
Τα μοντέλα στη νόηση 

 Από ηηο βιωμαηικέρ νοηηικέρ παπαζηάζειρ ζε πην 

επεμεξγαζκέλεο λνεηηθέο νληόηεηεο. 

 Ννεηηθέο νληόηεηεο ζπκβαηέο κε ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε ζηε ζρνιηθή γλώζε 

 Ο δξόκνο πξνο ηε λνεηηθή ζπγθξόηεζε μονηέλων 

 Τη είλαη έλα μονηέλο ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθώλ Επηζηεκώλ; 

 Το κοληέιο είλαη ε áíáðáñÜóôáóç ìßáò óýíèåôçò öõóéêÞò 

ðñáãìáôéêüôçôáò ìå τñÞóç êÜðïéïõ áðëïðïéçôéêïý óõìâïëéêïý 

óõóôÞìáôïò êáé ôçò ïðïßáò ôá τáñáêôçñéóôéêÜ åßíáé 

ðñïóðåëÜóéìá áðü ôçí áíèñþðéíç íüçóç åíüò ïñéóìÝíïõ 

åðéðÝäïõ 

 äåí Ýτïõí áðëþò ðåñéãñáöéêü τáñáêôÞñá, áëëÜ äïìïýíôáé ìå 

âÜóç áëëçëïõτßåò ðáñáìÝôñùí êáé ìåôáâëçôþí, ïé ïðïßåò Ýτïõí 

åóùôåñéêÞ δοκή θαη óõíÜöåéá 



Πσο ιεηηνπξγνύλ ηα λνεηηθά κνληέια; 
 Τα κνληέια έρνπλ ηξεηο ιεηηνπξγίεο:  

 Πεπιγπαθή  

 Εξήγηζη  

 Ππόβλετη 
 

 Πεπιγπαθέρ, Πποβλέτειρ θαη Εξηγήζειρ βξίζθνληαη ππό 

ζπλερή έιεγρν θαζώο 
 Τα μονηέλα και θςζική ππαγμαηικόηηηα βπίζκονηαι ζε 

απόζηαζη 

 Τα μονηέλα λειηοςπγούν με πεπιοπιζμό ηυν μεηαβληηών 
 

 Οη «απνηπρίεο» ησλ κνληέισλ  
 Πποβλήμαηα πος δεν επιλύονηαι με ηα ςπάπσονηα μονηέλα  

 Αναδιοπγάνυζη ηυν σαπακηηπιζηικών ηοςρ 

 



Η ζπγθξόηεζε λνεηηθώλ κνληέισλ θαη νη καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο 

 Δηάθρηζε κοληέιφλ (ηειηθά προχόληα ηες ζθέυες) θαη δηαδηθαζηώλ 
λοεηηθής ζσγθρόηεζες κοληέιφλ (καζεζηαθές δηαδροκές) 

 Ðùò åðéôõãτÜíïíôáé üìùò ïé äéáäéêáóßåò ôçò óõãêñüôçóçò ôùí 
ìïíôÝëùí; Δýï üøåéò ôçò äéáäéêáóßáò óõãêñüôçóçò ìïíôÝëùí ôçò 
ðñáãìáôéêüôçôáò óõíáíôþíôáé óõτíüôåñá ζηε βηβιηογραθία: 

 Ç áíáãêáéüôçôá ôïõ ðñïêáèïñéóìïý óõóôçìáôéêþí áíôéóôïéτßóåùí óçìåßïõ 
ðñïò óçìåßï ìåôáîý ôïõ ðñáãìáôéêïý óõóôÞìáôïò êáé ôïõ ìïíôÝëïõ ðïõ 
åðéτåéñåß íá ôï áíáðáñáóôÞóåé. 

 Ôá ìïíôÝëá ìðïñïýí íá óõãêñïôçèïýí ìå âÜóç äýï äéáäéêáóßåò:  

 ìå ôçí áîéïðïßçóç åðáãùãéêþí ðñïóåããßóåùí, äçëáäÞ ôçò ìåëÝôçò, ôçò 
óýãêñéóçò êáé ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí åìðåéñéêþí äåäïìÝíùí. 

 ìå ôç τñÞóç ðáñáãùãéêþí ðñïóåããßóåùí, äçëáäÞ ìÝóá áðü ðñïóðÜèåéåò 
åìðåéñéêÞò åðéâåâáßùóçò ôçò åãêõñüôçôáò ìïíôÝëùí ôá ïðïßá ðáñïõóéÜæïíôáé åî 
áñτÞò. 

 Άρζρφζε επαγφγηθώλ θαη παραγφγηθώλ δηαδηθαζηώλ, δειαδή θσθιηθή-
ζσλετή κεηάβαζε από ηο κοληέιο ζηελ πραγκαηηθόηεηα  



 

 Εθπαηδεσηηθές θαη δηδαθηηθές πραθηηθές ποσ εσλοούλ ηελ 
θαηαζθεσή λοεηηθώλ κοληέιφλ:  

 Óχåäéáóìüò êáé åêôÝëåóç ôåχíïëïãéêïý χáñáêôÞñá 
äñáóôçñéïôÞôùí.  

 

 ÌåôÜâáóç áðü ôïí Ýíá ôýðï áíáðáñÜóôáóçò óå Ýíáí Üëëï. 

 

 Χñçóéìïðïßçóç ðñïóïìïéþóåùí. 

 

 ÌåëÝôç öáéíïìÝíùí ìÝóá áðü åöáñìïãÞ êáíüíùí óå 
ðñïôåéíüìåíá ìïíôÝëá. 

 



 Ï áíáëïãéêüò óõëëïãéóìüò áðïôåëåß ìéá íïçôéêÞ äéáäéêáóßá, ç ïðïßá 
åðéôñÝðåé ôçí êéíçôïðïßçóç êáé ðñïóáñìïãÞ åéäéêþí ãíþóåùí, 
óõãêñïôçìÝíùí õðü êÜðïéåò óõíèÞêåò óå ìéá äåäïìÝíç ãíùóôéêÞ 
ðåñéïτÞ, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ôùí ïðïßùí ôá 
τáñáêôçñéóôéêÜ êáé ïé áðáéôÞóåéò óτåôßæïíôáé ìå Üëëåò ãíùóôéêÝò 
ðåñéïτÝò 

 Τα αλαιογηθά κοληέια είλαη πραγκαηηθές ή ôåτíçôÝò íïçôéêÝò 
êáôáóêåõÝò ôùí ïðïßùí ôá óôïéτåßá êáé ïé óτÝóåéò ôïõò, 
áðïäåéêíýåôáé üôé ãßíïíôáé åõêïëüôåñá êáôáíïçôÝò áðü üôé óôá 
ðñáãìáôéêÜ õðü åîÝôáóç öáéíüìåíá. 

 Έλα παράδεηγκα γηα καζεηές/ηρηες äçìïôéêïý êáé ãõìíáóßïõ : 

 Τα παηδηά áíôéìåôùðßæïõí äõóêïëßåò óôçí êáôáíüçóç ôïõ ñüëïõ êáé ôçò 
ëåéôïõñãßáò ôùí çëåêôñéêþí ðçãþí, êáèþò êáé ôçò ñïÞò ôùí çëåêôñïíßùí 
óôá çëåêôñéêÜ êõêëþìáôá. 

 ΜÝóá áðü äéåñãáóßåò äéáëüãïõ ζôçλ ôÜîç êáé ðåéñáìáôéêÝò åñãáóôçñéáêÝò 
äéáäéêáóßåò ïäÞãçóáí ôης λοεηηθές πραζηάζεης ôùí ðáéäéþí óå áäéÝîïäï, 
παροσζηάδεηαη Ýíá ìïíôÝëï ôá âáóéêÜ τáñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ïðïßïõ 
áíáëïãïýí óôá τáñáêôçñéóôéêÜ ôïõ çëåêôñéêïý êõêëþìáôïò. 

 

Τα αλαινγηθά κνληέια 



 
 

 

 

 

 

 Έλα ππνζεηηθό ηξαίλν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα θηλείηαη ζε θιεηζηή 

ειιεηπηηθή ηξνρηά. Tα βαγόληα θαηαιακβάλνπλ νιόθιεξε ηε δηαδξνκή. Τν 

ηξαίλν εκπνδίδεηαη από έλα ππνζεηηθό θξέλν. Aπό κηα πιαηθόξκα θάπνηνη 

εξγάηεο ην ζπξώρλνπλ ζπλερώο ώζηε λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.  

 

 Τν κνληέιν απηό δεκηνπξγεί ζηε ζθέςε ησλ παηδηώλ αλαινγίεο ηηο νπνίεο 

πνιύ ζπρλά δηαηππώλνπλ ρσξίο βνήζεηα από ηνπο εξεπλεηέο. Έηζη 

δεκηνπξγνύλ αληηζηνηρίεο κεηαμύ: 

 βαγνληώλ θαη ειεθηξνλίσλ,  

 κεηαθίλεζεο βαγνληώλ θαη θίλεζεο ειεθηξνλίσλ,  

 ηαρύηεηαο βαγνληώλ θαη έληαζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,  

 κεραληθήο αληίζηαζεο θαη ειεθηξηθήο αληίζηαζεο,  

 εξγαηώλ θαη κπαηαξίαο,  

 θόπσζεο ησλ εξγαηώλ θαη εμάληιεζεο ηεο κπαηαξίαο. 



 Έλα παξάδεηγκα - έθπιεμε γηα ηελ πξνζρνιηθή 
ειηθία: 

 Αλαδήηεζε ελόο εξκελεπηηθνύ ζρήκαηνο γηα ην θαηλόκελν 
δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο. 

 Μια αναλογία μεταξύ σώματορ και μεταλλικήρ συαίπαρ: 
«όταν κπςώνοςμε μαζεύοςμε το σώμα μαρ - μικπαίνοςμε», 
ενώ «όταν κάνει ζέστη απλώνοςμε το σώμα μαρ - 
μεγαλώνοςμε». 

 Τα όξηα ησλ κνληέισλ 

 Η εγθπξόηεηα ελόο κνληέινπ δελ είλαη θαζνιηθή 

 Τα κνληέια δελ παξέρνπλ κόλα ηνπο ηα όξηα ηεο 
εγθπξόηεηάο ηνπο 

 Σηελ πξνζρνιηθή ειηθία θηλνύκαζηε πεξηζζόηεξν πξνο ηελ 
πεπιγπαθή θαη ηελ ππόβλετη θαη ιηγόηεξν πξνο ηελ 
εξήγηζη 

 

 



Τν θαηλόκελν ηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη 

ζπζηνιήο: ε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ 

 Ππώηη Φάζη: Πποβλέψειρ για ηη διάβαζη ηηρ ζθαίπαρ από ηο 

δακηύλιο μεηά ηη θέπμανζή ηηρ 

 Δεύηεπη Φάζη: Εκηιμήζειρ για ηη αδςναμία διάβαζηρ ηηρ 

ζθαίπαρ από ηο δακηύλιο μεηά ηη θέπμανζή ηηρ 

 
 Επαπκείρ. 44 παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, «Αθνύ δελ πεξλάεη κεγάισζε… 

(Ε: Γηαηί;). Μάιινλ επεηδή ηε δεζηάλακε… θαίλεηαη ηε δεζηάλακε θαη 

κεγάισζε…» (Π. 47), «Όπσο ηελ θαίκε δεζηαίλεηαη θαη κεγαιώλεη. 

Δειαδή……. θάπσο ζα λα ρνληξαίλεη από ηε δέζηε…..» (Π. 69).  

 Ενδιάμεζερ. 31 παηδηά ηα νπνία δελ δείρλνπλ όηη θαηαλννύλ ηε δηαζηνιή 

ηεο ζθαίξαο ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο. Πρ, «Κόιιεζε ε κπάια….. όηαλ ηε 

δεζηάλακε….. θόιιεζε ζηνλ θύθιν…. (Ε. Γηαηί θόιιεζε;). …….. Επεηδή 

δεζηάζεθε πνιύ» (Π. 66). «Όπσο ζαο ηόιεγα πξηλ… δελ ζα πεξάζεη όηαλ 

ην παξαδεζηάλνπκε… (Π. Γηαηί;). ………Γηαηί αθνύ θαίγεηαη δελ 

πεξλάεη» (S. 73). 

 

 



 Ανεπαπκείρ. Απαληήζεηο 12 παηδηώλ πνπ δειώλνπλ «δελ μέξσ» ή γηα 

θάπνηεο εληειώο αζαθείο απαληήζεηο. For example, «Αθνύ ην βάιακε εθεί 

δελ πεξλάεη…. (Ε. Όηαλ δνθίκαζεο όκσο πξηλ ην πέξαζεο….). Τν πέξαζα 

πξηλ αιιά ηώξα δε γίλεηαη… δελ πεξλάεη πάληα (Ε. Γηαηί;)…..δελ μέξσ» 

(Π. 61). 

 

 Τπίηη Φάζη: Πποβλέψειρ για ηη διάβαζη ηηρ ζθαίπαρ από ηο 

δακηύλιο μεηά ηην ψύξη ηηρ 

 
 Επαπκείρ. 35 παηδηά ήδε ρξεζηκνπνηνύλ ηθαλνπνηεηηθά έλαλ αληηζηξεπηό 

ζπιινγηζκό κε βάζε ηνλ νπνίν πξνβιέπνπλ ηε ζπζηνιή ηεο ζθαίξαο κε 

ηελ ςύμε. Πρ, «Αλ ηελ θξπώζνπκε; …… Θα πεξλάεη άκα 

μαλαθξπώζεη…… γίλεηαη πάιη κηθξόηεξε όπσο όηαλ ηελ πέξαζα εγώ… 

ζηελ αξρή» (Π. 9). «Θα πεξλάεη πάιη….γηαηί θξύσζε θαη είλαη πην κηθξή» 

(Π. 64).  

 



 

 

 Ενδιάμεζερ. Σηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάμακε ηηο απαληήζεηο 37 παηδηώλ 

ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη όηη ε ζθαίξα ζα πεξλά από ηνλ δαθηύιην κεηά ηελ 

ςύμε ηεο αιιά ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνην είδνο ζπζηνιήο. Πρ, 

«Θα πεξάζεη όηαλ μαλαθξπώλεη…….. είλαη θξύα ηώξα όπσο πξηλ…. (Ε: 

Γηαηί ηώξα ζα πεξάζεη;). …… όηαλ θξπώλεη πεξλάεη από ην δαρηπιίδη» (Π. 

53). 

 Ανεπαπκείρ. 15 παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

ςύμεο ηεο ζθαίξαο. Παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζηελ εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε πνπ πξνεγήζεθε θαη έηζη απαληνύλ όηη ε ζθαίξα δελ ζα πεξλά 

από ηνλ δαθηύιην. Αλάκεζά ηνπο δύν από απηά απάληεζαλ «δελ μέξσ». Πρ, 

«Τώξα δελ πεξλάεη… λα δνθηκάζσ; (Ε: Γηαηί ιεο όηη δελ πεξλάεη;). Αθνύ 

ην δνθηκάζαηε πξηλ θαη ηε ζηακάηεζε ην δαρηπιίδη…» (Π. 54). 
 

 



 Τέηαπηη Φάζη: Εκηιμήζειρ για ηη διάβαζη ηηρ ζθαίπαρ από ηο 

δακηύλιο μεηά ηην ψύξη ηηρ 
 Επαπκείρ. 52 παηδηά (παηδηά ηα νπνία έρνπλ ήδε ζπγθξνηήζεη ζηε ζθέςε 

ηνπο ην ζρήκα «ζέξκαλζε-δηαζηνιή / ςύμε-ζπζηνιή» θαη παηδηά ηα νπνία 

αλ θαη ζηελ πξνεγνύκελε θάζε πξνέβιεπαλ ζσζηά ηε δηάβαζε ηεο 

ζθαίξαο πνπ ςύρζεθε, έδηλαλ απαληήζεηο ρσξίο αλαθνξά ζηε ζπζηνιή ηεο 

ζθαίξαο). Πρ, «Πεξλάεη…… γίλεηαη πην κηθξή θαη πεξλάεη. (Ε. Γηαηί;). 

Όηαλ ηε βάιακε ζηε θσηηά κεγάισζε θαη όηαλ ηελ θξπώζακε γίλεηαη 

κηθξή» (Π. 30), «Νόκηδα όηη δελ ζα πεξάζεη αιιά….. βιέπσ…… (R. Γηαηί 

λνκίδεηο όηη ηώξα πέξαζε;). Μνπ θαίλεηαη γηαηί ην θξπώζαηε ζην λεξό…. 

όηαλ θξπώλεη…. ζαλ λα κηθξαίλεη θαη πεξλάεη» (Π. 24). 

 Ενδιάμεζερ. 28 απαληήζεηο ζηηο νπνίεο νη πεξηγξαθέο ηεο δηάβαζεο ηεο 

ζθαίξαο από ηνλ δαθηύιην ζπλδένληαη κε ηελ ςύμε αιιά όρη κε θάπνην 

είδνο αιιαγήο ζην κέγεζνο ηεο ζθαίξαο. Πρ, «Πεξλάεη ηώξα ε κπάια γηαηί 

θξύσζε… (Ε. Καη ηη έπαζε ε κπάια όηαλ θξύσζε;). …….. Καηάθεξε θαη 

πέξαζε» (Π. 33). «Όηαλ ην θξπώζαηε ηε κπάια… ηε ζθαίξα… βιέπνπκε 

πάιη πεξλάεη (Ε. Γηαηί;). Πεξλάεη γηαηί είλαη όπσο πξηλ αθνύ ηελ 

θξπώζακε» (Π. 73). 

 Ανεπαπκείρ. Πξόθεηηαη θαη εδώ γηα 7 απαληήζεηο ησλ παηδηώλ πνπ 

δειώλνπλ «δελ μέξσ» ή γηα θάπνηεο αζαθείο απαληήζεηο. Πρ, «Πεξλάεη αλ 

ην βάιεηο θαιά. (Ε. Γηαηί πξηλ δελ πεξλνύζε;). Δελ πέξλαγε πξηλ….. δελ ην 

βάδακε θαιά» (Π. 87). 

 


