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Περίληυη 
ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζακε ηελ επίδξαζε ησλ αλαινγηψλ ζηελ θαηαλφεζε επηζηεκνληθψλ 

κε-δηαηζζεηηθψλ εμεγήζεσλ κέζα απφ θείκελα. Σα θείκελα παξνπζίαδαλ ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε 

ηεο ελαιιαγήο κέξαο/λχρηαο είηε κε ηε ρξήζε αλαινγίαο (πεηξακαηηθή νκάδα) είηε ρσξίο (νκάδα 

ειέγρνπ). Τπνζέζακε φηη ε ρξήζε ηεο αλαινγίαο ζα ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο κε-

δηαηζζεηηθήο εμήγεζεο γηαηί παξνπζηάδεη έλαλ κε-νηθείν κεραληζκφ κέζα απφ έλα εμαηξεηηθά νηθείν 

πεδίν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεγαιχηεξε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, ιηγφηεξε παξαπνίεζε 

λνήκαηνο θαη πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο ζηνλ κεηαέιεγρν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνέιεγρν 

απφ ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  

 

Abstract 
In the present study we investigated the effects of analogies on children‟s understanding of scientific 

counter-intuitive explanations given in texts. The texts presented the scientific explanation of the 

day/night cycle with an analogy (experimental group) and without (control group). We expected that 

the use of the analogy would be more effective in understanding the scientific counter-intuitive 

explanation because it would present the unfamiliar mechanism through a familiar domain. The results 

showed better recall, fewer invalid inferences, and greater use of the scientific explanation from 

pretest to posttest for the children for the experimental group compared to the control group.  

 

 

1. Διζαγφγή  
 

Ζ ρξήζε ησλ αλαινγηψλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο έρεη δηεξεπλεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (βι. Clement 2013). Οη «δηδαθηηθέο» αλαινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηαζηεί κία κε-νηθεία έλλνηα ή εμήγεζε κέζσ κίαο άιιεο δνκηθά φκνηαο έλλνηαο ή 

εμήγεζεο ε νπνία πξνέξρεηαη απφ έλα εμαηξεηηθά νηθείν πεδίν. Γηα παξάδεηγκα ε έλλνηα ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα εμεγεζεί ζρεηηθά εχθνια κέζσ κίαο αλαινγίαο πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ξέεη ην λεξφ (Gentner & Gentner 1983). ηα πιαίζηα κίαο 

ηέηνηαο αλαινγίαο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα αληηζηνηρεί ζην ηξερνχκελν λεξφ, ηα θαιψδηα ζηνπο 

ζσιήλεο, νη κπαηαξίεο ζηα ληεπφδηηα, ε ηάζε ζηελ πίεζε, θαη νη αληηζηάζεηο ζηηο ζηελέο 

ζπζηνιέο ζηνπο ζσιήλεο. Απηφ πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ νη καζεηέο είλαη λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην ηξερνχκελν λεξφ, λα αληηζηνηρίζνπλ 

ηηο έλλνηεο θαη λα κεηαθέξνπλ απηέο απφ ην νηθείν πεδίν ζην πεδίν ζηφρν, πνπ είλαη απηφο 

πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί.  

Οη δηδαθηηθέο αλαινγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελλνηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ζε λέα πεδία θαη κπνξεί λα δψζνπλ ην έλαπζκα γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο νη αλαινγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κία 
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κέζνδνο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ 

αλαθάιπςε (Gentner & Markman 1994, Holyoak 1985, Vosniadou 1989). ηφρνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλαινγηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

κέζα απφ επεμεγεκαηηθά θείκελα ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ κε-δηαηζζεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο γηα ηελ 

ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο. 

 

Ο ξόινο ησλ αλαινγηώλ ζηελ δηδαζθαιία επηζηεκνληθώλ πιεξνθνξηώλ  

 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ρξήζε αλαινγηψλ ζηελ θαηαλφεζε επηζηεκνληθψλ 

εμεγήζεσλ (Chiu & Lin 2005, Clement 2013.). Σα απνηειέζκαηα θηλνχληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεχζπλζεηο. Κάπνηεο έδεημαλ φηη νη αλαινγίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο (Clement 1993. Gentner & Gentner 

1983). Άιιεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ φηη δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμεγήζεσλ απφ ηε ρξήζε ησλ αλαινγηψλ (Gilbert, 1989). 

Σέινο ππάξρνπλ άιιεο έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζηνηρεηνζεηνχλ φηη νη αλαινγίεο 

κεξηθέο θνξέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ επηπιένλ παξαλνήζεηο ζηνπο καζεηέο (Duit et al. 

2001).  

ε κία αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ε Dagher αλαθέξεη φηη «Οη αλαινγίεο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε κηθξέο αιιά ίζσο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ επηζηεκνληθώλ 

εμεγήζεσλ από ηα παηδηά... Τν λα πξνζδηνξηζηεί ν ξόινο απηώλ ησλ κηθξώλ αιιαγώλ ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρηθώλ επεμεγεκαηηθώλ δνκώλ είλαη εξώηεκα γηα κειινληηθή έξεπλα... 

Δίλαη αθόκα αζαθήο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο αιιαγήο πνπ 

ζεκεηώλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο αλαινγηώλ» (Dagher 1994). ηελ παξνχζα έξεπλα 

δηεξεπλήζθε ε ζπκβνιή ησλ αλαινγηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμεγήζεσλ θαη 

λα εμεηάζηεθε αλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρηθψλ επεμεγεκαηηθψλ 

δνκψλ.  

 

Γπζθνιίεο καζεηώλ ζηελ θαηαλόεζε επηζηεκνληθώλ πιεξνθνξηώλ 

 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζην ρψξν ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο γηα ηε Γε -κία ζθαίξα πνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ άμνλά ηεο θαη έηζη αιιάδεη απφ κέξα ζε λχρηα (Vosniadou & 

Brewer 1994). Φαίλεηαη πσο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο έρνπλ 

ήδε δηακνξθψζεη θάπνηεο δηαηζζεηηθέο εμεγήζεηο ησλ θαηλνκέλσλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία (Carey 1985, Gelman 1991, Wiser & Smith 2013). πλήζσο νη 

αξρηθέο δηαηζζεηηθέο εμεγήζεηο είλαη θαηλνκελνινγηθέο, γηα παξάδεηγκα γηα ηελ εξκελεία ηεο 

ελαιιαγήο κέξαο/λχρηαο βαζίδνληαη ζηελ θίλεζε θαη εμαθάληζε ηνπ ήιηνπ. Απηέο νη αξρηθέο 

δηαηζζεηηθέο εμεγήζεηο κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμεγήζεσλ, 

γηαηί δηαθέξνπλ δνκηθά απφ απηέο (Dole 2000, Kendeou & van den Broek 2005).  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κάζεζε απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο ηηο ειιείςεηο θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ αξρηθψλ επεμεγεκαηηθψλ δνκψλ ηνπο θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηελ πιεξφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ. χκθσλα κε ηελ θιαζηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κία αλαδηνξγάλσζε ησλ 

αξρηθψλ επεμεγεκαηηθψλ δνκψλ κε ηηο επηζηεκνληθέο.  

Όκσο, φηαλ νη καζεηέο εθηίζεληαη ζηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηαζθεπαζηηθνχο-πξνζζεηηθνχο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο 

επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο ζηηο ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ηνπο δνκέο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη 

παξαλνήζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή ζπλζεηηθψλ κνληέισλ (Vosniadou & Brewer 1992, 1994, 

Vosniadou, 2013).  
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ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζακε κία αλαινγία απφ έλαλ νηθείν ρψξν γηα λα 

παξνπζηάζνπκε ζε παηδηά δεκνηηθνχ ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε ηεο ελαιιαγήο κέξαο/λχρηαο 

κέζα απφ επεμεγεκαηηθά θείκελα. πγθεθξηκέλα ε αλαινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή 

ηνπ γχξνπ –«Ζ Γε γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο φπσο γπξίδεη ν γχξνο ζηε ζνχβια φηαλ 

ςήλεηαη.... Σν θσο ηνπ Ήιηνπ θσηίδεη δηαθνξεηηθφ κέξνο ηεο Γεο θάζε θνξά, φπσο θαη ε 

θσηηά ςήλεη δηαθνξεηηθφ κέξνο ηνπ γχξνπ.» Τπνζέζακε φηη ε αλαινγία ζα δηεπθφιπλε ηε 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο θαη αλαδφκεζεο ησλ αξρηθψλ 

εμεγήζεσλ, γηαηί ζα παξνπζίαδε ηελ λέα, κε-νθεία εμήγεζε κέζα απφ έλα νηθείν πιαίζην. 

 

2. Μεθοδολογία 

 

Σπκκεηέρνληεο 

 

πλνιηθά ζπκκεηείραλ 149 καζεηέο δεκνηηθνχ -81 ηεο 3
εο

 ηάμεο (κέζνο φξνο ειηθίαο: 8,9 

έηε) θαη 68 ηεο 5
εο

 ηάμεο (κέζνο φξνο ειηθίαο: 10,4 έηε). Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

καζεηέο ηξηψλ ζρνιείσλ ηεο Αζήλαο. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: νκάδα ειέγρνπ 

θαη πεηξακαηηθή νκάδα.  

 

Υιηθά 

 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θείκελα, ην έλα δφζεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ην άιιν ζηελ 

πεηξακαηηθή. Σν θείκελν ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ παξφκνην κε ην θείκελν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη έδηλε ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε ηεο ελαιιαγήο 

κέξαο/λχρηαο. Δμεγνχζε φηη αιιάδεη απφ κέξα θαη γίλεηαη λχρηα γηαηί ε Γε γπξίδεη γχξσ απφ 

ηνλ εαπηφ ηεο θαη φηη ην Φεγγάξη δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο. Σν 

θείκελν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο έδηλε ηελ ίδηα εμήγεζε θαη ηελ αλαινγία ηνπ γχξνπ. 

Δμεγνχζε φηη αιιάδεη απφ κέξα ζε λχρηα γηαηί ε Γε γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο φπσο 

γπξίδεη ν γχξνο ζηε ζνχβια φηαλ ςήλεηαη. Σν θείκελν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ ιίγν 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (186 ιέμεηο έλαληη 122 ιέμεσλ), αιιά θαη ηα δχν 

ήηαλ αληίζηνηρσλ αλαγλσζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ 

παηδηά 3
εο

 δεκνηηθνχ (Flesch index: θείκελν ρσξίο αλαινγία: 83.03, θείκελν κε αλαινγία: 

82.14)  

 

Γηαδηθαζία 

 

Όια ηα παηδηά αξρηθά, θαηά ηνλ πξνέιεγρν, απαληνχζαλ ζε έλα αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα 

εμεγήζνπλ ιεθηηθά θαη κε ζθίηζν πψο πηζηεχνπλ φηη αιιάδεη απφ κέξα θαη γίλεηαη λχρηα. 

Έπεηηα δηάβαδαλ έλα απφ ηα δχν θείκελα θαη ακέζσο κεηά έπξεπε λα γξάςνπλ φζεο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ απφ ην θείκελν πνπ δηάβαζαλ. Αθνχ απαληνχζαλ ζηελ 

εξψηεζε αλάθιεζεο, ζην ηέινο απαληνχζαλ μαλά ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ελαιιαγή 

κέξαο/λχρηαο παξέρνληαο ιεθηηθή εμήγεζε θαη ζθίηζν (κεηαέιεγρνο).  

 

Υπνζέζεηο 

 

Τπνζέζακε φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζα αλαθαινχζαλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζα παξαπνηνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην πεξηερφκελφ ηνπ θεηκέλνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπηπιένλ, πεξηκέλακε φηη νη καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ζα θαηαλννχζαλ θαιχηεξα ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 
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ελαιιαγήο κέξαο/λχρηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πξνρσξψληαο 

ζηελ θαηαζθεπή κνληέισλ πνπ ζα είλαη πην θνληά ζην επηζηεκνληθφ θαη πνπ ζα 

ραξαθηεξίδνληαη κε εζσηεξηθή ζπλέπεηα, αθνχ νη αιιαγέο ζα εληνπίδνληαη ηφζν ζε ιεθηηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ζθίηζνπ. 

 

3. Αποηελέζμαηα 

 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ πξνέιεγρν βαζκνινγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο κία θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο (0-10). H ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηνλ πξνέιεγρν δελ έδεημε δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο δχν νκάδεο (ειέγρνπ-πεηξακαηηθή) αιιά κφλν ειηθηαθέο δηαθνξέο 

[W(1,149)=5030.500;p<.001;ε
2
=0.543].  

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζακε ηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 

αλάθιεζεο. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηελ ηάμε (3
ε
*5

ε
) θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ (ρσξίο 

αλαινγία*κε αλαινγία) σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

γηα ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ [F(1,145)=4.605,p<.05;ε
2
=0.061] ππέξ ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ 

αλαινγία θαη γηα ηελ ηάμε [F(1,145)=12.404,p<.001;ε
2
=0.079] ππέξ ηεο 5εο ηάμεο. Σα 

κεγαιχηεξα παηδηά (ζπγθξηηηθά κε ηα κηθξφηεξα) θαη ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

(ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ) αλαθάιεζαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 
Πίνακας 1: Μέζνο φξνο αλαθιεζέλησλ πξνηάζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην είδνο θεηκέλνπ θαη ηελ ηάμε 

 

 3ε Σάμε 5ε Σάμε Μ.Ο. 

Mean Std. Error Mean Std. Error Mean Std. Error 

Οκάδα ειέγρνπ 

(ρσξίο αλαινγία) 

6.73 .53 8.54 .56 7.63 .38 

Πεηξακαηηθή νκάδα  

(κε αλαινγία) 

7.77 .54 9.90 .61 8.84 .41 

Μ.Ο. 7.25 .38 9.22 .41     

 

ηα θείκελα αλάθιεζεο κεηξήζακε ηα ζεκεία εθείλα, νπνχ νη πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ 

είραλ παξαπνηεζεί. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηελ ηάμε θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ σο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ 

[F(1,145)=3.944;p<.05;ε
2
=0.36] θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο 

δχν κεηαβιεηέο [F(1,145)=5.157;p<.05;ε
2
=0.54]. Όπσο αλακέλακε ηα παηδηά ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο παξαπνίεζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Απηή ε δηαθνξά είλαη πην ζεκαληηθή ζηελ 

πεξίπησζε ησλ παηδηψλ ηεο 3
εο

 ηάμεο. Σα παηδηά ηεο 3
εο

 απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ νδεγήζεθαλ 

ζε πεξηζζφηεξεο παξαπνηήζεηο λνήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ηεο 5
εο

 ηεο ίδηαο νκάδαο, 

ελψ δελ ππήξραλ ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ηα 

παηδηά ηεο 3
εο

 ηάμεο νθειήζεθαλ απφ ηελ αλαινγία. 

Οη παξαπνηήζεηο λνήκαηνο πνπ θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά θαηά ηελ αλάθιεζε ησλ θεηκέλσλ 

εληάρζεθαλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη ηα είδε παξαπνίεζεο λνήκαηνο αλά ειηθία θαη πεηξακαηηθή ζπλζήθε. ρεδφλ 

φια ηα παηδηά ηεο 3
εο

 ηάμεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ παξαπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ.  

Σα παηδηά θαη ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ αιιά θαη ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ 

ιαλζαζκέλα ηζρπξίζηεθαλ φηη ην Φεγγάξη εκπιέθεηαη ζηελ ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο. 

Πξφθεηηαη γηα κία παξαλφεζε πνπ έρεη εληνπηζηεί θαη ζηηο εμεγήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο ζε πξνεγνχκελεο αλαπηπμηαθέο έξεπλεο (Vosniadou & Brewer 1994). 
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Μάιηζηα είλαη κία παξαλφεζε ηελ νπνία δελ κπφξεζε ην θείκελν κε ηελ αλαινγία λα 

επεμεγήζεη.  

Τπήξμαλ θαη κεξηθά παηδηά απφ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πνπ αληηζηνίρεζαλ ιαλζαζκέλα ηελ 

αλαινγία θαη είπαλ φηη ν Ήιηνο γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο ν γχξνο. Μία εμέηαζε 

ζε βάζνο απηψλ ησλ θεηκέλσλ έδεημε φηη ηα παηδηά πνπ έδσζαλ ηέηνηνπ είδνπο απαληήζεηο 

είραλ δψζεη ζηνλ πξνέιεγρν αξρηθέο εμεγήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελδερνκέλσο λα κελ 

κπφξεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο δχν κεραληζκνχο.  

 
Πίνακας 2: Δίδε παξαπνηήζεσλ λνήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ αλάθιεζε ησλ θεηκέλσλ 

  

Δίδνο παξαπνίεζεο λνήκαηνο Οκάδα ειέγρνπ  

(ρσξίο αλαινγία) 

Πεηξακαηηθή νκάδα 

(κε αλαινγία) 

3
ε
 ηάμε 

(Ν=42) 

5
ε
 ηάμε 

(Ν=37) 

3
ε
 ηάμε 

(Ν=39) 

5
ε
 ηάμε 

(Ν=31) 

«Ο Ήιηνο πεγαίλεη ζηελ άιιε πιεπξά ηεο Γεο.» 5 2 - - 

«Ο Ήιηνο θξχβεη ην Φεγγάξη.» 3 - - - 

«Ο Ήιηνο θαη ην Φεγγάξη δελ παίδνπλ θαλέλα 

ξφιν ζηελ ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο.» 

2 - - - 

«Ζ Γε ζηξηθνγπξίδεη.» 5 1 - - 

«Ζ κία πιεπξά ηεο Γεο είλαη πξνο ηνλ Ήιην. Δθεί 

έρεη κέξα. Ζ άιιε είλαη πξνο ην Φεγγάξη. Δθεί 

έρεη λχρηα.» 

16 9 6 8 

Λάζνο αληηζηνίρηζε ηεο αλαινγίαο: «Ο Ήιηνο 

γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ ηνλ γχξν.» 

- - 5 1 

χλνιν παξαπνηήζεσλ λνήκαηνο 31 12 11 9 

χλνιν παηδηψλ πνπ παξαπνίεζαλ ην λφεκα ηνπ 

θεηκέλνπ 

29 (69%) 12 (32%) 10 (25%) 8 (25%) 

 

Σέινο, ζπγθξίλακε ηηο εμεγήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ελαιιαγή κέξαο/λχρηαο ζηνλ 

πξνέιεγρν θαη ηνλ κεηαέιεγρν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο (1-10). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν κε 

ηελ αλαινγία βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπο απφ ηνλ πξνέιεγρν ζηνλ κεηαέιεγρν 

[W(1,149)=3744.000;p<.001;ε
2
=0.366] (βι. Γξάθεκα 1). ηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ νη δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο απφ ηνλ πξνέιεγρν ζηνλ κεηαέιεγρν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο [W(1,149)=6695.000; n.s.].  
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Γράθημα 1: Μέζνο φξνο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε πξνέιεγρν θαη κεηαέιεγρν  

ζε ζπλάξηεζε κε ην είδνο θεηκέλνπ 

 
 

Μία πξνζεθηηθή καηηά ζηα απνηειέζκαηά καο έδεημε φηη ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ 

δηάβαζαλ ην θείκελν ρσξίο ηελ αλαινγία θαίλεηαη φηη πξνζπάζεζαλ λα αιιάμνπλ ηηο αξρηθέο 

ηνπο εμεγήζεηο ζηνλ κεηαέιεγρν, αιιά έδηλαλ εμεγήζεηο πνπ ζηεξνχληαλ επεμεγεκαηηθήο 

αμίαο –είηε έδηλαλ ειιεηπείο εμεγήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ιέγνληαο φηη ε Γε θηλείηαη ρσξίο φκσο 

λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη, είηε έδηλαλ κηθηέο κε-ζπλεθηηθέο 

εμεγήζεηο ιέγνληαο φηη θηλείηαη ε Γε αιιά ηαπηφρξνλα θηλείηαη ν Ήιηνο θαη ην Φεγγάξη. 

Δπίζεο ππήξραλ θαη παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ άιιαδαλ ηε ιεθηηθή ηνπο απάληεζε ζηνλ 

κεηαέιεγρν, αδπλαηνχζαλ φκσο λα αιιάμνπλ ην ζθίηζν ηνπο ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ιεθηηθήο εμήγεζεο, γεγνλφο πνπ νδεγήζε ζε κία αζπλέπεηα αλάκεζα ζε απηφ 

πνπ έιεγαλ θαη απηφ πνπ δσγξάθηδαλ (βι. Πίλαθαο 3). Σέηνηεο αζπλέπεηεο δελ βξέζεθαλ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν κε ηελ αλαινγία, 

ηα νπνία θαηά βάζε αληηθαζηζηνχζαλ ηελ αξρηθή ηνπο εμήγεζε κε κία ζπλεθηηθή 

επηζηεκνληθή ή ελαιιαθηηθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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Πίνακας 3: Παξαδείγκαηα αιιαγψλ απφ ηνλ πξνέιεγρν ζηνλ κεηαέιεγρν  

 

ηξάηνο, 3
ε
 ηάμε, Οκάδα ειέγρνπ (θείκελν ρσξίο αλαινγία) 

Πξνέιεγρνο Μεηαέιεγρνο 

 

 

«ηελ εκέξα είλαη θσηεηλά θαη ηελ λχρηα είλαη 

ζθνηεηλά. Σελ εκέξα είζαη μχπληνο θαη ηελ λχρηα 

θνηκάζαη.» 

 

«Ζ Γε γπξλάεη γχξσ-γχξσ θαη εθεί πνπ είλαη 

κέξα γίλεηαη λχρηα θαη εθεί πνπ είλαη λχρηα 

γίλεηαη κέξα.» 

 

Κσλζηαληίλνο, 3
ε
 ηάμεο, Πεηξακαηηθή νκάδα (θείκελν κε αλαινγία) 

Πξνέιεγρνο Μεηαέιεγρνο 

 

 

«Όηαλ ν Ήιηνο είλαη ςειά ζηνλ νπξαλφ, ε Γε 

γπξίδεη. Μεηά ν Ήιηνο θαηεβαίλεη θαη βιέπνπκε 

ην Φεγγάξη, θαη ηφηε γίλεηαη λχρηα.» 

 

«Ζ γε γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο θαη φπσο 

γπξίδεη ν Ήιηνο θσηίδεη ζην άιιν κέξνο, θαη ηφηε 

ζε καο γίλεηαη λχρηα. Ο Ήιηνο είλαη ζην ίδην 

κέξνο. Γελ θηλείηαη. Καη ην Φεγγάξη δελ παίδεη 

θαλέλα ξφιν.» 

 

4. Σσμπεράζμαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο. Σα παηδηά 

πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν κε ηελ αλαινγία κπφξεζαλ λα αλαθαιέζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν ρσξίο ηελ αλαινγία. Δπίζεο 

απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά θαη απφ ηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο 

παξαπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηάβαζαλ, αιιά ιηγφηεξεο παξαπνηήζεηο 

λνήκαηνο ζεκεηψζεθαλ ζηελ αλάθιεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ αλαινγία, θάηη πνπ ππνδειψλεη 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο ζηελ νκάδα ηεο αλαινγίαο.  

Γχν είλαη νη πηζαλνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο παξαπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ αλαινγία. Ο έλαο ιφγνο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αδπλακία ηεο αλαινγίαο λα εμεγήζεη ην ξφιν ηνπ θεγγαξηνχ ζηελ ελαιιαγή 

κέξαο/λχρηαο. Ο άιινο ιφγνο έγθεηηαη ζην ξφιν ηεο αξρηθήο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, ε νπνία 

κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλαινγίαο.  

Οη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο κε ηελ αλαινγία έδεημαλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο εμήγεζεο, θαζψο νδεγήζεθαλ ζηελ αλαδφκεζε ησλ αξρηθψλ εμεγήζεσλ ηνπο 

θαηαζθεπάδνληαο κνληέια πην θνληά ζην επηζηεκνληθφ, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα, αθνχ ε αιιαγή εληνπηδφηαλ φρη κφλν ζηε γξαπηή εμήγεζε αιιά θαη ζην ζθίηζν. Γελ 

ήηαλ αλάινγα ηα επξήκαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, φπνπ νη καζεηέο 

δελ αλαδηνξγάλσζαλ ηηο αξρηθέο ηνπο εμεγήζεηο αιιά πξνζπάζεζαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή πιεξνθνξία ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ή αιιάμαλ κφλν ηε ιεθηηθή 
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ηνπο εμήγεζε φρη φκσο θαη ην ζθίηζν, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ αδπλακία ηνπο λα 

αλαδηνξγαλψζνπλ ηα αξρηθά ηνπο κνληέια θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα λέν ζπλεπέο, ζπλεθηηθφ 

κνληέιν.  

Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε κέζα απφ 

θείκελα βαζίδεηαη θπξίσο ζε „ζπληεξεηηθνχο‟ κεραληζκνχο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ πξφζζεζε ή 

ηελ αθαίξεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία αζπλεπεηψλ ζηε γλσζηηθή βάζε νη νπνίεο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα δηνξζσζνχλ 

(Vosniadou 2013, Vosniadou & Brewer 1992, 1994). Φαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ αλαινγηψλ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ππνζηεξίδνληαο ηελ αξρηθή ππφζεζε φηη νη 

αλαινγίεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ κε-δηαηζζεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρηθψλ επεμεγεκαηηθψλ δνκψλ νδεγψληαο ζηε 

δεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ εμεγήζεσλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε θαηαλφεζε ηεο αλαινγίαο. Ζ 

αλαινγία πξέπεη λα είλαη απιή θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν πεδίσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη 

πξέπεη λα δειψλνληαη μεθάζαξα (Clement 2013, Glyn, 1991,. Orgill & Bodner 2004). Αθφκα 

θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο βέβαηα, ελδερνκέλσο ε αλαινγία λα κελ είλαη ηδηαηηέξσο 

απνηειεζκαηηθή αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνυπάξρνπζα γλψζε. Σέινο, 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ην είδνο ηεο εμήγεζεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί 

ζηνπο καζεηέο. Αλ ε πιεξνθνξία είλαη κε-δηαηζζεηηθή θαη θξίλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζρεδφλ 

απίζαλε, ηφηε ίζσο ε αλαινγία απφ κφλε ηεο λα κελ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμήγεζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλαινγίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε θείκελα ηα νπνία ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ εθαξκνζηκφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο 

εμήγεζεο (βι. Clement, 2013).  
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