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Η ανάγνωση των γεγονότων και τα ερωτήµατα 
Οι κόσµοι είναι δύο. Από τη µια ο Μακρόκοσµος των µετρήσεων και των άµεσων εµπειριών. Από την άλλη ο 
Μικρόκοσµος. Ένας «µαγικός κόσµος» σωµατιδίων τα οποία κινούνται και αλληλεπιδρούν, ένας κόσµος που 
στη βαθύτερη ουσία του είναι ένα «πλάσµα της ανθρώπινης αφαιρετικής σκέψης».  
Τόσο η διάκριση, όσο και η διαπλοκή των «δύο αυτών Κόσµων» αποτελεί στόχο της διδασκαλίας των 
επιστηµών. Αλλά τα στοιχεία τουλάχιστον που διαθέτουµε δεν συνηγορούν στο ότι ο διδακτικός αυτός στόχος 
προσεγγίζεται ικανοποιητικά. Στην πλειονότητα εξάλλου των σχετικών ερευνών1 καταδεικνύεται ότι οι 
διδασκόµενοι που φαίνεται να έχουν εσωτερικεύσει την ιδέα του -µεταξύ των σωµατιδίων- κενού χώρου, είναι 
λιγότεροι από τους µισούς 1. 
Τα διαθέσιµα δηλαδή στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα «αντιστέκονται στη 
διδασκαλία µας» και ότι οι αναπαραστάσεις των µαθητών µας για όλα αυτά δεν µοιάζουν µε τα προτεινόµενα 
από την επιστήµη. Προβλήµατα, διαφορετικής βέβαια κλίµακας, υπάρχουν και στον τρόπο που οι διδάσκοντες 
εσωτερικεύουν τις προτεινόµενες από την επιστήµη εικόνες για τον Μικρόκοσµο..  
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Και είναι γεγονός ότι καθώς παρουσιάζουµε τις σχετικές ιδέες στους µαθητές µας -και αρκετοί από εµάς το 
κάνουµε µε ύφος καθηγητή των θρησκευτικών - συνήθως ξεχνάµε δύο πράγµατα .  
Το πρώτο είναι ότι οι ιδέες για τον Μικρόκοσµο συγκροτούν µία θεωρία για κάποιον αδιαφανή «βυθό» της 
ύλης στον οποίο σκέψη µας θέλησε να καταδυθεί. Το σχετικό εγχείρηµα είχε -επί είκοσι περίπου αιώνες- 
αναλάβει η φιλοσοφία για να παραδώσει τη σκυτάλη στη Χηµεία του δέκατου ένατου αιώνα και στη 
συνοµήλικη της Θερµοδυναµική πριν δηµιουργηθεί ο σύγχρονος παράξενος προβολέας Σκέψης που πήρε τελικά 
το όνοµα Κβαντοµηχανική. Και τα πράγµατα δεν προχώρησαν σε «ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη». 
Ας µην ξεχνάµε λοιπόν ότι η σχετική θεωρία, κατά την ιστορική διαδροµή της, συνάντησε αντιπαλότητες, 
απορρίψεις, επαναπροσδιορισµούς και ότι για είκοσι περίπου αιώνες θεωρήθηκε περιθωριακή. Μέχρι και τα 
µέσα του περασµένου αιώνα –σαράντα χρόνια µετά την παρέµβαση του Dalton2- οι µεγαλύτεροι Γάλλοι χηµικοί 
– µε επικεφαλής τον κορυφαίο της εποχής Marcelin Berthelot - κρατούσαν απέναντι στη θεωρία µία στάση από 
απρόθυµη έως σταθερά αρνητική µολονότι είχε υποστηριχθεί από επιστήµονες µε το κύρος ενός Ampère3. Τα 
αόρατα άτοµα ήταν γι αυτούς, a priori, κάτι ύποπτο. Ήταν µια ενοχλητική φιλοσοφική όσµωση και µάλιστα 
υλιστικής προελεύσεως στις περιοχές των ποσοτήτων και των µετρήσεων στις οποίες είχε µόλις διεισδύσει η νεαρή 
Χηµεία.  
 
Το δεύτερο που µας διαφεύγει είναι ότι η όλη σύλληψη περιέχει νοησιακές κατασκευές που απέχουν πολύ από 
τις ενδοκαταγραφές των άµεσων εµπειριών µας. Μια εικόνα µε αόρατα σωµατίδια, απίστευτου αριθµού και 
µεγέθους, κινούµενα στο κενό, διαρκώς και εκ φύσεως, έρχεται σε σύγκρουση µε τα προσωπικά µας σχήµατα, 
τα δηµιουργηµένα από πορτοκάλια, τζιτζίκια, µοτοσικλέτες, τσιµεντοκολώνες, πετρελαιοκηλίδες και νεαρές 
µαθήτριες. Εδώ για τον ίδιο τον αέρα αυτό το φάντασµα του Μακρόκοσµου επειδή δεν το βλέπουµε, δεν το 
γευόµαστε, δεν νιώθουµε το άγγιγµά του, είναι δύσκολο το υποσυνείδητό µας να αποδεχθεί την ύπαρξή του. 
Απλά έχουµε ανατραφεί µε την αποδοχή της ύπαρξής του. Εκτιµώ λοιπόν ότι κατά µείζονα λόγο στον 
συνειδησιακό βυθό των νεαρών µαθητών µας – στο δικό τους µε άλλα λόγια υποσυνείδητο- ο Μικρόκοσµος δεν 
υπάρχει τουλάχιστον µε την εικόνα που προτείνει η σύγχρονη επιστήµη. Πιθανότατα ούτε και στο δικό µας.  
Το ερώτηµα βέβαια τίθεται: «Μήπως ένα µέρος της ευθύνης χρεώνεται και στον τρόπο που εµείς -οι 
συντάσσοντες τα Προγράµµατα σπουδών και οι διδάσκοντες που τα εφαρµόζουµε- παρουσιάζουµε τα 
επιστηµονικά γνωστικά αντικείµενα;»  
Μολονότι οι σχετικές απόψεις για την παρουσίαση των γνωστικών αυτών αντικειµένων στα Προγράµµατα 
Σπουδών –καθώς και για τη δεοντολογία της διδακτικής πρακτικής- δεν έχουν µε σαφήνεια διατυπωθεί, µπορεί 
κανείς να διακρίνει δύο βασικά ρεύµατα, τα οποία µολονότι συµφωνούν στην διδακτική αξιοποίηση των ειδικών 
λογισµικών που έχουν επινοηθεί κατά την τελευταία πενταετία, διαφωνούν –χωρίς να εκφράζουν µε σαφήνεια 
τη σχετική διαφωνία- στην επιστηµολογική θεώρηση, άρα και στη διδακτική. 
Σύµφωνα µε το πρώτο από τα δύο αυτά τα ρεύµατα, «οι επιστηµονικές θεωρίες οι αναφερόµενες στον 
Μικρόκοσµο συνιστούν ένα είδος επιστηµονικής Αλήθειας η οποία πρέπει να παρουσιάζεται στους νεαρούς 
µαθητές µας όσο γίνεται νωρίτερα». Στο προτεινόµενο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών4 
τα Άτοµα και τα Μόρια κάνουν την εµφάνισή τους στην Τετάρτη τάξη του ∆ηµοτικού.  
Στην αντίπερα όχθη, οι διαφωνούντες µε αυτή την άποψη -µε τους οποίους συµπαρατάσσεται και η εισήγηση- 
και διατυπώνει µια πρόταση-απόπειρα απάντησης στο ερώτηµα «τι θα µπορούσαµε να κάνουµε;» 

Η πρόταση  
Η πρότασή µας επιδιώκει να εµπλουτίσει το οπτικό πεδίο των εκπαιδευτικών του σήµερα όσο και των 
συντακτών των Προγραµµάτων του µέλλοντος µε στοιχεία φυσικής, επιστηµολογίας, διδακτικής και 
ψυχανάλυσης. 
α. Η σκοπιά της φυσικής. Σύµφωνα µε αυτά που αποδέχεται η επιστηµονική σκέψη της εποχής µας για τον 
Μικρόκοσµο, κάθε κοµµάτι Σύµπαντος δεν είναι παρά ένα σύνολο ορισµένου αριθµού όντων-σωµατιδίων τα 
οποία κινούνται και αλληλεπιδρούν. Και η µεν Κίνησή τους περιγράφεται µε τις έννοιες ταχύτητα, ορµή, 
στροφορµή και κινητική ενέργεια, ενώ –από την άλλη- οι δύο πλέον κατάλληλες έννοιες τις οποίες έχουν επινοήσει 
οι άνθρωποι για να περιγράψουν την Αλληλεπίδραση είναι η «νευτωνικής καταγωγής» έννοια ‘‘ δύναµη’’ και η 
µεταγενέστερη ‘‘ δυναµική ενέργεια’’. Και χρειάζεται ίσως να επισηµανθεί ότι έννοιες όπως η θερµοκρασία, η 
πίεση, η θερµότητα, η ενθαλπία, και η λεγόµενη χηµική ενέργεια είναι εργαλεία του Μακρόκοσµου των άµεσων 
εµπειριών.  
β. Η σκοπιά της επιστηµολογίας. Η πρόταση επισηµαίνει ότι οι ιδέες µας για τον Μικρόκοσµο είναι στοιχεία 
µίας θεωρίας επιστηµονικής, µιας δηλαδή άποψης εκτεθειµένης διαρκώς στο ενδεχόµενο µιας διάψευσης. 
Βέβαια η επιστηµονική θεωρία πριν από «επιστηµονική» είναι «θεωρία», και αυτό σηµαίνει ότι διατυπώθηκε 
βασιζόµενη σε έννοιες οι οποίες είχαν προηγουµένως οικοδοµηθεί. Ας καταδυθούµε, όµως, λίγο βαθύτερα στο 
ζήτηµα της οικοδόµησης των εννοιών.  
 
Στη φυσική, οι γνώσεις µας προέρχονται από τις αισθήσεις αλλά η εξέλιξή 
τους οφείλεται στο ότι η επιστηµονική σκέψη αποµακρύνεται από τα δεδοµένα 
τα αισθητηριακά. Η οικοδόµηση της φυσικής πραγµατοποιήθηκε χάρη «σ’ αυτό» 
που η νοησιακή δράση προσέθεσε στα δεδοµένα.  

Max Planck, Εισαγωγή στη φυσική 
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Από τη µια η ανθρώπινη αισθητηριακή αντίληψη και από την άλλη οι επιστηµονικές θεωρίες. Τα 
λογικοµαθηµατικά «εργαλεία» είναι οι αναγκαίοι διαµεσολαβητές, οι γέφυρες. Εξάλλου η φυσική είναι µία 
αδιάκοπη αφοµοίωση του πειραµατικού δεδοµένου σε λογικοµαθηµατικές δοµές.  
Η αισθητηριακή αντίληψη «περιέχει» σωληνάκια µε διαλύµατα, µυρωδιές, χρωµατιστά υγρά, µαγνήτες, 
θαλάµους φυσαλίδων, θερµόµετρα και ζυγαριές. Οι επιστηµονικές θεωρίες περιέχουν έννοιες.  
Οι έννοιες είναι τέκνα της ανθρώπινης νοησιακής παρέµβασης, κατά βάση αφαιρετικής. Αλλά -µολονότι 
διαµορφώνονται κυρίως από την «απογύµνωση» των αντικειµένων και των καταστάσεων- οι έννοιες είναι 
τελικά πιο πλούσιες από τα αισθητηριακά δεδοµένα. Και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας σχετίζεται µε την 
«αποστολή» της κάθε έννοιας. ∆εν επινοήθηκε για να µεταφράσει το δεδοµένο της αντίληψης αλλά και για να 
το διορθώσει. Ο άλλος είναι ότι η ανθρώπινη αφαιρετική παρέµβαση είναι διεργασιακή. Η έννοια δηλαδή δεν 
οικοδοµείται µόνο από υλικό αφαίρεσης, αλλά -κατά την οικοδόµησή της- η νόηση προσθέτει συστήµατα 
µετασχηµατισµών, εισάγει δοµές. Με άλλα λόγια, για την οικοδόµηση µιας έννοιας η ανθρώπινη νόηση αφαιρεί 
από το αισθητηριακό δεδοµένο αλλά και προσθέτει σ’ αυτό. ∆εν πρέπει βέβαια να µας διαφεύγει ότι οι δοµές 
τις οποίες εισάγουµε «κατάγονται» και από διαδικασίες αφαιρετικές.  
Για να οδηγηθεί από το αισθητηριακό δεδοµένο «νερό σε µια κατσαρόλα» στην έννοια «κενός χώρος µε 
σωµατίδια σε αδιάκοπη κίνηση και αλληλεπίδραση» η ανθρώπινη σκέψη χρειάζεται να λειτουργήσει αφαιρετικά 
(να «απογυµνώσει» τις επί µέρους εικόνες µε τους ήχους, τις οσµές και τα χρώµατα και τις αντίστοιχες 
εσωτερικευµένες αναπαραστάσεις τους από το κάθε στοιχείο διαφορετικότητας) να χρησιµοποιήσει τη 
γενίκευση (να αποδεχθεί δηλαδή ότι αυτό συµβαίνει µε τα οποιοδήποτε αντικείµενο (ροδάκινο, κατσαβίδι, 
κατσαρόλα µε νερό) αλλά και να λειτουργήσει διεργασιακά, να εισαγάγει δηλαδή τις έννοιες αέναη κίνηση, 
σωµατίδιο µε αδράνεια, χρόνος, αλληλεπίδραση, κενός χώρος, να αποδώσει στο χώρο αυτό µια γεωµετρικότητα – 
προκειµένου να ορίσει τη θέση κάθε γεωµετρικού σηµείου στην οποία θα βρίσκεται σε κάθε στιγµή της ζωής 
του το σωµατίδιο θεωρούµενο – στο πρώτο τουλάχιστον υπόγειο- ως σηµειακό αντικείµενο, αλλά και παραπέρα 
να ορίσει τις µετατοπίσεις του, την τροχιά του και την ταχύτητά του, να αντικρίσει ένα σύνολο από αυτά τα 
σωµατίδια -σύστηµα σωµατιδίων - και εφόσον σε καθένα από αυτά έχει αποδώσει αδρανειακή µάζα να εισάγει 
την έννοια κέντρο µάζας του συστήµατος και επιστρέφοντας σε καθένα από αυτά να του αποδώσει ορµή, 
κινητική ενέργεια, στροφορµή και δυναµική ενέργεια, να αναγνωρίσει σε κάθε σωµατίδιο µέγεθος και εσωτερική 
δοµή για να του αποδώσει στροφική κίνηση, spin, ηλεκτρικό φορτίο και µαγνητική ροπή, εισάγει για κάθε 
σύστηµα την έννοια θερµοδυναµική πιθανότητα αλλά και για να αποδώσει αργότερα µια κυµατικότητα, να 
προχωρήσει σε µια υπέρβαση της τροχιάς-γραµµής, για να εισάγει την τροχιακό έννοια αφού στο µεταξύ είχε 
«προσθέσει» και την έννοια απροσδιοριστία θέσης και ορµής, χρονικής στιγµής και ενέργειας και 
υποκαταστήσει τον κενό χώρο µε κβαντικό πεδίο. 
Τίποτα καινούργιο δεν µπορεί να εµπλουτίσει τη φυσική και τη χηµεία αν η ανθρώπινη σκέψη δεν προχωρήσει 
σε δύο παρεµβάσεις παράλληλες. Να επιδιώξει διεργασίες αφαίρεσης και να προσθέσει στα αισθητηριακές 
προσλήψεις κάποιες δοµές.  
γ. Η σκοπιά της ∆ιδακτικής. Η σχετική πρόταση – αποδεχόµενη τον ρόλο διδακτικών µοντέλων καθώς και 
εξαιρετικών λογισµικών τα οποία έχουν ήδη δοκιµαστεί- υποστηρίζει επιπλέον ότι κάποια προσεκτικά 
επιλεγµένα στοιχεία από την ιστορική διαδροµή της οικοδόµησης του Μικρόκοσµου θα µπορούσαν να 
συµβάλλουν στην προσέγγιση των διδακτικών µας στόχων. Τα εµπειρικά, λόγου χάριν, δεδοµένα που οδήγησαν 
στην πρόταση του Dalton και στην υπόθεση του Avogadro5, είναι ένα καλό παράδειγµα.  
Υποστηρίζουµε επίσης ότι οι συχνές και ανέξοδες «επισκέψεις» στον Μικρόκοσµο ευθύνονται για τη δυσκολία 
του να προσεγγίσουµε τον διδακτικό στόχο της µερικής έστω κατανόησης του ασύλληπτου αυτού Κόσµου. 
Κάθε επίσκεψη στον Μικρόκοσµο πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον προηγουµένως εµφανιστεί κάποια 
ανάγκη για να συµβεί αυτό. Η ανάγκη για µια προσφυγή σε θεωρίες Μικρόκοσµου πρέπει να αναγνωρίζεται ως 
υπαρκτή ανάγκη από τους νεαρούς µαθητές µας.  
Η ύπαρξη λόγου χάριν της πίεσης σε κάποιο βάθος µέσα στο νερό µπορεί να ερµηνευθεί µέσα από τη λογική της 
βαρύτητας, µε το µοντέλο µιας µαρµάρινης κολώνας η οποία πιέζει το έδαφος. Αν αποσπάσουµε µια ποσότητα 
νερού και τη µεταφέρουµε σε ένα άλλο δοχείο η πίεση θα είναι διαφοροποιηµένη και θα καθορίζεται από το νέο 
ύψος της υγρής στήλης. Αν όµως επιµένουµε να ερµηνεύουµε την πίεση του ατµοσφαιρικού αέρα µε το βάρος 
της υπερκείµενης ατµόσφαιρας και βάλουµε µια ποσότητα αέρα σε µια κλειστή γυάλινη φιάλη δύσκολα θα 
δώσουµε µια ερµηνεία στο γεγονός ότι η πίεση στον πυθµένα της φιάλης «δεν καθορίζεται από το βάρος της 
ευρισκόµενης µέσα στο δοχείο υπερκείµενης αέριας στήλης». Αν µάλιστα συµπιέσουµε τον αέρα στο δοχείο τα 
πράγµατα θα δυσκολέψουν ακόµα περισσότερο. Αν θέλουµε λοιπόν να δώσουµε µια ερµηνεία για την 
ανεξάρτητα από τη βαρύτητα ύπαρξη πίεσης σε ένα αέριο είναι αναγκαίο να επισκεφθούµε τον Μικρόκοσµο. 
∆ιότι όταν- σύµφωνα µε το σχολικό εγχειρίδιο της Χηµείας Β΄ Λυκείου- «η µεµβράνη επιτρέπει τη δίοδο µορίων 
νερού», η µεµβράνη, στα µάτια των µαθητών, δεν είναι ένας κενός χώρος µε σωµατίδια τα οποία κινούνται 
αδιάκοπα και αλληλεπιδρούν. Μέσα από µια τέτοια παρουσίαση ο Μικρόκοσµος χάνει τη «µαγικότητά» του.  
δ. Η σκοπιά της Ψυχολογίας. Σε ποια «µαγικότητα» αναφερόµαστε; Ο Μικρόκοσµος, δηλαδή, της ύλης είναι 
κάτι σαν τον κόσµο του Χάρι Πότερ; Το να διερωτάται κανείς επιτρέπεται και η εισήγηση εκτιµά ότι υπάρχουν 
τέτοιου είδους στοιχεία µέσα σ’ αυτόν τον « ούτε κρύο ούτε ζέστη και χωρίς καθόλου γεύσεις χρώµατα και 
µυρωδιές παράξενο πλάσµα της Σκέψης µας» κόσµο. Ωστόσο –και σύµφωνα µε όσα εκθέσαµε προηγουµένως- ο 
κόσµος αυτός, ο γεννηµένος από διεργασίες αφαίρεσης, είναι και εφοδιασµένος µε αυστηρές λογικοµαθηµατικές 
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δοµές. Είναι, µε άλλα λόγια, ένας Κόσµος «εκλογικευµένης µαγικότητας» ένα παράξενο κοκτέιλ Χάρι Πότερ 
και Καρτέσιου, άρα, στη βαθύτερη ουσία του, αντιφατικός.  
Και αυτή την «εκλογικευµένη µαγικότητα» πρέπει -κατά αρχήν εµείς οι διδάσκοντες- να την ενστερνιστούµε. 
Να συµφιλιωθούµε δηλαδή µε την ιδέα ότι, σε τελευταία ανάλυση, ο Μικρόκοσµος της ύλης, βρίσκεται 
πλησιέστερα σε έναν εκλογικευµένης µαγικότητας, κόσµο-πλάσµα της Σκέψης µας, παρά στον γνωστό εκείνο 
Σύµπαν που υπάρχει εσωτερικευµένο µέσα µας, δηµιουργηµένο από τα ιζήµατα της καθηµερινής εµπειρίας και 
των άµεσων εργαστηριακών µας µετρήσεων. 
Εκτιµώ ότι στο επερχόµενο µέλλον οι ιδέες της ψυχανάλυσης θα διεισδύσουν στη ∆ιδακτική των επιστηµών για 
να την εµπλουτίσουν σε ζητήµατα αυτού του χαρακτήρα.  
Μέχρι τότε καθένας από µας τους διδάσκοντες θα µπορούσε να αναζητήσει τις «σκιές» των εικόνων 
Μικρόκοσµου οι οποίες τον «κατοικούν», εγχείρηµα διόλου απλό, δεδοµένης της δυσκολίας ενός διαλόγου µε 
τα συµβαίνοντα στο ιδιωτικό µας «υπόγειο». Μπορεί ωστόσο να επιχειρήσει ανάλογες διεισδύσεις στις 
συνειδήσεις των συναδέλφων του και των µαθητών του, µε ερωτήσεις δύο κυρίως τύπων. «Ποια είναι η 
παλιότερη ανάµνηση την οποία διατηρείτε για τη πρώτη γνωριµία σας µε τα σωµατίδια του;» και «Ποιες εικόνες 
σας επισκέπτονται αυτή τη στιγµή όταν ακούτε κάτι για τη δοµή του Μικρόκοσµου;» 
«Θυµάµαι ότι για πρώτη φορά εσωτερίκευσα την ιδέα των ατόµων ήµουν µικρή, κάπου στο Γυµνάσιο, έφτιαξα µε 
τη σκέψη µου την εικόνα µιας ασπιρίνης. Μπορούσα µε τη φαντασία µου να την κόβω σε όλο και µικρότερα 
κοµµάτια και να φαντάζοµαι το πιο µικρό απ όλα, το πολύ πολύ µικρό, που δεν µπορούσα να το κόψω σε 
µικρότερα». Το άτοµο στη συνείδηση της συναδέλφου, καθηγήτριας ΠΕ4, ξεκίνησε την καριέρα του µε σκοπό 
να ενσωµατωθεί σε προϋπάρχουσες δοµές- να αφοµοιωθεί- και συγκεκριµένα να διατηρηθεί κυρίως ως οντότητα 
που για κάποιο λόγο είναι αδύνατον να τµηθεί.  
«Τα άτοµα υπάρχουν στη φαντασία µου σαν γεωµετρικά σχήµατα που τρέχουν. Μοιάζουν περισσότερο µε κύκλους» 
µας λέει µια άλλη, καθηγήτρια ΠΕ4 και αυτή. Στη δική της περίπτωση, η εικόνα του ατόµου είναι προσωπική –
και βέβαια µη επιστηµονική- και κατοικεί σε χώρο υπό την συνείδηση.  
Όσο για τις αναπαραστάσεις των µαθητών µας, είναι ίσως γνωστή η παλιότερη σχετική µελέτη6 κατά την οποία 
στο ερώτηµα «τι συµβαίνει, αν µε µια αντλία τραβήξουµε τον αέρα από ένα δοχείο» υπήρξαν απαντήσεις του 
τύπου «ο γνήσιος αέρας βγαίνει από το δοχείο αφήνοντας τα σωµατίδια µέσα σ’ αυτό, στον πυθµένα, όπως θα 
συνέβαινε µε τα ψάρια αν µπορούσαµε να τραβήξουµε τη θάλασσα».  
 
Στην ίδια όχθη ανήκει και το σοβαρό ζήτηµα της γλώσσας. Οι ποιητές το έχουν καταλάβει. Η γλώσσα δεν 
εξαντλεί τη δυνατότητα επικοινωνίας και «κάθε λέξη µπορεί να εξαπολύσει προς το εσωτερικό της σκέψης µας 
πολυάριθµες διεργασίες ηµισυνειδητές σε µας». ∆ιδάσκοντας Χηµεία και Φυσική χρησιµοποιούµε λέξεις –
κυρίως ονόµατα εννοιών- που γεννήθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια και – πριν υιοθετηθούν από την επιστήµη – 
έκαναν καριέρα µε διαφορετικό σηµαινόµενο από εκείνο που η επιστήµη τελικά τους απέδωσε. Οι λέξεις, λόγου 
χάριν, δύναµη και άτοµο, ως σηµαινόµενα των αντιστοίχων επιστηµονικών εννοιών παρουσιάζουν τέτοια 
χαρακτηριστικά και στην προσπάθειά µας να διδάξουµε τις αντίστοιχες έννοιες τα πράγµατα δεν είναι τόσο 
απλά. Το διαπιστώνουµε τόσο κατά τη διδακτική πράξη όσο και στα πορίσµατα των σχετικών ερευνών, µέσα 
από «λάθη» των διδασκοµένων τα οποία προδίδουν διεργασίες αφοµοίωσης των τυπικών αυτών εννοιών σε 
δοµές κατηγορικών εννοιών τις οποίες διαθέτουν και στις οποίες η δύναµη σχετίζεται µε πράξεις όπως το 
σπρώχνω το τραβάω και το προσπαθώ, το δε άτοµο κυρίως µε την πράξη του αδυνατώ να κοµµατιάσω.  
 
Τελειώνοντας διαπιστώνω -για µία ακόµα φορά- ότι αδυνατώ να ξεπεράσω το δασκαλίστικο σύνδροµο 
και νιώθω την ανάγκη να δώσω έµφαση σε τέσσερα σηµεία-κλειδιά.  
1. Στα υπόγεια της συνείδησης κάθε ανθρώπου ο Μικρόκοσµος υπάρχει µέσα από αναπαραστάσεις που δεν 
«µοιάζουν» µε τις προτεινόµενες από την επιστήµη  
2. Κατά τη διδασκαλία στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο κάθε επίσκεψη στον Μικρόκοσµο πρέπει να 
πραγµατοποιείται µόνο εφόσον αναγνωρίζεται η ανάγκη για να συµβεί αυτό 
3. Καµία διδακτική πρακτική που ξεκινά από εµπειρίες µε κύβους ζάχαρης ή µε σκόνη από τον γραφίτη του 
µολυβιού και βασίζεται σε λογικές εκτιµήσεις δεν µπορεί να οδηγήσει στον «εκλογικευµένης µαγικότητας» 
Μικρόκοσµο της Ύλης. Ελπίδες αρχίζουν να υπάρχουν από τη στιγµή που η διδασκαλία συνδυαστεί µε 
αξιοποίηση λογισµικών, µε στοιχεία ψυχολογίας, επιστηµολογίας και ιστορίας των επιστηµών.  
4. Τέλος µου είναι αδύνατον να µην επαναλάβω τη σοβαρότατη επισήµανση ότι οι ιδέες µας για τον 
Μικρόκοσµο είναι «στοιχεία µιας θεωρίας» η οποία αργά και βασανιστικά µετασχηµατίστηκε από µία 
αστήριχτη και περιθωριακή φιλοσοφική θεώρηση σε θεµελιωµένη επιστηµονική θεωρία. Αυτό πρέπει να 
φαίνεται κατά τη διδασκαλία µας και να µην παρουσιάζουµε λόγου χάριν την ατοµική θεωρία ως µάθηµα 
θρησκευτικών, ή ως αποκάλυψη του Ιωάννου ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση είναι «ο Άγιος Ιωάννης ο 
Ντάλτον». 

Αναφορές 
1. Τα στοιχεία βασίζονται σε έρευνα η οποία σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε, από τον Σεπτέµβριο έως τον 
Νοέµβριο του 1997, µε τη βοήθεια οµάδας καθηγητών του κλάδου ΠΕ4.. Τα στοιχεία της έρευνας 
παρουσιάστηκαν στο 70 Επιµορφωτικό Σεµινάριο της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, τον ∆εκέµβριο του 1997. Η 
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έρευνα έγινε µε ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν σε µαθητές επτά Γυµνασίων και επτά Λυκείων. Οι 
καθηγητές είναι οι: 
Ιάκωβος Μαρινάκης (20 Γυµνάσιο Αλίµου), Κωνσταντίνος Κορδαλάς (30 Γυµνάσιο Μυτιλήνης), Βασιλική Λιανού 

(Γυµνάσιο Λευκίµµης Κέρκυρας), ∆ηµήτριος Τσιώλης (10 Γυµνάσιο Τρικάλων), Αλέξανδρος Ταµπακόπουλος (Γυµνάσιο 
Τραγέας Νάξου), Ασηµίνα Κοντογεωργίου (Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Ιωαννίνων), Σπύρος Τσοβόλας (ΕΠΛ Αγρινίου), 
∆ηµήτριος Στεργιακόπουλος (70 Γυµνάσιο Λάρισας), Κωνσταντίνος Κάντζας (Λύκειο Ραφήνας), Αντώνιος Γάγγας (40 
Λύκειο Νέου Ηρακλείου), Κωνσταντίνος Μπαζάκας (20 Λύκειο Βριλησσίων), Μαρία Λαγού (20 Λύκειο Καλλιθέας), 
Ιωάννης Κωστάκης (Λύκειο Καµινίων Πειραιά) και Εµµανουήλ Πιπίλας (Λύκειο Αναβρύτων). 
2. John Dalton, (1808) New System of Chemical Philosophy 
3. Histoire Général des Sciences, Tome III, La Science Contemporaine, sous la direction de René Taton, PUF, 
Paris, 1969 
4. ΦΕΚ 1366, σελ. 18599- 
5. Amedeo Avogadro (1811) Journal de physique 
6. Το αναφέρει (1985) ο J. Nussbaum στο “ The particular nature of matter in the gaseous state” το οποίο 
περιέχεται στο Driver, R., Guesne, E., Tiberghien, A., Children Ideas in Science Open University Press, Milton 
Keynes 
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