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Ο ρόλος της τελολογίας στη ∆ιδακτική της

Χηµείας

� Φιλοσοφικό Υπόβαθρο

� Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή

� Τελολογία και µαθητής

� Τελολογία και διδακτική

� Συµπεράσµατα



Φιλοσοφικό Υπόβαθρο

� Γιατί συµβαίνει ένα γεγονός;

Ποιο σκοπό υπηρετεί αυτό το

γεγονός;

Ποια προηγούµενα περιστατικά

προκάλεσαν αυτό το γεγονός; 

Τελολογική εξήγηση Μηχανιστική εξήγηση

Θεωρία τελολογίας:

Τα πάντα στον κόσµο εξηγούνται βάσει του τέλους τους ή της σκοπιµότητας

που τα καθένα τους εξυπηρετεί

Θ. Πελεγρίνης, Λεξικό της φιλοσοφίας



Ιστορική αναδροµή - Αρχαία Φιλοσοφία

� Τελολογία
� Αναξαγόρας (500 π.Χ.)
� Πλάτωνας (427 π.Χ. - 347 π.Χ.) 
� Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.) 
Βασικός εισηγητής τελολογίας

Στο έργο «Περì πορείας ζῴων» ισχυρίζεται ότι η

«φύσις ουδέν ποιεῖ µάτην»
Αλυσίδα αλληλένδετων σκοπών που καταλήγει σε έναν τελικό σκοπό

� Περιπατητικοί και στωικοί φιλόσοφοι

� Μηχανοκρατία
� Λεύκιππος, ∆ηµόκριτος και Επίκουρος (~ 500 π.Χ.-270 π.Χ.)



Ιστορική αναδροµή – Μεσαίωνας & Σύγχρονη
Φιλοσοφία

� Μεσαίωνας: ιστορική τελολογία

� Σύγχρονη Φιλοσοφία:

Τελολογία

Leibniz (1646–1716)

Fichte (1762–1814)

Schelling (1775–1854)

Hegel (1770-1831) 

Μηχανοκρατία

Descartes (1596–1650) 

Pascal (1623–1662) 

Φιλόσοφοι / Επιστήµονες 17ου

αιώνα: Hobbes, Galileo, 
Newton, Laplace, κ.ά.

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ

ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ



Λογικές διαδικασίες µαθητών

� Παρανοήσεις και εναλλακτικές ιδέες, θεωρίες και
µοντέλα µαθητών κατά τη µάθηση

Θεµατικές

καταστάσεις της ύλης

σωµατιδιακή φύση ύλης

χηµικοί δεσµοί

χηµικές αντιδράσεις

ατοµική θεωρία, κ.ά. 

Ποιες οι κοινές

παραδοχές ή τα

πρότυπα λογικής που

ενδέχεται να

καθοδηγούν τη σκέψη

των µαθητών ως προς

τα χηµικά φαινόµενα;

Talanquer, V. (2006). Common sense chemistry: A model for understanding students’ alternative conceptions, Journal of Chemical Education, 
83(5), 811–816.



Κοινή λογική και Ευρετική

� Κοινή Λογική

� χρήση λογικών προτύπων

� «αυτόµατη» εφαρµογή µη

λαµβάνοντας υπόψη

εναλλακτικές

� σχηµατισµός γρήγορων

εξηγήσεων για φυσικά

φαινόµενα που στηρίζονται

στο ένστικτο και σε ευρείες

γενικεύσεις

� Ευρετική (heuristics)
� απλουστευµένες

συλλογιστικές διαδικασίες

� εύρεση απαντήσεων σε µικρό

χρονικό διάστηµα µε

περιορισµένα δεδοµένα

Συχνά οδηγούν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα

Talanquer, V. (2006). Common sense chemistry: A model for understanding students’ alternative conceptions, Journal of Chemical Education, 
83(5), 811–816.



Εγκέφαλος ως υπολογιστική µηχανή

� Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί ως ένα πολύ

ισχυρό σύστηµα αντιστοίχισης προτύπων

Taber, K. S., & García-Franco, A. (2009). Intuitive thinking and learning chemistry, Education in Chemistry, 46(2), 57–60.

Παρουσίαση πιο

πιθανής επιλογής

Αντιστοίχιση

προτύπων

?

Ασαφή

Μηνύµατα



Χηµεία της Κοινής Λογικής

Talanquer, V. (2006). Common sense chemistry: A model for understanding students’ alternative conceptions, Journal of Chemical Education, 
83(5), 811–816.

Χηµεία της Κοινής Λογικής (+ Ευρετική)
� απλουστευµένες συλλογιστικές διαδικασίες

� σχηµατισµός γρήγορων εξηγήσεων για φυσικά φαινόµενα που στηρίζονται

στο ένστικτο και σε ευρείες γενικεύσεις

Εξηγητικό Πλαίσιο:



Χηµική τελολογία µαθητών

� Αφελής χηµικός:
Οι καταστάσεις ή οι µηχανισµοί όπου δεν µπορεί να αναγνωριστεί ένας
ξεκάθαρος αιτιακός παράγοντας, λαµβάνουν χώρα για την
ικανοποίηση κάποιου τέλους ή σκοπού

� Παραδείγµατα τελολογικών εξηγήσεων – παρανοήσεων µαθητών:
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Οι αυθόρµητες
αντιδράσεις

συµβαίνουν επειδή
το σύστηµα

χρειάζεται ή θέλει ναµειώσει την ενέργειάτου ή να αυξήσει τηνεντροπία του

Τα άτοµα αντιδρού
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µεταξύ τους επε
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Τα µόρια παίρνουν

συγκεκριµένα σχήµατα για να

ελαχιστοποιήσουν τις απώσειςΗ εξουδετέρωση

συµβαίνει για να

µπορέσει το οξύ

να εξισορροπήσει

τη βάση

Taber, K. S., & García-Franco, A. (2009). Intuitive thinking and learning chemistry, Education in Chemistry, 46(2), 57–60.
Taber, K. S., & Watts, M. (2000). Learners’ explanations for chemical phenomena, Chemistry Education: Research and Practice, 1(3), 329–353.
Talanquer, V. (2006). Common sense chemistry: A model for understanding students’ alternative conceptions, Journal of Chemical Education.



Τελολογία και ∆ιδακτική

� Θέση Επιστήµης: κάθε τελολογική εξήγηση µπορεί να

µετασχηµατιστεί σε αιτιακή

� Έρευνα σε διδακτικά εγχειρίδια ΗΠΑ:
� Σε γενικές γραµµές τα διδακτικά εγχειρίδια χηµείας στηρίζονται στη

µηχανιστική άποψη

� Τελολογικές εξηγήσεις χρησιµοποιούνται συνήθως σε µια µικρή αλλά

σηµαντική οµάδα θεµάτων:
� ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής

� η αρχή Le Châtelier

� ο κανόνας της οκτάδας

Talanquer, V. (2010). Exploring Dominant Types of Explanations Built by General Chemistry Students, International Journal of Science Education, 
32(18), 2393–2412. 



Παραδείγµατα τελολογικών εξηγήσεων

Τελολογικές δηλώσεις γιατί µια προτίµηση σε κατεύθυνση δηµιουργεί την

εντύπωση ότι τα χηµικά συστήµατα διαθέτουν εγγενείς τάσεις ή σκοπούς.

«Όλες οι αντιδράσεις εξελίσσονται αυθόρµητα
προς την κατεύθυνση που αυξάνει την

εντροπία του συστήµατος και του

περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται»

McMurry και Fay

«Υπό σταθερή πίεση και θερµοκρασία, η
κατεύθυνση της αυθόρµητης µεταβολής είναι η

κατεύθυνση µείωσης της ελεύθερης ενέργειας»

Atkins και Jones

Talanquer, V. (2010). Exploring Dominant Types of Explanations Built by General Chemistry Students, International Journal of Science Education, 
32(18), 2393–2412. 



Ελληνικά χηµικά συγγράµµατα

� Εξετάστηκαν σε πανεπιστηµιακά συγγράµµατα, σχολικά
βιβλία και σχολικά βοηθήµατα 3 θέµατα : 

� ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής

� η αρχή Le Châtelier
� η ώσµωση

� Ευρήµατα: 
� στις περισσότερες των περιπτώσεων που εξετάστηκαν (13 
από τις 22) δεν χρησιµοποιούνται τελολογικές εξηγήσεις

� η πιο «επιρρεπής» σε τελολογικά στοιχεία είναι η αρχή Le 
Châtelier

� ο β΄ νόµος της θερµοδυναµικής δεν φαίνεται να καταφεύγει σε

τελολογικές εξηγήσεις



Παραδείγµατα διατυπώσεων (1)

Ώσµωση (1)

Ώσµωση ονοµάζεται γενικά η δίοδος περισσότερων µορίων

του διαλύτη, µέσω ηµιπερατής µεµβράνης, από το διαλύτη
στο διάλυµα (ή από ένα αραιότερο σε ένα πυκνότερο

διάλυµα) µε σκοπό να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των
διαλυµάτων εκατέρωθεν της ηµιπερατής µεµβράνης.

Γιαννακουδάκης κ.ά., Xηµεία Β’ Ενιαίου Λυκείου Θετικής

Κατεύθυνσης, 1998, ΟΕ∆Β

ΣΑΦΗΣ ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Ώσµωση (2)

Η µετακίνηση του

νερού από µια

περιοχή χαµηλής

συγκέντρωσης

µορίων (υψηλή
συγκέντρωση νερού) 
σε µια περιοχή µε

υψηλή συγκέντρωση

µορίων (χαµηλή
συγκέντρωση νερού).

Alberts et al, Βασικές
Αρχές Κυτταρικής

Βιολογίας

ΚΑΜΙΑ

ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ



Παραδείγµατα διατυπώσεων (2)

Όταν σε ένα χηµικό σύστηµα που βρίσκεται σε

κατάσταση χηµικής ισορροπίας επιφέρουµε κάποια

αλλαγή στους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση

χηµικής ισορροπίας, το σύστηµα αντιδρά προς εκείνη

την κατεύθυνση, η οποία τείνει να αναιρέσει "εν µέρει" 
την επιφερόµενη µεταβολή, ώστε να αποκατασταθεί

εκ νέου χηµική ισορροπία. 

Τσίπης, Xηµεία Β’ Ενιαίου
Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης, 1998

Αρχή Le Châtelier

Όταν µεταβάλλουµε έναν από τους

συντελεστές ισορροπίας

(συγκέντρωση, πίεση, 
θερµοκρασία) η θέση της

ισορροπίας µετατοπίζεται προς

εκείνη την κατεύθυνση που τείνει

να αναιρέσει τη µεταβολή που

επιφέραµε.

Λιοδάκης κ.ά., Xηµεία Β’ Ενιαίου
Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης, 

2011, ΟΕ∆Β

ΣΑΦΗΣ ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΜΜΕΣΗ ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ



Συµπεράσµατα (1)

� Η τελολογία χρησιµοποιείται αυθόρµητα ως

εµπειρική υπόθεση από τους µαθητές

� Οι τελολογικές εξηγήσεις χρησιµοποιούνται σε

διδακτικά εγχειρίδια, τόσο στο σχολείο όσο και στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση

� Αναπαράγονται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα και

από τους εκπαιδευτικούς

Τελολογία: µεγάλο σφάλµα που οδηγεί απλά σε
παρανοήσεις µαθητών και καθηγητών ή παίζει σηµαντικό

ρόλο στην κατανόηση;



Συµπεράσµατα (2)

� Πλεονεκτήµατα τελολογικών

εξηγήσεων:
� Ευρετική, παιδαγωγική αξία

� Πρακτικό βοήθηµα

� Μετασχηµατίζουν περίπλοκες

διατυπώσεις σε απλούστερες

� Βοηθούν τους µαθητές να

οργανώσουν τη γνώση σε

βασικές ιδέες και έννοιες µε

µεγάλη εξηγητική και

προβλεπτική ισχύ

� Ευκολότερη κατανόηση

� Μειονεκτήµατα τελολογικών

εξηγήσεων: 
� Αφορµή για παρανοήσεις

� Αφορµή για

«υπεργενικεύσεις»
� Οδηγούν στην εντύπωση ότι

τα χηµικά συστήµατα φέρουν

εγγενείς ιδιότητες µε

συγκεκριµένες προθέσεις και

σκοπούς -> µεταφυσική



Συµπεράσµατα – Προτάσεις

� Αποφυγή σαφών τελολογικών αναφορών ειδικά σε βιβλία

� Εάν είναι αναπόφευκτες, θα πρέπει να συνοδεύονται από
κατάλληλες µοντελοποιήσεις, αναπαραστάσεις και
επεξηγήσεις

� Εκπαιδευτικός:
� Ιδιαίτερα προσεκτικός στις διατυπώσεις

� Εστίαση σε αιτίες φαινοµένων

� Παρουσίαση θεµάτων υπό πολλές οπτικές γωνίες

� Εµπλοκή µαθητών σε διερευνήσεις

� Να θυµάται αλλά και να µεταφέρει στους µαθητές ότι, όλες οι
επιστηµονικές εξηγήσεις, παρόλο που δεν παύουν να αποτελούν
χρήσιµα εργαλεία για την καθηµερινότητά µας µπορεί να απέχουν
πολύ από την πραγµατικότητα!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!


