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Abstract: The research programme, in which the present study is embedded, by intending to offer an integrated theoretical 
foundation of Quantum Mechanics’ (QM) instruction, associates the conceptual change processes (cognitive conflict - 
conceptual reconstruction) with the development of scientific knowledge (scientific “crisis” – change of “scientific 
paradigm”). In this context, the present study examines the possibility of using the construction process of QM’s scientific 
“language” as a means toward the complete discrimination of classical physics and quantum mechanics conceptual systems 
and, further, toward a qualitative understanding of the meaning of QM concepts. For this purpose, it proceeds, first, to the 
study and critical analysis of the relation between human ordinary perceptions and scientific language (as this relation 
appeared in a cluster of epistemological problems raised during the “birth” process of QM), second, to the instructional 
reconstruction of this relation through its essential association with the recent conclusions of cognitive science’s studies and, 
third, to the design of an instructional intervention, which, by taking into account all the aforementioned elements, intends to 
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Γενικός ερευνητικός στόχος – ερευνητικό πλαίσιο 
Η ανάπτυξη της κβαντικής θεωρίας, όχι µόνο οδήγησε σε δραστική αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο η επιστήµη 
«αντιλαµβάνεται» και ερµηνεύει τα φυσικά φαινόµενα, αλλά, παράλληλα, επηρέασε βαθύτατα τη σύγχρονη 
φιλοσοφική σκέψη. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι θέµατα όπως η οντολογική αναφορά των επιστηµονικών θεωριών, 
η σχέση ανθρώπινης αντίληψης - επιστηµονικής γλώσσας ή οι συνθήκες και τα όρια της επιστηµονικής γνώσης 
συζητιούνται µε αµείωτο ενδιαφέρον από την περίοδο γέννησης της κβαντικής θεωρίας µέχρι και σήµερα. 

Υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων έχει πλέον αναγνωρισθεί ευρέως η αναγκαιότητα ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών µεθόδων ικανών να καθοδηγήσουν µια ποιοτική διδασκαλία της κβαντικής φυσικής (ΚΦ). 
Πράγµατι, µια αποτελεσµατική απάντηση σ’ αυτήν την απαίτηση θα επέτρεπε σε διδασκόµενους που δεν 
διαθέτουν εξειδικευµένο υπόβαθρο µαθηµατικών γνώσεων να προσεγγίσουν σε ικανοποιητικό βαθµό την 
κοσµοαντίληψη που εισάγεται από την κβαντική θεωρία καθώς και τον απορρέοντα απ’ αυτήν προβληµατισµό. 
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Το ερευνητικό πρόγραµµα στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εργασία επιχειρεί να διατυπώσει µια εκπαιδευτική 
πρόταση ποιοτικής διδασκαλίας της ΚΦ µε διπλή δυναµική. Η άντληση υλικού από την ιστορία της επιστήµης 
όπως και η επιστηµολογική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφενός, συγκροτούν τα θεµέλια για την 
ποιοτική προσέγγιση της ΚΦ. Αφετέρου, η σύνδεση της διδασκαλίας της ΚΦ µε την ιστορία και τη φιλοσοφία 
της επιστήµης αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό µέσο για την κατανόηση όλων εκείνων των 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη γέννηση και την ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης.  

Πιο συγκεκριµένα, το υπό εξέλιξη πρόγραµµα αποσκοπεί στη θεωρητική θεµελίωση µιας διδακτικής 
προσέγγισης της ΚΦ, η οποία προορίζεται να οδηγήσει τους διδασκόµενους:  

 πρώτον, στην εννοιολογική ανασυγκρότηση (26) των αρχικών γνωσιακών τους δοµών προς µια ποιοτική 
κυρίως κατανόηση των βασικών εννοιών και φαινοµένων της ΚΦ και,  

 δεύτερον, σε µια ουσιαστική εµβάθυνση στη «Φύση της Επιστήµης» (22), δηλαδή σε εκείνο το πλέγµα 
εννοιών, σχέσεων και συµπεριφορών που α) εµπεριέχει την αποδεκτή σήµερα επιστηµονική γνώση, β) 
αντανακλά τις βασικές πλευρές της επιστηµονικής σκέψης και πρακτικής και, τέλος, γ) ενσωµατώνει 
την ιστορική εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης.  

Συνεπώς, το ερευνητικό πλαίσιο του προγράµµατος διαµορφώνεται κατά φυσικό τρόπο από µελέτες που α) 
προτείνουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις της ΚΦ, β) διερευνούν τις διαδικασίες εννοιολογικής αλλαγής, και, 
τέλος, γ) επιχειρούν τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τη «Φύση της Επιστήµης». 

Ερευνητικό υπόβαθρο – γενική θεωρητική θεµελίωση  
Το έναυσµα για τη διεξαγωγή του εν λόγω προγράµµατος προήλθε κυρίως από τα πορίσµατα µιας τριετούς 
ερευνητικής διαδικασίας (12, 16, 24), η οποία επιχείρησε να καταγράψει και να αντιµετωπίσει τις σχετιζόµενες 
µε τα κβαντικά φαινόµενα παρανοήσεις µετεκπαιδευόµενων δασκάλων και φοιτητών θεωρητικών σχολών. Τα 
πορίσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, επιβεβαιώνοντας ανάλογες διαπιστώσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας (7, 
8, 10), κατέδειξαν ότι η αµοιβαία αλληλεπίδραση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τη βιωµατική 
αντίληψη και την καθηµερινή εµπειρία οδηγεί στη διαµόρφωση γνωσιακών εννοιολογικών δοµών, οι οποίες: 

 πρώτον, διέπονται από µια αιτιοκρατική - µηχανιστική αντίληψη της φύσης και, 
 δεύτερον, χαρακτηρίζονται από την αδόκιµη ανάµιξη των εννοιολογικών πλαισίων κλασικής και κβαντικής 

φυσικής. 

Κεντρική υπόθεση του όλου προγράµµατος αποτελεί η παραδοχή ότι οι αρχικές γνωσιακές εννοιολογικές δοµές 
των διδασκοµένων λειτουργούν ως επιστηµολογικά εµπόδια (2), τα οποία προβάλλουν «αντίσταση» (όπως 
ακριβώς συµβαίνει και σε περιόδους «κρίσης» της επιστήµης) στην επιχειρούµενη εννοιολογική αλλαγή. Η 
υπόθεση αυτή, καθώς συνδέει άµεσα την επιδιωκόµενη εννοιολογική ανασυγκρότηση µε τις διαδικασίες εξέλιξης 
της επιστηµονικής γνώσης, συνδέει επίσης στενά τη διδασκαλία της ΚΦ µε τη «Φύση της Επιστήµης».  

Ως στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας τίθεται η αντικατάσταση των αρχικών γνωσιακών δοµών των 
διδασκοµένων από δοµές επιστηµονικού περιεχοµένου, δηλαδή από σώµατα γνώσης που είναι αποδεκτά από τη 
σύγχρονη επιστήµη. Η εκπαιδευτική ανασυγκρότηση κατάλληλα επιλεγµένου υλικού από τα πεδία της ιστορίας 
και φιλοσοφίας της επιστήµης οδήγησε πράγµατι στη διαµόρφωση µιας τέτοιας δοµής, από την οποία 
αποκόπτονται επιλεγµένα «κοµµάτια» ανάλογα µε τους στόχους κάθε επιµέρους διδακτικής παρέµβασης. Η 
δοµή αυτή ονοµάστηκε «Επίπεδα Πραγµατικότητας» (13, 14). Τα φυσικά φαινόµενα κατατάσσονται στα 
διαφορετικά «Επίπεδα» ανάλογα µε την κλίµακα της φυσικής πραγµατικότητας στην οποία αντιστοιχούν. Στην 
περίπτωσή µας, αναφερόµαστε, π.χ., στο «Επίπεδο της Κλασικής Φυσικής» και στο «Επίπεδο της Κβαντικής 
Φυσικής».  

Θα λέγαµε ότι η δοµή των «Επιπέδων» αποτελεί τον κορµό του όλου προγράµµατος µε την έννοια ότι 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιδιωκόµενη ποιοτική προσέγγιση της ΚΦ: η κατάλληλη ανασυγκρότηση 
υλικού που αντλείται από τα πεδία της ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήµης προσφέρει στοιχεία 
ορθολογικότητας, τα οποία κατά τη γνώµη µας είναι ικανά να υποκαταστήσουν (ως ένα βαθµό) το µαθηµατικό 
φορµαλισµό της ΚΦ και κατά συνέπεια να διασφαλίσουν την απαιτούµενη από τη γνωσιακή ψυχολογία 
επεξηγηµατική συνοχή (25) της καινούργιας γνώσης των διδασκοµένων. Η δοµή λοιπόν των «Επιπέδων» 
προσφέρει:  

1. Μια πλαισιακή - στατική θεώρηση των φυσικών θεωριών, η οποία αποσκοπεί να οδηγήσει τους 
διδασκόµενους στη σαφή διάκριση των εννοιολογικών πλαισίων διαφορετικών θεωριών. Κάθε επίπεδο 
αναφέρεται στη δοµή µιας συγκεκριµένης θεωρίας και µελετάται ανεξάρτητα από τη διαδικασία 
«ανακάλυψης» της θεωρίας αυτής. Συγκροτείται δε από ένα αυτόνοµο εννοιολογικό δίκτυο, το οποίο 
επιβάλλει µέσω των διασυνδέσεών του: 

• πρώτον, ένα σαφώς καθορισµένο νόηµα στις έννοιες - κόµβους που εµπεριέχει: κάθε έννοια 
κατανοείται, όχι αποµονωµένη, αλλά στο πλαίσιο της θεωρίας στην οποία εµπεριέχεται και, 
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• δεύτερον, συγκεκριµένους τρόπους ερµηνείας – αιτιολόγησης. Π.χ., ο µηχανιστικός - αιτιοκρατικός 
τρόπος ερµηνείας των φυσικών φαινοµένων συσχετίζεται αποκλειστικά µε το «Επίπεδο της Κλασικής 
Φυσικής». 

2. Μια συνολική – εξελικτική θεώρηση των φυσικών θεωριών, η οποία αποσκοπεί να οδηγήσει τους 
διδασκόµενους σε µια ενοποιηµένη θεώρηση της φυσικής πραγµατικότητας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τη γνωσιακή συνέχεια και την εσωτερική συνεκτικότητα των νέων γνωσιακών τους δοµών. 
Καθώς τα εννοιολογικά δίκτυα των διαφορετικών επιπέδων (π.χ. κλασικής – κβαντικής φυσικής) είναι 
µεταξύ τους ασύµβατα, η διδακτική τους συσχέτιση γίνεται δυνατή µέσω «συνδέσµων» που 
αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή σε διαδικασίες που έλαβαν χώρα 
σε περιόδους επιστηµονικής κρίσης/ αλλαγής παραδείγµατος (20). Στην περίπτωση λόγου χάριν των 
«Επιπέδων» κλασικής και κβαντικής φυσικής τέτοιους «συνδέσµους» προσφέρει η εκπαιδευτική 
ανασυγκρότηση κατάλληλα επιλεγµένων επιστηµονικών µοντέλων, όπως π.χ. του ηµικλασικού 
µοντέλου του Bohr (11, 16), ή της αρχής της αντιστοιχίας (15), τα οποία προτάθηκαν κατά τη 
διαδικασία γέννησης της ΚΦ.  

Η δοµή των «Επιπέδων Πραγµατικότητας» εµπλουτίζεται συνεχώς αντλώντας υλικό τόσο από το πεδίο της 
γνωσιακής ψυχολογίας όσο και από το πεδίο της ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήµης. Συνεπώς, εισάγει στο 
σχεδιασµό κάθε επί µέρους διδακτικής παρέµβασης, προς κριτική ανάλυση και αµοιβαία σύνδεση, δύο διακριτές 
µεταξύ τους συνιστώσες: τη γνωσιακή και την επιστηµολογική. 

Θεωρητική θεµελίωση της παρούσας µελέτης 
Α. Γνωσιακή συνιστώσα  

 

Η γνωσιακή συνιστώσα της παρούσας µελέτης διαµορφώθηκε από πρόσφατα πορίσµατα της γνωσιακής και 
αναπτυξιακής ψυχολογίας, τα οποία συνδέουν το ρυθµό γνωσιακής ανάπτυξης των ατόµων µε την επίδραση που 
ασκεί η άµεση εµπειρία/ βιωµατική αντίληψη στη διαδικασία της µάθησης. Πράγµατι, η απόκτηση γνώσης 
φαίνεται να ακολουθεί δύο δρόµους:  

1. Ο πρώτος δρόµος ακολουθείται µέσω των «πρωταρχικών (βιολογικής κατεύθυνσης) γνωσιακών 
ικανοτήτων» του ατόµου [biologically primary cognitive abilities, (9)], οι οποίες αποφέρουν συλλογή 
πληροφοριών λόγω άµεσης ανταπόκρισης στα αισθητηριακά ερεθίσµατα (1). Η αποκτώµενη κατ’ αυτόν τον 
τρόπο γνώση οργανώνεται στις αποκαλούµενες «έµφυτες τροπικές δοµές» [innate modular structures, (21)], 
οι οποίες, καθώς λειτουργούν ανεξάρτητα από την ενσυνείδητη σκέψη, αδυνατούν να µετασχηµατισθούν σε 
συγκροτηµένη γλωσσική έκφραση. Έτσι, αυτό που αποκαλείται «διαισθητική φυσική» [intuitive physics, 
(5)] αντιστοιχεί σε πρωταρχικά νοητικά σχήµατα που συµπεριλαµβάνουν ένα σύνολο «θραυσµάτων», 
δηλαδή ένα σύνολο απλών αφαιρέσεων από την κοινή εµπειρία (5). 

2. Ο δεύτερος δρόµος ακολουθείται µέσω των «δευτερευουσών γνωσιακών ικανοτήτων» του ατόµου 
[biologically secondary cognitive abilities, (9)], οι οποίες συντελούν στην πρόσληψη γνώσης µέσω κάποιου 
είδους εκπαίδευσης. Η γνώση αυτή οργανώνεται σε λιγότερο ή περισσότερο συνεκτικές νοητικές δοµές 
[είναι αυτές οι δοµές που εκλαµβάνονται ως ατελείς «θεωρίες» (4)] και, καθώς συνδέεται µε την 
ενσυνείδητη σκέψη, χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της σε συγκροτηµένη γλωσσική 
έκφραση. Κρίσιµο για τη δική µας εργασία σηµείο αποτελεί η διαπίστωση της µη-οριστικής εξάλειψης των 
πρωταρχικών νοητικών σχηµάτων του ατόµου κατά τη γνωσιακή του ανάπτυξη. Πράγµατι, φαίνεται ότι:  

• πρώτον, τα εν λόγω σχήµατα διατηρούνται και δρουν ανταγωνιστικά ως προς το είδος της επιστηµονικής 
γνώσης που προσλαµβάνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και, 

• δεύτερον, ότι η ανασταλτική, ως προς την κατάκτηση νέας γνώσης, ισχύς τους συνδέεται άµεσα µε την 
απόσταση που τα χωρίζει από την εκάστοτε εισαγόµενη νέα επιστηµονική αντίληψη: όσο µεγαλύτερη είναι 
η απόσταση αυτή, όπως κατ’ εξοχήν συµβαίνει στην περίπτωση της ΚΦ, τόσο ισχυρότερη πρέπει να 
καταστεί, µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού, η διδακτική παρέµβαση που αποσκοπεί στην εισαγωγή της 
νέας γνώσης. 

Β. Επιστηµολογική συνιστώσα

Το ερευνητικό ερώτηµα που απασχολεί την παρούσα µελέτη αφορά τη διερεύνηση και διδακτική αξιοποίηση 
της διαδικασίας συγκρότησης της «γλώσσας» της κβαντικής φυσικής για την ενίσχυση της εννοιολογικής αλλαγής 
των διδασκοµένων. 

Το ερώτηµα αυτό συνδέει στενά τα προαναφερθέντα πορίσµατα της γνωσιακής ψυχολογίας (δηλαδή τη 
γνωσιακή συνιστώσα της µελέτης) µε το κεντρικό επιστηµολογικό πρόβληµα που παρουσιάσθηκε στη φυσική 
επιστήµη κατά την περίοδο γέννησης της κβαντικής θεωρίας, ένα πρόβληµα που συσχέτιζε άµεσα τους τρόπους 
της ανθρώπινης αντίληψης µε τη διαδικασία συγκρότησης της επιστηµονικής γλώσσας της ΚΦ.  

Έτσι, η επιστηµολογική συνιστώσα της παρούσας µελέτης διαµορφώνεται από την εκπαιδευτική ανασυγκρότηση 
του επιστηµολογικού προβλήµατος ή, όπως το αποκαλούσε ο Niels Bohr, του «επιστηµολογικού µαθήµατος» 
της κβαντικής θεωρίας. Η οργανική δε σύνδεση της επιστηµολογικής µε τη γνωσιακή συνιστώσα για τον 
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σχεδιασµό της προτεινόµενης διδακτικής παρέµβασης αναδεικνύεται ιδιαίτερα αν επικεντρώσουµε την προσοχή 
µας στα εξής σηµεία:  

1. Η ανθρώπινη άµεση αντίληψη στηρίζεται στον αυθόρµητο διαχωρισµό υποκειµένου - αντικειµένου: το 
άτοµο συµµετέχει στην αποκωδικοποίηση του περιβάλλοντός του και της φύσης γενικότερα, ως 
«εξωτερικός παρατηρητής», θεωρώντας τον εαυτό του «αποκοµµένο» από τα συντελούµενα φυσικά 
φαινόµενα. Θα µπορούσαµε λοιπόν να εντάξουµε την ασυνείδητη αυτή φυσική τάση του ατόµου στις 
«πρωταρχικές» γνωσιακές του ικανότητες, οι οποίες οδηγούν σε µια απλή «διαισθητική» αντίληψη για τη 
φύση. 

2. Οι πρώτες µορφές ενσυνείδητης σκέψης, οι οποίες αποτυπώνονται στην καθηµερινή γλώσσα, 
αντιστοιχούν στην αδρή επεξεργασία της άµεσης αντίληψης υπό την επίδραση της αρχικής κοινωνικής 
εκπαίδευσης του ατόµου. Κατ’ επέκταση, οι έννοιες της καθηµερινής γλώσσας, καθώς υπόκεινται στους 
περιορισµούς που επιβάλλει η ανθρώπινη αντίληψη, «έλκουν την καταγωγή τους από το διαχωρισµό µεταξύ 
υποκειµένου-αντικειµένου» (Bohr, 3). 

3. Καθώς το εννοιολογικό σύστηµα της κλασικής φυσικής θεµελιώνεται στην παραδοχή της πλήρους 
ανεξαρτησίας του υποκειµένου από το παρατηρούµενο αντικείµενο, οι κλασικές έννοιες µπορούν να 
θεωρηθούν, κατά την έκφραση του Bohr, ως «εκλέπτυνση των εννοιών της καθηµερινής γλώσσας» (3).  

4. Έτσι, παρατηρούµε ότι η άµεση αντίληψη, η συγκρότηση της καθηµερινής γλώσσας, καθώς και η 
συγκρότηση της «γλώσσας» της κλασικής φυσικής, στηρίζονται στην ίδια βασική παραδοχή, δηλαδή στη 
δυνατότητα της πλήρους «αποµόνωσης» του αντικειµένου από το παρατηρούν υποκείµενο. 

5. Μπορούµε λοιπόν εύλογα να θεωρήσουµε ότι οι «δευτερεύουσες γνωσιακές ικανότητες» των 
διδασκοµένων, οι οποίες οδηγούν, υπό την επίδραση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη 
συγκρότηση της «επιστηµονικής γλώσσας» της κλασικής φυσικής, ενισχύουν, τουλάχιστον ως προς 
ορισµένες πλευρές, τα πρωταρχικά γνωσιακά τους σχήµατα. Εδώ, βέβαια, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι 
κάθε φορά που οι έννοιες της κλασικής φυσικής αποκλίνουν σηµαντικά από την άµεση εµπειρία (όπως π.χ. 
στις περιπτώσεις δράσης από απόσταση ή της αδρανειακής κίνησης) παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη 
αντίσταση στην προσδοκώµενη αλλαγή των αρχικών «διαισθητικών» αντιλήψεων των διδασκοµένων (23).  

6. Εστιάζοντας τώρα στην επιστηµονική πλευρά του θέµατος, διαπιστώνουµε ότι οι έννοιες της κλασικής 
φυσικής, καθώς εναρµονίζονται εν γένει µε τους συνηθισµένους τρόπους παρατήρησης της εµπειρικής 
πραγµατικότητας, συγκροτούν την «κατάλληλη» επιστηµονική γλώσσα για την περιγραφή των 
παρατηρησιακών και πειραµατικών διαδικασιών. Γι΄ αυτό εξάλλου η σύνδεση της κλασικής θεωρίας µε την 
πειραµατική διαδικασία πραγµατοποιείται εν γένει χωρίς προβλήµατα.  

7. Η διαδικασία γέννησης της ΚΦ προέβαλε την αναγκαιότητα µιας ολιστικής θεώρησης των υποατοµικών 
φαινοµένων. Καθώς όµως µια τέτοια θεώρηση υποδείκνυε για λόγους αρχής τη µη-δυνατότητα απόσπασης 
του προς µέτρηση αντικειµένου από το υποκείµενο/ συσκευή µέτρησης, έθετε υπό αµφισβήτηση την 
καταλληλότητα της κλασικής γλώσσας για την περιγραφή των κβαντικών φαινοµένων. Έτσι, η διαπίστωση 
του γεγονότος ότι «τα όρια των κλασικών εννοιών συµπίπτουν µε τα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας 
προς παρατήρηση» (Bohr, 3) οδηγούσε εκ των πραγµάτων στη συγκρότηση µιας «γλώσσας» που βασιζόταν 
σε µια θεµελιακά διαφορετική από αυτήν της κλασικής κοσµοθεώρησης παραδοχή: ο ολιστικός χαρακτήρας 
των κβαντικών φαινοµένων, ως θεµελιώδης παραδοχή της κβαντικής θεωρίας, έθετε πλέον τη «γλώσσα» 
της ΚΦ σε ουσιαστική διάσταση έναντι των συνηθισµένων τρόπων της ανθρώπινης αντίληψης.  

8. Καθώς, όµως, καµία φυσική θεωρία δεν είναι δυνατό να είναι αποκοµµένη από την εµπειρία, η 
κβαντική θεωρία οφείλει να εµπεριέχει στο εννοιολογικό της σύστηµα έννοιες ικανές να τη συνδέουν µε την 
παρατηρησιακή/ µετρητική διαδικασία. Και οι έννοιες αυτές δεν µπορεί να είναι άλλες από εκείνες που 
αναφέρονται στις παρατηρήσιµες ποσότητες. Αναδείχθηκε λοιπόν το εξής πρόβληµα: η «γλώσσα» της 
κλασικής φυσικής αναγνωρίσθηκε, αφενός, ως η πλέον κατάλληλη για την απόδοση των παρατηρήσιµων 
ποσοτήτων της ΚΦ και, αφετέρου, ως ακατάλληλη για τη λεπτοµερή περιγραφή του ολιστικού χαρακτήρα 
των κβαντικών φαινοµένων.  

9. Από τη στιγµή δε που διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα διατήρησης ορισµένων κλασικών εννοιών (αυτών 
που αναφέρονται στις παρατηρήσιµες ποσότητες) κατά τη σύνταξη της «γλώσσας» της κβαντικής θεωρίας, 
η επίλυση του παραπάνω προβλήµατος απαιτούσε, κατά την περίοδο γέννησης της ΚΦ, τη διευκρίνιση του 
νοήµατος και του τρόπου χρήσης των συγκεκριµένων εννοιών µέσα σε ένα διαφορετικό πλέον εννοιολογικό 
πλαίσιο, στο πλαίσιο δηλαδή της ΚΦ.  

Κατά τη γνώµη µας, στο ίδιο ακριβώς αίτηµα οφείλει να ανταποκριθεί και µια σύγχρονη, αποτελεσµατική 
διδασκαλία της ΚΦ.  

Εκπαιδευτική πρόταση 
Η προσαρµογή της γνωσιακής και επιστηµολογικής συνιστώσας της παρούσας µελέτης στη δοµή των 
«Επιπέδων» οδήγησε στη διατύπωση της εκπαιδευτικής πρότασης που ακολουθεί. Η προβλεπόµενη από την εν 

 62 



λόγω πρόταση διδακτική παρέµβαση χρησιµοποιεί τη διαδικασία συγκρότησης της «γλώσσας» της ΚΦ ως µέσο 
υπέρβασης των επιστηµολογικών εµποδίων που προτάσσουν οι αρχικές γνωσιακές δοµές των διδασκοµένων. 
Σύµφωνα δε µε τον σχεδιασµό µας, ακολουθείται η εξής διδακτική αλληλουχία: 

Στο «Επίπεδο της Κλασικής Φυσικής», εφαρµόζοντας µια ανάλογη µε του Niels Bohr µεθοδολογία, ορίζουµε ως 
κεντρικές έννοιες - κόµβους του αντίστοιχου εννοιολογικού συστήµατος: 

• πρώτον, τη σαφώς προσδιορισµένη χώρο-χρονική εξέλιξη των φυσικών συστηµάτων, 
• δεύτερον, τη µηχανιστικής φύσεως αιτιοκρατική ερµηνεία των φαινοµένων και,  
• τρίτον, την παραδοχή ότι τα φυσικά συστήµατα µεταβάλλουν την κατάστασή τους κατά συνεχή τρόπο 

στην πάροδο του χρόνου.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία τείνει να δείξει ότι, εφόσον οι κεντρικές έννοιες της κλασικής θεωρίας αντιστοιχούν 
στους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τα φαινόµενα (χώρο-χρονικές εικόνες, απόδοση 
αιτιακών δεσµών και «αίσθηση» συνέχειας στο χώρο και το χρόνο, αντίστοιχα), η κλασική «γλώσσα» υπόκειται 
εν γένει στους περιορισµούς της ανθρώπινης αισθητηριακής αντίληψης, νόησης και εποπτείας. Οι διδασκόµενοι 
καλούνται να αναγνωρίσουν ως θεµελιώδη περιορισµό του κλασικού πλαισίου την παραδοχή της δυνατότητας 
πλήρους διαχωρισµού υποκειµένου – αντικειµένου, µια παραδοχή στην οποία βασίζεται κατ΄ ουσία ολόκληρη η 
κλασική κοσµοθεώρηση. Για την επιβεβαίωση δε του συγκεκριµένου ισχυρισµού, διερευνώνται οι ακόλουθες 
θέσεις - παραδοχές της κλασικής θεωρίας: 

 Η αναλλοίωτη ταυτότητα των κλασικών οντοτήτων: το παρατηρούµενο αντικείµενο, ως ανεξάρτητη 
οντότητα, διαθέτει τη δική του ιδιαίτερη ταυτότητα, η οποία διατηρείται αναλλοίωτη κατά τη διαδικασία της 
µέτρησης. 

 Η ύπαρξη µιας ανεξάρτητης από το παρατηρούν υποκείµενο, καθ’ ολοκληρίαν γνώσιµης φυσικής 
πραγµατικότητας: οι προσδιοριζόµενες µέσω της παρατήρησης/ µέτρησης ιδιότητες των φυσικών 
οντοτήτων εκλαµβάνονται ως µέρος της σταθερής – αναλλοίωτης ταυτότητάς τους, η οποία υποτίθεται ότι 
αποκαλύπτεται προοδευτικά κατά την εξέλιξη της επιστήµης έτσι όπως «πραγµατικά είναι». Με άλλα λόγια, 
το κλασικό πλαίσιο δεν θέτει όρια στη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει τη φύση. 

 Η δυνατότητα διεξαγωγής µετρήσεων µε άπειρη, θεωρητικά, ακρίβεια: µέσα στο κλασικό πλαίσιο δεν 
υφίσταται a priori περιορισµός στην ακρίβεια της µέτρησης. Τα µετρητικά σφάλµατα εµφανίζονται µόνο 
στο βαθµό που είναι αδύνατη η κατασκευή της «ιδανικής» συσκευής, η δυνατότητα δε υπολογισµού τους 
καθιστά πάντοτε εφικτή την αναίρεση της επίδρασής τους στο καταγραφόµενο αποτέλεσµα της µέτρησης.  

 Η δυνατότητα επακριβούς καθορισµού της κατάστασης ενός κλασικού συστήµατος: το σύστηµα, ως 
ανεξάρτητη οντότητα, καθορίζεται σε κάθε χρονική στιγµή από συγκεκριµένες τιµές των φυσικών µεγεθών 
που το χαρακτηρίζουν. Οι τιµές δε αυτές είναι δυνατόν να µετρηθούν σε αλληλοδιαδοχή, χωρίς αµοιβαίους 
αποκλεισµούς στη διάταξη των µετρήσεων, όπως, για παράδειγµα, συµβαίνει στην περίπτωση των 
κλασικών µεγεθών της θέσης και της ορµής. 

 Η µηχανιστικής φύσεως αιτιοκρατική ερµηνεία των κλασικών φαινοµένων: η γνώση της κατάστασης ενός 
φυσικού συστήµατος σε µια αυθαίρετη χρονική στιγµή επιτρέπει, µέσω των κλασικών εξισώσεων της 
κίνησης, τον επακριβή καθορισµό της κατάστασής του οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή τόσο στο µέλλον 
όσο και στο παρελθόν. 

 Η δυνατότητα αναγωγιστικής ερµηνείας των κλασικών φαινοµένων: εφόσον η διάσπαση µιας φυσικής 
ολότητας στα συστατικά της µέρη δεν δηµιουργεί πρόβληµα στο πλαίσιο της κλασικής θεωρίας, κάθε 
σύνθετο κλασικό σύστηµα είναι δυνατόν να αναλυθεί σε υποσυστήµατα των οποίων η µελέτη οδηγεί, 
δυνάµει, στον πλήρη καθορισµό της δοµής και συµπεριφοράς του όλου συστήµατος.  

Κατά την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται η συστηµατική συσχέτιση του κάθε επιµέρους 
φυσικώς σηµαντικού όρου τόσο µε τις κεντρικές έννοιες-κόµβους του κλασικού εννοιολογικού πλαισίου όσο 
και µε τις υποκείµενες σ’ αυτό παραδοχές. Κι’ αυτό, για ν’ αναδειχθεί το γεγονός ότι ολόκληρο το κλασικό 
εννοιολογικό σύστηµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε παραδοχές οι οποίες, καθώς εναρµονίζονται µε τους 
τρόπους που αντιλαµβανόµαστε τα φυσικά φαινόµενα, µπορούν να ειδωθούν τελικά ως τα τιθέµενα από τη 
βιωµατική εµπειρία επιστηµολογικά εµπόδια για την προσέγγιση της κβαντικής κοσµοαντίληψης.  

Στο «Επίπεδο της Κβαντικής Φυσικής», ακολουθώντας και πάλι τη γραµµή σκέψης του Niels Bohr, η 
προτεινόµενη διδακτική παρέµβαση επιχειρεί να αναδείξει τα εξής σηµεία:  

1. Η εισαγωγή του κβάντου δράσης h, καθώς θέτει ένα κατώτατο αναπόδραστο όριο στην ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των συνιστώντων µερών ενός κβαντικού συστήµατος, αναδεικνύει τον ολιστικό 
χαρακτήρα των κβαντικών φαινοµένων από τον οποίο απορρέει ως φυσική συνέπεια η εµφανιζόµενη κατά 
την παρατήρηση κβαντική ασυνέχεια. ∆ηλαδή, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της παρατήρησης, 
εγκαθιδρύεται πλέον η αντίληψη της µη-διαχωρίσιµης ολότητας που συγκροτείται από το υποκείµενο/ 
συσκευή µέτρησης και το υπό παρατήρηση σύστηµα (17).  

2. Η µη-διαχωρισιµότητα των υποατοµικών φαινοµένων, καθώς αναιρεί τη δυνατότητα «απόσπασης» του 
υποκειµένου/ µετρητικής συσκευής από το παρατηρούµενο σύστηµα αναιρεί επίσης τη δυνατότητα 
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απόδοσης στο ατοµικό σύστηµα µιας σταθερής, ανεξάρτητης από τη συσκευή µέτρησης, ταυτότητας. 
Συνεπώς, ο ολιστικός χαρακτήρας των φαινοµένων, ακυρώνοντας τη δυνατότητα γνώσης του ατοµικού 
συστήµατος «όπως αυτό πραγµατικά είναι», θέτει κατ’ ουσία όρια στη δυνατότητα γνώσης της φυσικής 
πραγµατικότητας.  

3. Υπ’ αυτήν την οπτική γωνία, η διαδικασία της παρατήρησης/ µέτρησης γίνεται αντιληπτή ως µια 
µεθοδολογική διάσπαση της κβαντικής ολότητας (19) που αποκρύπτει την «πραγµατική φύση» του 
παρατηρούµενου συστήµατος: στα αποτελέσµατα των µετρήσεων αποτυπώνονται µόνο κάποιες από τις 
δυνατότητες (potentialities) του ατοµικού συστήµατος, όπως αυτές εκδηλώνονται υπό τις επακριβώς 
καθορισµένες συνθήκες του πλαισίου παρατήρησης/ µέτρησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται η 
αναγκαιότητα µιας πλαισιακής θεώρησης των υποατοµικών φαινοµένων (18). 

4. Καθώς τώρα ο µακροσκοπικός/ εµπειρικός χαρακτήρας της παρατήρησης υποδεικνύει την αναγκαιότητα 
διατήρησης των κλασικών εννοιών στο πλαίσιο της κβαντικής θεωρίας, η έννοια της συµπληρωµατικότητας 
εισάγεται ως κεντρικός κόµβος του «Επιπέδου της Κβαντικής Φυσικής» για να δηµιουργήσει τη βάση για 
τη δόµηση της «γλώσσας» της συγκεκριµένης θεωρίας και να καθορίσει το νόηµα και τα όρια ισχύος των 
κλασικών εννοιών και εικόνων στο κβαντικό πεδίο αναφοράς.  

• Συµπληρωµατικότητα των κλασικών εικόνων «κύµατος» και «σωµατιδίου». Η έννοια της 
συµπληρωµατικότητας επιλύει το πρόβληµα του κύµατο-σωµατιδιακού δυϊσµού µε τη διαπίστωση της 
αναγκαιότητας χρήσης των συµπληρωµατικών κλασικών εικόνων του «κύµατος» και του 
«σωµατιδίου». Ο ταυτόχρονος συνδυασµός των δύο εικόνων είναι αδύνατος: οι δύο περιγραφές είναι 
αµοιβαίως αποκλειόµενες, αλλά εξίσου αναγκαίες για την πλήρη περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου. 
Ακόµη, οι εικόνες αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικές οντότητες του φυσικού κόσµου, αλλά καθώς 
έχουν σχετικό χαρακτήρα, αναπαριστούν κάποια πλευρά της φύσης του συστήµατος (π.χ. τη 
σωµατιδιακή ή την κυµατική) όπως αυτή εµφανίζεται υπό τη δράση επακριβώς καθορισµένων 
συνθηκών.  

• Συµπληρωµατικότητα των κλασικών εννοιών. Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg, µε την 
εισαγωγή της έννοιας των ασύµβατων µεταξύ τους µεγεθών (π.χ. θέσης – ορµής, ενέργειας – χρόνου), 
δηλαδή µεγεθών τα οποία δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν ταυτόχρονα µε απόλυτη ακρίβεια, 
εξειδικεύει την έννοια της συµπληρωµατικότητας ορίζοντας µε µαθηµατικό τρόπο τα όρια χρήσης των 
κλασικών εννοιών στο πλαίσιο της κβαντικής θεωρίας. Καθώς δε η οριζόµενη «αβεβαιότητα» δεν 
αφορά την ακρίβεια της µετρητικής συσκευής, αλλά προβάλλει τον εγγενή πιθανοκρατικό χαρακτήρα 
της ΚΦ, η αρχή της αβεβαιότητας ορίζει κατ’ ουσία µε τυπικό τρόπο τα όρια γνώσης των κβαντικών 
φυσικών φαινοµένων.  

Η εστίαση της προσοχής των διδασκοµένων στα σηµεία που αναδείχθηκαν παραπάνω αποσκοπεί στην υπέρβαση 
των επιστηµολογικών εµποδίων που παρεµβάλλει η αρχική τους γνώση µε τον εξής τρόπο:  

1. Το πρώτο επιστηµολογικό εµπόδιο (αυτό που αφορά την αδόκιµη ανάµιξη των εννοιολογικών πλαισίων 
κλασικής και κβαντικής φυσικής) αντιµετωπίζεται µέσω της καθοδήγησης των διδασκοµένων προς την 
πλήρη και καθοριστική διάκριση των εν λόγω πλαισίων. Σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, κατά τη 
δόµηση της «γλώσσας» της ΚΦ, η διδακτική παρέµβαση αναδεικνύει, π.χ., το καινούργιο νόηµα που 
αποκτούν στο «Επίπεδο της Κβαντικής Φυσικής» α) οι έννοιες θέση, ορµή, κλπ, καθώς αυτές υπόκεινται 
πλέον στα όρια που θέτει η αρχή της αβεβαιότητας, β) οι έννοιες «κύµα», και «σωµάτιο», καθώς αυτές 
ανταποκρίνονται πλέον στις προϋποθέσεις που θέτει η έννοια της συµπληρωµατικότητας, γ) η έννοια 
«κατάσταση ενός φυσικού συστήµατος», καθώς αυτή δεν συνδέεται πλέον µε την πλήρη γνώση των 
φυσικών µεγεθών του συστήµατος, αλλά µε την οριοθέτηση των δυνατοτήτων (potentialities) του. Επίσης 
αναδεικνύεται δ) η ποιοτική διαφοροποίηση της έννοιας της πιθανότητας, καθώς αυτή συνδέεται πλέον µε 
τον εγγενή πιθανοκρατικό χαρακτήρα της κβαντικής θεωρίας. 

2. Το δεύτερο επιστηµολογικό εµπόδιο (αυτό που αφορά την µηχανιστικής υφής αιτιοκρατική αντίληψη για τη 
φύση) αντιµετωπίζεται µέσω της καθοδήγησης των διδασκοµένων προς την αναγνώριση της ουσιαστικής 
απόκλισης της κβαντικής θεωρίας από τη βιωµατική αντίληψη της φυσικής πραγµατικότητας. Σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση, κατά τη δόµηση της «γλώσσας» της ΚΦ, η διδακτική παρέµβαση αποκαλύπτει π.χ. την εντός 
του κβαντικού πλαισίου ακύρωση της δυνατότητας α) µιας αναγωγιστικής ερµηνείας των φαινοµένων, β) 
διεξαγωγής χωροχρονικών περιγραφών, γ) ανάλυσης του αιτιακού δεσµού αιτίας - αποτελέσµατος όσον 
αφορά την ύπαρξη µεµονωµένων κβαντικών συµβάντων, δ) απόδοσης στα κβαντικά συστήµατα µιας 
αναλλοίωτης, ανεξάρτητης από το πλαίσιο παρατήρησης, ταυτότητας, κ.ο.κ.. Κλείνοντας την παρουσίαση 

της εργασίας µας, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι η παρούσα εκπαιδευτική πρόταση, εξ αιτίας του τρόπου 
συγκρότησής της, παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσµατικής προώθησης και του δεύτερου κεντρικού στόχου του 
όλου προγράµµατος: καθώς κατά τη διάρκεια διαδικασιών µετά-γνώσης οι διδασκόµενοι αποκτούν επίγνωση 
των στοιχείων µετά-επιστήµης (6) που συµβάλλουν στην εννοιολογική τους ανασυγκρότηση, η διδασκαλία της 
ΚΦ καθίσταται ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό µέσο για την προσέγγιση της «Φύσης της Επιστήµης». 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδασκόµενοι έχουν την 
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ευκαιρία να εµβαθύνουν σε ζητήµατα που σχετίζονται µε α) τη φύση και τη δοµή των επιστηµονικών θεωριών, 
β) τη σχέση µεταξύ επιστηµονικής θεωρίας και εµπειρίας, γ) τις συνθήκες και τα όρια της επιστηµονικής 
γνώσης, δ) τη συνέχεια ή ασυνέχεια (ανάλογα µε τη θεώρηση) της επιστηµονικής γνώσης, ε) τον χαρακτήρα της 
«επιστηµονικής ανακάλυψης», στ) τις κατά Kuhn έννοιες της «κανονικής επιστήµης», «επιστηµονικής κρίσης», 
«επιστηµονικής επανάστασης», «ασυµµετρίας» των επιστηµονικών θεωριών, κ.ο.κ.. 

Όλα τα παραπάνω µας δηµιουργούν την πεποίθηση ότι το υπό εξέλιξη πρόγραµµα καθώς και η παρούσα 
πρόταση ως εξειδικευµένη έκφρασή του µπορούν να συνεισφέρουν µε ουσιαστικό τρόπο στις προσπάθειες για 
µια πολύπλευρη προσέγγιση της κοσµοθεώρησης που εισήγαγε η κβαντική θεωρία. Είναι όµως τελικά η 
εµπειρική έρευνα εκείνη που θα καταδείξει τόσο την πραγµατική προοπτική όσο και τους πιθανούς 
περιορισµούς της πρότασης αυτής. 
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