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1.  ΠΕΡΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄70 οι ερευνητές έστρεψαν την προσοχή τους στην εκµαίευση 

και καταγραφή των ιδεών, εναλλακτικών απόψεων ή συλλήψεων (conceptions) των παιδιών 

για διάφορες επιστηµονικές έννοιες µέσα σε ένα πλαίσιο κονστρουκτιβισµού 

(constructivism), όπου η επιστηµονική γνώση θεωρείται ως ανθρώπινο κατασκεύασµα µε 

χαρακτήρα εικοτολογικό και προσωρινό (Carmichael et al. 1990, Pfundt & Duit 1998).  

∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στον ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα της γνώσης και στο πώς τα 

παιδιά κατασκευάζουν και ερµηνεύουν τον κόσµο γύρω τους.  Όµως, από κάποια στιγµή και 

µετά, δηµιουργήθηκαν εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε το πώς αλλάζουν αυτές οι απόψεις ή 

συλλήψεις των παιδιών, πόσο εύκολα ή δύσκολα αυτές αλλάζουν και µέχρι ποιο βαθµό.  

Επιπλέον, προκύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε το εάν οι αλλαγές γίνονται συνολικά ή 

αποσπασµατικά, εάν οι προηγούµενες και οι νέες συλλήψεις συνυπάρχουν ή όχι και πώς 

αυτές λειτουργούν ως ερµηνευτικά πλαίσια αναφοράς σε διαφορετικά συγκείµενα.   

Πολυάριθµες είναι επίσης και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της εννοιολογικής αλλαγής.  Η 

προσέγγιση των Pοsner et al. (1982) και η αναθεωρηµένη της έκδοση των Strike & Posner 

(1992) αποτελεί την πλέον κλασική στο πεδίο.  Όσοι όµως προσπάθησαν να µεταφέρουν 

στην πράξη τις τέσσερις συνθήκες που πρέπει να πληρούν οι έννοιες (δυσαρέσκεια, 

κατανόηση, αληθοφάνεια, γονιµότητα), µέσα στο µοντέλο της εννοιολογικής αλλαγής που 

προτείνουν, αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα.  Οι ίδιοι ασκούν κριτική στη θεωρία τους 

λέγοντας ότι ήταν πολύ γραµµική και ορθολογική, βασισµένη στην υπόθεση ότι οι µαθητές 

έχουν καλοδιαρθρωµένες απόψεις ή λανθασµένες συλλήψεις για τα περισσότερα θέµατα 

(Strike & Posner 1992).   

Οι Hewson & Hewson (1992) υποστηρίζουν ότι η εννοιολογική αλλαγή θα πρέπει να 

κατανοηθεί µέσα από την αλλαγή status που αποδίδεται σε µια συγκεκριµένη έννοια.  Η Chi 

(1992) κάνει µια διάκριση ανάµεσα σε µια µορφή φυσιολογικής (normal) εννοιολογικής 

αλλαγής και ριζοσπαστικής (radical) εννοιολογικής αλλαγής.  Η Carey (1991) και η 

Vosniadou (1994) αναφέρονται σε µία ασθενή αναδιοργάνωση µε στοιχεία κυρίως 
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εµπλουτισµού της υπάρχουσας γνώσης και σε µία ισχυρή αναδιοργάνωση µε στοιχεία 

αναθεώρησης της υπάρχουσας γνώσης και των ερµηνευτικών σχηµάτων.   

Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν κοινά 

σηµεία εκκίνησης αναφορικά µε το πώς συζητάνε τις «συλλήψεις των παιδιών» και την 

«εννοιολογική αλλαγή».  Τέτοια κοινά σηµεία είναι δυνατό να υπάρχουν παρά τις 

διαφοροποιήσεις στις επιστηµολογικές προσεγγίσεις που πλαισιώνουν τις διάφορες µελέτες.  

Έτσι, υπό µια διευρυµένη θεώρηση, η εννοιολογική αλλαγή φαίνεται να µπορεί να επιτευχθεί 

µε τρεις τρόπους: 

1. µε την απόκτηση νέων πληροφοριών (προσθήκη στην εσωτερική δοµή) 

2. µε την αναδιοργάνωση της υπάρχουσας γνώσης (αναδιοργάνωση κάποιου µέρους της 

εσωτερικής δοµής) 

3. µε τη µη θέαση κάποιων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της δοµής ως αξιόλογη µορφή 

γνώσης (απόρριψη κάποιου µέρους της εσωτερικής δοµής) και µε την αντικατάστασή 

τους από άλλα νέα, πιο πειστικά και γόνιµα. 

Μία ισχυρή µορφή εννοιολογικής αλλαγής στοχεύει στο να αλλάξει τις συλλήψεις των 

παιδιών για τον κόσµο και συχνά σχετίζεται µε αναδιοργάνωση, αναθεώρηση ή προσαρµογή 

νέων συλλήψεων στο ήδη υπάρχον σύστηµα ιδεών, απόψεων και γνώσης του παιδιού.  Μία 

τέτοια αλλαγή ενδέχεται να µη γίνεται πάντοτε µε ριζοσπαστικό ή επαναστατικό τρόπο, αλλά 

µπορεί να είναι µια βαθµιαία, εξελικτική αλλαγή στον τρόπο που το παιδί ανακατασκευάζει 

τις ιδέες του στην προσπάθεια να ερµηνεύσει τον κόσµο, µέσα από πιο προχωρηµένες 

εννοιολογικές κατασκευές.  Όπως υποστηρίζει και ο Duit (υπό έκδοση) δεν υπάρχει καµία 

µελέτη που να περιγράφει κάποια περίπτωση όπου οι προϋπάρχουσες συλλήψεις των παιδιών 

εξαλείφθηκαν εντελώς και αντικαταστάθηκαν από µια καινούρια ιδέα.  Στις περισσότερες 

καθηµερινές περιστάσεις της «σχολικής επιστήµης», µικρά και βαθµιαία βήµατα αλλαγής 

είναι το πιο πιθανό να συµβούν (Watts & Bentley 1987, Millar 1989).  Με αυτή την έννοια ή 

µάθηση ως εννοιολογική αλλαγή νοείται ως «µια αλλαγή στον τρόπο που βλέπουµε κάτι» 

(Marton 1990), µέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό και µη απειλητικό µαθησιακό περιβάλλον.  

Συχνά χρειάζεται να «κατασκευάζονται» ειδικές στρατηγικές διδασκαλίας και τεχνικές 

αξιολόγησης, καθώς επίσης να χρησιµοποιούνται αναλογίες και µοντέλα, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να εµφανισθεί στο προσκήνιο η εννοιολογική 

αλλαγή (Scott et al. 1992). 

2.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δει το ζήτηµα της εννοιολογικής αλλαγής µέσα από µια 

συνθετική προσέγγιση µε όλες τις συνεπακόλουθες δυσκολίες που απορρέουν από µια τέτοια 

θεώρηση.  Έτσι, επιχειρείται η διάγνωση και σύγκριση µιας εννοιολογικής κατάστασης των 
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παιδιών πριν και µετά από µια διδακτική παρέµβαση.  Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, τα οποία διαφαίνονται µέσα από τις απόψεις των συγκεκριµένων 

παιδιών, στο πλαίσιο αναφοράς της δύναµης της τριβής.  Η έρευνα αυτή θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως φαινοµενογραφική, µέσα σε µια δευτερογενή προοπτική, µε την έννοια ότι 

καταπιάνεται µε τις ιδέες των ανθρώπων για τον κόσµο, πώς δηλαδή τον κατασκευάζουν και 

τον ερµηνεύουν (Marton 1986, 1990).   

Κύρια µέθοδο εκµαίευσης των συλλήψεων των παιδιών αποτέλεσε η συνέντευξη.  Για τις 

συνεντεύξεις πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση χρησιµοποιήθηκε κάποια 

τροποποιηµένη µορφή της τεχνικής της «συνέντευξης πάνω σε συγκεκριµένες περιστάσεις» 

[Interview-About-Instances] (πρβλ. Gilbert et al. 1985).  Οι περιστάσεις αυτές 

απεικονίζονταν πάνω σε κάρτες, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο ως εναύσµατα για 

συζήτηση και µια επεξηγηµατική προσέγγιση διάφορων σχετικών φαινοµένων, µέσα στο 

πλαίσιο των εναλλακτικών συλλήψεων των παιδιών.  Με αυτή την έννοια, δεν 

χρησιµοποιήθηκαν ως καθοριστικές συνιστώσες για την ανίχνευση εναλλακτικών 

συλλήψεων µέσα στο διπολικό σχήµα του τι είναι ή τι δεν είναι τριβή, το οποίο σχετίζεται 

περισσότερο µε το αρχικό πλαίσιο αναφοράς της τεχνικής.  Οι κάρτες αποτελούνται από µια 

σειρά από γραµµικά σχέδια, τα οποία απεικονίζουν διάφορες περιστάσεις ή φαινόµενα που 

σχετίζονται µε την έννοια της τριβής [βιβλίο ή κουτί πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο, ποδήλατο ή 

σκέϊτµπορντ που κάνει επιβραδυνόµενη κίνηση και σταµατά, άνθρωπος που περπατά πάνω 

στο οδόστρωµα, παιδί που κάνει τσουλήθρα, κ.ά.] (πρβλ. Tsagliotis 1997).   

Οι συνεντεύξεις, και στις δύο φάσεις, είχαν ηµιδοµηµένη µορφή, ενώ συχνά οι 

συµµετέχοντες ακολουθούσαν τη ροή της συζήτησης, προκειµένου να διευκολυνθεί η 

εκµαίευση των εναλλακτικών συλλήψεων ή των επεξηγήσεων των παιδιών για κάθε 

περίσταση.  Συχνά επίσης γινόταν συζήτηση πάνω σε κάποια «εν δυνάµει» στοιχεία που 

υπήρχαν στις κάρτες προκειµένου να διερευνηθούν σε µεγαλύτερο βάθος οι απόψεις κάποιων 

παιδιών (π.χ. τι συµβαίνει εάν σηκώσουµε λίγο παραπάνω το κεκλιµένο τραπέζι και το βιβλίο 

αρχίσει να ολισθαίνει πάνω στην επιφάνειά του, πρβλ. Τsagliotis 1997). 

3.  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η διδακτική παρέµβαση κινείται µέσα σε ένα πλαίσιο κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης για 

τη διδασκαλία και τη µάθηση, µε χαρακτηριστικά εποικοδόµησης της γνώσης, µέσα από 

κατάλληλες διδακτικές ενέργειες, διερευνητικές διαδικασίες και πειράµατα, καθώς επίσης 

και µέσα από µια επεξηγηµατική διαπραγµάτευση των εννοιών και των φαινοµένων µε τη 

χρήση διδακτικών αναλογιών και µοντέλων (Scott et al. 1992, Ψύλλος et al. 1993).  Η 

διδακτική παρέµβαση έγινε σε ένα τµήµα της Ε΄ τάξης, σε ένα σχολείο της πόλης του 
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Ρεθύµνου, κατά τη διάρκεια δύο συνεχών δίωρων περιόδων, µέσα στο εργαστήριο του 

σχολείου, όπου συνήθως διδάσκεται το σχετικό µάθηµα.  Το κύριο µέρος της διδασκαλίας 

έγινε από το δάσκαλο της τάξης αφού είχε προηγηθεί συνεννόηση, συζήτηση και 

προσχεδιασµός µε τον ερευνητή.   

Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε µε τη συζήτηση της περίστασης µε το βιβλίο που παραµένει 

σταθερό πάνω σε ένα τραπέζι που το έχουµε σηκώσει από τη µια µεριά.  Εκµαιεύτηκαν έτσι 

κάποιες αρχικές ιδέες, απόψεις ή εναλλακτικές συλλήψεις των παιδιών για την τριβή και τα 

σχετικά φαινόµενα.  Αυτές οι απόψεις καταγράφηκαν σε µια αφίσα για να γίνουν 

περισσότερο έκδηλες και ακόµα έγινε µια ψηφοφορία για να αποκτήσουν κάποια σχετική 

αντιπροσωπευτικότητα ανάµεσα στα µέλη της µαθητικής κοινότητας.  Συζητήθηκαν επίσης 

και κάποιες άλλες περιστάσεις µέσα στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού (π.χ. ένα βιβλίο που 

σπρώχνεται πάνω σε ένα θρανίο, µετακινείται για λίγο και µετά σταµατά ή ακόµα και η 

κιµωλία που αφήνει το ίχνος της συρόµενη πάνω στην επιφάνεια του πίνακα).   

Στη συνέχεια έγιναν κάποια πειράµατα µε ξύλινα παραλληλεπίπεδα τα οποία σύρθηκαν πάνω 

σε διάφορες επιφάνειες (πλαστική φορµάικα, «ψιλό» και «χονδρό» γυαλόχαρτο).  Παρόµοια 

πειράµατα για τη µελέτη των φαινοµένων τριβής έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ιστορίας 

της επιστήµης από το Leonardo da Vinci, τον Amontons, ακόµα και από τον Coulomb (πρβλ. 

Tsagliotis 1997, κεφ. 2) αλλά επίσης προτείνονται, κατά κάποιο τρόπο, και από το σχολικό 

εγχειρίδιο.  Τα παιδιά εργάστηκαν κατά οµάδες, όπου κάθε οµάδα διερευνούσε διαφορετικές 

παραµέτρους του πειράµατος, οι οποίες σχετίζονταν µε τη µορφή των επιφανειών επαφής ή 

µε την ποσότητα των συρόµενων παραλληλεπιπέδων και τη σχετική δύναµη που χρειαζόταν 

για να αρχίσει η ολίσθηση πάνω στο τραπέζι.  Οι οµάδες κρατούσαν λεπτοµερείς σηµειώσεις 

από τους πειραµατισµούς τους µε ένα, δύο ή και τρία ξύλινα παραλληλεπίπεδα που 

προσπαθούσαν να σύρουν πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες.  Ο στόχος ήταν να 

ανακαλύψουν τα παιδιά τον πρώτο εµπειρικό νόµο της τριβής, δηλαδή ότι «είναι ανάλογη του 

βάρους του σώµατος που ολισθαίνει πάνω σε µια επιφάνεια» και εξαρτάται από το είδος των 

επιφανειών που τρίβονται.  Σε κάποια στιγµή παρουσιάστηκε από το δάσκαλο µια διδακτική 

αναλογία µε δύο τµήµατα ενός συναρµολογηµένου παζλ, που ήταν χωρισµένο οριζόντια στη 

µέση.  Τα τµήµατα αυτά τοποθετήθηκαν το ένα πάνω από το άλλο και στερεώθηκαν πάνω 

στον πίνακα, συµβολίζοντας δύο τραχείες επιφάνειες που έρχονται σε επαφή και 

διαπλέκονται «στα εξογκώµατα και στα βαθουλώµατά τους».  Αυτή η αναλογία αποσκοπούσε 

στο να αποτελέσει ένα ερµηνευτικό πλαίσιο αναφοράς για περιστάσεις στατικής τριβής και 

τριβής ολίσθησης.  ∆όθηκε έµφαση στην προσέγγιση της τριβής µέσα από την «τραχύτητα 

των επιφανειών» που έρχονται σε επαφή και τις οµοιότητές που αυτές έχουν µε τα δύο 

κοµµάτια του παζλ, όπου µπαίνουν το ένα µέσα στο άλλο και διαπλέκονται. 
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Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου έγινε κάποια συζήτηση πάνω σε εφαρµογές της 

δύναµης της τριβής στην καθηµερινή ζωή, όπως για παράδειγµα τα λάστιχα των αυτοκινήτων 

και των ποδηλάτων, τα παπούτσια που φοράνε οι άνθρωποι και το βάδισµα πάνω σε άσφαλτο 

ή σε πάγο, τα διάφορα λιπαντικά και η µείωση της τριβής κ.ά.  Έγινε επίσης µια πειραµατική 

επίδειξη µε ένα ξύλινο παραλληλεπίπεδο που σύρθηκε πάνω σε ένα τραπέζι µε 

διαφορετικούς προσανατολισµούς, χρησιµοποιώντας όµως την ίδια δύναµη έλξης.  Αυτό 

στόχευε στο να διερευνηθεί ο δεύτερος εµπειρικός νόµος της τριβής, δηλαδή ότι «δεν 

εξαρτάται από το εµβαδόν που έχει η επιφάνεια επαφής» των δύο σωµάτων.  Το πείραµα 

φάνηκε αρκετά αξιοπερίεργο στα παιδιά, που είχαν κάνει και διαφορετικές σχετικές 

προβλέψεις.  Μάλλον απρόσµενα όµως, η εξήγηση του φαινοµένου ήρθε από τα παιδιά, 

καθώς υποστήριξαν ότι «το παραλληλεπίπεδο δεν αλλάζει όταν του αλλάζουµε τη θέση του, 

παραµένει το ίδιο» και ακόµα «έχει το ίδιο βάρος το οποίο απλώνεται πάνω σε µια µικρότερη 

ή µεγαλύτερη επιφάνεια» (πρβλ. Tsagliotis 1997, κεφ. 5).  

4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να εκθέσουµε τρεις πτυχές εννοιολογικής αλλαγής, όπως αυτές 

προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση των δεδοµένων των συνεντεύξεων.  Στις 

συνεντεύξεις πριν τη διδακτική παρέµβαση φαίνεται να εµφανίζεται η ιδέα ότι «η δύναµη του 

βάρους» είναι η κύρια αιτία που συγκρατεί ακίνητα στη θέση τους τα διάφορα αντικείµενα, ή 

που επιβραδύνει την κίνησή τους.  Έτσι θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα παιδιά 

φαίνεται να αποδίδουν στη «βαρύτητα» ή στο «βάρος» κάποια «χαρακτηριστικά τριβής», 

προκειµένου να εξηγήσουν ή να ερµηνεύσουν διάφορα σχετικά φαινόµενα (π.χ. το σταθερό 

βιβλίο πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο ή το σταµάτηµα της κίνησης του ποδηλάτου).  Με αυτόν 

τον τρόπο φαίνεται να χρησιµοποιούν προϋπάρχουσες συλλήψεις µε τις οποίες αισθάνονται 

πιο άνετα προκειµένου να δηµιουργήσουν ερµηνευτικά σχήµατα ή τουλάχιστον φαίνεται να 

χρησιµοποιούν πιο οικία και καθηµερινή ονοµατολογία για να περιγράψουν τις ιδέες τους.  

Παρ’ όλα αυτά, η σύλληψη σχετικά µε τη λειτουργία της βαρυτικής δύναµης φαίνεται να 

συνεχίζει να υπάρχει και µετά τη διδακτική παρέµβαση, µε τη διαφορά ότι τα παιδιά της 

αποδίδουν ένα «βοηθητικό ρόλο» για τη «δηµιουργία» της δύναµης της τριβής.  Έτσι, τα 

αντικείµενα µοιάζουν «σα να κολλάνε» πάνω σε διάφορες επιφάνειες εξαιτίας της «δύναµης 

του βάρους», η οποία «πιέζει» µια επιφάνεια πάνω σε µια άλλη, βοηθώντας έτσι µε κάποιο 

τρόπο την τριβή.  Φαίνεται, δηλαδή, να διαισθάνονται ότι το βάρος δηµιουργεί την αναγκαία 

συνθήκη για να έρθουν σε επαφή δύο επιφάνειες και έτσι να επέλθει τριβή στην κοινή 

επιφάνεια επαφής.  Επιπλέον, τα παιδιά φαίνεται να βρήκαν έναν τρόπο για να συµφιλιώσουν 

την προϋπάρχουσα ιδέα τους για το ρόλο της βαρυτικής δύναµης στην περιγραφή και 
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επεξήγηση φαινοµένων τριβής, µε την προσέγγιση της τριβής µέσα από το πλαίσιο της 

«τραχύτητας των επιφανειών» που αποκτήθηκε µετά την διδακτική παρέµβαση. 

Στις συνεντεύξεις πριν τη διδακτική παρέµβαση τα παιδιά φαίνεται να υποστηρίζουν µια 

διαισθητική προσέγγιση σχετικά µε το «γράπωµα», «πιάσιµο» ή «κράτηµα» δύο αντικειµένων 

που είναι σε επαφή, η οποία σχετίζεται µε τη φύση των επιφανειών τους και χρησιµοποιείται 

ως επεξηγηµατικό πλαίσιο για την περιγραφή και αιτιολόγηση φαινοµένων τριβής (πρβλ. 

Stead & Osborne 1981).  Αυτές οι ιδιότητες που αποδίδονται στους παραπάνω όρους 

φαίνεται να διατηρούνται και να ενισχύονται µετά τη διδακτική παρέµβαση.  Η χρήση της 

αναλογίας του παζλ, µε την επακόλουθη περιγραφή της διαπλοκής της «τραχύτητας» των δύο 

επιφανειών ή «των εσοχών και των εξοχών» τους, φαίνεται να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο 

στη µοντελοποίηση ερµηνειών για φαινόµενα τριβής.  Έτσι, τα παιδιά τείνουν να εκφράζουν 

πιο ακριβείς περιγραφές και πιο γόνιµες επεξηγήσεις στις συνεντεύξεις µετά τη διδακτική 

παρέµβαση, χρησιµοποιώντας συλλήψεις σχετικές µε το «πιάσιµο», το «γράπωµα», το 

«τρίψιµο» ή τη «διαπλοκή» των επιφανειών ως εσωτερικά χαρακτηριστικά της τριβής.  

Έχουν έτσι κρατήσει την προηγούµενη άποψή τους για το «πιάσιµο» ή το «κράτηµα» ως ένα 

συχνά παρατηρούµενο φαινόµενο ή ιδιότητα επιφανειών που εφάπτονται, αλλά παράλληλα 

φαίνεται να ενσωµατώνουν σε αυτό νέα χαρακτηριστικά στοιχεία.  Επιπλέον, θα µπορούσε 

κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχουν πολλά ανθρωποµορφικά στοιχεία (πρβλ. Stead & Osborne 

1981) µέσα στις σηµασίες των λέξεων «γραπώνω», «πιάνω», «γαντζώνω», «κρατώ».  Αυτό 

φαίνεται να σχετίζεται µε την καθηµερινή εµπειρία της χρησιµοποίησης των χεριών για να 

κρατάµε τα πράγµατα δυνατά και να τα µετακινούµε µε έλεγχο.  Έτσι, φαίνεται να 

δηµιουργούνται ανθρωποµορφικές συλλήψεις για φαινόµενα τριβής που αναφέρονται, άµεσα 

ή έµµεσα, στην αίσθηση του «πιασίµατος», που σχετίζεται µε καθηµερινές ανθρώπινες 

δραστηριότητες.   

Αξίζει ακόµα να σηµειωθεί ότι κατά τις συνεντεύξεις πριν τη διδακτική παρέµβαση, τα 

παιδιά χρησιµοποίησαν τις λέξεις «πιάσιµο», «γράπωµα», ή ακόµα και «τρίψιµο» για να 

περιγράψουν διάφορες επιδράσεις των επιφανειών, χωρίς όµως να τους αποδίδουν 

χαρακτηριστικά µιας δύναµης (π.χ. τράβηγµα ή σπρώξιµο).  Μοιάζουν να είναι «φυσικές» 

ιδιότητες (Watts & Taber, 1996) των επιφανειών οι οποίες επιδρούν πάνω σε περιστάσεις 

τριβής ή τουλάχιστον χρησιµοποιούνται ως τέτοιες για να εξηγήσουν σχετικά φαινόµενα.  

Στις συνεντεύξεις µετά τη διδακτική παρέµβαση, οι ίδιες λέξεις συνεχίζουν να 

χρησιµοποιούνται, αλλά µοιάζουν να είναι συνώνυµες, σε κάποιο βαθµό, ή στενά 

συνδεδεµένες µε την έννοια της τριβής.  Έτσι, τα παιδιά φαίνεται να έχουν εµπλουτίσει τις 

σηµασίες αυτών των λέξεων και να έχουν επεκτείνει τις συνδηλώσεις τους ή τα πλαίσια 

αναφοράς τους.  Επιπλέον, η «τριβή» φαίνεται να έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά δύναµης 
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και δεν θεωρείται απλά µια «φυσική» ιδιότητα των επιφανειών που εφάπτονται.  Είναι όµως 

πιθανό αναφορές στην καθηµερινή γλώσσα και εµπειρία να αποτελέσουν για τα παιδιά µια 

πηγή σύγχυσης ή ένα «επιστηµολογικό εµπόδιο» (Bachelard 1938), ακόµα και µετά από µια 

διδακτική παρέµβαση (Sutton 1992). 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα παιδιά ενδέχεται να πειστούν να 

υιοθετήσουν µια καινούρια σύλληψη και να τη χρησιµοποιήσουν σε ένα συγκεκριµένο 

συγκείµενο, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι την ίδια στιγµή θα εγκαταλείψουν όλες τις 

προϋπάρχουσες συλλήψεις τους, ή ότι θα χρησιµοποιήσουν τη νέα σύλληψη σε όλα τα 

παρόµοια ή ελαφρά διαφοροποιηµένα συγκείµενα.  Συχνά τα παιδιά φαίνεται να 

συµφιλιώνουν παλιότερες συλλήψεις µε καινούριες επεκτείνοντας κάποια από τα 

χαρακτηριστικά τους, ή τις ενσωµατώνουν σε νέα ερµηνευτικά πλαίσια εµπλουτίζοντάς τις 

µε νέες ιδιότητες.  Φαίνεται ότι παίρνει κάποιο χρόνο για να γίνουν οι νέες συλλήψεις µέρος 

µιας «εννοιολογικής οικολογίας» του παιδιού και να έχουν µια γενικότερη χρήση (πρβλ. 

Toulmin 1972, Strike & Posner 1992).  Ενδέχεται συχνά να έχουµε την περίπτωση όπου µια 

νέα σύλληψη χρειάζεται να αναθεωρηθεί και να ανακατασκευαστεί αρκετές φορές µέσα από 

διαφορετικές περιστάσεις και για ένα παρατεταµένο διάστηµα χρόνου, µε ένα µάλλον 

εξελικτικό παρά επαναστατικό τρόπο. 
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