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1. Εισαγωγή 
 

 H παρούσα εργασία παρουσιάζει μία πρόταση Παρέμβασης, η οποία 

στοχεύει στην οικοδόμηση των εννοιών της θερμότητας και της θερμοκρασίας. 

Η Παρέμβαση έχει τη μορφή σχεδίου μαθήματος εμπλουτισμένου με ‘καλές’ 

πρακτικές, όπως π.χ. οργανογράμματα, εξατομικευμένα φύλλα εργασίας, οπτικό 

υλικό, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) κ.λπ., και διαιρείται σε  τέσσερις 

διδακτικές ώρες. Σημειώνεται ότι στην επιλογή και τη διαμόρφωση του προς 

διδασκαλία αντικειμένου έχουν ληφθεί υπόψη οι εναλλακτικές ιδέες του 

μαθητή με το όνομα «Στέλιος»1.  

 

 

 

 
 
 
2. Προκαταρκτική Αξιολόγηση  
 

 Ο έγκαιρος εντοπισμός και η αρχική διαγνωστική αξιολόγηση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών γίνεται στο σχολείο από το διδάσκοντα με τη βοήθεια 

μέσων, όπως το Πρωτοκόλλο Παρατήρησης, η Κλίμακα ‘Learning Disabilities 

Diagnostic Inventory’ (LDDI) και τα Άτυπα Τεστ. Η συστηματική και αναλυτική 

διάγνωση γίνεται στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΚΔΑΥ). Με τη συνεργασία των δύο αυτών φορέων (σχολείο - ΚΔΑΥ) προκύπτει 

το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα (ΕΕΠ), που είναι προσαρμο-

σμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Παραρτήματα Α,Β,Γ και Δ  
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3. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση πριν την Παρέμβαση 
 

 Οι εναλλακτικές ιδέες του μαθητή «Στέλιου», όπως προέκυψαν από τη 

συνέντευξη, είναι οι ακόλουθες:  

 

i. Η θερμοκρασία εξαρτάται από το μέγεθος (Έργα 1, 2, 4, 5, 6, 8. 

Εξάρτηση κυρίως ανάλογη, αλλά και αντιστρόφως ανάλογη μεταξύ των 

μεγεθών2),  

 

ii. Η θερμοκρασία είναι εντατική ιδιότητα (Έργα 3, 8), 

 

iii. Η θερμότητα ‘ταξιδεύει’ στα διαφορετικά σώματα με 

διαφορετικές ταχύτητες  (Έργο 8), 

 

iv. Τα σώματα έχουν θερμοκρασία, το περιβάλλον δεν έχει (Έργα 

2, 4), 

 

v. Η  θερμοκρασία είναι ιδιότητα των υλικών  (Έργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8),  

  

vi. Η θερμότητα είναι ουσία που ρέει από σώμα σε σώμα  (Έργα 

3, 8), 

 

vii. Τα αντικείμενα δε βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με το 

περιβάλλον τους  (Έργα 1, 2, 4, 5, 6, 8).  

 

 

 Πρέπει να σημειωθεί πως κατά την αναγνώριση και την ταξινόμηση των 

εναλλακτικών ιδεών εντοπίστηκε ότι ο μαθητής «Στέλιος» δε διακρίνει τις 

εννοιες θερμότητα – θερμοκρασία και δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τις έννοιες 

της θερμοχωρητικότητας, της θερμικής ενέργεας και της θερμικής ισορροπίας. 

Αντίθετα, κατανοεί σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του θερμομέτρου και τη 

διαδικασία της θερμομέτρησης3. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο 

‘εργαλείο’ τόσο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (πειραμάτων), όσο και 

για την οικοδόμηση των εννοιών της θερμότητας και της θερμοκρασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Επιλογή και Ανάλυση Στόχων 
                                                
2 «επειδή είναι μεγάλο το δοχείο και χωράει πιο πολύ νερό και μπορεί να έχει πιο 

πολύ θερμοκρασία», «όσο πιο πολύ νερό έχουμε μέσα στο δοχείο...τόσο πιο πολύ 

θερμοκρασία θα έχει»,  «επειδή είναι πιο λίγο έχει μεγαλύτερη ...θερμοκρασία»  

Παραρτήματα Γ και Δ. 
3 «όποιο (θερμόμετρο) κι αν πάρει, το θερμόμετρο δείχνει το ίδιο, την ίδια 

θερμοκρασία»  επίσης  «και τα δυο πήραν το ίδιο ποσό θερμότητος γιατί το μέγεθος (του 

θερμομετρου) δεν έχει σημασία». Παραρτήματα Γ και Δ. 

 
 

ΕΡΓΑ 

άτυπα τέστ  

 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

απαντά, επιχειρηματολογεί, 

διατυπώνει ιδέες 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

συντονίζει, καταγράφει, 

ταξινομεί, ενθαρρύνει, 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

αναγνώριση–ταξινόμηση 

ιδέων μαθητή 
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 Σύμφωνα με τα πορίσματα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

παρατίθενται οι προς διδασκαλία και μάθηση στόχοι και υποστόχοι: 

 

    Στόχος 1: Οικοδόμηση της έννοιας της Θερμότητας  

 

            Υποστόχοι:   Να γίνει κατανοητό ότι η θερμότητα: 

         

1.1 είναι μορφή μικροσκοπικού μηχανισμού μεταβιβαζόμενης ενέργειας, 

 

1.2 συνδέεται αναπόσπαστα με κάθε μεταβολή της τυχαίας και άτακτης 

κίνησης των ατόμων κιαι των μορίων των σωμάτων, η οποία ονομάζεται 

θερμική κίνηση, 

 

1.3 μεταφέρεται από ένα θερμό σε ένα ψυχρό σώμα, έως ότου τα δύο 

σώματα βρεθούν σε θερμική ισορροπία. 

 

   Στόχος 2: Οικοδόμηση της έννοιας της Θερμομέτρησης 

 

            Υποστόχοι:  Να γίνει κατανοητό ότι:          

 

2.1 τα θερμογραφήματα απεικονίζουν τη θερμότητα των σωμάτων, 

 

2.2 τόσο τα σώματα όσο και το περιβάλλον περικλείουν θερμότητα, 

 

2.3 υπάρχει η ανάγκη για αντικειμενική και ακριβή μέτρηση της 

θερμικής κατάστασης ενός σώματος. 

  

 

Στόχος 3. Οικοδόμηση της έννοιας της Θερμοκρασίας  

 

Υποστόχοι: Παρουσίαση & Χρήση των:   

 

3.1 Θερμομέτρων  

      (Χρήση θερμομέτρων, Ιστορικά Στοιχεία θερμομέτρων, Είδη θερμομέτρων)  

 

3.2  Κλιμάκων θερμομέτρησης  

       (Κλίμακα Κελσίου, Κλίμακα Κέλβιν και άλλες Κλίμακες Μέτρησης)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Χαρτογράφηση του Περιεχομένου 
 

επιλογή, 

μετασχηματισμός 

κια εμπλουτισμός, 

του προς 

διδασκαλία & μάθηση 

περιεχομένου 
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 Η διαπραγμάτευση των φαινομένων της θερμότητας σχετίζεται με την 

ατομική και μοριακή φύση όλων των σωμάτων και των συστημάτων. Σε κάθε 

σώμα στη φύση και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τα στοιχειώδη μέρη που 

το αποτελούν (μόρια, άτομα, ιόντα, πυρήνες και ηλεκτρόνια) κινούνται άτακτα 

και συνεχώς σε τυχαίες κατευθύνσεις. Δηλαδή τα άτομα και τα μόρια 

βρίσκονται σε μια διαρκή, αέναη και χαοτική κίνηση. Η τυχαία και άτακτη αυτή 

κίνηση ονομάζεται θερμική κίνηση. 

 

 Η ύπαρξη της θερμικής κίνησης ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενέργειας. Η 

θερμική ενέργεια είναι στην ουσία η εσωτερική κινητική ενέργεια του σώματος4. 

Η ανταλλαγή θερμικής ενέργειας μεταξύ των σωμάτων γίνεται με το 

μικροσκοπικό μηχανισμό διακίνησης της ενέργειας, τη θερμότητα, και 

συνεπάγεται τη μεταβολή της θερμοκρασίας τους.  

 

 Η θερμομέτρηση των σωμάτων γίνεται με τη χρήση ιδιοτήτων, οι 

οποίες εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και ονομάζονται θερμομετρικές 

ιδιότητες. Θερμόμετρα ονομάζονται τα όργανα που χρησιμοποιούν μία 

θερμομετρική ιδιότητα και είναι βαθμολογημένα με κατάλληλη θερμομετρική 

κλίμακα, στην οποία παρατηρείται η μεταβολή της θερμομετρικής ιδιότητας. 

Από τη μέτρηση παίρνουμε τις τιμές της θερμοκρασίας. Η πρόοδος της 

τεχνολογίας κατέστησε δυνατή την απεικόνιση φασμάτων σε όλα τα μήκη της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (υπεριώδες – ορατό – υπέρυθρο). Τα 

θερμογραφήματα αποτελούν φωτογραφίες των σωμάτων στο υπέρυθρο. 

Απεικονίζουν δηλαδή τα ‘χρώματα’ της θερμότητας ενός σώματος ή ενός 

συστήματος. 

 

 Η θερμοκρασία είναι ένα θεμελιώδες, βασικό και αντικειμενικό 

μέγεθος, το οποίο χαρακτηρίζει τη θερμική κατάσταση ενός σώματος ή ενός 

συστήματος. Η οποιαδήποτε μεταβολή της θερμοκρασίας ένος σώματος είναι 

σύμφυτη με μία αντίστοιχη μεταβολή της θερμικής ενέργειας. Το αίτιο της 

μεταβολής της θερμοκρασίας είναι η παροχή θερμικής ενέργειας στο σώμα ή η 

απαγωγή της από αυτό. Η θερμοκρασία, δηλαδή, εξαρτάται από τη 

μικροσκοπική υφή των σωμάτων.  

 

 Επιπλέον, εάν η θερμοκρασίες δύο σωμάτων είναι ίσες, τότε τα σώματα 

αυτά λέγεται ότι βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. Επίσης, αν ένα σώμα Α είναι 

σε θερμική ισορροπία με ένα σώμα Β και το σώμα Β είναι σε θερμική ισορροπία 

με ένα σώμα Γ, τότε και το σώμα Α είναι σε θερμική ισορροπία με το σώμα Γ  

(μηδενικός νόμος της Θερμοδυναμικής)5.  

 

 

 

 

6.   Σχoλιασμός  
 

 

1.  Η Πρόταση Παρέμβασης, που παρουσιάζεται σε αυτήν την Εργασία, είναι 

                                                
4 Εσωτερική Ενέργεια   Εσωτερική Κινητική Ενέργεια  +  Εσωτερική Δυναμική Ενέργεια 

5 Η χρησιμότητα του  μηδενικού νόμου της Θερμοδυναμικής έγκειται στο γεγονός ότι καθιστά δυνατή την περιγραφή 

της πολύπλοκης μικροσκοπικής αλληλεπίδρασης της μεταφοράς θερμικής ενέργειας με μία μόνο μακροσκοπική 

ιδιότητα, τη θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τις άλλες ιδιότητες του συστήματος. 
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προσανατολισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του «Στέλιου», και μπορεί να 

υλοποιηθεί είτε εξατομικευμένα με μία διδασκαλία ‘ένας προς έναν’ είτε 

ομαδικά μέσα στην τάξη. [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13] 

 

2.   Οι παράγοντες που βοήθησαν στην επιλογή του προς διδασκαλία και 

μάθηση περιεχομένου είναι [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18]:   

 

 Ο  μαθητής και οι δυσκολίες του.  

 

 Το προς διδασκαλία αντικείμενο και η δυσκολία που παρουσιάζει. 

 

 Ο τρόπος οργάνωσης του περιεχομένου. Πρώτα παρουσιάζονται τα 

ποιοτικά μεγέθη και στη συνέχεια οι ποσοτικές (μαθηματικές) σχέσεις, 

παράδειγμα: θερμογραφήματα  θερμότητα, θερμομέτρηση  κλίμα-

κες θερμομέτρησης. Επιπλέον οι έννοιες παρουσιάζονται και με 

αναφορά σε ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, που καθιστούν οικείο το 

αντικείμενο, παράδειγμα: αναφορά ιστορικών στοιχείων για τα 

θερμόμετρα και τις κλίμακες θερμομέτρησης. 

 

3.  Τα σημεία που θα αναδειχθούν είναι (i) ότι  η φυσική ασχολείται τόσο με τα 

‘μικρά’ (π.χ τα άτομα) όσο και με τα ‘μεγάλα’ (πχ. τους γαλαξίες), (ii) ότι όλα 

τα φυσικά φαινόμενα μπορούν να περιγραφούν με την βοήθεια της έννοιας της 

ενέργειας, (iii) ότι κάθε μορφή ύλης έχει την ίδια βασική μορφή, (iv) η ενότητα 

που κυριαρχεί στη φύση καθώς και (v) η οικονομία που υποκρύπτεται κάτω από 

την πολλαπλότητα, την ποικιλία και πολυπλοκότητα των φυσικών φαινομένων.  

 

4.  Τα πειράματα και οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε [5, 

7, 8, 10, 11, 15, 16]: 

 

 Να είναι απλά, κατανοητά, λίγα στον αριθμό, να μη στηρίζονται στις 

γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, να εξετάζουν θεμελιώδη μεγέθη 

και να αναφέρονται όλα στις ίδιες θεωρητικές ιδέες. 

 

 Να μην είναι ‘φορτωμένα’ με πολλές θεωρητικές απαιτήσεις, αλλά να 

καταδεικνύουν με απλή γλώσσα την σχέση θεωρίας και πειράματος. 

 

 Να αναδεικνύουν τη πορεία της έρευνας και να μη χρησιμοποιούνται 

μόνο ως μέσα αιτιολόγησης της επιστημονικής γνώσης. 

 

 Οι μαθητές να συμμετάσχουν και να εμπλέκονται ενεργά.  

 

5. Η χρήση διαγραμμάτων,  Η/Υ, οργανογράμματος, πινάκων, εποπτικού υλικού 

και οπτικοποιήσεων, η ‘βήμα προς βήμα’ παρουσίαση της ύλης, η οργάνωση 

και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων, η συστηματική καταγραφή και ο 

έλεγχος των πειραματικών δεδομένων, η χρήση φύλλων εργασίας, η 

ανατροφοδότηση και η επανάληψη των εννοιών και διαδικασιών, που 

διδάχθηκαν, συντελούν στη διαμόρφωση  στρατηγικών μάθησης και στην 

ανάπτυξη των μεταγνωστικών στρατηγικών των διδασκομένων [1, 2, 3, 4, 10, 

13]. 
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6. Τέλος, η αξιολόγηση έχει ως στόχο να εξετάσει το βαθμό εμπέδωσης και 

εφαρμογής της πειραματικής (ποιοτικής) και της θεωρητικής (μαθηματικής) 

γνώσης. Χρησιμοποιουνται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, π.χ. εικόνες, 

διαγράμματα, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών [1, 2, 3, 4, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Πρόταση παρέμβασης – Μαθήματα 
 
 

7.1 Σχέδιο Μαθήματος 1ης Διδακτικής Ώρας  
 

 

Διδακτικοί στόχοι  
οικοδόμηση της     

               έννοιας  
Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α 
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Με τη διδασκαλία επιδιώκεται οι διδασκόμενοι: 

 

 να αναγνωρίσουν ότι η θερμότητα είναι μορφή μικροσκοπικού μηχανισμού 

μεταβιβαζόμενης ενέργειας, 

 να κατανοήσουν ότι η θερμότητα συνδέεται αναπόσπαστα με κάθε μεταβολή 

της τυχαίας και άτακτης κίνησης των ατόμων και των μορίων των σωμάτων, η 

οποία ονομάζεται θερμική κίνηση και 

 να αντιληφθούν ότι η θερμότητα μεταφέρεται από ένα θερμό σε ένα ψυχρό 

σώμα, έως ότου τα δύο σώματα βρεθούν σε θερμική ισορροπία. 

 

Μέθοδος 

 

 Διδασκαλία με υποστήριξη εποπτικού υλικού και χρήση Η/Υ6  

 Καθοδηγούμενη ανακάλυψη 

 

Γνωσιακές προϋποθέσεις 

 

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της ενέργειας.  

  

Απαραίτητα υλικά  

   

 Εποπτικό υλικό,  χαρτόνι ή πίνακας φελλού, πινέζες    

 Η/Υ και προβολέας (projector) 

 

 

Διαδικασίες  

 

1. Στην αρχή της διδακτικής ώρας και σε κατάλληλο σημείο (π.χ. παραπλεύρως  

του  πίνακα ή όπου αλλού το επιτρέπει η γεωμετρία και η χωροθεσία της 

αίθουσας) τοποθετούνται οι Πίνακες 1 και 2 (σελ. 9). Σε αυτούς τους Πίνακες 

οι μαθητές θα κληθούν να τοποθετήσουν υλικό (π.χ. φωτογραφίες), να γράψουν 

απόψεις, λέξεις ‘κλειδιά’ και ό,τι άλλο  θεωρούν ότι είναι σχετικό με την έννοια 

του Πίνακα.    

 

 

 

 

 

                                                
6 Στην περίπτωση που ο διδάσκων δεν διαθέτει Η/Υ (ή εναλλακτικά προβολέα διαφανειών) οι δραστηριότητες, που 

αναφέρονται από εδώ και στο εξής, θα υλοποιούνται στον πίνακα της αίθουσας.  

 
 

ΕΡΓΑ: 

σημειώσεις,διαγράμματα, 

εποπτικό υλικό 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ: 

απαντούν, 

επιχειρηματολογούν, 

διατυπώνουν ιδέες 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 

συντονίζει, καταγράφει, 

ταξινομεί, ενθαρρύνει, 

καθοδηγεί 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

αναγνώριση–ταξινόμηση 

ιδέων μαθητών, 

δοκιμασία ιδεών, 

αποδυνάμωση ιδεών, 

εισαγωγή νέας γνώσης 
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2. Εισαγωγικά για την πρόκληση του ενδιαφέροντος ο διδάσκων λέει στους 

μαθητές πως στο τέλος των μαθημάτων θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα 

θεμελιώδη φυσικά μεγέθη (όπως π.χ. θερμότητα) που προκαλούν τα  φαινόμενα 

και να εξηγήσουν καταστάσεις της ‘καθημερινής ζωής’, όπως είναι: (α΄) η 

λειτουργεία του ψυγείου και του κλιματιστικού (air condition), (β΄) το 

εξαγωνικό μοτίβο των νιφάδων του χιονιού, (γ΄) η παραγωγή σύννεφου σε 

σχήμα μανιταριού σε μια μεγάλη έκρηξη στο έδαφος, (δ΄) η προοδευτική 

μείωση της παροχής του νερού, όταν ανοίγουμε το διακόπτη του ζεστού νερού, 

(ε΄) η θραύση των παγωμένων σωληνώσεων, (ς΄) η χρήση οδοντωτών 

συνδέσμων διαστολής στις  γέφυρες και (ζ΄) η δημιουργία των ‘φακοειδών’ 

σύννεφων (Φωτογραφία 1). 

 

 

Πίνακας 2 
 
 

Πίνακας 1 
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3. Ο διδάσκων μοιράζει το σχεδιαγράμμα του Πίνακα 3 (σελ 10). Κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας κάθε μαθητής καλείται να συμπληρώσει όπως νομίζει 

το σχεδιάγραμμά του, συμβουλευόμενος το αντίστοιχο διάγραμμα που 

παράλληλα συμπληρώνει ο διδάσκων είτε στον πίνακα είτε στον Η/Υ (βλέπε 

συνημμένο αρχείο 1_WRA.ppt, Παράρτημα ΣΤ, σελίδα 42).   

 

 

 
 

 

4. Ο διδάσκων ενεργοποιεί την προηγούμενη γνώση των μαθητών για τη δομή 

της ύλης με ερωτήσεις του τύπου: ‘Τι έχετε ακούσει για τα άτομα/μόρια;’, ‘Τι 

γνωρίζεται για τα άτομα/μόρια;’, ‘Πώς τα φαντάζεστε;’ Και μετά καταγράφει 

και ταξινομεί τις απόψεις των μαθητών. Με το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό 

και με αναφορά στο Λεύκιππο και στο μαθητή του Δημόκριτο (βλέπε 

συνημμένο αρχείο 1_WRA.ppt) ο διδάσκων παρουσιάζει το ατομικό μοντέλο 

της ύλης. 

 

5. Ο διδάσκων θέτει το θέμα της κίνησης των ηλεκτρονίων, των ατόμων και 

των μορίων και παρουσιάζεται τη κίνηση Brown ως απόδειξη της κίνησης 

αυτής (βλέπε συνημμένο αρχείο 1_WRA.ppt). Αναδεικνύει την τυχαία και 

διαρκή κίνηση των ατόμων και  των μορίων και καταγράφει παράλληλα στον 

Πίνακα 3 έννοιες σχετικές με την κίνηση αυτών  των σωματιδίων, π.χ. συνεχώς, 

αδιάκοπα, ασταμάτητα, που αναφέρουν οι μαθητες. 

 

6. Με την ερώτηση: ‘Τα άτομα και τα μόρια κινούνται  γρήγορα ή κινούνται 

αργά; Τι πιστεύετε;’ εισάγει την έννοια της θερμικής κίνησης. Ο διδάσκων 

δομή της ύλης 



κίνηση σωματίων 



θερμική κίνηση 



ενέργεια 



μεταφορά ενέργειας 

θερμική ισορροπία 



θερμότητα 
 
 

Φωτογραφία 1 
 
 

Πίνακας 3 
 
 

δομή της ύλης 
 
 

θερμική κίνηση 
 
 

κίνηση σωματίων 
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αναδεικνύει τη σχέση των εννοιών της θερμικής κίνησης και της ενέργειας, 

παρουσιάζοντας προσομοιώσεις στον Η/Υ (βλέπε συνημμένο αρχείο 

1_WRA.ppt) και μηχανικά ανάλογα, όπως π.χ. το εξής: σε δίσκο (Σχήμα 1, σελ. 

11) τοποθετούμε μπίλιες οι οποίες κινούνται άτακτα και τυχαία καθώς ο δίσκος 

ταλαντεύεται δίνοντας το μηχανικό ανάλογο της θερμικής κίνησης. 

 

 
 

7. Ο διδάσκων ενισχύει τη σχέση των εννοιών της θερμικής κίνησης και  της   

ενέργειας με ερωτήσεις του τύπου: ‘Αν τα άτομα και τα μόρια κινούνται 

γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους τι γίνεται;’, ‘Αν κινούνται γρήγορα 

έχουν μεγάλη ή μικρή ενέργεια;’, ‘Αν τα άτομα και τα μόρια κινούνται αργά 

έχουν μεγάλη ή μικρή ενέργεια;’, ‘Αν τα άτομα και τα μόρια έχουν μεγάλη 

ενέργεια , έχουν μικρή ή μεγάλη θερμική ενέργεια ;’. Ο διδάσκων παρουσιάζει 

την περίπτωση, κατα τη οποία σωμάτια με μικρή και μεγάλη θερμική ενέργεια 

συνυπάρχουν (μηχανικά ανάλογα και προσομοιώσεις στον Η/Υ). Ζητά από τους 

μαθητές να διατυπώσουν την άποψή τους για την εξέλιξη και την κατάληξη του 

φαινομένου. Ο διδάσκων επικεντρώνεται στην κατάληξη του φαινομένου, στο 

γεγονός δηλαδη ότι όλα τα σωμάτια θα αποκτήσουν την ίδια θερμική ενέργεια, 

και με το παράδειγμα αυτό εισάγει την έννοια της θερμικής ισορροπίας. 

 

8. Με το παραδείγμα που χρησιμοποιήθηκε και επικεντρώνοντας στον τρόπο με 

το οποίο  μεταφέρθηκε η ενέργεια, ο διδάσκων ορίζει την έννοια της θερμότητας 

ως τον μικροσκοπικό μηχανισμό μεταφοράς ενέργειας από το ένα σωμάτιο στο 

άλλο. 

 

9. Εφαρμόζοντας και ενισχύοντας τη νέα γνώση στο παραπάνω παράδειγμα, ο 

διδάσκων ζητά από τους μαθητές να πουν από ποιά σώματα μεταφέρθηκε 

ενέργεια σε ποια: από τα σώματα που είχαν μεγάλη θερμότητα προς αυτά που 

είχαν μικρότερη ή το αντίστροφο; Αναμενόμενο συμπέρασμα: η θερμότητα 

μεταφέρεται από τα σώματα με μεγαλύτερη θερμότητα (θερμά σώματα) στα 

σώματα με μικρότερη θερμότητα (ψυχρά σώματα). 

 

10. Στην σημείο αυτό θα γίνει η ανασκόπηση και η επανάληψη όσων 

διδάχθηκαν. Αφού έχει πλέον συμπληρωθεί ο Πίνακας 3 (σελ. 10),  ο διδάσκων 

και οι μαθητές επαναλαμβάνουν τα κύρια βήματα της πορείας που 

ακολουθήθηκε.  

 

 

Δραστηριότητα για το σπίτι: 

 

Με θέμα τη θερμότητα οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν υλικό από βιβλία, 

περιοδικά ή το διαδίκτυο. 

 

 

μεταφορά ενέργειας 
 

ενέργεια 
 

θερμική ισορροπία 
 
 

θερμότητα 

 
 

Σχήμα 1 
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7.2 Σχέδιο Μαθήματος 2ης Διδακτικής Ώρας  
 

 

Διδακτικοί στόχοι 

 

Με τη διδασκαλία επιδιώκεται οι διδασκόμενοι να κατανοήσουν: 
 

 το γεγονός ότι τα θερμογραφήματα απεικονίζουν τη θερμότητα των σωμάτων, 

 το γεγονός ότι τόσο τα σώματα όσο και το περιβάλλον περικλείουν θερμότητα, 

 την έννοια της θερμομέτρησης, 

 την ανάγκη για αντικειμενική (ακριβή) μέτρηση της θερμικής κατάστασης 

ενός σώματος (χρήση θερμομέτρου).  

 

Μέθοδος 

 

 Διδασκαλία με υποστήριξη εποπτικού υλικού και χρήση Η/Υ  

 Διδασκαλία με εργαστηριακή υποστήριξη  

 

Γνωσιακές προϋποθέσεις 

 

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της ενέργειας.  

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της θερμότητας.  

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της μέτρησης. 

 

Απαραίτητα υλικά  

   

 Εποπτικό υλικό, πινέζες    

 Η/Υ και προβολέας (projector) 

 Εργαστηριακό υλικό 

 

Διαδικασίες  

 

1. Στα πρώτα λεπτά της διδακτικής ώρας ο  διδάσκων καλεί τους μαθητές ή τις 

ομάδες μαθητών να προυσιάσουν το υλικό που συγκέντρωσαν σχετικά με τη 

θερμότητα και να το τοποθετήσουν στο σωστό Πίνακα (Πίνακας 1 ή 2, σελίδα 

9). Ακολουθεί σύντομος σχολιασμός του υλικού και επεξήγηση των αποριών 

των μαθητών. Στο τέλος ο διδάσκων επαναλαμβάνει σύντομα τα συμπεράσματα 

και τα σημαντικά σημεία  της προηγούμενης διδακτικής ώρας. Στη συνέχεια 

μοιράζει το σχεδιάγραμμα του Πίνακα 4 (σελίδα 13, βλέπε συνημμένο αρχείο 

2_WRA.ppt, Παράρτημα Ζ σελίδα 42) 

 

οικοδόμηση της 

έννοιας 
Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

 
 

 
 

ΕΡΓΑ 

σημειώσεις, διαγράμματα 

εποπτικό υλικό, 

εργαστηριακές 

δραστηριότητες 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

απαντούν, 

διατυπώνουν ιδέες, 

συμμετέχουν στις 

εργαστ. δραστηριότητες 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

συντονίζει, καταγράφει, 

ταξινομεί, ενθαρρύνει, 

καθοδηγεί 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ενδυνάμωση γνώσης, 

εισαγωγή νέας γνώσης 
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2. Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στην ακόλουθη 

δραστηριότητα χρησιμοποιόντας το εργαστηριακό υλικό που φαίνεται στο 

Σχήμα 2 (σελ. 13). Συγκεκριμένα ζητάει από τους μισούς μαθητές να βάλουν το 

ένα χέρι τους στο δοχείο με το ζεστό νερό και απο τους  άλλους μισούς να 

βάλουν το χέρι τους στο δοχείο με το κρύο νερό. Μετά οι μαθητές πρέπει να 

πιάσουν με το χέρι, που έβαλαν μέσα στο δοχείο, ένα αντικείμενο σε 

θερμοκρασία δωματίου (π.χ. ένα ποτήρι με νερό) και να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους, οι οποίες καταγράφονται απο το διδάσκωντα στον Η/Υ (βλέπε 

συνημμένο αρχείο 2_WRA.ppt). Στη 2η φάση της δραστηριότητας ο διδάσκων 

ζητάει από τους μαθητές να βάλουν το ένα χέρι τους στο δοχείο με το ‘ζεστό’ 

νερό και το άλλο χέρι τους στο δοχείο με το ‘κρύο’ νερό και στη συνέχεια να 

πιάσουν και με τα δύο χέρια το αντικείμενο που βρισκεται σε θερμοκρασία  

δωματίου.  

 

 

 

 
 

 

Από τη διαφωνία που θα προκύψει για τη θερμική κατάσταση του σώματος ο 

διδάσκων αναδεικνύει την ανάγκη για ποιοτικά αντικειμενικό προσδιορισμό της 

θερμικής κατάστασης ενός σώματος.   

 

4.  Στη συνέχεια ο διδάσκων μοιράζει στους μαθητές θερμογραφήματα, όπως 

αυτά που φαίνονται στις Φωτογραφίες 2 έως 11 στις σελίδες 14 και 15. Οι 

μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να σχολιάσουν τα θερμογραφήματα. 

(εισαγωγική) 

δραστηριότητα 2.1 
 

Πίνακας 4 
 
 

Σχήμα 2 
 
 

θερμογραφήματα 
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Μετά ο διδάσκων παρουσιάζει αναλύτικα τα θερμογραφήματα (τι είναι, πώς 

λαμβάνονται και τι απεικονίζουν).  

 

5. Με βάση τη χρωματική κλίμακα των θερμογραφημάτων γίνεται συζήτηση για 

το πού εντοπίζεται περισσότερη θερμότητα και πού λιγότερη. Από τα 

θερμογραφήματα ο διδάσκων δείχνει ότι τόσο τα σώματα όσο και το περιβάλλον 

περικλείουν θερμότητα. Με την αναφορά στη χρωματική κλίμακα 

καταγράφονται και ταξινομούνται έννοιες, όπως ‘πιό θερμό’, ‘λιγότερο ζεστό’, 

‘περισσότερη ή λιγότερη θερμότητα’ κ.λπ. 

 

 

 

Αεροναυπηγική 

 

  

Πλοήγηση 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 

 

 

Περιβάλλον - Εl Νiniο 

  

Φλιτζάνι καφέ 

 

 

 

 
   

 

 

Φωτογραφία 2 
 
 

Φωτογραφία 3 
 
 

Φωτογραφία 4 
 
 

Φωτογραφία 5 
 
 

Φωτογραφία 6 
 
 

Φωτογραφία 7 
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Αστρονομία 

 

  

Έμβια όντα 

 

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 

Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το εάν το 

ίδιο χρώμα απεικόνισης αντιστοιχεί στην ίδια ποσότητα θερμότητας στα 

διάφορα θερμογραφήματα (αεροπλάνο, αστρικά σμήνη, αιλουροειδές) με 

ερωτήσεις του τύπου: Είναι δυνατόν το ‘κόκκινο’ των αστεριών να είναι ‘το 

ίδιο’ με το ‘κόκκινο’ του αιλουροειδούς ή του αεροπλάνου; Μέσα από τη 

συζήτηση ο διδάσκων αναδεικνύει την ανάγκη για ποσοτικά αντικειμενικό 

προσδιορισμό της θερμικής κατάστασης ενός σώματος ή συστήματος. 

 

6. Εισάγει τη έννοια του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού μιας 

ποσότητας στη Φυσική, της μέτρησης και συγκεκριμένα της θερμομέτρησης, 

δηλαδή της αντικειμενικής και ακριβούς μέτρησης του ποσού θερμότητας που 

περικλείει ένα σώμα ή ένα σύστημα 

 

 

Δραστηριότητα για το σπίτι:  

 

Με θέμα τη θερμομέτρηση οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν υλικό από 

βιβλία, περιοδικά ή το διαδύκτιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 8 
 
 

Φωτογραφία  9 
 
 

Φωτογραφία 10 
 
 

Φωτογραφία 11 
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7.3 Σχέδιο Μαθήματος 3ης Διδακτικής Ώρας  
 

 

Διδακτικοί στόχοι 

 

Με τη διδασκαλία επιδιώκεται οι διδασκόμενοι: 

 

 να αποσαφηνίσουν την έννοια της θερμοκρασίας 

 να εξοικειωθούν με τις κλίμακες θερμομέτρησης 

 να κατανοήσουν και να διαχωρίσουν τις έννοιες θερμότητα - θερμοκρασία  

 να εξοικειωθούν με τη χρήση των θερμομέτρων 

 

Μέθοδος 

 

 Διδασκαλία με υποστήριξη εποπτικού υλικού και χρήση Η/Υ  

 Διδασκαλία με εργαστηριακή υποστήριξη  

 

Γνωσιακές προϋποθέσεις 

 

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της θερμότητας.  

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της θερμομέτρησης.  

  

Απαραίτητα υλικά  

 

 Εποπτικό υλικό, πινέζες    

 Η/Υ και προβολέας (projector) 

 Εργαστηριακό υλικό 

  

Διαδικασίες  

 

1. Στα πρώτα λεπτά της διδακτικής ώρας ο διδάσκων καλεί τους μαθητές ή τις 

ομάδες μαθητών να παρουσιάσουν το υλικό που συγκέντρωσαν σχετικά με τη 

θερμομέτρηση και να το τοποθετήσουν στο σωστό Πίνακα (Πίνακας 1 ή 2, σελ. 

9). Ακολουθεί σύντομος σχολιασμός του υλικού και επεξήγηση των αποριών 

των μαθητών. Μετά ο διδάσκων επαναλαμβάνει σύντομα τα συμπεράσματα και 

τα σημαντικά σημεία της προηγούμενης διδακτικής ώρας. Στο τέλοςσυνέχεια 

μοιράζει το σχεδιάγραμμα του  Πίνακα 5 (σελίδα 17, βλέπε συνημμένο αρχείο 

3_WRA.ppt). 

 

2. Ο διδάσκων με τη χρήση του Η/Υ παρουσιάζει τα θερμόμετρα και τις 

κλίμακες μέτρησης της θερμοκρασίας (βλέπε συνημμένο αρχείο 3_WRA.ppt, 

Παράρτημα Η σελίδα 44). Εξηγεί τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των 

κλιμάκων, δίνει παραδείγματα και τονίζει ότι τα θερμόμετρα χρησιμοποιούνται 

για τη μέτρηση του ποσού της θερμότητας ενός σώματος. Ακόμη εξηγεί ότι το 

αποτέλεσμα της θερμομέτρησης είναι η θερμοκρασία του σώματος και καθιστά 

σαφές ότι θερμοκρασία είναι ό,τι δείχνει το θερμόμετρο. 

 

αποσαφήνιση της 

έννοιας 
Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

 
 

 
 

ΕΡΓΑ 

σημειώσεις, διαγράμματα, 

φύλλα εργασίας, 

εποπτικό υλικό, 

εργαστηριακές 

δραστηριότητες 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

απαντούν, 

διατυπώνουν ιδέες, 

συμμετέχουν στις 

εργαστ. δραστηριότητες 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

συντονίζει, καταγράφει, 

ταξινομεί, ενθαρρύνει, 

καθοδηγεί 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ενδυνάμωση γνώσης, 

εισαγωγή νέας γνώσης 

 

Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

= ό,τι μετράει το θερμόμετρο 

 
 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ο διδάσκων προχωρά στην υλοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων, με τη 

βοήθεια των οποίων οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση των θερμο-

μέτρων, θα κατανοήσουν την έννοια της θερμοκρασίας και θα εφαρμόσουν τη 

γνώση, που οικοδομήθηκε μέχρι αυτό το σημείο. Ο διδάσκων μοιράζει στους 

μαθητές φύλλο εργασίας, όπως αυτό του Παραρτήματος Ε (σελίδα 40).   

 

Σε τρία δοχεία με νερό – το πρώτο με ζεστό νερό, το  δεύτερο με κρύο και το 

τρίτο με νερό σε θερμοκρασία δωματίου – τοποθετούνται ισάριθμα θερμόμετρα 

(Σχήμα 3, σελ. 18). Ένα επιπλέον θερμόμετρο δείχνει τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες . Κάθε ομάδα παρακολουθεί 

και καταγράφει τις ενδείξεις ενός θερμομέτρου ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

και στη συνέχεια κατασκευάζει τα διαγράμματα στο φύλλο εργασίας τους. 

Παράλληλα με τους μαθητές και ο διδάσκων αποτυπώνει πειραματικές τιμές  

στον Η/Υ. Στη συνέχεια ανακοινώνονται, σχολιάζονται και αντιπαραβάλλονται 

τα αποτελέσματα του πειράματος. Οι τελευταίες θερμοκρασίες των σωμάτων 

συγκρίνονται με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δραστηριότητα 3.1 
 
 

 

χρήση θερμομετρου 
 
 

Πίνακας 5 
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4. Ο διδάσκων προχωρά στην επόμενη δραστηριότητα. Μοιράζει τα φύλλα 

εργασίας, όπως αυτό του Παραρτήματος Ε, σελίδα. Τρία όμοια δοχεία με 

διαφορετικές ποσότητες νερού, που βρίσκονται αρχικώς σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες παρουσιάζονται ένα – ένα (Σχήματα 4α, σελ. 18).  Ζητείται από 

τις ομάδες να κάνουν μία αρχική εκτίμηση και να καταγράψουν την άποψή τους 

για την πορεία του φαινομένου (Σχήματα 4β, σελ. 19). Ο διδάσκων καταγράφει 

τις αρχικές εκτιμήσεις των μαθητών. Λαμβάνονται οι θερμοκρασίες. Ο 

διδάσκων ζητά να συγκριθούν οι θερμοκρασίες των δοχείων με τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Στη δραστηριότητα αυτή τονίζεται το γεγονός ότι η 

θερμοκρασία είναι ανεξάρτητη της μάζας ενός σώματος. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

χρήση θερμομετρου, 

θερμική ισορροπία, 

 

η θερμοκρασία είναι 

ανεξάρτητη από τη μάζα 
 
 

 

δραστηριότητα 3.2 
 
 

 

θερμική ισορροπία 

μεταφορά θερμότητας 
Σχήμα  3 
 
 

 

 
 

Σχήμα  4α 

αρχική κατάσταση 
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7.4 Σχέδιο Μαθήματος 4ης Διδακτικής Ώρας  
 

 

Διδακτικοί στόχοι 

 

 Με τη διδασκαλία επιδιώκεται οι διδασκόμενοι να εμπεδώσουν και να 

εφαρμόσουν τη νέα γνώση.  

 

Μέθοδος 

 

 Διδασκαλία με εργαστηριακή υποστήριξη  

 

Γνωσιακές προϋποθέσεις 

 

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της θερμότητας.  

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της θερμοκρασίας.  

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια της θερμομέτρησης.  

 Οι διδασκόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τη χρήση του θερμομέτρου.  

 

Απαραίτητα υλικά  

 

 Εποπτικό υλικό    

 Η/Υ και προβολέας (projector) 

 Εργαστηριακό υλικό  

 

 

 

 

 

Σχήμα  4β 

τελική κατάσταση 
 
 

 
 

ΕΡΓΑ 

σημειώσεις, 

φύλλα εργασίας, 

εποπτικό υλικό, 

εργαστηριακές 

δραστηριότητες 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

συμμετέχουν στις 

εργαστ. δραστηριότητες, 

αξιολογούνται 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

συντονίζει, ενθαρρύνει, 

καθοδηγεί, αξιολογεί 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ενδυνάμωση γνώσης, 

εφαρμογήτης γνώσης 
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Διαδικασίες  

 

1. Ο διδάσκων μετά από μία σύντομη επανάληψη των εννοιών θερμότητα,  

θερμομέτρηση και θερμοκρασία μοιράζει στους μαθητές φύλλο εργασίας, όπως 

αυτό του Παραρτήματος Ε (σελίδα 40). 

 

2. Παίρνουμε 2 ανισομεγέθη δοχεία, που περιέχουν νερό. Μέσα στα δύο δοχεία 

τοποθετούμε θερμόμετρα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα  

παρακολουθεί ένα θερμόμετρο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και 

καταγράφει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις του θερμομέτρου. Το 

ίδιο κάνει και ο διδάσκων. Ο διδάσκων θερμαίνει το μικρότερο δοχείο, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 5α (σελ. 20) ενώ στο μεγαλύτερο δοχείο τοποθετεί 

παγάκια. Κατα τη 2η φάση (Σχήμα 5β, σελ. 21) το δοχείο με το ζεστό νερό 

τοποθετείται μέσα στο μεγάλο δοχείο με το κρύο νερό. Ζητείται από τις ομάδες 

να κάνουν μια εκτίμηση της πορείας του φαινομένου, την οποία και 

σημειώνουν. Λαμβάνονται και πάλι οι θερμοκρασίες των δύο θερμομέτρων ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα και κατασκευάζονται διαγράμματα. Παράλληλα και 

ο διδάσκων αποτυπώνει τις πειραματικές τιμές στον Η/Υ. Στη συνέχεια 

ανακοινώνονται, σχολιάζονται και αντιπαραβάλλονται τα αποτελέσματα. 

Ζητείται απο τις ομάδες να περιγράψουν αυτό που συνέβη και ακολούθως να 

ερμηνεύσουν τα φαινόμενα που παρατήρησαν.  

 

 

 

 
 

 

 

 

χρήση θερμομετρου 

μεταφορά θερμότητας 

θερμική ισορροπία 
 
 

 

δραστηριότητα 4.1 

 
 

Σχήμα  5α 

1η φάση 
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2. Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν ασκήσεις μετατροπής θερμοκρασιών 

από τη μία κλίμακα θερμομέτρησης στην άλλη. Η σχέση που συνδέει την 

Κλίμακα Κελσίου και την Κλίμακα Φαρενάιτ είναι η εξής: 

 

 

 

 

 [ βαθμοί Φαρενάιτ (οF) ] = 1,8 [ βαθμοί Κελσίου (οC) ] + 32. 

 

 

Βαθμοί Φαρενάιτ Βαθμοί Κελσίου 

1 οF  

 0 οC 

 -34 οC 

  100 οC 

1000 οF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  5β 

2η φάση 
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7.5  Αξιολόγηση μετά την Παρέμβαση 
 

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν φύλλο αξιολόγησης με τις παρακάτω 

δοκιμασίες:  

 

 

 

1. Τα σώματα [ ] της φωτογραφίας, θα έλεγες ότι έχουν 

 

 

 

 
    

 

- μεγάλη θερμική ενέργεια     [  ] 

     - μικρή θερμική ενέργεια       [  ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αξιολόγηση 
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2. Τα σώματα [ ] της φωτογραφίας, θα έλεγες ότι έχουν 

 

 

 

 
 

 

 - μεγάλη θερμοκρασία    [  ] 

     - μικρή θερμοκρασία       [  ] 
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3. Στο θερμογράφημα που βλέπεις αρίθμησε από τη πιο θερμή 

στη πιο ψυχρή τις περιοχές που θεωρείς ότι περικλείουν 

περισσότερη θερμότητα 

 

       

                            
 

 

 

     [    ]   πρόσωπα ανθρώπων 

 

     [    ]   πύθωνας 

 

     [    ]   ρούχα 
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4. Το μεγάλο δοχείο, που βλέπεις στο πρώτο  σχημα, το 

έχουμε αφήσει για πολύ ώρα πάνω στο τραπέζι. Από αυτό 

παίρνουμε νερό και γεμίζουμε δύο άλλα μικρότερα δοχεία, 

όπως φαίνεται στο δευτερο σχήμα.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Τι πιστεύεις; Τα δύο μικρά δοχεία μετά θα έχουν:   

 

  - την ίδια θερμοκρασία         [  ]  

  - διαφορετική θερμοκρασία   [  ] 

 

   Και τα τρία δοχεία μετά θα έχουν: 

 

  - την ίδια θερμοκρασία         [  ]  

  - διαφορετική θερμοκρασία   [  ] 

 

 

πρώτο σχήμα 
 
 

δεύτερο σχήμα 
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5. Η σχέση που συνδέει την Κλίμακα Κελσίου και την Κλίμακα 

Κέλβιν είναι η εξής: 
 [ Kέλβιν (Κ) ] = [ βαθμοί Κελσίου (οC) ] + 273.  

Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Κέλβιν Βαθμοί Κελσίου 

1 Κ  

0 Κ  

 -84 οC 

  100 οC 

1000 Κ  
 

 

 

 

6. Σχημάτισε φράσεις χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις 

   

- θερμική ενέργεια 

- θερμότητα 

- θερμογράφημα 

- θερμοκρασία 

 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 
 

 

7. Κοίτα την εικόνα. Σε ποιο δοχείο πιστεύεις ότι το υγρό 

είναι πιο κρύο;  
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Στο δοχείο 

  

- με το πράσινο υγρό    [   ]  

- με το μπλε υγρό         [   ] 

 

 

8. Κοίτα το θερμόμετρο της εικόνας. Τι θερμοκρασία έχει το 

νερό;   

 

 
 

 

 

Απάντηση: 

 

Η θερμοκρασία του νερού 

είναι   ________ .  
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9. Σε ένα πείραμα έχουμε δύο δοχεία με νερό. Μετρήσαμε την 

θερμοκρασία τους και κατασκευάσαμε το παρακάτω 

διάγραμμα. Αρχικά (0 λεπτά) τα δοχεία είχαν : το Α 

θερμοκρασία 28 οC και το Β είχε θερμοκρασία 7 οC . Σύμφωνα 

με το διάγραμμα μετά από 2 λεπτά τι θερμοκρασία θα έχει το 

δοχείο Α και τι θερμοκρασία το δοχείο Β; 

 

 
 

Σημείωσε τις θερμοκρασίες των δοχείων Α και Β στα 

παρακάτω θερμόμετρα 
 

                                                         
 

 

 

  Απάντηση: 

 

 

 

 

 

 Το δοχείο Α 

 έχει   θερμοκρασία 

________ .  
 
 

                      Απάντηση: 

 

 

 

 

 

                     Το δοχείο Β 

                     έχει θερμοκρασία    

                      ________ . 



 29 

 

 

8. Επιλεγμένη Βιβλιογραφία 
 

 

[1] Σ. Παντελιάδου, Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη, Εκδ.: 

Ελληνικά Γράμματα στ  ́έκδοση 2000. 

 

[2] Β. Τσελφές, Δ. Βαβουγυιός, Γιώργος Φασουλόπουλος, Ι. Βεκύρη, 

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, http://eclass.uth.gr/. 

 

[3] Α. Πατσιοδήμου, Γ. Μπότσας, Β. Κωτούλας, Ι. Βεκύρη, Εκπαιδευτική 

Αξιολόγηση, http://eclass.uth.gr/.  
 

[4] Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Επιμ.: Σ. 

Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου, Γ. Μπότσας, Βόλος 2004. 

 

[5] ΦΥΣΙΚΗ β΄ γυμνασίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούου ΥπΕΠΘ,ΟΕΔΒ, Έκδ. Ε΄ 

2004, ISBN 960-7251-09-1  
 

[6] Fritz Kubli, Science Teaching as a Dialogue - Bakhtin, Vygotsky and 

some Applications in the Classroom, Science & Education (2005) 14: 501–

534 

 

[7] I.T. Koponen, T. Mantyla, Generative Role of Experiments in Physics 

and in Teaching Physics: A Suggestion for Epistemological Reconstruction, 

Science & Education (2006) 15:31–54 

 

[8] H.D Young, R.A Freedman, UNIVERSITY PHYSICS, 11th (International) 

Edition, Addison-Wesley, ISBN 0-8053-8684-X 

 

[9] Walberg, S.J. Paik, Effective educational practices, μετάφραση: Dr. D. 

Mauroskoufis, INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION, INERNATIΟNAL 

BUREAU OF EDUCATION – IBE, UNESCO, EDUCATIONAL PRACTICES SERIES – No 

3, 2000, www.ibe.unesco.org. 

 

[10] Σ. Βοσνιάδου, Πώς μαθαίνουν οι μαθητές, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO, Ιούνιος 2001, 

www.ibe.unesco.org. 
 

[11] Δ.Σ. Κυριάκος, Γ.Λ. Μπλέρης, ΦΥΣΙΚΗ: Θερμότητα – Ηλεκτρισμός, 

Εκδ. ART of TEXT, ISBN 960-312-006-5 

 

[12] Αδ. Μπελιώκας, Οι εννοιολογικοί χάρτες στη Διδακτική της Φυσικής, 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, τευχός 14, σελ. 

37-46 

 

[13] Δ. Σπυροπούλου-Κατσάνη, Διδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 

στις Φυσικές Επιστήμες, Εκδ. τυπωθήτω, ISBN 960-8041-31-7 

 

[14] J. Walker, Το Πανηγύρι της Φυσικής, Εκδ. κάτοπτρο, ISBN 960-7778-33-

2 

http://eclass.uth.gr/
http://eclass.uth.gr/
http://www.ibe.unesco.org/
http://www.ibe.unesco.org/


 30 

 

[15] N. Negroponte, Creating a Culture of Ideas, Technology Review, 

February 2003, pg 34-35. 

 

[16] J. McIntyre, M. Zago, A. Berthoz, F. Lacquaniti,  Does the brain model 

Newton’s laws?, Brief Communications, Nature Neuroscience, Vol.4 No 7,July 

2001 693-694  

 

[17] K. Forinash, W. Rumsey, C. Lang, Galileo's Mathematical Language of 

Nature, Science and Education 9: 449-456, 2000 

 

[18] Διαδυκτιακοί ιστοτόποι: 

http://scienceworld.wolfram.com/  

http://www.falstad.com/mathphysics.html 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=41 

http://www.e-yliko.gr/physyliko/phys.htm 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu//index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scienceworld.wolfram.com/
http://www.falstad.com/mathphysics.html
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=41
http://www.e-yliko.gr/physyliko/phys.htm
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/index.html


 31 

Παραρτήματα 
 

 

Α. Έργα T,Q 1 
 

EΡΓΟ 1 

 

Τα δυο δοχεία περιέχουν νερό ίδιας θερμοκρασίας.  

 

Αδειάζουμε το περιεχόμενο τους σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο 

 

Σε ποιο δοχείο πιστεύεις ότι το νερό θα έχει μεγαλύτερη 

θερμοκρασία ; 

 

Α. στο τελικό μεγάλο δοχείο 

Β. στα αρχικά μικρά δοχεία 

Γ. έχει και πριν και μετά την ίδια 

 

Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 

 

ΕΡΓΟ 2 

Ο Γιώργος και ο Μιχάλης έχουν πάει με τους γονείς τους διακοπές 

σε ένα καλό ξενοδοχείο. Την πρώτη μέρα κατεβαίνουν για μπάνιο. 

Διαπιστώνουν ότι το ξενοδοχείο έχει δυο πισίνες, μια μικρή και 

μια μεγάλη. Ο Γιώργος ισχυρίζεται ότι η μεγάλη πισίνα είναι πιο 

ζεστή. Ο Μιχάλης πιστεύει το αντίθετο. Εσύ, ποιος πιστεύεις ότι 

έχει δίκιο; Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 

 

Α. ο Γιώργος, δηλαδή η μεγάλη πισίνα είναι πιο ζεστή 

Β. ο Μιχάλης, δηλαδή η μικρή πισίνα είναι πιο ζεστή 

Γ. κανείς από τους δυο, δηλαδή και οι δυο πισίνες είναι εξίσου 

ζεστές 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 3 
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Με το ίδιο γκαζάκι ζεσταίνουμε διαφορετικές ποσότητες νερού. 

Μετά από 5 λεπτά τοποθετούμε από ένα θερμόμετρο σε κάθε δοχείο 

και μετράμε τις θερμοκρασίες τους. 

Ερώτημα 1ο 

Σε ποιο δοχείο πιστεύεις ότι το νερό θα έχει μεγαλύτερη 

θερμοκρασία ; 

Α. στο πρώτο δοχείο 

Β. στο δεύτερο δοχείο 

Γ. και στα δυο δοχεία θα έχει την ίδια θερμοκρασία 

Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 

 

 

Ερώτημα 2ο 

 

Σε ποια ποσότητα νερού πιστεύεις ότι το γκαζάκι έδωσε 

περισσότερη θερμότητα: Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 
 

Α. στη μεγάλη ποσότητα νερού, στο πρώτο δοχείο 

Β. στη μικρή ποσότητα, στο δεύτερο δοχείο 

Γ. και στις δυο ποσότητες νερού το γκαζάκι έδωσε ίδια ποσά 

θερμότητας 

 

ΕΡΓΟ 4 

Να ακουμπήσεις με το χέρι σου τα ακόλουθα αντικείμενα: 

 στο ξύλινο μέρος ενός θρανίου 

 στο μέταλλο ενός ψαλιδιού 

 σ’ ένα κομμάτι μπαμπάκι 

 σ’ ένα γυάλινο μπουκάλι αναψυκτικού 

 Να κατατάξεις αυτά τα αντικείμενα στον ακόλουθο πίνακα 

βάζοντας πρώτα τα πιο κρύα και μετά τα πιο ζεστά. Να 

δικαιολογήσεις γιατί διάλεξες αυτή τη σειρά. 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
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Β. Έργα T, Q 2 
 

ΕΡΓΟ 5 

 

Η μεγάλη δεξαμενή του επάνω σχήματος περιέχει νερό κάποιας 

θερμοκρασίας. Από αυτήν γεμίζουμε τα δυο δοχεία του κάτω 

σχήματος. 

 

Σε ποιο από τα δύο αυτά δοχεία πιστεύεις ότι το νερό έχει 

μεγαλύτερη θερμοκρασία; 

 

Α. στο μεγάλο δοχείο 

Β. στο μικρό δοχείο 

Γ. έχει και στα δυο την ίδια θερμοκρασία 

 

Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 

 

 

ΕΡΓΟ 6 

 

 

 
 

Στο δοχείο του επάνω σχήματος υπάρχει νερό. 
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Αδειάζουμε στο νεροχύτη μέρος του νερού και μένει στο δοχείο 

μικρή ποσότητα (κάτω σχήμα). Ποια ποσότητα νερού πιστεύεις ότι 

έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία; 

Α. η μεγάλη ποσότητα  

Β. η μικρή ποσότητα  

Γ. έχουν και οι δυο ποσότητες την ίδια θερμοκρασία 

Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 

 

 

 

ΕΡΓΟ 7 

Ένα πρωί ο Κώστας δεν έχει καθόλου διάθεση για να πάει σχολείο. 

Αποφασίζει να πει στη μαμά του ότι έχει πυρετό. Εκείνη του 

ζητάει να της φέρει το θερμόμετρο για να μετρήσει τον πυρετό 

του. Στο κουτί με τα φάρμακα βρίσκει δυο θερμόμετρα, ένα μικρό 

και ένα μεγάλο. 

 

Ερώτημα 1ο 

Ποιο από τα δυο πιστεύεις ότι πρέπει να πάρει ώστε να φανεί ότι 

έχει μεγαλύτερο πυρετό; 

 

Α. το μεγάλο θερμόμετρο 

Β. το μικρό θερμόμετρο 

Γ. δυστυχώς όποιο κι αν πάρει δεν το γλιτώνει το σχολείο 

 

Δικαιολόγησε την απάντηση σου 

 

 

Ερώτημα 2ο 

 

Ποιο από τα δυο πιστεύεις ότι θα πάρει από το σώμα του Κώστα 

μεγαλύτερο ποσό θερμότητας; 

 

Α. το μεγάλο θερμόμετρο 

Β. το μικρό θερμόμετρο 

Γ. και τα δυο πήραν το ίδιο ποσό θερμότητας  

 

Δικαιολόγησε την απάντηση σου. 
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ΕΡΓΟ 8 

 

Το πρωί έβαλες στο ψυγείο ένα μπουκάλι νερό και ένα κουτί 

πορτοκαλάδα. Το μεσημέρι που γύρισες από το 

σχολείο ένιωσες διψασμένος. Ποιο από τα δυο υγρά 

πιστεύεις ότι θα σε δροσίσει περισσότερο; 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι πιο σου αρέσει περισσότερο, αλλά πιο 

θα είναι πιο κρύο. 

Α. το νερό 

Β. η πορτοκαλάδα 

Γ. δεν έχει σημασία πιο. Και τα δυο είναι το ίδιο 

κρύα. 

 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

 

 

 

Γ. Data Τ,Q 1 
 
Δ: Λοιπόν, Στέλιο, θα ξεκινήσουμε με το έργο 1. ΄Εχει να κάνει 

με το κεφάλαιο της θερμότητας, το έχετε διδαχτεί στη φυσική 

φέτος ε; ωραία! Λοιπόν, θα πάρεις εσύ το φύλλο, θα διαβάσεις 

μόνος σου και μετά θα στο διαβάσω και γω. Μισό λεπτό, μην 

ξεκινάς ακόμη. Αν έχεις κάποια απορία θα με ρωτήσεις, εντάξει; 

Θα απαντήσεις πρώτα γραπτώς και μετά θα συζητήσουμε την απάντησή 

σου. 

Πριν ξεκινήσεις να γράφεις θα το διαβάσω μια φορά εγώ και συ θα 

παρακολουθείς, θα το έχεις μπροστά σου, εντάξει; Τα δυο δοχεία 

περιέχουν νερό ίδιας θερμοκρασίας. Αδειάζουμε το περιεχόμενο 

τους σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο. Σε ποιο δοχείο πιστεύεις ότι 

το νερό θα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία α. στο τελικό μεγάλο 

δοχείο, β. στα  αρχικά μικρά δοχεία , γ. έχει και πριν και μετά 

την ίδια θερμοκρασία. Δικαιολόγησε την απάντησή σου. Λοιπόν, 

πριν απαντήσεις, έχεις ένα δοχείο μεγάλο κι ένα δοχείο μικρό. 

΄Ιδια θερμοκρασία έχουν. Νερό στο ένα , νερό και στο άλλο. Και 

τα παίρνεις και τα αδειάζεις σε ένα μεγαλύτερο. Θα γράψεις ποια 

είναι η σωστή  απάντηση και πώς την δικαιολογείς. Θα γράψεις 

δηλαδή ποια είναι η σωστή και θα μου πεις γιατί. 

Δ: Το έκανες; Να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί επέλεξες αυτή την 

απάντηση; Να μου πεις γιατί; 

Μ: Επειδή είναι μεγάλο το δοχείο και χωράει και πιο πολύ νερό 

και μπορεί να έχει πιο πολλή θερμοκρασία.  

Δ: Δηλαδή επειδή είναι μεγαλύτερο το δοχείο θα έχει και 

μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό γιατί; Επειδή χωράει μεγαλύτερη 

ποσότητα νερού; 

Μ: Ναι. 

Δ: Μάλιστα. Να προχωρήσουμε και το άλλο; Ξανά η ίδια διαδικασία. 

Θα το διαβάσεις δηλαδή μια φορά μόνος σου, όχι φωναχτά και μετά 

θα στο διαβάσω λέγω. Λοιπόν, στο  δοχείο του επάνω σχήματος 

υπάρχει νερό. Αδειάζουμε στο νεροχύτη μέρος του νερού και μένει 

στο δοχείο μικρή ποσότητα. Ποια ποσότητα νερού πιστεύεις ότι 

έχει  μεγαλύτερη θερμοκρασία; α. Η μεγάλη ποσότητα, β. η μικρή 

ποσότητα, γ. έχουν και οι δυο ποσότητες τη ίδια θερμοκρασία. 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι.. 

Μ: Είναι η μεγάλη ποσότητα γιατί έχει πιο νερό και έχει πιο 

πολλή θερμοκρασία. 
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Δ: Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, όσο πιο πολύ νερό έχουμε μέσα στο 

δοχείο… 

Μ: …τόσο πιο πολλή θερμοκρασία θα έχει. 

Δ:…τόσο πιο ζεστό θα είναι. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε στο επόμενο; 

Αλλά δύο μας έμειναν. Λοιπόν, με το ίδιο γκαζάκια ζεσταίνουμε 

διαφορετικές ποσότητες νερού. Μετά από 5’, εσύ θα κοιτάς μέσα 

στο δικό σου, μετά από 5’ λοιπόν τοποθετούμε ένα θερμόμετρο σε 

κάθε δοχείο και μετράμε τις θερμοκρασίες. Σε ποιο δοχείο 

πιστεύεις ότι το νερό θα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία α. στο 

πρώτο δοχείο, β. στο δεύτερο δοχείο γ. και στα δυο δοχεία θα 

έχουμε την ίδια θερμοκρασία. Δικαιολόγησε την απάντηση σου, αυτό 

είναι το πρώτο ερώτημα. Θα απαντήσεις στο πρώτο ερώτημα και μετά 

θα διαβάσουμε το δεύτερο. Εντάξει; 

Για πες μου τι απάντησες. 

Μ: Είναι το δεύτερο δοχείο, γιατί έχει πιο λίγο νερό και το 

ζεσταίνει πιο εύκολα. 

Δ: Πιο εύκολα εννοείς, πιο γρήγορα; 

Μ: Nαι. 

Δ: Η ερώτηση είναι αν θα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία έτσι; 

Μ: Ναι, 

Δ: Στο δεύτερο δηλαδή δοχείο θα έχουμε μεγαλύτερη… 

Μ:….μεγαλύτερη θερμοκρασία. 

Δ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Γιατί έχει λίγο νερό και μπορεί να βάλει πιο πολύ 

θερμοκρασία. 

Δ: Μάλιστα. Δηλαδή , αν κατάλαβα καλά, το ζεσταίνει πιο γρήγορα. 

Μ: Ναι, το ζεσταίνει πιο γρήγορα. 

Δ: Μάλιστα. Ωραία. Διάβασε λίγο μόνος σου το δεύτερο ερώτημα και 

μετά θα στο διαβάσω εγώ φωναχτά. Σε  ποια ποσότητα νερού το 

γκαζάκι έδωσε περισσότερη θερμότητα; Α. στη μεγάλη ποσότητα 

νερού, στο πρώτο δοχείο, β. στη μικρή ποσότητα, στο δεύτερο 

δοχείο και γ. και στις δυο ποσότητες νερού το γκαζάκι έδωσε ίδιο 

ποσό θερμότητας. Δικαιολόγησε την απάντησή σου. Γράψε και μετά 

θα το συζητήσουμε. 

Μ: Εντάξει. 

Δ: Να το κουβεντιάσουμε λίγο. Τι απάντησες; 

Μ: Στη μικρή ποσότητα, στο δεύτερο δοχείο. 

Δ: Να σημειώσω λίγο ποια είναι η σωστή, η α, η β ή η γ; 

Μ: Η β. 

Δ: Η β. Γράψτο. 

Μ: Η β γιατί έχει πιο λίγο νερό και μπορεί να βάλει πιο πολύ 

θερμότητα από το μεγάλο δοχείο, από το πρώτο δοχείο. 

Δ: Επειδή είναι μικρή ποσότητα, να πάρει περισσότερη θερμότητα. 

Εδώ ρωτάμε το γκαζάκι τι έδωσε, έτσι; 

Μ: Ναι, το γκαζάκι. 

Δ: Μάλιστα. Το γεγονός ότι λέει ότι είναι το ίδιο γκαζάκι σε 

προβλημάτισε καθόλου; 

Μ: Όχι. 

Δ: Πώς το κατάλαβες δηλαδή ότι ήταν το ίδιο γκαζάκι; 

Μ: Λέει μετά από 5’. 

Δ: ναι, 5’ και στο ένα, 5’ και στο άλλο. ΄Αρα δηλαδή ήταν 

αναμμένο το γκαζάκι 5’ για το ένα και 5’ για το άλλο. Θέλεις να 

προσθέσεις κάτι; 

Μ: Ναι, το δεύτερο δοχείο γιατί είχε λίγο νερό, και έβαλε πιο 

πολλή θερμότητα, γιατί στο μεγάλο είχε πολύ νερό στο πρώτο το 

δοχείο. 

Δ: Και θερμάνθηκαν και τα δυο τον ίδιο χρόνο, δε θερμάνθηκε 

κανένα περισσότερο. 

Μ: Ναι, τον ίδιο. 

Δ: Μάλιστα. Βέβαια η ερώτηση ήταν σε ποια περίπτωση το γκαζάκι 

έδωσε περισσότερη θερμότητα. Μάλιστα. Απάντησες το β, έτσι; 

Μ: Ναι. 
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Δ: Ωραία. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. ε στο τέταρτο φύλλο. 

Διαβάζεις εσύ, όταν τελειώσεις θα μου πεις. Να  ακουμπήσεις με 

το χέρι σου  τα ακόλουθα αντικείμενα, το ξύλινο μέρος ενός 

θρανίου, το μέταλλο ενός ψαλιδιού, ένα κομμάτι βαμβάκι, ένα 

γυάλινο μπουκάλι αναψυκτικό, να κατατάξεις αυτά τα αντικείμενα 

στον ακόλουθο πίνακα, βάζεις πρώτα τα πιο κρύα και μετά τα πιο 

ζεστά. Να δικαιολογήσεις γιατί διάλεξες αυτή τη σειρά. Πρόσεξε! 

Πρώτα τα πιο κρύα και μετά τα πιο ζεστά. Πρώτα θα βάλεις το πιο 

κρύο, δεύτερο το αμέσως, τρίτο και τέταρτο το πιο ζεστό. Θα 

πρέπει να τα αγγίξεις με τη σειρά που λέει και μπορείς να  τα 

ξαναγγίξεις, δεν υπάρχει πρόβλημα για μόνο μια φορά…Να το 

σκεφτείς, να τα βάλεις στη σειρά, επαναλαμβάνω από το κρύο στο 

ζεστό και θα μου κάνεις μια δικαιολόγηση και μετά θα το 

κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, ξύλινο μέρος ενός θρανίου. Το μέταλλο 

ενός ψαλιδιού. Ένα κομμάτι βαμβάκι, το γυάλινο μπουκάλι 

αναψυκτικού( ο μαθητής στο μεταξύ τα αγγίζει).Αν για κάποιο 

αμφιβάλλεις μπορείς να τα ξαναγγίξεις, από το κρύο στο ζεστό. 

Βλέπω ότι ξαναγγίζεις το ψαλίδι και το μπουκάλι. Τώρα γράψε την 

αιτιολόγηση, γιατί έκανες αυτή την κατάταξη, αυτό που πιστεύεις 

εσύ. 

Μ: Το μπουκάλι πρώτο, γιατί  το μπουκάλι του αναψυκτικού ήταν 

πιο κρύο από το ψαλίδι και από το θρανίο και από το βαμβάκι. 

Δ: Μάλιστα. Δηλαδή, το πιο κρύο ήταν το μπουκάλι. 

Μ: Ναι, το μπουκάλι. Και μετά το ψαλίδι και μετά το θρανίο και 

μετά το βαμβάκι. 

Δ: Μάλιστα. Είχες κάποια αμφιβολία γι’ αυτά τα δυο, γιατί είδα 

ότι τα ξανάπιασες δεύτερη φορά. 

Μ Το ψαλίδι και το μπουκάλι ναι, ήταν και κρύο το ψαλίδι και 

κρύο το μπουκάλι. 

Δ: Δηλαδή ήταν πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις το ψαλίδι με το 

μπουκάλι , ενώ το βαμβάκι με το ξύλο τα ξεχώρισες αμέσως, πιο 

εύκολα. 

Μ: Ναι. 

Δ: Μάλιστα. Μπράβο. Θα συνεχίσουμε μάλλον την Παρασκευή, Θα σε 

ξανακαλέσω. Ελπίζω να είναι εντάξει ο καιρός και να μην 

αποκλειστείς στο χωριό. 

Μ: Και ‘γω. 

Δ: Να σ’ ευχαριστήσω. Και θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και μάθημα 

εμείς; 

Μ: Ναι. 

Δ: Αύριο; 

Μ: Ναι. 

Δ: Ευχαριστώ Στέλιο και θα προσπαθήσω να ξανασυναντηθούμε. 

Εντάξει. 

Μ: Εντάξει. 

Δ: Αν πιστεύεις ότι έκανες λάθος κάπου μπορείς να επανέλθεις να 

το διορθώσεις. Κάνε μια παρένθεση στην προηγούμενη απάντηση και 

γράψε την άλλη. Σημείωσε με μολυβάκι. Αλλάζει η απάντησή σου. 

Μ: Είναι η β. 

Δ: Α, είναι η β. 

Μ: Εγώ είπα την α πριν αλλά είναι η β. 

Δ: Τι άλλαξε; 

Μ: Γιατί είναι πιο λίγο το νερό. 

Δ: Και επειδή είναι πιο λίγο έχει μεγαλύτερη… 

Μ:…θερμοκρασία. 

Δ: Για γράψε μου και την αιτιολόγηση. Αυτό το βάζουμε σε 

παρένθεση , είναι η προηγούμενη απάντησή σου, έτσι; 

Μ: Ναι. Εντάξει. 

Δ: Αυτό  πότε το σκέφτηκες; ενώ έκανες τα άλλα; 

Μ: Ναι.  

Δ: Στην πορεία  δηλαδή διαπίστωσες ότι  στο δεύτερο έργο έχεις 

κάνει λάθος;  
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Μ: Ναι. 

Δ: Μάλιστα. Τελειώσαμε έτσι; Σ’ ευχαριστώ πολύ. 

Μ: Επίσης. 

 

 

Δ. Data Τ,Q 2 
 
 

Δ: Λοιπόν Στέλιο, τώρα πάμε στο έργο 5. Το διαβάζεις μια φορά 

μόνος σου, μετά θα στο διαβάσω εγώ. Λοιπόν, η μεγάλη δεξαμενή 

του επάνω σχήματος περιέχει νερό κάποιας θερμοκρασίας. Από αυτή 

γεμίζουμε τα δυο δοχεία του κάτω σχήματος. Σε ποιο από τα δυο 

αυτά δοχεία πιστεύεις ότι το νερό έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία; 

α. στο μεγάλο δοχείο, β. στο μικρό δοχείο, γ. έχει και στα δυο 

την ίδια θερμοκρασία. Να εξηγήσω κάτι: έχουμε το μεγάλο δοχείο, 

παίρνουμε μια ποσότητα και τη βάζουμε στο μεγάλο και στο μικρό, 

και τα δυο θα τα γεμίσουμε από τη μεγάλη δεξαμενή . Ποια δηλαδή 

είναι η απάντηση; 

Μ: Η α. Στο μεγάλο δοχείο γιατί έχει πιο πολύ νερό και γι’ αυτό 

έχει πιο πολλή θερμοκρασία. 

Δ: Μάλιστα, δηλαδή όσο πιο πολλή ποσότητα… 

Μ:…τόσο πιο μεγάλη θερμοκρασία έχει. 

Δ: Μάλιστα… Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο άλλο. Ο Γιώργος και ο 

Μιχάλης έχουν πάει με τους γονείς τους διακοπές σε ένα καλό 

ξενοδοχείο. Την πρώτη μέρα κατεβαίνουν για μπάνιο. Διαπιστώνουν 

ότι το ξενοδοχείο έχει δυο πισίνες, μια μεγάλη και μια μικρή. Ο 

Γιώργος ισχυρίζεται ότι η μεγάλη πισίνα είναι πιο ζεστή. Ο 

Μιχάλης πιστεύει το αντίθετο, ότι δηλαδή  πιο ζεστή είναι η 

μικρή. Εσύ ποιος πιστεύεις ότι έχει δίκιο; α. Ο Γιώργος, δηλαδή 

η μεγάλη πισίνα είναι πιο ζεστή, β.  Ο Μιχάλης, δηλαδή η μικρή 

πισίνα είναι πιο ζεστή, γ. κανένας από τους δυο, δηλαδή και οι 

δυο πισίνες είναι εξίσου ζεστές. Πληκτρολόγησε την απάντηση σου. 

Μ: Το έκανα 

Δ: Τι απάντησες; 

Μ: β, ο Μιχάλης, γιατί η πισίνα είναι πιο μικρή και είναι πιο 

ζεστή, ζεσταίνεται πιο εύκολα. 

Δ: Γιατί; Γιατί πιστεύεις ότι ζεσταίνεται πιο εύκολα; 

Μ: Γιατί είναι λίγο το νερό και ο ήλιος τη ζεσταίνει πιο εύκολα 

τη μικρή. 

Δ: Επειδή είναι μικρή και περιέχει μικρότερη ποσότητα; Μάλιστα. 

Θέλεις να γράψεις κάτι άλλο; 

Μ: Ναι, θέλω. 

Δ: Μπορείς να συμπληρώσεις. 

Μ: Αυτό που είχαμε πει, τι είχα γράψει στον κατάλογο.. 

Δ: Εντάξει, το έργο 7. 

Μ: Εντάξει , το διάβασα. 

Δ: Συνεχίζουμε. Ένα πρωί ο Κώστας δεν έχει καθόλου διάθεση να 

πάει σχολείο. Αποφασίζει να πει στη μαμά του ότι έχει πυρετό.To  

έχεις κάνει εσύ; 

Μ: Όχι. 

Δ: Αστειεύομαι. Εκείνη του ζητάει να της φέρει το θερμόμετρο για 

να μετρήσει τον πυρετό. Στο κουτί με τα φάρμακα βρίσκει δυο 

θερμόμετρα, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Ερώτημα: ποια από τα δυο 

πιστεύεις ότι πρέπει να πάρει ώστε να φανεί ότι έχει μεγαλύτερο 

πυρετό; α. το μεγάλο θερμόμετρο; β. το μικρό, γ. δυστυχώς , 

όποιο και να πάρει δεν το γλυτώνει το σχολείο. Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. Δηλαδή, ποιο πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να πάρει 

ώστε να φανεί ότι έχει μεγαλύτερο πυρετό για να ξεγελάσει τη 

μαμά του. 

Μ: Δυστυχώς όποιο κι αν πάρει, το θερμόμετρο δείχνει το ίδιο, 

την ίδια θερμοκρασία. 

Δ: Γιατί; 
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Μ:……. 

Δ: Είτε το μικρό πάρει είτε το μεγάλο, η θερμοκρασία θα είναι η 

ίδια. 

Μ: Η ίδια. 

Δ: Μπορούμε να το εξηγήσουμε κάπως αυτό; Τι θα μετρήσουμε με το 

θερμόμετρο; 

Μ: Τη θερμοκρασία του Κώστα. 

Δ: Αν την μετρήσουμε με το μεγάλο κι αν την μετρήσουμε με το 

μικρό θα την βρούμε … 

Μ: το ίδιο. 

Δ: Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του θερμόμετρου….΄Αλλη 

ερώτηση: ποιο από τα δυο πιστεύεις ότι θα πάρει από το σώμα του 

Κώστα μεγαλύτερο ποσοστό θερμότητας α. το μεγάλο θερμόμετρο, β. 

το μικρό γ. και τα δυο πήραν το ίδιο ποσό θερμότητας. 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. Μισό λεπτό, πριν αρχίσεις να 

γράφεις. Το θερμόμετρο θα πάρει κάποιο ποσό θερμοκρασίας από το 

σώμα του Κώστα. Ποιο θα πάρει μεγαλύτερο. 

Μ: Και τα δυο θα πάρουν ίσια. 

Δ: Μάλιστα. Γράψε την απάντηση. 

Μ: Το έκανα. 

Δ: Τι απάντησες; 

Μ: Και τα δυο πήραν το ίδιο ποσό θερμότητας γιατί το μέγεθος δεν 

έχει σημασία. 

Δ: Το μέγεθος του θερμόμετρου, εκεί δεν αναφέρεσαι; 

Μ: Ναι. 

Δ: Υπάρχει ένας τύπος που υπολογίζουμε τη θερμότητα; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Δ: Πάμε παρακάτω να δούμε το έργο 8. Το διαβάζεις… 

Μ: Το διάβασα. 

Δ: Μάλιστα. Το πρωί έβαλες στο ψυγείο ένα μπουκάλι νερό και μια 

πορτοκαλάδα. Το μερσημερι που γύρισες από το σχολείο ένιωσες 

διψασμένος. Ποιο από τα δυο υγρά πιστεύεις ότι θα σε δροσίσει 

περισσότερο; Προσοχή! Όχι ποιο σου αρέσει περισσότερο αλλά ποιο 

θα είναι πιο κρύο; α. το νερό, β. η πορτοκαλάδα, γ. και τα δυο 

είναι το ίδιο κρύα. Τι απάντησες Στέλιο; 

Μ: Το νερό γιατί είναι πιο πολύ κρύο. 

Δ: Γιατί πιστεύεις ότι είναι πιο κρύο το νερό από το χυμό; 

Μ: Το νερό είναι… 

Δ: Τώρα εγώ σε ρωτάω όχι γιατί έχεις κάνει λάθος. Θέλουμε απλώς 

να ξέρουμε γιατί απάντησες αυτό που απάντησες, το διευκρινίζω 

αυτό. 

Μ: Γιατί το νερό παγώνει πιο πολύ από το χυμό. Και ο χυμός 

παγώνει αλλά έχει μέσα συστατικά ο χυμός… 

Δ: Εννοείς ότι είναι νερό και κάποια άλλα  συστατικά μαζί, ενώ 

το άλλο μπουκάλι περιέχει καθαρό νερό, σκέτο νερό. Μάλιστα. 

΄Εχει τα συστατικά του φρούτου. Διευκρινίζω ότι τα βάλαμε μαζί, 

είναι τις ίδιες ώρες στο ψυγείο…δεν είναι ότι βάλαμε κάποιο 

περισσότερες ώρες στο ψυγείο.  

Μ: Ναι. 

Δ: Το πρωί τα βάλαμε στο ψυγείο, το μεσημέρι τα ελέγχουμε. Μου 

λες λοιπόν ότι επειδή έχει κι άλλα συστατικά ο χυμός… 

Μ:…κρυώνει πιο πολύ το νερό. 

Δ: Μάλιστα. Τελείωσε κι αυτό. Σ’ ευχαριστώ. 
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Ε. Φύλλο Εργασίας 
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ΣΤ. Αρχείο  1_WRA.ppt 
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