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Εισαγωγή 
Η εκπαίδευση βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά µε νέους όρους: Κάτω από συνθήκες 
παγκοσµιοποίησης και έντασης του διεθνούς ανταγωνισµού. Με την οικονοµία κυρίαρχη και την πολιτική να 
ασφυκτιά ακολουθώντας ασθµαίνουσα. Με την επιστήµη και την τεχνολογία να παρουσιάζουν ρυθµούς 
ανάπτυξης που δυσκολεύεται να παρακολουθήσει η ζωή. Με την κοινωνία της γνώσης να παρουσιάζεται σαν 
κάτι µυθικό. σαν ευλογία που κουβαλάει µαζί της σύµφυτη την απειλή της καταδίκης για όσους θα την 
αγνοήσουν ή θα την αρνηθούν. Και µε τις δηµογραφικές εξελίξεις –αύξηση του προσδόκιµου χρόνου ζωής και 
µαζικές πληθυσµιακές µετακινήσεις– να έρχονται να προσθέσουν ρευστότητα σ' ένα σκηνικό που οι βαθιές 
αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία έχουν ήδη καταστήσει ασταθές.  
Ο λόγος για την εκπαίδευση ηχεί για τούτο συχνά αµήχανος. Μοιάζει να οχυρώνεται πολλές φορές πίσω από τη 
φραστική εκζήτηση, ωσάν να επιδιώκει να κερδίσει χρόνο, µέχρις ότου ξεκαθαριστούν τα πράγµατα και η 
συστηµατική µελέτη της νέας τάξης πραγµάτων του επιτρέψει να γίνει πιο συγκεκριµένος, περιεκτικός και 
λυσιτελής. Μοιάζει να καταφεύγει στο γενικόλογο αφορισµό, για να αποφύγει τις δεσµεύσεις της 
ολοκληρωµένης ανάλυσης που καταλήγει σ' ένα συγκεκριµένο «δια ταύτα». Μοιάζει να διαχειρίζεται το µερικό, 
το επιµέρους, το καθηµερινό και να αποστρέφεται το ολικό, το θεµελιώδες, το ουσιαστικό. Στον εκπαιδευτικό 
προβληµατισµό τα µεγάλα ερωτήµατα για τις αξίες που πρέπει να υπηρετεί η εκπαίδευση, για τον άνθρωπο και 
την κοινωνία που πρέπει να διαµορφώσει, για τη γνώση που έχει πραγµατικό µορφωτικό περιεχόµενο δίνουν τη 
θέση τους σε εντυπωσιακές όσο και φιλόδοξες αναζητήσεις του αποτελεσµατικού, του χρήσιµου, του 
λειτουργικού. Η αναδιάταξη αυτή των προτεραιοτήτων νοµιµοποιείται συχνά από τη ρευστότητα και τον 
πλουραλισµό του σύγχρονου κόσµου που δεν επιτρέπει τις µονοσήµαντες απαντήσεις και παραπέµπει 
υπαινικτικά σε µια σιωπηρή, αλλά καθόλου βέβαιη, συµφωνία για τους σκοπούς και το ρόλο της εκπαίδευσης. 
Γι΄ αυτό και ό,τι µας αποµένει είναι, λέει, να προσγειωθούµε στο εφικτό, σ' αυτό που οι καιροί επιτάσσουν και 
που η επιστηµονική γνώση –την οποία τόσο αυτάρεσκα επικαλούµαστε– µας επιτρέπει.  
Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί µια πορεία αντίθετη στο ρεύµα. Ισχυρίζεται ότι οι απαντήσεις για το 
περιεχόµενο και τη µέθοδο διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών στο σχολείο δεν µπορεί να δίνονται ερήµην 
του προβληµατισµού για το µορφωτικό χαρακτήρα των φυσικών επιστηµών, για τις ανθρωποπλαστικές και 
κοινωνικοποιητικές ιδιότητες τους. έτσι, ωσάν η ένταξή τους στο σχολικό πρόγραµµα να έχει αυτονόητη αξία 
και ωσάν η επιλογή της θεµατικής και κυρίως της µεθόδου διδασκαλίας να αποτελεί τεχνικό θέµα που µπορεί να 
αντιµετωπίσει µε επιτυχία η «διδακτική επιστήµη» και να υποστηρίξουν µε αυτάρκεια οι διάφορες θεωρίες 
µάθησης. Υποστηρίζει αντίθετα ότι τα ζητήµατα αυτά έχουν επιστηµολογικό, όσο και ιδεολογικό και κοινωνικό 
υπόβαθρο, χωρίς την αναγνώριση του οποίου ο λόγος περί διδακτικής είναι µετέωρος και ελλειπτικός, όµοιος µε 
εκείνον του πληρώµατος, που ενώ το σκάφος του πορεύεται σε άγνωστη ρότα, εκείνοι αναλύουν τις τεχνικές της 
σύγχρονης ναυσιπλοΐας. Για την ανάδειξη αυτής ακριβώς της σηµασίας των επιστηµολογικών και ιδεολογικών 
παραδοχών η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στη σχέση των φυσικών επιστηµών µε τη διαµόρφωση 
του πολίτη, µια σχέση τόσο παραγνωρισµένη από το ιερατείο του κλάδου αλλά και τόσο σηµαντική στη 
σηµερινή εποχή που ο καθένας µας καλείται µε τις αποφάσεις του και τις επιλογές του να αναπλάσει τον κόσµο.  

Οι φυσικές επιστήµες στο σχολικό πρόγραµµα: ∆ύο θεµελιώδεις σχολές 
σκέψης/παραδόσεις για τη µορφωτική τους αποστολή 
Είναι γνωστό ότι οι βασικοί θεσµοί της σχολικής εκπαίδευσης θεµελιώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα1. Οι αλλαγές 
που µεσολάβησαν έκτοτε, και ήταν πολλές και σηµαντικές, δεν έθιξαν τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού οικοδοµήµατος, επηρέασαν εντούτοις τη µορφολογία του. ∆ηµιούργησαν παραδόσεις, 

                                                 
1 Βλ. A. Green, Education and state formation. The Rise of Educational Systems in England, France and U.S.A., Macmillan, 
London 1990, M. Katz, "The Origins of Popular Education : A Re-assessment", στο History of Education Quarterly, Winter, 
1976, M.Archer, The Social Origins of Education Systems, University Edition, Sage Publications, London 1984. Βλέπε 
επίσης, ∆. Ματθαίου, Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Συγκριτική µελέτη της ιδεολογικής και 
θεσµικής µεταλλαγής του, Αθήνα 2001 και ∆. Ματθαίου, Συγκριτική Σπουδή της εκπαίδευσης. Θεωρήσεις και ζητήµατα, 
Αθήνα 2000.  
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διαφορετικές από χώρα σε χώρα, που διαµορφώθηκαν από την ιστορική συγκυρία και υπαγόρευσαν 
εκπαιδευτικές επιλογές µε διαφορετικό σκεπτικό. 
Όταν η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών θεσµοθετήθηκε στα δευτεροβάθµια σχολεία της Ευρώπης, των 
Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, το εγχείρηµα της εθνικής συγκρότησης είχε προτεραιότητα και η προσπάθεια 
ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, στελεχών δηλαδή µε γνώση και δεξιότητες που θα έδιναν ώθηση στη 
βιοµηχανική ανάπτυξη, βρισκόταν στο αποκορύφωµά της. Με την εξαίρεση ίσως της Αγγλίας, όπου η εθνική 
ταυτότητα του Βρετανού είχε ήδη διαµορφωθεί από τον 18ο αιώνα και όπου η βιοµηχανική επανάσταση είχε 
ξεκινήσει από ευρηµατικούς και δηµιουργικά ανήσυχους εµπειροτέχνες, χωρίς την ουσιαστική συνδροµή του 
δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος, οι περισσότερες χώρες είδαν στην καθιέρωση της διδασκαλίας των 
φυσικών στα σχολεία την προοπτική της δηµιουργίας µιας επιστηµονικής, τεχνολογικής, αλλά και πολιτικής 
ελίτ. Μιας ελίτ που στον επιστηµονικό τοµέα θα έδινε το εθνικό παρόν στο διεθνές επιστηµονικό προσκήνιο. 
στον τεχνολογικό θα έθετε τις δυνάµεις της φύσης στην υπηρεσία της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
αντιµετώπισης του διεθνούς ανταγωνισµού, ενώ στον πολιτικό θα συνέβαλε στην ορθολογικότερη και 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση της αλλαγής αλλά και των συµφερόντων του έθνους- κράτους.  
Από την πρώτη συνεπώς στιγµή, η ένταξη των φυσικών επιστηµών στο σχολικό πρόγραµµα δεν αποτέλεσε, 
όπως ορισµένοι θεωρούν, το επιστέγασµα της αναγνώρισής τους ως επιστηµολογικά αυτόνοµου και 
καταξιωµένου γνωστικού πεδίου, αλλά πρωτοβουλία που υπηρετούσε υψηλούς στόχους: Από τη µια, την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια, µε τρόπο παράλληλο αν και διαφορετικό από τα κλασικά γράµµατα, των έµφυτων 
νοητικών ικανοτήτων και της προσωπικότητας του ατόµου ως ηγετικής µορφής στα διάφορα επίπεδα της 
εθνικής ζωής. Και από την άλλη, τη διαµόρφωση µιας κρίσιµης µάζας επιστηµόνων και τεχνολόγων, 
αφοσιωµένων στην υπόθεση της περαιτέρω διεύρυνσης των γνωστικών οριζόντων µε προοπτική την πρακτική 
αξιοποίηση της νέας γνώσης. Όσο σχηµατική κι αν είναι η διάκριση αυτή, αποτελεί εντούτοις µια αξιόλογη 
βάση για την περιγραφή και κατανόηση δύο παραδόσεων στο χώρο της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών 
που, παρά τις ποικίλες επιµέρους εκδοχές τους, εξακολουθούν να νοµιµοποιούν την παρουσία τους στο σχολικό 
πρόγραµµα µέχρι σήµερα.  

Η ανθρωπιστική παράδοση. Φυσικές επιστήµες και πνευµατική καλλιέργεια 
Η πρώτη παράδοση, η πρώτη µεγάλη αφήγηση όπως θα την αποκαλούσε ο Lyotard, µοιάζει να εκπορεύεται από 
τον Καρτεσιανό ορθολογισµό και από τον ιδεαλισµό του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού. Η επιστήµη, στην αφήγηση 
αυτή, αντιµετωπίζεται ως το µεγαλειώδες εγχείρηµα του ανθρώπινου πνεύµατος και ταυτόχρονα ως η µεγάλη 
περιπέτεια του σύγχρονου ανθρώπου. Αποτελεί το στοιχείο που δικαιώνει την οντολογική του ταυτότητα ως του 
όντος που «άνω θρώσκει». Το στοιχείο που παραπέµπει σε µύθους µε συµβολικό περιεχόµενο, όπως ο 
απαγορευµένος καρπός της γνώσης και η αποποµπή του ανθρώπου από το σαγηνευτικό παράδεισο της άγνοιας, 
του εφησυχασµού και της απόλαυσης µιας ουράνιας γαλήνης ή του µύθου που περιγράφει τη νικηφόρα µάχη 
του Απόλλωνα µε τις σκοτεινές χθόνιες δυνάµεις· µύθου που υποδηλώνει ταυτόχρονα τη φωτεινή προοπτική της 
απελευθέρωσης του ανθρώπου από τη δουλεία της άγνοιας, αλλά και το υψηλό κόστος που αυτή συνεπάγεται. 
Στην ίδια αυτή λογική του συµβολισµού, η επιστήµη έχει τους ήρωές της. Από την πρώτη στιγµή στα σχολικά 
εγχειρίδια εγκαταστάθηκαν οι µεγαλοπρεπείς, νικηφόρες µορφές του Γαλιλαίου, του Νεύτωνα, του Αϊνστάιν, 
δίπλα στα ηρωικά θύµατα του αγώνα της γνώσης, τον Ρέντγεκ ή τη Μαντάµ Κιουρί. Ο συµβολισµός 
ενσωµατώνει ακόµη και τα πεδία όπου η γνώση δίνει τις µάχες της: Το εργαστήριο, το σπουδαστήριο, τον 
µαυροπίνακα µε τα σύµβολα, τους τύπους και τις εξισώσεις· ενσωµατώνει τα όπλα της και τις στολές της: τα 
όργανα, τους δοκιµαστικούς σωλήνες, τις λευκές µπλούζες. ∆ιαµορφώνει όµως και κωδικοποιεί κυρίως το 
επαγγελµατικό στερεότυπο του επιστήµονα, που τον θέλει αποστασιοποιηµένο από την τύρβη της 
καθηµερινότητας, ανιδιοτελή σε ότι αφορά το κέρδος που θα µπορούσε να του αποφέρει το ερευνητικό έργο 
του, αφηρηµένο και ατηµέλητο, απορροφηµένο στην υπέρτατη πνευµατική αποστολή του. 
Όµως πέρα από τους συµβολισµούς, η µεγάλη αυτή αφήγηση στηρίζεται σε συγκεκριµένες παραδοχές, που 
παραµένουν συνήθως άρρητες και διάσπαρτες ανάµεσα στις επιµέρους επιλογές. Πρόκειται για παραδοχές που 
αφορούν την εκπαίδευση, κυρίως όµως τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη γνώση. 
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, πρωταρχικός της στόχος θεωρείται στην αφήγηση αυτή η καλλιέργεια του 
πνεύµατος. Η ανάπτυξη των έµφυτων νοητικών ικανοτήτων του νέου, µε την προσδοκία της διαµόρφωσης µέσω 
αυτής ενός κριτικά σκεπτόµενου ανθρώπου και µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας. Μια τέτοια επιδίωξη 
µπορεί να ικανοποιηθεί µε την αξιοποίηση του µορφωτικού περιεχοµένου της γνώσης, η οποία αναπτύσσει την 
ηθική και αισθητική του ατόµου, αλλά και βασικές νοητικές δεξιότητες, όπως η σκόπιµη και συστηµατική 
παρατήρηση, η ταξινόµηση και κατηγοριοποίηση δεδοµένων και πληροφοριών, η αναζήτηση σχέσεων ανάµεσα 
σε παραµέτρους, η διάκριση του κανονικού από το τυχαίο, η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων κ.ο.κ. 
Πρόκειται για µια απαιτητική όσο και µακρόχρονη διαδικασία, που απαιτεί την καταβολή υψηλού τιµήµατος σε 
συστηµατική προσπάθεια και κόπο από τη µεριά του νέου, που όµως έχει ως παρελκόµενο πρόσθετο όφελος τη 
διαµόρφωση µιας ισχυρής προσωπικότητας, την οποία χαρακτηρίζουν η αυτοπειθαρχία, η αυτοπεποίθηση, η 
επιδίωξη υψηλών στόχων, η πρόθυµη και συστηµατική καταβολή προσπαθειών και η συνεπής προσήλωση στην 
ολοκλήρωσή τους. Μιας προσωπικότητας µε κοινωνική παρουσία, που τη διακρίνει η συνεργατικότητα, η 
διάθεση προσφοράς, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του εγχειρήµατος, η υπευθυνότητα κ.ο.κ.  
Γίνεται φανερό, πως ένας τέτοιος ρόλος για την εκπαίδευση στηρίζεται στην παραδοχή ότι το πνεύµα δίνει στον 
άνθρωπο την ουσιαστική του υπόσταση·ότι η γνώση αποτελεί το βασικό µέσο εξανθρωπισµού και ότι ο 
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µορφωµένος άνθρωπος αποτελεί, εξ ορισµού, οντότητα µε δυνατότητα και βούληση κοινωνικής προσφοράς και 
ανάληψης ευθυνών. Όσοι ασπάζονται τις παραδοχές αυτές είναι έτοιµοι να δεχτούν στο σχολικό πρόγραµµα 
κάθε γνωστικό αντικείµενο µε ανθρωποπλαστικές ιδιότητες, παραγνωρίζοντας συχνά το υποκείµενο της 
µάθησης, το µαθητή, ή την πρακτική χρησιµότητα του γνωστικού αντικειµένου.  
Σε αρκετές χώρες, η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών καθιερώθηκε αρχικά και νοµιµοποιείται έκτοτε στη 
βάση µιας τέτοιας λογικής. Αφού πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πνευµατική καλλιέργεια, 
ολόκληρος ο ανεκτίµητος µορφωτικός θησαυρός των επιστηµών αυτών µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί προς 
αυτή την κατεύθυνση. Έτσι εξηγείται η έµφαση που αποδίδεται από το πρόγραµµα σπουδών στη διαµόρφωση 
θεµελιακών εννοιών, στην παρουσίαση των βασικών νόµων που διέπουν το φυσικό κόσµο − στους βασικούς 
δηλαδή νευρώνες της επιστήµης− αλλά και στην παροχή πληροφοριών που συµπληρώνουν το γνωστικό ιστό, η 
ανασύνθεση του οποίου από τον µαθητή δίνει την ευκαιρία για µια σειρά πνευµατικών ασκήσεων, εγγενών στις 
φυσικές επιστήµες και αξιοποιήσιµων από τη διδασκαλία. Πρόκειται για δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη 
δηµιουργική απορία, τον αναλυτικό εντοπισµό και περιγραφή του προβλήµατος, τη συστηµατική διερεύνηση, 
την προσεκτική συλλογή δεδοµένων, τον αυστηρό έλεγχο υποθέσεων και διαισθητικών αντιλήψεων, τον 
τεκµηριωµένο λόγο, την κριτική αµφισβήτηση. Έτσι εξηγείται µεταξύ των άλλων και 
α) η διάρθρωση του γνωστικού περιεχοµένου του σχολικού προγράµµατος, που επιχειρεί να µείνει πιστό στην 
επιστηµονική δοµή  
β) η κατά το δυνατόν αυστηρή και λιτή διατύπωση που υιοθετείται στα σχολικά εγχειρίδια, κατ’ αντιστοιχία 
προς το ύφος και τα χαρακτηριστικά της επιστηµονικής ανακοίνωσης 
 γ) η προσφυγή σε ερωτήσεις και προβλήµατα που απαιτούν ένταση άρα και ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας 
του µαθητή 
δ) η υποβάθµιση σε δευτερεύον και περιφερειακό κάθε θέµατος, που δεν σχετίζεται ευθέως µε την ουσία της 
επιστήµης, όπως είναι για παράδειγµα η ιστορία των φυσικών επιστηµών ή οι κοινωνικο-οικονοµικές τους 
επιδράσεις και εφαρµογές.  

Η κριτική αµφισβήτηση της ανθρωπιστικής παράδοσης 
Είναι γνωστή όσο και έντονη η κριτική που έχει ασκηθεί σ’ αυτήν την παράδοση2. Όπως είναι αρκούντως 
προβεβληµένες, αν και όχι πάντοτε επιτυχείς, οι προσπάθειες για την υπέρβασή της. Θα ήθελα εντούτοις να 
σταθώ, πολύ συνοπτικά, σε δύο παρατηρήσεις που σχετίζονται αµεσότερα µε το θέµα που εξετάζουµε. Η πρώτη 
αφορά στον παραµερισµό από την παράδοση αυτή του θυµικού στοιχείου, τόσο στην περίπτωση του επιστήµονα 
- παραγωγού γνώσης, όσο και στην περίπτωση του µαθητή - αποδέκτη της. Η επιστηµονική γνώση εµφανίζεται 
στα σχολικά προγράµµατα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια ως τελικό προϊόν, ώριµο, ολοκληρωµένο και 
αψεγάδιαστο, χωρίς τίποτε να αποκαλύπτει τις αγωνίες, τη σκληρή δουλειά, την απογοήτευση από τις αποτυχίες 
ή τη χαρά και από το πιο µικρό βήµα επιτυχίας απ΄ τη µεριά του επιστήµονα, καθώς και τα εµπόδια –
οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά ή πολιτισµικά– που είχε να αντιµετωπίσει. Εµφανίζεται επίσης απαιτητική, να 
αδιαφορεί ή να υπερτιµά τις ικανότητες και κυρίως τη βούληση του µαθητή να µάθει. Ως ένα βαθµό, η στάση 
αυτή αποτελεί κατάλοιπο µιας παρωχηµένης εποχής, όταν η εκπαίδευση απευθυνόταν στους µαθητές µιας 
µικρής κοινωνικής ελίτ, στάση που όµως διατηρήθηκε και υπό τις συνθήκες της διευρυµένης εκπαίδευσης, µε το 
πρόσχηµα συνήθως της κατάλληλης προετοιµασίας ορισµένων µαθητών για πανεπιστηµιακές σπουδές. Η 
αντίφαση ανάµεσα στην επιδιωκόµενη πνευµατική καλλιέργεια και στην προδιαγεγραµµένη αποτυχία της σε 
µαθητές, που καθόλου δεν συγκινούνται από τον ορθολογισµό και την αισθητική αρµονία που χαρακτηρίζουν 
τις φυσικές επιστήµες καθώς και από τις πνευµατικές προοπτικές που τους ανοίγει η διδασκαλία τους, αν και 
προφανής, δε φαίνεται να έχει συγκινήσει στην έκταση που θα περίµενε κανείς τους συντάκτες των 
προγραµµάτων σπουδών και πολλούς διδάσκοντες, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν την ερµηνεία των 
αποτυχηµένων προσπαθειών τους στην ακαταλληλότητα των ακολουθούµενων µεθόδων.  
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την εικόνα που σχηµατίζει ο µαθητής για την επιστήµη. Από τη µια µεριά, η 
µονοµέρεια της διδακτικής προσέγγισής της ως εργαλείου πνευµατικής άσκησης µεταλλάσσει ένα γνωστικό 
χώρο από ζωντανό κύτταρο, που διατηρεί διαρκή διαλεκτική σχέση µε το ευρύ κοινωνικό περιβάλλον, απ’ όπου 
αντλεί τα ερεθίσµατα και όπου δοκιµάζει τις ιδέες και ασκεί την επιρροή του, σε πεδίο µιας άσκοπης 
δοκιµασίας, που µικρή µόνο και απόµακρη σχέση φαίνεται να έχει µε την πραγµατικότητα. Από την άλλη µεριά, 
αυτή η εικόνα της απόλυτης συγκρότησης και ευταξίας στις δοµές της επιστήµης, την οποία παρουσιάζουν η 
διδασκαλία της και τα σχολικά εγχειρίδια, δηµιουργεί στο µαθητή ένα αίσθηµα βεβαιότητας ότι στα 
διερευνηθέντα πεδία η αλήθεια έχει οριστικά και αµετάκλητα αποκαλυφθεί. Καλλιεργεί ένα πνεύµα θετικισµού, 
που αποθαρρύνει την αµφισβήτηση ή τη συµµετοχή σε όσα δρώµενα σχετίζονται ή επηρεάζονται από τα 
επιστηµονικά θέσφατα. Ένα πνεύµα και µια άποψη, που παρουσιάζουν εντυπωσιακή οµοιότητα στις 
αρχετυπικές τους παραδοχές µε δογµατικές θεωρήσεις και στάσεις, ξένες προς την επιστήµη.  

                                                 
2 Ενδιαφέρουσα παραµένει, παρά την ηλικία της, µια συλλογή κειµένων για το σχολικό πρόγραµµα σπουδών, που 
επεκτείνεται και πέρα από τις φυσικές επιστήµες αναδεικνύοντας όχι µόνο τις τεχνικές αλλά και τις ιδεολογικές πτυχές της 
συγκρότησης του περιεχοµένου της σχολικής γνώσης και αντιπαραθέτοντας µε κριτική διάθεση θέσεις και απόψεις για τις 
διάφορες σχολές σκέψης. Βλ. M. Golby, J. Creenwald and R. West (eds), Curiculum Design, Croom Helm and Open 
University Press, London, 1977  

 29



Η πραγµατιστική παράδοση. Οι φυσικές επιστήµες στην υπηρεσία της ανθρώπινης ανάγκης     

   

                                                

Η δεύτερη παράδοση, η δεύτερη µεγάλη αφήγηση, έχει περισσότερο πραγµατιστικές καταβολές. Συνδέεται 
περισσότερο και εκπηγάζει από την αισιόδοξη πεποίθηση ότι ο άνθρωπος µπορεί µέσω της επιστήµης να 
κατανοήσει και γι’ αυτό να κυριαρχήσει στη φύση. Εκφράζει µια επιθετική διάθεση απέναντί της. τη θέλει 
υποταγµένη στις πρακτικές του ανάγκες, υποτακτική στη βούλησή του. Πολύ σχηµατικά, µια τέτοια θεώρηση 
έχει τις καταβολές της στις ανάγκες των πρώτων αµερικανών που επιχειρούν τη µεγάλη πορεία τους προς την 
άγρια ∆ύση και στα τολµηρά βήµατα των πρωτοπόρων της βιοµηχανικής επανάστασης.  
Υπάρχουν και σ' αυτήν την παράδοση οι απαραίτητοι συµβολισµοί. Στο βάθρο των µυθικών θεοτήτων ο 
Απόλλωνας έχει αντικατασταθεί από τον 'Ηφαιστο και τον Προµηθέα. Στη θέση των Τιτάνων του πνεύµατος 
βρίσκονται εγκατεστηµένοι οι ευρηµατικοί και οι ακούραστοι εργάτες της επιστήµης, ο Βατ, ο Έντισον, ο 
Φλέµινγ, που βρίσκουν περίοπτη θέση στα σχολικά εγχειρίδια. Πεδίο επιστηµονικής δράσης είναι το εργαστήριο 
και το µηχανουργείο και αντί για την κιµωλία και το µελάνι, στα χέρια τους κυριαρχεί το χρώµα της µουτζούρας 
και των χηµικών αντιδραστηρίων.  
Πίσω από τους συµβολισµούς βρίσκονται κι εδώ βασικές όσο και σηµαντικές παραδοχές για την εκπαίδευση, τη 
γνώση, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή στο νέο γνώσεων 
και δεξιοτήτων, αλλά και η διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών, που θα είναι στον ίδιο χρήσιµες στη ζωή 
του ως ενήλικα αλλά και στην παραγωγική διαδικασία επωφελείς. Η εκπαίδευση δε φιλοδοξεί εδώ να αναπτύξει 
στο νέο µηχανισµούς κατανόησης και ερµηνείας της λειτουργίας του κόσµου µε τρόπο συνολικό και 
βαθυστόχαστο. Αντί να τον οδηγεί σε µια κατάσταση θαυµασµού που κωδικοποιείται στην επιφώνηση “ω πόσο 
θαυµάσιο είναι που η γνώση µας είναι τόσο µεγαλειώδης” –για να δανειστώ µια χαρακτηριστική φράση του 
Conant3– τον προτιµά προσγειωµένο στο µερικό, στο αντιµετωπίσιµο, σ’ αυτό που η ανάγκη επιτάσσει. Η 
χρησιµότητα και η δυνατότητα πρακτικής της αξιοποίησης αναδεικνύονται συνεπώς σε κεντρικά κριτήρια 
επιλογής της σχολικής γνώσης. Πρωταρχική σηµασία αποδίδεται σε δεξιότητες που σχετίζονται µε την 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων και χειροπιαστών προβληµάτων: Με τον εντοπισµό των παραµέτρων που τα 
επηρεάζουν, µε την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και την αποτίµησή τους, µε την λήψη αποφάσεων, µε την 
εµπειρική διερεύνηση των συνεπειών τους και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσης για την επιτυχή 
εφαρµογή τους. Η καλλιέργεια του πνεύµατος αποτελεί ασφαλώς σηµαντική επιδίωξη, που ικανοποιείται όµως 
έµµεσα, µέσα από τις διαδικασίες κατάκτησης της χρήσιµης γνώσης. Σε ό,τι αφορά τη γνώση γενικά και τη 
σχολική γνώση ειδικότερα, η θεωρία εµφανίζεται ισότιµη µε την πράξη, αφού είναι στην πράξη που η θεωρία 
βρίσκει τη στήριξη αλλά και τη δικαίωσή της. Ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες της σχολικής γνώσης τα όρια 
θεωρούνται αρκούντως ελαστικά, ώστε να επιτρέπουν την άντληση, το συνδυασµό και τελικά την αξιοποίηση 
όσων στοιχείων τους απαιτεί η πράξη.  
Η µορφή του ανθρώπου που προβάλλει µέσα από τέτοιες παραδοχές έχει τα χαρακτηριστικά του πραγµατιστή, 
που ιεραρχεί τις επιλογές του µε βάση τις ανάγκες του . που οικοδοµεί την προσωπικότητά του µέσα από την 
συνεχή αντιµετώπιση της καθηµερινότητας. που συνεισφέρει στο κοινό καλό µέσα από την αντιµετώπιση 
προσωπικών προβληµάτων. που νοιώθει ικανοποιηµένος από το µικρό χωρίς να στοχεύει στο µεγαλειώδες ή να 
εντυπωσιάζεται από το µεγαλοπρεπές.  
Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο παραδοχών, η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών παίρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
Κατ’ αρχήν αφορά και απευθύνεται σε όλους, όχι µόνο σ’ αυτούς που προορίζονται για σπουδές στα 
πανεπιστηµιακά τµήµατα των φυσικών επιστηµών. Το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών παρουσιάζεται 
χειραφετηµένο από τις αυστηρές δεσµεύσεις της επιστηµονικής δοµής, όπως αυτές κωδικοποιούνται στις 
αυθεντικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Κύρια επιδίωξή του είναι µάλλον να αποµυθοποιήσει στα µάτια του 
απλού ανθρώπου έννοιες, αρχές και νόµους των φυσικών επιστηµών· να αποδείξει τη στενή σχέση της 
επιστήµης µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας· να υπογραµµίσει ότι µε την επιστηµονική γνώση, το κάθε 
άτοµο ξεχωριστά αλλά και η κοινωνία ως σύνολο, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση να αντιµετωπίσουν 
δυσκολίες και προβλήµατα. Στην ίδια αυτή λογική εντάσσεται και η διάρθρωση των προγραµµάτων σπουδών 
(και των σχολικών βοηθηµάτων), που είναι κατά κανόνα διεπιστηµονική, οργανωµένη γύρω από θεµατικές 
ενότητες που αξιοποιούν τις εµπειρίες των µαθητών και αναγνωρίζονται για την πρακτική τους χρησιµότητα. 
Έµφαση δίνεται στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών, που υλοποιείται µε την αναγνώριση σ’ αυτούς του 
δικαιώµατος επιλογής µαθηµάτων και µε την ανάθεση συνθετικών δηµιουργικών εργασιών, στις οποίες 
ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία, ο πειραµατισµός, η συνεργασία και γενικά κάθε δραστηριότητα που θα κάνει το 
έργο της µάθησης υπόθεση ευχάριστη, αυξάνοντας αυτό που οι αγγλοσάξονες αποκαλούν fun-factor. Μια τέτοια 
επιλογή δεν εκφράζει απλώς µια βασική αρχή της διδακτικής µεθοδολογίας, που θέλει τη συµµετοχική και 
ενεργό µάθηση να είναι περισσότερο αποτελεσµατική από την παθητική και έξωθεν επιβεβληµένη. Εκφράζει 
κυρίως µιαν άλλη αντίληψη για την ίδια την επιστήµη που τη θέλει να είναι “δυναµική”, µια δραστηριότητα που 
“δεν αναζητά τη βεβαιότητα, αλλά µια αναζήτηση που είναι επιτυχής µόνο στο βαθµό που είναι συνεχής”4. 
Η κριτική αµφισβήτηση της πραγµατιστικής παράδοσης 
Ούτε κι αυτή η παράδοση είναι απαλλαγµένη από κριτική. Σε όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις 
περιπέτειες της Αµερικανικής εκπαίδευσης, που προσεγγίζει περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χώρα την 

 
3 J.B.Conant, Science and Common Sense, Yale UP, 1951, p.p. 24-26, απόσπασµα καταχωρισµένο στο E. Jenkins and R. 
Whitfield (eds), Readings in Science Education., McGraw- Hill, London, 1974, p. 11  
4 Στο ίδιο, p. 12 
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παράδοση αυτή, οι κριτικές αυτές είναι γνώριµες. Θα ήθελα εντούτοις να µείνω, όπως και προηγουµένως, στο 
σχολιασµό ενός µόνο σηµείου της. Πρόκειται για τις αιτιάσεις των οπαδών της ανθρωπιστικής παράδοσης, ότι 
αυτή η χαλαρή, η παιγνιώδης, η διαθεµατική προσέγγιση ευτελίζει την επιστηµονική δοµή και το πνευµατικό, 
άρα και µορφωτικό περιεχόµενο της επιστήµης, υποκύπτοντας σ’ ένα είδος ατοµικού ωφελιµισµού και 
κοινωνικού καταναλωτισµού, σε ό,τι αφορά το µορφωτικό αγαθό. Πρόθεσή µου δεν είναι να αποδώσω δίκαια 
κρίση στη διαµάχη αυτή, αν και θεωρώ την αυστηρότητα και τον αφαιρετικό λόγο της επιστήµης, όταν 
µεταφέρονται αυτούσια στη σχολική τάξη, στοιχεία ιδιαίτερα απωθητικά στη διδασκαλία των µαθητών µιας 
γενικευµένης πλέον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα, αντίθετα, να σηµειώσω ότι αυτή η στενή σχέση 
της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών µε τις ανάγκες του ατόµου και της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζει 
την πραγµατιστική παράδοση, είναι στην πραγµατικότητα µονοδιάστατη και µονοµερής. Είναι 
προσανατολισµένη στην εξοικείωση του νέου µε την αλλαγή, ως συστατικού στοιχείου τόσο του κοινωνικού 
όσο και του επιστηµονικού γίγνεσθαι, αλλά µε µια διάθεση και πρόθεση προσαρµογής του στο νεωτερικό, χωρίς 
την ασφαλιστική δικλείδα της κριτικής και µετά λόγου αµφισβήτησης της κατεύθυνσης και του περιεχοµένου 
της αλλαγής. 

1.3. Οι δύο παραδόσεις και η διαµόρφωση του πολίτη. Μία κριτική συγκριτική 
θεώρηση 
Παρά τις ουσιώδεις µεταξύ τους διαφορές στις παραδοχές και στις προτεινόµενες διδακτικές πρακτικές, οι δύο 
παραδόσεις παρουσιάζουν εντούτοις ενδιαφέρουσες οµοιότητες στον τρόπο που οριοθετούν το ρόλο των 
φυσικών επιστηµών στο σχολικό πρόγραµµα γενικά και στη συµβολή τους στη διαµόρφωση του πολίτη 
ειδικότερα. Και στις δύο παραδόσεις η αναφορά στη συµβολή αυτή είναι έµµεση. Σύµφωνα µε την πρώτη, οι 
φυσικές επιστήµες εξαντλούν τα περιθώριά τους µε τη συµµετοχή τους στην πνευµατική ανάπτυξη του νέου. 
Αποτελεί πεποίθηση αυτής της σχολής σκέψης, ότι ο πνευµατικά ολοκληρωµένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που 
έχει κατανοήσει –µεταξύ των άλλων και µέσα από τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών– τη σηµασία των 
αρχών, των νόµων, των συνθηκών και των κανόνων σ’ ένα σύστηµα, είναι ένα δυνάµει υπεύθυνο κοινωνικό και 
δηµιουργικό ον, µε διάθεση και ικανότητα συµµετοχής στα κοινά µε σκοπό την υπηρέτηση του γενικού 
συµφέροντος. Κατά τα λοιπά, το κύριο βάρος της διαµόρφωσης του πολίτη επαφίεται παραδοσιακά στις 
ανθρωπιστικές επιστήµες. στην αρχαία κλασσική γραµµατολογία παλιότερα, στην πολιτική επιστήµη, το δίκαιο 
και την κοινωνιολογία τις τελευταίες δεκαετίες.  
Aνάλογα έµµεση και υπαινικτική είναι πάνω στο συγκεκριµένο θέµα και η δεύτερη παράδοση. Εδώ, η συµβολή 
της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών εντοπίζεται στη δηµιουργία ενός ανθρώπου ενήµερου για την 
κατάσταση και τις εξελίξεις στην κοινωνία, η οποία ιδιαίτερα σήµερα διέπεται και επηρεάζεται καθοριστικά από 
την επιστήµη. ενός ανθρώπου εξοικειωµένου µε τη δράση, τη συνεργασία, την αντιµετώπιση προβληµάτων και 
τη λήψη αποφάσεων. άρα ενός ανθρώπου που διαθέτει ως εκ τούτου τα βασικά γνωρίσµατα και τις δεξιότητες 
του πολίτη. Και εδώ, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, το κύριο βάρος της διαµόρφωσης του πολίτη 
ανατίθεται σε άλλα µαθήµατα. Σ΄ έναν ειδικό συνδυασµό γνωστικών στοιχείων που αντλούνται από την 
καθηµερινότητα, αλλά και από τις επί µέρους κοινωνικές επιστήµες στις "κοινωνικές σπουδές" (social studies), 
όπως συνήθως αποκαλούνται. 
Οι λόγοι που και οι δύο σχολές σκέψης εκχωρούν σε άλλα γνωστικά αντικείµενα την κύρια ευθύνη της 
διαµόρφωσης του πολίτη είναι ασφαλώς πολλοί. ∆ε θα πρέπει να λησµονούµε, κατ' αρχήν, την καταλυτική 
επίδραση του ∆ιαφωτισµού στην εκπαιδευτική σκέψη. Τα κλασικά γράµµατα, που ενεργοποίησαν ύστερα από 
αιώνες στασιµότητας και σκοταδισµού την κριτική σκέψη και αποτέλεσαν το γόνιµο έδαφος πάνω στο οποίο 
αναπτύχθηκαν νέες ιδέες και επινοήσεις, δε µπορούσαν παρά να αποτελέσουν για την εκπαίδευση θεµέλιό της 
και αντικείµενο θαυµασµού και βαθιάς εκτίµησης. Η κυριαρχία για δεκαετίες των κλασικών γραµµάτων στο 
πρόγραµµα των δευτεροβάθµιων σχολείων τόσων χωρών, αυτήν ακριβώς την εµπιστοσύνη αντανακλά. 
Ένας δεύτερος λόγος αφορά ασφαλώς το ίδιο το γνωστικό περιεχόµενο των κλασικών γραµµάτων και των 
κοινωνικών επιστηµών. Με διαφορετική µεταξύ τους οπτική, ασχολούνται εντούτοις άµεσα και διεξοδικά µε 
θέµατα που αφορούν στην ιδιότητα του πολίτη: Με το κράτος, τη διοίκηση, τους κοινωνικούς οργανισµούς, 
τους µηχανισµούς κοινωνικής αµφισβήτησης και αλλαγής, τα µέσα και τους τρόπους αντιπαράθεσης, αλλά και 
µε έννοιες καθοριστικές για την οριοθέτηση της ίδιας της έννοιας του πολίτη, όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία, 
η εξουσία, το δικαίωµα, οι υποχρεώσεις, η συµµετοχή. 
Σε µεγάλο εντούτοις βαθµό, η έµµεση και χαλαρή εµπλοκή της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών µε την 
ιδιότητα του πολίτη οφείλεται και σε µια παραδοσιακά ελλειπτική αναγνώριση εκ µέρους των εκπαιδευτικών 
του κλάδου των µορφωτικών δυνατοτήτων του στον τοµέα αυτό. Αδυναµία που µπορεί να αποδοθεί στην 
πανεπιστηµιακή τους κατάρτιση, η οποία επικεντρώνεται κατά βάση στην καθαρή επιστήµη και η οποία θεωρεί 
αδιαπραγµάτευτη τη θέση "διδασκαλία φυσικών σηµαίνει κάνω επιστήµη. δε µιλάω απλώς γι΄ αυτήν".  

2. Οι φυσικές επιστήµες και η παιδεία του πολίτη στο σύγχρονο κόσµο. Μια 
εναλλακτική θεώρηση 
Αποτελεί κεντρική θέση της εισήγησης αυτής ότι οι φυσικές επιστήµες διαθέτουν σηµαντικά περιθώρια 
αµεσότερης συµβολής στη διαµόρφωση του πολίτη, ιδιαίτερα σε µια κοινωνία, όπως η σηµερινή, που 
αυτοπροσδιορίζεται ως επιστηµονική. 
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 Για να αναδειχτούν τα περιθώρια αυτά θα πρέπει να προστρέξουµε, πιστεύω, στις θεµελιακές επιστηµολογικές 
παραδοχές και θέσεις που προσδιορίζουν το χαρακτήρα και την υφή των φυσικών επιστηµών. Γιατί, καθώς 
σηµειώνει ο Popper, "η φιλοσοφία µπορεί από τη φύση της να µην έχει κάποιες σοβαρές [πρακτικές] 
επιπτώσεις", αλλά "οι φιλόσοφοι έχουν κατά καιρούς παράγει ιδέες" που είναι "πράγµατα επικίνδυνα και 
ισχυρά"5 και που πάντως διευκολύνουν τη βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση των πραγµάτων.  
Μια τέτοια ιδέα θέλει τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο έγκυρης αναζήτησης της αλήθειας να έχει ιστορικά 
διαπιστωµένη συµβολή στην πολιτική θεωρία και πράξη και να αποτελεί, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, το 
εφαλτήριο για µια διευρυµένη όσο και ιδιαίτερη συµµετοχή του σχολικού προγράµµατος των φυσικών 
επιστηµών στην ανάπτυξη του πολίτη. Σε όσους έχουν ασχοληθεί µε την ιστορία των επιστηµών και µε την 
επιστηµολογία, είναι γνωστό ότι η µεγάλη περιπέτεια του πνεύµατος ξεκίνησε µε την αποδοχή του δόγµατος της 
“πρόδηλης αλήθειας”. Της θέσης του Σπινόζα ότι “η αλήθεια είναι πρόδηλη” και της θέσης του Λοκ ότι “ο κάθε 
άνθρωπος κατέχει τη λυδία λίθο για να τη διακρίνει”, αρκεί να αποβάλλει τις προκαταλήψεις του, 
εγκαταλείποντας κατά τον Βάκωνα το anticipatio mentis (προσδοκία του νου) και εµπιστευόµενος το 
interpretatio natura (ερµηνεία της φύσης)6, ή σύµφωνα µε τις απόψεις του Καρτέσιου προσφεύγοντας στην 
υπέρτατη δύναµη της ανθρώπινης νόησης. Οι βασικές αυτές παραδοχές της νέας τότε αισιόδοξης 
επιστηµολογίας δεν απελευθέρωσαν µόνο τις τεράστιες δηµιουργικές δυνάµεις της κριτικής σκέψης. 
Αµφισβήτησαν παράλληλα τα θεµέλια της ίδιας της αυθεντίας, τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην κοσµική 
της εκδοχή. Η περίπτωση του Γαλιλαίου αποτελεί την πιο γνωστή ίσως περίπτωση µιας γενικότερης 
αµφισβήτησης της εξουσίας, που ωριµάζει και κορυφώνεται πολύ αργότερα και που καταδεικνύει τις πολιτικές 
διαστάσεις και δυνατότητες των φυσικών επιστηµών. ∆ιαστάσεις και δυνατότητες που εκπορεύονται από το 
δικαίωµα ισότιµης συµµετοχής όλων στα δρώµενα, αφού έµφυτη είναι η ικανότητα όλων να αναγνωρίζουν και 
να κατακτούν την αλήθεια. 
Όµως, η Ποπεριανή επιστηµολογική θεώρηση αναδεικνύει, πιστεύω, µε περισσότερη ενάργεια τον δυνάµει 
πολιτικό χαρακτήρα της επιστήµης και µάλιστα σε τοµείς και µε τρόπους που συνδέονται άµεσα µε το αίτηµα 
της αγωγής του νέου πολίτη. Ο Popper καταργεί την αυθεντία των αισθήσεων και της νόησης, στις οποίες 
προσφεύγουν αντίστοιχα ο Βάκωνας και ο Καρτέσιος, προσπαθώντας να απαλλαγούν από την Παπική και την 
Αριστοτελική αυθεντία της εποχής τους. Στο ερώτηµα “πώς [τότε] κατακτούµε τη γνώση”, “ποια είναι η πηγή 
των ισχυρισµών µας” ο Popper απαντά: Τέτοια ερωτήµατα “είναι απόλυτα παραπλανητικά: υποβάλλουν 
απαντήσεις που παραπέµπουν στην αυθεντία”, µε τον ίδιο τρόπο που το ερώτηµα “ποιος πρέπει να κυβερνά” 
παραπέµπει αναγκαστικά σε κάποια µορφή εξουσίας, όπως “οι άριστοι”, “οι επαΐοντες” ή “ο λαός”, η 
“πλειοψηφία”. Αντί να αναζητούµε τις αυθεντικές πηγές γνώσης που δεν υπάρχουν, θα πρέπει να δεχτούµε ότι 
υπάρχουν “πολλών ειδών τέτοιες πηγές και όλες περικλείουν τον κίνδυνο του λάθους”, οπότε το πραγµατικό 
ερώτηµα που τίθεται είναι “πώς µπορούµε να ελπίζουµε στον εντοπισµό και την απάλειψη του λάθους αυτού”7. 
Η απάντηση είναι απλή όσο και καταλυτική: “ Με το να ασκούµε κριτική στις θεωρίες και τις υποθέσεις άλλων 
και –αν τα καταφέρουµε να ασκήσουµε κατάλληλα τους εαυτούς µας προς τούτο– µε το να ασκούµε κριτική 
στις δικές µας θεωρίες και υποθέσεις”8. Μια τέτοια θέση δεν προσβλέπει σε κανενός είδους αυθεντία. Έχει ως 
απόλυτο και µοναδικό σύστηµα αναφοράς την κριτικά διεισδυτική σκέψη του ανθρώπου. Στον άνθρωπο που 
είναι φυσικό να σφάλλει, που δεν µπορεί µε βεβαιότητα να γνωρίζει ότι ανακάλυψε την αλήθεια, ακόµη κι όταν 
τύχει να πέσει πάνω της. 
Η επιστήµη είναι συνεπώς µια δυναµική διαδικασία διαρκούς αναζήτησης, που αµφισβητεί και γκρεµίζει 
βεβαιότητες . που έχει ως υπέρτατο και αποκλειστικό κριτή της τον σκεπτόµενο άνθρωπο, ο οποίος µε συνέπεια 
και τρόπο συστηµατικό προσεγγίζει κριτικά κάθε θέση ή θεωρία, αντιπαραβάλλοντας τα λογικά της 
συµπεράσµατα µε τα δεδοµένα της πραγµατικότητας, αναζητώντας µε επιµονή το λάθος. Και για να είναι ο 
έλεγχος αυτός αποτελεσµατικός και αξιόπιστος πρέπει να στηρίζεται, όχι στην αναζήτηση επιβεβαιώσεων της 
άποψης ή της θεωρίας µας, αλλά στην ειλικρινή και εµπεριστατωµένη προσπάθεια κατάρριψής της. Γι’ αυτό και 
κάθε θεωρία στην επιστήµη οφείλει να είναι διαψεύσιµη και να αποφεύγονται κατηγορηµατικά οι περιστροφές 
και οι προσπάθειες διασταλτικής ερµηνείας (conventional twist)9 των διαπιστούµενων αποκλίσεων ανάµεσα στη 
θεωρία και τα δεδοµένα της πράξης. 
Μια τέτοια θεώρηση του χαρακτήρα και της µεθόδου της επιστήµης προσδίδει στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστηµών στο σχολείο µια νέα διάσταση. Στο πνευµατικό και χρηστικό στοιχείο του µορφωτικού της 
κεφαλαίου, προσθέτει το πολιτικό. το στοιχείο που ακριβώς συνδέεται µε την πολιτική αγωγή, την εξοικείωση 
του νέου µε την ιδιότητα του πολίτη και την προετοιµασία του για συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα. Του 
                                                 
5 K. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Routledge and Kegan Paul, London, 1972, 
p.5  
6 Στο ίδιο, p.13 
7 Στο ίδιο, p.25 
8 Στο ίδιο, p.26 
9 Ο Popper καυτηριάζει όσους προσπαθούν να διατηρήσουν σε ισχύ θεωρίες παρά τη διάψευσή τους από τα πράγµατα: “Για 
µερικές θεωρίες που είναι γνήσια ανοιχτές στον εµπειρικό έλεγχο, οι οπαδοί τους επιχειρούν να τις διατηρήσουν σε ισχύ, 
ακόµη και όταν αποδειχθούν ψευδείς − εισάγοντας, παραδείγµατος χάριν, κάποια βοηθητική ad hoc παραδοχή ή 
επανερµηνεύοντας της θεωρία ad hoc µε τρόπο που να την καθιστά αδιάψευστη. Μια τέτοια ενέργεια είναι πάντοτε δυνατή, 
αλλά διασώζει τη θεωρία από τη διάψευση µε τίµηµα την καταστροφή ή τουλάχιστον την µείωση του επιστηµονικού της 
κύρους. Αυτή την επιχείρηση σωτηρίας αποκαλώ "συµβατική στρέβλωση" ή "συµβατικό στρατήγηµα"” , στο ίδιο p.37.  
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υποδεικνύει ότι τα µεγάλα εγχειρήµατα στη ζωή –κι η επιστήµη το µέγιστο ανάµεσά τους– έχουν ως κέντρο και 
µέτρο τον άνθρωπο· τον άνθρωπο που οφείλει γι’ αυτό να είναι ενεργός, δραστήριος, σε διαρκή εγρήγορση, 
συµµέτοχος στις εξελίξεις, ανάδοχος της ευθύνης που του υπαγορεύει ο κεντρικός του ρόλος στη ζωή. φορέας 
δηλαδή των ίδιων αυτών αξιών και στάσεων που χαρακτηρίζουν τον πολίτη. Του υπογραµµίζει ότι καµιά 
αυθεντία και καµιά κοσµική ή µεταφυσική εξουσία δεν µπορεί να τον απαλλάξει από αυτό του το χρέος, ούτε να 
του εγγυηθεί τη βεβαιότητα και την ασφαλή πορεία προς το µέλλον. Πως η αλήθεια, στην επιστήµη όπως και 
στη ζωή, δεν είναι ούτε δεδοµένη ούτε σταθερή, αλλά απαιτεί διαρκή, συστηµατική και επίµονη αναζήτηση. 
Του υπενθυµίζει πως κινητήρια δύναµη στη ζωή –στην ιστορική της διάσταση– όπως και στην επιστήµη, είναι η 
αµφισβήτηση, χωρίς την οποία υπάρχει η στασιµότητα και το τέλµα, όπου ευδοκιµούν κάθε λογής δοξασίες και 
δεισιδαίµονες αντιλήψεις, που οδηγούν τελικά τη σκέψη και τη ζωή στο µαρασµό και την αποσύνθεση . 
Οριοθετεί για λογαριασµό του το χαρακτήρα και τα όρια της αµφισβήτησης αυτής. Απαιτεί την µετά λόγου 
αµφισβήτηση. την αµφισβήτηση που στηρίζεται σε τεκµήρια που αντλούνται από την πραγµατικότητα και δεν 
επινοούνται για να επιβεβαιώσουν προειληµµένες αποφάσεις, να στηρίξουν ιδεολογικές προτιµήσεις και 
επιλογές ή να νοµιµοποιήσουν συµφεροντολογικές επιδιώξεις. Και για να κάνει τον έλεγχο των αµφισβητήσεων 
εγκυρότερο, υποδεικνύει τον αυστηρό και δύσκολο δρόµο της διάψευσης, αποκρούοντας τη σαγήνη της 
επιβεβαίωσης, που εύκολα µπορεί να ανευρεθεί µέσα στο πλήθος των δεδοµένων. Καθιστά επιπλέον το 
µηχανισµό ελέγχου δηµόσιο, ώστε να εκµηδενίζονται οι συντεχνιακές εξαρτήσεις και επιβουλές και να 
απονοµιµοποιείται κάθε επίκληση της θεωρίας της συνοµωσίας, σύµφωνα µε την οποία την πρόδηλη αλήθεια 
(µπορούν να) συγκαλύπτουν δήθεν, δολίως και κατά περίπτωση, σκοτεινές καταχθόνιες δυνάµεις. 
Απέναντι σ’ ένα τόσο υπεύθυνο και απαιτητικό ρόλο, τον παρηγορεί για την αποτυχία. Του αναγνωρίζει την 
πιθανότητα αλλά και το δικαίωµα να κάνει λάθος, χωρίς να νιώθει ενοχή γι’ αυτό, αφού το σφάλλεσθαι αποτελεί 
κοινή µοίρα των ανθρώπων στην επιστήµη, όπως και στη ζωή. Μια τέτοια θέση θεµελιώνει και νοµιµοποιεί την 
ανεκτική κοινωνία. Την κοινωνία που δεν είναι µόνο ανοιχτή στη διαφορετική άποψη, αλλά και δε χλευάζει την 
αποτυχία, ούτε διακωµωδεί το λάθος, περιθωριοποιώντας όσους υποπίπτουν σ’ αυτό καθώς επιχειρούν τη 
δηµιουργική αµφισβήτηση. Με τρόπο εντυπωσιακό, το πρότυπο του επιστήµονα στην επιστηµολογική αυτή 
θέση φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα µε το πρότυπο του πολίτη που απαιτεί ο σύγχρονος κόσµος.  
Πράγµατι, έχει κατά κόρον τονιστεί το µέγεθος και η σηµασία των αλλαγών που συµβαίνουν στις µέρες µας: ο 
ριζοσπαστικός και ραγδαίος χαρακτήρας τους. το παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα αναφοράς τους· το µέγεθος των 
οργανισµών που τις διαχειρίζονται και που επωφελούνται απ’ αυτές, µε τον κρατικό Λεβιάθαν να φαντάζει 
πλέον αδύναµος απέναντι στις µεγάλες πολυεθνικές και κυρίως ανήµπορος να διαχειριστεί τις εθνικές και 
κοινωνικές υποθέσεις µε επιτυχία. 
Όπως δεν είναι λίγες και οι φωνές που διατυπώνουν την ανησυχία τους για την ευκολία µε την οποία 
προβάλλονται και υιοθετούνται καινοφανή δόγµατα ως αυτονόητες αλήθειες. Το δόγµα της αναπότρεπτης 
πορείας των εξελίξεων, είναι ένα απ’ αυτά. Το δόγµα της αναγκαστικής de facto προσαρµογής του ανθρώπου σ’ 
αυτές και της υποχρέωσης του να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται είναι ένα άλλο. Το δόγµα του 
τέλους της πολιτικής, της άµεσης δηλαδή και αποτελεσµατικής εµπλοκής του ανθρώπου σε επιλογές και 
αποφάσεις που αφορούν το µέλλον του κόσµου, προαναγγέλλει και το τέλος της ιστορίας. Μια καινούρια 
κοσµική θεολογία φαίνεται να γεννιέται, ατενίζοντας τον άνθρωπο υπεροπτικά, ανήµπορο κι απρόθυµο να 
παρέµβει, να αµφισβητήσει, να κινηθεί, όταν και όπου χρειαστεί, αντίθετα στο ρεύµα, να επιχειρήσει να 
καθορίσει την πορεία του αυτόνοµα, να απαντήσει µε τρόπο εναλλακτικό στα διλήµµατα και τις προκλήσεις της 
εποχής, δεσµώτη της άγνοιας σ’ ένα δάσος πληροφοριών, έτοιµο να εκχωρήσει σε κάθε λογής "ειδικούς" το 
δικαίωµά του στο όραµα και στη διεκδίκησή του. 
Απέναντι σε µια τέτοια κατάσταση πραγµάτων, η ανασύσταση και επαναδιαπραγµάτευση της ιδιότητας του 
πολίτη µέσα από την εκπαίδευση προβάλλει επιτακτική. Χρειαζόµαστε έναν πολίτη που να αµφισβητεί στην 
πράξη το αναπόφευκτο. που να θεωρεί την προσαρµογή στις εξελίξεις επιλογή και όχι υποχρέωσή του. που να 
θεωρεί τη συµµετοχή του στα κοινά υποχρέωση και όχι µόνο δικαίωµά του (ή για να θυµηθώ τον Επιτάφιο, να 
ασπάζεται τον αφορισµό του Θουκυδίδη για τα κοινά, που θέλει “τον τε µηδέν των δε µετέχοντα ουκ 
απράγµονα, αλλ’ αχρείον”). που να αναζητά τεκµήρια για να διαµορφώσει άποψη . που να στέκεται κριτικά 
απέναντι σε θέσεις, οσοδήποτε έγκυρες ή παραδεδεγµένες κι αν φαντάζουν . που να προασπίζεται το δικαίωµα 
του άλλου στην αντίθετη γνώµη και να κατανοεί την αποτυχία στη συνειδητή προσπάθεια αναζήτησης της 
αλήθειας. Αποτελεί πεποίθησή µου ότι η οµοιότητα ανάµεσα στα χαρακτηριστικά του επιστηµονικού έργου και 
στα στοιχεία που συγκροτούν την ιδιότητα του πολίτη, για την οποία έκανα λόγο προηγουµένως, µπορεί να 
επιφυλάσσει στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών ένα καινούριο ρόλο. µπορεί να αποτελέσει το πρόπλασµα 
για µια Τρίτη Παράδοση περισσότερο προσαρµοσµένη στις ανάγκες της εποχής. 
 
Ασφαλώς και µια καινούρια προσέγγιση απαιτεί χρόνο για να διαµορφωθεί και να ευδοκιµήσει. Απαιτεί την 
ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων σπουδών, την παραγωγή βιβλίων και διδακτικού υλικού µε ανάλογο 
προσανατολισµό και λογική, την επινόηση και δοκιµασία στην πράξη νέων διδακτικών τεχνικών, την υιοθέτηση 
µιας νέας διδακτικής κουλτούρας από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και την αναθεώρηση των σχετικών 
προγραµµάτων βασικής κατάρτισης. Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την περιορισµένη επιτυχία που είχε στη χώρα 
µας, αλλά και διεθνώς, η προσφυγή στην ιστορία των επιστηµών και στην αδροµερή παρουσίαση στοιχείων της 
επιστηµολογίας και της µεθοδολογίας των φυσικών επιστηµών, επιβεβαιώνει το µέγεθος της προσπάθειας που 
απαιτείται. Όµως, το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήµα για την ευόδωσή της είναι η αναγνώριση του τεράστιου 
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και εν πολλοίς λανθάνοντος µορφωτικού δυναµικού που εµπεριέχει η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στον 
τοµέα αυτό. 
Η πρόκληση είναι πράγµατι µεγάλη. Είναι όµως ο καιρός για τον κλάδο να την αποδεχτεί και να την αναλάβει. 
Η διαµόρφωση του νέου σύγχρονου πολίτη είναι ένα στοίχηµα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί. 
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