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Περίληψη: Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια προσέγγιση του κονστρακτιβισµού υπό το πρίσµα µαθησιακής και 
κοινωνικοπολιτισµικής ψυχολογίας. Αρχικά γίνεται συνοπτική αναφορά στις βασικές θέσεις του κονστρακτιβισµού και 
ακολούθως αναλύονται τρία ζητήµατα: (α) της ενεργής συµµετοχής του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία, (β) της 
διδασκαλίας ως κάτι διαφορετικό από τη µεταφορά γνώσης από το δάσκαλο στο µαθητή και (γ) της κατασκευής της γνώσης 
από τους µαθητές. Σχετικά µε το πρώτο, υποστηρίζουµε ότι η ενεργή συµµετοχή του µαθητή συνιστά αναγκαία αλλά όχι και 
ικανή συνθήκη µάθησης. Σχετικά µε το δεύτερο, δείχνουµε µε την ανάλυση µιας κονστρακτιβιστικής διδασκαλίας ότι αυτό 
που λαµβάνει χώρα είναι ενδεικτικό περισσότερο µεταφοράς παρά κατασκευής γνώσης. Αναφορικά µε το τρίτο, δείχνουµε 
ότι η φύση και η έννοια της κατασκευής της γνώσης είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφής. Η εργασία κλείνει µε µια 
πρόταση ενσωµάτωσης ιδεών και εννοιών από τη µαθησιακή και την κοινωνικοπολιτισµική ψυχολογία στην επικρατούσα 
κονστρακτιβιστική προσέγγιση.  
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Abstract: The present paper aims to approach constructivism through the prism of both learning and sociocultural 
psychology. Τhe main tenets of constructivism are initially presented and three of them are focused upon: (a) learning as an 
active process on the part of the student, (b) instruction as distinct from the transfer of knowledge from teacher to student and 
(c) knowledge construction on the part of the students. Regarding the first, it is argued that active participation is a necessary 
but not sufficient condition for learning. With respect to the second, by means of examining an instructional intervention it is 
demonstrated that what transpires in the course of the lesson is suggestive more of a transfer than of a construction of 
knowledge. In regards to the third, the fact that the type and nature of the construction is very ambiguous and needs further 
elaboration is pointed out. The paper concludes with a proposal for the enrichment of constructivism with ideas and concepts 
from learning and sociocultural psychology.  
 
“Don’t let anybody criticize that book who hasn’t read it through to the end…The people who say ‘that’s not 
how science is done’ are wrong…. When you describe what went on in your head as the truth haltingly staggers 
upon you and passes on, finally fully recognized, you are describing how science is done. I know, for I have had 
the same beautiful and frightening experience” 

R. Feynman (επιστολή-σχόλιο στον J. Watson για το βιβλίο του «∆ιπλή Έλικα») 
 

Εισαγωγή  
Στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης οι µαθητές αφιερώνουν ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους για την 
εκµάθηση εννοιών της Φυσικής. ∆εδοµένων των δυσκολιών που χαρακτηρίζουν αυτού του είδους τη µάθηση 
και της συνήθους αποτυχίας βαθύτερης κατανόησης Φυσικών εννοιών, το ζήτηµα της υποστήριξης και 
ενίσχυσης αυτής της µάθησης είναι κεφαλαιώδους σηµασίας από διδακτική άποψη. Υπήρξαν διάφορες 
προσεγγίσεις αυτού του ζητήµατος, από τη «µάθηση µε ανακάλυψη» (Bruner, 1961) έως και την 
κονστρακτιβιστική µεταφορά του «µαθητή ως επιστήµονα» (Driver, 1983). Η παρούσα εργασία προσεγγίζει 
κριτικά το κυρίαρχο επιστηµολογικό ρεύµα των τελευταίων δεκαετιών, τον κονστρακτιβισµό, ο οποίος και 
συνιστά το γενικό επιστηµολογικό υπόβαθρο των διδακτικών προσεγγίσεων στα πλαίσια της διδακτικής της 
Φυσικής. 
 

Βασικές κονστρακτιβιστικές θέσεις. Οι βασικές κονστρακτιβιστικές παραδοχές και θεωρήσεις προσφέρουν 
ένα γενικό επιστηµολογικό πλαίσιο από το οποίο εξάγονται διάφορες "αρχές" οι οποίες υλοποιούνται µέσα από 
µια σειρά διδακτικών προσεγγίσεων. Η εκτενής παρουσίαση κονστρακτιβιστικών επιστηµολογικών θέσεων, 
όπως π.χ. αυτών του ριζοσπαστικού κονστρακτιβισµού ο οποίος είχε ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση και απήχηση 
στον τοµέα της διδακτικής των Επιστηµών (Glaserfeld, 1989; 1991), υπερβαίνει τα όρια και τους σκοπούς της 
παρούσας εργασίας. Για το λόγο αυτό θα περιοριστούµε στη συνοπτική αναφορά ορισµένων βασικών θέσεων. 
Από κονστρακτιβιστική σκοπιά, η µάθηση και η γνώση µπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής: (α) οι 
µαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες γνώσεων ενώ η µάθηση συντελείται µε την ενεργή συµµετοχή του 
µαθητή, (β) η γνώση δεν βρίσκεται στον εξωτερικό του ατόµου κόσµο αλλά κατασκευάζεται ατοµικά και 
κοινωνικά, (γ) η διδασκαλία δεν συνίσταται στη µεταφορά γνώσης και (δ) το αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένα 
σύνολο έργων και υλικών από τα οποία οι µαθητές κατασκευάζουν τη γνώση τους (Driver, 1988; Treagust, Duit 
& Fraser, 1996).  
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Κριτικές προσεγγίσεις του κονστρακτιβισµού. Ορισµένες κονστρακτιβιστικές θέσεις έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο κριτικής, τόσο σε φιλοσοφικό-επιστηµολογικό επίπεδο (π.χ. Suchting, 1992) όσο και σε επίπεδο 
διδακτικής πρακτικής (π.χ. Solomon, 1994; Mathews, 1997; 2002; Duit, Treagust & Mansfield, 1996). Λόγω της 
µερικής συνάφειας τους µε τα επιχειρήµατα που θα αναπτυχθούν εδώ, θα επισκοπήσουµε συνοπτικά τρία 
σηµεία των προσεγγίσεων αυτών: (α) την πολυσηµία του όρου κονστρακτιβισµός, (β) τη σύγχυση µεταξύ 
«ιδεών» και «γνώσης» των µαθητών και (γ) τις δυσκολίες διδασκαλίας επιστηµονικών θέσεων µε 
κονστρακτιβιστικό τρόπο. 
Αναφορικά µε το πρώτο, ο Mathews (1997; 2002) υποστηρίζει ότι η πολυσηµία του όρου «κονστρακτιβισµός» 
αποτελεί το σηµαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα αποτίµησης τόσο των κονστρακτιβιστικών θέσεων αυτών 
καθαυτών όσο και της συνεισφοράς του κονστρακτιβισµού στη διδακτική πρακτική. Θεωρεί ότι πρέπει να 
διασαφηθεί (α) το ποιες είναι οι βασικές επιστηµολογικές θέσεις του κονστρακτιβισµού και (β) το ποια η σχέση 
αυτών µε τη διδακτική πρακτική – εάν υποτεθεί ότι υπάρχει µια τέτοια σχέση – καθότι, όπως εύστοχα 
παρατηρεί, η καλύτερη κονστρακτιβιστική παιδαγωγική µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την υιοθέτηση 
αντίστοιχης κονστρακτιβιστικής επιστηµολογίας (π.χ. Σωκρατική µαιευτική). Επιπρόσθετα, ο Watts (1994) 
παρατηρεί ότι παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες εντός του κονστρακτιβιστικού πλαισίου, δεν είναι 
γνωστά πολλά αναφορικά µε το πως σχετίζονται οι κονστρακτιβιστικές µε τις µη κονστρακτιβιστικές 
προσεγγίσεις.  
Σχετικά µε το δεύτερο, ο Mathews (2002) παρατηρεί ότι στις σχετικές δηµοσιεύσεις δεν λαµβάνεται υπόψη το 
γεγονός ότι η πεποίθηση-άποψη είναι διαφορετική από τη γνώση ενώ συνήθως οι «ιδέες των παιδιών» και η 
«γνώση των παιδιών» θεωρούνται συνώνυµα.  
Τέλος, αναφορικά µε το τρίτο, η Solomon (1994) επισήµανε ότι η κονστρακτιβιστική παιδαγωγική δεν έχει 
προσεγγίσει συστηµατικά το ζήτηµα της εκµάθησης ενός δεδοµένου και συγκροτηµένου σώµατος 
επιστηµονικής γνώσης. Αναφερόµενος στο ίδιο ζήτηµα ο Mathews (1997; 2002) συµµερίζεται τη θέση ότι η 
εξερεύνηση των ιδεών των µαθητών από κονστρακτιβιστική σκοπιά σε διδακτικό επίπεδο είναι απίθανο να τους 
οδηγήσει στην επιστηµονικά αποδεκτή θέση, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει στο εξής εύλογο ερώτηµα: γιατί 
να µη  διδάξουν οι δάσκαλοι τις ιδέες της επιστήµης στους µαθητές αντί να περιµένουν να αναπτύξουν τις ιδέες 
αυτές µόνοι τους οι µαθητές;  
Αποκλίνοντας σηµαντικά από τις παραπάνω κριτικές, η παρούσα εργασία θα κινηθεί σε διαφορετικό µήκος 
κύµατος επιχειρώντας να αναδείξει επιπλέον στοιχεία τα οποία χρήζουν προσοχής. Για τους σκοπούς της 
παρούσας εργασίας θα εστιαστούµε κυρίως σε τρεις κονστρακτιβιστικές θέσεις: (α) στο ζήτηµα της «ενεργής 
συµµετοχής» του µαθητή στη µάθηση (β) στη µεταφορά γνώσης ως µη ενδεδειγµένο τρόπο διδασκαλίας και (γ) 
στην έννοια και τη φύση της «κατασκευής της γνώσης» η οποία λαµβάνει χώρα στα πλαίσια ενός 
κονστρακτιβιστικού τύπου µάθησης.  

Το ζήτηµα της «ενεργής συµµετοχής» 
Η «ενεργητική συµµετοχή» των µαθητών στο φαινόµενο της µάθησης επιτυγχάνεται µεταξύ άλλων µέσω της 
εµπλοκής τους στην εκτέλεση ενός πειράµατος (ή σειράς πειραµάτων) προκειµένου να ελεγχθούν υποθέσεις που 
διατυπώθηκαν στα πλαίσια της παρατήρησης και µελέτης ενός φυσικού φαινοµένου. Αυτή η προσέγγιση έρχεται 
σε αντιδιαστολή µε την παραδοσιακή πρακτική όπου ο δάσκαλος παρουσιάζει και οι µαθητές παρακολουθούν. 
Στην προκειµένη περίπτωση οι µαθητές ξεκινούν µε την παρατήρηση ενός φαινοµένου και εν συνεχεία 
προχωρούν στη διερεύνηση του ελέγχοντας πειραµατικά διάφορες ιδέες τους. Υπάρχουν ενδείξεις από τις οποίες 
εξάγεται ότι αυτού του είδους η ενεργή συµµετοχή των µαθητών δεν είναι χωρίς προβλήµατα τα οποία και 
επισηµαίνουµε συνοπτικά παρακάτω.  
Πρώτο, οι Edwards & Mercer (1987) έδειξαν µέσα από την ανάλυση λόγου µιας σειράς διδασκαλιών ότι ακόµα 
και µε την υιοθέτηση µιας κονστρακτιβιστικής προσέγγισης και τη συνακόλουθη διεξαγωγή µιας διδασκαλίας 
σε κονστρακτιβιστικά πρότυπα (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, πειραµατικός έλεγχος υποθέσεων, 
συµπεράσµατα), δεν είναι πάντοτε σαφές για τους µαθητές το πως επιλέγεται ή απορρίπτεται ένα συγκεκριµένο 
πείραµα έναντι άλλων ή το ποια η συλλογιστική της µεταβολής συγκεκριµένων παραµέτρων-µεταβλητών στα 
εκτελούµενα πειράµατα. ∆εύτερο, η ενεργή συµµετοχή των µαθητών αυτή καθαυτή στην εκτέλεση πειραµάτων 
στα πλαίσια προσοµοιώσεων δε φαίνεται να αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται µε ή επιφέρει καλύτερη 
ποιοτικά ή ποσοτικά µάθηση Φυσικών εννοιών (Swaak, 1998). Ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ότι οι προσοµοιώσεις 
φυσικών φαινοµένων στον ΗΥ θα συνεισέφεραν στη δηµιουργία περιβαλλόντων ιδανικών για µάθηση µε 
ανακάλυψη, πειραµατισµό και διερεύνηση πολλαπλών ιδεών και υποθέσεων, τα αποτελέσµατα δεν 
επαλήθευσαν τις προσδοκίες (de Jong & van Joolingen, 1998). Τρίτο, η σχέση µεταξύ θεωρίας-πειράµατος-
ερµηνείας δεν είναι γραµµική και µονοσήµαντη αλλά πολυσύνθετη, όπως έδειξε ο Gooding (1990). Μέσα από 
µια λεπτοµερή ανάλυση του πειραµατικού ηµερολογίου του µεγαλύτερου πειραµατικού επιστήµονα όλων των 
εποχών, του Michael Faraday, ο Gooding έδειξε ότι για περίπτωση των µαγνητικών γραµµών ο Faraday 
αναγκάστηκε σε κάποιο σηµείο στο ηµερολόγιο του να παραδεχτεί ότι εάν δεν προϋποτεθεί µια συγκεκριµένη 
θεώρηση των µαγνητικών γραµµών τότε ένα συγκεκριµένο πείραµα δεν θα µπορούσε να είχε εκτελεστεί. Κατά 
συνέπεια, δεν θα µπορούσε να είχε γίνει η σύλληψη του εν λόγω πειράµατος για τον έλεγχο της θεωρίας αλλά 
ούτε και τα αποτελέσµατα του να ερµηνευτούν υπό το πρίσµα της συγκεκριµένης θεωρίας. Τέταρτο, το πείραµα 
αποτελεί τον τελευταίο σταθµό µιας συγκεκριµένης αντίληψης και εννοιοποίησης µιας φυσικής κατάστασης µε 
αποτέλεσµα να χάνεται η µοντελοποίηση και ο όλος γόνιµος προβληµατισµός που υπήρχε στα αρχικά στάδια. Η 
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εκτέλεση ενός πειράµατος προϋποθέτει κατ’ αρχήν την ύπαρξη ενός ερωτήµατος-προβλήµατος για το οποίο 
αναζητείται απάντηση-λύση. Πέρα από τον εντοπισµό ενός ερωτήµατος-προβλήµατος, η ικανότητα επιλογής 
µεταβλητών που τυχόν εµπλέκονται στο φαινόµενο είναι µια αρκετά επιλεκτική διαδικασία. Στη διαδικασία 
αυτή απαιτούνται συγκεκριµένες δεξιότητες εντοπισµού και αποµόνωσης ποικίλων παραγόντων-µεταβλητών 
που πιθανόν να  σχετίζονται µε και να επιδρούν στο υπό παρατήρηση φαινόµενο. Απαιτείται συνεπώς µια 
γνωστική διαδικασία αφαίρεσης, από την οποία αποκόπτονται ποικίλα στοιχεία ενός φυσικού φαινοµένου ως µη 
σχετικά και περιττά στην προσπάθεια µοντελοποίησης του φαινοµένου. Τέλος, η κατανόηση του πειράµατος ως 
εργαλείου και της πειραµατικής λογικής γενικότερα είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να είναι 
επιτυχής η συµµετοχή του µαθητή σε µια κονστρακτιβιστική διαδικασία. Η ικανότητα πειραµατισµού και 
ελέγχου µεταβλητών γενικότερα αποτελεί µια σύνθετη γνωστική διαδικασία η ανάπτυξη της οποίας απαιτεί 
συστηµατική άσκηση. Ελλιπής κατανόηση των διαδικασιών και της συλλογιστικής του πειραµατισµού 
υπονοµεύει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της ενεργοποίησης του µαθητή.  

Το ζήτηµα της «µεταφοράς γνώσης»  
∆εδοµένου ότι για τα κονστρακτιβιστικά δεδοµένα διδασκαλία δε σηµαίνει την µεταφορά της γνώσης από το 
δάσκαλο στους µαθητές, επιλέξαµε να αναλύσουµε µια δηµοσιευµένη κονστρακτιβιστική διδασκαλία 
προκειµένου να προσδιορίσουµε το τι ακριβώς περιλαµβάνει αναφορικά µε τη νέα γνώση (ήτοι επίσηµη 
επιστηµονική άποψη). Η διδασκαλία που επιλέξαµε πραγµατοποιήθηκε από τους Scott et al., (1994) και έχει ένα 
ειδικό βάρος, καθότι συµπεριλαµβάνεται σε ένα τόµο πρακτικών ενός διεθνούς σεµιναρίου που 
πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Monash το 1992. Το σεµινάριο αυτό είχε ως κύριο σκοπό να 
προσδιορίσει το πως µπορεί να επιτελεστεί η διδασκαλία των περιεχοµένων της επιστήµης µε 
κονστρακτιβιστικό τρόπο. Η συγκεκριµένη µάλιστα διδασκαλία έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένου 
σχολιασµού (βλ. π.χ. Mathews, 2002) επειδή αντιπροσωπεύει µια σηµαντική τάση στα πλαίσια της διδακτικής 
της επιστήµης: την ερευνητική οµάδα του Leeds.  
Η εν λόγω διδασκαλία έλαβε χώρα στα πλαίσια του µαθήµατος της Χηµείας και σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και 
εφαρµόστηκε από τους Scott et al., (1994). Η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση αποσκοπούσε στην 
κατανόηση του φαινοµένου της σκουριάς από τους µαθητές, είχε τη µορφή της έρευνας δράσης και υλοποιήθηκε 
σε δύο στάδια: σχεδιασµό και διδασκαλία. Στα πλαίσια του σχεδιασµού ανατέθηκε στους µαθητές να 
τοποθετήσουν ένα σιδερένιο καρφί σε µέρη όπου νόµιζαν ότι θα σκουριάσει περισσότερο. Στα πλαίσια της 
διδασκαλίας πραγµατοποιήθηκαν τρία µαθήµατα τα οποία και περιγράφονται συνοπτικά (οι ενέργειες του 
δασκάλου σηµειώνονται µε πλάγιους χαρακτήρες για λόγους έµφασης).  
 
Στο πρώτο µάθηµα ο δάσκαλος έφτιαξε στον πίνακα της τάξης ένα πίνακα µε τρεις στήλες οι οποίες 
περιλάµβαναν παράγοντες που είναι: απολύτως απαραίτητοι για τη σκουριά, λιγότερο απαραίτητοι ή καθόλου 
απαραίτητοι. Στη συνέχεια κάλεσε τους µαθητές να εξετάσουν τα καρφιά τα οποία είχαν οι ίδιοι τοποθετήσει σε 
διάφορα µέρη και να τα ταξινοµήσουν, από το πιο σκουριασµένο µέχρι το πιο άθικτο. Ακολούθως, ζήτησε από 
τους µαθητές να σχεδιάσουν πειράµατα για να µπορέσουν να εξετάσουν ποιοι παράγοντες από αυτούς είναι 
όντως ζωτικής σηµασίας για τη δηµιουργία σκουριάς. Τέλος, ο δάσκαλος, αφού έλεγξε το εύρος των 
πειραµάτων που είχαν κατασκευάσει οι µαθητές, αποφάσισε να εκτελέσει ο ίδιος άλλα δύο.  
 
Στο δεύτερο µάθηµα οι µαθητές συνέλεξαν τα καρφιά από τα πειράµατα τους και έκαναν σχετικές παρατηρήσεις. 
Ο δάσκαλος έδωσε σε κάθε µαθητή ένα πίνακα µε τους πιθανούς παράγοντες δηµιουργίας της σκουριάς οι 
οποίοι είχαν καθοριστεί στο πρώτο µάθηµα για να καταγράψουν τα δεδοµένα των πειραµάτων τους. Ο 
δάσκαλος συµπλήρωσε επίσης στον πίνακα τα αποτελέσµατα των δύο πειραµάτων που εκτέλεσε. Μετά τη 
συµπλήρωση του πίνακα από όλους τους µαθητές, ο δάσκαλος τοποθέτησε ένα αντίγραφο του στον τοίχο και 
στη συνέχεια καθοδήγησε την τάξη σε µια ερµηνεία των αποτελεσµάτων των πειραµάτων που είχαν 
πραγµατοποιηθεί. Μέσα από µια διαδικασία ερώτησης του δασκάλου – απάντησης από το µαθητή – και 
αξιολόγησης της απάντησης από το δάσκαλο οι µαθητές οδηγήθηκαν στην διατύπωση ορισµένων 
συµπερασµάτων τα οποία γενίκευσε εννοιολογικά ο δάσκαλος. Τέλος, έχοντας εξετάσει τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σκουριά, ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν ιδέες σχετικές µε τη φύση της σκουριάς.  
 

Στο τρίτο µάθηµα, ο δάσκαλος ζήτησε από τους µαθητές να κάνουν  προτάσεις για να ελεγχθούν πειραµατικά οι 
ιδέες που διατυπώθηκαν στο προηγούµενο µάθηµα αναφορικά µε τη φύση της σκουριάς. Αυτό οδήγησε σε µια 
σειρά από πειραµατισµούς και δραστηριότητες στην τάξη. Κάποιος µαθητής πρότεινε ότι η σκουριά είναι µια 
νέα ουσία και ο δάσκαλος περιµένοντας αυτή την ιδέα, εκτέλεσε ένα πείραµα µπροστά στην τάξη ζυγίζοντας δύο 
οµάδες καρφιών µε τον ίδιο αριθµό καρφιών, η µια από τις οποίες όµως περιείχε σκουριασµένα καρφιά τα οποία 
και ζύγιζαν περισσότερο. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος παρουσίασε µε αφηγηµατικό τρόπο (δηλ. µε εκτεταµένο 
µονόλογο) την επιστηµονική αντίληψη για την έννοια και τη φύση της σκουριάς, ως ανεξάρτητου δηλαδή 
σώµατος που επικάθεται στο σίδηρο, στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης µε οξυγόνο και νερό και τέλος συνόψισε 
(µε µονόλογο) τις δραστηριότητες των τριών µαθηµάτων  και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν.  
 

Παρά τα αντιθέτως δηλούµενα στις κονστρακτιβιστικές διακηρύξεις, στην ανάλυση που ακολουθεί θα δείξουµε 
ότι πρόκειται για µεταφορά γνώσης από το δάσκαλο στο µαθητή και ότι εν τέλει η διδασκαλία δεν είναι από την 
άποψη αυτή τόσο διαφορετική από µια παραδοσιακή όσο συχνά η κονστρακτιβιστική ρητορική αφήνει να 
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εννοηθεί. Η κριτική µας θα περιστραφεί γύρω από δύο κυρίως άξονες: (α) αλληλεπίδραση δασκάλου-µαθητών 
και το τι αυτή σηµαίνει για την “κατασκευή” της γνώσης και (β) παρουσίαση των επιστηµονικών ιδεών. 
Αναφορικά µε τον πρώτο άξονα και την αλληλεπίδραση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος µε τον οποίο οι 
ερευνητές περιγράφουν την αλληλεπίδραση δασκάλου-µαθητών: "σε αυτή την εκτεταµένη συζήτηση στην τάξη, 
βλέπουµε τον δάσκαλο να αναπτύσσει µαζί µε τους µαθητές ένα επιχείρηµα αναφορικά µε τους παράγοντες που 
είναι απαραίτητοι για τη δηµιουργία σκουριάς" (σ. 214, έµφαση δική µας). Ελλείψει διαθέσιµου πρωτοκόλλου 
αλληλεπίδρασης µεταξύ δασκάλου-µαθητών το οποίο και θα περιλάµβανε τους διαλόγους δασκάλου-µαθητών, 
το τι ακριβώς εννοούν οι ερευνητές λέγοντας «αναπτύσσει µαζί µε τους µαθητές» είναι ανοικτό σε ποικίλες 
ερµηνείες. Υπάρχουν δύο συναφή στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ουσιαστικά πρόκειται για ανάπτυξη 
επιχειρήµατος από το δάσκαλο και όχι από το δάσκαλο από κοινού µε τους µαθητές.  
Πρώτο, ο δάσκαλος έχει τον πλήρη έλεγχο της αλληλεπίδρασης, όπως υποδηλώνουν τα χρησιµοποιούµενα 
ρήµατα περιγραφής: “έφτιαξε” “κάλεσε” “ζήτησε”  κτλ. Συνεπώς, ο δάσκαλος έχει την πρωτοβουλία, επιλέγει 
τις δραστηριότητες, θέτει στόχους τους οποίους και υλοποιούν οι µαθητές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 
περιγραφή των ερευνητών: “...τα ζητήµατα του ποια δεδοµένα να εξεταστούν και πως θα πρέπει να ερµηνευτούν 
αποφασίστηκαν προφανώς από το δάσκαλο όταν εξετάστηκαν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων” (σ. 218). 
∆εύτερο, το µόνο σηµείο στο οποίο φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον πλήρη έλεγχο του 
δασκάλου αφορά την καθοδηγούµενη συζήτηση. Στο σηµείο αυτό η αλληλεπίδραση δασκάλου-µαθητών 
φαίνεται να διαφοροποιείται ποιοτικά, µε τους µαθητές να συµµετέχουν περισσότερο εφόσον απαιτείται η 
συνεισφορά τους για την πραγµατοποίηση της συζήτησης. Πρέπει όµως να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι η 
καθοδηγούµενη συζήτηση χαρακτηρίζεται από ερωταποκρίσεις οι οποίες είναι ενδεικτικές του τυπικού µοτίβου 
αλληλεπίδρασης δασκάλου-µαθητών (Sinclair & Coulthard, 1975; Edwards & Mercer, 1987). Με βάση το 
µοτίβο αυτό, ο δάσκαλος απευθύνει µια ερώτηση (Ε), οι µαθητές δίνουν µια απάντηση (Α) και ο δάσκαλος 
παρέχει µια αξιολόγηση-ανατροφοδότηση (Α) πάνω στην απάντηση των µαθητών (ΕΑΑ). Αυτού του είδους η 
αλληλεπίδραση δεν αφήνει πολλά περιθώρια δηµιουργικής συµµετοχής στο µαθητή. Ως επί το πλείστον, ο 
δάσκαλος αναπτύσσει µια ορισµένη συλλογιστική µέσω αφηγήσεων, επεξηγήσεων και ερωτήσεων και αφήνει 
κάποια κενά σηµεία για τους µαθητές τα οποία αυτοί συµπληρώνουν όταν ερωτηθούν. Αυτού του είδους η 
αλληλεπίδραση δε συνιστά σε καµία περίπτωση «συζήτηση» ή «διάλογο» καθότι το status του δασκάλου είναι 
πολύ διαφορετικό από αυτό των µαθητών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ενώ εκ πρώτης όψεως η 
καθοδήγηση των µαθητών µέσω ερωτήσεων φαίνεται ουδέτερη, καθότι φαινοµενικά οι µαθητές έχουν µια 
πραγµατική δυνατότητα συνεισφοράς στον πραγµατοποιούµενο διάλογο, στην πραγµατικότητα οι ερωτήσεις 
συνιστούν ουσιαστικές παρεµβάσεις σε γνωστικό επίπεδο. Εκτός από τις λειτουργίες  τις οποίες µπορεί να 
επιτελεί µια ερώτηση, στην προκειµένη περίπτωση θέτει το πλαίσιο απάντησης της ενώ παράλληλα εστιάζει την 
προσοχή σε συγκεκριµένα στοιχεία (Karasavvidis, 2002a).  
Συνεπώς, δεδοµένου ότι πρόκειται για τέτοιου είδους συµµετοχή των µαθητών στην καθοδηγούµενη συζήτηση, 
όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς την περιγράφουν, τότε είναι προφανές ότι δεν αφορά ανάπτυξη επιχειρήµατος από 
το δάσκαλο «µαζί» µε τους µαθητές αλλά ανάπτυξη επιχειρήµατος από το δάσκαλο µε τη µερική περιφερειακή 
συµµετοχή των µαθητών. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον καθοριστικό ρόλο των ερωτήσεων 
του δασκάλου.  
Αναφορικά µε το δεύτερο άξονα και την παρουσίαση των επιστηµονικών εννοιών, οι ενέργειες του δασκάλου 
δηλώνουν ρητά ότι η επίσηµη επιστηµονική άποψη εισήχθη από το δάσκαλο (λ.χ. «παρουσίασε»). Οι ερευνητές 
παρατηρούν ότι “αυτό που βλέπουµε να συµβαίνει εδώ είναι η κατασκευή ενός επιχειρήµατος που 
αντιπροσωπεύει την άποψη της επιστήµης από το δάσκαλο. Κατά την ανάπτυξη του επιχειρήµατος χρησιµοποιεί 
δεδοµένα από την εµπειρία των µαθητών του και από τα πειράµατα που ο ίδιος εκτέλεσε και αντιµετωπίζει τις 
εναλλακτικές προτάσεις (των µαθητών) µε ένα λογικό και ανοικτό τρόπο» (σ. 218). Είναι σαφέστατα θετικό το 
γεγονός ότι λαµβάνονται υπόψη οι ιδέες των µαθητών και αξιοποιούνται διδακτικά, εφόσον το σηµαντικότερο 
στοιχείο για κάθε επόµενη µάθηση είναι η προηγούµενη µάθηση. Παρά την αναγνώριση των ιδεών του µαθητή 
η απόσταση µεταξύ των ιδεών των µαθητών και των αντίστοιχων επιστηµονικών είναι τόσο µεγάλη ώστε οι 
µαθητές να µη µπορούν να τη γεφυρώσουν από µόνοι τους οικοδοµώντας τις επιστηµονικές έννοιες. Συνεπώς, 
αυτές οι έννοιες θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να «προσφερθούν» από το δάσκαλο και αυτό κατ' ουσία συµβαίνει 
καθότι ο δάσκαλος κατασκευάζει ένα επιχείρηµα το οποίο αντιπροσωπεύει την εκδοχή της επιστήµης.  
Το γεγονός ότι ουσιαστικά η κονστρακτιβιστική διδασκαλία περιλάµβανε µεταφορά-παρουσίαση της 
επιστηµονικής γνώσης, στοιχείο που όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αντιβαίνει στις κονστρακτιβιστικές 
διακηρύξεις, είναι απολύτως αναµενόµενο. Για την ακρίβεια τα πράγµατα δε θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά 
καθώς θα ήταν παράλογο να αναµέναµε από µικρούς µαθητές να αναπτύξουν την αντίστοιχη επιστηµονική 
αποδεκτή εννοιοποίηση, τη στιγµή που απαιτήθηκε η συστηµατική συνεισφορά ορισµένων από τους πιο 
νοήµονες ανθρώπους που έζησαν ποτέ για την ανάπτυξη των εννοιών της επιστήµης. Από καθαρά γνωστική 
άποψη, αυτό επιβεβαιώνεται και από τα δεδοµένα της γνωστικής-µαθησιακής ψυχολογίας. Ειδικότερα, για τον 
Piaget (1977; 1972) και γενικότερα για τους νέο-Πιαζετικούς (Doise & Mugny, 1984) η εξισορρόπηση που 
λαµβάνει χώρα µέσω της συµµόρφωσης προς δεδοµένα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση µε υπάρχοντα 
γνωστικά σχήµατα προκαλείται από ιδέες και αντιλήψεις που προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Από 
την άλλη πλευρά, η βασική θέση του Vygotsky, όπως αντικατοπτρίζεται στο γενικό γενετικό νόµο πολιτισµικής 
ανάπτυξης, είναι ότι η µάθηση είναι ένα εξ ορισµού κοινωνικό φαινόµενο, έχοντας κατεξοχήν κοινωνικές 
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απαρχές και κοινωνική διάσταση. Αυτό έχει ως συνέπεια να εισάγονται οι επιστηµονικές έννοιες από τους 
κοινωνικούς άλλους µέσω της γλώσσας (1978; 1987; 1994).   
Συνοψίζοντας, από την παραπάνω ανάλυση συνάγεται ότι οι ενέργειες του δασκάλου δηλώνουν είτε έµµεση 
(«καθοδήγησε», «οδήγησε») είτε άµεση («γενίκευσε», «παρουσίασε») παροχή πληροφόρησης. Κατά συνέπεια, 
η επίσηµη επιστηµονική άποψη παρουσιάστηκε (δηλ. µεταφέρθηκε) από το δάσκαλο στους µαθητές δεν 
«αναπτύχθηκε» ή «οικοδοµήθηκε» από αυτούς.  

Το ζήτηµα της «κατασκευής της γνώσης»  
Όπως δείξαµε παραπάνω, η νέα γνώση (δηλαδή η επιστηµονικά αποδεκτή θέση για την έννοια και τη φύση της 
σκουριάς) ουσιαστικά µεταφέρθηκε-µεταδόθηκε από το δάσκαλο στους µαθητές µε διάφορους τρόπους 
(ερώτηση-απάντηση-αξιολόγηση, αφήγηση και εξήγηση). Εποµένως, εφόσον η επιστηµονική άποψη δόθηκε 
από το δάσκαλο σε έτοιµη µορφή στους µαθητές τότε δεν µπορεί να «κατασκευάστηκε» ή να «οικοδοµήθηκε» 
από αυτούς. Με βάση αυτή τη διαπίστωση µια σειρά από ερωτήµατα χρήζουν απάντησης: Τι αποµένει στους 
µαθητές να κατασκευάσουν και ποια η φύση αυτής της κατασκευής; Με ποιο τρόπο ή µέθοδο µπορεί να 
οικοδοµηθεί αυτή η κατασκευή; Ποιος είναι ο ρόλος των διδακτικών και άλλων υλικών σε αυτή την 
οικοδόµηση; Ποιος είναι ο ρόλος και η θέση των λοιπών µαθητών και του δασκάλου; Όπως γίνεται αντιληπτό 
για να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτήµατα το ζήτηµα της “κατασκευής της γνώσης” απαιτεί διασάφηση. 
Παράλληλα, κρίνουµε ότι θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε γνωστική-ψυχολογική βάση.  
Παρότι από ψυχολογική σκοπιά ο κονστρακτιβισµός δε συνιστά µια θεωρία µάθησης, ο σκληρός πυρήνας µιας 
οποιασδήποτε θεωρίας µάθησης περικλείει απαρέγκλιτα µια επιστηµολογία µάθησης. Αναφερόµενος στις 
διδακτικές προσεγγίσεις εντός της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, ο Παπαµηχαήλ (1994) υποστηρίζει ότι 
η όλη προσπάθεια θα πρέπει να αναχθεί στην περιοχή µιας θεωρίας µάθησης. Όντας στο ίδιο µήκος κύµατος, θα 
προσθέταµε ότι απαιτείται µια προσέγγιση σε επίπεδο µαθησιακής ψυχολογίας και ιδιαίτερα 
κοινωνικοπολιτισµικής ψυχολογίας.  

Κοινωνικο-πολιτισµική ψυχολογία: µια πρόταση για την εκµάθηση εννοιών της 
Φυσικής  
Η πρόταση µας αναφορικά µε το ζήτηµα της οικοδόµησης της γνώσης από τους µαθητές είναι ότι µπορούν να 
ληφθούν υπόψη έννοιες της κοινωνικοπολιτισµικής ψυχολογίας οι οποίες θα θέσουν το ζήτηµα της εκµάθησης 
εννοιών της Επιστήµης σε αµιγώς ψυχολογική βάση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις 
συστηµατικής εφαρµογής εννοιών της κοινωνικοπολιτισµικής ψυχολογίας (Lemke, 1990; Wells, 1999; Wertsch, 
1991; 1998). Λόγω περιορισµών χώρου θα αναφερθούµε συνοπτικά σε δύο σηµαντικές τέτοιες έννοιες: (α) την 
οικοδόµηση εννοιών (Vygotsky) και (β) τη νοηµατοδότηση (Baktin), ενώ αναλυτική περιγραφή δίνεται αλλού 
(Karasavvidis, Pieters & Plomp, 2000; Karasavvidis, 2002b).   
Σύµφωνα µε το Vygotsky (1978; 1987; 1994), οι επιστηµονικές έννοιες εισάγονται από τους κοινωνικούς 
άλλους µε τη βοήθεια της γλώσσας και ακολουθούν µια εξελικτική πορεία: συγκριτικό στάδιο, συµπλέγµατα, 
προέννοιες και έννοιες. Ο σχηµατισµός της έννοιας ξεκινάει από την εκµάθηση της λέξης (όρου-έννοιας) αλλά η 
κατάκτηση της ολοκληρώνεται µόνο µε την επίτευξη ανώτερου επιπέδου γενίκευσης και αφαίρεσης από τη 
σκέψη του παιδιού. Στα πλαίσια της µετάβασης από τη λέξη στην έννοια, το παιδί θα πρέπει να γεµίσει τη λέξη 
(όρο-έννοια) µε νόηµα, να τη νοηµατοδοτήσει µε συγκεκριµένο τρόπο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
“γεµίσµατος της λέξης µε νόηµα”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bakhtin (1981; 1986) γίνεται κατανοητή η 
έννοια. Η κατασκευή νοήµατος περιλαµβάνει τόσο τη «νοηµατοδότηση» όρων & εννοιών (π.χ. σκουριά, 
οξείδωση) όσο και διαδικασιών, αλγορίθµων και της γενικότερης συλλογιστικής (π.χ. διατύπωση υποθέσεων, 
εκτέλεση πειραµάτων).  
Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε ότι ο κονστρακτιβισµός όντως περιλαµβάνει µια ορισµένου τύπου 
“κατασκευή”: την οικοδόµηση “νοήµατος” η οποία ως διαδικασία είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και χρήζει 
συστηµατικής προσοχής.  
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