθέσεις των 
παιδιών των δύο οµάδων παρουσίαζαν επίσης διαφορές αλλά και συγκλίσεις. Για παράδειγµα, η Υ2 µε την υ2 
έχουν το κοινό στοιχείο ότι κάθε διακόπτης ενεργεί από µόνος του, χωρίς να επηρεάζεται από τους υπόλοιπους, 
και επηρεάζει ένα ή περισσότερους λαµπτήρες, αλλά διαφέρει ο αριθµός των λαµπτήρων που θα φωτοβολούσαν 
σε κάθε συσκευή που είχε άµεση σχέση µε τον αριθµό των διακοπτών της κάθε συσκευής. Οι διαφορές αυτές 
αποδόθηκαν στο διαφορετικό πλαίσιο της διερεύνησης, αφού οι συσκευές είχαν τον ίδιο αριθµό λαµπτήρων 
αλλά διαφορετικό αριθµό διακοπτών. 
 

Υποθέσεις Συχνότητες Παιδιά 
Υ1: Οι λαµπτήρες ανάβουν µε συνδυασµό των διακοπτών, ένας κάθε 
φορά. 

2 Π4, Π5

Υ2.1: Κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για τη φωτοβολία δύο λαµπτήρων, 
οι οποίοι φωτοβολούν ταυτόχρονα. 

2 Π6, Π3

Υ 2.2 Κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για δύο λαµπτήρες, οι οποίοι δε 
φωτοβολούν ταυτόχρονα 

1 Π2

Συσκυεή 1 
(4 διακόπτες) 

Υ3: Οι λαµπτήρες φωτοβολούν ταυτόχρονα και οι 8, όταν όλοι οι 
διακόπτες είναι στη θέση "κάτω"  

2 Π1, Π5

υ1: Οι λαµπτήρες ανάβουν µε συνδυασµό των διακοπτών, ένας κάθε 
φορά. 

1 Π9

υ2.1: Κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για ένα λαµπτήρα. Μόνο 5 
λαµπτήρες µπορούν να φωτοβολήσουν, ένας κάθε φορά. 

3 Π8, Π10, Π12

υ2.2: Κάθε διακόπτης είναι υπεύθυνος για ένα ή περισσότερους 
λαµπτήρες, οι οποίοι φωτοβολούν ταυτόχρονα. 

1 Π11

υ3.1: Οι λαµπτήρες φωτοβολούν ταυτόχρονα και οι 8, όταν όλοι οι 
διακόπτες είναι στη θέση «κάτω».  

1 Π7

υ3.2 Οι λαµπτήρες φωτοβολούν ταυτόχρονα και οι 8, όταν όλοι οι 
διακόπτες είναι στη θέση «πάνω». 

1 Π7

Συσκευή 2 
(5 διακόπτες) 

 

υ3.3 Οι λαµπτήρες 1-5 φωτοβολούν ταυτόχρονα, όταν όλοι οι διακόπτες 
είναι στη θέση «κάτω» 

1 Π10

Πίνακας 1: Αρχικές Υποθέσεις για τον Τρόπο Λειτουργίας της Κάθε Συσκευής 
 

Μετά τη διατύπωση των αρχικών υποθέσεων, τα παιδιά µε διαδοχικούς κύκλους υποθέσεων και πειραµατισµών 
κατάφεραν, στην πλειοψηφία τους, να λύσουν το πρόβληµα. Συγκεκριµένα, και τα 12 παιδιά ανακάλυψαν τους 
συνδυασµούς των διακοπτών που οδηγούσαν στη φωτοβολία των λαµπτήρων. Τέσσερα από τα 6 παιδιά 
εντόπισαν τον κεντρικό διακόπτη στην περίπτωση της συσκευής µε τους 4 διακόπτες και 5 παιδιά στην 
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περίπτωση της συσκευής µε τους 5 διακόπτες. Τα ίδια παιδιά ανακάλυψαν και τον εικονικό διακόπτη της 
δεύτερης συσκευής, αλλά. µόνο ένα παιδί κατανόησε ότι ο συγκεκριµένος διακόπτης δεν ήταν συνδεδεµένος µε 
το κύκλωµα (εικονικός διακόπτης) και όπως τον ονόµασε "είναι κενός". Τα υπόλοιπα παιδιά προσέδωσαν στον 
εικονικό διακόπτη ιδιαίτερη σηµασία, αφού όπως υποστήριξαν "είναι συνδεδεµένος µε όλα τα λαµπάκια", 
"κάνει τα λαµπάκια να ανάβουν για δεύτερη φορά" ή "αν έλειπε δε θα µπορούσε κανένα λαµπάκι να ανάψει για 
δεύτερη φορά, άρα είναι πολύ σηµαντικός." Κατά ανάλογο τρόπο, µόνο 3 παιδιά από το σύνολο των 9 παιδιών, 
που εντόπισαν το γενικό διακόπτη, απέδωσαν σε αυτόν την ορθή λειτουργία. Τα περισσότερα παιδιά 
υποστήριξαν ότι για να µπορέσουµε να πετύχουµε τη φωτοβολία οποιουδήποτε λαµπτήρα πρέπει ο 
συγκεκριµένος διακόπτης να βρίσκεται στη θέση "κάτω", αλλά χωρίς να αντιλαµβάνονται τη λειτουργία του. 
Έτσι, για παράδειγµα, ένα παιδί (Π10) υποστήριξε λανθασµένα ότι ο συγκεκριµένος διακόπτης "δεν είναι 
ενωµένος µε κανένα λαµπάκι, αφού όταν είναι πάνω κανένα δεν ανάβει."  
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων και του συστήµατος εξωτερικής µνήµης που χρησιµοποίησαν τα παιδιά 
προκύπτει επίσης ότι έδιναν περισσότερη σηµασία στη θέση των διακοπτών «κάτω» παρά στη θέση «πάνω» και 
κατέγραφαν µόνο όσους διακόπτες ήταν στη θέση «κάτω». Υπέθεταν επίσης ότι µόνο όταν οι διακόπτες ήταν 
στη θέση αυτή, το κύκλωµα ήταν κλειστό, ενώ όταν κάποιος διακόπτης ήταν στη θέση πάνω δε θεωρούσαν ότι 
επηρέαζε το συγκεκριµένο πειραµατικό αποτέλεσµα. Έτσι διατύπωναν υποθέσεις, όπως «όταν οι διακόπτες είναι 
πάνω, δεν µπορούν να ανάψουν τα λαµπάκια» ή σηµείωναν και έκαµναν αναφορά στους διακόπτες που ήταν 
στη θέση κάτω και αγνοούσαν όσους ήταν πάνω. Για παράδειγµα, ανέφεραν ότι «Με το διακόπτη 5 θα ανάψει 
ένα λαµπάκι» και εννοούσαν ότι ο διακόπτης 5 ήταν ο µόνος διακόπτης που θα ήταν στη θέση κάτω και ο µόνος 
που θα ήταν ανοιχτός.  
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αποκάλυψε επίσης την αδυναµία των παιδιών για συστηµατικό έλεγχο 
µεταβλητών, αφού κανένα παιδί δεν εφάρµοζε έλεγχο µεταβλητών σε περισσότερες από 70% των πειραµατικών 
του προσπαθειών. Το µεγαλύτερο ποσοστό πειραµατικών προσπαθειών στις οποίες εφαρµόστηκε η δεξιότητα 
ελέγχου των µεταβλητών ήταν 67% µε ένα παιδί (Π2) που χρησιµοποίησε τη συσκευή µε τους 4 διακόπτες. Έξι 
παιδιά, από τα οποία τα 3 χρησιµοποίησαν τη συσκευή µε τους 4 διακόπτες και 3 τη συσκευή µε τους 5 
διακόπτες, εφάρµοζαν έλεγχο µεταβλητών σε λιγότερες από το 30% των πειραµατικών τους προσπαθειών. Τα 
υπόλοιπα 5 παιδιά εφάρµοσαν αυτή τη δεξιότητα σε ποσοστό 30%-50% των προσπαθειών τους. Τα 5 αυτά 
παιδιά ήταν σε ένα µεταβατικό στάδιο ανάπτυξης της ικανότητας αυτής. Για παράδειγµα, αν θεωρηθεί ότι το 
γράµµα Κ υποδηλώνει ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «κάτω» και το γράµµα Π ότι βρίσκεται στη θέση 
«πάνω» και ότι τα 4 ή 5 συνεχόµενα γράµµατα αντιστοιχούν στους διακόπτες της κάθε συσκευής, τότε η 
αλληλουχία των πειραµάτων ΚΚΠΠ, ΚΚΚΠ, ΚΚΚΚ δείχνει ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το 
συγκεκριµένο παιδί (Π4) εφάρµοζε έλεγχο µεταβλητών, αφού κάθε φορά µετακινούσε ένα µόνο διακόπτη 
διατηρώντας σταθερή τη θέση των άλλων. Η αλληλουχία, όµως, των πειραµάτων ΠΚΚΚΚ, ΠΚΠΠΠ, ΚΠΚΠΚ, 
ΚΚΚΚΠ, δείχνει ότι το παιδί (Π8) δεν εφάρµοζε στις περιπτώσεις αυτές ελεγχο µεταβλητών, αφού µετακινούσε 
περισσότερους από δύο διακόπτες και η µετακίνηση ήταν τυχαία. Με τον τρόπο αυτό το Π8 δεν µπορούσε 
φυσικά να αξιοποιήσει τα δεδοµένα και να καταλήξει σε συµπεράσµατα χρήσιµα για τη διερεύνησή του.  
Με το σύνολο των υποθέσεων που διατυπώθηκαν και των πειραµάτων που εκτελέστηκαν από τους µαθητές 
οριοθετείται ο διαφορετικός χώρος των υποθέσεων και των πειραµάτων που αξιοποιήθηκαν από κάθε παιδί για 
κάθε µια από τις συσκευές. Οι υποθέσεις διακρίνονται σε κύριες και επιµέρους υποθέσεις. Με τον όρο κύριες 
υποθέσεις εννοούµε τις γενικές υποθέσεις που δεν αφορούν ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα αλλά αναφέρονται 
στο γενικό τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Τις κύριες υποθέσεις συνόδευαν συνήθως επιµέρους υποθέσεις, οι 
οποίες προκύπτουν από την κύρια υπόθεση, και αναφέρονται συνήθως σε συγκεκριµένο πειραµατικό 
αποτέλεσµα, δηλαδή πότε θα ανάβει ένας µόνο λαµπτήρας ή συγκεκριµένος λαµπτήρας. Έτσι για παράδειγµα, η 
κύρια υπόθεση "Ο διακόπτης 1 (γενικός διακόπτης) πρέπει να βρίσκεται κάτω για να ανάβουν τα λαµπάκια," 
ακολουθήθηκε από επιµέρους υποθέσεις, όπως η ακόλουθη: "Όταν όλοι οι διακόπτες είναι στη θέση κάτω, θα 
ανάψει ένα λαµπάκι, αφού και ο διακόπτης 1 είναι στη θέση κάτω."  
Όσον αφορά τον ποσοτικό καθορισµό του χώρου των υποθέσεων, για τη συσκευή µε τους 4 διακόπτες 
διατυπώθηκαν 21 διαφορετικές κύριες υποθέσεις από τις οποίες µόνο 2 διατυπώθηκαν και από τα 6 παιδιά, ενώ 
10 άλλες υποθέσεις διατυπώθηκαν από ένα µόνο από τα παιδιά. Oι 2 κοινές υποθέσεις ήταν οι εξής: "Τα 
λαµπάκια θα ανάβουν µε συνδυασµό των διακοπτών" και "Τα λαµπάκια θα ανάβουν ένα κάθε φορά." Οι 
υποθέσεις αυτές διατυπώθηκαν και από τα 6 παιδιά σε διαφορετική φάση της διερεύνησης. Για δύο παιδιά 
απετέλεσαν τις αρχικές τους υποθέσεις (Υ1), ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είτε διατύπωσαν τις υποθέσεις αυτές µετά 
από µικρό αριθµό πειραµατικών προσπαθειών, είτε σε µεταγενέστερο σηµείο, όπου το σύνολο των δεδοµένων 
συνηγορούσαν µε αυτές. Εκτός από τις 21 κύριες υποθέσεις, τα 6 παιδιά διατύπωσαν και 69 επιµέρους 
υποθέσεις. 
Για τη συσκευή µε τους 5 διακόπτες, διατυπώθηκαν 59 κύριες υποθέσεις από τις οποίες µόνο 3 διατυπώθηκαν 
και από τα 6 παιδιά, ενώ οι 2 διατυπώθηκαν και από τα 6 παιδιά της πρώτης οµάδας. Οι 59 κύριες υποθέσεις 
συνοδεύονταν από 152 επιµέρους υποθέσεις που αφορούσαν, όπως και στην περίπτωση της συσκευής µε τους 4 
διακόπτες, συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Συγκρίνοντας τις κύριες υποθέσεις των δύο συσκευών βρίσκουµε ότι 10 
κύριες υποθέσεις ήταν κοινές για τις δύο συσκευές. Έτσι, για παράδειγµα, η υπόθεση "όταν όλοι οι διακόπτες 
είναι στη θέση κάτω θα ανάψουν όλα τα λαµπάκια" αποτελεί τοµή των δύο χώρων των υποθέσεων, ενώ η 
υπόθεση "υπάρχουν δύο διαφορετικοί συνδυασµοί των διακοπτών που ανάβουν το ίδιο λαµπάκι" συναντάται, 
όπως είναι φυσικό στο χώρο των υποθέσεων της δεύτερης συσκευής. Η υπόθεση αυτή αφορά µόνο τον 
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"εικονικό διακόπτη," αφού η µη σύνδεσή του στο κύκλωµα οδηγούσε σε δύο διαφορετικούς συνδυασµούς µε 
τους οποίους φωτοβολούσε ο κάθε λαµπτήρας. Για παράδειγµα, ο λαµπτήρας 1 φωτοβολούσε µε τους 
συνδυασµούς ΚΠΚΠΚ και ΚΠΚΠΠ, οι οποίοι διαφέρουν µόνο στον διακόπτη 5 που είναι ο «εικονικός» 
διακόπτης και η µετακίνησή του δε διαφοροποιούσε το πειραµατικό αποτέλεσµα. Υπήρχαν όµως υποθέσεις που 
διατυπώθηκαν από ένα µόνο παιδί της δεύτερης οµάδας, όπως η υπόθεση "Πρέπει να είναι δύο διακόπτες στη 
θέση κάτω για να ανάβουν τα λαµπάκια." Αυτό υποδεικνύει ότι, µε µεγαλύτερο δείγµα υποκειµένων, θα ήταν 
δυνατό να διευρυνθούν οι χώροι των υποθέσεων (τα σύνολα) της κάθε συσκευής αλλά και η τοµή τους.  
Όσον αφορά το χώρο των πειραµάτων, τόσο µε την πρώτη συσκευή (4 διακόπτες) όσο και µε τη δεύτερη (5 
διακόπτες), εκτελέστηκαν 16 ή 32 διαφορετικά πειράµατα, αντίστοιχα, που καλύπτουν το σύνολο του 
θεωρητικού χώρου των πειραµάτων που αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των δυνατών συνδυασµών των 
θέσεων των 4 ή 5 διακοπτών. Από την ανάλυση του χώρου των πειραµάτων προκύπτει ότι µόνο 4 πειράµατα 
εκτελέστηκαν και από τα 6 παιδιά στη συσκευή µε τους 5 διακόπτες, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός πειραµάτων στη 
συσκευή µε τους 4 διακόπτες ανέρχεται στα 9 πειράµατα. Από αυτό φαίνεται ότι µεγαλύτερο εύρος του 
θεωρητικού χώρου των πειραµάτων οδηγεί σε µεγαλύτερη διαφοροποίηση του χώρου των πειραµάτων που 
αξιοποιείται από κάθε παιδί ανάλογα µε τις ικανότητές του για συνδυαστική σκέψη. Στον Πίνακα 2 φαίνεται το 
σύνολο των πειραµάτων που εκτέλεσε κάθε παιδί καθώς και το σύνολο των διαφορετικών πειραµάτων που 
εκτέλεσε κάθε παιδί λαµβάνοντας υπόψη τις επαναλήψεις ορισµένων πειραµάτων. 
 

 
Συσκευή 

 
Παιδιά 

Αριθµός 
Πειραµάτων  

 
Επαναλήψεις 

Αριθµός ∆ιαφορετικών 
Πειραµάτων  

Π1 15 0 15 
Π2 12 0 12 
Π3 13 1 12 
Π4 18 4 14 
Π5 17 2 15 

Πρώτη Συσκευή  
(4 διακόπτες) 

Π6 23 7 16 
Π7 22 2 20 
Π8 27 6 21 
Π9 26 1 25 
Π10 29 3 26 
Π11 26 0 26 

∆εύτερη Συσκευή (5 
διακόπτες) 

Π12 32 5 27 
Πίνακας 2: Χώρος των Πειραµάτων 

 
Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι µόνο ένα παιδί (Π6) εκτέλεσε το σύνολο των δυνατών πειραµατικών 
προσπαθειών, αλλά µε πολλές επαναλήψεις που υποδηλώνουν ότι το παιδί δεν επεδίωκε να εκτελέσει όλα τα 
δυνατά πειράµατα, αλλά κάλυψε το χώρο των πειραµάτων µε τυχαίο τρόπο. Επαναλήψεις παρατηρήθηκαν στις 
πειραµατικές προσπάθειες και άλλων παιδιών. Ο µέσος όρος των διαφορετικών πειραµάτων που εκτελέστηκαν 
µε τη συσκευή των 4 διακοπτών ήταν 14, ενώ ο µέσος όρος των πειραµάτων µε τη συσκευή των 5 διακοπτών 
ήταν 24,17. Τα δεδοµένα του Πίνακα 2 αποκαλύπτουν τις αδυναµίες των παιδιών για συστηµατική εφαρµογή 
συνδυαστικής σκέψης, αφού κανένα παιδί δεν έλαβε υπόψη το σύνολο των πειραµάτων που σχετίζονται µε τις 
δύο συσκευές (16 ή 32, αντίστοιχα). Με τη δεύτερη συσκευή, ο αριθµός των διαφορετικών πειραµάτων που 
εκτελέστηκαν είναι πολύ µικρότερος του αντίστοιχου θεωρητικού. Αυτό ίσως να υποδεικνύει ένα µηχανιστικό 
µοντέλο πειραµατισµού και αδιαφορία για υιοθέτηση του επιστηµονικού µοντέλου. Η µερική ή ολική κάλυψη 
του θεωρητικού χώρου των πειραµάτων δεν ήταν επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτέλεσµα 
εφαρµογής συνδυαστικής σκέψης αλλά αποτέλεσµα περιπλάνησης στους χώρους των πειραµάτων. Στοιχεία 
πρώιµης και ατελούς συνδυαστικής σκέψης εµφανίστηκαν σε ορισµένα παιδιά τα οποία µε συστηµατικό τρόπο 
διατηρούσαν σταθερό τον αριθµό των διακοπτών που ήταν στη θέση «κάτω» και προσπαθούσαν να πετύχουν 
όλους τους δυνατούς συνδυασµούς σε κάθε περίπτωση. Οι περιπτώσεις αυτές έδειχναν και την αδυναµία των 
παιδιών για συστηµατική εφαρµογή της συνδυαστικής σκέψης. Η αλληλουχία των πειραµάτων που ακολουθεί 
δείχνει ότι το παιδί (Π11) έχει αναπτύξει σε κάποιο βαθµό συνδυαστική σκέψη, αφού προσπαθεί να πετύχει 
διάφορους συνδυασµούς διατηρώντας σταθερό το πλήθος των διακοπτών που βρίσκονται στη θέση “κάτω” ή 
“πάνω”: ΚΠΠΚΠ, ΚΠΚΠΠ, ΚΚΠΠΠ, ΠΚΚΠΠ, ΠΠΚΠΚ, ΠΚΠΚΠ, ΚΠΠΠΚ, ΠΚΠΠΚ, ΠΠΚΚΠ. Η τάση 
όµως αυτή δεν εφαρµόστηκε σε όλα τα στάδια της διερεύνησης και εποµένως δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι το 
παιδί εφάρµοζε µια συστηµατική στρατηγική συνδυαστικής σκέψης. Η αδυναµία αυτή φαίνεται να σχετίζεται µε 
την αδυναµία του να εφαρµόσει συστηµατικά έλεγχο των µεταβλητών-διακοπτών που χειριζόταν. 

Συζήτηση 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά οδηγήθηκαν στην επίλυση του προβλήµατος, αλλά δεν ήταν 
αποτελεσµατικά στη διερεύνησή τους, αφού παρέβλεπαν σηµαντικές πληροφορίες, δεν εφάρµοζαν έλεγχο 
µεταβλητών για να εντοπίσουν ποια µεταβλητή-διακόπτης είναι υπεύθυνος για ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα 
και εκτελούσαν περισσότερα πειράµατα από όσα ήταν απαραίτητα. Από την περιγραφή του χώρου των 
υποθέσεων φαίνεται ότι τα παιδιά διατύπωναν αρκετές υποθέσεις, οι οποίες οδηγούσαν σχεδόν πάντοτε σε 
αντίστοιχο πειραµατισµό. ∆ιαφάνηκε επίσης διαφοροποίηση αλλά και επικάλυψη των δύο διαφορετικών χώρων 
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των υποθέσεων των δύο συσκευών που εµφανίστηκε ως τοµή δύο συνόλων. Προκύπτει εποµένως ότι ο χώρος 
των υποθέσεων συνδέεται άµεσα µε το περιβάλλον της διερεύνησης και ότι κάθε διαφοροποίηση του 
περιβάλλοντος της διερεύνησης οδηγεί σε διαφοροποίηση του αντίστοιχου χώρου των υποθέσεων. Όσον αφορά 
το χώρο των πειραµάτων υπήρχε, εκτός από την ποιοτική διαφοροποίηση του χώρου αυτού µε βάση τις δύο 
συσκευές, και ποσοτική διαφοροποίηση που ανταποκρίνεται στους ευρύτερους χώρους των υποθέσεων και 
πειραµάτων που σχετίζονται µε τη συσκευή µε τους 5 διακόπτες. Εκτελέστηκαν λιγότερα πειράµατα µε τη 
συσκευή µε τους 4 διακόπτες, αλλά τα πειράµατα ήταν αναλογικά περισσότερα σε σχέση µε το θεωρητικό χώρο 
των πειραµάτων της συσκευής. Αυτό πιθανόν να σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο χώρος των πειραµάτων, 
τόσο λιγότερα αναλογικά πειράµατα χρειάζονται να εκτελεστούν, αφού µε τη µερική λύση του προβλήµατος, 
αποκλείεται αµέσως η εκτέλεση ενός αριθµού πειραµάτων. Για παράδειγµα, όταν ένα παιδί εντοπίσει τον 
εικονικό διακόπτη της συσκευής µε τους 5 διακόπτες, µπορεί λογικά να περιορίσει τον αριθµό των πειραµάτων 
που απαιτούνται στη συνέχεια., αφού περιορίζονται οι δυνατοί συνδυασµοί σε 4 µόνο διακόπτες.  
Χρησιµοποιώντας το διαχωρισµό των ατόµων σε θεωρητικούς και πειραµατιστές (Klahr & Dunbar 1988), 
φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών είναι πειραµατιστές, αφού καταφεύγουν περισσότερο στο χώρο των 
πειραµάτων για να λύσουν το πρόβληµα αξιοποιώντας και την καταγραφή των αποτελεσµάτων ως σύστηµα 
εξωτερικής µνήµης. Φαίνεται επίσης ότι η αξιολόγηση των δεδοµένων που αποτελεί και την τρίτη φάση της 
διερεύνησης δεν αλληλεπιδρά µε την πρώτη φάση της διερεύνησης, τη διατύπωση υποθέσεων. Αλληλεπιδρά 
όµως µε τη φάση του πειραµατισµού, αφού τα παιδιά οδηγούνται στα συµπεράσµατα µελετώντας µόνο τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα που κατέγραφαν. Η συµπεριφορά αυτή των παιδιών υποδεικνύει την αδυναµία τους 
για συντονισµό της θεωρίας και των πειραµατικών δεδοµένων. 
Ως προς το διαχωρισµό των ατόµων σε επιστήµονες και µηχανικούς (Schauble κ.α., 1991), θα µπορούσε κανείς 
να ισχυριστεί ότι τα παιδιά της συγκεκριµένης έρευνας χρησιµοποιούν το µηχανιστικό µοντέλο, αφού κύρια 
πρόθεσή τους είναι να κάνουν ένα πειραµατικό αποτέλεσµα να συµβεί και δεν ενδιαφέρονται για τον εντοπισµό 
αιτιωδών σχέσεων και ούτε προσπαθούν να πετύχουν όλους τους δυνατούς συνδυασµούς για να ελέγξουν την 
επίδραση κάθε µεταβλητής-διακόπτη. Οι κινήσεις τους δεν είναι συστηµατικές και µόνο σε ένα πολύ µικρό 
ποσοστό πειραµάτων ελέγχουν µεταβλητές. Τα παιδιά παρουσιάζουν εποµένως προβλήµατα στη δεξιότητα 
ελέγχου µεταβλητών που συνδέεται άµεσα µε κάθε πειραµατισµό. Η δεξιότητα αυτή φαίνεται ότι σχετίζεται και 
µε την ικανότητα της συνδυαστικής σκέψης της οποίας η πλήρης ανάπτυξη εξαρτάται από την ικανότητα 
ελέγχου µεταβλητών. 
Η επίδραση της καθηµερινής εµπειρίας ήταν επίσης φανερή σε αρκετές φάσεις των διερευνήσεων και στη 
διατύπωση αρκετών υποθέσεων. Για παράδειγµα, η υπόθεση ότι ένας µόνο διακόπτης είναι υπεύθυνος για κάθε 
λαµπτήρα είναι στοιχείο της καθηµερινής ζωής, όπου για να ανάψει ένας λαµπτήρας µετακινείται συνήθως ένας 
µόνο διακόπτης. Η υπόθεση ότι «όταν οι διακόπτες βρίσκονται στη θέση κάτω, τότε µόνο το κύκλωµα είναι 
κλειστό» αποτελεί επίσης στοιχείο της καθηµερινής ζωής, όπου οι διακόπτες χρησιµοποιούνται συνήθως µε 
αυτό τον τρόπο. 
Οι διαπιστώσεις της έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων µε στόχο την 
ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, των ικανοτήτων τους για εφαρµογή και κατανόηση των 
µεθόδων της Επιστήµης, και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, που αποτελούν διακηρυγµένους στόχους της 
διδασκαλίας της Επιστήµης στο ∆Σ. Η προσπάθεια µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για το σχεδιασµό ή την 
καθοδήγηση άλλων ερευνών µε ανάλογους στόχους. 
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