
Σημειώσεις για τις Επιστήμες  -1

(Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών) 

(θ.1) για την κοινωνική αναπαραγωγή της γνώσης

Ποιοι είναι οι όροι, η βαθύτερη σημασία και οι συνέπειες της ‘μετάβασης’ από τον κόσμο των 
βιωμάτων στον κόσμο των επιστημονικών εξηγήσεων; Και πώς αναπαράγεται κοινωνικά η 
επιστημονική γνώση; Ποια συμπεράσματα προκύπτουν εάν επικεντρώσουμε την έρευνά μας στους 
επίσημους θεσμούς οι οποίοι αναπαράγουν “επικυρωμένη” και “έγκυρη” γνώση;

Οι συνήθεις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της επιστήμης αντιμετωπίζουν το σώμα γνώσης που 
συγκροτεί αυτό που ονομάζουμε «επιστήμη», ως δεδομένο, ως ολοκληρωμένο και εξωγενές, οπότε 
η ευθύνη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας περιορίζεται στην μετάδοσή του: μια απλή διαδικασία 
μεταβίβασης ή διάδοσης. Ωστόσο αυτές οι προσεγγίσεις υποτιμούν το σκέλος της αναπαραγωγής 
της επιστημονικής γνώσης, το οποίο υπόκειται στους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού μηχανισμού. Παραβλέπεται δηλαδή με το τρόπο αυτό ο διαμορφωτικός χαρακτήρας 
της εκπαιδευτικής παρέμβασης, η συμμετοχή στην επεξεργασία αυτού του τελικού αποτελέσματος 
το οποίο θα φέρει τον τίτλο «επιστημονική γνώση». Διαχωρίζεται έτσι κάθε λειτουργία 
αναπαραγωγής από την συγκρότηση και ανασυγκρότηση της επιστήμης.1

Το “επιστημολογικό εμπόδιο”, έννοια την οποία εισήγαγε ο G.Bachelard, αναφέρεται σην 
απόκρυψη της ‘ρήξης’ μεταξύ “κοινής” και “επιστημονικής γνώσης”. Η εκπαίδευση καλείται επί της 
ουσίας να υπερβεί αυτά τα γνωστικά εμπόδια που εν πολλοίς οικοδομούνται μέσα στον σχολικό 
θεσμό και από εκεί μεταφέρονται στην επιστημονική δραστηριότητα. Κατά την εκδοχή του 
Althusser εδώ τίθεται το πρόβλημα μιας ταξικά διαφοροποιημένης ιδεολογικής σχέσης. Στην εκδοχή 
του Foucault πρόκειται για το πρόβλημα της πραγωγής δικτύων γνώσης/εξουσίας μέσα από τον ίδιο 
τον επιστημονικό λόγο. Επομένως η οργάνωση των διαδικασιών μάθησης ενέχει και αυτή την 
ευθύνη μιας συγκεκριμένης στάσης απέναντι στην αναπαραγωγή και την διεύρυνση εξουσιαστικών 
σχέσεων: μέσα από αυτές τις διαδικασίες συγκροτείται και μεταδίδεται η ‘γνώση ως ιδεολογία’ ή 
‘ως εξουσία’.2

Στην θεωρία της διδακτικής ενέχεται μια τετραπλή επιλογή: επιλογή περιεχομένου διδασκαλίας, 
επιλογή του τρόπου σταδιακής οικοδόμησης των γνώσεων, επιλογή αρχών αξιολόγησης και μια 
επιλογή των διαδικασιών μάθησης. Αυτές όλες οι επιλογές προϋποθέτουν την επιλογή μιας 
επιστημολογικής τοποθέτησης. Τι πρέπει να διδάσκεται; Αυτό το ερώτημα αφορά την επιλογή του 
Παραδείγματος (Kuhn) σε κάθε επιμέρους κλάδο. Ως τι, δηλαδή ως μέρος ποιας επιστημονικής 
ενότητας πρέπει να διδάσκεται αυτό που επιλέχθηκε; Αυτό το ερώτημα αντιστοιχεί στο 
επιστημολογικό ζήτημα της οριοθέτησης, σύνδεσης, επικοινωνίας και συνάρθρωσης των 
Παραδειγμάτων. Ποια πρέπει να είναι η κατανομή, ποιοι οι τρόποι προσέγγισης και παρουσίασης, 

1 Η δεδομένη, καθοριστική σημασία των επιστημολογικών παραδοχών γύρω από την καλλιεργούμενη γνώση μας 
οδηγεί σε ένα επόμενο ερώτημα: ποιες τέτοιες παραδοχές βρίσκονται στη βάση των προτεινόμενων διδακτικών 
επιλογών και με ποιες συνέπειες για τις προκρινόμενες μορφές γνώσης και την κοινωνική τους λειτουργία; Πώς 
οικοδομείται και αναπαράγεται η επιστημονική γνώση και σε ποια σχέση με την καθημερινή γνώση; (Κουζέλης Γερ., 
Από τον Βιωματικό στον Επιστημονικό Κόσμο, Κριτική, Αθήνα 1991).

2 Louis Althusser, “Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους”, στο Θέσεις, Αθήνα 1977. Michel Foucault, 
Η αρχαιολογία της γνώσης, Αθήνα 1987.
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ποιοι οι κυρίαρχοι άξονες και ποιοις ο γενικότερος επιστημολογικός χαρακτήρας όσων διδάσκονται; 
Πρόκειται εδώ για την επιλογή τω μεθοδολογικών εργαλείων που συγκαθορίζουν το Παράδειγμα. 
Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτό που διδάσκεται ως προς την ‘επιστημονικότητά του’; Θα 
προβληθή η διδασκόμενη επιστημονική εξήγηση ακριβώς ως Παράδειγμα και όχι ως ‘αμετάβλητη 
αληθής γνώση’; Θα έπρεπε και με ποιον τρόπο να διδάσκεται παράλληλα η ιστορία των επιστημών; 
Το ερώτημα αυτό αναφέρεται στα προηγούμενα Παραδείγματα και την αξιολόγησή τους, στις 
κρίσεις, επαναστάσεις και την συγκρότηση νέων Παραδειγμάτων, στα προβλήματα που συνδέονται 
με το ζήτημα της αλήθειας και της προόδου, στον ρόλο των επιστημονικών κοινοτήτων και τα 
ζητήματα επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων διαφορετικών κοινοτήτων.

Οποιαδήποτε απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα προϋποθέτει μια σαφή τοποθέτηση: από ποιο 
γνωστικό πλαίσιο θα αντληθεί το περιεχόμενο; Σε ποια σχέση με την επιστήμη και με τον βιωματικό 
κόσμο του μαθητή θα πρέπει να οργανωθεί η επιλογή του περιεχομένου της “σχολικής επιστήμης”; 
Τι είδους γνώση είναι αυτή της οποίας αναζητείται το συγκεκριμένο περιεχόμενο και με ποιον τρόπο 
συγκροτείται, με τη βοήθεια ποιων Παραδειγμάτων οικοδομείται αυτή η γνώση;

Η αναγωγή του ζητήματος των διαδικασιών μάθησης σε ορισμένα ‘τεχνικά’ μεθοδολογικά 
προβλήματα και η συναφής άρνηση αντιμετώπισης των επιστημολογικών του διαστάσεων κρύβουν, 
πίσω από μια εμπειρικιστική ουδετερότητα, την «αυθόρμητη φιλοσοφία των επιστημόνων» 
(L.Althusser), αποκρύπτουν μια ορισμένη επιστημολογική επιλογή και παράδοση. Η επιφύλαξη 
όσων αφορά μια αθώα ‘φυσικότητα’ και η ρήξη με τον αυτονόητο χαρακτήρα των μαθησιακών 
διαδικασιών μας επιτρέπει να αναρωτηθούμε για την προέλευση, την εγκυρότητα και την 
αντικειμενικότητα της γνώσης που μεταδίδεται, επιτρέπει να αναζητήσουμε το κοινωνικό 
περιεχόμενο της διάκρισης επιστημονικής και μη επιστημονικής γνώσης. Μας επιτρέπει να 
αντιμετωπίσουμε κριτικά την νομιμοποιητική μετατροπή του αυθαίρετου σε εκπολιτιστικό και 
διαφοροποιητικό κανόνα (P.Bourdieu). Η διερεύνηση του ζητήματος κοινωνικής αναπαραγωγής της 
(επιστημονικής) γνώσης μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που, μέσω του 
σχολείου, “μεταφράζουν” τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις από τον καθημερινό στον επιστημονικό 
Λόγο, στηρίζοντας τον πρώτο με την αυθεντία του δεύτερου, και τον δεύτερο με την λειτουργική 
αμεσότητα και προφάνεια του πρώτου.3

Η διαδικασία της μάθησης οφείλει να αντιμετωπίζεται ως εξακολουθητική παραγωγή μάλλον 
παρά απλώς μεταβίβαση και απορρόφηση ή εγχάραξη γνώσεων. Εφόσον η γνώση δεν συγκροτείται 
εν κενώ, η οικοδόμηση της επιστήμης εμπεριέχει πάντοτε το στοιχείο της αναπαραγωγής.

(θ.2) μοντέλα διδακτικής των επιστημών

Στα “κλασικά” συγγράμματα περί «διδακτικής» ο ορισμός της συμπίπτει επί της ουσίας με έναν 
κατάλογο ερωτημάτων: για τους στόχους της (συγκεκριμένης κάθε φορά) διδακτικής διαδικασίας, 
για τις μαθησιακές διεργασίες οι οποίες πρέπει να τεθούν σε κίνηση, για το περιεχόμενο της 
διαδασκαλίας, για την ορργάνωση της ύλης, για τον συνολικό έλεγχο της όλης διαδικασίας. Η 

3 Η εκτίμηση περί του τι πρέπει να θαωρείται, να καλλιεργείται και να αναπτύσσεται από το σχολείο ως γνώση, 
προδιαγράφει και μια αντίστοιχη στρατηγική διδακτικής. Σύμφωνα με μια πρώτη προσέγγιση, κεντρική θεωρείται η 
“προσχολική” (βιωματική) γνώση των μαθητών, οπότε και επιλέγεται η ‘ενίσχυση’ αυτού του ‘γνωστικού πλαισίου’. 
Μια δευτερη προσέγγιση αποτελεί και επιλογή σταδιακής ‘βελτίωσης’ της προσχολικής βιωματικής γνώσης στην 
κατεύθυνση της επιστημονικής. Μια τρίτη επιλογή επκεντρώνεται στην ‘αδιαμφησβήτητη αλήθεια’ της επιστήμης και 
ωθεί στην ‘αντικατάσταση των λανθασμένων αντιλήψεων των παιδιών’. (βλπ. αναλυτικά στο Κουζέλης Γερ., Από τον 
Βιωματικό στον Επιστημονικό Κόσμο, Κριτική, Αθήνα 1991, κεφ.Ι.).
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εξέταση εν τούτοις των κύριων θεωρητικών κατευθύνσεων της διδακτικής θα πρέπει να γίνει από 
μια επιστημολογική σκοπιά. 

Η διδακτική καταρχήν, δεν ταυτίζεται με ένα σύνολο ‘τεχνικών’ ούτε και ανάγεται σε μια σειρά 
από υποκειμενικές ‘μεταδοτικές ικανότητες’. Η «επιστημολογία», κατα δεύτερον, μπορεί να οριστεί 
ως ο κλάδος εκείνος που μελετά τα ζητήματα της γνώσης, και ειδικότερα της επιστημονικής 
γνώσης, από την οπτική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των μεθόδων της, από την σκοπιά 
επίσης των τρόπων διασφάλισής της, της διαδικασίας οικοδόμησής της, αλλαγής της και της 
εξέλιξής της.4

Πώς αποκτάται η γνώση; Με ποιον τρόπο οργανώνεται η ‘μετάβαση από την άγνοια στη 
γνώση’; Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν το κεντρικό αντικείμενο της διδακτικής όταν το ζητούμενο 
τίθεται από την σκοπιά της ατομικής πορείας του μαθητευόμενου. Η επιστημολογία καλείται να 
αποσαφηνίσει το πρόβλημα της ίδιας της ‘γνώσης’, της ‘φύσης της’ ‘ στα πλαίσια που συζητάμε 
εδώ: ως μαθησιακό στόχο και επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Η επικέντρωση εδώ στο ζήτημα του ‘τι πρέπει να επιδιώκει η διδασκαλική παρέμβαση’ θέτει 
ασφαλώς εκτός θέματος ζητήματα κοινωνικής αναπαραγωγής, διεργασίες και κοινωνικά κρίσιμους 
στόχους της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και του σχολικού θεσμού. Αυτά είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά προβλήματα, τα οποία όμως αποτελούν αντικείμενο ευρύτερα της «κοινωνιολογίας της 
εκπαίδευσης», δεν μπορούμε να τα πραγματευτούμε στα στενότερα πλαίσια αυτής της έρευνας.5

Η επιλογή των στόχων προϋποθέτει συγκεκριμένες επιλογές σε μια σειρά ζητήματα: για 
παράδειγμα, θεωρούμε απαραίτητη την εξοικείωση και τελική υιοθέτηση από τους μαθητές του 
επιστημονικού λόγου, ή μας αρκεί η μετάδοση ‘χρήσιμων’, ‘πρακτικών’ γνώσεων οι οποίες 
διευκολύνουν την καθημερινή επικοινωνία και δράση; Δίνουμε προτεραιότητα την ‘αναπαραγωγή’ 
γνώσεων και πληροφοριών ή προτάσσουμε την κατάκτηση εργαλείων παραγωγής γνώσης; 
Γεινικότερα, το τι θα πρέπει να επιδιώξουμε διδάσκοντας εμπεριέχει κατ’ανάγκην και το ερώτημα 
γύρω από τι , πώς και μέσα από ποιες διαδικασίες είναι δυνατόν να μάθει κανείς.

Την δεκαετία του 1970 αναδύεται μια νέα για την εποχή αντίληψη περί διδακτικής: πρόκειται 
για μια ‘στροφή’ προς τις «ιδέες των παιδιών». Η εμφάνιση της εν λόγω προβληματικής έγινε σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο συζητήσεων και ενδιαφέροντος για μια περισσότερο «αντι-αυταρχική», 
«μαθητοκεντρική» παιδαγωγική και οπωσδήποτε τροφοδοτήθηκε από ένα ευρύτερο κοινωνικο-
επιστημονικό ενδιαφέρον για την «παιδική ηλικία» και τις «παραστάσεις» και «αναπαραστάσεις» 
των παιδιών (και γενικά των υποκειμένων) για τον φυσικό και κοινωνικό τους κόσμο. Ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’60 είδαμε πως οι επιστημολογικές και γνωσιολογικές συζητήσεις και 
διαμάχες («ιστορικιστική στροφή» των Kuhn κ.ά.) είχαν αρχίζει να κλονίζουν την πεποίθηση πως η 
επιστήμη παρέχει “αντικειμενικές” και “ασφαλείς” απαντήσεις.6 Η οπτική της αποκαλούμενης 

4 “Εικόνες της Επιστήμης”, στο: Γ.Κουζέλης [επιμ.], Κείμενα Επιστημολογίας, Νήσος 1993 (στην β΄ αναθεωρημένη 
έκδοση του 1997, εκδ. Νήσος: σελ. 11-20).

5 Ενδεικτικά: B. Bernstein, Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, Αλεξάνδρεια 1991. Σολομών Ιωσήφ, 
Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο. Μια τυπολογία των σχολικών χώρων και πρακτικών 1820-1900, 
Αλεξάνδρεια 1992. D. Blackledge, B. Hunt, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Μεταίχμιο 2000.

6 Η ‘στροφή’ της δεκαετίας του ’60 προκάλεσε αντηχήσεις σε ολόκληρο το φάσμα των ‘ανθρωπιστικών επιστημών’ 
‘ βιβλίο σταθμός στο ευρύτερο πλαίσιο ανάδυσης του κονστρουκτιβιστικού ρεύματος είναι το: Κοινωνική Κατασκευή  
της Πραγματικότητας, των Berger & Luckmann που εκδίδεται το 1966. Γράφουν οι Berger & Luckmann στην Εισαγωγή 
του βιβλίου τους: «η παραγματικότητα κατασκευάζεται κοινωνικά και η κοινωνιολογία της γνώσης πρέπει να αναλύσει τη  
διαδικασία με την οποία αυτό συμβαίνει». Η κοινωνιολογία της γνώσης οφείλει να ασχολείται με «οτιδήποτε  
εκλαμβάνεται ως “γνώση” σε μια κοινωνία, ανεξάρτητα από την (με οποιαδήποτε κριτήρια) απώτερη εγκυρότητα ή  
ακυρότητα αυτής της “γνώσης”». Πώς είναι δυνατόν τα «υποκειμενικά νοήματα» να «μετατραπούν» σε «αντικειμενικές  
πραγματικές καταστάσεις»; «Πώς είναι δυνατόν η ανθρώπινη δραστηριότητα (handeln) να παράγει έναν κόσμο πραγμάτων 
(choses);». (Berger & Luckmann, Κοινωνική Κατασκευή της Πραγματικότητας, Νήσος 2003, σελ. 15,19,47).
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«σχετικιστικής» επιστημολογίας του Feyerabend αλλά και άλλες συναφείς αντιλήψεις έφεραν στο 
προσκήνιο τις φαινομενικά “αφελείς” και “πρωτόγονες” ιδέες του κοινού νου και του νου των 
παιδιών. Τέτοιες ιδέες έγινε γινόταν τώρα πλέον αποδεκτό πως δεν μπορούν να παραβλεφθούν ή να 
απορριφθούν ως άχρηστες παρερμηνείες, ιδέες “αναληθείς”, απλώς “εσφαλμένες” ή 
“παρωχημένες”. Η σύνδεση αυτών των ‘πρώτων’ παραστάσεων με την επιστημονική εξήγηση των 
ίδιων αντικειμένων αποτέλεσε εύλογα ένα πολύ σημαντικό θέμα της επιστημολογικής έρευνας.

Πώς πρέπει να χειριστούμε τις αντιλήψεις, τις ιδέες και τις παραστάσεις του κόσμου που έχουν 
σχηματίσει οι μαθητές πριν έρθουν σε επαφή με τα αντίστοιχα αντικείμενα μέσα στο σχολείο; Ποια 
θα πρέπει να είναι η επιδίωξή μας σε σχέση με αυτό το σύνολο εννοιών και σημασιών; Ποια είναι η 
σχέση μεταξύ των δύο αυτών «μορφών γνώσης»; Οι ιδέες των παιδιών αποτελούν και αυτές ένα 
σύνολο ‘γνώσεων’ το οποίο προέρχεται από πολυσύνθετες άτυπες διαδικασίες μάθησης μέσα στην 
κοινωνία (προπάντων μέσα στην οικογένεια και τις ομάδες συνομηλίκων) και από τα σύγχρονα 
μέσα ενημέρωσης ή τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Θα πρέπει να δώσουμε στα 
παιδιά μια ακριβέστερη εικόνα της επιστημονικής εξήγησης του κόσμου; Για να το πετύχουμε αυτό 
δεν θα πρέπει πρώτα να ανατρέψουμε («αντικαταστήσουμε») ή να μεταπλάσουμε («διορθώσουμε») 
σταδιακά τις ιδέες που ήδη κατέχουν; Ή μήπως θα έπρεπε να εφοδιάσουμε τα παιδιά απλώς με τα 
κατάλληλα εργαλεία ώστε να επεξεργαστούν τα ίδια τις πληροφορίες από το περιβάλλον; Μήπως το 
μόνο που χρειάζεται είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων;

Η νεότερες, επιστημολογικά ‘φιλελεύθερες’ τάσεις στην διδακτική ασκούν κριτική στην 
παραδοσιακή διδακτική κατηγορώντας την για ‘αναχρονισμό’, ‘αυταρχισμό’ και 
αναποτελεσματικότητα. Θεωρώντας πως η μόνη ορθή εξήγηση της πραγματικότητας αντλείται 
αποκλειστικά από τη γνώση που προσφέρουν οι επιστήμες, η ‘παλαιά’ διδακτική επιβάλλει αυτή τη 
γνώση ‘από την θέση της έδρας’, ως μοναδική. Οι έννοιες οι ιδέες και οι παραστάσεις των παιδιών 
είναι εσφαλμένες και πρέπει να αντικατασταθούν από τις ορθές που τις προσφέρουν οι επιστήμες.7

Η κύρια διάσταση της κατηγορίας περί ‘αναχρονισμού’ που απευθύνεται στην παραδοσιακή 
«διδακτική της αντικατάστασης», αφορά την επιστημολογική της θεμελίωση: της καταλογίζεται 
προσήλωση στην ‘ανωτερότητα’, ‘βεβαιότητα’, ‘αντικειμενικότητα’ και ‘αλήθεια’ της επιστήμης, 
ένας «ανυποψίαστος θετικισμός». Η ριζική αμφισβήτηση των συναφών θετικιστικών 
εξιδανικεύσεων ήρθε ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα με την ιστορικιστική 
στροφή στη δεκαετία του ’60: η πραγματικότητα δεν συλλαμβάνεται άπαξ διαπαντός μέσα από τις 
επιστημονικές έννοιες, οι έννοιες της ‘αλήθειας’ και της ‘προόδου’, οι ιδέες περι αντικειμενικών 
κριτηρίων και κοινών μέτρων αποτίμησης ανταγωνιστικών ερμηνειών του κόσμου ή της φύσης, όλα 
αυτά όπως είδαμε δέχτηκαν ριζική κριτική. Εάν, γενικότερα, η επιστημονική γνώση αποτελεί και 
αυτή ένα καθαρά πολιτισμικό γεγονός, η αξίας της με αυτό τον τρόπο σχετικοποιείται: η εξήγηση 
του κόσμου που προσφέρει είναι “καλύτερη”, “πληρέστερη” “ορθότερη” κλπ. μόνο σύμφωνα με τα 
δικά της κριτήρια αποτίμησης ή/και σύγκρισης, κριτήρια τα οποία μας έχει επιβάλλει ακριβώς 
επειδή έχει επικρατήσει ‘ η «αλήθεια» με αυτή την έννοια είναι συνώνυμη της «ισχύος» και 
«επιβάλλεται» από «εκείνους που έχουν την εξουσία και τη δύναμη» και μπορούν να το κάνουν...

Η ριζοσπαστική κατεύθυνση της επιστημολογικής στροφής από τη δεκαετία του ’70 και έπειτα 
δεν αμφισβήτησε μόνο την ‘αντικειμενικότητα’ της επιστημονικής γνώσης αλλά και την ίδια την 
δυνατότητα ‘σύγκρισης’ και ‘ορθολογικής επιλογής’ μεταξύ διαφορετικών συλλήψεων του κόσμου. 
Στη σύγχρονη διδακτική μπορούμε να εντοπίσουμε μια έμφαση στις ιδέες των παιδιών ως μιας 
γνώσης σχετικά αυτόνομης την οποία θα πρέπει παιδαγωγικά να την σεβαστούμε και διδακτικά να 
την λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ωστόσο κάπου εδώ μάλλον βρίσκουν τα όριά τους τα κοινά 

7 Η άποψη πως θα αποβάλλουμε αμέσως μια παράστασή μας  για τον κόσμο απλώς και μόνο επειδή θα 
πληροφορηθούμε ή θα ‘μάθουμε’ ότι δεν ισχύει σύμφωνα με την επιστήμη θεωρείται και αυτή εν πολλοίς παρωχημένη.
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χαρακτηριστικά των τάσεων αυτών. Οι απόψεις σχετικά με το τι θα όφειλε να αντιπαρατεθεί στην 
παραδοσιακή λογική της «αντικατάστασης» διίστανται έντονα. Ριζικά διαφορετικοί διδακτικοί 
στόχοι και ασύμβατες επιλογές διαδικασίας μάθησης.

Μια πρώτη κατεύθυνση στη σύγχρονη διδακτική εμπνέεται από τις πιο ριζοσπαστικές θέσεις της 
επιστημολογίας. Ενάντια στον ‘αυταρχισμό’ της παραδοσιακής διδακτικής προτείνεται να 
‘αρκεστούμε’ στον κόσμο των ίδιων των μαθητών, να σεβαστούμε τις ιδέες τους, τον ‘πολιτισμό 
τους’ και την προσωπικότητά τους, αποδεχόμενοι τις τις ερμηνείες που δίνουν. Να περιοριστούμε 
επομένως σε μια «αρνητική παιδαγωγική», χωρίς να παρεμβαίνουμε, αφήνοντας τις ιδέες του(/της) 
διδασκόμενου να εξελιχθούν ελεύθερα και αυτόνομα, ενισχύοντας μάλιστα το εννοιολογικό του 
οπλοστάσιο και βοηθώντας τον να οικοδομήσει την εσωτερική συνοχή και την σαφήνεια των 
σκέψεών του. Τα εννοιολογικά πλαίσια των παιδιών, όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί αυτής της 
αντίληψης, δεν είναι ούτε απλοϊκά ούτε μη λειτουργικά, αντιθέτως αποδεικνύονται σύνθετα, 
πολύπλοκα και απολύτως λειτουργικά για τις βιωματικές τους ανάγκες. Τα εν λόγω εννοιολογικά 
πλαίσια χαρακτηρίζονται «εναλλακτικά»: εναλλακτικά μεταξύ τους αλλά και εναλλακτικές προς την 
κυρίαρχη επιστήμη συλλήψεις του κόσμου.8 Εν τούτοις: μπορούμε να περιορίσουμε τους 
διδακτικούς στόχους μας αποκλειστικά στον ορίζοντα του πολιτισμικού κόσμου όπως τον βιώνει 
κάποια κοινωνική ομάδα ή κάθε μεμονωμένος μαθητής; Στο επιστημολογικό επίπεδο, ο πλήρης 
σχετικισμός και η αφισβήτηση ύπαρξης οποιουδήποτε («ορθολογικού») κριτηρίου πρόκρισης μιας 
αντίληψης του κόσμου έναντι, εις βάρος κάποιας άλλης, έχει δεχθεί έντονη κριτική, ενώ έπειτα από 
τις διαμάχες των δεκαετιών του ’60 και του ’70, νέα κριτήρια επιλογής μεταξύ θεωριών και 
οροθέτησης της επιστήμης από τη μη-επιστήμη υιοθετήθηκαν.9

Μια δεύτερη σύγχρονη κατεύθυνση στην διδακτική, με ηπιότερο θα λέγαμε τρόπο συνδέει τον 
«σεβασμό στις αντιλήψεις των παιδιών» με έναν τύπο ‘εμπειρισμού’: εάν δεν ξεκινήσουμε από τις 
αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών, υποστηρίζουν οι οπαδοί αυτού του ρεύματος, δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε καθόλου. Από την άλλη, οι ιδέες των παιδιών δεν είναι ‘προσωπικές’, σχηματίζουν 
ένα σχετικά ενιαίο πλαίσιο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να ονομαστεί «επιστήμη των 
παιδιών».10 Η «επιστήμη των επιστημόνων» αντιπροσωπεύει μια σαφώς πληρέστερη και 
αποδοτικότερη εξήγηση του κόσμου, επομένως η εκπαιδευτική παρέμβαση δεν μπορεί να μείνει 
ουδέτερη στην αντιπαράθεση καθημερινής και επιστημονικής γνώσης. Στηριζόμαστε λοιπόν στην 
«πρότερη γνώση» των μαθητευόμενων και προσθέτοντας σταδιακά έννοιες και εξηγήσεις των 
επιστημών οδηγούμε τις ίδιες τις ιδέες των παιδιών σε μια προοδευτική σύγκλισή τους με τις 
επιστημονικές ερμηνείες. Η διδακτική σε αυτά τα πλαίσια ανάγεται στην κατασκευή και εφαρμογή 
τεχνικών και μηχανισμών που οργανώνουν και επιταχύνουν την αναμόρφωση των μαθητικών 
αντιλήψεων και την βαθμιαία συμμόρφωσή τους με την επιστήμη. Οι οπαδοί αυτής της αντίληψης 
τονίζουν την ανάγκη παραγωγής μιας ιδιαίτερης, «σχολικής επιστήμης», όπου η επιστημονική 
γνώση υφίσταται συστηματική επεξεργασία προκειμένου να καταστεί “μεταδόσιμη” και συμβατή με 
τις εμπειρίες των παιδιών.11 Με μια έννοια, εδώ η σταδιακή μετάβαση των παιδιών στις 
επιστημονικές εξηγήσεις συνιστά ένα είδος μετάβασης από τις μεμονωμένες εμπειρίες και τις 
«πρώτες ερμηνευτικές υποθέσεις» στην «θεωρητική γενίκευση» και την διατύπωση «νόμων». 

8 Driver R., “Pupils alternative frameworks in science”, European Journal of Science Education 3, 1981. Επίσης: 
Driver R. & Easley J., “’Pupils and Paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent 
science students”, Studies in Science Education 5, 1978. 

9 Για παράδειγμα: Kuhn T.S., The Essential Tension, University of Chicago Press 1977. 
10 Osborne R.J., Bell B.F. & Gilbert J.K., “Science teaching and children’s views of the world”, European Journal  

of Science Education 5, 1983. 
11 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται εδώ στις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών που διευρύνουν τον παραστατικό 

οριζοντα των μαθητών.
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Μπορεί, υποστηρίζουν, οι αντιλήψεις των μαθητών να διαφοροποιούνται ανάλογα με το πολιτισμικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, ανάλογα με την γνωστική, συναισθηματική ανάπτυξη και συγκρότηση 
του κάθε ενός και της κάθε μιας, αντιστοιχούν ωστόσο συγχρόνως σε μια κοινή πραγματικότητα την 
οποία εκφράζουν και αντανακλούν. Επομένως εμπεριέχουν έναν κοινό πυρήνα νοητικής σύλληψης 
και αυτός τις συνδέει με την περισσότερο αυστηρή και οργανωμένη σύλληψη της πραγματικότητας 
από την επιστήμη. Εφόσον αντιστοιχούν στην ίδια κοινή πραγματικότητα οι έννοιες της επιστήμης 
και οι παραστάσεις των μαθητών μπορούν να αντιστοιχηθούν, αρκεί να βρεθούν στις επιμέρους 
παραστάσεις τα κοινά στοιχεία και αυτά να αποκαθαρθούν από τις ειδικές συνθήκες του καθενός 
επιμέρους περιβάλλοντος όπου οι παραστάσεις γεννήθηκαν... Από την εμπειρία και την παρατήρηση 
στην θεωρία επομένως; Πρόκειται όπως είναι φανερό για έναν κλασικό εμπειρισμό θετικιστικής 
σύλληψης.

Εν τούτοις όπως είδαμε και στους T.S.Kuhn και G.Bachelard: η εμπειρία και η παρατήρηση 
είναι θεωρητικά φορτισμένες (K.Popper) ‘ εξαρτώνται από προηγούμενες γνώσεις, από τις έννοιες 
και τη γλώσσα μέσω των οποίων συλλαμβάνουμε την πραγματικότητα και καταγράφουμε τις 
παρατηρήσεις, από την κοσμοθεώρηση που κατευθύνει τα ερωτήματά μας, από τη συνολική παιδεία 
μας που καθοδηγεί το βλέμμα και τις αισθήσεις μας, από τις εξηγήσεις που μας προσφέρονται και 
μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε τι παρατηρήσαμε ή ποια ήταν η εμπειρία μας. Κατά δεύτερον, 
εκτός των προβλημάτων του εμπειρισμού, έχει αμφισβητηθεί και η αντίληψη περί της μιας και 
σταθερής επιστημονικής απόδοσης της πραγματικότητας ‘ υπάρχει αδυναμία κατασκευής ενός 
«λεξικού» που να μεταφράζει μονοσήμαντα την εμπειρική πραγματικότητα στην επιστημονική της 
σύλληψη.12 Επιπρόσθετα, τρίτον, η μεθοδολογική παραδοχή στην παραπάνω αντίληψη είναι 
«επαγωγική» και ως εκ τούτου προβληματική: αργή μετάβαση από εμπειρίες στην γενικευτική 
ερμηνεία των πραγμάτων.13

Χωρίς να μπορούμε εδώ να επεκταθούμε περαιτέρω, θα πρέπει να σημειώσουμε πως η 
ισχύουσα, κυρίαρχη διδακτική σχολική πρακτική διακρίνεται από τις σύγχρονες εναλλακτικές 
διδακτικές προτάσεις χάρη σε ένα διττό γνώρισμα όλων των μαθησιακών της εφαρμογών: αφενός 
ένα στοιχείο ‘αυταρχισμού’, δογματισμού και εξουσιαστικής χρήσης της γνώσης και αφετέρου ένα 
στοιχείο αντι-επαγωγικής μεθοδολογίας. Το πρόβλημα με το (ας το ονομάσουμε έτσι) ‘νέο’ 
σύγχρονο ρεύμα διδακτικής είναι πως επαγγέλεται μια αντιδογματική διδακτική, στηριγμένη όμως 
σε έναν παρωχημένο επαγωγισμό. Όπως παρατηρούν κάποιοι δεν πρόκειται για ανατροπή αλλά για 
ανανέωση αυτού που ίσχυε πάντοτε με πιο φιλελεύθερη μορφή: αυτό που παντοτε ίσχυε είναι ο 
εμπειρισμός των προκρινόμενων διαδικασιών μάθησης. Εκείνο δε που έμοιαζε να υλοποιεί την 
λογική της «αντικατάστασης» δεν ήταν παρά μια δογματική εφαρμογή του εμπειρισμού. 

Τα τελευταία χρόνια αυτό που παρατηρούμε είναι ακριβώς η φιλελευθεροποίηση της εφαρμογής 
του ίδιου αυτού εμπειρισμού. Ίσως επομένως είναι χρήσιμο να αποσυνδέσουμε τη σκέψη περί 
«αντικατάστασης» από την δογματική και θετικιστική της εφαρμογή. Η φαινομενικά αναχρονιστική 
αντίληψη περί «αντικατάστασης» είναι, παραδόξως ίσως, η πλέον συμβατή με την σύγχρονη 
επιστημολογία. Αφενός επειδή, εις βάρος του σχετικισμού των δεκαετιών ’60 και ’70, φαίνεται να 
έχουν επικρατήσει οι τάσεις που επαναβεβαιώνουν τον «ορθολογικό» χαρακτήρα της επιστήμης και 
επομένως ‘δικαίως’ αποδίδεται ιδιαίτερο κύρος στην επιστήμη και την κατάκτησή της μέσω της 
εκπαιδετικής διαδικασίας. Αφετέρου, ο εμπειρισμός που συνοδεύει την ‘νεα διδιακτική’ και 

12 Losee J., Φιλοσοφία της Επιστήμης. Μια ιστορική εισαγωγή, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991.
13 Όπως σωστά παρατηρεί ο Γ.Κουζέλης, η πειστικότητα του επαγωγικού επιχειρήματος στον χώρο ειδικα της 

διδακτικής οφείλεται στο ότι εξομοιώνεται η διαδικασία απόκτησης εμπειρικής γνώσης των παιδιών (ως απλή 
υποτίθεται σώρευση και γενίκευση παρατηρήσεων) με εκείνη δια της οποίας οικοδομείται και μεταδίδεται η 
επιστημονική γνώση. Το πρόβλημα εν τέλει της σύλληψης της μάθησης ως επαγωγικής πορείας είναι η επιστημολογική 
προσήλωση στον εμπειρισμό.
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υπαγορεύει μια σταδιακή σωρευτική μετάβαση από τις παραστάσεις των παιδιών στις επιστημονικές 
έννοιες, έχει δώσει την θέση του σε αντιλήψεις που τονίζουν όχι μόνο τον θεωρητικό προσδιορισμό 
της εμπειρίας αλλά και τη ριζική ασυνέχεια στην πορεία οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης. 
Επομένως ‘δικαίως’ θεωρείται η μάθηση ως πορεία κατά την οποία η επιστημονική γνώση έρχεται 
σε σύγκρουση με την εμπειρική «πρότερη» γνώση των μαθητών. Τέλος, επειδή πολλά σύγχρονα 
ρεύματα (η γαλλική επιστημολογική σχολή κ.ά.) αντιλαμβάνονται αυτή τη σύγκρουση της πρώτης 
εμπειρίας με την επιστημονική γνώση ως ριζική ανατροπή (και μάλιστα ανατροπή της «πλάνης», 
κατά Bachelard). Συμπερασματικά, φαίνεται εύλογη η εικόνα της «μάθησης» ως μιας διαδικασίας 
«αντικατάστασης λανθασμένων αντιλήψεων» με «ορθές».14

Εάν λάβουμε ως δεδομένη την αξία καλλιέργειας της επιστημονικής γνώσης, ποιο περιεχόμενο, 
ποιος διδακτικός βηματισμός και τι είδους αξιολόγηση θα αντιστοιχούσε σε μια τέτοια επιλογή 
γνωστικών στόχων; Ως προς το περιεχόμενο, νέες ριζοσπαστικές διδακτικ΄ς προσσεγγίσεις μας 
προτρέπουν να ασχοληθούμε με οτιδήποτε ενδιαφέρει ατομικά τον κάθε μαθητή, ή (μια ηπιότερη 
εκδοχή) απαιτούν να αντλήσουμε από τον κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά και από μια 
απλουστευμένη «επιστήμη των μαθητών». Η λογική της «αντικατάστασης» θα θεωρούσε δεδομένη 
πηγή άντλησης του περιεχομένου τα ισχύοντα επιστημονικά Παραδείγματα: να ανατρέξουμε στις 
επιστήμες όπως αυτές διαμορφώνονται και ασκούνται σήμερα στα ερευνητικά ινστιτούτα, να 
στηριχτούμε σε αυτό που ισχύσει τώρα για την αντιστοίχως αρμοδιότερη επιστημονική κοινότητα. 
Ως προς τον ‘βηματισμό’, δηλαδή την οργάνωση της ύλης, την σειρά και τον ρυθμό διδασκαλίας, οι 
νέες ριζοσπαστικές αντιλήψεις απαιτούν να σεβαστούμε τους ατομικούς ρυθμούς του κάθε 
μαθητευόμενου. Μια περισσότερο ήπια εκδοχή δίνει έμφαση στην θεωρία γνωστικής εξέλιξης του 
Piaget: οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη το στάδιο ψυχογνωστικής ανάπτυξης των παιδιών και τις 
αντίστοιχες εμπειρίες που διαμορφώνουν. Η προσέγγιση της «αντικατάστασης» εισάγει την 
«εσωτερική λογική» του κάθε επιστημονικού αντικειμένου, την εσωτερική συνοχή και οικοδόμηση 
της εκάστοτε θεωρίας: το με ποια σειρά θα διδαχθούν οι έννοιες ή οι υπο-περιοχές μιας επιστήμης, 
ποια έμφαση θα δοθεί σε καθεμιά από αυτές, όλα αυτά εξαρτώνται από την «εσωτερική οργάνωση 
του επιστημονικού Παραδείγματος».15 Όσον αφορά τέλος την ‘αξιολόγηση’, μια ριζοσπαστική 
σχετικιστική προσέγγιση αποδέχεται μόνο μια αξιολόγηση που αναφέρεται στην εσωτερική λογική 

14 Κουζέλης Γερ., Ενάντια στα Φαινόμενα. Για μια επιστημολογική προσέγγιση της διαδακτικής των κοινωνικών  
επιστημών, Νήσος 2005. Ο Κουζέλης ασκεί κριτική στην εισαγωγή της λεγόμενης «διαθεματικής» εκπαίδευσης. Η 
«διαθεματική» εκπαίδευση διαρρηγνύει τις παραδοσιακές οροθετήσεις ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα, 
αντικαθιστώντας μαθήματα που αντλούν από συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους («πειθαρχίες») με μαθήματα 
διεπιστημονικής υφής, επικεντρωμένα σε ένα αντικείμενο. Ο Κουζέλης επισημαίνει τα πιθανά θετικά αποτελέσματα 
μιας τέτοιας διδακτικής διαδικασίας στις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο θεωρεί 
προβληματική την πρόταση της «διαθεματικής» προσέγγισης για τα εκπαιδευτικά εκείνα στάδια (κυρίως την 
δευτεροβάθμια) τα οποία συνδέονται με την οικοδόμηση του εννοιολογικού πλαισίου των επιμέρους επιστημών. Μια 
τέτοια διδακτική αίρει τον στόχο της κατάκτησης επιστημονικών εννοιών, της σύλληψης του τρόπου οργάνωσής τους σε 
εννοιακά δίκτυα, εμποδίζει την εξοικείωση με τον ιδιαίτερο λόγο των διαφορετικών επιστημονικών Παραδειγμάτων. 
Επιπρόσθετα: η πορεία διαμέσου μιας σταδιακής αφαίρεσης και γενίκευσης προς τον τελικό προορισμό των ήδη 
διαμορφωμένων επιστημονικών «παραδειγμάτων» ‘ η αντίληψη ότι (ανεξαρτήτως θεωρητικού πλαισίου) οι όψεις του 
υπό εξέταση θέματος συλλαμβάνονται κατά ομόλογο τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς κλάδους 
(δηλαδή ότι οι κλαδικοί ορισμοί του ίδιου αντικειμένου ‘συμπίπτουν’ εφόσον «αναφέρονται στο ίδιο πράγμα») ‘ η 
αντίληψη επιπρόσθετα ότι η αδιαμεσολάβητη διερεύνηση ενός εμπειρικού αντικειμένου, στο επίπεδο του καθημερινού 
λόγου, εισάγει στην (δι)επιστημονική σύλληψή του ‘ τέλος η, υπόρρητη σε έναν τέτοιο σχεδιασμό μετάβασης από την 
εμπειρία στην επιστήμη, πίστη σε μια ενιαία επιστήμη και σε έναν ενιαίο ορισμό της «επιστημονικότητας» - όλα τα 
παραπάνω αποτελούν στοιχεία μιας προβληματικής διδακτικής πρότασης διότι επαναφέρει μια ξεπερασμένη («αφελή») 
εκδοχή θετικιστικού εμπειρισμού.

15 Κάποιο στοιχείο μπορεί να είναι απλό αλλά δευτερεύον, κάτι άλλο σύνθετο αλλά πρωταρχικής σημασίας και 
προϋπόθεση για τα υπόλοιπα.
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συνοχή των ιδεών του μαθητή επδιώκοντας να την ενισχύσει και να καταστήσει τα ατομικά 
ερμηνευτικά εργαλεία του μαθητή περισσότερο λειτουργικά και αποδοτικά στην καθημερινή του 
ζωή. Οι οπαδοί της «επαγωγικής μάθησης» ενδιαφέρονται για την σταδιακή “βελτίωση” του 
εμπειρικού κόσμου των ιδεών του παιδιού και ελέγχουν την “πρόοδο” της σύγκλισης με το σχολικό 
πρότυπο. Η πρόταση της «αντικατάστασης» ενδιαφέρεται για την κατάκτηση από τον μαθητή της 
λογικής της επιστήμης, του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένες οι έννοιές της και ακολυθεί 
τεχνικές αξιολόγησης που περιλαμβάνουν ερευνητικά σχέδια και εργασίες, κριτικό σχολιασμό 
προβλημάτων κλπ.).

Αυτό που μπορούμε συμπερασματικά να παρατηρήσουμε είναι δύο αντίθετων κατευθύνσεων 
πορείες: η μεν διδακτική τις τρεις τελευταίες δεκαετίες μετακινήθηκε από εκείνο που αποκαλούσαν 
«λογική της αντικατάστασης» προς περισσότερο σχετικιστικές αλλά και εμπειρικο-επαγωγικές 
λύσεις ‘ η δε επιστημολογία φαίνεται να απομακρύνεται από τον ριζικό σχετικισμό και να 
προσεγγίζει θέσεις οι οποίες μοιάζουν να στηρίζουν διδακτικούς στόχους κοντινούς στην «λογική 
της αντικατάστασης» εάν την αποσυνδέσει ασφαλώς κανείς από την δογματική και αυταρχική 
πρακτική του σχολικού θεσμού που την επικαλείται. Ωστόσο θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο 
περισσότερο την τελική αξία της πρότασης περί «αντικατάστασης των εσφαλμένων ιδεών των 
παιδιών».

Η πρόταση περί «αντικατάστασης» είναι ‘ουτοπική’, για τον απλό λόγο ότι επαγγέλεται κάτι 
αδύνατο: «η εμπειρικο-βιωματική γνώση των μαθητών ποτέ δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την  
επιστημονική».16 Μπορεί να εμπλουτιστεί ή να τροποποιηθεί αλλά στη βασική της δομή και την 
πληθώρα των παραστάσεών της θα παραμείνει ουσιαστικά ανέπαφη από τη διδακτική παρέμβαση. 
Αυτό συμβαίνει διότι η «πρότερη» γνώση που προϋπάρχει του σχολέιου και εξακολουθεί να 
διαμορφώνεται παράλληλα με αυτό («προσχολική» και «εξωσχολική»), δεν είναι απλώς ‘άλλη μια 
ερμηνεία’ του κόσμου πλάι στις εξηγήσεις της επιστήμης. Ποιά είναι η ποιότητα αυτής της 
ιδιαίτερης «καθημερινής γνώσης»;

Μια πρώτη σημαντική παρατήρηση έχει να κάνει με τον υποτιθέμενο «αυθορμητισμό» των 
βιωμάτων, την δήθεν «αυθόρμητη» προέλευση του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τον περιβάλλοντα 
κόσμο. Ο «αυθορμητισμός» αυτός είναι και ο ίδιος κατασκευασμένος: ο τρόπος με τον οποίο είναι 
οργανωμένη η κοινωνία και η λειτουργία συγκεκριμένων κοινωνικών θεσμών (διαιτέρως του 
σχολείου) καθορίζουν, διαμορφώνουν και ελέγχουν τον τρόπο που βιώνουμε την πραγματικότητα ‘ 
οι θεσμοί μάλιστα αυτοί αναπαράγουν και επιβάλλουν την πρόσληψη αυτή του κόσμου ως 
“δεδομένη”, “φυσιολογική” και “αυθόρμητη”. Επομένως έχουμε να κάνουμε με έναν σαφώς 
δομημένο και κοινωνικά λειτουργικό τρόπο αντιμετώπισης της πραγματικότητας, με μια 
συστηματική «λογική» («πρακτικο-βιωματικός Λόγος»).

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατόν να «αντικατασταθεί» η εμπειρικο-βιωματική 
γνώση από επιστημονικές έννοιες και εξηγήσεις είναι γιατί αυτές δεν επαρκούν στην πρακτική. Η 
«καθολικότητα» της «καθημερινής γνώσης»: ο πρακτικο-βιωματικός Λόγος» αφορά μια «λογική» 
που μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε σε πολυ διαφορετικές και συχνά εξαιρετικά πολύπλοκες 
καταστάσεις ‘ η ερμηνευτική και πρακτική χρησιμότητα αυτής της λογικής έχει ασφαλώς όρια, εν 
τούτοις η παραμικρή κίνηση στην καθημερινότητα εξαρτάται από τόσες πολλες μεταβλητές και 
είναι τόσο σύνθετη που καθιστά τη χρήση της επιστήμης αδύνατη. Αν και η επιστήμη εισέρχεται 
στον πρακτικο-βιωματικό μας Λόγο και σταδιακά αναμορφώνει τμήματα της καθημερινής μας 
εμπειρικής γνώσης, παραμένει πολύ μακρυά από το να αποτελέσει έναν συνολικά εναλλακτικό 
«τρόπο βίωσης» της πραγματικότητας.

16 N.Stehr (2003), παρατίθεται από τον Γ.Κουζέλη (Ενάντια στα Φαινόμενα, Νήσος 2005).
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Εάν για τους παραπάνω λόγους είναι αδύνατη η «αντικατάσταση» της καθημερινής εμπειρικο-
βιωματικής γνώσης, σε ότι αφορά την εκπαίδευση η μόνη εφικτή λύση φαίνεται να είναι η 
παράλληλη διδασκαλία ανάμεσα σε όλα τα άλλα και των επιστημονικών εννοιών και εξηγήσεων. 
Οικοδόμηση επιστημονικών γνώσεων χωρίς όμως ψευδαισθήσεις περί εξοστρακισμού και 
αντικατάστασης των λανθασμένων ιδεών των παιδιών. Η εμπειρική τότε εικόνα του κόσμου 
«συμπληρώνεται» από την επιστημονική. Εν τούτοις, εφόσον τις δύο ειόνες του κόσμου δεν τις 
θεωρούμε απλώς «ισοδύναμες», έχουμε εδώ να κάνουμε με μια αντιπαράθεση: από τη μια 
διακρίνεται η ανεπάρκεια των ερμηνειών που πηγάζουν από την εμπειρικο-βιωματική γνώση της 
καθημερινότητας, από την άλλη γίνεται κατανοητός και ο μη αποκλειστικός και μη πλήρης 
χαρακτήρας των εξηγήσεων που δίνει η επιστήμη. Αυτά σημαίνουν ότι μια διδακτική η οποία θα 
πετύχαινε τον στόχο μιας τέτοιας «κριτικής συμπλήρωσης» της εμπειρικής γνώσης των παιδιών, θα 
επέτρεπε στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την διαφορά των δυο γνωστικών προσεγγίσεων του 
κόσμου και να συλλάβουν την διαφορετική εσωτερική λογική και διάρθρωσή τους. Θα επέτρεπε 
συνεπώς στα παιδιά να ανιχνεύσουν την «πηγή της πλάνης» που συνοδεύει ορισμένες βιωματικές 
παραστάσεις.17

Η πρόταση «αντικατάστασης των εσφαλμένων ιδεών» υπονοεί πως η επιστημονική γνώση 
μπορεί να θεμελιωθεί εντελώς ανεξάρτητα από την εμπειρική πρακτική γνώση που έχουν οι 
διδασκόμενοι, ωστόσο αυτό είναι αδύνατον: η οικοδόμηση της γνώσης γίνεται με την επεξεργασία 
προηγούμενης γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την απόρριψη του εμπειριστικού προτύπου 
βαθμιαίας και συνεχούς μετάβασης από τις πρώτες παραστάσεις στην επιστημονική θεωρία ως 
γενίκευση, η νεότερη επιστημολογία σχηματίζει μια εικόνα της ανάπτυξης της επιστήμης που 
χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια και ρήξη με την εμπειρία - ρήξη ωστόσο ως συνέπεια μιας 
πραγματικής εργασίας πάνω στο δεδομένο υλικό το οποίο θέτει στην διάθεση της επιστήμης η 
προηγούμενη γνώση.18 

Η επιστημονική γνώση δεν ‘εξάγεται’ από κάποιο σώμα προτάσεων ‘ συνιστά μια 
δραστηριότητα, η γνώση απαιτεί «ιδιοποίηση» και όχι «κατανάλωση». Παράγεται ως αποτέλεσμα 
μια εργασίας όπου το υποκείμενο που θέλει να γνωρίσει «εφαρμόζει» μεθοδολογικά εργαλεία και 
κεκτημένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της έρευνάς του. Ο έλεγχος της προηγούμενης γνώσης 
(των εννοιών και των εξηγήσεων που έχουν δοθεί) σημαίνει επεξεργασία και ριζικό 
μετασχηματισμό της προηγούμενης γνώσης και έπειτα ένταξη στο υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο. Η 
τελική έννοια ή εξήγηση που εκφράζει το υπό διερεύνηση αντικείμενο επέχει τη θέση μιας 
«ανακατασκευής» του. Στο επίπεδο της διδακτικής που συζητάμε, η προβληματική αυτή σημαίνει 
πως τις «ιδέες των παιδιών» τις τοποθετούμε στην αφετηρία της οικοδόμησης της επιστημονικής 
γνώσης. Η διδακτική παρέμβαση θα πρέπει επομένως να στοχεύει στην οργάνωση του τρόπου με 
τον οποίο οι μαθητές, με την βοήθεια των εργαλείων που τους προσφέρουν οι αντίστοιχες 
επιστήμες, επεξεργάζονται κριτικά τις πρώτες ιδέες τους για τον κόσμο και τις ανασκευάζουν.

Εάν ο μαθητής πρέπει να καταστεί ικανός να οικοδομήσει τις επιστημονικές του γνώσεις από 
μόνος του, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν όχι μόνο να γνωρίσουν τη δομή και την εσωτερική λογική των 
«ιδεών του παιδιού», αλλά και να διαθέτουν ουσιαστική γνώση της επιστήμης που διδάσκουν: 
γνώση της εσωτερικής της δομής, γνώση του τρόπου με τον οποίο ορίζονται και συνδέονται οι 
έννοιές της, γνώση του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων της. Ένας διδάσκων ωστόσο χρειάζεται και 
κάτι ακόμη: πρέπει να διαθέτει την διδακτική ικανότητα να οδηγήσει τις ιδέες των μαθητών του σε 
«αδιέξοδο», πρέπει να μπορεί να τους εφνιδιάσει: η μάθηση εκκινεί εκεί όπου τελειώνει η 

17 Αυτό έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την διαμόρφωση μιας κοινωνικά κριτικής στάσης, μια και στην 
οργάνωση των παραστάσεων η κοινωνική διάστασης είναι αποφασιστική.

18 L. Althusser, Θέσεις, Θεμέλιο 1977.
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προφάνεια των απαντήσεων, η επάρκεια των κοινών τόπων και των στερεοτύπων, εκεί όπου 
αποδεικνύεται η ερμηνευτική αναποτελεσματικότητα των «προκαταλήψεων». Στο σημείο εκείνο 
διαπιστώνει τότε κανείς πως στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι συμβαίνει, συνειδητοποιεί την 
άγνοιά του. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών γι’αυτήν τη διαπίστωση αποτελεί ευθύνη του 
εκπαιδευτικού αλλά και του αναλυτικού προγράμματος.19

Εάν η θεωρητική σύλληψη και εξήγηση των φαινομένω δεν αποτελεί συνέπεια απλώς της 
εμπειρίας και της συστηματικής παρατήρησης, τότε εμπεριέχει αναγκαία ένα στοιχείο 
«αιφνιδιασμού», εφόσον ανατρέπει αυτό που είναι αναμενόμενο με την λογική που διέπει τις 
καθημερινές ερμηνείες του κόσμου. Η επιστημονική γνώση με αυτή την έννοια οικοδομείται 
«ενάντια στη φύση» (Bachelard 1978) και, περισσότερο ακόμη εμφατικά, «ενάντια στα φαινόμενα» 
αιφνιδιάζοντας τον εμπειρικό και «κοινό νου».

Εάν η επιστήμη εξαρτάται από την ανάδειξη και διατύπωση προβλημάτων, η μάθηση εξαρτάται 
από την δημιουργία ερωτημάτων που δεν επιδέχονται προφανείς ή οικείες απαντήσεις. Μαθαίνει 
κάποιος όταν αιφνιδιάζεται, όταν βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με μια «άγνοια που αναγνωρίζει». 
Πρόκειται για την αρχή του «διδακτικού αιφνιδιασμού» ή διδακτικής «έκπληξης».

Υπάρχει μια κρίσιμη διάσταση της σύνδεσης περιβάλλοντος και γνώσης η οποία συνήθως 
υποτιμάται: το πολιτισμικό περιβάλλον επηρεάζει τη γνώση ποτ παράγεται και αναπαράγεται στό 
πλαίσιό του κατά πρώτο λόγο μέσω των «προ-καταλήψεων» που συντηρεί. Τα στερεότυπα και τα 
«αυτο-νόητα» με τα οποία περιορίζεται η πολυπλοκότητα της καθημερινής κοινωνικής ζωής 
συγκροτούν τον οικείο εκείνο κόσμο από τον οποίο μας αποσπά αφνιδιάζοντάς μας η καινούρια 
(επιστημονική) γνώση.

Ας επιστρέψουμε στο σημείο αυτό στην «προηγούμενη γνώση». Η πρότερη γνώση του μαθητή 
αποτελεί μεν απαραίτητο υλικό αλλά ταυτοχρόνως συνιστά και καθοριστικό εμπόδιο για την νέα 
γνώση. Όπως το διατύπωσε ο Bachelard (1978) το ζήτημα για το μαθητευόμενο «δεν είναι να 
αποκτήσει μια γνώση προσανατολισμένη στην εμπειρία, αλλά να την αλλάξει, να βγάλει από τη μέση  
τα εμπόδια που η καθημερινή ζωή έχει συσσωρεύσει ήδη». Οι παραστάσεις, τα βιώματα, οι εικόνες 
και οι ιδέες των μαθητών συγκροτούν έναν «πρώτο κόσμο» και ένα αντίστοιχο πρώτο σύστημα 
ερμηνείας για την πρακτική αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Αυτά αποτελούν και την πρώτη 
ύλη που θα πρέπει οι διδακτικές παρεμβάσεις να επεξεργαστούν (απαιτείται ασφαλώς συστηματική 
διερεύνηση της λογικής και των αξιών του «πρώτου κόσμου»). Το αποτέλεσμα θα είναι ο ριζικός 
μετασχηματισμός και η ανασκευή των «προ-καταλήψεων». Η διδακτική στρατηγική επομένως 
αποσκοπεί στην υποβοήθηση της ρήξης, στην άρση των γνωστικών εμποδίων με την κατάδειξη της 
ερμηνευτικής ανεπάρκειας και των ορίων του εμπειρικού καθημερινού λόγου.

Ο διδακτικός «κονστρουκτιβισμός» αναδύεται σε ένα επιστημολογικό κλίμα το οποίο φέρει τα 
ίχνη των διεργασιών των δεκαετιών του ’60 και του ‘70. Η «νέα κοινωνιολογία της γνώσης» 
κατέστησε όχι μόνο τα εννοιολογικά δίκτυα αλλά και οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί 
αντιληπτικό πλαίσιο, προϊόντα ιστορικών και κοινωνικών διαδιακασιών. Το νόημα (εννοιών, 
αποφάνσεων, αλλά και των ‘πραγμάτων’ ή των πράξεων των δρώντων) απορρέει από 
διυποκειμενικά διαπραγματεύσιμους ορισμούς. Ο κονστρουκτιβισμός όπως έχουμε δει, υιοθετεί ως 
κεντρικής σημασίας τα επιχειρήματα υπέρ της ασυμβατότητας και μη επικοινωνίας διαφορετικών 
εννοιολογικών σχημάτων και υπέρ της απόρριψης αποιασδήποτε αναπαραστατικής λειτουργίας 
μορφών γνώσης σε σχέση με την πραγματικότητα. Οι μετέχοντες σε «διαφορετικούς κόσμους» ή 
«πολιτισμούς» (τέτοιοι είναι και τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, ή οι μαθητές σε σχέση με 

19 Η γνώση δεν “μεταδίδεται” απλώς, οικοδομείται κάθε φορά εκ νέου: ο μαθητής μπορεί να μάθει μόνο εάν 
«ανακατασκευάζει» με τη βοήθεια μιας επιστήμης το αντικείμενο της σχολικής έρευνας.  
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τους καθηγητές τους) χειρίζονται όχι μόνο διαφορετικές παραστάσεις αλλά και διαφορετικά 
νοήματα. Η επικράτηση ενός ορισμού πρέπει να εκληφθεί ως προϊόν «επιβολής» (δια της πειθούς 
ή/και της ισχύος), προϊόν κοινωνικής επομένως κατασκευής και όχι συνέπεια κάποιας 
«αντικειμενικότητας» ή ορθής απόδοσης του «ίδιου του πράγματος».

Ορισμένα κονστρουκτιβιστικά ρεύματα προτείνουν μια θεωρία της «νοητικής κατασκευής» 
κάθε αναπαράστασης της πραγματικότητας στηριζόμενα σε πορίσματα της νευροβιολογίας, των 
λεγόμενων σύγχρονων επιστημών του εγκεφάλου (γνωσιακές επιστήμες κλπ.).Σύμφωνα με αυτή τη 
γραμμή ανάλυσης, ανάμεσα στο «βίωμα» και την «οντολογική πραγματικότητα» δεν μπορεί να 
οικοδομηθεί καμία σχέση «φυσικής» αντιστοιχίας ή «σύμπτωσης», παρά μόνο μια σχέση 
«συμβατότητας» ή «βιωσιμότητας». Αυτό που ενδιαφέρει είναι απλώς η λειτουργικότητα μιας 
παράστασης ή μιας ερμηνείας (το αν «ταιριάζει») και όχι η «απεικονιστική της πιστότητα». Τα 
αισθητήρια όργανά μας μας ειδοποιούν εάν προσκρούσουμε πάνω σε κάτι, μας μεταφέρουν την 
αντίστασή του και όχι τις ιδιότητές του ‘ οι ιδιότητές του αποτελούν δικές μας ερμηνείες. Οι δρώνες 
δεν ενδιαφέρονται εάν ο κόσμος είναι «όντως» έτσι (ή αλλιώς), αρκεί να μην προσκρούουν στα όρια 
της πραγματικότητας. 

Επανερχόμαστε εδώ στο παλαιό ερώτημα της γνωσιολογίας: πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την 
γνώση αυτού που βρίσκεται έξω από τον βιωματικό μας κόσμο;

Ο αποκαλούμενος «ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός» στρέφεται στην θεωρία του Piaget: οι 
γνωσιακές δομές είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής και επομένως αντίληψη και γνώση 
καθίστανται προϊόντα μιας κατασκευαστικής δραστηριότητας (τα οποία ενισχύονται από την 
επανάληψη και ελέγχονται από τον αναστοχασμό και μέσω της διυποκειμενικότητας). Για τον 
Piaget κατά την διαδικασία της μάθησης λαμβάνει χώρα μια «ανασυγκρότηση» ή «ανασύνθεση» 
ιδεών και σχέσεων, ενώ η όλη δομή υφίσταται ριζική αναδόμηση ως συνέπεια της μετάβασης από 
το ένα στάδιο στο άλλο. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να αποτελεί κεντρικό δίδαγμα της 
κονστρουκτιβιστικής διδακτικής που μιλάει για διαδοχική κατασκευή «νέων πεδίων εμπειρίας» 
μέσω των γνωστικών συστημάτων των μαθητών και εκλαμβάνει αυτή την πορεία ακριβώς ως ριζική 
αναδόμηση.20

Στο σημείο αυτό συναντάμε την διδακτική εκείνη η οποία ενδιαφέρεται πρωτίστως για την 
«εννοιολογική αλλαγή». Κύριο ζητούμενο αυτής της διδακτικής είναι η ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος των μαθητών. Η προϋπάρχουσα του σχολείου γνώση εκλαμβάνεται ως «εμπόδιο» για 
την διαδασκαλία εννοιών, επιστημονικών εξηγήσεων και ερμηνειών. Ο διδακτικός 
κονστρουκτιβισμός αντιμετωπίζει την μάθηση ως μια διαδικασία κατασκευής του κόσμου η οποία 
στηρίζεται στις εμπειρίες του υποκειμένου. Στην μνήμη του μαθητευόμενου οργανώνονται 
υποκειμενικά πεδία εμπειρίας με τη βοήθεια των οποίων δοκιμάζει να επιλύσει τα διαφόρων ειδών 
προβλήματα ‘ εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό και η προσδοκία βάσει των προηγούμενων εμπειριών 
έρθει σε αντίφαση με τα νέα δεδομένα (για παράδειγμα με τα δεδομένα κατά τη διδασκαλία μιας 
επιστήμης) το γνωσιακό σύστημα αρχίζει να αναπτύσσει ένα νέο «πεδίο εμπειρίας» το οποίο και θα 
σταθεροποιηθεί εάν επιβεβαιωθεί από επιτυχή δράση. Αυτή η μετάβαση από το προηγούμενο στο 
νέο πεδίο μέσω της δοκιμής και της πλάνης συνιστά «εννοιολογική αλλαγή».21

20 Γ.Κουζέλης, “Η κριτική του δεδομένου: θεωρία της επιστήμης στην κριτική θεωρία του Horkheimer”, στο: 
Dubiel H. et.al., Η Κριτική Θεωρία σήμερα, Νήσος 2000. Επίσης: J.Piaget, Η Ψυχολογία της Νοημοσύνης, εκδ. 
Καστανιώτη 1986. 

21 Σημειώνουμε εδώ την ύπαρξη περισσότερο «ήπιων» διδακτικών στρατηγικών όπως εκείνες της παράλληλης 
καλλιέργειας της επιστημονικής κουλτούρας, ή της σύγκρισης και της ‘διαπραγμάτευσης’ μεταξύ ερμηνειών που 
αποκλίνουν αντί για την ριζική ‘εννοιολογική σύγκρουση’. Σε αντίρροπη κατεύθυνση κινούνται τα διδακτικά μοντέλα 
τα οποία αρνούνται τον στόχο της διδασκαλίας των επιστημονικών εννοιών.
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Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, τα κεντρικά χαρακτηριστικά της «πρότερης γνώσης» των 
μαθητών δεν μπορούν να θεωρηθούν ατομικά (υποκειμενικά) ακόμη και με δεδομένο το γεγονός ότι 
υπάρχουν ατομικές διαφοροποιήσεις και επεξεργασίες: όχι μόνο επειδή σε κοινό πολιτισμικό 
πλαίσιο συγκροτούνται κοινοί άξονες ιδιοποίησής του, αλλά κυρίως επειδή η εμπειρική, «πρακτικο-
βιωματική» και καθημερινή γνώση (υπόβαθρο της «πρότερης γνώσης») συνιστά ένα κοινωνικό 
«απόθεμα» (Berger & Luckmann) και οικοδομείται υπό όρους διαλογικούς και διυποκειμενικούς, 
υπό όρους κοινωνικής πρακτικής, κοινωνικής επικοινωνίας και κοινωνικού ελέγχου. Ο «τρόπος 
βίωσης» επομένως της πραγματικότητας όχι μόνο είναι κοινωνικά (υπερατομικά) προσδιορισμένος, 
αλλά συγκροτείται και στο ατομικό επίπεδο εντός κοινωνικών όρων και σχέσεων. Η μια εκδοχή 
κονστρουκτιβιστικής διδακτικής προσέγγισης δεν αντιμετωπίζει την «πρότερη γνώση» ως ένα 
ιδιαίτερο πλαίσιο σύλληψης και εννοιολόγησης. Η ‘σύγκρουση’ ή ‘αντίφαση’ μεταξύ αυτού του 
πλαισίου και εκείνου της επιστήμης προσεγγίζεται ως «Παραδειγματική», σαν να επρόκειτο δηλαδή 
για δύο τυχαία εναλλακτικά και μεταξύ τους «ασύμμετρα» Παραδείγματα. Αυτό όμως που 
διαφεύγει αυτής της προσέγγισης είναι ότι η πρότερη γνώση συγκροτείται στο επίπεδο γενίκευσης 
της «πρώτης παρατήρησης» και εμπειρίας (Bachelard) και επομένως συνιστά ένα ιδιαίτερο σύστημα 
(όπου και η πλάνη είναι συστηματική). Όμως η επιστήμη συγκροτείται και ως άρση αυτής της 
πρότερης γνώσης. Εκείνο επομένως που απουσιάζει σε αυτή την προσέγγιση είναι η έννοια της 
επεξεργασίας της πρότερης γνώσης διά της επιστημονικής και υπέρ της επιστημονικής γνώσης. 
Αυτός είναι γενικότερα ο τρόπος οικοδόμησης της επιστήμης. Συνεπώς δεν πρόκειται για μια 
‘τυχαία σύγκρουση’ και έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ δύο διαφορετικών εννοιολογήσεων, αλλά για 
μια διαρθρωμένη σχέση μεταξύ εμπειρικών πρακτικο-βιωματικών παραστάσεων και της κριτικής 
και επεξηγηματικής θεωρητικής τους ανακατασκευής. Οι πρώτες παραστάσεις αποτελούν εμπόδιο 
αλλά και πρώτη ύλη: η μετάβαση από τις μεν δεν συνιστά απλή ‘αλλαγή’, η «ανασκευή» είναι μια 
«κατασκευή», μια παραγωγή επομένως η οποία καταστρέφει το αρχικό υλικό μετασχηματίζοντάς 
το.22 

[ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ]

22 Γ.Κουζέλης, Ενάντια στα Φαινόμενα, Νήσος 2005. Βεβαίως υπάρχουν τα ερωτήματα εκείνα τα οποία αφορούν 
την πορεία έπειτα από την «εννοιολογική αλλαγή»: με ποιον τρόπο και τι μαθαίνουν τα παιδιά από τη στιγμή και έπειτα 
αφού έχουν ‘μετατοπιστεί’ στο επιστημονικό πλαίσιο; Η αποσύνδεση από την πρότερη γνώση είναι πλήρης, ή η 
διδασκαλία των επιστημών απαιτείται να είναι διαρκής, σημείο προς σημείο οργανωμένη αντιπαράθεση των 
υφιστάμενων παραστάσεων με τις νέες έννοιες και ερμηνείες;
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