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Περίληψη: Με ατοµικές συνεντεύξεις µε 9 µαθητές/τριες της Γ τάξης Λυκείου, που φοιτούσαν στην επιστηµονική 
κατεύθυνση σπουδών, επιχειρήθηκε να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις τους για τις µικροσκοπικές και 
µακροσκοπικές µεταβολές που σχετίζονται µε τα φαινόµενα της καύσης ταινίας µαγνησίου και της οξείδωσης ενός τεµαχίου 
σύρµατος χαλκού. Οι συνεντεύξεις έγιναν στο εργαστήριο της χηµείας και ο κάθε µαθητής καθοδηγήθηκε να προβλέψει και 
να εξηγήσει τα αποτέλεσµα της θέρµανσης, στη φλόγα λύχνου Bunsen, ενός τεµαχίου χαλκού και ύστερα ενός τεµαχίου 
ταινίας µαγνησίου. Μετά από κάθε πείραµα ο µαθητής/τρια έπρεπε να περιγράψει και να εξηγήσει τις µεταβολές που 
παρατηρούσε. Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν τη διατήρηση της µάζας, τη δυνατότητα αναγωγής του χαλκού, 
καθώς και τις µεταβολές ενέργειας που συνόδευαν τα δύο φαινόµενα. Οι εξηγήσεις των µαθητών/τριών έπρεπε επίσης να 
δικαιολογηθούν µε αναφορά στις µεταβολές που σχετίζονται µε τα δοµικά συστατικά της ύλης (µόρια ή άτοµα). Η ανάλυση 
των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι µαθητές/τριες είχαν περιορισµένη κατανόηση των σχετικών φαινοµένων και γενικότερα της 
έννοιας της χηµικής αντίδρασης. Και όταν ακόµα περιέγραφαν τα φαινόµενα µε "επιστηµονική γλώσσα," οι περισσότεροι 
δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσουν τις χηµικές από τις φυσικές µεταβολές και αρκετοί θεωρούσαν τα φαινόµενα αυτά ως 
ενδόθερµες αντιδράσεις. Οι ενεργειακές µεταβολές σε καµία περίπτωση δε συσχετίστηκαν µε τη διάσπαση των δεσµών και 
τη δηµιουργία νέων. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά και την ιδιαίτερη σηµασία της οξείδωσης/καύσης θα συζητηθούν 
συγκεκριµένες προτάσεις σε σχέση µε τα αναλυτικά προγράµµατα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που πρέπει να 
υιοθετούνται Οι προτάσεις αυτές πηγάζουν από τη θεώρηση της µάθησης ως διαδικασίας οικοδόµησης γνωστικών δοµών και 
όχι ως διαδικασίας διανοµής πληροφοριών. Θα τονιστεί ιδιαίτερα η σηµασία της ανάληψης ερευνητικού ρόλου από τους 
εκπαιδευτικούς.  
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Abstract: Nine twelfth-grade students attending the science section of the upper secondary school in Cyprus were 
individually interviewed in an attempt to investigate the extent of their understanding of the macroscopic and microscopic 
changes associated with the process of oxidation/combustion as well as the nature of the process as an exothermic reaction. 
Each student was instructed to firstly heat a piece of copper wire and, secondly, a piece of magnesium strips. Following each 
experiment, the student was then asked to describe and explain the outcome of the experiment in terms of both the 
macroscopic and microscopic changes associated with it. Questions were also raised concerning the conservation of mass, the 
reduction of copper oxide (how can we get back copper?), and the energy transformations due to bond braking and reforming. 
The results of the analysis showed that the students had limited understanding of the oxidation of copper, the combustion of 
magnesium and the chemical reactions in general. Even when they described the phenomena in scientific terms, many could 
not differentiate physical from chemical changes and considered the oxidation of copper and the combustion of magnesium 
to be endothermic rather than exothermic reactions. Taking into consideration the results of the study and the importance of 
oxidation and combustion as biological processes and as basic concepts in chemistry, and even physics, recommendations 
related to curriculum and teaching are presented. These recommendations stem from the point of view of learning as a 
construction process rather than a process of information delivery. The need to encourage action research and employ 
teaching interventions that facilitate students' conceptual understanding and development is also addressed.  
 
Keywords: Students' conceptions, teaching interventions, conceptual change, constructivism 

Εισαγωγή 
Η ερευνητική κατεύθυνση που υιοθετεί το οικοδοµιστικό µοντέλο έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε 
παγκόσµια κλίµακα. Μερικοί ερευνητές (Solomon, 1994) διετύπωσαν µάλιστα την άποψη ότι η κατεύθυνση 
αυτή της έρευνας εξάντλησε τις δυνατότητές της και ότι αδυνατεί να τροφοδοτήσει τις ερευνητικές προσπάθειες 
µε νέες ιδέες. Εκδηλώνεται όµως σταδιακά ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον για την ερευνητική αυτή κατεύθυνση, 
που αποσκοπεί όχι απλά στον εντοπισµό και την καταγραφή εναλλακτικών ιδεών, αλλά στη διερεύνηση του 
µηχανισµού της εννοιολογικής αλλαγής και των µεταβλητών που την επηρεάζουν. Για παράδειγµα, στο 
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Ηνωµένο Βασίλειο είναι θεσµικά απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί όχι µόνο να ενηµερώνονται, κατά την 
προϋπηρεσιακή κατάρτισή τους, για τη διαθέσιµη βιβλιογραφία που ασχολείται µε τις εναλλακτικές αντιλήψεις 
των µαθητών/τριών, αλλά και να συνυπολογίζουν τις αντιλήψεις αυτές στη µαθησιακή διαδικασία (Taber, 
2001). ∆εν υιοθετείται φυσικά η άποψη ότι ο µηχανισµός της εννοιολογικής αλλαγής (ασύµφωνα γεγονότα, 
γνωστικές συγκρούσεις κ.α.) αποτελεί καθολικό και µοναδικό µηχανισµό προώθησης της µάθησης και 
ανάπτυξης γνωστικών δοµών.   
Η απαίτηση αυτή διαµηνύει σαφώς ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εµβαθύνουν στη βιβλιογραφία και να 
µελετούν όσα είναι γνωστά για τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/τριών και τις διαδικασίες πρόκλησης 
γνωστικών συγκρούσεων µε στόχο τη σταδιακή εννοιολογική αλλαγή και ανάπτυξη των µαθητών/τριών. Αυτή 
όµως η προσδοκία δε φαίνεται να υλοποιείται, αφού είναι διαπιστωµένο ότι η ερευνητική µαρτυρία δύσκολα 
µεταφράζεται σε ανάλογη σχολική πρακτική. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει µια "συστηµική αποτυχία" που 
προσδιορίζεται από την αποτυχία εφαρµογής των πορισµάτων της έρευνας σύµφωνα µε τις προσδοκίες και τις 
συστάσεις των ερευνητών (de Jong, 2000).  
Μια στρατηγική για αποφυγή της συγκεκριµένης κατάστασης αποτελεί ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µικρής 
κλίµακας "ερευνών δράσης," όπου ερευνητές και εκπαιδευτικοί εργάζονται συνεργατικά για αποκάλυψη των 
εναλλακτικών ιδεών µε τις οποίες οι µαθητές/τριες προσέρχονται στις σχολικές τάξεις ή εκείνες τις οποίες 
οικοδοµούν ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην αισιόδοξη προοπτική ότι, µε 
τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα ευαισθητοποιηθούν για την πραγµατικότητα που επικρατεί στις σχολικές 
τάξεις και τα πραγµατικά αποτελέσµατα των διδακτικών τους προσεγγίσεων. Επέκταση της προσδοκίας αυτής 
είναι η πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί θα αποφεύγουν στη συνέχεια την παροχή ή διανοµή έτοιµης 
κονσερβοποιηµένης γνώσης στους µαθητές/τριες τους και θα αναλαµβάνουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
µαθησιακών δραστηριοτήτων που ευνοούν την εννοιολογική ανάπτυξη των µαθητών/τριών.  
Η παρούσα έρευνα ήταν εναρµονισµένη µε το πνεύµα της συνεργασίας ερευνητών και εκπαιδευτικών και την 
προοπτική αξιοποίησης της συνεργασίας αυτής για το σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
παρεµβάσεων µε στόχο την εννοιολογική ανάπτυξη των µαθητών/τριών. Η κοινή αυτή προσπάθεια 
αποσκοπούσε στη διερεύνηση της κατανόησης της καύσης/οξείδωσης και των µακροσκοπικών και 
µικροσκοπικών µεταβολών που σχετίζονται µε τα φαινόµενα αυτά ή το φαινόµενο της αναγωγής. Αποσκοπούσε 
επίσης να εξετάσει την κατανόηση των µαθητών/τριών για τις ενεργειακές µεταβολές που συνοδεύουν το 
φαινόµενο της οξείδωσης/καύσης ως χηµικού ή βιολογικού φαινοµένου. 

Μεθοδολογία 
Μια τάξη µαθητών/τριών της Γ Λυκείου της επιστηµονικής κατεύθυνσης σπουδών, που διδάκτηκε το µάθηµα 
της Χηµείας από τον ένα συγγραφέα της παρούσας εργασίας, χωρίστηκε σε τρεις ίσες οµάδες µε βάση τις 
επιδόσεις της προηγούµενης σχολικής χρονιάς στο µάθηµα της Χηµείας (χαµηλή, µέση και υψηλή επίδοση). 
Από την κάθε οµάδα επιλέγηκαν µε τυχαίο τρόπο τρεις µαθητές/τριες και πραγµατοποιήθηκε ύστερα µε κάθε 
µαθητή κλινική συνέντευξη, που έγινε στο εργαστήριο Χηµείας. Από τον κάθε µαθητή ζητήθηκε αρχικά να 
προβλέψει και να εξηγήσει τα αποτέλεσµα της θέρµανσης, στη φλόγα λύχνου Bunsen, ενός τεµαχίου χαλκού και 
ενός τεµαχίου ταινίας µαγνησίου. Οι προβλέψεις έπρεπε να περιγράφουν τις µεταβολές που θα συνέβαιναν και 
να τις εξηγούν τόσο µακροσκοπικά όσο και µικροσκοπικά. Ζητήθηκε ύστερα από κάθε µαθητή να εκτελέσει 
διαδοχικά τα πειράµατα αυτά, και να περιγράψει και να εξηγήσει τις µικροσκοπικές και µακροσκοπικές 
µεταβολές που τα συνοδεύουν. Οι κύριες ερωτήσεις, που υποβλήθηκαν στους µαθητές/τριες, αφορούσαν τις 
µεταβολές µάζας των δύο αρχικών µετάλλων και τις µεταβολές των ιδιοτήτων τους, την αναγωγή του οξειδίου 
του χαλκού (πώς ήταν δυνατό να ξαναπάρουµε χαλκό;) και τις ενεργειακές µεταβολές που συνοδεύουν τα 
φαινόµενα. Με διάφορες ερωτήσεις γινόταν προσπάθεια να εξηγηθούν οι αλλαγές αυτές µε βάση τη δοµή της 
ύλης και τη συµπεριφορά των δοµικών της συστατικών. Οι κλινικές συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και, αφού 
αποµαγνητοφωνήθηκαν, αναλύθηκαν λεπτοµερώς. ∆ύο συνεντεύξεις που έγιναν στην αρχή, µε µαθητές/τριες 
άλλης τάξης, αξιοποιήθηκαν για τον προσεκτικό σχεδιασµό και την απλοποίηση των υπόλοιπων συνεντεύξεων. 
Οι ερευνητές, και ιδιαίτερα η εκπαιδευτικός που δίδαξε το µάθηµα της Χηµείας στην τάξη αυτή, είχαν αρχικά 
υψηλές προσδοκίες για την κατανόηση των φαινοµένων αυτών από τους µαθητές/τριες και πίστευαν ότι οι 
ερωτήσεις που σχεδιάστηκαν, µετά τις δύο πιλοτικές κλινικές συνεντεύξεις, ήταν απλές και εύκολες για τους 
µαθητές/τριες.  
Οι µαθητές/τριες είχαν µελετήσει τα φαινόµενα καύσης και οξείδωσης σε διάφορες σχολικές τάξεις και είχαν 
εκτελέσει πειράµατα καύσης/οξείδωσης τόσο µε µέταλλα όσο και µε αµέταλλα. Οι αντιδράσεις 
καύσης/οξείδωσης µελετήθηκαν και στα µαθήµατα Βιολογίας ως διαδικασίες µε τις οποίες οι οργανισµοί 
εξασφαλίζουν ενέργεια από τις τροφές. Οι ίδιες διαδικασίες µελετήθηκαν επίσης στη Φυσική για την εξήγηση 
της κίνησης οχηµάτων µε καύση υγρών καυσίµων. Οι µαθητές/τριες της επιστηµονικής κατεύθυνσης σπουδών 
αφιερώνουν αρκετό χρόνο γα τη µελέτη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις οξείδωσης του χαλκού 
και καύσης του µαγνησίου, και τα αντίστοιχα πειράµατα, αποτελούν διδακτέα ύλη τόσο στην Α όσο και στη Β 
τάξη της επιστηµονικής κατεύθυνσης του Λυκείου.  

 201



Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται περιληπτικά οι απαντήσεις των µαθητών/τριών στις ερωτήσεις της συνέντευξης. 
Οι 9 µαθητές/τριες, ανάλογα µε την επίδοσή τους στη Χηµεία από την προηγούµενη σχολική χρονιά, 
σηµειώνονται ως µαθητές/τριες χαµηλής επίδοσης (ΧΕ), µέσης επίδοσης (ΜΕ) και υψηλής επίδοσης (ΥΕ).  

 
Μαθητές/τριες  

Θέµα της Ερώτησης  
ΥΕ1 ΥΕ2 ΥΕ3 ΜΕ1 ΜΕ2 ΜΕ3 ΧΕ1 ΧΕ2 ΧΕ3

Πρόβλεψη οξείδωσης του Cu Ο Λ Λ Ο Ο Ο Ο Λ Ο 
Πρόβλεψη καύσης του Mg  Ο Λ Ο Ο Λ Λ Ο Λ Λ 
Ορισµός της οξείδωσης  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Εξήγηση χηµικής αντίδρασης Λ Ε Λ Ε Λ Λ Λ Λ     Ε 

Οξείδωση Cu 
Εξώθερµη αντίδραση 
Εξήγηση 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

Καύση Mg  
Εξώθερµη αντίδραση 
Εξήγηση 

 
Ο 
Λ 

 
Ο 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Ο 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Λ 
Λ 

 
Ο 
Λ 

Μεταβολή µάζας κατά την 
οξείδωση του Cu  

 
Ο 

 
Ο 

 
Ο 

 
Ο 

 
E 

 
M 

 
M 

 
Ο 

 
M 

Μεταβολή µάζας κατά την καύση 
του Mg 

 
M 

 
Ο 

 
Ο 

 
Ο 

 
E 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

Αναγωγή CuO Λ Λ Λ Λ Λ Ο Λ Ο Λ 
Σηµείωση: O = Ορθή απάντηση, Λ = Λανθασµένη απάντηση, Ε =Ελλειπής απάντηση, Μ = Μεγαλύτερη µάζα  

 
Πίνακας 1: Απαντήσεις των Μαθητών/τριών στις Ερωτήσεις της Συνέντευξης 

 
Οξείδωση/ καύση ως χηµικές µεταβολές 

       

Μερικοί µαθητές/τριες δεν ήταν σε θέση να προβλέψουν ορθά την οξείδωση του χαλκού (3)  και την καύση του 
µαγνησίου (3), όταν θερµαίνονται στη φλόγα λύχνου Bunsen, παρόλο που είχαν διδαχτεί και εκτελέσει τα 
αντίστοιχα πειράµατα. Η µόνη µεταβολή που προέβλεπαν ήταν η αύξηση της θερµοκρασίας και πιθανή τήξη 
ανάλογα µε το σηµείο τήξης του µετάλλου. Αντίθετα, όλοι οι µαθητές/τριες έδιναν ορθό ορισµό της καύσης (ή 
της οξείδωσης) εξηγώντας ότι, κατά τα φαινόµενα αυτά, τελικά θα σχηµατιστεί ένα οξείδιο του µετάλλου. ∆εν 
επιχειρήθηκε διαφοροποίηση της καύσης από την οξείδωση, αφού αυτό δεν ήταν ανάµεσα στους στόχους της 
έρευνας. 
Οι εξηγήσεις όµως των µαθητών/τριών για τις δύο αντιδράσεις έδειχναν ότι οι πραγµατικές αντιλήψεις τους για 
τη χηµική αντίδραση δεν αντιστοιχούσαν µε τις λεκτικές εξηγήσεις και τους ορισµούς που διατύπωναν. Στην 
προσπάθειά τους να εξηγήσουν τις δύο αντιδράσεις µε βάση τα δοµικά συστατικά της ύλης, έξι (6) από τους 
µαθητές/τριες έδωσαν λανθασµένες ερµηνείες και οι απαντήσεις των άλλων τριών (3) δεν ήταν πλήρεις. Οι 
απαντήσεις των µαθητών/τριών έδειχναν καθαρά ότι απέκτησαν εκτεταµένη δηλωτική γνώση, µε 
αποµνηµόνευση πολλών πληροφοριών, που δε συνοδευόταν όµως µε εννοιολογική κατανόηση των φαινοµένων 
που περιέγραφαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις κατανοούσαν τη χηµική µεταβολή ως διαδικασία όπου τα 
διάφορα µόρια προστίθενται ή συνδυάζονται για το σχηµατισµό νέων µορίων, χωρίς όµως να µεταβάλλονται οι 
χαρακτηριστικές τους ιδιότητες (Valanides, 2000a, 2000b). Αυτή η αντίληψη διατυπώθηκε ξεκάθαρα από δύο 
µαθητές/τριες µε υψηλή επίδοση που συµµετείχαν στην έρευνα. Οι απαντήσεις τους περιείχαν και σηµαντικά 
λάθη για τον τρόπο σχηµατισµού των οξειδίων χαλκού ή µαγνησίου. 
Ερευνητής (Ε): Τι πραγµατικά συνέβη και σχηµατίστηκε οξείδιο του χαλκού; YE2: Το οξυγόνο προστέθηκε στο 
χαλκό. Ε: Τι εννοείς λέγοντας προστέθηκε; ΥΕ2: Ένα άτοµο χαλκού και ένα άτοµα οξυγόνου έρχονται σε επαφή 
και σχηµατίζουν δεσµό, αφού το άτοµο του οξυγόνου προσφέρει δύο ηλεκτρόνια (!!) στο άτοµο του χαλκού. Ε: 
Ποιες είναι οι ιδιότητες του µαύρου στρώµατος που σχηµατίζεται; ΥΕ2: Οι ιδιότητες του χαλκού και του 
οξυγόνου σε συνδυασµό. 
Ε: Τι σηµαίνει για εσένα ο χαλκός οξειδώθηκε; ΥΕ1: Εννοώ ότι ο χαλκός καλύφθηκε από οξυγόνο. Ε: Ναι, αλλά 
τι ακριβώς συµβαίνει; ΥΕ1: Ο χαλκός αντιδρά µε το οξυγόνο και σχηµατίζει οξείδιο του χαλκού. 
Ενεργειακές µεταβολές κατά την οξείδωση του χαλκού και την καύση του µαγνησίου
Η πλειοψηφία των µαθητών/τριών, παρόλο που είχαν µελετήσει τις ενεργειακές µεταβολές οι οποίες 
συνοδεύουν το σχηµατισµό και τη διάσπαση των δεσµών, δεν ήταν σε θέση να συνδέσουν τις ενεργειακές 
µεταβολές, που συνόδευαν τα φαινόµενα, µε τη διάσπαση των δεσµών και τη δηµιουργία νέων. Όλοι οι 
µαθητές/τριες πίστευαν ότι κατά τη δηµιουργία του οξειδίου του χαλκού απαιτείται απορρόφηση ενέργειας, και 
η αντίδραση θεωρήθηκε ενδόθερµη µε βάση την παρατήρηση ότι χωρίς θέρµανση δε θα γίνει αντίδραση και δε 
θα σχηµατιστεί οξείδιο του χαλκού. Οι αντιλήψεις τους έδειχναν ότι η απορρόφηση ενέργειας ήταν απαραίτητη 
(α) για να λιώσει ο χαλκός, αφού το λιώσιµο θεωρήθηκε απαραίτητο για να γίνεται η αντίδραση, (β) για να 
αυξήσει την κινητική ενέργεια των δοµικών συστατικών της ύλης (ατόµων ή µορίων) του χαλκού ή να 
χαλαρώσει τις δυνάµεις µεταξύ τους, ώστε να διευκολυνθεί η αντίδρασή τους µε το οξυγόνο ή (γ) για να 
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διασπάσει το µόριο του οξυγόνου σε άτοµα, τα οποία στη συνέχεια θα σχηµατίσουν δεσµούς µε τα δοµικά 
συστατικά του χαλκού (µόρια ή άτοµα).  
Στην πλειοψηφία τους, οι µαθητές/τριες θεωρούσαν ότι ο χαλκός και το µαγνήσιο αποτελούνται από µόρια και 
ότι στις χηµικές αντιδράσεις µόνο το ένα από τα αντιδρώντα σώµατα είναι δραστικό, το µέταλλο ή το οξυγόνο, 
ενώ οι επιστηµονικές αντιλήψεις ερµηνεύουν τη χηµική αντίδραση ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ 
ισοδύναµων µερών. Το απόσπασµα από µια κλινική συνέντευξη, που ακολουθεί, είναι χαρακτηριστικό των 
απόψεων των µαθητών/τριών.  
Ερευνητής (Ε): Τι σηµαίνει έγινε αντίδραση µεταξύ χαλκού και οξυγόνου; ΥΕ1: Μήπως το οξυγόνο επηρεάζει 
το χαλκό; Ε: Τι εννοείς; ΥΕ1: Το οξυγόνο επηρεάζει τις ιδιότητες του χαλκού, αλλάζει το χαλκό σε άλλη ουσία, 
ή το οξυγόνο συνδυάζεται µε το χαλκό.  
Το έντονο λευκό φως, που δηµιουργούσε η καύση του µαγνησίου, είχε ως αποτέλεσµα τέσσερις (4) από τους 
µαθητές/τριες να υποστηρίξουν ότι η αντίδραση σχηµατισµού οξειδίου του µαγνησίου ήταν µια εξώθερµη 
αντίδραση, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν ότι η αντίδραση ήταν ενδόθερµη. Οι εξηγήσεις 
που έδιναν δεν ήταν διαφορετικές από αυτές που πρότειναν για την αντίδραση χαλκού και οξυγόνου. Οι 
τέσσερις (4) µαθητές δεν ήταν όµως σε θέση να κατανοήσουν το σχηµατισµό ιοντικού δεσµού µεταξύ οξυγόνου 
και µαγνησίου, που ήταν σταθερότερος από τους δεσµούς οι οποίοι υπήρχαν πριν, µε αποτέλεσµα την 
απελευθέρωση ενέργειας που συνόδευε την εξώθερµη αντίδραση. Αντίθετα, επέµεναν ότι η θερµότητα που έδινε 
η φλόγα ήταν η βασική αιτία για τις αντιδράσεις µεταξύ µετάλλου (χαλκού ή µαγνησίου) και οξυγόνου, διότι το 
οξείδιο σχηµατίζεται µόνο όταν θερµανθεί το µέταλλο. Είναι φανερό ότι οι µαθητές/τριες δεν ήταν σε θέση να 
χρησιµοποιήσουν το επιστηµονικό πλαίσιο, το οποίο υποστηρίζει ότι οι δεσµοί που σχηµατίζονται είναι 
σταθερότεροι από αυτούς που έχουν διασπαστεί και ότι οι χηµικές αντιδράσεις δεν υλοποιούνται µε εξωτερικές 
παρεµβάσεις.  
Η προσεκτική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών έδειξε ότι δεν είχαν οικοδοµήσει ένα ενιαίο εννοιολογικό 
πλαίσιο για τις χηµικές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν σε έννοιες και πληροφορίες που ήταν 
ασύνδετες και αφορούσαν κυρίως παρατηρήσιµες πτυχές των φαινοµένων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι 
µαθητές/τριες έδιναν αντιφατικές ερµηνείες. Οι κύριες αντιλήψεις των µαθητών/τριών µπορούν να περιγραφούν  
συνοπτικά µε τα ακόλουθα: 
Μερικοί µαθητές/τριες δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τις διαφορές µεταξύ χηµικών και φυσικών 
φαινοµένων. Αδυνατούσαν εποµένως να αντιληφθούν ότι η χηµική µεταβολή προϋποθέτει διάσπαση και 
ανασχηµατισµό δεσµών, µε τη συµµετοχή πλήθους µορίων, που οδηγεί σε µετασχηµατισµούς της ύλης σε 
εντελώς διαφορετικές ουσίες µε διαφορετικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες. 
Η πλειοψηφία των µαθητών/τριών δε συσχέτιζε τις ενεργειακές µεταβολές, που συνοδεύουν µια χηµική 
αντίδραση µε τη διάσπαση και ανασχηµατισµό δεσµών, αφού, κατά τις αντιλήψεις τους, και η διάσπαση και η 
δηµιουργία δεσµών απαιτούν κατανάλωση ενέργειας και δε σχετίζονται µε την απελευθέρωση ενέργειας σε µια 
εξώθερµη χηµική µεταβολή. 
∆ε συσχέτιζαν την ενέργεια, που ελευθερώνεται ή δεσµεύεται σε µια χηµική µεταβολή, µε τη ενέργεια των 
δεσµών των αντιδρώντων και των προϊόντων µιας χηµικής µεταβολής. 
Χρησιµοποιούσαν τις έννοιες άτοµα και µόρια ως συνώνυµες χωρίς καµία διαφοροποίηση µεταξύ τους. 
Θεωρούσαν, για παράδειγµα, ότι τα µέταλλα (χαλκός και µαγνήσιο) αποτελούνται από µόρια.  
Μεταβολές µάζας κατά την οξείδωση του χαλκού και την καύση του µαγνησίου       
Οι περισσότεροι µαθητές/τριες διατύπωναν ορθές περιγραφές και ορισµούς για τα φαινόµενα της καύσης του 
µαγνησίου και της οξείδωσης του χαλκού, και εξηγούσαν ορθά το ρόλο του οξυγόνου. Παρόλα αυτά, µερικοί 
δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τις µεταβολές της µάζας που συνοδεύουν τα φαινόµενα αυτά και οι 
απαντήσεις τους έδειχναν ότι δεν κατανοούσαν τη διατήρηση της µάζας στις χηµικές µεταβολές. Αντίθετα 
µάλιστα από τις λεκτικές περιγραφές τους, τρεις (3) µαθητές/τριες υποστήριξαν ότι η µάζα των οξειδίων χαλκού 
ή µαγνησίου (CuO ή MgO) θα ήταν µικρότερη από την αντίστοιχη µάζα του µετάλλου (Cu ή Mg), ενώ ένας 
υποστήριξε ότι η µάζα των οξειδίων θα ήταν ίση µε την αντίστοιχη µάζα του µετάλλου. ∆ύο (2) άλλοι 
µαθητές/τριες (ΥΕ1 και ΧΕ2) υποστήριξαν επίσης ότι η µάζα του οξειδίου του µαγνησίου θα ήταν ίση µε την 
αρχική µάζα του µαγνησίου και εξήγησαν µε διάφορους τρόπους την άποψή τους αυτή.  
 
Οι ερµηνείες που έδωσαν για τις απαντήσεις τους ήταν σαφώς επηρεασµένες από τις συγκεκριµένες και 
παρατηρήσιµες µεταβολές που συνόδευαν τα φαινόµενα και ασύµφωνες µε τις αποδεκτές χηµικές ερµηνείες των 
φαινοµένων. Η µείωση, για παράδειγµα, της µάζας µετά την οξείδωση/καύση αποδιδόταν είτε στην 
αντικατάσταση ατόµων του µετάλλου µε ελαφρότερα άτοµα οξυγόνου, είτε στα αποτελέσµατα της 
καύσης/οξείδωσης που συνήθως "καταστρέφει" τα υλικά µετετρέποντάς τα σε στάκτες ή "εξαφανίζοντάς" τα. 
Ενδεικτικά των αντιλήψεων αυτών είναι τα αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις µε τρεις µαθητές/τριες. 
 
Ερευνητής (Ε): Αν συγκρίνουµε τη µάζα του σύρµατος του χαλκού πριν τη θέρµανση και µετά, ποιο νοµίζεις θα 
είναι το αποτέλεσµα; ΧΕ1: Μετά τη θέρµανση η µάζα θα είναι µικρότερη. Ε: Πώς όµως δικαιολογείται αυτό; 
Ποιες αλλαγές γίνονται; XE1: Αρχικά υπήρχε µόνο χαλκός, ενώ τώρα υπάρχει και οξυγόνο και το οξυγόνο δεν 
είναι τόσο βαρύ όσο ο χαλκός. Το οξυγόνο είναι αέριο και είναι ελαφρότερο. Μόρια … ίσως άτοµα του 
οξυγόνου αντικαθιστούν άτοµα του χαλκού. Ε: Τι υπάρχει τώρα στην επιφάνεια του σύρµατος του χαλκού; ΧΕ1: 

 203



Υπάρχει οξείδιο του χαλκού και για αυτό είναι µαύρο. Ε: Ωραία, αλλά γιατί να είναι µικρότερη η µάζα; ΧΕ1: 
∆ιότι υπάρχει οξυγόνο που έχει µικρότερη µάζα.  
 
Ερευνητής (Ε): Γιατί νοµίζεις ότι η µάζα θα είναι µικρότερη µετά τη θέρµανση του σύρµατος του χαλκού; ΜΕ3: 
Kάποια µάζα του χαλκού έχει καεί… η θέρµανση έκαψε το χαλκό και τον εξαφάνισε. E: Τι εννοείς µε αυτό; 
Εξαφανίζεται πράγµατι ο χαλκός επειδή τον θερµαίνοµε; ΜΕ3: Οχι, αλλά µετατρέπεται σε κάτι άλλο που 
µεταβιβάζεται στην ατµόσφαιρα. 
 
Ερευνητής (Ε): Ας υποθέσουµε ότι ζυγίζαµε την ταινία µαγνησίου πριν τη θέρµανση και µετά ζυγίζαµε το λευκό 
στερεό (οξείδιο του µαγνησίου όπως είπες) που παίρνουµε. Ποιο νοµίζεις θα ήταν το αποτέλεσµα; ΜΕ3: Η µάζα 
του οξειδίου του µαγνησίου θα ήταν µικρότερη. E: Γιατί όµως; Πώς εξηγείται αυτό; ΜΕ3: Επειδή το µαγνήσιο 
κάηκε και µέρος του…. εξαφανίστηκε στον αέρα.  
 
Μια µαθήτρια (ΧΕ2), µε βάση τις παρατηρήσεις της κατέληξε στο συµπέρασµα ότι “η πυκνότητα του οξειδίου 
του µαγνησίου φαίνεται να είναι µικρότερη, και εποµένως και η µάζα θα είναι µικρότερη”. Η µαθήτρια αυτή δε 
συσχέτιζε τη µάζα ενός υλικού τόσο µε την πυκνότητα όσο και µε τον όγκο που η ουσία καταλαµβάνει και 
κατέληγε σε ένα συµπέρασµα στο οποίο χρησιµοποιούσε τη µάζα ως συνώνυµο της πυκνότητας.  Ένας άλλος 
µαθητής (ΧΕ2) πίστευε ότι µετά τη θέρµανση δεν παίρνουµε µόνο το λευκό στερεό (οξείδιο του µαγνησίου) 
αλλά και "κάτι αέριο" που διοχετεύεται στον αέρα. Οι απόψεις αυτές φαίνεται ότι πηγάζουν από παρατηρήσεις 
καύσης διάφορων υλικών, που γίνονται στην καθηµερινή ζωή, και υποστηρίζουν ότι η καύση συνοδεύεται 
πάντοτε µε έκλυση αερίου(ων).    
 
Ερευνητής (Ε): Γιατί νοµίζεις ότι η µάζα είναι τώρα (µετά την καύση της ταινίας µαγνησίου)  µικρότερη; ΧΕ2: 
Το προϊόν ζυγίζει λιγότερο. Πολά άτοµα µαγνησίου αντέδρασαν µε το οξυγόνο και δεν υπάρχουν πλέον στο 
τελικό προϊόν. E: Πού βρίσκονται όµως τώρα; ΧΕ2: Είναι στον αέρα. Ε: Πώς όµως συνέβηκε αυτό; ΧΕ2: 
Πρόσεξα ότι η φλόγα ήταν τόσο …. λαµπερή και νοµίζω ότι αυτό οφείλεται στην αντίδραση του µετάλλου µε το 
οξυγόνο ... και µετά ... τα αέρια από την καύση µεταβιβάστηκαν στον αέρα.  
 
Ένας άλλος µαθητής (ΜΕ2) επέµενε, αφού παρατήρησε τις µεταβολές που έγιναν µετά τη θέρµανση του 
µετάλλου (χαλκού και µαγνησίου) ότι η µάζα δε θα άλλαζε. Ο µαθητής εξήγησε µε σωστό τρόπο τις χηµικές 
µεταβολές που έγιναν, αλλά ήταν φανερό ότι αναµετάδιδε πληροφορίες που αποστήθισε, χωρίς να κατανοεί τις 
αλλαγές που παρατηρούσε. Αγνοούσε ακόµα τη συµµετοχή του "αόρατου" οξυγόνου στη διαδικασία αυτή και 
ερµήνευε το µαύρο χρώµα στην επιφάνεια του χαλκού ως αποτέλεσµα του καπνού της φλόγας και ότι 
επικάλυπτε το χαλκό εξωτερικά, χωρίς όµως να τον επηρεάζει. Ο ίδιος µαθητής θεωρούσε την καύση του 
µαγνησίου ως φυσική µεταβολή, όπου η θέρµανση απλά άλλαζε τη φυσική εµφάνιση του µετάλλου.  
 
Ερευνητής (E): Νοµίζεις ότι η µάζα του σύρµατος του χαλκού, πριν και µετά τη θέρµανση, θα είναι 
διαφορετική; ΜΕ2 :  Όχι, θα είναι η ίδια. ∆εν έχω δει τίποτε να φεύγει από αυτό. Ε: Πού βρέθηκε όµως το µαύρο 
στρώµα πάνω στο χαλκό; Αν υποθέσουµε ότι µετακινώ αυτό το µαύρο στρώµα από την επιφάνεια του χαλκού, 
θα αλλάξει νοµίζεις η µάζα; ΜΕ2 : Η µάζα θα είναι η ίδια, δε θα είναι διαφορετική. Το µαύρο χρώµα είναι απλά 
µια αλλαγή στο χρώµα, που είναι αποτέλεσµα της φλόγας ή του καπνού. 
 
Ερευνητής (E): Αν συγκρίνεις τη µάζα της ταινίας µαγνησίου µε τη µάζα αυτού του υλικού (MgO), ποιο 
νοµίζεις θα είναι το αποτέλεσµα; ΜΕ2 : Οι δύο µάζες θα είναι οι ίδιες. E: Μπορείς να µου εξηγήσεις γιατί; ΜΕ2: 
Η µάζα διατηρείται … απλά διατηρείται. E: Ναι, αλλά µου είπες ότι παρατηρήθηκε ένα φαινόµενο, που το 
ονόµασες καύση του µαγνησίου. ΜΕ2 : Ναι, αυτό είπα, αλλά βλέπεις… το µαγνήσιο µετατράπηκε σε "στάκτες," 
εννοώ αυτό το λευκό υλικό. Είναι µια αλλαγή στη φυσική του εµφάνιση, αλλά δεν αλλάζει η µάζα του. 
Αναγωγή του οξειδίου του χαλκού   
Όλοι οι µαθητές/τριες διατύπωσαν σωστούς ορισµούς της οξείδωσης και αναγωγής και τη σχέση µεταξύ τους. 
Αρκετοί από αυτούς έγραφαν σωστά και τις απαραίτητες αντιδράσεις οξείδωσης του χαλκού και καύσης του 
µαγνησίου συµπληρώνοντας µε επιτυχία και τους συντελεστές των αντιδράσεων. Όταν όµως ρωτήθηκαν κατά 
πόσο ήταν δυνατό να ξαναπάρουµε από το οξείδιο καθαρό χαλκό, µόνο δύο από αυτούς εισηγήθηκαν την 
"αφαίρεση" του οξυγόνου µε κάποιο τρόπο και µόνο ο ένας έδωσε ικανοποιητική εξήγηση για τον τρόπο 
αφαίρεσης του οξυγόνου (αναγωγή). ∆ύο άλλοι µαθητές/τριες εισηγήθηκαν αντικατάσταση του χαλκού µε άλλο 
πιο δραστικό µέταλλο, ενώ οι υπόλοιποι υποστήριζαν ότι οι χηµικές µεταβολές δεν είναι αντιστρεπτές ή 
πρότειναν πολύπλοκες διαδικασίες βασισµένες σε χηµικές αντιδράσεις που είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν, 
όπως προκύπτει από το ακόλουθο απόσπασµα από µια συνέντευξη. 
 
Ερευνητής (E): Υπάρχει τρόπος να πάρουµε ξανά το χαλκό από το οξείδιό του; ΥΕ1: Πρέπει να ξεχωρίσουµε τις 
δύο ουσίες (χαλκό και οξυγόνο) ... µπορούµε να προσθέσουµε στο οξείδιο διάλυµα NaOH.. έτσι θα πάρουµε 
Cu(OH)2…. Προσθέτοντας µετά HNO3, θα πάρουµε Cu(NO3)2, που είναι ιοντικό διάλυµα, και προσθέτοντας 
νερό, µπορούµε να πάρουµε ξανά χαλκό.  
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Συµπεράσµατα και Συζήτηση 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δείχνουν ξεκάθαρα ότι η κατανόηση των εννοιών της οξείδωσης και 
αναγωγής και η συσχέτισή τους εµπεριέχουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί, 
συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων ή οι υπηρεσίες ανάπτυξης προγραµµάτων αντιλαµβάνονται. ∆ιαφαίνεται 
ακόµα ότι η διδασκαλία στη µέση εκπαίδευση δε συµβάλλει στην εννοιολογική κατανόηση των θεµάτων που 
διδάσκονται, αφού οι µαθητές/τριες οικοδοµούν τις έννοιες της οξείδωσης και αναγωγής και την έννοια της 
χηµικής αντίδρασης γενικότερα µε ιδιαίτερους προσωπικούς τρόπους (Stavridou & Solomonidou, 1998). Οι 
µαθητές/τριες αναµετέδιδαν εκτεταµένη δηλωτική γνώση, που δεν είχε αφοµοιωθεί, και φαινόταν χωρίς 
συνέπεια και συνοχή, ενώ οι ερµηνείες των φαινοµένων είχαν κύρια πηγή τις ορατές µεταβολές τους, χωρίς 
εµβάθυνση στη δοµή της ύλης. Οι χηµικές εξισώσεις, η λεκτική ερµηνεία των φαινοµένων και οι ορισµοί των 
εννοιών, που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές/τριες, έδειχναν εκτεταµένη "ανενεργό γνώση," ιδιαίτερα σε όσες 
περιπτώσεις οι µαθητές/τριες δεν είχαν κατανοήσει την "εννοιολογική οικολογία" της χηµείας (Hesse & 
Anderson, 1992). Η κατανόηση των εννοιών αυτών φαίνεται ότι αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία 
εννοιολογικής αλλαγής που πρέπει να συνυπολογίζει την ποικιλία των µαθητικών αντιλήψεων, αφού αυτές 
αποτελούν το βασικό πλαίσιο αναφοράς και κατανόησης της δικής τους "εννοιολογικής οικολογίας." 
Οι µαθητές/τριες είναι φυσικά αδύνατο να κατανοήσουν τις χηµικές µεταβολές χωρίς προηγουµένως να 
κατανοήσουν την ποικιλία των χηµικών ιδιοτήτων των ουσιών που συµµετέχουν σε αυτές και µερικές από τις 
βασικές θεωρίες που τις ερµηνεύουν, όπως είναι κυρίως η ατοµική θεωρία για τη σύσταση της ύλης. Πολλές από 
τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/τριών για τα αντιδρώντα σώµατα και τα προϊόντα µιας αντίδρασης, τις 
ερµηνείες των χηµικών µεταβολών ή τις µεταβολές µάζας και ενέργειας, δε συνάδουν µε τις αποδεκτές 
ερµηνείες µε βάση τη δοµή της ύλης, που έχει κυρίαρχη παρουσία στα µαθήµατα φυσικής, χηµείας και 
βιολογίας. 
∆υστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί δε συνειδητοποιούν την ανάγκη για συνυπολογισµό 
των εναλλακτικών ιδεών µε τις οποίες οι µαθητές/τριες προσέρχονται στη µαθησιακή διαδικασία (BouJaoude, 
1991). Λανθασµένα, οι εκπαιδευτικοί περιορίζουν τη δική τους αποστολή και ευθύνη στη µετάδοση ορθών 
αντιλήψεων στους µαθητές/τριες τους µε ενθουσιασµό, ακρίβεια και συστηµατικότητα. Η προσέγγιση αυτή 
διαιωνίζει την υπάρχουσα κατάσταση, αφού δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει ο εντοπισµός και η 
αξιοποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών/τριών στη µαθησιακή διαδικασία µε στόχο την 
ποιοτική βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας και των πραγµατικών αποτελεσµάτων της (Garnett, Garnett, & 
Hackling, 1995). Οι συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων, οι αρµόδιοι για την ανάπτυξη αναλυτικών 
προγραµµάτων και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προβληµατίζονται ιδιαίτερα για τις βαθύτερες αντιλήψεις που 
καθοδηγούν τη σκέψη των µαθητών/τριών για τα φαινόµενα χηµικών µεταβολών, όπως η οξείδωση και η 
αναγωγή. Η προσπάθεια αυτή επιβάλλει το σχεδιασµό και την εφαρµογή διδακτικών παρεµβάσεων που µπορούν 
να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση τις µαθητικές αντιλήψεις. Οι διδακτικές αυτές παρεµβάσεις πρέπει να 
προσφεύγουν στην εκτεταµένη χρησιµοποίηση γεγονότων ασύµφωνων προς τις µαθητικές αντιλήψεις, όπως, για 
παράδειγµα, η οξείδωση του χαλκού και η καύση του µαγνησίου, που οδηγούν στο σχηµατισµό µαύρου 
στρώµατος οξειδίου του χαλκού ή σκόνης οξειδίου του µαγνησίου, και έχουν ασφαλώς µεγαλύτερη µάζα από τα 
αντίστοιχα µέταλλα. Οι εµπειρίες αυτές και οι συζητήσεις µε τους µαθητές/τριες πρέπει να οδηγούν σε 
εννοιολογική κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα αντίστοιχα φαινόµενα και οι καθηµερινές εµπειρίες των 
µαθητών/τριών εξηγούνται από τη χηµεία. Η αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των αρχικών ιδεών των 
µαθητών, από µόνη της δεν µπορεί φυσικά να λειτουργήσει ως µηχανισµός εκπαιδευτικής αναβάθµισης, αλλά 
µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τους 
φοιτητές/τριες τους για την εφαρµογή και άλλων στρατηγικών, που βάσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
υποβοήθηση της εννοιολογικής ανάπτυξης των µαθητών/τριών τους(ις) οποίους(ες) θα διδάξουν κατά την 
άσκηση του διδακτικού τους έργου. Οι διδακτικές διαδικασίες, που απαιτείται να εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί 
στις σχολικές τάξεις, πρέπει να αξιοποιούνται και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές που θα 
εφαρµοστούν πρέπει να είναι συνολικές και να καλύπτουν την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων, τη 
συγγραφή νέων βιβλίων, την υιοθέτηση νέων διδακτικών προτύπων και την προετοιµασία των εκπαιδευτικών 
για τις αλλαγές αυτές. Μόνο αν οι προσπάθειες αυτές είναι συντονισµένες και αξιοποιούν εκτεταµένα 
ερευνητικά δεδοµένα µπορεί να υπάρξει βάσιµη ελπίδα για έξοδο από τα σηµερινά αδιέξοδα της εκπαιδευτικής 
µας πραγµατικότητας.  
Η δραστήρια εµπλοκή των εκπαιδευτικών σε "έρευνες δράσης" που αποσκοπούν στη βελτίωση της µαθησιακής 
διαδικασίας στη σχολική τάξη δηµιουργεί την προοπτική για µεταφορά και αξιοποίηση των ερευνητικών 
πορισµάτων στις σχολικές τάξεις. ∆εν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από τη στιγµή που "ανακαλύψαµε τις 
πολλές δυνατότητες που η στρατηγική αυτή διαθέτει για την ποιοτική αλλαγή του µαθησιακού κλίµατος στις 
σχολικές τάξεις" (Hofstein, σελ. 13). Πολλά από τα αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής δεν ήταν 
αναµενόµενα για την εκπαιδευτικό που συµµετείχε στην έρευνα. Με τον τρόπο αυτό, η εκπαιδευτικός είχε την 
ευκαιρία να συνεργαστεί σε ερευνητικές προσπάθειες και να πληροφορηθεί για την αποτελεσµατικότητα των 
διδακτικών της προσεγγίσεων αλλά και τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. Επιπρόσθετα, δηµιουργείται έτσι η 
προσδοκία για εφαρµογή των ερευνητικών πορισµάτων στις σχολικές τάξεις, αφού η ερευνητική µαρτυρία έχει 
αυξηµένη αυθεντικότητα και ίσως να είναι περισσότερο χρήσιµη για τους µάχιµους εκπαιδευτικούς. Ασφαλώς 
δεν είναι δυνατό να σχεδιαστούν, κατά τα αρχικά στάδια, έρευνες µεγάλης εµβέλειας ή µεγάλων προσδοκιών. Οι 

 205



προσπάθειες όµως αυτές διευρύνουν σηµαντικά την παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου των συµµετεχόντων, οι 
οποίοι οικοδοµούν τις δικές τους γνωστικές δοµές και αποφεύγουν έτσι το ρόλο του παθητικού καταναλωτή των 
ερευνητικών πορισµάτων. Η διάχυση της φιλοσοφίας αυτής µπορεί να εξασφαλίσει µια συνεχή ανατροφοδοτική 
προσπάθεια µε καταλυτικά αποτελέσµατα για ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των 
αποτελεσµάτων του, και συνοδεύεται από το αισιόδοξο µήνυµα για µεταµόρφωση της σχολικής 
πραγµατικότητας.  
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