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Abstract: The aim of the research is the concurrent record of the teachers‟ perceptions of 

different disciplines, types of schools and levels of education, and to explore how 

fundamental concepts and laws of physics are approached. The survey involved 253 primary 

and secondary, both general and technological, education teachers from different disciplines. 

They responded to twelve True/False questions that referred to fundamental concepts and 

laws of Physics and focused on the conceptual understanding of the physics of everyday life. 

Teachers' performance reaches the high level of international research. The answers provided 

seem to be influenced by the description of the situation in the wording of the task as well as 

by the intuitive experiences of everyday life, resulting, in many cases, in responding based on 

the result of the actions rather than the laws of physics. 
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Πεπίληψη: ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξάιιειε θαηαγξαθή αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηχπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαη  ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ηεο θπζηθήο. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Απάληεζαλ ζε 

δψδεθα εξσηήζεηο, θιεηζηνχ ηχπνπ ηεο κνξθήο σζηνχ – Λάζνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο Φπζηθήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε 

ηεο θπζηθήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Οη επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη θνληά ζηα 

πςειά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ. Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ εθθψλεζε θαζψο θαη ηηο δηαηζζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο κε ζπλέπεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ιεηηνπξγνχλ βαζηδφκελνη ζην 

απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ θαη φρη ζην θπζηθφ λφκν. 

Λέξειρ Κλειδιά: Δθπαηδεπηηθνί, Φπζηθή, Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

1. Διζαγωγή 

Οη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ φρη κφλν κεηά ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη κεηά 
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ηελ ελειηθίσζή ηνπο, (Κφθθνηαο, 1998). ε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο γηα φιεο ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ππάξρεη 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λνεηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηελ αχμεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, (Κψηζεο, 2011; Gilbertetal., 1982), αιιά δελ 

εμαιείθεηαη αθφκε θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθή (Bernhard, 2000). 

Αθφκε θαη θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ καζήκαηα θπζηθήο θαζψο θαη θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ θαη 

θπζηθψλ ηκεκάησλ δελ θαηαλννχλ έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο θπζηθήο θαη δελ κπνξνχλ λα ηνπο 

εθαξκφζνπλ ζε θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, (Κψηζεο& ηχινο 2007; Halloun, 1998; 

Schoon&Boone, 1998).  Ζ ηζρχο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ζε ζπνπδαζηέο Παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ απνηππψλεηαη ζε έξεπλεο ησλ Καξαλίθα γηα ηα ζεξκηθά θαηλφκελα θαη Κψηζε  γηα 

δηάθνξα είδε δπλάκεσλ (Κψηζεο 2002; Καξαλίθαο 1996). Οη αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνπλ 

εμαξηψληαη απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο φπσο 

αλαθέξεη ν Thornton: «Οι ζσέζειρ πος αποδίδοςν οι θοιηηηέρ ζηη ζύνδεζη ηηρ δύναμηρ με ηην 

επιηάσςνζη και ηην ηασύηηηα ηος ζώμαηορ μποπεί να διαθέποςν ανάλογα με ηη καηάζηαζη πος 

βπίζκεηαι αςηό, δηλαδή αν είναι ακίνηηο ή αν κινείηαι. Το είδορ ηος ζώμαηορ, η πποέλεςζη ηηρ 

δύναμηρ και η πεπιγπαθόμενη από ηο ππόβλημα καηάζηαζη είναι δςναηό μεπικέρ θοπέρ να 

αλλάξοςν ηο είδορ ηηρ δύναμηρ πος απαιηείηαι για ηη ζςγκεκπιμένη κίνηζη. Επιπλέον μποπεί να 

επικπαηούν ηαςηόσπονα πεπιζζόηεπερ από μία ιδέερ». (Thornton, 1997) 

Γηαπηζηψλεηαη απφ έξεπλεο φηη αθφκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο, σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ζηελ ηάμε, (Taber&Tan, 2010; 

Bayraktar, 2009; Ginns&Watters, 1995), πνιιέο απφ ηηο νπνίεο γίλνληαη πηζαλψο ε αηηία γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ηνπο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αλάινγεο αληηιήςεηο, (Κψηζεο&Κνηζίλαο, 2011α,β,γ Novak, 2002; 

Κνπιατδήο, 2001; Pardhan&Bano, 2001;Cochran&Jones, 1998). Οη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απνηεινχληαη απφ έλα θξάκα  

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη δηαηζζεηηθήο θαζεκεξηλήο πιεξνθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί κνληέια 

θαη εμεγεί ηθαλνπνηεηηθά  ηα θπζηθά θαηλφκελα, (Dahletal., 2004; Mellado, 1997). 

Πξνβιήκαηα ζηε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαηέγξαςαλ 

έξεπλεο φπσο ηνπ Summers  θαη ηνπ  Κψηζε φπνπ ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα 

ηελ ίδηα ππφ εμέηαζε ηδηφηεηα κεηαβάιινληαη θαζψο επεξεάδνληαη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο 

εξψηεζεο, (Κψηζεο 2011; Summers 1992).  Ζ παγίσζε θαη ε έθηαζε ησλ ηδεψλ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή ψζηε λα νδεγήζεη ζε απνηπρία πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λέεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε αξθεηέο  δηαξζξσηηθέο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ θαη 

δελ έιαβαλ ππφςε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

(Μνινρίδεο, 2005; VanDrieletal., 2001; Arons, 1992).   

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηχπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ηεο θπζηθήο. 
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1.1 Γείγμα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ησλ λνκψλ Γξάκαο θαη Καβάιαο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο  νη 50 ήηαλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη, καζεκαηηθνί, πιεξνθνξηθνί), νη 54 ήηαλ 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ (θηιφινγνη, θηιφινγνη  μέλσλ γισζζψλ, ζενιφγνη), νη 120 δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο ζην ζρνιείν (κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη, 

ειεθηξνληθνί, δνκηθψλ έξγσλ) θαη 29 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο.  

ην Γξάθεκα 1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

θιάδσλ.  

 

Γπάθημα 1: Απιθμόρ εκπαιδεςηικών για κάθε ομάδα εκπαιδεςηικών κλάδων 

1.2 Δπωηημαηολόγιο 

Αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα φπσο ην 

θχιν ε ειηθία ν θιάδνο πνπ αλήθεη ε εηδηθφηεηά ηνπ θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηδάζθεη. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ δψδεθα εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, σζηνχ – Λάζνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο Φπζηθήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, Αθνξνχλ ηελ χιε  θπζηθήο Α 

Λπθείνπ  θαη πεξηέρνληαη ζε γλσζηά εξσηεκαηνιφγηα φπσο ην Force and Motion Conceptual 

Evaluation(Thornton & Sokoloff, 1998), Inventory of Basic Conceptions in Mechanics 

(Halloun, 2006) θαζψο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηνπ Κψηζε ην 2011.  

Οη  πξψηεο νρηψ απφ ηηο δψδεθα ζπλνιηθά εξσηήζεηο ηεο θπζηθήο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζσκάησλ. ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε θίλεζε ζηεξίδνληαη πνιιέο 

εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη γη‟ απηφ απνηεινχλ ηδηαίηεξν ηκήκα ζηηο αλαθνξέο ηεο 

50

54

120

29

Εκπαιδευτικοί  θετικών επιςτημών Εκπαιδευτικοί θεωρητικών επιςτημών

Εκπαιδευτικοί Λοιποί Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιασ
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Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Δπηζηήκεο (AAAS, 1993, 2009). Οη επφκελεο 

δχν εξσηήζεηο  ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο κάδαο θαη ηνπ βάξνπο πνπ δηαρεηξηδφκαζηε 

θαηά θφξνλ ζηε θαζεκεξηλή δσή ρσξίο λα γίλεηαη φκσο κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε θαη νξζή 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε. Οη δχν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ελέξγεηα πνπ 

απνηειεί πνιπδηάζηαην θαζεκεξηλφ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο, ζηε βάζε ησλ νξγαληθψλ 

κεηαηξνπψλ (δηαηξνθή θαη άζθεζε) αιιά θαη σο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Ζ ζέζε ηεο 

κεραληθήο ζεσξείηαη εμέρνπζα κεηαμχ ησλ άιισλ ηνκέσλ ηεο Φπζηθήο δηφηη νη ελ ιφγσ 

ηνκείο θαζνξίδνληαη απφ ηε κεραληθή ε νπνία νξίδεη ηνπο πξσηαξρηθνχο λφκνπο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη, ρσξίο ηνπο λφκνπο ηεο θίλεζεο, γηα παξάδεηγκα, δελ ζα ππήξρε θηλεηηθή ζεσξία 

ησλ αεξίσλ ή δελ ζα ππήξρε ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία (Carson&Rowlands, 2005). 

2. Αποηελέζμαηα 

Ο κέζνο φξνο νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θπζηθήο ήηαλ 

Μ=7,1 νξζέο απαληήζεηο κε ζθάικα (SE)=0,15  

H Δξψηεζε 1: «Έλα παηδί πεηάεη κηα πέηξα θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ. ε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θίλεζεο ηεο πέηξαο αζθείηαη ζε απηή κηα δχλακε θαηαθφξπθε κε θνξά πξνο ηα πάλσ», 

αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο θίλεζεο κε ηε δχλακε. Σν 65% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ 

νξζά, ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 92% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Οη 

ππφινηπνη ζεσξνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θίλεζε ηελ παξνπζία κηαο δχλακεο πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.  

ην γξάθεκα 2 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 1, ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ ρσξηζηά. 

 

Γπάθημα 2: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

O Van Heuvellen ζε έξεπλα κε θνηηεηέο παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ηερλνινγηθήο 
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θαηεχζπλζεο κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ζεκεηψλεη φηη 60% ησλ θνηηεηψλ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηδέα κηαο θεθηεκέλεο δχλακεο πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο, (Van 

Heuvellen 1991a) 

Οη ηξεηο επφκελεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην λφκν Γξάζεο – Αληίδξαζεο.  

ηελ Δξψηεζε 2: «Όηαλ έλα θνξηεγφ ζπξψρλεη θαη αξρίδεη λα θηλεί έλα κηθξφ 

αθηλεηνπνηεκέλν απηνθίλεην θάζε φρεκα αζθεί κηα δχλακε ζην άιιν, αιιά ην θνξηεγφ 

αζθεί κεγαιχηεξε», απαληνχλ νξζά 34% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ην 68% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Πνιινί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

αθνινπζνχλ  ηελ αξρή ηεο θπξηαξρίαο (Halloun&Hestenes  1985b) θαη ηζρπξίδνληαη φηη ην 

θνξηεγφ (αληηθείκελν κε ηε κεγαιχηεξε κάδα) αζθεί ηε κεγαιχηεξε δχλακε.     

ην γξάθεκα 3 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 2, ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γπάθημα 3: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ Δξψηεζε  3: «Μπνξνχκε λα πεξπαηάκε δηφηη καο ζπξψρλεη ην έδαθνο πξνο ηα εκπξφο», 

απαληνχλ νξζά 22% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 58% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 4 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 3,  ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γπάθημα 4: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ Δξψηεζε 4: «Χηππψ ην ρέξη κνπ ζην ηξαπέδη θαη πνλάσ δηφηη ην ηξαπέδη άζθεζε 

δχλακε ζε κέλα», απαληνχλ νξζά 77% ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε απηή ηελ εξψηεζε απαληνχλ 

νξζά ην 96% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 5 παξηζηάλνληαη ηα 

πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 4, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο 

θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γπάθημα 5: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

Ο Thorntonεπηζεκαίλεη φηη ε πεξηγξαθφκελε απφ ην πξφβιεκα θαηάζηαζε είλαη δπλαηφ 

κεξηθέο θνξέο λα αιιάμεη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, “ζηε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο δχλακεο κε 

ηελ θίλεζε ε πεξηγξαθφκελε απφ ην πξφβιεκα θαηάζηαζε είλαη δπλαηφ κεξηθέο θνξέο λα 

αιιάμεη ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε” (Thornton, 1997). Παξφκνηα 

πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Δπαγγεινπνχινπ & Μίρα γηα ηελ ηξηβή, φπνπ 
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ζεσξείηαη ε ηξηβή νιίζζεζεο κεγαιχηεξε φηαλ έλα ζψκα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν επίπεδν, 

δηφηη δπζθνιεχεη ε θίλεζή ηνπ, θαη κηθξφηεξε φηαλ θαηεβαίλεη ζην ίδην θεθιηκέλν επίπεδν 

(Δπαγγεινπνχινπ & Μίραο, 2011). 

ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 4 ηίζεηαη θαη ν παξάγνληαο έκςπρν θαη άςπρν ζψκα. Οη απαληήζεηο θαη 

ζηηο δχν δίλνληαη απφ ηε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε βάζε ηε βησκαηηθή ηνπο εκπεηξία 

θαη φρη ηνλ ηξίην λφκν ηνπ Newton. Σα άςπρα, φπσο ην ηξαπέδη, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

πφλν θαηά ηελ πξφζθξνπζε ηνπ ρεξηνχ καο (βησκαηηθά απνδεδεηγκέλν) φρη φκσο θαη ηελ 

θίλεζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ βαδίζκαηνο. Ζ πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία ηνπ βαδίζκαηνο 

απνδίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο κπτθέο ηθαλφηεηεο πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο αηηηάζεηο γηα ην 

θαηλφκελν, έηζη ε απνδνρή ηεο ψζεζεο απφ ην άςπρν έδαθνο ζαλ αηηία ηνπ βαδίζκαηνο είλαη 

κηθξή ζε αληίζεζε κε ηελ απιή δηαδηθαζία ηεο θξνχζεο ηνπ ρεξηνχ ζην ηξαπέδη φπνπ 

αηζζάλνληαη ηηο ζπλέπηεο απφ ην ρηχπεκα. 

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6 αλαθέξνληαη ζην λφκν ηεο αδξάλεηαο. ηελ εξψηεζε 5: «Έλα 

αεξνπιάλν πεηάεη επζχγξακκα θαη νξηδφληηα κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. Ζ ηηκή ηεο νξηδφληηαο 

δχλακεο ηνπ θηλεηήξα, πνπ ην ζπξψρλεη πξνο ηα εκπξφο, είλαη ίζε κε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

πνπ δξα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε», απαληνχλ νξζά 44% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ην 66% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 6 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 5, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γπάθημα 6: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ Δξψηεζε 6: «Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπξψρλσ έλα έιθεζξν γηα λα ζπλερίζεη λα θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε νξηδφληηα επίπεδε επηθάλεηα παγσκέλεο ιίκλεο ρσξίο ηξηβέο θαη 

αληηζηάζεηο», απαληνχλ νξζά 79% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην 96% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 7 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 6, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γπάθημα 7: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

Ζ αλαινγία ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ αζθνχκελε δχλακε δηαπηζηψλεηαη ζε έξεπλεο κε 

ζπνπδαζηέο δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθνχο 

(Sequeira&Leite, 1991; Mohapatra&Bhattacharyya, 1989; Osborne, 1984; Viennot, 1979). 

ηελ έξεπλα ησλ Mohapatra&Bhattacharyya ην 75% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ άζθεζε δχλακεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

κε ηε θίλεζε θαη κάιηζηα κε κέηξν αλάινγν κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο, 

(Mohapatra&Bhattacharyya, 1989). 

Οη Δξσηήζεηο 7: «Αλ ζπξψρλνπκε έλα έιθεζξν ζε νξηδφληηα επίπεδε επηθάλεηα παγσκέλεο 

ιίκλεο ρσξίο ηξηβέο θαη αληηζηάζεηο κε ζηαζεξή δχλακε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ θηλείηαη, 

ζα απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ αξρηθή» θαη 8: «Αλ ζπξψρλνπκε έλα 

έιθεζξν ζε νξηδφληηα επίπεδε επηθάλεηα παγσκέλεο ιίκλεο ρσξίο ηξηβέο θαη αληηζηάζεηο κε 

ζηαζεξή δχλακε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ θηλείηαη, ε ηαρχηεηά ηνπ ζα απμάλεηαη ζπλερψο κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ» αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν λφκν ηνπ Newton. ηελ 7 απαληνχλ νξζά 52% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην 86% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 8 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ 

εξψηεζε 7, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

θιάδσλ. 
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Γπάθημα 8: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ εξψηεζε 8 απαληνχλ νξζά 65% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 90% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σν πνζνζηφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ είλαη απμεκέλν ζηελ 

8 δηφηη ε δηαηχπσζε ηεο δελ έξρεηαη άκεζα ζε αληίζεζε κε ηελ ελαιιαθηηθή ηδέα ηεο 

αλαινγίαο ηεο ηαρχηεηαο κε ηε δχλακε. ην γξάθεκα 9 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 8, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γπάθημα 9: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

Σα απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν λφκν ηνπ Newton 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα δηεζλψλ εξεπλψλ φπνπ ε  ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο 

ζεσξείηαη αλάινγε κε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη ζε απηφ, επνκέλσο ηα ζψκαηα θηλνχληαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα φηαλ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δχλακεο θαη ηα ζψκαηα 
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επηηαρχλνληαη κφλν κε ηελ επίδξαζε δπλάκεσλ απμαλφκελνπ κέηξνπ, (Thornton, 1997; 

Champagneetal. 1980; Viennot, 1979). Μεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπγρένπλ 

ηηο έλλνηεο επηηάρπλζε θαη ηαρχηεηα ην νπνίν αθφκε θαη κεηά απφ ηε δηδαζθαιία 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ζην κάζεκα ηεο Δηζαγσγηθήο Φπζηθήο κε ρξήζε δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ 

θζάλεη ην 60%, (Thornton&Sokoloff  1990; Halloun&Hestenes, 1985b;). 

Οη εξσηήζεηο 9 θαη 10 ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ βάξνπο θαη ηεο κάδαο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά θαη αδηάθξηηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. ηελ 9: «Σν βάξνο ελφο 

ζψκαηνο είλαη ε κάδα ηνπ ζψκαηνο», απαληνχλ νξζά 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ 98% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηηο νξζέο. ην γξάθεκα 10 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 9, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γπάθημα 10: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ εξψηεζε 10: «Όηαλ είζαη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ζεθψλεηο κηα πέηξα κέζα ζην λεξφ, ην 

βάξνο ηεο πέηξαο παξακέλεη ην ίδην», απαληνχλ νξζά 39,5%, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην 

70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο δχν εξσηήζεηο πνπ απνδίδεηαη ζηελ επθνιία ηεο αλχςσζεο ηεο 

πέηξαο ζην λεξφ, ηελ ηαχηηζε ηνπ βάξνπο κε ηελ επθνιία, θαη ηελ παξάιεηςε ηεο άλσζεο σο 

δχλακε. ην γξάθεκα 11 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 

10, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γπάθημα 11: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ έξεπλα ηνπ Κψηζε, κε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην πνζνζηφ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηελ ίδηα εξψηεζε: «Όηαν είζαι ζηη θάλαζζα και ζηκώνειρ μια πέηπα μέζα από 

ηο νεπό, ηο βάπορ ηηρ πέηπαρ είναι: α) Μεγαλύηεπο ζηο νεπό  β) Μικπόηεπο ζηα νεπό  γ) Το 

ίδιο»,  αλέξρεηαη ζην 53%  (Κψηζεο 2011).  

Οη εξσηήζεηο 11: «Γχν αξζηβαξίζηεο ζεθψλνπλ ην ίδην βάξνο. Ο ςειφηεξνο μνδεχεη ηε 

κεγαιχηεξε ελέξγεηα» θαη 12: «Μηα γιάζηξα βξίζθεηαη ζην κπαιθφλη ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαη κηα 

δεχηεξε πέθηεη απφ ην κπαιθφλη ζαο. Καη νη δχν γιάζηξεο ζα έρνπλ ελέξγεηα.», αλαθέξνληαη 

ζηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο. ηελ 11  ην 82% απαληνχλ νξζά ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηελ έξεπλα ηνπ Κψηζε ζηελ ίδηα εξψηεζε: «Δύο απζιβαπίζηερ ζηκώνοςν ηο 

ίδιο βάπορ. Ποιορ ξοδεύει μεγαλύηεπη ενέπγεια;  α) Αςηόρ πος είναι πιο τηλόρ  β) Αςηόρ πος 

είναι πιο κονηόρ  γ) Το ίδιο και οι δύο» ήηαλ ρακειφηεξα ηνπ 62% γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο (Κψηζεο 2011).  ην γξάθεκα 12 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 11, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γπάθημα 12: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

ηελ 12 ην 62% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληνχλ νξζά. Σν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ επηζηεκψλ είλαη 90% θαη ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε. Ζ γιάζηξα πνπ 

πέθηεη έρεη εκθαλψο ελέξγεηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ιφγσ ηεο θίλεζεο ελψ απηή πνπ 

βξίζθεηαη ζην κπαιθφλη ζα απνθηήζεη κφλν αλ ηε ζπξψμεη θάπνηνο θαη πέζεη. ην γξάθεκα 

13 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 12, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γπάθημα 13: % ποζοζηά οπθών απανηήζεων για κάθε ομάδα 

Ζ αδπλακία  δηαρείξηζεο ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαηξνπψλ ηεο θαζψο 

θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαηαγξάθεηαη ζε δηεζλείο έξεπλεο (Schaffer, etal. 2009; 

Hobson 2004). ε έξεπλα ηνπ Κψηζε, ζε εξψηεζε κε παξφκνηα δηαηχπσζε: «Σε μια 

ποπηοκαλιά ένα ποπηοκάλι είναι πάνυ ζηο δένηπο κι ένα άλλο πέθηει. Ποιο από ηα δύο 
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ποπηοκάλια έσει ενέπγεια; Α) Αςηό πος πέθηει  β) Αςηό πος είναι ζηο δένηπο  γ) Και ηα δύο», 

ζεκεηψλνπκε παξαπιήζην πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ, 48,7%, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο, (Κψηζεο 2011). 

3. Σςμπεπάζμαηα 

Οη επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη θνληά ζηα πςειά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δηεζλψλ 

εξεπλψλ κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ απφ ζρνιέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ 

εθπαίδεπζε. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαγξάθνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ λφκνπ δξάζεο 

– αληίδξαζεο. Οη απαληήζεηο  γεληθφηεξα επεξεάδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ηηο δηαηζζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

ιεηηνπξγνχλ βαζηδφκελνη ζην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ θαη φρη ζηελ έλλνηα ή ην θπζηθφ 

λφκν. Ζ κεηαβνιή ζηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα 

έλλνηα ή λφκν καο νδεγεί ζηελ εδξαίσζε ηεο εληχπσζεο φηη ε επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη κε βάζε δεπηεξεχνληα ζηνηρεία απφ ηελ εθθψλεζε ηεο 

εξψηεζεο θαζψο θαη παξσζήζεηο απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα κε 

ζρεηίδνληαη κε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν ην λφκν ή ηελ έλλνηα πνπ απηή δηαπξαγκαηεχεηαη. 

ε δηεζλείο έξεπλεο κε καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο  αλαθέξεηαη ε ίδηα επηζήκαλζε γηα ηε 

κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηνλ ίδην λφκν ή έλλνηα αλάινγα κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ εθθψλεζε (Καξάνγινπ&Κψηζεο 2013; Κψηζεο 2011; 

Thornton 1997; Summers 1992).  

Ζ αλάδεημε παξφκνησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ζε κεγάιν θάζκα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ζηε δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο 

(εθπαηδεπηηθνί ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ) είηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηε θπζηθή ζηε 

δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο (εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ) ή αθφκε 

δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο (εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη εθπαηδεπηηθνί ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ) ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Γηδαζθαιίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ ζα πξνζθέξνπλ θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ επθαηξία λα αλαδηνξγαλψζεη θαη πνιιέο 

θνξέο λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο. 
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